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O AUTOROVI 

Richard Wurmbrand začal se svou tajnou „ podzemní" křes
ťanskou službou v Rumunsku již za fašistické diktatury. Když 
později vtrhla do země Rudá armáda, podařilo se jeho sboru zís
kávat pro Krista také sovětské vojáky. 

Po komunistickém prevratu (1945) v této činnosti pokračoval 
až do svého zatčení v únoru 1948. V komunistickém vězení pro
žil více jak dva roky na samotce. Byl vystaven krutému středo
věkému mučení, které zanechalo na jeho těle množství jizev. 

Jeho manželka Sabina byla v roce 1948 rovněž zatčena a po 
čtyři roky vězněna v pracovních táborech, zejména v proslulém 
táboře na nikdy nedokončeném dunajském kanále. 

Po svém propuštění v roce 1957 obnovil Wurmbrand svou 
podzemní činnost, která vedla k jeho opětovnému zatčení v roce 
1959. Tehdy byl odsouzen na dvacet pět let do vězení. Propuštěn 
byl při všeobecné amnestii v roce 1964, kdy se znovu zapojil do 
ilegální křesťanské činnosti. Nakonec byl v roce 1965, kdy mu 
hrozilo již třetí zatčení, vykoupen z Rumunska norskými křes
ťanskými přáteli. Ti za vycestování Wurmbrandových zaplatili 
rumunským komunistickým úřadům čtyřicet tisíc marek. 

Také na Západě pokračuje Wurmbrand v podporování pod
zemní křesťanské církve, která bojuje svůj boj víry hlavně v ko
munistických a muslimských zemích. 

Prostřednictvím celosvětové misie mas mučedníků, kterou za
ložil se svou manželkou, se křesťanskému podzemí mnoha zemí 
dostává křesťanské literatury, Biblí a nejrůznější materiální i fi
nanční podpory. 

V srpnu 1967 vydal Wurmbrand svědectví před komisemi 
amerického senátu i dolní sněmovny a poskytl západnímu svě
tu nové šokující důkazy o pokračující perzekuci kresťanů v komu
nistických zemích. 

Richard Wurmbrand je autorem více než dvaceti knih, ve kte
rých předkládá svou osobitou teologii trpící církve. 

9 



PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ 

Jsem luterský farář. Strávil jsem víc než čtrnáct let v různých 
komunistických vězeních. Avšak tato skutečnost mne nepřimě
la, abych napsal tuto knihu. Myšlenka, že nějaký nespravedlivě 
uvězněný muž píše a káže o svých utrpeních, mi byla odjakživa 
nesympatická. Campanella, veliký autor díla Sluneční stát, byl 
držen dvacet sedm let ve vězení. že byl mučen a musel čtyřicet 
hodin ležet na prkně pobitém hřebíky, však nevíme od něho, 
nýbrž od jeho středověkého životopisce. 

Léta věznění se mi nezdála příliš dlouhá. Ve své samotce jsem 
odhalil, že mimo víru a lásku je v Bohu ještě radost a docela 
zvláštní, hluboké uchvacující štěstí, kterému se na tomto světě 
níc nevyrovná. A když jsem vyšel z vězení, bylo mi jako něko
mu, kdo sestupuje z horského vrcholu, kde do dálky mnoha ki
lometrů spatřoval pokoj a krásu krajiny, a nyní se vrací na pláň. 
Předem bych měl vysvětlit, proč jsem přišel na Západ. V roce 1964 
jsem byl s tisíci jiných politických a náboženských vězňů propuš
těn z vězení. Stalo se to proto, že Rumunská lidová republika 
zaujala vůči Západu „ přátelštější postoj". Byla mi přidělena nej
menší farnost země. Můj sbor čítal pětatřicet osob. Bylo mi řeče
no, že nastanou těžkosti, přijde-li do kostela šestatřicet osob. 
Avšak bylo mnoho co říct a byli mnozí, kdo chtěli naslouchat. 
Cestoval jsem tajně, abych mohl kázat v různých městech a ves
nidch. Opouštěl jsem místa bohoslužeb dříve než mohla policie 
zjistit, že v jejím obvodu byl cizinec. Ale i to muselo přestat. Fa
ráři, kteří mi pomáhali, byli státem propuštěni. Moje osoba mohla 
být možná popudem nových zatčení a výpovědí vynucených 
mučením. Stal jsem se břemenem a zdrojem nebezpečí těm, jimž 
jsem chtěl sloužit. Přátelé mne naléhavě prosili, abych se pokusil 
opustit zemi. Měl jsem se na Západě stát hlasem naší podzemní 
církve. Soudě podle výpovědí vedoucích osobností Západu bylo 
zřejmé, že někteří o pronásledování křesťanů komunisty nic ne
věděli. A někteří také vědět nechtěli. 

Hodnostáři z Evropy a Ameriky přicházeli na přátelské návště
vy a slavili bankety s našimi trýzniteli a pronásledovateli. Ptali 
jsme se jich na důvod jejich počínání. ,, Víte," byla jejich odpověď, 
,, jako křesťané musíme být přátelští ke každému, i ke komunis-
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tům." Ale proč neprokážete přátelství také těm, kdo prošli utr
pením? Proč se nezeptáte ani slovem na kněze a pastory, kteří ve 
vězení a v mukách zemřeli? Proč nedáte nějaké peníze rodinám, 
které tito lidé zanechali? 

Arcibiskup z Canterbury přišel r. 1965 na návštěvu a měl bo
hoslužby. Dr. Ramsay však nevěděl, že sbor, ke kterému mluvil, 
se skládal z funkcionářů a agentů tajné policie a jejich žen. Bylo 
to stejné posluchačstvo, které nastupovalo při podobných příle
žitostech a naslouchalo rabínům, muftiům, biskupům a baptistic
kým kazatelům, kteří přijeli na návštěvu. Když se tito pánové 
vrátili do své země, mohli jsme číst nadšené články o náboženské 
svobodě v Rumunsku. Jeden britský teolog napsal dokonce kni
hu, v níž vysvětluje, že Kristus by byl komunistickým vězeňským 
režimem nadšen. 

Mezitím jsem ztratil povolení kázat. Dostal jsem se na černou 
listinu a byl neustále pronásledován a sledován. Přesto jsem ješ
tě někdy kázal v domech přátel, kteří nedbali nebezpečí. Když 
se dostala tajná jednání o mém vycestování do pohybu, nebyl 
jsem proto nijak překvapen, že mne jakýsi neznámý člověk po
prosil, abych ho vyhledal. Dal mi svou adresu, ale ne své jméno. 
Když jsem přišel, byl sám. ,,Chtěl bych vám prokázat službu," 
vysvětloval. ,,Jeden můj přítel mi řekl, že ve váš prospěch byla 
přijata jistá částka v dolarech". Pochopil jsem, že mluvím s agen
tem tajné policie. ,,Pravděpodobně budete chtít ihned opustit 
zemi. Můj přítel si ovšem o vás dělá starosti. Jste muž, který říká, 
co si myslí, a k tomu jste byl právě propuštěn z vězení. Bylo na
vrženo vás zde ještě nějaký čas ponechat. Nebo jeden člen vaší 
rodiny by měl zůstat jako záruka vašeho dobrého chování. Sa
mozřejmě je to bezpodmínečné propuštění na svobodu. 

Nedal jsem mu žádná ujištění. Měli dolary a to muselo stačit. 
Křesťanské organizace na Západě za mne zaplatily výkupné ve 
výši čtyřiceti tisíc marek. Prodávání občanů přináší zemi devizy 
a podporuje státní rozpočet lidové republiky. Jeden rumunský 
vtip zní: Rádi bychom prodali našeho ministerského předsedu, 
jen kdyby ho někdo chtěl koupit. Židovské rodiny byly prodá
vány do Izraele za deset tisíc marek. Téměř za stejnou cenu byli 
propouštěni členové německé menšiny do západního Německa 
a Arméni do Ameriky. Vědci, lékaři a profesoři za padesát tisíc 
marek. 

Nejdříve jsem dostal úřední předvolání na policejní prezidi
um. Jeden funkcionář mi řekl: ,, Váš pas je hotov. Můžete jet kdy 
chcete a kam chcete, jen kažte jak vám libo, avšak nemluvte nic 
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proti nám! Omezte se jen na evangelium! Jinak vás navždy uml
číme. Můžeme najmout gangstera, který vás za tisíc dolarů vyří
dí. Nebo vás přivedeme zpět, jak jsme učinili s jinými zrádci. 
Můžeme zničit vaši pověst v západním světě tím, že zinscenuje
me skandál kvůli penězům nebo historkám se ženami, nebo roz
šítíme o vás jiné pověsti." Potom řekl, že mohu jít. To bylo mé 
bezpodmínečné propuštění na svobodu. 

Přišel jsem na Západ. Prohlédli mne lékaři. Jeden z nich se 
domníval, že jsem plný děr jako řešeto. Nemohl uvěřit, že moje 
zlomeniny a má tuberkulóza byly vyléčeny bez lékařské pomo
ci. ,,Neproste mne o prohlídku," řekl, ,, proste Jediného, který vás 
zachoval při životě a v něhož já nevěřím". 

Moje nová práce ve službě podzemní církve začala. V Norsku 
jsem se setkal s přáteli skandinávské misie mezi Židy. Když jsem 
kázal v jednom sboru, rozplakala se paní v první řadě. Později 
mi vyprávěla, že před lety četla o mém zatčení. Od té doby se za 
mne stále modlila. ,,Dnes jsem přišla do kostela, aniž bych vědě
la kdo bude kázat," řekla. Když jsem poslouchala a pochopila, 
kdo mluví, musela jsem plakat." Dověděl jsem se, že tisíce lidí se 
za mne modlily stejným způsobem, jako vy se ještě denně mod
líte za vězně v komunistických zemích. Děti, které jsem neznal, 
mi psaly: ,,Přijeďte do našeho města. Naše modlitby za vás byly 
vyslyšeny." 

V drkvích a univerzitách v celé Evropě a Americe jsem potká
val lidi, kteří byli hluboce dotčeni tím, co jsem říkal. A přece ne
věřili, že i oni jsou ohroženi nebezpečím. ,,Komunismus by zde 
vypadal jinak," říkali. ,,Máme jen málo komunistů, a ti jsou ne
škodní." Tehdy, kdy strana byla ještě malá, lidé v Rumunsku 
mysleli také tak. Svět je plný malých komunistických stran, kte
ré čekají na svou hodinu. Dokud je tygr ještě malý můžeme si 
s ním klidně hrát, ale jak doroste, roztrhá nás. Potkávám v církvi 
muže, kteří mi radí, abych kázal evangelium a neútočil na ko
munismus. Stejnou radu mi dala právě tajná policie v Bukurešti. 
Ale zlo musí být přece nazváno pravým jménem. Ježíš říkal fari
zeům, že jsou zmije. Proto, a ne pro kázání na hoře, musel vytr
pět ukřižování. 

Pranýřuji komunismus, protože komunisty miluji. Můžeme 
nenávidět hřích, kdežto hříšníka milovat. Křesťané mají povin
nost získávat duše komunistů. Když to promeškáme, přemohou 
Západ, a křesťanství mezi námi vymýtí. Rudí vůdcové jsou ne
šťastní a ubozí lidé. Mohli by být zachráněni, a Boží způsob je, 
použít při tom člověka jako nástroj. On vyvedl Židy také pro-
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střednictvím člověka Mojžíše z Egypta. Stejně tak je naším úko
lem získávat pro Boha vedoucí komunisty všech oborů - umění, 
vědy i politiky. Když se podatf získat pro Krista ty, kdo utvářejí 
názory lidí za železnou oponou, mohou jimi být zachráněni i ti, 
kteří jsou pod jejich vlivem. Stalinova Světlana, jediná dcera nej
většího vraha křesťanů všech dob, byla vychována podle přís
ných komunistických zásad. Její obrácení však dokazuje, že pro
ti komunismu existuje účinnější zbraň: láska Kristova. 
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ZMIZEL BEZE STOPY 

První úsek mého života skončil 29. února 1948. šel jsem sám 
bukurešťskou ulicí, když po mém boku ostře zabrzdil černý Ford. 
Vyskočili dva muži, uchopili mne za paže a hodili na zadní se
dadlo. Iletl muž vedle řidiče mne držel v šachu pistolí. Vůz uhá
něl řídkým provozem nedělního večera. Z ulice Calea-Rahova 
jsme zahnuli ocelovou branou do nějakého dvora. Slyšel jsem, 
jak za námi zabouchli. Moji únosci pattili ke komunistické tajné 
poliái. Toto byl její hlavní stan. Zde mi byly odebrány doklady, 
svršky, kravata, tkaničky, a také moje jméno. ,,Od nynějška se 
jmenujete Vasile Georgescu," tekl mi službu konající funkcionář. 
To bylo běžné jméno. Vláda si přála, aby ani stráž nevěděla koho 
hlídá, pro případné dotazy z áziny, kde jsem byl dobfe znám. 
Měl jsem jako mnozí jiní jednoduše beze stopy zmizet. Calea 
Rahova bylo nové vězení. Vězení nebylo pro mne novou zkuše
ností. Byl jsem již vězněn fašisty, kteří vládli za Hitlera. V cele 
byly dvě dřevěné palandy a obvyklé vědro v koutě. Nahoře v be
tonové stěně bylo malé okénko. Seděl jsem a čekal na výslech. 
Věděl jsem, jaké otázky mi budou kladeny, a co mám odpovídat. 
Ačkoliv jsem dostatečně věděl, co je strach, v tomto okamžiku 
jsem ho nepociťoval. Toto zatčení a všechno, co mělo následovat, 
byla odpověď na mou modlitbu. Doufal jsem, že mému životu 
propůjčí nový smysl. Ještě jsem nevěděl, jaká zvlášbú a podi
vuhodná odhalení jsou přede mnou. 

OBJEVIL JSEM ŽIVOT 

Můj otec měl doma knihu rad pro mladé, jak se stát například 
advokátem, lékařem, důstojníkem a podobně. Jednou, když mi 
bylo asi pět let, přinesl tuto knihu a ptal se mých bratrů, čím by 
chtěli být. Když si vybrali, obrátil se otec na mne nejmladšího: 
„A čím bys chtěl být ty, Richarde?" Pohlédl jsem na knihu. Titul 
zněl: Průvodce při volbě povolání pro všechny. Okamžik jsem 
přemýšlel a potom jsem odpověděl: ,,Chtěl bych být ukazatelem 
cesty pro všechny." Od té doby uplynulo téměř padesát let, z toho 
čtrnáct ve vězení. často jsem se nad těmi slovy zamýšlel. Říká 
se, že v raném mládí se kladou základy pro celý život. Pro svoji 
současnou práci neznám lepší označení než „ ukazatel cesty pro 
všechny". Přece však jsem byl já i moji židovští rodiče tehdy vel
mi vzdáleni myšlence, že bych se stal evangelickým pastorem. 
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Můj otec zemřel, když mi bylo pět let. V naší rodině byla vždy 
nouze o peníze a dosti často také o chléb. Jeden známý mi chtěl 
jednou darovat oblek, ale když jsme přišli do krámu a obchod
ník přinesl nejlepší zboží, řekl: ,, To je příliš krásné pro takového 
mladíka." Dodnes jeho hlas slyším. Moje školní vzdělání bylo 
opravdu nedostatečné, avšak doma jsme měli mnoho knih. Všech
ny jsem přečetl dříve než mi bylo deset let a byl jsem stejně velký 
skeptik jako Voltaire, kterého jsem ctil. Tu a tam jsem se zajímal 
také o náboženství. Pozoroval jsem bohoslužebné obřady v pra
voslavných a římskokatolických kostelích. Jednou jsem viděl, jak 
se známý modlil v synagoze za svou nemocnou dceru, a příštího 
dne zemřela. Ptal jsem se potom rabína: ,,Co je to za Boha, když 
dokáže odmítnout takovou zoufalou modlitbu?" Nedal mi od
pověá. Nedokázal jsem věřit ve všemohoucí bytost, která tolik 
lidí nechá trpět a umírat hladem, a přitom posílá na zem Ježíše 
Krista, muže takové dobroty a lásky. Když jsem vyrostl, vstou
pil jsem do obchodního života. Dělal jsem svou věc dobře. Ještě 
mi nebylo ani 25 let a už jsem měl hodně peněz. Utrácel jsem je 
v okázalých barech, v kabaretech a s děvčaty v „Malé Paříži", jak 
říkali hlavnímu městu. Neptal jsem se na následky, dokud můj 
hlad po nových podnětech nebyl utišen. Byl to život, který mi 
mnozí záviděli. A přece mně samému nepřinášel nic než bolest 
srdce. Věděl jsem, že jsem pokrytec, a že v sobě nedbale ničím 
něco dobrého, a co by mohlo být jiným prospěšné. Byl jsem pře
svědčen, že Bůh není. Přesto jsem si ve svém srdci přál, aby byl, 
a aby život v univerzu měl smysl. 

Jednoho dne jsem šel do kostela. S ostatními lidmi jsem spo
lečně stál před sochou Panny Marie. Všichni sé modlili a já se 
pokusil je napodobit: ,, Buá pozdravena Maria, plná milosti." 
Přesto jsem se cítil dokonale prázdný. Mluvil jsem k obrazu: 
,,Opravdu jsi podobná kameni! Tolik lidí tě vzývá, ale ty jim ne
máš co dát". 

Po svatbě jsem dál chodil za jinými děvčaty, honil se za zába
vou, lhal, podváděl, byl lehkomyslný a působil bolest jiným li
dem. Poněvadž mé tělo bylo strádáním v dětství oslabeno, vedl 
prostopášný život k tomu, že jsem v sedmadvaceti letech one
mocněl tuberkulózou. V té době byla tbc ještě téměř nevyléčitel
ná nemoc, a nějaký čas to vypadalo, že zemřu. V jednom sanato
riu na venkově jsem poprvé v životě mohl odpočívat. Ležel jsem, 
hleděl do korun stromů a přemýšlel o minulosti, jež mi v paměti 
vystupovala jako scény .z příšerné divadelní hry. Moje matka pro 
mne plakala, moje žena plakala, mnohá nevinná děvčata plaka-
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la. Já jsem sváděl, pomlouval, posmíval se, chlubil se, jen abych 
udělal dojem. Nyní jsem tu ležel a do očí se mi draly slzy. 

V tomto sanatoriu jsem se poprvé v životě modlil modlitbu 
ateisty. Říkal jsem asi toto: ,,ó Bože, vím že nejsi, ale jestli přece 
jsi, což popírám, tak je na tobě, aby ses mi dal poznat. Není mojí 
povinností hledat tě." Celý můj světový názor byl až dosud ma
terialistický, avšak srdce se tím nemohlo uspokojit. Věřil jsem 
teorii, že člověk je jen hmota, a že se po smrti rozpadne na soli 
a minerály. Ztratil jsem otce a byl jsem na jiných pohřbech, ale 
nikdy jsem nemohl na zemřelé myslet jinak, než jako na osob
nosti. Kdo si může své mrtvé dítě nebo svou ženu představit jako 
hromádku minerálií? Je to vždy milovaná osoba, vzpomínka 
zůstává. Může se člověk ve svých citech mýlit? Mé srdce bylo 
plné rozporů. Strávil jsem hodiny v hlučných zábavních místnos
tech mezi polonahými děvčaty a dráždivou hudbou. Ale také 
jsem se občas za zimního dn�, když na hrobech ležel těžký sníh, 
rád procházel po hřbitově. Ríkal jsem si: ,,Jednou budeš mrtev 
také ty, sníh bude padat na tvůj hrob, zatímco se živí budou smát, 
objímat a užívat života. Nebudeš moci sdílet jejich radost, nebu
deš o tom vědět, jednoduše tu už nebudeš. Brzy si na tebe nikdo 
nevzpomene. Tedy jaký to vše má smysl?'' 

Když jsem přemýšlel o sociálních a politických problémech, 
zdálo se mi naprosto možné, že by člověk jednoho dne mohl najít 
systém, který všem lidem přinese svobodu, bezpečnost a blaho
byt. A když každý bude šťastný, pak nikdo nebude chtít umřít. 
Sama myšlenka na to, že jednoho dne budou muset své šťastné 
bytí opustit, je učiní nešťastnějšími než kdy jindy. Vzpomněl jsem 
si, jak jsem četl, že Krupp, který se stal milionářem, protože vy
ráběl smrtící zbraně, měl sám hrozný strach ze smrti. Nikdo ne
směl v jeho přítomnosti slovo smrt vyslovit. Dal se rozvést se svou 
ženou, poněvadž mu vyprávěla o smrti synovce. Měl všechno, 
a přece byl nešťastný člověk. Věděl, že jeho štěstí nebude trvat 
věčně. Jednoho dne bude muset všechno opustit, aby se rozpadl 
v hrobě. 

četl jsem Bibli z literárního zájmu. Můj rozum však úplně se
lhal na místě, kde nepřátelé Krista vyzvali: ,,Jestli jsi Syn Boží, 
sestup s kříže!" Místo aby odpověděl na jejich výzvu a ukázal 
svou moc, umírá. Ale stále jsem na něho musel myslet a říkal 
jsem si: ,,Kdybych ho přece mohl alespoň jednou potkat a mlu
vit s ním!" Takovými myšlenkami končilo mé každodenní přemí
tání. 

V sanatoriu byla pacientka, která byla příliš nemocná, než aby 
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mohla opustit svůj pokoj. Avšak uslyšela o mně a poslala mi 
knihu o bratřích Ratisbonneových, kteří založili řád, jež měl slou
žit k obrácení Židů. Zatímco já jsem svůj život promarňoval, jiní 
se za mne, za Žida, modlili. Po několika měsících v léčebně se mi 
dařilo lépe a přesídlil jsem do horské vesnice, abych se plně zo
tavil. Tam jsem se spřátelil se statým tesařem. Jednoho dne mi 
daroval Bibli. Nebyla to obyčejná Bible, jak jsem se později dově
děl. On a jeho žena se den co den za mne nad touto Biblí modlili. 

Ležel jsem na pohovce ve venkovském domě a četl si v té kni
ze, hlavně v Novém zákoně. V těch dnech se mi Kristus jevil 
docela skutečný, stejně jako paní, která mi přinášela jídlo. Avšak 
uznat Krista jen rozumově ještě nikoho nezachrání. Satan také 
věří, ale není křesťan. Řekl jsem: ,,Ježíši, nikdy nebudu tvým učed
níkem. Chci peníze, cestovat a bavit se. Trpěl jsem dost. Tvoje 
cesta je cestou kříže. I když je cestou pravdy, nechci po ní jít." 
Přece však do mého srdce přišla odpověď v podobě námitky: ,,Jdi 
mou cestou, neboj se kříže. Zjistíš, že je to největší ze všech ra
dostí." Četl jsem dál. Opět se plnily mé oči slzami. Nemohl jsem 
jinak než srovnávat život Kristův se svým. Jeho smýšlení bylo 
tak čisté - moje zkažené, jeho bytí tak nesobecké - moje hrabivé, 
jeho srdce plné lásky - moje naplněno hořkostí. Před jeho moud
rostí a pravdivostí se zhroutila má stará přesvědčení. Kristus mne 
uchopil právě v hloubce mého srdce, na místě, ke kterému mé 
vědomí nemá přístup. Nyní jsem si řekl: ,,Kdybych měl mysl jako 
on, mohl bych se na jeho závěry spolehnout." Byl jsem jako muž 
ze staré čínské historky, který se vlekl vyčerpán v žáru slunce. 
Přišel k velikému dubu, odpočinul si v jeho stínu a řekl: ,,Jaká 
šťastná náhoda, že jsem tě našel!" Dub odpověděl: ,,Není to ná
hoda, čtyři sta let jsem na tebe čekal!" Kristus na mne čekal po 
celý můj život, nyní jsme se setkali. 

MOJE ŽENA SE PROBOUZÍ 

Toto obrácení se událo půl roku po mé svatbě se Sabinou, děv
četem, které nevěnovalo duchovním věcem jedinou myšlenku. 
Pro ni to byla hrozná rána, neboť byla mladá a krásná, a v mládí 
musela velmi mnoho strádat. Doufala, že jí začíná šťastnější ži
vot, když tu muž, kterého milovala, její partner v životě zábav, 
se proměnil ve věřícího člověka a mluvil o tom, že se chce stát 
pastorem. Později mi přiznala, že tehdy pomýšlela dokonce na 
sebevraždu. 
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Když jsem jedné neděle navrhl, že půjdeme na večerní boho
služby, rozplakala se. Řekla, že by šla raději do kina. 

,,Dobře," řekl jsem,,, půjdeme do kina, protože tě miluji". Cho
dili jsme od jednoho kina ke druhému, než jsem vybral film, 
který se mi zdál, že slibuje nejvíce. Když byl u konce, pozval jsem 
ji do kavárny na dort se šlehačkou. Potom jsem jí řekl: ,, Tak, teď 
jdi domů spát. Já se podívám po nějakém děvčeti a půjdu s ním 
do hotelu." 

,,Co jsi říkal?" 
,,Je to přece jasné: Ty půjdeš domů a já půjdu s nějakou hol

kou do hotelu." 
,,Jak můžeš říct něco takového?" 
,,Ale ty jsi trvala na tom, abych s tebou šel do kina. Viděla jsi, 

jak hrdina jednal. Proč bych nemohl udělat totéž? Jestliže zítra 
nebo jindy půjdeme na podobné filmy ... každý se připodobní 
tomu, nač se dívá. Jestli chceš, abych ti byl dobrým manželem, 
pak pojď se mnou někdy do kostela." 

Přemýšlela o tom. Potom pomaloučku, docela pozvolna, za
čala se mnou chodit do kostela. Avšak stále ještě toužila po zába
vách. Když chtěla někam jít, šel jsem s ní. Jednoho večera jsme 
šli na party. Lidé byli opili, vzduch byl plný koute, páry tančily 
a veřejně se milovaly. Náhle se všechno mé manželce zprotivilo. 
,,Pojďme pryč. Hned!" 

,,Proč bychom měli odcházet, vždyť jsme teprve přišli," řekl jsem. 
Zůstali jsme do půlnoci. Oltěla zase domů, ale opět jsem jí 

odmítl. Totéž se opakovalo v jednu hodinu v noci a pak ještě ve 
dvě. Teprve když jsem viděl, že je jí z celé záležitosti opravdu 
zle, souhlasil jsem s odchodem. 

Vyšli jsme do chladného vzduchu. Sabina řekla: ,,Richarde! Jdu 
přímo do pastorova domu a dám se od něho pokřtít. Bude to jako 
koupel po vší té špíně". 

Smál jsem se a řekl: ,,Čekala jsi už dost dlouho, takže bys mohla 
vydržet až do rána. Nechme chudáka pastora spát." 

V BOŽÍ ŠKOLE 

Náš život se zcela změnil. Dříve jsme se přeli o malichernosti. 
Byl bych se dal se Sabinou bez mrknutí oka rozvést, kdyby se 
odvážila míchat do mých zábav. Narodil se nám syn. Mihai byl 
darem Božím, neboť dříve jsme žádné dítě nechtěli, protože by 
nám bránilo v našich zábavách. 
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Když mne vedoucí anglikánské misie v Bukurešti, pastor Geor
ge Stevens, požádal, abych se stal jeho sekretářem, byli jsme vel
mi šťastni. Dělal jsem co jsem mohl, abych uplatnil své obchodní 
nadání. Ale brzy se objevily těžkosti. Přemluvil jsem totiž jed
noho pojišťovacího agenta, aby přijal úplatek. Jako protislužbu 
měl stáhnout pohledávku vůči misii. K mému překvapení pas
tor Stevens nesouhlasil se smlouvou, kterou jsem sjednal. ,,Kdo 
byl v právu?" ptal se, ,,pojišťovna nebo my?" Řekl jsem, že po
hledávka byla oprávněná. ,,Pak tedy musíme platit my," odpo
věděl a ukončil to, co se mi zdálo jako výhodný výměnný ob
chod. 

V roce 1940 byly přerušeny vztahy mezi Rumunskem a Anglií. 
Angličtí duchovní museli opustit zemi. Protože tu nebyl žádný 
kazatel, musel jsem se pokusit vést církevní práci dále. 

Studoval jsem, učil jsem se kázat a byl jsem ordinován jako 
luterský pastor. Mnoho jsem přemýšlel o rumunských denomi
nacích, jež si navzájem konkurovaly. Zdálo se mi, že pravoslavná 
církev, ke které náleželi čtyři z pěti lidí, klade hlavní důraz na 
vnější okázalost. Stejný dojem jsem měl z katolického obřadu. 
Jedné velikonoční neděle jsem naslouchal celé latinské liturgii 
a politické promluvě biskupa. Opustil jsem kostel, aniž jsem jed
nou uslyšel ve vlastním jazyce, že Kristus vstal z mrtvých. Pros
té protestantské bohoslužby mne obzvlášť přitahovaly. Tam bylo 
kázání hlavní. Bylo tam obojí: poučení a pokrm pro duši. Kromě 
toho jsem měl určitou duchovní spřízněnost s Martinem Luthe
rem. On byl také cholerický a svárlivý člověk, avšak jeho láska 
k Ježíši byla tak hluboká, že v něm mohla uzrát myšlenka, že člo
věk není zachráněn svými dobrými skutky, nýbrž vírou. Stal jsem 
se tedy luteránem. 

Dříve jsem pohlížel na duchovní osobnosti vždy s jistou opatr
ností. Především na ty, které se mne mohly zeptat, zda jsem za
chraněn. Avšak nyní, ačkoliv jsem nenosil oděv duchovního, jsem 
měl neodolatelnou touhu považovat celý svět za svou farnost. 
Snažil jsem se přivést k víře co nejvíce lidí. Nosil jsem stále při 
sobě seznam svých sborovníků. V autobusech nebo čekárnách 
jsem jej vytáhl a přemýšlel, co asi právě v tomto okamžiku 
každý z nich dělá. Odpadl-li někdo z nich, hodiny jsem se sou
žil. Bolest jako nůž bodala mé srdce. Musel jsem prosit Boha, aby 
ji ode mne odňal, jinak bych nemohl dále žít. 

20 



DENNĚ OHROŽEN 

Stalinovy podmínky pro poskytování hospodářské podpory 
Hitlerovi způsobily rozdělení východní Evropy. 1řetina rumun
ského národního teritoria byla rozdělena mezi Rusko, Bulhar
sko a Maáarsko. Vliv nacismu podporoval růst Železné gardy, 
rumunského nacionalistického hnutí, jehož členové se pokouše
li využít pravoslavné církve pro politický teror. V noci před za
vražděním ministerského předsedy Calineska, jejich hlavního 
odpůrce, vrhlo se devět fanatiků v kostele na podlahu a vytvořili 
svými těly kříž. V tomto postavení setrvali hodiny, než provedli 
svůj čin. Zelezná garda brzy nato dopomohla k moci Hitlerovu 
chráněnci, Jonu Antonescovi. Král Carol byl přinucen abdikovat 
ve prospěch svého mladého syna Michaela. Jeho jménem vládl 
Antonescu bez králova souhlasu jako diktátor. 

Železná garda měla volné ruce nakládat podle své libosti s Ži
dy, komunisty a protestanty. Vrazi chodili volně po ulidch. Denně 
jsem byl v ohrožení. Jednou v neděli jsem z kazatelny viděl, jak 
skupina mužů v zelených košilích Železné gardy se tiše posadila 
do zadních lavic kostela. Sbor, který hleděl na oltář, vetřelce ne
zpozoroval. Já jsem však viděl jejich revolvery. Pomyslel jsem si: 
,,Jestli je to mé poslední kázání, tak ať je dobré." 

Mluvil jsem o Ježíšových rukou, jež stíraly slzy, objímaly 
děti, krmily hladové a léčily nemocné. Nakonec byly přibity na 
kříž. Tytéž ruce žehnaly učedníkům, než Ježíš odešel do nebe. 
Pak jsem zvýšil hlas: ,,Co jste učinili svýma rukama vy?" Sbor 
hleděl překvapeně. Drželi v rukou právě modlitební knížky. Já 
jsem hřměl: ,, Vraždíte, bijete a mučíte nevinné lidi a chcete se 
nazývat křesťany? Očisťte své ruce, hříšníci!" Muži Železné 
gardy hleděli zuřivě, přece však neměli v úmyslu přerušit bo
hoslužby. Stáli tam s nabitými zbraněmi. Po závěrečné mod
litbě a požehnání začali lidé opouštět kostel. Jakmile téměř 
všichni nerušeně vyšli, sestoupil jsem z kazatelny a vešel za zá
věs. Slyšel jsem vzrušené pobíhání a volání: ,,Kde je Wurm
brand? Za ním!" Rychle jsem prošel úzkými dveřmi a zamkl za 
sebou. Tento tajný východ byl vybudován před mnoha lety. 
Chodbami jsem si razil cestu k vedlejší ulici, a tak jsem unikl. 
Za války byly mnohé malé křesťanské sbory jako adventisté, 
baptisté a letniční vyvražděny, nebo spolu s Židy nahnány do 
koncentračních táborů. Celá rodina mé ženy byla odvlečena 
a ona je již nikdy nespatřila. Byl jsem celkem třikrát zatčen ru
munskými fašisty, a vždy vyslýchán, zbit a poslán do vězení. 
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Těmito zkušenostmi jsem byl dobře připraven na to, co jsem 
měl prožít pod nadvládou komunistů. 

DOZORCE PŘEDÁVÁ MOTÁK 

Oknem vězeňské cely v Calea Rahova jsem mohl vidět část 
dvora. Jednou jsem zahlédl, jak byl branou vpuštěn nějaký kněz. 
Rychle spěchal dovnitř přes asfaltovaný dvůr. Byl to donašeč, 
který přišel podat zprávu o svém sboru. 

Věděl jsem, že mám před sebou výslechy, krutosti, možná dlou
holeté věznění nebo i smrt. Bude má víra dostatečně silná? Pak 
jsem si vzpomněl, že v Bibli je psáno pro každý den roku „neboj 
se!". 366krát s ohledem na přestupný rok. Bylo to 29. února. ča
sová shoda, která pro mne znamenala, že jsem nemusel mít strach. 
S mým výslechem nespěchali. Komunistická vězení se podobají 
archivům, které jsou k dispozici vždy, kdykoli je zapotřebí něja
ká informace. Během celých čtrnácti a půl let, strávených ve vě
zení, jsem byl neustále vyslýchán. Věděl jsem, že mé vztahy k mi
sijním společnostem na Západě a k Světové radě drkví znamenají 
v očích strany zradu. Ale byly ještě jiné, důležitější věci, které 
nevěděli, a také se je ode mne nesměli dovědět. 

Připravoval jsem se na vězení a mučení podobným způsobem, 
jako se voják připravuje v době míru na krutosti války. Pozorně 
jsem četl životopisy různých věřídch, kteří tváří v tvář podob
ným utrpením a pokušením vzdorovali. Přemýšlel jsem, jak bych 
jejich zkušeností mohl využít pro sebe. Mnozí, kteří se takovým 
způsobem nepřipravovali, byli utrpením zlomeni nebo se dopus
tili té chyby, že tekli, co říci neměli. Kněžím bylo při výslechu 
stále zdůrazňováno: ,,Jako křesťan musíte slíbit, že řeknete o všem 
plnou pravdu." Proto jsem se rozhodl, že při mučení raději sám 
sobě přitížím, avšak nikdy nezradím přátele, kteří mi pomáhali 
šířit evangelium. A tak jsem si předsevzal, že všechny, kteří mne 
vyslýchali, dokonale oklamu, aby na konci vyšetřování měli víc 
nejasností než předtím. 

Mým prvním naléhavým úkolem bylo, abych bratřím v úřadě 
poslal nějakým způsobem vzkaz a varoval je. Stejně se musela 
i moje žena dovědět, kde jsem. Podařilo se mi podplatit jednoho 
dozorce. Převzal roli zprostředkovatele, protože tehdy moje ro
dina měla ještě peníze. Během příštích týdnů předával mé vzka
zy a obdržel za to 5 000 marek. Tun bylo spotřebováno všechno, 
co jsme měli. 
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Tento dozorce mi přinesl zprávu, že švédský vyslanec v Ru
munsku protestoval proti mému zmizeru. Podle jeho slov mi byli 
mnozí ve Skandinávii a v Anglii nakloněni. Ministryně zahrani
čí, paní Anna Paukerová na to odpověděla, že od té doby, co jsem 
tajně opustil zemi, je místo mého pobytu zcela neznámé. 

„OSVOBODITELÉ" PŘICHÁZEJÍ 

Vyslanec, jako neutrálru zástupce své země nemohl v této věci 
dále víc podniknout, zvlášť ne u paní Paukerové, před kterou se 
třásli i silru mužové. Znal jsem ji i jejího otce, duchovruho Rabi
novice, jenž mi jednou smutně tekl: ,,Anna nemá v srdci soucit 
pro nikoho, kdo je Žid." Anna Paukerová studovala medicínu 
a dříve než se spolčila s komunisty, vyučovala v anglikánské 
misijru společnosti. V dala se za inženýra Marcela Paukera, který 
měl podobné názory jako ona. Oba byli zatčeni pro spiknutí, při 
čemž Anna prokázala, že je bezohledný stranický bojovník. Po 
svém propuštěru se přestěhovala do Moskvy a Marcel ji s menším 
nadšerum následoval. Za stalinských čistek byl odsouzen. Říkalo 
se, že byl zastřelen rukou vlastru ženy a jen málokdo pochybo
val o pravdivosti této zprávy. Anna byla ženou jen navenek, 
uvnitř byla podobná lady Macbeth, ,,od hlavy k patě" plná di
voké krutosti. Stala se sovětskou občankou a strávila zbytek 
války v Moskvě, kde to přivedla v Rudé armádě až k hodnosti 
důstojníka. Potom se vrátila do Rumunska a převzala úřad mi
nistryně zahraničí. Její vliv dominoval v celém Rumunsku. 

Její věrnost linii Ruska byla příslovečná. Jednoho slunného dne 
se jí ptali, proč chodí ulicemi Bukurešti s rozevřeným deštníkem. 
Odpověděla: ,,Neslyšeli jste předpověď počasí? V Moskvě je li
ják!" 

Skupina politických vůdců, v čele s králem Michaelem se pro
jevila velmi statečně. Sesadili generála Antoneska a ukončili vzta
hy s Německem. Krátce nato byla v Moskvě svolána konference, 
která měla rozhodnout, jakou podobu má mít poválečný svět. 
Omrchill tekl Stalinovi: ,, Vyhovovalo by vám, kdybyste měli 90 % 
moci v Rumunsku a my 90 % v Řecku?" Napsal tato slova na list 
papíru. Stalin mlčel. Potom nakreslil na papír modrou tužkou 
tlustou značku a podal jej Churchillovi zpět 

Milion ruských vojáků zaplavil Rumunsko. Naši noví „spo
jenci" byli tu. 

„Pomóc, Rusové přicházejí!" To pro nás nebyl žádný žert. Nová 
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okupační mocnost měla jen jednu myšlenku: pít, loupit a dran
covat „kapitalistické vykořisťovatele". Tisíce žen všech věkových 
skupin a všech stavů byly znásilněny vojáky, kteří vnikali do je
jich domů. Mužům na ulicích brali cennosti, jako kola a náram
kové hodinky. Avšak brzy začala v Rudé armádě zavádět pořá
dek popravčí četa. Obchodníci začali opět vytahovat rolety. Ruští 
vojáci oněměli úžasem, když viděli výkladní skříně. Ještě více se 
divili, když zjistili, že většina zákazníků jsou rolníci a tovární 
dělníci. 

Kapitulace byla vyhlášena 23. srpna a je slavena každý rok jako 
den osvobození. Osvobození spočívalo v tom, že země byla olou
pena o celé válečné loďstvo a větší část obchodní flotily, o polo
vinu nákladních vagonů a všechna nákladní auta. Zemědělské 
výrobky, koně, dobytek a všechny zásoby oleje a benzinu byly 
odvezeny do Ruska. Tak se stalo Rumunsko, dříve nazývané 
obilnou komorou Evropy, územím hladu. 

MISIE MEZI RUSKÝMI VOJÁKY ZAČÍNÁ 

V den svého obrácení jsem se modlil: ,,Ó Bože! Byl jsem ateis
ta. Nech mne jít do Ruska pracovat jako misionář mezi ateisty. 
Nebudu naříkat, i kdybych musel zbytek života strávit ve věze
ní." Bůh mne však neposlal na dalekou cestu do Ruska. Místo 
toho teá přišli Rusové ke mně. I přes pronásledování získala naše 
misie za války mnoho přívrženců. Mnozí, kteří dříve pronásle
dovali Židy a protestanty, sedávali nyní společně se svými bý
valými obětmi v kostele. Po válce jsem pokračoval ve své práci 
pro západní církevní misii. Měl jsem kancelář a nutné vybavení, 
i sekretářky. To byla „fasáda" pro mou kampaň. 

Mluvím dobře rusky. Bylo pro mne lehké začít rozhovor s rus
kými vojáky na ulicích, v obchodech a ve vlacích. Nenosil jsem 
oděv duchovního a oni mne považovali za obyčejného občana. 
Zvláště mladí muži byli zmateni a tesknili po domově. Radovali 
se, když jim někdo ukázal pamětihodnosti Bukurešti a pozval je 
do pohostinného domu. Mnozí mladí křesťané, kteří rovněž uměli 
rusky, mi pomáhali. Řekl jsem mladým děvčatům, že mohou svou 
krásu použít k tomu, aby přivedly muže ke Kristu. Jedno děvče 
vidělo sedět samotného vojáka ve výčepu. Sedlo si k němu. Když 
jí nabídl sklenici vína, přijala ji a potom navrhla, že by mohli odejít 
jinam, aby spolu mohli mluvit v klidu. ,,S vámi půjdu kamko
liv," odpověděl Rus. Nato ho přivedla ke mně. Voják uvěřil a při-
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vedl k nám jiné. Tajně jsme tiskli evangelium v ruštině. Během 
tří let jsme rozdali víc jak sto tisíc výtisků v kasárnách, barech, 
na nádražích, prostě všude, kde byli Rusové k nalezení. Výtisky 
šly z ruky do ruky dokud se nerozpadly. Mnozí z našich pomoc
níků byli zatčeni, ale žádný mne nezradil. 

Počet obrácených byl úžasný. Také jejich přirozenost nás uvá
děla v úžas. Co se týče náboženství, byli Rusové naprosto nevě
domí. Ale jako by dlouho hledali hluboko ve svém srdci pravdu 
a nyní ji s nadšením přijali. Většinou to byli mladí rolníci, kteří 
na poli seli, sklízeli a pracovali. Vědomí o tom, že někdo řídí běh 
přírody, měli v krvi. Avšak byli ateisticky vychováni a mysleli, 
že jsou ateisty, stejně jako mnozí lidé si myslí, že jsou křesťané, 
ale nejsou. Na jedné cestě jsem poznal ve vlaku mladého malíře 
z východní Sibiře. Za jízdy jsem mu vyprávěl o Kristu. Řekl: 
,,Nyní již chápu. Věděl jsem jen, co nás učili ve škole, že nábo
ženství je nástroj imperialismu a podobně. Avšak v blízkosti na
šeho domu byl starý hřbitov. Tam jsem někdy chodil, abych byl 
sám. Často jsem se zdržoval v malém opuštěném domě mezi 
hroby. (Pochopil jsem, že to byla stará pravoslavná hřbitovní 
kaple.) Tam na stěně byl obraz muže, který byl přibitý na kříž. 
Myslel jsem, že to musel být veliký zločinec, když ho tímto způ
sobem potrestali. Avšak, když to byl zločinec, proč se potom jeho 
obraz objevil na čestném místě, jako by byl Marx nebo Lenin? 
Tak jsem došel k přesvědčení, že ho nejprve museli považovat 
za zločince, ale že se potom prokázala jeho nevina a jeho obraz 
tam byl pověšen z lítosti. Řekl jsem mu: ,,Jste na půl cestě k prav
dě." Než jsme po hodinách dorazili do cíle, věděl všechno, co 
jsem mu o Ježíši mohl povědět. Když jsme se loučili řekl: ,,Dnes 
večer jsem měl v úmyslu něco ukrást; všichni to tak děláme. Ale 
jak bych nyní mohl? Věřím v Krista." 

FRONTY SE UTUŽUJÍ 

Pracovali jsme také za rumunských komunistů. Každá kniha 
musela projít komunistickou cenzurou. Vydávali jsme knihy, 
které měly na titulní straně obraz Marxe. Několik stran na za
čátku přinášelo argumenty Marxe a Lenina proti náboženství. 
Cenzor dál nečetl, což bylo dobře, neboť celý zbytek knihy měl 
křesťanský obsah. Také jiný z našich titulů, Náboženství, opium lid
stva, se cenzorovi líbil. Poněvadž měl zkontrolovat celé stohy 
knih, neobtěžoval se tuto knihu ani otevřít. Kdyby to udělal, ne-
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našel by ovšem nic jiného než důkazy potvrzující pravdu křes
ťanské víry. Někdy nechal cenzor projít titul za sklenici brandy. 

Poněvadž stranický průkaz mohl znamenat rozdíl mezi sytostí 
a hladověním, vzrostl rychle počet rumunských komunistů z ně
kolika tisíců na miliony. Stalin zavedl vládu jednotné fronty. 
Groza, který dňve vedl rolnictvo, byl Stalinem dosazen za vůd
ce. Říkalo se, že Grozu „našla" Anna Paukerová, ale Rusové uplat
ňovali svoji moc kromě něho i prostřednictvím tří stranických 
veteránů: Lucretio Patraskanu byl jmenován ministrem sprave
dlnosti, Teohari Georgescu měl pod sebou jako ministr vnitra 
policii a bezpečnostní aparát a Gheorghe Gheorghiu-Dej, tvrdý 
železniční dělník, se stal prvním tajemníkem strany. Po převzetí 
moci komunisty jsem se zúčastnil jako pozorovatel shromáždě
ní pravoslavných kněží. Gheorghiu-Dej měl projev. Dobrosrdeč
ně a laskavě ujišťoval, že je ochoten všechno odpustit a zapo
menout. Přes mnohé vztahy církve k Železné gardě a k jiným 
pravicovým organizacím je stát ochoten platit jejich mzdy ve stej
né výši jako dosud. Jeho závěrečné poznámky o podobnosti mezi 
křesťanskými a komunistickými myšlenkami sklidily potlesk. Pti 
neoficiálních příležitostech mluvil Gheorghiu-Dej docela otevřeně 
o svém ateistickém postoji a přesvědčení, že se komunismus roz
šíří do celého světa. Současně mluvil se shovívavostí o své staré 
matce, která svůj domov naplnila ikonami a své dcery vychová
vala jako pravoslavné věřící. Za jedenáct let věznění starým reži
mem měl Dej čas studovat Bibli. Mezi jeho spoluvězni byli přívr
ženci různých konfesi, k nimž měl přátelský vztah. Diskutoval 
s nimi o věcech viry. Krátce předtím, než přišli Rusové, utekl 
z vězení. Antonesku by ho bez zdráhání dal zavřít a usmrtit, 
kdyby ho přátelsky smýšlející kněz neukryl. Když byl Gheor
ghiu-Dej ještě uprostřed bojů, mělo na něho náboženství vliv. 
Avšak nyní, když zastával vysoké postavení, neměly tyto věci 
v jeho životě místo. Odloučil se od své ženy, která na něj jede
náct let čekala. Její místo zaujala filmová herečka. Jeho dům byl 
plný sluhů a prosebníků. Dej se stal bohatým a slavným a nedal 
si už od nikoho radit. Když pti jedné konferenci s kněžími ně
kdo zavedl řeč na věci víry, odpovídal obvyklými, stranou pře
depsanými argumenty. Slíbil nám, že v novém Rumunsku 
budeme mít plnou svobodu svědomí. V odpovědi na to slíbili 
moji kolegové, že nové vládě nebudou dělat těžkosti. Naslou
chal jsem, a své pochyby jsem si nechal pro sebe. Pti této konfe
renci se hlásili mnozí faráři dobrovolně ke spolupráci s komu
nistickým hnutím. Dříve nebo později se dostali do konfliktu 
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s některou stranickou doktrínou a skončili ve vězení. Brzy nabyl 
boj proti náboženství povážlivého rozsahu. Všechno církevní 
jmění a pozemkový majetek byl zestátněn. Komunistické minis
terstvo náboženství kontrolovalo všechny faráře, platilo mzdy 
a povolovalo nová místa. Churavý patriarcha Nicodim, samotář 
v samovazbě, se stal reprezentativní figurou. Strana potřebova
la poddajnější nástroj k řízení církve a Dej věděl, kdo se pro ten
to úřad hodí: kněz, který ho ukryl, když před rokem utíkal před 
fašisty, otec Justinian Marina, neznámý seminární učitel z Rim
nicul-Vilcea. Stal se biskupem a brzy nato patriarchou pro čtr
náct milionů pravoslavných v Rumunsku. 

