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H·d·nÌ z ruky
Vracel jsem se osobním vlakem z krajského města. Byla
sobota, vlak plný cestujících, kteří se tiskli do chodeb i mezi
lavice. Každý pospíchal, aby byl co nejdříve u rodičů, dětí,
doma. Stál jsem na jedné noze a přidržoval se dřevěné poličky na zavazadla.
Pojednou v chomáči cestujících zašumělo, všichni zvědavě otočili hlavy. Do chumlu se tlačila tři, čtyři cikáňata
s ukoptěným nosem a špínou slepenými vlasy. Za nimi jejich matka se širokými sukněmi a krátkým pánským kabátem, který asi podědila po manželovi. Vlasy měla spletené
do dvou copů a na konci svázané na jedné straně papírovým provázkem, na druhé tkaničkou vytaženou z boty.
Lidé otáčeli hlavy. Jakási žena se prodírala uličkou
z dosahu tlačící se Cikánky a přidržovala si navoněný kapesník u nosu.
„Kam sem čert babu nese,“ ozval se mužský hlas, „proč
nejede s herkou, venku by se ten smrad vytratil.“
„Dajte si pohádať,“ zastaví se Cikánka uprostřed uličky
a zatáhne nevšímavě stojícího pána za rukáv.
„Vím už předem, co mi pohádáte; hodně štěstí, dvě děti,
jedno hezčí než druhé, pracovat, to vás ani nenapadne.“
Zhnuseně se odvrátil. Cikánka vidouc, že jí zde štěstí nepokvete, pokračovala tlačenicí lidí na druhý konec vozu.
„Dajte si, dajte si…“ slyším její hrubý hrdelní hlas, který zní jako chlapský a navíc ještě jako z nachlazeného hrdla. Vzpomněl jsem si, jak v minulosti lidé s pověrečnou
hrůzou prchali před Cikány a zamykali dveře, nebo zase
tajně, aby nikdo z ostatních lidí nevěděl, vyhledávali Cikánku, aby jim vyčetla z ruky, co je čeká a nemine. Vzpomněl jsem si na svůj osobní zážitek, kdy jsem byl tak
oslněn předpovědí, že jsem na okamžik zauvažoval, zda
opravdu není něco na tom, co mi říká, zda není jakousi
nadpřirozenou mocí spojena se silami, které námi vládnou
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a my je vůbec neznáme, protože je rozumem zatím postihnout nelze.
Cosi mě nutká k humornému zásahu do situace. Zatahám ji za špinavou blůzu, která ji vykukuje pod kabátem.
V tom klubku lidí to ani nemůže zpozorovat, ale uvědomuje si nejasný pocit, že na ní někdo visí očima a vyzývá ji
k rozhovoru.
„Pani, počujte…“ povídám, „ja pre zmenu pohádám
vám. Já sa tiež vyznám v tomto umeniu.“
Nedůvěřivě na mě pohlíží, výraz jejích očí je prázdný,
tupý, jaksi s jiskrou strachu nebo aspoň plachosti. Neví, na
čem je, uvědomuji si a povídám: „Podajte mi vašu ruku.
Peniaze netreba, nerobím to pre peniaze.“
Pomalu, s výrazem nejistoty v očích natáhla ruku dlaní
vzhůru a já ji uchopil za špičky prstů. Ruka byla špinavá,
ale měkká a vláčná. Cítím hroty zanedbaných nehtů. Hledím do dlaně, jako bych v ní uměl číst jako v knize, ale jako
by bylo špatné osvětlení a já nemohl některá písmena rozluštit. Lidé stojící okolo s napětím sledují každý pohyb
a každé slovo.
„Tak tu vidím,“ hovořím a přibližuji si dlaň až před oči.
„Vidím – dobre, už viem, vy teraz cestujete ďaleko – až do
Chebu. Vy – naozaj, teraz už dobre vidím – sa voláte pani
Rafaelová.“
Zpytavým pohledem sleduje můj pohled a každé slovo.
Ani se mi věřit nechce, že jsem ji dokázal tak ovlivnit, aby
si dala hádat.
„Máte tam hore na severu rad svojich detí ako aj tu na
juhu. V Plzni budete spať v čakárni na zemi. Váš život je
teraz lepší ako býval, ale vy si stále neviete vybrať, čo je
pre vás dobré a osožné. Sama si koľkoraz osud zťažujete
a komplikujete. Len treba svôj osud pevne stisnúť do rúk
a prinútiť, aby vam slúžil.“
Mám dojem, že usilovně přemýšlí, a jsem přesvědčen,
že jistě o tom, kde a kdy mne viděla. Výraz očí mi říká, že
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skutečně neví. Už se mi zdá, že nevydržím zůstat vážný,
protože všechno kolem ztichlo a s napětím nás sleduje.
Komičnost situace si zřejmě nikdo neuvědomuje. Ani mě už
nenapadá žádná okolnost, kterou bych jí věrohodně mohl
připomenout nebo napovědět.
„Čo Jožo a Emil, chodia do školy?“ zvědavě, ale přísně na ní spočinu zřejmě kantorskýma očima.
„Pán učitel,“ trhne sebou a vydechne zhluboka, jako by
rozluštila obrovské tajemství. V očích zaplanul na chviličku oheň, v momentě však pohasl. Otočila se tak rychle, že
se jí faldy na sukni zavlnily, a prodírala se z vagonu na
nástupiště. Moji známí se usmívali, nezasvěcenci nechápavě koukali a sháněli informace, jak je možné, že Cikánka
utekla, jen se stačilo zeptat, zda děti chodí řádně do školy.

UËitelskÈ dilema
Nebyl jsem samozřejmě zpočátku Cikánům nakloněn,
třebaže tento pojem hrál už od dětského věku v mém životě významnou úlohu. Když se mne máti ptávala, čí že jsem,
komu patřím (a chtěla slyšet, že jí nebo otci), tu jsem jí
odpovídal dětskou řečí, že jsem „titánů“, což znamenalo, že
patřím Cikánům. Vzniklo to zřejmě z toho, že máti hledíc
na mne se smíchem říkávala, že vypadám jako cikáně a že
mne jistě ztratili z vozu, když jeli kolem nás.
„Cikánovat se“, vést cikánský život – to bylo okřídlené
úsloví, kterého se v našem domě často užívalo, když bylo
třeba zdůraznit, že situace je velmi zlá, život bez radosti
a perspektiv. K tomuto pojmu byla vázána neustálá uspěchanost, nepokoj, neklid a rozháranost, život nikoli bezstarostný, ale plný obav o zítřek, budoucnost, každodenní chléb.
Také jsem patrně jako malý chlapec stával někdy před
problémem, že přijdou Cikáni s pytlem, do kterého mě str)5(

čí, a odvezou s sebou, abych poznal, jak se stane tomu, kdo
neumí poslouchat.
V pozdějším věku, kdy se bere rozum, kdy jsem byl
veden k rozeznávání dobra od zla, vídal jsem výstražně
zdvižený prst jako memento varující před zlými lidmi, kteří lžou, podvádějí a kradou a všelijak se vymykají ideálu
lidskosti. Tam velmi často dominoval Cikán jako zosobnění životních záporů. Toto vše bylo ještě zdůrazňováno temnými zkazkami opřádajícími existenci Cikánů.
I když jsem se stal kantorem, žil jsem stejnými názory
jako většina ostatních lidí a ani jsem se nesnažil hledat
hlubší pohled a objektivní názor, neboť jsem byl vzdálen
z dosahu zájmů o život Cikánů.
Asi ve třetím roce svého učitelského působení jsem
dostal třídu, v níž jedním ze žáků byl Janko Oláh, snědý
chlapec s kadeřavými vlasy. Byl z těch Cikánů, kteří se sžili
s prostředím a udržovali si jakýsi životní standard, který se
velmi přibližoval průměrnému životnímu standardu našich
lidí v pohraničí. Jeho chování se jen velmi málo lišilo od
chování ostatních žáků ve třídě. I navzdory tomu byl můj
vztah k němu jaksi shovívavější než k ostatním žákům.
Možná, že byl Janko temperamentnější než ostatní; bezpečně vím, že neměl takové zábrany a často i předsudky, jimiž
bývá spoután život většiny (i dětí).
Přišel-li však do školy pozdě, neměl-li vypracovanou
domácí úlohu, brával jsem to jako samozřejmost a omlouval jako něco pro Cikána přirozeného, ačkoli u ostatních
jsem takovýto přestupek sledoval a trestal. Někdy mi bývalo
i divné, že umí držet krok s ostatními a že se jeho projev
celkem neliší od projevu ostatních žáků ve třídě. Nenapadlo
mne přemýšlet o tom do hloubky. Pro třídu byl přece jen
Cikánem a zřejmě i on toto vědomí, jak náplň pojmu společnost chápala, v sobě nesl. Nepřišlo mi na mysl, že bych
měl působit ve smyslu jeho úplného splynutí se třídou.
Nevím ani, jak bych se byl zachoval, kdyby došlo ke kon)6(

fliktům. Zcela určitě bych byl ale souhlasil s názorem ostatních dospělých a byl bych býval více člověkem žijícím
v předsudcích než učitelem, který je si vědom svých povinností vůči cikánskému lidu a tím k celé společnosti. Když
jsem po čase na tento svůj vztah vzpomínal a rozebíral ho,
konstatoval jsem, že by ho bylo možno nazvat normálním.
Neměl jsem pocit, že bych byl Janka Oláha diskriminoval.
Současně však tam byla i myšlenková mezera, taková maličká a nepatrná, která mi připomínala, že jsem mohl, ba co
dím, že bylo mou povinností učinit více. Asi tak, jako bych
přivedl hosta a nechal ho stát u dveří, zatímco jsem ho měl
posadit ke stolu, aby se ve společnosti dobře cítil; a nejen
to, kdybych chtěl situaci dovést do konce, měl bych hosta
posadit do čela stolu.
Každá profese dává po určité době, kdy se pracovník
domnívá, že dosáhl jistého stupně dokonalosti, kus pocitu
sebevědomí a hrdosti. Po pěti letech svého kantorského
působení jsem měl někdy takový pocit. Byl jsem dokonce
přesvědčen, že toto sebevědomí je oprávněné. Po nekonečných letech války jsme nastupovali v pětačtyřicátém
s elánem. To byla radost! Zadostiučinění. Budeme prosazovat myšlenky, které byly dosud na indexu, myšlenky svobody a rovnoprávnosti lidí, myšlenky, které byly trnem
v oku Nietzscheovým roznašečům myšlenek nadřazenosti,
ale které prověřila historie tím, že dala zvítězit pravdě.
Z tohoto pohledu jsme přistupovali k práci a měli jsme dojem, že teď už nám nikdo nemůže spálit křídla. Sbírali jsme
zkušenosti. Válka nám jich dala mnoho. Především nedobrých. Ale vybavila nás tvrdostí vůči sobě. I to je potřebné.
Nyní bylo třeba hledat zkušenosti, ze kterých vybudujeme
stavbu svobody a humánních vztahů mezi lidmi.
Začal jsem učit na pětitřídce. Poválečný osud učitele byl
osudem učitelského nomáda. Z pětitřídní školy na dvojtřídní, odtud na osmiletou, dále na jednotřídku. Z ideálního
prostředí vnitrozemské školy bez zvláštních problémů, kde
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život plynul ze dne na den jako široká řeka, na pohraniční
školy s pestrým osazenstvem žáků. Formovat kolektivy ze
žáků reemigrantů, přesídlenců od Tater, Maďarů, Němců.
Co den, to problém. Co třída, to různé pracoviště, co jedinec, to oříšek.
Tehdy přišlo překvapení, které jsem neočekával. Studená voda na horkou hlavu, když už jsem se domníval, že není
pracoviště, které by mne mohlo zaskočit, zastihnout nepřipraveného.
Změna je jako bouřka. Nikdo ji nečeká, a i kdyby čekal, přesto překvapí. Z čisté oblohy blesk, a když přijde
hrom, už je po všem. Jen se člověk zatřese a uvědomí si,
že to nejhorší má vlastně za sebou. Přeložení z okresu na
okres, z kraje na kraj, dokonce z jednoho kouta země na
druhý není záležitostí, která by se prožila jako cesta do kina
místo na fotbal.
Tak jsem jednoho dopoledne stál v kanceláři nadřízeného ONV v sešlé budově na kraji města Český Krumlov.
Bělovlasý inspektor s kulatou tváří, s úsměvem na rtech,
mě posadil do hlubokého křesla u kulatého konferenčního
stolku. Za oknem foukal vítr a honil po střechách urvané
žluté lístky. Seděl jsem celkem klidně, neboť jsem žádné
překvapení nečekal. Bude to jednotřídka, nebo jiná málotřídka – tak co. Osmiletka těžko, neboť jsem tu nový. Inspektor, přihrbený nad papírem u kancelářského stolu,
mžourá po mně se šibalským úsměvem. Stříbrný vlas na
hlavě budí ve mně úctu, tvář ukazuje duševní vyrovnanost.
„Podívej se, soudruhu,“ přisedl si ke mně do křesla,
„ty už nejsi žádný nováček. Máš možnost si vybrat. Podívej,“ přistoupil k nástěnné mapě, která představuje okres
jako na dlani. „Tady je naše okresní město. Zde u železnice je osmiletá škola; když budeš mít zájem – teď učit, a perspektivně místo ředitele. Zde,“ udělá mi před nosem prstem čáru jako otazník a nakonec potřese ukazovákem, jako
by mi hrozil, „je jednotřídka. Ředitelský příplatek, pohra)8(

niční příplatek. Na vlak, pravda, tři kilometry, ale přes
vesnici vede asfaltka a počítá se v budoucnosti, že tudy
povede autobusová linka. A konečně – a to ti ani nechci
říkat, ale možnost tu je, s tím místem počítáme pro mladého soudruha, který má teď přijít z vojenské služby. Je
to ve vojenském prostoru, to víš, divočina. Zde,“ zapíchl
prst do malého černého kroužku, u kterého bylo napsáno
Květušín.
„Však víš, vojáci. Romantika a cikánská osada. Cikáni.
Žijí tam jako před staletími. Chceme tam pro ně otevřít
školu. Jednotřídku. Opravdu jsem ti o tom nechtěl říkat, ale
abys měl úplný přehled o možnostech v našem okrese, povídám ti i toto. V klidu si to rozmysli. Myslím, že ta osmiletka by nebyla marná. Vesnice s českým obyvatelstvem. Za
těch pár let po válce se tam poměry úplně zkonsolidovaly.“
Sedím, jako by mi právě někdo umřel. Rozhodnout se,
to znamená udat směr dalšímu osudu. A sám o sobě rozhodnout bývá horší než se podřídit rozhodnutí, třeba nepříjemnému, které se nedá změnit a které za nás, bez nás dělá
někdo jiný. Vítr ohýbá za oknem větve, na kterých se třepetají lístečky jako barevné praporečky. Inspektor převrací
za stolem list za listem, spis za spisem a plnicí pero co
chvíli přeběhne po papíře. Cosi se mi v srdci vysmívá: ty
jsi se domníval, že tě nic nemůže překvapit. Před očima se
mi mihl Janko Oláh a jeho obraz v mé představě jako by
mi vyčítal, pak hned zase jako by se mi vysmíval.
Jednou večer jsem se z dálky díval, jak Cikáni uprostřed
louky rozbili svůj tábor. Koně se pásli a běhali ve vysoké
trávě. Dospělí i s dětmi seděli okolo ohně. Tento obrázek se
mi zjevil, jako by byl namalován na skle okna.
Chvíli bylo ticho, že bylo slyšet namáhavý dech inspektora a tlumený hovor ze sousední místnosti.
Vstal jsem a vytáhl baret z kapsy.
„Soudruhu inspektore, dejte mi tu cikánskou školu.“
„Tu?“ vytáhl obočí a zkoumavě na mne pohlédl.
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Pokrčil rameny. „Dobře sis to rozmyslil? Není to ukvapené rozhodnutí?“
„Ne. Vím, co říkám. Zkusím to ještě na cikánské škole.
Taková zkušenost se hodí.“
„Je to pravda. Dva tři měsíce, půl roku to vydržíš a potom se uvidí. Otevřít pro Cikány školu byl romantický nápad správce Vojenského výcvikového prostoru kapitána
JUDr. Josefa Pohla, který si myslí, že i cikánské děti je
možno vzdělávat jako ostatní. Až přijde jaro, ozve se v nich
krev kočovníků. Sbalí rance a zmizí. Školu zavřeme a tobě
dám možnost si vybrat, kam budeš chtít nastoupit.“

Kaûd˝ zaË·tek je tÏûk˝
Téhož dne odpoledne zastavil před okresem vojenský
gazik. Kulaťoučký šofér s uváleným pláštěm a opaskem,
který mu visel pod pupek, mě vyhledal, aby mě zavezl na
velitelství vojenského újezdu. Škola stála ve vojenském
prostoru a podléhala po stránce hospodářské přímo vojenské správě.
Skvělá kombinace, napadlo mne, když jsem si uvědomil dosah celé spolupráce. Vojáky a Cikány zainteresovat
na společném díle, to bude experiment, nad kterým by
Makarenko zbledl závistí.
Neměl jsem valné mínění o perspektivách tohoto podniku a naplněn více zvědavostí než zájmem sedal jsem
k šoféru Bačíkovi do plechového pekáče, do kterého fučelo všemi škvírami.
Kraj se mi líbil. Mám rád nekonečné dálky, kde nepotkáš živou duši. Opuštěná stavení na nás civěla vytlučenými okny, kapličky a boží muka se jako vetché stařeny
krčily na kraji vsí a zarůstaly divokým býlím. U cesty zapanáčkoval zajíc, na hřebenech zarostlých vysokou travou
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se zavlnila těla srn. Listnáčům rezavěl šat po prvních podzimních mrazících.
Kapitán – chlap jako hora – v rajtkách, naleštěných
holínkách a s vyzývavě vztyčenou brigadýrkou mne přivítal zkoumavým pohledem. Měřil si mne přísně; o kantorech
asi nesmýšlel příliš vysoko – ostatně, bylo to v období, kdy
kantor stál na konci žebříčku společenské důležitosti. Hodnoty netvořil a mnohými neúspěchy byl bezprostředně vinen. Přivítali jsme se chladně, služebně. Citlivě jsem zaregistroval, co to je, být – jen kantorem. Tělesným vzrůstem
mne převyšoval jako smrk zakrslou borovici. Jen ruku měl
měkčí a vláčnější. Byl jsem zvyklý svírat v ní topůrko stejně
často jako pero. Asi si to také uvědomil. Stáhl koutek levého oka – vypadalo to, jako by lišácky zamžoural, a prohodil hlasem, který ve srovnání s pohledem byl smířlivý:
„Bude to perná rachota, soudruhu učiteli, ale záslužná.“
Nejraději by mne asi už viděl na té své škole, protože spěchal, abychom vyjeli.
„Pojedu sám, Bačíku,“ pokynul a sedl za volant.
Jak tam asi srovná hnáty, napadlo mne, když se rovnal
na sedačku jako skládací metr. Brigadýrkou škrtl o střechu,
ale narovnal ji navyklým pohybem ruky. Když motor zahučel a gazík se rozkodrcal rozježděnou, neudržovanou vojenskou silnicí, rozhovořil se. Na nic se neptal. Mluvil a mluvil. Připadalo mi, že se to dlouho učil nazpaměť.
Přesvědčovat lidi a mluvit do nich do zblbnutí bylo tehdy
módou, Asi tomu taky propadl. V jeho slovech však byly
myšlenky, které měly jiskru. Až po chvíli jsem si uvědomil,
že ho vlastně se zájmem poslouchám. Ze strnulé vizáže pod
štítkem čepice prosvítala lidská tvář.
„Nemohl jsem se koukat, jak se děti brouzdají marastem a hnojem po pusté návsi. Chlastali dospělí, chlastaly
děti. A ty blbé řeči. Ten slepičí obzor. Člověka to zaráželo.
Svádělo k smíchu i k pláči. Tehdy jsem pochopil, jak samozřejmě se rodí rasismus. Máme se na to koukat fatalistic) 11 (

ky? Žralo mě to, že jsem kolikrát ani nespal. Hovořil jsem
o věci s každým, s kým se jen o tom dalo mluvit. Těch názorů! Něco by se mělo dělat. Ale co? A jak? Handrkoval
jsem se s civilisty a musel často vyslechnout narážky, co se
do toho pletu, jsem přece voják a mám dost svých povinností. Jenže nebyli všichni stejných názorů. Sešel jsem se
s lidmi, kteří měli pochopení. A tak jsme konečně našli řešení. Školu. Však uvidíte. Už běží několik měsíců. Jenže se
v ní neučí. Ženy, s nimiž se tam setkáte, se zatím starají
o hmotnou stránku života svých žáků. O čistotu, pořádek,
stravování.“
Projeli jsme vesnicí Květušínem. Kola terénního vozu se
zařezávala do bahna až po diferenciál. Voda stříkala do
stran. Po návsi rejdili vychrtlí psi. Z průjezdů vyhlíželo
několik rozcuchaných hlav. Vyběhla skupina Cikánů
a prázdným pohledem s pootevřenými papulami civěli za
autem. Za vsí na obzoru hřeben hor. Šumava tam rozpřáhla doširoka svou náruč. Pod horami zrcadlo rybníka Olšiny, ubíhající zálivem za roubení smrkového lesa. Šedivá
stužka železnice se štěrkem prosáklým olejem, vedle jeden,
dva domečky a prkenná bouda zastávky. Železniční přejezd,
k němuž vede klikatá cesta, rozježděná a blátivá. Na obou
stranách ji roubí balvany a hromady kamení snesené z polí
urvaných kdysi šumavským stráním. Teď ta pole leží ladem
a zarůstají plevelem. Horské prameny je rozbahňují a mění
v bezedná třasoviska. Na stráni, takřka na dosah před hradbou lesa, stojí poschoďové stavení s šedivou krytinou. Zeleně natřené rámy oken a výplně dveří jako by vyrostly
přímo z bujného pažitu. Nad střechou jako rámě silného
ochránce stojí mohutný javor a jeho koruna prokvétá pestrou paletou barev.
„Jsme na místě,“ polohlasem procedí kapitán. Vidím, že
mu zjihl pohled i hlas. Strhne volant doprava a míří přes
louku ke stavení. Z komína stoupá proužek modravého
dýmu kolmo k obloze.
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Hluk motoru vyrušil obyvatele osamělého stavení. Dveře se prudce otevřely a narazily do zdi.
„Súdruh kapitán! Ahoj, súdruh…“ vlna pozdravů, les
natažených rukou. Klubko snědých, čupřinatých cikáňat
poskakuje kolem auta. Tahají kapitána za šosy kabátu a tlačí
se jeden na druhého, jako by čekali, že je něčím podělí.
Přihlížím vyjeveně nezvyklému divadlu a škodolibě čekám,
kdy přejde kapitána trpělivost. Černý kudrnáč, kterého jmenují Míťa, se zmocnil kapitánovy brigadýrky a narazil si ji
na hlavu. Kouká vítězoslavně a přitom tak nejapně. Kapitán však obzírá situaci s klidem a na tváři nemá ani stín
roztrpčení.
V chumlu snědých tváří prosvítají světlejší obličejíčky.
Věkový rozdíl není velký, konstatuji, když shlédnu strakatinu kolem sebe a ve vchodu do stavení. Budí to dojem
česna úlu, do kterého rošťák zašťoural proutkem. Zvláště
mne zajímá zdvižený nosík v drobném obličeji věnčeném
blonďatými kadeřemi.
„To jsou naše vychovatelky,“ sešpulil k úsměvu obličej
kapitán. „Marie, Růža a Alena.“
Držel jsem se od mlada dost zpátky. Vojna mne sice
povytáhla a potlačila ostych k ženám, ale vykořenit docela
ho nedokázala.
„Vedu vám ochránce,“ hlaholí kapitán a představuje: „Ta
blonďatá je Růža, černovláska Marie a kaštanová Alena.“
Z kuchyně vyběhla Katka, stejně štíhlounká, ale od plotny růžolící, s odvážnými kukadly. Podávám jim ruku. Musí
mít jistě pocit odstupu a chladu, protože mne nenapadá nic
vtipného ani srdečného, čím bych se uvedl a přiblížil. To moje „já jsem Honza“ je asi nadchnout nemůže, napadlo mě.
„Sliboval jsem vám rytíře, vidíte, že sliby plním,“ důvěrným tónem dokládá kapitán. Rozkročí se, až se mu cípy
dlouhého pláště rozletí, a velitelsky zahřmí:
„Míťo, čepici! Zajdeme na chvíli nahoru,“ dodává už
smířlivě a otáčí se ke mně.
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„Nezbyl vám, Katko, hlt čaje?“ Katka se kroutí a upejpá.
Jdu za nimi do schodů a připadám si jako kluk. Neseznamuji se na první pohled. Přemítám, mám-li jim tykat
nebo vykat. Zatracené zábrany! Rozhoduji se pro tykání.
Zasedli jsme v mrňavé kanceláři. Děvčata na gauč, mne
posadili do křesla ke konferenčnímu stolku s popraskaným
sklem a kapitán přisedl na roh stolu. Čepici hodil za sebe
na stůl a pravou nohou klátí ve vzduchu. Utkvěl jsem pohledem na naleštěné holínce, dokresluji si v duchu ostruhu,
která na ní chybí, a mlčím. Způsobně čekám, až starousedlíci rozpředou nit hovoru. Kapitán je zřejmě v dobré náladě. Přejede pohledem děvčata utopená v opěradle gauče
a prohodí:
„Tak jak? Máme něco nového?“
Marie je asi nejkurážnější. Mávne ledabyle rukou.
„Nejlepší by bylo od toho utéct.“
„Snad ne. To říkáte pořád,“ odporuje jí kapitán.
„Takhle se nedoděláme. Chodí se sem jen najíst. A těch
vší! Kdybyste tu byl, zvedal by se vám žaludek. Každé ráno
vyléváme umyvadlo vší. Co přes den vyčesáme, stačí do
rána doma nachytat. Jako kdyby měli na hlavě líheň!“
Kapitán se kaboní, zřejmě mu tento námět rozhovoru
není vhod. Rád by slyšel veselejší zprávy. Zatím na uvítanou nového člena sboru vychovatelů musí vyslechnout takové znechucující řeči. Mrkne na mne, co já na to. Nic.
Myslíš si asi, že jsem nějaká fiflena, která potřebuje
skutečnost natřít narůžovo, hihňám se v duchu a dávám
odvážné Marii za pravdu.
„Včera se popral Fery s Margitou. Jak si nadávali, to by
stálo za to natočit na desku. A ty flekance na zdi. Když se
nacpali, začali po sobě házet zbylé krajíce s marmeládou.“
„Zakročili jste nějak?“
„Máme si snad nechat od nich nabančit? Vám se to
snadno říká, vy jste chlap, na vás si nedovolí. My jsme tady
rádi, když je večer a vymáznou ze stavení.“
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Za dveřmi je slyšet hluk, jako by chodbou pádili koně.
„Co to,“ zpozorněl kapitán.
Růža vyskočila, mezi dveřmi na mne významně mrkla,
jako by se tázala, zda ji chápu, a zmizela na chodbě.
„To je nástup na svačinu,“ vysvětluje Marie.
Vy jste si tady, holky, užily, uvědomil jsem si a cítím
nutnost si přisadit:
„Není to maličkost, kérovat takový pronárod.“
Kapitán znervózněl a nad kořenem nosu se mu objevila
kolmá vráska.
Nejde mu pod nos, jak ses uřek, uvědomuji si a mám
nelibý pocit, že se stalo něco, co se stát nemělo.
„Soudruhu učiteli, kdybyste věděl, pochopil, co to dalo
práce a přesvědčování, než vzniklo to, co kolem sebe vidíte, nemohl byste projevovat takové nepochopení.“
Mám vztek na sebe i na něj.
Mlč raději, říkám si v duchu, ale nedá mi to.
„Zatím tu celkem nic nevidím,“ odmlouvám kacířsky.
„Chalupu a v ní zavšivenou sebranku, která se asi málo liší
od té ze vsi.“
Děvčata se tváří, jako by byla něco vyvedla – a přece
se jich někdo zastal. Je po náladě. Kapitán vstal a přechází
dlouhými kroky kanceláří. Dva kroky tam, dva zpátky, víc
prostoru tu není. Za oknem se chvěje třešňová větévka.
Venku fouká vítr.
Dupot na chodbě utichl.
Začali se ládovat, chechtám se v duchu škodolibě, ale
nemohu se zbavit obdivu, kde nabral kapitán ten osobní
vztah a nepochopitelný zájem o pedagogickou problematiku, kde se v něm vzala ta úpornost tryskající až z hloubi
duše, snaha udělat z takových ztroskotanců lidi.
„Vy si snad myslíte, že už předem rezignuji na ten podnik tady,“ povídám pro útěchu. „To snad ne, ale já myslím,
že je třeba vidět skutečnost. Vy si celou záležitost idealizujete. To je záměna přání za skutečnost.“
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Mrkl na mne, stáhl blůzu za cípy a sáhl po plášti.
„Uvidíme. Říkali, že nejste žádný nováček. Já si počkám.“
Krčím rameny a stopuji kyselý výraz v jeho tváři, na
které se vůbec nedá přečíst, co si myslí. Ledabyle zasalutuje, podá mi ruku, ale oči zatíná do mých jako dravec.
Nemám moc nálady v novém, cizím prostředí. Mám na sebe
vztek, že jsem se tak špatně uvedl.
Slovo už s nikým neztrácím a zalézám do kamrlíku, který se stal ode dneška mým obydlím. Dlouhá „kšanda“ se
zvlhlou zdí na severní straně. V koutě naházené obrazy, asi
zárodek příštího školního kabinetu.
To bude z nějaké zavřené málotřídky, koukám na ten
neřád. Kolikrát přerazítkované listiny se začmáranými německými nápisy. Okno skoro u země; dalo by se tudy krásně chodit dovnitř. Bylo by to blíž než chodbou od hlavního vchodu.
U okna kovový vojenský kavalec s matracovým klínem
místo podhlavníku. Dvě deky s razítkem vojenského útvaru a záhadou krycího čísla.
Dřepnu ke stolu na rozvrzanou erární židli a natáhnu
nohy. Na stole v neladu kupa tiskopisů, index normálií,
kniha soupisníku dílčího inventáře. Už se do něj na některé škole psalo, ale záznam někdo vyškubl.
Zaujala mne silnější kniha v solidní plátěné vazbě. Kronika cikánské školy v Květušíně.
Heleďme se, ten podnik má už svoji historii, popadla
mne rozpustilá nálada a mihla se mi nevraživá kapitánova
tvář. Asi pět stran bylo hustě popsáno drobným, uspěchaným intelektuálským rukopisem. Grafologie mne zajímá
a dovedu si za některými tahy představit charakteristické
rysy osobnosti, která vedla pero po papíře. Z řádek na mne
vyzařuje vyrovnanost a cílevědomost.
Tyhlety tahy, není v tom kus nadměrného sebevědomí?
– Prohlížím energické horní škrty. Zahloubal jsem se do
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klikyháků. Strohá faktografie. Jak to začalo a co bylo dál.
Překážky, nečekané zvraty, deset rezignací, jedenáctkrát
znovunabytí sil a odhodlání vykašlat se na všechny,
v myšlenkách jim naplivat do ksichtu a prosadit svou. Poetický nádech některých vět – romantický rys osobnosti
(toho jsem se nenadál a to mne chytilo).
Už se šeřilo a já znovu slovo od slova pročítal a hledal
osobní postoj pisatele, skrytý za formulací vět. Zalíbil se
mi. Chytila mne partie, kde popisuje přestavbu selské samoty na školu:
„Slunce pražilo, Cikáni bušili krumpáči do kamenné zdi,
kterou měli za úkol zbourat. Starému Peštovi se lil pot po
špinavých zádech. Vypracované svaly hrály na atletické
postavě a bicepsy se mu převalovaly po pažích. Zapáčil,
vyvalil balvan a s vlasy slepenými na čele troubil jako neandrtálec do černého otvoru. Kopnul ještě dvakrát, třikrát
a zmizel v něm. Pozrite, do Márie, čo tu je.
Shlukli se a začala mela. Nechápu, proč se rvou jako
kanibalové a nadávají si tak mistrovsky, jako by šlo o soutěž. Brzy jsem pochopil. Pešta se prodral první s plnou náručí látek. Další táhli náruče šatů, hadrů, nádobí. Ilona nesla
rádio a oči jí blýskaly jako psovi, kterému berou od huby
kost. Ječela a všichni pelášili ke vsi.
Cigáni měli poklad. To ve škole našli poklad, povídalo
se po dědině. Ten den bylo zase po práci. Zjistil jsem, že
za prolomenou zdí v klenutém kumbálu byly zazděny movitosti, které vysídlenci ukryli před odchodem ze země.“
Ani jsem tenkrát nevečeřel a dlouho do noci koukal leže
na kavalci do stropu. Trvalo mi dlouho, než jsem se vypořádal s dojmy a získal ztracenou duševní rovnováhu, abych
s optimismem očekával, co přinese nový den. Bylo třeba
zařídit učebnu, sehnat nejnutnější pomůcky, obstarat učebnice.
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äkola bez k·znÏ
Po ránu jsem si usadil pačesaté žáčky do lavic. Mrňavého Aladara vedle ramenatého Gejzy, kterému už pod
nosem rašilo chmýří. Rozčepýřená děvčata v širokých květovaných sukních „vkusně“ přepásaných papírovým špagátem.
Nasávám atmosféru nemytých těl. Není kam si odplivnout. Kluci plivají po podlaze kolem lavic, ale já nemohu.
Mysleli by si, že je to tak dobře.
Hovořím o tom, jak posvátná věc je kniha, jak s ní třeba šetrně zacházet. Kývají hlavami a koukají, jako by mi
dávali najevo, že to už dávno přede mnou věděli. Kladu
slabikář každému pod nos a s napětím čekám, s jakým ostychem a úctou obrátí první list. I toto. Každý se na něj vrhl
jako na párek s křenem a listuje, sliní, dře a žmoulá mezi
prsty. Snažím se upoutat pozornost, ale brzy docházím
k závěru, že první podmínkou práce s knihou je důvěrné
seznámení s jejím obsahem. List po listu okukují a přesvědčují se, že i soused v ní má totéž vyobrazení i stejná písmena. Spokojil jsem se nakonec s tím, že mi je vrátili jen
tu a tam s natrženým listem a sežmoulaným rohem. Přehnal
jsem požadavky a postupně den ze dne se učil, co mi ještě
chybí, abych se sám naučil obstát ve zkoušce – učit cikánské děti.
Gejza je kudrnatý ramenatý chlapík s takovou volskou
hranatou palicí. Je samá jizva. Asi se vyzná v tlačenici a nedá se. Jizva na čele, na rameni, na zádech (to jsem zjistil
při ranním mytí) a kdoví kde ještě, kam nevidím. Otázka
školní docházky je pro něj otázkou plného žaludku. Počíná
si už jako chlap a kdoví, jak dalece už ve vsi chlapem je.
Naučil jsem ho, aby ve třídě širák sundal z hlavy a vrazil
do lavice. Do svačiny sedá pokorně, znaveně zívá, do knihy kouká přes rameno, jako by její obsah už dávno znal
zpaměti. Nenuceně se baví se sousedem, občas si odplivne
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a rozmázne chrchel bosou nohou. O svačině si neopomene
dojít pro krajíc přídavku. Pak vyndá „bouřku“ z lavice, narazí si ji na hlavu a odchází. Bloumá po dvoře, občas mrskne kamenem po ptáku. Obdivuhodně odhadne, kdy je čas
k obědu. Přijde jakoby nic, a co ztratil ve třídě, nahradí u plného talíře.
Správně jsem usoudil, že na mnohé je třeba jít pozvolna. Už mi to jde ale na nervy, když vidím, jak učenliví jsou
jeho kamarádi, kteří se brzy snaží napodobit jeho způsob
školní práce.
Dnes mi vzkypěla žluč. Řekl jsem si – a dost! Před svačinou povídám:
„Gejzo, zůstaneš ve třídě, jinak nedostaneš svačinu.“ Že
se v pedagogickém procesu strava odpírat nemá, to jsem
věděl. Ale co všechno se nemá…
Čekám a sleduji ho naoko lhostejně.
„Čo? Čo vy si budete porúčať,“ popadl klobouk, furiantsky s ním praštil o zem, zase se pro něj sehnul a hrdě odcházel z učebny. Vidím obdiv na klukovských tvářích.
„Ja sa vám vyserem na školu,“ dodá ještě ve dveřích.
Zamžikal jsem a měl takovou chuť mu jednu vysadit, až
by mu hučka vyletěla otevřeným oknem.
„Jdi si,“ zařval jsem nakvašeně, „ale před svačinou, ne
až po ní.“
Ještě se sebevědomě rozhlédl a zřejmě potěšen všeobecnými sympatiemi bouchl dveřmi.
„Taký vôl,“ bylo za nimi slyšet.
Tmělo se mi před očima, ždímal jsem prsty levé ruky
v pravé, až mě klouby bolely.
Gejza vyšel na dvůr, zastavil se před oknem a zlostně,
výhružně zavolal:
„Idem ku kapitánovi a poviem, aký to je učiteľ.“
Měřím třídu pomalými kroky, jako by se nic nedělo, ale
předměty kolem sebe nevnímám. Zdají se mi být v mlze.
„A my půjdem na svačinu,“ pronáším po chvíli ochrap) 19 (

tělým hlasem. Plaménky vzteku mi doznívají jako hemžení
mravenců ve spáncích.
Týž večer přisupěl kapitán.
„Co dalo práce a přesvědčování, než jsme je do školy
dostali, a vy je takovým lehkomyslným způsobem vyháníte.“
Dopálil jsem se dvojnásob, věda, že přede mnou stojí
inteligentní, soudný člověk.
To přece není primitiv, proč bychom se měli hádat, zabrzdil jsem včas a vysvětluji ironicky:
„Já myslel, že je chcete vychovat, předělat; to já nevěděl, že jste otevřeli azyl pro lenochy a darmožrouty.“
„Jak je chcete vychovat, když si je vyženete ze školy.“
„Jsem přesvědčen, že ani primitivní Cikán není tak pitomý, aby si neuvědomil, co se dělá v jeho prospěch. Nepředěláme je, když potáhnete vy s nimi proti škole, ale když
vy a my nasadíme společný kurz proti nim – tedy společně
pro ně. Že to myslíte dobře, o tom nepochybuji a věřím
tomu, ale i vy musíte být přesvědčen o naší dobré vůli. Vám
patří autorita ve vsi, nám musí patřit autorita ve škole. Jinak se nedohodneme.“
Vidím, že jsem ťal do živého. Kapitánovy šedé oči zjihly. Zabořil hlavu do dlaní, lokty opřel o kolena. Hledí do
škvíry v podlaze a mlčí.
„My v zájmu jejich prospěchu ve škole nesmíme povolovat rozmarům. Vy v tomtéž smyslu ve vsi. To, myslím, je
zeď proti zlozvykům, ale i cesta k nějakým perspektivám.
Anebo – jsem ochoten splnit každé vaše přání. Nejsem
momentálně voják, ale na vojně jsem byl a poslouchat dovedu. Pak se ale připravte, že to do roka zabalíte. Lidi si
musí věřit. Ne se jen vzájemně hlídat.“
„Toho Gejzu ale musíte vzít zpátky.“
„Kdo říká, že jsme ho vyhnali jednou provždy? Nikdo
mu nic neřekl, odešel sám. Myslel, že bude triumfovat, my
budeme takhle malí a vy mu k tomu pomůžete. Musí se
vrátit s vědomím viny. Jinak ho tady nechci, i kdyby se už
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opravdu neměl vůbec vrátit. Copak jde jen o Gejzu? Ten
stejně letos skončí. U toho uděláme dost, když ho naučíme
podepsat se a přelouskat firmy na obchodech. Zatím jsem
ho naučil jen sundat klobouk v místnosti. Jak vidíte, ani se
mi zatím nepodařilo mu vštípit, aby s ním před staršími
a představenými netřískal ve vzteku na zem a nenadával do
volů.“
„To se vám stalo?“
„Ano, to se mi stalo, a já jsem mu přitom ani nenapohlavkoval.“
„Řekněte Katce, ať přinese kafe.“
To je dost, myslím si, že ti došlo, že nemáš před sebou
roboty, ale spolupracovníky.
Nad šálkem kávy roztál poslední rampouch a dohodli
jsme modus vivendi mezi školou a vesnicí.
Gejza přišel ovšem do školy nahuštěný nabubřelým
furiantstvím jako pneumatika. S rukama v kapsách stál
u vchodu a měřil si mne povýšeně.
„Aspoň bych pozdravil,“ dal jsem mu najevo, že jsem
si ho všiml. Čekal, že ho budu přesvědčovat, lákat, slibovat. Já nic. O svačině se přihnal do jídelny s úšklebkem,
kterým mne asi hodlal odzbrojit.
„Čekáš zbytečně, s tebou jsme nerátali,“ povídám mu
zdvořile s úsměvem.
Vjelo to do něj a odešel s krkem nataženým jako žirafa.
„Pán súdruh učitel, či Gejza môže chodiť do školy,“
vyzvídal na mně s baziliščím úsměvem podsaditý Fraňus.
„Co by nemohl, ale musí přijít slušně. Ráno včas, pozdravit a poprosit, abych ho tady nechal.“
Přišel a přemohl se k psovsky uctivému výrazu v obličeji.
„Vidíš, že dovedeš jednat jako pořádný člověk,“ odtušil jsem jako mimochodem. „Přece jsi na to přišel, že škola je pro tvoje dobro.“
Zmátl jsem jeho názor právě tak jako názory ostatních,
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že oni jsou našimi chlebodárci a že na nich závisí naše existence.
Radívali jsme se večer s děvčaty při petrolejce. Zážitků
bylo nepřeberně, úvah, co dál podniknout, ještě víc a podzimní večery se dloužily den ode dne.
Děvčata mívala chvíle deprese a rezignovala často na
účelnost našeho společného snažení. Katka bývala toho
názoru, že by bylo třeba mít v kuchyni dvě vařečky: jednu
na míchání a druhou jako kázeňský prostředek k rovnání
zad neohebným jedincům.
„Takhle se ničeho nedopracujeme. Máma by mě už dávno přerazila, kdybych si byla dovolila to, co oni si někdy
dovolí,“ říkávala a mnula si dlaně, které ji svědily.
„Myslím, že bychom na nich předčasně žádali chování
podle běžných norem,“ namítl jsem.
Aleně to bylo jedno. Její přesvědčení, že Cikáni jsou
stejně banda nevděčná a nevychovatelná, bylo fixováno
v jejím vědomí jako trilobit v prvohorní vrstvě. Marie byla
dříč. Zvyklá z domova pracovat, vyčesávala každé ráno příživníky z dětských pačesů, jako by se jí to netýkalo, a o perspektivách moc nehloubala. Že si ji její Milan stejně vezme, o tom byla skálopevně přesvědčena a také o tom, že
dokud je tady, musí pracovat, ať je efekt práce jakýkoli.
Jenom Růža, zdálo se mi, jako by se potýkala sama se sebou a hledala nějaké tvůrčí uspokojení.
V hlavě mi strašila jednota výchovného působení.
Neměl jsem ve zvyku sáhodlouze hloubat nad neřešitelnými situacemi, i když se mi problémy nutkavě vracely. Měl
jsem jakousi niternou představu, že se všechno nějak časem
poddá.
Nejvíc mě dopaloval problém kázně a pozornosti. Připadal jsem si jako onen světec přelévající lžičkou vodu
z moře do důlku v písku.
Zkusil jsem na ně zařvat. Strnuli a zírali na mě zprvu
nechápavě. Když zjistili, že mám na ně vztek, začali se do) 22 (

mlouvat, že se jako seberou a půjdou, když mi tady nejsou
vhod. Měl jsem co dělat, abych ze situace vyrejdoval.
Co muzika, napadlo mě. O přestávce jsem přinesl housle, které jsem si v neděli přivezl.
„Učitelis te bašavel pre lavuta,“ slyším sborový vzdech
údivu a nasadím housle pod bradu. Moc toho na ně nedovedu.
Nejde o to hodně mít, ale to málo, co máš, umět prodat, blesklo mi hlavou a spustil jsem.
Treba som ja rychtárova céra,
predsa mám ja Cigana frajera.
Znali ji všichni. Zpívali. Vysmolenými hrdly, hrubě, ale
melodicky správně a dvojhlasně. Laci přimhuřuje oči, jako
když kohout kokrhá, Fery s Fraňusem se popadli kolem krku. Děvčata se natřásají v bocích a v ramenou a píseň hřmí
stavením, až Katka přiběhla a zvědavě pootevřela dveře.
Chtěl jsem písní motivovat přechod k další práci. Byli
však k nezastavení. Jen zpívat, zpívat. Tak se zpívalo dál, až
do oběda. Kristýna s Ilonou zkoušejí v koutě boogie-woogie a já si připadám jako primáš hrající po půlnoci do ouška rozšoupnutým zákazníkům.
„Chceme spievať,“ žebroní všichni po obědě, když s plnými žaludky zasedli do rozvrzaných škamen.
„Budeme,“ tvářím se přesvědčivě a vychytrale. „Napřed
ale budeme číst a psát.“ Nechce se mi ani věřit, jak napjatě
a pozorně mě vydrží sledovat při výkladu a jak houževnatě
vykoktávají známá písmena a slabiky. Avšak to, co napsali, mě neuspokojuje. Spěchali, už už aby to bylo a mohlo
se zase zpívat. Když jsem hodnotil den, měl jsem uspokojivý pocit, jako bych náhodou našel klíč od trezoru, do kterého jsem se ne a nemohl dostat.
Podobným kouzlem byl míč. Kopačák. Koupil jsem ho
v okresním městě a před vyučováním ukázal. Jen ukázal.
„Budu-li spokojen s vaší prací, jde se čutat,“ povídám.
Pochybuji, že některý z těch usmolenců měl někdy
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opravdový balon v ruce. Kultura hadráků k nim tady těžko
zasáhla, i když hadry byly jediný artikl, kterého měli vždycky dostatek. Všem svítily oči jako tátovi po záloze a Laci,
jehož jiskra byla nejžhavější, se plížil poťouchle při zemi
podél lavic. Snažil se dostat ke katedře, pod kterou ležel,
a aspoň si na něj sáhnout. Bude potom moci hrdě vypínat
svoji slepičí hruď a vyšklíbat se Ferymu s Fraňusem.
„Kdo si na něj první šmátnul – he?“
Řídil jsem už před pár lety mnohý přátelák v úvoze za
vsí. Udeří se míčem o zem a jako kouzelným proutkem už
se beztvarý chumel formuje v soupeřící strany. Sundávají se
košile, druhá strana je zas natahuje a pečlivě zapíná na zápěstích.
Tak nějak jsem si to představoval, když jsem smečku
s raťafáky vyceněnými nedočkavostí táhnul za sebou jako
magnet piliny na palouk za školou.
První udeření o zem bylo pro dnešek také poslední.
Vybavil se mi obraz antického sousoší – zápas gigantů.
Křečovitě napjatá stehna, naježené pačesy. Úporné zápolení, namáhání, supění. Aladar s Bélou rvou Gejzu za faldy
kalhot. Ten má – a nepustí. Vychází z tohoto fotbalo-ragbyového nedorozumění jako vítěz a maže, co mu nohy stačí, k lesu s mičudou v náručí. Celé hřmící stádo za ním, ale
kampak na Gejzu a jeho běhy!
„Tu dilino, ty vôl, ty sviňár,“ letí za ním s beznadějným
vydechnutím. Stojím rázem sám a zapomněl jsem se i dopálit. Tutlám smích a poslouchám Feryho rozšafné hodnocení situace.
„Když mu, vy blbouni, nemůžete stačit, tak je první,“
dovodil, jako by Gejza dosáhl nějakého vítězství.
Než se naučili házet, chytat, kopat a hlavně přihrávat,
aby se mohli stát obávanými soupeři okolních vesnických
kluků, bylo třeba, jak se říká, „sežrat vzteku“ mnohdy až
do přesycení.
Jako strážce kázně se však stal míč ve třídě nepostra) 24 (

datelným, téměř personifikovaným kusem inventáře. Jako
by se na ně pořád výstražně díval z police. Míval jsem někdy pocit, že jeho vliv na školní práci je zdaleka největší
v porovnání s vlivem mým a mých spolupracovnic. Moje
autorita byla zpočátku opravdu slabým odrazem jeho záře.
Ale ježto byl mrtvá věc, nemohl se stát mým pedagogickým
sokem, nýbrž se stal neocenitelným a nepostradatelným
pomocníkem.
Neznají a nemají rádi nějaký systém, řád. Každé počínání je impulzivní. Buď reagují převalením na bok s vystrčením patřičných partií, když se jedná o něco, co jim
nejde pod nos, nebo se vrhnou bezhlavě na každou činnost,
která se jim nějak zalíbila. Jednají, jak jim srdce povědělo.
Neznají míru, nepoznají, kdy je dost. Dokud nepadnou únavou, nelze jejich zájem změnit. Přirozeně v tom syrovém,
primitivním, počátečním stadiu.
Proto je taky maličkost vyprovokovat je k fyzicky nadlidským výkonům, kápne-li se jim do noty, ale už je těžko
lze přimět, aby si umyli nejen uši, ale i za ušima.

Pomalu, ale jistÏ
Na dvorku se objevily první zmrazky. Louky po ránu
zbělely, údolím od rybníka se protáhl vítr ostrý jako žiletka a lezavě drzý. Nad střechou školy se třepetá šedivá
čmouha dýmu ze všech komínů.
Nadešlo topné období. Pravidelně po ránu provádím rozcvičku za špalkem se sekerou v ruce. Měli jsme tady nedávno partu vesnických chasníků, aby nám připravili otop na
zimu. Na mou prosbu je poslal ze vsi správce statku. Chvíli
jsem je pozoroval, jak posedávají, pokuřují, třesou se zimou
a snaží se nám místo štípání dřeva mermomocí zaneřádit interiér školy bahnem na svých rozedraných škrpálech. Jen ke
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kamnům se tlačili. I do učebny vlezli. Škádlili děvčata tak
nekultivovaným způsobem, že jsem neodolal a řekl:
„Přišli jste sem štípat dříví, nebo prasečit?“
To se jich dotklo. Jaké mám o nich nízké mínění, zatímco oni jen sahají děvčatům pod sukně a za živůtek.
Řekl jsem jim, že jsem tak mladé a přitom nemohoucí
zdechliny ještě neviděl.
Jejich mluvčí, rozložitý, ramenatý Gregor, se ke mně
důvěrně naklonil a sdělil mi, že jim mohu „poboskať ric“,
že „vraj se na mňa nebudú dreť“. Tak jsem mu děl, že nejsem tak zmlsaný, abych mu tu jeho nemytou boskal.
Od té doby štípám dříví sám. Už je ho slušná hromada.
Některým žáčkům se mě dokonce zželelo, že se rozhodli mi
pomoci naštípané dřevo naházet pod kůlnu.
V učebně i v jídelně už hučí v kamnech. Šamotové
klubky sálají a poutají k sobě neustále chomáč zimomřivců. Připálené skvrny na zadnicích a na kolenou svědčí
o tom, jak těsně se ke kamnům tulili.
„Vystěhuju kamna na půdu a otevřu okna,“ vyhrožuji,
když vidím, že mé příkazy, aby zůstali v lavicích a necpali
se na kamna, zůstávají oslyšeny.
Když však opomenu přiložit, tu hned kamna vychládají. Ani jednoho zatím nenapadlo, že by se mohl sehnout
k uhláku a přiložit. Když v kamnech vyhaslo, našel jsem je
natěsnané jako včelí roj. Gejza se probojoval na nejteplejší
místo, sedí nahoře, ostatní podle svých fyzických schopností, ti nejslabší od kamen nejdál. Vzpomněl jsem si, jak nám
náš profesor jako studentíkům vykládal rozdíl v reakci člověka a opice na vyhasínající oheň. Zatímco utrmácený člověk, nalezne-li vyhasínající ohníček uprostřed pustiny, doběhne pro klest a přiloží, opice přisedá blíž a blíž, až sedí
svou opelichanou zadnicí přímo ve stydnoucím popelu.
Gejza se mi tím mění na statného opa, zatímco titěrný Laci
mi připadá jako bezradný nosál, který se musí spokojit
s tím, co na něj zbude, a pobíhá proto z místa na místo.
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„Brr, je mi zima, když se na něj podívám,“ upozorňuje
mě Růža u okna šatny, když jsem do ní po ránu vkročil. Na
dvorku přešlapuje Jurka jako šedý grizzly v kleci, bos.
Kaluže jsou zamrzlé. Hejla na nose nepostřehneš, protože
tmavý pigment pokožky nedovoluje, aby se nos vybarvil. Po
palouku pokrytém jinovatkou přibíhá Aladar, Margita a Jolana, všichni bosi. Dokud bylo obstojné počasí, brali jsme
tento nedostatek garderoby jako samozřejmost.
„S tím musíme něco udělat,“ volám kapitána a dohadujeme se telefonem na řešení.
„Domluvím se s naším výborem žen na nějaké sbírce,“
slibuje.
Do týdne jsme měli na půdě výběr bot jako v bazaru.
Od sešmajdaných bagančat až po dámské lodičky, ve kterých bude asi těžko umět Kristýna a Pavlína chodit. Před
odchodem ze školy jsme naše bosonohé žáčky obuli.
Ráno nepřišli do školy ti, kteří byli majiteli bot. Zato
přišly dvě baby v květovaných řasnatých sukních. Než jsem
stačil zjistit, která je která, spustily. Huby jim jely jako
kuchyňský robot. Šermovaly rukama a natřásaly se v bocích, že jsem začal mít obavu, aby mi něco nevytřásly. Vyrozuměl jsem asi tolik, že pro svoje miláčky mám, ale ostatní „keby aj zdochli, by mi bolo jedno“.
Ach tak, rozsvítilo se mi. Někdo boty dostal, kdo byl
obutý, vyšel naprázdno.
„Dej je všem, vždyť vidíš, že by se sežrali závistí,“ navrhuje Katka a její nápad se stává rozhodnutím. Konečně bot
je dostatek, aspoň se nebudou válet po půdě a bude pokoj.
Počítali jsme sice s určitou rezervou do budoucna, ale
čert vem budoucnost. Kdo chce s vlky býti a cikánská čest
nám káže – co můžeš zhltnout dnes, nenechávej – ještě ti
to někdo ukradne.
Mnuli jsme si spokojeně ruce, jak humánně a šalamounsky jsme se vypořádali s problémem zdravotní péče a školní docházky zároveň.
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To jsem se ještě domníval, že logika primitivního Cikána je nějakým způsobem poplatna obecné logice.
Po neděli přišel do školy jen Fery s Fraňusem. Po rozhovoru s nimi, když už nikdo další nepřišel, jsem došel
k závěru, že i oni přišli vlastně jen proto, aby tlumočili, proč
ostatní zůstali doma.
„Nemali topánky,“ mžourá na mě Fraňus štěrbinou očí
jako mlsný kocour. „Zima bolo,“ dodává. V této oblasti s ním
souhlasím. Sněhový poprašek po stráních a ledový škraloup
na rybníce svědčí ve prospěch Fraňusových důvodů.
„Vždyť jste přece dostali boty všichni.“
Krčí rameny, jako by tím namítal: „Já je přece mám. Co
je mi do ostatních.“
Fery na mně ulpívá pohledem, který mne rázem degraduje na jeho přítele, a důvěrně dokládá: „Prodali je a koupili si pálenku.“
Škola je vždycky po neděli vybaví novými, aby měli při
sobotě na dalšího frťana, myslím si a nahlas povídám:
„Snad si nemyslí, že jim můžeme každý týden dávat vždycky další boty?“
Mám dojem, jako by se mnou oba parlamentáři souhlasili. Aspoň mi horlivě slíbili, že budou tlumočit výzvu
o školní docházce a zdůrazní, že další boty nebudou.
Přecenil jsem možnosti mnou pověřených diplomatů.
Možná, že bych měl k jejich vyjednávání výhrady, kdybych
je viděl a slyšel v akci ve vsi.
Učím se přistupovat velmi kriticky ke každému činu
a zvláště ke slibům jak dětí, tak především dospělých. Tady
jsem se prakticky přesvědčil, jak nepřeberné množství slibů se vejde do jednoho pytle. A nejen slibů, nýbrž i ujištění a přísah zpečetěných zdviženou pravicí a plivnutím na
špičky bot. „Ako je pán boh na nebi, pán súdruh učitel, zajtra vám tých sto korún donesiem,“ přísahal mi Pešta, Gregor a několik dalších, než jsem se zapřisáhnul sám, že jim
víckrát nepůjčím ani korunu.
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Hleděli mi přitom tak pevně a přesvědčivě do očí, že
jsem se vždycky zmaten domníval, že tentokrát jsem kápnul
na charakter. Potom mi zpravidla nějaký čas vůbec nešli na
oči až do té doby, kdy se domnívali, že už jsem na mizernou stovku zapomněl. Byli vedeni představou, že „taký
učitel“ disponuje neomezeným množstvím finančních prostředků. Tak co by mu to udělalo, kdyby z nich každý měsíc odsypal do věčně děravé Cikánovy kapsy.
Působení Feryho s Fraňusem mělo hubené výsledky.
Třída mi připomínala stařecký chrup. Střídavě se ráno objevují jedinci, ale jinak to zeje prázdnotou. Jako vliv šedé
eminence v pozadí vidím mínění a nátlak jízlivých babic,
které se domnívají, že nás dotlačí k ústupkům. Podvědomě
vyciťují náš pro ně nepochopitelný zájem na školní docházce dětí. Rozhodly se tedy těžit z tohoto našeho velkopanského rozmaru. Pošlou děti do školy, ale jen za něco,
v tomto případě za boty. Kapitánovi se do očí staví do pózy
ochotných beránků, kteří věc chápou, ale copak mohou
poslat děti do školy, když nemají boty? Ve vsi děti rejdí
bosky celý den, nebo stejně na nohou něco mají, v čem by
se dalo do školy jít. Kapitán je rozhodnut nepovolit, i když
ho Mižigarka se snivýma očima cikánské madony ujišťovala, že „taký kapitán nieje na celom svete“.
„Mám už té charity až po krk,“ zdůraznil mi, když jsme
seděli spolu na statku v kanceláři a dohadovali se se správcem, co dál.
„Mám v živé paměti, jak jsme se snažili vybavit jejich
domácnosti nejnutnějším zařízením, v podstatě vším potřebným. Nábytek, ložní prádlo, byla tenkrát řada věcí z konfiskátů, i nádobí a šatstvo, málem jsme jim ohřívali láhev do
postele. Za týden měli zas jen slámu v koutě. Šak treba
peniaze, vymlouvali se, když jsem nemohl pochopit, proč
to prodávali, když jsme jim to tak pracně sehnali. Dohodli
jsme se přece, že pro ně půjde výjimečně o dar, nikoli prodej. To už ale neměli ani věci, ani peníze.“
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Začíná se mi líbit kapitánovo realistické líčení a hodnocení poměrů. Chápu už jeho obavu o osud školy, dítka teplem jeho vlastního těla zahřívaného, když vyciťuji, že mu
jde o budoucnost a její perspektivy víc než o vavřín, jímž
byl zatím jako její zakladatel a provozovatel věnčen.
„Já vám dám tu pakáž každé ráno přivézt,“ přebíjí
správce trumfem všecky naše dosavadní úvahy. Vidím mu
až do žaludku, jak se v duchu s gustem řehtá našemu boji
s větrnými mlýny.
Záležitost s botami se rozrostla ve stávku a bojkot školy.
„Keď chcú, aby chodili do školy, nech jim dajú topánky,“ vzkazovali ze vsi a třída zela prázdnotou.
„Nedám, škola není dojná kráva,“ vzkázal jsem.
Kapitán zaútočil tentokrát na tvrdošíjnost vesnice.
„Koupíme jim bačkory, aby měli ve škole co obout,“
rozhoduju se. „Domů se jim nedají, zůstanou majetkem
školy.“
Ráno zastavil před školou žebřiňák. Vpředu, s nohama
na vahadle seděl Jula, statkový kočí, snědočervené pleti,
dlouhé havraní vlasy učesané za uši. Ostře řezaná tvář
s orlím nosem mi připomíná fyziognomii pátrače z klukovských indiánek a odevzdaný fatalistický pohled, snivě
upřený na koňské hýždě, zase bezbranného Indiána z rezervace, přemítajícího před vigvamem o životě pradědů.
Žebřiňák vyhlíží, jako by právě vezl poslední paběrky
roztroušených ohrabků slámy. Ta se však náhle načepýří
a rozhrne, sotvaže na Julův pokyn prr… povoz znehybní.
Jako živé snopy, se slámou za krkem a za ušima, slézají
žáčkové s vozu. Jula okamžik posečká, pootočí se dozadu,
šlehne bičem do slámy, aby se přesvědčil, že tam nikdy
nezůstává. Švihne valachy, ti zvednou ocasy a školní dostavník pádí cesta necesta ke vsi.
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Kr˘Ëek za kr˘Ëkem
Můj indiferentní vztah ke kapitánovi se postupem času
mění v obdiv. Jaká atraktivní symbióza strohého vojáka
a humánního civilisty. Den ode dne více jsem sledoval ve
vojenské vizáži rysy civilních projevů.
Jsi kantorské embryo, a on je už ostřílený kozák s rozhledem a životními zkušenostmi, peskoval jsem se v duchu,
když jsem si vyhodnotil, co on musí všechno zastat ve své
služební funkci velitele této zapadlé lesní oblasti, přičemž
mu ještě stačí čas na plod jeho civilního úsilí, zavšivenou
dílnu lidskosti.
Spokojeně jsem si pochrupával na svém nepohodlném,
ale přece jen útulném kavalečku, když mě často ve dvě, tři
hodiny zrána budil křaplavý, jakoby nastydlý zvonek polního telefonu a ve sluchátku se ozval přiškrcený hlas kapitánův.
„Vracím se právě domů. Než zalehnu, ještě volám. Copak je tam u vás nového?“
Připadalo mi čím dál víc hanebné a surové říkat mu
nepříjemné skutečnosti, jimiž byl náš všední den protkán
jako čabraka pod jezdeckým sedlem. Lhát jsem mu nechtěl.
Přistihl jsem se však, že uvažuji, jak formulovat věty, aby
skutečnost nebolela, ale jevila se optimisticky.
Když pokládal sluchátko s vřelým nádechem slov „tak
buďte hodně zdráv“, cítil jsem se být odměněn za mizérii,
kterou nám den přinesl.
Jeden malér je zažehnán, a místo něj nečekány vyvstávají hned dva nové. Připadám si jako Bajaja v negližé, věda,
že draku neřesti a hlouposti se mi nikdy nepovede usekat
všechny hlavy. Mně nelze číst myšlenky primitivně uvažujícího Cikána, protože mě učili po léta myslet logicky, tím
méně jsem schopen předvídat jeho činy. Zdá se mi, jako
bych chodil okolo psí boudy, kde hafan se zalepenýma očima s hlavou na packách unyle a nezainteresovaně po mně
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hodí okem, a já nevím. Kousne? Nekousne? Stával jsem
často v kroužku rozčarovaných spolupracovnic před novou
překážkou, balvanem, se kterým ani nehneme, i kdybychom
si záda otlačili. Čas nám však blahosklonně věnoval řadu
zkušeností, které nás naučily, že i scestná jednání podléhají určitým postižitelným zákonitostem.
„Gregor bude večer hrát u July na housle. Jula má pálenku,“ s nádechem tajemství sděluje Fraňus v šatně při odchodu svým kompaňonům, aby Růža slyšela. Chce, aby
slyšela. Ví dobře, jak brojíme proti jejich alkoholovým povyražením, která se s astrální přesností uskutečňují při záloze a vyúčtování. Jde o společenskou záležitost, na níž se
podílejí kojenci v zajdách či na rukou právě tak jako batolata, badatelé slabikáře a jako pálenkou už po léta dezinfikovaný a do morku kostí konzervovaný Pešta. Kolikrát jsem
se snažil odhadnout, v jakém poměru asi mísila bachratá
Peštova manželka alkohol s mateřským mlékem, který teď
intenzivně fluoreskuje v Aladarových a Malvíniných očích.
Fraňus dobře ví, jak chutná kořalka a jak je těžká hlava
po opici, vždyť je mu už jedenáct let. Ten šibal ví, jak Růže
jitří čivy, a čeká, až se rozhorlí. Potom pohledem s výrazem
psí věrnosti, který neuhne, s šalebnými slovy s pečetí pravosti
ji přesvědčí: „Ja tam nepôjdem, ja viem, že to je nedobre.“
Růža se šťastně zasměje, možná, že ho pohladí po vlasech, a on večer stejně půjde. To mu nikdo nezakáže ani
nevezme. Těší se na to víc než táta. Pro něj jiná příležitost
není. V Květušíně není hospoda. A i kdyby? Kde vezme peníze?
Laci má oči stažené a blýská jimi jako rejsek. Když se
Růža otočí, popadne z uhláku lopatku, umouněným koncem
ji vrazí pod bradu a malým smetáčkem jako smyčcem jezdí po strunách. Prohýbá se, oči zavírá a zase široce rozevírá. Ježaté pačesy, panensky neposkvrněné pohledem, natož
nůžkami holiče, mu padly do čela, prudkým pohybem se
rozčísly a v neladu se naskládaly nad nakrabeným čelem.
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Pobrukuje si čardášovou melodii a Fery, Aladar, Fraňus
a další polohlasem přizvukují.
Po ránu marně vyhlížím žebřiňák. Teprve po desáté se
klátí první a pak se trousí postupně další. Talíř kouřící polévky a seřazená kolečka knedlíků v jejich představě motivují interes o školu. Neposedná krev jako by v nich zrosolovatěla. Obličeje nasupené jako na Burianových obrazech
člověka ze starší doby kamenné, oči zarudlé jako angoráci,
hlavy vražené mezi ramena jako přihrblý kolotočář Dubský,
vyhýbavý pohled. Ten pohled je však hrdý a vyzývavý.
Připomíná výraz tváře viníka, který je přesvědčen, že o jeho
vině nikdo nic neví, a nic mu tedy nemůže dokázat.
Gejza a Laci zalezli do kouta za kamna. Jak tam mohou v tom žáru vydržet? Pach připalovaného textilu vniká
nepříjemně do chřípí. Nasávají pocit tepla každým pórem.
Fraňus nepřišel. Nač si komplikovat život nějakou zpovědí.
Jurka položil hlavu na rozevřený slabikář a usnul. Ruce
mu visí podél těla skoro až na zem. Na bílou stránku slabikáře spadla veš a pochoduje písmeno nepísmeno, aby se
dostala nazpět k životodárné pokožce sálající teplem.
Veš jako veš. Koukám na ni a na Laciho, jak se mrní
za kamny a převrací. Přichází mi na mysl, kdo z nich asi
bude větší parazit. Zda veš na Laciho těle, nebo Laci na těle
společnosti.
Jako by instinktivně vycítil, že na něj myslím, probral
se z polospánku. Žaludek se mu vlní jako rozbouřená srpnová Olšina. Prohnul se jako luk a obšťastnil Gejzovo sako
porcí včerejších dobrot. S nechutí si utírá ústa rukávem a
hřbetem ruky a znovu zavírá oči. Pach alkoholu zavanul
učebnou. Beru na vědomí, že škola bude dnes pouhým azylem, a usilovně ždímám úvahy na nějaký způsob řešení.
Normálně se to nemůže stát, ujišťuji se. Co to je normálně? Péče o mládež, závodní výbor a co já vím, kolik ještě a jakých výborů sleduje scestný vývoj rodiny a včas či
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pozdě, vhod nebo nevhod zasahuje, aby se neděla dítěti
křivda. A tady? Jaké mohu vyvodit důsledky z tohoto způsobu rodičovské péče? Cikáni ctí jen instituce, které disponují penězi a mohou je poskytnout. Jim samozřejmě. Sociální péče má pro ně občas na šaty či odění, zařízení do bytu,
které je možno zpeněžit, protože se vždycky najde někdo,
kdo od Cikána koupí, ať je to nábytek pro domácnost, nebo
dříví na podpal. Instituce, které dávají, mají váhu. Ty Cikán
respektuje. Bohatství na něj odjakživa působilo fascinujícím
vlivem.
Ale škola? Ani kapitánovi nejsou ochotni uznat jiný její
význam pro zvelebení Cikánova postavení krom skutečnosti
jediné, že poskytuje cikánskému potěru stravování pochopitelně zadarmo.
„Na čo nám škola,“ tlumočil Pešta subjektivní pocity
celé uzavřené společnosti z Květušína.
„Cigan sa nič nenaučí, z toho nikdy pán nebude.“
„Stačí, když z něj bude pořádný člověk,“ se zanícením
zdůrazňuje kapitán a jeho slova se jeví plevou, kterou stačí
odfouknout nejslabší větérek.
„Vy ste učený, vám treba vedieť. Ja som len starý Cigan,“ souhlasí Pešta se shovívavým tónem v hlase.
Žáčkové byli vlasatí, zarostlí tak, že ani oči nebylo možno pod tím krytem postřehnout. Nejen děvčata, která vyhlížela jako rusalky před koupelí a neustále navyklým pohybem shrnovala vlasy z tváře, aby vůbec viděla, jak svět
kolem nich vypadá, i kluci. Gejza vypadal jako lev královský, a když hodil hlavou, sypaly se mu z ní vši jako chmýří z pampelišek, když do nich foukne vítr.
Estetická stránka nás tolik nevzrušovala, více nám vadily právě „džuvy“, drobounká zvířátka, nenápadná a v pralesích na hlavách skrytá, která však byla velice vitální
a plodná, takže stačila zaneřádit hlavy početného dětského
společenství v několika málo dnech. Hnidy tkvěly pevně na
vlasech, takže vyhlížely, jako by byly na nich přirostlé.
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Octové zábaly hlav nepomáhaly, pravidelné zasypávání
práškem DDT mělo jen omezenou účinnost. Jako by mršky získaly imunitu, a místo aby je jedy hubily, zdálo se, že
se jimi živí. Vyčesávání jen omezovalo množství, ale zhoubu nelikvidovalo.
„Zkusíme to s osvětou,“ řekl jsem děvčatům a zahájili
jsme kampaň, v níž jsme se snažili dětem příživníky zošklivit. Boláky ve vlasech, vši zažrané do pokožky, mokvající jizvy poskytovaly možnost poukazovat na to, jakému
neřádstvu poskytují azyl na svých hlavách, a oni se dokonce staví na jejich stranu jako spojenci, když v naší péči vidí
nepříznivé zásahy proti sobě. Časem se nám podařilo získat některého stoupence našich požadavků, ostříhat ho,
dokonce někdy i dost nakrátko. Nebylo nic divného na tom,
že si lebedil, snadno se česal, vlahý větřík se snáze dostával k pokožce pod hustým drnem pačesů, patka vlasů nepadala do očí a především vypadal po ostříhání elegantněji, upraveněji, což jsme neopomenuli při každé příležitosti
zdůraznit slovy: „Tys, panečku, frajer, to dělají ty vlasy.“
Naše hygienicko-ideové působení slavilo časem takové
úspěchy, že stoupenců elegance přibývalo. Až jednou při
pravidelném stříhání se rozhodla téměř všechna děvčata, že
si dají vlasy upravit, všichni kluci souhlasili s ostříháním
podle mé představy a našlo se několik progresivních jedinců, kteří s přehledem prohlásili: „Já bych chtěl dohola.“
Naše náhlá spokojenost nad pokrokem ve zvyšování
nároků na hygienu byla otřesena následky, které se dostavily. Druhý den ráno zela třída prázdnotou. Místo žáčků
přišlo však hejno bab, které usilovaly o vstup do školních
prostor, aby mi mohly vysvětlit, jak si pojem hygiena a elegance vysvětlují ony v protikladu s mým zásahem, kterého
jsem se dopustil tím, že jsem nenapravitelně „zunoval“ hlavy dětí a tím se hluboce dotkl cikánské cti. Naznačil jsem
jim, že nejsou pod střechou školy vítanými hosty, přivřel
jsem dveře u vchodu, a když do škvíry vsunula Mižigarka
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nohu, aby se nedaly uzavřít docela, přitiskl jsem bosou
nohu křídlem dveří k veřejím. Když necouvla, poradil jsem
jí důrazně škvírou: „Dej tu haksnu ven, nebo ti na ni přidupnu.“ Tato výstraha stačila, a i když jsem nezamkl, bylo
tím naznačeno, že demonstrace se bude odbývat pouze na
dvoře, nikoli v prostorách školy. Dal jsem jim své stanovisko najevo z okna, které jsem otevřel. „Máme tady už vší
dost, to, co nám sem chcete nanést, nás už nespasí.“ Ječely, hrozily pěstmi, některé si začaly rvát vlasy. Bavil jsem
se tím představením, a když si začaly škubat vlasy, přerušil jsem jejich projev výrazu zoufalství slovy: „Neškubejte
je, já tam zajdu a ostříhám vás, to tolik nebolí.“
Odpověděly mi tím, že se otočily, vyhrnuly si sukně a
ukázaly mi své holé nemyté zadnice. Ještě zpovzdálí, když
odcházely, bylo slyšet hysterické výkřiky: „Taký učitel, čo
len Cigan má, všetko by z nej zodral.“
Několik dní bylo ve škole poloprázdno, než si nakonec
přec jen všichni uvědomili a strávili, že děti nedošly újmy
a samy si dokonce pochvalovaly, že se jim nový účes líbí.

