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Dopis Frederikovi
15. prosince 2009
Hlava mého otce se nalézá na vysokém kopci v Čačubetském okrese, kraj Gori. Tam dřív stával náš dům, který postavil můj otec, já mu přitom pomáhal a oba jsme u toho nadávali
a proklínali ty očíslované trámy, které léta mokly a zase usychaly pod širým nebem ve vesnici Tapla, která už neexistuje.
Otec rozebral svůj rodný dům při mořském břehu na jednotlivé trámy a ty popsal a očísloval inkoustovou tužkou. Tohle
tedy uměl – psát! Pak sám řídil náklaďák nahoru do hor, protože řidič najednou vykřikl, že nevidí konec cesty, kde je, ten
konec cesty, kam ta cesta vede? – vyskočil z kabiny ven a dál šel
pěšky. Cesta se drala přímo do nebe, na samý vrcholek hory.
„Naposledy jsem náklaďák řídil v obleženém Leningradě,“
vyprávěl otec. „Motor mi chcípal na každém mostě. Počítals
někdy, kolik je v Leningradě mostů?“
Otec věděl, že stavět domy neumí, a od samého počátku si
chtěl najmout nějaké makáče, ale nemohl nikoho sehnat. A tak
každou neděli vozil nahoru, až na kopec, nějaké lidi.
Ti si na očíslované trámy rozložili svačinu a dali se do pití.
A otec se na ně díval; však i mé sestře říkával: Vždycky se dívej, jak člověk vypadá, když si dává do nosu, a zjistíš, jaký ve
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skutečnosti je. Matka jen seděla na jediné židli, kterou sem
otec dovezl přivázanou nahoře na hromadě trámů hned poprvé – seděla tam v bílém klobouku se širokou krempou,
ovívala se vějířem a mlčela. Matka uměla mlčet, když chtěla.
A přitom věděla, jak postavit dům ze starých trámů: Poskládejte to tak, jak to bylo, a je to! A pak se můj otec taky díval na
ruce těch lidí, co chtěl najmout. A říkal mi: Když makáči chybí
prst, tak je to opravdu makáč! Nakonec skutečně našel chlapa
s lichým počtem prstů, který dokázal vypít láhev vodky a udržet se i poté na nohou, a navíc byl ochoten zůstat v Taple pod
širým nebem a stavět tam ze starých trámů dům. Ano – peníze
si vzal předem a zmizel, a k tomu odtáhl ještě nějakých dvacet
trámů, na víc asi nestačil. Zjistili jsme to až někdy po třech letech, dřív rozhodně ne. Otáčeli jsme těžkými mokrými trámy
na sluníčku jako rožni: hledali jsme čísla, která časem smazaly
deště, ale možná taky slunce.
Deset krůčků od domu, přesně tam jsem vykopal hlubokou
jámu, otcův hrob. Matka si přála, abych ten hrob vykopal pod
stromem, a můj otec tak ležel ve stínu, jako by po smrti nebylo
úplně jedno, kde člověk leží. Ale pod stromem mi při kopání
překážely kořeny, tak jsem ho zemi odevzdal tam, kde to šlo
snáz. Strom byl tehdy malý a já si říkal, že jednou rozprostře
větve tak daleko, až se v jejich stínu ocitne i hrob. To jsem ještě
nevěděl, že voda umí stromy ze země vyrvat i s kořeny, jako
by ta voda byla bomba. Matka odpočítala vzdálenost od domu
na deset krůčků délky chodidla – vždy pata ke špičce a zase
pata ke špičce. Deset krůčků, taková to byla vzdálenost. Možná
vlastně devět, protože matka měla chodidla velmi malá. A ruce
měla taky malé, byla to taková maličká, skoro miniaturní žena.
Však o ní taky tchyně řekla, sotva ji poprvé uviděla: Jak těmahle
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ručičkama může chovat děti? A ona taky ani mě ani sestru nechovala, oba nás vždycky všude vláčela babička.