Dalším úkolem bylo rozdělit římské a řecké katolíky, kterých 
bylo dva a půl milionu. Řečtí katolíci, všeobecně zvaní uniono
vaní, uznávali papeže, ačkoli si podrželi některé ze svých vlast
ních tradic (mezi jiným právo kněží uzavírat manželství). Nyní 
byli násilím spojeni s pravoslavnou církví, poslušnou vlády. 
Mnozí faráři a všichni biskupové, kteří se tomuto násilnému spo
jení vzepřeli, byli zatčeni, jejich diecéze zrušeny a jejich majetek 
zabaven. Římským katolíkům bylo nařízeno, aby se odloučili od 
Vatikánu. Odepřeli to, ale museli svůj odpor draze zaplatit. Vě
zení byla plná kněží a zemí se šířily hrůzostrašné zprávy o tom, 
jak se s nimi zachází. Také méně početné konfese se podřídily 
vládě a čekaly na svůj osud. 

JEDEN PROTI VŠEM 

Nemusely dlouho čekat, neboť v roce 1945 byl do rumunské 
parlamentní budovy svolán „náboženský kongres". Místa napl
nily čtyři tisíce zástupců duchovenského stavu. Biskupové, kně
ží, pastoři, rabíni a muftiové tleskali, když bylo oznámeno, že 
soudruh Stalin, jehož obraz visel na stěně, je čestným preziden
tem kongresu. Při tom nemysleli na to, že tentýž muž je součas
ně prezidentem Svazu bezbožníků. Stařičký, třaslavý patriarcha 
Nicodim požehnal shromáždění. Ministerský předseda Groza 
měl zahajovací proslov. Řekl, že sám je synem kněze. Jeho časté 
přísliby podpory opakovaly další vysoké osobnosti, které mluvily 
po něm. Následoval vděčný potlesk. Jeden pravoslavný biskup 
odpověděl, že mnohé malé politické proudy vpluly do velkého 
proudu jeho církve. Mají barvy, zelenou, modrou a tříbarevnou 
a vyslovil naději, že k nim přibude rudá. Jeden vedoucí sboru za 
druhým, reformovaný, luterán a nejvyšší rabín vstávali, aby pro-
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mluvili. Všichni vyjadřovali souhlas, že budou spolupracovat 
s komunisty. Moje žena, která seděla vedle mne, to nemohla déle 
snést a řekla: ,,Jdi a smyj tuto hanbu z Kristovy tváře!" 

,,Jestli to udělám, ztratíš svého muže," odpověděl jsem. 
,,Nechci mít za manžela zbabělce.Jdi a udělej to," tekla Sabina. 
Přihlásil jsem se o slovo. Pořadatelé se těšili na to, že příštího 

dne uveřejní pozdravný projev faráře Wurmbranda, spolupra
covníka švédské drkevní misie a Světové rady drkvf. 

Začal jsem krátkým stanoviskem ke komunismu. Řekl jsem, 
že povinností nás kněží je oslavovat Boha a Krista, a ne pomíji
telné pozemské mocnosti. Naším úkolem je bránit jeho říši lásky 
proti nicotnosti tohoto světa. Když jsem mluvil dále, zdálo se, že 
kněží, kteří celé hodiny naslouchali lichotivým lžím o straně, se 
probouzejí ze sna. Někdo začal tleskat, napětí se uvolnilo a náhle 
zaburácel potlesk. Vlna za vlnou. Delegáti povstali a pochvalně 
mi volali vstříc. Ministr pro náboženství, pravoslavný kněz Bur
ducea, který kdysi byl aktivním fašistou, zavolal z řečniště, že se 
mi odnímá právo mluvit. Odpověděl jsem, že mi toto právo dal 
Bůh a mluvil jsem dál. Nakonec byl vypnut mikrofon, avšak hala 
byla již v takovém varu, že již stejně nikdo nic neslyšel. 

T'rm toho dne kongres skončil. Doslechl jsem se, že minister
stvo pro náboženství zamýšlí odejmout mi povolexú k vykoná
vání farářského úřadu. Radili mi, abych vyhledal pomoc u vliv
ného a právě zvoleného patriarchy. Po několika pokusech se mi 
podařilo zastihnout Justiniana, právě když se vracel z návštěvy 
Moskvy. Tam byl zahrnut mnohou pozorností. Černovousý, 
usměvavý, inteligentní a plný radosti z nové hodnosti - takový 
byl muž, jehož péči byly svěřeny čtyři pětiny rumunských cír
kevníků. Náhle jsem se rozhodl využít lépe času a nemluvit s ním 
jen o svých vlastních záležitostech. Řekl jsem mu, že se za něho 
pravidelně modlím a že odpovědnost za čtrnáct milionů duší je 
pro jednoho muže opravdu hrozné břemeno. Jistě se bude cítit 
jako sv. Ireneus, který plakal, když ho proti jeho vůli zvolili bis
kupem a tekl: ,,Děti, co jste to udělaly? Jak mohu nést takové 
břemeno? Biskup musí být spravedlivý." 

Při našem rozhovoru toho tekl jen málo. Po mém odchodu se 
však na mně informoval u přátel. Nějaký čas se přestalo o odnětí 
povolení ke kázání mluvit. Když jsem byl později policií zadr
žen k výslechům, byl Justinian mezi těmi, kdo pomáhali zajistit 
mé propuštění. Později mne pozval do Jassy, svého biskupského 
sídla, kde jsme navázali důvěrné přátelství. Jeho neznalost Bible 
byla udivující, avšak mezi pravoslavnými kněžími žádná výjim-
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ka. Poslouchal pozorně, když jsem mu připomněl podobenství 
o ztraceném synu. Vzal jsem ho za ruce a řekl, že Bůh všechny 
pobloudilé zase přijme, dokonce i patriarchu. Kromě mne se 
pokoušeli i jiní křesťané Justiniana ovlivnit. Začal se modlit a mi
lovat Boha. Bez ohledu na jeho pocity začala strana akci proti 
náboženství. Ztratil jsem ho na několik let z očí. 

Protináboženský útok šel ruku v ruce s likvidací opozičních 
stran. Když Stalin dosáhl všeho, co od svých spojenců chtěl, ne
chal padnout poslední zdání demokracie. Vůdce národní rolnické 
strany Julius Maniu byl s jedenácti jinými muži falešně obviněn 
a postaven před soud. Více jak sedmdesátiletý byl odsouzen na 
deset let do vězení, kde po čtyřech letech zemřel. Během teroru, 
který pak následoval, bylo podle odhadu odsouzeno šedesát ti
síc „nepřátel státu". Ironií jeJ že sedmačtyřicetiletý ministr spra
vedlnosti Lucretiu Patrascanu, který celou tu masovou čistku ří
dil, před válkou obdržel od Julia Mania velkou pomoc na ochranu 
pronásledovaných komunistů. Oba tito muži vypracovali spo
lečně s králem Michaelem plán příměří. Patrascanu jej v Moskvě 
podepsal jménem rumunského lidu. Když byl Maniu umlčen, 
přinutil Patrascanu a jiní vůdcové strany našeho milého mladé
ho krále abdikovat. 

Byla ustavena Lidová republika. Kdo bude vládnout? Groza 
byl jen loutka a nepřipadal v úvahu. Annu Paukerovou nenávi
děli dokonce i uvnitř strany. Mezi jinými vládla rozepře. Mnozí 
z Patrascanových přívrženců v něm viděli národně smýšlejícího 
komunistu, který zemi vyvede z extremního stalinismu. Byl ko
munista západního stylu a pocházel z rodiny statkáře. Vysoké 
mínění, které o něm měl lid, bylo třeba připsat jeho výroku, že je 
v prvé řadě Rumun, a teprve potom komunista. Problém vedení 
byl předmětem ohnivých debat v ústředním výboru strany. 

Jako pastor jsem měl do té doby velmi uspokojivý život. Ro
dina měla všechno, co potřebovala. Členové sboru mne milovali 
a důvěřovali mi. Přece mne jedna věc znepokojovala: proč je mi 
dovoleno žít normálním životem, když krutá diktatura zničila 
všechno, co mi bylo milé, a druzí museli pro svou víru trpět? 
Mnoho nocí jsme se se Sabinou modlili a prosili Boha, aby nám 
dal nést kříž. 
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REVOLUCE POŽÍRÁ SVÉ DĚTI 

Nastalo masové zatýkání. Moje zatčení mohlo být považová
no za odpověď na mou modlitbu. Nikdy bych však nečekal, že 
první člověk, který se mnou bude sdílet celu, bude soudruh Pa
trascanu. Několik dnů po mém příchodu se otevřely dveře mé 
cely, aby vpustili statného ministra spravedlnosti. Má první myš
lenka byla, že přišel, aby mne osobně vyslýchal. Proč taková čest? 
Potom však byly dveře za ním zamčeny a k svému údivu jsem 
zjistil, že jeho límec je rozhalený, a že nemá kravatu. Podíval jsem 
se po něm dolů až k jeho vyleštěným botám: neměly tkaničky. 
To byl muž, který dopomohl komunismu v naší zemi k moci. Sedl 
si na druhou pryčnu a klátil nohama. Byl to tvrdohlavý intelek
tuál a nedal se tou náhlou proměnou z ministra v kriminálníka 
vyvést z míry. Zahaleni do svých plášťů chránili jsme se před 
chladem březnového počasí a začali rozmluvu. Věděl jsem, že 
Patrascanovy zásady porušily právo a způsobily mnoho zla. Pře
sto jsem ho mohl mít rád jako člověka a věřit v jeho upřímnost. 
Své zatčení odbyl pokrčením ramen. Nebylo to jeho první setká
ní s vězením. Byl už několikrát zatčen dřívějšími vládci Rumun
ska. Jeho stoupajíd obliba vedla ostatní stranické vůdce ke kom
plotu proti němu. Několik dní před zatčením mu bylo na jednom 
kongresu ministrem vnitra Teohari Georgeskem veřejně vytknu
to, že je buržoa a zrádce třídního boje. Druhou obžalobu vyslo
vil ministr financí Vasil Luca, který řekl, že Patrascanu má za 
sebou podporu imperialistických mocností. Tato obvinění úspěš
ně podporovala Anna Paukerová, která také patřila k jeho sta
rým přátelům. 

Pracovali proti mně už dlouho," vyprávěl Patrascanu. Jedna 
věc mu jako komunistovi obzvlášť ublížila. Položil jednomu funk
cionáři vnitra otázku, zda je něco pravdy na pověstech, že věz
ňové jsou mučeni. ,,Ale jistě, jsou to kontrarevolucionáři a neza
slouží žádný soucit, zvláště když své informace zatajují," řekl 
muž z ministerstva. Patrascanu byl hluboce zneklidněn. ,,My jsme 
léta bojovali, abychom dopomohli straně k moci, a toto má být 
nyní výsledek?" ptal se. Jeho protest byl oznámen Georgeskovi. 
Potom následovalo jeho pranýřování na kongresu. Dále pokra
čoval: ,,Když jsem opustil sál, viděl jsem, že na mne v mém autě 
čeká jiný řidič." Řekl mi: »Váš řidič Ionesku náhle onemocněl, 
soudruhu Patrascanu.« Nastoupil jsem, za mnou dva tajní poli
cisté a teď jsem zde." 

Byl si jist, že brzy bude zase uveden do svého úřadu. Při večeři 
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jsem tomu začal věřit i já, neboť místo kroupové polévky mu při
nesli kuřátko, sýr, ovoce a láhev bílého vína. Patrascanu si vzal 
sklenici vína, přesunul podnos ke mně a řekl, že nemá chuť. Pře
máhal jsem se, abych jídlo nehltal příliš žádostivě. On mi při tom 
vyprávěl vtipy. Jeden byl o švýcarském senátorovi, který chtěl být 
ministrem námořnictví. ,,Ale my nemáme žádnou flotilu," usou
dil ministerský předseda. ,, To nevadí," odpověděl senátor. ,,Když 
má Rumunsko ministra spravedlnosti a Rusko ministra nábožen
ství, proč by Švýcarsko nemohlo mít ministra námořnictví?" Pa
trascanu se této anekdotě srdečně smál ačkoliv se tím posmíval 
,, justici", kterou sám vytvořil. Nyní se stal obětí této justice sám. 

Příštího rána byl Patrascanu odveden a já jsem si domyslel, že 
byl vyslýchán. Večer se vrátil ve špatné náladě a řekl, že na otáz
ky neodpovídal. Měl přednášku na univerzitě, kde učil práva. 
Strana chtěla jeho zatčení po nějaký čas utajit. Poněvadž Patras
canu měl za sebou třicet let komunistické disciplíny, nezbývalo 
mu nic jiného, než se všemu podrobit. Mluvil se mnou, protože 
mimo vězení nesměl s nikým hovořit. Ani své ženě nemohl při
znat, že je ve vyšetřovací vazbě. Poprosit někoho o radu by zna
menalo smrtelné provinění. Tato izolace mu ničila nervy. A právě 
to bylo úmyslem. Jen vůči mně se mohl plně otevřít, neboť si 
myslel, že já svět venku již nikdy neuvidím. 

Když mi Patrascanu vyprávěl něco ze svého dřívějšího života, 
bylo pro mne zajímavé zjištění, že se nestal komunistou z objek
tivního posouzení věcí, nýbrž z protestu vůči nesnázím v dětství. 
Jeho otec za první světové války podporoval Němce s takovým 
nadšením, že po vítězství spojenců byla celá rodina v opovržení. 
Aby mohl získat univerzitní vzdělání, musel jít do Německa. 
Když se vrátil, vstoupil do jediné strany, která ho přijala. Jeho 
první žena byla komunistka a padla za oběť jedné stalinské čist
ce. Když se opět oženil, bylo to s členkou strany, která byla ná
hodou spolužačkou mé manželky. 

Pokusil jsem se ukázat Patrascanovi příčinu jeho politického 
stanoviska. Řekl jsem: ,,Máte mnoho společného s Marxem a Le
ninem, vaše myšlenky a váš způsob jednání byly výsledkem kruš
ného mládí. Marx byl velmi nadaný, avšak jako Žid v Německu, 
kde vždy bujel antisemitismus, nemohl nalézt žádné jiné pole 
činnosti, než stát se revolucionářem. Leninův bratr byl oběšen, 
protože se zúčastnil atentátu na cara. Zlost a pocit marnosti při
vedly Lenina k přání obrátit svět naruby. S vámi se stalo totéž. 
Vaše názory jsou výsledkem vašeho osudu a ne objektivního 
myšlení." 
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Patrascanu tuto myšlenku odmítl. Jeho nervy hledaly uklid
nění v dlouhých řečech proti špatnosti církve. Důkladně přetřá
sal zlou dobu papežů Borgiů, španělskou inkvizici a hrůzu kři
žáckých tažení. 

Podotkl jsem: ,,Jsou to právě hříchy a chyby církve, které jsou 
důvodem obdivu." 

,,Jak to myslíte?" ptal se udiveně Patrascanu. 
Odpověděl jsem: ,,Nemocnice může být naplněna zápachem 

hnisu a krve a přece je na ní krásné právě to, že jsou zde přijímá
ni nemocní s odpornými ranami a ošklivými nemocemi. Kristo
va církev je nemocnice. Jsou v ní s láskou léčeny miliony pacien
tů. Církev přijímá hříšníky. Žel oni hřeší ještě i potom, a za jejich 
hříchy je volána církev k odpovědnosti. Církev je jako matka, 
která se ke svým dětem hlásí, i když se dopouštějí zločinu. Pleti
chy a předsudky služebníků církve jsou jen znetvořeninou toho, 
co přichází skutečně od Boha, totiž Bible, jejího učení, bohosluž
by a svátostí. Moře si vyžádá ročně tisíce lidských životů a přece 
nikdo nepopírá jeho krásu." 

Patrascanu se usmál: ,,Právě totéž bych mohl tvrdit o komu
nismu. Jeho vyznavači jsou nedokonalí, mezi nimi jsou ničemo
vé, avšak to neznamená, že naše ideje nejsou v pořádku. 

,,Posuzujte je raději podle ovoce, jak radí Ježíš," řekl jsem. 
Dějiny církve jsou sice poskvrněny mnohou smutnou skutečností, 
avšak přesto zahrnula lidi ve světě láskou a péčí. Dala světu vel
ký počet svatých a Kristus, nejsvětější z nich, je její hlavou. Jak 
vypadají vaše idoly? Rjazanov, ředitel moskevského Marxova 
institutu, líčí Marxe jako opilce. Leninova žena o svém muži tek
la, že byl lehkomyslný hráč. Z jeho spisů kape jed. Poznáte je po 
jejich ovoci. Komunismus zničil životy milionů nevinných lidí 
a zruinoval celé země. Naplnil vzduch lží a strachem. Církev má 
svou negativní i pozitivní stránku. Kde je pozitivní stránka ko
munismu?" 

Patrascanu obhajoval logiku svých stranických zásad. 
„Zásady jako takové neznamenají vůbec nic," řekl jsem. Pod 

líbezně znějícími hesly lze provádět hrozné činy. Hitler mluvil 
o boji za životní prostor a vraždil celé národy. Stalin řekl: »Mu
síme lidi opatrovat jako květiny«. A přitom zabil svou i vaši 
ženu." 

Patrascanu byl nesvůj, přesto však zůstal otevřený. ,,Náš ko
nečný cíl je získat celý svět pro komunismus. Je jen málo těch, 
kdo s námi chtějí jít celou cestu. Proto vždy nacházíme mnohé, 
kteří jsou z egoistických důvodů ochotni nám určitou dobu po-
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máhat. Nejprve to byl král a nejvyšší společenská vrstva Rumun
ska, kteří pomáhali spojencům v boji proti nacismu. Jakmile svou 
úlohu splnili, zlikvidovali jsme je. Sliby jsme získali pravoslav
nou církev. Nakonec jsme použili malých náboženských skupin, 
abychom ji rozložili. Poštvali jsme rolníky proti statkářům a poz
ději chudé rolníky proti bohatým. Konečný efekt je, že jsou všichni 
sdruženi v kolektivech. To je Leninova taktika, a funguje." 

Řekl jsem: ,,Je všeobecně známo, že všichni vaši sympatizanti 
byli buď zatčeni nebo odsouzeni, či jinak připraveni o život. Jak 
můžete lidi používat pro své cíle a pak je odhazovat?" Patrasca
nu se smál: ,,Protože jsou hloupí! Například deset let po první 
světové válce měl Trocký v plánu provést násilím světovou re
voluci. Proti tomu se postavil velký bolševický myslitel Bucha
rin. Tvrdil, že bude lépe počkat, až se kapitalistické země zničí 
samy mezi sebou. Pozoruhodné proroctví! Tehdy je však nikdo 
nebral vážně. Výsledkem druhé světové války bylo, že polovina 
Evropy a dvě třetiny Asie se staly komunistickými. Kdyby to 
západní mocnosti tehdy tušily, tato válka by nikdy nezačala. 
Avšak naštěstí naši nepřátelé nenaslouchají našim důkazům. Také 
nečtou naše knihy, a proto můžeme mluvit otevřeně." 

Ukázal jsem mu na slabinu v jeho argumentaci." Zdá se mi, 
pane Patrascanu, že jste jedno nepochopil. Používal jste lidi, kte
ré jste pak zničil. Stejně tak vaši soudruzi použili vás a nyní vás 
zničí. Nezavíráte oči před touto zlou logikou Leninova učení?" 
Tentokrát mluvil Patrascanu s nelíčenou hořkostí: ,,Když byl 
Danton veden pod gilotinu, uviděl Robespierra přihlížejícího 
z balkonu a zvolal: »Ty mne budeš následovat!« A já vás dnes 
ujišťuji, že mne všichni budou následovat: Anna Paukerová, Geor
gescu i Luca." A to se také během následujících tří let vyplnilo. 

PRVNÍ VÝSLECH 

Ten večer jsme spolu už nemluvili. Avšak v 10 hodin, když jsme 
se uložili ke spánku, se otevřely dveře a zavolali mé nové jméno. 
Na chodbě stáli tři muži. Později jsem zjistil, že jeden z nich se 
jmenoval Appel. Ten mi řekl, abych se oblékl. Patrascanu mi za
šeptal, abych si oblékl také plášť, že bude poněkud tlumit rány. 
Nasadili mi neprůhledné brýle, abych neviděl kam jdu. Vedli mne 
chodbou někam do prostoru a posadili na židli. Pak mi sňali brýle. 

Seděl jsem před stolem. Pronikavé světlo mi svítilo do očí. 
Nejprve jsem viděl naproti jen tmavou postavu. Avšak když jsem 
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si na oslepující jas zvykl, poznal jsem muže, jménem Moravetz -
vysokého policejního důstojníka měšťanského režimu, který se 
kdysi dostal do těžkostí, poněvadž přinášel komunistům tajné 
informace. Jako odměnu dostal nyní úřad vyšetřujícího úřední
ka. Řekl: ,, Vida, Vasile Georgescu! Tam na stole najdete papír 
a pero. Posaďte se a pište o své činnosti a o svém životě." Zeptal 
jsem se, co ho obzvláště zajímá. 

Moravetz zvedl sarkasticky víčka a řekl: ,,Jako kněz jste vy
slechl velké množství zpovědí. Přivedli jsme vás sem, abyste se 
nyní zpovídal vy nám." Popsal jsem zeširoka svůj život až ke 
svému obrácení. Předpokládal jsem, že se moje zpráva dostane 
do rukou stranických vůdců, a že snad na ně nezůstane bez účin
ku. Napsal jsem obšírně, jak se mně jako bývalému ateistovi ote
vřely oči pro pravdu. Psal jsem hodinu nebo ještě déle, dokud mi 
Moravetz arch papíru nevzal a neřekl: ,,Pro dnešní večer stačí." 
Odvedli mne zpět do cely. Patrascanu už spal. 

Opět uběhlo několik dní, aniž mne vyrušovali. Komunisté 
převracejí obvyklé policejní metody, které spočívají v tom, že šok 
zatčení přivede vězně k mluvení. Dávají přednost tomu, aby 
postupně „dozrával". Vyslýchající nikdy neřekne, co chce. Blíží 
se ke své oběti pouze sugestivním způsobem z té nebo z oné stra
ny, jen aby nahnal strach a pocit viny. Zatím co si člověk láme 
hlavu, proč byl zatčen, napětí je zvyšováno různými jinými tri
ky. Soudní přelíčení je stále odkládáno. Je přehráván magneto
fonový záznam popravčí čety, je slyšet výkřiky jiných vězňů. 
Soudnost vězně pomalu mizí. Následuje jeden chybný krok za 
druhým, až ho vyčerpání přinutí přiznat nějakou vinu. Vyslý
chající se potom najednou stane soucítícím. Dává naději na ko
nec utrpení, jen když vězeň přizná, že zaslouží trest, a vše nepo
krytě vypoví. Tak se po několika dnech opět ohlásil Appel a začal 
první z mých nesčíslných výslechů. 

Tentokrát mne vedl jen několik kroků z mé cely do sut�rénní 
místnosti. Podal mi židli, nabídl mi ze své aktovky smetanový 
bonbon a sám se posadil na pohovku. Jeden z jeho kolegů si dě
lal poznámky. Bez ustání žvýkal a procházel bod za bodem moji 
zprávu. Řekl, že myšlení člověka je určeno jeho třídním půvo
dem. Byl jsem si jist, že ani Appel nebyl proletář a upozornil jsem 
na to, že žádný z velikých stranických myslitelů v tomto smyslu 
nebyl dělník. Marx byl synem návladního, Engelsův otec byl to
várník a Lenin vyšel ze šlechty. Pokračoval jsem dál. Názory člo
věka se nedají odvodit pouze z jeho třídní příslušnosti. ,,Jaké 
vztahy jste měl k panu Teodoreskovi ?", přerušil mne Appel. 
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Teodoresku ?" opakoval jsem. ,, To je velmi časté jméno. Které
ho Teodoreska myslíte?" Ale Appel mi nedal odpověď. Místo toho 
přešel k diskusi o Bibli, zvláště o proroctvích Izaiáše, týkajících 
se příchodu Mesiáše. čas od času jmenoval nečekaně jména lidí, 
kteří mi pomáhali rozdělovat evangelia mezi sovětské vojáky, 
nebo kteří zastávali čestnou funkci ve Světové radě církví. Tyto 
šípy přicházely zdánlivě náhodně. Appel byl vždy zdvořilý a ni
kdy nenaléhal. Zdálo se, že se více zajímá o mé reakce na nena
dálé otázky než o mé odpovědi. Po další hodině jsem byl odve
den zpět do cely. Co to všechno mělo znamenat? 

VYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST 

Patrascanu se mne snažil dobírat. Mluvil o plánech strany na 
vymýcení a vykořenění křesťanství v Rumunsku. Anna Pauke
rová, Georgescu a jiní členové ústředního výboru měli již tajné 
rozhovory s metropolitou Justinianem a byli toho mínění, že se 
jako patriarcha právě on hodí nejlépe pro jejich účely. ,,Justinian 
má s Bohem stejně tak málo společného, jako já s japonským cí
sařem," prohlásil Patrascanu. ,,A co se týká starého patriarchy 
Nicodi.ma, trpí sešlostí věkem. Na začátku války uveřejnil en
cykliky a vyzval každého, aby bojoval proti sedmihlavému bol
ševickému draku. Když jsme se rozešli s Hitlerem, zapřísahal své 
ovečky, aby společně s vítěznou Rudou armádou pochodovaly 
proti nacistické nestvůře. Může mít někdo respekt před takovým 
mužem? Každý v zemi ví, jak patriarcha Nicodi.m jednal. To jsou 
vaše církevní knížata, a ti ostatní nejsou o nic lepší, ti vás daleko 
nedovedou." 

Odpověděl jsem mu, že pokud z vězení neodejde tak rychle, 
jak očekává, snad nějaké lepší křesťany potká. 

,,Patriarcha Nicodi.m není zlý člověk, avšak je starý a vyčer
paný," dodal jsem. A budoucího patriarchu Justiniana nemohu 
odsuzovat stejně jako ty, kteří se lstí nebo násilím dostali na vaši 
stranu. Je to totéž, jako když někdo svede děvče a potom je na
zve děvkou. 

Doufal jsem, že tato rána od boku se na Patrascana nemine 
účinkem. Měl totiž sklon mluvit s požitkem nechutným způso
bem o sexu. Také jsem se mu pokusil vysvětlit, co znamená křes
ťanská láska. Zpočátku byl zaměstnán svými vlastními starost
mi, než aby mi naslouchal. Avšak byl mužem, který byl zvyklý 
stále číst a studovat, a nyní neměl vůbec žádnou knihu. Tak dis-
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putoval, aby se rozptýlil. O víře řekl: ,, To všechno jsem se učil ve 
škole. Tehdy jsem se modlil, ale později jsem s tím přestal". 

Ptal jsem se proč. 
,, Váš Ježíš žádá příliš. Zvláště když je člověk ještě mladý." 
Odpověděl jsem: ,,Nikdy jsem si ani nepomyslel, že by Ježíš 

něco od lidí požadoval. Když můj syn Mihai byl malý, dal jsem 
mu peníze, aby mi koupil dárek k narozeninám. Tak nám Ježíš 
daruje dobré vlastnosti, které pak od nás žádá a činí z nás lepší 
charaktery. Ale snad jste neměl dobrého učitele náboženství. 

,,Může být, není jich mnoho," Patrascanu se posadil a zívl. 
,,Kromě toho je v křesťanství mnoho věcí, které nemohu spolk
nout." 

,,A které?" 
„Pokora a zvláště podrobení se tyranii. Vezměte Pavlův dopis 

do Říma. Říká, že každá vláda je od Boha. Musíme být tedy hod
ní, platit přesně daně a nezpěčovat se proti ostnům. A to vše 
v době, kdy byl vladařem světa Nero!" 

Řekl jsem: ,,čtěte Bibli ještě jednou a zjistíte, že je plná výbušné 
revoluční síly. Začíná revoltou židovských otroků proti faraono
vi. Dále hovoří o Gedeónovi, Jáel, Jehú a mnohých dalších bo
jovnících proti tyranii. Než budeme pokračovat, položme si 
otázku, jak se dostala k moci vláda ustanovená Bohem? Obvykle 
jako výsledek převratu. Poddáváme-li se vládě, podřizujeme se 
těm, kteří provedli úspěšnou revoluci. Washington začal vlád
nout, když porazil Angličany." 

,,Jako Lenin svrhl cara", namítl Patrascanu. 
,,Jen aby způsobil ještě horší teror. A jednoho dne přijde muž, 

který ukončí komunistickou tyranii. Zavede svobodný způsob 
vlády. Pak to bude vrchnost od Boha. Potom se jí podřídíme. Toto 
místo Písma ve skutečnosti neučí, že musíme poslouchat tyrany, 
ale že se máme vyvarovat nesmyslného prolévání krve za revo
lucí, které jsou beznadějné." 

Patrascanu řekl: ,,Jak je to s tím »dej!e císaři, co je císařovo«? 
Touto větou žádal Ježíš jistě podřízení Zidů římským tyranům." 

„První císař byl uzurpátor i pro římskou říši," řekl jsem. ,,Byl 
to generál, který se sám učinil diktátorem. Palestina se stala ná
silím římskou kolonií. Osařovi následovníci tam neměli žádná 
práva, tak jako Rusové zde. Je to jasné, co Ježíš mínil: Dejte císa
ři, co jste mu dlužni - kopanec do zadnice a vyhoďte ho ven." 

Patrascanu řval smíchem a řekl: ,,Kdyby každý pastor vyklá
dal Bibli jako vy, došli bychom brzy k lepšímu porozumění." Já 
jsem si nebyl tak jistý. Jednou večer mne prosil, abych mu docela 
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krátce vysvětlil obsah křesťanské víry. Řekl jsem mu nicejské 
vyznání víry a dodal jsem: ,,A vy byste mi měl říct, jaké je krédo 
komunistické víry." 

Patrascanu se na okamžik zamyslel a pak tekl: ,,My komunisté 
věříme, že ovládneme celý svět," a opřel se o špinavý slamník. 

Příštího rána ho odvedli z cely. Už jsem ho nikdy nespatřil. 
Za jediný společný týden jsme se skutečně sblížili. Cítil jsem, že 
byl pohnut tím, co jsem mu říkal. Nechtěl to však přiznat ani sám 
sobě. Teprve po letech jsem se dozvěděl, co se s ním stalo. 

ČTYŘI AUTO" 
li 

Můj další inkvizitor byl malý muž jménem Vasilin. Otázky četl 
jen na půl úst z archu papíru popsaného strojem. První otázka 
byla zároveň nejtěžší. ,,Napište jména lidí, které znáte, kde jste 
se s nimi setkal a v jakém vztahu k nim jste." Bylo mnoho přátel, 
které jsem chtěl krýt, avšak kdybych je vynechal a policie to zpo
zorovala, byli by v dvojnásobném nebezpečí. Když jsem se zdrá
hal, Vasilin zasupěl: ,,Nevytáčejte se, řekl jsem všechny!" 

Začal jsem a napsal jména všech členů sboru. Policie je stejně 
znala. Tak jsem popsal dvě strany. Potom jsem připojil všechny 
komunistické členy parlamentu, každého sympatizanta a všech
ny donašeče, na které jsem si mohl vzpomenout. 

„Otázka číslo 2: Máte podat zprávu o tom, co jste podnikal 
proti státu," tekl Vasilin. 

Zeptal jsem se: ,,Z čeho jsem obviněn?" 
Vasilin udeřil do stolu: ,, Vy víte, co jste spáchal, ven s tím! 

Povězte nám nejprve o svých vztazích ke svému pré!voslavnému 
kolegovi, otci Grigoriovi. Co o něm soudíte? Pište, pište dále!" 

Neustále se vyptávali jedněch duchovních na druhé. Protes
tanti museli vypovídat o pravoslavných kněžích, katolíci o ad
ventistech, atd., jen aby získali nějaký užitek z malicherného 
konfesijního žárlení. Člověk mohl psát, co chtěl, stále byl v pasti. 
Jednomu vězni bylo na příklad řečeno: podepište se krycím jmé
nem, tak se zde pracuje. Když tak podepsal více výpovědí pod 
různým jménem, žádali, aby udal jednoho ze svých přátel. Když 
se zdráhal, pohrozili mu, že uveřejní, jak vypovídal pod faleš
ným jménem, a že je donašeč. Takové jednání stačilo, aby se mnozí 
stali skutečně donašeči. Vězeň musel dlouho čekat v osamocení 
na další výslech. Během té doby pro něj vypracovali nové otázky 
a on se namáhavě pokoušel vzpomenout si, co dříve tekl a co 
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zamlčel. Trýznitelé přicházeli vždy po dvou s otázkami napsa
nými na stroji. Když jeden z nich odešel, mlčel druhý tak dlou
ho, dokud se první nevrátil. Někteří z těchto lidí byli tehdy ještě 
docela slušní a tuto práci museli vykonávat jen kvůli své exis
tenci. Jeden z nich, když jeho spolupracovník opustil místnost, 
mi dokonce ukázal výpovědi, které proti mně byly učiněny. Ně
které z těch výpovědí byly podepsány lidmi, jimž jsem důvěřo
val. Dovedl jsem si představit, jakému tlaku byli vystaveni. 

To bylo počáteční stadium dlouhého období. Počet zatčených 
byl ohromující, avšak bylo jen málo školených vyšetřovatelů. 
Každý den byli sovětským metodám vyučováni noví spolupra
covníci. Měl jsem alespoň trochu času připravit se na to, co mělo 
přijít. Byl jsem velmi povzbuzen, když mi holič při holení pošep
tal, že se Sabině daří dobře. Pokračuje dále v naší práci. Moje uleh
čení se nedalo vyjádřit slovy. Myslel jsem, že moje žena byla asi 
také zatčena a Mihai, můj chlapec, musí hladovět nebo být od
kázán na soucit sousedů. Nyní jsem byl připraven vydat ze své
ho duchovního životopisu tolik kapitol, kolik si vyšetřovatelé 
budou přát; z jiných věcí prozradit co nejméně. Již jednoduchá 
výpověď o příteli, že byl kdysi na Západě, mohla pro jeho ro
dinu znamenat zatčení a pro něho brutální týrání. 

Výslechy pokračovaly měsíc co měsíc. Vězeň musí být napro
sto přesvědčen o své vině dříve, než mu mohou být naočkovány 
komunistické ideály. A to se může stát jen tehdy, když vězeň 
podlehne myšlence, že strana ho má úplně v moci a když kaž
dou podrobnost své minulosti vydal všanc. V Rumunsku se ří
kalo, že se život skládá ze čtyř „auto": autokritika, sebekritika, 
již musí člověk pravidelně provádět v kanceláři nebo v továrně, 
automobil, který ho přiveze k tajné policii, autobiografie, kterou 
musí napsat a nakonec pak autopsie. 

SEBEVRAiDA? 

Věděl jsem, že se blíží mučení, a tak jsem se rozhodl, že se ra
ději sám zabiji, než abych druhé zradil. Neměl jsem žádné mo
rální skrupule, neboť pro věřícího umirání znamená jít ke Kris
tu. Všechno bych mu vysvětlil, a On by všechno pochopil. Když 
barbaři pustošili klášter, svatá Uršula dala přednost dobrovolné 
smrti před ztrátou svého panenství. Proto byla prohlášena sva
tou. Mojí nejvyšší povinností bylo krýt své přátele, a ne zacho
vat si život. 
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Problémem bylo zajistit prostředek pro sebevraždu dříve než 
by mohli poznat můj úmysl. Dozorci pravidelně prohledávali 
vězně a jejich cely. Hledali předměty, kterými by se mohli usmr
tit: střepiny skla, provázky a holící čepelky. Jednou jsem při ran
ní prohlídce řekl vězeňskému lékaři, že si nemohu vzpomenout 
na podrobnosti, požadované při výslechu, poněvadž jsem již tý
den nespal. Předepsal mi na každou noc jednu tabletku pro spa
ní. Dozorce se mi pokaždé díval do úst, aby měl jistotu, že jsem 
tabletku spolkl. Položil jsem tabletku pod jazyk a když odešel, 
vytáhl ji. Avšak kde jsem měl svůj poklad ukrýt? Na svém těle 
nikoliv, poněvadž se s ním mohlo kdykoliv stát cokoliv. Můj 
slamník také nebyl to pravé místo. Musel být každý den natře
sen a složen. Avšak byl tu druhý slamník, na kterém spal Patras
canu. Vypáral jsem několik stehů a schoval každý den tabletku 
do slámy. 

Na konci měsíce jsem měl již třicet tabletek. Byla to útěcha proti 
strachu před zhroucením při mučení. Při tom pomyšlení mne 
často přepadla hluboká melancholie. Bylo léto, zvenku ke mně 
doléhaly důvěrně známé zvuky. Nějaké děvče zpívalo. Tramvaj 
skřípavě zahýbala za roh. Matky volaly na děti: ,,Silviu, Emil, 
Matei!" Okřídlená semínka poletovala vzduchem a padala na 
cementovou podlahu mé cely. Ptal jsem se Boha: ,,Co děláš? Proč 
jsem nucen ukončit svůj život, který jsem zasvětil tvé službě?" 
Jednoho večera jsem uviděl úzkým oknem, jak na temném nebi 
vyšla první hvězda. Když jsem ji uviděl, napadlo mne, že Bůh 
mi poslal tento paprsek světla, který nastoupil svou zdánlivě 
nesmyslnou cestu již před miliony let. A dnes mi zasvítil mříže
mi cely, aby mi přinesl útěchu. Příštího rána se objevil dozorce. 
Beze slova sebral slamník se zásobou pilulek a odnesl jej jinému 
vězni. Zpočátku jsem byl deprimován, potom jsem se smál a měl 
jsem víc důvěry než kdykoli předtím. Jestli Bůh nechce, abych 
spáchal sebevraždu, jistě mi dá sílu snést utrpení, která mne če
kala. 

V MANÉŽI • 

V nastávajících dnech mi bylo řečeno, že tajná policie se mnou 
měla až dosud trpělivost. Nyní nastal čas výsledků. ,, Velkoinkvi
zitoru", plukovníku Dulgherovi se až dosud vždy podařilo vý
sledky vynutit. Seděl tišev a hrozivě přede mnou, pěstěné ruce 
rozložené na desce stolu. Rekl: ,,Až doposud jste si s námi hrál!" 
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Před válkou Dulgheru pracoval na sovětském vyslanectví. Za 
nacismu byl internován, a tak se spřátelil s Gheorghiu-Dejem 
a dalšími komunistickými vězni. Pojila se v něm inteligence s kru
tostí. A nyní tu seděl, aby rozhodoval o životě a smrti. 

Dulgheru nečekal ani okamžik a začal se vyptávat. Chtěl vě
dět všechno o muži z Rudé armády, který pašoval Bible do Rus
ka. Až dosud se zdálo, že jim o mé práci mezi Rusy není nic zná
mo. Zatčený ruský voják mne sice nezradil, avšak vyšlo na světlo, 
že jsme se setkali. Nyní jsem musel víc než kdy jindy důkladně 
vážit jednotlivá slova. Skutečně jsem toho muže v Bukurešti po
křtil a on se pak stal naším spolupracovníkem. Dulgherovy otáz
ky byly neústupné. Myslel, že vyslídil něco důležitého. Změna 
jeho metod mne v následujících týdnech přivedla k úplnému 
vyčerpání. Z mojí cely byly odstraněny postele. V noci jsem mohl 
spát schoulený na židli jen asi hodinu. Dvakrát za minutu cvak
lo kukátko na dveřích a objevilo se oko strážce. Když jsem zadří
mal, vešel dovnitř a kopnutím mne probudil. Nakonec jsem ztratil 
pojem času. Když jsem jednou procitl, viděl jsem, že dveře jsou 
pootevřeny. Na chodbě zněla jemná hudba, nebo to byl klam? 
Tóny se začaly zkreslovat a uslyšel jsem vzlykat nějakou ženu. 
Potom začala křičet - byla to moje žena! 

,,Ne, ne, prosím nebijte ji, prosím nebijte ji, nemohu to vydr
žet!" 

Slyšel jsem, jak bič švihal tělo. Výkřiky byly stále hlasitější 
a dosáhly nesnesitelné intenzity. Každý sval mého těla se křečo
vitě svíral hrůzou. Sténání postupně utichalo. Teď už to byl cizí 
hlas. Zmlkl, a bylo opět ticho. Chvěl jsem se, dosud zcela omá
men a zalit potem. Později jsem zjistil, že to byl magnetofonový 
pásek. Avšak každý vězeň, který to slyšel, myslel, že tou obětí je 
jeho žena nebo jeho milá. 

Dulgheru byl kultivovaný surovec podle vzoru sovětských 
diplomatů, se kterými se stýkal. ,,Dávám mučit jen nerad," řekl 
mi. Protože měl ve vězeních všechnu moc, upustil od písemných 
záznamů a svědků. často přišel v noci docela sám do cely a po
kračoval ve výslechu. Jedno rozhodující sezení se protáhlo na 
několik hodin. Ptal se na mé vztahy k anglikánské misii a co jsem 
tam dělal. Byl stále zlostnější. 

„ Víte," řekl mi jedovatě, ,,že mohu ještě dnes v noci nařídit vaši 
popravu jako kontrarevolucionáter' 

Odpověděl jsem: ,,Pane plukovníku, máte příležitost k expe
rimentu. Říkáte, že mne můžete dát zastřelit . Vím, že tomu tak 
je. Položte svou ruku na mé srdce. Jestli bude tlouct rychleji, zna-
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mená to, že mám strach. Pak není ani Bůh, ani věčný život. Jest
liže bude tlouct klidně, znamená to, že jdu k Tomu, kterého nů
luji. Potom musíte změnit způsob myšlení, potom je Bůh i věčný 
život." 

Dulgheru mne udeřil do obličeje, avšak hned litoval, že se 
neovládl. Řekl: ,,Jste hlupák, Georgescu, nevíte, že jste úplně zá
vislý na mé nůlosti? Váš spasitel, nebo jak ho nazýváte, vám ni
kdy neotevře bránu vězení a nikdy neuvidíte westminsterské 
opatství." Já jsem řekl: ,,Jmenuje se Ježíš Kristus, a když bude 
chtít, může mne vysvobodit a westminsterské opatství uvidím." 

Dulgheru na mne vytřeštil oči a zalapal po dechu. Potom vy
křikl: ,, Tak dobře! Zítra poznáte soudruha Brinzaru." 

Major Brinzaru, Dulgheruova pravá ruka, měl dohled nad 
skladištěm holí, gumových obušků a bičů. Měl chlupaté paže jako 
gorila. Vyšetřovatelé používali jeho jména jako výhrůžky. Sou
časný ruský básník Vozněsenský píše: V těchto dnech nevýslov
ného utrpení je vpravdě šťastný ten, kdo nemá žádné srdce. 
V tomto ohledu byl Brinzaru šťastný člověk. Předvedl nů svůj 
sortiment zbraní. Ptal se: ,,Máte zvláštní přání? My jsme zde de
mokratičtí." Pak nů předvedl svůj nejoblíbenější nástroj, dlouhý, 
černý gumový bič. ,,Podívejte se na firemní značku." Stálo tam 
„ vyrobeno v USA". Brinzaru obnažil své žluté zuby a řekl: ,,My 
obstaráváme bičování, ale vaši američtí přátelé nám k tomu do
dávají nástroje. S tím mne poslal do cely, abych o všem přemýš
lel. 

Dozorce nů vyprávěl, že Brinzaru pracoval před válkou jako 
řidič u jednoho politického vůdce. Jednali tam s ním jako se čle
nem rodiny. Převzetí moci komunisty znamenalo pro Brinzara 
vzestup do řad tajné policie. Jednou mu byl přiveden k výslechu 
mladý vězeň. Byl to syn onoho politika. Pokusil se organizovat 
vlastenecké podzemní hnutí. ,, Držel jsem tě na klíně, když jsi byl 
malé dítě," řekl mu Brinzaru. Potom chlapce mučil a vlastnoručně 
ho zastřelil. 

Kupodivu nedošlo na rány, kterýnů hrozil. Při jedné večerní 
kontrole nadzvedl kryt kukátka a delší chvíli mne pozoroval. 
,,Stále zde, Georgescu? Co dělá dnes večer Ježíš?" 

,,Modlí se za vás," odpověděl jsem. Brinzaru beze slova ode
šel. 

Příštího dne přišel opět. Podle jeho pokynů mne postavili če
lem ke zdi tak, že se moje nad hlavu zdvižené ruce dotýkaly stě
ny. ,,Drž ho v této poloze", řekl Brinzaru dozorci a opustil celu. 

Mučení tedy přece jen začalo. Nechtěl bych se o tom příliš ší-
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fit, je však nutné připomenout, že se tyto věci dějí ještě dnes ve 
všech vězeních komunistické tajné policie. Nejprve jsem musel 
celé hodiny stát. Nohy se nů z.ačaly třást a nakonec otékaly. Když 
jsem se zhroutil, dali nů kůrku chleba a hlt vody a nechali mne 
zase stát. Jeden dozorce střídal druhého. Někteří z nich mne nu
tili z.aujmout směšné nebo neslušné pozice. Trvalo to s krátkým 
přerušením mnoho dní a nocí. Musel jsem stále hledět na zeď. 

Myslel jsem na zdi, které jsou zmíněny v Bibli. Jeden verš 
z Izaiáše, který jsem si v paměti vybavil, mne rozesmutnil. Bůh 
tam říká, že hříchy Izraele vytvořily mezi ním a jeho lidem zeď. 
Hříchy křesťanů umožnily triumf komunistů. Proto byla nyní tato 
zeď přede mnou. Potom mě napadl jiný verš: ,,chci se svým Bo
hem přeskočit zeď." Také snad já přeskočím touto zdí do duchov
ního světa s Pánem. Vzpomínal jsem na hebrejské zvědy, kteří 
se vrátili z kananejské země a vyprávěli o velkých opevněných 
městech. Stejně jako padly zdi Jericha, musely se na Boží příkaz 
zřítit i zdi těchto měst. Když mne přemohly bolesti, opakoval jsem 
si verš z Písně šalomounovy: ,,Můj přítel se podobá srnci nebo 
jelenu." Hle stojí z.a naší stěnou. Představoval jsem si, že Ježíš 
stojí z.a mou stěnou a dodává nů sílu. Připomínal jsem si, jak 
vyvolený lid vítězil, pokud Mojžíš na hoře držel zdvižené ruce. 
Snad bylo naše utrpení Božím dětem pomocí v jejich zápase. 

Major Brinz.aru se čas od času podíval dovnitř a zeptal se, zda 
jsem ochoten podvolit se. Když jsem zase jednou ležel na podla
ze, řekl: ,,Vstaňte! Rozhodli jsme se, že navštívíte westnůnster
ské opatství. Připravte se ihned na cestu." 

Marš!" poručil dozorce. Pokusil jsem si obout boty, ale nohy 
jsem měl silně oteklé. ,,Pospěšte si! Stále chodit v kruhu! Já budu 
venku dávat pozor." 

Cela měřila dvanáct kroků. Vláčel jsem se po ní v roztrhaných 
punčochách. Kukátko cvaklo. ,,Rychleji!" křičel dozorce. Před 
očima se nů z.ačalo všechno točit. ,,Rychleji, nebo chceš rány?'' 
Udeřil jsem se bolestivě o zeď. Pot se nů řinul do očí. Stále doko
la, dokola, dokola. Cvak. ,,Stát! Čelem vz.ad, marš!" Zas v opač
ném směru. ,,Rychleji!" Potácel jsem se, opět jsem se vzchopil. 
,,Pohyb, pokračovat!" Jakmile jsem upadl, skočil dozorce dovnitř, 
a z.atímco jsem se snažil vstát, udeřil mne klackem do lokte. Bo
lest byla tak mučivá , že jsem opět upadl. ,, V stát! Pohyb! Znovu 
vpřed! To je manéž!" 

Téměř každý musel „manéží" projít. Uplynuly hodiny, než 
jsem dostal šálek vody nebo něco k jídlu. Žízeň způsobila, že jsem 
zapomněl na hlad. Byla ještě horší než bolesti nohou, které byly 
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jako bodání žhnoucím nožem. Nejhorší však bylo začít znovu 
běhat po krátké přestávce nebo po několika hodinách spánku, 
který se podobal omámení. Ztuhlé údy, strnulé svaly a rozedřené 
nohy nechtěly už nosit váhu těla. Bezvládný jsem se pevně chy
til zdi, zatím co dozorce řval rozkazy. Když mne již nohy nemohly 
unést, šlo to dál po čtyřech. Nevím kolik dnů a nocí jsem v „ma
néži" strávil. Tehdy jsem se začal za dozorce modlit. Vzpomněl 
jsem si na Píseň šá.Iomounovu. V ní se vypráví o svatém tanci, 
který nevěsta Kristova tančí ke cti svého ženicha. Pomyslil jsem 
si: ,,Chci se pohybovat tak pěkně, jako by to byl tanec lásky pro 
Ježíše. Po určitou dobu se mi zdálo, že se to daří. Když člověk ke 
všemu co musí dělat, řekne dobrovolně své „ano", pak uskuteč
ňuje svou vlastní vůli. I ty nejtvrdší zkoušky se stávají lehčími, 
neboť je vlastně provádíme dobrovolně. Když jsem se stále po
hyboval v kruhu, zdálo se mi, že se všechno kolem mne točí. 
Nemohl jsem odlišit jednu stěnu od druhé, ani dveře od stěny. 
Podobně jako Boží láska nečiní rozdílu mezi dobrým a zlým člo
věkem, neboť chce obsáhnout všechny. 