Nejsme vöichni stejnÌ
Počáteční iluzorní představy o tom, jak děti zapřáhnu do
školní práce, se velmi záhy rozplynuly jako mlha nad Olšinou. Ta šedá masa domněle bez tváří se pojednou jeví jako
seskupení individualit. Každý je jiný, konstatuji překvapen.
Nadání, schopnosti, píle, snaha, touha dovídat se, každý je
svůj, jiný, nejsou tedy banda cikánská, jen je vrazit do jednoho pytle, jak jsem slýchal a sám se dosud domníval. Potíž je s tím ve výuce. Fery se nudí, má-li čekat, až se Laci
prokouše skladbou slabik, a Gejzův prázdný pohled a krabaté čelo mi říkají, že jsem přehnal požadavky a nadsadil
své představy o jeho možnostech. Vždyť je nejde, hromské
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dílo, ani učit najednou, byť jsou všichni začátečníci, ani dělit
do skupin s přibližně stejnou úrovní. Kolik žáčků, tolik
oddělení, nehledě na to, že klacek jako Gejza může být
mezi posledními a střízličí Fery jako první. Přitom jiné
předpoklady pro práci v jazyku, jiné v počtech, zcela rozdílné ve výtvarné výchově. Jsem z toho janek a nejraději
bych je vtěsnal do škatulky, ale nejde to. Vlastně, všechno
by šlo, ale vlastní svědomí se na mne kouká tak přísně, že
nemohu postupovat cestou nejmenšího odporu a největšího
pohodlí.
S jazykem je největší kříž. Chápu, že není jejich mateřštinou, že vyjadřovat se také jinak než cikánsky se jim stalo nutností hlavně při shánění potravy, ale uráží a ponižuje
mne především obsahová chudoba.
Je to přece tak logické, přesvědčoval jsem neustále sám
sebe. Nemůžeš přece z kaluže nabírat křišťálovou vodu.
Věděl jsem, uznával, chápal, ale přesto kolikrát denně
lezl z kůže.
Značné procento nápadně primitivních jedinců mne táhlo k metodickým experimentům. Houby jsem tenkrát věděl,
co je debilita, mentální vady, defektivita. Scestné pedagogické
směry přesvědčovaly o rovnováze schopností a všemocném
vlivu prostředí, že bych málem uvěřil, kdybych neměl den ze
dne příležitost se přesvědčovat o proměnlivosti této hypotézy. Dětí se sníženými schopnostmi bylo mezi našimi žáky
více než hodně a bylo kumštem rozeznat důsledek přírodních
zákonů od vlivu ubíjejícího primitivního prostředí.

PrvnÌ ˙spÏchy
Vypravil jsem se do krajského města, kde jsem na předměstí ve školkařském závodě předem objednal několik
ovocných stromků pro náš plánovaný sad. Potřeboval jsem
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pomocníka fyzicky zdatného a ochotného, kterých se mezi
chlapci rýsovalo již několik, ale z hlediska společenského
vystupování jsem dal přednost Ferymu.
Byl pozorný a vnímavý ke všemu, co se kolem dělo,
a jak jsem tušil, pokoušel se hodnotit zejména společenské
dění novým pohledem více už ze stanoviska člověka obohaceného kultivací a méně z upevněných postojů příslušníka cikánského stádního společenství.
Ovlivňovat jednotlivce skýtalo vždycky více nadějí na
úspěch, protože nebyl v bezprostřední blízkosti nikoho, kdo
by mohl mé slovní působení bagatelizovat, zlehčit nebo
zpochybnit. Má slova a upozornění byla v takových situacích přijímána bez výhrad jako zjevené pravdy, o kterých
se nepochybuje.
Zajímal se o provoz železnice, kterou jsme cestovali, obdivoval práci železničářů, souhrn úkonů, kterými byl uváděn do strojového chodu mechanismus posunující kodrcající vláček s dýmající lokomotivou od stanice ke stanici.
Nakoupili jsme stromky, vypůjčili si káru, dopravili náklad na nádraží, podali jako spoluzavazadlo, a když jsme si
pod kohoutkem vodovodu umyli ruce a utřeli je kapesníkem,
zbývala nám ještě spousta času. Jak s ním naložit nebylo
problémem, protože stále bylo nač se dívat. Usiloval jsem
o vcítění se do Feryho vidění světa, a toto úsilí bylo zdrojem
divů, nových pohledů na něj. Získal jsem dojem, že se mu
jevím jako silná opora, která zaručuje šťastný konec každého zauzlujícího se a dotírajícího děje, každé bezradnosti.
Vyvedl jsem ho po točitých kamenných schůdcích
a posléze po masivních dřevěných na ochoz Černé věže.
Udivené oči se mu rozšířily úžasem. Přistoupil pomalu
k zábradlí, nikdy jistě nestál tak vysoko nad zemí, a křečovitě ho uchopil oběma rukama. Byl na něm patrný strach
z pohledu do té hloubky.
„Zvednu tě a podržím, abys lépe viděl,“ navrhl jsem mu
a vzal ho v podpaží. Cítil jsem jemné chvění jeho loktů a kře) 38 (

čovité přitisknutí paží k tělu. Teď jistě bojuje s myšlenkou, že
ho shodím dolů; nemohou přece zůstat bez vlivu řeči bab,
které se snaží je přesvědčit, že usilujeme o jejich záhubu.
„Neboj, dokud jsem vedle tebe, nemáš se čeho bát,“ řekl
jsem mu přesvědčivým tónem, nadzvedl ho a držel. Obava
zmizela, a když se dost vynadíval a přešli jsme na opačnou
stranu ochozu, sám zažadonil: „Ještě zvednout, pane učiteli.“ Začal se vyptávat, a když jsme sestupovali dolů, byl už
zase svůj.
Hleděl do výkladních skříní a já stoje za ním jsem sledoval jeho těkající oči, přeskakující z věci na věc. Pozoroval jsem jeho postavu i zezadu a tu jsem si všiml, že hříva
vlasů mu leze sebevědomě přes límec kabátu.
Dostat do květušínské školy skutečného profesionálního holiče bylo vyloučeno. Občas sám kapitán nám poslal
některého, který právě v místě sloužil jako voják, ale většinou jsme o ozdobu hlav pečovali sami. Růža s Alenou
a Marií udržovaly tvar a délku dívčích kadeří, já jsem se
učil holičskému řemeslu na klucích. Kapitán mi sehnal ruční strojek, nůžky a hřebeny patřily k nezbytnému inventáři,
který byl denně v provozu, a tak jsem zpočátku jako podle
kastrůlku a později již dovedněji udržoval klukovský obrost
hlavy na jisté kulturní úrovni, která nebyla sice hodna obdivu, ale v naší „zemi nikoho“ se nám, kteří jsme na sebe
neustále koukali, jevila vyhovující.
Zavedu ho k holiči, napadlo mne. Před výlohou holičské oficíny jsem mu svůj úmysl vyjevil.
„Ne, pane učiteli, to mi stačí, jak to mám na hlavě,“ zareagoval rychle, překvapivě a vehementně. „Vy to umíte
dobře.“
„Tak jako holič to nedovedu. Víš, jaký z tebe bude frajer a jak budou kluci a holky koukat, až tě uvidí?“
Jeho obličej měl rázem plachý výraz, ustoupil o dva
kroky zpět a znovu zaprotestoval.
„Ne, prosím, ne, tam nepůjdeme.“
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„Už jsi byl u holiče?“
„Ne,“ odtušil polohlasem a bylo vidět, jak se snaží
upoutat mou pozornost na něco jiného, jen aby z návštěvy
holiče sešlo. Síla komplexu, pramenícího z nezvyku, na
mne hleděla z jeho očí.
„Ty se stydíš, viď?“
Hleděl do země.
„Sedneš si tam jako pán, to je všechno věc holiče, o nic
se nestarej, pojď,“ a vtáhl jsem ho dovnitř.
Holič švitořil, cvakal nůžkami, ale všiml jsem si, jak
zpočátku rozpačitě rozhrábl hřebenem Feryho kštici a zapátral, je-li čistá. Spokojeně se pustil do díla. Když jsme
vycházeli, byl Fery načesaný a navoněný a bylo patrno, jak
povyrostl. Neustále po očku pokukoval do výkladů a odhadoval, zda mu to sluší.
„Tak, a teď se zajdeme najíst,“ povídám. „Jistě už máš
hlad.“
Zamířil jsem do slušné restaurace a Fery za mnou jako
psík.
Nahlédli jsme do jídelny, která byla poloprázdná. Čisté
bílé ubrusy, prostřeno s ubrousky, prostředí skutečně na
úrovni.
Chytil mě za ruku.
„Já vůbec nemám hlad, najíme se až doma.“
„Víš, za jak dlouho se dostaneme domů? A co práce
a běhání už máme za sebou?“
„Tak si jen něco koupíme do vlaku, třeba rohlíky.“
Čisté, až noblesní prostředí ho šokovalo. V hospodě byl
už jistě mnohokrát. Byla to ale vždycky hospoda podřadnější, třeba nádražní restaurace. Nový nával ostychu na něj
zaútočil.
„Já na vás počkám venku, najezte se sám, já vydržím
až domů,“ zaprosil.
Nedal jsem na jeho vytáčky, stiskl jeho ruku do své
a doslova ho přinutil ke vstupu.
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Zasedli jsme k prostřenému stolu. Číšník přinesl lístek.
„Tu máš, vyber si sám.“
Zabořil oči do rébusu jídelního lístku, sesbíral znalosti
ze skladby slabik, pomáhá si prstem i jazykem.
„Já nemám hlad, počkám až doma,“ zbavuje se hlubokým vydechnutím úkolu, který je nad jeho síly.
Usmívám se nad jeho rozpaky a objednávám pro oba
jídlo, o kterém vím, že mu chutná.
Když snědl polévku a zakrojil nožem do plátku masa,
ukáplo trochu omáčky na ubrus. Zbledl a vystrašeně se rozhlédl. Přestal jíst a pošoupl talíř, aby skvrnu zakryl. Bylo
zřejmé, že se nepříjemnost může opakovat.
Šťouchl jsem ho prstem do boku a zvesela ho povzbudil.
„Nic si z toho nedělej, kdekdo ubrus pobryndá, vymění
se a odnese do prádelny.“
S ulehčením vydechl a pustil se znovu do jídla.
Časem se vyloupl z Popelčina oříšku zajímavý poznatek. Omladina v nejmladším školním věku se jeví jako přespříliš dětská, nevyzrálá. Taková uvozdřená Margitka
s Jožkou zdáli se být mrňaty ještě do školních sukýnek
a kalhot nedorostlými. Obzor jepičí, sahající do okruhu,
v němž se stačíš přidržet rozevlátých květovaných máminých sukní. Fantazie až nedětsky dětská, že obvyklá představa kantora vžívat se do světa dětí se míjí účinkem. Vžívej se do věku batolecího a přitom nezapomeň, že máš před
sebou věkově prvňáky, druháky – to vede až k rozdvojení
osobnosti. Deprimovalo mě to a loudilo podvědomý pocit
marnosti počínání. Naproti tomu Kristina s Ilonou a Gejzou,
to byl svět zásadových polovičatců. Ve skutečnosti už chlap
a ženy, na nichž biologická podstata člověka uplatňuje své
nároky a oni jim podléhají. Jíst, pít, brát život jako prostřenou tabuli a snažit se jen potud, pokud je prospěch těchto
počínání zřejmý v nejbližších perspektivách jejich nároků.
Získat gramotnost – ano, vždyť pubertální věk dotváří osobnost a žádá si být někým, leč je možno se spokojit se sta) 41 (

niolem, byť v něm byl zabalen psí trus. U obou těchto kategorií (u té první samozřejmě dočasně) jsem měl beznadějnou představu nerentabilnosti investic.
Zbýval střední dětský věk, živelně optimistický, s řadou
problémů, ale nepřebernou přehršlí perspektiv krátkoi dlouhodobých.
Tu je třeba napřít sílu nejvíce, tam je skryt pohyb –
mlhavě jsem to tušil a zde se nejvíce exponoval. Postupně
se začaly rýsovat silné osobnosti z Feryho, Fraňuse, Dezidera a dalších.
Jurka mě zaujal. Můj lehkomyslný, sportovní přístup
k běžným záležitostem života těchto podivných lidiček okolo mne dostal jinou příchuť, která mne občas zalechtala
u srdce, když jsem ho spatřil nebo o jeho životním údělu zauvažoval.
„Pán súdruh učitel, Jurka spí jako pes,“ hlasem vtíravým
jako francovka mi řekl Fraňus a díval se na mne přihlouple
líbezným pohledem, jako by si byl jist, že za takovou informaci musí něco dostat.
„Jak to, jako pes,“ odtušil jsem nechápavě. „To je snad
jedno, spí-li jako pes nebo třeba jiné dobytče. Ty stejně taky
nespíš po lidsku.“
„Na slámu nesmí, leží na zemi u dveří,“ nasládlým hlasem, jako by se holedbal, důvěrně pokračuje Fraňus. „On,
víte, nemá rodiče. Vyženou ho i ve sněhu do lesa na dříví.
Vlastní boty nemá jako já.“
Posuňkem bohatého buržuje naznačuje, jak Jurku převyšuje.
Rozsvěcovalo se mi v hlavě, jako by mi ukázal cestu
v mlze. Ta beztvará, povykující a v cáry oděná šedivá masa
se mi počala jevit v konturách. Barvy to nebyly, ale mezi
stíny probleskovaly paprsky světla. Pochopil jsem, že i tady
je třeba vrstvit, třídit. V této sociální přiboudlině společnosti
také existují sociální případy. Zdálo se mi směšné hodnotit
Jurku v této změti sociálních případů jako sociální případ.
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Dal jsem však brzy v duchu Fraňusovi za pravdu, že je
opravdu svým způsobem bohat ve srovnání s neduživým,
uťápnutým Jurkou.
Fraňusův táta chlastá a Fraňus večer poulí oči hladem.
Ale tátu má. Máma umí virtuózně „halušky ciraléha“, uštipuje nekultivovanými pohyby těsto a odhazuje do vroucí
vody, jako by se chtěla zbavit špíny na tipkách prstů. Víc
toho asi neumí. Nemyje, neuklízí, nepere. Ale je máma.
Když se děti porvou na návsi jako smečka čoklů, pozná
Fraňus podle mámina ječení a tátova bohování, že jsou
s ním. Má pocit tepla u srdce. Zahřeje sic jen na malou
chviličku, jako když si mrně načurá do tepláků, ale je v něm
kus pocitu jistoty.

RodiËe proti ökole
Onehdy jsem si zase zapřesvědčoval. To se teď nosí.
Jsem sice ochoten věřit ve výsledky této metody u vzdělaných a inteligentních lidí, ale jen za jistých okolností a předpokladů.
Jako kluk jsem se zanícením věřil, že si mohu udělat
z bedničky od uzenáčů vlak, který bude jezdit, houkat, syčet párou, zkrátka nejen že bude jako vlak, nýbrž že bude
opravdovým vlakem.
Teď beru s rezervou i možnost přecvičit Peštu na griotku, když vyznává rum. Nejskálopevnější bývají, když z nich
něco čpí.
Vydal jsem se po Malvínině absenci, trvající několik
dní, do rodiny. Růža mě provází. Sama se tam bojí, teď má
příležitost.
Asi jsem vznesl dotaz méně uctivým tónem, než vytříbený mrav Cikána žádá, protože z temného kouta světnice se
protlačila na světlo Andula, starší Malvínina sestra. Vlasy
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měla natočené na novinách. Na sobě měla spodničku, která
mi připomněla pelest vojenského kavalce, kam jsme vždycky věšeli po pochoďáku onuce prosáklé špínou. Měl jsem
neodolatelnou chuť si někam bokem odplivnout. Vtíravý pocit zesílil, když jsem si uvědomil, že tady stejně všichni plivají. V tom kořeněném prostředí se sedlinou moče, výkalů,
hniloby a čmoudu z kamen, kterým chyběla dvířka, cítím
závan voňavky. Růža se ke mně naklonila a něco mi šeptala.
Mám své výhrady v otázkách dámské kosmetiky, Teď se mi
Růža jeví andělem s bělostnýma rukama a hebkou šíjí jako
květ, orosený a vonící. Přidržuje si kapesník u nosu.
„Viac do školy nepríde. Abyste ju tam zunovali. My si
ju sami vychováme.“
„Ani ja som do školy nechodil,“ motá se do debaty
starý.
Chce se mi dodat: „…a podívejte se na mne, jaký jsem
kádr.“
„Každý člověk dnes potřebuje, aby uměl číst a psát. Bez
toho se neobejde.“ Mám lechtivý pocit v oblasti plexu solaris. Jako by mě někdo přesvědčoval o platnosti zákona
o záměně činitelů.
„Ako?“ nastavuje starý ucho.
„Když se neumí ani podepsat, je ve společnosti ztracen.“
„Tri krížiky viem urobiť, a čo viac potrebujem.“
„To nestačí, táto,“ snažím se odporovat. „Každý ho
snadno ošidí.“
„Cigana vždy len drali, Cigan taký bol a bude.“
„My ale nechceme, abyste tak museli pořád žít…“
„Čit,“ zařval na Andulu, která si chtěla přisadit, a pokračoval trpělivě. Zřejmě doufal, že se mu podaří mě přesvědčit. Jako učitel bych přece neměl být tak nepřístupný
v pochopení elementárních otázek cikánské logiky.
„Vždy boli aj páni aj chudaci. Aj teraz sú. Aj budú.
Cigan vždy bude len chudakom.“
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Napadlo mne, že má přece jen příliš konkrétních zkušeností.
„Dokud nezíská vzdělání a tím své místo ve společnosti, tak ano, v tom pravdu máte,“ snažím se získat pozice pro
další rozběh tím, že mu dám částečně za pravdu.
„Dokud nezíská vzdělání, bude pořád poslední. Ne proto, že je Cikán, ale proto, že neumí, nezná.“
„A čo Česi lebo Slovaci. To sú tiež chudaci?“
„Nejsou vlastně…“
Co mu mám, vejrovi, vysvětlovat. Hroutí se ve mně
veškerý dobrý úmysl, když vidím, domýšlím se a odhaduji
jeho mentalitu. Sociologie není teď aktuální, ale co on ví,
kolik Cikánů se světlou pletí, s pleší nebo blonďatým ochlupením se hřeje na výsluní společnosti naší doby?
„No vidíte.“
„Jenže jsou vzdělaní, vyučení, mají stálá zaměstnání
a tak dále.“
Starý křiví obličej, jako by snědl slanečka bez chleba.
Zdá se, že marně spřádá myšlenku, kterou by mě uzemnil.
Uvědomil jsem si se zadostiučiněním, že s chlapy je přece
jen lepší pořízení, když tu Andula a potom i stará spustily
kaskádu vývodů, jak ospravedlnit své rozhodnutí nepustit
Malvínu do školy, aby se nezcizila tradici otců.
„Pojď,“ beru Růžu za ruku. „Ta baba je jak bedna kytu,
s tou nehneš.“
„Pozrite, pán súdruh učitel,“ zdrží mne starý ještě mezi
dveřmi. „Poznám jednoho Cigana, čo vie čítať aj písať.
A nemá nič tak ako aj ja. Dre sa, robí, aby děti nehladovaly, a s tým aj zomre.“
„Táto, číst a psát je ovšem dneska málo. Vzdělání je
třeba, nejen gramotnost. Musí se vyučit řemeslu nebo vystudovat.“
V koutě za dveřmi stál Fery. Byl tam už zřejmě delší
dobu a vyslechl celou debatu.
Představitel mladé generace, ovlivněný školou, projelo
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mi hlavou a už na odchodu jsem se ho vyptal na jeho mínění.
„Oni teď mluví jinak, a mezi sebou mluví taky jinak.“
Z Feryho nemluví ani pokrytectví, ani fanatismus. Fery
vyjádřil skutečnost.
Před chalupou jsme se s Růžou zastavili. Okny, z nichž
drobotina udělala náhradní ventilaci, je slyšet vřískot. Dere
se jimi melodie, které chybí cikánská unylost a tesknota.
Zvědav stražím uši.
„Pán učitel, vy ste na nás krátky, až ja sa z tej flaše napijem, potom vás zabijem.“
„Lidová tvořivost,“ povídám Růže a zahřálo mě pomyšlení, že tato generace není sférou mého zájmu.

Kurzy pro dospÏlÈ
„Bude nutné se zamyslet nad úrovní vzdělání dospělých,“ převedl zčistajasna řeč kapitán na jedné z návštěv, když jsme hodnotili postup prací a společné skromné
úspěchy.
„Je tady celá parta mládežníků ve věku, kdy už nejsou
povinni školní docházkou. Jediný Mižigar se dovede podepsat, ale kdyby svůj podpis někde uviděl, asi by se k němu
nehlásil.“
„Máte na mysli kurzy negramotných?“ zpitvořil jsem
obličej do grimasy, která vyjadřovala údiv a pochybnost.
„Přesně tak, jednal jsem na okrese s inspektorem kultury a ten řekl, že poskytnou dotaci na sešity a psací potřeby. Likvidace negramotnosti, zvlášť v naší zapadlé pohraniční oblasti, je v centru pozornosti kulturních pracovníků.“
„Zajímalo by mne jak, krom těch sešitů a tužek,“ připomněl jsem pochybovačně ze zkušeností se sliby a činy.
„Nejobtížnější vždycky je sehnat učitele, který by po) 46 (

chopil, co se od něj žádá, a do věci se pustil ne jenom
z pouhé povinnosti, a tím vlastně nerad. V okolních vesnicích jsou reemigranti, většinou slovenské národnosti, a kurzy už běží a mají úspěch.“
„Jen jestli to není propagandisticky zveličeno,“ namítl
jsem, „a krom toho, negramotný člověk a Cikán, v tom bude
rozdíl. V zájmu, myslím,“ trval jsem na svém negativistickém stanovisku.
„Máme co dělat s dětmi, že nás všechny někdy večer
brní hlava, jako bychom ji měli plnou mravenců, a ještě si
sem na večerní chvíle naverbujeme nevázanou sebranku
zastydlých puberťáků. Troufám si je sem dostat a udržet, jen
když na závěr školení dostanou vždycky plnou flašku rumu,
a to, myslím, by se odboru kultury dost prodražilo,“ říkám
ironicky a pozoruji, jak kapitánovi zastírá čelo jeden chmurný mráček za druhým.
„Zkuste to, soudruhu učiteli, pro začátek jednou týdně,
uvidíme, jak se věc vyvine a co se dá očekávat. Buď to bude
mít úspěch, nebo od pokusu upustíme.“
Věděl jsem, že co si kapitán vezme do hlavy, hned tak
z ní nevytrousí. Začaly tedy kurzy negramotných. Bylo
dohodnuto, že docházku zajistí kapitán.
Hned druhý večer se přihlásil sám Gregor Pešta a halasně, překotně mezi dveřmi vykoktal: „Pán súdruh učitel,
idem do skurzu. Chcel bysom sa naučiť čítať aj písať, zajtra idem na Slovensko na naštevu a chcel by som to už vedieť.“
Pobavila mne jeho víra ve všemohoucnost pedagogiky
a chtělo se mi ji vyjádřit slovy: „Moment, já si dojdu pro
trychtýř a hned ti do kebule gramotnost naleju.“
Místo toho jsem mu v klidu vysvětlil, jen ať na Slovensko jede, že by cestou stejně všechno zapomněl, a až se
vrátí, že společně s ostatními se do zdolání negramotnosti
pustíme.
Přišlo jich třetí den večer asi dvacet, od usopleného
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Lájoše Čuriho, který jen taktak o vlásek unikl povinnosti
školní docházky, až po starou Mižigarku, která se patrně
domnívala, že se bude odbývat cosi jako hody, pod dojmem
zážitků dětí, které si pochvalovaly, jak se ve škole dobře jí.
Už z dálky je bylo slyšet vyřvávat, jak si vykračují tmou
a krátí si cestu po svém.
Vtěsnal jsem je do školních lavic a vytáhl knot petrolejky, aby bylo vidět na tabuli. Učebnu zaplnil pach nemytých těl a chlévské mrvy, se kterou ve dne v kravíně zápolili. Postřehl jsem i výpary rumové esence, kterou občas
s hlasitým říhnutím zahušťovali atmosféru. Hlasitě se dohadovali, pošťuchovali a uplivovali pod lavice i do uličky.
Opřel jsem se rukama o přední lavici a zvýšeným hlasem soustředil jejich pozornost na úvodní slovo o významu
znalosti čtení a psaní. Pokyvovali hlavami a hleděli na mne
vodnatelnýma očima, s výrazem sebevědomí, jako bych jim
sděloval věci obecně známé. Když jsem se dostal až k místu, že člověk, který umí číst, si přečte firmy na obchodech
a nemusí se vyptávat, kde se prodává maso a kde čepují
pivo, přerušil mě Pišta Lakatoš, že Cikán pozná, kde je
hospoda, i když neumí číst, a že se ani vyptávat nemusí.
Ostatní se sborově přidali a přičiňovali poznatky z této oblasti.
Vycítil jsem včas, že diskuse se dostává do situace, kdy
by mě mohli položit svými argumenty na lopatky a utvrdit
se v jistotě, že gramotnost je jen plytká hříčka změkčilých
necikánů, a přikročil jsem k vyvození prvních písmen. Byla
to rachota nadlidská, protože se překřičovali, vysmívali se
každému, kdo se zmýlil, a pak se objevila všeobecná ochablost zájmu o vštěpované poznatky. Přešel jsem tedy k psaní.
Rozdal sešity a tužky. Ze zkušenosti z práce s dětmi jsem
věděl, že uvolňovací cviky rodiče, tedy dospělí, neuznávají, že je považují za hraní a maření času, a tak jsme hned
přešli k nácviku psaní právě probraných písmen. Tajemství,
že existují písmena malá a velká, jsem jim nesdělil, abych
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poznávání ještě více nezkomplikoval, Během pěti minut
polovina z nich zlámala tužky a s odsuzujícím podivem mi
je nosili s ujištěním, že jsou špatné a psát se nimi nedá.
„Na čo je taká ceruzka, keď len drevo zostane,“ vyjadřovali se pohrdlivě. Nestačil jsem tužky ořezávat, až mi
puchýř naskočil.
Málokdy jsem byl tak rád, že práce skončila, jako tehdy večer a mnohokrát ještě, když končil večerní kurz negramotných. Podobné pocity jsem míval snad jen tehdy,
když jsem byl nucen za války pracovat celý den v dešti, kdy
jsme končívali na kůži promočeni a konec směny prožívali
jako vysvobození z útrap.
Odpadávali jeden po druhém, rozmnožované poznávání
tajů čtení a psaní bylo nad jejich síly.
Po půlročním úmorném úsilí zůstalo pět vytrvalců, kteří překlenuli období rezignace, nabrali druhý dech, naučili
se číst a psát natolik, že se získanou dovedností se dostavila potřeba a mohli se dále vlastním cvikem zdokonalovat.
Pochopil jsem, jaké břemeno nesl na svých bedrech učitelský stav, který se zapojil v poválečném období do likvidace negramotnosti zaostalých vrstev obyvatelstva.

Pokus o intern·tnÌ v˝chovu
Kolegové mě vítali na pedagogických schůzkách ve
svém středu bouřlivě jako „cikánského barona“, ale při plácání po zádech jsem vyciťoval němou soustrast se situací,
v níž se nalézám. Rovněž účastné pohledy a soustrastná,
dobře míněná slova potěchy mě šimrala v bederní krajině
a snažila se ve mně vyvolat představu pomocného dělníka
v systému školských prací.
Pochopil jsem, že nezasvěcené okolí neví nic o změnách, jichž bylo dosaženo v znalostech a dovednostech na) 49 (

šich střapáčů. Myšlení lidí (ovšem některých – lépe snad
málokterých) může předběhnout skutečnost, tak jako smýšlení jiných (velmi mnohých – snad většiny) bude vytrvale
zaostávat za skutečností a teprve otloukáním nezvratných
faktů okolo nosu může být časem i k prospěchu jich samých
změněno.
„Musí o nás vědět svět,“ začal jsem říkat děvčatům na
večerních besedách. Pokyvovala hlavami a shovívavě souhlasně se usmívala. Totéž jsem opakoval zatvrzelým lebkám
v kudlami ošmikaných škamnách, jež na mě hleděly odevzdaným pohledem skotu, který zjistil, že za žebřinou není
založeno.
„Lidé musí vědět, čemu jste se naučili a že vůbec něco
dovedete. Není toho přece málo – no ne?“ mával jsem nad
hlavou odrbanými sešity s mastnými skvrnami, na jejichž
řádcích se tísnila nedochůdná písmena v čitelné útvary slov.
Souhlasně přikyvovali. Mají sklon přecenit se a nekriticky vidět růst výsledků své práce až do nedostižných výšin se sebevědomím, které je ihned ochotno říkat: Kdo se
nám vyrovná?
Dokumentoval mi to Laci, lišák a kůže líná, když přišel onehdy s požadavkem, abych mu napsal vysvědčení, že
táta říkal, že už do školy chodit nemusí, neboť se umí podepsat.
Představoval jsem si v duchu starého, jak nažloutlým
sklem nalité pálenky vidí životní perspektivy nadějné ratolesti svého rodu v nedostižných výšinách.
Indiánsky profilovaný Jula zase projevil obavy, aby se
jeho ukoptěný Aladar nepomátl na rozumu, protože stačil
ve svých devíti letech vstřebat do sukovité kotrby celý slabikář za půl roku, což jsem starému ve slabé chvilce a v naději, že ho podchytím, vychválil jako cosi vynikajícího, co
si zaslouží jeho otcovské pozornosti.
Jevila se tedy potřeba konfrontovat dosažené výsledky
se solidním školským průměrem. Bylo třeba povzbuzovat,
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ale i přistřihávat křídla. Rovněž však na veřejnosti ukázat,
že se v cikánské škole pracuje a vůbec pracovat dá.
S kolegy okolních jednotřídek jsem domluvil setkání.
„Navštívíme vás. Zazpíváme, vy zazpíváte, zatancujeme,
vy zatancujete, pak budeme číst – kdo líp, počítat – kdo
rychleji a správněji, a pak si děti popovídají. Snad navážou
i přátelství, zkrátka šlo by o to zlikvidovat výjimečnost
a dostat je do řady s ostatními – kam patří.“
Kdo z vesnických kantorů zapadlé Šumavy by byl proti tomu, co zpestří nudný tok všedních dnů? A vůbec. Znáte uzavřené, nedůvěřivé, ale vřelé srdce šumavského kantora?
Když jsme se vydali na první družbu v paprscích jarního slunce, voněla smůla a srnky hopkaly přes cestu několikrát sem a tam, jako by si nás chtěly důkladně prohlédnout.
Sváteční pocit jsem neměl jenom já. Postřehnutelné rozechvění jevili i Fraňus a Fery, právě tak jako Pavlína
s Jolanou. Myslím, že ani Lacimu nebyl ten den vysloveně
všední, byť pohrdlivé stažení koutku úst věštilo setrvalou
zatrpklou vyrovnanost.
Fraňus si hrdě vykračoval. Břicho měl opásáno mým
řemenem, který jsem mu vyměnil za zauzlený papírový
provaz. Jurka měl mé tepláky, Fery světlou košili s vyhrnutými rukávy a sandály, které mu byly jako ulité. Alena,
Růža, Marie i Katka se rovněž poohlédly ve svých skříních,
takže děvčata se v neobvyklém odění donekonečna nakrucovala před zrcadlem.
Naše dobrá vůle nám málem pokazila slibný začátek
cesty, protože tolik součástí jsme neshledali, aby se mohlo
dostat na všechny. Zloduch podezřívavosti útočí na mysl
člověka, a čím je primitivnější, tím snáze je jeho obětí.
Podezření, že tomu byla dána přednost a ten zas byl odstrčen, kape jako jed do jejich srdcí.
Jako onehdy na sklonku zimy případ Jolany. Třásla se
zimou a přešlapovala při odchodu domů bosa ve sněhu jako
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medvědice za rezavou mříží hlubocké Ohrady. Zželelo se mi
jí a v bláhovém humanismu jsem jí půjčil své holínky. Druhý den přinesl holínky Fraňus s dodatkem, že už do školy
Jolana nepřijde, protože byla celou vesnicí osočována, že je
mým miláčkem, že si ji předcházím, abych se s ní mohl
vyspat.
Rázem jsem nyní ukončil vádu poukazem na to, že to
všem sluší jako princům z pohádky a další vylepšování by
bylo věci jen na škodu – a vyrazili jsme.
Při prvních setkáních s cizími školáky jsem učinil objevný poznatek. Ti rozverní, dovádiví a hašteřiví květušínští žáčkové se pojednou chovali důstojně, ba příkladně, výraz v obličeji rozšafnost a současně skromnost sama. Jako by mé
nekonečné připomínky, příklady a kritika konečně dosáhly
platformy vědomí a byly schopny se realizovat.
Pociťoval jsem úžasnou radost a konstatoval, že mozková kůra mých svěřenců je vlastně prstí úrodnou; situace si
vynutila realizovat řadu reakcí, jejichž existence v domácím
prostředí nemohla být zatím ověřena.
Kluci se přesvědčovali, že dovedou lépe zpívat, děvčata pak lépe tancovat než žáčkové sousední jednotřídky.
Všichni si však odnášeli trpký poznatek, že chybí mnohé ve
vědomostech a dovednostech, aby se mohli svou úrovní
honosit. To jsem potřeboval. Cenil jsem si této skutečnosti
víc, než kdybych byl mohl všechny nově ošatit. Poznání
vlastních nedostatků a současně možností nápravy účinkuje víc než sebetaktičtěji připravený plán výchovy.
Postupem času jsem si začal uvědomovat změnu, která se
se mnou dála. Připomněla mi to občas Růža konstatováním,
že se s nimi pomalu nesetkám na kus řeči, že jsem buď mezi
dětmi ve třídě, na zahradě, v lese, nebo zase zalezlý mezi
lejstry v kabinetě. Bránil jsem se a ledabyle odrážel nařčení,
že „jsem se do toho zažral“, ale sám sebe jsem klamal. Přistihoval jsem se, že v duchu polemizuji s jízlivými vývody
lidí a stavím se na obhajobu názorů a životního stylu svých
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žáků, hledaje historické argumenty, abych odůvodnil, že
vlastně ani jiní být nemohou. Copak naši pradědové nebyli
ještě negramotní? Copak nebylo spíš pravidlem než výjimkou, že i pan učitel uměl jen číst a psaní už mu nešlo?
Začaly se mě mnohé věci jaksi osobně dotýkat. Lehkomyslný přístup ke skutečnosti kolem nahradil zájem – snad
soucit, snad rodící se pochopení pro bezmocného člověka,
který se na svět orientuje buď skepsí, nebo vzdorem.
Dosažené výsledky neodpovídají vynaloženému úsilí.
Co škola s obtížemi vybuduje, rodinné prostředí hravě rozvrátí. Kapitánovy a naše společné dobré úmysly částečně
dozrávají v sklizeň kyselých plodů. Nejde jen o výsledky
školní výuky, které jsou měřítkem a kde by to nebylo vcelku právě nejbeznadějnější. Více nás žere, že nemůžeme zakotvit v názorové oblasti. Negace vztahu ke vzdělání, zabedněnost generace dospělých, kteří paralyzují upevňování
volní stránky osobnosti dětí.
Jak na to? Hloubal jsem a porovnával vizáže a projevy
dětí, když přicházely v pondělí ráno, s tím, jak vypadaly,
když opouštěly třídu po sobotním obědě.
Významně mi napověděl Jurka při jednom modrém
pondělku. Nějak se neměl po skončení vyučování
k odchodu. Postával na dvoře, přitrouble si prohlížel mechanismus kladky vlajkového stožáru a jevil intenzivní zájem
o každou maličkost, jako by se pídil po něčem, čeho si zatím ještě nikdo nevšiml. Na dotaz, proč otálí, odpověděl,
mžouraje zjizvenýma očima, že se mu domů nechce.
„Strejda mě včera zbil, když jsem mu řekl, že je to ve
škole lepší.“
Zaplavil mě lechtivý pocit zadostiučinění, který mi vnukl slova:
„Tak tady zůstaň s námi,“ povídám jen tak mimochodem.
Jurkovi se stáhly koutky úst, zamnul rukama a stiskl levou v pravé, až mu zapraskalo v kloubech.
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„Chceš-li, můžeš klidně,“ dodávám už živěji s účastenstvím.
Nemusel jsem ho přemlouvat.
Alena s Růžou mi pomohly snést z půdy a postavit
v mém kamrlíku další železný kavalec, který vybavily matracemi a ložním prádlem. Jurka zatopil pod prádelním kotlem, a když voda vřela, vyšplouchal se v neckách. Vydrbal
jsem mu záda a přistřihnul odvážnou čupřinu, která ho šimrala až pod kořenem nosu. Jako nový člověk v mžiku zapadl do školního soukromí. Byl tu sám, každý si ho všímal,
šel z ruky do ruky. Katka ho zapřáhla při přípravě večeře
(hned jsme s Katkou změnili jídelníček, aby host byl vrcholně spokojen), já při štípání dřeva a Růža s Alenou
a Marií při úklidu, který byl v celé budově jejich záležitostí. Večeře měla ráz posvícenských hodů. Jurka se všecek zapotil zápolením s příborem a soustředěným úsilím, aby jedl,
jak káže mrav civilizovaných lidí.
Příjemně jsme si zatopili. Prohlížel si obrazy rozvěšené
na stojanu, hloubal v obrázkových knihách srovnaných na
poličce. Než jsme ulehli, ještě jsem Jurku zasvětil do hry
v dámu, což rychle „pochopil“, takže mě stačil ještě několikrát „porazit“ a s pocitem blaha, pramenícího v žaludeční
krajině, ulehl.
Tato idyla mu vydržela ještě příští den a noc, kdy posléze přišel po vyučování jeho rozkacený strýc a několika
kopanci a pohlavky (to je vhodná kombinace, protože člověk nemůže předvídat, co by si měl právě krýt) mu připomněl, kam svým společenským postavením patří. Hnal ho
poklusem (k tak rychlému pohybu se Pišta Lakatoš snížil
málokdy) až ke vsi.
Pro Jurku to byla jen epizoda, ale mně nedala pokoje.
Trvalo týden, než se mi zase podařilo vypáčit Jurku pro
školní docházku, ale bral jsem už tuto skutečnost jako povinnou daň pokroku v myšlenkovém přerodu dětí.
Brzy se vyloupla idea, kterou kapitán se svými maníky
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zajistil materiálně. Vejtřaska přivezla pro začátek pět postelí
s potřebným počtem matrací, podhlavníků a vojenských
přikrývek.
Uprázdnili jsme místnost, která zatím sloužila jako sklad
dékápek, zařídili ji v rámci naší fantazie a možností jako
útulnou ložnici.
Jak vypadá večer a nocleh ve školních zdech, to věděli
z Jurkova barvitého vyprávění všichni.
Jakoby v dobrém rozmaru po úspěšném dnu jsem ve
třídě ohlásil, že necháme za odměnu ve škole přespat toho,
kdo bude pilný a svědomitý ve školní práci a samozřejmě
se bude vzorně chovat. Pochopitelně, bude-li chtít.
Zájem prvních odvážlivců (vliv vesnice se jistě uplatňoval barvitým líčením nebezpečí, která odvážlivce čekají) se
brzy změnil v masový, takže bylo nutno zpřísnit měřítka
výběru. Píle a vzorné vystupování se staly prostředkem, aby
byly získány tělesné a duševní požitky spojené s pobytem
ve škole.
Časem vše zevšední, i na šibenici si lze zvyknout, jak
dí lidová moudrost, a konečně – dobré bydlo, jak známo,
pálí.
Za samozřejmost začalo být časem považováno vše, co
bylo v začátcích velkou vymožeností, a mnozí se začali
domnívat, že člověk může být syt a blažen, aniž by musel
odvést povinný obolos v píli a vzorném vystupování. Došlo tedy k represím, kázeňským trestům, které spočívaly
v tom, že ztučnělý vzdorovitý žáček byl převléknut do páchnoucích, propocených a studících hadrů, kterých byl přímým vlastníkem, a doporučeno mu navštívit rodiče (aby ho
také užili). Odvetou byl přirozeně vzdor a bojkot prostředí
dostatku a pohody, bylo na čas třeba trpělivě vyslechnout
kritické poznámky, že to všechno ve škole stejně za nic
nestojí a že nás vytrestají tím, že ve škole spát nebudou. Boj
byl často velmi komplikovaný, protože děvčata, mé spolupracovnice, po takovém uznání své práce navíc žehrala, že
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už té pakáži dál vysluhovat nebudou. Konečně, chápal jsem
je. Místo večerní pohody, klidu a přátelských rozhovorů
zdvojnásobila se jim práce a starosti.
Telefon z péče o mládež, která udržovala stálé kontakty
s naším labilním experimentem, pomohl vyřešit situaci.
Bylo to ve chvílích, kdy naše lákadlo začalo ztrácet na
přitažlivosti a negativní mínění vesnice začalo získávat
půdu.
Věra, okresní matka, ochránkyně sirotků a bezprizorných, sháněla už několik dní umístění v nějakém internátním zařízení pro děcko, které bylo nutno odebrat z rodinné
péče (jaký eufemistický výraz pro prostředí, v němž žilo).
Spásná myšlenka ji přivedla na nápad zavolat nám.
„Jen na několik dní, než se mi podaří něco sehnat,“
žadonila.
Ve zdech květušínského azylu se tak objevil první stálý
obyvatel, mrňavý Ďurka. Pleti černé jako holínka, se zažloutlými zuby (což jsme zatím mezi Cikány neviděli),
s přítulným úsměvem v ducatých tvářích. Rychle se aklimatizoval a běhal tu za Marií, tu za Alenou, tu za Růžou jako
psík.
„Zůstane u nás,“ utrousil jsem zvědavým klukům.
„Je moc cikánských dětí, které nemají postel a nikdo jim
nevaří. Přijdou sem. Vy máte domov ve vsi a stejně si toho
tady nevážíte. Nic se na vás nechce než poslouchat a učit
se, a ještě se vám zdá, že nám děláte milosti,“ dodal jsem
důrazně.
Zabralo. Ďurka se stal na čas jejich zavilým nepřítelem,
sokem u stolu a lože.
První zřejmé úspěchy byly nadějnými náznaky vidění
dalšího slibného vývoje. Úspěchy v učení, v získávání znalostí a dovedností byly nejzřetelnější – daly se kontrolovat,
bylo je vlastně možno měřit hodnocením toho, co v současnosti znají, protože předtím neznaly nic. Výsledky byly
poznatelné i v postojích, tedy v tvorbě charakterů dětí, ve
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změně jejich povah. Současný stav nebyl sice nějak potěšující ve srovnání s tím, co je běžně považováno za normální, ale když jsme si porovnali současnost s výchozím stavem, se situací, jež nám pevně utkvěla v myslích jako
fantastická a neuvěřitelná devastace lidské psychiky, tu jsme
již mohli vidět zřetelný předěl mezi tím, co bylo, a co právě je. Konstatovali jsme výrazný pokrok a v duchu za to
velebili tvárnost dětí, aniž by nás tehdy ještě napadlo hledat v tom skryté výsledky vlastní práce, úsilí, trpělivosti,
cílevědomé uskutečňování plánu formou úkolů, které jsme
si stanovili. Vidí-li člověk výsledky své práce a uvědomí si,
že se mu práce daří nebo alespoň začíná dařit, tu se do ní
pouští ještě s větším zápalem a zaujetím a vytrvává. Tak
tomu bylo i s námi; přestali jsme měřit čas, registrovat neděle. Všechny dny byly stejně pracovní i stejně sváteční,
podle toho, jak více nebo méně úspěšné při zpětném ohlédnutí pro nás byly.