Dodnes nechápu, jak má matka mohla přes celé město Gagra
odnést těžkou sportovní brašnu s nápisem Adidas, těma maličkýma ručkama, které nedokázaly unést ani dítě…
Deště v Čačubetském okrese kraje Gori propukly na podzim téhož roku a vydržely bez přestání tři týdny. Vrchol kopce
se rozplizl a sjel ke straně, takže cesta už se o nebe neopírá.
Nejsou tu ani stromy, ani dům z trámů, přivezených z otcova
někdejšího rodiště, a není tu ani vesnice Tapla. Odkud teď odpočítat těch deset krůčků?
Do Čačubetského okresu se musí jet přes Igojeti. Z Tbilisi směrem na Stalinovo rodné město Gori, kde dodnes stojí
jeho socha a muzeum. Bronzová postava vůdce všech národů
v příliš dlouhém plášti, který jako by ani nebyl jeho. Stalin byl
vlastně malý, ale kdo to věděl? Na všech portrétech ho zobrazovali obrovitého a fotografií tenkrát bylo málo. A věčně na
nich mizeli lidé. Otec říkal, že když někoho popravili, z fotografií stoupal dým.
Už tady v Kanadě jsem si koupil od postarší Ukrajinky Velkou sovětskou encyklopedii o jedenapadesáti dílech, kterou začal vydávat Stalin a po jeho smrti ji dokončil Chruščov. Je tam
plno stránek se stejnými čísly. Když se připravovalo heslo,
věnované nějakému člověku, všechno kontrolovali, pak to
schvalovali a odesílali do sazby. Tlustá kniha v tmavomodré
vazbě vyšla z nakladatelství ven a dostávala se k abonentům. Jenže pak najednou zatčení, najednou poprava! Nepřítel lidu! V takovém případě bylo třeba stránku nahradit. Tak
heslo i portrét vyhodili, napsali jinou stránku a na tu umístili jiný portrét. Všechno zkontrolovali, schválili a poslali do
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sazby. Abonent dostal novou stránku a k tomu nařízení starou
vytrhnout a místo ní vlepit tu novou.
To tehdy z fotografií stoupal dým. A kdyby u vás doma někdo našel starou stránku, taky se proměníte v dým!
Postarší Ukrajinka mi položila plno otázek. Chtěla vědět,
do čích rukou se manželův poklad dostane. Ukázalo se, že její
muž si v encyklopedii s nahrazenými stránkami s lupou v ruce
neustále četl, až do svých posledních dnů. Copak nechápal,
že jsou tam jen samé lži? Byly to jediné knihy, které si s sebou do Kanady přivezl. A Ukrajinka se mě ptala: „Když jste
ten novinář, tak mi prosím vás vysvětlete, jak je možné, aby
stránka začínala v polovině slova a končila taky v polovině
slova, a přesto to byl najednou úplně jiný text? Jak se jim to
podařilo, všechno vyměnit tak, aby tam nezůstalo ani stopy?“
Ne, to vy mně vysvětlete: Jak taky nezničit stránku se zlikvidovaným nepřítelem lidu, když je v ní obsažena vaše vlastní
smrt?
Než se přijede do Igojeti, je třeba přibrzdit u pobořeného
kostelíka. Tam brzdí dokonce i ti, kteří jinak občas nezastaví
ani na červenou. Říká se, že to místo je posvátné a že se tu má
pro štěstí odhodit mince. A všichni tu zpomalují nebo zastavují a štědrou rukou rozhazují drobné. A odevšud hned vybíhají kluci a ty drobné chytají málem ještě za letu. Můj otec
vždy sedával vpředu, matka se sestrou vzadu, a jakmile se kostelík někde daleko na obzoru vynořil, už na mě křičel: Brzdi!
Jako bych se to stejně nechystal udělat, jako bychom po téhle
silničce nejezdili každou neděli, když jsme cestovali do Taply
stavět dům. Od dob, kdy jezdil s náklaďákem po obleženém
Leningradě, otec řízení nenáviděl. Motor mu přece chcípal na
každém mostě. „Počítals někdy, kolik je v Leningradě mostů?“
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