BAŠTONÁDA 

Měl jsem za sebou již měsíc bez skutečného spánku, když mi 
dozorce nasadil černé brýle a odvedl mne k výslechu. Ocitl jsem 
se ve velké, holé místnosti. Oslepen reflektory namířenými na 
mne, viděl jsem za stolem tři nebo čtyři postavy. Stál jsem před 
nimi s pouty na rukou a bos. Na těle jsem měl jen roztrhanou, 
špinavou košili. Kladli mi obvyklé otázky. Dával jsem stejné od
povědi. Tentokrát byla mezi vyšetřovateli žena. Jednu chvíli mi 
řekla ostře: ,,Jestli nebudete rozumně odpovídat, budeme vás 
muset strčit na mučidlo." Tento nástroj byl použit k vynucení 
doznání naposled v Anglii před třemi sty lety. Strana jej přijala 
k ostatním nástrojům přesvědčování. Odpověděl jsem: ,, V dopise 
apoštola Pavla Efezským stojí psáno, že máme dosáhnout plnou 
míru v Kristu. Když mně dáte na mučidlo, pomůžete mi můj cíl 
dosáhnout." Žena bouchla pěstí do stolu. Rychle se radili za osle
pujícím reflektorem. Někdy moje pohotová odpověď způsobila, 
že se hrozba neuskutečnila. Na mučidlo jsem nešel. Místo toho 
se vrátili k vyšetřování a pak mi dali baštonádu, výprask na cho
didla a záda. 

Byl jsem převeden do jiné cely. Tam mi navlékli přes hlavu 
kapuci a poručili, abych si dřepnul a paže položil vedle kolen. 
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Mezi kolena a lokte mi dali kovovou tyč a vyzdvihli mne na le
šení. Hlava mi klesla dolů, nohy se zvedly nahoru. Drželi mi hla
vu a někdo mě bil přes chodidla. Každá rána se podobala explo
zi. Některá rána zasáhla stehno nebo kostrč. Několikrát jsem 
omdlel. Studenými proudy vody mne přivedli opět k vědomí 
a pokaždé mi řekli, že stačí povědět jedno jméno a přestanou. 
Když mne konečně sundali, museli mne do cely odnést. 

Při každé cestě do toho prostoru jsem nosil černé brýle. Brá
nily tomu, abych poznal uspořádání vězení. Někdy jsem si mu
sel brýle nechat, i když jsem byl bit. Když člověk vidí ránu, která 
přichází, může se na ni vnitřně připravit. Strach se zdvojnásobu
je, když nemůžete vidět, kdy a kde rána zasáhne. Konečně jsem 
podepsal všechna „ přiznání", která si přáli a jež se týkala mé 
vlastní osoby. Že jsem cizoložník a zároveň homosexuál. Měl jsem 
prodat zvony a výtěžek zpronevěřit, ačkoliv náš kostel byla mod
litebna bez zvonů. Pod pláštíkem činnosti pro Světovou radu círk
ví jsem prováděl špionáž. Mým plánem bylo svrhnout vládu. Měl 
jsem s ostatními infiltrovat komunistickou stranu a potom pro
zradit tajemství. 

Brinzaru četl tato přiznání a ptal se: ,,Kde jsou jména těch, kte
rým jste tajemství předával?" Byl velmi potěšen, když jsem mu 
jmenoval množství jmen a adres. O několik dní později jsem byl 
zbičován. Jména prověřili. Byli to všechno lidé, kteří buá utekli 
na Západ nebo zemřeli. Avšak v této krátké chvíli oddechu se mi 
zase poněkud vrátily síly. 

Nejhorší mučení bylo snad čekání: ležet, slyšet křiky a pláč 
a vědět, že za hodinu budeš sám na řadě. Avšak Bůh mi pomá
hal, abych neřekl nic, co by mohlo druhým uškodit. Lehce jsem 
ztrácel vědomí. Měli zájem na tom abych žil, neboť každý vězeň 
mohl být zdrojem dalších informací. V nepřehledných zvratech 
stranického osudu mohly být tyto informace užitečné. Nezále
želo na tom, jak dlouho je člověk ve vězení. Při mučení byl stále 
přítomen lékař. Mifsel kontrolovat puls a dbát na to, aby oběť 
nevyklouzla do lepšího světa, dokud ji ještě tajná policie potře
bovala. Byl to symbol pekla, jehož muka jsou věčná a v nichž 
nelze zemřít. 

Nebylo jednoduché vzpomenout si na nějaký biblický text. Pře
sto jsem se stále snažil, abych neztratil z mysli, že Ježíš mohl při
jít na svět jako král, ale dal přednost tomu, že byl odsouzen jako 
zločinec a byl zbičován. Římany používané důtky byly hrozné. Při 
každé ráně, kterou jsem dostal, jsem myslel na to, že Ježíš znal tytéž 
bolesti. Stalo se mi radostí, že jsem s ním mohl tuto bolest sdílet. 
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Posměchu a ponižování bylo také víc než by mnozí mohli 
snést. Ježíš mluvil často o tom, že ho čekají rány, posměch a smrt 
na kříži. Myslel jsem si, že posměch ve srovnání s ranami a ukři
žováním nic neznamená, dokud jsem nezakusil, že člověku lze 
násilím otevřít ústa, aby mu druzí mohli do nich naplivat nebo 
močit. A velitelé se přitom smějí a tropí si posměch. 

Zdá se to neuvěřitelné, ale hodnostáři španělské inkvizice si 
ve vší vážnosti mysleli, že upalování kacířů je svatá povinnost. 
Stejně tak byli mnozí straníci přesvědčeni, že jejich způsob jed
nání je ospravedlnitelný. Plukovník Dulgheru patřil, jak se zdá
lo, k této skupině. Často říkal: ,,Jsou informace, které jsou nutné 
k ochraně státu. Proto musíme tvrdě nakládat se všemi osobami, 
které takové informace zadržují. To má pro socialistickou spo
lečnost důležitý význam". Když jsem později, psychlcky vyčer
pán, před ním seděl jako plačící troska, řekl s trochou soucitu: 
„Proč se nepodvolíte? Nemá to význam. Jste jen člověk a nakonec 
budete zničen." Prožil jsem však pravý opak. Kdybych měl jen 
lidskou sílu, nikdy bych nevydržel. Ale tělo je jen přechodným 
místem pobytu duše. Komunisté zakládají vše na pudu sebezá
chovy. Domnívali se proto, že člověk udělá všechno, aby unikl 
záhubě. Ale zmýlili se. Křesťané, kteří věří tomu, co církev hlásá, 
vědí, že smrt není konec života, nýbrž most do života věčného. 

V ABSOLUTNÍM TICHU 

Už sedm měsíců jsem byl ve vězení Calea Rahova. Byl říjen 
a pro nás už zima. Trpěli jsme nyní nejen hladem a týráním, ale 
i chladem, a před námi byly dlouhé zimní měsíce. Zimomřivě 
jsem zíral z okna. Na vězeňský dvůr padal sníh s deštěm. Přese 
všechno jsem nebyl nijak skleslý. Věděl jsem, že všechno, co 
mohu pro Boha ve vězení vykonat, je být trpělivý a milovat. 
Není to mnoho. Avšak dobro vypadá v životě vždycky oprav
du malé v protikladu k příboji zla. V Novém Zákoně je zlo zná
zorněno jako obrovské zvíře se sedmi rohy. Duch svatý naproti 
tomu sestoupil v podobě malé holubice, která nad zvířetem zví
tězí. 

Jednou večer mi přinesli talíř příjemně vonícího guláše a čtyři 
skývy chleba. Avšak než jsem mohl sníst jediné sousto, objevil se 
opět dozorce a nařídil mi, abych si vzal své věci a následoval ho. 
Vedl mne tam, kde již byli shromážděni jiní vězni. V myšlenkách 
na nesnědený guláš jsem byl dovezen nákladním autem k mi-
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nister�tvu vnitra. Tato nádherná budova je stále obdivována tu
risty. Zádný z nich netuší, že dole je velkolepé vězení s labyrintem 
chodeb a stovkami bezmocných obyvatel. Moje cela byla hluboko 
pod zemí. Žárovka na stropě osvětlovala holé stěny a železnou 
postel s třemi latěmi a slamníkem. Nebylo tam vědro. To zname
nalo být stále odkázán na dozorce, který musel vězně na záchod 
odvést. To bylo pro každého vězně tím nejhorším trestem. Ně
kdy nás nechali hodiny čekat a vysmívali se našim úpěnlivým 
prosbám. Muži i ženy ze strachu před stupňujícími se mukami 
přestali jíst a pít. Já sám jsem jedl ze stejné nádoby, do které jsem 
vykonal v nouzi svou potřebu, aniž jsem ji napřed vymyl, proto
že tu nebyla voda. 

Panovalo zde téměř absolutní ticho. Naši dozorci nosili boty 
s plstěnými podrážkami. Bylo slyšet doteky jejich rukou hledají
cích klíčovou dírku. Tu a tam bylo možno z dálky zaslechnout, 
jak nějaký vězeň tluče na dveře nebo křičí. Protože jsem v cele 
mohl udělat jen tři kroky v každém směru, ležel jsem nejvíce na 
posteli a zíral na lampu. Ta svítila ve dne v noci. Když jsem ne
mohl spát, modlil jsem se. Vnější svět neexistoval. Všechny dů
věrné zvuky, jako vítr, šumění deště na dvoře, skřípání holinek 
na kamenné podlaze, bzučení mouchy, hlasy lidí, všechno bylo 
pryč. Měl jsem pocit, že se mi v tomto mrtvolném tichu srdce 
scvrkne a zastaví. 

MLČENÍ 

V této cele jsem strávil následující dva roky samovazby. Ne
měl jsem nic ke čtení ani psací potřeby. Mými společníky byly 
jen mé myšlenky. Nebyl jsem žádný hloubal a sotva kdo mě vi
děl někdy tiše sedět. Avšak Bůh byl zde. Žil jsem skutečně, abych 
sloužil Bohu? Nebo to bylo pouze moje zaměstnání? 

Lidé samozřejmě od pastorů očekávají, že budou vzory moud
rosti, čistoty, lásky a pravdivosti. To však ve skutečnosti není vždy 
možné, neboť také faráři jsou jen lidé. Začnou tedy více nebo méně 
hrát divadlo. Po nějaké době nejsou sami schopni poznat, co 
v jejich počínání je pravé a co je přetvářka. 

Připomněl jsem si hluboký komentář k 51. žalmu, který na
psal Savonarola ve vězení. Tento muž měl tehdy tolik zlomenin, 
že sebeobžalobu musel podepsat levou rukou. V komentáři říká, 
že jsou dva druhy křesťanů: jedni věří upřímně v Boha, druzí věří 
se stejnou upřímností, že jsou věřící. Můžeme je rozlišit podle 
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toho, jak jednají v rozhodujících okamžicích. Když si zloděj na
plánoval, že vnikne do domu boháče a náhle uvidí neznámého 
člověka, který by mohl být policista, stá}:me se zpět. Jestli se pře
sto vloupá, pak zřejmě nevěří, že dotyčný je služebník zákona. 
Naše jednání zjevuje obsah naší víry. 

Věřím skutečně v Boha? To se teá ukáže. Byl jsem sám. Bez 
vyhlídky na mzdu a na výhodné obchody. Bůh mi nenabídl nic 
než utrpení. Budu jej přesto dále milovat? 

Vzpomněl jsem si na jednu ze svých oblíbených knih Pateric. 

Byla to historie svatých ze 4. století, kteří v době pronásledování 
zřídili v poušti několik klášterů. Kniha měla čtyři sta stran. Když 
jsem ji poprvé dostal do ruky, nemohl jsem ani jíst, ani pít, ani 
spát, dokud jsem ji nedočetl. Křesťanské knihy se podobají ušlech
tilému vínu, čím starší, tím lepší. Kniha mezi jiným obsahuje 
následující pasáž: 

Jeden bratr se ptal staršího: ,,Otče, co je to mlčenír Odpověď zněla: 
,,Můj synu, mlčení znamená být v cele sám v moudrosti a bázni Boží, 
chránit srdce před ohnivými šípy myšlenek. Takové myšlení plodí 
dobro. Ó nepřerušené mlčení, nebeský žebříku! Ó mlčení, které usi
luje jen o jediné, čeho je třeba: vést rozhovor se samotným Ježíšem 
Kristem. Kdo v takovém mlčení setrvá, je potom schopen zpívat: 
»Moje srdce je připraveno slavit tebe, Pane.«" 

Ale jak mohu Boha slavit životem v mlčenlivosti? Zpočátku 
jsem prosil jen za osvobození. Modlil jsem se: ,, Ty jsi, Pane, v Pís
mu řekl, že není dobré, když je člověk sám. Proč mne necháváš 
v tomto osamocení?" Ale ze dnů byly týdny a mým jediným 
hostem byl vždy jen dozorce, který mi přinášel černé kůrky chle
ba s vodovou polévkou a nepromluvil jediné slovo. 

Jeho příchody mi denně připomínaly starořecké přísloví: bo

hové chodí v plstěných botách. Jinými slovy: Řekové věřili, že je pro 
nás nemožné vnímat Božské řízení. Snad se v tichu přiblížím 
Bohu, a stanu se také lepším pastorem. Uvědomil jsem si, že nej
lepší kazatelé byli lidé podobní Ježíši, lidé s vnitřní tichostí. Jest
liže se ústa příliš často otvírají, byť by pronášela dobré věci, ztrá
cí duše vnitřní žár. Je to podobné jako když otevřenými dveřmi 
uniká ven teplo a místnost se ochlazuje. Pomalu se mi ujasňova
lo, že na stromě ticha zraje ovoce pokoje. Začal jsem sebe vidět 
tak, jaký skutečně jsem. Nabyl jsem jistoty, že skutečně patřím 
Kristu. Právě v tomto prostředí se moje myšlenky a smysly při
kláněly k Bohu. Noc za nocí jsem naplňoval modlitbou, duchov-
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ními cvičeními a chválou. Věděl jsem, že nehraji komedii víry, že 
pouze nevěřím, že věřím. 

V OHNI TŘÍBENÍ 

Vypracoval jsem si denní rozvrh, který jsem následující dva 
roky dodržoval. Bděl jsem celou noc. Když ve 20 hodin zazvo
nili začátek nočního klidu, začal jsem se svým programem. Ně
kdy jsem byl sklíčený, jindy veselý, avšak pokaždé byly noci krát
ké na to, co jsem měl udělat. Začínal jsem modlitbou, při níž 
málokdy chyběly slzy, často to byly slzy vděčnosti. Noční mod
litby, stejně jako radiové signály, jsou jasněji slyšet v noci. Je to 
doba velkých duchovních bitev. Pak následovalo jako v kostele 
kázání, začínající slovy „milovaní bratři" a končící slovem 
„amen". Žádný z dozorců nemohl můj šepot slyšet. Konečně jsem 
mohl říci plnou pravdu. Nemusel jsem myslet na to, co by řekl 
biskup, církev nebo o čem by podávali zprávu donašeči. Neká
zal jsem v žádném případě do prázdna. Bůh, jeho andělé a svatí 
slyší každé kázání. Cítil jsem, že mezi mými posluchači jsou také 
ti, kteří mne přivedli k víře, členové mého stáda, mrtví i živí, moje 
rodina i moji přátelé. Ti všichni byli v „oblaku svědků", o kterém 
mluví Bible. Zakusil jsem společenství svatých, zmíněné ve vy
znání víry. 

Každou noc jsem mluvil ke své ženě a k synovi. Vzpomínal 
jsem na vše, co při nich bylo dobré a hodno lásky. Někdy mé 
myšlenky dosáhly přes vězeňské zdi až k Sabině. Ve své Bibli má 
poznámku z té doby: dnes jsem viděla Richarda. Ležela jsem 
v posteli, ale nespala, když se nade mnou sklonil a mluvil ke mně. 
Soustředěním všech svých sil jsem se jí snažil předat poselství 
lásky. Byli jsme bohatě odměněni za to, že jsme denně na sebe 
několik minut intenzivně mysleli. Mnohá manželství byla zatče
ním jednoho manžela zničena, naše manželství zátěž vydrželo 
a dokonce se upevnilo. 

Avšak myšlenky na mé milé také bolely. Věděl jsem, že na 
manželku budou tvrdě dotírat, aby se se mnou dala rozvést. 
V případě, že se bude zdráhat a bude pokračovat v práci ve sbo
ru, je její zatčení nezvratné. Pak Mihai, kterému bylo teprve de
set let, zůstane úplně sám. Položil jsem obličej na slamník a objal 
jej, jako by to byl můj syn. Jednou jsem vyskočil, tloukl pěstmi 
do železných dveří a křičel: ,,Dejte mi mého chlapce!" Dozorci 
vtrhli dovnitř, sevřeli mne a dali mi injekci, po které jsem na ho-
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diny upadl do bezvědomí. Když jsem zase přišel k sobě, myslel 
jsem, že přijdu o rozum. Poznal jsem mnohé, kterým se to stalo. 

Potom jsem myslel na matku Ježíšovu a to mi dodalo opět 
odvahu. Stála u kříže bez jediného slova nářku. Je správné vy
kládat její mlčení jen jako projev bolesti? Nebyla snad také hrdá, 
že její syn obětoval svůj život za všechny lidi? Ukřižování na
stalo v den hodu beránka. Ještě ten večer musela Maria podle ži
dovského rituálu zpívat chvalozpěv. Tedy i já musím chválit Boha 
za utrpení, kterým bude muset projít můj syn. Měl jsem zase 
naději. Když tam nebude Sabina, máme přátele, kteří se jistě 
o Mihaie postarají. 

Jedno z mých pravidelných duchovních cvičení bylo úplné 
odevzdání se Kristu. Představoval jsem si, že mu odevzdávám 
svou minulost, přítomnost a budoucnost, rodinu, sbor, svoje váš
ně, nejtajnější myšlenky, každý úd svého těla. Vyznal jsem mu 
bez výjimky všechny své minulé hříchy a prožil jsem, jak je jeho 
ruka smazala. často jsem plakal. 

V prvních dnech jsem strávil mnoho času zkoumáním své duše. 
To byla chyba. Láska, dobrota a krása jsou plaché podstaty a když 
jsou pozorovány, schovávají se. V této věci mi dal lekci můj syn. 
Bylo mu tehdy pět let, když jsem ho napomínal: ,,Pán Ježíš má 
velký sešit. Na jedné z těch stran je napsáno tvé jméno. Dnes ráno 
tam musel vepsat, že jsi neposlouchal matku. Včera jsi bil jed-

. noho chlapce a tvrdil jsi, že to je jeho vlastní vina. To také muselo 
přijít do sešitu." Mihai chvíli přemýšlel a potom řekl: ,, Tati, zapi
suje Ježíš jen zlé nebo také dobré skutky?" 

Tak často jsem myslel na svého malého chlapce! S radostí jsem 
vzpomínal, jak mne vyučoval teologii. Když jsem předčítal z do
pisu do Korinta: ,,Zkoumejte sami sebe, zda ještě stojíte ve víře," 
zeptal se: ,,Jak mohu sám sebe zkoumat?" 

Odpověděl jsem: ,,Udeř se do prsou a zeptej se: srdce, miluješ 
Boha?" A udeřil jsem se silně do prsou. ,,To není správné," řekl 
Mihai. ,,Muž na dráze, který zkouší kladivem kola vagonů, mi 
také jednou dovolil zkusit si to a řekl mi přitom, že když se zkouší, 
zda jsou kola v pořádku, nedává se silná rána, nýbrž se klepne 
docela lehce. Tedy jestli chci vědět, zda miluji Ježíše, nepotřebuji 
silnou ránu." 

Nyní jsem věděl, že na otázku, zda miluji Ježíše, stačilo tiché 
ano mého srdce. 

Každou noc jsem strávil jednu hodinu tím, že jsem se snažil 
vžít do situace svých nepřátel. Jedním z nich byl plukovník Dul
gheru. Jen představa, že jsem na jeho místě, mi pomohla najít 
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pro něho tisíce omluv. Tak jsem mohl jeho i ostabú trýznitele 
milovat. Potom jsem přemýšlel o tom, co bylo v mém životě z je
jich hlediska přestupkem. Získal jsem tak na sebe nový pohled. 
Je snazší těšit jiné než utěšovat sebe sama. Je možné číst s tichým 
soucitem o obětech gilotiny. Když jsme však sami ohroženi re
volucí, snadno propadáme panice. Přešel jsem k tomu, že jsem si 
současné události promítal do jiné doby. Všechno, co se se mnou 
dělo v přítomnosti, jsem posunul do dřívější doby. S minulými 
věcmi jsem nakládal jako by se staly dnes. Takto jsem měl naději, 
že se setkám se svatými z dávno zašlých dob. 

Uvažoval jsem, co bych dělal, kdybych byl velikým stábúkem, 
multimilionářem, čínským císařem nebo papežem. Nebo jak by 
můj život vypadal, kdybych měl křídla? Nebo plášť, který by mne 
udělal neviditelným. Při takovém snění se mi jevil lidský duch 
jako okřídlená, neviditelná moc, která je schopná proměnit svět. 
Tyto fantazie byly sice zábavné, ale znamenaly ztrátu času. Vel
mi zaměstnaný architekt nebude nikdy přemýšlet o neexistujícím 
materiálu, o beztížném kameni nebo o ohebném skle. V meditaci 
jako v architektuře se má myslit konstruktivně. Avšak tato po
chybená ztráta času mi pomohla poznat, že v životě ducha mo
hou být spojeny protichůdné základní rysy. Pochopil jsem, jak 
mohl Kristus v sobě spojit všechny věci, a být současně lvem 
z Judy i beránkem Božím. 

V prázdné cele jsem neměl ani nedostatek zábavy. Vyprávěl 
jsem si vtipy a další vymýšlel. Z chleba jsem si vytvořil šachové 
figurky a hrál jsem sám se sebou šach, černé proti méně černým 
s přimíšenou křídou ze stěny. Rozdělil jsem si mysl, takže černé 
figurky nevěděly, jaký tah provedou ty méně černé a naopak. Za 
dva roky jsem neprohrál ani jednou, takže jsem mohl říci, že jsem 
mistr. 

Zjistil jsem, že radost může být zvykem. Otevřeme-li jednou 
složený list papíru, složí se sám od sebe do původní polohy. 
Radujte se, to je Boží rozkaz. John Wesley řekl, že nikdy nebyl 
ani čtvrt hodiny smutný. To o sobě říct nemohu, avšak učil jsem 
se radovat se i za nejhorších okolností. 

SLUŽBA ANDĚLŮ 

Komunisté jsou přesvědčeni, že pocit štěstí nastane uspokoje
ním hmotných potřeb. Byl jsem sám v cele, hladový, otrhaný 
a stále jsem mrzl. Přesto jsem každou noc tančil radostí. Popud 
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mi k tomu dala vzpomínka na tančící derviše, které jsem jako 
chlapec pozoroval. Zvláštní krása mohamedánských mnichů 
v extázi, jejich důstojné pohyby, když se točili kolem vlastní osy 
a vykřikovali Alláhovo jméno, to vše na mne udělalo nesmírný 
dojem. Po�ději jsem zjistil, že mnoho jiných lidí ke cti Boží tanči
lo. Byli to Zidé, letniční, první křesťané a biblické osobnosti jako 
David a Miriam. Také ministranti v sevillské katedrále během 
velikonoční mše tančí. Nelze slovy vyjádřit, co lze pocítit v Boží 
blízkosti. Někdy jsem byl naplněn takovou radostí, že jsem se 
musel uvolnit, jinak by muselo moje já puknout. Vzpomněl jsem 
si na Ježíšova slova: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když 
vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako zlé pro Syna člověka. Ve
selte se v ten den a skákejte radostí. První polovinu tohoto příkazu 
jsem splnil, ale to nestačilo, Ježíš řekl, že máme také skákat. 

Když se dozorce jednou podíval kukátkem, uviděl mne po
skakovat. Patrně měl rozkaz postarat se ihned o rozptýlení, když 
se zdálo, že vězeň projevuje známky psychického zhroucení. 
Odešel pryč a když se vrátil, přinesl mi ze strážnice jídlo. Tlus
tou skývu chleba, kousek sýra a cukr. Napadlo mě přitom po
kračování verše z Lukáše: ,,Radujte se a skákejte, neboť vaše od
měna je veliká." Byl to velký kus chleba, větší n�ž celý týdenní 
příděl. 

Od té doby jsem nevynechal žádnou noc, abych netančil, i když 
jsem už za to nebyl nikdy odměněn. Skládal jsem písně, sám pro 
sebe si je tiše zpíval a tančil. Dozorci si na to zvykli. Ticho tím 
nebylo rušeno a oni už zažili v těchto podzemních celách mnoho 
jiných podivných věcí. Přátelé, jimž jsem později o těchto tan
cích vyprávěl, se mě ptali: ,,K čemu to bylo? Jaký to mělo smysl?" 
Nic užitečného to nebylo, byla to manifestace radosti stejně jako 
Davidův tanec. Byla to svatá oběť, přinesená před oltářem Pána. 
Moji věznitelé si mysleli, že jsem přišel o rozum. Mně na tom 
nezáleželo, neboť jsem poznal krásu Krista, jako nikdy předtím. 
Někdy jsem měl vidění. Jednou jsem při tanci měl dojem, že mě 
někdo zavolal jménem. Ne však Richard, ale jiné jméno, které zde 
nechci jmenovat. Byl jsem si ale zcela jist, že jsem to já, kdo byl 
tím novým jménem zavolán. Nevím proč, avšak přišla mi myš
lenka jako blesk. To musí být archanděl Gabriel. Potom byla cela 
zcela naplněna světlem. Neslyšel jsem již nic víc, ale pochopil 
jsem, že spolu s Ježíšem a svatými mám budovat most mezi dob
rem a zlem, most ze slzí, modliteb a sebeobětování, aby hříšníci 
mohli po něm přejít k požehnaným. Poznal jsem, že náš most 
musí být takový, aby ho mohl použít i ten nejhorší člověk. Ježíš 
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řekl, že při posledním soudu ti, kdo nasytili hladové a oblékli 
nahé, budou sedět po jeho pravici. Zlí však budou uvrženi do 
nejzazší temnoty. Každý člověk však někomu pomohl, jindy zase 
někoho opomenul. Tělesně chápáno je člověk jednotný celek, 
avšak duchovně nikoliv. Bible mluví o vnitřním a vnějším člo
věku, o novém a starém, o přirozeném a duchovním. Jen vnitř
ní, duchovní člověk může dosáhnout věčného života. 

Pochopil jsem, že mám lidi milovat takové, jací jsou, a ne ja
kými by měli být. Jinou noc jsem spatřil velký zástup andělů, 
který se pomalu pohyboval temnou celou k mojí posteli. Když 
přišli blíže, zazpívali píseň lásky, asi jako píseň Romea pro Julii. 
Nemohl jsem uvěřit, že z této podivuhodné a úchvatné hudby, 
která se mi jevila naprosto skutečná, dozorci nic neslyšeli. Vězni, 
kteří jsou dlouho sami, mají někdy vidění. Existuje přirozené 
vysvětlení pro tyto jevy, tím však proto v žádném případě ne
ztrácejí na významu. Duše používá tělo pro své vlastní cíle. Vi
dění mně pomáhala udržet se při životě. To již samo dokazuje, 
že zde nešlo o halucinace. 

POSELSTVÍ V MORSEOVCE 

Jednou v noci jsem uslyšel tiché klepání na stěně vedle mé 
postele. Chtěl tak na sebe upozornit nový vězeň, kterého přivedli 
do sousední cely. Odpověděl jsem. To vyvolalo další klepání. 
Hned jsem poznal, že se mi můj soused pokouší předat jednodu
chý klíč: A - jeden úder, B - dva údery, C - tři údery, atd. 

„Kdo jste?" bylo jeho první poselství. ,,Pastor," odpověděl 
jsem. Po obtížném začátku jsme pomalu vyvinuli nový systém. 
Ale ani ten neuspokojil mého souseda. Znal morseovku a po
stupně mi předával jednotlivá písmena, až jsem se je všechna 
naučil. Pak mi oznámil své jméno. 

,,Bůh vám žehnej, jste křesťan?" odpověděl jsem s obtížemi. 
Uplynula minuta. ,, To nemohu tvrdit," přišla odpověď. Byl to 
radiový inženýr, který čekal na soudní přelíčení pro velezradu. 
Bylo mu padesát dva let a měl podlomené zdraví. Před lety se 
oženil s nevěřící ženou, a tak přišel o víru. Byl těžce sklíčen. Kaž
dou noc jsem s ním mluvil přes stěnu a učil se plynně užívat 
morseovku. 

Zanedlouho potom zaklepal: ,,Rád bych vyznal své hříchy." 
Jeho vyznání bylo často přerušováno mlčením. ,,Když mi bylo 

sedm let ... kopl jsem chlapce, protože byl Žid. Proklel mne ... až 
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tvoje matka ... bude umírat, ať ji ... není dopřáno tě vidět ... mat
ka umírala, když mne zatkli ... " 

Muž ulehčil svému srdci od mnohých břemen. Potom přiznal, 
že už léta nebyl tak šťastný. Pomocí morseovky jsme se stali přá
teli. Vyťukávali jsme si vtipy i tahy šachových partií. Učil jsem 
ho biblické verše, kázal a zvěstoval Ježíše. Vše morseovkou. Když 
mne při tom dozorce přistihl, okamžitě mne dali do jiné cely. Tam 
jsem měl jiného souseda a vše se zase opakovalo od začátku. Takto 
se za čas mnozí z nás morseovku naučili. Vězňové byli často pře
misťováni a několikrát mě donašeči udali. Proto jsem morseov
kou vysílal jen biblické verše a slovo o Kristu, neboť jsem nebyl 
ochoten trpět za politické výroky. 

Samovazba nutila vězně přemýšlet o dávno zapomenutých 
věcech. Staré podvody a hříchy začaly opět neúprosně dorážet 
na viníky. Matka, otec, dávno opuštěné přítelkyně, oklamaní 
přátelé jako by přišli do vaší cely a vyčítavě se na vás dívali. 
Všechna vyznání hříchů v morseovce začínala: ,,Když jsem byl 
ještě chlapec ... " ,,Když jsem chodil do školy ... " Vzpomínka na 
starou vinu stála mezi nimi a svatým pokojem Božím jako hlí
dací pes, jenž cení zuby. Kabala, tajná židovská nauka, říká, že 
i když má člověk všechny brány do nebe zavřeny, Bab Hadimot, 
brána slz zůstává otevřena. Touto branou jsme museli my věz
ňové projít. 

VELKÝ PÁTEK VE SKŘÍNI S OSTNY 

Jednou ráno vyklepal soused, že je Velký pátek. Jehlou, nale
zenou na záchodě, jsem vyryl na zeď cely slovo Ježíš. Dozorce 
zuřil. ,,Za to půjdete do karceru." 

Vedl mne chodbou k jakési skříni. Byla dost vysoká, takže se 
v ní mohlo stát zpříma a asi sedmdesát pět centimetrů široká. 
Bylo v ní několik větracích otvorů a ve dveřích okénko na podá
vání jídla. Strážce mne strčil dovnitř a zamkl. Do zad se mi za
píchly ostré hroty. Nahnul jsem se dopředu, ale píchl jsem se 
znova. Přede mnou byla celá řada ostnů. Propadl jsem panice. 
Přinutil jsem se stát klidně. Ve tmě jsem opatrně ohmatal stěny 
skříně. Všechny čtyři byly osazeny ocelovými ostny. Mohl jsem 
se jim vyhnout jen když jsem stál rovně jako svíčka. Tak to byl 
karcer. Začaly mne bolet nohy. Po hodině se mi zdálo, že mě bolí 
úplně všechny svaly. Nohy rozedřené z „manéže" začaly otékat. 
Když jsem se zhroutil a nabodl na ostny, vytáhli mne ven. Po 
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krátkém odpočinku mě tam zamkli znovu. Pokusil jsem se sou
středit na utrpení Kristovo, avšak mé vlastní útrapy byly příliš 
těžké. Potom jsem si vzpomněl na svého syna Mihaie. Jednou, 
když byl ještě velmi malý, se zeptal: ,,Co mám dělat, tatínku? 
Nudím se." ,,Mysli na Boha Mihaji," řekl jsem. ,,Proč? Mám jen 
malou hlavu. Bůh má velkou hlavu, on má myslet na mne. Tak 
jsem si nyní řekl: Nesnaž se myslet na Boha. Nemysli vůbec na 
nic. V této drtivé temnotě jsem si připomněl indické jogíny. Stá
lým opakováním tajemné formule jsou schopni úplně osvobodit 
svého ducha ode všech myšlenek. Téměř stejnou metodu užívají 
mniši na hoře Athos ve své nekonečné modlitbě srdce. Větu „Pane 
Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou" opakují stále do
kola tak, že při každém tepu srdce vysloví jedno slovo. Věděl jsem, 
že Kristus je milosrdný. A jako jsem své ženě každý den znovu 
říkal, že ji miluji, rozhodl jsem se vyznávat to také Kristu. Začal 
jsem opakovat: ,,Ježíši, milý ženichu duší, miluji tě." lichý tlu
kot milujícího srdce je hudba, která přináší sílu. Říkal jsem tuto 
větu v rytmu tepu svého srdce. Na začátku jsem se domníval, že 
slyším potupný smích ďábla: ,,Ty ho miluješ a on tě nechává tr
pět? Když je všemohoucí, proč tě nevyvede z karceru?" Pokra
čoval jsem dál a tiše říkal: ,,Ježíši, milý ženichu duší, miluji tě." 
Brzy na to se smysl ďábelských slov rozplynul a úplně zanikl. 
Přestal jsem myslet. 

Později jsem praktikoval toto uvolňující cvičení v obzvlášť těž
kých okamžicích. Ježíš říká u sv. Matouše: V hodině kdy nepo
myslíte, přijde Syn člověka. Já jsem to prožil. Přestal jsem myslet 
a Kristus se mne zmocnil. Avšak je těžké snést jasný lesk jeho 
světla. Někdy jsem se proto musel vrátit zpět do svých myšle
nek. 

POKOUŠEN ĎÁBLEM 

Strávil jsem v karceru dva dny. Někdo v něm byl týden i déle. 
Avšak lékař upozornil, že můj zdravotní stav je vážný. Nacházel 
jsem se na hranici mezi životem a smrtí. Následkem dlouhého 
věznění, nedostatku slunce, stravy a vzduchu mi přestaly růst 
vlasy. Nehty jsem měl měkké a vybledlé jako rostliny, které jsou 
drženy ve tmě. Mých smyslů se zmocnily halucinace. Ve chvílích 
zoufalství jsem zíral na plechový džbán a ujišťoval se: ,,Ne, ještě 
nejsem v pekle, tam přece není žádná voda." Tu se náhle změnil 
džbán v talíř. Před mýma očima se objevil prostřený stůl se vzác-
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nými pokrmy. Viděl jsem přicházet zdaleka svoji ženu. Nesla plně 
naložený podnos kouřících uzenek. Avšak já jsem reptal: ,, To je 
všechno? Jsou tak malé." Někdy se moje cela proměnila v knihov
nu. Police za policí plné knih, nekonečné řady vazeb, které se 
ztrácely v temnotě. Slavné romány, básně, životopisy, nábožen
ská a vědecká díla. Jindy jsem viděl tisíce obličejů, hledících upře
ně na mne. Byl jsem obklopen obrovským množstvím lidí, kteří 
čekali na můj proslov. Vykřikovali otázky, jiné hlasy jim odpoví
daly, zaznívaly nové projevy radosti, oceán obličejů se protáhl 
do nekonečna. 

Snil jsem o násilí vůči těm, kdo mne zatkli. To mi způsobilo 
mnohou tíseň. Také jsem byl trápen erotickými představami. Bylo 
to peklo. Kdo je neprodělal, nemůže tomu porozumět. Při mém 
zatčení mi bylo třicet devět let, byl jsem zdravý a aktivní člověk. 
Obnovené vzplanutí tuberkulózy přineslo s sebou zvýšenou se
xuální žádost. V bdělém stavu jsem měl horké sny smyslných 
rozkoší se ženami a dívkami. Pak, ačkoliv jsem se snažil je za
hnat, přicházely vize výstřelků a perverzí aktů lásky. Zoufalství 
a pocity viny mne hrozně trápily. Někdy byla tato bolest ostrá 
a pálivá, jindy tupá, avšak stále přítomná. 

Naučil jsem se tyto halucinace považovat za vetřelce, asi jako 
bacily tuberkulózy. Přestal jsem se kvůli nim obviňovat a začal 
jim klást odpor. Když jsem přestal považovat je za hřích, a začal 
v nich vidět nepřítele, mohl jsem plánovat, jak je zničit. Zlé myš
lenky se dají rozumně překonat, když se všechny jejich důsledky 
v klidu promyslí. Nepokoušel jsem se je zahánět. Věděl jsem, že 
by zase bočními dveřmi vklouzly zpět. Nebránil jsem jim, místo 
toho jsem vypočítával, co by mne to v reálném životě stálo, kdy
bych takovým pokušením podlehl. Způsobilo by to velikou bídu 
mojí rodině i jiným rodinám. Moje žena by se musela dát se mnou 
rozvést, budoucnost mého syna by byla zničena, členové mého 
sboru by ztratili víru, a potom - všemi opovrhován - musel bych 
se za všechno způsobené utrpení zodpovídat před Bohem. Stej
ně jako lékaři potírají jeden virus druhým, můžeme také ďáblovu 
zásadu rozděl a panuj použít proti němu. Ďábel pýchy, který má 
strach ztratit tvář, může být nasazen proti ďáblu žádostivosti. 
Ďábel lakoty nenávidí břemena, která stojí peníze. 
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MUČITEL SE STAL KŘESŤANEM 

Jednou když byly naše záchody ucpány, dovedli mne na toa
letu, kterou používali dozorci. Na stěně nad umyvadlem viselo 
malé zrcadlo. Poprvé po dvou letech jsem se opět uviděl. 

Do vězení jsem nastoupil jako mladý a zdravý muž. Lidé ří
kali, že dobře vypadám. Když jsem nyní viděl, co se ze mne sta
lo, musel jsem se smát. Byl to smutný homérský smích. Tolik lidí 
mne milovalo a obdivovalo. Kdyby dnes mohli vidět toho hroz
ného starého muže, který na mne zíral ze zrcadla, zděsili by se. 
Najednou mi bylo jasné, že to, co je v nás opravdu cenné, je pro 
oko neviditelné. Jednoho dne budu ještě odpornější, jen kostra 
a lebka. Tato myšlenka posílila mou víru a touhu vést duchovní 
život. Na toaletě jsem našel roztržené noviny, první, které jsem 
spatřil od svého zatčení. Obsahovaly zprávu, že ministerský před
seda Groza je pevně rozhodnut zlikvidovat bohaté. Jak podivné, 
přemýšlel jsem, vláda likviduje bohaté, zatímco ostatní svět se 
pokouší udělat konec chudobě. Hledal jsem jméno Patrascanu, 
abych viděl, jestli byl rehabilitován. Ale mezi jmény ministrů 
přítomných při Grozově proslovu nebyl. 

Když mě vedli zpátky do cely, slyšel jsem nějakou ženu pla
kat a křičet jako smyslů zbavenou. Zdálo se, že výkřiky přichá
zejí ze spodní části vězení. Stupňovaly se až k šílenství a pak 
náhle ustaly. 

O několik dní později přivedli do sousední cely nového věz
ně. ,,Kdo jste?" vyklepal jsem na zeď a dostal okamžitou odpo
věď. Byl to Ion Mihalache, člen několika předválečných vlád 
a bývalý kolega velikého politického vůdce Iulia Mania. Když 
strana začala s terorem, připojil se Mihalache ke skupině, která 
chtěla utéct do ciziny. Na letišti byl zatčen a v říjnu 1947 odsou
zen k doživotnímu žaláři. Mihalache byl šedesátník. ,,Celý život 
jsem bojoval a pomáhal svým spoluobčanům. A to je moje od
měna," řekl. 

,,Když ke všemu, co přichází, řeknete své „ano", potom ne
může přijít nic, co si nepřejete," signalizoval jsem. ,,Odříkání je 
cesta k pokoji." 

,,Není pokoje bez svobody," zněla jeho odpověď. Řekl j�m: 
,, V zemi, kde vládne tyranie, je vězení čestným místem." Rekl, 
že ztratil Boha. Odpověděl jsem mu: ,,Nikdo nemůže ztratit Boha. 
My jsme ti ztracení. Když najdeme sami sebe, nalezneme v sobě 
to božské. Vězení nám při tom hledání může být pomocí. Řekl, 
že se chce o to pokusit. 
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O dva dny později byl Mihalache přeložen do jiné cely. Před
tím mi stačil říci, že žena, kterou jsme slyšeli křičet, byla žena 
bývalého ministerského předsedy Iona Gigurtu. Náhlé přerušení 
jejího křiku znamenalo, že ji strčili do svěrací kazajky a ucpali jí 
ústa roubíkem. Když jsem další den klepal na stěnu, nedostal jsem 
odpověď. Mihalache tam už nebyl. 

Zanedlouho mne začali opět vyslýchat. Výslech vedl obvykle 
poručík Grecu, mladý, tvrdý, inteligentní a sebejistý muž. Na 
politických školeních mu vštípili přesvědčení, že svou činností 
buduje lepší svět. Otázky, které mi kladl, směřovaly ppět k službě, 
kterou jsem konal pro skandinávskou misii mezi Zidy. 

Grecu se ptal, zda ještě stále popírám, že peníze na misii byly 
používány pro špionáž. 

,,Pochopil bych, že Anglie a Amerika udržují v naši zemi špi
onážní síť. Ale jaký zájem na těchto organizacích by mohlo mít 
Švédsko nebo Norsko?" 

,,Obě země jsou nástrojem imperialistů," odpověděl. 
„Ale Norsko je známé svým demokratickým smýšlením 

a Švédsko má už čtyřicet let socialistickou vládu." 
,,Nesmysl, jsou to stejní fašisté jako ostatní," řekl. 
Při našem dalším setkání mi Grecu řekl, že tu věc zkoumal 

a přemýšlel o ní, a že bych mohl mít pravdu. Příště se dotazoval 
na rozšiřování evangelia mezi Rusy. Zmínil jsem se, že za tím 
stál Emil Klein, ředitel biblické společnosti. Chtěl vědět,vproč jsem 
opakoval cesty do města Jassy, střediska této práce. Rekl jsem, 
že jsem tam byl zván na návštěvu k nynějšímu patriarchovi, kte
rý tam působil jako metropolita. 

Příštího rána mě opět předvolali. Grecu seděl za stolem s gu
movým bičem v ruce. Křičel: ,, Vaše historka byla lež. Emil Klein 
zemřel ještě dříve, než jste byl zatčen. Proto jste ho jmenoval. Také 
jsme přezkoumali data vašich cest do Jassy. Patriarcha Justinian 
v těch dobách nebyl téměř přítomen." 

Posunul svou židli zpět. ,,Dost! Tady jsou papíry. Víme, že jste 
s druhými vězni, včetně Mihalache, byl ve spojení morseovkou. 
Musíme nyní přesně vědět, co každý z nich řekl. Stejně bychom 
chtěli vědět, jak a kdy jste porušil další vězeňská pravidla. A nyní 
s pravdou ven, jinak .. . 11 

Udeřil bičem do psacího stolu. ,,Máte jen půl hodiny času," 
řekl a opustil místnost. 

Posadil jsem se k psaní. První slovo muselo být „ prohlášení". 
S námahou jsem začal, protože už dva toky jsem neměl v ruce 
pero. Připustil jsem, že jsem porušil vězeňská pravidla: klepal 

57 



jsem na zeá poselství evangelia. Sbíral jsem tabletky, abych se 
zabil, z kousku plechu jsem si zhotovil nůž a z chleba jsem si 
zhotovil šachové figurky. Dorozumíval jsem se s vězni, avšak 
jejich jména mi zůstala neznámá. Že jsem slyšel vyznání vin 
v morseovce a dokonce vedl lidi ke Kristu, o tom jsem se nezmí
nil. Psal jsem dále: nikdy jsem nemluvil proti komunistům. Jsem 
Ježíšův učedník, a on nám daroval lásku k nepřátelům. Rozumím 
komunistům a modlím se za jejich obrácení. Chtěl bych, aby se 
stali mými bratry ve víte. O tom, co mi druzi tekli, nemohu vy
povídat. Kněz Boží nemůže být nikdy svědkem obžaloby. Jsem 
povolán ospravedlňovat a ne obžalovávat. 

Grecu se objevil přesně na minutu a mával obuškem. Sáhl po 
mém prohlášení a začal číst. Po chvíli odložil bič stranou. Když 
dočetl do konce, pohlédl na mne ustaraně a tekl: ,,Pane Wurm
brande, (nikdy předtím mne neoslovil „ pane") proč říkáte, že mne 
milujete? To je přece jedno z křesťanských přikázání, které žád
ný člověk není schopen dodržet. Já bych nemohl milovat něko
ho, kdo mne drží léta v samovazbě, bije mne a nechává hlado
vět." 

Řekl jsem: ,,Zde nejde o dodržování nějakého příkazu. Když 
jsem uvěřil, byl jsem znovuzrozen a stal se ze mne úplně nový 
člověk. Moje bytost byla naplněna láskou. Jako z jednoho pra
mene může téct jen voda, tak přináší milující srdce jen lásku." 

Dvě hodiny jsme mluvili o křesťanské víte a jejím vztahu k mar
xistickým doktrínám, podle kterých byl vychován. Grecu byl 
překvapen, když jsem mu tekl, že první Marxovo dílo byl ko
mentář k evangeliu Janovu. Tvrdí to Rjazanov, ředitel Marxova 
institutu v Moskvě. On to musí přece vědět. Uvedl jsem mu také 
citáty z raných Marxových spisů, ve kterých se vyslovil kladně 
o křesťanství a zvlášť o Lutherovi. 

Po této rozmluvě si mě Grecu dal k sobě přivést téměř každý 
den na jednu nebo dvě hodiny. Zjistil, že mnou uvedené citáty 
skutečně souhlasí. To byl úvod k řadě dlouhých diskusí o křes
ťanské víte, přičemž jsem stále zdůrazňoval zvláštním způsobem 
demokratické a revoluční rysy křesťanství. Grecu často říkal: ,, Byl 
jsem vychován jako ateista, nikdy jiný nebudu." Řekl jsem mu: 
„Ateismus je pro křesťany svaté slovo. Když naši předkové byli 
pro svou víru předhazováni dravé zvěři, označovali je Nero a Ca
ligula jako ateisty. Když se někdo označuje za ateistu, mám ho 
v úctě." 

Grecu se usmíval. Já jsem pokračoval: ,,Pane poručíku! Jeden 
z mých předků byl v 17. století rabínem . V jeho životopise jsem 
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četl, že jednou potkal ateistu a řekl mu: »Závidím vám drahý 
bratře! Váš duchovní stav je mnohem lepší než náš. Když já vi
dím člověka v nouzi, často říkám, Bůh mu pomůže, a potom jdu 
dále. Vy v Boha nevěříte, proto musíte pomoci každému, s kým 
se setkáte.« 

My křesťané nevyčítáme straně, že je ateisticky zaměřena, ale 
že plodí špatný druh ateistů. Jsou dva druhy ateistů. Jedni, co 
říkají, že Bůh není, a tedy si mohou dělat co chtějí. I zlé věci. Druzí, 
považují za svůj úkol konat všechno dobré, které by činil Bůh, 
kdyby byl. Největší ateista v tom druhém smyslu byl sám Kris
tus. Když viděl hladové, nemocné a zoufalé lidi, nešel kolem nich 
a neříkal: »Bůh vám pomůže«. On jednal, jako by na něm samot
ném ležela všechna odpovědnost, a lidé se začali ptát, zda tento 
muž sám není Bohem. činil skutky Boží. Takto lidé pochopili, že 
Ježíš je Bůh. Pane poručíku, když dokážete být ateistou tímto 
způsobem, když se naučíte každého člověka milovat a každému 
člověku sloužit, lidé rychle poznají, že jste se stal Božím dítětem 
a vy sám v sobě objevíte božské." 