Osudov˝ zlom
Blížilo se jaro. Ze stromů se žuchnutím sjížděly sněhové polštáře, po stráních se perlily a klikatily stružky vody
z tajícího sněhu, luka v údolích se stávala mokřinami, přes
které nebylo možno přejít ani v gumových holínkách. Zamrzlá hladina Olšiny se zalila vodou, slunce se do ní začalo opírat, a když zavál od hraničních hvozdů teplý vítr, rozezpívali se v lesích i křovinách ptáci, kteří svými koncerty
vítali každý nový den.
Radostná tucha jara byla kalena zvěstmi, které přicházely ze vsi. Cikáni balí rance, jsou na tahu, jen co sleze sníh
a oschnou cesty, nikdo je neudrží.
Do školy přijel kapitán a zakutal se se mnou do kanceláře, zatímco šofér Bačík si posunul lodičku do čela, aby
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mu slunce nesvítilo do očí, a spokojeně usnul v závětří na
prkně, které si položil na trávník.
„Situace vypadá velmi zle,“ starostlivě se rozhovořil
kapitán. „Vy tady ve škole ještě nejste zachváceni cestovní
horečkou, protože jste oázou klidu a práce, ale ve vsi to vře
jako v papiňáku. Nejhorší je skutečnost, že zaměstnavatel
nemá příliš zájmu pracovníky udržet, uchlácholit, než přejde nejsilnější touha po změně a všichni se znovu zklidní
a usadí. Vedení žije představou, že si polepší, že náhradou
dostane lepší pracovníky, že Cikány vystřídá někdo jiný.
Moje snaha věci urovnat jim není vhod, ve skutečnosti by
už nejraději viděli Cikány na nádraží v Polné.“
„My budeme učit až do posledního žáčka,“ ubezpečuji
kapitána. „Pokusíme se získat některé děti k trvalému pobytu, ale moc si od toho neslibuju, romantika cestování
zasahuje i je, neuvědomují si, jaká strádání, hlad a mizérie
je čekají, jsou to však děti, těm se přece nelze divit.“
„Přijedu častěji,“ loučí se kapitán, „nesmíme se jen tak
dát, bylo by škoda zahodit investice, které už byly do dětí
vloženy.“
Děti přicházejí dennodenně s určitějšími zprávami, že
rodiče budou skutečně odjíždět. Počínání dospělých ve vsi
vypadalo jako věrohodné rozhodnutí o definitivním opuštění domovů. Stále tomu nechceme věřit, vždyť podobných
situací jsme již poznali tolik. Byly takřka na denním pořádku, visely jako Damoklův meč nad každým rodícím se jitrem a vždycky končily smířlivě, jevily se ex post jako malicherné, bývaly zpravidla zcela zapomenuty v den, kdy se
zrodily. Pokračujeme tedy ve škole v práci, jako by se nic
nedělo. Další den přišla do školy jen polovina dětí a ty prohlásily, že přišly jen proto, aby se s námi rozloučily.
Pořád se mi nechce věřit, leč zaměstnavatel, který byl
až dosud jakýms takýms pomocníkem školy, stojí nyní stranou, nebo přímo proti nim. Nelze se ani divit, pracovní
morálka Cikánů je opravdu špatná. Je to zlé znamení. Cí) 58 (

tím, že jsme proti mnoha nepříznivým okolnostem sami.
Není materiální síly, jež by je udržela, morální neuznávají.
Pokoušíme se mluvit do dětí, přesvědčovat je, přemlouvat,
aby zůstaly, aby neodcházely s rodiči. Většina dětí se vyjadřuje, že by raději zůstaly. Jediný Fraňus je zjevně chtivý
dobrodružství, zcela stržen proudem dospělých. Vysvětluji
dětem, jak mají přemlouvat rodiče, aby změnili své rozhodnutí. Sdělují své zkušenosti s přesvědčováním rodičů. Dětem je sprostě spíláno a jsou překřičeny. Jak je to absurdní
– děti přesvědčují rodiče logickými důvody, rodiče nechápou, naivně odporují a trvají tvrdošíjně na svém.
Fery nás potěšil zprávou, že nyní odcházet nebude, že
jeho otec prý setrvá ještě měsíc. Cítím v tom Feryho vliv,
kdy otec zaujímá opatrnický postoj, rozhoduje se prodloužit pobyt o měsíc, aby vyčkal, jak vše dopadne, jak a kde
se usadí a zabydlí ostatní, jak se jim bude dařit, aby se
podle jejich zkušeností posléze zařídil i on. Fery změněnou
situací získává, protože úspěšně pokračuje ve školní práci. Přestává dokonce chodit domů a zabydluje se trvale ve
škole.
Nikdo z dospělých ve vsi už nepracuje. Chodí jako
bludné ovce od stavení ke stavení, oblečeni do nejlepších
hadrů, jež mají. Jsou volní. Je to pro ně jistě sladký pocit.
Náš hlouček stojí na návsi jako poslední hráz proti jejich nepromyšlenému jednání, diktovanému dědictvím staletí. Chceme v nich potlačit kočovného ducha. Mluvíme do
nich. Znovu a znovu vysvětlujeme myšlenku, ze které se
zrodila škola v Květušíně. Myšlenku výchovy a skutečně
lidsky důstojného uplatnění Cikánů ve společnosti. Nechápou. Jsou volní. Vše ostatní je lhostejné. Důvody odchodu,
které uvádějí, se různí. Všichni si přece nevymyslí totéž,
aby nám nalhali stejnou věc. Ten prý si bude stavět dům,
jiného láká bývalý domov, onen si zde málo vydělá. Nikdo
z nich však nedokáže přesvědčivě zakrýt prapříčinu odchodu, kočovný duch. Napadá mě, že jsme prohráli tuto bitvu
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o duše jejich dětí. Nemáme jiné opory krom morální, a ta
je pro ně bezcenná. Není v nich pocit zodpovědnosti vůči
ostatním cikánským příslušníkům, vůči vlastním dětem,
není v nich vlastně nic, na čem by se dalo stavět. Bez výsledku se vracíme do školy.
Znenadání přichází zpráva, že předseda okresního národního výboru vydává příkaz k zadržení výplaty mzdy až
do rozhodnutí ministerstva práce, které bude konečné. Ještě tedy paprsek naděje. Účetní vyčkává s výplatou. Po třech
dnech volá kapitánovi, že dostal příkaz mzdu vyplatit a rozvázat s květušínskými Cikány, kteří o to budou žádat, pracovní poměr. Produktivita práce a stabilita pracovních kádrů je rozhodujícím kritériem, jak bylo jednoznačně
s konečnou platností stanoveno. Napadlo mne, že problematický výdělek dneška byl jednoznačným rozhodnutím změněn na horentní prodělek zítřka. Z dětí mohli být v budoucnu dobří pracovníci, ale bez vzdělání budou stejní flákači
a fluktuanti jako jejich tátové. Peníze na výchovu dětí dnes
nejsou, na sociální podpory pro tytéž děti jako dospělé osoby v budoucnosti budou. Jsem znechucen, zarmoucen a smuten. Ne pro to, co bylo, ale pro to, co nebude, a mohlo být.
Kapitán vlastní rukou píše odhlášky květušínským občanům. Chce se tedy sám podílet na zakončení dramatické,
na události bohaté kapitoly v historii cikánského obyvatelstva. Chce vlastní rukou stvrdit konečný ortel, který nad
sebou vyřkly tyto cikánské duše, neznající od pradávna jiné
cesty než právě tu, po které se ubírají.
Večer přijíždí kapitán do školy. Netruchlí, právě tak jako
ani my netruchlíme, ale humor, kterým rozhovor zpestřujeme, je šibeniční.
„Myšlence nemůžeme dát padnout,“ se zasněným pohledem, ale tvrdým slovním vyjádřením zdůrazňuje. „Musíme
udělat všechno. Myšlenka výchovy Cikánů, kterou jsme
počali uvádět ve skutek, není iluze ani utopie, není sen, zbytečnost nebo malichernost,“ vyjadřuje jako zvukovou kuli) 60 (

su a je patrno, jak usilovně přemýšlí, co dál, jak pokračovat
v práci, která byla proti naší vůli i možnostem přerušena.
„Jsou přece cikánské děti bez rodičů, cikánské děti, které živoří, opuštěné děti, přemýšlejte o způsobu, jak pokračovat dál. Zatím navrhnu, aby škola pokračovala jako internátní pro děti lesních hajných a lesních dělníků, kteří bydlí
roztroušeně po samotách a děti mají daleko do školy, nebo
musí někde v místě školy bydlet,“ uzavírá kapitán tok svých
myšlenek a nechává tak otevřený prostor pro další, byť násilně přerušený vývoj školy.
Po ránu přicházejí některé z žen do školy a žebrají
o oděvy pro děti. Barko přináší housle a nabízí mi je ke
koupi. Nabízejí potravinové lístky na cukr, na tuky, prodávají, co se dá. Projevuje se u nich už v začátcích putování
nedostatek peněz, protože výplatu už z valné části propili,
aby se posilnili na cestu. Ptám se na cíl jejich cesty. Je problematický. Odpovídají, že jedou tam, kam ostatní, ostatní
tvrdí svorně totéž. Jsou však bezradní a mým konečným závěrem je konstatování, že vlastně nevědí, kam jedou. Kam
asi také mohou dojet při své cestovatelské horečce, zbytečném utrácení cestou a zároveň nedostatku peněz. Výrazy
jejich obličejů jsou tupé, z očí hledí předpověď beznaděje
příštího dne, fatalismus a odevzdání se osudu.
Na návsi leží několik ubohých ranců. Účetní našel ve
skladišti uzel šatů, které daroval sociální referát okresního
národního výboru. Žádá mne, abych jim je rozdělil. Dále
několik prostěradel, povlaků na peřiny a plen. A kupa lidí,
z nichž každý chce něco. Vyloučeno. Vůbec si netroufám na
tento úkol, protože vím, jaký mumraj by se při rozdělování
mohl semlít.
„Nechte to pro ty, kteří zatím ještě zůstávají,“ navrhuji
účetnímu, ten přijímá a odnáší uzle opět do skladu.
Všichni mají konečně lístky o rozvázání pracovního
poměru, všichni jsou volní. Vlak, kterým chtěli původně
odjet, už jim ujel. Sedí nebo postávají na návsi, děti se vá) 61 (

lejí po palouku kolem. Zatím jsou jakž takž oděny. Oblékli
jsme je. Nějaký čas budou vypadat trochu slušně, ale jak
dlouho? Nic si nezašijí, nic nevyperou. Na dětech, které
nechodily do školy, už je vidět předobraz ostatních. Hadry
přivázané kusem provazu k tělu, celé špinavé a poděšené.
Tak budou zakrátko vypadat všechny ostatní. Přijdou do
prostředí, kde jim nikdo nic nedá, kde budou pohrdaní a zesměšňovaní. Přitom už jsou zvyklé na určitý stupeň slušného jednání vůči nim. Půjdou snad někde do školy. Přijdou
jednou dvakrát. Setkají se s chladem, odporem, nenávistí,
nepochopením. Potřebují podat pomocnou ruku. Více nepřijdou. Co získaly v Květušíně, nepřešlo jim dosud do krve,
nevstřebalo se. Zapomenou.
„Škoda jich, z nich mohli být slušní lidé,“ říkám Růže,
která hledí s očima navrch hlavy na panoptikum, které se
před námi odvíjí. Je mi dětí líto. Cítí už samy jinak než
rodiče, jejich slova „my bychom hned šli do školy, my bychom s nimi nejeli,“ drásají. Proč rodičovská pseudoláska,
vlastně pouhá sebeláska, zabíjí tyto tvory domnělou péčí
o ně? Proč mají, byť dospělí, hlavy a mozky tak temné a nepřístupné každé jiskérce lepší myšlenky a lepšího žití? Připadám si jako v Jiříkově vidění. Něco nepochopitelného,
úžasného, nelogického a nesprávného se tu děje. Kdo z lidí
našeho průměru to pochopí?
„Zavolejte nám kapitána, chceme s ním hovoriť,“ je slyšet pronikavý, ječivý hlas Zuzany Dunkové, který je adresován mně. Jdu k telefonu, kapitán není přítomen, nechce
si zřejmě drásat mysl pohledem na výsledky svého úsilí
a práce, napadá mě. Volám na Zuzanu výsledek. Pociťuji nezbytnost pronést ještě pár slov na rozloučenou za sebe i kapitána. Ujasňuji jim skutečnost, jíž je jejich odchod. Připomínám, že končí vše, co se kolem nich a pro ně dělalo.
Sděluji jim možnost, již jsme dosud rezervovali pro jejich
děti. Nebudou-li tam ve škole prospívat, nebude-li se jim
tam líbit, je možnost děti přivést. Nebo stačí napsat, kde
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budou, a my si pro ně přijedeme. Může být větší blahovůle? Kvitovali to s povděkem. Potřebují však prožít holou
skutečnost, aby opravdu poznali, že to zde bylo prospěšnější, aby mohli pozorovat a citelnou skutečností byli přivedeni
k poznání. Nedoufám však, že by došlo k této eventualitě,
že by přivezli děti nebo napsali. Že přijedou všichni, není
vyloučeno – vzdát se však dětí?
Tu vystupuje jako mluvčí Cyril Kotlár: „Keby prišiel
kapitán a mohli sme s ním hovoriť, možno, že bysme ostali.“ Na všech byla pojednou viditelná nerozhodnost, potřeba, aby jim někdo pro ně autoritativní promluvil do duše,
aby v nich přemohl a zlomil současnou utkvělou myšlenku.
Byli by zapomněli na veškerá svá současná rozhodnutí
a možná by opět, jako už vícekrát, zůstali.
„Kapitán nepřijde, víte přece, že není v úřadě,“ sděluji
jednoznačně. „Víte také, že už nejste zaměstnanci, že jste
byli na vaši žádost propuštěni. Rozhodování se nedá měnit
každou chvíli.“
Vida výsledky své práce ve ztajených slzách dětí, zesmutněl jsem při pohledu na šílející dav, který se slepě,
střemhlav vrhá v neznámo. Bylo mi jich nesmírně líto, nemám však moc zachránit ani jediné. Loučím se s nimi. Bez
zjevného citu. Srdečně, upřímně, ale napohled lhostejně.
Naposledy připomínám dětem, aby chodily do školy, aby se
učily. Naposledy přejíždím zrakem po hloučcích černých
hlav a snědých obličejů. Odcházím.
Školní prostředí upadlo do letargie jako zámek se spící
Šípkovou Růženkou. Ruch, shon a pohyb zmrtvěl a stulil
se v zákoutích učebny, jídelny, kabinetu a ložnice. Jen pavučin a prachu nepřibývalo, ale naopak ubývalo, protože se
všichni svorně pustili do úklidu, smýčení a vylepšování budovy domova, jednak v zápase s nudou a nečinností, jednak
v naději, že mrtvý klid je pouze přechodný a bude vystřídán novým hemžením.
Z dětí zbylo torzo. Jurka, Fery, uhlově černý Ďurka, dvě
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děvčata Kotlárova a k nim na přechodnou dobu přibyly tři
děti kočovných Cikánů. Toho času se objevili ve Skalné,
kde byli pokusně zaměstnáni na práci v kamenolomu. Děti
byly k docházce k nám přinuceny rozhodnutím soudu.
Prosedím hodiny u telefonu, kde podle plánu sestaveného s kapitánem obtelefonovávám hájenky a prostředí bydlišť lesních dělníků ve snaze získat alespoň přechodné obyvatele internátní školy. Zkušenosti, které si vždy večer
sdělujeme s kapitánem, nejsou potěšující. Dva, tři přísliby,
že dítě do školy přivezou, se nestanou skutkem, a tak naše
snažení vychází naprázdno. Rodiče argumentují blížícím
se koncem školního roku, projevují pochopitelně přání,
aby dítě chodilo do školy v prostředí, kde bylo celý rok,
a v krajním případě jsou ochotni předat nám je do péče až
se začátkem nového školního roku. A to je zase pro nás termín, který nám neusnadňuje překlenout kritické období.
Pokouším se vyřešit situaci vlastními silami. Tábořící
Cikáni v lomu ve Skalné jsou magnetem, který nás přitahuje, protože kde je cikánský tábor, je zcela určitě i pořádný
houf dětí školního věku. Vypravujeme se za nimi. Je krásný den, sluníčko svítí do žlutých třásní jehněd, které jsou
rozvěšeny na keřích po stráních. U kamenolomu se krčí dvě
chaloupky, které byly prázdné a jsou toho času osídleny
Cikány. Jsou to praví kočovníci, proti kterým naši květušínští byli neporovnatelně kultivovanější. Na své pouti zakotvili v okresním městě, kde si s nimi nevěděli rady, protože
byli postrachem okolí. Pracovní příležitost jim byla poskytnuta, oni však nepracovali a živili se krádežemi všeho, co
se ukradnout dalo. Byli také zásahem veřejné správy přesunuti do Skalné, kde poblíž nebyla jiná lidská obydlí,
s úkolem pracovat v lomu. Oba domečky byly vybaveny
postelemi, našel se i nějaký skromný nábytek.
Historie se opakovala. Vesnice v okolí pocítily brzy jejich přítomnost. Ztrácely se husy, slepice, prádlo ze šňůry,
oděvy pověšené na plotě. V lomu se ukázali dva dny, ne) 64 (

dalo se však hovořit o práci. Stali se postrachem pro stálé
zaměstnance lomu. Jakmile některý odložil součást oděvu
nebo třeba jen kus chleba, věc byla pryč.
Blížíme se k cikánskému táboru. Kolem lomu je les,
místo přímo stvořené pro cikánský tábor. Již zdaleka nás
spatřili a ozývalo se volání ohlašující náš příchod. Přivítali
nás docela přívětivě. Kolem nás se nahrnula směsice dětí
a žen s malými dětmi. Mezi nimi svým projevem vynikala
stará Cikánka, jež vypadala jako vědma.
Zašel jsem do stavení. Domeček o dvou místnostech,
v první místnosti nepořádek, plno špíny, různého naházeného harampádí, jak je někde sebrali a tady pohodili. Z druhé místnosti si udělali záchod, byla poseta výkaly a šířil se
z ní nesnesitelný puch.
Stará Cikánka přinesla rozvrzanou židli, postavila ji
doprostřed místnosti a naznačila, abych se posadil. Pojednou se strhl hrozný pokřik, do místnosti se přihnala žena
s nožem v ruce vysoko vztyčené. Běžela za jedním z chlapců, který vběhl do místnosti a opustil ji protější stěnou otevřeným oknem. Několik dospělých se hrozivě stavělo rozzuřené ženě do cesty jako hradba. Když dozněla váda
a zlostné výkřiky, dověděl jsem se příčinu jejího jednání.
Chlapec, kterého chtěla s nožem v ruce dostihnout, kopl její
dceru do nohy tak, že ji měla zkrvavenou, a chtěla se tedy
pomstít.
Když docela utuchla zloba a hašteření, které v takových
cholerických prostředích nemívají dlouhého trvání, přikročil jsem k náboru dětí do školy. Vysvětloval jsem, že mohou k nám do školy docházet a opět se do tábora vracet,
nebo mohou ve škole bydlet a na neděle i během týdne
chodit na návštěvy. Trochu vzruchu vyvolalo sdělení, že by
ve škole jedly, netrpěly hladem a nedostatkem oděvů. Nevěřili, že by se Cikán mohl naučit číst a psát, ač stará vědma přiznávala, že by bylo vhodné, kdyby jim děti mohly
všechno přečíst. Marně jsem hledal silnější argument, než
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zavolat Feryho, aby jim řekl, je-li možno, aby se Cikán stal
gramotným. Jeho slova mne ohromila tím, že je pronesl se
zápalem a fanatickým zaujetím přesvědčeného člověka: „Vy
si myslíte, že Cikán se nenaučí číst a psát? Já jsem také nic
neuměl, a za půl roku znám to, co se jiní školáci naučí třeba až za tři roky. Kdo chodí do školy pořád, naučí se, když
tam ale chodí málo, nemůže se naučit.“ Jeho smělá řeč
uspokojila a přesvědčovala především mne, že práce
s těmito dětmi není zbytečná a marná. Srocení Cikáni krčili rameny, většinou mlčeli, tu a tam někdo přitakal, námitky se již neozvaly. Ochota posílat děti do školy se však
neprojevila.
Využil jsem příležitosti alespoň k tomu, abych obohatil
obzor chlapců, kteří mne doprovázeli, a provedl jsem Feryho s Ďurkou lomem. Žasli nad vyrubaným kamenným
chřtánem, prohlíželi železné vozíky, obdivovali parní drtič
kamene.
Potom jsem se rozhodl zajít ještě do druhého domku.
Už zdáli jsme viděli, jak před námi mizí děti pod postelemi, na půdě a ve sklepě.
„Už jdou,“ ozývalo se volání v cikánské řeči, jak Fery
s Ďurkou upozorňovali. Když jsme vstoupili, byla místnost
bez dětí. Jen několik žen se válelo v postelích nebo na zemi.
Jedna z nich držela v podpaží děcko miniaturních rozměrů,
o kterém jsem se zpočátku domníval, že se jedná o panenku, dětskou hračku. Šokovalo mne, když jsem se dověděl,
že jde o dítě roční. Tak bylo podvyživené. Matkou bylo
sedmnáctileté děvče, bylo to však již její třetí děcko. Degenerace a podvýživa konají své dílo, uvědomil jsem si při
tristním pohledu na tuto cikánskou madonu.
Nábor dětí byl zbytečný. Svorně prohlašovali, že žádné
děti ve školním věku nemají.
Situace využila cikánská vědma, která se vetřela do mé
přízně, pohádala mi z ruky a ulehčila mé kapse, ve které
jsem měl drobné peníze, protože peněženku jsem pro jisto) 66 (

tu s sebou nebral. Nebezpečí, že by mi ji někdo mohl vyrvat z ruky, bylo totiž zcela reálné.
Pomalu se vkrádalo večerní šero, z lesa zněl pokřik,
blížilo se několik postav vlekoucích suché větve i kmeny
slabších stromů. Další upravovali ohniště na večerní táborový oheň. Když jsme poodešli a ve stráni se zastavili, abychom zpovzdálí ještě pohlédli na tábořiště, vyrazil právě
k obloze sloup jisker z jehličí borových větví a jazyk plamene směřoval komíhavě vzhůru.
Fery se mi spiklenecky svěřil, že měl strach, a na důkaz toho, že počítal se vším, vytáhl ze šosu dlouhý kuchyňský nůž.
„To jsou Vlachos, s těmi se naši nemají rádi,“ zasvěcoval mne do jemných nuancí sociální stratifikace Cikánů.
Věděl jsem už z rozhovorů s květušínskými dospělými, že
společenské vrstvy cikánského obyvatelstva mají mezi sebou nepřekročitelné bariéry stavovské rivality, již nelze překlenout ničím, snad jen vzděláním.
Druhý den tři děti ze Skalné, které až dosud pravidelně
chodily, nepřišly. Rozhoduji se zajít tam ještě jednou, pokusit se ještě jednou o štěstí a zjistit důvod absence dětí.
Dalším důvodem, který cestu podepřel, bylo Růžino přání
vidět cikánský tábor, jehož prostředí jsme jí všichni barvitě vylíčili, včetně přání dát si hádat z ruky.
Vstupujeme do tábořiště z opačné strany, tedy odtud,
kudy jsme včera odcházeli. Zaráží nás nápadný klid, nikde
ani hlásku. Vstupujeme do chaloupky. Rozházený nábytek,
smetí a neřád na podlaze a prázdno. Zmizeli, napadá nás.
Za lomem se však ozvaly hlasy. Spěcháme. Na trávníku leží
celá skupina. Počítám je. Je jich dvaatřicet. Ženy, děti a jeden muž. Ostatní muži jsou kdesi mimo. Svázané rance mají položené na zemi. Válejí se po nich děti i dospělí. Skupinu obchází příslušník Veřejné bezpečnosti. Je zřejmé, že
jsou připraveni na nucený odchod. Jejich činnost vyvrcholila. Dnes okradli dělníky v lomu o oběd, takže tito prohlá) 67 (

sili, že v takových poměrech pracovat nebudou, a pracoviště
opustili. Cikáni prohlašují, že je práce neuživí. Statné ženy
a skupiny mužů, kteří posléze přicházejí z lesa, nejsou
schopni si vydělat ani na jídlo, ale ostatní dělníci vydělávají v lomu velmi slušné peníze a jejich příjmy za fyzicky
náročnou práci vysoko překračují průměrné dělnické platy.
Dramatický obraz se odvíjí při pohledu na tuto lidskou
smečku, když jeden z mužů, kteří přišli, přináší pro všechny přítomné čtyři rohlíky s úmyslem je nasytit.
Napočítal jsem patnáct dětí, které by přicházely věkem
v úvahu pro národní a mateřskou školu. Začínám s náborem, žádám je, aby nám je nechali. Rádi by se zbavili jednoho sirotka, který jde ústrkem z ruky do ruky, který je
však již šestnáctiletý. Ostatní děti prý nedají do školy za nic
na světě. Podvyživené, hladové, špinavé, ubohé, ale svěřit
je veřejné výchově? Nikdy! Tato skupina by nám stačila
naplnit celou školu. V duchu jsem zauvažoval o tom, že
kdybych měl k dispozici větší fyzickou sílu o několika mužích, nerozpakoval bych se jim děti odejmout.
Vyčkávají. Vyčkáme i my s nimi. Auto, které je má odvézt, stále nepřijíždí.
Jedna z žen nasekala trochu dříví a rozdělala oheň. Za
chvíli se zvedá jeden po druhém a usedají kolem. Prostranství ožilo prvními plameny, které olizují a stravují dřevěná
polínka. Začínají si vyprávět, hrají jakési pro nás záhadné
hry, někteří pobrukují táhlou melodii. Usedáme s Růžou
mezi ně. Nastavují špinavé ruce směrem k ohništi a labužnicky vychutnávají pocit tepla. Vyčkáváme marně a konečně odcházíme. Stojíme na návrší nad mýtinou, v níž je skryt
lom. Postavy na palouku se daly do pohybu. Je slyšet ječivé hlasy. Pojednou se celé shromáždění zvedá. Berou rance na záda, malé děti za ruce a odcházejí.
Polykám myšlenku o beznaději svého verbování a snahy vysvětlováním a přesvědčováním přivést tyto lidi k poznání užitečného jednání. Jedině nekompromisní zákonný
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postup je může přivést na lepší cestu, důrazná vytrvalost
a důslednost, uvědomuji si, nikoli prosby a výklady. V jejich
dětech se vyhazují do větru milionové hodnoty, jež ony už
by byly schopny shromažďovat. Úžasná a pro nás nepochopitelná je psychologie těchto primitivů a ohromující pohled
do ní, rozebírám při návratu zážitky dvou posledních dnů.
Růža cupitá vedle mne a přerušuje posléze mlčení: „Stalo se ti něco? Nemluvíš, koukáš jako morous, že by se tě
člověk až bál, kdyby tě neznal.“
Pouštíme se do úklidu a úprav okolí školní budovy. Ryjeme záhony na zahradě, prořezáváme stromy. Dvěma stálým obyvatelům věnuji vždy v průběhu dne několik hodin,
aby ve výuce pokračovali. Individuální péče přináší plody,
dá se zvládnout mnohem více a především vše upevnit,
procvičit.
Nečekaně přijíždí kapitán, doprovázen zástupcem ministerstva školství, okresním školním inspektorem a Věrkou ze
sociálního referátu. Konstatuji značné ochabnutí zájmu
o věc převýchovy Cikánů a všeobecnou únavu těch, kteří se
až dosud ve věci školy v Květušíně exponovali. Zástupce
ministerstva vede platonické řeči, je z nich cítit, že neví,
o co se jedná. Čekám jen, kdy se vyjádří, že vzdělávat cikánské děti ve školách je čirý nesmysl a idealistická utkvělá
představa lidí neschopných reálného přístupu ke skutečnosti, kterou kolem sebe vidí. Inspektor naznačuje, že na okolnosti, které nyní nastaly, upozorňoval již v začátcích, kdy
kapitán s myšlenkou vybudovat a uvést do provozu školu
pro cikánské děti přišel. Věrka mlčí, měla se vším na okrese nejvíc starostí, protože péče o hmotné zabezpečení patří
jistě k nejtíživějším lidským starostem. Mlčí, oči má smutné, ale tuším, že mít z krku péči o květušínskou školu bude
pro ni ulehčením.
„Oceňujeme vaše zaujetí pro myšlenku výchovy a vzdělávání cikánských dětí,“ přerušuje konečně inspektor neplodnou debatu o tom, oč jsme usilovali, co bylo a jaká je
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současná skutečnost. „Chápeme, že se bolestně loučíte
s prací, která se vám začala dařit, která však zákonitě takto
skončit musela, protože v dlouhé lidské historii bylo obdobných pokusů již více a všechny ztroskotaly.“
„Ovšem převýchova Cikánů pedagogickou cestou je
uskutečňována poprvé, jsme socialistickým státem,“ dovoluji si namítnout a ve spáncích mi bubnují zrníčka vzteku
při pomyšlení, že rozhodování o věcech i osudech lidí přísluší často těm, kteří o nich nevědí nic nebo málo, a obvykle v nastaveném křivém zrcadle.
„Represí už bylo dost, pořád se usilovalo lámat stereotypy
dospělých, které jsou fixní a neměnné, zvlášť u nevzdělaného
a navíc negramotného člověka, v tomto případě navíc příslušníka vyděděnců lidské společnosti. Pedagogickou cestou to
děláme poprvé a jsme teprve v začátcích. Nedali jsme jim
vlastně skutečné šance, nevytvořili jsme podmínky, ale už
nad nimi lámeme hůl. Mohly děti poručit rodičům, i když se
jim samotným nechtělo? To není velkorysost socialistické
pedagogiky, ale žabařina. O hluché, slepé, morálně scestně
se vyvíjející české děti pečujeme a nepochybujeme o užitečnosti takového počínání. Pečujeme i o děti nevzdělavatelné,
dokonce i o nevychovatelné v azylech, i když bezpečně víme,
že z nich pro společnost nepoplyne žádný užitek, že budou
vždy odkázány na dobrodiní ostatních, a fyzicky a psychicky zdravým cikánským dítětem opovrhujeme. Ruce má zdravé, mozek v pořádku a jen to, že za sebou vleče vězeňskou
kouli rodičovských předsudků a špatné tradice, nám dovoluje pochybovat o jeho lidství. Máme plná ústa řečí o významu a vlivu prostředí, do kterého se dítě rodí, ale když se
s jeho dopadem na jedince máme prakticky vyrovnat, jednáme jako nevzdělanci, kteří o sociálních vlivech a pedagogické psychologii v životě nikdy neslyšeli.“
Rozohnil jsem se a bylo mi hořko, když jsem si uvědomil, že vlastně hovořím k lidem, kteří mají příliš omezené
možnosti, aby mohli na věci něco změnit.
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Inspektor si mne měřil laskavýma očima táty, pokyvoval hlavou a v duchu si jistě říkal: „Budeš muset, chlapečku, sníst ještě hodně knedlíků, než se smíříš s tím, jaký je
skutečný život, jeho zákonitosti, tvrdé a neúprosné, o kterých tak nadneseně hovoříš.“
„Vážíme si vaší práce, soudruhu učiteli a soudružky
vychovatelky,“ navázal po chvilce, když jsem se odmlčel.
„Jsme ovšem postaveni před skutečnost, jíž je prázdná škola. Nelze udržovat školu, ve které se neučí. Vzhledem
k vašim námitkám, že není snad možné, že by ani primitivní
Cikán nebyl s to rozpoznat, kde s ním jednali lépe a kde
hůř, a k vaší víře, že se děti třeba vrátí, bylo na školském
referátu rozhodnuto vyčkat čtrnáct dnů a teprve potom provést likvidaci školy. Poukazuje se však na to, že čtrnáct dnů
budete bez zaměstnání, což není přípustné, a tak bylo dohodnuto s lesní správou na tuto dobu vás přesunout na brigádnickou výpomoc do lesní školky. Máte námitky nebo
připomínky?“
Neřekl jsem jediného slova, děvčata rovněž mlčela.
„Říkal jsem vám, že soudruzi přijmou řešení s porozuměním,“ uspokojeně pohlédl kapitán na inspektora a na
zástupce ministerstva školství.
Usmál jsem se, aniž by se ve mně zrodil pocit ukřivdění, a věřil témuž u děvčat, vždyť jsem už dost poznal jejich
obětavost a nezištnost. Usmál jsem se prožitkem vnitřního
blaha a vědomí, jak stojíme morálně výš než ti, kteří projevili tolik dojemné péče, abychom čtrnáct dnů nezaháleli
a neokrádali společnost. Že provádíme úklid, pečujeme plně
o dvě děti, že už půl roku nikdo z nás neměl volný večer,
že zde trávíme neděle v intenzivní činnosti, a co už těch
nedělí bylo, jistě více než čtrnáct, to nikoho nenapadlo.
Viděli jen pět potencionálních lenochů, prožívajících mimořádnou dovolenou, jak by asi podle běžných úvah udělal
kdekdo, tedy asi každý, kdo pracuje jen proto, aby získal
mzdu.
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„Chlapci budou chodit s námi, učit je budu odpoledne,
případně po večerech,“ uspokojil jsem vznesený požadavek
a tím porada skončila.
„Za čtrnáct dnů přijedeme, provedeme inventuru zařízení, případně soupis, a majetek přestěhujeme podle potřeb
a požadavků škol v okrese, pokud možno v nejbližším sousedství,“ loučil se inspektor, zástupce ministerstva školství
žoviálně pronášel obdivná slova na krásu zdejší přírody
a slova závisti, že zde můžeme být natrvalo a tuto krásu mít
stále kolem sebe. Věrka se kabonila, naklonila se ke mně,
když usedal do auta, a prohodila: „Navrhni mu, nechce-li
tady zůstat, že ve srovnání s pražským ruchem je to balzám
na nervy.“
Začali jsme tedy chodit do lesní školky. Snídani připravuje Katka, která potom za všechny uklízí a vaří jídlo na
večer, abychom se měli čím nasytit, až se vyhladovělí vrátíme.
Plejeme řádky smrků, borovic, jedlí a listnáčů, aby je
plevel nehubil a mohly se mít k světu. Vracíme se ke čtvrté hodině odpolední a po chvilce odpočinku děvčata perou,
žehlí a zašívají prádlo a oděvy, ukládají je ve skladu a rovnají do úhledných kostiček. Já s Ferym a Ďurkou se zakutáme v učebně, a než se nadějeme, je večer. Šero a večerní
chlad, vanoucí ze šumavských lesů, nachází rychle cestu
i do místností. Je třeba včas zavřít okna, aby místnosti neprochladly. Vzpomínáme na Jurku, kterého jsme před několika dny předali do péče nemocnice, aby se opět trochu
zotavil ze svého očního neduhu.
Z okresního národní výboru přijelo auto s písemným
příkazem vydat deset kusů lehátek pro mateřskou školu,
která někde v druhém koutě okresu trpí nedostatkem tohoto vybavení, zatímco u nás zahálí. Začíná tedy skromná
a nenápadná, ale přitom neodvratná likvidace.
Smiřujeme se v rozhovorech pozvolna s myšlenkou,
že není daleko den, který spolu prožijeme jako poslední,
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a osud nás rozfoukne jako vítr chmýří každého někam jinam na místo, jehož konkrétní jméno je zatím zahaleno závojem anonymity. Zvykli jsme si na sebe. Každý další den
se zdá kratší, uspěchanější, prchavější. Začíná se naplňovat
druhý týden, jehož konec je i koncem lhůty, která nám byla
vyměřena, abychom měli dostatek času smířit se s tvrdou
realitou skutečnosti.
Jsou situace, kdy člověk o něco usiluje celým srdcem,
vynaloží vůli, čas a práci. Potom zjistí, že jeho usilování
nemá naději na úspěch, a tu se pojednou dostaví zlom, jakoby pocit uspokojení, že je dobře, že se výsledek nedostavil. Tento stav jsem náhle prožil celým nitrem, jako bych
se probudil z těžkého horečnatého snu a byl pojednou rád,
že to všechno nebylo pravda. Tento stav prožívaly i mé spolupracovnice a vzájemné hovory ho upevňovaly až k radosti
a těšení se na budoucnost. Jsme o zkušenost bohatší, o zkušenost v pedagogické činnosti nikoli zanedbatelnou, a od
nynějška si svůj pracovní a volný čas rozvrhneme jinak.
Nebude nás poutat žádná povinnost o nedělích, nebudou
večery plné nervního vzruchu a rozčilování, budeme žít jako
jiní. Po splnění pracovních povinností budeme pány svého
času. Budeme si číst, chodit do kina, do divadla. Jak jen
bylo možno, že jsme se dali obloudit představou, že stojí
za to věnovat všechno myšlence zvrátit staletou cikánskou
tradici v přesvědčení, že děláme pro společnost užitečnou
věc. Vždyť především pro nás je vlastně dobře, že to tak
dopadlo. Začali jsme si povídat o zcela jiných věcech než
dosud, přesunuli zájem do soukromí svých niter, otevřeli
srdce všedním starostem a Cikáni a jejich svět se nám začali jevit jako odplouvající loď, která brzy zmizí za čárou
obzoru a jen občas za ní zaletí vzpomínka jako za romantickou epizodou, kterou naráz překryje působivější vliv současnosti.
Dvanáctý den naplňující se lhůty jsem zajel do Plané na
lesní správu vyřídit některé administrativní záležitosti naší
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pracovní výpomoci. Zamyšlen kráčím po náměstí, když tu
slyším za sebou dupot a volání: „Pane učiteli, pane učiteli!“
Otočím se a ke mně dobíhají dvě postavičky v odění
nepřiměřeném dětskému věku, s plandajícími dlouhými rukávy. Fraňus a jeho sestra Irena. Plachý pohled nejistoty,
budu-li ochoten se s nimi bavit, a v něm doutnající jiskry –
vždyť jsme se přece tak dobře znali a byli si už blízcí.
„Co vy tady?“ vyhrknu překvapeně.
„My jsme tady teď s tátou a s mámou v Plané. Chtěli
jsme se vrátit do Květušína, ale do práce je nevezmou, tak
naši zůstanou tady a budou chodit na práci do lesa. My
bysme se hned vrátili do školy.“
Pohublé tváře vyjadřují nejistotu a očekávání, co odpovím.
„Počkejte na mne tamhle na lavičce, musím si něco
vyřídit a brzy se vrátím.“
Zdržel jsem se téměř hodinu. Seděli trpělivě a vytrvale.
Fraňusův výraz ztratil sebevědomý lesk suveréna, kterému
leží svět u nohou, a zase obnažoval psovský zákmit servilnosti, který mu byl vlastní v hubených obdobích. Irena mi
připomínala víc ustaranou mámu než děvče školou povinné. Dlouhá sukně, šátek uvázaný pod bradou a stažený do
čela jí přidával léta. Stydlivě stále uhýbala pohledem a nervózně žmoulala fald sukně.
Sebevědomé držení těla, které bylo Fraňusovi vlastní, se
mu nedařilo. Zauzlený provaz kolem pasu a uválené zmačkané kalhoty dokreslovaly pitoreskní zjev, když se pokoušel o vystupování a jednání hodné úcty a obdivu.
„Tak jak se vám daří?“ navázal jsem hovor, jako bych se
s nimi setkal po létech a neměl příliš času na plané hovory.
„Špatně,“ předešla Fraňuse v odpovědi Irena. „Měli
jsme hlad a spali jsme na nádraží na zemi nebo venku.
Všichni Cikáni říkají, že to v Květušíně bylo lepší.“
„Tak proč odcházeli? Vždyť jsem jim to pořád říkal, než
odešli, a nedali si říci.“
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Nastala odmlka; ani Fraňus, ani Irena nenacházeli slov,
kterými by mohli můj dotaz zodpovědět.
„Vždyť i ty, Fraňusi, jsi se těšil, že odjedete,“ ťal jsem
rovnou, věda, že z jeho hrdosti nezbylo ani jako jiskérky
v popeli, z které by bylo možno ještě rozfoukat ohníček
vzdoru.
„Byl jsem hloupej, nedoved jsem si představit dopředu,
jak všechno bude.“
„Co se dá dělat,“ odtušil jsem fatalisticky a zvedl se
k odchodu. „Co jste chtěli, máte.“
„Pane učiteli, vemte nás do školy,“ zaprosila Irena
a zvedla stydlivě oči.
„A vy za půl roku odejdete znovu, až zase zapomenete,
jaké to bylo dřív.“
„Neodejdeme, pane učiteli, čestné slovo,“ vyhrkl Fraňus
a v jeho hlase i v obličeji se zračila obava, že zmizí v nenávratnu vidina šťastných a bezstarostných dnů. Pokročil ke
mně a zkroušeně na mne hleděl.
„Kdybyste věděl, jak jsme vzpomínali a hned druhý den
se s klukama domlouvali, že za vámi utečeme.“
„Nevím, nevím, víš, co to pro nás všechny bylo práce,
a nakonec zbytečně.“
„To nebylo zbytečné, my už všichni víme, že to ve škole
bylo nejlepší,“ zaškemral, hleděl mi do očí a neuhnul.
„Vezmu vás s sebou, zítra si pro vás rodiče přijedou
a bude to zase jako dřív,“ namítl jsem.
„Nepůjdeme s nimi, zůstaneme u vás.“
„Dobrá,“ vydechl jsem. „Zajděte teď za nimi a domluvíme to. Pak se uvidí.“
„To není třeba, řekli jsme jim, že se chceme vrátit, a táta
i máma říkali, že když si nás vezmete, že nás ve škole nechají.“ Vylezlo z nich, že už právě byli na cestě, že měli
v úmyslu se pustit do Květušína pěšky.
Vydali jsme se k nádraží. Cupitali vedle mne poslušně
a Fraňus mi líčil, kde všude byli a jak se jim vedlo. Jme) 75 (

noval Plzeň, Most, Chomutov, Sokolov. Děje měl všelijak
pomíchané, hovořil zmateně, pletl páté přes deváté, ale hlavní motiv vzpomínek se tvrdě prodíral na povrch. Hlad, únava, špína, nevyspání a zase hlad, hlavně hlad.
Když jsme kráčeli od zastávky do stráně, na které do
dáli svítila obílenými stěnami školní budova, bylo zřejmé,
že mají radost. Zrychlovali krok a poslední stovku metrů už
se neudrželi a rozběhli se. Fraňus padl do náruče Ferymu
a Ďurkovi, Irena nekonečně dlouho žmoulala dlaně Aleny,
Marie, Růži a Katky.
„Mám pro vás překvapení. V prádelně se šplouchá
v neckách Laci, který přišel už před dvěma hodinami pěšky z Hořic,“ culila se Růža.
Druhý den přivandrovala parta dalších pěti otrhánků
a přinesla zvěst, že další jsou v Krumlově u známých a čekají na zprávu, budou-li se smět vrátit.
„Já pro ně dojedu,“ vyhrkl Fery a hned se běžel převléknout. Vtiskl jsem mu do dlaně stokorunu, aby měl pro
všechny na jízdenky, a mezitím už se převlékal i Fraňus,
který prohlásil, že pojede s Ferym a všechny přivede, i kdyby mámy a tátové nechtěli dovolit.
Čtrnáctý den přijel inspektor v doprovodu Věrky a zůstal stát jako zkoprnělý na prahu učebny. Byla plná a znělo
z ní sborově kolektivní čtení: Máma má mísu. Na mísu dá
maso. Ó my se máme. Až na dvě děti Čurejovy byli všichni. Na katedře ležel dopis, kde stálo černé na bílém, že děti
přivezou, jen co dostanou výplatu. Bylo tedy po likvidaci
školy a Věrka si poznamenávala, že potřebujeme urychleně
dodat lehátka, která byla nedávno ze školy odvezena.
Ten večer jsem dlouho seděl potmě u stolu a ještě déle
potom ležel na lůžku a nespal. Hleděl jsem oknem do šumavské noci. Vážil jsem uplynulé děje, současnost a porovnával s perspektivami, které nás čekají. Loučil jsem se s vizí
poklidných večerů a bezstarostných nedělí, s kterou jsme se
v myšlenkách už ztotožnili jako s výhrou po vzruchem na) 76 (

plněných dnech posledního období. Dilema přestalo existovat.
Nikoli naráz, ale postupně jsem si začal uvědomovat
skutečnost, že děti opustily vlastní rodiče a vrátily se za
námi, pro ně vlastně cizími lidmi. Daly nám přednost.
V tom je závazek, který není možno utlumit a nahradit sobeckou představou osobního pohodlí. Vrátily se za námi,
za tebou, opakoval jsem si bezpočtukrát. Vrátily se za tebou,
protože by těžko někde jinde našly takového kantorského
blázna, jako jsi ty, šklebil se na mne škodolibě šotek pochybnosti. Je to tvoje vina, a proto je nemůžeš zklamat,
uvědomoval jsem si a odsunul bokem úvahy o pohodlném
normálním občanském životě kantora, který to včas zapíchne, aby mohl hodit školu a její starosti za hlavu a vrátit se
k ní zase až ráno ve tři čtvrtě na osm. Opustí-li dítě otce
a matku a dá přednost tobě, je to pro tebe také závazkem
být mu otcem, a lepším, než byl ten vlastní. Pochopil jsem
dosah všeho, co se událo a stalo se nezvratnou skutečností. Jde o víc – organizačně, pedagogicky, ekonomicky.
„Nemáme už jen školu, ale dětský domov se vším, co
k tomu patří,“ řekl jsem na poradě svým spolupracovnicím.
Porady se účastnil kapitán, Věrka, inspektor a zástupce školského referátu krajského národního výboru.
„Potřebujeme rozpočet na provoz dětského domova, je
na místě uvažovat o samostatné budově školy, protože současná stačí na výuku a bydlení jen nouzově. Krom toho se
budeme rozrůstat, protože současný početní stav je na internátní zařízení nepostačující. Není cesty zpět, jen dopředu
a tu je třeba počítat výhledově s institucí, která bude důstojně reprezentovat úsilí o vzdělávání cikánských dětí, jako
dokument pokrokovosti a životnosti socialistické pedagogiky.“
Tím začalo období usilovného budování samostatné
školní budovy, která s aktivní spoluprací a fyzickou pomocí dětí vyrostla opodál na stráni. Nebýt zájmu a reálné po) 77 (

moci Kanceláře prezidenta republiky, kde se našlo několik
lidí ochotných vyvinout úsilí mimo rámec povinností, nebyla by v tak krátké době vyrostla. Několikrát jsme museli
s Věrkou tisknout kliky na Pražském hradě a vysvětlovat
záměr a cíl, který sledujeme, ale pochopení a pomoci se
nám nakonec dostalo v míře na skromné poválečné poměry nečekané. Naší záštitou tam byli doktorka Honzíková
a profesor Buriánek.
Rovněž Věrka je nezapomenutelnou osobností v oblasti
spolupráce na výstavbě a provozu zařízení pro výchovu cikánských dětí. Věrka je pseudonym. Skutečné jméno je
Hana Šulistová, později provdaná Štěrbová.

Svobodn· volba
Věrka přisunovala do nově vytvořeného dětského domova další nováčky. Rostl počet dětí, rostly starosti.
Založil jsem tradici, že svršky každého nováčka, ve kterých přišel, uskladňovala děvčata na vyhrazeném místě na
půdě za trámem. Pravidlem byli k nám dodáváni ve velmi
zuboženém stavu. Oděv byl hromádkou zašpiněných cárů, boty, byly-li jaké, byly obvykle rozšklebenou žraločí
tlamou.
Když se nováček svlékl, byl ostříhán a odvšiven, vydrbán v neckách v teplé vodě. Potom byl namazán vonnými
mastmi, k nimž obvykle patřil Skabilan, jehož úkolem bylo
potírat svrab. Nakonec byl oblečen do čistých šatů. Tu potom jedna z děvčat vychovatelek posbírala čpící svršky,
zabalila je do kusu balicího papíru, převázala motouzem,
opatřila jménem majitele a uložila na půdu k řadě předchozích.
„To na památku,“ říkal jsem, „pro případ, že by chtěli
někdy vědět, jak vypadali, když k nám přišli.“
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Béla Bílý byl už habán, když nám ho přivezli. Do dovršení povinné školní docházky mu zbývalo ještě jeden
a půl roku. Za tuto dobu byli jedinci jeho věku a průměrného nadání schopni zvládnout základy trivia jako minimální vzdělanostní průpravu do života. I to málo byl pro ně velký zisk ve srovnání se životním údělem v negramotnosti.
Béla nebyl povahově zlý. Byl družný, do kolektivu zapadl brzy a hlavně, co se u nás zvlášť cenilo, nebyl líný. Měl
za sebou už řadu zkušeností z fyzické práce, kdy pomáhal,
jako tehdy mnoho cikánských dětí, skládat uhlí do sklepů.
Jakmile auto uhelných skladů vyklopilo svůj náklad
u sklepního okénka, objevila se skupinka cikánských dětí,
které nabízely svou fyzickou sílu. Uhlí do sklepa naházely
nebo nanosily a odměna je samozřejmě neminula. Nájemník, spokojený, že má po starosti s úklidem otopu na zimu,
je odměnil, takže bylo na zmrzlinu, na pivo i na cigarety,
často i na vylepšení jídelníčku.
Béla tedy uplatňoval svou fyzickou zdatnost a především pracovitost, což není totéž, i v kolektivu květušínského domova. Vynášelo mu to všeobecné uznání i uznání
Katky v kuchyni při vydávání stravy, čehož si zvlášť cenil.
Protože i ve škole vykazoval pokroky v učení, mohl být
spokojen a po řadu měsíců také skutečně spokojen byl. Až
na sklonku jara, kdy sluníčko začalo připalovat, jako by se
v Bélovi ozvalo volání rodu. Stával se založenýma rukama,
stal se nevrlým, odsekával vychovatelkám a ke kamarádům
se začal chovat povýšenecky.
Bylo mým zvykem každé vybočení z normy chování
prohovořit. Posadil jsem ho na židli ve své pracovně a rozebíral jeho změněný postoj ke kolektivu, k vychovatelkám,
k práci.
„Chtěl bych se vrátit,“ vyznal upřímně své rozpoložení. „Tady musím pořád jen poslouchat, pracovat, učit se
a nic za to nemám.“
Operoval jsem poukazem, že i tam by musel podle zá) 79 (

kona chodit do školy. Byl jsem si ovšem vědom vratkosti
svých vývodů, protože docházka cikánských dětí byla ve
skutečnosti pouze proklamativní a respektoval ji sporadicky jenom ten, kdo ji respektovat chtěl. Úspěšnější jsem byl,
když jsem upozorňoval na výsledky, kterých ve škole dosáhl, které byly zřejmé a za poslední půlrok v množství
i kvalitě bohatší než za předchozích sedm let. Rovněž péči
o tělesné blaho, ošacení a stravování hodnotil s uznáním.
Zkušenost mi napovídala, že za několik dnů pomůže rozhovor překlenout jeho rozkolísanost.
Zkušenost potvrdila, že jsem předpokládal správně. Po
týdnu se situace opakovala s tím rozdílem, že jsem byl
v přesvědčování méně úspěšný. Béla se uzavřel do sebe,
neuplatňoval své názory před kolektivem zjevně a nahlas.
Brzy se však projevil vliv jeho nepolevujícího postoje, že
jinde by se měl lépe než mezi námi. Získal totiž stoupence
svých názorů a zvlášť Katka, která zaměstnávala v kuchyni
střídavě pomocníky na škrábání bramborů, při mytí nádobí, úklidu i při vaření, se rozhořčovala, že jsou ti holomci
čím dál víc hubatější, vzdorovitější, odmlouvají. Ona ví
skoro jistě, že to není z jejich hlavy, že Béla je ten zloduch,
který odbojnou náladu šíří a udržuje. Když se jednoho dne
kritickými slovy k požadavkům na spolupráci projevil
i Ďurka, který byl prvním mimokvětušínským obyvatelem
našeho domova a dosud si pobyt v něm liboval, pocítil jsem
potřebu radikálního a nekompromisního řešení, nutnost rakovinné bujení nespokojenosti zastavit.
Několik večerů jsem přemítal, rozhodoval se, znovu
zavrhoval černobílé vidění situace, ale protože zvěsti byly
den ode dne dotíravější a zlověstnější, rozhodl jsem se definitivně.
Zavolal jsem Bélu, přizval Feryho s Fraňusem, kteří
zatím nejevili známky skepse, a požádal jsem o přítomnost
vychovatelky i Katky z kuchyně.
„Zvážil jsem tvé názory i důvody tvé nespokojenosti,“
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obrátil jsem se smířlivě na Bélu, kterého jsem neposadil, ale
nechal stát opodál dveří. Hleděl vzpurně a sebevědomě.
„Pochopil jsem, že ve svém názoru na pobyt mezi námi
jsi se nezměnil, i když jsem ti naše stanovisko několikrát
vysvětlil. Vidím, že přesvědčování je zbytečné, a proto jsem
se rozhodl, že tě propustím, že od nás odejdeš.“
Zatvářil se vítězoslavně a Fery s Fraňusem zrozpačitěli.
„Odejdeš však od nás tak, jak jsi k nám přišel. Kdybys
byl odešel, až ti vyprší doba školní docházky, vybavili bychom tě na vstup do života, jak náleží. Dostal bys šaty, boty
a ještě by ti Katka napekla balík buchet na cestu. Rozhodl
ses však sám, a toto rozhodnutí přenáší zodpovědnost za
tvůj další osud na tebe.
Růženko, dojdi na půdu a přines mi odtud Bélu. Tys ho
tam dávala, budeš nejlíp vědět, kde leží.“
Pokývla souhlasně hlavou, že pochopila, a bylo slyšet
vrzat dřevěné schody vedoucí na půdu.
„Dojdu s tím na dvůr, balík je třeba oklepat a otřít, je
na něm vrstva prachu,“ strčila po chvíli hlavu do dveří.
Když se vrátila a balík mi podala, položil jsem ho Bélovi k nohám, hmátl do šuplete stolu, vyndal nůžky a se slovy „můžeš se převléknout do svého“ jsem mu je podal.
Nedočkavě přiklekl, přestřihl provaz a chvatnými pohyby rozbaloval. Začpěla zatuchlina s příchutí myšiny. Bylo na
něm vidět, že se zarazil. Pohyby zvláčněly a staly se ostýchavými. Štítivě vzal za cíp látku, kterou nosíval jako košili. Měla jeden rukáv a v zádech bylo roztržena.
„Překvapuje tě to?“ otázal jsem se důrazně. „Nic si z toho nedělej. Zase si zvykneš. Dříve jsi tak přece chodil pořád a nevadilo ti to.“
Zvedl kalhoty, které zely dírami v kolenou. Z okrajů nohavic visely roztřepené cáry. Z bot na něj civěly dvě rozšklebené tlamy a krčily se sešmajdané podpatky. Sáhl do nich,
do jedné, do druhé. Potom zalovil rukou v kapsách kalhot.
„Hledáš pásek? Ten jsi neměl, místo něj ti zase poslou) 81 (

ží špagát, který držíš v ruce. Když ti na něm držely kalhoty dřív, budou i dnes.“
Stál nejistě s veteší v obou rukou. Pohlédl na Feryho
s Fraňusem, kteří ztratili výraz údivu a hleděli nasupeně,
potom na vychovatelky s kuchařkou, na jejichž tvářích vyčetl výraz ošklivosti při pohledu na svršky, do kterých se
má obléknout. Pustil čpící hadry na zem, opřel se o veřeje
dveří, zakryl si tváře dlaněmi a rozplakal se.
„My tě nevyháníme,“ přerušil jsem trapnou situaci,
„bylo by však dobře, abys sis uvědomil, že my nepotřebujeme tebe, ale ty potřebuješ nás.“
Fery s Fraňusem si zhluboka oddechli, jako by i pro ně
bylo vyřešeno dilema, před kterým stáli.
Béla se vrátil mezi ostatní a ještě dlouho potom jako by
se byl vrátil z očistné osvěžující lázně.
„Je ještě lepší a pracovitější, než byl dřív,“ zdůrazňovala
spokojeně Katka, když jsem se občas zeptal, jak si vede.

P¯ib˝v· hodnot, ale i starostÌ
Bývalá selská chalupa, stavěná na rozvážný krok hospodáře a udřené čeledi, vřela nyní živelným rambajsem až
do pozdních nočních hodin od sklepů až na půdu. Byl to
úspěch, ale i svěrací kazajka pro nás pro všechny. Byl konec večerním poklidným idylám sněhem zachumlané samoty i vlahých letních podvečerů.
Pořídit si nástroje neznamená ještě mít doma kapelu. To
jsme poznali velmi brzy. Kluci se porvali jako smečka vlků,
ale já je nemohl vyhnat s pocitem vítěze, protože bych byl
jedním mžikem zboural všechno, co jsme dosud trpělivě
lepili dohromady.
Nastaly problémy. Pojem volného času se i u mne kryl
jakoby s klukovskými představami.
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Lítá se až do úpadu, leze se po stromech (hlavně ovocných, na nichž zrají plody), šťourá se proutkem do vosích
hnízd, brouzdá se v kalužích i háže kamením. Existuje jediná povinnost mimoškolní vyjadřovaná doma obvykle důrazným napomenutím matčiným, doprovázeným výhružně
vztyčeným ukazovákem otcovým: „Koukej, ať jsi včas
doma.“
Tenhle zákon však tady vůbec neplatil. Je třeba je nějak usměrňovat, dirigovat, kontrolovat, prostě zainteresovat
na něčem, aby přestali, lépe řečeno, aby nemohli rošťačit.
Pořídil jsem párek králíků a pod kůlnou jsme se jali
roubit z prken cosi, co dalo tušit králičí velkofarmu.
Koupili jsme tucet slepic a sehnali na statku krmivo za
slib, že budeme chodit na mandelinku bramborovou.
Další starost. Čím více pečovatelů, tím větší starost pro
mne, aby slepice nepochcípaly hladem. Než jsem pochopil,
že kolektivní zodpovědnost není žádná zodpovědnost, polovina slepic kulhala a s hlasitým kdákáním se rozbíhala
a zalézala, kde se dalo, spatřila-li dvounožce.
Na stráni to po jaru vypadalo, jako by ji vzala útokem
zmechanizovaná brigáda krtků. Rodil se ovocný sad. Když
byla skončena výsadba, na stráni se zabělal les opěrných
kolíků. Statkový pasák však usnul pod mezí zmožen lavorovicí a krávy stačily okousat a polámat celou krajní řadu.
Vztek, který mi rozkřepčil nervy, potuchl, když jsem spatřil, jak kluci ženou krávy, bušíce do nich vším, co měli po
ruce, a šermujíce pěstmi před nosem pasáka vyburcovaného z libého snění.
Příprava otopu spadla z mých beder. Nejen že zmizela
hranice polen rozřezána a rozštípána, ale troufli jsme si na
samovýrobu. Volné odpůldne strávené na pokraji šumavské
paseky je nezapomenutelný zážitek. Smůla omamně voní,
kalhoty se lepí na pařezy, motýli se houpavě vznášejí prosluněným vzduchem, ptáci zpívají, mravenci se pachtí, aby
poskytli zakuklenému potomstvu životodárný ozón, a mod) 83 (

ravé dálky pohraničních hvozdů rámují kulisu klidu a ruchu
zároveň.
Porazit pačesatý smrk je chlapská práce. Kluci to dokázali. Obnažení do půli těla tahají břichačku, až se piliny
sypou proudem do vlhkého mechu. Sekery, klíny, palice.
Poleno rupne, jako když v lednových mrazech pukne led
napříč celou Olšinou.
Děvčata přinesla svačinu v prádelním koši a kluci do
sebe hážou krajíce jako Bumbrlíčkové.
Svalovci stavějí na odiv své proporce a Laci raději natahuje košili s odůvodněním, že se nějak ochladilo, aby
nepřišla řeč na jeho slepičí hruď.
Teprve dodatečně jsem si uvědomil, jak významným
aktem pro tvorbu kamarádského vztahu je tato společná
práce a chvilky odpočinku a zábavy. S odstupem času jsem
postřehl, že ubývá rozporů, hádek, tahanic a malicherných
nedorozumění. Jako by se zklidnili, získávají smysl pro legraci i náročnější kultivovanou zábavu. Takovou, v níž člověk vystačí slovem, vtipem, postřehem, kdy myšlenku nepotřebuje podpořit vehementní gestikulací, zhmotněnou
fantazií.
Už od klukovských let jsem miloval včely. Organizované hemžení mne vzrušovalo a vydržel jsem prosedět celé
hodiny v trenýrkách, polonahý, s kuklou na hlavě, s nosem
téměř namáčknutým na česno. Amatérská včelařina byla
mým koníčkem.
Když se nám podařilo nasadit dětskému kolektivu udidla, usměrnit ho a ukáznit, přibylo i volného času pro mne
a zbýval čas na úvahy a plánování. Rád jsem si zafantazíroval. Maloval jsem si v mysli, jaké by to bylo, kdyby ještě to a ono.
Z počátečního zárodku dvou včelstev zežloutla stráň pod
lesem včelnicí. Další starost.
Tím, že člověk bohatne hmotně, bohatne i starostmi.
Býval jsem společenskou instancí, která s konečnou
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platností řeší každý problém. Býval jsem u každého rozporu, kde se jen co šustlo. To by časem utahalo slona. Míval
jsem ten pocit, když jsem si uvědomoval, že do odolnosti
a houževnatosti slona mám daleko. Handrkoval jsem se
s bábami ze vsi, když se jim zdálo, že je omezujeme, žádáme-li, aby respektovaly požadavky školy. Soudil jsem
v kuchyni spor Katky nad zbytky od oběda, byl nucen vyslechnout stesky Růži, že v botách chybějí tkaničky a kluci
z nich dělají luky, a přesvědčoval kdejakého špindíru, že
nohy se mají umývat večer denně.
„Děláš tady slouhu každému drbanovi,“ plísnil jsem
v duchu sám sebe, ale opravdu hněvat jsem se mohl zase jen
sám na sebe. Nikdo mne vlastně do ničeho nenutil, stal jsem
se neomezeným pánem nad rozhodováním vlastním i povinnostmi ostatních. Mrzelo mě, že mě ta suverenita vlastně
svazuje.
Když došlo ke kontroverzím, v nichž třeba rozšafný
Fery peskoval přestupníka, až se do sebe dostali, obyčejně
jsem apeloval na rozumnost a rozvážnost úsloví, že „moudřejší ustoupí“.
„Legalizuješ nemorální požadavky a počínání mizery,“
káral jsem se, když jsem viděl, že Fery se projevil opravdu
jako rozumný a přestupník zákona se chechtal. Jako by to
byl nějaký ideál dosáhnout toho, aby život byl jako voda ve
stojaté tůni. Rozhodl jsem se dávat za pravdu každému, kdo
ji bude mít. Byla z toho řada konfliktů. Jiskry lítaly na
všechny strany, zlo má život jako kočka, ale došel jsem
k závěru, že posílením autority svých stoupenců jsem posiloval autoritu svou.
Uteklo hodně vody z horských potoků, než jsem byl
schopen manipulovat dětským kolektivem prostřednictvím
jeho zástupců.
Předělávat lidi je neuzavřený proces. Stálý koloběh, kde
není času sednout do ušáku a natáhnout nohy daleko dopředu. Existuje permanentní nebezpečí, že se protlačí do) 85 (

předu někdo, kdo nemá pevnou páteř, ale jen ostré lokty.
Umět však odhadnout, kdo se tlačí dopředu silou svého
intelektu se zdravou ctižádostí a koho žene sobecký zájem
a nízké pohnutky, to vyžaduje znalost psychologie člověka
i životní zkušenost.
O vedoucí postavení se však u nás soupeřilo záslužnými činy ve prospěch celku („pracovat ve prospěch celku“
se stalo užívanou zvučnou frází), a to omlouvalo často i nezdar ve výsledcích.
Členové vedoucí skupiny požívali určitých výhod, patřili k elitě, která byla brána nejvážněji, a mnozí ctižádostivci
zatoužili k ní patřit.
Cestičky, které vedly k získání přízně, byly někdy podivuhodně křivolaké. Skupina včelařů byla obecně uznávána a brána vážně. Kdo vytváří hodnoty, dokonce sladké
hodnoty, musí být ceněn. To si s trpkostí v srdci uvědomoval Erni, ctižádostivý, ale poťouchle úlisný, který zatoužil
stanout mezi zasloužilými starousedlíky. Trudovitý obličej
mu všecek zbrunátněl, a když byl odsunován stranou
s poznámkou, že se musí napřed okoukat, hleděl mu z očí
vzdor.
Přiběhl za mnou v červnovém podvečeru, když do trávy padla rosa a zadní řady úlů se už nořily do šera.
„Pane učiteli, tam spadl úl,“ vykoktal překotně a odulý
spodní ret se mu svěsil jako vlajka na znamení smutku.
Vyběhli jsme společně do stráně poklusem, a vskutku.
Úl dnem vzhůru, dva tři plásty se povalují v trávě, zimomřivé včelky tvoří sporadické chumáče.
„Já doběhnu pro dýmák,“ nabízí plný servilní ochoty
Erni, a aniž počká na souhlas, pádí ke škole. Rozdělá v něm
oheň, společně úl usadíme na podstavec, urovnáme, přikryjeme. S pocitem vděku za včelí národ děkuji Ernimu a nezapomenu s jeho pohotovostí a zájmem seznámit ostatní.
Celý příští den mne pronásleduje představa, že jsem obtěžován Erniho vděčnými pohledy.
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Když se epizoda příští den opakovala (zase spadl úl
a zase na to přišel Erni) a Erni se mohl přetrhnout ochotou,
měl jsem chuť mu strčit odulou papulu do včelího hroznu
a přidržet. Poděkoval jsem mu za spolupráci stejně vřele,
ale dalo mi práci patřičně modulovat hlas. Další večer jsem
se vytratil do lesa, a když poslední červánek zpopelavěl
a tma naplnila údolí bezednou černí, usedl jsem na bobek
na okraji včelnice. Příliš dlouho jsem nečekal. Přišoural se
ledabyle s rukama v kapsách. Obezřetně se otočil směrem
ke škole, mrknul na česno, zabral a šup s úlem do trávy.
Vyrazil jsem z roští jako vyplašený ušák a popadl ho za
košili pod krkem. Knoflíček nevydržel tah a ozval se známý zvuk párané tkaniny.
„Hňupe,“ zařval jsem na něho. Stál s hlavou mezi rameny a bylo ho půl. Vyčetl jsem mu všechny nešvary, které
měl a které jsme omlouvali s ohledem na jeho, jak se nám
zdálo, upřímnou a zdravou ctižádost. Využívat poklesků
k podvázání sebevědomí jsem shledal jako účinný prostředek k ovládání pole. Na každého něco vědět, kdo tolik operuje svými ctnostmi, až se to celku stává nepohodlné.

