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Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět
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Milada Horáková je vnímána jako symbol justiční zvůle a brutality komunistického režimu v padesátých letech při potírání „třídních nepřátel“ a prakticky již dvě desetiletí její osud přitahuje zájem publicistů a historiků. Jako by její tragická smrt však poněkud zastínila intenzivní a bohatou aktivitou vyplněný život. Je tak trochu paradoxní, že dříve než důkladné biografie Milady Horákové jsme se dočkali knižního životopisu ženy, která ji v roli jedné z pětice prokurátorů pomohla poslat na popraviště. Rozesmátá dívka se zářivýma očima a bohatou kšticí tmavých zvlněných vlasů z fotografie na obálce knihy novináře a historika Petra Zídka až nečekaně koresponduje s jejím titulem. Čtenář je tak předem znejistěn: to že je ta bezcitná vykonavatelka státní represe z desítek, či spíše stovek politických procesů, která až do dnešních dnů tvrdošíjně odmítá připustit jakoukoli vlastní spoluzodpovědnost? Znepokojivost tohoto kontrastu vystihla ze svého hlediska autorem citovaná přítelkyně Ludmily Brožové z Divadla mladých pionýrů, kde byly po válce společně angažovány: Kladla jsem si mnohokrát otázku, co by se stalo, kdyby se osud obrátil a na tom jejím místě jsem byla já, řekla v narážce na zásadní životní výhybku, kdy po vyhazovu ze souboru se uchytila u jiného divadla, zatímco Brožová dostala nabídku místa v právním odboru sekretariátu Ústředního výboru KSČ (s. 25). Klamavost mladistvého portrétu a zdánlivá neproniknutelnost „živoucí fosilie“ z raně komunistické éry, ve kterou se proměnila, zjevně dráždila také Petra Zídka. Ve snaze osvětlit vnitřní ustrojení a pohnutky protagonistky příběhu však narážel na těžko zdolatelné překážky a bylo by liché mu vyčítat, že psychologický portrét Brožové je skicou, jejíž tahy se rodily převážně z šedi úřednických spisů a jen tu a tam byly oživeny vzpomínkami odsouzených nebo kolegů z justice. Sotva je možné proniknout hlouběji, když aktérka příběhu i osoby jí nejbližší odmítají s autorem komunikovat či poskytnout mu prameny osobní povahy a když příslušné státní zastupitelství drží pod pokličkou osobní a kádrové spisy s odvoláním na ochranu osobních údajů. Je ovšem otázka, nakolik plastičtější obraz by tyto materiály nabídly. Po přečtení Zídkovy knihy o Ludmile Brožové čtenář získá přesvědčivý dojem, že její vnitřní svět byl do značné míry totožný s vnějším světem, který ji obklopoval v podobě direktiv nadřízených, nabiflovaných ideologických pouček a dennodenního pracovního chodu, a že tento pozvolna tuhnoucí substrát do její mysli už nepropouštěl jiné podoby skutečnosti. Rekonstrukci tohoto formativního prostředí (zejména zpočátku) věnuje autor pečlivou pozornost. Na docela konkrétní psychologický typus pak odkazuje v závěru, když připomíná slavný spis Hannah Arendtové o „banalitě zla“ Eichmann v Jeruzalémě. Přes všechny mezery v životopise Ludmily Brožové lze říci, že je to případná analogie, a čtenáři se vnucuje téměř od prvních stránek. „Příběh herečky“ se zpočátku odvíjí jako zrychlený film, v nesoustavných útržcích; pro čas dětství, dospívání a bohužel také přelomové praxe Brožové v sekretariátu ÚV KSČ autorovi chybějí záchytné body. Situace se díky dochované archivní dokumentaci mění s příchodem na Státní prokuraturu počátkem roku 1950. Hned při svém třetím procesu zažívá osmadvacetiletá Brožová svou „životní roli“, když před ní na lavici obžalovaných usedá Milada Horáková a její údajní společníci; po šedesáti letech je tento strmý kariérní vzlet příčinou jejího nejhlubšího pádu, když je kvůli podílu na vraždě Horákové poslána sama za mříže. Následují ve zběsilém tempu další procesy, v nichž Brožová iniciativně vystupovala jako prokurátorka. Po vnitřním konfliktu na Státní prokuratuře je odsunuta na rok na okresní štaci do Rokycan a poté počátkem roku 1953 natrvalo přechází na Krajskou prokuraturu v Plzni. Zde chrání „lidovědemokratické“ zřízení hlavně před příslušníky fiktivní „ilegální křesťanskodemokratické strany“ a takzvanými pravicovými sociálními demokraty, ale také před nepoddajnými sedláky, skauty nebo údajnými roztrušovači „amerického brouka“. V polovině šedesátých let, kdy zřejmě vycítila, že ztrácí půdu pod nohama, z vlastního rozhodnutí přestala soudit v politických procesech a převzala agendu delikvence mládeže. Její kariéra, lemovaná stovkami rozsudků dlouholetého žaláře vynesenými bez náležitých důkazů ve zmanipulovaných procesech, končí odchodem do důchodu v roce 1979. Petr Zídek si dal nepochybně velkou práci s vyhledáváním archivních materiálů i pamětníků, kteří měli s Brožovou co do činění. Pokud má z čeho čerpat, důkladně a mnohdy poprvé rekonstruuje významnější procesy, do nichž byla Brožová zapojena. S jistotou se přitom orientuje v řeči komunistických paragrafů a dává nahlédnout do provozu služebného justičního aparátu. Přesvědčivě dokládá, jak běžnou zvyklostí (minimálně do roku 1956) bylo například apriorní politické rozhodování o výši trestů nebo podřízenost soudu prokuratuře a obou těchto orgánů Státní bezpečnosti, které činily z přelíčení frašku. Cenný je jeho pokus o celkové zhodnocení soudní perzekuce v letech 1953 až 1964 na Plzeňsku. Výborné je závěrečné „dějství“ knihy, rekapitulující, jak pomalu se otáčely v minulých dvaceti letech mlýny světské spravedlnosti, než v loňském roce vykázaly Ludmile Brožové celu v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. V autorově neobyčejně věcném a precizním výkladu není místo pro spekulace, in concreto však nadhazuje důležité otázky po kontinuitě bezpráví padesátých let s poválečnými retribučními procesy a tomu odpovídající mentality anebo komunistického justičního aparátu s demokratickou první republikou, což by mohly být produktivní směry dalšího historického výzkumu. K pozitivnímu dojmu z knihy přispívá vzorná redakční práce, která se prakticky vyvarovala chyb a překlepů.
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