Takové argumenty mo!iou Inl!ohé lidi šokovat. Avšak Pavel 
říká, že misionář má být Zidům Zid a Řekům Řek. Vůči marxis
tovi Grecu jsem musel být marxistou a užít řeči, které rozuměl. 
Moje slova ho zasáhla v srdci. Začal přemýšlet a zamiloval si Je
žíše. O dva týdny později vyznal Grecu ve své khaki uniformě 
s modrými proužky tajné policie své hří�y přede mnou, který 
jsem byl ve špinavém a roztrhaném vězeňském oblečení. Stali 
jsme se bratry. Od té doby Grecu, jak jen mohl, statečně pomáhal 
vězňům ve všech těžkostech a utrpení. Sloužil na oko straně a hrál 
navenek svou roli. Jednoho dne zmizel a nikdo nevěděl, co se 
s ním stalo. Pokusil jsem se opatrně něco zjistit prostřednictvím 
dozorců. Podle jejich mínění byl zatčen. Skrýt pravé obrácení není 
lehká věc. 

ROZDVOJENÍ OSOBNOSTI? 

U tajné policie jsem potkal ještě jiné tajné Ježíšovy učedníky. 
Někteří z nich jsou stále ještě ve službě. Neříkejte, že není možné 
ve stejnou dobu mučit a mgdlit se. Ježíš nám vypráví o celníkovi 
(a toto povolání za času Rímanů šlo ruku v ruce s vydíráním 
a brutalitou). Jako hříšník prosil tento celník o milost a šel domů 
ospravedlněn. Bible neříká, že ten muž potom zanechal nespra
vedlivé činnosti. Bůh se dívá do srdce a v pravdivé modlitbě vidí 
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příslib pravé proměny života, která někdy může přijít mnohem 
později. 

V druhém roce mého věznění přivedli do mé cely jednoho 
z těch s rozděleným srdcem. Celou dobu, co byl u mne, měl ruce 
spoutané na zádech řetězem. Musel jsem ho krmit a všechno dělat 
za něho. Dionisiu byl mladý sochař, plný nových myšlenek. Ve 
světě, kde žil, ho žádali jen o busty k Stalinově poctě. Poněvadž 
neměl peníze na chleba, přijal místo u tajné policie. Jeho práce 
spočívala v bití vězňů. Současně se nebál rizika varovat antiko
munisty před udavači. Když zjistil, že je v podezření, rozhodl se 
opustit zemi. Byl již velmi blízko svobodě, když jakési vnitřní 
nutkání ho přimělo k návratu. Takové rozdvojení osobnosti mů
žeme mezi komunisty najít často. Dionisiu byl strháván dvěma 
rozdílnými směry. 

Vyučoval jsem Dionisia celých deset nocí z Bible. Neměl vů
bec pocit viny. Než ho odvedli z mé cely řekl: ,,Kdyby jen jeden 
z patnácti kněží v našem městečku se se mnou zastavil a pro
mluvil, dokud jsem byl mladší, byl bych dávno našel Ježíše." 

DROGY 

Zmizením poručíka Grecu mé výslechy nepřestaly. Avšak Bůh 
mi dal milost zapomenout jména všech, kterým bych mohl uško
dit. Za mého věznění jsem napsal víc jak tři sta básní, dohroma
dy sto tisíc slov, která jsem všechna po svém propuštění sepsal. 
Avšak během výslechů jsem mohl svoji paměť úplně vyprázd
nit. Proto použili nový trik. 

Pod záminkou, že se mi zhoršila tuberkulóza (kašlal jsem sku
tečně nepřetržitě), mi byl lékaři předepsán nový lék. Byla to žlutá 
kapsle, která působila dlouhý spánek s obšťastňujícími sny. Jak
mile jsem se probudil, dostal jsem další kapsli. Několik dní jsem 
byl v bezvědomí a dozorci mě budili jen k jídlu. Jídlo bylo lehké 
a chutné. 

Na průběh výslechů si vzpomínám jen mlhavě. Vím jen, že 
působení této drogy mne nepřimělo k tomu, abych své přátele 
zradil. Když jsem se později octl před soudem, byl jsem sám. Velké 
přelíčení proti lidem, kteří měli stát za „špionážní organizací" 
Světové rady církví, se nekonalo. Farář Milan Haimovici, který 
byl zatčen ze stejného důvodu, odolal za nejhroznějších mučení. 
Trpěl a mlčel. Potom byl pod nějakou záminkou odsouzen k sed
mi letům žaláře, v nichž se prokázal jako hrdina víry. Drogy byly 
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použity při kardinálu Mindszenty, trockistech a jiných. Oslabují 
sílu vůle a uvádějí dokonce oběť do deliria sebeobviňování. Poz
ději jsem slyšel, jak někteří lidé začali náhle tlouci na dveře. Žá
dali politického funkcionáře, aby mohli učinit další doznání. Užití 
drog může mít také dlouhodobý účinek. Muži, kteří byli měsíce 
podrobeni tomuto zacházení, vyznávali mi později hříchy, které 
nikdy nemohli spáchat. Je možné, že tuberkulóza v mém těle 
neutralizovala působení drogy, nebo snad jsem dostal příliš vel
kou dávku, že každý další výslech byl zbytečný. V každém pří
padě jsem byl Boží milostí ochráněn před tím, abych se stal zrád
cem. 

SATAN BYL ZAHNÁN 

Po užívání toho preparátu jsem byl stále slabší, až jsem se jed
noho dne úplně zhroutil. Jen s největší námahou jsem mohl opus
tit postel. Avšak můj duch zůstal úplně bdělý. Jeho čilost mi při
padala dokonce znepokojující. 

Není to žádná pohádka, že proslulý svatý Antonín, Martin 
Luther a mnohé jiné méně známé osobnosti viděly ďábla. Jako 
dítě jsem ho také jednou viděl. Šklebil se na mne. Mezitím uply
nulo půl století. Připomínám to poprvé. Nyní sám v cele jsem 
cítil opět jeho přítomnost. Bylo chladno a tma a on se mi posmí
val. Bible mluví o místech, kde tančí satyrové. Moje cela se stala 
takovým rejdištěm. Ve dne v noci jsem slyšel jeho hlas: ,,Kde je 
nyní tvůj Ježíš? Tvůj Spasitel tě nemůže zachránit, byl jsi obe
lstěn a klameš druhé. On není Mesiáš, následuješ zlého muže." 

Vykřikl jsem nahlas: ,,Kdo je tedy pravý Mesiáš, který má při
jít?" Odpověď byla jasná, avšak příliš rouhavá, než abych ji opa
koval. Napsal jsem knihy a články, které dokazují, že Ježíš je 
Mesiáš. Ale v tu chvíli mne nenapadl ani jediný argument. Dé
moni, kteří způsobili, že velký norský evangelista Nils Haug začal 
kolísat ve víře, když seděl ve vězení, kteří strhli k pochybnostem 
dokonce Jana Křtitele v žaláři, zuřili i proti mně. Byl jsem bez
mocný. Moje radost a veselost jako by byly odplaveny. Dříve jsem 
cítil Ježíše tak blízko, on mírnil mou hořkost a prosvětlil temno
tu. Nyní jsem mohl jen volat s pocitem hluboké opuštěnosti: ,,Eli, 
Eli, lama sabachthani? Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opus
til?" 

Z.a těchto dnů plných hrůzy a temnoty jsem pomalu skládal 
dlouhou báseň. Kdo nezná podobný tělesný a duševní stav, nic 
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nepochopí. Avšak pro mne to byla záchrana. Slova, rytmus a me
lodie byly prostředky, kterými jsem se mohl bránit proti útokům 
satanovým. Když jsem tu báseň napsal, zjistil jsem, že satan tu 
už není. Byl pryč. V tichu jsem cítil polibek Kristův. A každý, kdo 
je h'bán, se utiší. Pokoj a radost se opět vrátily. 

KŘESŤAN BEZ KRISTA 

Po třech letech samotky jsem byl na pokraji smrti. Často jsem 
plival krev. Plukovník Dulgheru řekl: ,,Nejsme vrazi jako nacis
té. Chceme abyste trpěl, ale žil." Byl zavolán odborný lékař. Ze 
strachu před infekcí stanovil diagnózu kukátkem ve dveřích mé 
cely. Nařídil, abych byl přeložen do vězeňské nemocnice. 

Z podzemní cely jsem byl vynesen. Na dvoře ministerstva 
vnitra jsem opět uviděl měsíc a hvězdy. Ze sanitky jsem mohl 
zase vidět důvěrně známé kouty Bukurešti. Jeli jsme směrem 
k našemu domu. Na okamžik jsem si pomyslil, že mne vezou 
domů umřít. Avšak když už jsme tam téměř byli, sanitka se oto
čila a začala stoupat do kopce na okraj města. Pochopil jsem, že 
jedeme do Vacaresti. To byl jeden z velkých bukurešťských kláš
terů. Během 19. století byl přeměněn ve vězení. Pěkný kostel 
a kapličku komunisté používali jako skladiště. Část zdí, které 
oddělovaly jednotlivé mnišské cely, byla stržena. Vznikly tak 
velké prostory, ve kterých byl nyní nahromaděn velký počet věz
ňů. Zůstalo jen málo cel, v nichž byli vězňové v izolaci. Dříve než 
mne strážci vynesli ze sanitky, zakryli mi hlavu šátkem. Uchopi
li mne pod paží a napůl nesli přes dvůr, po schodech nahoru. 
Když mi šátek sundali, byl jsem sám v úzké, holé cele. Venku na 
verandě jsem slyšel mluvit důstojníka s dozorcem: 

,,Nikdo tohoto muže nesmí vidět! Smí k němu jen lékař. 
A v tom případě musíte být při tom." Mělo zůstat v tajnosti, že 
jsem ještě naživu. Toto preventivní opatření vzbudilo zvědavost 
malého šedovlasého dozorce. Když důstojník odešel, zeptal se 
mne, čím jsem se provinil. ,,Jsem pastor a dítě Boží," řekl jsem. 

Naklonil se nade mnou a zašeptal: ,,Buď Bohu chvála, já jsem 
také jeden z Ježíšových bojovníků." Byl tajným členem probuze
neckého hnutí „Armády Páně", které se oddělilo od pravoslav
né církve. Ačkoliv bylo pronásledováno komunisty a také ducho
venstvem, šířilo se toto hnutí rychle od místa k místu a mělo již 
statisíce přívrženců. 

Dozorce se jmenoval Tachici. šeptali jsme si vzájemně biblické 
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verše a pomáhal mi, jak dalece se mohl odvážit - dozorci mohli 
být odsouzeni až na dvanáct let za to, že dali vězni jablko nebo 
cigaretu. Byl jsem příliš slabý, abych vstal, a ležel jsem často ve 
své nečistotě. Zrána jsem byl na krátký okamžik při jasném vě
domí. Potom jsem se v deliriu zmítal ze strany na stranu. Spal 
jsem málo. Ale bylo tam malé okénko, jímž jsem mohl zase vidět 
oblohu. Jednou ráno mne probudil zvláštní šum. Bylo to už dáv
no, co jsem naposledy slyšel zpěv ptáků! Vyprávěl jsem Tachi
cimu: ,,Martin Luther na svých procházkách lesem vždy před ptá
ky smekl klobouk a řekl: » Dobré ráno, páni teologové. Jste vzhůru 
a zpíváte, ale já starý hlupák mám menší poznárj než vy. Sta
rám se o všechno možné, místo abych důvěřoval péči svého ne
beského Otce.«" 

Oknem jsem mohl vidět trávou zarostlý kout dvora. Dvůr byl 
obvykle prázdný. Někdy tudy spěchali bíle oblečení lékaři, ustra
šení tak, že ani nezvedli oči. Jejich povinností bylo praktikovat 
medicínu „ v duchu třídního boje". 

Slyšel jsem hovor mužů, kteří pracovali venku. Dříve jsem 
míval období, kdy jsem toužil uslyšet zvuk lidského hlasu, nyní 
mne to znervózňovalo. Tito lidé se zabývali malichernostmi; je
jich myšlenky mi připadaly povrchní a nepravdivé. 

Jednoho rána jsem uslyšel hlas starého muže ze sousední cely: 
,,Jsem Leone Filipescu, kdo jste vy?" 

Znal jsem jméno prvního socialisty Rumunska. Filipescu byl 
velmi nadaný muž, kterého si strana použila a pak ho vyloučila. 
„Bojujte proti své nemoci," volal, ,,nevzdávejte se, za dva či tři 
týdny budeme všichni svobodni." 

,,Odkud to víte?'' zeptal jsem se. 
„Američané v Koreji zahánějí komunisty, za dva týdny budou 

zde." 
Řekl jsem mu na to: ,,Ale i kdyby se nesetkali s odporem, bu

dou potřebovat víc jak čtrnáct dní na to, aby se dostali až do 
Rumunska." ,,Nesmysl, vzdálenost pro ně nic není, jejich prou
dová letadla létají nadzvukovou rychlostí." 

Už jsem nic nenamítal. Vězni žijí svými iluzemi. Když byla 
ovesná kaše trochu hustší, znamenalo to, že americké ultimatum 
zastrašilo Rusy, a tak s námi s lépe zacházejí. Když dozorce ně
koho ztloukl, znamenalo to, že komunisté chtějí ještě využít po
sledních dní moci. Muži se vraceli z povinné procházky po dvoře 
plni nadšení: ,,Král Michael promluvil v radiu, že během jednoho 
měsíce bude zase na trůnu." 

Žádný nemohl snést myšlenku, že ve skutečnosti bude muset 
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příštích deset nebo dvacet let prožít ve vězení. Filipescu stále ješ
tě doufal v brzké osvobození. Později byl přeložen do jiné vě
zeňské nemocnice. Tam jsme se opět setkali. Jeho místo zaujal 
vůdce Železné gardy Radu Mironovici. Tento muž se vydával za 
ohnivého křesťana, avšak při každé příležitosti plival jed a žluč 
proti Židům. Poprosil jsem Tachiciho, aby mne podepřel, abych 
se mohl v posteli posadit. ,,Když přijímáte v pravoslavné církvi 
Večeři Páně," křičel jsem na Mironoviciho přes zeá, ,,je chléb 
a víno skuteč!}ě proměněno v tělo a krev Kristovu?" Přisvědčil. 

,,Ježíš byl Zid," řekl jsem. ,,Jestli se víno promění v jeho krev, 
pak je to přece židovská krev, není-liž pravda?" 

,,Pravděpodobně," odpověděl nerad. Pokračoval jsem dále: 
„Ježíš říká, že kdo jí jeho tělo a pije jeho krev, bude mít věčný 
život. Abyste si udržel věčný život, musíte tedy ke své arijské 
krvi připojit několik kapek krve židovské. Jak potom můžete 
nenávidět Židy?" 

Neodpověděl. Prosil jsem ho, aby uznal, že je absurdní, aby 
učedník Ježíše nenáviděl Židy, když Ježíš byl Zid. Stejně tak je 
absurdní antisemitismus komunistů, dokud věří naukám Žida 
Karla Marxe. Mironovici byl hned nato přeložen do jiné cely, 
daleko ode mne. Avšak řekl Tachicimu: ,,Co bylo v mém životě 
v nepořádku, je nyní pryč. Byl jsem totiž křesťanem, který byl 
příliš pyšný, než aby Krista následoval." 

V CELE SMRTI 

Jednoho dne, když mi teplota stoupala a cítil jsem se slabý 
a ubohý, přišli opět dozorci, aby mne odvedli. Přetáhli mi šátek 
přes hlavu a vedli mne chodbou. Když mi šátek sundali, ocitl jsem 
se ve velké prázdné místnosti se zamřížovanými okny. Proti mně 
seděli za stolem čtyři muži a jedna žena. Byli to moji soudci. Nyní 
jsem měl být odsouzen. ,, Váš obhájce byl jmenován," tekl před
seda soudu. ,,Nevyužil však vašeho práva povolat svědky. Po
saďte se." 

Dozorci mne drželi pevně na židli. Dali mi posilující injekci. 
Když odezněly ná�aly zvracení a závratě, uviděl jsem, že státní 
návladní povstal. Rekl, že jsem v Rumunsku zastával stejnou 
zločineckou ideologii jako Josef Broz Tito v Jugoslávii. Myslil 
jsem, že blouzním. V době mého zatčení byl maršál Tito považo
ván za vzorného komunistu. Nevěděl jsem, že mezitím byl od
halen jako odpadlík a zrádce. Státní návladní pokračoval ve vy-
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počítávání mých trestných činů: špionáž pro skandinávskou dr
kevní misii a Světovou radu cirkví, rozšiřování imperialistických 
ideologií pod záminkou cirkevní práce, infiltrace strany za úče
lem jejího rozložení, atd .. Hlas pokračoval dále, ale já jsem cítil, 
že sklouzávám ze židle. Přelíčení bylo přerušeno a já dostal další 
injekci. Můj obhájce dělal co mohl, ale nebylo toho mnoho.,, Máte 
ještě něco, co byste řekl?" zeptal se předsedající. Před očima se 
mi zatmělo. Moje zmatená hlava byla schopna jen jediné myš
leaj<y. 

Rekl jsem: ,,Miluji Boha." Slyšel jsem rozsudek: dvacet let nu
cených prací. Soudní přelíčení trvalo deset minut. Dříve než mne 
odnesli, ovázali mi kolem hlavy šátek. 

O dva dny později mi Tachici zašeptal: ,,Opouštíte nás, Bůh 
buď s vámi." Dovnitř vešel druhý dozorce a společně mne od
nesli k hlavnímu vchodu. Naposledy na dobu dalších šesti let 
jsem viděl dole pod námi rozprostírat se Bukurešť. Na nohou jsem 
měl podle předpisu pouta vážící pětadvacet kilogramů. Naložili 
mne do nákladního auta, ve kterém bylo již čtyřicet mužů a ně
kolik žen. Všichni, dokonce i nemocní měli pouta. Vedle mne 
začalo plakat děvče a já jsem se je snažil utěšit. ,,Už si na mne 
nepamatujete?" vzlykala. Podíval jsem se na ni pozorněji, avšak 
její obličej mi byl neznámý. 

,,Patřila jsem k vašemu sboru. Po vašem zatčení jsem se z chu
doby dopustila krádeže a byla jsem odsouzena ke třem měsícům 
nucených prací. Velice se stydím," řekla hlasem tlumeným slza,
mi. ,,Patřila jsem k vaší církvi. Vy jste teá mučedník, ale já jsem 
zlodějka." 

„ Také já jsem hříšník zachráněný milostí Boží," řekl jsem. ,, Věř 
v Krista a tvé hříchy ti budou odpuštěny." 

Políbila mi ruku a slíbila, že po svém propuštění dá vědět mé 
rodině, že mne viděla. 

Na seřaďovacím nádraží jsme byli přeloženi do speciálního 
vagonu pro transport vězňů. Okna byla nepatrná a neprůhledná. 
Když jsme se pomalu vykodrcali z roviny na úpatí Karpat, zjistili 
jsme, že všichni máme tbc. Došli jsme k závěru, že nás posílají do 
Trrgu-Ocna, kde bylo sanatorium pro tuberkulózní vězně. Asi čtyři 
sta let tam pracovali trestanci v solných dolech. Před třiceti lety 
tam vybudoval proslulý lékař Romascanu sanatorium a předal je 
státu. Než přišli komunisté k moci, mělo toto sanatorium zname
nitou pověst. Po třistakilometrové cestě, která trvala den a noc, 
jsme přijeli na nádraží v Tirgu-Ocna. Město mělo třicet tisíc oby
vatel. Naložili mne na ruční vozík spolu se šesti jinými muži, kte-
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tí také nemohli chodit. Dozorci přihlíželi, jak nás ostatní vězni 
táhli k velké budově na okraji města. Když mne odnášeli, spatřil 
jsem známý obličej. Byl to Dr. Aldea, bývalý fašista, který se ob
rátil a stal se přítelem naší rodiny. Když mne odnesli do postele 
v karanténě, začal mne prohlížet. ,, Já jsem sám vězeň, avšak ne
chávají mne pracovat jako lékaře," řekl mi. ,,Nejsou zde žádné 
zdravotní sestry a je tu jen jeden lékař. Proto si musíme navzájem 
pomáhat, jak jen to jde." Změřil mi teplotu a prohlédl mne. 

„Nechtěl bych tě klamat," řekl. ,,Nemůžeme pro tebe udělat 
nic. Máš snad ještě dva týdny života. Pokus se jíst, co ti dají, i když 
to není k ničemu. Jinak ... " poklepal mi na rameno a šel dál. 

V příštích dnech zemřeli dva muži, které sem přivezli z nádraží 
se mnou na vozíku. Slyšel jsem, jak jiný z nich chraptivě prosil 
Dr. Aldea: ,,Přísahám vám, že je mi lépe, doktore. Horečka klesá, 
vím to. Poslechněte mne přece. Dnes jsem jen jednou plival krev, 
nedávejte mne na pokoj č. 4." 

Zeptal jsem se muže, který mi přinesl vodnatou kaši, co zna
mená ten pokoj č. 4. Opatrně postavil talíř a odpověděl: ,, Tam se 
člověk dostane, když už není naděje." 

Pokusil jsem se jíst kaši, ale nešlo to. Někdo mne krmil lžící. 
Nemohl jsem v sobě jídlo udržet. Dr. Aldea řekl: ,,Je mi líto, ale 
oni trvají na tom, abys šel na pokoj č. 4. 

Připojil jsem se tedy ke svým společníkům z vozíku. 

VKOMATU 

Měl jsem vlastně být již mrtev. Když vězni šli kolem mé po
stele, vždy se pokřižovali. Většinu času jsem byl v komatu. Když 
jsem sténal, obrátili mne druzí na stranu nebo mi dali pít. 
Dr. Aldea mi mohl pomoci jen málo. ,,Kdybychom jen měli ty 
moderní léky," řekl. ,,Streptomycin je nový americký objev, pů
sobí zázračně proti tuberkulóze. Avšak strana tvrdí, že vše je jen 
záP.adní propaganda." 

Ctyři muži, kteří byli společně se mnou přeloženi na pokoj, za 
čtrnáct dní zemřeli. Já sám jsem si nebyl jist, zda žiji, nebo jsem 
mrtvý. V noci jsem spal vždy jen krátce, protože mne probou
zely prudké nárazy bolesti. Během noci mne druzí vězni až čty
řicetkrát obrátili na bok, aby tak zmírnili moje bolesti. Z mnoha 
otevřených ran mi vytékal hnis. Otevřená místa na hrudi byla 
opuchlá a také z nich vytékal hnis. I páteř byla zasažena. Stále 
jsem plival krev. 
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Moje duše byla spojena s tělem jen tenkým vláknem a již jsem 
se chystal opustit viditelný svět. Ptal jsem se svého anděla stráž
ného: ,,Jaký jsi to ochránce, když mne nedokážeš uchránit před 
tímto utrpením a nekřesťanskými myšlenkami?" Ve vzplanutí 
oslepujícího světla, které snad trvalo tisícinu vteřiny, jsem uvi
děl bytost s mnohýma rukama, podobnou Krišnovi a uslyšel hlas: 
,,Nemohu pro tebe udělat vše, co bych měl, jsem také jen obrá
cený." 

V té době jsem si nemohl vzpomenout ani na Bibli, ani na ně
jaké dogma. Můj duch mi odepřel poslušnost, a tak jsem si nedo
kázal udělat objektivní úsudek o tom vidění. Jen mlhavě mi vstou
pilo na mysl, že pravoslavní mystikové mluví o zvláštních 
případech odpadlých andělů, kteří byli přijati zpět do služby 
Bohu. Avšak obrácení nemůže úplně změnit povahu těch,. kdo 
byli velmi zlí, dokonce ani tehdy, když jejich pokání bylo hlu
boké. Ať tomu bylo jakkoliv, toto vidění mi prokázalo rozhodu
jící pomoc. Vysvětlilo mi utrpení, kterým jsem procházel. 

První krizi jsem měl za sebou. Soucit v očích Dr. Aldea se po
zvolna měnil v údiv, poněvadž jsem stále zůstával naživu. Ač
koliv jsem nedostával léky, začala mi vždy ráno, tak na hodinu, 
horečka trochu klesat a měl jsem jasnější mysl. Začal jsem opět 
vnímat své okolí. 

NIKDO NEZEMŘEL JAKO ATEISTA 

V místnosti bylo těsně vedle sebe postaveno dvanáct postelí 
a několik stolků. Otevřenými okny jsem viděl muže pracující 
v zelinářské zahradě, obehnané vysokou zdí s ostnatým drátem. 
Panovalo tu veliké ticho. Nebylo zde žádné poplašné zařízení, 
žádní řvoucí vězeňští dozorci, ani hlídači. Báli se nákazy a zdržo
vali se od pacientů pokud možno co nejdále. Tak bylo Tirgu-Ocna 
spravováno „na dálku" a díky lhostejnosti a nedbalosti to bylo 
jedno z nejméně přísných vězení. Nikdo se o nás nestaral, ani pro 
nás nic nedělal. 

Na sobě jsme měli ještě šaty, ve kterých jsme byli zatčeni a které 
jsme si spravovali po všechna ta léta vším možným, co jsme kde 
našli. Trestanci nosili jídlo až před dveře politického oddělení. 
Odtud bylo roznášeno k jednotlivým celám. Kdo mohl chodit, 
došel si pro svůj příděl sám, ostatním ho přinesli až na postel. 
Bývala to slabá zelná polévka, trochu bílých fazolí nebo vodnatá 
polévka z prosa či kukuřice. Vězni, kteří byli při síle, obdělávali 

67 



pozemek, ostatní leželi na pryčnách a ubíjeli čas klábosením. 
V pokoji č. 4 panovala jiná atmosféra. Protože jej dosud neopus
til nikdo živý, byl nazván „celou smrti". Ležel jsem v ní třicet 
měsíců. Během této doby zemřelo mnoho mužů a jejich místo 
zaujali jiní. Nikdo z nich nezemřel jako ateista. Fašisté, komu
nisté, svatí, vrazi, zloději, kněží, bohatí statkáři i nejchudší ze 
všech žebráků byli natěsnáni v malé cele. Avšak nikdo z nich 
nezemřel, aniž by se předtím smířil s Bohem a lidmi. 

Mnozí přišli do č. 4 jako přesvědčení nevěřící. Avšak viděl 
jsem, jak se jejich nevěra tváří v tvář smrti hroutila. Jestli kočka 
běží po mostě, neznamená to, že most je schopný něco nést. 
Když však po něm může jet vlak, pak je určitě schopný něco 
nést. Když se muž prohlašuje za ateistu a sedí se svou ženou 
u kávy a koláčů, pak to není ještě důkaz jeho ateismu. Pravé pře
svědčení musí odolávat enormním zkouškám, a ateismus toho 
není schopen. 

VRAH ŽIDŮ SE OBRÁTIL 

Starý Filipescu miloval Shakespeara a často z jeho děl recito
val. Také nám k ukrácení chvíle vyprávěl ze svého života. Revo
lucionářem byl již padesát let. První z jeho mnohých zatčení se 
událo r. 1907 pro politickou agitaci. Avšak r. 1948 jej přivedla do 
vězení komunistická tajná policie. ,, Trpěl jsem pro socialismus 
ještě dříve než jste se narodili," řekl mužům, kteří ho zatýkali. 
,,Je-li tornu tak," odpověděli, ,,měl jste se připojit ke komunis
tům a podílet se na jejich vítězství." 

„Já jsem těm zelenáčům řekl: socialismus je živý organismus 
se dvěma pažemi, sociální demokracií a revolučním komunis
mem. Když se jedna odřízne, je socialismus zmrzačen. Jen se tornu 
smáli." 

Filipescu byl odsouzen na dvacet let Jeden dozorce mu řekl: 
,,Vy ve vězení zemřete." Na to mu odpověděl: ,,Nebyl jsem od
souzen na smrt, proč mne chcete zabít?" 

Svou kariéru začal jako švec. Vlastním studiem získal velké 
všeobecné vzdělání. Přijal Marxovo učení o náboženství: církev 
je na straně utlačovatelů. Bohatí podporují duchovenstvo jen 
proto, aby kněží namluvili chudým, že dostanou svou odměnu 
v nebi. 

Avšak nikdo nezná hlubiny svého vlastního srdce. Tak jako se 
mnozí považují za křesťany, aniž by jimi skutečně byli, jsou také 
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někteří toho mínění, že jsou ateisté, ale vůbec jimi nejsou. Fili
pescu popíral existenci Boží. Ve skutečnosti však nepopíral věč
nost, lás�u a spravedlnost, nýbrž své vlastní primitivní představy 
o světě. Rekl jsem mu to. On odpověděl: ,, Věřím v Ježíše Krista 
a uznávám ho jako největšího ze všech lidí, ale nemohu si ho 
představit jako Boha." 

Jeho zdravotní stav se stále zhoršoval. V příštích dvou týd
nech měl časté chrlení krve. Potom přišel konec. Slyšel jsem jeho 
poslední slova: ,,Miluji Ježíše." V tom týdnu zemřelo mnoho věz
ňů. Naházeli je všechny do hromadného hrobu, který vykopali 
vězni. 

Když o tom uslyšel generál Tobescu, bývalý šéf četnictva, pro
hlásil: ,, To je osud, který si připravují západní socialisté sami, 
když spolupracují s komunisty." Můj soused, opat Iscu z Tis
many, se pokřižoval: ,,Aspoň můžeme být vděčni, že nakonec 
našel Boha." Strážmistr Bucur na druhém konci místnosti s tím 
nesouhlasil. ,,Nic takového, přece řekl, že si Krista nemůže před
stavit jako Boha." 

Řekl jsem: ,,Filipescu je nyní na onom světě a pozná pravdu, 
neboť miloval Ježíše, který nikoho neodvrhne. Lotr, který se na 
Golgatě obrátil, mluvil také o Ježíši jako o člověku, a Ježíš mu 
slíbil ráj. Věřím v božství Ježíše, ale věřím také, že miluje ty, kteří 
tomu nerozumějí." 

Bucur neměl nikoho rád, byl však zamilován do své předsta
vy o státě. Sám v něm hrál roli místokrále vesnice, v rúž před 
svým zatčerúm uplatňoval vlastním způsobem právo. Obzvláš
tě rád vyprávěl, jak tloukl zloděje a žebráky, ano dokonce své 
muže, když se odvážili odporovat. Jeho specialitou bylo bít Židy. 
„Nikdo z nich neměl ani jednu jizvu," vyprávěl pyšně, ,,ale musí 
se jim předtím položit na záda pytle se sypkým pískem. Bolest je 
potom stejně zlá, avšak nemohou si stěžovat, protože nejsou 
žádné stopy." 

Bucur nemohl pochopit, proč byl novým režimem sesazen. 
V rámci své služby byl hotov bít antikomunisty se stejnou roz
koší, jako dříve ty druhé. Bucur byl těžce nemocný, ale nechtěl si 
to přiznat. 

Když ho jednoho večera Dr. Aldea prohlížel, vybuchl. ,,Proč 
mne zde vlastně držíte? Já nejsem vůbec tak nemocný jako ostatní 
zde." 

Aldea se podíval na teploměr a potřásl hlavou. ,,Ne, jste na 
tom daleko hůř než oni," řekl. ,,Měl byste přestat diskutovat 
a raději začít myslet na svoji duši." 
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Bucur se rozzuřil a křičel za doktorem: ,,Co si myslíte, kdo jste? 
Vypadá to, že Aldea má židovskou krev." To bylo to nejhorší, co 
si Bucur mohl o některém člověku myslit. 

Bucur se rád hádal s Moisescem, malý_m Židem středního věku, 
jenž měl vedle něho postel. Řekl mu: ,,železná garda věděla, jak 
zacházet s takovými lidmi, jako jste vy." 

„ Víte, že mne zatkli jako člena Železné gardy?" odpověděl 
mírně Moisescu. Vlna smíchu proletěla prostorem. 

,,Je to pravda," protestoval. ,,Po pádu Zelezné gardy bylo hroz
ným zločinem mít ve vlastnictví zelenou košili, protože byla sou
částí jejich uniformy. My Židé jsme za jejich vlády o mnoho při
šli, napadlo mě tedy, že by to mohla být dobrá příležitost dostat 
aspoň něco z toho zpět. Skoupím všechny zelené košile, které 
zůstaly ležet jako neprodejné zboží. Obarvím je na modro a pak 
prodám. Když u mne policie provedla domovní prohlídku, měl 
jsem dům přecpaný zelenými košilemi z celé !Jukurešti. Nevěřili 
mému vysvětlování a označili mne za člena Zelezné gardy. Tak 
byl Žid poslán do vězení jako přítel nacistů. 

Ačkoliv Bucur hlučně prohlašoval, že je rozhodný křesťan, jeho 
život byl jeden spor s Bohem. Chodil do kostela, ale nenašel tam 
žádnou pomoc. Kněží v jeho vesnici nebyli zvěstovatelé víry, ale 
mistři ceremonií. Nemohl pochopit, proč musel tolik prodělat, 
a nyní umíral, aniž věděl, co znamená pravá víra. 

Rekl jsem mu: ,,Myslíte si teá, že vaše situace je beznadějná. 
Avšak noc je nejtemnější před východem slunce. Víra může být 
vyjádřena slovy „ačkoliv" a „přesto". V knize Jobově stojí: Ač
koliv mne Pán zasáhl, chci mu přesto věřit. Tato slova se v Bibli 
vyskytují vedle sebe často. Pomáhají nám věřit i v nejtemnějších 
okamžicích." 

Bucur byl potěšen, že se o něho někdo zajímá, avšak lítost nad 
krutostmi a zločiny minulosti ukázal teprve až když m13 došlo, 
že Dr. Aldea má pravdu. Šlo to s ním rychle s kopce. Rekl mi 
úzkostlivým hlasem: ,, Umírám pro vlast." 

Hodiny byl v bezvědomí. Když přišel k sobě, řekl: ,,Chtěl bych 
se vyzpovídat - přede všemi. Příliš mnoho jsem hřešil. Nemohu 
zemřít s takovými myšlenkami." Jeho hlas byl podivně klidný. 
Říkal nám, že zabíjel houfně Židy ne proto, že mu to bylo naříze
no, ale poněvadž věděl, že ho nikdo nepotrestá. Zavraždil ženy 
a dvanáctiletého mladíka. Byl krvežíznivý jako tygr. 

Když se vyzpovídal, zamumlal: ,,Pan Wurmbrand mne teá 
bude nenávidět." 

„Ne", odpověděl jsem, ,,vy sám nenávidíte tu stvůru, která 
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ráda zabíjela. Obrátil jste se a zřekl se jí. Nejste žádný vrah. Člo
věk může být znovuzrozen." 

Plamének jeho života plápolal ještě příštího rána, i když jen 
slabě. ,,Neřekl jsem včera všechno, měl jsem strach," vysvětlo
val. Střílel děti v náručí jejich matek. Když mu došla munice, 
ubíjel je pažbou. Zdálo se, že jeho hrozné vyprávění bude bez 
konce, avšak nakonec ustal a usnul. Chroptěl a nepravidelně 
dýchal. Hruď se mu zdvíhala a klesala, jakoby neměla dost vzdu
chu. Všichni jsme ztichli. Rukama se chytal prošívané pokrývky, 
až konečně uchopil malý kříž na krku. Z jeho hrdla vyšlo boles
tivé zachroptění a pak přestal dýchat. 

Někdo o tom řekl vězni na chodbě. Dovnitř vstoupili dva muži, 
aby vynesli Bucurovu mrtvolu. Paprsky ranního slunce padly 
oknem na jeho obličej. Měl zavřené oči. Tvrdé linie kolem úst se 
uvolnily. Ve smrti vyjadřovaly jeho rysy velký pokoj, který za 
svého života nikdy nepoznal. 

PUTUJÍCÍ CUKR 

Na číslo 4 přicházeli často vězni z jiných cel, zůstali zde přes 
noc, pomáhali umírajícím a snažili se nás potěšit. O velikonocích 
přinesl jeden z těchto přátel cosi zabaleného do papíru. Bylo to 
určeno Valeriu Gafencovi, bývalému členu Železné gardy. Oba 
muži pocházeli ze stejného města. ,,Otevřte to, je to propašova
né," pověděl. Gafencu odstranil papír a ukázaly se dva kousky 
bílé třpytivé hmoty - cukr! Nikdo z nás už léta neviděl ani kou
sek cukru, a naše vyhladovělá těla po něm prahla. Oči nás všech 
se zaměřily � Gafenca a na vzácnost v jeho ruce. On ji zase po
malu zabalil. Rekl: ,,Nebudu je ještě dnes jíst. Během dne může 
být někomu hůř než mně. Děkuji mnohokrát." Položil dar peč
livě vedle své postele a tam také zůstal. 

Za několik dní mi stoupla horečka a byl jsem velmi slabý. Cukr 
byl předáván od postele k posteli, až dorazil ke mně. ,, Daruji vám 
jej," řekl Gafencu. Poděkoval jsem, ale cukru jsem se nedotkl pro 
případ, že by ho příští den potřeboval někdo víc. Když krize pře
šla, předal jsem jej dále Soterisovi, staršímu ze dvou řeckých ko
munistů. Bylo to s ním velmi vážné. 

Dva roky putoval cukr po č. 4 od muže k muži (dostal se ke 
mně ještě dvakrát), avšak ten, kdo trpěl, našel vždy sílu, aby se 
jej nedotkl. 

Soteris a Glaukos byli komu�tičtí partyzáni, kteří na konci 
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občanské války utekli do Rumunska. Jako mnozí jejich soudruzi 
byli zatčeni pro nedostatečné nasazení v boji. Ted' nikdy nebyli 
unaveni vychloubáním se hrdinskými činy, které vykonali, než 
se válečné štěstí obrátilo proti nim. Vyloupili slavné kláštery na 
hoře Athos. Všechno, co mohli odnesli, a co tam museli zanechat, 
všechno zničili. Na Athos nesměly vstoupit ženy. Mnozí z dvou 
tisíců mnichů po léta neviděli ženu. ,, Vzali jsme sebou skupinu 
partyzánských děvčat," vyprávěl Soteris, ,,měli jste vidět, jak ti 
staří chlapci utíkali." 

Dokud Soteris mohl vyprávět vtipy a měl naději, že zůstane 
naživu, byl pyšný na své bezbožné smýšlení. Ale když byl blízko 
smrti, křičel k Bohu o pomoc. Uklidnil ho jen šeptající hlas kně
ze, který opakoval zaslíbení božského odpuštění. I on pak do
stal velkou morální sílu, aby se ztekl obou kostek cukru. Jeden 
vězeň z jiné cely, který často přicházel, aby nám pomáhal, při
pravil jeho tělo k pohřbu. Všichni toho muže s úctou nazývali 
„ pan profesoť. Jmenoval se Popp. Jen málokdy bylo vidět jeho 
sehnutou postavu učence bez doprovodu. Většinou měl s sebou 
někoho, koho právě vyučoval historii, francouzštině nebo něja
kému jinému oboru. 

Jednou jsem se ho zeptal: ,,Jak se obejdete bez psacích potřeb?" 
Vysvětloval: ,,Natřeme stůl mýdlem a pak píšeme slova hřebí
kem." Když jsem obdivoval jeho výdrž, objevilo se v jeho nevin
ných očích světlo. ,, Dříve jsem byl přesvědčen, že musím učit, 
abych vydělal peníze. Vězení mi přineslo zkušenost, že učím, 
protože své žáky miluji." 

,,Máte tedy vnitřní povolání, jak to nazývají kněží." 
Odpověděl: ,,Tady se ukáže, co v každém je." 
Když jsem se ho zeptal, jestli je křesťan, působil sklíčeně. ,,Pane 

faráři, byl jsem často zklamán. Ve vězení Ocnele-Mare, kde jsem 
byl naposled, měl být kostel proměněn ve skladiště. Hledali ně
koho, kdo by strhl kříž z věže kostela. Avšak nikdo se neodvážil 
udělat to. Nakonec to udělal jeden kněz." Řekl jsem mu, že každý 
ordinovaný farář nemá kněžské srdce. Ne všichni, kdo se nazý
vají učedníky Ježíšovými, jimi v pravém slova smyslu jsou. ,,Muž, 
který jde k holiči, aby se dal oholit, nebo si u krejčího objedná 
oblek, není učedník, ale zákazník. TI, co přicházejí k Spasiteli, aby 
byli zachráněni, jsou jeho zákazníky, ale ne učedníky. Učedník 
je ten, který Ježíši řekne: toužím dělat stejnou práci jako ty, chci 
chodit od místa k místu a přinášet lidem místo jejich strachu ra
dost, pravdu a věčný život." 

Popp se usmíval. ,,Co bude ale s těmi, kteří se stanou učední-
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ky v hodině jedenácté? Jsem udiven nad tím, že mnoho přesvěd
čených ateistů na konci svého života uvěřilo." 

Řekl jsem: ,,Náš duch nepodává vždy stejný výkon. Může se 
stát, že nějaký genius najednou řekne nesmysl nebo se pohádá 
se ženou. Avšak podle toho jej nemůžeme posuzovat. Teprve když 
člověk hledá východisko z krize, která jej ohrožuje, lze poznat, 
co je schopen duchovně dát. V okamžiku, kdy duch musí pře
kročit práh smrti, zhroutí se téměř vždy ateistická fasáda." 

„A co říkáte tomu, že muž, jako strážmistr Bucur, měl potřebu 
veřejně vyznat své zločiny?" 

Odpověděl jsem: ,, Dříve jsem bydlel v blízkosti nádraží. Ve dne 
jsem vlaky neslyšel, protože hluk města všechno přehlušil. Ale 
v noci jsem slyšel pískání zřetelně. Tak nás může i hluk života 
učinit hluchými k tichému hlasu svědomí. Avšak když se blíží 
smrt, v tichu vězeňské cely není už žádné rozptýlení. Ten, kdo 
ještě nikdy neslyšel hlas svého svědomí, jej najednou zaslechne 
docela jasně." 

Opat vyprávěl: ,, V Aindu, kde jsem byl naposled ve vězení 
byl na samotce politováníhodný vrah. V noci běhal stále dokola 
a křičel: ,,Kdo je ve vedlejší cele? Proč nepřestane klepat na zeď?" 

,,No a ?" zeptal se Popp. 
,,Cela vedle byla prázdná." 
„Já znám ještě něco lepšího," rozhorlil se Moisescu.,, Tam, kde 

jsem byl naposled, měli jednoho ze Železné gardy, který zabil 
rabína. Ten muž byl přesvědčen, že onen rabín jezdí na jeho ra
menou jako na koni a zabodává mu ostruhy do masa." 

. . .  TO JSTE MNĚ UČINILI 

Poněvadž jsem již neměl sílu, abych se sám umyl, převzal ten
to úkol profesor Popp. Chtěl jsem vědět, jestli v jeho části vězení 
jsou _sprchy. 

,,O ano," řekl, ,, v Rumunské lidové republice máme nejmo
dernější vybavení. Špatné na tom je, že nefunguje. Sprchy jsou 
po léta suché." Pak se napřímil a pokračoval: ,,Už jste slyšeli, 
jak zemřeli komunista a kapitalista, a setkali se v pekle? Viděli 
před sebou dvě brány. Na jedné bylo napsáno „kapitalistické 
peklo", na druhé stál� ,,komunistické peklo". Ačkoliv tito muži 
byli třídní nepřátelé, dali hlavy dohromady, aby se poradili, co 
by bylo výhodnější. Tu řekl komunista: ,,Pojďme, soudruhu, ra
ději do komunistického oddělení. Když je tam uhlí, pak tam ur-
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čitě nebudou zápalky. Mají-li zápalky, pak jistě žádné uhlí. 
A pro případ, že by měli jak uhlí, tak zápalky, můžeme být jis
ti, že jsou rozbitá kamna." Profesor pokračoval s mytím, a ostat
ní se smáli. 

Sedlák Aristar tekl: ,,Adam a Eva byli první komunisté." 
,,Proč?", zeptal se laskavě profesor. ,,Neměli ani šaty, ani dům, 

oba ukusovali z jednoho jablka, a přesto se domnívali, že jsou 
v ráji." 

Vyprávění vtipů a různých historek bylo pro nás nesmírně 
důležité. Muži celý den leželi a přemýšleli o svém neštěstí. Každý, 
kdo jim pomohl zapomenout na jejich postavení, vykonal sku
tek milosrdenství. často jsem vyprávěl-po dlouhé hodiny, i když 
jsem byl sám nemocný a trpěl závratěmi z hladu. Neboť histor
ka, stejně jako skýva chleba, mohla udržet člověka při životě. 
Když na mne jednou Popp naléhal, abych se šetřil, řekl jsem, že 
mám dost síly ještě na jednu historku. 

„ Talmud vypráví o rabínovi, který šel po ulici a uslyšel hlas 
proroka Eliáše: ,,Ačkoliv se postíš a modlíš, nezasloužíš si tak 
vysoké místo v nebi jako ti dva muži, kteří právě jdou po druhé 
straně ulice." Rabín běžel za cizinci a ptal se: ,,Dáváte mnoho 
almužen?" Oba se smáli. ,,Ne! Jsme žebráci." ,,Modlíte se snad 
celý den?" ,,Ne, jsme neučení lidé, nevíme jak je třeba se modlit." 
„ Tak povězte, co děláte?" ,, Vyprávíme vtipy, abychom rozesmáli 
smutné lidi." 

Popp překvapeně vzhlédl: ,, Ol.cete tím říct, že ti, kteří roze
smávají lidi, přijmou v nebi větší čest než ti, kdo se postí?" ,, Tak 
učí Talmud, kniha židovské moudrosti. Avšak také v Bibli mů
žeme číst v druhém žalmu, že sám Bůh se někdy směje." Popp 
mi pomohl zase se obléct. ,,Zde není mnoho věcí k smíchu," tekl, 
,,ale kde je Bůh, pane faráři, a proč nám nepomůže?" 

Řekl jsem mu: ,,Jeden farář byl zavolán k umírajícímu. Viděl, 
jak se matka pokoušela utěšit plačící dceru. Děvče se zeptalo: 
»Kde je ochraňující paže Boží, o které jste kázal, pane faráři?« On 
odpověděl, že je na jejím rameni v podobě paže její matky. 

Kristus nás ve vězení potkává různým způsobem. Za prvé ho 
můžeme poznat ve věřících lékařích. Jsou biti, je s nimi sprostě 
zacházeno, a přesto pomáhají dále. Jeden z oficiálních lékařů ve 
Vacaresti propašoval léky a dostal za to deset let vězení. 

Dále je zde Kristus v osobě kněží a pastorů, kteří svou prací 
pomáhají ulehčit břemena druhých. Stejně tak ve všech křesťa
nech, kteří dávají potraviny a oděv a pomáhají lidem, jež jsou na 
tom hůře než oni. Za třetí je zde v podobě těch, kdo nás vyučují 
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o Bohu, i těch, kteří nám vyprávějí veselé historky. Ježíš je nejen 
v těch, kdo slouží, nýbrž i v těch, kdo službu potřebují. 

Ježíš nám říká, že na soudu Bůh rozdělí dobré na pravici od 
zlých na levici. Ježíš těm na pravici řekne: »Pojďte, požehnaní 
mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od za
ložení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem 
· a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem 
nahý a oblékli jste mne, byl jsem nemocen a navštívili jste mne, 
byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.« Dobří se budou ptát: 
»Kdy jsme to, Pane, všechno vykonali?« Kristus jim odpoví: »Co 
jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, to jste učinili 
mně.«" 

Gafencu strávil celý svůj zralý věk ve vězení. Jako jiní členové 
Železné gardy, kteří byli získáni pro křesťanskou víru, nemohl 
ani on učinit dost, aby napravil své dřívější chyby. Každý den 
nám byl příkladem tím, že část své skrovné porce odložil stra
nou, aby pomohl nejslabšímu mezi námi. Svůj antisemitismus 
zcela odložil. Jednou ho na č. 4 přišli navštívit dřívější členové 
Železné gardy. Náhle se Gafencu vytasil s poznámkou: ,,Rád 
bych, aby naši vlast spravovali výlučně Židé." Jeho přátelé byli 
šokováni a zděšeně na něho zírali. 

,,Ovšem," řekl Gafencu klidně, ,,ministerský předseda, záko
nodárci, lidé ve veřejné službě, všichni jen Židé. Stanovil bych 
jen jednu podmínku: museli by to být muži jako staří židovští 
vůdci, jako Josef, M�žíš, Daniel, Petr, Pavel. Pokud budeme mít 
ještě více takových Zidů jako je Anna Paukerová, Rumunsko je 
vyřízeno.'.' 

Gafencu se dostal do vězení jako devatenáctiletý. Jeho mládí 
uteklo, aniž někdy poznal děvče. Když druzí mluvili o sexu, ptal 
se: ,,Jaké to je?" 