Pedagogick· romantika
Denně s výjimkou neděle k nám jezdíval listonoš Záruba z pošty vzdálené deset kilometrů. Pěšky by byl vzdálenosti po rozházených šumavských samotách nezvládl. Jeho
černá Zetka měla za sebou už mnohé štrapáce, jak dosvědčovaly oprýskané blatníky, kterými škrtala o balvany ve
výmolech neudržovaných cest. Stalo se málokdy, že by
motorka zůstala stát opuštěná, opřená o zeď. Obvykle se
k ní nahrnula drobotina, která ji ohmatávala, prohlížela,
usedala na sedačku i plechový masivní rám nosiče. Ústy
děti dovedně napodobovaly zvuk startování motoru i jeho
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ryk ve vysokých obrátkách. Starší kluci v nestřežených
chvílích odehnali potěr, usedli na ni, uchopili řídítka, zatroubili a tvářili se sebevědomě, jako by byla jejich majetkem a oni zkušenými jezdci.
Záruba doručoval úřední zprávy, časopisy a noviny a velice často i hrst ušmudlaných, pomačkaných obálek soukromých dopisů, které byly adresovány žáčkům školy, obyvatelům dětského domova. Bylo často s podivem, jakým
darem intuice jsou obdařeni zaměstnanci pošt, že jsou ve
spleti klikyháků s to postřehnout, že dopis patří do školy
v Květušíně.
Ještě podivuhodnější byl jejich obsah. Od sdělení, že
Jolana sa vydala, Gejza je v base, Margit ušla volagde do
Huncovcov za frajerom, starý otec chodí domů opilý a ujo
Tokár odišiel na Čechy, či naopak na Slovensko, se objevovaly v obsahu dopisu dovětky jako „vyserte sa na školu,
na čo vám je hlavu si lámať, ujdete, budeme vás čakať“.
Takové dopisy nám svým nepedagogickým zapeklitým obsahem působily bolení hlavy. Nebylo možno je donekonečna zabavovat a adresáty těšit, že jistě otecko či mama napíší, že asi právě nemají čas, jsou na cestách, či právě v base,
odkud nelze napsat kdykoli, kdy se člověku zamane. Dopisy, které nebylo možno doručit, jsem nepálil, ale archivoval. Když se objevil takový, kde stálo „tretí raz už ti píšem
a netrpezlivo čakám odpoveď“, bylo nutno něco podniknout,
aby nevzniklo podezření, že se s korespondencí děje něco
nekalého, v čem mám prsty. Tu bylo nezbytné vytáhnout
dopis v řadě první, dopisy naštěstí datovány většinou nebyly, a adresátovi ho doručit. Ovšem ošidná věta „vyser sa na
školu“ komplikovala situaci, protože nebýt toho okřídleného sousloví, byl by už dávno býval doručen. Tu nezbylo nic
jiného než vzít dopisní papír či třeba list vytržený z písanky,
který býval běžným korespondenčním materiálem, vzít pero
do ruky, sednout ke stolu a kostrbatým rukopisem podobajícím se autentickému dopis přepsat. Vrcholný výkon spo) 88 (

číval v nahrazení zmíněných slov pobídkou „učte sa dobre,
lebo je tak treba“, nebo „aj Filomena chodí do školy a dobre
sa učí“, či „otec nechodil do školy a preto ťažko robí“, aby
dopis splnil účel, potěšil a zároveň upevnil rozkolísaný
postoj ke školnímu vyučování. Byl to úmorný písařský výcvik, proti kterému kaligrafická cvičení staré školy byla
oddychovou záležitostí. Vyřídit úřední korespondenci bylo
vcelku jednoduché ve srovnání s přepsáním dopisu mateře
Ferencové, která si vzpomněla na svou ratolest a opomenula
pedagogickou zásadu jednotného působení školy a rodiny.
Takových dopisů byly za ta léta snad stovky a násobky
stovek. Zůstaly uloženy v archivním materiálu jako nevhodné a neúčelné právě pro těch pár ošidných slůvek profanujících školní prostředí a nabádajících k dezerci.
Vždyť také existovaly dezerce, plánované a prakticky realizované. Nebyly na denním pořádku a měly svá zákonitá
období, vyplývající z roční doby nebo ducha domova, který
nebyl konstantní, ale podléhal často okamžitým náladám.
Byly také reakcí na zkratkovité řešení vynořivších se osobních problémů. Takový dopis, ve kterém stálo „učte sa dobre“, byl vydatným pomocníkem a podporou, ať už skutečně
přišel, neboť i takové byly, nebo byl pracně mnou sesmolen.
Následky neuvážených slov, profanujících význam vzdělání a pobytu ve školním zařízení, byly nedozírné. Pak docházelo k útěkům, k svévolnému opuštění útulného domova,
který útěkář z nerozvážnosti a náhlého návalu tísně nahradil
několika dny hladu, zimy, únavy a vyhýbání se lidem. Brzy
sám došel k závěru, že takové počínání k ničemu nevede,
nebo byl bezpečnostními orgány zadržen, protože byl poznán.
Jindy byl právě přistižen in flagranti při nezákonném počínání, ke kterému ho dohnal hlad nebo snaha využít dopravního prostředku bez zaplacení, protože na jízdenku neměl.
Brzy skončila dobrodružná cesta Ludvíka Kuči, který se
k cestování rozhodl v době ne právě vhodné. Bylo zimní
odpůldne, kdy je den krátký a noc přichází náhle, jako by
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na kraj hodil deku. Útěk jsme zjistili velice brzy. Jak bylo
zvykem a navyklou strategií v takových situacích, zajistil
jsem uzavření možnosti úniku ze dvou nejbližších zastávek.
Na zastávku nad Olšinou, skrytou pod strání Ořechovky,
jsem vyslal skupinu spolehlivých chlapců pod vedením
Feryho, na další zastávku vzdálenou tři kilometry se vydala Růža v doprovodu Fraňuse a Dezidera. Zbývala ještě
hořická stanice, která byla nejdál, v zimním nečase dobré
dvě hodiny namáhavé chůze neprošlapaným sněhem.
Zvedl jsem sluchátko polního telefonu, vytočil kličkou
ústřednu, a když se mi ozval nakřáplý hlas služby, nekompromisně jsem se dožadoval: „Spojte mi hořické nádraží.“
Přednostův hlas mne pak ubezpečil, že se mohu spolehnout,
že mi dá vědět a uprchlíka zadrží, pakliže se objeví. Po
necelých dvou hodinách se ozval telefon a vládce železniční stanice mi s uspokojením sděloval: „Můžete si pro něj
přijet. Zatím nic netuší, sedí mi tady na židli u kamen zmrzlý jako drozd. Před pěti minutami se objevil před okénkem
pokladny a žádal jízdenku do okresního města. Řekl jsem
si, škoda peněz za lístek, když stejně nepojede, a pozval
jsem ho, aby se šel ohřát, že mu je jistě zima, že mu jízdenku dám potom. Bylo vidět, že se cítí blaženě jako blecha v kožichu, protože okamžitě poslechl a teď už v teple
pomalu klimbá, až se mu od kamen připalují tepláky.“
Stačil jsem ještě včas doběhnout na zastávku a nastoupit do téhož vlaku, kterým hodlal odcestovat Ludvík. Při
příjezdu vlaku se probral z dřímoty, vyskočil ze židle a hnal
se ke dveřím. U těch však stál přednosta a důrazným, nesmlouvavým hlasem mu řekl: „Nikam nechvátej, zase si
sedni, oni si pro tebe přijdou, víš přece, že se ze školy utíkat nemá.“ Když mě viděl vystupovat z vlaku, pochopil,
kolik uhodilo, a znovu usedl k sálajícím kamnům. Podkolenky i kalhoty měl promočené až po kolena. Počkali jsme
na vlak, který se vracel zase k našemu domovu. Od zastávky cupital přede mnou poslušně a beze slova. Když lezl do
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postele a svěřoval se klukům se svými zážitky, končil líčení svého putování slovy: „Jsem rád, že jsem zase tady, bylo
mi už zima jako psovi.“
Ne všechny útěky končily tak úspěšně a brzy, jako podle
dobrého scénáře. Většinou byly dramatičtější a s komplikovaným průběhem. Když se vydal na cestu Laco Kotlar, byl
už téměř počátek léta. Bylo po dešti, ale příjemně teplo, počasí na pěší putování jako stvořené. Jeho zmizení bylo objeveno dost pozdě, až když se všichni vrátili z vycházky,
kde byli rozběhnuti po lesích, takže se těžko dalo zjistit, že
někdo chybí, dokud nebyl dán pokyn k nástupu a společnému návratu.
Na služební pochůzce se u školy zastavil příslušník Veřejné bezpečnosti. Stál na dvoře opodál hloučku dětí
a rozmlouval s Katkou, která vyběhla z kuchyně, růžolící od
sálající plotny. Alena vzrušeně sdělovala, že Laco Kotlar
zmizel a že se asi nevrátí. Kluci totiž souhlasně vypověděli, že se jim ztratil hned, sotvaže vešli do lesa. Od té doby
ho neviděli.
„Bude už daleko,“ řekl jsem příslušníku Bezpečnosti.
„Peníze zřejmě neměl a při dnešním vlahém počasí soudím,
že se vydal pěšky. Už by mohl být tak v půli cesty k okresnímu městu. Jediná možnost, jak ho ještě dostihnout, je
rychlý dopravní prostředek. Jinak zmizí v městských uličkách a najde útulek v některé z rodin, která ho může ukrývat řadu dní, kdy bude i úkryt měnit.“
Zárubova motorka stála opřena opodál, jako by vyčkávala a přímo vybízela ke spolupráci.
„Sedni na ni, já se tě podržím a pojedeme,“ vybízel jsem
příslušníka. Ochotný byl, ale měl moře námitek, že motorka nemá tandem, jen plechový rám, a je služební, pošťácká, a on nemá právo ji použít.
„Ještě s tím budu mít nepříjemnosti,“ odporoval starostlivě.
„Na rám položím složenou deku a přivážu provazem.
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Tady nikoho nepotkáme a je přece nebezpečí z prodlení,
tak co,“ dotíral jsem na něj a poslal jsem mezitím pro deku. Ještě chvíli váhal a nakonec svolil. Se Zárubovým souhlasem nastartoval, já sedl za něj, chytil se ho za opasek a vyrazili jsme zkratkou, cesta necesta, abychom se co nejdříve
dostali na silnici. Při kodrcání ve výmolech mě rám tlačil do
zadku, ale když se mě po deseti minutách jízdy zeptal: „Jak
se ti sedí?“, odpověděl jsem s výrazem spokojenosti v hlase:
„Jak na plyšovém sedadle v Národním.“ Ujeli jsme téměř
patnáct kilometrů, za několika zatáčkami se už dalo tušit
předměstí a Laco pořád nikde. Na mého řidiče navíc padla
znovu obava z následků nedovoleného použití stroje.
„Kdyby motorka neměla alespoň to zatracené číslo.
Naši si všimnou všeho hned,“ křikl na mne dozadu do proudu vzduchu, který tělem rozrážel.
„Zastav,“ houkl jsem mu do ucha. Když tak učinil, slezl jsem, pokročil ke škarpě, nabral hrst bláta, kterého bylo
po dešti všude dostatek, plácnul ho na cedulku čísla, rozmázl, takže přestalo být čitelné, znovu usedl a doložil: „Už
to máš v pořádku, pokračujeme.“
Mezi prvními domky v zahradách, rozházenými kolem
silnice na předměstí, jsme už z dálky zaregistrovali Lacovu
postavu. Šlapal pomalu, měl už pěšího pochodu zřejmě
dost. Byl tak překvapen, když jsme vedle něj zastavili, že
ho ani nenapadlo přeskočit strouhu a pokusit se o útěk.
Poděkoval jsem svému průvodci. Naše námaha nebyla
marná.
„Jak se dostanete domů?“
„To nech na mně,“ upokojil jsem ho. „Dojdeme pěšky,
ať má Laco na dnešní den nějakou vzpomínku.“ Měl jsem
ještě pořádný kus vojny v těle, takže mě pěší túra nemohla
vyvést z míry. Laco si ji vykoledoval sám, tudíž si ji plně
zasloužil. Takový přirozený trest bývá většinou působivější
než seberafinovanější jiný, který by se kdokoli pokoušel vymýšlet.
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Když si doma Laco šplouchal nohy v umyvadle se studenou vodou a zatajoval prodřené puchýře, které pálily jako
oheň, smáli se mu kluci a Aladar s úšklebkem poznamenal:
„Pan učitel s tebou taky šlapal pěšky a ještě hraje s klukama
fotbal, ty posero.“ Laco blýskal hněvivě očima, ohnal se po
něm a zahučel: „Tu dilino, jen počkej, až ty utečeš.“
„Proč bych utíkal, mně je tady dobře.“
Byly situace ještě dramatičtější, které se nezapomenutelně vryly do paměti mně a tím více delikventům, kteří byli
jejich příčinou.
Na jednom z útěků, který naplánovalo tentokrát pět
spiklenců, jim štěstí přálo. Provedli ho neobyčejně důmyslně. Zmizeli po večerce, použili posledního nočního vlaku, takže se dostali až do krajského města, odkud se vydali pěšky, protože na jízdenku dál už neměli peníze. Na kratší
úsek se jim podařilo stoupnout nákladní auto, které je vzalo na korbu, když škemrali, že jedou k příbuzným na sobáš.
Byl to útěk dobrodružný, jehož příčinou byla romantika. Nesměřovali k domovu, ani k příbuzným, pouze šli, kam
je oči povedou a nohy ponesou.
Pátrání bylo vyhlášeno teprve po ránu, takže se podařilo je zastihnout až za Protivínem. Zprávu jsem dostal po
poledni a vypravil se pro ně vlakem s Růžou. Seděli na stanici Veřejné bezpečnosti a už nedočkavě vyhlíželi oknem,
kdy si pro ně přijedeme, protože jim kručelo v břiše a únava probděné noci na ně těžce doléhala.
Na návsi na lavičce zhltli krajíce namazaného chleba,
který jim Růža přinesla a vybalila z tašky, a nenasytně pili
vodu u pumpy. Radost z putování širým světem už z nich
vyprchala, oči ztratily lesk a kolena jim podklesávala. Poslední noční vlak se dokodrcal do Kájova a tam končil.
Bylo po půlnoci.
„Zkus zavolat kapitánovi, třeba pro nás pošle auto,“
navrhovala Růža, ale ve mně se zrodil zcela jiný záměr.
„Cestu známe, do tří hodin můžeme být doma, bude to
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osvěžující procházka a kluci budou mít o zážitek víc,“ přesvědčoval jsem Růžu a ta po chvilce přemítání na můj návrh přistoupila. Ponořili jsme se do lesů a zkratkami ukrajovali cestu. Svítily hvězdy, vyšel měsíc, rozkoukali jsme se
a dali se do vyprávění hrůzostrašných historek, jejichž pointou bylo, jak nedobře může skončit putování neznámými
končinami daleko od lidí. Kluci cupitali před námi a napjatě
poslouchali, nikdo ani nemukal.
Na kraji lesa se vynořila opuštěná víska bez obyvatel,
několik polorozbořených domů. Na svahu pod lesem se
bělala hřbitovní zeď. Pootevřená vrátka vrzala, když se do
nich chvílemi opřel vítr. Ponuré kříže kreslily obrysy proti
jasnější obloze. Nahlédl jsem přes zeď mezi rovy, kde na
opačném konci znatelně vystupovaly kontury budovy márnice.
„Neodmlouvej, nic nenamítej,“ pošeptal jsem Růže do
ucha. Vzala mě za ruku, asi ji zamrazilo.
„Tady do těch vrátek,“ řekl jsem jí, ona nebojácně vkročila na hřbitov, kluci za ní, já skupinu uzavíral.
„Musíme si odpočinout,“ odtušil jsem unaveně a zívl.
Klopýtali jsme přes zarostlé rovy, kde traviny sahaly až do
pasu, a překračovali zborcené kamenné monumenty s nečitelnými nápisy, které navíc ve tmě splývaly s pozadím.
Otevřel jsem jedno z dvoukřídlých vrat vchodu do márnice a pokynul.
„Račte, pánové, jistě jste již unaveni a nohy vám začínají vypovídat službu.“ Z kapsy jsem vylovil krabičku zápalek a škrtl. Mihotavý plamének ozářil prostor posledního útulku zemřelých, než je ve svou náruč přijme chladná
a konejšivá zem. V koutě se povalovaly zbytky věnců a kytic, zpola již zetlelých. Otvory po několika chybějících taškách ve střeše mžourala inkoustová modř oblohy. V druhém
koutě stály máry se zbytky textilního krajkoví, rovněž zpola zetlelými.
„Tady máte pohovku, račte se posadit,“ vybídl jsem klu) 94 (

ky, na jejichž tvářích jsem v polotmě vyčetl známky strachu. Přítmí obličeje protahovalo, a jak na sebe pohlíželi,
děsily je jejich vlastní výrazy.
„Růžo, počkej na mne venku,“ obrátil jsem se k ní. Byla
opřena o veřej a pokukovala do prostoru hřbitova, kam byl
pohled přece jen příjemnější a povzbuzující. Vyšla.
„Kdyby za vámi zašel bobo, tak mu řekněte, že tady
dřepíte za to, že se vám víc líbilo utíkat, vandrovat a lumpačit, než se ve škole učit. Třeba si vás vezme s sebou, protože bobo má taky radši rošťáky než pořádné lidi.“
S těmito slovy jsem vykročil, přibouchl vrata a zahákl
zrezivělý řetěz, který sloužil zvenčí jako uzávěra.
„Ráno si pro vás přijdu,“ houkl jsem škvírou dovnitř
a naznačil několika kroky, že odcházím. Několik vteřin bylo
mrtvé ticho a pak to začalo. Bušení na vrata pěstí a úlomky tašek, které našli na zemi. Křik i ječení, které splývaly
v řev, symfonii strachu. Benjamín pětice uprchlíků začal
nabírat do breku a vzlykání přešlo v hlasitý pláč.
„Pane učiteli, nenechávejte nás tady, pusťte nás, vezměte
nás s sebou domů, už nebudeme utíkat, už nikdy nebudeme utíkat.“
Sedl jsem na nejbližší zarostlý rov a chvíli variace strachu poslouchal.
„Už je pusť,“ zašeptala Růža, která sama byla jako na
trní v tomto prostředí skutečného míru, kde se vlastně není
čeho bát.
„Jsem velice zvědav na vaše činy, slibovat umíte dobře,“ řekl jsem posléze, sejmul řetěz ze skoby a otevřel vrata dokořán. Vyrazili jako zajíci. Šlapali s krky nataženými
dopředu jako koně po celodenní dřině, kteří cítí teplou stáj
a opálku voňavého sena.
Pravda je, že z této pětice dezertérů už nikdo nikdy svévolně neopustil prostor dětského domova.
Byly i útěky dramatické, které převyšovaly každou romantickou představu o jejich možném průběhu.
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Dva měsíce číhaly pracovnice orgánu péče o mládež na
Olinu Červeňákovou, bystrou, nadanou a nadějnou dívčinu,
kterou doslova honily po půdách, aby se jí zmocnily a vytrhly ji z prostředí, jež jí nemohlo poskytnout víc než život
ze dne na den, hmotnou bídu a profesionální prostituci jako
prostředek obživy. Stala se potom nejaktivnější příslušnicí
ženského osazenstva dětského domova díky své píli, pracovitosti, přirozené inteligenci. To byla jen epizoda v boji
o každou dětskou duši, jak bývá v pedagogice slavnostně
proklamováno.
Berta Patkáň a Kelemen Čonka byli čítankovým příkladem jednání pedagogů nad povinnost, již předpisují řády
a ustanovení. Ty vymýšlejí pracovníci ministerstva školství,
kteří vydávají výnosy, ustanovení, nařízení a statuty, a stále berou v potaz jen skutečnosti, které se vyskytují v běžném a navyklým řádem spoutaném životě lidí ochotných
tato usnesení respektovat.
Oba spiklenci utekli a našli azyl v rodinném prostředí.
Bylo doslova hrozné, protože nezabezpečovalo základní
požadavky na zdravý rozvoj dětí, ale byli doma. S tím byla
spojena skutečnost, že nebudou chodit do školy, budou růst
jako dříví v lese, později podvádět, krást, dopouštět se násilí.
Zpráva, kterou jsem obdržel, byla až sparťansky lakonická. Správa Veřejné bezpečnosti sdělovala: „Dostavte se tehdy a tehdy o páté hodině ráno na okresní oddělení Veřejné
bezpečnosti na zámku v Českém Krumlově, kde vám bude
poskytnuta ochrana příslušníků ozbrojené složky ministerstva vnitra, abyste mohl zajistit bezpečné navrácení chovanců dětského domova do výchovného zařízení.“
Přespal jsem v soukromém bytě pracovnice péče o mládež, protože tak časně žádný vlak do okresního města nepřijížděl, vypracoval s ní podrobný plán akce, do kterého
byla zakalkulována možná překvapení, a současně ji snad
tím i přesvědčil, že nejsem erotoman, ale skutečně zaníce) 96 (

ný bojovník za tolik proklamovaná práva dětí a jejich ochranu před škodlivými vlivy.
Ráno o páté jsme stáli v budově starobylého rožmberského sídla před okresním velitelem, který stroze prohlásil:
„Dostanete dva příslušníky na osobní ochranu, ostatní je
vaší povinností.“
Berta Patkáň dospával spokojeně v Soukenické ulici
a Kelemen Čonka v Kostelní uličce ve starobylém činžáku,
v prvním poschodí s okny s výhledem na čeřící se hladinu
Vltavy a prastarou budovu gymnázia.
Členové Veřejné bezpečnosti byli po noční a bylo na
nich vidět, že by se raději vrátili domů na lůžko a zchrupli
si, než poskytovali ostrahu při nepopulárním zásahu.
Do bytu v Soukenické ulici se vstupovalo po točitých
kamenných, za staletí vyšlapaných schodech. Zamčeno nebylo. Zaklepali jsme slušně, vědomi si toho, že Cikáni po
zpola probdělé noci po alkoholických sedánkách budou
vyspávat. Vskutku tomu tak bylo. Ze změti dek a obstarožních kabátů, kterými se přikrývali, se ozvaly nevrlé hlasy
dávající zřetelně najevo nevůli z ranního vyrušení.
„Jdeme si pro Bertiho,“ prohlásil jsem umírněně a pohlížel do chumlu textilu, kde jsem ho tušil. Jako při vyhlášení poplachu vyskočili všichni z lůžek i ze země, kde jich
odpočívalo několik, protože počet lůžek nebyl postačující
pro počet obyvatel.
„Berti je náš, toho nedáme, na čo mu je škola, tu je
doma a my si ho vychováme,“ prohlásila obstarožní baba,
která se přihlásila k Bertimu jako jeho teta, když se příslušník dotázal, kdo je a jakým právem mluví.
„Mama odišla pred týždňom na Slovensko,“ dotvrdila
svou pravomoc rozhodovat o Bertiho dalším osudu. „My si
ho vychováme,“ dodala opětovně s důrazem a zastoupila
nám cestu.
„Paní, chlapec přece musí chodit do školy,“ převzal iniciativu příslušník Veřejné bezpečnosti, který věřil, že zapů) 97 (

sobí přesvědčivě svým inteligentním zjevem uhlazeného
štíhlého muže ve slušivé uniformě. Sňal brigadýrku a uhladil si kudrnaté kadeře, které se mu rozlily po skráních.
„Víte přece, že je ve škole o děti dobře postaráno, mají
všechno, co potřebují ke šťastnému životu. Kluk se bude
učit, aby z něj vyrostl slušný člověk.“
„Netreba nám vašej školy a opatery,“ zdůraznila teta
a vysmrkala se do širokého květovaného fěrtochu.
Nastalo přesvědčování, kdy jsme do ní i ostatních začali mluvit všichni čtyři a argumentovali perspektivami,
které poskytuje vzdělání. Jako když píchne do vosího hnízda, vyrazil proti nám, kdo hubu měl, a záplavou řečí, jejichž
logika byla prapodivná a nám vskutku nesrozumitelná, se
do nás pustili. Místnost se naplnila halasem a ječivými zlobnými výkřiky.
„Myslím, že nemá cenu se s nimi párat, vidíte, že diskuse je předem ztracena,“ obrátil jsem se na příslušníka,
který stále vyzařoval energii a rozhodnost. Přikročil blíže
k Bertimu a pokusil se ho uchopit za ruku. Nastala vřava,
kdy všichni krom dětské drobotiny se nasupeně kolem nás
rozestoupili a vytvořili hráz mezi námi a Bertim.
„Pojď, nemáme čas a nejsme tady pro legraci,“ rozohnil se bezpečák, prudkým rozmachem rozrazil kruh těl, vzal
Bertiho za ruku a táhl ho z chumlu ven. Tím to začalo. Vrhli
se na nás jako sršni, jedna z bab popadla šťouchadlo na
brambory, které stálo v koutě v hrnci, ohnala se a udeřila
příslušníka do nastavené ruky. Objevila se krev, vyřinula se
na hřbet ruky a kanula na špinavou, po léta nemytou podlahu. Několik žen skočilo po mé průvodkyni, srazily ji
k zemi a cloumaly ji za vlasy. Další se vrhli na mne. Vida
situaci nezvladatelnou a vpravdě životu nebezpečnou, ustoupil jsem do středu místnosti. Postřehl jsem, že jedna z žen
uchopila dlouhý kuchyňský nůž a záludně se blížila
k pracovnici péče o mládež s úmyslem ji bodnout do břicha.
Vrhl jsem se na ni a udeřil ji pěstí do zlobou zkřiveného
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obličeje, takže ztratila rovnováhu a přepadla přes železný
podstavec umyvadla, z něhož se voda rozlila po podlaze.
Padla na zem, ale nůž držela křečovitě v dlani žilnaté ruky.
Přidupl jsem na zápěstí, nůž jí vyrval z ruky a hodil ho za
skříň. Vřava rostla, v rukou protivníků se objevily kapesní
nože. Situace se stala nepřehlednou. Na krůvku kachlového sporáku jsem postřehl velkou, těžkou krejčovskou žehličku. Uchopil jsem ji do obou rukou a rozmáchl se kruhem
kolem sebe. Prostor se uvolnil. Příslušníci Bezpečnosti uzavřeli vchod a zamezili úniku z místnosti, domácí osazenstvo
se přitisklo ke zdi.
„Přiblížení ke mně jen na vlastní nebezpečí,“ prohlásil
jsem rezolutně, rozkročil se a držel žehličku ostentativně
před tělem ve výši pasu. Byla to chvíle dočasného příměří,
kdy bylo slyšet oddychování a mručivé domlouvání šeptem.
Má spolupracovnice otírala členu VB zakrvácenou ruku
a jala se mu ji převazovat čistým kapesníkem, který vyndala
z kabelky. Rozšířila se vůně kolínské vody a zamísila se do
čpícího prostoru.
„Zajdu pro posilu,“ prohlásil jsem po chvíli k členům
bezpečnostního sboru, kteří stáli opřeni o veřeje dveří.
Vyběhl jsem do ulice, která už nebyla pustá, ale oživovali ji první chodci směřující k dopravním prostředkům.
Rozednívalo se, do úzkých středověkých uliček se vysypaly první neprůbojné sluneční paprsky.
„Copak je vás tam málo,“ udiveně na mne hleděl okresní náčelník Veřejné bezpečnosti. „Tři chlapi, dva v uniformě, to si neumíte poradit? Atrakci pro veřejnost z toho dělat nebudu. Máte snad takovou představu, že tam pošlu rotu
a budeme dobývat dům?“ ušklíbl se na mne. „Pár bab, a vy
před nimi ustupujete.“
Naznačil jsem mu, že má jednoho z podřízených zraněného a nechybělo mnoho a pracovnice ONV mohla být
v nemocnici s kuchyňským nožem v břiše.
„Musíme to v tom případě odložit, aby z toho nebylo
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veřejné pohoršení. Vyřiďte jim, že to zorganizujeme jinak
a jindy.“
Představil jsem si problémy se změněnou situací spojené, kdy určitě dojde k přesunu a ukrytí dětí a záležitost se
protáhne na týdny, ne-li měsíce.
„Dejte mi Felu, to bude stačit,“ snažil jsem se zachránit situaci.
Felix byl známá postava mezi příslušníky VB. Vysokého vzrůstu, ramenatý, burácivého hlasu. Z jeho osobnosti
vyzařovala převaha a přirozená autorita. Měl jsem s ním již
mnohou dobrou zkušenost, znali jsme se.
„Zkusíme to s Felou, a když to ani potom nepůjde, odložíme to,“ žadonil jsem a můj hlas zněl zřejmě dost přesvědčivě, protože náčelník umírněně dodal: „Dobrá, je ve
stráži, vystřídám ho a může jít s vámi.“
„Služba,“ křikl do klenuté chodby, „pošlete Augustina
vystřídat Felixe na stojce.“
„Oni se tam asi s těma babama zase serou a přesvědčujou je jako prvničky,“ zahučel Fela svým chlapským basem,
když jsme vykročili do ulice a já ho seznámil se situací.
Jeho orlí pohled a zarputilý výraz obličeje, připomínající
vzezření boxera, který se zakousne, drží a nepustí, mi poskytl paprsek naděje v dalším průběhu zákroku. Víc nepromluvil, jen občasné mručivé hm, hm svědčilo o tom, že
nejde bezmyšlenkovitě, ale osnuje plán.
Cupital jsem za ním po točitých schodech a uvědomil
si, jak zaplnil svým robustním tělem celý prostor dveří
a schýlil hlavu, aby si neshodil brigadýrku o trám.
K žádným vstupním formalitám nedošlo. Do uší všech
přítomných dolehl jen burácivý tón jeho hlasu. Obsahu rozumět nebylo. Popadl tetu, která mu vykročila v ústrety, za
špinavý límeček pod krkem, zatlačil ji k posteli, na kterou
bezmocně dosedla, a tentokrát už srozumitelně zařval, až
zadrnčely mušinami podělané tabulky v oknech: „Kde je ten
kluk?“
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„Choď rýchlo,“ smýkla Bertim další z vystrašených žen,
vyděšená až k směšnosti, a postrčila ho do volného středu
místnosti. Klečela před Felou, úpěnlivě k němu zvedala oči,
zalomila rukama nad hlavou a hlasem přeskakujícím do ječivého tónu ho ubezpečovala: „Šak je dobre, že chodí do
školy, všeci chodia do školy, aj Berti bude.“
Ostatní stáli, klečeli nebo seděli podél stěn a hleděli na
Felu, který stál uprostřed jako rozkacený Radegast, s takovou servilností a pokorou, že se mi zdálo neuvěřitelné,
že jsou to titíž, kteří ještě před půlhodinou bez zábran usilovali o bezživotí Věrky z orgánu péče o mládež.
Felix popadl Bertiho za rukáv, přistrčil mi ho a doložil:
„Můžete jít, nezdržujte se.“
Vyšli jsme spěšně všichni tři ponurým schodištěm do
Soukenické uličky, nad kterou se vysoko nad hlavou klenula
modrá obloha a sluneční paprsky, opírající se do štítů středověkých měšťanských domů, dávaly tušit hezký den.
Za rohem stálo připravené služební auto. Řidič zíval,
čekání ho takřka ukolébalo k spánku.
„To byla doba, snad jste jim tam nečetli celý školský
zákon?“
„Nekecej, zatímco ty ses vychrněl, my už máme za sebou tak romantický zážitek, který může vystačit na léta.
Počkej na nás u mostu, jdeme ještě pro toho druhého,“
ustřihla Věrka rozhovor a já mezitím usadil Bertiho na přední sedačku, aby byl na dosah, kdyby ho přepadl zaječí
úmysl.
Všichni tři bezpečáci vyšli za chvíli z domu a zamířili
k nám. Společně jsme vykročili do Kostelní uličky, příkře
stoupající z prostranství před nájezdem na most. Patrový,
stářím zašlý činžák se zdál prázdný. Brali jsme za kliku, ale
pod ní byla petlice a v ní visací uzamčený zámek. Chvíli
jsme zkoušeli, jak pevně drží. Z protějšího zákoutí vystoupila pojednou žena, Kelemenova matka, jak Věrka bezpečně konstatovala, protože ji dobře znala.
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„Odemkněte nám zámek,“ obrátil se k ní Fela.
„Nemám klúč, volagde som ho stratila. A v dome je nik.“
„Kde máte syna?“ vyzvídala Věrka.
„Ušiel na Slovensko s bratom, ani neviem kade.“
„To se o něj pěkně staráte,“ neodpustila si Věrka poznámku.
„Podíváme se dovnitř,“ rozhodl Felix. „Bude třeba urazit petlici.“
„Doběhnu někam pro sekeru, nebo alespoň pro nějaké
páčidlo,“ nabídl jsem se a učinil několik kroků směrem ke
křižovatce.
„Vrať se,“ volala vzápětí Věrka, protože klíč se zázrakem objevil v hluboké kapse zástěry, když bylo zřejmé, že
se dosavadními argumenty nedáme odradit od zjištění skutečného stavu věcí na místě.
Vešli jsme do budovy, a když jsme stoupali po vrzajících dřevěných schodech do poschodí, kde Čonkovi bydleli, dům, který se dosud zdál prázdný, pojednou ožil. Z kdejakých dveří vykukovaly zvědavé tváře, bytosti často zpola
oblečené vycházely na chodbu, přibývalo jich a směřovaly
za námi ke dveřím bytu Čonkových.
„Říkáte, že syn odejel s bratrem na Slovensko,“ důrazně pronesl Felix a hrnul se ke dveřím, které Kelemenova
matka zastoupila a nápadně hlasitě, jako by mluvila s nedoslýchavým, dotvrzovala: „Už pred troma dňami odišli
a neviem kade. Joj, čo ja viem, či dojdú, či nezomrú, lebo
je tak ďaleko.“ Felix znervózněl, snažil se ji odstrčit a vkročit do místnosti. Nedala se, předběhla ho. Vešli jsme do
první místnosti zařízené starým harampádím a rozhlíželi se
kolem sebe. Čonková proběhla do druhé místnosti, odkud
se pojednou ozval srdcervoucí křik. Vběhli jsme vedle. Stála
u otevřeného okna, lomila rukama a volala: „Vy ste mi ho
zabili, chudiatko od strachu skočil z obloku. Vy ste mi ho
zabili, vy ste mi ho zabili.“
Vyklonil jsem se z okna. Hlubina poschoďového domu
) 102 (

a pod ním příkrý sráz posetý balvany, klesající ke korytu
Vltavy, která hučela, jak se valila přes jez pod kostelem svatého Jošta. Tady kdyby skočil, zcela určitě by byl mrtev.
Nikde však ani stopy po lidském těle, ani známka na skaliskách nebo keřích. Rovněž matka Čonková přestala velice brzy truchlit, zklidnila se a přešla do arogantní tóniny.
„Zoberte si ho, keď tu neni, tu si ho najdete.“ Šla ke
skříni, otevřela dveře, obešla všechny almary, zotvírala je,
starou červotočem prolezlou truhlu odtáhla od zdi, zvedla
víko a začal se hrabat ve veteši.
„Všade sa pozríte, všade môžete, keď si myslíte, že tu je.“
Felix obzíral všechno jako orel, ostatní dva příslušníci
vyháněli zvědavce a hlídali vchody. Byli jsme opravdu bezradní. Scéna u okna dávala tušit, že tu byl, ale místnost sama se zdála prázdná. Znovu jsme se jali šmátrat ve skříních,
v halabala naházeném textilu, zda se přece jen pod nějakým
kabátem neskrývá. Naše počínání bylo marné, situace se
jevila stále beznadějnější, zatímco Čonková byla minutu od
minuty sebevědomější.
„Aj tu sa pozrite,“ přistoupila ke starému odrbanému
otomanu, ze kterého čouhala péra roztrhanou látkou, a prudkým rozmachem ruky ho odtáhla od stěny. Nahlédl jsem za
něj. Místo bylo prázdné. Kolenem jsem chtěl zasunout otoman na původní místo u zdi. Zatlačil jsem, až mne koleno
zabolelo. Podařilo se mi odsunout otoman o pár centimetrů. To je nějaký fortelný dubový nábytek, pomyslel jsem si
a zabral oběma rukama. Pokusil jsem se ho maličko nadzvednout, aby nedrhnul o podlahu, a překvapil mne odpor,
který jsem musel při nadzvedávání překonat. To má snad
litinová péra, nebo železný rám, probudila se ve mně zvědavost. Zabral jsem oběma rukama a nadzvedl, abych se
podíval, jak otoman zespodu vypadá. Felix chytil Čonkovou za rukáv, protože se chtěla na mne vrhnout. Když jsem
otoman nadzvedl, pod ním zaklíněn nohama i rukama mezi
vytahanými péry visel Kelemen.
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„Tak vylez,“ houkl na něj Felix. Máma se zklidnila,
protože viděla, že každý pokus o změnu situace je beznadějný. Kelemen stál zchlíple v koutě, na rukou i nohou
čmouhy otlaků od masivních drátů pérování.
„Jdeme, už se tady motáme moc dlouho,“ přerval Felix
vakuum mezi momentem překvapení a očekáváním dalšího
děje.
Vyšli jsme do chodby v poschodí. Byla volná díky zásahům dalších dvou členů bezpečnostního sboru. Přízemí
však hučelo halasem rozkurážených hlasů. Bylo plné Cikánů, především žen, a další se tísnili v uličce před vchodem.
Opět další přicházeli z Kostelní a Kájovské uličky, od mostu
i od náměstí stékaly praménky pestrobarevných sukní a šedi
mužských oděvů. Štěkavé hlasy žen se mísily s vřískotem
dětské drobotiny, která nikdy při jednání dospělých nesměla
chybět.
„Uděláme vám uličku a koukejte se dostat k mostu, kde
by někde mělo čekat auto,“ zavelel Felix a první se rozběhl po schodech dolů, až sténavě zaskřípaly.
Auto mělo čekat, ale nečekalo. Když dav Cikánů zjistil, že v autě sedí Berti, vrhli se k němu a šofér měl co dělat, aby nikoho nepřejel a přitom se dostal z dosahu rozvášněného davu. Nečekal a ujížděl přes most kolem budovy
soudu k Tavírně a k sídlu okresního národního výboru, kde
hodlal alespoň chlapce předat a pokusit se vrátit do bezpečné vzdálenosti. Napřaženými lokty a úsečnými hlasy rozráželi tři uniformovaní muži příboj lidských těl, který se
vlnil a zlobně zdvíhal do výše pěsti.
Sunuli jsme se těsně za hradbou jejich těl, protože vlny
se za námi hned zavíraly. Kelemena jsme měli mezi sebou,
drželi jsme ho za ruku, každý z jedné strany. Ucítil jsem
v týle ránu pěstí a spatřil zlobou zkřivený obličej muže
poďobaného od neštovic. Další pěsti se napřahovaly. Jako
elektrická jiskra mi proběhla hlavou myšlenka, že moje
pasivita je dráždí. Prudce jsem se vrhl zpět, na okamžik
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pustil Kelemenovu ruku a s bezohledným rozmachem udeřil do toho zamračeného obličeje, zohaveného neštovicemi,
plného zloby. Prostor se naráz uvolnil, ale ve chvíli se opět
sevřel. Pohotově jsem očima sledoval každé hnutí v davu,
kterým jsme se prodírali, reagoval na každý náznak agrese, opětoval každé zvednutí paže, každé nasupení obličeje
a nezůstal dlužen žádný pokus o úder. Tato cesta uličkou
trvala snad dvě, tři minuty, ale zdála se dlouhá. Rozběhli
jsme se na most a marně se rozhlíželi. Po autě ani vidu, ani
slechu. Felix se svými průvodci zatarasili cestu davu, který
se za námi hodlal rozběhnout.
„Okamžitě se rozejděte,“ bylo slyšet jeho hromový hlas,
„zpátky, vy tam, Horvát, Dunka, nebo si vás vezmeme
s sebou.“
Rozjitření opadlo, bylo slyšet jadrné nadávky v cikánštině, ale pohyb ustal.
Od mostu vedou příkré schody, úzkou uličkou sevřenou
kamennými zdmi, na Plešivec. Zadýchali jsme se, než jsme
je vyběhli, jen aby vzdálenost mezi námi a srocením Cikánů narostla. Kdo mohl zaručit, že se za námi nepustí, jen
co se Felix se svými druhy budou domnívat, že svůj úkol
splnili, a odejdou. Na Plešiveckém náměstí jsme zdolali
poslední překážku.
„To je teta,“ řekl Kelemen, který už s námi začal spolupracovat.
„Joj, synček môj, oni ťa berú,“ rozběhla se k nám
a z okolních domů vybíhali další, ženy i muži.
„Pusťte mě, já neuteču,“ obrátil se ke mně Kelemen a jeho hlas zněl přesvědčivě. Je to risk, není to risk, zauvažoval jsem překotně. V domově se s ním dá přece vyjít, tady
už ale načichl móresy rodu. Těžká rada.
„Běž a počkej na nás támhle za rohem,“ rozhodl jsem
se, vědom si, že se nelze ubránit náporu jednou rukou
a v druhé ještě držet uprchlíka.
Kruh kolem nás se zmenšil. Skočil jsem k plůtku mini) 105 (

zahrádky, která byla jako filigránská ozdůbka přilepená na
skalnatém podloží pod okny středověkého stavení, a vyrval
z plotu plaňku. Opodál pracovali na lešení fasádníci. Položili fanky a lžíce a se zájmem sledovali, jak se bude situace vyvíjet.
„Pojďte nám pomoci, vidíte, že je nás málo,“ zavolal
jsem na ně.
„Zavolejte si esenbáky,“ ozvalo se nezúčastněně a zedníci se sehnuli pro nářadí. Kouzelné slovo „esenbáky“ však
zapůsobilo. Cikáni sebou trhli a rozutíkali se k příbytkům.
Patrně se domnívali, že záštita bezpečnosti je nedaleko –
a my byli volní. Rozběhli jsme se dál. Za rohem opravdu
stál Kelemen a čekal.
„Umíš držet slovo, je vidět, že se z tebe dělá chlap,“
ocenil jsem jeho momentální postoj, sám nad míru překvapen, protože jsem spíše předpokládal, že upláchne a víc ho
neuvidíme.
Doběhli jsme k budově okresního národního výboru
a ukryli se v jejích bezpečných zdech. Pečlivě jsme si drhli
ruce i obličej. Berti už byl jako z cukru, dokonce převlečen
do čistých tepláků, které na oddělení péče o mládež vždycky nějaké pro náhlé případy připraveny byly. Pomalu jsme
se zklidňovali a v hlavě si rovnali, co a jak se událo, když
volal s nádechem humoru v hlase inspektor z vedlejší místnosti.
„Už jsou tady pro vás, pojďte se podívat.“
Před vchodem stál mohutný zástup Cikánů. Bušili na
vrata, která vrátný včas pohotově uzamkl, a hysterickými
výkřiky se dožadovali vydání chlapců.
„Já jim, pane učiteli, řeknu, že pojedu s vámi, že nechci
domů,“ kurážně se nabízel Kelemen.
„Řekni,“ souhlasil jsem, „ale dej pozor, aby tě nepraštili kamenem.“
Vyklonil se z okna v poschodí a zavolal: „Me nadžanav
kere, me džanav andre škola.“
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„Tu dilino čavo,“ ozvalo se zdola sborem a ječení ženských hlasů znělo ještě dlouho jako ozvěna.
„Musíme odsud zmizet, aby mohli otevřít vrata,“ připomněl šofér, který postával u okna, pozoroval srocení a teď
se usadil na židli.
„Ale jak?“ tázal jsem se nedůvěřivě.
„To nechte na mně, mám to promyšleno. Auto stojí na
dvoře, vyrazíme zadními vraty, a než se Cikáni vzpamatují, budeme v prachu.“
Plán byl nejen brilantně promyšlen, ale i proveden. Seděli jsme v autě připraveni, šofér nastartoval, my se trochu
přikrčili, vrátný s pomocníkem otevřeli naráz obě křídla
vrat. Auto se prudce rozjelo, šofér vytrvale troubil, báby
uskakovaly na stranu, vytvořila se ulička, kterou jsme projeli. Když si shromáždění uvědomilo, že auto veze nás, bylo
pozdě. Jen les zdvižených pěstí, zklamané a udivené obličeje byly oponou za dramatickou poslední scénou.

P¯Ìklad voj·k˘ v·bÌ
Získat autoritu je věc tak potřebná, jako často i náhodná. Bývá výsledkem, jak dí učebnice pedagogiky, trpělivého, cílevědomého a odborně fundovaného působení pedagoga na žáky.
Mohou ji však podpírat často i věci velmi vratké, které
doslova spadnou do klína.
Když jsme před časem zlikvidovali petrolejky a začali
užívat dobrodiní elektrického proudu, objevil se na skříni
v mé pracovně, kam jsem se přestěhoval z ponurého kabinetu, i rozhlasový přijímač.
Každá nová věc je přitažlivá a volá po tom, aby se s ní
manipulovalo. Kluci i děvčata vytrvale kroutili vypínači
světel doprava, doleva, nemohli se nabažit okouzlení, že
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stačí otočit knoflíkem u dveří, aby se rozzářila skleněná
polokoule u stropu. Nějaký čas jsem jim to trpěl, ale pak
jsem rázem učinil přítrž s poukazem, že už se nabažili dost.
Zakázané ovoce a krom toho získaný návyk.
Při zapnutém rozhlasovém přijímači se mi vždy šramotem prozradil i nejskrytější přestupník mých příkazů.
Usvědčil jsem vykuleného hračkáře i na klozetu, kde se
zastrčil, aby si dosyta vyhrál s kouzelným knoflíkem.
„Všechno pozná, na všechno přijde,“ špitali si rošťáci
a přičítali to nějaké zvláštní schopnosti, kterou mám jenom já.
Květušínský katastr byl součástí území vojenských výcvikových táborů. Od Olšiny až po Knížecí Stolec na jedné a dvouhrbý Chlum na druhé straně to bylo všechno „ničí“,
a tudíž i naše. Takřka společný úděl s vojáky, robinsonská
odloučenost a pionýrská touha ovládat daleké kraje nás vodila na společné celodenní toulky šumavskou přírodou. Časem jsme obstarali stany, které byly kombinacemi děr a záplat, a pak jsme vyráželi do kraje už po sobotním obědě
a vraceli se až s nedělním soumrakem. Obdivoval jsem, jak
při své příslovečné lenosti dokážou překonávat tak značnou
fyzickou námahu, trpět žízní i odolávat náporu chladu.
S puchýři na nohou bez hlesnutí šlapali desítky kilometrů.
Vlekli na ramenou až domů nadělaného Gejzu, který si
pod Chlumem střepinou skla rozřízl nohu a opravdu sám
dál nemohl.
Poukazem na statečnost a odříkání vojáků, jejichž pochodové útvary jsme potkávali, jsem umlčoval každý stesk
na obtíže. Nedostižným ideálem jim byli ti mladí muži
v khaki s vyhrnutými rukávy, čmouhami špíny na zpocených tvářích, ale vždycky s optimistickým úsměvem, který
se podobal, podbarven prachem a potem, úšklebku Mefistofela.
Napodobovali je, dokázali už pěkně přidupnout na prašné silnici a pochodovat v pozoru, až je lýtka brněla.
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Co teprve když v oblacích prachu zahřměly housenky
tanků, zastavily vedle nás a ze zvednutého poklopu vyskákali muži v zaolejovaných černých montérkách a podivuhodných přilbách. Kluci stejně jako děvčata lezli po železných obludách, kramařili s pákami řízení a závěry kanonů
a vylézali na denní světlo s pocity hrdinů, kteří prošli bojovým křtem.
Tutlal jsem smích, když jsem viděl, jak se nutí do vojenského držení těla, lakonického vyjadřování. S ukořistěnými lvíčky, frčkami a knoflíky, které vojáci ochotně řezali rovnou z kabátů, vraceli se pak domů naplněni
mnohými dojmy. Ty dovolovaly přehlušit postupně vždy na
delší a delší dobu kontakty s minulostí.
Primitivní člověk je v skrytu duše zbabělec. Bez rozdílu pohlaví a věku dlouho prozrazovali zaječí srdce. Chlapství a odhodlanost jsou postupně získávané vlastnosti.
Prázdninový červencový den. Vydali jsme se na delší
dobu připravovanou pěší túru na vrchol Knížecího Stolce.
Pochod se od úpatí začal podobat cestě do pravěku. Shnilé
věkovité kmeny křížem krážem navršené, rozbahněné louky pokryté třaslavým mechem, kapradí a plazivá plavuň na
převisech skal.
Hledali jsme houby, sbírali samorosty, okukovali deformace na růstu stromů. Občas zafičela šiška a rozpoutala se
krátká přestřelka.
Šumavská příroda je tajuplnější než rozmarná žena. Stáli
jsme téměř u cíle svého putování pod vrcholem, když se
modř oblohy náhle potáhla. Z bezvýznamného mlžného
pavouka se zahustil kouřově černý turban, ve kterém se
Knížecí Stolec utopil od úbočí až po hranici lesa. Než jsme
se nadáli, švihl blesk a práskl hrom, jako když minomet
vyplivne zkázonosného posla. Všichni se ke mně přimkli,
a kdo byl nejblíž, chytal se mě za ruce a faldy.
Mrňavý Aladar se rozbrečel a několik dalších začalo
nabírat. I ti nejstarší pátrali s nejistotou v mé tváři. Spustil
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se lijavec a blesky se rozsvěcovaly v tak bezprostřední blízkosti, že jsem měl dojem, že se nám připalují vlasy. Hrom
hřměl bez ustání a rachot mi připomínal zvuk, jako když se
na podzim hrnou brambory z valníku do sklepa. Samotnému se mi hrdlo sevřelo. Copak bylo málo případů, kdy se
kantor s dětmi už z výletu nevrátil? Vytušil jsem, že si kluci přečtou nejistotu v mých očích. Čím je člověk primitivnější, tím lépe snad umí číst ve tváři.
„To chcete být vojáci? Snad se nebojíte,“ obořil jsem se,
když dozněl rachot hromu.
„Myslete si, že jsme dělostřelci. Až se zablýskne, zařveme: pal!“
Zablýsklo se, my zavolali a hrom dotvrdil, že rána vyšla. Proudy vody nás už promočily na kůži, šat se přilepil,
ale my nevnímali. Pálili jsme jako Jabůrek a máchnutím
paže věrně demonstrovali odpálení. Kluci se rozjařili, byť
jim z nosu a brady crčel proud vody jako z okapu, a děvčata s obdivem zírala na novopečené kanonýry. Aladar nabyl pocitu bezpečí, a po každé ráně poskočil a zatleskal.
Jak náhle bouřka přišla, tak odešla. Od úpatí k úbočí se
roztrhl kouřový turban a sluníčko vysušilo naše svršky, než
jsme stačili dorazit na vrchol a rozdělat ohně. Když ukápl
první tuk ze škvařících se vuřtů, ujistili se vzájemně, že se
nikdo, ale opravdu nikdo ani trošku nebál.
To, že bylo třeba Aladarovi po návratu vyměnit prádlo,
jsem nikomu neřekl. Oni by se mu smáli.
Jaký podíl na tvorbě kolektivu má vliv tradice, to jsem
si začal uvědomovat až mnohem později. Že však společné
prožitky, ať už příjemné, nebo dramatické, jsou obsahem
budoucích vzpomínek, to jsem cítil už v době, kdy děj probíhal.
Na každou akci, kterou vojáci pořádali v nejbližším
okolí a na kterou byl povolen vstup civilistům, jsme byli
zváni. Jen do kolika táborových ohňů jsme společně s vojáky hleděli. Když dozpívali vojáci, vytáhli se naši s písnič) 110 (

kou a tancem. Sklidili aplaus. Když se soutěžilo, pochopitelně zpravidla také vyhrávali. Pro likvidaci komplexů a růst
sebevědomí to byla událost velevýznamná.
Byly to kouzelné večery pod hvězdami. Oheň dohořívá, vojáci zabalili kluky a děvčata do plášťů, nasadili jim
lodičky a brigadýrky, houpají je na kolenou i nosí „na koni“. Zpívá se dál, spontánně, jak melodie vytryskne ze srdce. Čardáše dozněly a ozývá se harmonická vlna halekaček,
písní tesklivých, mezi nimiž nechybí oblíbená Cikánské
děvčátko, přilož do ohníčku.
Nejednou nás potom vezli domů cesta necesta pásovým
transportérem. Vůz hrčí a pohupuje se na výmolech, reflektor píše na pozadí lesa žluté klikyháky.
Velikou slávou bývalo otevírání letních výcvikových
táborů. Nejen že se sjeli důstojníci ze všech koutů, ale kluci dokonce okoukli opravdického generála. Proběhla ukázková cvičení, kluci si mohli zastřílet na polní střelnici a odbývala se celá řada atrakcí, přehlídka vojenských pěveckých
souborů, vystoupení AUSu, estrády, hudební programy,
zkrátka výjimečná událost prvního řádu.
Na jedné z nich byli odměněni dva nejlepší žáci školy.
Fery a Fraňus.
Skončil motocyklový terénní závod vojenských hlídek
a vítězové nastoupili na pódium letního amfiteátru, kde přijali věnce z bobkového listu z rukou samotného generála.
Když ceremoniál skončil, ozval se hlas reproduktoru, který vyzval na pódium žáky školy z Květušína. Já věděl, oč
se jedná, ale dělal jsem překvapeného, pohotově sháněl rozběhlé stádečko a uvedl je na pódium čelem k vítězným
motocyklistům.
Tu sám generál přistoupil a hlasem vojácky strohým
prohlásil, že se doslechl o úspěších některých dětí květušínské školy a že to vojáky těší, že se už nemohou dočkat, až
se děti všemu naučí, dorostou a přijdou na vojnu mezi ně.
Na závěr zavolal Feryho s Fraňusem do popředí, pochvá) 111 (

lil je přede všemi a potřásl jim pravicemi. Tu přistoupili dva
nejlepší z motocyklové soutěže s věnci na šíjích, podali oběma po pěkné obrázkové knize a taky jim potřásli pravicí.
„Vy jste nejlepší, my jsme byli v soutěži také nejlepší,
tak můžeme být přáteli.“
Fery od té doby zvážněl, zatímco Fraňus přijal grófské
manýry. Tím se také stalo, že Fery Fraňuse ve výuce daleko předstihl a tento předstih už Fraňus nikdy nezlikvidoval.
Hřávalo mne u srdce, jak se nám daří orientovat děti na
nový způsob myšlení, nenápadně, samozřejmě, takřka po
špičkách. I když by to zatím nahlas nepřipustily, jednají jinak, myslí aspoň trošku jinak než dříve, neumějí to už
postaru. Občasné výbuchy reminiscencí na minulost bývají
už jen čajovým odvarem bývalého koncentrátu hlouposti
a furiantství.
Zavítal za mnou kamarád z vojny. Dostal se na cvičení,
které ho zaneslo do zdejších odlehlých koutů.
„Doufám, že toho tady brzy necháš a budeš se šíbovat
někam mezi lidi,“ pravil mi mezi jiným přátelsky a otcovsky na mě zíral s rukama zastrčenýma za opaskem.
„Tady tě vši sežerou, a kdyby sis udělal ruce po ramena, tak z nich lidi neuděláš. Zasvitne sluníčko a budou fuč.“
Chvíli jsem ho tiše poslouchal. Odporoval jsem několika argumenty ze zkušeností. Když mi je vyvracel, shovívavě pokyvuje hlavou, začal jsem se rozpalovat.
„Myslel jsem, že jsi normální,“ prohodil. „Tady odtud
zmizíš, oženíš se, koupíš bačkory a dáš se na fajfku. Naučíš se mariáš, bude z tebe předpisovej řídící.“
On mě popichoval schválně, poznal totiž, že mi to vadí.
Já se dosyta vymluvil, a když jsme se v dobrém rozcházeli, cítil jsem, že jsem se nějak změnil v názorech, protože
ještě před krátkým časem bychom si byli notovali v dojemné shodě.
Koncem roku 1952 byl doktor Josef Pohl přeložen do
jiného vojenského výcvikového prostoru a škola tím ztrati) 112 (

la spolehlivého ochránce. Hlavní příčinou jeho odvolání
byly jeho spory se správou vojenských lesů a statků, která
se snažila Cikánů jako zaměstnanců zbavit z důvodů špatné pracovní morálky. Doktor Pohl prosazoval názor, že je
třeba usilovat o jejich trvalé usazení a postupné přizpůsobování i za cenu náročné práce s nimi.
Snažil jsem se Dr. Pohla v Boleticích udržet. Vyžádal
jsem si osobní audienci na Ministerstvu národní obrany
v Praze. Ministrem byl tehdy Alexej Čepička. Osobně jsem
jednal s generálem Strašilem, ale má intervence nebyla nic
platná.
Další Pohlovy osudy byly velice dramatické. Byl na něj
dokonce spáchán atentát s průstřelem plic, ale přežil.

N·roËn˝ ˙dÏl ûen
Nejkouzelnějším ročním obdobím byly i tady prázdniny. Ne proto, že se neučilo (my jsme se k učebnicím podle
potřeby i o prázdninách často vraceli), ale především proto, že se uvolnil tuhý, svazující časový řád. Změnil jsem se
jistě i já, oni se stali bližšími, přátelštějšími, veselejšími.
Leccos se na toulkách přírodou semele. Odkrývá se pravá lidská podstata.
Všichni se hrozně báli hadů. Od vojáků, kteří přicházeli na školní dvůr s okurkovými sklenicemi plnými svíjejících se zmijí, kterými se šumavské kamenité stráně jen
hemžily, nebyli by si vzali nic k snědku a štítili se jim vůbec ruku podat. Systematická výchova však vede k cíli.
Brzy už první odvážlivci přitáhli užovku ve skřipci, zatímco slepýše si už cpali do kapes a za košili.
Alena na jedné z vycházek zavedla skupinu do vyhřátého úvozu. Cosi se tam šustlo v trávě a Fraňus staví na odiv
svou odvahu.
) 113 (

„To je slepýš,“ hmatá rukou v suchém listí pod keřem.
„To asi,“ odtuší Alena, aniž by tomu věnovala pozornost. Fraňus tam ještě chvíli šmátrá a pak zmlkne a zařadí
se do okrajového houfu.
Když se Aleny zeptal, zda má slepýš zuby, zbystřila.
Vidí, že Fraňus má pravici jak bačkoru. Než došli pod stráň,
kde se bělaly celty vojenských stanů, dělalo se mu už mdlo.
Aleně běhali obavami mravenci v chodidlech a konečcích
prstů. Poklusem se všichni rozběhli k rozlehlému stanu, na
kterém se vánkem vlnil praporek s červeným křížem.
Po intenzivní dvouleté činnosti školy a oficiálně už
uznaného dětského domova jsem byl Krajským výborem
odborového svazu vybrán na čtrnáctidenní prázdninovou
rekreaci v Międzizdrojích na Baltu. S těžkým srdcem jsem
se loučil s dětmi, ale především se spolupracovnicemi, ne
proto, že bych steskem nevydržel čtrnáctidenní odloučení,
ale proto, že jsem si uvědomoval, jakou řeholi na sebe děvčata berou.
Dny prožívané v písku na mořském břehu na ostrově
Wolin se nekonečně vlekly. Sbíral jsem mušle, pokoušel se
o štěstí najít alespoň slzičku jantaru, snažil jsem se pozapomenout při vyjížďce lodí na širé moře směrem k švédským břehům i ve Varšavě, kde jako z vody rostla stará
čtvrť, centrum města, a kde tehdy ještě ostýchavě zarůstaly
travou rozlehlé plochy několikametrových vrstev sutin židovského ghetta.
Na zpátečním letu z Varšavy do Prahy, už někde nad
Náchodem, mě začalo lechtat v žaludku a silou vůle jsem
se držel, abych jeho obsah nevyklopil do sáčku nachystaného pro takové případy v kapse sedadla. Nebyl jsem si jist,
způsobily-li to vzdušné jámy v prostoru Kladska a Krkonoš,
nebo nedočkavost z očekávání, co se doma událo. Vypotácel jsem se po schůdcích z letadla, přetrpěl proceduru celní prohlídky a před letištní budovou se natáhl na trávník
a chvíli hleděl na bílé obláčky plující modrou oblohou,
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abych srovnal rozháraný zažívací trakt a rozjitřenou psychiku. Potlačil jsem touhu sednout do autobusu a odejet do
města a rozběhl se na poštovní úřad k telefonu. Zvědavost
a nedočkavost mě hnala takovou měrou, že všechny ostatní
potřeby se mi jevily malichernými zbytečnostmi. Uvědomil
jsem si, že se těžko dovolám do školy přes vojenské ústředny, a i kdyby, že bych patrně z jejich křaplavé aparatury těžko navázal srozumitelný hovor. Volal jsem tedy školský
odbor okresního národního výboru a žádal k telefonu naši
ochránkyni z oddělení péče o mládež, protože ta bývala
obvykle neporovnatelně informovanější o každém hnutí
u nás než příslušní inspektoři. Jakmile pochopila, kdo a odkud volá, ozval se v sluchátku hluboký povzdech a potom
zpola smutně znějící, zpola ironická slova: „Tak si pospěš,
ty slavný pedagogu, abys viděl na vlastní oči, co ti tady
z toho zbylo.“
Polkl jsem slinu, potlačil nápor deprese. Představil jsem
si její šibalský úšklebek, ke kterému jsem fantazijně připojil jiskření zloby, a skočil jí do řeči: „Moc mě nenapínej,
s tím jsem přece musel počítat vždycky, že se to zvrhne
a kdekdo se bude vyšklebovat, že myšlenku učit Cikány si
mohl vzít do hlavy jenom blbec. S tím jsem přece zatím
počítal vždycky a nechápu, proč mi to s takovým gustem
říkáš právě ty.“
Změnila barvu hlasu a už smířlivě dodala: „Tak jsem to
nechtěla vyjádřit. Zkrátka chvátej, škola je prázdná až na
Jurku, ale všichni přitom čekají na tebe, že to jako deus ex
machina nějak zvládneš. Děvčata jsou nešťastná a čekají ve
škole, kluci táboří v lese a trvají na svém, že do ní dříve nevkročí, dokud se nevrátíš.“
Tato slova mi signalizovala, že zdaleka není vše ztraceno. Slova „kluci na tebe čekají“ mi zvonila v uších jako projev uznání. Pouto je už příliš silné, než aby se dalo jen tak
lehce přervat.
Marie s Alenou a Růžou mě vítaly zakřiknuté a nešťast) 115 (

né. Hovořily, jako by se omlouvaly, že něco vyvedly. To mi
vyhovovalo víc, než kdyby se tvářily hrdě a ukřivděně.
Umožňovalo to navázat další spolupráci bez komplikací,
bez zbytečného vysvětlování. Jen Marie byla jaksi nejnešťastnější a argumentovala s vehemencí u ní nebývalou:
„Podívej se na ty vlasy, ty jsou moje, ty mi ti holomci
vytrhali, když se na mne vrhli.“
V dlani vskutku třímala chomáč svých bohatých černých kadeří.
Vyňal jsem ze zásuvky psacího stolu obálku, vlasy do
ní zasunul, obálku zalepil a znovu ji uložil do zásuvky.
„Jednou je dáme do vitríny v cikánském muzeu v oddělení začátků jejich kultivace,“ řekl jsem žertem, ale s důrazem.
Jurku jsem poslal jako parlamentáře do lesa za povstalci. Vrátil se velice brzy s Ferym, protože kluci už měli echo,
že jsem se vrátil. Fery byl špinavý, v uválených teplácích,
pohublý a čpěl dýmem ohně, u kterého se povalovali už třetí den.
„Co jste jedli?“ zeptal jsem se, když zpola zpupně, zpola
provinile na mne upřel zrak.
„Jurka nám nosil.“
„Hlavně že jste neumřeli hladem, dokud je člověk živ,
dají se všechny nepříjemnosti, které vzniknou nebo je člověk svým jednáním vytvoří, vyřešit, případně napravit. Měli
jste ke svému jednání nějaký skutečný důvod?“
Na jeho chování a uhýbání očima bylo patrno, že příčina, která se jim jevila na počátku konfliktu nebetyčná, se
smrskla na prkotinu, na které člověk už marně hledá její
někdejší velikost.
„Jednaly s námi nesprávně,“ odtušil Fery a mínil tím
vychovatelky.
„Jak nesprávně, to mi musíš blíže vysvětlit,“ překvapeně jsem zpozorněl a s nestrojeným zájmem se snažil proniknout Feryho zornicemi až do nitra jeho osobnosti.
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„Marie nás hned brzy ráno posílala do kravína pro
mléko.“
„No a – mléko bylo přece pro vás, a jak víš, musí se
vyzvednout včas. Chodí se pro něj přece denně.“ Chvíli
polykal, hledal vhodná slova, jak zdůraznit vážnost a dramatičnost situace, která se mu mohla najednou jevit titěrná
a plytká.
Služba čtyř kluků chodívala denně po ránu s pětadvacetilitrovou konví do kravína, který byl vzdálen něco málo
přes kilometr, aby byl dostatek mléka pro všechny na celý
den. Chodily dvě dvojice, protože konev se cestou pronesla, dva by museli odpočívat, zatímco druhá dvojice je střídala a přísun mléka se dal zvládnout během půl hodiny.
„Vám se zkrátka nechtělo, lenost vás držela kolem krku
a ne a ne pustit,“ zpola dotazem jsem vyslovil svůj názor.
„My bychom byli stejně šli, ale Marie začala hned křičet, že jsme lenivá banda, která by jen jedla, a práci aby za
ni dělal někdo jiný.“
„Ono se to tak skutečně jeví, nemáš takový dojem,“
snažil jsem se mu osvětlit stanovisko a zorný úhel, z kterého viděly situaci vychovatelky.
„Vy jste tedy, abyste nemuseli jít pro mléko, zdrhli do
lesa a hráli si na hrdiny.“
„Ne – všechny na nás začaly křičet, Marie chytila Fraňuse za límec, cloumala jím a chtěla mu dát facku.“
„Co myslíš, že bych přesně v té situaci udělal já?“ zeptal jsem se jen tak mimochodem, jako bych si bokem ověřoval, jak zná mé reakce.
„Dal byste mu facku.“
„No – a dál?“
„My bychom vzali konev a šli pro mléko.“
„No vidíš.“
„Jenže od vás by to bylo něco jiného, od chlapa je to
něco jiného, a vy byste určitě tak nekřičel, jako kdyby tam
už za pět minut kravín nestál,“ vysvětloval Fery a niterné
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přesvědčení, že vztah mezi muži je přece jenom jiná dimenze, z něj přímo vyzařovalo.
„Vy jste se potom tedy zachovali jako skuteční chlapi.
Vrhli jste se na bezbranné ženy, a co jste si mysleli, že mají
v úmyslu udělat vám, jste jim udělali doopravdy. Marii jste
vyškubali vlasy za to, že měla starost, abyste měli co jíst,
za to, že se o vás stará, i když o tom nemluví a neotlouká
vám to každý den okolo nosu. Dali jste jim pocítit svou
tělesnou převahu, protože vás bylo hodně. Dali jste jim za
to, že na vás perou, zašívají, vymýšlejí pro vás zábavu i poučení, hrají si s vámi, místo aby jely na neděli domů, jako
jiné ženy z práce jezdívají, protože si potřebují odpočinout,
a ony jsou tady s vámi.
To myslíš, že práce pro vás je pro ně takovou ctí a odměnou, že stojí za to se od vás nechat otloukat?“ vršil jsem
další argumenty a emocionálně podtrhával právě skutečnosti, svědčící ve prospěch vychovatelek a v neprospěch pánů
kluků infikovaných pocitem ukřivdění.
Argumentů bylo nepřeberně a Fery se scvrkával od
minuty k minutě, jako by se ponořoval do křesla s pohádkovým bezedným pérováním tak, že z něj byl takřka zrakem
nepostižitelný píďa. Postřehl jsem, že se mu zarosily oči,
když jsem mu připomenul, že ty obětavé ženy jsou jen o deset let a ve srovnání s nejstaršími kluky jen o pět i o čtyři
roky starší, a co práce už musí zastat. Chtěl jsem, aby si vše
porovnal se zkušenostmi s děvčaty téhož věku ve vsi, která
tak dobře zná.
Vytáhl kapesník, dlouho smrkal a cípem zajížděl do
koutků očí.
„Tak jak to uzavřeme? Mám zajít pro Marii, Růžu
a Alenu, aby vás přišly odprosit,“ utkvěl jsem na Feryho
obličeji pohledem, který otevíral široký prostor k nejfantastičtějším úvahám a možnostem. Věděl jsem bezpečně, že
Fery je inteligentní kluk a co si mohu dovolit. Kdybych
položil v této situaci obdobnou otázku Lacimu, bylo mi jas) 118 (

né, že by se mu baziliščí oči rozzářily vítězoslavným jasem
a řekl by sebevědomě „ano“. Připravoval by se v duchu, že
jako mahárádža přijme hold ponížených otrokyň.
„Pane učiteli, udělali jsme blbost, teď je mi všechno
úplně jasné, mě to mrzelo hned za chvíli, když jsme utekli,
to už se ale nedalo nic napravit,“ soukal ze sebe Fery a jeho
vzezření se stávalo jistějším, sebevědomějším a projev zodpovědnějším.
„My se omluvíme a poprosíme je, aby nám odpustily,
nehněvaly se na nás a všechno bylo jako dřív,“ pronesl pojednou překotně s ulehčením, jako by ze sebe setřásl břemeno, které ho tisklo k zemi a nedovolilo mu vydechnout.
Když jsem otevřel dveře, stál za nimi Jurka a mačkal si
napětím a nedočkavostí dlaně, až mu v kloubech praskalo.
Spolu potom pelášili k lesu, kde už na samém okraji ze
smrkové houštiny vykukovaly nedočkavé obličeje trosečníků, napjatě očekávajících, jak dopadne výsledek jednání
o příměří.