Jednoho dne mi vyprávěl: ,,Můj otec byl Rusy deportován 
z Besarábie. Neměli jsme nikdy dost jídla. Ve škole jsem byl bit 
a potom uvězněn, protože jsem se připojil k Železné gardě. Ne
potkal jsem ani jediného dobrého, pravdivého a milého člověka. 
Proto jsem si řekl: Kristus, to je jen legenda. Dnes takový člověk 
na světě není a nevěřím, že jednou bude. Avšak když jsem strá
vil několik měsíců ve vězení, musel jsem přiznat, že jsem se mý
lil. Poznal jsem nemocné lidi, kteří byli ochotni darovat poslední 
kůrku chleba. Byl jsem v jedné cele s biskupem. Ten muž byl tak 
dobrý, že člověk měl pocit, že stačí se dotknout jeho oděvu, aby 
byl uzdraven." 

Gafencu byl už rok na č. 4. Během té doby nemohl ležet na 
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zádech, bylo to příliš bolestivé. Stále musel sedět podepřen sla
měnými polštáři. Každým dnem ztrácel víc kontroly nad svým 
tělem. Často dělal pod sebe. Pak musel některou noc čekat hodi
ny, než někdo přišel a očistil ho. 

Pacienti z jiných cel, kteří na tom byli se silami lépe, museli 
prát prádlo pro nás, kteří jsme si nemohli pomoci. Drhli kartá
čem košile, spodní prádlo, povlaky polštářů a někdy až dvacet 
prostěradel za den. Dělali to, ačkoliv na dvoře museli nejprve 
vysekat led, aby získali vodu. Z mých věcí kapal vždy hnis a krev. 
Avšak když jsem se jednomu z těchto přátel pokusil v praní za
bránit, zlobil se. 

Gafencu si nestěžoval. Seděl klidně ve své posteli, souhlasně 
přikývl hlavou nebo řekl slovo díků. Když bylo jasné, že nebude 
dlouho naživu, shromáždili se jeho staří i noví přátelé se slzami 
v očích kolem jeho postele. Jeho poslední slova byla: ,,Duch Boží 
si nás žárlivě přeje pro sebe". Když zemřel, druzí poklekli a mod
lili se. Řekl jsem: ,,Je to slovo Ježíšovo, že semeno nepřinese žádný 
užitek, jestli nepadne do země a nezemře. Jako semeno se opět 
probudí k životu v podobě květiny, tak člověk, jehož pomíjitelné 
tělo umírá, se probudí v novém duchovním těle. A jeho srdce, 
které bylo naplněno křesťanskými vzory, jistě přinese užitek." 

Jeden kněz se pomodlil, pak byl Gafencu zabalen do prostěra
dla a odnesen do márnice. Kriminální vězni, kteří tuto práci vy
konávali, jej v noci pohřbili do hromadného hrobu. 

STRANICKÁ LINIE 

Trvalý příliv nových příchozích do Trrgu-Omy nás neustále 
informoval o událostech vnějšího světa. Někdy jsme měli dojem, 
že ve vězení na tom nejsme o nic hůře, než „svobodní" dělníci 
a rolníci. Mzdy nebyly ještě nikdy tak nízké. Oficiálně byl zave
den osmihodinový pracovní den. Aby se však splnila norma, 
muselo se nezřídka pracovat dvanáct hodin. ,, Dobrovolné" přes
časy a marxistické školení neponechaly žádný čas pro rodinný 
život. V každém bytě bydlely stejně dvě nebo více rodin 

Stávky byly zakázány. Jeden z nových příchozích, starý, na
bručený odborář jménem Boris Matei mi řekl: ,,Před čtyřiceti lety 
mne strčili do vězení za to, že jsem bojoval za osmihodinový pra
covní den a nyní, když máme komunistickou vládu, musím ve 
vězení pracovat čtrnáct hodin denně. Jeho zločin spočíval v tom, 
že šéfovi strany Gheorghiu-Dejovi napsal anonymní dopis. Pro-
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testoval jménem svých spolupracovníků proti extrémně špatným 
pracovním podmínkám a řekl, že by v každé kapitalistické zemi 
byli oprávněni stávkovat. Tajná policie přišla k nákladnímu depu, 
kde pracoval. Prověřili rukopis všech deseti tisíc dělníků. Po tý
denním prošetřování byl Boris obviněn, že připravoval stávku 
a byl pro plánování sabotáže odsouzen k patnácti letům vězení. 

Marxistické přesvědčení Borise zůstalo neotřeseno. Necítil 
sympatie pro skupiny jinak smýšlejících, jako svobodné zedná
ře, teosofy a spiritisty, s nimiž byl ve vězení. Také s básníky a spi
sovateli, kteří byli zavřeni kvůli ideám nezávislosti, neměl sou
cit. Všichni jeden po druhém byli přece pozváni na předsednictvo 
strany. Přijali směrnice a měli je lépe znát a ne se honit za přelu
dem objektivní pravdy. 

Boris uváděl: ,,Lenin ve svých knihách zdůrazňuje, jak je dů
ležité v životě najít stanovisko a při tomto stanovisku zůstat. 

Zeptal jsem se ho: ,,Myslíte stranickou linii?" Ale tato doktrína 
staví všechny filozofické pojmy na hlavu. Když tuto celu pozo
ruji z postele, mohu vidět jen okno. Z vašeho místa bych viděl 
dveře. Pohlédnu-li na podlahu, nemohu svým okem zachytit 
strop. Každé hledisko je vlastně slepým hlediskem, protože vám 
pohled z jiných hledisek znemožňuje. Pravdu můžeme najít jen 
tehdy, když opustíme všechna hlediska a přijmeme vnitřní zření 
celku. Apoštol Pavel říká: láska všemu věří - a nejen tomu, o čem 
je ta či ona skupina přesvědčena." Avšak když jsem začal mluvit 
o víte, Boris se rozzlobil. ,,Není Bůh, ani duše, existuje jen hmo
ta. Vyzývám vás, abyste dokázal opak!" 

Řekl jsem mu, že má své argumenty určitě ze stejné komunis
tické učebnice, ve které jsem našel definici polibku: polibek je do
tek dvou párů rtů se vzájemným přenesením mikrovů a kysličníku uhli
čitého. Láska, touha nebo také faleš, kterou může polibek vyjádřit, 
nemá ve vaší filozofii místo. Přílišné zdůrazňování materialis
tické stránky života přináší s sebou nebezpečné duševní ochu
zení. To bere dělníkovi lásku k práci, takže špatná kvalita výrobků 
z komunistických zemí se stala příslovečnou. 

Boris odpověděl: ,, Vím, že se říká sobota byla učiněna pro člo
věka a ne člověk pro sobotu. My všichni jsme zde pro blaho stá
tu. Ztráta osobní svobody a soukromého vlastnictví jsou kroky 
na cestě ke světovému míru." 

Pomyslil jsem si, že i pes bude bojovat proti tomu, kdo by se 
pokusil vzít mu jeho kost. Když však ani patnáct let vězení ne
mohlo Borise vyléčit z iluzí, bylo marné diskutování. Nebo snad 
byl nejnovějším typem udavače? 
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Udávání se rozšířilo jako mor. Když se mluvilo o Bohu nebo 
jsme se nahlas modlili, byl to �ed důvod k udání. K udání sta
čilo učení se nebo vyučování cizí řeči. Venku udával někdy pří
tel, jindy syn, otec, manželka nebo manžel. Nátlak na udavače 
byl nesmírně krutý a tvrdý. Skutečnost byla taková, že udavač 
představoval větší nebezpečí pro takzvané „svobodné" lidi, než 
pro ty, co seděli ve vězení. Na č. 4 bylo možné slyšet daleko ote
vřenější řeči, než kde jinde v Rumunsku, neboť žádný z nás ne
měl dlouho žít. 

VTIP O STALINOVI 

Byl den oslav listopadové revoluce 1917, ,,deseti dní, které 
otřásly světem". Profesor Popp ji připomněl anekdotou. 

„Noví vládci slavili první rok bolševického triumfu tím, že 
uspořádali v lese blízko Moskvy hon. Když pak odpočívali u oh
ně, zeptal se Lenin: »Řekněte mi, soudruzi, co považujete za nej
větší potěšení v životě.« Trocký tekl válku. Zinověv ženy, Kame
něv řečnické umění, moc držet masy svým kouzlem. Stalin byl 
jako vždy skoupý na slovo, avšak Lenin ho přinutil: »Řekni nám 
své mínění.« Konečně Stalin promluvil: »Žádný z vás nezná to 
pravé potěšení, řeknu vám je. Je to někoho nenávidět, ale po léta 
se vydávat za jeho nejlepšího přítele, až jeho hlava důvěrně spo
čine na tvé hrudi a pak mu vrazit nůž do zad. Větší potěšení na 
světě není.« 

Nastalo dlouhé ticho. Už tehdy jsme něco o Stalinových ukrut
nostech věděli. Zbývající část po jeho smrti zveřejnili jeho vlastní 
lidé, a potvrdili tak tuto hrůzostrašnou historku. 

ĎÁBELSKÉ 

· Od jisté doby začaly kolovat zneklidňující zprávy. Mluvilo se 
o přeškolovacím systému vězňů. Ve vězeních Suceava a Pitesti 
byl již použit. Toto přeškolování nebylo prováděno pomocí knih, 
ale ranami. ,, Učitelé" byli většinou školení příslušníci Železné 
gardy, kteří utvořili „Organizaci vězňů s komunistickým pře
svědčením" (VKP). Slyšeli jsme jména jako Turcanu, Levitkij 
a Formagiu, jež tuto skupinu organizovali. Zdálo se, že si počí
nají jako naprostí divoši. 

Báli jsme se, že tato metoda bude zavedena také u nás, avšak 
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Boris se tornu vysmíval. Nemohl pomyslet, že by jeho bývalí le
vicoví spojenci připustili taková zvěrstva. 

„Oni vědí, »že teror nikdy nemůže zničit ideje«," řekl. ,, To 
napsal sociálně demokratický myslitel Karel Kautský na začát
ku ruské revoluce." 

Řekl jsem: ,,Ano, vzpomínám si, co odpověděl Trocký, tehdejší 
ministr války: »Pane Kautský, netušíte, jaký teror použijeme.« Je 
ironií, že vlastní myšlenky Trockého byly v Rusku vymýceny 
terorem stejně jako kapitalismus." 

Opat řekl: ,,Obávám se, že použití teroru a dlouhé kruté mu
čení, mohou zlomit odpor každého člověka, pokud Bůh neučiní 
zázrak." 

,,Nevěřím v zázraky," řekl Boris, ,,děkuji, obejdu se bez nich. 
Dosud ještě nic neotřáslo mým přesvědčením." 

Nálada však ve vězení značně poklesla po krátké návštěvě 
„ vedoucího přeškolování" Forrnagia z Pitesti. Dostal instrukce 
k zavedení tohoto systému u nás. I když jsme do této doby byli 
vystaveni větší část dne mučení, věděli jsme, že dozorci půjdou 
dříve nebo později jíst nebo spát. Nyní byli mezi námi „ vězni 
s komunistickým přesvědčením". Dostali plnou moc k tornu, aby 
nás bili a mučili, kdykoliv je napadne. Za nástroje jim sloužily 
gumové biče. Vláda vybírala mezi nejhoršími a nejvíce násilnic
kými vězni. Před nimi nebylo úniku. Na padesát vězňů připadla 
skupina deseti až dvaceti mužů „ VKP" a tento počet stále rostl. 
Kdo prohlásil, že se stane komunistou, musel svoje obrácení do
kázat tím, že jiné obracel stejným způsobem. 

Hrubé násilnosti byly doplněny rafinovanou krutostí. Dělo se 
tak pod lékařskou kontrolou, aby se zajistilo, že vězeň nezemře. 
Také lékaři byli často členy VKP. Znal jsem například Dr. Turcu. 
Když prohlédl trýzněného vězně, nařídil přestávku klidu, dal mu 
injekci, aby posílil jeho schopnost odporu a řekl lidem provádě
jícím přeškolení, kdy zase mohou začít. Turcu také rozhodoval 
o tom, kdy vězeň dosáhl své hranice, a až do příštího dne byl 
hozen do své cely. 

Vězení se podobalo blázinci. Pacienti s tuberkulózou byli vy
svlečeni, položeni na kamennou podlahu a poléváni vědry ledové 
vody. Vězně nechali celý den hladovět, pak jim svázali za zády 
ruce a nutili je lízat krmivo pro vepře, které před ně hodili na 
zem. Nebyli jsme ušetřeni žádného, ani nejsprostšího ponížení. 
V mnohých vězeních byli vězňové přeškolovateli nuceni poly
kat výkaly a pít moč. Někteří plakali a žebrali, aby jim dali jejich 
vlastní, ne od druhých. Jiní ztratili rozum a s křikem se dožado-

79 



valí ještě víc. Vězňové byli přinuceni provádět veřejně sexuální 
zvrhlosti. Nepovažoval jsem nikdy takové zneuctění těla i duše 
za možné. 

S těmi, kdo byli pevní ve víře, zacházeli nejhůř. Přivazovali je 
na čtyři dny ke kříži, který položili na podlahu. Ostatním věz
ňům přikázali, aby na tělo i obličej přivázaných vyprazdňovali 
své výkaly. Potom kříž postavili. 

Na č. 4 přivedli katolického kněze. Vyprávěl, jak ho ve vězení 
v Pitesti jednou v neděli spustili do latríny. Poručili mu nad vý
kaly sloužit mši a nakonec podat mužům svátost oltářní. 

Zeptal jsem se ho: ,,Poslechl jste?" 
Skryl obličej v dlaních a plakal. Řekl: ,, Trpěl jsem víc než Kris

tus." 
Vše se dělo podle příkazů z Bukurešti. Vedení vězení k tomu 

povzbudilo Turcana, Formagia a další „odborníky", kteří přechá
zeli z jednoho vězení do druhého, kde získávali nové rekruty 
a starali se o to, aby věc neusnula. Přicházeli straničtí vůdcové 
a dokonce muži z ústředního výboru, jako Constantin Doncea 
a státní podtajemník ministerstva vnitra MarinJianu, a přihlíželi 
tomuto „sportu". Boris, který dříve s Jianu spolupracoval, pro
lomil řadu dozorců a chtěl protestovat. A(Jianu svého bývalého 
kolegu poznal nebo ne, nedal to najevo. ,,Nechceme se vměšo
vat, když jedna svině bije druhou," tekl. Jinými slovy: strana se 
distancuje od mučitelů, avšak dovoluje jim mučit dále. ,,Odveďte 
ho pryč," řekl Jianu. Boris byl zbit, až křičel o milost. 

Tento starý odborový pracovník se úplně zhroutil. Když byl 
den a noc vystaven mučení a ponižování, něco se v něm zlomilo. 
Lezl po čtyřech, líbal ruce těm, kdo ho bili a říkal: ,, Děkuji vám 
soudruzi, přivedli jste mě k pravému poznání." Potom začal žva
nit o radostech komunismu a jaký zločin to byl, když setrvával 
v omylu. Po takové porážce potřebovalo jeho svědomí novou 
orientaci, jinak by se byl ve svých očích zesměšnil. Přísahal tedy 
svým mučitelům věrnost a připojil se ke skupině VKP. Jedna 
z prvních obětí, na kterých vyzkoušel svůj bič, byl Dr. Aldea. 

Systém převýchovy, s úspěchem importovaný z Ruska, způ
sobil nečekávané výsledky. Mnozí vězni nyní vyzradili tajem
ství, která si během dlouhých měsíců výslechů ponechali pro sebe. 
Tak zradili své přátelé, své ženy a své rodiče. Výsledkem byla 
nová vlna zatýkání. 
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LÁSKA ZA NENÁVIST 

V té době přibyla do Tirgu-Ocny skupina dělníků, kteří byli 
na nucených pracích v závodě na zpracování olova. Dali je do 
zvláštní cely a přidali k nim další vězně. Když vězni zjistili, že 
mezi nově příchozími jsou kněží, zpovídali se jim, a tak získali 
jejich důvěru. Muži ze závodu mluvili otevřeně o svých tajných 
duchovních i politických aktivitách. Nato byli přemístěni do větší 
cely k přeškolení, kde poznali, že předtím mluvili s donašeči. 

Jeden z nich byl od školitelů zbit do krve a přenesen na č. 4. 
Vyprávěl, že člověk, odpovědný za přeškol<?vání, byl statný 
mladý muž. Smál se a celou dobu vtipkoval. ,,O, bolelo to?" ptal 
se. ,, To je mi velmi líto, pokusme se o to něčím jiným. Jak se vám 
líbilo tohle?" ,,Jestli toho chlapa jednou dostanu do rukou," řekl 
zbitý, ,,stáhnu mu za živa kůži z těla." 

„Tak je to správné," skuhral starý sedlák Badaras, ,,a potom 
na to nasypat sůl a pepř, to povzbudí." Badarasovou denní mod
litbou bylo: ,, Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého bij komunis
ty, Bože. Dej, ať zdechnou, dej, ať trpí jako psi." 

,,Proč říkáte takové věci?" ptal jsem se. ,,Od křesťana se oče
kává něco jiného." 

Pozvedl prosebně ruce k nebi: ,,Říkám to, protože Bůh nemů
že pustit do ráje nikoho, kdo tyhle bastardy neproklíná." 

Mnozí žili jako Badaras v naději na den, kdy budou sami mu
čit své mučitele. Věřili v peklo, které je místem, v němž se budou 
smažit komunisté. Řekl jsem: ,,Nesmíme dávat v sobě prostor 
nenávisti. Muži jako Boris se zhroutili pod hrozným tlakem." 

Avšak nyní se na č. 4 o Borisovi nedalo mluvit. Aby své obrá
cení ke komunismu dokázal, zbil Dr. Aldeu, který velmi zřetelně 
vyjádřil své opovržení k Turcovi a ostatním lékařům patřícím 
k VKP. T'rm se Boris stal nejvíce nenáviděným mužem ve vězení. 
Aldea měl na zádech a ramenou velmi bolestivé vředy a Boris 
ho právě po zádech bil. Vězni by za Aldea dali život, tak jako on 
svůj vydával za ně. Po bití dali lékaři postel na č. 4. Brzy nato 
přišel někdo dovnitř a řekl, že jeden vážně nemocný vězeň po
třebuje Dr. Aldea. 

„ Doktor je příliš nemocen, než aby se mohl pohybovat," řekl 
opat. 

Aldea se zeptal: ,,Kdo to je?" 
,,Boris," řekl muž. Aldea vylezl za velkých bolestí z postele. 

Nikdo nepromluvil ani slovo, když vyšel z cely. 
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SILNĚJŠÍ NEŽ ZDI ŽALÁŘE 

Opat Iscu nám někdy vyprávěl o svých zkušenostech z pra
covních táborů na kanálu Dunaj - Černé moře, kde tisíce lidí 
umíraly hladem a špatným zacházením. Stavba kanálu začala na 
nátlak Rusů, protože jim kanál měl pom,oci odčerpávat výrobu 
z Rumunska rychleji než doposud. Byl to obrovský prestižní pro
jekt, považovaný za symbol komunistického pokroku. Když sku
pina inženýrů vyslovila obavu, že teka nemůže zároveň zásobo
vat vodou kanál i zavlažovací síť, byli zastřeleni jako sabotéři. 
Na postavení tohoto kanálu pracovalo od roku 1949 do roku 1953 
přes 200 000 politických a kriminálních vězňů. Opat byl v Poar
ta-Alba v jedné trestanecké kolonii podél linie výstavby. Ve zchát
ralých barácích za ostnatým drátem bylo 12 000 lidí. Každý vě
zeň musel denně ručně vykopat osm krychlových metrů zeminy. 
Plně naložená kolečka vozili za bití dozorců do příkrých svahů. 
V zimě klesla teplota až na -25 ·c a voda dovezená v sudech za
mrzla. Šířily se nemoci. Mnozí vězni pronikali do zakázaných 
zón v okolí tábora v naději, že budou zastřeleni. 

Do čela přibližně stočlenných „brigád" byli nasazeni nejbru
tálnější zločinci. TI byli odměňováni podle výkonu potravinami 
nebo cigaretami. Ktesťané byli sehnáni do tzv. ,,kněžských bri
gád", kde každý, kdo se jen náznakem bezděčně pokřižoval, byl 
zbit. Nebyl žádný den odpočinku, žádné vánoce a žádné veliko
noce. 

Přesto byl opat v Poarta-Alba svědkem opravdu velice vzác
ných ušlechtilých činů. Otec Cristea, mladý katolický kněz, si 
vysloužil nenávist jednoho pravoslavného kněze - donašeče -
který se ho zeptal: ,,Proč máte tak často zavřené oči? Modlíte se 
snad? Vyzývám vás, abyste tekl pravdu. Věříte stále ještě v Boha?" 

Odpověď „ano" by znamenala přinejmenším zbití. Otec Cris
tea se na okamžik zamyslil: ,, Vím, Andreescu, že mne pokoušíte 
stejně jako farizeové pokoušeli Krista, aby ho mohli udat. Avšak 
Ježíš tekl pravdu a já vám ji chci také říci: ano, věřím v Boha." 

,,Hm. Věříte také v papeže?" pokračoval Andreescu. 
Cristea odpověděl: ,, Věřím také v papeže." Andreescu běžel 

za politickým vedoucím. Ten přišel a poručil mladému muži 
vystoupit z tady. Cristea byl hubený, vyčerpaný, a v hadrech se 
třásl zimou. Funkcionář byl dobře živený, zachumlaný v zimníku 
a na hlavě měl ruskou kožešinovou čepici. ,,Slyšel jsem, že věříte 
v Boha," tekl. 

Otec Cristea otevřel ústa, aby odpověděl. Na tomto momentu 
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lze pochopit, proč je v Matoušově evangeliu na začátku Kázání 
na hoře napsáno „Ježíš otevřel ústa a řekl...". Tato formulace je 
sama o sobě velice zvlášbú, protože přece nikdo nemluví se za
vřenými ústy. Cristea jen pohnul rty a každý cítil, že v tomto 
rozhodujícím okamžiku z jeho úst vyjde velká perla. Křesťané byli 
naplněni bázní. Cristea řekl: ,,Když jsem byl ordinován, věděl 
jsem, že tisíce kněží v průběhu dějin svou víru zaplatily životem. 
Kdykoliv jsem přicházel k oltáři, sliboval jsem Bohu: Teď ti slou
žím v krásných ornátech, ale i kdyby mne zavřeli do vězení, budu 
ti sloužit dál. Pane poručíku, vězení není argument proti víře, 
věřím v Boha." 

Nastalo ticho přerušované jen šuměním větru. Zdálo se, že 
poručík ztratil řeč. Konečně řekl: ,, Věříte v papeže?" 

Odpověď zněla: ,,Od dob sv. Petra papež vždy byl a bude, 
dokud Ježíš nepřijde. Nynější papež s komunismem neuzavřel 
mír. Jeho následovníci to také neudělají. Ano, věřím v papeže." 

Opat končil své vyprávění slovy: ,, Bylo pro mne nesmírně těž
ké odpustit svému pravoslavnému bratru, který se stal donaše
čem. Nejsem přívrženec Říma, avšak v tu chvíli bych rád zavo
lal: viva il papa." 

,,A co se stalo s otcem Cristeou?" zeptal se kdosi. 
,,Na týden ho zavřeli do karceru, kde musel stát a nemohl spát, 

jinak ho zbili. Když stále odmítal zapřít víru, odvedli ho pryč. 
Už jsme ho potom nikdy neviděli. 

REVOLTA 

Převýchova si vyžádala každý den nové oběti. Bylo stále zřej
mější, že jestli se něco nestane, budeme „obráceni" nebo zemře
me. Na č. 4 pronikla zpráva, že mezi komunistickými vězni, 
oběťmi stranických čistek, nejodvážnějšími z nás, se chystá asi 
nějaký protest. Strážci s nimi jednali opatrněji, neboť ti, kteří dnes 
seděli ve vězení, mohli zítra mít zase moc. Křesťané se dohado
vali, co dělat. Mají v případě povstání spolupracovat nebo je to 
příležitost nastavit druhou tvář? Někteří z vězňů byli proti ná
silným opatřením. 

Rekl jsem na to: ,,Ježíš je obvykle představován jako mírný 
a laskavý, avšak byl také bojovník. Vyhnal obchodníky bičem 
z chrámu a dal svým následovníkům Starý zákon s jeho ohnivou 
prudkosti Rozhodli jsme se tedy s rebely spolupracovat. Jen málo 
se mohlo udržet v tajnosti, protože bylo mezi námi mnoho do-
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našečů. Překážkou byla také nedůvěra mezi antisemity a Židy, 
mezi sedláky a statkáři, mezi pravoslavnými a katolíky. 

Ve městě Tirgul-Ocna se jednou za týden konal fotbalový zá
pas na stadionu, který byl v blízkosti vězení. Na 1. máje, kdy měla 
propuknout nová vlna převýchovy, jsme se doslechli, že v pět 
hodin začne na stadionu zápas a že tam bude celé město. To byla 
příležitost pro naši demonstraci. Signálem bylo rozbití okna. 

Brzy po začátku hry bylo odkudsi slyšet tiché řinčení rozbité
ho skla. Ve vězení vypukla vřava. Okna řinčela, vězni vyhazo
vali ven talíře a podnosy, rozbíjeli židle. Kdosi začal vytrvale 
křičet: ,,Pomozte nám, pomozte nám!" Z horních oken, odkud 
bylo vidět na stadion, křičeli muži: ,,Jsme zde mučeni! Vaši otco
vé, bratři a synové jsou zabíjeni!" 

Hra byla přerušena. Sběhl se dav lidí a zaplnil ulici pod vě
zeňskou zdí. Jeden z vězňů si přeřízl zápěstí. Strážci začali bít 
obušky a dav lidí na ulici byl rychle rozehnán vojáky mávajícími 
pažbami pušek. Nám nezbylo nic jiného, než dát vězení do po
řádku a spočítat ztráty. Patřil k nim i Boris. Snažil se zpod no
hou dozorců odtáhnout jednoho spoluvězně a byl při tom sra
žen k zemi a těžce zraněn. Opět musel o něho pečovat Dr. A ldea. 
Poslali jsme mu pozdravy, ale nedostali žádnou odpověď. Pak 
jsme se dověděli, že byl převeden do jiného vězení. 

Zpráva o revoltě se rychle rozšířila po celé zemi. Odvetná opat
ření nebyla žádná, jen režim byl přísnější. Kdo byl podezřelý jako 
strůjce spiknutí, dostal se do jiného vězení. Avšak bez lékařského 
ošetření, které bylo v Tirgul-Ocna, mnozí z těchto mužů zemřeli. 

RUKU V RUCE 

Záchvaty kašle opata Iscu se s každým dnem prodlužovaly. 
Po létech hladovění a strádání, kterému byl vystaven při stavbě 
kanálu, bylo jeho tělo vychrtlé a zmítalo se hroznými křečemi. 
Leželi jsme a viděli ho umírat. Někdy ani nepoznal přátele, kteří 
mu přišli pomoci. Několik málo hodin, v nichž byl při vědomí, 
se šeptem modlil a vždy měl slova potěšení pro druhé. 

Do Tirgul-Ocna přišli další, kteří přežili pracovní tábor na ka
nále. Jejich hrůzné příběhy připomínaly egyptské otroctví dětí 
Izraele. Zvlášť hořké bylo, že utiskovaní museli chválit své utis
kovatele. Byl mezi nimi jeden slavný hudební skladatel, jenž 
musel napsat pochvalné hymny na Stalina, za jejichž doprovodu 
pochodovali dělníci do práce. 
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Jednou se vězeň zhroutil a lékař ho prohlásil za mrtvého. ,,Ne
smysl," řval plukovník Albon, nenáviděný velitel z Poarta-Alba, 
a kopl do mrtvého. ,,Postavte ho do práce!" 

Měl jsem postel mezi opatem Iscu a mladým Vasileskem. Va
silescu byl také obětí stavby kanálu, i když jiného druhu. Byl zlo
činec, kterého ustanovili za vedoucího „kněžské brigády". Ne
chával vězně pracovat až do úpadu. Avšak z nějakého důvodu 
se znelíbil plukovruku Albonovi a byl jím tak brutálně zbit, že 
umíral. Velice se mu zhoršila tuberkulóza. Vasilescu nebyl od 
přírody zlý. Měl hrubě řezaný, čtverhranný obličej s tmavými 
kudrnatými vlasy, které mu padaly hluboko do čela a dodávaly 
mu vzhled mladého zmateného býka. Byl svéhlavý a téměř bez 
jakéhokoliv vzdělání. Nikdy neusiloval o řádné povolám; brá
nila mu v tom jeho žádost po dobrých věcech života. Avšak stej
ně jako úkladný vrah v „Macbethu" měl i on velmi tvrdý život. 
„Koho zlé údery světa tak zasáhnou, ten se nestará o to, co dělá 
světu navzdory." 

Vyprávěl nám: ,,Když se jednou do takového tábora dostaneš, 
uděláš všechno pro to, aby ses zase odtud dostal ven. Albon mi 
slíbil, že mě pustí ven, budu-li dělat, co mi řekne." Chtěl mít šaty, 
děvče, se kterým by mohl tančit. A strana ho postavila před vol
bu buá týrat, nebo být ztýrán. 

„Poslali nás do zvláštruho tábora, určeného k výcviku tajné 
policie. K našim povinnostem patřilo střílet kočky Va psy, a pak 
zvířata, která ještě zůstala naživu, dorazit bodáky. Rekl jsem, že 
to dělat nemohu. Dostal jsem odpověď: ,,Pak totéž uděláme s te-
bo I" u. 

Vasilescu stále znovu a znovu vyprávěl o hrozných činech, 
kterých se dopustil v lágru na kanálu. Ani opata neušetřil. Zjevně 
se nyru blížil konci. Pokusil jsem se ho potěšit, ale nenalézal po
koj. Jedné noci se probudil a zápasil s dechem. Řekl: ,,Pastore, 
umírám, modlete se za mne." Pak usnul, ale po chvíli se náhle 
probudil a vykřikl: ,, Věřím v Boha." Potom začal plakat. 

Když svítalo, zavolal opat Iscu dva vězně ke své posteli a při
kázal jim: ,,Odneste mne!" ,,Ale jste příliš nemocný," protesto
vali. ,,Co se děje, nemůžeme to udělat my?" ptali se jim. 

,,Ne, odneste mne," řekl opat. Zvedli ho. Řekl: ,,K posteli Vasi
lesca." 

Opat si sedl vedle mladého muže, který ho mučil, a položil 
mu jemně ruku na rameno. ,,Uklidni se," řekl mírně. ,,Jsi ještě 
moc mladý, nemohl jsi vůbec vědět, co děláš." Hadrem setřel pot 
z čela chlapce. ,,Odpouštím ti z celého srdce a každý křesťan by 
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udělal totéž. A když odpustíme my, jistě odpustí i Kristus, který 
je lepší než jsme my. V nebi je místo i pro tebe." Než jej odnesli 
zpět na postel, vyslechl Vasilescovu zpověď a posloužil mu sv. Ve
čeří Páně. Té noci zemřeli oba, opat i Vasilescu. Jsem přesvědčen, 
že šli do nebe ruku v ruce. 

KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ ... 

Dr. Aldea mi nařídil pneumotorax. Během několika minut mi 
zavedli dutou jehlu, a vnikajíd vzduch vytvořil pro nemocnou 
část plic uklidňující polštář. Zásah byl poměrně bezbolestný 
a brzy nato jsem usnul. Když jsem se opět probudil, seděl u mé 
postele profesor Popp. Byl jsem šťastný, že ho zase vidím. Byl 
měsíce ve vězení v Jilavě a mnoho tam vytrpěl při 11přeškolová
ní". Rozmlouvali jsme celé hodiny. 

Profesor mi vyprávěl, že v Jilavě bylo mnoho sebevražd. To
též se dělo i v jiných vězeních. V Gherle a Pitesti se muži vrhali 
z horních pater schodiště dolů, než je obehnali drátěným pleti
vem. Někteří si podřezali žíly sklem, jiní se oběsili. Několik vězňů 
zemřelo na následky vypití dezinfekčního prostředku. Jeden 
ubohý starý pravoslavný kněz skočil střemhlav dolů z horního 
patra postele. Než zemřel na následky zlomeniny lebeční kosti, 
musel to několikrát zopakovat. 

Profesor pokračoval: ,,Mučili ho. Kdyby opět začalo nové II pře
školování", bál se, že by se zhroutil a zapřel víru. Byl to velmi 
přísný muž. Jeden vězeň mu vyznal, že kdysi pracoval pro ko
munisty. Nato mu otec Joja zakázal na patnáct let přijímat sv. Ve
čeři Páně. 

Mezi lidmi, kteří spáchali sebevraždu, byli známí muži, jako 
Gheorghe Bratianu, významná politická osobnost rumunské 
předválečné doby. Nenašel jinou možnost, jak si vzít život, než 
hladovku. Jeho spoluvězni o tom nevěděli a ani se o to nestarali. 
Vůbec je to nenapadlo. Vedoud osobnost liberální strany Rosculet 
spáchal sebevraždu ve vězení Sighet. Patřil k těm, kteří se do
mnívali, že domácí komunisté jsou jiní než ruští. Byl ministrem 
kultury a když si strana jeho jménem dostatečně pomohla, dala 
ho zatknout jako kontrarevolucionáře. Hrůzy „ přeškolování" 
způsobily v mnohých vězeních nepokoje a zprávy o nich se ší
řily po celé zemi. Potom dvě na sobě nezávislé události vynesly 
pravdu na světlo. 

Nenáviděný plukovník tajné policie Sepeanu prováděl in-
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spekci v Tirgul-Ocně. Povšiml si nového plotu a zeptal se velite
le Brumy: ,,Proč jste to postavili? Dřevo mělo být raději použito 
na bití těch kontrarevolucionářů," a hlučně se zasmál. 

To vězně rozzuřilo, protože v Trrgu-Ocně stále ještě doutnala 
rebelie. Bývalý major křičel: ,,Něco se musí udělat!" a rozhodl 
se, že on bude ten, kdo to provede. Když Sepeanu odešel, major 
požádal, aby poslali z Bukurešti zvláštního vyšetřovatele, že mu 
chce sdělit tajné doznání. 

Vyšetřovatel přišel a major mu řekl: ,, Víte, že jsem byl odsou
zen jako válečný zločinec k dvaceti letům nucených prací za za
střelení ruských zajatců. Avšak jako major jsem tyto muže vlast
noručně nezastřelil. Mohu vám říci, kdo to udělal: byl to poručík 
jménem Sepeanu, dnes plukovník tajné policie." Tak přišel Se
peanu jako válečný zločinec před soud a byl odsouzen k dvaceti 
letům. Při soudním přelíčení mluvil o tom, co se v rámci přeško
lovacího systému ve vězeních dělo. 

Druhý případ se týkal jiného šéfa tajné policie. Plukovník Vir
gil Weiss byl přítelem Anny Paukerové a jiných členů vlády. Ale 
pak se s nimi nepohodl a skončil ve vězení Pitesti. Tam se dostal 
do rukou Turcana, vedoucího „ vězňů komunistického přesvěd
čení". 

Muž, který Turcanovi pomáhal při mučení, mi později vyprá
věl, že plukovník ztratil při mučení třikrát během hodiny vědo
mí. Vzkřísili ho studenou vodou. Pak řekl: ,,Dobře, řeknu všech
no, co jsem dosud zamlčel. Uvidíme, zda to vaši představení 
unesou." Turcanu si myslel, že narazil na tajemství, které mu do
pomůže ke slíbenému propuštění. ,,Jestli budeš teď lhát, zabiji 
tě," vyhrožoval mu. Weiss řekl: ,,Chci sdělit důležité věci, ale vám 
ne. Týkají se představitelů na vysokých místech." 

Byl převezen do Bukurešti, kde strávil několik týdnů v ne
mocnici. Tam s ním hovořili členové ústředního výboru soupe
řící s klikou Paukerové. Weiss prozradil, že ministři Paukerová, 
Luca a Georgescu ho pověřili opatřením falešných pasů, aby 
v případě nouze mohli rychle opustit Rumunsko. Také převedli 
velké sumy peněz do švýcarských bank. Weiss informoval De
jovy přátele o přeškolování a ukázal jeho stopy na vlastním těle. 
Byli znepokojeni. Stáli nyní totiž před změnou vnitřní stranické 
linie a mohl by je postihnout stejný osud. Někteří o těchto nepří
stojnostech nic nevěděli, jiní předstírali, že nic nevěděli. Ale za
čalo vyšetřování. Vedoucí přeškolování byli vyslýcháni v hlavním 
stanu tajné policie. Mnozí z nich, Turcana nevyjímaje, byli od
souzeni k smrti. Skandál s přeškolováním byl použit jako útočná 
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zbraň proti ministerstvu vnitra, které řídil Theohar Georgescu. 
V r. 1952 následovala stranická čistka. Ta přivedla ke konečnému 
pádu triumvirát vládnoucí v Rumunsku od převzetí moci komu
nisty. Ministry Vasila Lucu a Annu Paukerovou obvinili za in
flační katastrofu a za pohromu způsobenou kolektivizací. 

PÍSEŇ ŽIVOTA 

Zmínil jsem již muže, kteří přicházeli pomáhat na č. 4. Mnozí 
z nich byli rolníci, kteří rebelovali proti násilné kolektivizaci země. 
Věznice Rumunska byly plné takových lidí. A tisíce jiných byly 
hromadně postříleny. 

Tito muži vyprávěli to nejhorší. Jejich majetek byl zabaven 
a podle zákona o reformě půdy z r. 1949 nedostali žádné odškod
nění. Stali se přes noc žebráky. Protože nemohli nic ztratit, roz
hodli se k odvetě. Komunističtí funkcionáři měli být zastřeleni, 
politi benzinem a spáleni. Avšak všechno bylo marné. Povstání 
rolníků chyběla správná organizace. Vypuklo na různých mís
tech a v různém čase, a vláda byla schopna je ihned potlačit. 

Starý, větrem ošlehaný ovčák Ghica mi vyprávěl svou histo
rii. ,, Lidé od tajné policie mi ukázali dvě zrezavělé pušky a řekli: 
to jsme vykopali ve tvojí stodole. Nechceš-li přijít před soud, při
poj se ke kolektivu. Já jsem souhlasil. Potom přišli, aby odvedli 
zvířata. Tu jsem ztratil hlavu a _pokusil se jim v tom zabránit. 
Ztloukli mne - a teď jsem zde. Čtrnáct let nucené práce. Ztratil 
jsem pole, ovce, ženu, děti, všechno. 

Jiný vyprávěl, že byl okraden o stádo. Prosil, aby si mohl ne
chat aspoň zvonce svých ovcí. Funkcionáři se smáli a vyhověli 
mu. Přinesl zvonky na sýpku a zavěsil je na provaz. Celou noc 
tam seděl a občas zvonce rozezněl. Když nastalo ráno, běžel přes 
celou ves k sídlu strany a probodl tajemníka. 

1řetí rolník měl dva tažné koně. Jeho největší radostí bylo krmit 
je a pečovat o ně. Když mu je vzali, zapálil stáje kolektivního 
hospodářství. 

Avšak toho roku se do vězení dostalo málo zemědělců. Ghe
orghiu-Dej měl pevně v rukou vedení strany a v r. 1952 se stal 
ministerským předsedou. Omezením kolektivizace chtěl zvýšit 
svoji popularitu. Luca, Paukerová a Georgescu byli sesazeni 
z funkce. 

Přišla zima se silnými sněhovými bouřemi. Ze střech visely 
tlusté rampouchy, okenní tabule byly zamrzlé. Venku mráz ne-
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dovolovval ani nadechnout se. V prosinci napadly téměř dva metry 
sněhu. Ríkalo se, že je to nejchladnější zima za sto let. Topení 
nebylo, ale protože na č. 4 každou chvíli někdo zemi'el, pone
chali jsme si povlečení zemřelých. A tak každý z nás měl dvě až 
tři deky místo jedné, která mu byla přidělena. Pak ale přišla kon
trola, a každý si směl ponechat jen jednu deku. Celou zimu jsme 
spali oblečeni. často jsme neměli ani chleba. Polévka z nahnilých 
mrkví,jež se nedaly prodávat, byla ještě slabší. 

Na Stědrý večer všichni vězni zvážněli. Nebyly slyšet hádky 
ani klení a jen málokdo se smál. Každý z nás myslel na své milé. 
Cítili jsme se spojeni s ostatním lidstvem, ačkoliv se jindy zdálo 
našemu vězeňskému životu úplně vzdálené. 

Mluvil jsem o Kristu, ale po celou dobu jsem měl ruce a nohy 
jako kusy ledu a zuby mi cvakaly zimou. Zdálo se mi, že se le
dový dotek hladu šíří ze žaludku po celém těle. Jen srdce zůstalo 
živé. Když jsem už dál mluvit nemohl, pokračoval tam, kde jsem 
přestal, jeden prostý rolník. Aristar nikdy nechodil do školy, ale 
mluvil s velkou samozřejmostí a popsal narození Ježíše tak při
rozeně, jakoby se před týdnem událo v jeho stodole. Všichni po
sluchači měli slzy v očích. 

Toho večera začal ve vězení kdosi zpívat. Nejprve zněl jeho 
hlas jen tiše, a v myšlenkách na ženu a syna jsem ho zpočátku 
vůbec nevnímal. V mrazivém vzduchu zpěv postupně zesiloval 
k nádherné plnosti, až se rozezvučel na chodbách. Každý přeru
šil své zaměstnání a naslouchal. 

Když muž píseň dozpíval, byli všichni docela tiší. Dozorci se
děli ve své místnosti těsně namačkáni kolem koksových kamen 
a za celý večer nedali jedinou ránu. Začali jsme si vyprávět. Když 
poprosili o příběh mne, myslel jsem na tu krásnou píseň a vy
právěl starou židovskou legendu. 

Saul, král Izraele, přivedl na svůj dvůr pastýře Davida, který dosáhl 
veliké slávy v boji proti Goliášovi. David miloval hudbu, a když 
v paláci uviděl nádhernou harfu, byl nadšený. Saul tekl: ,,Tento ná
stroj byl velice drahý, ale zklamal mne. Vydává jen ošklivé zvuky." 
David vzal harfu a vyzkoušel ji. Zahrál na ni tak nádherně, že každý 
byl hluboce pohnut. Zdálo se jim, že harfa zpívá, směje se i pláče. 
Král se divil, jak je možné, že jeho harfeníci na ní vyloudili jen diso
nance, zatímco Davidovi tak krásně zní. David, který se měl později 
stál králem, odpověděl: ,, Všichni přede mnou se pokoušeli hrát na 
těchto strunách svou vlastní hudbu, ale já jsem zpíval harfě její vlastní 
píseň. Připomněl jsem jí, jak byla ještě mladým stromkem, v jehož 
větvich švitořili ptáci a slunce probouzelo jeho pupeny k životu. Pak 
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jsem jí připomněl den, kdy přišli lidé, aby strom porazili. V tu chvíli 
pod mýma rukama plakala. Vysvětlil jsem jí, že to není konec. Smrt 
stromu je jen začátek nového života, v němž jako harfa může chválit 
Boha. A ty jsi, králi, slyšel, jak zajásala pod mými prsty. Když přijde 
Mesiáš, budou se mnozí pokoušet na své harfě hrát vlastní melodie, 
ale bude to znít falešně. Na jeho harfě musíme zpívat jeho píseň. Pí
seň jeho života, radosti, utrpení, bolestí, píseň o jeho smrti a vzkříšení. 
Jen potom to bude pravá hudba." 

Takovou píseň jsme ve vězení Trrgu-Ocně slyšeli o vánocích. 

JANOVO EVANGELIUM 

Aristar zemřel v únoru. A bychom ho mohli pohřbít, museli 
jsme odházet hluboký sníh a rozbít jako na kámen zmrzlou půdu. 
Pohřbili jsme ho vedle opata lscu, Gafenca, Bucura a dalších, které 
poznal na č. 4. Jeho postel obsadil Avram Radonovici, bývalý 
hudební kritik z Bukurešti. Avram znal dlouhé pasáže z Bacho
vých, Beethovenových a Mozartových partitur a celé hodiny si 
je pobrukoval. Pro nás to byl jako koncert symfonického orches
tru. Ale on si s sebou přinesl ještě větší vzácnost. Kvůli tuberku
lóze, která zasáhla páteř, ho přivezli do Turgal-Ocny v sádrovém 
obvazu. Brzy jsme zpozorovali, jak Avram vždy sáhl do svého 
šedého krunýře a vytáhl na světlo čtením opotřebovanou knihu. 
My všichni jsme léta nic tištěného neviděli. Tiše ležel a obracel 
stránku za stránkou, až si uvědomil, že na něho zírají zvědavé 
oči. 

Řekl jsem:" Vy máte knihu. Jakou? Odkud ji máte?" 
„Je to Janovo evangelium," odpověděl Avram. ,,Když přišla 

policie, aby mne odvedla, podařilo se mi ji ještě rychle schovat 
do sádrového obvazu. Chcete si ji půjčit?" usmál se. Vzal jsem 
knížečku do ruky, jako by to byl živý pták. Žádná životodárná 
droga by pro mne nemohla být drahocennější. Mnoho z Bible jsem 
se naučil zpaměti, a Bibli také vyučoval v jednom semináři. Avšak 
den po dni se mi biblické verše víc a víc vytrácely z paměti. často 
jsem se snažil připomínat si velkou výhodu toho, že mi chybí 
Bible: v Bibli čteme to, co Bůh řekl prorokům a svatým, kdežto já 
jsem nucen naslouchat tomu, co Bůh řekne přímo mně. Janovo 
evangelium putovalo z ruky do ruky. Bylo těžké se s ním roz
loučit. Myslím, že vězení je těžší pro vzdělané lidi než pro děl
níky a rolníky. Dělníci a rolníci zde najdou často různorodější 
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a zajímavější společnost, než měli předtím. Avšak člověk, který 
je zvyklý číst, se cítí jako ryba na suchu. 

Mnozí se učili nazpamět celé evangelium. Každý den jsme 
o něm diskutovali, jen jsme museli pečlivě uvážit, které vězně 
můžeme do našeho tajemství zasvětit. Toto Janovo evangelium 
pomoh!o mnohým najít cestu k Ježíši. Byl mezi nimi i profesor 
Popp. Zivot ve společenství živých křesťanů ho přitáhl k víře. 
Slova Janova dokončila tuto předběžnou práci. Zůstala však ješ
tě poslední překážka. 

„Opět jsem se pokoušel modlit se," řekl profesor. ,,Avšak kromě 
odříkávání pravoslavných formulek, které jsem se jako hoch učil, 
a proseb o přízeň Všemohoucího, na kterou nemám žádný ná
rok, už nemám co říci. Je to jako s tím králem v Hamletovi: mé 
slovo se vznáší, ale duch zůstává dole." 

Vyprávěl jsem mu o faráři, který byl zavolán k jednomu starci 
na smrtelné posteli. Chtěl si sednout na židli vedle postele, avšak 
starý muž prosil: ,,Prosím, nesedejte si sem." Farář si přinesl ji
nou židli, vyslechl zpověď a posloužil mu sv. Večeří Páně. 

Muž opět malinko ožil a řekl: ,,Chtěl bych vám vyprávět histo
rii té židle. Před padesáti lety, když jsem byl ještě mladý, navští
vil mne starý pastor a zeptal se, zda se modlím. Odpověděl jsem, 
že ne. Nemám nikoho, ke komu se mohu modlit. I když budu volat 
hlasitě, jak jen nejvíc mohu, neuslyší mne ani muž, který bydlí 
nade mnou o poschodí výše, jak to může slyšet Bůh v nebi? Tak
hle se modlit nezkoušej, odpověděl přátelsky pastor. Místo toho 
se každé ráno posaď a postav si vedle sebe prázdnou židli. Před
stav si, že na ní sedí Ježíš Kristus, stejně jako sedával v mnohých 
domech v Palestině. Co bys mu řekl?" ,,Kdybych byl čestný, řekl 
bych mu, že v něho nevěřím." ,,Dobře," řekl pastor, ,,to ukazuje, 
co si opravdu myslíš. Můžeš udělat ještě něco. Vyzkoušet ho.Jestli 
existuje, ať ti to dokáže. Nebo jestli nesouhlasíš s Božím způso
bem vlády, proč mu to neřekneš? Nebyl bys první, kdo si stěžo
val. Král David a Job také řekli Bohu, že podle jejich mínění je 
nespravedlivý. Nebo máš nějaké přání? Pak řekni Ježíši přesně 
o co jde. Když to dostaneš, poděk'!j mu. To vše patří k modlitbě. 
Neodříkávej žádné zbožné fráze. Rekni to, co si myslíš." 

Umírající muž pokračoval: ,,Nevěřil jsem v Krista, ale věřil jsem 
starému pastorovi. Z lásky k němu jsem si sedl před tuto židli 
a dělal, jako by na ní seděl Kristus. Několik dnů to byla jen hra, 
ale pak jsem poznal, že je přítomen. Probíral jsem skutečné pro
blémy se Spasitelem, který tu skutečně byl, hledal jsem jeho ve
dení a byl jsem veden. Modlitba se stala rozhovorem. Od té doby 
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uplynulo padesát let a každý den mluvím s Ježíšem, který sedí 
na této židli." 

Pastor byl při tom, když ten muž zemřel. Naposledy ještě na-
táhl ruku k neviditelnému příteli na židli. 

Profesor se zeptal: ,, Modlíte se také tímto způsobem?" Rekl 
jsem: ,,Rád si představuji, že Ježíš stojí vedle mne a že s ním smím 
rozmlouvat tak jako teá s vámi. Lidé v Nazaretě a Betlémě mu 
neříkali modlitby. Mluvili s ním o tom, co měli na srdci, a i my to 
tak máme dělat." Popp řekl: ,,Co myslíte, proč se mnozí z těch, 
kteří s ním před dvěma tisíci lety mluvili, nestali jeho učedníky?" 

Odpověděl jsem: ,,Židé se po staletí modlili za příchod Mesiá
še. Nikdo to nedělal hlasitěji než sanhedrin, velerada. Ale jak
mile Mesiáš skutečně přišel, posmívali se mu, plivali na něho 
a odsoudili ho k smrti. Nemohli potřebovat muže, který narušil 
jejich pohodlnou rutinu. To platí také dnes o mnohých lidech ze 
všech národů." 

Profesor Popp se stal křesťanem. Později mi řekl: ,,Když jsem 
vás uviděl poprvé, měl jsem předtuchu, že byste mi mohl něco 
dát." Taková vnuknutí nebyla ve vězení nic neobvyklého. Když 
je člověk docela odříznut od vnějšího světa, otvírá se mu nový 
smysl pro neviditelné věci. Velice jsme se sblížili. Často, když jsme 
spolu tiše seděli, vyslovil myšlenky, které mi právě procházely 
hlavou. Tak by to mělo být mezi přáteli i mezi manželi, avšak 
bývá to jen málokdy. 

ZÁZRAK 

V březnu nastala konečně obleva. Rampouchy tály a sníh le
žel jen místy. Na holých stromech bylo vidět pupeny, a slyšeli 
jsme opět zpívat ptáky. Naše omrzlé ruce, do hadrů zavinuté 
nohy a zimou ztuhlé obličeje opět pocítily nový dech života. 

Vězení zelektrizovala zpráva. Jeden vězeň byl převezen na 
krátký čas do městské nemocnice, kde viděl uklízečku, jak za
metá a pláče. Zeptal se, co se jí stalo. ,,Náš tatíček Stalin je mr
tev," vzlykala, ,, je to v novinách." My jsme neprolili ani jednu 
slzu. Každý přemýšlel pln vzrušení, jaké důsledky by tato udá
lost mohla mít. 

Popp prohlásil: ,,Je-li Stalin mrtev, pak je mrtev také stali
nismus. Diktatura nepřežije diktátora. Kdosi namítl: ,,ale komu
nismus přece Lenina také přežil. ,,Za několik dní potom jsme sly
šeli vyzvánění zvonů a pískot lokomotiv, oznamující Stalinův 
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pohřeb v Moskvě. Vězni odpověděli salvami smíchu a kletbami, 
dozorci protáhli obličeje a funkcionáři byli nervózní. Nikdo ne
věděl, co se nyní bude dít. 

Po týdnech nejistoty se u nás objevil vysoký úředník minister
stva spravedlnosti. Pochopili jsme, že byl pověřen inspekcí vě
zeňských poměrů. Procházel cely a dotazoval se na stížnosti, ale 
všude ho provázelo mlčení. Mnozí se domnívali, že jde o léčku. 
Když dorazil na č. 4, ujal jsem se slova: ,,Musím něco říci. Ale 
nezačnu, dokud mi neslíbíte, že mne vyslechnete až dg konce." 

,,K vůli tomu jsem sem přišel," řekl úředník zdvořile. Rekl jsem: 
,,Pane státní návladní, máte v historii pověstného předchůdce. 
Jmenoval se Pontský Pilát. Byl požádán, aby soudil muže, o jehož 
nevině byl přesvědčen. Pilát si však řekl: Co na tom? Mám si kvůli 
nějakému tesaři, a k tomu ještě Židu, zničit kariéru? 

Toto zneužití soudcovské moci dodnes nebylo zapomenuto, 
ačkoliv od té doby uplynulo dva tisíce let. Ať přijdete do které
koliv církve na světě, uslyšíte ve vyznání víry, že Ježíš byl ukři
žován pod Pontským Pilátem." Moji přátelé na č. 4 měli usta
rané obličeje. Pokračoval jsem: ,,Ptejte se svého svědomí, pane 
státní návladní, a musíte přiznat, že jsme obětmi křiklavé nespra
vedlnosti. I když jsme v očích strany viníky a měli bychom si své 
zločiny odpykat ve vězení, toto zde je prodloužený rozsudek 
smrti. Než podáte svou zprávu, podívejte se na naše jídlo. Všim
něte si, že nemáme ani topení, ani nejjednodušší léky. Umíráme 
ve špíně a nemocech. Informujte se o krutostech, které jsme vy
trpěli a pak napište pravdu. Nemyjte si ruce jako Pilát, na úkor 
beZJilOCných lidí." 

Ufedník se na mne pochmurně podíval,. otočil se na podpatku 
a beze slova vyšel ven. 

Po vězení se rychle rozšířila zpráva o tom, že mne vyslechl, 
a to dodalo ostatním odvahu mluvit. Ještě než funkcionář opus
til vězení, doslechli jsme se, že v kanceláři velitele padala zlá slo
va. Ten den začali být dozorci zdvořilí, téměř provinilí. Za týden 
byl propuštěn velitel. 

Náš pobyt ve vězení doznal některá zlepšení a já jsem začal 
vstávat z postele a snažil se ujít každý den několik kroků. Dr. Al
dea přivedl vězeňského lékaře a prosil ho, aby mne prohlédl. 

,,Nejsme z vás chytří," řekl Aldea.,, Vaše plíce jsou jako řešeto, 
také páteř je zasažena. Nemohu vás dát do sádry, ani není nutný 
chirurgický zásah. Váš zdravotní stav se sice nezlepšil, ale také 
nezhoršil. Proto vás z č. 4 přeložíme jinam. 

Moji přátelé byli nesmírně šťastni. Po dvou a půl letech jsem 
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byl první člověk, který tuto celu opustil živý, a to bylo pro ně 
povzbuzením. ,,Jak to přijde, pastore," žertoval jeden z nich, 
,, pi:_oč vaše tělo neposlechlo lékařské ph1cazy a nezemřelo?" 

Rekl jsem na to: ,,Pravděpodobně by se nějaké lékařské vy
světlení našlo. Ale za války jsem při hledání vysvětlení dostal 
jedinečnou lekci. Setkal jsem se tehdy s několika straníky, kteří 
byli v Rusku. Ptal jsem se jich, proč Sovětský svaz tak najednou 
téměř zastavil nepřátelskou kampaň proti náboženství. Místo 
odpovědi se mne jeden z nich zeptal, co si o tom myslím já. Od
pověděl jsem, že je to pravděpodobně ústupek vůči Anglii a Ame
rice, protože podporovaly Rusko ve válce. Funkcionář se usmál. 
To je vysvětlení, které bych dal jako komunista. Kdybych byl 
křesťan, řekl bych, že je to vyslyšení modliteb. Mlčel jsem, pro
tože měl pravdu. V Bibli se vypráví o prorokovi, kterého jednou 
pokáral osel. Proto vám teá říkám: skutečnost, že jsem ještě na
živu, je Boží zázrak a vyslyšení modliteb." 

Věděl jsem, že se za mne modlí mnoho lidí, kteří mne znají. 
Nejen ve vězení, ale i členové mého sboru. Ale teprve po mno
hých letech jsem se dověděl, že se k jejich přímluvám připojily 
tisíce na celém světě. 

GENERÁL BEZ HOLÍNEK 

Číslo. 4 se podobalo oltáři, na kterém byli lidé vírou promě
něni a přetvořeni. Radoval jsem se, že jsem naživu, ale změna 
cely znamenala sestup. Z ovzduší ušlechtilého smýšlení a sebe
obětování jsem se vrátil do světa hádek, marnosti a přetvářky. 
Bylo tragikomické vidět, jak mnozí ze zástupců dřívější horní 
vrstvy křečovitě lpí na svých iluzích. Zpustlé „excelence" si na
vzájem přály dobrý den, vyhladovělí „generálové" se vzájemně 
dotazovali na zdraví a nekonečně diskutovali o znovunabytí ztra
ceného bohatstvi. 

Jednomu z nich, Vasilu Doncovi, jsem dal kousek motouzu, 
aby si mohl pevně přivázat kalhoty. Ve vězení je motouz vzác
ností. Ale když jsem příštího dne toho muže oslovil, úplně mne 
ignoroval. Opomenul jsem ho oslovit „ pane generále". 

Stejně jako ostatní, byl také Donca ochoten dát všechno za ci
garetu. Tabák však měli pouze dozorci. Měli zakázáno dávat ho 
dál, ale během noci hodně kouřili a ráno byl dvůr vždy posetý 
cigaretovými nedopalky. Ráno nejdříve vypustili představené cel 
a informátory, kteří tak měli monopol na sbírání nedopalků. Ale 
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někdy se poštěstilo i jinému vězni něco najít Potom stál obklo
pen svými přáteli a jeden po druhém kouřili nedopalek napích
nutý na špendlík. 

Jednou ráno stál u našich dveří, blízko mojí pryčny dozorce 
a právě si zapaloval cigaretu. Donca se připlížil přes celou celu 
ke dveřím a začal tiše, ale důrazně na dozorce mluvit: 

,,Soudruhu, co byste za tu cigaretu chtěl?" 
Strážce se zašklebil: ,,Co můžete nabídnout pane generále?" 

Donca neměl vůbec nic, avšak pokoušel se naparovat. 
„Nejsem tak úplně bez přátel na vysokých místech. Každá 

pozornost, kterou mi prokážete, nezůstane bez odměny." 
,, Tak? Vlivní přátelé? Jste vůbec správný komunista, generále?'' 
„Já jsem věrný Rumun, pane strážmistře." ,, Tak, tak! Kdybyste 

byl věrný rumunský komunista, dal bych vám jednu." Donca 
zaváhal a rozhlédl se kradmo kolem. Dozorce se otočil, jako by 
chtěl odejít. ,,Počkejte, samozřejmě jsem věrný rumunský komu
nista." 

Dozorce pokynul kamarádům, aby se přišli pobavit. ,, Tak vy 
tančíte, podle ruské píšťaly, generále? Do toho, zatancujte nám 
něco! Zatancujte ruský medvědí tanec!" A podal mu cigaretu. 

S rozpaženýma rukama a s bolestným šklebem poskakoval 
Donca z nohy na nohu. Strážci se smíchem popadali za břicha. 
Když Donca lezl dozorcům mezi nohama a hledal odhozenou 
cigaretu, všichni vězni odvrátili tvář. Donca byl přeložen a na jeho 
místo nastoupil jiný člen bývalého štábu. Byl to generál Stavrat. 
Výložky z nikoho generála nedělají, stejně tak, jako kutna nedělá 
mnicha. Stavrat měl všechny kvality, které chyběly Doncovi. 
Ačkoliv byl malé postavy, v porovnání s jeho silnou osobností 
vypadali ostatní vězni jako trpaslíci. Byl popudlivý a opovrhoval 
každým druhem slabošství, přesto však byl plný dobroty a vlíd
nosti a s oblibou užíval pro obyvatele cely oslovení „muži". 

Julius Stavrat byl generál bez holínek. Daroval je. Střídavě jsme 
si na procházky po vězeňském dvoře půjčovali moje. Brzy po jeho 
příchodu na celu byly povoleny balíčky s potravinami a první 
z nich byl adresován generálu Stavratovi. Otevřel jej před vzru
šenýma očima všech přítomných. Až se nám zatajil dech. Šunka, 
uzené klobásy, ovocné koláče, čokoláda. Jakou oběť musela při
nést jeho žena, aby to všechno koupila! Stavrat, který léta žil jen 
z odpadků, všechno znovu zabalil, přišel k mojí posteli a tekl: 
,,Pastore, buďte tak hodný a rozdělte to mezi muže." 

Stavrat byl na prvním místě křesťan, a teprve potom voják. 
Když jsme uslyšeli o explozi první ruské atomové bomby, řekl: 
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,, Tak už nemůžeme doufat v americkou intervenci. Je lepší, aby
chom shnili ve vězení, než aby miliony lidí zemřely v atomové 
válce." 

Zeptal jsem se ho: ,,Myslíte, že by taková válka zničila lidstvo?" 
Odpověděl: ,,Zničila by budoucnost, a také minulost lidstva. Ne
zůstane nikdo, kdo zhodnotí naše boje a pokroky během stale
tí." Stavrat měl hluboký vhled do historie. Uměl velmi působivě 
vyprávět o minulosti Rumunska. 

„Avšak když nukleární válka není řešením." dodal, ,,a na druhé 
straně civilizace a komunismus nemohou spolu existovat, pak 
neznám řešení." 

Odpověděl jsem: ,,Je to živá křesťanská víra. Ta může úplně 
proměnit život velkých i malých lidí. Pomysleme jen na barbar
skou vládu Chlodovika z Francie, Štěpána z Uher a Vladimíra 
z Ruska. Když se tito muži obrátili, stala se jejich země křesťan
ská. Může se stát něco podobného. Pak zažijeme, jak se železná 
opona rozplyne." 

DUNAJSKÝ KANÁL 

Když se Gheorghiu Dej zbavil všech rivalů, stal se naším dik
tátorem. Přiznal nepokrytě, že se vláda dopustila těžkých chyb. 
Jednou z nejhorších byl projekt kanálu Dunaj - Černé moře. Za 
tři roky byly promarněny miliony. TISíce lidí přišly o život Z plá
novaných šedesáti kilometrů bylo hotovo teprve osm. Stavbyve
doucí a vedoucí táborů byli obviněni ze sabotáže, tři muži od
souzeni k smrti, dva na místě zastřeleni. lřicet dalších dostalo 
tresty mezi patnácti lety a doživotím. Obnovené šetření ukázalo, 
že Dunaj skutečně nemůže dostatečně projekt zásobit vodou. 
Přesně to, co říkali inženýři již na začátku prací a zač byli zastře
leni. Projekt kanálu padl. Jediné, co z doby první dekády rumun
ské vlády a jejího investování zůstalo, byly pracovní tábory. 
Mohly být použity jako záchytné stanice pro ty, kdo se nedostali 
do přeplněných vězení. 

Když jsme o tomto fiasku diskutovali, vzal si mne profesor 
Popp stranou a řekl: ,,Po mém návratu do Tirgu-Ocny jsem vám 
něco zatajil. Dr. Aldea se domníval, že byste se s tím při vašem 
zdravotním stavu nemohl vyrovnat. Vaše paní je nyní také ve 
vězení. I ona byla na stavbě kanálu." 

Popp posbíral zprávy od rů�ých vězňů, kteří tam pracovali. 
Sabina byla uvězněna dva roky po mně. Nebyla proti nf podána 
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obžaloba. Jako diakonka se starala o ženy ve sboru. Předepsali 
jí, co má kázat, což vzhledem ke svému přesvědčení nemohla 
poslechnout. Tak přišla do Poarta-Alba a musela s jinými žena
mi nakládat hlínu do kotoučů a vozit ji na velkou vzdálenost. 
Kdo svou normu nesplnil, nedostal chleba. Byly tam vlastenec
ky smýšlející školačky a prostitutky, dámy ze společnosti a ženy, 
které trpěly pro svou víru. Velitel tábora „Čtvrtý kilometr" Kor
mos byl později odsouzen k těžké nucené práci, protože znásil
nil třicet děvčat. Obžaloba zněla „ podkopávání prestiže státu". 

Moje žena přišla do tábora za správy pověstného velitele Po
arta-Alba plukovníka Albona. Musela tam jíst trávu jako zvíře: 
krysy, hadi, psi, všechno se snědlo. Ti, co jedli psí maso, později 
říkali, že chutná docela dobře. Sabina byla drobná a křehká, proto 
bylo oblíbeným žertem dozorců, že ji hodili do ledové vody Du
naje a pak ji zase vylovili. Přesto zůstala naživu. Zachránilo ji 
zhroucení stavebního projektu. Spolu s jinými vězni přišla do 
státního vepřína. Tam musela také těžce pracovat. 

Profesor Popp mi řekl, že jeden vězeň mluvil s mojí manželka 
v nemocnici ve Vacaresti. ,,Byla těžce nemocná, ale zůstane naži
vu. Ví, že jste ještě zde. Ženy, které se k ní dostaly, o vás vyprá
věly jako o pasto�ovi, jenž kázal přes zeď a pravděpodobně byl 
na pokraji smrti. Rekly vaší paní, že od roku 1950 váš hlas nesly
šely, že jste asi mrtvý. Ona to však stále popírala a věřila, že jste 
naživu, i když všechno mluví proti tomu. 

Tato zpráva mne málem připravila o sebeovládání. Pokoušel 
jsem se modlit, ale na moji duši dopadla těžká sklíčenost. Celé 
dny jsem s nikým nepromluvil. Až jednou ráno jsem uviděl na 
vězeňském dvoře u místnosti dozorců velice váženého, starého 
pravoslavného kněze. Jeho bílý vous vál ve studeném větru. Právě 
dorazil a nechali ho tam čekat. Několik funkcionářů stálo opo
dál. 

Jeden z nich se ptal: ,,Co tu dělá ten starý kněz?" 
,,Přišel, aby zpovídal vězně," posmíval se druhý. 
Otec Suroianu to skutečně brzy dělal. Šířil kolem sebe svatou 

atmosféru takovým způsobem, že jste pocítili touhu povědět mu 
celou pravdu. Nevěřím, že zpověď je svátost, přesto jsem mu 
otevřeně pověděl o své beznaději a vyznal jsem mu hříchy, které 
jsem až dosud nevyslovil před žádným člověkem. Při vyznávání 
hříchů nebývají často hned odkryty kořeny zla. Čím více jsem se 
obviňoval, tím více se otec Suroianu na mne díval s láskou, a ne 
s opovržením. 

Suroianu měl větší důvod k nářku než my všichni. Historie 
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jeho rodiny byla samá tragédie. Jedna z jeho dcer byla chromá 
a přišla o muže, který byl s námi ve vězení v Trrgu-Ocna. Druhá 
dcera i její muž byli odsouzeni na dvacet let do vězení. Jeden syn 
zemřel ve vězení. Druhý, který byl knězem a v kterého Suroianu 
skládal veliké naděje, se stal nepřítelem vlastního otce. Jeho vnuci 
byli buá vyhnáni ze školy nebo ztratili svá místa kvůli „proti
stranické" činnosti svých rodičů. Přesto otec Suroianu, prostý a ne 
příliš vzdělaný muž, po celý den jiné povzbuzoval a potěšoval. 
Nikdy nezdravil lidi „dobré ráno", ale jen biblickým „radujte se!" 
Řekl mi: ,, V den, kdy se nemůžeš usmívat, neotvírej svůj krám!" 
K úsměvu člověk potřebuje sedmnáct svalů na obličeji, k zamra
čení čtyřicet tři. Zloba je namáhavější než dobrota. 

Ptal jsem se ho: ,,Prožil jste tolik neštěstí. Jak se dokážete stále 
radovat?" 

,,Proč? Je těžký hřích to nedělat. Vždy je nějaký důvod k ra
dosti. Je Bůh v nebi a také v srdci. Dnes jsem měl ráno ke snídani 
kousek chleba. Byl tak dobrý! Podívejte se, slunce svítí! A tolik 
lidí mne zde miluje! Každý den prožitý bez radosti je ztráta, můj 
synu! Ten den se už nikdy nevrátí." 

PSI 

Také já jsem se mohl brzy radovat z toho, že se splnilo moje 
velké přání být „ vězeňským pastorem". V běžném životě se ro
zezní zvony a farář čeká, až lidé přijdou do kostela. Ale moji far
níci byli se mnou v „kostele" nejen jedno dopoledne za týden, 
nýbrž denně a celý den. A museli mi naslouchat, i když ne vždy 
ochotně. 

Lazar Stancu, schopný jazykovědec, jehož zločin spočíval 
v práci pro zahraniční zpravodajství, mne přerušil: ,,Prosím, ne
mluvte už o křesťanství! Jsou jiná zajímavá náboženství." 

,,Dobře! Vím něco o Konfuciovi, vyznám se v buddhismu." 
A vyprávěl jsem jedno z méně známých podobenství Nového 
Zákona. ,,Fascinující," prohlásil Stancu a obdivoval pěknou a ori
ginální myšlenku příběhu. 

,,Mám radost, že si to myslíte." A vysvětlil jsem, že to ve sku
tečnosti bylo učení Kristovo. 

„Proč stojíte o jiná náboženství?" ptal jsem se. Není za tím staré 
rumunské přísloví, že sousedova slepice je vždy krocan? Nebo 
je to jen nekonečné intelektuální hledání něčeho nového?" Stancu 
řekl: ,,Bernard Shaw jednou tvrdil, že když jsou lidé v dětství 
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naočkováni malými dávkami křesťanství, stanou se vůči němu 
imunní a jen málokdy se nakazí pravým křesťanstvím." 

Jednoho večera vyskočil náhle mladý vězeň a zakřičel: ,,Pře
staňte! Přestaňte! Přestaňte!" Všichni ztichli. Byl to nově přícho
zí. Ostatní na něho překvapeně hleděli. Otočil se, běžel ke svému 
lůžku a vrhl se na ně. šel jsem k němu. Měl hezký jemný obličej, 
ale spodní čelist a krk měl obvázány improvizovanými obvazy. 
Podíval se na mne očima plnýma slz a otočil se. Měl jsem pocit, 
že kdybych se s ním snažil v tu chvíli mluvit, rozrušil bych jej 
ještě víc, a tak jsem ho nechal být. 

Dr. Aldea mi řekl, že se jmenuje Josif. ,,Je to jemný chlapec, ale 
bude mít celý život na obličeji jizvy po vředech. A je to další pří
pad s tuberkulózou kostí." Byl zatčen před čtyřmi roky, když se 
pokusil utéci do Německa, kde žila jeho sestra. Tehdy mu bylo 
čtrnáct let. Tajná policie ho zavřela ke smečce cvičených psů. Jak
mile se pohnul z místa, chňapali mu psi po hrdle. Byl plný stra
chu a hrůzy. Znovu a znovu mluvil o hodinách, které prožil na 
hranicích, vydán na milost a nemilost psům. Byl v podezření, že 
je jen šachová figurka v nějaké politické hře, proto ho převezli 
do Bukurešti. Mučili ho, aby z něho dostali informace, které ne
měl. Potom ho poslali se skupinou dělníků na nucené práce na 
kanál, kde hladovění způsobilo, že se stal obětí tuberkulózy. 
Pozoroval jsem Josifa, jak se mezi námi uklidnil. Měl vrozenou, 
životem nezkaženou čestnost a otevřenost. Občas na své trápení 
zapomněl, pohodil dozadu tmavou černou kšticí a zplna hrdla 
se smál starému vězeňskému vtipu. Avšak častěji si rukou přejel 
po zohyzděném obličeji. Měl bolesti, ale daleko horší pro něho 
bylo vědomí, že zůstane celý život zohyzděný. Byl jsem si jist, že 
mu mohu pomoci, jen jsem čekal na pravou chvíli. 

ANGLICKY PROTI BOLESTEM ZUBŮ 

Několik měsíců po Stalinově smrti nám povolili jeden balíček 
z domova měsíčně. Všichni jsme na něj žádostivě čekali. Rozdali 
s ním také dopisnice, a tak jsem domů napsal, aby mi k potra
vinám poslali navíc ještě cigarety a „staré šaty Dr. Filona". 

Kouření nemám rád, ale protože jiní zoufale toužili po cigare
tách, nechal jsem si pokaždé poslat povolené množství a rozdělil 
je. Výsledek byl takový, že ti, kterým jsem nemohl nic dát, byli 
uraženi a ti, co dostali, mne podezírali, že druhým jsem dal více. 

Prosba o staré šaty Dr. Filona uvedla moji rodinu do zmatku. 

99 



Lékař měl malou postavu a já byl hodně vysoký. Doufal jsem, že 
pochopí, že ve skutečnosti chci streptomycin. Aldea mi řekl, že 
zástupci socialistické medicíny konečně připustili, že lék obje
vený před deseti lety v Americe je skutečně účinný. Kdybych ně
jaký dostal, mohl by mi pomoci. Avšak nesměli jsme o něj žádat 
písemně. Kromě tuberkulózy mne často trápily opakující se bo
lesti zubů. Všichni jsme tím trpěli. Z nedostatku hodnotné stra
vy a ošetření se nám zuby v krátké době zkazily, někteří o ně 
přišli při bití. Když jsem měl někdy kolem kotníků pětadvaceti
kilové řetězy, nemohl jsem udělat ani pár kroků, abych utlumil 
bolesti zubů. Asi nejhorší to bylo v Trrgul-Ocně. Jeden zub v horní 
čelisti mi způsobil celý den hrozné bolesti. K večeru přešla bo
lest do dolní čelisti. Nebyl tu zubní lékař a tak nebyla ani naděje 
na ulehčení. O Pascalovi se vypráví, že bolest zubů přemáhal 
řešením matematických úloh. Pokoušel jsem se sestavovat kázá
ní. Ale bolest je zřejmě více podřízena matematice než kompozi
ci, protože vzniklá kázání byla ubohá. Začal jsem s básněmi, ale 
byly to básně zoufalství. 

Snažil jsem se zapomenout na bolest rozhovorem s Josifem. 
Sedl jsem si k němu a zeptal se ho, proč je tak zlostný, když mlu
vím. Odpověděl: ,,Nenávidím Boha a jestli budete pokračovat, 
řeknu to dozorcům." Do očí mu vstoupily slzy. ,,Nechte mně být!" 
Chlapcova dobrá povaha však vždy zvítězila a asi za dva nebo 
tři dny mi vyprávěl o naději, že se dostane k sestře v Německu 
a spolu se pak vystěhují k příbuzným do Ameriky. ,,Ale to se 
musíš začít učit anglicky," řekl jsem. 

„Chtěl bych strašně rád, ale kdo mne tady bude učit?" ,,Jestli 
chceš, jsem ochoten." 

,,Skutečně? Je to pravda?" Byl velmi šťastný. Ačkoliv jsme ne
měli ani knihy, ani psací potřeby, byl skvělým žákem. Vyprávěl 
jsem mu o anglických knihách, které jsem četl, a on po mně opa
koval úseky z Bible, které jsem znal nazpaměť. 

ŠPION 

Josif nebyl jediný, kdo mi vyhrožoval udáním. Větším nebez
pečím pro nás byli tajní donašeči. TI se často vydávali za vlasten
ce a získávali zvlášť rychle mladé lidi. 

Partyzáni, kteří se roky skrývali v rumunských horách, pod
něcovali mnohé mladé lidi, aby vytvářeli vlastní antikomunis
tické skupiny. Potom byli osmnáctiletí a devatenáctiletí chlapci 
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a děvčata zatýkáni a uvězněni. U nás v Tirgu-Ocně jsme měli 
dokonce jednoho čtrnáctiletého. Tito mladí lidé rádi poslouchali 
historky o králi Štěpánovi Velikém a dalších vlasteneckých hrdi
nech, které vyprávěl bývalý plukovník Armeanu. Generál Sta
vrat znal Armeana z dřívějška a řekl: ,,Nemám k němu důvěru. 
Musíme si před ním dávat pozor." 

Tentýž den jsem slyšel na procházce, jak Armeanu mluvil 
s mladým partyzánem Tiberiem. Tiberiu mu říkal: ,,Mne chytili, 
ale druzí bojují dál ... " Když jsem šel znovu okolo, slyšel jsem 
Tiberia říkat, že mezi partyzány je také mladé děvče. Armeanu 
mne viděl přicházet, zaklepal mu na rameno a odešel. 

Poprosil jsem Josifa, aby poslouchal. Jeho si Armeanu nevšim
ne. A skutečně během několika večerů vyslechl útržky rozhovo
ru: 

,,Takový hezký chlapec jako ty musel mít děvče, že?" vyptá
val se Armeanu. ,,A vsadím se, že je také hezká. Jak se jmenuje? 
... Maria? ... A odkud je? ... Ano, to místo znám. Měl jsem tam 
dokonce přátele ... rodí.nu Celinescu ... Měli dceru, také Marň. 
Ach tak, tvoje Maria je slečna Cuzová. A její otec? Říkáš kapitán? 
Není snad náhodou z dvaadvacátého pluku? Ano, ano, v pat
náctém." 

Po této zprávě jsem i já byl toho mínění, že Armeanu je s nej
větší pravděpodobností agent a Maria se určitě během několika 
dnů octne ve vězení. Generál Stavrat ho chtěl ihned konfronto
vat, ale věděl jsem, že nemáme proti němu žádný důkaz. Když 
jsem brzy nato viděl Armeana samotného, navázal jsem s ním 
rozhovor. Ptal se mne, proč jsem ve vězení, a já jsem v tom uvi
děl jedinečnou příležitost. 

„Jako špion," řekl jsem a dodal, že s ním jako s vlastencem 
mohu jistě mluvit otevřeně. ,,Moje uvěznění nic neznamená, jsem 
jen malé kolečko organizace. Udělal jsem ještě další narážky 
a nechal jsem ze sebe vylákat „kontaktní" jména a adresy. Jeho 
potutelný obličej měl triumfující výraz. Domníval se, že ulovil 
informace, které jistě umožní jeho propuštění. 

Jakmile příštího rána otevřeli celu, viděl Stavrat Armeana něco 
šeptat dozorci. Plukovník byl okamžitě zavolán k lékařské pro
hlídce. To byla často používaná záminka, jak od donašečů získat 
informace. Pak jsem dostal rozkaz přijít k politickému funkcio
náři. Ten už určitě v duchu viděl na svých výložkách další hvěz
dičku. Nepokusil se ani v nejmenším chránit Armeana a žádal 
ihned celou historň velké mezinárodní špionážní sítě, kterou jsem 
zmínil. 
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„Pane poručíku, podáte-li dál informace, které jsem včera tekl 
Armeanovi, vyvoláte v Bukurešti jen nevoli. Radím vám, abyste 
to nedělal. Jen si sám uškodíte." 

,,Jak to myslíte?" 
„ Všechno jsem si vymyslel! Chtěl jsem jen vyzkoušet, zda je 

podezření vůči Armeanovi oprávněné. Teá vím, na čem jsem." 
Důstojník na mne nevěřícně zíral. Pak se rozesmál. 

Vrátil jsem se do cely a o všem vyprávěl Stavratovi. Ten ote
vřeně s Armeanem promluvil: ,,Stateční muži pod vaším vele
ním šli na smrt, a vy jste se nyní stal zrádcem!" 

Armeanu zuřil, ale od toho dne se stal vyvržencem. Po létech 
jsem se doslechl, že ve vězení zemřel. Zrádcovství mu přineslo 
jen hanbu. 

LÁSKA A LEŽ Z NOUZE 

V dalším balíčku jsem dostal sto gramů streptomycinu. Na
rážku pochopili! Myslel jsem na muže, kteří zůstali na č. 4 a po
prqsil jsem Stavrata, aby lék předal nejvíc nemocnégm. 

Rekl s nechutí: ,,Je to Sultaniuc, prohnaný nacista Zelezné gar
dy. Je na pokraji smrti, i když si to nechce připustit. Měl byste si 
tu věc raději vzít sám ... Tak dobře, když na tom trváte ... " 

Stavrat byl rychle zpátky. ,,Chtěl vědět, od koho ten lék je. 
Když jsem řekl, že od vás, odpověděl, že od Žida nic nechce. 
S takovým fanatikem se nedá nic dělat." 

Přemýšlel jsem o jiné cestě. Když Sta vrat odešel, poprosil jsem 
Josifa, aby se stal prostředníkem. Jeho nebude nikdo považovat 
za n�upřímného. 

,,Rekni Sultaniucovi, že se generál zmýlil. Je to dar od Grani
cera." Ten byl také od Železné gardy a slyšel jsem, že krátce před
tím dostal léky. 

Josifovy pokusy byly bezvýsledné. ,,Sultaniuc nevěří, že by mu 
Graniceru vůbec něco mohl dát. Dokud neodpřisáhnete, že to není 
od vás, nevezme si ani prášek." 

„Proč ne? Dal jsem mu lék, může mít i přísahu. Streptomycin 
opravdu není můj, ale Boží. V okamžiku, kdy jsem ho dostal, dal 
jsem ho Bohu." Když streptomycin přišel, Dr. Aldea měl někde 
práci. Doslechl se to, a málem oněměl z toho, co všechno se ko
lem toho událo. I Stavrat byl mou „f alešnou přísahou" zmaten. 
Řekl: ,,Myslel jsem, že vy duchovní požadujete stále plnou prav
du a nic než pravdu." Stavrat brzy zjistil, co stojí „ plná pravda". 

102 



Byli k nám dopraverů dva noví vězni, z růchž jeden vypovídal 
proti druhému. Jeden byl katolický biskup, který chtěl poslat do 
Ríma zprávu o silném pronásledování drkve. Druhý- právník -
měl biskupovu žalobu předat papežskému nunciovi, který byl 
právě v Bukurešti. Když právník opustil nunciův palác, byl za
tčen. Popřel, že měl předat dopis a byl konfrontován s biskupem. 
Biskup řekl: ,,Nemohu lhát, ano dal jsem mu dopis." Oba byli 
mučeni a skončili spolu v Tirgu-Ocně, kde se přeli o tom, co bylo 
správné. Biskup doufal v mou podporu, ale já jsem mu ji nemohl 
dát. ,,Je krásné a dobré, když člověk odmítá lhát. Pak by měl 
všechny nebezpečné věci vykonat sám. Když se však do růch 
rozhodne zatáhnout jiné lidi, musí je chránit stůj co stůj." Biskup 
protestoval: ,, Celá záležitost mi způsobilo mnoho trápení, ale jak 
jsem mohl říci něco nepravdivého?" 

„Protože máme činit dobře nepřátelům, je naší povinností 
pomáhat přátelům," odpověděl jsem. ,,Když hostitelka strávila 
celý den přípravami na večeři, cítím se povinen složit jí poklonu, 
i když se jí jídlo nepodařilo. Není to žádná lež, nýbrž obyčejná 
zdvořilost. Ptají-li se mne tady muži, kdy přijdou Američané, ří
kám: nemůže to už dlouho trvat. Žel není to pravda, ale také arů 
lež. Je to jen slovo naděje. 

Biskup se nedal přesvědčit. Pokračoval jsem: ,, Vezmete-li jako 
měřítko puristy, bude všechno umění lež. Faust nikdy nepode
psal smlouvu s ďáblem, zde byl při díle lhář Goethe. Také Ham
let nikdy neexistoval. To je Shakespearova lež. Doufám, že se 
zasmějete vtipům; i ty jednoduché jsou výmysly. ,, To může být", 
odpověděl biskup, ,,ale zde jde o osobní záležitost. Když vás, 
pane Wurmbrande, vyslýchají komunisté, nemáte pocit, že mu
síte říct pravdu?" 

„Samozřejmě že ne! Nemám žádné rozpaky říci to první, co 
mi přijde na mysl, jen abych zavedl na falešnou stoupu ty, kteří 
chtějí chytit mé přátele. Měl bych snad těmto lidem dát inf onna
ce, které použijí k útokům na sbor? Jsem Boží služebník. 

Tento svět používá pěkná slova pro ošklivé věci: podvod je 
nazýván chytrostí, lakomství šetrností, smyslnost se okrášlí slo
vem láska. Ale zde je odporné slovo lež použito pro něco, co náš 
instinkt chápe jako správné. Vážím si pravdy, ale lhal bych, abych 
zachránil přítele. 

Když jsme byli o samotě, zeptal se mne Josif: "Co nazýváte 
vlastně lží?" 

„Proč čekáš ode mne definici? Bude-li tvé svědomí řídit Duch 
Svatý, v každé situaci ti oznámí, co máš říci a co zamlčet. Myslíš 
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si, že přísaha týkající se streptomycinu, kterou jsi předal Sultaniu
covi, byla lež?" 

,,ó ne," tekl Josif s milým úsměvem, ,,to byl skutek lásky." 

SETKÁNÍ SE SYNEM 

Josifova hořkost se postupně ztrácela. Jednoho dne, po hodině 
angličtiny, jsem se ho zeptal: ,,Proč říkáš, že nenávidíš Boha?" 

,,Proč?" opakoval. 11Nejprve mi řekněte, proč stvořil Bůh ba
cila tuberkulózy?" A myslel, že tím náš rozhovor skončil. ,, Vy
světlím ti to, jen mne v klidu vyslechni." Smutně přisvědčil: ,,Jestli 
to dokážete, budu poslouchat celou noc." 

Varoval jsem ho, že ho beru za slovo. Je to problém, který se 
dotýká kořenů lidské bolesti a zlého. Josif nebyl jediný, kdo chtěl 
vědět, jak se takové věci mohou dít před očima milostivého Boha 
Ve vězení jsme si pravděpodobně všichni položili tuto otázku. 
A nebyla na ni jen jedna odpověď, ale několik. 

„Za prvé máme sklon zaměňovat nepříjemné se špatným. Proč 
je vlk zlý? Protože žere ovce. A to mne zlobí, protože chci jíst ovčí 
maso sám. Vlk musí žrát ovce, aby mohl žít, ale já mohu jíst jiné 
věci. Kromě toho nemá vlk vůči ovcím žádné povinnosti, my se 
však od malička staráme o jejich potravu. Když k nám získají 
plnou důvěru, zabijeme je a nikdo si nemyslí, že jsme zlí." 

Josif si opřel hlavu o dlaň a díval se na mne. 
„S bacily je to stejné: jeden bacil působí kvašení, jiný ničí plíce 

dítěte. Žádný z nich nejedná vědomě, a přece jednoho považuji 
za dobrého a druhého odsuzuji. Věci samy o sobě nejsou dobré 
nebo zlé, pouze je rozlišujeme podle užitečnosti. Chceme, aby se 
nám celý vesmír přizpůsobil, ačkoliv jsme jen jeho nepatrnou 
částečkou." 

V cele byla tma a zvláštní ticho. ,,Za druhé: to, co nazýváme 
zlým, je jen nedokončené dobro." 

„Uveďte tedy nějaké příklady na mém případu," vpadl mi do 
řeči Josif. ,,Před čtyřmi tisíciletími jsi měl jmenovce. Byl vlastními 
bratry prodán jako otrok do Egypta, kde vytrpěl mnoho příkoří. 
Potom se ale stal ministerským předsedou a zachránil zemi i ne
věrné bratry před smrtí hladem. Dokud příběh neskončí, nemů
žeš nikdy vědět, zda to, co se stalo, je dobré nebo zlé. Ani Josef to 
nevěděl. Když malíř začíná malovat portrét, můžeš vidět jen ba
revné skvrny. Nějaký čas to trvá, než je model k poznání. Každý 
obdivuje obraz Mony Lisy, avšak na jeho dokončení potřeboval 
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Leonardo čtyřicet let. Než se můžeme těšit pohledem z vrcholu 
hory, musíme podat tvrdý výkon při výstupu. 

,,Ale co muži, kteří zde ve vězení zemřou? 1i ten pohled ni
kdy neuvidí!" namítl Josif. 

,,Může se také stát, že doba ve vězení jim pomůže na vrchol. 
Byl by se soudruh Gheorghiu-Dej dostal někdy v Rumunsku 
k moci, kdyby neseděl jako my ve vězení?" 

„Ale co s těmi, kteří se za svého života nikdy nedostanou na 
svobodu?" 

„Lazar umřel v chudobě a nemoci. Ježíš říká, že byl anděly 
odnesen do věčné blaženosti. Po smrti dostane každý z nás od
škodnění. Věřím, že všechno pochopíme teprve tehdy, až uvidí
me konec všeho." 

Josif slíbil, že o tom bude přemýšlet. 
Bolest zubů rychle vyléčila dobrá zpráva. Byl jsem v sedmém 

nebi, když mi v dopise oznámili že moje žena byla propuštěna 
na svobodu. Nesměla sice ještě opustit Bukurešť, ale syn měl brzy 
dostat povolení návštěvy. Tím dopis končil, další informace ne
byly dovoleny. 

Mihaie jsem viděl naposledy, když mu bylo devět let. Teá mu 
bylo právě patnáct. Neuměl jsem si vůbec představit, že mám už 
tak velikého syna. Byli jsme vždycky velcí přátelé a myšlenka na 
naše setkání mi nedávala spát. Konečně mne odvedli do velké 
haly. Musel jsem se posadit v kabině s okénkem opatřeným třemi 
železnými mřížemi. Bylo tak malé, že návštěvník mohl vidět jen 
část mého obličeje. Dozorce zavolal: ,,Mihai Wurmbrand!" Mi
hai vešel dovnitř a posadil se naproti mně. Byl bledý, hubený, 
měl vpadlé tváře s prvním náznakem vousů. 

Začal překotně ze strachu, že by mohl být přerušen: ,,Maminka 
říká, že i když se neuvidíme zde na zemi, nesmíš být smutný, 
protože se všichni uvidíme v nebi." 

Jaká útěcha v těchto prvních slovech! Nevěděl jsem, jestli se 
mám smát nebo plakat. Vzchopil jsem se. ,,Jak se jí daří? Máte 
doma co jíst?" 

,,Už je jí dobře a máme co jíst, náš Otec je bohatý." Dozorci, 
kteří na rozhovor dohlíželi, se šklebili. Mysleli si, že se moje žena 
znovu provdala. Mihai mi na každou otázku odpovídal biblic
kým veršem, takže jsem se v těch několika povolených minutách 
o rodině dověděl jen málo. Ale řekl mi, že u vchodu odevzdal 
pro mne dozorcům balíček. Balíček jsem dostal až druhý den, 
protože ho Mihai adresoval na Richarda Wurmbranda. Všechny 
ostatní byly adresovány na mé vězeňské já - Vasila Georgescu. 
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Brzy nato byla zase obnovena přísná omezení: žádné návštěvy, 
žádné balíky a žádné dopisy. 

DOBRÝM ZA ZLÉ 

Ještě než skončila doba uvolnění, přitáhl dozorce jednoho dne 
do cely koš. Byla v něm prostěradla a froté ručníky, nepředsta
vitelný luxus. Bylo toho víc než jsme všichni potřebovali. 

,,Asi se přepočítali, mínil krejčí Emil. Co je navíc, rozstříháme, 
a já z toho rychle spíchnu pár teplých košil." 

Právník Ion Magdearu řekl s nelibostí: ,, To by byla krádež stát-
ního vlastnictví." 

,,Kdo to zjistí? Žádný soupis materiálu není." 
,,Jsem politický vězeň, a ne zločinec". 
,,Jste hlupák!" 
Rozdělili jsme se do dvou táborů a začali se hádat. Josif mne 

požádal o stanovisko. Řekl jsem: ,, Všechen tento státní majetek 
nám byl ukraden, zůstaly nám jen hadry. Proto máme právo vzít 
si co nejvíc zpět. K vůli svým rodinám musíme udělat všechno 
pro to, abychom přežili zimu. Je to totéž, jako když ráno přijde 
rozespalý dozorce a ptá se: ,,Kolik mužů je dnes v této cele?" 
Udáváme vyšší počet, abychom dostali větší příděl chleba a to je 
přece v pořádku!" Magdearu tekl: ,,Já dávám přednost dodržo
vání zákona." ,,Ale každý zákon je vůči někomu nespravedlivý," 
odpověděl jsem. ,,Zákon říká milionáři, který tůc nepostrádá, aby 
nekradl. Totéž žádá od vás a ode mne, kteří tůc nemáme. Ježíš se 
zastal Davida, protože dělal nedovolené věci z velikého hladu." 
Magdearu se námi dal nakonec přemluvit, ale později mi vyprá
věl o zvláštním důvodu, proč nerad dělá takové kompromisy: 
„ Byl jsem státním prokurátorem a během svého úřadování jsem 
odsoudil stovky lidí do vězení. Myslel jsem, že je úplně lhostej
né, co řeknu, strana je v každém případě pošle do vězení. Ale 
když potom ze mne udělali obětního beránka a za jakési přehléd
nutí mne odsoudili na patnáct let, byl jsem jako omráčen. Poslali 
mne do olověných dolů ve Valea Nistrului. Tam se ke mně cho
val velice přátelsky jeden věřící vězeň. Dělil se se mnou o jídlo 
a byl mým dobrým pastýřem. Měl jsem pocit, že jsem se s ním 
už někdy předtím setkal, proto jsem se ho zeptal, proč se dostal 
do vězení. Vyprávěl, že pomohl jednou muži, který byl v nouzi 
jako já. Přišel na jeho statek, prosil o jídlo a nocleh. Potom byl 
jako partyzán zatčen a on za to dostal dvacet let. Jaká hanba, řekl 
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jsem. Podíval se na mne zvláštním pohledem. Vzpomněl jsem si 
náhle, že já jsem byl ten prokurátor, který měl na starosti jeho 
případ. Tento muž mi nikdy nic nevyčítal, ale jeho příklad, od
plácet dobrým za zlé, mne dovedl k tomu, že jsem se stal křesťa
nem." 

ŠOK 

Josif si prozpěvoval při zkoušení košile, kterou mu Emil ušil 
z přebytečných ručníků. Košile se podobala jednoduché tunice 
s otvorem pro hlavu, ale Josif byl šťastný, že může mít na sobě 
něco nového. ,,Státní vlastnictví! Každý dnes krade", říkal vese
le. 

Stavrat řekl: ,,Považuje to za docela normální. Během deseti 
let jsme se proměnili v národ zlodějů, lhářů a udavačů. Rolníci 
kradou z pozemků, které jim dříve patřily, zemědělští dělníci 
rozkrádají vlastnictví kolektivů. Dokonce holič krade břitvy ze 
svého vlastního krámu, který nyní patří družstvu. Pak všichni · 
musí své krádeže utajit. Pastore, vyřizoval jste absolutně svědo
mitě své daňové platby?" 

Přiznal jsem, že jsem neviděl důvod, proč bych měl peníze 
členů sboru házet do tlamy bezbožné strany. 

,,Kradení se brzo stane vyučovacím předmětem na školách," 
řekl Stavrat. 

Josif prohodil: ,,Já jsem ve škole neposlouchal. Učitelé říkali, 
že Besarábie byla vždy částí Ruska. Přitom každé dítě ví, že nám 
ji ukradli." 

,,Dobře, chlapče!" řekl Stavrat. 
,, Doufám, že odmítneš také jejich učení, zaměřené proti nábo

ženství," připojil jsem se a začal vyprávět o jednom profesorovi, 
kterého jsem znal. Musel mít pravidelné přednášky o ateismu. 
Ve své pracovně se pokřižoval, poprosil Boha za odpuštění a pak 
teprve šel studentům přednášet, že Bůh neexistuje. Josif na to řekl: 
,, To je dobré, ale mohli ho také špehovat." Nedovedl si předsta
vit svět, v němž by se nemusel ohlížet na všechny strany dříve 
než otevřel ústa. 

Rozhovor se stočil na nového udavače Jivoina. Dezertoval 
z jugoslávské armády a byl na hranici zatčen jako špion. Aby se 
zavděčil vedení věznice, hrál si na Titova odpůrce a působil vě
zeňským dozorcům těžkosti tím, že je udával ze zanedbávání 
vězeňského řádu. Josif řekl: ,,Někteří z nás se rozhodli, že dáme 
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Jivoinovi za vyučenou. Když na něho všichni společně skočíme, 
nemohou nás příliš přísně potrestat." 

,,Počkejte s tím ještě den, vím o něčem, co bude možná účin
nější," řekl jsem. 

Jivoin byl zvyklý, že se ostatní obyvatelé cel k němu chovali 
chladně. Proto se cítil polichocen, když jsem ho vyhledal a po
prosil, aby mi vyprávěl o své vlasti. Brzy byl ve svém živlu, vy
právěl chorvatské vtipy, srbská přísloví a velebil krásu Černé 
hory, její lidové písně a tance. Povzbuzoval jsem jeho nadšení 
otázkami: 

,,A jaká je vaše nová národní hymna?" 
,,Ó, ta je nádherná! Ještě jste ji neslyšel?" 
,,Ne, ale rád bych ji slyšel!" 
Jivoin rozradostněn vyskočil a začal zpívat. Dozorci na chodbě 

nepoznali, že je to Titova hymna, dokud nezačal zpívat refrén. 
Pak ho chytili a odvlekli k rozzuřenému politickému úředníko-
vi. Josif řekl: ,, Tak to je jeho konec." Začali jsme se smát. 

Krátce potom byl přeložen z nižšího patra do naší cely bývalý 
člen železné gardy kapitán Stelea. Byl tam společně se svým vá
lečným kamarádem a litoval, že se musel od něho odloučit. Ge
nerál Stavrat se zeptal na jeho jméno. ,,Ion Coliu" řekl Stelea. 
,,Přivedli ho do cely tutéž noc jako mne, a báječně jsme si poví
dali o starých časech." Stavrat se zeptal, zda mu svěřil nějaká 
tajemství, která zamlčel při výslechu a mučení. ,,Ano, všechno! 
Roky byl můj nejlepší přítel. Dal bych pro něj život." Když ho 
Sta vrat upozornil, že se Ion Coliu stal nejnenáviděnějším ze všech 
udavačů v Tirgu-Ocně, nemohl tomu uvěřit. Stavrat mne prosil, 
abych to potvrdil. 