Dokonal· promÏna vztahu
Už v posledních zářijových dnech, kdy začalo profukovat od Olšiny a rezavý pažit po ránu zbělal, vydali jsme se
do vylidněné osady načesat jablka na zimní zásobu. S vojenskou správou jsme byli domluveni. Na statku nám půjčili poloslepou kobylku, která byla hodnější než nejvzornější žák. Zapřáhli jsme ji do vozu olepeného zaschlou
chlévskou mrvou, hodili na něj pár pytlů a jelo se. Laci si
prozíravě sedl dopředu, aby si od začátku vyseděl právo na
pohodlí. Mrňata se rovněž vydrápala na vůz a vychutnávala kouzlo kodrcání úvozovou cestou. Je v tom kus blažené
pohody. Může se klátit nohama, pohodlně sedět, a cesta
přesto ubíhá. Na dosah ruky visí třásně sytě modrých trnek
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i rudé plody šípků. Šustící zaschlé traviny se otírají o bosé
nohy.
Pokřivená, oprýskaná boží muka poutají pozornost a připomínají existenci člověka v tomto zapomenutém koutě
Šumavy.
Kluci o závod pádí přes louku s vysokou travou a snaží
se dostat do vzduchu amatérskou rukou cikánského kutila
urobeného draka, který je tak tvrdohlavý, že ne a ne vzhůru do oblak. Sotvaže se nadějně vyšvihne, hned zase střemhlav k zemi a zavrtá se do spleti vysokých travin.
Děvčata s Alenou sešívají jehličím košíčky z prvních
žloutnoucích listů. Objevili stráň porostlou keři lískových
ořechů. Cpou si jimi kapsy a hážou celé přehršle za teplákovou bundu. Chroustají skořápky bělostnými zuby bez jediného kazu, jen oči přimhuřují, až mě polévá horko při
pomyšlení, kolik plomb by mě asi takové úsilí stálo.
Když jsme dorazili k cíli cesty, byl čas právě tak na oběd.
Pojedli jsme ze zásob, které starostlivá Katka naskládala do
prádelního koše, a dali se do práce. Potěr dostal volno, rozběhl se po sadech a cpe se švestkami. Kluci v korunách trhají, děvčata natáhla pod stromem deky pevně v každém rohu
napjaté. Chytají do nich jablka, která ze stromu jen prší,
vybírají je a ukládají do pytlů opodál rozložených v trávě.
Byli jsme právě v největším zápalu, když se ozval dupot koní a na sad doklusala dvoučlenná vojenská hlídka.
Ramenatý četař s promaštěnou lodičkou se na nás rozeřval
jako na družstvo bažantů. Pochopitelně, že jsme písemné
povolení, které žádal, neměli.
„Hned přestaňte česat a polezte dolů,“ suverénně zavelel. Neuvědomil si ovšem, s kým má tu čest.
Kluci napřed mlčeli, protože čekali, jak se zachovám.
Když zjistili, že jsem se v morálce přizpůsobil volání do
lesa, jali se hlasitě diskutovat, že ne každý voják musí mít
rozum, že uniforma ještě neudělá z potrhlíka rozumbradu.
Tutlal jsem smích a dělal, že to neslyším.
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„Až si natrháme, slezeme,“ řekl jsem své rezolutní konečné slovo.
Přivázali koně ke stromům a lehli si opodál do trávy.
Přežvykují suché stéblo a mrkají po Aleně, která komanduje
uskladňování v pytlích a nakládání pytlů na vůz.
Když jsme seskákali do pažitu, zvedli se, zjistili naši
totožnost a důležitě zapsali do kapesního bloku.
„Vy půjdete s námi a děti se vrátí s paní učitelkou,“
rozhodl rozšafně.
„Když myslíte,“ odtušil jsem.
„Čo,“ protlačil se Gejza až před samotného četaře. „Na
čo chcete pana učitela?“
„Co ti je do toho, usmrkanče,“ obořil se na něj jízdní
bojovník.
To ale neměl dělat. Jako když zašťourá klackem do sršního hnízda, zarojili se kluci i děvčata. Hulákají jeden přes
druhého, tlačí se na vojáky. Druhý, neutrální vojín ustupuje do pozadí a kryje úsměv, aby četař neviděl.
Hanbil jsem se za květomluvu, kterou jsem vyslechl
společně s vojáky, což mi důvěrně připomnělo, že člověk je
sice schopen se přetvářet a usměrňovat, ale normy uložené
v paměti se neztrácejí.
Současně mě blažila jednoznačnost, s jakou se za mě
postavili. Četař byl překvapen klubkem pěstí, které se mu
zmítalo před nosem. Zahlédl jsem, jak úskočný Laci využil
nekontrolovatelné příležitosti a dvakrát kopl mezi hradbou
klukovských nohou četaře do holenní kosti, až se chytil za
koleno.
Nedorozumění skončilo tím, že četař, který chtěl dosáhnout, abych se stal jeho vězněm, musel dovolit, aby mě
doprovázel celý sršatý konvoj častující ho peprnými přízvisky v cikánštině. Tomu pochopitelně naštěstí nerozuměl.
Když jsme dorazili do Polné, kde bylo stanoviště hlídek,
posadili mě na strážnici, zatímco Alena s potahem a houfem ztracenců se uložili pod okny. Trvalo dvě hodiny, než
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sehnali k telefonu kapitána, který četařovi vynadal, vzal
v úvahu krátkodobost jeho působení zde a tím hrubou neznalost školy v Květušíně a my byli svobodni.
Ozářená okna školní budovy svítila už do tmy, když
jsme dorazili. Růža stála mezi dveřmi se skývou chleba a
kameninovým džbánkem vody. Byla už telefonicky zpravena o našem osudu, aby se zbytečně neobávala, a symbolicky nás vítala, jak se na kriminálníky sluší.
Mě hřálo vědomí, jak spontánně se za mě všichni postavili. Byl jsem zatím zvyklý je vídat se zdviženými pěstmi před vlastním nosem, nanejvýš názorově rozpolcené,
sjednocující se obvykle zase jen proti mně.
Nedlouho poté se naskytla další příležitost ověřit si, že
jim na mně záleží, že naše lidské vztahy se prohloubily na
víc než na interakci učitele a žáků.
Vojenský traktorista navážel na dvůr hromady kamene.
Opravovali jsme kolem dvora taras, který se bortil. Materiál jsme brali z hromad kamene, nasbíraného na horských
políčkách. Bylo po ranním mrazíku, tráva ještě bílá. Já stál
na ojnici spojující traktor s vlekem. Při sjíždění z nepříliš
srázného svahu řidič zabrzdil, kola traktoru se zablokovala
a celý náklad se sunul nezadržitelně dolů. Traktor se vzpříčil, já vyletěl obloukem jako vystřelen a dopadl na záda do
hromady kamení hlavou dolů. Zadní kolo valníku mi zastavilo na píď od hlavy. Heknul jsem při dopadu jako pes
kopnutý do břicha. Vyrazilo mi to dech. Lapal jsem po
vzduchu a muselo to působit náramně dramaticky.
Jurka se mi vrhnul kolem krku a rozplakal se. Fery
s Fraňusem, Jolana, Margita i další klečeli na kolenou kolem a vzdychali: „Pane učiteli, pane učiteli.“
„Co s námi teď bude,“ cedil mezi zuby Fery a všichni
se mě jali zvedat, což prakticky znamenalo, že mě tahali
jako pytel uhlí přes ostré hroty vyčnívajících kamenů.
Laci letěl ke škole, za ním potěr, a křičeli: „Pan učitel
se zabil, pan učitel se zabil.“
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Působilo to na mě drasticky, takže jsem se brzy zvedl,
zhluboka nadechl, a pokud naražené svalstvo dovolilo, odešel vzpřímen uličkou starostlivých, ale jak bylo zřejmé,
šťastným koncem uklidněných tváří.
Získávali jsme je den ze dne více a trvaleji. Stejně pevně, nenápadně, bezprostředně a závazně získávali však oni
mě. Rostlo pouto pevnějšího kovu, nezlomné tím, že bylo
ukováno vzájemně a dobrovolně.
Probírá-li se člověk vzpomínkami, vypadá celá řada
událostí jako součást selanky, jako intermezzo šumavských
bukolik, zpívaných o stádečku naivním, avšak tvárném,
vnímavém a vědychtivém. Vzpomínky mají jistě nádech
romantiky, nevědomky zastírají nechutné věci, které vyvolávají nelibý pocit, a věnčí mnohé, co v přítomnosti by slávou věnčeno být nemohlo. Přítomnost je vždy nejstřízlivější
realitou prožitku, v důsledku čehož ne vždycky poutavá
a žádoucí. Neplynuly vždy dny směřující ke kvalitativnímu
zlepšení. Bývaly i příliš všední dny i odpudivé, na něž se
nerado vzpomíná. Zaskočen a nepřipraven na situaci, ale
někdy i vědomě uchýlil jsem se k pedagogických zkratkám
a rozťal složitý gordický uzel problematiky pohlavkem nebo
řemenem narychlo vytaženým z kalhot. Mé spolupracovnice včetně Katky mě zpočátku často uváděly do rozpaků
konstatováním, které bylo formulováno jako dotaz – prý si
při mé holubičí povaze nedovedou představit, že bych někoho dokázal narovnat skutečně po zásluze. Provokovaly
mě, chtějíce vidět, jak to vypadá, když se doopravdy dopálím. S odstupem času vidím, že tyto zásahy byly spíše prevencí proti nákaze ostatních, na jedince samého valného
vlivu neměly. Bylo skutečně škoda námahy vynaložené na
změnu postoje člověka beznadějně deformovaného charakteru.
„Po toho holomka je škoda i rány,“ odpovídal jsem,
když třeba u nenapravitelného Lajoše Kudrika jsem po čase
vědomě nepoužil všech prostředků jsoucích po ruce, neboť
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jsem došel k závěru, že zraje pro kriminál. Snažil jsem se
neupadnout do prakticismu, a proto jsem si pečlivě vedl
deník, což jsem ostatně činil i dříve. Jako můj zpovědník
a rádce mi připomínal světlé a černé dny. Nezřídka až přes
půlnoc jsem sedával, abych svěřil jeho mlčenlivým stránkám stesk i úspěch. Častěji jsem listoval v čerstvě popsaných stránkách. Vzdálená minulost mne už tolik nepřitahovala.
Během tří let se vytáhli naši smolní kudrnáči nejen
v tělesných formách, ale výrazně se rozvinul i jejich intelekt. Krůček za krůčkem jsem je mohl zapojit do společného díla.
„Většina Cikánů myslí tak, jak jste mysleli vy před třemi léty. I většina lidí se na vás dívá tak, jak vám nemůže
být milé,“ připomínal jsem jim častěji než často. Nemohl
jsem jim dovolit, aby ztratili kontakt s životní realitou. Setkání se skutečností může na ně mít silně deprimující vliv,
až opustí školu a sebere je proud života.
Pojmu „propaganda“ jsem měl plné zuby ještě z války.
Termínu „pedagogická propaganda“ jsem nemohl přijít na
chuť, byť jsem uznával, že informace se musí dostat širokému okruhu lidí. Všechny zvraty v procesu utváření Cikána k obrazu člověka moderního, tedy kultivovaného a aktivního, byly často jen bouří ve sklenici vody. Kdo o nich
věděl? Kdo se mohl stát svědkem, účastníkem přerodu nebo
aspoň objektivně hodnotit stav změn? Hradby šumavských
hřbetů nás dokonale izolovaly (což mělo i své výhody) od
společnosti lidí, takže jsme jako by tvořili svou vlastní kulturu za čínskou zdí.
Jak a kde ale argumentovat – na učitelských aktivech?
Při slavnostních příležitostech organizovaných společenskými organizacemi? Přesvědčil jsem se, že neméně obtížné je
získávat bílé pro myšlenku uplatnění Cikánů ve společnosti (hodně se tomu říkalo převýchova), než přesvědčit Cikána, že není pro společnost vyvrhelem, ale spolupracovní) 124 (

kem. Řečí měli už lidé plné zuby (jak lezl řečník na tribunu, upadali v hypnotický spánek), prostřednictvím uší tedy
věc realizovat nelze, to jsem si uvědomoval. Valná část lidí
jsou vizuální typy. Atraktivnost je dokáže upoutat tak, aby
se zamysleli. Přirozený sklon Cikánů ke zpěvu a tanci mi
vnukal představu prostředku, jímž lze zapůsobit na emocionální stránku lidské osobnosti. Naši zpívali skoro všichni
velmi dobře a tancovali ještě líp. Když se dostanou do ráže,
to se musí vidět, sebelepší popis zdaleka není schopen vystihnout skutečnost. Všechny akce se zpěvem a tancem,
kterými se kdy vytáhli před vojáky, byly neplánované, spontánní, plnící požadavky dne. Pochopil jsem, že věc potřebuje soustředěnou, plánovitou a propracovanou akci.
Měl jsem štěstí, že jsem měl v Praze přítele z počátků
kantoření, kumštýře a člověka vtipného a znalého společenských požadavků, jehož informace mi otevíraly obzor za
hranice Šumavy. S přibývajícími léty jsem si stále intenzivněji uvědomoval, jak mdlý a slabý je každý, kdo je osamocen, a jak se násobí síly spojením s pažemi a mozky spolupracovníků. Návštěvy pražského přítele byly estrádou,
pestrou paletou vtipů, ale i tribunou vážné výměny názorů.
Když přicházel od zastávky úvozovou horskou cestou
vinoucí se v zákrutech do stráně, už zdáli ho vítalo bouřlivé šturmování na zvon, zavěšený v masivním trámovém stojanu. Sloužil jako signál všem, kdo byli ve volných chvílích rozběhnuti po stráních a lesích, svolával je do práce
i k jídlu.
Byl „zakoupen“ z likvidovaného kostela v Polné, od
vojáků majících obchodního ducha, za půllitrovku rumu.
Proto ten neodbytný hlas, který s takovým důrazem pobízel do klusu článkovanou řečí: „ná – stup, ná – stup…“
Z besed ovlivňovaných pražským „expertem“ se zrodil
pěvecký a taneční soubor s osobitým repertoárem i ideovým
zaměřením.
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MusÌme se zve¯ejnit
Nastala doba tvrdých příprav. Být členem souboru klade nároky neméně na kázeň než na hlasový výcvik. Každodenní dřina vyúsťující až v dril, jak nastavit zuby, našpulit
ústa, zaujímat přesvědčivý postoj, naráz nasadit, nedloubat
se v nose, nešťouchat loktem souseda, potlačit svou individualitu, která svádí k tomu, aby jedinec svým hlasem dominoval. Při jejich temperamentu a spontánnosti to byla
záležitost zvlášť perná a pracná. Stokrát se nafucnul tu ten,
tu zas onen. Trucovali, uráželi se, celá záležitost vyžadovala
přece jen víc sebekázně, než byli zatím schopni ze svých
fondů vydat. Tehdy jsem si také plně uvědomil, jak hluboce jsem srostl s problematikou věci, jak osobně se mě začaly dotýkat především nezdary.
Termín zájezdu se blížil. Byl zajištěn autobus, sjednána
řada vystoupení v krajských a okresních městech, v Tvorbě
se šily stejnokroje. Program souboru byl zhruba hotov, postupně dále vylepšován, automatizován. Zpěvy a tance, písně a tanečky slovenské, cikánské, české. Dirigoval jsem
sám, měl jsem však už plnohodnotného zástupce, na kterého se vypracoval Berti vulgo Džoban. Věrně odkoukal
všechna má gesta, že při pohledu na něj jsem měl dojem,
že se dívám do zrcadla. Pilovaly se krátké „bezprostřední“
projevy v češtině, cikánštině, slovenštině. I celá tato příprava pomáhala formovat a tříbit charaktery. Jsou dny, kdy se
práce daří až milo, jindy jsou dny jakoby zakleté.
Byl právě takový nepodařený den. Lhůta krátká, termín
odjezdu se blížil a byli jsme patrně všichni nervózní; oni
i já. Když už jsme asi podesáté znovu nasazovali a já pořád nebyl spokojen – jistě jsem přitom jízlivě ironizoval neukázněné jedince – zpozoroval jsem obecné rozladění. Jako
by mi dělali naschvály.
„Co je s vámi,“ přerušil jsem nácvik a s rukama za zády
jsem začal přecházet učebnou. Rozhostilo se nedobré věci
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věštící mlčení. Cítil jsem to všemi smysly už předem. Stáli
nasupeni a měli sevřené pěsti.
„Co je s vámi,“ opakoval jsem důrazně ještě jednou.
„Nikam nepojedeme, nebudeme zpívat, nechceme dělat,
do čeho nás nutíte. Je to pravda, co říkají ve vsi, že se z nás
máte dobře, že na Cikánech chcete zbohatnout.“
Zůstal jsem přimrazen, zaskočen, jako by mi plivnul do
obličeje za přátelsky podanou ruku. Nastřádané důsledky
nervového vypětí, nocí probděných nad deníkovými záznamy, každodenního shonu a upřímného úsilí jako by se ve
mně vzbouřily vlnou protestu. Veškerá vůle se vzepřela
k zoufalé obraně nepochopených dobrých úmyslů.
„Tak takhle to je,“ řekl jsem stísněným hlasem. „Kdyby mi to řekl někdo, kdo nezná mě ani vás, nedivil bych se.
Takhle si představujete službu a pomoc Cikánům? Takhle se
dovedete odměnit lidem, kteří vám dávají všechno, čeho jsou
schopni? Takhle si ceníte starání Katky, Růži, Aleny a Marie, které vás zbavovaly vší, špíny a hladu, dělily se s vámi
o vlastní šaty, dávaly vám všechen svůj volný čas? Tak hodnotíte práci lidí, kteří v moři nepochopení jsou ochotni se
za vás postavit, nechat se zesměšňovat za podivnou, prý
nepochopitelnou lásku k lidem, kteří si ji nezaslouží.
Dobře, projevili jste ještě v pravý čas, jací jste, jakou
cenu mají vaše přísahy, dobrá předsevzetí, vaše sliby. Vzpomenete si jednou, na koho jste plivali, koho špinili a uráželi, koho jste odkopli, ale bude pozdě.“
Zaplavila mě vlna lítosti, beznaděje a promarněných
emocionálních investic. Usedl jsem na rozvrzanou lavici
a rukama stiskl hlavu ve spáncích. Dokonce mi stekly
z koutků očí slzy a kanuly na desku školní lavice.
Reakce byla neočekávaná.
„Pane učiteli, pane učiteli,“ vzal mě za ruku Fery. Oči
měly vystrašený výraz a více neřekl jediného slova. Všichni se shrnuli kolem mne. Jelena mě hladila po vlasech,
ostatní se tiskli na má ramena a Fraňus stál u kamen a ru) 127 (

kama si zakrýval obličej. Gejza vysadil pohlavek Aladarovi, který si dovolil se zasmát.
Katka, Růža a ostatní nevycházely z údivu, jak nebývale přítulně se k nim všichni chovali po celý zbytek dne.
Když chodily po ložnicích a oznamovaly čas ke spánku, byl
takový zvláštní, ponurý klid.
„Růženko, dejte mi pusu,“ žadonili špunti, jak činívali
jen sporadicky a skoupě.
Co tu bylo starostí, spojených s přípravami na odjezd.
Aby nic nechybělo, na nic se nezapomnělo, abychom se po
čase nemuseli tlouci do čela – jak jsme na takovou věc
mohli zapomenout?
V skrytu svého srdce jsem líbal ruce (přiznávám – i ústa) pečlivé a starostlivé Růže, když jsme hodnotili její předvídavost (co všechno by se mohlo stát a čeho by ještě bylo
zapotřebí), když s přesvědčivým klidem a samozřejmostí
balila soupravy prádla, obstarávala krém na boty, zásobní
tkaničky do bot, mast na lišej, přibalovala kuchyňské nože,
baterku, vajíčko na přípravu čaje a jiné nezbytné trety. Co
já věděl, co všechno potřebují děvčata ve třinácti letech,
když se vydávají na třínedělní putování. Kdo tě pochopí
a podá pomocnou ruku, až bude chybět právě to či ono, co
v kritické situaci se bude zdát nepostradatelným.
Kdo ocení zlaté ruce pečlivých žen, jež se podílejí na
nejednom vážnějším díle, jež by bez nich nebylo realizováno, aniž by čekaly slova uznání (jehož se pravidlem opravdu málokdy dočkají).
Zájezd se blížil. Rostla nervozita mezi výchovnými pracovníky a cikánský bezdrátový telefon ji šířil mezi dospělými ve vsi. Děti se spontánně těšily, ale podléhaly okamžitým náladám, které se měnily jako chameleonovy mimikry
ze dne na den i v průběhu dne, podle toho, jaký nápad se
v některé babské hlavě vylíhl. Nebezpečí, která mohou na
cestách číhat v záloze, sice reálně existují vždycky, ale kdo
byl navyklý se s nimi při vandrování světem setkávat než
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právě oni. Zase se objevovaly fámy, že se děti nevrátí, že
je cestou někde utratíme nebo prodáme do otroctví. Primitivní názory pramenící z doznívajícího feudálního chápání
uspořádání světa nám otravovaly přípravy na každém kroku a hrozily zhatit naše úsilí a pracně budovanou stavbu
zbořit prvním závanem větérku nepřízně.
Ďurka dostal angínu a jeho upoutání na lůžko slibovalo
trvání na téměř celý týden, i když se děti z takových onemocnění vylížou obvykle velice brzy a už druhý den mívají touhu opustit lůžko a utíkat za ostatními, které slyší vřískat pod okny na hřišti. Napadlo mne, že nemoc přišla
v pravý čas jako vítaný pomocník, protože o překonání kritického týdne nám právě šlo.
Zavolal jsem kapitána, sdělil mu své obavy z myšlenkového vlivu okolí a opatrně nanesl, zda by se nedalo choroby nějak využít k zamezení styku okolí s dětmi na kritický týden.
„Pošlu ti tam doktora,“ zakončil kapitán rozhovor. Naše
spolupráce byla skutečně operativní. Za hodinu přicválal
četař aspirant, vojenský lékař, na štíhlém vraníku, kterého
přivázal k vlajkovému stožáru. Vysvětlil jsem mu naši situaci, kdy nebezpečí spočívající v psychologickém ovlivňování dětí obavami lidí z okolí stále roste.
„Mám pro vás udělat všechno, co bude v mých silách,
ať je to moudré, nebo hloupé, hlavně když vám to pomůže.“ Rozvalil se na můj kavalec, natáhl nohy ve vysokých
holínkách založil si ruce za hlavu, opřel se o zeď, na chvíli
znehybněl a koukal na svítidlo u stropu.
„Vám může pomoci jedině karanténa. Zamezení styku
okolí se školou.“
„Jak tomu zamezíme my?“ vyjádřil jsem pochybnost,
když jsem si uvědomil, že lidi nelze přivázat za nohu a znemožnit jim vydat se i do školy, kdy je napadne.
„To zařídíme. Vyhlásím ve vsi karanténu školy, zákaz
styku na dobu jednoho týdne z důvodu nakažlivé nemoci,
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a kapitánovi navrhnu, aby na kraj vesnice postavil strážnici, kde bude hlídka každého kontrolovat, a bude-li směřovat ke škole, tak ho vrátí. Vy se zase postaráte o to, aby od
vás nikdo neodešel do vsi.“
Ďurku jsme umístili v mém kamrlíku, já se přestěhoval
do kanceláře. Ďurkovi bylo sděleno, že má nakažlivou chorobu a má k němu dovolen vstup jenom Marie, která byla
očkována. Pod postel dostal nočník, aby neměl důvod místnost opustit, a celému kolektivu bylo důrazně přikázáno
nevstupovat k Ďurkovi, nechtějí-li, aby ze zájezdu sešlo
proto, že by se choroba rozšířila na ostatní. Alena přijala
úkol chodit naproti listonošovi, aby se ke škole nepřiblížil
a aby tím bylo ve vsi zřejmé, že jde o vážnou věc.
Svolal jsem poradu starších spolehlivých kluků a radil
se s nimi, jak zajistit izolaci školy od světa.
„Jde nám o to, aby sem nemohl vstoupit nikdo, ani kdo
třeba přijede vlakem,“ zdůraznil jsem požadavek takovým
způsobem, že se jim to jevilo tak, jako by nám více záleželo na tom, aby k nám neprolnuli necikáni než Cikáni.
„Budeme hlídat a na každého budeme z dálky volat, aby
se vrátil, že je u nás nemoc,“ horlivě nabízeli své služby.
„Každého samozřejmě z dálky varujte, ale hlídky, na to
teď nemáme čas, vždyť je spousta práce s přípravami, a tam
je vás právě nejvíce třeba. Uděláme něco jiného.“
Z půdy jsme snesli lepenkové krabice, nastříhali z nich
cedule, přibili hřebíky na latě a na ně napsali velkými tiskacími písmeny: „Pozor! Karanténa! Vstup přísně zakázán!“ Cedule jsme zapíchli do země ve vzdálenosti asi padesát metrů od školní budovy, jednu od druhé v dohledné
vzdálenosti. Kluci cedule hlídali, aby je nikdo nepovalil,
nevytáhl a neodnesl. Listonoš Záruba přijal roli s pochopením a humorem, dokonce se mu velice zamlouvalo, že se
nám podařilo utáhnout na vařené nudli takový těžkotonážní konvoj bab, zatížený předsudky a zbytečnými obavami.
Ve větším klidu a s přehledem pokračovaly přípravy.
) 130 (

Když v nedočkavě očekávaný jiskrný prázdninový den
nastupovali všichni ve skladu prádla a oděvů, kde přebírali slušivé khaki uniformy (děvčata skládané sukénky
a chlapci krátké kalhoty s blůzkami jednotného střihu), vyšlo najevo, že chybí Jolana. Nadějná sólistka souboru a přesvědčivá konferenciérka se snivýma očima, skromného, nenáročného vystupování. Kam se poděla?
Proběhl jsem všechny kouty, nahlédl pod postele v ložnicích, prošel půdy, mrknul pod kůlnu ke králíkům, vyběhl
na okraj lesa mezi úly včelnice, kde se kmitaly v prosluněném povětří pracovité včelky, přiložil ruce k ústům a volal
do rozevlátého kraje. „Jolano – Jolanóóó!“
Jen ozvěna z protější Ořechovky mi odpověděla
„…ohhóóó´.“
Jolana nikde. Rozběhl jsem se do vsi v předtuše, že
neodolala a šla se rozloučit. Tam však rovněž nebyla.
„Její táta kosí se sekačkou pod Polnou,“ sdělil mi správce na statku s potměšilou, nevyslovenou otázkou v očích.
„Sluníčko ji vytáhlo ze školních škamen.“
Vida, že není času nazbyt, rozběhl jsem se pastvinou
porostlou kyselou trávou k Polné.
Byla tam. Seděla na mezi a žvýkala šťovík s pohledem
upřeným na špičky nových střevíců, které ráno dostala.
„Jolano, co je s tebou? Všichni se připravují, za chvíli
přijede autobus a ty si tady sedíš!“
Koukla na mě jak vylekaná laň, vycenila dvě šňůry bílých perel, zamračila se a dodala: „Já nepojedu.“
Vzal jsem ji za ruku. Vyškubla se mi, uskočila se zoufale plachýma očima a vykřikla: „Nechte mě!“
Rozběhla se na louku, kde na sekačce seděl její táta.
S odevzdaným pohledem Indiána z rezervací přes koňské
hřbety sledoval rozhraní stojaté a pokosené traviny.
„Co je s Jolanou?“ snažil jsem se přehlušit zvuk sekačky, která švitořila jako velikonoční řehtačka.
Zastavil a lhostejně se na mě podíval. „Šak si ju zober) 131 (

te, to mama jej nahovorila, že sa viac nevráti. Šak viete, aké
sú ženské.“
Vida jeho lhostejný souhlas a pochopiv příčinu Jolanina živočišného strachu z trvalého odloučení, snažil jsem se
ji přesvědčit. Byla neoblomná. Ručička na hodinkách nezadržitelně ukrajovala čas.
Souhlas starého mám, tak žádné cavyky, rozhodl jsem
se rázně, uchopil Jolanu do náruče, popadl ji v podpaží
a pod koleny a rozeběhl se do stráně ke Květušínu. Zaryla
se mi nehty do rukou, kousala mě do ramene, kopala a zoufale ochraptělým hlasem, který vyjadřoval příšerný děs, vykřikovala: „Joj, mama, joj, mama... mamááá.“
Ne že bych ji neudržel, nepřemohl, nepřivlékl jako bezmocnou oběť. Sevřelo se mi však srdce. Takhle se lidé nezískávají pro dobrou věc, zdvihlo výstražně prst moje svědomí. Po pěti stech metrech usilovného běhu do vrchu,
když mé domluvy skončily bezvýsledně (vydal jsem ze sebe
všechno ze své kantorské výmluvnosti), položil jsem ji do
prohřátého pažitu se slovy: „Škoda, Jolano, tolik jsem na
tebe spoléhal. Rozmysli se. Za dvě hodiny odjíždíme. Budeme na tebe čekat.“
Vyskočila jako vylekaný ušák a pádila o překot nazpět
za tátou.
Autobus přijel na pečlivě zametený dvůr, usměvavý řidič si se mnou potřásl pravicí a přípravy k odjezdu vrcholily. Stejnokroje na ramínkách jsme zavěšovali dozadu, balíky se zásobním prádlem, krabice s nádobím a nezbytnými
drobnostmi šoupali pod sedačky, stany a přikrývky městnali
pod plachtu na střechu.
Poslední pohled, zamávání rukou, odposlouchané vojácké hurááá z klukovských hrdel, autobus se rozjel a daleká
cesta započala. Na dvoře zůstala stát Marie s Katkou, uslzené, se zástěrami u očí, a kolem nich houfek špuntů, kteří
ještě na členy souboru nedorostli.
Úvozovou cestou jsme pomalu dojeli na rozježděnou
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náves v Květušíně, plnou lokáčů. Pár bab v řasnatých sukních s ukoptěnýma rukama zaječelo, že hlas stačil přehlušit hukot motoru. „Ačendevleha, ačendevleha.“ (Nashledanou).
Na návsi v Polné stál zablácený gazík, z něhož vylezl
kapitán se šibalským úsměvem a za ruku držel Jolanu.
„Tady máte poslední zbloudilou ovečku.“
Ještě se zarudlýma očima, ale už šťastná a bezpečná,
když viděla plný autobus rozesmátých tváří, vrhla se do náruče děvčat, rozradostněných, že jsou všechny pohromadě.
Když jsme v poledne zasedli do restaurace v Jihlavě a já
jsem požádal vrchního, aby nás všechny obsloužil, jak se
na pořádné hosty sluší, nastala pro mne chvíle účtování.
Tady zůstali někteří nad jídelním lístkem jako nad neřešitelným rébusem, zatímco Fery, Fraňus a mnozí ostatní vyrostli pocitem pýchy, že jsou schopni samostatně si poradit
s výběrem jídla. I nejvzdorovitější primitivkové zápolili
s příborem, když viděli, že nikdo z hostů se nedloube
v knedlíku lžící, aby přitom bral maso do ruky a rval z něj
sousta jako hladový hafan.
Kolikrát jsem s vděčností vzpomněl Komenského a jeho
slov, že cestovat a poznávat svět je vyvrcholením pedagogického působení.
„To jsou, prosím vás, řecké děti?“ ptávali se s účastí
a pochopením mnozí z občanů a hladili je po vlasech.
„Ne, to jsou Cikáni, ale ti noví, jakým dává teď vyrůst
naše republika,“ odpovídal jsem s pocitem samozřejmosti.
Mnozí zjihli, tiskli mi ruce a jako by měli najednou k dětem
ještě blíž. Nechyběly však tváře, které změnily několikrát
barvu, pro jistotu se zeptali ještě jednou a potom se slovy
– tak Cikáni jsou to? Ale že jsou tak čistí, způsobní a ukáznění… a s výrazem zklamání a pochybovačnosti odcházeli.
Spávali jsme různě. V hotelu, turistické ubytovně, pod
záplatovanými stany, které jsme si vezli s sebou, kdyby nám
sluníčko přálo, nebo zase ubytovací služba nepřála.
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Náš cíl byl trojí. Především získávat Cikány pro nové
perspektivy jejich dětí, dále přesvědčovat nedůvěřivce, jimž
civilizace je přirozeným živlem, že i Cikán je schopen obrodného procesu, a konečně hromadit poznatky, zkušenosti
a otevírat okno do světa stádečku našich svěřenců. Tyto tři
úkoly jsme měli za stejně potřebné. Proto jsme se stejnou
intenzitou zpívávali a tancovali, zlézali vrchol Kriváně, Královy hole, ponořovali se do útrob Demänové a Dobšiné,
postávali před vitrínami muzeí.
Při usilovné pouti za kulturou nechyběla ani romantika.
Vitalita našich svěřenců pomáhala překonávat všechna strádání namáhavého vandrování.
Pod Domicou jsme rozbili svůj tábor za tichého podvečera v útulné úžlabině pod vápencovými kopci, porostlými
divokými keři. Autobus zůstal pod kopcem na vedlejší cestě, odbočující z hlavní silnice.
Noc pohltila kontury horizontu. Ze stanů se ozývalo
hluboké oddychování všech do úpadu znavených celodenní štrapácí a množstvím nových dojmů. Spustil se tichý déšť
a zaharašil na vetché stanové dílce. Nemohl jsem usnout.
Přemýšlel jsem o událostech rušného dne a kombinoval detaily zítřejšího plánu. Když déšť zesílil a zdáli zahuhlal hrom,
zašmátral někdo na celtě mého stanu a ve světle baterky se
ve vchodu objevila vyděšená tvář Ďurkova. Cenil žluté
zuby, vystrašeně mumlal a jeho hlas přešel v koktání, přičemž se mu ducaté tváře třásly jako pašíkovi nad korytem.
„Pa – ne – pane – u – u – učiteli, někdo nááám ukrad
stan.“
Vyletěl jsem do deště a svítím, kam mi Ďurka ukazuje.
Na zemi hromada čehosi šedého, zplihlého a promočeného.
Hrábl jsem do toho nohou. Deky. Chumel přikrývek se zamlel a mátožně z nich vykoukly tři mžourající obličeje. Stan
pryč i s kolíky.
„Kdy se to stalo,“ houknul jsem na Ďurku a bylo mi do
smíchu.
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„Asi před ho-ho-hodinou.“
„A proč jdeš až teď?“
Zacvakal zuby a vrazil hlavu do ramenou. Nevida momentálně jiné řešení, přijal jsem je pod svou střechu, do níž
zatím zatékalo jen malými čůrky.
Bouře se blížila, ve stanu se rozsvěcovalo ohni blesků,
které se klikatily nad vápencovými skalami. Lijavec sílil, až
přešel v souvislé hučení. Během čtvrt hodiny stáli všichni
ve všech stanech s dekami nad hlavou. Úžlabina se změnila v dravou horskou bystřinu, která nám sahala do půli lýtek. Zbytek noci jsme prostáli, já brouzdal od stanu ke stanu, abych se přesvědčil, jak vysoko sahá voda.
Trpká zkušenost. Peskoval jsem se v duchu už v noci za
zásadní zanedbání tábornických pravidel – stany se přece
stavějí tak, aby voda nemohla tábořiště zaplavit.
Když se na nás po ránu usmálo sluníčko, vysušilo poslední krůpěj a nálada stoupla k normálu, vypověděl mi
Ďurka noční dobrodružství se stanem.
Za dosud mírného deště vytáhl kdosi opatrně kolíky
(stany byly bez podlah), popadl celý sepnutý stan a zmizel
do noci. Kluci se vylekali tak, že se báli vylézt z přikrývek,
jen hlavy zatáhli jako hlemýžď do bezpečí ulity. Teprve
když přikrývky ztěžkly a tepláky se jim začaly lepit na tělo,
odvážil se Ďurka vylézt a hledat útočiště.
„Měl jsi v kalhotách, jen to řekni,“ vyhodnotil Ďurkovu situaci Fraňus.
První cikánská osada, v níž jsme začali svou kulturně
přesvědčovací akci, byla zapíchnuta do stráně na kraji lesa.
Údolím tekla říčka, přes kterou bylo hozeno přitesané břevno. Udržet na něm balanc nebyla maličkost. Jako chajdy na
kuřích nožkách hrbila se obydlí pobitá plechem ze sudů od
asfaltu. Začernalá prkna s povytaženými hřebíky odstávala
a poskytovala možnost prohlédnout jimi jako dlaněmi
s roztaženými prsty.
Když jsme s halasem vyrazili z autobusu a jako jednot) 135 (

ně uniformovaná složka stoupali husím pochodem do stráně, zahemžilo se kolem chalup a šňůrky postav, polonahých
nebo oděných v cáry, směřovaly k lesu a mizely v něm.
V červencovém slunci zůstala opřena o stěnu stát dvojice
slepců, kteří se snažili vyhaslými důlky vystopovat neznámé vetřelce. Nebyli patrně na podobné návštěvy zvyklí.
V primitivním přístřešku ze dvou kůlů a kusu plechu ležela na troše slámy stařena. U hlavy jí ležel otlučený smaltovaný kastrůlek, ve kterém v šedé tekutině, jež mohla být
mlékem, plavaly kousky rozmočeného chleba.
Co nohy mělo, vzalo je na ramena a „ušlo do hory“.
Dal jsem pokyn, aby naši odešli přesvědčovat, a se zbytkem jsme usedli do trávy opodál, protože bezprostřední
sousedství příbytků bylo klozetem pod širým nebem. Po
chvilce se začaly z lesa trousit děti, vychrtlé, s prázdnými
pohledy a robinsonskými hřívami na hlavách. Vzali jsme je
mezi sebe a zatančili „polovníka“.
Plachost a bázeň vtištěné do obličejů pomalu vyprchaly, vždyť všechny děti jsou nakonec v podstatě stejné. Zvědavé, družné a skotačivé. Naši je postupně vytahali z lesních
houštin a za nimi se nemenší zvědavostí puzeni přikradli
i jejich rodiče.
Zábava se zpěvy a tanci přešla postupně v neorganizovaný rozhovor dotazů a odpovědí, do něhož jsme vpašovali to, co jsme potřebovali. Nejvíce práce dalo přesvědčit
je, že děti v khaki šortkách, nažehlené a ostříhané, jsou také
cikánské děti, nikoli děti pánů (připouštěli, že snad by
mohly být vybranými potomky primášů), jak se vyjadřovali. Že ještě před dvěma, třemi lety byly stejně odrbané, plaché a nevědomé jako jejich protějšky.
K jak úžasné metamorfóze došlo, to jsem si především
uvědomoval já sám. Jakou odezvu zanechaly dojmy, které
přerušily jednotvárný tok života od světa odloučeného cikánského ghetta, dojmy, které jistě vnímali jako v polosnu,
to jsem se neodvažoval domýšlet.
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Dojem nezapomenutelný, tristní a deprimující v nás zanechala Moldava s cikánskou osadou uprostřed kukuřičných
lánů. Postavy nudistů, degenerovaných, mátožně se ploužících od chajdy k chajdě, přitiskly sebevědomí nejen nás
dospělých, ale i dětí tak, že nám bylo najednou smutno při
veškerém uvědoměle nastřádaném elánu.
Neslavně vešla do historie tato obec v předválečném
období jako podezřelá z kanibalismu. Ať už historická pravda, tendenčně zkreslovaná dříve i nyní, byla jakákoli, nutkavě se mi loudila myšlenka, že by bylo přímo proti zákonům přirozeného vývoje, aby se v podobném prostředí
nerodil zločin.
S potěšením jsem kvitoval, jak rády opouštěly naše děti
toto místa, omývaly si ruce v potoce a drhly je pískem, připomínajíce si, že při loučení někomu podaly ruku.
Tady se nedalo udělat nic dobrého. To byla jen vysoká
škola životních zkušeností pro naše svěřence. Mnohokrát
jsem potom argumentoval Moldavou, když pozapomněly,
jak tvrdý životní úděl prožívají mnohé skupiny Cikánů.
Nebylo všude přijetí jen tísnivé a deprimující. Zavítali
jsme i do osad, kam nás předešla pověst a obyvatelé nás
vítali s úsměvy na tvářích a kyticemi v rukou. Objímali se
s dětmi, vítali je s upřímnými sympatiemi. Sami přišli
s kytarami a revanšovali se zpěvem za pozorně sledovaný
program. Usedali s námi do autobusu a vyprovázeli nás
daleko za osadu, stáli v těsném semknutí a mávali nám, dokud jim autobus nezmizel v zákrutu cesty.
Byl jsem vděčen za taková setkání, která osvětlila perspektivy dětem a vlila novou naději v úspěšnost našeho
počínání.
Za slunného odpůldne jsme zavítali do lázeňského místa
stuleného ve věnci kopců, porostlých košatými listnáči. Sváteční nálada, občané nažehlení a ustrojení. Do městských
sadů směřovaly zástupy domorodců i lázeňských hostí.
V mušli na pódiu se připravoval promenádní koncert,
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který sliboval překvapivou návštěvu dobré tisícovky posluchačů. Vnuklo mi to myšlenku využít nabízené situace a pokusit se ovlivnit a nepřímo tak donutit k zamyšlení naráz
velký počet občanů, schopných vnímat v oddychovém odpůldni obrazy vedoucí k zamyšlení.
Zašel jsem za pořadateli, ve stručnosti vysvětlil náš úkol
a cíl a získal je pro svůj úmysl.
„Máme tu s Ciganmi svoje problémy, aj sa potýkame
s názormi ľudí,“ až mě překvapilo, jak kladně se postavili
k mému neskromnému požadavku, formulovanému jako
prosba.
Pohled na naše zpěváky je ubezpečil, že nepůjde o improvizaci a profanující záležitost.
Když hudba zahrála několik skladeb a konferenciér uvedl pořad, když se publikum usadilo a uklidnilo, vystoupil
jsem na pódium a v několika minutách seznámil s účelem
a programem našeho vystoupení. V hledišti se rozhostilo
ticho, že bylo slyšet šustit listí v korunách stromů, pohybujících se v mírném vánku. Obličeje zvědavé a vyčkávající
i překvapené, které se stáhly, jako by jejich majitelé cucali
citron. Kluci s děvčaty nastoupili suverénně, ukázněně, bez
jediného slova a zbytečného pohybu, jak byli zvyklí. Konferoval jsem sám, dirigoval Džoban. Ozval se bouřlivý
aplaus a volání obdivu. Program pokračoval tancem. Vida
souhlasnou pozornost publika, rozhodl jsem se uplatnit připravený program v plné šíři. Velmi brzy jsem však zpozoroval známky rozladění.
„Zaplatili jsme si koncert, nebo jsme přišli koukat na
černé huby,“ zaslechl jsem poznámku z prvních řad.
„My si jich tu užijem aj tak dost.“
Potlesk slábl, zato sílilo pískání, takže jsem získal dojem, že stojím u mantinelu a sleduji hokejový zápas.
Rychle jsem program ukončil, poděkoval a už za zvuků hudby, která stála připravena, aby nás vystřídala, jsme
sestupovali z pódia.
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„Jak to dopadlo?“ zkoumavě mi viseli všichni na rtech,
jak byli po každém vystoupení zvyklí.
„Moc se jim to líbilo, přece jste slyšeli, jak tleskali
a pískali,“ vnutil jsem se do úsměvu a bylo mi hořko.
Uvědomoval jsem si po nepříjemné zkušenosti, jak trpká je někdy cesta získávat sympatie lidí, i když úmysl je
čistý, a že méně někdy bývá více.
Nebyl jsem po několika úvodních dnech spokojen
s výsledky naší práce. Cítil jsem se více prosebníkem než
dárcem, který by obohacoval shromážděné publikum.
Pravidelně jsme se stavěli na odboru kultury příslušného okresního národního výboru a posléze na místních národních výborech. Především jsme potřebovali znát místa
větší koncentrace Cikánů, jejich úroveň a vztahy k prostředí, které se v jednotlivých místech od sebe skutečně diametrálně lišily. Těch několik málo dnů putování mě dokonale
vyléčilo z mého idealismu, že většina lidí, která uvidí možnost odstranění bídy hmotné a mravní, bude ochotna se
podílet na kultivaci člověka, nebo aspoň svými sympatiemi
podpoří naše snažení.
Ó já bloud. Zkušenosti mě otloukaly každým dnem
a posmívaly se mému entuziasmu. Nejenže z lhostejných
pohledů tatíků z řad konšelstva na místních národních výborech zíral nezájem, nechyběla ani zřejmá, jasně formulovaná nechuť, dokonce nenávist a zloba.
„Ciganov chcete prerábať?“ zíral na mě nejednou tupým
pohledem obličej s prasečíma očkama a nevyslovenou otázkou v nich.
„Ozaj nemáte rozumnejšiu robotu?“
Bylo mi pravidlem vyslechnout projev o zbytečnosti našeho počínání. Má slova o tom, že naše vlast, již chceme zvát
socialistickou, má ve svém štítě realizaci ideálů humanizace
člověka bez rozdílu jazyka, barvy pleti a původu, budila shovívavý úsměv, pod nímž jsem se scvrkával na pidimužíka,
zatímco sebevědomý rozšafa přede mnou jako by mě káral:
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„To musíš, chlapečku, sníst ještě hodně knedlíků, než pochopíš, jaký je skutečný život, jeho požadavky a zákony.“
Slova „vy ste teda učitel“ mi zněla jako výraz dokonalého pohrdání, když jsem jednou z pootevřených dveří vedlejší kanceláře zaslechl vyjádření „taký učitel si príde a bude
si myslieť, že všeci pre jeho Ciganov padnú na riť“, měl
jsem, uchvácen vztekem, chuť všechno sbalit, vrátit se a vykřičet do celého světa, jak lidská omezenost a tupost maří
dobré úmysly. Místo toho jsem však pouze rozkousl novou
hořkou pilulku tvrdé skutečnosti, že za každou myšlenku,
natož čin, je nutno se bít.
Nejeli jsme naslepo jako kluci, kteří utečou svým rodičům za dobrodružstvím do neprozkoumaných končin. Provázel nás souhlas ministra vnitra, ateistické požehnání předsedy ONV, stranily nám školské orgány našeho okresu
a kraje, ždímali palce vojáci… Nebylo nám však pranic
platné toto sympatizující zázemí, když jsme v bitevním poli
stáli jako nazí v trní.
Jako deus ex machina se uprostřed naší deprese zjevil
můj pražský přítel. V uniformě desátníka paradesantní jednotky. Pálil ho na vojně kavalec i cvičák, když se dověděl,
že jsme na cestách, a jako bystré pražské dítě nezůstal na
pochybách, že je ho víc potřebí mezi námi než na vojně. Jak
odzbrojil svého velitele, že mu dal v prvním ročníku základní služby mimořádnou dovolenou, je pro mne záhadou ještě dnes.
Objevil se a naplnil optimismem naše povadlé řady,
když už z nás téměř veškerý elán vyčpěl a my seděli s hlavami mezi koleny a plánovali příští den už jen pod tlakem
setrvačnosti.
„S tím jsi nepočítal, že zápas s byrokratickou tupostí tě
uondá víc než cikánská omezenost?“ zeptal se mě zpola jízlivě, jako když přistihne učitel žáčka nepřipraveného, a vycenil na mě šibalsky levý špičák.
„Kdyby nebylo podobných suverénně rozhodujících
) 140 (

vychytralých pitomců, tak už by dávno Cikány nebylo třeba získávat pro školu.“
Uměl brilantně přehnat skutečnost a tím podtrhnout
podstatu věci.
„Jak je ale přesvědčíš, že naše počínání je k něčemu
dobré?“
Věděli jsme oba nejlépe, jak přehlížený byl náš požadavek procezený děravým mozkem obecního potentáta, který
si formuloval názor na Cikány v prvních klukovských pranicích.
„Je třeba změnit taktiku. Tys moc velkej humanista.
Tvoje spravedlnost provokuje a do této situace se nehodí,“
pravil, jako by mě káral a současně mi pochleboval.
„Na to musíme jinak.“ Pochopil jsem okamžitě, když
sundal blůzu, odpáral z nárameníků desátnické prýmky a na
patřičné místo napíchl lesklé zlaté hvězdy. Vyleštil odznak
parašutisty na prsou, olíznul nárty bot o kalhoty, nasadil
lodičku do čela, které nasupil, a s tvrdým přízvukem v hlase
zdůraznil: „Vážený soudruhu! Na to se musí od lesa. Svět
chce být klamán. Tak dlouho v naší společnosti žiješ, a ještě
neznáš, po čem naši náčelníci touží?“
Úvod a rámec jednání na národních výborech motivoval od onoho kritického rozhodnutí sám. Nikdo nepostřehl
šibalství skryté za drsnými slovy a nakrabeným čelem, když
se představoval jako zástupce ministerstva vnitra. Přednesl
stroze naše požadavky a nezapomněl zdůraznit, že sám soudruh ministr je velmi zvědav na výsledky naší mise a je
samé přímo osobně žádá o zasílání dílčích zpráv. Jak jsme
se později přesvědčili, došla skutečně ministerstvu celá řada
hlášení plných chvalozpěvů na naše působení i překvapivě
rychlé kulturní probuzení Cikánů pod vlivem naší činnosti.
Tím se změnila naše situace. Z prosebníků se stali žadatelé. Tolik ohnutých hřbetů, roztřesených rukou a sladce
modulovaných hlasů jsem dosud neměl příležitost vidět
a slyšet. Byla to kouzelná proměna.
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Rázem byl k dispozici rozhlas, doprovázeli nás „zasvěcení a na věci zainteresovaní“ pracovníci, byla k dispozici
auta, ba dokonce noclehy a stravování nám bylo poskytováno jako pozornost, o niž jsme nežádali. Hřáli jsme se na
výsluní zájmu. Starosti všedního dne zmizely a my se mohli
cele věnovat předsevzatému poslání.
Boční křižovatka košického předměstí se stala na odpůldne naším jevištěm. Zaplnila se zástupy snědých i bílých
tváří, těmito dychtivými, oněmi zvědavými. Stáli i na okenních rámech, římsách, zdech kolem zahrad.
„Cigani tu spievajú, hybajte rýchlo,“ ozývaly se hlasy
z hloučků, které se nořily ze zákoutí postranních uliček. Cikánský bezdrátový telegraf, který mě tolikrát uváděl v úžas,
zase zapůsobil a vylidnil všechny brlohy, aby vytáhl neduživce a lenochy, kteří se nedají hned tak něčím probudit ze
své letargie.
V tribuna lidu vyrostl inteligentní Deži, který až dosud
stál v pozadí. Působil svým skromným a nenáročným vlivem na tvorbu veřejného mínění pod domácí střechou a nyní překvapil vášnivou argumentací, prýštící ze srdce.
Byl jsem v té chvíli hrdý na své chlapce, kteří zmužněli
a zocelili se v názorech. Byl jsem zatlačen do pozadí a zjišťoval k svému uspokojení, že rostou přesvědčení zastánci
myšlenky obrody Cikánů vlastními silami.
Slzící cikánské mámy, které se objímaly s našimi chlapci a děvčaty, dokumentovaly, že nejde o divadlo s dočasným
efektem, ale o záležitost srdce a porozumění.
Nevěděl jsem si zatím rady s indiferentními tvářemi
zevlujících necikánských občanů. Oficiální projevy zástupců institucí mě nepřesvědčovaly o upřímné spolupráci (byly
pochopitelně výjimky). Tušil jsem v nich většinou studený
projev služební povinnosti a utvrzoval se v domněnce, která krystalizovala v přesvědčení, že získat opravdový interes
celé společnosti bude znamenat neméně tvrdý ořech než
získat masovou spoluúčast a spolupráci Cikánů.
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Závěrečné vystoupení, které bylo současně rozloučením,
se odbývalo v přírodním amfiteátru v Prešově.
Byli jsme už utahaní jako kočky. Skvrny na stejnokrojích (ty se vyžehlit nedaly) nesly stopy dalekých štrapácí
a noclehů pod stany. Pohublé obličeje svědčily o tom, že
bylo až příliš často nutno vybočit z pravidelného denního
režimu. Stesky „aby se jelo domů“ mě nutily povinně nabádat k vytrvalosti, ale zároveň blažily vědomím, že v nich
byl vypěstován cit nazývat jeden bod na kostrbaté zeměkouli svým domovem.
Poslední vystoupení nebylo naší sólovou záležitostí.
Sjely se cikánské lidové soubory ze všech koutů východňárského kraje. Močarmanská cikánská svatba uchvátila
všechny přítomné temperamentem a pestrostí krojů. Byli
mezi svými. To nebylo představení na odiv obecenstvu.
Manifestace náležitosti k společné radosti i společné bídě.
Nikoli přehlídka nažehlených krojovaných skupin, ale projev štěstí, které se rozdává i bere. Bez této vzájemnosti by
nemohlo být skutečným štěstím.
„Pozri, pozri, aj to sú Cigani,“ vykřikovali snědí tátové
a zdvihali na ramena své ratolesti, aby lépe viděly.
„Aj ty budeš taký, keď vyrasteš,“ to byla slova, která mě
odměňovala víc, než kdyby mi byl cpal do kapes stokoruny.
S večerem pohasl sluneční svit, Prešov se utopil v šeru,
na rampách se rozsvítily šňůry žárovek. Cimbalisté s vykasanými rukávy rozkmitali paličky na rozdováděných strunách, upocení basisté mistrně roztáčeli své nástroje a vkládali do nich celou duši. Hvězdy na obloze mrkaly údivem
a rytmický dupot roztančených souborů ukolébal ke spánku. Však mnozí z našich klimbali s hlavou mezi koleny
a ještě v polospánku pohybovali do rytmu rameny.
Spánek byl jen malým intermezzem. Dopoledne jsme se
ještě všichni vyšplouchali v bazénu městských lázní, abychom osvěženi nastoupili do autobusu.
Poslední slova našich hostitelů, stisky rukou s přáním
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brzkého shledání (slibů, že to budou dělat jako my, bylo, že
by za ně byl v Praze dům) a vyrazili jsme na zpáteční cestu.
Zasněžené tatranské velikány uvedly všechny v němý
úžas. Někteří z nich možná táhli již někdy pod jejich štíty pod
plachtou vozu nebo stuleni v uličkách drkotajícího vagonu.
Dnes však projížděli kolem jako kultivovaní lidé s vnímavýma, otevřenýma očima a dychtivou zvídavostí v nich.
Byl bych nesl jako neodpustitelnou krutost neposkytnout jim příležitost dát se vytáhnout lanovkou na Skalnaté
pleso, hodit lesklou minci do jeho čirých vod, pokochat se
pohledem na nevýslovné kráse, jež jim ležela u nohou i tyčila se nad jejich hlavami. Fyzicky nejzdatnější se vyškrábali na úbočí Lomnického štítu, aby dychtivýma rukama
uprostřed parného léta hrabali sníh. Mačkali hroudy, koulovali se, cpali si ho za košili a sjížděli po botách i po zadnici po zledovatělém splazu.
Pod převislou skálou kuchtila děvčata tábornický oběd.
Kamzíci pyšně, zvysoka ze strmých útesů shlíželi na vyhladovělého hada řadícího se před kotlem vřící polévky a nedali se vyrušit ani neobvyklou hudbou vyluzovanou lžícemi a jídelními miskami.
„Tady je krásně, pane učiteli,“ usmívala se na mě Jolana perličkami zubů a její snivé oči jako by vyslovovaly
obavu, že je to sen, který se rozplyne a víc se nevrátí.
„Všude je u nás krásně,“ vzal jsem ji za bradu a pohladil po vlasech.
„Je nám dobře, viďte, a bude pořád líp, už nikdy hůř.
I na nás to záleží.“
Jak jsme se sblížili! Tytam byly černé vzpomínky ze
začátků. Tradice společně prožitých strastí i radostí nás
sblížily natolik, že jsem si musel připomínat svou funkci
pedagoga.
„Vy jste jako naše maminka,“ zaslechl jsem, jak se několikrát vyznávali Růže ze svých citů. „A pan učitel jako
náš táta.“
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Nestali se z nás profesionálové. Zbývající dva dny cesty, které nás dělily od hlavního města, kam jsme směřovali, jsme doslova prozpívali. Zpívali jsme pro radost, pro své
vlastní potěšení. Bez obav, že něco kiksne, že nasadíme
nestejně, že jsme pod palbou kritiky.
„Tamhle jsem ležel v koutě na zemi, když jsme jeli ze
Slovenska na Čechy,“ důvěrně mi sděloval Fery, když jsme
zašli v Praze prohlédnout si hlavní nádraží. Asi se mu vybavilo martyrium tehdejšího putování. Snad žaludek, snad
jemné svědění po těle mu připomnělo, jaké to tehdy bylo.
Tíseň se mu zračila v rysech tváře a bylo vidět, že nemá
v úmyslu se o své momentální pocity dělit s ostatními.
Zlatá Praha, naše Praha (jak se nám povedlo jim vštípit), jim ležela u nohou. Obdivovali giganty s mohutnými
kyji střežící vchod do staroslavného panovnického sídla.
Natahovali ruce a počítali věže ve snaze se přesvědčit a dokázat, že je opravdu stověžatá. Úžasem je naplňoval shon
v ulicích. Tlumeně doléhal cinkot tramvají a hukot motorů.
Němě, někdo se stisknutými, jiný s pootevřenými ústy vykrucovali hlavy pod svatovítskou klenbou. Paláce, muzea,
sochy, zoologická zahrada, tajemná zákoutí staropražských
uliček, náměstí i petřínské stráně jsme prošmejdili ve zbývajících pár dnech pražského pobytu.
Ověřovali si na vlastních prožitcích, že tyto hodnoty
jsou přístupny všem bez rozdílu, jen je třeba po nich zatoužit a natáhnout ruku.
Vraceli jsme se ze stanice petřínské lanovky Karmelitskou ulicí. Provoz dopravních prostředků pojednou utichl
a zpomalil se.
Odtrhli jsme zraky od budovy ministerstva školství, na
niž jsem je právě upozorňoval, a zahleděli se do ulice. Prostředkem kodrcaly tři vozy přikryté plachtou.
„Cikáni,“ vydechlo stísněně několik hlasů. Jako přízrak
hrčely po kamenné dlažbě velkoměsta. Vpředu seděl zarostlý muž s košilí na prsou rozepjatou, cigaretu v koutku úst,
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bič zplihle visící mezi postraňky. Pohled upřený do neznáma. Děravou plachtou vykukovaly rozcuchané dětské hlavy. Vzadu na otepi seděla Cikánka v šátku uvázaném na
babku, s nemluvnětem u prsu. Všichni stáli jako přimrazeni. Nikdo neřekl jediného slova.
Snažil jsem se domyslet, co asi probíhá sotva rozvitými dětskými rozoumky. Potlačil jsem roj protichůdných
spekulací a vykročil. Připadalo mi surové, zbytečné a nemístné v té chvíli cokoli komentovat.
Ten den padl neúprosný požadavek. Pojedeme domů.
Připadalo mi vše rázem takové jednoduché. Veškerá
námaha. Plány. Investované úsilí.
Vždyť je to opravdu tak jednoduché. Nejde přece o nic
víc, ale ani o nic méně, než aby se všichni z nich cítili v této
zemi doma.