Stelea proseděl hodiny na pryčně jako voják v šoku po výbu
chu granátu. Potom vyskočil, začal hystericky křičet a bít se 
s námi, dokud ho dozorci neodvlekli. Každé vězení má zvláštní 
místo pro ty, kteří se nervově zhroutili. Tam je nechají zuřit, kři
čet, dělat na podlahu, bít se mezi sebou, mnohdy se ubijí k smrti. 
Jídlo jim dávají jen okénkem ve dveřích. Žádný dozorce by mezi 
nimi neriskoval život. 

BÝT PODOBEN JEŽÍŠOVI 

Josifovi zbývalo několik týdnů do konce trestu. Plánoval si 
budoucnost: ,,Sestra v Německu pro nás zažádá o výjezdní po
volení do Ameriky. Zdokonalím se v angličtině a vyučím se ře-
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meslu." Nemohl se však vyrovnat se zohyzděným obličejem. Jed
nou večer jsem mu vyprávěl o Heleně Kellerové. I když byla sle
pá a hluchoněmá, stala se jednou z nejvýznamnějších osobností 
Ameriky. Josif byl fascinován. Vyprávěl jsem mu, za jak obtíž
ných okolností se sama naučila dobře hrát na klavír. Díky její práci 
se tisíce slepců dostaly k Braillovu písmu. V jedné své slavné 
knize píše, že nikdy neviděla hvězdné nebe, ale že ho má v srdci. 
Proto může upozorňovat na nádheru Božího stvoření lidi, kteří 
sice vidí a slyší, ale neumí své smysly používat." Helena Kelle
rová pocházela z bohaté rodiny. Kdyby měla to „štěstí" jako ostat
ní děvčata a byla zdravá, možná by život promarnila ve všednos
tech. Místo toho využila svého neštěstí jako pobídky k dosažení 
netušených úspěchů . 

. ,, Takový případ je jen jeden z tisíce," řekl Josif zamyšleně. ,,Ne, 
to ne. Je mnoho takových. Ruský spisovatel Ostrovskij byl slepý, 
chromý a tak chudý, že svůj román musel psát na balicím papí
ře. Dnes je slavný. Velcí lidé byli často lidé nemocní. Schiller, 
Chopin a Keats měli tuberkulózu jako my. Baudelaire, Heine 
a náš básník Eminescu měli syfilis. Vědci říkají, že mikrobi, pů
sobící tyto nemoci, povzbuzují nervové buňky, a tak zvyšují in
teligenci a vnímavost, i když nakonec vedou k šílenství nebo 
k smrti. Tuberkulóza může ze zlého člověka udělat ještě horšího, 
ale dobrý člověk se může díky poznání, že jeho život brzy skon
čí, stát ještě lepším. Dokud má ještě čas, bude chtít vykonat všech
no dobré, co je v jeho moci. 

Josif často pomáhal na č. 4. Ptal jsem se ho: ,, Všiml sis zvláštní 
veselosti, mírnosti a jasnosti, které jsou vlastní některým nemoc
ným tuberkulózou?" 

Jeho oči se rozzářily: ,,Skutečně, máte pravdu. Je to zvláštní." 
Řekl jsem: ,, TISíce let byla plíseň šířící se na stěnách považová

na za škodlivou. Pak sir Alexandr Fleming před pětadvaceti lety 
přišel na to, co je na ní dobré. Byl to penicilin, který léčí mnohé 
nemoci. Tato plíseň byla považována za škodlivou, dokud ne
byla poznána její užitečnost. Pravděpodobně se musíme ještě na
učit využít bacily tuberkulózy ve svůj prospěch. Možná, že až 
bude tato nevyléčitelná nemoc poražena, budou naše děti pro 
zvýšení inteligence očkovány malými dávkami mikrobů této 
nemoci. Bůh stvořil nebesa i zemi, tolik krásy kolem, a také tvůj 
život, Josife. Tvoje utrpení má smysl stejně jako mělo smysl utr
pení Ježíšovo. Svou smrtí na kříži vykoupil lidstvo." 

Josif se třásl v nové košili, která už začínala být dost obnošená. 
Vzal jsem svoji vlněnou vestu, kterou mi poslala rodina, odtrhl 
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si z ní pro sebe podšívku a přesvědčil Josifa, aby si ji oblékl. Bla
ženě tiskl ruce kolem úzké hrudi a tak dosvědčoval, jak je mu 
teplo. Ten den začalo Josifovo obrácení. Potřeboval však ještě je
den impulz, ktetý by mu posloužil k víte. Došlo k tomu při roz
dělování chleba. Každé ráno jsme na stůl dostali příděl chleba. 
Porce měla vážit asi sto gramů, ale byly mezi nimi přece jen roz
díly. Často proto propukaly hádky, kdo si vybere první a kdo 
přijde na řadu poslední. Mnohdy se muži radili, která porce je 
větší. Někteří se pak cítili oklamáni a přátelství se rozpadala kvůli 
soustu černého chleba. Josif sledoval, jak se mne snaží ošidit hru
bý vězeň Trailescu. Řekl jsem Trailescovi: ,, Vezměte si ještě můj 
chleba. Vím, jaký máte hlad." Pokrčil rameny a cpal si chléb do 
úst. 

Ještě téhož večera jsme seděli s Josifem. Překládali jsme verše 
Nového zákona do angličtiny. Josif se ozval: ,,Přečetli jsme už 
skoro všechno, co Ježíš říkal a já pořád nevím, jaký byl jako člo
věk." Řeknu ti to: ,,Když jsem byl ještě v cele č. 4, měli jsme mezi 
sebou jednoho pastora, ktetý byl připraven rozdat všechno, co 
měl. Poslední sousto chleba, léky i šaty. Já jsem ty věci také ně
kdy dal, ale raději bych si je nechal pro sebe. Jindy jsem viděl 
drnhé hladové, nemocné a v nouzi, a zůstal jsem úplně klidný 
a nestaral se. Ten pastor byl opravdu podobný Kristu. Měl jsi 
pocit, že pouhý dotek jeho ruky způsobí klid a zdraví. Jednoho 
dne mluvil s malou skupinou vězňů a kdosi mu položil tutéž 
otázku, jako jsi ty položil mně: ,,Jaký byl Ježíš? Nikdy jsem ne
potkal nikoho, kdo by byl jako ten muž, o kterém mluvíte." Pas
tor odpověděl velice odvážně, ale prostě a pokorně: ,,Ježíš je jako 
já." Muž, ktetý dobře znal pastorovu dobrotu, odpověděl s úsmě
vem: ,,Jestli se Kristus podobá vám, pak ho miluji." Jen vzácně je 
možné něco takového vyslovit, Josife. V tom vidím pravé křes
ťanství. Věřit v něho není vůbec těžké. Ale být mu podoben je 
opravdu veliké. 

,,Pastore, já jsem také poznal někoho, kdo se podobá Ježíši. 
Jestli je Ježíš jako vy, pak ho miluji také," tekl Josif. Jeho pohled 
byl plný nevinnosti a pokoje. 

Po chvilce jsme pokračovali ve vyučování. Vyprávěl jsem Jo
sifovi o Ježíšově odpovědi Židům, když ho žádali o znamení, aby 
mohli uvěřit. Řekli mu: ,,Naši otcové měli chléb z nebe, dal nám 
jej Mojžíš. A Ježíš odpověděl: Já jsem chléb života. Kdo ke mně 
přichází nebude hladovět nebo žíznit. Vaši otcové jedli a zemřeli, 
ale já mluvím o chlebu, ktetý přichází z nebe. Když z něho člo
věk jí, nikdy nezemře." 
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Příštího dne pracoval Josif na č. 4 jako obvykle. Když jsme se 
večer opět uviděli, řekl: ,,Moje největší přání je stát se křesťanem." 
Troškou vody z olověného džbánu jsem ho pokřtil ve jméno Otce 
i Syna i Ducha svatého. Ještě před propuštěním bylo jeho srdce 
osvobozeno od jakékoliv hořkosti. V den svého propuštění mne 
na rozloučenou objal. V očích měl slzy. ,,Pomáhal jste mi jako otec, 
teď musím obstát sám s pomocí Boží." Po létech jsme se opět se
tkali. Byl skutečným křesťanem. Ale teď byl pyšný, že má jizvy, 
které kdysi nenáviděl a které ho naplňovaly hořkostí. 

BLUDIČKY 

Vězeňská správa se brzy vzpamatovala z úleku nad Stalino
vou smrtí. V pracovních táborech na Sibiři byly vážné problémy, 
proto se pevně rozhodla neu�ázat žádnou slabost. V platnost 
vstoupila stará omezení a byla vytvořena nová. Okna cel byla 
pevně zavřena a přes všechny protesty lékařů natřena. Mohli jsme 
je otevřít na několik centimetrů jen v noci, když dozorci spali 
a neviděli to. V létě byly vedra a zápach nesnesitelné. 

Pronásledování církve zesílilo také venku. Od nově zatčených 
pravoslavných kněží jsme se dověděli, že se patriarcha Justinian 
stal nástrojem strany. 

Jeden z jeho nejhorších činů bylo špatné zacházení s matkou 
Veronikou, ctěnou po celém Rumunsku. Ještě jako nevzdělaná 
selská dívka měla Veronika před lety na poli vidění Panny Ma
rie, která ji přikázala na tom místě postavit klášter pro jeptišky. 
Přibyla další podobná zjevení, brzy přišly i dary a dvě stě mla
dých děvčat vstoupilo do kláštera. Během dalších let se stala 
svatyně Panny Marie poutním místem jako Lurdy. Legenda 
o Panně Marii, která vysvobodí Rumunsko, nabyla jiného vý
znamu po komunistickém převratu. Jednoho dne přijel Justini
an v lesklém černém voze a začal svou „duchovní práci" exko
munikací kněze klášterní kaple. Potom oznámil jeptiškám, že 
marní čas čekáním na život po smrti. Ať raději jdou pryč a na
jdou si potěšení ve světě - proč by měly obětovat své právo na 
sexuální život iluzi budoucích radostí? Mluvil však ke hluchým 
uším. Jeptišky odmítly opustit své útočiště. Za návštěvou patri
archy následovala razie tajné policie a hanebné zacházení se 
sestrami, které nechtěly zrušit svůj slib. Nakonec klášter uza
vřeli. Zpráva o tom otřásla Rumunskem. I strana si kvůli tomu 
dělala určitou dobu starosti. Matku Veroniku drželi v zajetí na 
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tajném místě a tvrdým nátlakem na ní vynutili přiznání, že její 
vidění byla klamná. Po propuštění se vdala a měla děti. To byl 
konec rumunských Lurd. 

Další ranou věřícím byl osud Petrarche Lupu z Oltenie, zná
mého jako „svatý pastýť'. Před mnoha lety uviděl při hlídání ovcí 
postavu starce. Představil se mu jako Bůh a oznámil, že je třeba 
vystavět více kostelů a dávat víc peněz na chudé. Ačkoliv měl 
Lupu vrozenou syfilis a nebyl schopen jasně se vyjadřovat, jeho 
historce uvěřili. TISíce lidí ho přicházely navštívit. Když vypukla 
válka, byl přepraven letadlem na frontu, aby dodával odvahu 
vojákům. Vojáci soupeřili v tom, kdo mu políbí ruku. šel od jed
noho oddílu ke druhému a vyřizoval jim, že Bůh chce, aby zabili 
co nejvíc Rusů. Když ho komunisté zatkli, ptal se Petrarche Lupu 
vězňů, kdy je osvobodí Američané. ,,Proč čekat na Yankeeje, Sta
řec tě jistě brzy osvobodí," řekli mu. ,,Rád by to udělal, ale nemá 
pušku," žvanil Lupu. 

Pravoslavní kněží zmiňovali další smutný příklad: případ 
zázračného mnicha Arsene Boca. Jeho stoupenci tvrdili, že se mu 
nemusí zpovídat, stačí, když se na ně podívá a hned zná všech
ny jejich hříchy. Boca prožil nějaký čas ve vězení, potom odložil 
kutnu, oženil se a žil jako ostatní lidé. 

Mnohé výpady strany, namířené proti náboženství, způsobily 
omezení primitivní pověrčivosti. Opravdové víte se dařilo lépe 
než jindy. Avšak je-li drasticky potlačena pověra náboženská, 
nastupuje místo ní ateistická. Místo obrazů svatých zavládlo 
modlářské vzývání masového vraha Stalina, a ten druhý áá"bel 
byl horší než první. 

ODPLATA 

Do vězení dorazila nová skupina vězňů. Jeden z nich byl 
hrozně zbitý a ptal se po mně. šel jsem společně s profesorem 
Poppem na chodbu. Byl to Boris. Po skončení „ převýchovy" pře
dávali starého odboráře z jednoho vězení do druhého. Dozorci 
ho srazili k zemi a teá tu ležel před námi na kamenné podlaze. 
Ostatní vězni byli venku z cel a procházeli se, ale nikdo mu ne
pomohl. Až když přišel Popp, zvedli jsme ho na pryčnu. Špina
vou košili měl zaschlou krví přilepenou k tělu. Navlhčili jsme ji 
a s obtížemi pomalu odstranili. Borisova záda byla pokryta kří
žem krážem čerstvými i starými ranami bičem. To byla odměna 
za spolupráci při přeškolování. Tak byli odměněni i ostatní, kteří 
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doufali, že získají přízeň strany ttímárúm biče. Věztů se vraceli. 
Mnozí hleděli na Borise s hněvem a opovržením. ,,Ríkal jsem si 
o to," přiznal starý odborář, když jsme mu Popp a já čistili rány. 
,,Docela pěkně jsi to schytal", řekl někdo. 

Boris mi stiskl paži. ,,Setkal jsem se s někým, koho znáte. Pa
trascanu mi dal pro vás zprávu." Boris mi oznámil, že je mrtev 
bývalý ministr spravedlnosti Lucretiu Patrascanu, který krátce 
po našem zatčení v roce 1948 byl se mnou na cele. V roce nejis
toty po Stalinově smrti měli vůdcové strany i naši dozorci strach, 
že je pohltí kontrarevoluce. V jejich očích byl uvězněný Patras
canu populárním mužem s mnohými stoupenci, který by se mohl 
stát vůdcem osvobozeneckého hnutí. Báli se jeho pomsty, proto 
po šesti letech věznění uspořádali rychlé soudní přelíčení a od
soudili ho k smrti. 

Boris s ním byl jen krátce. Vyprávěl, že Patrascanu, který toho 
tolik vykonal, aby pomohl komunismu k moci, byl ještě před 
smrtí mučen. Stěžoval si na zimu, proto mu oblékli teplé zimní 
šaty a nasadili řetězy. Ce!u vytápěli tak dlouho, až lapal po vzdu
chu a koupal se v potu. Upěnlivě prosil , aby páru zavřeli. Vyho
věli mu, ale vysvlékli ho do košile a nechali teplotu klesnout pod 
nulu. Tak ho střídavě „pekli" a „chladili", alevprotože nezemřel, 
vyvedli ho ven a zastřelili. Boris pokračoval: ,,Rekl mi: »Kdybyste 
ještě jednou potkal Wurmbranda, řekněte mu, že měl pravdu.«" 

Objevil se Dr. Aldea: ,, Borisi, musíme vás přenést do cely č. 4." 

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ 

Kdykoliv jsem mohl, byl jsem u Borise v „cele smrti". Po ně
kolika dnech se zdálo, že se zotavuje. Byl příliš pyšný, aby si to 
přiznal, ale byl šťastný, že je v ovzduší lidského přátelství. Po
kynul směrem k sousedovi, svědku Jehovovu: , ,Starý Losonczi 
se za mne modlí. Modlitby, které odříkává, stačí pro nás oba." 
Potom pokračoval hlasitěji: ,,Losonczi! Říkáš přece Bohu všech
no, není-liž pravda?" Stařec mu odpověděl: ,,Prosím o dobré pro 
nás všechny." 

„Dosud jsi nedostal odpověď, asi tě klame nebo zkouší jako 
Joba," řekl Boris. 

Chytl mne za zápěstí. ,,Není třeba něco vysvětlit? Rok co rok 
se muži modlí za svobodu, za zprávu o svých rodinách, alespoň 
o jedno jídlo, které by jim chutnalo. A co dostanou? Vůbec nic! 
Byl jsem v Jilavě, nejhorším vězení v Rumunsku. Moji přátelé se 
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modlili: »Bože, jestli nás miluješ, dej nám jídlo, ve kterém nejsou 
červi.«" 

,,A bylo lepší?" ptal se Losonczi. 
,,Ne, ještě horší." 
Řekl jsem: ,,Cožpak lékař, když léčí, také nepůsobí bolest? 

Pomyslete na zvířata, která zahynou při vědeckých experimen
tech. Kdyby pes věděl, že to, co ho potkalo, poslouží k záchraně 
vyšších živých tvorů, nepodstoupil by rád bolesti nebo dokonce 
smrt? Věřím, že naše utrpení poslouží k dobrému příštím gene
racím. Ježíš snášel bolesti s vědomím, že znamenají vykoupení 
lidstva." 

Losonczi se vmísil do našeho rozhovoru: ,,Na celém světě se 
lidé každý den modlí Otčenáš a žádají, aby přišlo !<rálovství Boží. 
Ale ono nepřichází. Myslím, že vím taky proč. Ríkají sice přijď 
království tvé, ale nemodlí se srdcem. Ve skutečnosti chtějí, aby 
jim přišla na pomoc Železná garda, Američané, král či kdokoliv 
jiný." Boris vážně naslouchal. 

„Můžete si být jisti, že království Boží je to poslední, co jim 
leží na srdci. Kdyby na ně mysleli a pracovali pro ně, jistě by je 
mohli mít. V naší vesnici jsme měli bohoslužby, při nichž jsme se 
měli modlit za chudé. Všichni obyvatelé vesnice kromě jednoho 
bohatého sedláka byli přítomni. Mysleli jsme si, že jsme daleko 
lepší než on. Tu přijel jeho syn se čtyřmi pytli pšenice. Postavil je 
u dveří kostela a řekl: »Můj otec posílá své modlitby.« Tento muž 
udělal něco pro to, aby království Boží tvořil. 

Připojil jsem se: ,, Borisi, to je odpověď' na tvou otázku. V Bibli 
je zaslíbení, že přijdou Židé ze všech konců země a budou mít 
království v Palestině. Toto proroctví by se nenaplnilo dalších tisíc 
let, kdyby muži jako Herzl a Weizmann nepracovali na jeho usku
tečnění a nezápasili o ně." 

Ostatní muži z cely smrti, hubení, vážní a do sebe uzavi'ení se 
mne ptali na význam modlitby a jak může pomoci. Přemýšlel 
jsem nahlas: ,,Mnozí se dívají na Boha jako na bohatého muže, 
kterého žádají o laskavosti. Jiní se drží pověr. Ale křesťané ve 
vězení vědí, že musíme usilovat o čistší víru, i když to každý 
nedokáže. Naše modlitby mají podobu meditace, jsou odevzdá
ním a důkazem lásky. 

Miliony denně volají k Otci. Protože zde na zemi jsme děti Boží, 
podílíme se také na Otcově odpovědnosti. Modlitby nás promě
ňují. Což Otec, ke kterému se všichni modlí, není také v mém 
srdci? Když říkám posvěť se jméno tvé, jsem to já, kdo ho musí 
posvětit. Přijď království tvé znamená, že musím bojovat za to, 
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aby brzy skončilo blázruvé panství bestiality, jemuž je velká část 
světa podřízena. Staň se tvá vůle a vůle dobrých lidí, ne špat
ných. Odpusť nám naše viny znamená, že také já musím odpouš
tět. Neuvoď nás v pokušení: musím chrárut druhé lidi před po
kušením. Zbav nás od zlého je pro mne výzvou udělat co nejvíc 
pro osvobození druhých od zlého. 

SEX 

Spřátelil jsem se se zajímavým člověkem. Byl to sedlák Lo
sonczi, jehož nekomplikovaný zdravý rozum prozařoval zvlášt
ní názory svědka Jehovova. Usoudil jsem, že se dostal do této 
sekty náhodou. Pravoslavná církev ho zklamala, ale poněvadž 
byl ve vrutřní krizi, hledal zoufale nějakou oporu. Proto zvolil 
první lepší víru, která se mu naskytla. Takových uprchlíků z vel
kých konfesí bylo mnoho. Kdyby se Losonczi dostal do zákonem 
uznané skupiny baptistů nebo adventistů, nebyl by jako svědek 
Jehovův odsouzen na dvacet let do vězení. 

Při jednom rozhovoru se mne zeptal: ,, Víte, proč jsem ve sku
tečnosti zde? Není to jen kvůli přísným postojům svědků Jeho
vových, které strana nenávidí. Před lety jsem se dopustil velkého 
sexuálního hříchu. Kál jsem se a prosil Boha, aby mne nechal 
trpět, abych to mohl odčirut. Ještě jsem si to neodčinil. 

Losonczi už nebyl schopen přijmout jiné učení, umíral. 
„I svatí měli těžkosti s ovládáním tělesné přirozenosti. Ježíš to 

věděl. Trpěl za naše hříchy. Už nemusíte trpět vy." 
,,Nemohu to zapomenout," byla jeho odpověď. 
Za několik dní jsem přišel do cely. Postel Losoncziho byla 

prázdná. V noci zemřel. 
Stařec zemřel v myšlenkách na sexuální hřích svého mládí. Sex 

působil každému ve vězení neustálá trápení. Vězni seděli a zírali 
do prázdna. Jejich myšlenky byly plné představ mužů a žen při 
souloži, a také všech možných perverzí. Hledali ulehčení v neko
nečných hovorech na toto téma a často mne pokoušeli provoku
jícími otázkami. Nejvíc snad trpěli ženatí muži, když přemýšleli 
o tom, jak se vede manželkám, co se asi doma děje. Víc jak polo
vina z ruch byla za své nepřítomnosti se svými ženami rozvede
na. Na ženy byl vyvíjen tlak, aby se daly rozvést s kontrare
volucionáři, a ty, které opustily uvězněné manžely kvůli jiným 
mužům, neviděly důvod, proč se rozvodu brárut. Jeden z mužů 
posedlých hovory o sexu byl dříve majitelem obchodního domu 
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a podle jeho vlastních slov svedl mnoho hezkých prodavaček. 
Nicolas Primu byl povrchní muž středního věku. Byl pyšný na 
svou vězeňskou přezdívku „ velký milovník". Chlubil se často 
mladou ženou, která byla herečkou a podle jeho slov ho zbožňo
vala. 

Když ho zavolali do kanceláře velitele, očekával, že uslyší 
odpověď na odvolání proti rozsudku. ,,Už brzo budu venku 
a potom ... !" a hlasitě si políbil prsty. 

Rudý zlostí se však brzy vrátil zpět. ,,Odvolání bylo zamítnu
to, rozvedla se se mnou a vdala se znovu," vybuchl. V několika 
příštích minutách bez přestávky popisoval, jak hrozně se pomstí 
své ženě a jejímu novému manželovi, řediteli státního divadla. 
Ostatní opuštění muži ho s křikem a hořkým smíchem pobízeli 
a vymýšleli ještě hroznější tresty. 

Zeptal jsem se: ,,Kolik z nás by zůstalo věrných svým ženám, 
kdybychom byli na svobodě a ženy ve vězení?" 

,,Nezačínejte kázat!" křiknul Primu. 
Odpověděl jsem mu: ,,Je mi líto, že jste dostal špatnou zprá

vu. Ale pořád nám vyprávíte o děvčatech, které jste svedl. Jak 
můžete očekávat, že ženy zůstanou čisté, když jsou obklopeny 
muži, jako jste vy?" 

Univerzitní děkan Novac, obvykle velmi ostýchavý a zdržen
livý, nás překvapil: ,, Vina není vždy na manželovi. Snažil jsem 
se, aby manželka byla šťastná a myslel jsem, že byla. Ale když 
jsem se vrátil domů z prvního trestu, otevřel mi cizí muž. Moje 
žena vyšla ven a řekla: ,, jsem za něho provdána, odejdi, prosím!" 
Pokoušel jsem se s ní mluvit, ale nechtěla mne ani slyšet. ,,Měla 
jsem dost těžkostí. Žádný kontrarevolucionář mi do domu už 
nevkročí!" vykřikovala. ,, Tak jsem první noc na svobodě strávil 
v čekárně na nádraží." 

,,Jste hlupák," řekl Primu. 
Letec Petre se zeptal: ,,A jak to bylo s druhou nocí?" 
Děkan zrudl a odvrátil se. 
Sedlák Emil se třásl hněvem, když vyprávěl o prvním návratu 

z vězení. ,, Byl jsem teprve v půli cesty na ulici a moje fena mne 
ucítila. Utrhla řetěz přivázaný k plotu a běžela mi naproti. Když 
jsem se k ní sklonil, lízala mi obličej. Potom jsem vešel do domu 
a našel svoji ženu v posteli s jiným mužem." 

Rozhlédl se kolem a řekl: ,,Pastore, která z těch dvou byla 
čuba?" 
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PARTNERKA 

Komunistická strana pracovala vědomě na rozkladu mravnos
ti. Avšak nezávisle na této skutečnosti: ctí lidé křesťanské učení 
o sexuálních záležitostech? Podle rozhovorů na celách se to zdálo 
nepravděpodobné a hrstka věřících vězňů chtěla zjistit, jaká je 
skutečnost. Požádali vězně o pravdivou odpověď na jednodu
chou otázku: ,, Dodržoval jste základní křesťanské přikázání a zů
stal jste v myšlenkách, slovech i skutcích čistý před sňatkem 
a věrný po sňatku?" Ze tří set křesťanů podle jména přisvědčili 
pouze dva. Jeden z nich starý bohabojný otec Suroianu, druhý 
patnáctiletý chlapec. 

Vyměňovali jsme si názory. Generál Sta vrat řekl: ,,Církev musí 
změnit způsob myšlení. Armáda nemůže táhnout do boje s roz
kazy, které nikdo neposlouchá." 

,,Kázat něco, podle čeho se v praxi nikdo neřídí, znehodno
cuje všechno, co kněz říká," poznamenal novinář Stancu. 

,,Nemůžeme odporovat Bibli" namítl děkan Novac. 
,,Jistě ne. Nemůžeme dělat kompromisy s hříchem, měli by

chom však mít porozumění pro hříšníka. Za biblických dob no
sily ženy závoj a jejich šaty se podobaly stanu. Musel byste být 
virtuos nepravosti, abyste děvče svedl. Dnešní šaty mají muže 
vábit a lákat a příležitostí je hojně. Vzpomeňte si, jak Ježíš jednal 
se ženou přistiženou při cizoložství. Zádný z přítomných nedo
kázal hodit první kámen. Všichni se odtud odplížili a Ježíš se 
zeptal: Ženo, nikdo tě neodsoudil? Jdi a nehřeš více." 

Děkan si dělal starosti: ,,Mladí lidé mají dnes příliš mnoho 
svobody, potřebují vedení." 

Souhlasil jsem a dodal: ,,Musíme však také učit, že sexualita je 
Boží dar lidstvu. Musíme o ní říkat plnou pravdu, abychom ji 
osvobodili od každého stínu obscénnosti. Je v ní něco božského. 
V nejstarší teologické knize světaManeva-Darma-Sostrastojí: Žena 
je oltář, na kterém muž přináší Bohu příjemnou obě( svého semene. 
,, Většina z nás vidí ženu naprosto všedně," řekl Stancu s lítostí. 
„Jako předmět potěšení, jako krásně oblečenou pannu, se kterou 
se rádi ukazujeme, otrokyni na úklid a vaření nebo idol, pro který 
je někdo ochoten obětovat sama sebe. Nikdo ji nevidí jako rov
nocenného partnera i v oblasti sexuálních radostí." 

„Hlavní věc při volbě partnera je najít někoho, kdo nás udělá 
šťastným," mínil děkan. 

Řekl jsem: ,,Nebo právě naopak. Jeden z nejšťastnějších mužů, 
které znám, se oženil s obyčejným vesnickým děvčetem, protože 

117 



si myslel, že by jiného muže nenašla." Stancu se posmíval: ,,ó, jak 
romantické. Manželství je jen obchod. Když moji rodiče našli 
děvče s vhodným věnem, byla věc hotova. Byli jsme oba docela 
spokojeni a šli jsme si každý vlastní cestou." 

,,Nejste tedy ve skutečnosti oddáni," řekl jsem. 
,,Svazek byl uzavřen v kostele." 
„Manželství uzavřená z materiálních důvodů považuji za před 

Bohem neplatná, i kdyby byla požehnána samým papežem v Ří
mě." Stancu se smál: ,,Pak musí být mnoho neplatných manžel
ství. Chlapci se prodávají bohatým děvčatům, chudá děvčata 
bohatým mužům. Cožpak není nerozumné přikládat více hod
noty krásnému obličeji, jehož krása pomine, než solidnímu ban
kovnímu kontu, které zůstane?'' 

Odpověděl jsem Stancovi vyprávěním o jedné mladé ženě, 
kterou rodiče přinutili, aby se vdala za bohatého muže. Po letech 
hoře se zamilovala do krejčího, který ji šil šaty. Opustila muže 
a žila s krejčím. Mnoho církevníků s ní nechtělo nic mít. Žít s mu
žem bez manželského svazku je hřích. Pokusil jsem se vžít do její 
situace. Rodiče ji k tomu manželství přinutili bitím a jinými ná
silnými opatřeními. Nejlepší bylo tou ženou neopovrhovat, ale 
pomoci ji povzbuzením, zlegalizovat věci, které už nebylo mož
né změnit. Prosil jsem své lidi, aby ji ukvapel}ě neodsuzovali. 

Mladá žena mi přišla s pláčem poděkovat. Rekl jsem jí, že Boží 
trestní rejstřík není shodný s církevním. ,, Bůh má pochopení, ne-li 
dokonce souhlas - pro city, které vás vehnaly do náruče jiného 
muže. A Bůh vás má stále rád." Chytila mne kolem krku a polí
bila. V tom okamžiku vešla dovnitř moje žena. 

Ostatní vybuchli smíchem. Stancu se zeptal: ,,Jak jste jí tu situ
aci vysvětlil?" ,,Nebylo co vysvětlovat. Ona žena žila šťastně 
s krejčím, a až po letech, když zemřel, jsem manželce vysvětlil, 
co se tehdy stalo." 

INSTINKT A VÝKON 

Panuje představa, že ve vězení bují homosexualita, ale nic ta
kového jsme nezažili. Snad proto, že jsme žili v nemocech, vy
čerpání a v přeplněných celách. To byly zabraňující faktory. Pro
fesor Popp mluvil velmi rozhodně proti jednomu nebo dvěma 
podezřelým případům. 

Je třeba odsoudit hřích, ale snažit se těmto nešťastným lidem 
porozumět, odpustit jim jejich pády stejně, jako odpouštíme se-
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lhání ostatním lidem, a pokusit se je léčit. Mnozí velcí mužové 
jako Alexandr Veliký, Hadrián, Platon, Leonardo da Vinci byli 
homosexuálové a ve svých dílech ukazovali hluboké křesťanské 
cítění. Začněme u Sokrata, nazývaného křesťanem před Kristem, 
pokračujme Michelangelem až k současníkům Oscaru Wildovi 
a zakladateli mezinárodního Červeného kříže Henrymu Dunan
tovi. 

,,Znám ten slavný seznam," řekl Popp, ale mnozí z nich vyná
šejí své problémy na odiv, například na jeviště, a tak se stává je
jich soukromá záležitost veřejnou. Poněvadž společnost tyto sklo
ny odsuzuje, měli by se alespoň trochu stydět." 

Jeden rabín si vzpomněl na radu z talmudu, knihy velké ži
votní moudrosti. ,,Když rabín nemůže potlačit hříšné hnutí, má 
se alespoň vyhnout skandálu, zahalit se šátkem a jít do jiného 
města. Pak se má vrátit a kázat zákon." 

Pavel Cernei, mladý muž, který kdysi patřil k Železné gardě, 
až doposud klidně ležel vedle na posteli. Teď spustil nohy na 
podlahu a řekl: ,,Mám pro vás skutečný problém. Zničil mi ži
vot... Před několika lety jsem poznal děvče, říkejme jí Jenny. 
Zamilovali jsme se do sebe. Nikdy mi nedovolila, abych ji do
provodil domů, a tak jsem se rozhodl požádat jejího otce o svo
lení ke sňatku. Našel jsem jejich dům a ohlásil se. Její otec vyšel 
ven a řekl: »Můj synu, Jenny mi o vás vyprávěla.« Zděšeně 
jsem na něho zíral. Byl to rabín s Davidovou hvězdou na pr
sou. Byl jsem antisemita a nevěděl jsem, co mám dělat. Za
mumlal jsem, že jsem netušil, že Jenny pochází z židovské ro-
diny a odešel." 

Odmlčel se. ,,Už nikdy jsem to děvče neviděl. Neoženil jsem 
se a nemohl jsem na ni zapomenout. Slyšel jsem, že také zůstala 
svobodná." Cerneiovo vyprávění nás dojalo. Stavrat pozname
nal: ,,Když se dostanete z vězení, možná ještě nebude příliš poz
dě ... " 

Cernei se zeptal: ,, Kdybychom se přece jen vzali, kdo z nás by 
měl opustit své náboženství? Já jsem pravoslavný, a ona je Ži
dovka." 

Řekl jsem: ,,Má-li pro vás víra význam, pak ji za nic na světě 
nemůžete opustit. Není-li tomu tak, můžete se jí zřeknout. Ale 
jestli se milujete, proč byste nemohli zůstat každý ve své kon
fesi?" ,,Chtěl bych mít děti. Měli bychom je vychovávat v jednom 
náboženství." Myslel jsem, že Cernei se ženou by mohli ve vzá
jemné úctě přiblížit obsah obou vyznání svým dětem, až doros
tou a nechat je, aby si vybraly samy. ,, Vaše láska by měla být pro-

119 



středkem, jak v pokore přivést vaši ženu k poznání pravdy." ,,Její 
rodiče by nikdy nepřipustili, aby změnila vyznání, ,,řekl Cernei. 

,,Měla by jistě rodiče poslouchat, ale nesmí se jim podřizovat, 
když ví, že nejsou v právu." Sta vrat potřásl hlavou a citoval: ,,Cti 
otce a matku." 

,,Ale generále, můj otec opustil dům, když jsem byl ještě v ko
lébce. Matka utekla s jiným. Byl jsem vychován v sirotčinci." 

Na to nikdo nedokázal odpovědět. ,,Kéž bych se byl zastavil 
a přemýšlel, než jsem tenkrát odešel," povzdychl si Cemei. Jak 
často jsem od vězňů slyšel podobná slova. Podobáme se autům 
s reflektory umístěnými vzadu. Při pohledu zpět vidíme neštěs
tí, která jsme způsobili. Vidíme lidi, které jsme svým počínáním 
zranili. Uvědomujeme si, až když je příliš pozdě, že kdybychom 
uvážili cenu svých rodin, zdraví nebo jen sebeúcty, nejednali 
bychom tak, jak jsme jednali. 

Cemei odešel a generál poznamenal: ,,Je to slušný mladý muž. 
Když se člověk dostane na šikmou plochu, vždy svádí vinu na 
špatnou výchovu a zděděné vlastnosti. V chovu dobytka si po
čínáme pečlivě, ale zvrhlým a ničemným zločincům nezabráníme 
vychovávat potomky jim podobné." 

Křesťané nesmějí ignorovat tento základní problém dědičnosti. 
Snažíme se dopomoci dospělým ke změně smýšlení, trestáme 
zločince, ale nikdy se neptáme nastávajících rodičů, jestli v jejich 
genetické výbavě není něco, co by mohlo uškodit nenarozené
mu dítěti. Sexuální život zde není jen proto, aby přiváděl na svět 
děti. Má svou vlastní hodnotu, dělá život krásnější a šťastnější. 
Ale to není omluva pro to, že přivádíme na svět děti kvůli chvil
kovému potěšení čistě náhodně a zapomínáme, že plození je sva
tý akt. 

Většina vězňů, trpících stálým nedostatkem potravy, vidí se
xuální potrebu na stejné úrovni jako hlad. Na posledním soudu 
bude lidem připomenuto, že opomenuli nakrmit hladové. Ně
kteří jsou toho názoru, že se to také týká těch, kteří neutišili part
nerovu žízeň po lásce a neučinili ho šťastným. 

Stejně jako v oblasti sociální existuje sexuální nespravedlnost, 
protože každý zákon, dokonce i božský, má prvky nespravedl
nosti. Dává stejná měřítka pro různé lidi, kteří často žijí v naprosto 
odlišných poměrech. Zákon žádá totéž od bohatých a chudých, 
od lidí se silnou nebo slabou sexuální vlohou, od intelektuálů 
i nevzdělaných. Manželství musí být věcí cti. Manželé na sebe 
berou odpovědnost zůstat si věrní. Láska je cit a city se mění, 
nikdo nemůže celý život se stejnou intenzitou milovat nebo se 
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hněvat. Je to přírodrú zákon, že s přibývajíórn věkem ubývá vášni 
na síle. Vášeň proto nemůže být zárukou šťastného manželství, 
ale vnitřrú rozhodnutí, stále stát při druhém, učinit ho štastným. 

Poněvadž zřejmě nerú možné uspokojit sexuálrú potřeby všech 
lidí, diskutovali jsme o alternativě zdrženlivosti. Katolíci vyzdvi
hovali celibát kněží. 

„Je-li celibát povinností a zakazuje manželství, může porušerú 
slibu zdrženlivosti zničit víru kněze," řekl jsem. 

,,Může se stát nesmírnou tvůrčí silou," oponoval profesor. 
„Nerú jisté, zda Spinoza, Kant, Descartes, Newton a Beethoven 
poznali ženu v biblickém slova smyslu." 

,,Považuji za největší pomoc, vedeme-li lidi k tomu, aby při
rozený pud přeměnili v práci pro království Boží a k užitku spo
lečnosti. Podle mého názoru je mravrú čistota schůdnou cestou 
jen pro málo lidí. Přesto musíme víc a víc chápat, že naše tělo 
nebylo stvořeno pro egoistické uspokojerú žádosti. Má být chrá
mem Božím, zasvěceným službě Bohu," zdůraznil jsem. 

PEKELNÁ MUKA 

Popp a já jsme střídavě pečovali o Borise. Ležel v cele č. 4 
a slabě kašlal. Dr. Aldea mínil: ,, Bude-li jíst, může být ještě deset 
drú naživu. Moje návštěvy mu vůbec nepomáhají, je plný výči
tek, že mne tehdy zbil. Pohled na mne mu ubližuje." 

Zeptal jsem se, zda by bylo možné přeložit ho na naši celu. 
Aldea se o to postaral a Borise položili na postel vedle mne. Po
sledrú týden jeho života jsem se o něho staral. Ztrácel se nám před 
očima. Zůstalo mu jen pár vlasů, tváře měl vpadlé. Každý den 
jsem mu stíral horečnatý pot. 

šeptal: ,, Brzy bude po všem. Kněz mi kdysi řekl: »Shniješ v pek
le!« A tak to bude!" 

,,Co ho k tomu přimělo?" ptal jsem se. ,,Proklínal jsem Boha, 
protože jsem musel tolik trpět. Řekl, že mě čeká věčný trest." 

Farář Valentin namítl: ,,Lidé proklínají komunistickou stranu 
a ta je přece jen někdy osvobodí. Jestli peklo nikdy neskončí, 
potom by byl Bůh horší než tajná policie." 

Boris otevřel oči: ,,Chcete říct, že nevěříte na věčný oheň?" 
„ Učerú Bible o nekonečnosti pekla je nepochybně pravdivé. Ale 

co je peklo? Dostojevskij říká, že je to stav svědomí, a to byl pra
voslavný věřící. V Bratřích Karamazovových píše o pekle: »Mys
lím, že je to utrperú, když nemohu milovat.«" 
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Boris řekl: ,,Takový druh pekla by mi nevadil." 
Namítl jsem: ,,Asi jste ještě nikdy nezažil, co znamená žít na 

místě, kde není láska. Představte si, jaká musí být společnost jen 
zlých lidí. Říká se, že když přišel Hitler do pekla, našel tam Mus
soliniho. Zeptal se ho: »Jak to tu dole vypadá?« »Není to tak zlé,« 

odpověděl Mussolini, »ale je tu příliš mnoho nucené práce.« Po
tom začal vzlykat. »No tak, pokračuj, ať vím to nejhorší.« »Tedy 
Stalin je dozorcem nad pracovní četou!«" 

Boris se zasmál: ,,Bylo by hrozné, kdybych tam dole potkal 
svou starou šéfku Annu Paukerovou!" Ležel a chvíli přemýšlel: 
,, Ten katolický kněz, co mi řekl, že kvůli rouhání musím do věč
ného ohně, byl dobrý člověk. Nikdy nikomu neublížil, ale mys
lel si, že mne za to bude Bůh nekonečně mučit. Bůh, ve kterého 
věřil, je horší než on sám." 

Pastor Valentin řekl: ,,Nepochybuji, že lidé v pekle cítí peklo 
jako věčný trest." Bible ho nazývá nekonečným v podobném slo
va smyslu, jako se nám zdá nekonečná doba ve vězení. Ale prá
vě v nejhorších podmínkách vidíme, jak lidé začínají Boha milo
vat a poznávají, kolik bezpráví způsobili. Bohatec v Ježíšově 
podobenství o chudém Lazarovi v pekle projevuje známky změ
ny smýšlení. Dříve byl egoista, ted' se stará o své bratry. Nic 
v přírodě nezůstává strnule stát na jednom místě. Jestliže je 
v pekle možný vývoj k dobrému, pak je důvod k naději." 

Boris zvolal slabým hlasem: ,,Dobrá zpráva, mládenci! Pastor 
Valentin říká, že se snad přece jen nebudeme věčně smažit!" 
Smích. Frimu, Stavrat a jiní přišli k nám blíž. Frimu se zeptal: 
,, Dobře, tak jaký bude můj trest?" 

Frimu byl žrout. Řekl jsem: ,,První křesťané vyprávěli o jednom 
muži, který se dostal do pekla. Byl překvapen, když tam našel 
slavnostně prostřenou tabuli. U stolu viděl mnohé historické 
osobnosti. »To máte vždy takovou hostinu?« zeptal se. »Jistě, 
smíme si objednat, co chceme.« »Jaký je tedy váš trest?« »Nemů
žeme přitáhnout ruku s jídlem k ústům.« Nově příchozí našel 
hned východisko: »Cožpak nemůže každý nakrmit svého sou
seda a pak se zase nechat nakrmit od něj?« »Co,« vykřikl jiný, 
»tomu pomáhat? To budu raději hlady.«" 

Generál Sta vrat řekl: ,, Ve škole a v církvi jsem se učil, že Bůh 
na věčnosti potrestá ty, kteří zemřeli v nekajícnosti a bez víry. Je 
to uznávané dogma." 

,,Uznávané vaším rozumem, ale asi ne srdcem, generále. Vi
díme kolem sebe muže, jak proklínají Boha a popírají jeho exis
tenci, protože musí nespravedlivě trpět. Jistě budou souzeni podle 

122 



svých myšlenek, slov a skutků. A potom? Předpokládejme, že 
byste viděl neznámého, který je ve smrtelném nebezpečí. Budete 
pryní, kdo mu přiběhne na pomoc. Věří-li křesťan opravdu, že se 
jeho soused bude po celou věčnost trápit v pekle, pak by ho dnem 
i nocí měl přesvědčovat, aby litoval svých hříchů a uvěřil. Je velmi 
smutné, že se to neděje." 

BOŽE ODPUSŤ MI 

Borisovy staré předsudky mizely jede� za druhým. Avšak 
místo aby se radoval, byl stále sklíčenější. Rekl: ,, Vidím, že jsem 
svůj život promarnil. Myslel jsem si, že jsem chytrý. V posledních 
padesáti letech jsem podvedl mnoho lidí. Jestli váš Bůh skutečně 
existuje, nebude mne v nebi chtít! Tak budu muyset dolů k té staré 
svini Paukerové - a opravdu mám teá strach!" Casto nemohl spát 
a prosil mne, abych si s ním povídal. Staral se, kdo se za něho 
bude modlit, až bude mrtvý. Domníval se, že luteráni zakázali 
pfi!n.Iuvu za zesnulé. 

Rekl jsem: ,,Luther chtěl jednoduše zabránit tomu, aby lidé 
nespoléhali na to, že ať budou-li hřešit jak se jim zlíbí, zaplatí 
knězi a on je z očistce vymodlí." Pastor Valentin podotkl: ,,Mod
líme se za své spoluvězně. Denně mnozí umírají. Bylo by nelas
kavé přímluvu ukončit právě v okamžiku, kdy duše opouští tělo, 
jen proto, že před čtyřmi sty lety se katolíci a protestanti neshodli 
v učení o modlitbě za mrtvé." 

,,Pomáhá jim modlitba?" 
,,Ano. Před Bohem jsou všichni živí, a tak jsou i pro mne. 

A když žijí, jsem si jist, že modlitba jim může pomoci." 
„Být na vašem místě, nemrhal bych modlitbami za člověka jako 

jsem já." Boris se při tom poněkud usmál a dostal záchvat kašle. 
Valentin mínil: 11Jistě jste také vykonal mnoho dobrého. Jsou lidé 
daleko horší. Ale modlím se i za ty nejhorší. Za Stalina, Hitlera, 
Himmlera, Beriju." 

„A co se modlíte?" ptal se Boris slabým hlasem. ,,Bože odpusť 
všem velkým hříšníkům a zločincům, i mně, nejhoršímu z nich." 

Seděl jsem s Borisem ještě dlouho. Bylo takové ticho, že jsme 
ze sousední cely slyšeli Primusův chvástavý hlas a smích, a chi
chotání nad jeho sexuálními hrdinskými činy. Několik hodin 
byl Boris tiše. Myslel jsem, že spí. Náhle zamumlal: ,,Jak to 
bude?" 

„Co?" ptal jsem se. ,,Boží soud! Bude sedět na velkém trůnu 
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a když se před ním objeví duše, bude říkat: peklo - nebe - pek
lo - nebe ... ? Nedovedu si to představit." 

Řekl jsem mu, jak si to představuji: ,, Bůh sedí na trůnu. Za ním 
je velká opona . Jeden za druhým předstoupíme před něho. Po
tom Bůh pravou rukou pokyne a před oponu vystoupí postavy, 
jedna nádhernější než druhá, tak zářivé, že se na ně nevydržíme 
dívat. Vždy se jedna z bytostí postaví před toho, který bude sou
zen. My obžalovaní se budeme ptát: »Kdo je ta nádherná bytost 
stojící přede mnou?« Bůh odpoví: »To jsi ty! Takový bys byl nyní, 
kdybys mne během svého života poslouchal.« A potom přijde 
pro neposlušné věčné peklo lítosti. Ale Ježíš přece zemřel za naše 
hříchy. Tak proč nelitovat ještě tady? 

,, Lítost", zašeptal Boris. 
V noci měl chrlení krve. Byly to těžké hodiny po jeho boku, 

pak upadl do komatu. Ležel tiše a hodinu slepě zíral na strop. 
Měl slabý tep, ale ještě jsem ho nahmatal. Náhle odtáhl ruku 
a téměř se posadil. Vyrazil srdcervoucí výkřik: ,, Pane Bože, od
pusť mi!" 

Někteří vězni poblíž se probudili a než zase usnuli, zlobně 
nadávali. Když se ráno rozednilo, začal jsem umývat Borisovo 
tělo a připravovat je k pohřbu. Mezitím už informovali pravo
slavného biskupa z jiné cely na stejné chodbě, že v naší cele ze
mřel muž. Přišel a začal s pohřebním obřadem. Pokračoval jsem 
ve své práci. Biskup občas přerušil litanii a zasyčel: ,, Vstaňte, 
mějte přece respekt!" Ale já jsem se nedal_ nijak rušit. Když obřad 
skončil, biskup mne znovu napomínal. Rekl jsem mu: ,,Kde jste 
byl minulý týden, když tento muž umíral? Podržel jste mu misku 
u úst, když chtěl vodu? Proč jste přišel až dnes vykonat ceremo
nii, která pro něho nemá žádný význam?" 

Oba jsme byli rozezleni. Jeho obřad vypadal tak prázdný a ma
rný ve srovnání s prostým výkřikem, který vyšel z hloubi srdce: 
,,Pane Bože odpusť mi!" 