ZodpovÏdnost za celek
Úspěšný návrat byl naším triumfem. Drobotina, která
zůstala doma, jásala a nadšeně tleskala, jako by vítala hrdiny z vítězného boje. Tak to také cítili a prožívali členové
souboru, kteří ze sebe bleskurychle stáhli skvrnami pokryté a propocené oděvy a v trenýrkách se rozběhli do prohřáté šumavské stráně.
Sledoval jsem naoko s nezájmem, jak hladí kůru javoru, který jim připomínal domov, běhají za motýly, posedávají na včelnici a přihlížejí hemžení pilných včelek, okukují,
zda poporostly ovocné stromky v sadě, přinášejí v uzlících
šátků a v bundách přehnutých na břiše hříbky, lišky a kozáky, vracejí se s modrými vousy pod nosem a se skvrnami na tvářích, ale s hrnečky plnými borůvek a červenajících
se brusin.
Katka s uspokojením sdělovala, jaké má nyní v kuchyni
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vydatné a ochotné pomocníky, kteří neodmlouvají, ale naopak do práce se hrnou a žádají o ni, škrábou brambory, nosí dříví a uhlí, umývají nádobí, a hlavně ve vystupování jak
vyrostli, jsou slušní a uctiví. O všechno slušně požádají,
poděkují, jako by uplynulý měsíc na cestách byl pro ně školou bontonu.
Osazenstvo domova se začalo takřka den ode dne rozrůstat. Věrka, která byla duší orgánu péče o mládež, našla
jakoby kouzelným proutkem otevřený prostor pro řešení
sociálních neduhů v cikánských prostředích, s čímž si dosud, tak jako i ostatní pracovníci, nevěděla rady.
„Teď můžeme podávat soudu návrhy na opatření,“ říkala, „protože máme děti kam dávat. Ne jako dříve, kdy pracovníci soudu krčili rameny a říkali – kam děti dáme, když
vyneseme rozhodnutí, budeme jen pro legraci, protože
všechno zůstane jen na papíře.“ Brzy se ozvaly požadavky
na umístění dětí i z míst vzdálených, ze sousedních okresů
i z míst mimo jižní Čechy.
Těžko říci, jakými cestami se do světa dostal ohlas, že
pečujeme o cikánské děti bez ohledu na okresní a krajský
patriotismus: skutečnost byla taková, že jsme přijali i skupinku cikánských trosečníků až ze záchytného dětského
domova v Košicích. Prý si tam s nimi nevědí rady, jsou
narušitelé kázně v dětských výchovných zařízeních, strůjci
permanentních konfliktních situací.
„Snad v ryze cikánském prostředí bude možno snáze
jejich negativismus ovlivnit k prospěchu dětí i společnosti,“
bylo napsáno v přípise, který s sebou přivezl vychovatel.
Opravdu možno bylo. Naši chlapci a děvčata rostli před
očima den ode dne, nejen v tělesných proporcích, ale především v jednání, jak se bez vlivu scestného rodinného prostředí utvářel a dále vyvíjel jejich charakter.
Rozrostl se i stav výchovných pracovníků, protože náš
skromný houfec už nestačil obhospodařit svěřené stádečko
ve škole ani mimo vyučování. Vychovatelka Jarka vnesla
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elán do náplně volného času a Karel, mladý učitel s tříletou
praxí, se podělil se mnou o děti v dopoledním vyučování
a velice brzy se stal zapáleným bojovníkem v úsilí o trvalé
změny v dětských myslích. Škola se rozrostla o další třídu
a domov o další chlapecké a dívčí ložnice.
V hlavě nám ležel potenciální cikánský separatismus
a možné důsledky vyplývající z ryze cikánského společenství. Po předchozích dlouhodobějších polemikách s kapitánem a s Věrkou byli k nám v menším počtu přisunuti
i čeští chlapci a děvčata, aby složení alespoň přibližně odpovídalo realitě sociálního složení společnosti. Dbali jsme
na to, aby to byly děti pokud možno slušné úrovně chování i intelektu, aby byly rovnocennými partnery, a pokud
možno i vzory v jednání i ve výsledcích školní práce. Potřebovali jsme do houfu štiky a rivaly.
Styl práce získával den ode dne na systému a plánovitosti. Na nástěnce se vždy ráno objevil denní program, který
se na společném ranním nástupu vyhlašoval a na večerním
shromáždění se jeho plnění hodnotilo. Utužovala se kázeň,
denní režim a režim domova se stal zákonem a jeho dodržování bylo sledováno ostřížími zraky nejen nás dospělých,
ale i rozum nabírajícími starousedlíky.
S nováčky přestaly být potíže nepřekonatelného rázu,
protože zapadli do takového kolotoče, že než se z něj stačili vzpamatovat, byli pohlceni duchem domova, který nedovoloval extravagance. Povýšil jsem starší ukázněné chlapce a děvčata na úroveň pomocných vychovatelů, tak s nimi
bylo i jednáno a časem se našel i fond, aby mohli být za
svou opravdu vydatnou pomoc i odměněni.
Nově nastoupivší vychovatelka Jarka se vypravila s dětmi jednu podzimní neděli na pouť do střediskové obce.
V našem skromném osamoceném prostředí to byla pro
všechny atrakce, které se nemohlo vyrovnat sebezajímavější
kino nebo turistická vycházka. Kolotoče, střelnice, hemžení davů lidí a záplava zajímavostí, to byl pro všechny pří) 148 (

mo trhák, na který se těšívali celý rok, který se prožívá celou bytostí a na který se dlouho vzpomíná. Vrátili se večer
plni dojmů, s náručemi roztodivných blýskavých cetek, kluci s kyticemi vystřílených umělých květin.
Právě se drhli a sprchovali v nově vybudované umývárně, když tu slyším až na druhý konec chodby úpěnlivý nářek a zlobné hlasy starších chlapců, které ho přehlušovaly.
Rozběhnu se, otevřu dveře a vidím v koutě stojícího nováčka Jožku Baloga, kryjícího si rukama hlavu, a kolem něj
v kruhu skupinku chlapců.
V ruce drželi ručníky na konci zauzlené a mydlili jimi
Jožku hlava nehlava, že nevěděl, kam dřív vztáhnout ruce.
„Co to děláte,“ zahřměl jsem rozdurděně, když tu mi
zastoupil cestu Fery a snažil se mne vymanévrovat zpět na
chodbu.
„Pane učiteli, nechte to na nás, neděláme nic špatného,
potom vám to vysvětlíme.“
Polkl jsem a zavřel za sebou dveře. Vřískot uvnitř umývárny pokračoval a můj nastražený sluch zachytil hněvivá
a důrazná slova:
„Ty nám budeš dělat ostudu? Ty chceš, aby o nás říkali, že Cikáni kradou, abysme se museli stydět vylézt mezi
lidi?“
A zase vřískot kolektivem trestaného Jožky, z něhož se
drala odpověď na položenou otázku:
„Nebudu, už to nikdy nebudu dělat, už to neudělám,
slibuju, na mou duši, čestné slovo…“
Všechno mi potom vysvětlila Jarka, když opadly emoce a všichni jsme se navečer slezli v útulné místnosti vybavené pohovkami z naskládaných matrací, překrytých přikrývkami, kde jsme obvykle po práci hodnotili den a jeho
průběh.
„Došli jsme na pouť a já všem dala rozchod s tím, že se
za hodinu sejdeme, zkontrolujeme, zda jsme všichni, a potom zase se bude moci každý bavit po svém.
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Když jsme se tedy sešli, vidím, že několik kluků ukusuje z tabulky drahé čokolády, na kterou nikdo z nich nemohl mít tolik peněz, protože jsem jim všem hromadně
platila kolotoč, houpačky a střelnici a rozdávala cucavé
bonbony a karamely, které jsem pro všechny nakoupila.
Zeptala jsem se, kdo jim dal čokoládu, a vylezlo z nich, že
Jožka. Uhodila jsem na něj. Přiznal se, že ji ukradl. Dvacet se mu jich podařilo v nestřežené chvíli vybrat ze stánku, aniž by prodavač něco postřehl. Ještě dvanáct jich měl
netknutých pod bundou; ty jsem vrátila a zbytek zaplatila.
Omluvila jsem se, prodavač to vzal s humorem.“
Přemítal jsem, jak se zachovám, protože řešení, které
kluci uskutečnili, bylo sice účinné, ale zavánělo pěstním
právem a nebylo možno se s ním navenek ztotožnit. Niterně jsem však byl spokojen, protože jejich osobité řešení
bylo dokumentem nezvratnosti změn v postojích k pojmu
cikánská čest. Jak zcela jiný obsah měl v době, kdy jsme
začínali.
Trestat je za to nemohu, uvažoval jsem, protože bych
jim tím dokázal, že se nevyplácí stavět se s přesvědčením
na stranu dobra a nedat příležitost zlu, aby se mohlo šířit.
„Netroufám si vás kárat za způsob, jakým jste dali Jožkovi najevo, jak se jednat nemá, nemohu však ani souhlasit s tím, abyste takové záležitosti vyřizovali sami. Rozhodování o míře provinění a o formách trestů přísluší nám.
Příště počkejte až na moje rozhodnutí.“
Souhlasili. Netroufal jsem si ani uvažovat, že bych byl
tuto delikátní situaci vyřešil lépe. Spojit potrestání delikventa s rozvojem zodpovědnosti za celek u řady ostatních bych
byl asi těžko dokázal.
Začali jsme už opravdově počítat se spoluprací takřka
před očima pozitivně se rozvíjejících se chlapců a děvčat.
Rostli i fyzicky, mužněli, děvčata rostla do krásy a půvabu. Nebyli to jen starousedlíci, kteří vyrůstali v osobnosti,
mnohý nováček vyrostl překvapivě rychle v aktivního spo) 150 (

lupracovníka a spolutvůrce hodnot jak materiálních, tak
především morálních.

VÏdÏnÌ a umÏnÌ
Neobvyklou výjimkou mezi nováčky byl Ondra Olejár.
Jeho jméno uvedené v příběhu je pseudonym. Ve skutečnosti se jmenoval Dezider Lacko. Na rozdíl od ostatních nováčků, které buď přivážely pracovnice péče o mládež vystrašené a často vzpouzející se, nebo pro které jsme si na
výzvu sami dojeli, Ondra přijel sám. Bylo to před Vánocemi, když se tehdy třináctiletý objevil ve dveřích učebny,
v neforemných botách, ošuntělém saku, s přerostlými vlasy, ale s jiskrou a hloubkou v inteligentních očích. Jeho
vystupování bylo chování malého lorda a působilo paradoxně ve srovnání s jeho zevnějškem. Jednak se představil,
poměrně souvisle informoval o svých osudech a zakončil
prosbou, zda by směl ve škole zůstat, aby se naučil číst
a psát.
Přistěhoval se s vlastní matkou a nevlastním otcem. Ten
nahradil vlastního otce, který zahynul za války v koncentráku. Vnesl však do rodinného prostředí pouze negativní prvky soužití, jaké otčím, který má zájem pouze na matce jako
na ženě, ve vztahu k nevlastním dětem do rodiny může
vnést. V rodině byl ještě vlastní bratr a nevlastní sestra.
Přistěhovali se do Tábora a Ondra skládal příležitostně
uhlí tak jako mnoho cikánských chlapců jeho věku. Do
školy dosud nechodil, ani mu na mysl nepřišlo, že by po
ní zatoužil, i když se občas s úžasem zahleděl na lidi, kteří
ovládali dovednosti gramoty a se zběhlostí luštili písmenka v novinách i v tlustých knihách. Byl srozuměn s tím, že
jemu jako příslušníku cikánského rodu je tato oblast poznání uzavřena, a neprožíval nad tím lítost, ani závist.
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Cítil se už dost velkým a silným (fyzicky zdatný a vyvinutý chlapec to skutečně byl) a rozhodl se nastoupit do
pracovního poměru, k čemuž byl nabádán i matkou, především pod nátlakem ziskuchtivého otčíma, který v Ondrově
mzdě spatřoval i bezpracný přínos pro svou vlastní kapsu.
Vydal se na okresní národní výbor, kde žádal o práci.
Podávali si ho ode dveří ke dveřím a je celkem pochopitelné, že skončil na orgánu péče o mládež. Inspektorka si ho
měřila zvídavýma očima a dávala do souvislosti skutečnost
totální negramotnosti s jeho živýma, hlubokýma, inteligentníma očima.
„Ty bys měl, hochu, ještě dva roky chodit do školy, bylo
by ti to i prospěšné. Naučil by ses ještě číst a psát, dřiny si
v životě užiješ dost a dost.“
Jala se mu vyprávět, že na českokrumlovském okrese
v klínu šumavské přírody už několik let existuje škola právě pro takové kluky, jako je on. Dovedla ho jistě psychologicky naladit a udeřit na strunu v jeho nitru, která byla
vnímavá a schopná se rozeznít. Sama nevěřila v pozitivní
výsledek svého přesvědčování.
Ondra však nepustil levým uchem bez povšimnutí, co
pravým zachytil. Sedl v Táboře do vlaku a nezalekl se ani
pocitu osamělosti, když vystoupil na pusté šumavské zastávce, vláček zatroubil a odejel, a on závějemi sněhu, jen
úzkou prošlapanou cestičkou zamířil do stráně, na jejímž
svahu se bělalo stavení pod bezlistými rozsochami letitého
javoru.
Byl přijat srdečně a upřímně, ale jako každý nováček
jeho věku s pochybnostmi o možnostech dosáhnout zvláštních pozitivních výsledků jak v úrovni znalostí, tak především ve formování charakteru. Třináctiletí bývali obvykle
mentálně tvrdší než sedmiletí a měli hluboce vryté negativní
rysy, hlavně apatii k duševní práci, vulgární mluvu, návyk
kouření, agresivitu a sexuální sklony neúměrné věku vrstevníků z normálních rodinných prostředí.
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Dobrý dojem, kterým na první pohled zapůsobil, byl
brán s rezervou, protože bylo více jemu podobných, kteří se
však během tří dnů, nejpozději během týdne vybarvili, když
odhodili přetvářku, již na sebe vzali se vstupem do nového
prostředí.
Tři dny uběhly, uplynul týden a Ondra byl stále středem
skryté pozornosti. Čekalo se, co se z něho vyklube. Uplynul měsíc a on se skutečně postupně vybarvil. Ovšem k překvapení všech, jak nových kamarádů, tak pedagogického
osazenstva domova a školy. Z počáteční ostýchavosti a nesmělosti vykrystalizoval v osobnost. Našel a upevnil své
postavení v kolektivu dětského domova. Jeho vážnost a serióznost nebyla zástěrkou, ale přijala tvářnost mladého
muže, člověka mnohem staršího, než skutečně byl. Vztahy
k němu bylo možno nazvat obdivem, nikoli k jeho osobě,
ale k jeho jednání. Stal se pravou rukou vychovatelek. Bylo
na něj spolehnutí jako na dospělého, zralého a charakterního chlapa. Chytrým klukům stejného věku se stal nerozlučným kamarádem, podprůměrní k němu vzhlíželi s otevřenou
papulou.
Nejpřekvapivější však byly jeho učební výsledky. Nebyl na něj čas. Třída s téměř třiceti žáky, několik postupných ročníků a v každém oddělení téměř každý na jiné
úrovni. Práce vyloženě individuální, zadávání úkolů, jejich
kontrola, výklad několikaminutový, jen co žák stačil kývnout, že pochopil, a zas v pořadí další. Stále se nedostávalo času, i když se učilo s přestávkou na oběd od osmi ráno
do tří, čtyř i pěti odpoledne.
Se čtením je problém. Potřebuje čas. Není věcí rozumu
a pochopení, je vyloženě pamětní záležitostí. Ondra bifloval písmenka a slabiky, vydržel sedět celé hodiny s hlavou
v dlaních nad slabikářem a nepovolil. Jen občas se zvedl
a přišel se dotázat na to, s čím si nevěděl rady.
Počty nebývají u cikánských žáků úskalím. Počítat peníze patří k nejčastěji se opakujícím intelektovým úkonům
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v cikánských domácnostech. Vysvětlit přechod přes desítku byla pro Ondru záležitost pěti minut a nebylo nutno se
k ní vracet. Pochopit mechanismus násobení trvalo snad
čtvrt hodiny a pak už jen několik dnů, než násobilku pamětně zvládl. Fantastické! Celé večery, dlouhé zimní večery se
prodebatovaly o tématu Ondra Olejár. Něco takového tu
ještě nebylo. Potýkal se se skladbou slov a začal souběžně
louskat pasáže ze zeměpisu, dějepisu, biologie a fyziky.
Do konce školního roku a za další školní rok zvládl
látku sedmi postupných ročníků. Se ředitelem osmiletky,
kterému jsem vylíčil Ondrovo dramatické curriculum vitae
a který se zájmem celý případ vyslechl a sledoval, jsem domluvil jeho přijetí do osmého ročníku.
Někteří další schopnější se stali mezitím žáky šestých,
sedmých i osmých tříd, otázka jejich dalšího vývoje si vyžádala umístění v internátě plně organizované školy, protože dojíždění vzhledem k šumavským vzdálenostem bylo
velmi komplikované. Vraceli se na neděle, vstup do nového prostředí a pobyt v něm upevnil jejich sebevědomí. Byli
vzorem a příkladem ostatním, byli však i zdrojem komplikovaných úvah a opatření, protože život není procházka
rajskou zahradou a každý nový den přinesl i nová překvapení, která byla nutno řešit nebo se jimi alespoň v rozhovorech zabývat.
Dětský pěvecký a taneční soubor potvrdil obecně známou skutečnost, že Cikáni mají smysl pro rytmus, jsou
zpěvní a zřejmě i ve značné míře hudebně nadaní. Dobré
zkušenosti s nimi v tomto ohledu přímo volaly po dalším
rozvinutí daných dispozic. Dětský soubor je pořád jenom
dětský soubor. S nezadržitelně pokračujícím dospíváním se
vnucoval požadavek dát jim v tomto ohledu něco, z čeho
budou mít užitek i v dospělosti, kdy aktivní účast na vystoupeních v dětském souboru zůstane jen vzpomínkou na šťastné dětství.
Zajel jsem do okresního města do hudební školy a pro) 154 (

debatil s ředitelem celé odpůldne. Se zájmem vyslechl mé
zkušenosti s muzikálností dětí a vlastními poznatky odborníka mi otevřel obzor, jak postupovat dál, aby tato hřivna
vložená přírodou do dětských myslí nebyla promarněna.
„Mám tady všestranného muzikanta, kumštýře Záhorku.
Zahraje na všechno, co vezme do ruky. Je mi jasné, že děti
od vás nemohou dojíždět k nám do školy, otázka komunikačního spojení omezuje všechny možnosti,“ pravil po zralé
úvaze a pokračoval: „Záhorka má motorku se sajdkou, může k vám na odpůldny nebo večery zajíždět, případně do
lodičky posadit některého dalšího z učitelů, který by byl
ochoten se výuky dětí ujmout.“
Tím začalo období rozvoje muzikálnosti. Samozřejmě,
že ideální počáteční představy byly postupem času redukovány. Moje naivní představa o tom, že „co Cikán – to muzikant“, měla brzy sežehnutá křídla a byla umenšena na
zákonitost přirozeného výběru, kterému podléhá každé lidské společenství.
Když jsem se na večerním shromáždění dotázal, kdo by
měl zájem učit se na hudební nástroj, zvedl se les rukou.
Od mrňavé Irmy až po Jurku, o kterém bylo známo, že
vydrží se zaujetím sledovat všechno, co zavání melodií
a rytmem, ale hudební sluch nemá a bručí jako medvěd, se
hlásili všichni. Došlo tedy k výběru. Učitel hudby prověřil
nad klávesnicí piana skutečný talent, a počet potenciálních
zájemců se scvrkl na třetinu.
Z dotace krajského národního výboru jsme opatřili hudební nástroje – od několikerých houslí, flétny, klarinetu,
trubky, kontrabasu až po neodmyslitelný cimbál.
Postupem času se počet adeptů hudební výchovy zmenšil na skromný počet sedmi, kteří pravidelně cvičili a dosahovali pokroku. Ukázalo se, že chtít na něco hrát je málo.
Hudební teorie, znalost not a především trpělivost a vytrvalost, které jsou nezbytné u každé lidské činnosti, se projevily jako bariéry pro některé vysloveně nepřekročitelné.
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Zatímco ostatní hráli kopanou, vybíjenou nebo tužili svaly
na hřišti na atletické dráze, muzikanti vysedávali v učebně,
počítali, přidupávali, poznávali jména not, donekonečna
úmorně vybrnkávali nebo vyfoukávali stupnice. Doba, kdy
si představovali, že okny se bude linout líbezná hudba, byla
odsunuta až kamsi do neznámé budoucnosti. Vytrvalci však
přece pokračovali, takže chvíle dlouho očekávaná konečně
nadešla. K obdivnému překvapení všech se ozývalo libozvučné Ovčáci, čtveráci nebo Pec nám spadla, muzikanti
sklízeli první plody svého úsilí. Hudba zjemňuje, kultivuje. Rostli jsme tedy kulturně prostřednictvím této mluvy
beze slov.
Kulturní obzor pomohlo rozšiřovat i oblastní divadlo
krajského města. Navázali jsme s ním družbu ideou „my pro
vás – vy pro nás“. Pod patronací výtvarníka a scenáristy
J. Brehmse zajížděl k nám občas maňáskový soubor. Byly
to slavnostní příležitosti, dny plné vzruchu, kdy se uklízelo, zdobilo, všichni se oblékli do svátečního a očekávali
s napětím jihočeské divadelníky, kteří přijeli nejen pobavit
a poučit, ale i pohovořit si s dětmi. Vnesli vzruch a elán do
všedních dnů. Těžko říci, zda atraktivnější byly dny, kdy
jsme se na jejich příjezd těšili, nebo dny, kdy se vzpomínalo a v nekonečných debatách znovu probíralo, co myšlenkově i výtvarně nového a zajímavého do našeho prostředí
vnesli.
Oplátkou jsme připravovali vystoupení dětí na prknech
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Dovedné
i méně dovedné ruce dětí vytvořily miniaturní maketu školy posazené do šumavské stráně, zvětšené fotografie ze života ve škole a v domově tvořily základ výstavy ve foyeru
divadla. Výstava byla doplněna rukodělnými pracemi dětí,
výkresy, výrobky z modelíny, z papíru, dřeva a šišek. Snad
poprvé v historii se v Českých Budějovicích na divadelním
jevišti roztančily čardášovým rytmem bosé nohy, které nepatřily profesionálním hercům, ale bývalým outsiderům lid) 156 (

ské společnosti. Divadlo bylo plné, zájemců bylo dost
a zvědavců ještě víc. Mnozí se poprvé přesvědčili, že změna v úrovni mladé cikánské generace se stává realitou.

SouËasnost a minulost
Blížily se prázdniny, které bývaly obdobím přitažlivých změn, i když pro nás obdobím zvýšené zátěže, protože vnucovaly požadavek zříci se dovolené, nebo ji redukovat na nejmenší míru odpočinku nezbytného ze zdravotního
hlediska.
Čas byl využíván hlavně k vycházkám, výletům, turistickému putování, méně už k autokarovým zájezdům.
Těžko lze vypočítat a označit místa, která jsme za ta léta
navštívili. Nebylo však kraje v republice, který bychom vynechali. Moravský i Slovenský kras, vrcholy Krkonoš, lázeňská města západních Čech, Domicu, žírný kraj Žitného
ostrova, kde jsme postavili stany a obdivovali lány kukuřice na jedné straně a hymnicky se valící vodní proud Dunaje na druhé straně.
Děti byly vyslovení nezmaři k neutahání. Kolikrát jsem
si vzpomněl na ufňukané dětičky na školních výletech, kdy
puchýř na noze nebo žízeň dokázaly otrávit náladu tak, že
se litovalo, že se vůbec na výlet jelo. Nic takového jsem
s těmito vitálními a po nových zdrojích poznání toužícími
dětmi nezažil.
Vzpomínám na úmornou pouť z Komárna do Hurbanova. Slunce pražilo jako pekelná výheň, děti šly bosky s botami přes rameno a na zádech staré trofejní vojenské tlumoky s látkovými popruhy vlastní výroby, které se zařezávaly
do ramenou. Každý s sebou nesl dvě vojenské přikrývky,
stanový dílec, zásobní boty, dvě garnitury prádla na výměnu, kovové stanové kolíky, fyzicky zdatnější navíc ještě
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kotlíky, potraviny v konzervách a bochníky chleba. Po několika hodinách chůze bylo na nich patrné vyčerpání a touha napít se kdekoli, třeba z kaluže.
„Voda v potocích a řekách je zdravotně závadná, pít ji
nemůžete,“ připomínal jsem důrazně a starší chlapci důsledně dbali na to, aby nikdo příkaz nepřekročil. Vesnice nikde,
studna nikde. Slunce nad hlavou žhavé jako rozpálená pec,
rozbředlý asfalt pod nohama a ještě dobrých patnáct kilometrů před námi.
„Řekli jsme si, že dnes dorazíme do Hurbanova, a věřím, že to splníme. Nejsme žádné bábovky, ale chlapi,
a děvčata se přece také zahanbit nedají. Věřím, že děvčatům
pomůžeme. Až dorazíme do cíle, nakoupíme bonbony
a všechno si vynahradíme.“
Napřímili se, silnější chlapci vzali děvčatům tlumoky,
nebo jim je alespoň společně pomáhali nést. Jako koráby
pouště kráčeli s krky nataženými vpřed, a když jsme se blížili k Hurbanovu, zavelel Ondra „v trojstup“, zanotoval píseň do pochodu a všichni se přidali. Dlouho jsme vzpomínali na tento žíznivý pochod a my, výchovní pracovníci,
jsme na něj vzpomínali jako na pochod za cucavý bonbon.
Vraceli jsme se zdraví, svěží, bohatší o nové poznatky
a zážitky a hlavně šťastní, že jsme zase doma.
Fery s Fraňusem byli však zamlklí a několikrát jsem je
zahlédl sedět v ústraní opodál ostatních a rozmlouvat.
„Máte nějaké problémy?“ zeptal jsem se, když jejich
separování nebralo konce.
„Pane učiteli, chtěli bychom se podívat domů. Naši se
vrátili na Slovensko do Hromoše.“
„Představujete si všechno jinak, než jaká je skutečnost,“
mírnil jsem jejich toužení. „Někdy je lepší, když člověk
neopustí kouzlo představ a uchová si pouze obraz, který mu
namalovaly vzpomínky. Sám jsem se kolikrát těšil, že navštívím místa svého mládí, kam mi válka na šest let zakázala přístup. Maloval jsem si přírodní scenérie, viděl zná) 158 (

má místa jako kulisu z pohádky, která zapůsobila tak, že na
ni nelze zapomenout. Když jsem potom ta místa navštívil,
byl jsem šťastný, ale současně jsem poznal, že ve vzpomínkách to bylo hezčí než ve skutečnosti.“
Mírnil jsem jejich touhu už proto, že jsem si byl vědom
toho, jaká je to cesta daleká, únavná a strastiplná, a také
proto, že byly jiné starosti a času nebylo nazbyt. Pozoroval
jsem však na obou smutek, prožitek křivdy. Když jsem si
vše zkonfrontoval se svými přáními a možnostmi a uvědomil si, že za rodiči zajedu, kdykoli mne napadne, začalo mi
jich být líto. Uvědomil jsem si, jak se změnili i v citové
oblasti, že zapustili kořeny, a mají tudíž nárok na uspokojení v tom, co jejich zanedbaní vrstevníci nejsou s to ani
chápat.
„Dobrá, zavezu vás tam, zbývá nám ještě i pár prázdninových dní. Za vaše dobré chování a v přesvědčení, že budete potom ještě snaživější ve svůj prospěch i uvědomělejší v pomoci ostatním, kteří vás potřebují a spoléhají na vás.“
Rozzářili se perspektivou dnů, které je čekají.
Cesta na východní Slovensko byla únavná, náročná na
odříkání, nepohodlná. Orlov, Plaveč, zjihlý kraj kolem Staré Ľubovni, podhůří Karpat, nekonečné louky a věnce lesů.
Téměř vylidněno, stopy války ještě příliš markantní, zbytky min, země rozrytá klikatinami zákopů, jež jen pozvolna
zarůstaly travou a keři. Eroze je zvolna zasypávala a vyrovnávala s ostatním terénem.
Autobus nás vyklopil na rozcestí, odkud byly ještě téměř dvě hodiny pěší chůze do místa, kam tehdy krom koňských nebo kravských potahů žádné spojení nevedlo.
Srpnové sluníčko skomírajícího léta mile hřálo, úvozová cesta se zarývala do krajiny, ptáci zpívali a polní zvěř
nám bez ostychu křížila cestu, kterou jsem klukům krátil
vyprávěním vzpomínek z vlastního dětství. Moc nemluvili,
bylo na nich patrné napětí z očekávání, jaké to doma bude,
jak je přijmou všichni, na které se oni tak těší.
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Vesnice, typický východoslovenský poválečný venkov
s řadou stavení roubených ze dřeva nebo zdiva kombinovaného s dřevem. Po cikánské osadě ani památky. Tušil jsem,
že bude někde opodál, skrytá zvídavým zrakům lidí, stydlivě odsunutá, kam noha neznámého chodce zabloudí málokdy.
Skutečně – předčila i bujně odvázanou fantazii. V rozryté stráni ve svahu nad potokem, obrostlým keři a vysokou travinou bujně se rozrůstajících plevelů, krčily se asi
dvě desítky chajd krytých černými prorezavělými plechy ze
sudů od asfaltu. Už zdáli bylo slyšet výskot a v ústrety nám
vyrazilo několik vychrtlých psů, kteří – sotvaže jsme se
přiblížili – stáhli ocasy a s kňučením zalézali do přístřešků
a úkrytů v nakupeném harampádí. Houf dětí, polonahých
i nahatých, které přestaly vřískat, prohlížely si nás s nedůvěrou a kryly se v záhybech ženských sukní. Dospělé rovněž přilákala zvědavost, jací to vetřelci se blíží k jejich příbytkům.
Ozvaly se teatrální výkřiky překvapení, když Feryho
a Fraňusovo příbuzenstvo zjistilo, že nejde o návštěvu neznámou a nevítanou, ale naopak velmi blízkou. Scéna, při
níž nechybělo daleko k tomu, aby si rvali vlasy, rychle odezněla. Několik dospělých přinášelo pišingry a láhve piva
a připravovalo se nás uctít na palouku opodál, protože v interiéru příbytků nebylo na co prostřít. Postřehl jsem, jak se
Fery s Fraňusem zarazili a počáteční nadšení brzy vyprchalo, protože celkový dojem byl otřesný. Prohodili vzájemně
pár slov a po pěti minutách si už neměli o čem povídat. Tematika, kterou kluci navodili, je zřejmě nezajímala, byla
mimo obzor obyvatel osady, a kluky zase uváděly do rozpaků řeči, kterými oplývala ústa udivených naivních a přízemně jednoduchých cikánských osadníků. Fery s Fraňusem do příbytků jen nahlédli a bylo patrno, že je jejich
prostředí nepřitahuje, ba naopak se jim oškliví, protože ve
snaze se umýt seběhli dolů k potoku.
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Měl jsem v plánu navštívit záchytný domov v Košicích
a pohovořit s jeho ředitelem o zkušenostech s cikánskými
dětmi, a protože se již překlenula doba oběda, seznámil
jsem oba chlapce s tímto úmyslem.
„Zítra se pro vás zastavím,“ ubezpečil jsem je a hodlal
vykročit.
„My pojedeme s vámi,“ zaskočil mne Fraňus a zkoumavě sledoval výraz mého obličeje.
„To snad nemyslíte doopravdy,“ vyjádřil jsem svůj podiv. „Těšili jste se domů, takovou dálku jsme sem jeli a po
několika minutách byste chtěli odejít? Jste mezi svými,
užijte jich a snažte se z toho pro sebe vytěžit, rozmyslet si,
zda bylo dobré, že jste toto prostředí opustili a dali se jiným směrem, než by vám cikánská osada byla umožnila.
Jste už dost moudří, abyste zvážili, co je užitečnější.“
Stáli schlíple, jaksi opravdu jako žáci před svým učitelem, dokonce vtěsnáni do situace, která vyznívala, jako
bych je káral, i když to nebylo mým úmyslem. Nechtěl jsem
je uvádět do trapné situace, protože to, co jsem viděl a cítil
a co stejně vnímali i oni, nepotřebovalo podepřít slovy.
„Vyprovodíme vás,“ odtušil Fery a vyrazili jsme na zpáteční cestu k autobusové zastávce. Mlčeli, nebylo jim do
hovoru, když jsem jim asi po dvou kilometrech dal na srozuměnou, že by se měli vrátit, zapůsobil znovu Fraňus pod
emocionálním tlakem svého nitra: „Vezměte nás s sebou.“
„Odešli byste bez rozloučení? To se přece nedělá. Chápu, že se vám to prostředí oškliví. Vy jste tady ale dnes jako
vyslanci pokroku, nejen pouhá návštěva. Musíte alespoň
zapůsobit, aby posílali děti do školy, ne zmizet jako rošťáci
a neříct ani na shledanou.“
Neodpověděli a dívali se na mne provinile, ale s tuchou
vědomí, že pravda je na mojí straně. Podal jsem jim ruku
a odcházel. Dlouho stáli a dívali se za mnou, kdykoli jsem
se otočil, zamávali. Teprve když ohyb úvozové cesty zakryl
výhled, vykročil jsem bystřeji a přemýšlel, zda tam ještě
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stojí, nebo se už vracejí, a co je asi obsahem jejich rozhovoru.
Byli jsme domluveni, že přijedu týmž autobusem, kterým jsme společně přijeli, a že pro ně do osady zajdu.
Skutečně jsem se tak druhý den vracel. Jaké však bylo
moje překvapení, když jsem z autobusu vystoupil. Seděli
oba ve škarpě a rozběhli se ke mně se šťastným úsměvem
ve tváři, jako bychom se byli už týdny, ba měsíce neviděli.
„Čekáme tady už asi tři hodiny,“ vysvětloval mi Fery.
„Nikdo tam nemá hodinky, a tak jsme se radši vydali dřív.“
Vyčetl jsem z obličejů nevyřčené: že toužili především
opustit prostředí, které je skličovalo, vzbuzovalo malomyslnost a bezvýchodnost.
„Asi to byla zbytečná cesta,“ zafilozofoval Fery a tázavě se na mne zahleděl.
„Myslím, že nebyla. Každá zkušenost je k něčemu dobrá, ať je příjemná, nebo se zdá marněním času. Hlavně je-li
člověk schopen si ji rozebrat a užitečně zhodnotit.“
Působivý pro mne a tím více pro ně nezapomenutelný
zážitek jim vliv do žil houževnatost a elán, které se plně
osvědčily při pozitivním ovlivňování kolektivu dětí po návratu.

Hled·me nov˝ domov
Osazenstvo domova a školy se rozrůstalo počtem i nároky. Sociální referáty národních výborů jako by se probudily z pohádkového zakletí; dosud byly ovládnuty letargií
bezvýchodnosti, že s Cikány se nic dělat nedá, a fatalisticky přijímaly nečinnost v této oblasti jako uspávací prášek
proti sociálním chorobám. Nyní nás začaly bombardovat
žádostmi a prosbami o umístění dalších a dalších dětí. Dopisy končívaly vzletnými slovy: „Vaše dosavadní úspěchy
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jsou pro nás zárukou, že naše snaha umístit cikánské děti
najde odezvu a pochopení u vás, kteří s takovým zaujetím
až dosud na tomto poli pracujete.“
Návštěvy z ministerstva školství a z ministerstva kultury byly stále častější, přestaly mít charitativní nátěr a začaly výzkumně sledovat postup práce, její výsledky, metody,
kterými bylo výsledků dosahováno, a jako houby po vlahém, teplém dešti se začaly množit zprávy v tisku, články,
reportáže, přibývalo fotoreportáží v obrázkových časopisech. Čas od času se objevil u školy i rozhlasový vůz Jihočeského rozhlasu, aby natočil pořad s pedagogy a rozhovory
s dětmi. Do magnetofonových pásků konzervoval záběry
z pěveckých a recitačních vystoupení dětí, tedy nejen konzervoval, ale také občas do éteru vysílal. Začalo se o nás
vědět.
V tu dobu se také, někdy znenadání, někdy ohlášeny,
dostavily významnější návštěvy, které zčeřily hladinu všednodenního života a naplnily dny činorodým ruchem.
Věhlasná bernartická lékařka, doktorka Vlasta Kálalovádi Lottiová přivedla zvídavého pedagoga Erlinga Elverheie
z legendární školy Kamenného kraje až ze vzdáleného Norska. S doktorkou Kálalovou, která působila léta před válkou
na československém sanatoriu v Bagdádu, jsme se znali.
Byla odbornicí na arabskou bouli a sama krom romantických a krušných let prožitých v Orientě měla za sebou kus
trpkého života osamělé ženy. Esesáci jí v Bernarticích
v posledních dnech války postříleli celou rodinu, manžela
a dvě děti.
„Mám úctu k vaší práci,“ zdůrazňovala mnohokrát,
„prožila jsem léta v prostředí, jehož obyvatelstvo bylo podobné vašemu. Já léčila tělo, vy léčíte duši těchto lidí, kteří se poprvé v historii začínají zařazovat do společnosti.“
Zatímco norský pedagog žasl nad našimi žáky, my zase
žasli nad fotografiemi interiéru jeho školy, která zářila jako
drahokam opracovaný spoluprací rukou a hlav norských
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výtvarníků a literátů. Srovnávali jsme s naší prostou selskou, ba starodávnou vybaveností a začali snít o tom, jaké
by to bylo, kdybychom měli velký, prostorný a dobově vybavený domov podle představ všeobecně rostoucí modernizace.
Dosažené výsledky ve školní práci přilákaly do školy
v Květušíně celou řadu dalších návštěv, jak z centrálních
úřadů, tak z oblasti kultury a tisku. Pro mne zajímavá byla
návštěva filmového režiséra Jiřího Weisse a spisovatele
Ludvíka Aškenazyho, kteří v Květušíně strávili čtrnáct dnů.
Zpracovávali scénář k filmu Můj přítel Fabián, aneb Dva
Gaboři. Besedovali s dospělými, s dětmi, přeli se a diskutovali mezi sebou. Sdělili mi, že prostředí naší školy bylo
v rámci republiky jediné, které je pro jejich práci motivovalo optimisticky.
Další zajímavou návštěvou byl filmový režisér Karel
Kachyňa. Z prostředí školy a činnosti dětí v době mimo vyučování natáčel záběry pro filmový týdeník a potom jsme
se vypravili do Boubínského pralesa, kde si dělal záběry pro
některý ze svých filmů. Byla s námi tehdy i žákyně střední
pedagogické školy, naše chovanka, pozdější učitelka mateřské školy Tereza Balogová. S ní jsme zapalovali dýmovnice, které Kachyňa rozmístil v pralesním prostoru, protože
potřeboval záběry mlhy, která ten den vůbec nebyla.
Ohlášená návštěva z ministerstva kultury vystoupila jednou na dvoře z pohodlného tatraplánu v doprovodu tlumočníka.
„Pan Raghu Vira, prezident pro kulturní styky se zahraničím z New Delhi z Indie se svou dcerou,“ sděloval škrobeně tlumočník.
Oděni v typických indických hávech, podobných tógám,
se dlouze ukláněli, obřadně tiskli ruce.
Zavedl jsem je do kanceláře, Katka přispěchala ve chvilce s občerstvením, které, jak soudila, jim po tak dlouhé cestě přijde k chuti.
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Vyžádali si umyvadlo a dlouho si s posvátným ceremoniálem myli nohy, než posléze k svačině zasedli.
Rozpředla se debata o tom, jak jsme začínali, v jakém
stavu byly děti, jak jsme je dokázali vtěsnat do požadavků
školní kázně, zda nenesou současnou skutečnost jako újmu,
jak my snášíme odloučení od světa a plné oddání se této
činnosti.
Potom si vzácný indický host přál pohovořit s dětmi.
Vyloučil z besedy tlumočníka, přestal hovořit angličtinou
a mluvil k dětem svým rodným jazykem. My překvapeni sledovali, že po chvilce ostychu došlo k vzájemnému jazykovému kontaktu. O základních požadavcích života se domluvili, jak mi potom kluci s očima navrch hlavy sdělovali.
Promluvila krev, která, jak známo, není voda, emocionální
a jazykové pouto, které nezlomila ani staletí odloučení.
Brzy na to se objevil v tisku článek, který přinesl zprávu o návštěvě, hovořil o významu rozvíjení internacionálních kulturních styků, o kontaktech s Indií, především v kulturní oblasti, vzpomněl československých orientalistů, kteří
se o sbližování zasloužili, a v závěru vyzdvihl práci naší
školy, její význam, výsledky a končil vzletnou douškou, jak
příkladně Československo řeší národnostní, zejména cikánský problém. Přečetl jsem článek svým spolupracovníkům
a zvýšeným hlasem zdůraznil jeho závěr. Usmívali se stejně jako já, protože nám patrně vytanuly na mysli tytéž skutečnosti. Především tvrdě doléhající materiální nedostatky.
Titěrné prostory, dřevěná baráková nouzová budova školy,
kde v zimě byl po ránu v kalamářích zmrzlý inkoust, nedoléhající okna, do nichž fičí všemi škvírami, vojenské kavalce i přikrývky, prošlapaná podlaha v jídelně, kterou s kluky spravujeme téměř obtýden, aby si někdo během oběda
nezlomil nohu, dřevěné necky, v kterých se koupou, když
si předtím ohřejí vodu v prádelním kotli, ošacení dětí stále
ještě s obtížemi sháněné.
Co teprve zásobování. Sice už minuly doby, kdy jsme
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chodívali s pytlem loudit nějaký bochník chleba k vojákům,
protože ve vojenské kuchyni se nějaký navíc vždycky našel, zatímco my na příděl na potravinové lístky jsme naše
bumbrlíčky nemohli dosytit. Žádná prodejna k nám nezajížděla, protože v období plískanic a za zimních fujavic, kdy
byl celý kraj zavátý a závěje se kupily až do dvou- i třímetrových výšek, se k nám dostala jen těžká nákladní auta
nebo terénní vozy. Všechny potraviny od soli až po mouku
na chleba jsme pracně dováželi vlakem z prodejny vzdálené dvě zastávky. V létě s ranci na zádech, kdy houf kluků
už čekal s károu na zastávce, v zimě na sáňkách od zastávky do prudce stoupajícího kopce, až se z nás ze všech kouřilo jako z pivovarských koní.
„Trochu to s tou příkladností v článku přehnali,“ řekl
jsem, ale současně mírnil rozezlení vychovatelek, kterým se
dostávala krev do varu.
Ony měly těžký úděl – uklízely, praly na všechny děti,
spravovaly prádlo, šaty, tepláky, navlékaly do nich gumy,
šily povlaky na polštáře a co já vím jaké ještě další práce,
včetně vynášení nočníků po nejmenších, měly denně na starosti. Tenkrát se ještě opravovalo donekonečna. U všedních
šatů byla záplata na záplatě, než bylo konečně rozhodnuto,
že ty rozdrbané tepláky půjdou do odpisu a hodí se už jen
na hadry na podlahu.
Dalo by se leccos dělat příkladně, ale v lepších podmínkách, vrtalo mi hlavou.
Koncem školního roku přišla pro mne pozvánka na celostátní učitelskou konferenci do Prahy a u ní byl přiložen
lístek předsedy učitelského odborového svazu, psaný rukou.
„Soudruhu, počítáme s tvým příspěvkem v diskusi
v délce asi sedmi minut, pohovoř o vaší práci, aby se o ní
dověděla i široká učitelská veřejnost.“
Snad měl původně osud s námi jiné úmysly, protože
jsem konferenci málem zmeškal. Bývají takové smolné dny,
kdy si člověk myslí, že dneska je včera, a naopak.
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Když jsem po ránu zapnul rádio a zaslechl hlasatelovo
sdělení „poslechněte si zprávu ze zahájení prvního dne jednání celostátní učitelské konference“, maličko se mi pozastavilo srdce a potom se rozběhlo jako o závod. Tak rychle
jsem se snad oblékal jen jako nováček na vojně při prvním
poplachu. Nikdy předtím ani potom mi tak dlouho cesta do
Prahy netrvala. Vnitřním nutkáním jsem popoháněl rychlík,
i když jsem nemohl dojít k jinému závěru, než že jede podle
jízdního řádu a může tam být nejdříve tehdy a tehdy.
Přišel jsem na závěr prvního dne jednání konference
a u prezence se dověděl, že diskusní příspěvky jsou již plně
obsazeny tak, že se zdaleka nemůže už dostat na všechny
zájemce. Můj hluboko v srdci skrytý plán – teď, anebo nikdy – jak dosáhnout možné podpory, buď velkoryse přistavovat, nebo se stěhovat, se zdál nadobro znemožněn. Byl
jsem jako na trní a přemítal, jak to zařídit, abych se nějak
do diskuse vecpal. Řekl jsem si nakonec „nech to koňovi“
a večer usnul neklidným spánkem.
Jednání probíhalo ve sjezdovém paláci, kde bylo pedagogů jako much, vrásčitých, bělovlasých, ustaraných, jistě
zkušených a pedagogických problémů znalých, jak jsem
v skrytu duše ostýchavě odhadoval, když jsem zvážil svůj
věk a srovnával svůj obličej se seriózními vizážemi kolegů
ze všech koutů republiky.
Zkrátka jsi to projel, ty kantorské embryo ze Šumavy,
nadával jsem si. Neměl ses cpát tam, kde nedosáhneš na to,
po čem toužíš. Vždyť tě ale pozvali, ty ses sem necpal,
bojovalo mé sebevědomí. Řekl jsem si, že se uvidí.
Předsednický stůl se zaplnil a jednání začalo. Mezi
předsednictvem jsem zahlédl generálskou uniformu. Trochu
mne brzdila doznívající subordinace z let vojačení, vždyť
tomu nebylo tak dávno, kdy jsem měl příležitost se s generálem setkat, a pořád to ve mně doznívalo jako srážka
oběžnice s kometou, ale co, odvážnému štěstí přeje. Vytrhl
jsem tedy lístek z bloku a narychlo na něj načrtnul: „Ředi) 167 (

tel cikánské školy v Květušíně, kterou zbudovali a o niž
pečují vojáci, žádá za každou cenu o zařazení do diskuse.“
„Doruč to, prosím tě, generálovi za předsednickým stolem,“ řekl jsem půvabné člence pořadatelské služby, která
postávala u jednoho z postranních vchodů a v průběhu jednání měla oddechový čas.
Usedl jsem zpět na vyhrazené místo u jihočeské krajské delegace a zaposlouchal se do právě přednášeného diskusního příspěvku.
Snad mne alespoň na závěr do pořadí nějak dostanou,
řekl jsem si uklidněn tím, že jsem udělal všechno, co jsem
udělat mohl.
Když diskutující domluvil, ozval se hlas vedoucího diskuse: „Jako další promluví ředitel osmileté střední školy
v Boru a připraví se ředitel cikánské školy v Květušíně
v jižních Čechách.“
Bylo to pro mne jako šok z nepodařené exekuce na
elektrickém křesle. Členové delegace, ke které jsem patřil,
se po mně ohlédli a jejich obličeje vyjadřovaly nemenší
překvapení než můj, protože věděli, že jsem vlastně propásl šanci.
„To je zázrak, nebo nebetyčná drzost,“ naklonil se ke
mně vedoucí delegace a rezignovaně pokrčil rameny.
Nebyl jsem žádný suverén, nikdy jsem před tak početným fórem nemluvil a měl jsem pocit, že bych raději podstoupil zběsilý diškurs s tisícovkami hněvem dopovaných
Cikánů. Jazyk mi zdřevěněl a vyschlo mi v krku, když jsem
stoupal po schůdcích k řečnickému pultu. V hlavě jsem měl
vše srovnané, na papíru body, abych myšlenkově nelaboroval a na nic nezapomněl. Trvalo mi však několik minut, než
jsem překonal fobii z početných zástupů, které na mne upřely zraky, když zaslechly, že se jedná o školu pro vzdělávání cikánských dětí, což byla tehdy skutečnost nejen neobvyklá, ale k nevíře.
Hovořil jsem o vzniku školy, o elánu a pomoci vojáků,
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obtížích pedagogického rázu, postupných výsledcích a o pokroku a přešel na naše potíže materiálního rázu. Pozornost
v sále dostoupila stadia, kdy bylo možno slyšet bzučet
mouchu u vysoko vzedmutého obloukového stropu. Bylo
běžným zvykem na takovýchto setkáních hovořit o úspěších, podmínkách pro práci dobrých až vynikajících, a kritické hlasy se nesly obvykle v tom duchu, jako by už potíže patřily minulosti a byly překonány. Sdělení o podmínkách svízelných, takřka zálesáckých, vyvolalo vzrušení
a zvedlo hladinu zájmu nejen posluchačů a předsednictva,
ale i novinářů, kteří vítali projev vymykající se stereotypnímu sledu jednání.
Viděl jsem nevůli v očích vedoucího krajské delegace,
který by byl raději slyšel jen pozitiva. Moje slova vyjadřovala i kontrasty, tvrdou životní realitu, která je v životě běžná, ale nebývá ráda odkrývána, spíše v skrytu projednávána, aby navenek mohly být prezentovány už jen smírné
uspokojivé výsledky.
Novináři mne potom dlouho v kuloárech zpovídali. Do
hloubky se zajímali nejen o problémy, které jako by vykřikly do prostoru a upoutaly na sebe pozornost, ale nemenší
zájem projevovali o výsledky, jakých bylo v práci s dětmi
dosaženo.
Odjížděl jsem z Prahy s nevyjasněnou představou, zda
moje vystoupení bylo užitečné, zda jsem věci a naší situaci
pomohl, nebo naopak ublížil.
V nejistotě jsme nezůstali dlouho. Ještě během prázdnin
se u nás zastavila okresní komise, po ní následovala komise krajská, složená z pracovníků referátu školství společně
s pracovníky ekonomického referátu. Objevili se posléze
zástupci ministerstva školství a ministerstva kultury. Procházeli budovou domova, dřevěnou barákovou přístavbou školy, hovořili se mnou, s vychovatelkami, s kuchařkou, s dětmi, nic neuniklo jejich zvídavému zraku a sluchu. Závěr, ke
kterému dospěli a v konečné fázi jej formulovali písemným
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zápisem, předčil naše představy o jejich kritičnosti v hodnocení situace. Konstatovali v závěru, že je s podivem, že
v takových skromných podmínkách bylo možno vykonat
tolik tvůrčí práce, neztratit o ni zájem, nepodlehnout depresi, malomyslnosti, nerezignovat. Jednoznačně bylo doporučeno hledat a získat jiný vyhovující objekt, ve kterém by se
mohly domov a škola dále rozvíjet.
Nastalo období trpělivého pátrání po vhodném objektu,
kam by bylo možno domov přestěhovat. Společně se zástupcem referátu školství krajského národního výboru jsme autem vyjížděli po vytypovaných budovách po celém kraji, prolézali ruiny tvrzí a i chátrajících hradů, procházeli rozestavěné
objekty, o něž právě investor ztratil zájem, poslouchali ozvěnu vlastních kroků pod klenbami zámků, abychom se jako
kočovníci nemohoucí nalézt svou vlast zklamáni vraceli
a s novými nadějemi v dalším týdnu či po čtrnáctidenní pauze vyjeli opět, tentokráte do jiného kouta kraje.
Některé budovy byly vyloženě nevhodné. Stará kestřanská tvrz, sloužící za sýpku, byla sice prostorná, ale představa nákladných investic, úprav a přestaveb nás už v zárodku
přiměla rezignovat na myšlenku udělat z ní vyhovující nový
domov pro padesát cikánských chlapců a děvčat, kteří zatoužili po vzdělání. Opuštěná novostavba hotelu na břehu
Vltavy opodál romantického Orlíka našla obdivuhodně
rychle zájemce ochotného ji dostavět, jakmile se rozneslo,
že o ni projevila zájem instituce zabývající se výchovou
Cikánů. Nejinak tomu bylo v řadě zámků, kde konšelstvo
národních výborů dosud nebylo s to najít poslání pro chátrající stavbu z přelomu osmnáctého a devatenáctého století, ale představa, že se do vesnice nastěhuje škola s cikánskými dětmi, jim až obdivuhodně rychle vnukla tvůrčí ideu
na využití prostorů.
Měsíc míjel po měsíci, byli jsme utahaní jako kočky,
sklíčeni nezájmem a lhostejností prostředí, o které jsme
projevili zájem.
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„Vidíš, že při nejlepší vůli nelze tu situaci s vaším přestěhováním vyřešit,“ říkal mi obvykle po návratu z další
průzkumné cesty krajský inspektor v naději, že už konečně
pochopím, že dobré vůle bylo projeveno dostatek, ovšem
objektivní potíže neumožňují přesun uskutečnit.
Přehoupla se zima, občas jsme s novou nadějí vyjeli za
nabídnutým objektem, abychom se s připálenými křídly
snesli opět ze slunných výšin naděje do střízlivé reality
společenských možností Cikánů.
Po večerech jsem začal črtat na papír ideový plán na
rozšíření stávajícího domova. Hodlal jsem podat návrh na
jeho rozšíření alespoň vybudováním dalších dřevěných
baráků, které by nám umožnily zvětšit a zpohodlnit ubytovací prostor.
„Něco podnikneme, na skrčeninu nezajdeme,“ pozvedal
jsem mysl svých spolupracovníků i dětského kolektivu,
když se začali trápit představou, že nám nezbývá než učit
se dále skromnosti.
Jarní čvachtanicí se před polednem přibrodila na dvůr
postava neznámého člověka. Spatřil jsem ho oknem učebny. Pátral očima po obou staveních, školy a domova, jako
by je měřil, zrakem odhadoval, rozhlížel se po okolí, spočinul zálibně pohledem na včelnici rozhozené po stráni,
prošel mezi mohutnějícími stromy ovocného sadu a potom
vkročil dovnitř. Tušil jsem, že stojí přede dveřmi učebny,
nechce asi vyrušovat a čeká, až skončí hodina. Možná i se
zájmem či ze zvědavosti poslouchá hlasy, které se derou
dveřmi na chodbu.
Poslal jsem malého Janka se zvonečkem, aby na chodbě oznámil jeho zvučným hlasem začátek přestávky. To
všichni, nejen Janko, velmi rádi činili a mohli se ochotou
přetrhnout, když jsem zvonek zvedl a spočinul očima na
třídě. Obvykle byl vybrán ten, který nejzpůsobněji seděl
a nejukázněněji se ovládal. Tedy poté, co Janko zazvonil,
vstoupil neznámý příchozí do třídy. Galoše, které stáhl už
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na chodbě, zasunul za uhlák ke kamnům, která sálala teplem, sundal těžký zimník, hodil si ho přes levou ruku a pravou ke mně napřáhl.
„Jiří Šarbach, inspektor ze školského referátu v Prachaticích,“ představil se.
Vzal jsem svrchník i galoše a zval ho do kanceláře.
„Ne, ne, zůstaneme tady ve třídě, rád bych vás viděl při
výuce,“ usmál se.
Oduševnělá tvář, prošedivělé, ale husté kadeře dodávaly celé jeho postavě kouzlo sympatické přitažlivosti. Oči se
dívaly dobrácky, ale vyzařovaly moudrost života znalého
člověka a odstup korektního jednání mezi lidmi, kteří se
dosud neznají a teprve vzájemně odhadují šance možného
porozumění. Všiml jsem si, že nohavice jeho kalhot jsou
trochu delší než u mužů, kteří jsou dokonale dbalí svého
zevnějšku a nedovolí ani maličkosti, aby znešvařovala jejich zjev.
„Po přestávce se posadím do poslední lavice a hodinu
budu sledovat průběh vyučování.“
Takových návštěv, jednotlivců i hromadných, kantorských i nekantorských, jsem měl už desítky, takže mne to
nevzrušilo. Inspektorů z různých okresů i mimo náš kraj
bylo u nás návštěvou již mnoho.
Na rozdíl od ostatních návštěv nejen sledoval děti, mne,
průběh hodiny, ale vytrvale si dělal poznámky do bloku,
takže to vypadalo, jak by stenografoval každé slovo, které
jsem pronesl a které vyšlo z úst dětí.
Teprve po hodině byl ochoten přejít se mnou do kanceláře.
„Abych vysvětlil důvod své návštěvy,“ pronesl takřka
omluvně a bylo vidět, že ke mně získal důvěru, protože slova zněla srdečněji a samozřejměji než při prvních minutách
setkání.
„Sleduji již delší dobu vaše úsilí najít pro žáky nový,
prostornější domov. Útulnější nevím, zda najdete, protože
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to vaše hnízdo tady, jak jsem ho stačil okouknout, vám a jistě ještě víc dětem přirostlo k srdci. Vím o svízelích a překážkách, které se vašemu úsilí stavějí do cesty, to víte, sobectví lidí a lokální patriotismus dokážou překonat
i nejušlechtilejší ideály o lidském soužití. Proklamuje se
snáze než prakticky uskutečňuje. Hovořit na schůzi vzletně
o rovnoprávnosti Cikánů je snazší, než si je pustit do vsi
a projevit dobrou vůli v jejich sousedství žít.
Přijel jsem vám nabídnout možnost přesídlit na náš
okres. Máme volný objekt, vlastně už chátrající barabiznu,
v podobném prostředí, jako je vaše. Taky šumavská stráň
pod Bobíkem, Boubín opodál. Lokalita se v mnohém neliší od tohoto,“ rozmáchl se rukou a naznačil rozlet do prostorů, kde příroda obklopuje vyhřátý kout a jinak těžko hledáš široko daleko človíčka.
„Interiér objektu není vábný. To víte, už řadu let stavení chátralo a potřebuje opravu, rekonstrukci, práce by tam
bylo moc, ale té vy se, jak vím, nebojíte. Jak prostředí vypadá, to vás nesmí odradit, ale prostorově byste si polepšil.“
Byl jsem v pokročilém stadiu úvah, že zůstaneme a budeme přistavovat, rozšiřovat, ale tato nabídka, tak náhlá
a bezprostřední, rázem rozvrátila mou dosavadní koncepci
plánů do budoucna. Toto by bylo dříve, rychle, brzy, co
nejdříve, přístavby potřebují projekt, zařazení do plánu,
kapacitu stavebního podniku a tak dále, těžkopádnost a náročnost této eventuality jsem zvažoval, a teprve mnohá zklamání při hledání vhodného objektu mne přivedla k závěru,
že není jiné cesty.
„Navrhuji vám setkání na místě, domluvme se na termínu,“ dokončil naše úvahy inspektor.
Dohodli jsme setkání na třetí den, protože každé otálení mi připadalo jako nezodpovědné a úmyslné prodlužování agonie, ze které je nejen nezbytné, ale hlavně možné se
probudit. Uvědomoval jsem si den ze dne více, že lidský,
tedy i dětský kolektiv potřebuje perspektivy, třeba krátko) 173 (

dobé. To může být právě stěhování a zařizování se v novém
prostředí, a proto jsem příležitost vítal jako povzbuzující
injekci pro posílení zájmu, pracovitosti a nadějí dětského
kolektivu.
Nové prostředí mne víc poutalo, než odrazovalo. Uvědomil jsem si spoustu práce, která nás všechny čeká, ale tři
prostorné budovy objektu byly ve srovnání s naší dosavadní takřka chudou domácností palácem.
Bývalé lázničky, kde se víc léčilo klidem v odloučeném
prostředí než zázračnou vodou, která vytékala z rezivějícího
potrubí do rozpadlého bazénu. Byly posazeny do severního svahu šumavské stráně s výhledem na protější hřbety za
hlubokým údolím, kterým zurčel potok obrostlý keři a vysokou travou.
Vrátil jsem se střízlivě nadšen a přednesl výsledky průzkumu na společném večerním shromáždění. Spatřil jsem
jiskru touhy po novém a lepším v mnohých očích, ale
i chmury smutku, které se objevily při představě, že se mají
rozloučit s tímto kouskem země a s útulnou střechou.
Konec školního roku přinesl cestovní horečku. Sepisoval se inventář, třídil, balil, vynášel do přízemí, do chodeb,
pod kůlnu na dvůr, aby byl po ruce, až přijedou auta, která
nás přestěhují.
Na přelomu července a srpna, uprostřed žhavého léta,
ochlazovaného svěžím vánkem od pohraničního pásma hor,
zahořel poslední táborák, u kterého jsme se loučili s vojáky,
svými spolupracovníky, ochránci a přáteli.
„Už nás nepotřebujete,“ vyslovil povznášející, i když
smutkem naplněnou myšlenku kapitán, který stál jako
vzrostlý smrk s rukama za opaskem v dešti jisker.
„Jste už tak daleko, že dokážete vlastními silami překonat každou nesnáz, poperete se s překážkami, protože jste
se naučili si pomáhat, práce se nebojíte a jdete do lepšího.
To člověk vždycky přijme, má-li víru, že budoucnost spojil
s dobrou perspektivou.“
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Objali jsme se, stejně jako děti s vojáky, jako přátelé,
kteří vědí, proč se mají rádi, neboť se k přátelství dopracovali společným strádáním i společnými úspěchy, které
přinášejí radost a zůstanou společnými vzpomínkami nadosmrti.
Vojenské „vejtřasky“, auto za autem, přijížděly druhý
den po ránu na dvůr před vchodem, silné paže vojáků do
nich s ochotnou a vytrvalou pomocí nás všech, už mužnících chlapců i malých prťat, podávaly kusy nábytku, železné kavalce, balíky přikrývek, ložního prádla, rezervních
šatů, bot, vybavení kuchyňské spíže, školního kabinetu,
dílny s nářadím, knihy a učebnice, kdeco, co je k životu
nezbytné. Auta odjížděla a zase se vracela, aby konečně
odjela s nákladem uhlí a dříví a vždycky s částí dětí a pedagogických pracovníků, protože v novém bydlišti bylo
rovněž okamžitě potřebí ochotných rukou, aby skládaly,
odnášely, ukládaly, vymetaly, drhly nové ložnice a učebny
a připravily alespoň provizorně ubytování pro nejmenší,
kterým se večer začnou klížit oči únavou a spoustou dojmů
nasbíraných za jediný den.
Ve sporáku nové prostorné kuchyně se rozhořel oheň,
Katka skákala se staršími děvčaty mezi krabicemi, sklenicemi a sáčky dočasně poskládanými po zemi v koutě, aby
připravila první večeři v novém obydlí. Venku byla již hluboká šumavská letní noc posetá hvězdami, které zvědavě
nahlížely lesním porostem do prostorné jídelny, kde jsme
večeřeli. Zdála se nám ohromným sálem při vzpomínce na
naši mrňavou v Květušíně. V ní jsme se utábořili první noc,
po zemi rozložili matrace, nasytili dotírající hlad, kdy po
celodenní námaze tak chutnalo, přikryli se narychlo rozhozenými přikrývkami a usnuli tvrdým spánkem, jako omámeni silným lesním vzduchem, který se dral otevřenými
okny.
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Nov˝ domov ñ novÈ starosti
Hned druhý den jsme si uvědomili mnohé ze svízelů,
které nás čekají. Přihnal se prudký liják, doprovázený bouří a hromobitím. Chatrná střecha po léta opuštěných budov
propouštěla vodu jak řešeto. Voda protékala stropy, crčela
jimi až do přízemí a tvořila louže na podlaze v kuchyni,
v jídelně, v učebnách, v ložnicích. První dny jsme ji chytali do nádob v místnostech, potom jsme nádoby přestěhovali na půdu, aby místnosti nehyzdily.
Skupinky dětí pod vedením vychovatelek drhly místnosti, Karel s nejstaršími chlapci do nich postupně stěhovali
skříně, postele, slabší pod dozorem a vedením již zodpovědných a spolehlivých chlapců a děvčat vynášeli drobné harampádí z půdy, z místností a sklepních prostorů. Droboť
odnášela na smetiště papíry a odpad ze dvora a pustila se
do pletí trávy, kterou byl zarostlý dvůr i vchody a přístupové cesty.
Do shonu prvního dne přijel hned inspektor jako na
zavolanou. Uvědomil jsem si jeho spolehlivost, starostlivost
a smysl pro reálné potřeby života.
„Vím, že máte práce nad hlavu, ale proto jsem tady.
Potřebujete jistě zařídit leccos, co by vás odvádělo od činnosti, nebo s čím byste si v novém prostředí nevěděli rady.“
Zalezli jsme do jedné provizorně zařízené ložnice v poschodí, stranou ruchu a shonu.
Nezbytný blok a tužku v ruce, ulpěl na mně tázavým
pohledem.
„Řídil jsem před časem internátní zařízení, a i když se
jednalo o ubytování dospělých lidí, provoz takového podniku není pro mne novinkou. Budete potřebovat telefon,
abyste měli spojení se světem.“
Napsal do bloku první poznámku.
„Zásobování je první podmínkou života,“ dodal, „jaké
máte představy o zásobování kuchyně?“
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„Dole ve vsi je obchod,“ odpověděl jsem pohotově,
„stačil jsem se informovat, zajedeme si tam s károu.“
„Pár dní to tak vydržíte,“ zamyslel se, sešpulil rty a ťukal si do nich tužkou.
„Zařídíme, aby vám sem potraviny dováželi, hlavně
mléko. Mlékárenské auto se tady po ránu vždycky zastaví.
Horší to bude v zimě, někdy se sem auto při náledí nebo
závějích nevyšplhá.“
„Předně bychom potřebovali, aby nám nepršelo na hlavu. Střecha je děravá jako v pastoušce. Takhle teče při dešti na hlavu Cikánům v osadách.“
Tužka jezdí po papíře, poznámek přibývá.
„Také je špatná elektroinstalace. Některé místnosti jsou
bez proudu, zdá se mi, že vedení je tak staré a narušené,
že by potřebovalo obnovit v celé budově. Vodu bereme zatím z jednoho kohoutu u hlavního uzávěru. Vodovodní vedení je na mnoha místech popraskané mrazem. Když jsem
se pokusil pustit vodu do celého objektu, objevila se leckde
v přízemí i v poschodí a začala brzy promáčet zdi na dalších místech. Není kde se mýt, zřídili jsme nouzovou umývárnu ze smaltovaných umyvadel na stolech v chodbě. Vodu
do nich nosíme ve vědrech a špínu z nich vynášíme ven,
protože klozety jsou rovněž mimo provoz. Je nutné je splachovat vědry.“
„Do konce týdne vám pošlu instalatéry, budu se snažit
brzy zajistit elektrikáře, pokrývače neseženu dřív než k podzimu, zatím budete muset protékání vody střechou hlídat.“
Loučil jsem se s ním s pocitem vděčnosti, vědom si jeho
smyslu pro konkrétní pomoc, která ne každému inspektorovi byla vlastní, jak jsem si už několikrát ověřil.
Ulevilo se mi, pocítil jsem v něm zájem, a vědomí, že
nejsme sami, mi dodávalo síly a ubíralo starostí.
Kde začít dříve? Kam jsme se podívali, všude rostla
práce před očima. Věděl jsem už tenkrát bezpečně, že práce je oním motorem, jenž nás pohání vpřed a nedává mož) 177 (

nost zblahobytnět v pohodlí, které ubírá sil a dává chátrat
na těle i duchu. Proto jsem perspektivu nekonečné práce
vítal.
Těšilo nás všechny, že stabilizované jádro chlapců a děvčat nemalomyslní, ale naopak se optimisticky chápe každého úkolu, který je na ranním společném „hlášení“ oznámen
a v písemném programu přišpendlen na nástěnku.
Vyskytli se lenoši, jedinci lechtiví na práci, ale ti měli
možnost dát najevo svou neochotu jen více nebo méně vydařeným ulejváním. Byli-li přistiženi, neodbylo se to mávnutím ruky, ale vedoucí skupin je na večerním hlášení vytahovali z řady a představili všem jako příklady, jak se
jednat nemá, a potom následoval postih. Postiženému bylo
v neděli odepřeno navštívit kino, musel oželet autokarový
zájezd, který byl odměnou za ukázněnost a dobrou práci,
neúčastnili se večerních besed se zábavným programem
a jejich jména se objevila na nástěnce v černém rámečku
tak, jako se v červeném orámování objevila jména těch,
kteří se zvlášť významně zasloužili o zdar společného díla.
Starší a fyzicky zdatnější se stali na odpůldne pomocníky zedníků, instalatérů, elektrikářů, pokrývačů, malířů,
mladší a méně zdatnější uklízeli v kuchyni, na chodbách,
ryli záhony na zahradě a jámy pro stromky v novém ovocném sadě, který jsme založili na svahu pod domovem. Ještě mladší zametali prostorný dvůr, vyváželi odpadky, pleli
trávu a droboť chodívala na lesní plody, houby, borůvky
a maliny, kterých šumavské lesy a paseky skýtaly marnotratné množství.
Ve stráni rostly základy nového prostorného včelína a na
rovince uprostřed záhonů, které svými rozměry dávaly tušit budoucí velkoprodukci zeleniny, se vzepjala dřevěná
konstrukce skleníku, zařízeného na vytápění pilinovými
kamny.
Uklízečku jsme neměli a úklid byl společnou povinností
všech. Všichni ještě nesli v paměti pořádek ve vojenských
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ubikacích, které jsme tak často navštěvovali, a proto dále
tradičně musely deky zařezávat, šaty se na noc skládaly do
kostiček, právě tak, jako po ránu noční prádlo.
Soutěž mezi jednotlivými ložnicemi o nejvzornější úklid
se rozrostla ve vášeň, kdy ti nejvzornější lezli denně po štaflích i na stínidlo lampy a vlhkým hadrem utírali i rošt
v kamnech.
Do jara byl interiér domova ve vzorném pořádku, stěny
ozdobeny reprodukcemi obrazů.
U děvčat se objevily panenky s nařasenými sukničkami,
na nočních stolcích dečky, které po večerech upletly, a řada
titěrností, jimiž naplnit útulný obývací kout je děvčatům
vlastní.
Přemýšlel jsem, jak odměnit nadšení, s nímž se většina
vrhala do práce. Po dopoledni naplněném svědomitou prací v učebně nad knihami a sešity místo zábavy totiž většinou čekala zase práce a jen práce a na oddechové činnosti
byla vyhrazena pouze neděle.
Zodpovědnému Ferymu jsem koupil housle, pracovité
Olině kolo. V rozpočtu nebylo na osobní odměny jednotlivců, rozhodl jsem tedy sám. Čím byly tenkrát pro svobodného člověka v zapadlém šumavském koutě peníze. Jaké
potřeby má mladý muž, je-li ošacen a potravu mu pravidelně ochotné ruce donesou až na stůl.
Odměny jednotlivcům byly nejen pobídkou pro ty, kteří byli odměněni, ale vzpruhou pro ostatní, že časem se třeba i na ně dostane. Feryho housle šly z ruky do ruky a já
nestačil vyměňovat prasklé struny, kolo Olina moc neužila,
protože neměla srdce nepůjčit ho i ostatním, a mně zase
potom nezbývalo než lepit píchlé duše, rovnat pokřivené
pedály a řidítka, vyklepávat pomačkané blatníky.
Snil jsem o něčem, co by bylo kolektivní odměnou,
z čeho by mohli mít radost všichni.
Co takhle auto? To by bylo něco, napadlo mne, a té
myšlenky jsem se už nezbavil. Kde ale vzít auto? Získat je
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pro domov přídělem z veřejných prostředků bylo tenkrát
utopickým snem. Auta byla na poukazy, na bilanční příděly a školské zařízení nebylo mezi těmi, které by po něm
mohlo zatoužit s reálnou nadějí, že žádost bude vyslyšena.
Měl jsem nějaké úspory a rozhodl jsem se je investovat
ve prospěch celku. Poptával jsem se, pověřil řadu svých
známých, aby pátrali se mnou. Kdekdo slíbí, ale ke skutku
bývá daleko. Staré přátelství, jak se občas přesvědčujeme,
mívá cenu zlata. Ozvala se Věrka, která na nás nezapomněla.
„Domluvila jsem se starým Pajerem, který má auto
a bude se ho zbavovat, že by ti ho prodal,“ psala v dopise.
„Má takový starý mrňavý náklaďáček. Svážel na něm hadry, kosti, kůže i železo, zkrátka starou veteš. Soukromničil.
Socializace mu zaťukala na vrata, takže přechází do komunálního podniku, který bude tyto služby zajišťovat. Auto na
osobní luxusní projížďky není, je pro něj zbytečné, ale vy
byste ho tam užili.“
Zajel jsem za Věrkou, společně jsme za vlastníkem Pajerem zašli, domluvili se, zařídili na dopravním inspektorátě
převod a já se večer objevil před branou domova vítán bouřlivým jásotem překvapené omladiny.
Měl jsem sice už cestou obavy, že nedojedu, protože
šumavské kopce a vyježděné cesty, kterým se tenkrát o asfaltu ještě ani nesnilo, se zdály být nad síly chatrného povozu. Vrcholky zmáhalo dýchavičně s plynem na doraz.
Tatra 12, dvouválec, stařena, která přežila první republiku
i válku, se stala středem obdivu všech, zvláště pak kluků,
ve kterých se motorismus klubal už směle a neostýchavě
z bariéry cikánských předsudků.
Směle jsme v neděli vyrazili na první oddechové putování, zásobeni potravou na celý den. Do kabiny ke mně se
vešli dva, na korbu se jich natěsnalo patnáct. Rozdychtěně
hleděli do kraje, sledovali okolí, naslouchali, jak motor přede, ten však spíše pokašlával jako tuberák a hrkalo v něm
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jako ve starých pendlovkách. Zastavili jsme, kde jsme chtěli, rozběhli se do lesa, na louce si začutali s kopací mičudou, kterou kluci neopomenuli vzít s sebou, vybrouzdali si
nohy v potoce a s večerem se vraceli domů. Dýchavičnost
motoru se ukázala značnou závadou a mínila nám zkazit
radost. Stalo se během jízdy několikrát, že museli kluci
z korby dolů a tlačit, abychom překlenuli kulminační bod
svahu silnice. Klukům to samozřejmě nevadilo, takové situace byly momenty romantického vzrušení, protože potom
zase naskákali nahoru a jízda pokračovala. Vrátili se jako
hrdinové, ostatní jim skrytě i zjevně záviděli a představa, že
jednou také pojedou, byla pro ně pobídkou, když se jim
někdy moc do práce nechtělo, ať už ve třídě, nebo venku.
Potíž byla v tom, že na rekreační zájezdy vlastním vozidlem bylo nezbytné vybírat fyzicky zdatné jedince, kteří
zaručovali, že se domů dostaneme i za cenu, že tatru domů
dotlačíme. Tím byla prakticky z mototuristiky vyloučena
děvčata a klukovský potěr. Ti se museli spokojit jen s krátkými projížďkami po rovném úseku silnice opodál domova.
Vyjížděli jsme na houby a maliny do vzdálenějších míst,
do panenské přírody, kam tenkrát ještě nevkročila noha cizích vetřelců, a vraceli se domů s bohatou kořistí. Stávalo
se také, že si motor postavil hlavu, jednou svíčka, podruhé
rozdělovač, jindy závada v rychlostní skříni, kdy jsem nebyl s to závadu odstranit, a tu nezbylo než tlačit dlouho
a vytrvale a teprve z kopce vychutnat slast jízdy. Několikrát
se stalo, že jsme takto ztroskotali vzdáleni příliš daleko
a bylo nad naše síly auto domů dotlačit. Tu jsme přijali
s povděkem, že nás odtáhl řidič nákladního auta, který se
ustrnul nad hrstkou vysílených ztracenců, když se slunce už
chýlilo k západu a my se smiřovali s představou, že přenocujeme ve volné přírodě.
Všeobecné veselí vypuklo jednou, když nás k vratům
domova přitáhl hospodář s párem volů.
Všechno má svůj konec, a mělo ho i naše heroické pu) 181 (

tování vlastním vozidlem. Zůstali jsme beznadějně viset na
lesní cestě pod Bobíkem. Motor vynechával, pak v něm
začalo hrčet a chrastit, skřípat a lomozit, až v něm cosi ruplo a my zůstali v lesních houštinách. Bylo mi jasné, že
motor do chodu nedám. Vozili jsme s sebou pro všechny
případy přikrývky a rovněž železnou zásobu jídla.
„Nezbývá než se utábořit,“ rozhodl jsem a rozdělil úkoly – kdo půjde na dříví, kdo rozdělá oheň a kdo naláme
větve, aby se nám měkčeji leželo.
Lůžka už byla připravena, převážně pod autem, abychom byli chráněni, kdyby začalo pršet, ve strouze u cesty
planul oheň a kluci začali opékat špekáčky napíchnuté na
prutech, když tu večerní pološero prořízly dva kužely světel daleko před sebou ohmatávající terén. Vojáci. Také
s tatrou, ale s jiným chlapákem, než byla ta naše. Z kabiny
se na nás zazubily dva rozzářené obličeje. Poznali nás. Kterýpak voják ze Šumavy by nás byl tenkrát neznal.
Posadili se k ohni, rozpředl se hovor, pohostili jsme je
voňavou uzeninou a svěřili se, jaká nepříjemnost nás potkala.
„My vás odtáhneme, přece vás nenecháme v rejži,“ vyslovili své rozhodnutí, které považovali za samozřejmé stejně jako my po zkušenostech, které jsme s vojáky měli.
Byla už úplná tma, když přivázali naši tatru za spojovací tyč. Já sedl k volantu, dva ke mně, ostatní na korbu
a jelo se. Jeli ostře, jak je u vojenských řidičů běžné. Měl
jsem oči na stopkách, sledoval levou postranici, protože
světla brzy vypověděla službu. Asi po deseti kilometrech
jízdy se ozvala do noci rána, jako by někdo vedle nás hodil dělobuch. Voják zastavil a přiběhl.
„Stalo se vám něco?“ ptal se starostlivě.
„Nám ne,“odpovídali kluci sborově.
„To bylo někde u vás vepředu.“ Voják svítil baterkou
pod svůj vůz a potom šel k našemu. Sehnul se, klekl na kolena, svítil.
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„Bouchla vám duše,“ řekl posléze znalecky a ukázal na
prázdné přední pravé kolo.
„Co teď, kluci,“ řekl jsem, vědom si, že domů nám zbývá ještě téměř dalších deset kilometrů. Vojáci chvíli kleli,
obcházeli auto ze všech stran.
„Nahoru to nenaložíme, je to váha,“ konstatovali. „Vešlo by se tam snadno, ale jak ho tam dostat?“
Rezervní kolo u auta nebylo, lepidlo ani záplaty jsme neměli – a jak v té tmě, stejně by nezbývalo, než čekat na ráno.
„Jeďte dál,“ řekl jsem, protože každé filozofování nad
situací se mi jevilo ztrátou času. „Pojedeme pomalu, stejně
budeme mít co dělat, abychom se pozdě po půlnoci dostali
domů.“
Vojáci jako muži činu souhlasili.
„Budete mít ale fušku udržet volant,“ upozornili mne.
Taky že to fuška byla. Rval jsem ho oběma rukama,
auto mělo pořád snahu sjíždět do strouhy. Po dalších pěti
kilometrech, jak jsem si později ověřil, se ozvalo cinkání,
jako když jede tramvaj. Šofér znovu zastavil. Konstatovali
jsme, že se kamsi odkutálela pneumatika, hledali jsme ji
marně. Duše se rovněž zatoulala, takže zbytek cesty jsme
urazili na pouhém disku, který zvonil a cinkal o kamení.
Kluci uléhali s bohatýrským zážitkem a já s rukama
zmoženýma jako po celodenní dřině v lomu.
Touto výpravou skončily definitivně naše spanilé jízdy
za kouzlem šumavské přírody. Tatra odpočívala pod kůlnou,
sedal na ni prach a šťourali se v ní nadějní mladí cikánští
motoristé, objevovali skryté taje jejího technického ústrojí,
až skončila stejným údělem, kterému kdysi sloužila. Byla
odvezena do starého železa.
Zklamaní kluci smutně pohlíželi za nákladním autem,
které vetchou stařenku odváželo do sběrných surovin. Chyběla nám. Leccos jsme s ní dovezli do zařízení domova,
v době nouze dovezla potraviny na doplnění spíže nebo
vybavení do skladu šatstva a obuvi.
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Dotazy a prosby adresované školskému odboru, zda by
se přece jen nenašla možnost vybavit nás dopravním prostředkem, vyznívaly naprázdno. Naše stesky, že v odloučené
končině, ve které žijeme, je život bez dopravního prostředku tvrdý, byly oprávněné. Autobus jezdil ráno do okresního města a večer se vracel. Občas bylo třeba narychlo odvézt někoho k lékaři nebo k zubnímu lékaři, přivážet
nováčky z nádraží vzdáleného dvanáct kilometrů. Někdy
bylo obtížné se dovolat taxíku a nezbylo, než se vydat na
dvanáctikilometrovou pěší pouť na nádraží a stejným způsobem se zase vracet, navíc obtíženi věcmi, které si s sebou
nováčci přiváželi.
Naše situace byla chápána, uznávána, ale řešena pokrčením ramenou a odkazem na příslušná ustanovení a výnosy.
Seděl jsem často s hlavou v dlaních a usilovně přemýšlel, jak najít způsob řešení.
„Napíšu prezidentské kanceláři,“ řekl jsem děvčatům při
černé hodince, když jsme v klidu po večerce rozebírali události dne.
Soustrastně se na mě podívaly a Alena odevzdaně vydechla: „Ty máš ale výdrž. Kvůli tobě změní asi ministerské výnosy.“
Nedalo mi to a napsal jsem. Odpověď určitě dostanu, ať
už je jakákoliv, třeba i radu, kam se obrátit, nebo alespoň
útěchu, za jak dlouho nám může být vyhověno.
Netrvalo ani měsíc a v poště se objevila dlouhá obálka
neobvyklého tvaru se záhlavím Kanceláře prezidenta republiky. Nedočkavě jsem ji otevřel a nevěřil svým očím.
„Kulturní odbor Kanceláře prezidenta republiky vám
zajistil z mimobilančního přídělu dodávkový automobil
značky Moskvič, který je toho času vystaven jako exponát
na strojírenském veletrhu v Brně. Po skončení veletrhu bude
předisponován do Mototechny v Praze-Vysočanech a budete vyrozuměni, kdy si jej máte vyzvednout.“
Když jsem na večerním shromáždění dopis přečetl,
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zmocnilo se všech takové vzrušení, že vyhazovali ke stropu čepice, šály i teplákové bundy, kluci vyskočili na stoly,
zvedli ruce se zaťatými pěstmi vzhůru a z hrdel se vydralo
sborově hromové hurááá, že se v lese jistě vyděšeně probouzeli ptáci.
Ladný moskvič, vonící a lesknoucí se novotou, zastavil
brzy nato na našem dvoře. Tak jako dříve naše tatra loudila
laškovné úsměvy na tvářích všech, kteří nás zahlédli, tak
nyní bledli závistí a se stejným zaujetím, leč plni obdivu,
za námi hleděli i okukovali zaparkovaný vůz na náměstí.
„Cikánům dali takové auto, exponát, vůz, který ještě
u nás nikdo nemá,“ doneslo se nám k uším. Takoví už jsou
lidé. Přející i závistiví, uznalí i posměváčkové. Dokud jsme
chodili pěšky nebo se objevili na veřejnosti s předpotopní
archou, blahosklonně oplývali soucitem, nyní se domnívali,
že získali právo se pohoršovat nad očividnou nespravedlností.

Dobrodruûn· zpest¯enÌ
Mezi nováčky se objevili první bažanti z městského prostředí. Kluci povětšině z Prahy nebo z jiných velkých měst,
z cikánského prostředí periférie. Na rozdíl od našich původních školáků, primitivních, jednoduchých až hloupoučky
prostých a nenáročných, toto byli velkoměstským prostředím protřelí a vychytralí tažní ptáci, kteří měli za sebou už
lecjaká střetnutí s orgány Veřejné bezpečnosti. Uměli se
v životním shonu protlačit a pod mimikry na pohled ubohého, otrhaného a hladového cikánského kluka zmáknout
i jednání na úrovni trestného činu, s nímž si často péče
o mládež, pracovníci Veřejné bezpečnosti a pracovníci soudů nevěděli rady. A tak končili u nás, doprovázeni značnou
dávkou optimistické naděje, že se nám podaří v nich zažehnout jiskru lidského postoje ke společnosti, ze které se za) 185 (

tím snažili jen těžit. Nikdo jim ještě nepřipomněl, že jsou
jí také něco dlužni.
„Kdybyste viděli, co já už toho nakrad, tady na všechny stoly v jídelně by se to nevešlo,“ řekl mi ve slabé chvilce Imre Baláž, když jsem vyšetřoval jeho další přestupek
a snažil se ho přesvědčit, že se na všechno časem přijde a že
na takovém počínání může jen prodělat.
„Tady u vás asi jo, tady se přijde na všechno, protože
mne všichni hlídají, ale ve městě jsem stokrát něco ukradl
a jednou se tak na to přišlo.“
Výchova takovýchto prohnaných drobečků byla mnohem náročnější a složitější, protože nešlo o odstraňování
letargie a boj se životní apatií, ale naopak o usměrňování
přebujelé iniciativy ubírající se nesprávným směrem a hromadící sobecky pro sebe i za cenu ochuzování ostatních.
Velice často se jednalo o jedince fyzicky zdatné a duševně
schopné, kteří svůj elán vybíjeli scestným jednáním a měli
ověřeno zkušenostmi, že se jim podobné počínání z hlediska
zištného efektu často vyplácelo. Tím úpornější byl zápas
naší kolektivní vůle s jejich vůlí po osobním bezpracném,
blahobytném, požitkářském životě. Byli to Cikáni, kteří se
ztotožnili s negativními jevy společenského života a pozitivní požadavky tvůrčího přístupu ve smyslu spolupráce
úporně a houževnatě odmítali.
Svou lišáckou prohnanost osvědčil Imre husarským
kouskem.
Poštovní úřad byl od našeho domova vzdálen dva kilometry ve střediskové obci. Poštovní doručovatel býval často v úřadě sám, jako doručovatel a vedoucí poštovního úřadu současně. Nebylo ani fyzicky proveditelné, aby denně
pěším pochodem zvládl pochůzky po okolních roztroušených vesnicích, navštívil všechny samoty, posazené
v příkrých stráních. Se světem je spojovaly jen úzké pěšiny obrostlé trním a keři trnek, v době dešťů rozblácené a plné kaluží, v zimě zaváté sněhem.
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Měli jsme s vedoucím poštovního úřadu úmluvu samoobslužné spolupráce. Dali jsme udělat koženou brašnu po
stranách zpevněnou prkénky z tvrdého dřeva. Uzamykala se
na dva visací zámky, každý na jiný klíč, takže byla nedobytná jako trezor s korunovačními klenoty. Já vlastnil jedny klíče, vedoucí poštovního úřadu vlastnil druhé, které
ukládal do kovové poštovní pokladny.
Ráno jsem do brašny vložil veškerou poštu, kterou jsem
hodlal odeslat, služba, která měla ten den za úkol poštu doručit, si hodila řemen brašny přes rameno a cupitala ze stráně dolů ke vsi. Poštovní zřízenec brašnu odemkl, vyjmul a
zkontroloval, co jsem do brašny uložil, zasunul do ní poštu, která došla pro nás, brašnu opět pečlivě uzamkl, obvykle
službu důrazně napomenul „kluci, střihat rovnou domů“ –
zvláště, byly-li v brašně peníze – a náš domovácký doručovatel upaloval zase do kopce k domovu. Tento úkol se stal
běžnou součástí služeb, které byly pro spořádaný chod domova nezbytné, počínaje službou u brány u vchodu přes
služby v kuchyni a konče běžným úklidem chodeb, jídelny,
dvora a i prostranství kolem domova.
I nováček Imre splnil již několikrát k plné spokojenosti
úkol poštovního doručovatele, leč jednou…
Vrátil se jako obvykle, s úsměvem mi podal brašnu, na
dotaz, jak se mu šlo, odpověděl servilně „chvátal jsem,
abych tady byl brzy“.
Propustil jsem jej a odemkl brašnu. Když jsem vyjímal poštu, která byla vždy vložená v novinách obrácených
hřbetem nahoru, zarazilo mne, že jsou pomačkané, doslova sežmoulané. Může se stát, že se noviny dopravou nešetrným zacházením pomačkají. Tady byl však zmuchlán
i další obsah do novin vložený. Vložil jsem obsah zpět,
brašnu uzamkl a pokoušel se protáhnout místem mezi
zámky ruku dovnitř. Šlo to s obtížemi, ale posléze jsem ji
dovnitř vpravil a snažil se vyjmout obsah. Podařilo se mi
však pouze zachytit za část novin, pracně je povytáhnout,
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ale ať jsem žmoulal jak žmoulal, ven jsem je vytáhnout
nedokázal.
„Tak takhle to nějak bylo, ty lotříku,“ řekl jsem si a po
chvíli si milého Imra zavolal.
„Proč jsi strkal ruku do brašny,“ udeřil jsem zpříma
a propaloval ho očima.
Počáteční úsměv zmizel a oči horečnatě těkaly z kouta
do kouta.
„Já tam ruku nestrkal,“ prohlásil po chvíli suverénně
a bylo vidět, že nabyl ztraceného klidu.
„Kdo ji tam tedy strkal, když ne ty,“ zaútočil jsem
znovu.
„Tamhle si sedni, a až si všechno rozmyslíš, pak mi
povíš, jak to bylo.“
Obvykle každý provinilec na židli za chvíli změkl
a pravdu, i když pro něj nepříjemnou, ze sebe vysoukal.
Imre seděl bez hnutí, prohlížel si bambule na bačkorách
a dlouho vytrvale mlčel.
„Myslím, že už bys to mohl vysypat,“ zvedl jsem po
půlhodině hlavu od lejster. „Znáš mě a víš, že dokud se
nedovím pravdu, pokoj mít nebudeš.“
„Tak já vám to, pane učiteli, řeknu,“ vydechl po chvíli
zhluboka. „Myslel jsem napřed, že vám to všechno řeknu
sám, hned jak přijdu, ale pak jsem si to rozmyslel, že vám
radši nebudu dělat starost.“
„Jedna starost navíc už mne neporazí, tolik ohleduplnosti od tebe ani nežádám. Mám radši pravdu, i když jsou s ní
starosti. Tak mluv.“
„Šel jsem z pošty nahoru a chvátal jsem, abych byl brzy
ve škole,“ začal starostlivým tónem tak přesvědčivě, že jsem
se zájmem poslouchal. „Když jsem došel na kraj lesa, chtěl
jsem zabočit lesní cestou okolo kapliček, abych si zkrátil
cestu. Tu najednou vyšel z lesa takový cizí pán, chytil za
řemen u tašky a ptal se, co tam nesu. Řek jsem mu, že nesu
poštu. Tašku jsem mu nechtěl dát, ale on mi ji vyškubl
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a chtěl otevřít. Když viděl, že je zamčená, strkal do ní
ruku.“
„Ukaž jak,“ přerušil jsem přepadenou oběť a podal jsem
mu brašnu.
Zalovil do ní způsobem, kterým jsem to sám zkoušel.
„No a co bylo dál?“ zvídal jsem a v mém nitru rostla
pochybnost i zvědavost.
„Nemoh odtud nic vytáhnout, začal nadávat a pak jela
motorka, on tašku zahodil a utíkal do lesa.“
„Zastavil ten motorkář, mluvil jsi s ním?“
„Ne, ten jel pořád dál.“
„Viděl toho chlapa, jak utíká?“
„Nevím, ale myslím, že ne.“
„Jak ten chlap vypadal?“
„Měl zelené kalhoty, svetr s takovým vzorem a kravatu
s námořníkem.“
„Zatím můžeš jít,“ propustil jsem hrdinu dne s důraznou
poznámkou, aby zatím nikomu nic neříkal.
Nechat věc plavat, zavolat Bezpečnost, je to vůbec pravda, nebo výplod fantazijních představ Imrova prohnaného,
fikaného a všemi mastmi městského podsvětí mazaného
mozku?
Byl jsem na pochybách. Co když je to pravda? Pohraničními lesy se tehdy potulovala všelijaká sebranka.
Nedalo mi to a za deset minut jsem si Imra zavolal
znovu.
„Řekni mi to ještě jednou podrobně, jak to bylo.“
Imra se jevil na koni, se zaujetím a vnitřním zápalem
vylíčil znovu celou událost, na nic nezapomněl. Přesně jako
poprvé. Pouze doplnil popis obličeje neznámého muže o jizvu vedoucí od ucha ke spánku.
Sugestivní popis a jistota, s kterou událost líčil, ve mně
utvrdily rozhodnutí.
Stalo se to před půlhodinou, tedy zdaleka není pozdě,
co když tady zítra někoho přepadne a dojde i k ublížení na
) 189 (

těle. Starší kluci jsou nebojácní, hned tak se neleknou,
a zloděj potom užije fyzického násilí.
Zvedl jsem telefon, vytočil ústřednu a žádal stanici Veřejné bezpečnosti.
„Za čtvrt hodiny jsme u vás,“ ozvalo se stroze, když
jsem stručně vylíčil, co se sběhlo.
Netrvalo to ani celou čtvrthodinu a v kanceláři seděli tři
uniformovaní muži a dotírali na Imra všetečnými otázkami
ze všech stran.
Vytáhli kartotéku hledaných zločinců, listovali v ní,
znovu se obraceli na oběť doplňujícími otázkami.
„Ta jizva, ta jizva, když kluk tvrdí, že vedla od ucha
spánkem k oku, co tenhle, na toho je to šité, ale jizva po
tváři dolů,“ špitali si a Imre seděl jako bez zájmu, jako by
v centru jeho pozornosti byla bambule u bačkory, která jenjen se utrhnout.
„Jak měl tu jizvu, chlapče, rozpomeň se dobře, je to
důležité.“
Imre se vytrhl ze snění, chvíli usilovně přemýšlel, že to
až znervózňovalo, a posléze přikročil k jednomu z příslušníků Veřejné bezpečnosti a přejel mu ukazovákem od ucha
po tváři.
„Tady odtud a takhle jako dolů,“ řekl přemýšlivě.
„To sedí,“ pravil rozhodně velitel vyšetřovací skupiny
a přistoupil k telefonu.
„Spojte mi bleskově velitelství útvaru Pohraniční stráže,“ prohlásil nesmlouvavě, trvalo mžik a dostal spojení.
„Tady Labuť, pošlete okamžitě do prostoru Záhvozdí –
Zelená lada družstvo pohraničníků se psy. Potvrďte příjem.“
Chviličku trvalo, než druhá strana požadavek zopakovala, náčelník zavěsil a laskavě řekl Imrovi, kterému položil
vojácky ruku na rameno:
„Obuj si boty, chlapče, a vezmi si kabát, pojedeš s námi,
budeme tě potřebovat. Vaše přítomnost by byla také žádoucí,“ obrátil se na mne.
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Během čtvrt hodiny přijelo nákladní auto s hochy se
zelenými brigadýrkami, rozsazenými ukázněně na dřevěných lavicích u bočnic, s ostražitými vlčáky u kolenou.
Nasedli jsme a zajeli k místu, kde se odehrálo Imrovo
ranní dobrodružství.
Vojáci seskákali, nastoupili v řad se psy u nohou.
„Ukaž, chlapče, místo, kde jste stáli a odkud neznámý
muž začal utíkat,“ pokynul přátelsky velitel a Imre suverénně pokročil k okraji lesa a ukázal prstem.
Vojáci navedli psy. Ti čichali s hlavami u země, obcházeli půlkruhem, vraceli se, a jako by ne a ne prorazit začarovaný kruh. Rozbíhali se, znovu se vraceli, čenichali k Imrovým nohavicím, znovu odběhli a potom důrazně doráželi
na malého hrdinu, objevitele i oběť zločince.
Veškeré pokusy navést psy na stopu do lesa se ukázaly
bezvýsledné. Veliteli Bezpečnosti se už komedie začala zdát
zdlouhavá.
Přikročil nečekaně k Imrovi, vzal ho za košili pod krkem, přitáhl si ho k obličeji, v očích se mu zlověstně blýskalo, a zahřměl: „Teď mi povíš, jak to opravdu bylo, nebo
si tě vezmeme s sebou a uvidíš, jak se u nás na všechno
rychle rozpomeneš.“
Imrovi spadlo srdce do kalhot. Bylo po gloriole hrdiny.
Roztřásla se mu kolena a začal blekotat.
„Já jsem do té tašky sahal, jestli tam nejsou peníze,
a když to pan učitel poznal, tak jsem si to všechno vymyslel.“
„Ty spratku jeden,“ ulevil si velitel. „My se tady necháme tahat za nos. Vidíš při své mazanosti, že i pes je nakonec chytřejší než ty.“
Vojáci odjeli a velitel bezpečnostní skupiny zašel za
mnou do kanceláře, aby odreagoval své rozezlení. Předtím
přikázal svým spolupracovníkům: „Sepište s tím neřádem
protokol, musíme ujeté kilometry a požadavek na spolupráci
s pohraničníky nějak vykázat.“
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Takoví byli tedy leckteří naši nováčci, které vychovávala
ulice města, než se dostali mezi nás.

R˘st sebevÏdomÌ
Lidský kolektiv stmelují společné zážitky, práce i radostné příběhy, chvíle bezstarostného odpočinku stejně jako
období strádání, útrap a společných starostí. Navenek je jeho jednotnost vyjadřována společnými znaky ustáleného rituálu.
Shromáždění, hlášení, večerní hodnocení, která časem vyrostla v ustálený pořádek a navyklý způsob, kterým
probíhala, to vše byly součásti našeho režimu. Uvažovali
jsme, jak ještě více zdůraznit příslušnost ke společenství
domova, který je náš, tedy patří cikánským dětem, aby odstraňoval zbytky komplexu méněcennosti, vedl ke zdravému
sebevědomí a k hrdosti, že jeho členové patří do velké rodiny.
Zevním nápadným znakem, který nejvíce zvýraznil odlišnost od vnějšího světa, se stal stejnokroj. Sehnat tenkrát
potřebné množství látky nebylo jednoduché a trvalo měsíce, než krejčovský komunál mohl zasednout k šicím strojům, aby pro všechny mohl zhotovit slušivé uniformy. Na
letní období jsme vybavili všechny jednotným oděvem
v barvě khaki, slušivými bundami pro chlapce i děvčata, pro
chlapce s krátkými kalhotami, pro děvčata se sukénkami.
Na zimní období jsme dali ušít stejnokroje černé, které jim
padly k pleti. Nevybírali jsme tuto barvu záměrně, jiná
vhodnější a přijatelnější nebyla. Chlapci měli saka a dlouhé kalhoty, děvčata opět sukně.
Když poprvé takto nastoupili, nemohli se na sebe vynadívat, bylo zřejmé, jak hrdostí povyrostli, jako by zmohutněli jako celek, vytvořil se v nich železný kruh společného
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cíle, vyrostlo vědomí, že stejnokroj je odděluje od ostatního světa závazkem neposkvrnit čest domova.
Uniformy se oblékaly doma pouze na slavnostní příležitosti a při společných cestách mimo domov. Jednotlivci
v nich domov neopouštěli.
Obléknout si stejnokroj doma jen tak bylo považováno
za profanaci příslušnosti ke kolektivu domova. Nováček byl
bezprostředně všemi ostatními kárán, když ho napadlo
doma vyměnit všední oděv nebo teplákovou soupravu za
stejnokroj.
„Jak tě doma ještě jednou v těchhle šatech uvidím, sebereme ti je a víc je nedostaneš, budeš chodit jen ve všedním,“ kárali starší smělce a šermovali mu před nosem zdviženým ukazovákem.
Byl ovšem působivý a přitažlivý pohled na trojstupy
nebo i rozptýlené houfy chlapců a děvčat a závistivé pohledy kluků z vesnice nebo v okresním městě nasvědčovaly
tomu, že se líbí. Snědé obličeje v harmonii s černým oděvem, orámované bělostným sněhem, vyvolávaly v zimním
období estetický prožitek právě tak jako khaki barva
v souladu se zelení keřů a trávníků. Lidé se zálibně ohlíželi za ukázněnými skupinkami dětí nebo již dorůstajících,
v muže a ženy zrajících chlapců a děvčat. Nebylo prostě
možné dopouštět se rozpustilosti, povykovat či neukázněně pobíhat.
„Nemůžeš si dovolit takhle čumět, děláš nám ostudu,
každý přece podle uniformy pozná, že k nám patříš,“ byl
kárán nováček, který ještě nepociťoval hrdost z příslušnosti
ke kolektivu, když zevloval s naivním výrazem v obličeji
nebo se zapomněl a začal pojednou pitvořit obličej a pohyby těla vyjadřoval neukázněnost, ve které až dosud, než
mezi nás přišel, myslel a jednal.
S úžasem a letargickým smutkem jsme den ode dne zjišťovali, jak chlapci mužní a děvčata rostou do krásy a půvabu. Holicími strojky a žiletkami pro mladíky jsme zcela
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samozřejmě doplňovali běžné nákupy. Rozvíjející se slečny si na noc natáčely vlasy na papírky a spínaly gumičkami, takže ke sponkám a hřebínkům do vlasů přibyly natáčky a v umývárně se objevil šampon, aby nahradil mýdlo.
Vycházkám předcházelo nekonečné upravování, žehlení a kartáčování. Mnohý bývalý vagabund, kterému bylo
jedno, jak vyhlíží, když jde mezi lidi, byl nyní ochoten raději se vycházky i výletu zříci, pakliže jeho zevnějšek nebyl dokonalý a bez vady. Stačilo, aby nohavice kalhot byly
o maličko kratší, než mu připomínal jeho cit pro estetiku,
a již kabonil obličej, mrzutě se nakrucoval před zrcadlem
v chodbě, které mělo za úkol každému při odchodu připomenout, jak vypadá, a nakonec prohlásil: „To radši zůstanu doma, než tam jít jako strašák, aby lidi říkali, že Cikánovi je jedno, jak vypadá.“
Nadešel čas, kdy věkem uzráli první profesionální učni
a studenti. Radost z úspěchu kalila představa, že nás budou
opouštět, protože učiliště a střední školy byly daleko. Denní dojíždění bylo vyloučeno. Představu rozloučení tlumilo
vědomí, že se budou na neděli a na prázdniny vracet, protože jistota, že domov mají jen jeden, a to u nás, byla již
nezvratná. Mnoho času jsme strávili v debatách, který učební obor by byl nejvhodnější a která škola nejpřijatelnější,
aby odpovídaly stupni vzdělání a úrovni vědomostí. Zdaleka ne každý končil školní docházku v nejvyšším ročníku
základní školy a v omezeném výběru možností bylo třeba
hledat a nalézat východisko mezi přáním a reálnou možností. Daleko, až na Moravu do Gottwaldova do obuvnického
učiliště jsem odvezl Jožku a Ernesta. Fraňus přijal nabídku
a nastoupil v hornickém učilišti v Meziboří u Litvínova.
Míla a Jula nastoupili v zednickém učilišti. Štefan, Ďurka
a Deža v pekařství, ze kterého neměli domů daleko. Olina
si zvykala na nové prostředí v textiláckém učilišti v Horním
Adršpachu. Zuzana v Kozaku v Klatovech. Na pedagogickou školu pro vzdělání učitelek mateřských škol přešla
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zručná a pracovitá Terezka. Míťa odešel do učiliště opravářů zemědělských strojů a zakrátko napsal: „V práci jsem
spokojen, budete se divit, že jsem vstoupil do parašutistického kroužku a činnost v něm se mi líbí. Já, který jsem
vždycky na zájezdech zvracel a pro kterého jste museli
vždycky brát s sebou zásobu pytlíků, skáču teď z padákové
věže, už jsem seděl v letadle a těším se, že si poprvé skočím a budu se dívat z výšky jako pták na zemi, která se
bude přibližovat, až se jí zase dotknu rukama.“ Rozrostla
se nám korespondence, kterou tentokrát už nebylo nutno
kontrolovat z obavy, že bude mít špatný vliv na ostatní.
Naopak, dopisy se na společných shromážděních předčítaly nahlas a posluchači dychtivě naslouchali a začali snít
o tom, že i oni dokončí školu a nastoupí do učilišť, která jim
umožní přípravu na životní povolání.
Korespondoval jsem s učilišti, se školami. Občas jsem
považoval za nezbytné do nich i zajet na rodičovská sdružení, informovat se, jak si naši chlapci a děvčata vedou, podívat se, v jakém prostředí žijí, i pozvednout je na mysli,
pokud měli problémy, cítili se osamoceni nebo se jim stýskalo. Kamarádi z domova jim psali dopisy: ustavili jsme velice brzy redakční radu domova, která shromažďovala příspěvky pro „Naše noviny“. Každému jsme po jednom
výtisku zasílali, aby měli přehled o všem, co se doma děje,
neodcizovali se a necítili se osamoceni.
Noviny jsme po večerech střídavě proklepávali na psacím stroji metodou odkapávání netěsnícího vodovodu, ale za
čas jsme obstarali ruční rozmnožovací stroj a potom už šla
práce víc od ruky, noviny byly bohatší, obsažnější a příspěvků přibývalo, protože někomu třeba chtěli napsat všichni, a tak měli příležitost, jak se pozdravit jediným dopisem.
Fery vykonal s úspěchem přijímací zkoušku na pedagogické gymnázium, což byl po pětileté školní docházce
úspěch. Vrcholným šokujícím překvapením bylo, že společně s ním ji udělal i Ondra Olejár, po necelých třech letech
) 195 (

školní docházky. Se zájmem jsme všichni sledovali jejich
další vývoj.
Fery ve studiu pokračoval, ale Ondra je nedokončil.
Snad právě proto, že byl tak seriózní a ukázněný a nikdy
nezapochyboval o správnosti rozhodnutí lidí, jimž do rukou
vložil svůj osud.
Zajížděl jsem občas za ředitelem pedagogického gymnázia a za vyučujícími, abych se informoval o pokrocích
i problémech našich svěřenců.
„Čeština, čeština, to je problém u Ondry,“ říkával ředitel. „Na budoucího učitele je to slabé. Je to chlapec inteligentní i pohledný a občas nedá taky děvčatům moc práce,
když se rozhodnou ho přimět, aby preferoval volejbal před
přípravou na vyučování.“
Na konci prvního ročníku ředitel řekl: „Zavřeme obě oči
a necháme ho projít. Jsme si vědomi toho, jaký handicap
má ve srovnání se spolužáky.“
Když Ondra přijel na neděli, rozebírala se situace, možnosti, perspektivy a potíže jako mezi dvěma chlapy, ne mezi
učitelem a žákem. Ondra chápal, že není důstojné brát něco zadarmo, tedy nezaslouženě na základě zavřených obou
očí. Neodmlouval, nevzdoroval, nešvindloval, i když byl
nerad a chápal, že bude zase sám v novém prostředí a druhý z dvojice zůstane rovněž osamocen. Přijal s naprostou
samozřejmostí, bez známek nechuti, že po prázdninách nastoupí v chemickém učilišti v Ústí nad Labem na obor chemik-lučebník.
Ubytovací prostory domova i přilehlá prostranství kolem
byla v průběhu následujícího roku uvedena do pořádku,
prací ubylo a byly věnovány dalšímu zvelebování příbytku
a estetickému vzhledu okolí.
Terezka upravila na strmém zákrutu silnice záhonek ve
tvaru vykřičníku, aby upozorňoval motoristy na nebezpečí
strmého klesání, pečlivě jej zalévala a dosazovala znovu
a znovu každou uhynulou květinku.
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Ochotných rukou přibývalo, počet našich mladých obyvatelů překročil již sedmdesátku a všechny je zaměstnat někdy nebylo jednoduché, zvláště sledovali-li jsme požadavek,
aby práce nebyla samoúčelná a neochabl tím zájem o ni.
V prázdninových obdobích a zvláště na podzim vycházely odpůldne po vyučování skupiny oděné do pracovních
oděvů s gumovými holínkami na nohou, aby pomohly zemědělcům při sklizni brambor a lnu. Práce bylo všude dost
a pracovníků nikde nadbytek, takže bylo stále čím se zaměstnávat a naplňovat dny společensky prospěšnou činností.
Naši brigádníci se stali žádanými a užitečnými pomocníky
a sami se vraceli osvěženi, fyzicky unaveni a plni dojmů ze
zábav kolem ohníčků na polích, kde po práci pálili bramborovou nať, pekli brambory a dováděli. Domů se vraceli
spokojeni, s černými uhelnými vousy pod nosy a šmouhami na tvářích po bramborových hodech.
V půli srpna jsme se s Karlem vypravili s početnou skupinou dorůstajících chlapců a děvčat na chmelovou brigádu do Horních Počapel. Z kázeňského hlediska nešlo už
o žádný riskantní podnik, protože každý účastník brigády,
kterého jsme vybrali, byl samostatný a natolik rozumný, že
sám mohl vést pracovní skupinu.
Vstávali jsme brzy ráno a vraceli se z chmelnice pozdě
večer, protože každý měl zájem, aby výdělek byl co největší. Kapesné z veřejných prostředků jsme tenkrát poskytovat
nemohli a vlastnit nějakou korunu na očekávanou pouť nebo
na útratu při pochůzkách do vesnice, na výletech či vycházkách do města bylo skrytým snem každého z nich. Dotovat
je z vlastních kapes, což se dříve běžně činilo, nebylo tak
jednoduché, protože dát každému pouhou desetikorunu na
útratu by znamenalo již téměř poloviční mzdu pedagogického pracovníka.
Vydrželi celý den vytrvale sedět na dřevěných bedýnkách a takřka beze slova česat, což u mnohých, kterým se
jinak běžně pusa nezastavila, byl div světa. Hnala je nejen
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touha po výdělku (pečlivě shromažďovali a přepočítávali
plechové známky za každý vysypaný věrtel), ale i ctižádost
být lepší než ten druhý, a navíc i touha po umístění v soutěži, do které jsme se přihlásili.
Kluci vyjednali na neděli odpoledne fotbalový zápas
s hornopočapelskou klukovskou jedenáctkou. Po očku pokukovali skrze štoky chmelnice ke hřišti, kde každé odpůldne místní pilně trénovali. Střetnutí se nebáli, vždyť byli
z domova dokonale sehraná parta a měli za sebou hezkou
řádku vítězství nad okolními vesnickými žákovskými i dorosteneckými mužstvy. Přece jen je svrběla chodidla a potřebovali se alespoň kondičně proběhnout a rozhýbat dlouhým seděním zmalátnělá těla.
Nedělní odpůldne bylo pro Horní Počaply vzrušující
a plné očekávání. Rozneslo se v místě i v okolí, že proti domácím nastoupí cikánská jedenáctka, a to byla tenkrát událost neobvyklá, zvláště na vnitrozemskou obec, kde měli
o Cikánech fantastické představy, nabité romantikou z neznalosti a z vyprávění dospělých.
Ke hřišti proudily davy omladiny i dospělých, domácí
měli fanoušků nepřehledné řady, zatímco přívržence našich
tvořila děvčata a pár kluků, kteří byli stejně v záloze pro případ, že by bylo třeba za někoho zaskočit.
Soudce byl místní, takže veškeré subjektivní i objektivní vlivy byly proti nám, i když jistě i na druhé straně byla
ve hře přinejmenším zvědavost, jak se ti Cikáni předvedou.
Předcházela je pověst, že na chmelnici si vedou lépe než
ostatní party, ale mnozí to připisovali projevu hamounství
nebo komplexu.
Obě mužstva nastoupila, hráči si podali ruce a rozběhli
se na svá postavení.
Po výkopu se mužstva pár minut rozehrávala. Stáli jsme
s Karlem za naší brankou a s napětím sledovali, jak se naši
chlapci rozehrávají. Na jejich technice bylo patrno, že celotýdenní sedění jim svázalo nohy. Rovněž hlasité povzbu) 198 (

zování ze strany početných zástupů domácích fanoušků,
kteří se po každém technicky dobře provedeném zákroku
spontánně ozvali, jim překáželo a svazovalo je psychicky.
„Ondro, na ty kecy, co slyšíte kolem, nedejte, držíme
vám palce,“ volali jsme na Olejára, který byl duší mužstva.
„Musíš kluky povzbudit, hrajou jako se svázanýma nohama.“
Usmál se, pokývl a sledovali jsme, jak si hledá příležitost; vždycky se k někomu z našich přiblíží, plácne ho rukou po zádech a něco mu houkne do ucha.
Po pěti minutách dali domácí branku. Tonda Horváth
v brance měl děravé ruce a bezmocně, se zoufalým výrazem
v obličeji je složil do klína, když spatřil míč utopený ve své
svatyni. Nicméně se znovu vzchopil, ale bylo patrno, jak je
úzkostlivě toporný a nervózní, proti svému zvyku pobíhá
z rohu do rohu, místo aby sledoval jako ostříž rozvíjející se
útoky vedené domácími.
„Do toho, do toho, deset, deset,“ ozývalo se jako hřmění
hromu z houfu domácích.
„Ukažte černým hubám, jak se hraje fotbal,“ ozvalo se
hlasitě a výrazně.
„Fuj, pane učiteli, ty jsou sprostý,“ zarazila se naše děvčata.
„To nic, holky, nevíte, k čemu to bude dobrý,“ uklidňoval jsem jejich pocit křivdy, a hra pokračovala.
Do našich kluků jako by po tomto zvolání nalil doping.
Bylo patrno, jak se uvolnili, odhodili všechny zábrany respektu před neznámým, zdánlivě morálně převažujícím prostředím.
Během necelých dalších pěti minut vyrovnali. Publikum
protivníků strnulo. Soudce chvíli mával rukama a pak jsme
viděli, jak do branky soupeře nastupuje dospělý muž, který zatím stál opřený o brankovou tyč.
„To není fér,“ přiběhl Ondra a rozmáchnutýma rukama
dával najevo své rozhořčení.
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„Nech to tak, Ondro, nevíš, k čemu je to dobré,“ uklidnil jsem ho a obrátil se na Karla.
„Teď je to na tobě, my to nezačali,“ procedil jsem mezi
zuby a Karel pochopil. Stáhl tepláky a bundu, vyhrnul rukávy košile a vystřídal Tondu Horvátha v bráně.
Karel byl sportovec a fotbalista. Doma při tréninku běžně v bráně chytal.
Na straně soupeřů bylo vidět, jak se jim obličeje protáhly, ale nedalo se nic dělat. Oni začali, my se jim jen přizpůsobili.
Do poločasu zůstal stav beze změny, domácí přešli do
obrany a každá střela, která šla na naši branku, skončila
bezpečně v Karlově náruči.
Ve druhém poločase převzali jasně naši iniciativu, rozehráli se, jak byli doma zvyklí, Karlovy zákroky a jeho povzbuzování jim dodávalo sil a odvahy. Brzy padla vedoucí
branka, zanedlouho další. Zápas skončil 4 : 1 v náš prospěch. Emoce se zklidnily, a když mužstva na závěr nastoupila, aby si podala ruce, už se na sebe hráči usmívali. Karel si neodpustil poznámku: „Chlapci, černý huby sice
nemáte, ale hrát fotbal se budete ještě muset nějaký čas
učit.“
Když jsme v trojstupech a s pochodovou písní po skončení zápasu kráčeli ulicí k sokolovně, kde jsme byli ubytováni, vybíhali lidé z domů a obdarovávali naše chlapce
a děvčata ovocem. Kluci se povytáhli, přidupli a píseň vítězně zněla z radostí a blahem dmoucích se hrudí.
Vrátili jsme se ze sklizně chmele plni nových dojmů
a zkušeností. Každý byl rovněž obohacen finančními prostředky na drobné nákupy, které zpestřují život a činí jej
zajímavějším a přitažlivějším.
Doma se ještě po několika měsících znovu všichni hřáli vědomím své úspěšnosti: Z odboru pracovních sil přijeli
zástupci obtěžkáni knihami, čokoládami, bonboniérami
a dalšími věcnými dary, které byly materiální součástí od) 200 (

měny za umístění v soutěži, v níž naši česáči chmele zaujali šesté místo v celostátním klání a pracovitá a ctižádostivá Olina dokonce druhé místo v soutěži jednotlivců.

Pr·ce n·s utv·¯Ì
Dovednost našich mladých svěřenců se rozvíjela netušenou měrou. Takřka den ode dne. Oblasti, které byly dříve do nedozírna vzdáleny cikánskému naturelu, se ukázaly
zvladatelnými, a v co jsme ani nedoufali a před časem skepticky hodnotili jako neuskutečnitelnou fantazii, stalo se
všední, běžnou pracovní událostí.
Dívky pletly šály, posléze svetry, vyšívaly, stříhaly na
blůzky a sukně a na šicím stroji v krejčovské dílně je šily,
vyšívaly knoflíkové dírky, pečlivě žehlily, donekonečna
upravovaly, až byly bez vady.
Skupiny kluků dokonce po večerech látaly punčochy,
přišívaly knoflíky, tkaničky k ložnímu prádlu, navlékaly gumy do trenýrek a do tepláků. Nebylo by bývalo možno bez
této svépomoci udržet zevnějšek početného houfu, který se
stále rozrůstal, v náležitém pořádku a na estetické úrovni.
Titíž jedinci stejně dovedně a se zájmem ryli záhony,
vysazovali keře rybízu, angreštu, hloubili jámy pro ovocné
stromky, sami je už pečlivě zasazovali, vysazovali sazenice
zeleniny a květin na květinových záhonech, vysévali semena.
Uprostřed dvora jsme společně vybetonovali kulatý bazének s vodotryskem, který bez ustání vyhazoval do výšky
pingpongové míčky. Trysky umístěné ze stran vrhaly proudy vody, které se měnily v duhu v cloně slunečních paprsků. Kruhový záhonek kolem vodotrysku byl od jara do
podzimu plný bohatých květů, které zmařily teprve první
zářijové mrazíky.
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Samostatná odborná péče a výcvik byly věnovány včelaření. Kluci i děvčata lepili a drátovali mezistěny, vyřezávali staré voštiny, sířili na podzim plásty před uložením na
zimní období, nejzkušenější a nebojácní kontrolovali stav
včelstev, byli schopni rozeznat stáří plodu, nasazovali medníky a všichni společně se těšili na medobraní. Šumavské
stráně tenkrát poskytovaly bohatství sladkého nektaru a den,
kdy se z dílny přinesl medomet, byl slunovratem hojnosti
zlátnoucího medu. Čekali ve frontě trpělivě na to, až na ně
dojde řada, aby mohli otočit klikou, zatímco zkušenější
odvíčkovávali plásty. Na sladkou hmotu víček už čekali
nejmenší špunti, kteří se mohli sladkostmi udávit. S jakou
rozkoší si cpali plná ústa, žvýkali a vosk pečlivě shromažďovali, aby ho ani kousek nepřišel nazmar.
I při veškeré opatrnosti byla večer podlaha pokryta loužičkami medu, že bylo takřka možno se na ní klouzat. Hliníkové konve na mléko se plnily sladkým plodem květů
a včelí práce, ukládaly se do spíže a med byl každodenní
součástí potravy při snídani a svačinách. Kdykoli měli hlad,
zvykli si běhat za Katkou, která obvykle nabídla: „Chceš
chleba s medem?“ S povděkem to přijímali až do doby, než
ho byli přesyceni.
Často býval medový perník jako moučník, medové koláčky i roztodivné medové pečivo esteticky ladných tvarů
v podobě vykrajovaných figurek.
Nejzručnější včelařští adepti byli schopni vykonávat
i poměrně náročnou včelařskou práci, jako bylo sbírání
a ukládání rojů. K tomu bylo potřebí kromě dovednosti ještě
srdnatost a nebojácnost, protože o včelí žihadla v době rojů
nebyla nouze. Při padesáti včelstvech nebylo zvláštností, že
viselo na stromech pět rojů denně, a některé i na místech
méně přístupných. Tu krom dobré vůle a pracovní schopnosti bylo potřeba i důvtipu, vynalézavosti a osobní statečnosti.
Co tu bylo příhod, humorných i nepříjemných, které tito
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drobní tvorové z říše hmyzu dokázali připravit svým ochráncům a pečovatelům.
Vrátil jsem se jednou pozdě odpoledne ze služební cesty, na které jsem zajišťoval požadavky na náročnější údržbářské práce ve stavebním podniku.
Otevřel jsem dveře do kanceláře a vidím v ní shromážděné téměř všechny své spolupracovníky a navíc obvodního lékaře, který seděl v křesle, nohu přes nohu, popíjel kávu
a se zájmem naslouchal vyprávění ostatních. Pozdravili
jsme se a já vidím, že u zdi na gauči pod tenkou přikrývkou leží tělo. Z přikrývky vykukuje cosi jako hlava, ale hlava obrovská s obkladem na čele, na tvářích i kolem krku.
Tázavě pohlédnu na celou společnost a Alena už nevydržela mlčenlivé napětí.
„To je Ondra Olejár, nelekej se, už je to v pořádku, pan
doktor říká, že to nejhorší má za sebou, ráno to prý bude
lepší a do tří dnů bude v pořádku.“
„Co se stalo?“ řekl jsem překvapeně, zřejmě s nádechem
úzkosti v hlase.
„Sbírali roj a dostal od včel zaplaceno,“ už s humorem
dokládala Alena.
Přistoupil jsem ke gauči a opatrně nadzvedl volně přiložené obklady. Objevila se koule víc podobná míči než lidskému obličeji. Oči chyběly. Nahrazovaly je dva masité
pytlíky převislé na lícní kosti. Uši se zdály miniaturní a tam,
kde byla ústa, zela jen prohlubeň.
„Jak se to mohlo stát,“ odtušil jsem šokován tím, co
jsem viděl. „Právě Ondra, nejšikovnější kluk s největší dávkou přirozené inteligence.“
„To ti řekne Karel, ten u toho byl,“ pokrčila rameny
Alena a Karel se mi jal vysvětlovat, co zřejmě říkal již nejméně potřetí. Napřed spolupracovnicím, potom lékaři a teď
tedy mně, nebylo-li těch výpovědí ještě více.
„Před polednem bylo na včelnici, jako když přiletí kobylky,“ začal Karel s humorem jemu vlastním. „Několik
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rojů najednou, nestačili jsme stříkat vodu a házet písek,
Možná, že některý i uletěl, v tom frmolu to ani nezjistíš,
když je prostor nad hlavou plný včel, bzučí to, jako když
se žene bouřka, a některé z nich jako by rojení vítaly jako
příležitost vlézt ti do rukávů a do nohavic kalhot a obšťastnit tě žihadlem na nejnepřístupnějším místě.“
Drbal se přitom na hýždi a pod kolenem, aby naznačil
gestem, kde všude má svědivá místa.
„Všechny roje jsme sundali, tři jsou v úlech, jeden v rojáčku. Z toho z rojáčku je ale jen torzo, kdoví, zda je mezi
nimi matka. Ta je, potvůrka, zavedla až do vrcholu smrku.
Zítra ti to místo ukážu. Sólový smrk, bez větví na kmeni,
až teprve koruna vysoko nahoře, a tam si sedly. Chvíli jsme
je okukovali a sledovali, jak se kolem stromu hemží a sedají, postupně se zklidňují. Řekl jsem klukům, že se nedá
nic dělat, to že je příliš vysoko. Kluci chvíli mlčeli, ale pak
najednou Ondra prohlásil, že pro ně vyleze, ale potřebuje
pomocníka, který by mu je pomohl sklepnout do plátěného
pytle. Nabídl se Jurka, který měl mnohem více odvahy než
schopností. Chvíli jsem jim zbraňoval, že sletí a přelámou si
nohy, ale ujišťovali mne, že to pro ně nic není, že už dokázali vylézt výš. Připravili si šňůru na prádlo, plátěný pytel od
mouky a kožené řemeny, které použili po sepnutí a přetažení
přes chodidla jako pomůcky při šplhání po holém kmeni.
Napřed lezl Jurka s provazem omotaným kolem beder,
za ním se soukal Ondra s pytlem ukrytým pod bundou.
Sledoval jsem je s obavou, protože to byl strom opravdu vysoký a teď nebezpečí ještě zvyšovala takřka jistota
včelích bodnutí.
Když se vysoukali až do koruny smrku a přiblížili se
k roji, který vytvořil hrozen, Jurka zaujal horní pozici. Měl
za úkol úderem pěsti setřást roj do nastaveného pytle, který pod ním doširoka rozevíral Ondra. Ten směrem nahoru
neměl správný odhad a spoléhal na Jurku, který ovšem špatně vidí.
) 204 (

Stál jsem dole jako na trní a uvažoval, co udělám, když
některý z nich poletí dolů.
Ondra se přidržel koleny, rozevřel pytel a úkosem pohlížel vzhůru. Jurka odmotal konec provazu a čekal.
„Je to dobrý,“ bylo slyšet Ondrův hlas a Jurkovo přitakání.
„Tak můžeš, bouchni do toho pořádně,“ zaslechl jsem
ještě a pak už se Jurka rozmáchl a udeřil. Krev mi přestala
proudit a srdce se mi skoro zastavilo, když jsem viděl, jak
se roj utrhl, a místo aby zmizel v nastaveném pytli, dopadl
Ondrovi na hlavu, po které se rozlil, zakryl temeno hlavy,
týl i obličej. Viděl jsem jen, že Ondra pytel nepustil, přitiskl ho pod bradu, vrtí hlavou a snaží se včely setřást do pytle, Jura je do něj rukama shrnuje z temene i obličeje. Stačili ještě pytel zavázat, po provaze ho spustit a potom
sešplhat dolů. Mrak včel kolem nich kroužil a dorážel na
ně. Ondrův obličej byl doslova chlupatý včelími žihadly.
Vytahovali jsme mu je, zavolali lékaře, no a mezitím nám
Ondra zboubelatěl tak, jak ho vidíš,“ končil Karel své dramatické vyprávění příhody, jež mohla skončit mnohem
hůře, než skutečně skončila.
Po třech dnech, když se Ondrova podoba vrátila do
původního stavu, ani slovem Jurkovi nevyčetl, co způsobil,
jen mně důvěrně sdělil: „On přece za nic nemůže, vždyť
špatně vidí, to jsem měl předvídat já, co se může stát.“

VlastnÌ m·ma je jen jedna
Studenti a učni se vraceli na neděle, nebo alespoň jednou za čas, byli-li více vzdáleni, rozhodně se však všichni scházeli o prázdninách. Netrpělivě byli vždy očekáváni
nejstaršími žáky domova, kterým přinášeli kouzlo širého
světa s jeho novinkami, mnohotvárností a vzruchem, za) 205 (

tímco oni se zase těšili na teplo a intimitu domova. Leckterý dovršil již sedmnáct let věku, vzhledem k tomu, že do
školního prostředí přicházeli vůbec se značným opožděním.
Nejvíce všechny sdružovaly zimní prázdniny.
Kraj vysoko zavátý sněhem, Šumava bičovaná ledovým
vichrem, kdy vzdálenosti se prodlužovaly pouhým pomyšlením, že by nebylo vyhnutí a muselo se do nečasu vyjít.
Ve dne si všichni užili sáňkování, lyžování a brouzdání
sněhem nebo bruslení na odmetené a sněhu zbavené hladině Křisťanovického rybníka. S nohavicemi a rukavicemi
zmrzlými na kost se vraceli s večerním šeřením domů, kde
po vydatné večeři zasedli do houfu na židle i po zemi kolem kamen v jídelně nebo v malých skupinkách na ložnicích. Piliňáky prokvetly červenými květy rozžhaveného plechu, sálaly příjemné teplo a přímo lákaly k besedám při
černé hodince v pohodě a klidu. Za okny vířila chumelenice zběsile poháněná větrem a v komíně hvízdala a kvílela
meluzína štkavým pláčem.
Na takovéto chvíle se netěšily jenom děti. I my dospělí
jsme propadli tomu kouzlu, opojeni bezstarostností chvil
dlouhých zimních večerů, těšili se na ně a podle zájmu a obsahu besed se přidružili tu k té, tu zas k oné skupince a hlavně poslouchali bez snahy ovlivnit, o čem se právě povídá.
Cítili jsme se v takových chvílích jedněmi z nich, pouze
věkem staršími, s přáním potlačit i vědomí, že jsme rozvážnější, moudřejší.
Uběhly Vánoce a přiblížil se konec roku s populárním
silvestrem.
„Bylo by na místě sejít se odděleně s našimi absolventy,“ řekl jsem na kratičké poradě pedagogického sboru.
„Nejsou to už žádní nevědomí a nezodpovědní fakani, žijí
ve světě, my je vlastně můžeme ovlivňovat jen v tom, v čem
jsou ochotni se dát ovlivnit, a je řada otázek, které se dají
vyřešit v družném posezení.“
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Upravili jsme pro tento účel jednu z učeben, školní lavice nahradili stoly a židlemi, děvčata stoly pokryla ubrusy, rozestavila svícny se svíčkami. Do vázy natrhala jedlové a smrkové snítky s bohatými třásněmi šišek.
Zavzpomínali jsme na začátky, bez zábran hovořili
o skutečnosti, jaká byla, my i oni připomínali další fakta,
která leckdo už zapomněl nebo, nebyl-li jejich přímým
účastníkem, o nich ani nevěděl. Nebylo už důvodu nic skrývat, malovat na růžovo, nebo naopak dramatizovat, protože
oni už pohlíželi na svět stejnýma očima jako my, oprostili
se od předsudků, které oddělovaly myšlenkový svět uzavřeného cikánského společenství od názorů a postojů ostatních
vrstev společnosti. Vzrůstem se již nelišili od nás dospělých, pouze mladistvý výraz obličejů dával tušit věkový
rozdíl, i když ani ten nebyl nápadně rozdílný. Pohled na
seskupení kolem stolů tak vyvolával představu družné besedy starších a mladších vrstevníků.
Hovořilo se otevřeně o životě zaostalých cikánských
vrstev, postřehy z obou stran měly už stejnou příchuť kritického přístupu i předpokládaných perspektiv dalšího vývoje.
Byla to očekávaná chvíle příležitosti, kterou jsem v nitru
nosil již delší dobu, od doby, kdy začalo být zřejmé, že tito
mladí lidé se vzdálili nebezpečí recidivy, návratu k původnímu způsobu myšlení, a tím i způsobu života.
Katka otevřela láhve vína, a když se blížila půlnoc a ručičky hodin oznamovaly neodvratně příchod Nového roku,
nalila všem do připravených číší.
Úderem dvanácté hodiny povstal Ondra s číší a předešel mne bezprostředním, duchaplným a na jeho věk moudrým projevem.
„Ještě nikdy jsme neměli takovou příležitost, abychom
vám upřímně a od srdce řekli, co jsme si říkali mezi sebou,
co jsme cítili, ale stud nám nedovolil vám to říci. Říci vám,
že vás máme rádi, že si vás vážíme, že jsme si vědomi toho,
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že jste nám nahradili vlastní rodiče, od kterých jsme nikdy
nemohli získat pro život to, co jste nám svou prací a staráním dali vy.“
Obešel všechny členy pedagogického sboru, Karlovi
a mně stiskl pevně ruku a všechny ženy, které vstaly s číšemi v rukou zjihlé a se slzami v očích, políbil na tvář.
Byli jsme všichni naměkko a trvalo chvíli, než jsme
uklidnili hladinu citu a posadili se.
Přemohl jsem tíseň hrdla a přerušil ticho, které svazovalo a odzbrojovalo.
„Je tomu už delší dobu, co se odhodlávám vám říci skutečnost, kterou v sobě vlastně nosím už léta, snad od prvních dnů, kdy jsme se setkali, abychom na léta spojili svoje osudy do společné, i když dočasné pouti životem. Víme,
že každý z vás půjde za svým životním cílem. Jednou se
rozejdeme, třeba navždy, a už se nesetkáme. Šlo nám o to,
abyste šli životem skutečně samostatně a dobře na něj připraveni. Jsem si vědom toho, že jste léta žili s bolavou jizvou v srdci, vědomi si skutečnosti, že jste ztratili, nebo dokonce pod naším vlivem vědomě potlačili citový svazek
s vlastními rodiči. Věci šly tak daleko, že v jednom období, víte to tak dobře jako já, váš vztah k rodičům byl vztahem lhostejnosti, ba nenávisti. Vzpomínáte jistě, jak jste se
s nimi hádali, oni vám ošklivě láli, starší sourozenci po vás
dokonce házeli kamením, když jste z rodinného prostředí
utíkali do školy. Vy jste se jim posmívali, nadávali jim hlupáků a duševních ubožáků. Byl to skutečný stav nepřátelství, neshod a rozkolu. My jsme přihlíželi, z následků, které nahrávaly v náš prospěch, se radovali, ale skutečnou
radost jsme z toho nikdy neměli. Dnes je konečně příležitost seznámit vás s celou pravdou, protože pominulo nebezpečí, že by jejich vliv převládl nad naším.
Nikdy jsme si nepřáli vypěstovat ve vás nepřátelství
k rodičům a těžce jsme bojovali s představou, že tomu tak
přechodně musí být, aby naše práce měla úspěch. Dorůstá) 208 (

te v muže a ženy a přál bych si, abyste si uvědomili, že
vlastní matka je jen jedna a že vlastního otce z hlediska citového pouta nemůže nikdo nahradit. Bylo to jen a jen reálné nebezpečí, že jejich vliv vám pokazí celý budoucí život,
které nás vedlo k rozhodnutí neučit vás lásce k nim tak, jak
to správně mělo být. Tato zábrana nyní padla. Není, objektivně vzato, vinou vašich rodičů, že vyrostli v tak hrozných
životních podmínkách, že si vůbec neuměli představit, jak
o vás správně pečovat, aby se vám vedlo lépe než jim. Jejich rozhled jim toto vidění neumožňoval. Proto vám chci
nyní skutečně upřímně a srdcem říci, abyste tuto situaci
svých rodičů pochopili, měli je rádi zjevně, pakliže jste to
skrývali, nebo se je naučili mít rádi, jestliže ve vás cit k nim
odumřel. Říkám vám to až dnes proto, že je vaší povinností najít k nim cestu, ale už ze stanoviska lidí, kteří jejich
situaci chápou a budou se snažit jim jejich životní úděl ulehčit. Bylo by od vás sobecké, kdybyste se od nich odvraceli
proto, a vlastně jen proto, že oni neměli stejnou životní
šanci, jakou jste měli vy.
Máma je jen jedna. Marie, Růža, Alena, Katka se o vás
staraly sice lépe, než by byla schopna vlastní máma, ale tu
vám z hlediska lidského citu pokrevního pouta nenahradí.
Vdají se, budou mít své vlastní děti, kterým budou mámou,
a pro vás budou ve vzpomínkách hodnou a pečlivou vychovatelkou, která se o vás starala jako starší sestra.“
Ticho, které nastalo, bylo ještě tísnivější než po Ondrových slovech. Zuzka zkřížila ruce na desku stolu, položila
na ně hlavu a podle chvění ramen bylo zřejmé, že pláče.
Fraňusovi, který seděl strnule opřen o opěradlo židle, se
koulely po tvářích slzy jako hráchy. Fery nervózně hledal
po kapsách kapesník a pak dlouho smrkal a zakrýval přitom kapesníkem celý obličej.
Když se po chvíli zvolna rozpředl rozhovor, vypadalo
to, jako by se zbavili obtížného břemene, které nesli a před
námi skrývali. Jako by byla padla poslední bariéra, přes
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kterou jsme vzájemně na sebe nesměle pohlíželi a báli se
ji překonat nebo vůbec přiznat, že existuje.

Jsme tady doma
Nadešel opět čas prázdnin. Šumavské stráně hýřily bujnou zelení, břízy byly bohatě olistěné a jejich ztepilé koruny šuměly rozkymácené svěžím vánkem, který čechral stráně a hladil údolí porostlá vysokou šťavnatou travou. Už od
ranního rozbřesku koncertovali ptáci a jejich zpěv doléhal
otevřenými okny do ložnic a probouzel spáče osvěžené
nočním odpočinkem. Srny hopkaly nebojácně opodál stavení a nahlížely důvěřivýma očima oky drátěného plotu do
dvora. Lesy vydaly plody prvních borůvek, v houštinách zazářily krvavou červení muchomůrky a zarůžověla kuřátka na
hnijících pařezech. Nad prohřátou hladinu Křisťanovického
rybníka se vymršťovali kapři a soustředné kruhy zčeřené
vody se šířily do ztracena. Komáři vyhrávali svou píseň na
jeho březích i okolních pasekách a trhavými pohyby „pumpovali vodu“.
Učebnice byly uskladněny do kabinetů, popsané sešity
a čtvrtky výkresů ležely v koutě učeben převázány motouzem a čekaly na odvoz do sběru.
Stereotyp školního zaměstnání s pravidelným denním
pořádkem byl vystřídán volnějším režimem dopolední manuální činnosti na zvelebení okolí domova a odpoledním
rekreačním uvolněním, kdy se naplnila louka nad okrajem
lesa, přeměněná na fotbalové hřiště a atletickou dráhu se
závodištěm. Byla plná halasu, míče se kmitaly nad hlavami
soupeřících hráčů.
Děvčata pletla věnce z pampelišek a sešívala borovým
jehličím ozdobné girlandy z březového listí. Drobotina se
zájmem přihlížela, nebo se bavila po svém na hromadě říč) 210 (

ního písku, kde plácala bábovičky, stavěla hrady a prorážela
lopatičkami tunely, do kterých zajížděly vláčky a autíčka,
jež se přestěhovaly ze skříní a nočních stolků v ložnicích do
volného prostoru na svěží vzduch prozařovaný sluncem.
„Letos strávíme prázdniny ve městě,“ oznámil jsem na
večerním shromáždění v jídelně.
„Vyjednal jsem třítýdenní pobyt v Praze. Přírody si za
celý rok užijete dost, takže pro změnu, když ostatní v létě
z města utíkají, my se v něm usídlíme. Dětský domov v Krči, který má v létě dostatek volných míst, bude nyní naším
domovem. Zítra začneme s přípravami. Na nádraží se přesuneme pěším pochodem a do Prahy pojedeme vlakem.“
Radostný jásot přerušil moje sdělení.
Byli jsme již všichni pohromadě. Škole odrostlí mládenci a slečny se vrátili ze škol a učilišť, přibylo ochotných pracovitých rukou a především fyzické síly ve svalnatých pažích mládeže. Zase se uklízelo, balilo, přemýšlelo, co ještě
vzít, aby se na nic nezapomnělo.
Na rozdíl od putovních táborů bylo potřeb podstatně
méně, protože bydlení i stravování bylo zajištěno v Praze.
„Hlavně dostatek zásobního prádla, prací prostředky
a šitíčko, abyste se mohli udržovat v čistotě a pořádku,“
zdůrazňoval jsem, když jsem obcházel skupiny připravující zavazadla.
„V Praze nemůžete chodit jako na puťáku, tam musíte
být pořád jako ze škatulky, knoflík nesmí nikomu chybět,
ani tkaničku v botách není možno nahradit provázkem,“
kladl jsem na srdce vedoucím skupin, kteří byli zodpovědni za to, aby všichni členové jejich skupiny byli vybaveni
vším potřebným.
Cesta vlakem uběhla jako příjemná projížďka. Mnozí již
nepustili z ruky mapu, která se jim stala zasvěceným průvodcem. Očekávali s napětím, až se jejich zrakům objeví
město Písek, Příbram, Zdice. Hlásili jména řek, přes které
vlak přejížděl, odhadovali, který z vrcholů může být hora
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v mapě označená. Se zatajeným dechem čekali, až se mezi
zalesněnými vrcholy jako přízrak z pohádky objeví monumentální Karlštejn a jejich projevy svědčily o hloubce prožitku.
Všechny významné budovy, které znali z vlastivědy,
dějepisu, zeměpisu a z literatury, jsme v Praze navštívili.
Muzeum dokonce několikrát, rovněž Technické muzeum.
Nemohli oči odtrhnout od rozmanitých zajímavostí, poutavých výtvorů přírody i lidských rukou. Každý nový den byl
výletem do nového neznámého světa, otevřenou učebnicí
praxe: o mnohém již slyšeli nebo četli, ale teď měli příležitost vidět, hmatat, dávat se unášet samotnou skutečností.
Nebylo dne, který by byl všední, nudil nebo se zdál nekonečně dlouhý.
Zoologická zahrada jim učarovala. Opřeni o zábradlí
nebo s nosy natěsnanými na drátěném pletivu klecí vydrželi
nekonečné minuty sledovat projevy živočichů, snad tím víc,
že sami, jako děti přírody, v jejím klínu žili, tep svého srdce usměrňovali s jejím tepem a stále v obdivu a úžasu sledovali její mnohotvárnost, rozmanitost a kouzlo.
Když zazněl lodní zvonec a výletní parník se odlepil od
přístaviště, opustili kajuty, ve kterých se posadili a vychutnávali skutečnost, že na vodě to může vypadat jako doma
v jídelně, a vyběhli na palubu. Obdivovali krásu Hradčan,
věže a věžičky, stavby oken prezidentského sídla, zeleň strání Petřína na jedné straně a bludiště staveb se spletí ulic
a uliček na druhé straně.
„Národní divadlo,“ ozval se povzdech. Poznali je podle
obrazu zavěšeného doma v průčelí chodby.
„Také se tam podíváme,“ ukonejšil jsem jejich tužbu
a brzy nato jsem se zadostiučiněním sledoval, jak sedí jako
myšky na plyšových sedadlech, když pohasla světla křišťálových lustrů, rozhrnula se opona a na osvětleném jevišti se
začal odvíjet děj Prodané nevěsty jako na roztančených vlnách jímavé Smetanovy hudby.
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Zlatý hřeb pražského pobytu jsem společně se svými
spolupracovníky před nimi tajil. Teprve den před významnou událostí jsem je seznámil s tím, co je zítra čeká.
„Dostali jsme vzácný dopis, z jehož obsahu budete mít
radost,“ řekl jsem na ranním nástupu, kde jsem jim sdělil,
že den bude věnován dopoledne odpočinku na hřišti, aby si
oddechli od ruchu velkoměsta, a odpoledne přípravě na
příští den.
„Dopis je adresován vám, cikánským dětem ze šumavské školy Míru,“ řekl jsem úvodem. „Přečtu vám jej.“
Milé děti, dověděl jsem se o vaší pilné a svědomité práci
ve škole i o vaší ochotné spolupráci při přestavbě a zkrášlení vašeho domova.
Mám radost z vaší práce, a protože bych vás rád poznal
osobně a poslechl si i vaše písně a podíval se na výkony
vašeho tanečního souboru, o jehož práci jsem slyšel, zvu
vás k sobě na odpoledne 12. července 1957 na Hrad.
Antonín Zápotocký,
prezident
Československé republiky
Chvíli bylo ticho, až Aladarovo kýchnutí je rozbilo jako
rána z děla.
„To snad není možné, to nemůže být pravda,“ přerušil
dusivou atmosféru svým rozvážným hlasem Ondra Olejár.
„Je to tady černé na bílém,“ dodal jsem se samozřejmostí v hlase a dal dopis kolovat.
Čistili si kapesníky ruce, i když je měli po ránu bez poskvrny. Brali list papíru, opatřený hlavičkou Kanceláře prezidenta republiky, do konečků prstů, za okraj, s obavou, aby
snad na něj neotiskli skvrnu.
„Jak vidíte, je vlastnoručně panem prezidentem podepsán,“ upozornil jsem je, i když to byla první věc, na kterou jim na papíře sjely oči.
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Překvapení bylo tak velké, nečekané a šokující, že je
neprovázely běžné projevy radosti, ani hřímavé hurá. Byli
náhle zatěžkáni starostí zítřka, tvořili hloučky, tlumeně rozmlouvali a jevili se mi rázem jako předčasně dospělí – rozvážnou chůzí, pomalejšími gesty a pohledy, které jako by
hledaly pevný bod.
„Zanechte úvah, máte rozchod na hřiště, odpoledne si
dáte do pořádku uniformy, knoflíky, večer se jde brzy spát,
abyste byli svěží, ráno se připravíte a odpoledne ať se vytáhnete, ať pan prezident vidí, že nejste žádní drbani, ale ta
správná cikánská generace,“ rozetnul jsem rozpaky.
Na tak dlouho jako tentokrát se ještě nikdy ranní garderoba neprotáhla. Donekonečna se kluci načesávali, kontrolovali puky, přejížděli ramena kartáčem. Děvčata se nakrucovala před zrcadlem, přendávala sponky ve vlasech,
jednou nad spánek, pak zase za ucho, zkoušela účesy, které na nich předtím nikdo neviděl, vychovatelky musely zalovit ve svých kabelkách a umývárnou i ložnicemi zavoněla kolínská voda a soupeřila o nadvládu s fialkovou
vůní.
Kluci leštili polobotky, div je neprodřeli, dýchali na ně,
že ani zrcadla neměla už jejich lesk, a někteří žadonili o kus
hadru do kapsy, aby si prý mohli boty ještě přeleštit, než
budou vcházet dovnitř tam, kde se s panem prezidentem
setkají.
Když jsme vystoupili z přeplněné elektriky na Malostranském náměstí, znervóznělí kluci, kteří byli rozechvěni
víc než děvčata, hned běželi do přilehlého loubí, vytahovali hadry z kapes a leštili znovu donekonečna boty, někteří
se i zuli, aby na práci lépe viděli.
„Lidi nám šlapali po botách v té tlačenici,“ vysvětlovali důvod svého počínání.
Lidé ovšem nemohli tušit, jak úzkostlivě každý z nich
hlídá svou obuv a je v hloubi duše zraňován při nešetrném
střetnutí s cizí botou.
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Setkání bylo stanoveno na čtrnáctou hodinu, my jsme
však už po dvanácté ošlapovali kolem Vikárky, několikrát
obešli z obou stran Svatovítský dóm, kluci jako by ztratili
zájem o všecko, ani socha svatého Jiří jejich zájem neupoutala. Původní základové zdivo chrámu, které by byli jinak
okukovali s rozdychtěným zájmem, prohlíželi jako hromadu kamení.
„Jestli tam bude pan prezident s paní, tak si sedneme
vedle,“ prohlašovali svorně Ondra, Fery a Fraňus, a to byl
jediný projev, který svědčil o tom, že neztratili pojem času
a prostoru.
Po třinácté hodině se začala na nádvoří řadit kolona tatraplánů. Auto za autem vyjíždělo před vchod s balkonem,
šoféři otevřeli dveře, protože slunce pražilo a na dlažbě nádvoří vyhřívalo úmornou výheň.
Pojednou se otevřely dveře a ze vchodu vycházela početná skupina, rozcházející se k přistaveným autům. Mezi
nimi jsme postřehli pomalu, rozvážně, takřka unaveně kráčejícího prezidenta.
„Aby nám tak někam ujel,“ řekl jsem skupince svých
spolupracovníků, odevzdaně postávajících a opékaných
sluncem.
„Doběhnu za ním,“ zazněl tichem můj okamžitý nápad.
„Co tě to napadlo,“ ulekaně vyjekla Růža. „Copak za
prezidentem se můžeš rozběhnout jako u nás za předsedou
MNV? K němu přece nemůžeš, zbláznil ses?“
„A co když nám opravdu odjede?“
Chvíli jsem váhal a potom se rozběhl. Když jsem byl
již opodál, zmírnil jsem do rychlé chůze a zastihl prezidenta
právě ve chvíli, kdy zasunul nohu do vozu a shýbal se, aby
dosedl na sedadlo. Okolo stojící muži si mě prohlíželi orlími pohledy a jeden z nich vykročil směrem k autu.
„Pane prezidente,“ oslovil jsem jej, „počítáte se setkáním s cikánskými dětmi na dnešní odpoledne?“
Vystoupil, dal mi ruku na rameno a zkormouceně od) 215 (

tušil: „Vidíte, oni mi taky nic nepřipomenou, co člověk dělá,
to dělá, vždyť já bych byl na to zapomněl. Dobře, že jste
přišel. Jsem na cestě do Lán. To víte, že se setkáním počítám. To by asi děti byly zklamané, viďte?“
„To víte, těší se na to moc, pro ně je to zážitek na celý
život.“
Pokynul rukou a celá suita se opět vracela ke vchodu.
Před čtrnáctou hodinou se do kulturního domu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, kde se setkání mělo
konat, začali trousit první návštěvníci.
„Budou tady všichni zaměstnanci Pražského hradu, od
vedoucích jednotlivých kanceláří po uklízečky,“ sdělil mi
jeden z návštěvníků, když jsem se ho dotázal, jak asi bude
setkání vypadat.
Děti se seřadily do dvojstupu, jak bylo zvykem nastupovat při vystoupení souboru, a úderem čtrnácté hodiny
jsme vkročili dovnitř.
Sál byl plný až na dvě první řady. Zavedl jsem děti na
vyvýšené pódium, kde utvořily půlkruh, jak byly navyklé.
Starší chlapci a děvčata, kteří nebyli již žáky školy, a nepatřili tudíž již k souboru, usedli do první volné řady.
Sál šuměl hovorem, takže to přispělo ke zklidnění nervozity z očekávání u členů souboru.
Po chvíli sál ztichl. Středem lavic kráčel dopředu prezident se svou chotí. Sedadla ve středu první řady byla v mžiku volná, prezident pokynul dětem, otočil se k publiku, taktéž je pozdravil pokynem ruky a usedli s chotí na lavice.
Řada se uzavřela, protože naši kluci přisedli. Ondra
z jedné strany, Fraňus z druhé.
Žádný konferenciér, žádný pořadatel, bylo mi jasné, že
je to na mně. Oslovil jsem prezidenta, jeho paní, posléze
ostatní publikum, které na nás hledělo s netrpělivým zájmem. V kratičkém projevu jsem je seznámil s historií naší
školy, jejími začátky, svízeli a obtížemi, prvními úspěchy,
s dalším rozvojem, až po současnost reprezentovanou prv) 216 (

ními studenty a učni. Končil jsem tím, jaký je cíl našeho
usilování, nejen umožnit vstup do života našim chlapcům
a děvčatům, ale dát příklad i ostatním, aby se myšlenka výchovy cikánských dětí stala samozřejmým požadavkem
v celé naší republice, zapustila kořeny a rostla.
Potom jsem dal pokyn našemu dirigentovi Ferdovi Kotlárovi, protože řízení souboru bylo jeho doménou a počínal si s rutinérskou dovedností.
Připravili jsme čtyřicetiminutový program výběrem českých, slovenských a cikánských písní a tanců.
Sledoval jsem kritickým okem jejich výkony a byl jsem
spokojen. Dali do toho, jak se říká, všechno. Takové publikum opravdu před nimi ještě nikdy nesedělo.
V programu byly písně rozmarné, tance měly šťávu
a pohyb, takže bylo opravdu na co se dívat, a obecenstvo
neskrblilo potleskem. Aplaudování po některých výkonech
nemělo konce.
Když dozněly poslední tóny a dupot roztančených nohou, vstal prezident a přistoupil k půlkruhu dětí, které ještě zhluboka vydechovaly, neboť tep srdcí přecházel jen pozvolna do normálního rytmu.
Na jeho chůzi bylo již patrné stáří a následky útrap
v koncentračním táboře. Bylo to poslední léto jeho života.
Kráčel ztěžka, ale usmíval se. Potřásl mi rukou, konstatoval, že to asi byla fuška, dramatické začátky a dodal, že
člověk na to zlé snáze a rád zapomene, když se potom vše
změní k lepšímu.
Potom přistoupil k dětem a jeho úsměv se ještě více rozšířil a proteplil citem. Pronesl několik pochvalných slov o
tom, co slyšel o jejich práci i o výkonech, které sám na
vlastní oči viděl. Připomněl, že v naší republice se uplatní
každý, kdo bude svědomitý v učení a poctivý v práci, ať je
Čech, nebo Cikán.
„A odkudpak vlastně jste?“ zeptal se se zájmem. „Šumava je veliká, když mi řeknete, že ze Šumavy, tak toho
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ještě vím málo. Jaképak je tam nějaké město blízko, které
bych znal, abych si udělal lepší představu?“
„Husinec,“ ozvalo se takřka unisono.
„Husinec, Husinec,“ pokýval hlavou a doložil tónem
učitele, který je chce vyzkoušet ze znalostí dějepisu:
„Čím to, že Husinec zná každý Čech, že není u nás člověka, jenž by to místo neznal?“
Malá, ale pohotová Irena Veszprémiová vystřelila ruku
vpřed, jako by seděla ve školní lavici a čekala s nadějí, že
bude vyvolána. Nevyčkala na pokyn, že ji vyzve k odpovědi, a prudce vyrazila: „Mají tam, prosím, nádraží.“
Ozvala se bouře smíchu z publika, smál se prezident,
smáli se naši kluci i děvčata a smála se posléze i Irena, když
ji přešlo první mrazení z neúspěšné odpovědi.
Prezident přešel tedy na jiné pole: „Co fotbal, hrajete?“
moduloval hlas do tónu napjaté zvědavosti.
„Ano,“ ozvalo se sborově z klukovských hrdel.
„A kdo z vás nejlépe běhá,“ položil novou otázku na tělo.
„Tonda, Tonda,“ ozvalo se opět přesvědčivě ze všech
hrdel a kolektiv postrčil do popředí Tondu Horvátha, svalnatého podsaditého domováckého atleta.
Nová bouře všeobecného veselí zazvonila sálem. Úspěšný cikánský běžec Tonda a proti němu prezident, jehož lid,
který ho miloval, důvěrně nazýval stejným jménem.
Podal Horváthovi ruku, rozloučil se s námi, protože nejlépe je v nejlepším přestat, a ještě s podmanivým úsměvem
ve tváři pokynul své manželce a odcházel středem aplaudujícího publika.
Vyšli jsme rozjařeni srdečnou atmosférou, provázeni
povzbuzujícími úsměvy přítomných.
Ondra tiskl v dlani svazeček prezidentových fotografií
s předtištěným věnováním přímo našemu domovu a s vlastnoručním podpisem prezidentovým na památku pro všechny účastníky setkání.
Vyšli jsme na nádvoří a mžourali očima oslněni prud) 218 (

kým sluncem letního odpůldne. Před Matyášovou branou
jsme pokročili k obrubni zdi a zahleděli se na kamenné
moře ležící po námi. Malostranské prejzové střechy kontrastovaly se zelení zahrad. Vzduch se nad nimi tetelil a stoupal vzhůru jako z kovářské výhně. Vltava se perlila čeřena
dřevěnými ledolamy. Jakoby z velké dálky se nesl lomoz
města, cinkání tramvají znělo jako rolničky.
„Už věříte tomu, že se v naší republice může uplatnit
každý, že dnes ani Cikán nemusí mít důvod k obavám, že
bude odstrkován, když bude pracovitý a čestný?“ řekl jsem
tónem důrazné otázky, která žádá odpovědi.
„Věříme, pane učiteli, nemůže být lepší důkaz, než který jsme dnes zažili,“ odpověděli naráz Ondra a Fery.
Vzal jsem je oba v podpaží, vykročili jsme, ostatní se
přidali a všichni jsme zamířili ke schodům klesajícím do
Nerudovy ulice.
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Z·vÏr, kter˝ by mohl b˝t
tÈû ˙vodem k†zamyölenÌ
Pokus o literární zpracování pedagogické práce v cikánském prostředí je reminiscencí učitele na desetileté působení
na internátním zařízení pro výchovu cikánských dětí.
Úmyslem autorovým bylo především postihnout psychologický přerod pedagoga od romantického nezávazného
přístupu k problematice k systematickému a cílevědomému
úsilí, když si ověřil, že ladem ležící úhor je schopen produkovat hodnotnou žeň.
Vracím se často v úvahách k osobnostem svých spolupracovníků, kteří se na formování charakterů cikánských
dětí podíleli. Mohu dnes, s odstupem času, ocenit jejich pracovní a morální kvality. Nebýt jich, jejich pochopení, ochoty spolupracovat, čistého lidského přístupu k problematice,
bez předsudků nebo alespoň s poctivým úmyslem přizpůsobit se potřebám vyplývajícím z daného úkolu, nebyl by se
mohl tento náročný pedagogický experiment podařit.
Spolupracovníků bylo více, než bylo možno v příběhu
ztvárnit.
Na učitelské místo v roce 1954 nastoupil Karel Doubek.
Později se na učitelských místech vystřídali: Alena Kotrcová,
provdaná Levá, Jana Kopřivová, provdaná Krausová, Vincenc
Náhlík, Růžena Soukupová, provdaná Náhlíková, Karel Zeman, Anna Princová, provdaná Zemanová, Josef Tuháček,
Šárka Štěrbová, provdaná Sommerová, Josef Cais, Jan Mráz.
Jako vychovatelé v zařízení postupně působili: Anežka
Filipová, Růžena Wohlgemuthová, Marie Pešková, Jarmila
Čejková, Zdeněk Kraus, Jana Záhorková, Jana Palasová,
Marie Filipová, Eva Vejmelková, Hermína Gabauerová.
Anežka Filipová je v příběhu ztvárněna pod pseudonymem Růža a Růžena Wohlgemuthová pod pseudonymem
Alena.
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Obětavé ženy, nenáročné, skromné, pracovité, ať kuchařky, správní personál či vychovatelky, muži jako protiváha
mateřské péče a pečlivosti, s neformálním zájmem o osudy
dětí, kterými tehdy mnoho jiných opovrhovalo, byli zářným
příkladem spolupráce na díle tak užitečném a potřebném
pro budoucnost republiky. Jim patří dík i vděčnost všech
bývalých žáků školy, kteří se jejich zásluhou stali úspěšnými lidmi.
Mužští představitelé příběhu se oženili, ženy se vdaly
a vychovaly vlastní potomky. V době, kdy se příběh odehrál, byli všichni svobodní. Od doby, kdy příběh končí,
uplynulo padesát let. Alena již nežije, rovněž Karel se nedožil padesátky.
Škola byla vybudována v roce 1950 na území vojenského výcvikového prostoru prací vojáků pod ideovým vedením tehdejšího velitele v hodnosti kapitána.
K jejímu vzniku dala podnět Stockholmská mírová výzva, a byl jí proto propůjčen čestný název „Škola míru“.
Při původní mateřské škole byla 1. října 1950 otevřena
zpočátku jedna třída národní školy a výukou v ní jsem byl
na vlastní žádost pověřen.
Osudy školy, její vznik, krizové období spojené s odchodem dospělých cikánských obyvatel v roce 1951 a další vývoj situace až do roku 1957, to vše je vždy podloženo
skutečností a není nadnesené, spíše naopak střízlivě přehodnocené. Kontrasty skutečného života školy a později dětského domova byly mnohem výraznější, než je vůbec možno
slovem vyjádřit. Stíny života byly ještě temnější, hrubost
nestydatější, právě tak jako radost a uspokojení ve šťastných
chvílích zářivější a hřejivější.
V průběhu dvou let od založení školy došlo ke stabilizaci práce v takové míře, že byl při škole vytvořen pěvecký, recitační a taneční soubor, který svým repertoárem cikánských, slovenských a českých písní a tanců v začátcích
svého působení ovlivňoval veřejné mínění obyvatel nejbliž) 221 (

šího okolí školy, později okresu i krajského města. Bylo
tehdy už zřejmé, že těžištěm práce souboru je působení
mezi Cikány, především v prostředích sociálně nejzanedbanějších. Proto podnikl soubor v roce 1952 propagační turné do Západočeského a Severočeského kraje. Vystoupení se
konala v Boru u Tachova, v Chebu, v Sokolově, v Teplicích,
v Ústí nad Labem a v Praze. Vyvrcholením byl třítýdenní
zájezd do Východoslovenského kraje, uskutečněný o prázdninách v roce 1953. Ve všech okresech od Popradu až po
Trebišov bylo realizováno celkem přes šedesát vystoupení.
Většinou proběhla v cikánských osadách, kdy svým spontánním projevem útočili žáci školy na tradiční styl myšlení
obyvatel cikánských osad.
V každém okresním městě bylo uskutečněno slavnostní
vystoupení pro širokou veřejnost. Závěrem byla přehlídka,
která se odbývala v tehdejších krajských městech, v Košicích a v Prešově.
Z jedinců zatížených komplexem méněcennosti, fatalisticky očekávajících budoucnost, která byla pro Cikány zdánlivě nezměnitelná, se stali lidé s přímým pohledem na život
a přirozenou logikou.
Čtenář se bude patrně ptát po dalším osudu školy i po
osudech jejích žáků.
Počet obyvatel dětského domova vzrostl už ve školním
roce 1953/54 na 45.
Byla otevřena druhá třída školy.
Do nového objektu na okrese Prachatice, bývalých soukromých lázní, byla škola přestěhována o prázdninách
v roce 1954.
Práce domova a jeho vliv nezůstaly utajeny očím široké veřejnosti. Tisk i rozhlas se zajímal o výsledky a publikoval je. Československý státní film přijel natočit záběry pro filmový týdeník. Sdělovací prostředky tak pomáhaly argumentovat ve prospěch řešení cikánské problematiky.
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Osudy školy v Květušíně ztvárnil literárně i zakladatel
školy JUDr. Josef Pohl v publikaci Jarní den a Na cikánské stezce. Posloužily jako námět pro celovečerní film Kdo
se bojí, utíká, který režíroval Dušan Klein. Roli učitele hrál
Pavel Kříž.
Mým prvním pokusem písemně zaznamenat průběh
a výsledky práce internátní školy v Květušíně byla publikace Šumavská bukolika, kterou vydal v roce 1975 Krajský
pedagogický ústav v Ústí nad Labem. Následovala doplněná verze s fotografiemi pod názvem Škola bez kázně, kterou vydalo Jihočeské nakladatelství v roce 1985.
Pro potřebu učitelů jsem výsledky desetileté práce v dětském domově v Květušíně na okrese Český Krumlov a na
Dobré Vodě u Záblatí na okrese Prachatice zpracoval v publikaci Výchova a vzdělávání cikánských dětí a mládeže,
kterou vydalo Státní pedagogické nakladatelství Praha
v roce 1982.
O vlivu a ohlasu pedagogických výsledků svědčí i v příběhu zobrazená skutečnost, že byli žáci školy v roce 1957
pozváni prezidentem republiky na Pražský hrad.
Bez zajímavosti nejsou ani výsledky učebního úsilí žáků
ve škole.
Ze žáků z počátečního období práce zvládli dva učivo
pěti ročníků během dvou let, takže ve školním roce 1952/53
navštěvovali již šestou třídu tehdejší osmileté střední školy. K nim se přiřadili po třetím roce školní docházky další
tři žáci. I v dalších letech byli schopní žáci, kteří byli věkově starší a ve školní docházce opoždění, s úspěchem přeřazováni do vyšších ročníků v průběhu školního roku a byli
schopni opoždění nahradit o rok i o dva roky. Všichni ostatní žáci, věkově ovšem starší, s opožděnou školní docházkou, stačili absolvovat první stupeň školy v normálním
časovém sledu postupných ročníků. Pouze jedinci prokazatelně oligofrenní, kteří se ve stavu žáků tenkrát rovněž
běžně vyskytovali, protože diferencované zařazování do
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zvláštních škol bylo tehdy ještě v plenkách, nestačili normálnímu tempu školní práce.
Po přestěhování bylo při dětském domově pět ročníků
národní školy ve čtyřech třídách. Maximální kapacita ubytovaných dosáhla 75 chlapců a děvčat.
Během desetileté existence školy, která byla v roce 1960
přetvořena na jiné účelové školské výchovné zařízení, prošlo jí na 200 žáků. Maximální délka pobytu v dětském domově byla tehdy deset let, bereme-li v úvahu skutečnost, že
po nástupu do učilišť a na studie se do něj jako domů vraceli na neděle, svátky a prázdniny. Těch, kteří prošli tímto intenzivním dlouhodobým pedagogickým procesem, bylo asi
pět procent. Pobyt ostatních probíhal v rozmezí několika
měsíců až několika let. Vraceli se po skončení školní docházky do původního rodinného prostředí, protože byli věkově mnohem starší v období nástupu do škol a nebylo
možno s nimi počítat do škol a učilišť, nebo se vraceli do
rodin se souhlasem orgánů péče o mládež, když se přijatelným způsobem změnilo rodinné prostředí. Je třeba podotknout, že většina žáků školy přicházela z prostředí sociálně a kulturně nejzanedbanějších.
Škola nebyla výběrovým zařízením, jehož cílem by byla
systematická výchova jedinců s optimálními předpoklady
pro dosažení maxima výsledků, ale právě naopak.
Metody, kterých bylo v pedagogickém procesu používáno, se podstatně lišily od běžných školských metod používaných v řadových internátních výchovných zařízeních. Po
pětiletém období bylo již využíváno nejschopnějších jedinců ve funkcích pomocných vychovatelů a výrazných individualit jako aktivistů, kteří pomáhali dotvářet potřebnou
atmosféru a sloužili jako působivý příklad ostatním ve školní práci i v zájmových a pracovních činnostech v době mimo vyučování.
Často jsem se v průběhu práce zamýšlel nad perspektivami výsledků, kterých je možno dosáhnout. Společenské
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myšlenkové klima vzhledem k tehdejšímu nedostatku kladných příkladů většinou působilo negativně na pedagogický
optimismus.
S odstupem let je možno objektivněji posoudit výsledky a reálně odhadnout perspektivy dalšího pedagogického
působení na mladou generaci Cikánů.
Je pochopitelné, že životní mnohotvárnost přináší řadu
překvapení, která nejsou v relaci s přáními a vytyčenými
plány pedagogů a sociologů. Je sporné, lze-li hodnotit jako
neúspěch, když se žák v životní praxi uplatní jako svědomitý a pracovitý pomocný dělník, zatímco pedagogové mu
připravovali půdu, aby se uplatnil jako zedník či instalatér.
Z tohoto hlediska je hodnocení s odstupem času smířlivější, než bylo v období, kdy se představy žáků, kteří ukončili školní docházku, rozešly s představami pedagogů. Ti se
často domnívali, že mají právo usměrňovat budoucnost
svých svěřenců až do jemných podrobností.
Mohu dnes zodpovědně říci, že žádný cikánský chlapec
či dívka, kteří prošli dlouhodobějším pedagogickým procesem, se nevrátili k tradičnímu způsobu života. Životní standard, požadavky, nároky a s nimi spjatá nutnost vlastního
přispění na jejich realizaci jsou jimi přijaty za vlastní. Nelze se dát oklamat kritickým obdobím pubertálního a postpubertálního věku, které zákonitě na přechodnou dobu negativně ovlivňuje způsob myšlení i jednání jednotlivce. I ti,
kteří se jevili jako neúspěšní, ztroskotaní a ztracení ve vztahu k vynaloženému pedagogickému úsilí, v dospělém věku
objevili všechno zdánlivě ztracené. Jako by to bylo dočasně zastřeno a ve změněných názorových požadavcích zralého věku se automaticky objevilo a uplatnilo. Život už je
takový. Přináší uspokojení i zklamání. Těžko je někdy momentálně odhadnout a rozeznat, co je úspěchem skutečným,
co jen zdánlivým, a naopak.
Jaké byly reálné výsledky a jak se jednotliví žáci uplatnili v životní práci? Jak se společensky zařadili? S někte) 225 (

rými udržuji pravidelné či občasné kontakty osobní, jiní
občas napíší. Dokonce po létech přijde dopis, pohlednice či
novoroční přání od toho, o kterém jsem se domníval, že už
se s ním v životě neshledám ani o něm neuslyším.
Ernest a Jožka se vyučili obuvnickému řemeslu. Ernest
pracoval v Košicích, Jožka opravoval boty v Českých Budějovicích. Jako správný švec se držel svého kopyta.
Fraňus nastoupil v hornickém učilišti, a když je absolvoval, pracoval jako údržbář důlních děl v Severočeském
hnědouhelném revíru. Olina si udržela laťku vysoko – v textiláckém učilišti byla za svou pracovní píli a studijní houževnatost vybrána na studium na textilní průmyslové škole. Po několika dalších letech nastoupila jako vychovatelka
v podnikovém internátním zařízení. Absolvovala navíc ještě pedagogickou školu a své vzdělání završila studiem defektologie. Vdala se, měla dvě děti. Syn se vyučil automechanikem. Dcera je učitelkou základní školy. Olina zemřela
9. ledna 1999.
Fery úspěšně dokončil studium na pedagogické škole
pro učitele národních škol. Pracoval jako učitel, byl aktivní
ve Svazů Cikánů – Romů a patřil mezi zakladatele Romské občanské iniciativy. Zemřel a byl 7. února 1997 pohřben
v Netolicích.
Terezka studovala na pedagogické škole pro vzdělání
učitelek mateřských škol. Léta pečovala o svěřenou předškolní drobotinu. Její manuální zručnost a nápaditost je
obdivována nejen v prostředí pracoviště, ale i v širokém
okolí. Plete, vyšívá, maluje, její šikovné ruce vytvářejí desítky a stovky filigránských drobnůstek k užitku i pro potěšení. Stovky kraslic zdobených její rukou naplnily výstavní prostory s motivem kouzla lidové tradice. Pracuje a tvoří
pro sebe i k užitku a radosti druhých. Vychovala své dva
syny a je jim dobrou matkou. Je již v důchodu.
Z původních žáků školy z období začátků získali tři zednickou kvalifikaci, jeden se vyučil opravářem zemědělských
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strojů, další dvě dívky se uplatnily rovněž v textilních oborech, Zuzka v kožedělném oboru.
Štefan se vyučil pekařem. Za neúspěch jsme považovali, když další dva zběhli po roce z pekařského učiliště negativně ovlivněni příbuznými. Dnes se domníváme, že dotáhnout tyto chlapce až k přijetí do učiliště byl vlastně
pedagogický úspěch.
Ústav byl v roce 1960 funkčně přetvořen a jeho žáci
rozmístěni do mnoha výchovných zařízení na území celé
republiky. Mnozí byli na poměrně vysoké úrovni, takže jejich další vývoj směřoval k obdobnému úspěšnému uplatnění v životě, jak je vylíčeno na předchozích stranách.
Stručný výčet několika dalších namátkově vybraných životních osudů žáků školy uvádím jako určitou ilustraci správnosti předchozí přípravy pro život.
Zajímavé a z hlediska lidského běhu života až dojímavé jsou i další osudy Ondry Olejára.
Dokončil úspěšně chemické učiliště v Ústí nad Labem
a nastoupil tam na pracovišti v chemičce.
Čestnou službu vlasti v uniformě příslušníka československé armády absolvoval u Hradní stráže v Praze, což svědčí nejen o pěkné figuře a tělesné vyspělosti, ale i o úrovni
inteligence, kterou mu škola pomohla rozvinout.
Neodešel ihned do civilu, ale nastoupil jako voják z povolání v hodnosti staršiny na letišti v Košicích v chemické
laboratoři.
Když jsme se loučili (přirostl mi k srdci jako málokterý z řady žáků), řekl jsem mu: „Možná, že se vidíme naposledy, život půjde dál a zapomeneš. Ale i tak, co jsme spolu prožili, stálo za to.“
„Nechci hazardovat velkými slovy,“ odpověděl mi. „Že
nezapomenu, to však vím už dnes jistě. Až se budu ženit,
pozvu vás na svatbu – a vy musíte přijet.“
„Pozveš-li mne, přijedu.“
Plynula léta. Já si vzpomněl často.
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Je zákonité, že musí zapomenout, je mladý, má své zájmy, své starosti, uklidňoval jsem ostnaté připomínky vlastní mysli o lidské nevděčnosti.
Po létech, v předjaří roku 1963, jsem našel v poště dopis.
„Pane učiteli, určitě si ještě vzpomínáte na naši poslední rozmluvu. Tehdy jste mi říkal, že si už na vás nevzpomenu, a já vám podáním ruky stvrdil, že až se budu ženit,
pozvu vás na svatbu.“
Následovalo datum s dalšími údaji, že se svatba koná
tehdy a tehdy na Místním národním výboru v Sečovcích.
„Nedovedu si představit, že byste tento den mezi námi chyběl,“ uzavíral své vojácké a pro mne cituplné sdělení.
Jedině choroba a nepohyblivost by mne mohla odvrátit od
účasti při Ondrově významném životním kroku. Utrmácený jízdou nočním rychlíkem jsem dorazil po ránu do Košic
a nejbližším autobusovým spojem přijel do Sečovců.
Svatba byla zřejmě společenskou událostí prvního řádu,
protože první občan, kterého jsem se zeptal, neví-li, kde se
koná svatba Ondry Olejára, mi odpověděl: „Hej, to je ten
vojak z povolania, čo má sobáš s Valikou cigánského primáša,“ a dovedl mne na dohled, odkud mi mohl již prstem
ukázat novostavbu vilky, ještě bez fasády.
Shledání bylo radostné a všude veselo, protože vyhrávala cikánská kapela v místnosti, z níž třetinu zabíralo lesklé, novotou se třpytící křídlo. Byl jsem v centru pozornosti
a v rozhovorech se svatebčany šel takřka z ruky do ruky.
Pravá cikánská svatba na noblesní úrovni, která předčila
všechny moje představy o průběhu cikánských svateb, jak
jsem si je dosud v mysli maloval.
Nemohl jsem se však zdržet až do finiše, a tak s blížícím
se večerem jsem opět odcházel na autobus, který mne měl
dovézt do Košic na noční rychlík.
Ondra se svou novomanželkou, prodavačkou v samoobsluze, mne na zastávku doprovázeli. Oba opustili svatební
veselí a hovorů a vzpomínek nebylo konce.
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Autobus přijel, lidé nastupovali.
„Valiko,“ obrátil se Ondra ke své vyvolené, když už nezbylo než se definitivně rozloučit. „Dej pusu panu učitelovi, to byl můj táta, kterého jsem našel v nejvyšší čas, nebýt jeho, nikdy bychom se nebyli v životě setkali.“
Valika mě vzala kolem krku a vtiskla mi na rty polibek.
A byla to asi pravda. Nikdy by nebyla podala ruku dcera
primášova negramotnému Ondrovi, byť pohlednému a stejné krve.
Nedávno jsem dostal dopis a v něm kartičku se seznamem absolventů lidové školy umění v Košicích s fotografií
chlapce, který jako by Ondrovi z oka vypadl. V dopise byla
douška: „Chci se vám pochlubit, že můj syn ukončil základní školu a byl přijat jako žák hudební konzervatoře.“
Syn Robert absolvoval šestiletou hudební konzervatoř,
působil v Brně jako učitel hudby a byl tam členem souboru Jánošík. Dcera absolvovala čtyřletou ekonomickou školu a byla sekretářkou ředitele potravinářského podniku Frukona v Košicích.
Další pozoruhodnou osobností je bývalý žák Mikoláš
Smoleň. Absolvoval učiliště opravářů zemědělských strojů,
sedm let byl vojákem z povolání, potom mistrem ve strojírenském závodě v Brně. Po sametové revoluci pracoval
aktivně v romském hnutí a dotáhl to až na šéfredaktora romských novin Romano kurko v Brně. Toho času je již v důchodu.
I většina dalších má již dnes děti a žádné z nich nemá
tak trpký osud jako jejich otcové a matky, i když už i oni
byli na tom lépe než jejich rodiče.

Občas přijde dopis od někoho, o němž se domnívám, že
zmizel ve víru života. Vrcholným sdělením dopisu bývá:
Můj syn (nebo dcera) se učí tím a tím, můj syn (nebo dcera) studuje. Krůček za krůčkem probíhá generační posun
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tak, jak si jej život zákonitě vynucuje. S uspokojením si říkám: My jsme to o jednu generaci uspíšili. A mám radost,
protože jsme nepracovali a neusilovali nadarmo.
Laická veřejnost vůbec málo ví o tom (není ostatně její
povinností se po tom pídit), k jakým dalekosáhlým změnám
došlo v civilizační, kulturní a především vzdělanostní úrovni
cikánského obyvatelstva od konce druhé světové války.
Dědictví, které v tomto ohledu po sobě zanechal minulý společenský řád, bylo neutěšené.
Stovky cikánských osad, nuceně vybudovaných mimo
dosah sídel ostatního obyvatelstva, více než třináct tisíc
chajd, ve kterých se dalo živořit, ale ne lidsky žít.
Úkoly spojené s likvidací těchto strašáků minulosti byly
mnohdy nad možnosti poválečné společnosti. Jednou
z možností byl přesun cikánského obyvatelstva do méně
lidnatých pohraničních oblastí, kde se naskýtala možnost
vhodného ubytování a pracovní příležitosti.
Tím byly vytvořeny základní podmínky pro proces pozvolného přizpůsobování, který probíhal zpočátku opravdu
pozvolna, ale po vnější stránce už dosáhl takového stupně,
že v úrovni bydlení, odívání a pracovního zařazení většinou
nenese stopy původního primitivismu. Co ještě bije do očí
a křiklavě kontrastuje s úrovní současného společenského
průměru, jsou většinou migrující rodiny, které se přestěhují z cikánské osady.
Nejpodstatnější změny nastaly v úrovni vzdělání mladé
cikánské generace. Za války neměly cikánské děti přístup
do škol vůbec a až do padesátých let setrvačností tento stav
zůstával beze změny.
V padesátých letech došlo k prvním pokusům o začlenění cikánských dětí do škol, jednalo se však pouze o ojedinělé případy místního rázu, ke kterým dali podnět iniciativní školští a kulturní pracovníci a progresivní jedinci na
národních výborech.
Cílevědomou školskou politikou bylo v následujících
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letech postupně dosaženo začlenění všech cikánských dětí
do škol. Je to výsledek úsilí pokrokové socialistické pedagogiky, která tím vlastně naplňuje ušlechtilé myšlenky učitele národů Jana Ámose Komenského. V jeho době a ještě
dlouho potom bylo přece neuskutečnitelným ideálem, aby
do školy chodily nejen děti bohatých rodičů, ale i chudých,
nejen chlapci, ale také dívky.
Teprve socialistická epocha byla schopna v plné míře
realizovat požadavky, aby byly do školy přijímány po právu nejen děti české, slovenské, polské, ukrajinské, maďarské a německé, jejichž rodiče jako občané na území republiky žijí, ale stejně tak i děti cikánské.
Přibývá studentů na středních školách všech typů, na
gymnáziích i na odborných školách.
Někteří již absolvovali a rozmnožují řady studentů na
vysokých školách. Je možnost se setkat s mladými Cikány
právníky, lékaři, učiteli, strojaři, ekonomy, důstojníky v armádě. Vzhledem k celkovému početnímu stavu cikánského
obyvatelstva jich ještě není mnoho, ale postupně jich přibývá.
Moje aktivní výchovně vzdělávací práce s cikánskými
dětmi obsáhla plných deset roků. Bylo to v letech 1950–
1960. Z rozhodnutí tehdejších pracovníků Ministerstva školství v Praze byly v roce 1960 cikánské děti rozvezeny po
dětských domovech po celé republice. Oficiálním zdůvodněním bylo, že cikánský problém je u nás vyřešen a žádné
specializované zařízení pro ně není potřebné. Skutečným
důvodem byla potřeba přemístit dívčí osazenstvo ve věku
druhého stupně povinné školní docházky z výchovného
ústavu v Černovicích, aby nebylo negativně ovlivňováno
staršími chovankami po skončení povinné školní docházky,
které s nimi byly v zařízení společně.
Cikánské děti jsem rozmisťoval po dvou, po pěti, a v podobných počtech, podle toho, kolik míst v příslušném dětském domově bylo volných. Byla to činnost, na kterou
) 231 (

vzpomínám jako na nejsmutnější zážitky. Děti při loučení
plakaly, držely se křečovitě auta, že chtějí zpět domů na Šumavu. Bezcitně se tehdy rozhodovalo o dětských osudech.
Za deset let práce jsem nashromáždil spoustu písemného materiálu. Archiv jsem v roce 2005 předával do péče
Muzea romské kultury v Bratislavské ulici v Brně. Jeho
množství zaplnilo zavazadlový prostor v osobním autě.
Již jako student jsem si začal psát deník a v této činnosti
jsem pokračoval i v letech své učitelské práce. Z období
práce s cikánskými dětmi jsem zaplnil záznamy celkem
sedm svazků deníků. Ty jsem rovněž předal do péče Muzea romské kultury v Brně v roce 2006. Jsou autentickými
doklady, jak probíhala péče o cikánské děti v období počátků, kdy ještě nebyla pro ně uplatňována povinná školní
docházka. V budoucnu budou jistě užitečnými dokumenty
z historického pohledu.
Záleží i na tom, zda se stejným neumdlévajícím úsilím
budou učitelé ve školách a vychovatelé ve výchovných zařízeních pokračovat v započatém díle, aby nejen nestagnovalo, ale dále se úspěšně rozvíjelo k prospěchu cikánského
obyvatelstva, a tím i celé naší společnosti.
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Miroslav DÏdiË
a jeho
KvÏtuöÌnsk· poema
(doslov)
Když jsem v roce 1993 začal působit na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně jako vedoucí Ústavu pro studium romské kultury, začal jsem hledat nejkvalitnější zdroje informací. A to nemohlo být tehdy nikde jinde, než u doktorky
Mileny Hübschmannové.
A když jsem usiloval o organizování výměny zkušeností
mezi učiteli romských dětí v tzv. Hnutí spolupracujících
škol R (zkráceně HNUTÍ R), jehož jsem předsedou, hledal
jsem též u nejzkušenějších. Hledal jsem i v literatuře. A v roce 1994 se mi dostala do rukou kniha s názvem Škola bez
kázně, která mi dala tolik vědomostí a hlavně pedagogické
inspirace pro zkoumání otázek edukace romských dětí, že
jsem zatoužil po jediném: poznat autora.
Přemýšlel jsem, jak zajedu do onoho Květušína na Šumavě, kde se zrodila v roce 1950 první internátní romská
škola jako skutečný domov romských dětí. Domov, jehož
atmosféru přívětivosti a životní perspektivy pro romské děti
spoluvytvářel jeden z našich největších poválečných sociálních pedagogů Miroslav Dědič.
Ale vydat jsem se tam nemusel. Jednoho dne jsem dostal stručnou přihlášku do HNUTÍ R. Jméno přihlášeného
znělo: PhDr. MIROSLAV DĚDIČ. Právě jsme (v roce
1995) připravovali 4. setkání HNUTÍ R v Praze ve spolupráci s Pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Základ) 233 (

ní školou Havlíčkovo náměstí 300 v Praze 3 na Žižkově,
která měla s edukací romských dětí již významné zkušenosti.
Téma znělo Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků. Bylo to při příležitosti stého výročí narození sociálního pedagoga Přemysla Pittra (1895–1976). Protože
jsem si jako organizátor uvědomil nápadné souvislosti
v přístupu k edukaci u obou pedagogů, spočívající především v pomoci dětem v obtížných situacích a zejména dětem různých národností, pozval jsem Miroslava Dědiče na
toto setkání. Jakoby pod patronací velkého propagátora rovnosti přístupu ke vzdělání Jana Amose Komenského se na
4. setkání Hnutí R setkali symbolicky dva sociálně a multikulturně cítící pedagogové, pro které se stala symbolem
profesionálního života nejenom edukace dětí z různorodých
kultur a etnik, ale také jejich sbližování i přes bariéry války a nenávisti.
Druhou velkou událostí se stalo 12. setkání Hnutí R
v samotném Květušíně na Šumavě, kde PhDr. Miroslav Dědič osobně prezentoval svoji bývalou školu i práci s romskými dětmi. Ve sborníku z tohoto setkání píše:
„Dne 2. července 1950 byla slavnostně otevřena první
škola pro cikánské děti na území Československé republiky
v poválečném období. S ideou vybudovat a otevřít školu pro
cikánské děti přišel i prakticky ji realizoval s pomocí pracovní skupiny vojáků tehdejší správce vojenského újezdu
JUDr. Josef Pohl. Nejen kulturní, ale i laické veřejnosti je
znám jako tvůrce literárního zpracování příběhů ze Šumavy, ztvárněných v televizních inscenacích, např. Za trnkovým
keřem, Na pytlácké stezce a dalších.
Do vesnice Květušína se nastěhovali Romové ze Slovenska. A protože Pohl viděl jejich velmi špatnou materiální
i duchovní situaci, došel k závěru, že jedinou cestou, která
může na tomto stavu něco změnit, je výchova a vzdělávání
dětí, podchycení, ovlivňování a myšlenkové přetváření mla) 234 (

dé generace vzděláváním. Došel tedy k závěru, že jediným
účinným prostředkem je otevřít školu…“
A do této školy nastoupil jako učitel a zároveň i ředitel
mladý, ale už pěti lety výuky českých, slovenských, německých i volyňských dětí prověřený Miroslav Dědič. Když mu
inspektor po přemístění na vlastní žádost do jižních Čech
na okres Český Krumlov nabídl nově otevíranou školu pro
cikánské děti, cítil se zaskočen. Nerozmýšlel se ale dlouho.
Romantická představa neznámého ho přitahovala. Krom
toho měl od dětství vštípen kategorický imperativ pomáhat
nuzným, potřebným, a to samozřejmě pokud možno činem.
A tak v Květušíně začala Dědičova Květušínská poema.
Protože si ze své práce s romskými žáčky a žáky dělal mladý pedagog pečlivé poznámky, jeho deník později posloužil k vytvoření knihy, kterou nazval nejprve romantickým
názvem Šumavská bukolika a později Škola bez kázně (Jihočeské nakladatelství, České Budějovice, 1985). V roce
2006 pak vychází díky podpoře hlavního města Prahy a občanského sdružení RomPraha pod vedením pana Ladislava
Gorala kniha Květušínská poema.
Kniha je literárně pedagogickým popisem výuky a výchovy romských dětí (v knize používá dobového označení
cikánských), který přináší řadu podnětů metodických, etických, etnických a mezilidských. Nová publikace je literárním, umělecko-pedagogickým pohledem na osobnost
romských žáků, vytváření vztahů mezi učiteli, vychovateli
a jejich žáky, jejich rodinami. Ukazuje celkový přerod jejich vědomí, vztahu ke vzdělávání a životním perspektivám.
Řada z žáků tehdejší školy se uplatnila v učebních oborech,
ve školství i v práci pro emancipaci Romů.
Vzhledem k nově zvýšené pozornosti a potřebě aktualizovat znovu ve školách humanistický přístup k romským
žákům a oživit hledání optimálních metod výuky je vysoce
záslužné, že se jedno z předních pražských romských sdružení rozhodlo tuto knihu vydat. Je potřebné, aby byla k dis) 235 (

pozici učitelům ve školách, dětem a studentům, především
dětem romským. Publikace je provázena dobovými fotografiemi romských žáků, kteří ve škole v Květušíně byli, takže je zde prvek ztotožnění se dětí se svými někdejšími vrstevníky, což mohou učitelé využívat ve výuce literatury,
občanské výchovy a koneckonců i v dějepise. Významné je
též, že fotografie i řada popisů se týká návštěv hlavního
města Prahy, a také původních osad na Slovensku, odkud
romské rodiny přišly a kam se vracely na návštěvu ke svým
kořenům.
Je známo, že literárně zpracované memoáry o pedagogických zkušenostech učitelů při výuce dětí jsou hodně
působivé. Jsou zdrojem cenných informací i pro současníky, kteří se zabývají dnešními pedagogickými problémy.
Publikace je o to cennější, že autor dosud aktivně působí
při osvětové a vzdělávací činnosti související s edukací romských žáků na našich školách. Autor je také aktivním účastníkem pražských mezinárodních konferencí o edukaci a metodách výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním
menšinám. Tento fakt vytváří i možnosti k rozšiřování knihy a této tematiky do škol formou besed s autorem i dalšími odborníky, kteří se zabývají pedagogikou, romistikou
i etnografií Romů. Jelikož se vydání ujalo romské sdružení, vytváří se možnost, aby se na základě knihy odvíjely besedy se známými romskými osobnostmi o potřebě vzdělávání jako prostředku uplatnění ve společnosti.
Kniha Miroslava Dědiče si zaslouží pozornost čtenářů.
A nejen učitelů, kteří mají ve třídě romské žáky. Květušínská poema je oslavou krásy a zároveň i velké náročnosti
učitelského povolání obecně. Je vážným svědectvím toho,
že vnitřní, emocionální prožívání učitelovy práce a jeho boj
o žáka je podstatou výchovy. Je to zápas o smysl žákova
života. Výchovu jako zápas mezi učitelem a žákem rozebírá i významný český filozof Jan Patočka ve své přednášce
Filosofie výchovy. Výchova je úspěšná tehdy, kdy žák pře) 236 (

koná svého učitele, když se postaví na své vlastní nohy,
stane se subjektem svého vlastního života. A dosažení tohoto cíle, o nějž Miroslav Dědič ve svém Květušíně s romskými dětmi „zápasil“, se stalo skutečností. Dědičovi žáci
absolvovali základní školy, mnozí se dostali na střední školy, někteří se sami stali učiteli, jako např. František Bandy.
Celou knihou Miroslav Dědič vyslovil přesvědčení, že životní osudy jeho žáků „mohou být v mnohém příkladem
a jsou působivým důkazem, že upřímně a dělně uskutečňované výchovné působení na současnou mladou romskou generaci může mít a bude mít ještě kvalitnější výsledky, než
kterých jsem se svými spolupracovníky dosáhl já. Vždyť
současná situace je kvalitativně pozitivně odlišná ve srovnání s poválečnými lety, ve kterých jsme začínali. Dnes je
už možno počítat s uvědomělou a dělnou spoluprací na
tvorbě životního stylu mladé generace se vzdělanou a početně se rozrůstající vrstvou současných vzdělaných Romů“.
Jaroslav Balvín
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Škola se stala útulným domovem

V srdci přírody, kde stromy napřahovaly větve
takřka až do učeben

Na dvoře našeho domova svítí sluníčko nejjasněji

Na tom našem dvoře...

Vojáci přiložili ruku k dílu, když to bylo nad síly dětí

Voják je srdcem dítě a rukama muž

Pomáhali jsme budovat svůj domov

Společnou prací rostly základy dřevěné přístavby
nové školní budovy

Dřevěný montovaný barák – nová samostatná školní budova

Děti vítaly jaro dvojnásob – jaro v přírodě a jaro života

Taková byla naše třída

Z písmen a slabik rostou slova

Pomáháme opravovat prádlo

Po práci nám chutná

Včelaření vyžaduje nejen zručnost,
ale i teoretické znalosti a nebojácnost

Louka plná kopretin a mezi nimi květy lidské lásky

Naši nejmenší s vychovatelkou Marií Filipovou

Zárubova motorka byla středem zájmu všech – i těch nejmenších

Zima vytvořila vždycky podmínky pro zdravý oddech po práci

Ani zima a mráz neodradily od pobytu na svěžím vzduchu

Myslíte, že Cikána nezebe? Bez bot a svetru taky

Rostou z nás sportovci

Tááák vysoko rostou stromy – i my tak narosteme

Vítězem bude ten lepší

Box si žádá tvrdé chlapy

Osvěžující koupel – tentam je strach z vody

Cestou na nedělní fotbalový zápas

Než zaplanul táborový oheň, postarali se kluci o dostatek otopu

Zvon svolával k jídlu a vyzýval k návratu z vycházky

Pobyt pod širým nebem je školou přátelství

Putování je prověrkou tábornických dovedností

V ulicích Chebu

Z putování po východním Slovensku

Cesta na kolečkách unavuje, ale my něco vydržíme

Rozloučení s kapitánem

Nedůvěřivé děti v cikánských osadách

Jen úzké břevno spojovalo osadu se světem

Jinde bylo nutno přes vodu

Strašáky minulosti

Co bídy hmotné i mravní bylo tehdy mezi cikánským obyvatelstvem

S elánem zpívali a tancovali

Byli středem pozornosti i obdivu

Taneční soubor v akci

V náruči mámy v domově na kolečkách

Kočující Cikáni

Děti ve Skalné – idealizovaná tabula rasa
– hustě už počmáraná tvrdými zkušenostmi

Teplo otcovské náruče a koňský hřbet
– první dojmy vnímané dětskýma očima

Naše bída není veselá – i když se taková zdá

Náš pohled je čistý – vždyť hledíme do světlé budoucnosti

Tak jsme se představili panu prezidentovi

Fronta na kadeřnici

Pedagogický sbor
na Dobré Vodě

Učitel Karel Zeman na Dobré Vodě

Áža, Růža a Marie byly nosnými pilíři
pedagogického experimentu

Zaměstnanci v Květušíně

Hana Šulistová, řidič a vychovatelka Marie Pešková

Vychovatelka Anežka Filipová, učitel Josef Cais
a kuchařka Bláža Voldřichová

Vychovatelka Marie Jiřičková a Anežka Filipová

Učitelka Jana Kopřivová v objetí drobotiny

Učitelka Alena Kotrcová se svými svěřenci