NOVÉ ŘETĚZY 

Jaro 1955 přineslo známky politického tání. Velký počet vě
zeňských velitelů byl zatčen pro „sabotáž". Do Trrgul-Ocny při
šli mnozí z nucených prací, kteří byli obětmi těchto „sabotérů". 
Museli jsme pro ně připravit místo. Patřil jsem k těm, kteří za
čátkem června dostali rozkaz připravit se k transportu do jiného 
vězení. 

124 



Dr. Aldea řekl: ,,Nejste schopen transportu, ale nemůžeme nic 
dělat. Buďte opatrný. Když se vám do rukou dostane streptomy
cin, neopovažte se ho darovat!" Se slzami jsem se loučil s přáteli. 

,,Zase se uvidíme, vím to," řekl profesor Popp. 
Pak zavolali mé jméno. Připojil jsem se k řadě mužů stojících 

venku na dvoře. Byl to opravdu podivný zástup. Oholené hlavy, 
šaty samá záplata. Každý si křečovitě držel jediný majetek - uz
líček hadrů. Někteří nemohli vůbec chodit, přesto jsme my, od
souzení k dlouholetým trestům, museli udělat krok dopředu 
a pak se posadit na zem, aby nám kolem kotníků mohli připev
nit pouta. 

Kovář přecházel od muži k muži za dohledu politického dů
st�jníka. Když jsem byl na řadě, důstojník se nepříjemně usmál: 
,,A, Vasil Georgescu, jistě máte nějaké slovo pro nasazování řetě
zů." 

Ležel jsem na boku, vzhlédl k němu a odpověděl: ,,Ano poru
číku, mohu vám odpovědět písní!" 

2.aložil si ruce za zády a řekl: ,, Tak prosím, jistě si ji rádi po
slechnou všichni." Zpíval jsem úvodní slova rumunské republi
kánské hymny: ,,Za námi zůstanou rozbitá pouta ... " Kovářovo 
kladivo skončilo práci a do tíživého ticha jsem dodal: ,,Zpíváte, 
že jste zlomili všechna pouta, ale tento režim nasadil lidem víc 
pout než kterýkoli jiný." Poručík se nezmohl na odpověď. Ze 
strážnice zaznělo volání, oznamující příjezd transportu. Odvedli 
nás na nádraží a naložili do vagónů. Leželi jsme tam několik 
hodin, než se vlak dal do pohybu a začal se kodrcat krajem. 
Otvůrky v natřených oknech jsme viděli hory a lesy. Byl nád
herný teplý letní den. 

RADUJTE SE 

Cesta po železnici nížinou západně od Bukurešti měří tři sta 
kilometrů, ale protože jsme často stáli, trvala nám téměř dva dny 
a dvě noci. Jaký je cíl naší cesty se rozkřiklo dříve než se objevily 
tlusté, sto let staré zdi pověstného vězení Craiova. 

Na dlážděném dvoře nám urazili pouta. Ranami nás hnali 
tmavými špinavými chodbami. Všechny nás nacpali po malých 
skupinách do cel na jedné chodbě. Z cel vycházely hlasité pro
testy: ,, Tady už není místo, udusíme se tu!" Dozorci tam namač
kali nově příchozí násilím. Bylo to jako při dopravní špičce v pod
zemní dráze, pouze průvodčí švihali biči. 
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Rána do zad mne postrčila dopředu, až jsem se zapotácel. Za 
mnou zapadly dveře cely. Ze zápachu v cele se mi udělalo zle. 
Zpočátku jsem nic neviděl. Šmátral jsem před sebou, až jsem ru
kou narazil na téměř nahé, zpocené tělo. Pomalu jsem si zvykal 
na slabé světlo, které padalo ze žárovky na stropě. Viděl jsem 
řady poschoďových postelí, plných polonahých mužů lapajících 
po vzduchu. Ještě víc jich sedělo na podlaze nebo se opíralo o zdi. 
Nikdo se nemohl pohnout, aniž by neprobudil souseda, jehož 
klení vzbudilo další vězně. 

Pobyt v této cele trval přes dva měsíce a byl přerušován pou
ze pochůzkami se záchodovými kbelíky k páchnoucí žumpě ven
ku. 

Řekl jsem vězňům, že jsem farář a krátce se pomodlil. Někteří 
mne proklínali, většino\! však tiše poslouchali. Potom kdosi 
z horní pryčny, ukryté ve tmě, zavolal mé jméno. ,,Poznal jsem 
váš hlas. Před mnoha lety jsem slyšel vaši řeč na náboženském 
kongresu." 

,,Kdo jste?" zeptal jsem se. ,,Ráno si promluvíme." 
Dlouhá noc končila v pět hodin ráno. Dozorce dal signál k pro

buzení údery železné tyče do zavěšeného kusu kolejnice. Z horní 
pryčny slezl malý chlapík s improvizovaným turbanem z hadrů 
na hlavě a podal mi ruku. ,,Jsem rád, že jsem vás včera poznal 
podle hlasu," a upřeně se na mne díval krví podlitýma očima. 
„Podle vzhledu bych vás určitě nepoznal. Jak vidím, strana se 
vám za váš protest pořádně pomstila. A jak jste hubený!" 

Byl to hodža Nassim, muslimský duchovní, který na nábožen
ském kongresu v roce 1945 zastupoval malou mohamedánskou 
skupinu. Naše přátelství začalo, když jsem se pokoušel sníst první 
jídlo v Craiově. Odporný zápach žluklého tuku oznamoval, že 
do cely donesli polévku. Shnilé košťály zelí a nemyté droby pla
valy v tekutině plné pěny. Ale jídlo bylo povinnost, proto jsem 
misku vyprázdnil. 

,,Jak to dokážete?" ptal se hodža, jehož žaludek protestoval. 
„ To je křesťanské tajemství," řekl jsem. ,,Mám na mysli slova 

apoštola Pavla »radujte se s radujícími«. Pak si připomenu přá
tele v Americe, kteří právě mají pečené kuře. Děkuji s nimi Bohu 
a vezmu si první lžíci polévky. Dále se těším s přáteli v Anglii, 
kteří asi jedí hovězí pečeni, a přitom do sebe hodím druhou lží
ci. Takto projdu všechny země, raduji se s radujícími a zůstanu 
naživu." 

V horkých dusných nocích jsem sdílel s hodžou palandu. Měl 
jsem štěstí, že jsem nemusel ležet na zemi. 

126 



„Ležíte velice klidně. Ostatní kolem nás kašlou, převalují se 
ze strany na stranu. Nač myslíte? Pomáhá vám také nyní apoštol 
Pavel?" 

„Ano, teá se také těším s lidmi na Západě. Myslím na jejich 
útulné domy, na knihy, které mají, na prázdniny, které si mohou 
plánovat, na hudbu, kterou poslouchají, na lásku, kterou proka
zují svým �enám a dětem. Ale myslím také na druhou část verše 
z epištoly Rímanům »plačte s plačícími«. Jsem si jist, že tisíce lidí 
na Západě na nás myslí a snaží se nám pomáhat svými přímlu
vami." 

BÁSNICTVÍ A PRAVDA 

Všichni muži ve vězení pociťují potřebu uplatnit se. Rádi se 
přou. Jediné slovo a vzplanou. A když najdou někoho, kdo ne
odplácí nadávkou za nadávku, trápí jej o to více. Za těchto po
měrů jsem se v Craiově setkával s téměř nepřekonatelnými těž
kostmi. Když jsem kázal, musel jsem mluvit tak hlasitě, abych 
přehlušil naříkání a předstírané chrápání. Vězni se až k smrti 
nudili. Neměli žádné vyšší zájmy a toužili po rozptýlení. Zjistil 
jsem, že se kázání obvykle proměnilo v diskusi a pak skončilo 
hádkou. Avšak ten, kdo uměl vyprávět příběhy, nejlépe krimi
nální, měl o posluchače postaráno. A tak jsem jim vyprávěl vy
myšlené hrůzné pnoěhy, v nichž křesťanské poselství hrálo hlav
ní, ale nenápadnou roli. Nejoblíbenějším hrdinou byl lupič Pipa, 
jehož jméno každý v Rumunsku znal. Líčil jsem, jak ho moje 
matka ještě jako mladé děvče jednou viděla před soudem. Ne
mohla zapomenout na výraz jeho očí, výraz štvaného divokého 
zvířete. 

Pipa měl bohaté rodiče. Zemřeli, když byl ještě chlapec. Svě
řili ho poručníkovi, který ho lstivým způsobem připravil o ma
j�tek. Pipa přijal práci v hostinci. Majitel mu slíbil vyplatit po 
návratu z vojenské služby plnou mzdu, aby si mohl zařídit vlastní 
obchod. Ale když se Pipa z armády vrátil, majitel hostince po
přel, že takové ujednání uzavřel. Mládenec se rozzuřil a majitele 
hostince probodl. 

Tak se stal zločincem. Ze skrýše v horách provedl řadu přepa
dení. Vždy jen hostinců. Za ta léta usmrtil třicet šest hostinských. 
(Y tomto okamžiku obdivný pískot posluchačů.) Nechyběla mu 
ani společnost. Spolu se dvěma jinými zločinci si oblékli nejlepší 
ukradené šaty a šli do jedné vesnice. Tam přemluvili tři děvčata, 
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aby s nimi povečeřela. Do vína jim namíchali uspávací prostře
dek a unesli je k sobě do jeskyně. 

Až potud odpovídala historka skutečnosti. V tomto bodě za
čínala moje verze. Probuzená děvčata si počínala jako v přtběhu 
z Tisíci a jedné noci, a držela si lupiče pěkně od těla. Dobrodruž
ství končilo vyprávěním nejkrásnější z dívek. Vyprávěla příběh 
evangelia a přivedla zločince k víře. 

Lesník Radion mínil: ,,Pastore, slyšel jsem už mnoho historek 
o lupičích, ale ještě nikdy takové, jaké vyprávíte vy. Vaše vždy 
končí tím, že zločinec, oběť i policista jdou společně do kostela." 

Ke cti také přišla série hrdinských činů Dillingerových. Jeho 
vzestup z vyhladovělého pouličního chlapce k nejobávanějšímu 
gangsterovi Ameriky se podobal životnímu příběhu mnohých 
v cele. Zničené dětství nebo sociální nespravedlnost jsou ve vět
šině případů předchůdci zločinecké dráhy. Dillinger začal svou 
,,kariéru" odcizením několika dolarů majiteli kina. 

Když pochopíme, jakým způsobem se Pipa a Dillinger stali tím, 
čím byli, můžeme s nimi mít soucit. Ze soucitu přichází láska 
a láska ke všem lidem je hlavní cíl křesťanství. Často lidi odsu
zujeme, avšak málokdy k nim máme lásku, která by je mohla 
ochránit, aby se nestali zločinci. 

Mohl jsem vyprávět dvacet čtyři hodiny denně, aniž poptáv
ka po příbězích polevila. Začal jsem přibírat klasiky s křesťan
ským názorem na svět. Vyprávěl jsem na pokračování Dostojev
ského Zločin a trest, Tolstého Vzkříšení. 

Jiní vězni vyprávěli často vlastní životní příběhy, humorné 
i tragické nebo obojí zároveň. Radion byl vysoký a štíhlý jako 
stromy, o které se kdysi staral. Vedl jednotvárný život až do dne, 
kdy šel se dvěma přáteli lesem. Ohlédl se a uviděl, že les za nimi 
hoří. Když přišli do nejbližší vesnice byli zatčeni a obviněni ze 
žhářství. 

,, Byli jsme biti, dokud jsme se nepřiznali, že jsme oheň zapáli
li ze sabotáže vůči kolektivu. Avšak během soudního přelíčení 
předstoupil skutečný viník, a my jsme byli zproštěni obvinění. 
Ale propuštěni jsme nebyli, vzali nás zpět na policejní stanici 
a přikázali: »přiznejte se, co jste ještě provedli.« Po mučení jsme 
přiznali plán sabotáže, což byl úplný výmysl. Byl jsem ochoten 
říci cokoliv, jen aby přestaly bolesti. V šechny nás odsoudili na 
patnáct let." V Craiově bylo mnoho podobných příběhů. Brzy 
jsme se znali zevnitř i zvenku. Panovala zde nervózní, napjatá 
atmosféra. Nikdo nemohl snést jakýkoliv odpor, veškerý smysl 
pro míru a logické souvislosti byl pryč. 
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Když jsem jim vyprávěl román Hlad od Knuta Hamsuna, vi
děl jsem mnoho zářících očí. Pak několik vězňů odešlo pro veče
ři a vězeň Herghelegiu přiznal, že vyprávění na něj velmi zapů
sobilo. Navrhl jsem mu tedy, aby přenechal část svého přídělu 
chleba hodžovi, který se bál, že jídlo obsahuje koránem zakáza
ný vepřový tuk. Avšak Herghelegiu byl dotčen jen k srdci, ne až 
k žaludku, a můj návrh nenašel žádnou odezvu. 

Intelektuálové byli zajatci slov. Když někdo zmínil objev ame
rických vědců, zesměšnili to jako americkou propagandu. Mlu
vil-li někdo o moderním ruském spisovateli, byl odmítnut jako 
prodejný pisálek sovětského státu. Katolíci odmítali moudrost 
židovského filozofa, aniž by něco od něho slyšeli. Židé neznali 
myšlenkové bohatství křesťanské církve. Jednou jsem popisoval 
obsah teologické knihy, o které jsem v noci přemýšlel. Ihned jsem 
uslyšel posudek pravoslavného posluchače: ,,Luterství nejvyšší
ho stupně." ,,Pozná se hned, že jste protestant," řekl jiný. O ně
kolik dní později jsem s oběma mluvil a uváděl obsáhlé citáty 
knihy Problém pravdy od velkého rumunského spisovatele Naie 
Ionesca. Byly přijaty s nadšením. Došel jsem k rozhodnutí, že 
když chci, aby vůbec poslouchali moje názory, musím je uveřej
ňovat anonymně. Jednalo se totiž o tutéž knihu. 

Když student Alexandru recitoval některé ze svých veršů, 
vzbudil jen shovívavé úsměvy. Poradil jsem mu: ,,Až budeš číst 
jiný svůj sonet, ohlaš jej jako Shakespearův." 

,,Výborně," říkali kritikové sborem. 
Aniž bych prozradil Alexandruovo tajemství, řekl jsem jim, 

že nesmí příliš dát na slavná jména. Shakespeare, Byron - ome
zil jsem se jen na anglické básníky - oslavují často velmi nevhod
né myšlenky. Jeden starý důstojník jezdectva se mnou nesouhla
sil. Řekl: ,,Nejsem znalec literatury, ale vždy jsem obdivoval 
GU!'ga-Dina. Tam Kipling vytvořil postavu vojáka hrdiny." 

Rekl jsem: ,,Gunga-Din byl možná lepší člověk než já. Ale při
šel o život v boji na straně Britů proti vlastnímu lidu. Co byste si 
myslel o Rumunovi, který padne na straně Rusů v boji proti vlast
nímu národu?" 

Student anglistiky obhajoval ušlechtilé Shakespearovo smýš
lení. Odpověděl jsem, že v době, kdy Shakespeare psal svá dra
mata, byly otázky reformace a puritánství předmětem vzruše
ných diskusí i pro metaře ulic. Avšak kdyby dnes měl historik 
jako pramen jen Shakespeara, vůbec by nevěděl, že Anglie byla 
zas�na křesťanským poselstvím. 

Rekl jsem: 
11 V jeho divadelních hrách se snad kromě ubohé 
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Cordelie nenajde jediná křesťanská postava. Claudius zabije své
ho soupeře, královna se vdá za vraha svého manžela, Hamlet sní 
o pomstě, nechce jednat a nemůže odpustit. Polonius je intrikář, 
Ofelii zbývá jen útěk do šílenství. Othello je profesionální vrah, 
Desdemona hraje jenom ženušku, Jago je příšera plná cynismu 
a falše . .. Shakespeare byl velký básník a rozený psycholog. Avšak 
neměl ani ponětí, jak vypadá křesťanský charakter." 

„Pravděpodobně něco takového jako křesťanský charakter ani 
není," řekl student. 

„ Vím, že jste teprve několik týdnů ve vězení. Až zde budete 
déle, změníte názor. Prožijete to, co jsem prožil já. Uvidíte hříš
níky, kteří při posledním vydechnutí vyznávají své hříchy, sva
té, odpouštějící svým vrahům, jakož i my očekáváme, že nám 
bude odpuštěno." A citoval jsem mu několik řádků, které uka
zují, jak veliký křesťanský básník byl v Shakespearovi skryt: 

Ó, říká se přece, že jazyky umírajících 
si vynucují pozornost jak hluboká harmonie. 
Jejich slova jsou vzácná, jen zřídka marná 
protože vydechují pravdu, pravdu toho, 
jenž vydechuje svá slova v bolesti. 

Jak dobře mohl toto místo vztáhnout na Ježíšova poslední slo
va na kříži. 

MUSLIM CTÍ JEŽÍŠE 

Malý hodža nás často poučoval o podřizování se Boží vůli. 
Připomínal nám, že každá kapitola koránu, který je po Bibli nej
rozšířenější kniha světa, začíná zvoláním: ve jménu Alláha, milos
tivého a milosrdného. Sám se snažil, aby tato výpověď byla sou
částí jeho denního života. Pětkrát za den klekal na kamennou 
podlahu a klaněl se směrem k Mekce. 

Muži si z něho dělali legraci. Říkal jsem jim: ,, Když Angličan 
prosí o „bread", Němec o „Brot" a Ital o „pane", prosí všichni 
o totéž. Gheorghe je katolík a pokřižuje se, Carlon je pravoslavný 
a pokřižuje se trochu jinak, Ion je baptista, sepne ruce. Proč by se 
Nassim nemohl se svými modlitbami obracet k východu? Obra
címe se k Bohu různým způsobem, On se však dívá za gesta lás
ky a uctívání přímo do srdce. A my bychom si měli počínat stej
ně." 
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Nassim a já jsme často seděli na dolní pryčně uprostřed vší 
špíny a zmatku cely a měli spolu mnoho rozhovorů. Mluvil o své 
víře, která podle muslimů byla proroku zjevena archandělem 
Gabrielem. Jeho vroucností bylo toto neutěšené místo na krátký 
čas úplně proměněno. K mému překvapení mluvil o Ježíši s vel
kou láskou. ,,Pro mne je Ježíš prorok nejvyšší svatosti a moud
rosti. Jeho řeč je Boží řeč, avšak nemůže být Božím Synem, jak to 
chápete vy. Doufám, že jsem vás neurazil." 

Odpověděl jsem: ,, Vůbec ne, dokonce s vámi souhlasím!" 
,,Jak můžete jako křesťan říci něco takového?" 
,,Protože syn je výsledkem aktu lásky mezi mužem a ženou. 

Žádný křesťan nevěří, že Ježíš je v tomto smyslu Syn Boží. Nazý
váme ho Synem Božím v jiném, jedinečném významu, jako ema
naci Stvořitele. Je Synem, protože je dokonalým způsobem obra
zem Božím, stejně jako muž se podobá otci. Je Synem, protože 
překypuje láskou a pravdou. V tom směru není pro nás pochyb 
o jeho božském synovství." 

„ To mohu také přijmout" řekl Nassim s vážným muslimským 
úsměvem. 

Ježíš neodmítá nikoho, kdo ho miluje, i když dotyčný nezná 
jeho pravý titul. Kající lotr mluvil s Ježíšem jako s člověkem, 
a přesto mu Ježíš slíbil, že ještě ten den bude v ráji. 

VZORNÉ VĚZENÍ 

Vězni přicházeli a odcházeli. Jen vzduch se neměnil. Pokaždé, 
když nás někteří muži opustili a jiní zaujali jejich místo, začal jsem 
svoji „sborovou práci" od začátku. 

Mezi nově příchozími byl generál Calescu, bývalý šéf vojen
ské justice. Znovu a znovu rád bojoval v bitvách. Přiznal, že vět
šina z nich se odehrávala v dámském salonku. Za války prožil 
svůj nejlepší čas. ,, Tolik krásných špiónek jsem nechal utéci, jen 
když ke mně byly přívětivé." 

Pokud Calescu nemluvil o ženách, bylo tématem jeho řeči jíd
lo. Jednou večera oznámil: ,, Dnes mám narozeniny! Zvu vás 
všechny na večeři." Poněvadž jako mladý slavil mnohé naroze
niny v Paříži, řekl: ,,Půjdeme do Maxima, jste moji hosté!" Jednu 
nebo dvě hodiny bez ohledu na výdaje nás hostil tím nejlepším, 
co dům mohl nabídnout.Maitre ďhotel, co nám můžete doporučit? 
Bouillabaise (provensalské rybí kořeněné jídlo) ze všech druhů 
ryb se silnou šafránovou polévkou? Ale snad je to příliš na začá-
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tek. Jak je to s foie gras Qátra z vykrmené husy), s lanýži od Peri
gorda, s teplou topinkou a čerstvým normandským máslem? To 
vše není problém. Konečně canard ii l' orange (kachna na pome
ranči). Jíte přece rád kachnu, není-liž pravda, pastore? Nebo coq 

a vin (kohout na víně) a pro hodžu šašlik na žhavém meči (malé 
kousky skopového masa pečené na rožni)." Každé jídlo bylo 
doprovázeno řadou vybraných vín: burgundské, Hock, láhev 
šampaňského, zlaté Chateau Yqem, likéry a Old Brandy. Cigare
ty byly také vybrané: Henry Clay, Romeo a Julietta. Vypočítává
ní požitků nemělo konce. Potom se otevřely dveře a objevil se 
obvyklý kbelík se špinavými hnijícími odpadky masa a zelí. 

Při těchto rozmluvách o jídle, stejně jako při sexuálních fanta
ziích, měla obrazotvornost volné pole působnosti. TI jednodušší 
než Calescu si vymýšleli ve svých představách jídla jako kuřata 
plněná banány, brambory s jahodovou marmeládou a další, kte
rá už mi dnes naštěstí vypadla z paměti. Zásobování v Craiově 
bylo skutečně nejhorší, jaké jsem kdy zažil. Až na jeden výjimeč
ný den! Stalo se něco naprosto neuvěřitelného a překvapivého: 
Dozorci přinesli kotel cibulové polévky. Následoval kbelík s gu
lášem ze skutečného masa! Bílá bramborová kaše, dvě čerstvé 
mrkve na osobu a velký koš jablek. Byli jsme téměř připraveni 
na Calescuovy cigarety na zakončení jídla. 

Co to mělo znamenat? Vězni vidí v sebemenší změně svého 
způsobu života nějaký hluboký smysl. Doufali jsme tedy v další 
zázraky. Odpoledne zavolal generál Calescu vzrušeně od okna: 
„ženy! Proklatě, právě odcházejí!" Všichni jsme se tlačili na mříže 
a zírali dolů. Velitel vedl právě k bráně půl tuctu dobře obleče
ných žen. Byla to delegace demokratických žen ze Západu, jak 
nám řekl jeden z dozorců. Po hodině prohlídky nás opouštěly 
s poznámkami o výborném zásobování. Následující týden se jídlo 
ještě zhoršilo. Později jsme slyšeli, že v Anglii, Francii a Spojených 
státech kolovaly zprávy „očitých svědků" o vzorných věznicích 
v Rumunsku. 

MÍROVÉ SOUŽITÍ? 

Podobných inspekcí bylo více. Při každé změně politického 
vedení v Moskvě nastalo obvykle krátké „ tání". Po skrytém boji 
mezi Stalinovými následovníky se teď jako předseda rady mi
nistrů náhle vynořil maršál Bulganin. Calescu se domníval, že 
uchopení moci bývalým ministrem války znamená, že „Ameri-
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čané konečně budou muset bojovat". Jeho názor potvrzovaly 
i další zprávy kolující vězením. Citoval se „zaručený" výrok pre
zidenta Eisenhowera: ,,Zapnu si jen poslední knoflík uniformy 
a vězni ve východní Evropě budou svobodni." 

Calescův sen byl, že až bude odražena Rudá armáda, vrátí se 
na trůn král. Tuto víru v monarchii sdílela většina rolníků a ze
mědělských dělníků. Jejich argumenty byly jednoduché: ,,Když 
byl král, měl jsem pole i dobytek, teáje pryč, a já nemám nic." 

Na den bývalého rumunského národního svátku se většina 
obyvatel cel připojila k bohoslužbě s přímluvami za krále Micha
ela a královskou rodinu. Špiclové se rozhodli, že je bezpečnější 
přivřít nad tím oči. Námitky proti monarchii a jejímu „zbytečné
mu ceremonielu" však měl republikán Constantinescu, bývalý 
správce školy. 

Lesník Radion řekl: ,,Pro vás okázalost a sláva možná nic ne
znamená, ale pro krále je samozřejmostí. Nepotřebuje o to bojo
vat, není jako politik, který si musí válkami a revolucemi na náš 
účet udělat jméno. Král nás nechá na pokoji, proto jsem pro krá
le." 

Radion také usadil generála Calesca, který rád na účet nábo
ženství vtipkoval. 

,,Když Ježíš opravdu proměnil vodu ve víno, proč si neote
vřel obchod a nezbohatl?" posmíval se Caleiscu. Radion na to 
odpověděl: ,,Nikdo dnes nemůže dokázat, že Spasitel ten zázrak 
skutečně udělal. Ale já mohu jako očitý svědek dosvědčit, že může 
proměnit víno v nábytek." 

,,Báječné," chichotal se Calescu. 
Radion pokračoval: ,,Před mým obrácením jsem dal poslední 

haléř za alkohol. Neměli jsme se ženou ani židli. Když jsem pře
stal pít, z ušetřených peněz jsme si zařídili byt." 

Jaro přineslo nové zprávy, tentokrát oficiální, které ukončily 
strategické úvahy generála Calesca. Rusové se zavázali stáhnout 
vojska z Rakouska. Po deseti letech studené války se v Ženevě 
uskutečnilo první vrcholné setkání mezi Východem a Západem. 
Brzy byly na denním pořádku hovory o „mírovém soužití". Con
stantinescu byl toho plný a ptal se: ,,Proč by nemohl žít Západ 
s komunistickým Východem ve shodě?" Řekl jsem: ,,Nejsem sice 
žádný politik, ale vím, že církev určitě nikdy s ateismem mír 
uzavřít nemůže, stejně jako policie s gangstery nebo nemoc se 
zdravím. 

,,Nenávidíte ateisty?" ptal se Constantinescu. 
,,Nenávidím ateismus jako světový názor, ale mám rád ateis-
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ty. Stejně tak nenávidím slepotu, ale miluji slepé. Protože je ate
ismus forma duchovní slepoty, musí se proti němu bojovat." Con
stantinescův protáhlý obličej vyjádfoval posměšné překvapení: 
,,
Mluvíte o boji, pastore? Myslel jsem, že křesťané nastavují dru

hou líc. Cožpak svatý František nezachránil vlka před těmi, kdo 
ho chtěli zabít, a neříkal: »Nezabíjejte bratra vlka, je také Boží 
stvoření?«" 

Odpověděl jsem:
,, Velice svatého Františka obdivuji, ale když 

bratra vlka nezastřelím, sežere sestru ovci. Pokud nedokáži vlka 
ovládat jinak, jsem láskou veden k povinnosti vlka zastřelit. Je
žíš nás učil milovat nepřátele, ale když neměl jiné východisko, 
sám použil násilí. Bůh nechává denně zemřít tisíce lidí, je přiro
zené, že dává smrt i život." 

Nový příchozí do Craiova inženýr Glodeanu slyšel z vysílání 
BBC názor, že by se západní mocnosti neměly pokoušet zasaho
vat do vnitřních záležitostí států východního bloku. 

„Když začnu vrtat díru do člunu, ve'kterém všichni společně 
sedíme, a budu říkat nevměšujte se, je to moje strana člunu, bu
dete souhlasit? Nebudete. Díra na mojí straně způsobí, že se po
topíme všichni," namítl jsem. ,,Komunisté strhli pod svou vládu 
celé země a pokoušejí se otrávit mládež jedem nenávisti. Jejich 
plán převrátit dosavadní řád celého světa není vnitřní záležitos
tí." 

Calescu tekl: ,,Je to mezinárodně organizovaný zločin." 
K naší debatě se připojil Constantinescu: ,,Západ nemá ve všem 

pravdu a Stalin nebyl tak špatný, když tekl, že člověk je nejdražší 
kapitál." 

,,Proto jsme taky pod zámkem," zabručel Calescu. 
Ale Constantinescu trval na tom, že komunismus přináší po

krok nejen průmyslový, ale i kulturní. ,, To nelze popřít," dodal. 
Odpověděl jsem: ,,Návštěvník starého Egypta v dávných do

bách byl ohromen monumentálními stavbami faraónů, ale Bůh 
je neobdivoval. Byly dílem otroků, které Bůh chtěl vysvobodit 
prostřednictvím Mojžíše. V Rusku a satelitních státech staví děl
níci na nucených pracech domy, továrny a školy, o kterých mlu
víte. A co se v těch školách vyučuje? Nenávidět všechno, co při
chází ze Západu." 

„Komunisté říkají, že plánují pro budoucnost. Jedna nebo dvě 
generace se musí obětovat, ale základ budoucího dobra lidstva 
je '!Ž položen," mínil Constantinescu. 

Rekl jsem: 
,,K tomu, aby mohly být šťastné budoucí generace, 

je třeba, aby lidé byli dobří, ale komunističtí vůdcové se vzájemně 
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osočuji jako nejhorší zločinci. Nejmocnější muži Sovětského sva
zu byli zavražděni svými vlastními soudruhy. Který komunista 
může být šťastný, když ví, že při nejbližší stranické čistce může 
padnout za obě(?" 

Constantinescu odpověděl: ,,Jsou mezi nimi také dobří lidé. 
Žádný člověk není úplně špatný a komunisté jsou lidé, kteří mají 
také něco z Božích myšlenek." 

Moje odpověď zněla: ,,S tím souhlasím. Dokonce Hitler měl 
v sobě něco dobrého. Dopomohl množství německých občanů 
k hospodářskému vzestupu. Jeho zásluhou se stalo Německo 
nejsilnější zemí v Evropě. Hitlerovu smrt v bunkru a svatbu s Evou 
Braunovou v poslední minutě jejich života můžeme považovat 
za dojemnou. Avšak kdo může takto uvažovat, když předtím 
Hitler zavraždil tolik milionů lidí? Získal pro Německo svět, ale 
ještě dávno před porážkou Německa zničil jeho duši. Také úspě
chy komunismu byly dosaženy za cenu duší, za cenu potlačení 
osobnosti člověka." 

Constantinescu pokračoval: ,,Nemůžeme všechny komunisty 
házet do jednoho pytle. Například Tito je považován za mírného 
diktátora." 

„Ale všichni mají jeden společný cíl: rozšíření komunistické 
revoluce do celého světa a zničení křesťanské víry. Mírný Tito 
připravil o život tisíce nepřátel a své přátele uvěznil." 

,,Přesto říkám, že je vidět pokrok," odvětil Constantinescu. 
„Já osobně nemohu být nadšen pokrokem, který je vykoupen 

krví a slzami, i když se navenek zdá sebevíc působivý. Jediný 
národ nezvolil komunisty ve svobodných volbách, a ani jeden 
se jich volbami nezbavil." _ 

„Svět chce mír. Co navrhujete jako alternativu? Atomovou 
válku?" 

„Nukleární válka není východisko, nikdo si to nepřeje. Svět 
stojí před velkým problémem narkomanie, ale neuvažujeme o po
užití Hitlerova řešení zahnat narkomany do plynových komor. 
Na druhé straně však nemůžeme kvůli „ pokojnému soužití" za
vírat oči před obchodováním s drogami. Je nutné najít řešení, 
i kdybychom se o ně snažili padesát let. Jak můžeme žít pokoj
ně, když žijeme mezi lidmi, kteří sami mezi sebou nedokážou žít 
v míru, protože jejich pohlaváři usilují stále o větší a větší moc? 
Komunisté chlácholí naše pochybnosti a přitom se rozpřahují 
k další ráně." 

Nemohl jsem zviklat Constantinescovo přesvědčení. Stále po
suzoval jednání Sovětů podle vnějšího zdání. Vyklonil jsem se 
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z pryčny a sebral mu malý uzlíček s osobními věcmi, o který se 
opíral jako o polštář. Uhodil hlavou o stěnu a rozlítil se. 

Zeptal jsem se ho: ,,Ale proč se mnou nemůžete být v „míru"? 
Jsem připraven být vaším přítelem i potom, co jsem vám všech
no ukradl." 

Teprve až jsem mu jeho majetek vrátil, mohl rozhovor pokra
čovat jiným tématem. 

Constantinescu byl obětí zbožných přání komunismu. Lidé 
vyškolení v leninské a stalinské ideologň vidí v dobrotě slabost, 
kterou je potřeba využít. Kvůli nim musíme tuto ideologň pora
zit. Láska není všelék. Nenahradí náplast na kutí oko. Komunis
tičtí vládcové jsou zločinci v mezinárodním měřítku. A zločinec 
změní smýšlení pouze je-li přemožen. Pak teprve může přijít ke 
Kristu. Ať se v římském senátu řešil jakýkoliv problém, Cato 
odpovídal: ,,Nejprve zničme �ho nepřítele, Kartágo, a všechno 
ostatní bude v pořádku! Delenda est Carthago! Byl jsem pevně 
přesvědčen, že buá Západ zničí komunismus nebo tomu bude 
naopak. 

MEZI DLOUHOPRSTÝMI 

Snaha ukázat komunismus v lepším světle před vrcholným 
setkáním mocností omezila nejhorší ukrutnosti vězeňského sys
tému na nejmenší míru. V Salcii byl zatčen veškerý vězeňský 
personál. K běžným trestům zde patřilo pověšení vězně za cho
didla nebo ponoření na několik hodin do ledové vody. Vedoucí 
pracovních komand soutěžili, kdo z nich prací uštve k smrti vět
ší počet vězňů. Podle oficiálních hlášení tam přišlo o život pade
sát osm lidí. Ve skutečnosti jich bylo nejméně osm set, jak refero
vali ti, co Salcň přežili a přišli do Craiovy. Vězeňský personál ze 
Salcie byl velmi ostře a s rozhořčením odsouzen k dlouholetým 
trestům. Tato čistka měla dobrý vliv i na jiná vězení. Přestalo bití. 
Strážci byli velice zdvořilí. Když se plukovník Georghiu, velitel 
v Jilavě, ptal vězňů na stížnosti a jeden z nich mu hodil na hlavu 
talíř s prosnou kaší, byl provinilec potrestán jen jedním dnem na 
samotce. 

Všechny reformy však měly jen krátké trvání. Brzy rány a na
dávky patřily opět k dennímu pořádku a za rok, za dva se na 
Západě na soudní procesy zapomnělo. Masoví vrazi ze Sakie byli 
povýšeni a znovu dosazeni do funkcí. Ve vězeních zůstali jen 
kriminálníci, používaní jako mučitelé. V době těchto převratných 
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změn jsem byl několikrát převeden z jednoho vězení do druhé
ho. Transporty mi ve vzpomínkách splynuly v jediný tíživý sen. 
Když zavřu oči, vidím před sebou dlouhé řady vězňů s hladce 
oholenými hlavami a strništěm vousů, jak se mírně kolébají 
v rytmu jedoucího vlaku. Na nohou jsme měli pětadvacetikilová 
kovová pouta, která se přes oděv zadírala až do masa. Násled
kem trvalé podvýživy se nám pak rány hojily celé měsíce. 

Na jedné cestě jsme v noci zastavili. Ticho bylo přerušeno zou
falým nářkem: ,,Okradli mě!" 

Posadil jsem se a viděl, jak Dan, malý gauner z Bukurešti cho
dí od jednoho na zemi spícího vězně ke druhému a budí je. Sy
paly se na něj rány a nadávky, ale on skučel dál: ,,Měl jsem scho
vaných pět set lei a jsou pryč! To poslední, co jsem na světě vůbec 
měl!" Chtěl jsem ho uklidnit, proto jsem mu řekl: ,,Příteli, dou
fám že faráře nepodezíráš z krádeže, ale můžeš si mne klidně 
prohledat." Ostatní se dali pro klid také prohledat, ale nic se ne
našlo. Konečně se vlak rozjel a všichni jsme zase usnuli. 

Za svítání jsem byl probuzen novým a ještě horším křikem. 
Dalších osmnáct vězňů bylo také okradeno. Dan křičel: ,, Věděl 
jsem, že je mezi námi zloděj!" 

O několik dní později jsem v Porta-Alba tuto příhodu vyprá
věl jednomu muži, který dostal rok za krádež. Rozesmál se a řekl: 
„Znám Dana léta. Chtěl jednoduše vyslídit, kde si kdo schovává 
něco cenného. Proto lidi prohledával pod záminkou, že byl sám 
okraden." 

V Poarta-Albě byli pohromadě „ političtí" a zločinci, a takových 
,,Danů" zde bylo hodně. Jednou jsem dřímal a ostatní hráli kost
ky, které si sami vyrobili. Probudilo mne lechtání na noze. Posa
dil jsem se, protřel oči a viděl vězně, jak mi právě rozvazuje botu. 
Druhou jsem už měl vyzutou. ,,Co děláš s mými botami?" rozči
lil jsem se. 

,,Právě jsem je vyhrál v kostkách," šklebil se.a byl uražený, 
když jsem mu je nechtěl dát. 

Svět zlodějů je svět sám pro sebe. Rádi vyprávějí o svých „hr
dinských činech", čím odvážnější, tím lepší. Milují vzrušení tak 
jako jiní alkohol, hazardní hry nebo ženy. Podivoval jsem se je
jich horlivosti a oddanosti této činnosti. 

Jednou večer, když byla většina vězňů venku, rozletěly se dveře 
cely a dozorci hodili dovnitř kapesního zloděje, všem dobře zná
mého jako „Chmaták". Svíjel se na podlaze, sténal a těžce oddy
choval. Pomohl jsem mu na pryčnu, pak jsem namočil ve vodě 
hadr a začal mu omývat z opuchlých rtů krev. Podle všeho se 
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pokusil něco ukrást z kuchyně. ,,Nejste špatný chlap, pastore," 
řekl Ounaták. ,,Až budu zase venku a podaří se mi dobrý úlo
vek, máte u mne svůj díl." 

,,Doufám že najdeš lepší živobytí," poznamenal jsem. 
Smál se: ,,Ztrácejí jen čas, když mne bijou. Mám svoji práci rád 

a nikdy se jí nevzdám." Položil jsem mu ruku na rameno a řekl: 
,,Děkuji ti, dal jsi mi velkou lekci." ,,Jak to myslíš?" ptal se Chma
ták. 

„Tebe rány nemohou donutit, aby ses vzdal svého způsobu 
života. Proč bych já měl poslouchat ty, kteří chtějí změnit můj? 
Získávání duší ode mne vyžaduje přinajmenším stejné nasazení, 
jako tvoje, když vytáhneš na další lup. Cím déle poslouchám his
torky, které ty a tvoji přátelé vypravujete, tím více se učím. 

Bolestně se zašklebil. ,,Žertuješ, pastore." 
„ Vůbec ne. Například pracujete v noci. Když se vám nedařilo 

první noc, zkusíte to další znovu. Já jako farář strávím noc na 
modlitbách. Když nedostanu, co jsem chtěl, nesmím se vzdávat. 
Okrádáte jiné, ale mezi vámi zloději vládne čestnost. Stejně tak 
my křesťané bychom měli být jednotní. Pro peníze riskujete svo
bodu a životy, ale jakmile je dostanete, zacházíte s nimi marno
tratně. Také my bychom neměli peníze přeceňovat. Neodradí vás 
ani tresty, tak i my křesťané se nemáme lekat cesty utrpení. Stejně 
jako vy dáváte všechno v sázku, také my bychom si měli uvědo
movat, že naším ziskem je nebe. 

Vězení v Poarta-Albě byly trosky pracovního tábora určené
ho na stavbu dunajského kanálu, v němž musela pracovat i moje 
žena. Věděl jsem, že nyní žije v Bukurešti. Neuplynula ani hodi
na, abych na ni nemyslel. Byli jsme rozmístěni po padesáti mu
žích v dlouhých ubohých barácích. Všude kolem nás byly zchát
ralé baráky a zpustlé zeleninové záhony, které musela Sabina 
znát. I o toto smutné potěšení jsem za několik týdnů přišel. Ozná
mili mi, že se mám připravit na další transport. 

Přišel se rozloučit Chmaták. Přivedl s sebou svého kamaráda 
Calapoda, nebezpečného zloděje, obávaného na venkově. Cala
pod mi poklepal na rameno a zahlaholil: ,, Tak to je ten svatý fa
rář, který má rád zloděje a lupiče." 

,,Pane Calapode, Ježíš se neostýchal přirovnat se ke zloději. 
Dal nám slib, že přijde jako zloděj v noci. Tak jako lidé, které jste 
okradli, nevěděli, že přijdete, přijde Ježíš jedné noci a požádá vás 
o duše, a vy nebudete připraveni!" 
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MARINA A SABINA 

Chladné, deštivé týdny v Craiově a Poarta-Alba a transporty, 
při kterých byli vězni k sobě připoutáni, zhoršily znovu moji 
tuberkulózu. Do dalšího vězení v Gerle v Sedmihradsku jsem 
dorazil v tak špatném stavu, že mne uložili do jedné z několika 
cel, označovaných jako „nemocnice". Naše lékařka Marina byla 
mladá žena, a Gerla bylo její první místo. Ostatní pacienti mi vy
právěli, že když první den procházela cely, udělalo se jí špatně. 
Studium ji nepřipravilo na takovou špínu, hlad, naprostý nedo
statek nejjednodušších léků a vybavení, a krutou nedbalost. Mys
leli si, že omdlí, ale vydržela. 

Marina byla vysoká a křehká dívka. Její vyčerpaný obličej rá
movaly plavé vlasy. Prohlédla mne a řekla: ,,Potřebujete dobré 
jídlo a dostatek čerstvého vzduchu." 

Musel jsem se zasmát. ,,Cožpak nevíte, kde jsme, paní doktor
ko?" 

Do očí jí vstoupily slzy. ,,Tak jsem se to učila na medicíně." 
z.a několik dní navštívila vězení skupina důstojníků vyšších 

hodností. Dr. Marina je potkala na chodbě a pustila se do nich: 
„Soudruzi, tito lidé nebyli odsouzeni na smrt. Stát mne platí za 
to, abych je udržela při žirotě stejně tak, jako vy jste placeni za 
to, že je držíte ve vězení. Zádám o podmínky, které mi umožní 
vykonávat mé povolání." 

,, Tak vy jste na straně těch zločinců," odpověděl mužský hlas. 
,, Ve vašich očích mohou být zločinci, soudruhu inspektore, 

avšak pro mne jsou to moji pacienti." Poměry se nezlepšily, ale 
místo toho jsme dostali zprávu, která měla pro mne vě�í cenu 
než všechny léky v lékopise. Před vrcholnou konferencí v Zenevě 
nám povolili návštěvy příbuzných. 

V šeobecné vzrušení se stupňovalo. Všichni jsme byli velice 
nervózní. Člověk mohl být právě plný radosti a v příštím oka
mžiku blízko slzám. Někteří z nás nedostali deset nebo dvanáct 
let o svých rodinách žádnou zprávu. Já jsem Sabinu neviděl osm 
let. Konečně nastal ten den. Zavolali mé jméno a zavedli mne do 
velké haly. Musel jsem se postavit za stůl. Asi tak ve vzdálenosti 
dvaceti metrů jsem uviděl svou ženu. Velitel, obklopený zprava 
i zleva důstojníky a dozorci, se postavil mezi nás ke stěně, jako 
by se chystal pískat tenisový zápas. 

V okouzlení jsem se díval na Sabinu. Jako by ji všechna ta léta 
utrpení propůjčila krásu a pokoj, který jsem nikdy předtím nevi
děl. Stála tu se sepjatýma rukama a usmívala se. 
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Přidržel jsem se pevně stolu a zavolal: ,,Jste všichni doma 
v pořádku?" Můj hlas zněl cize. Sabina řekla: ,,Ano, jsme, díky 
Bohu." 

Velitel nás přerušil: ,,Nemáte zde povoleno zmiňovat Boha." 
,,Žije ještě moje matka?" zeptal jsem se. ,,Chvála Bohu, žije." 
,,Už jsem vám přece říkal, že zde nesmíte mluvit o Bohu." 
Potom se ptala Sabina: ,,Jak jsi na tom teá se zdravím?" 
,,Jsem nyní ve vězeňské nemocnici ... " 
Velitel: ,,Nesmíte mluvit o tom, kde ve vězení jste." Začal jsem 

znovu: ,,Jak je to s mým procesem, je naděje na odvolání?" 
Velitel: ,,Nesmíte mluvit o svém procesu." 
T'unto způsobem to šlo dál, až jsem konečně řekl: ,,Jdi domů, 

miláčku. Nenechají nás spolu mluvit." Žena mi přinesla plný koš 
potravin a oblek. Avšak nedovolili jí dát mi ani jablko. Když mne 
odváděli, otočil jsem se přes rameno a viděl otevřenými dveřmi 
na konci chodby, jak Sabinu doprovázejí ozbrojení strážci. Du
chem nepřítomný velitel si zapaloval novou cigaretu. 

Ten večer zůstala Dr. Marina stát v nohách mojí postele. ,,Je 
mi to líto, ale doufala jsem, že vám návštěva vaší paní prospěje." 
Spřátelili jsme se. Vyprávěla mi, že nechodila na náboženství a že 
je ateistka. ,,Cožpak v dnešní době není každý ateista?" Jednou 
jsem byl s Marinou a jiným věřícím vězněm v malé místnosti, 
která jí sloužila jako ošetřovna. Zmínil jsem se, že jsou ten den 
svatodušní svátky. 

,,Co je to?" zeptala se. Dozorce ve službě právě procházel kar
totéku. Čekal jsem až s hledanou kartou vyšel a odpověděl jsem: 
,,Je to den, kdy nám Bůh před mnoha tisíci lety dal deset přiká
zání." 

Slyšel jsem kroky vracejícího se dozorce a ještě jsem hlasitě 
připojil: ,,A tady mě to bolí, když kašlu, paní doktorko." 

Dozorce zařadil kartu a opět odešel, proto jsem pokračoval: 
„Svatodušní svátky jsou také dnem, kdy byl na apoštoly vylit 
Duch svatý." 

Venku opět zazněly kroky a já jsem rychle řekl: ,,A v noci mám 
hrozné bolesti v zádech." 

Dr. Marina se kousala do rtů, aby se nesmála. Pokračoval jsem 
v přerušeném kázání a ona mne přitom proklepávala, prosila, 
abych zakašlal, dívala se mi do krku, dokud se nerozesmála. 
,,Přestaňte!" vyrazila přidušeně a přidržovala si před ústy kapes
ník. Ve dveřích se objevil otupělý obličej dozorce. ,,Řeknete mi to 
jindy." 

V následujících týdnech jsem jí řekl celé evangelium, a skrze 
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svědectví věřídch v Gherle našla cestu k Ježíši. Od té doby mno-
hem víc riskovala, aby nám mohla pomoci. 

Po létech jsem se v jiném vězení dověděl, že zemřela na akutní 
revmatickou horečku a z ní vzniklé srdeční komplikace. Byl to 
důsledek stálého přepracování. 

MINISTR FINANCÍ LUCA 

Byl jsem opět převeden do vězeňské nemocnice ve Vacaresti, 
v níž jsem už po izolaci v celách ministerstva vnitra strávil mě
síc. Nemocnice byla přeplněna daleko víc než tenkrát. Pacienti 
s tuberkulózou museli ležet na pokojích s jinými nemocnými, 
takže infekce se šířily. K výslechu za mnou přišli dva tajní poli
cisté. ,,Co si teá myslíte o komunismu?" dobírali si mne. Odpo
věděl jsem: ,,Co vám mám o něm říci? Znám ho jen zvnitřku jeho 
vězení." 

Zašklebili se a jeden z nich mínil: ,, Teá se leccos dozvíte od 
jednoho docela velkého zvířete. Budete v cele s Vasilem Lucou, 
bývalým ministrem financí. 

V březnu 1953 byl pro měnové skandály zbaven úřadu. Jeho 
propuštění přispělo také k pádu kliky Anny Paukerové. Společ
ně s ministrem vnitra Theoharim Georgeskem byl Luca vylou
čen ze strany a teá všichni tři byli ve vězení spolu s obětmi své
ho pětiletého režimu. Když byl Luca ještě u moci, všichni mu 
lichotili, ale málokdo ho měl rád. Teá měli dozorci i vězňové pří
ležitost dát mu najevo své opovržení. Luca seděl sám v rohu naší 
cely, hryzal si klouby a něco si mumlal pro sebe. Byl starý a ne
mocný, a sotva by v něm někdo poznal muže, jehož obraz se tak 
často objevoval v novinách. 

Luca nemohl najít úlevu ve svém utrpení. Křesťan má v každé 
těžkosti jistotu, že jde ve víře cestou, kterou už před ním šel Kris
tus. Luca, který strávil celý život ve službě komunismu, zůstal 
bez naděje i bez víry. Kdyby se dostali k veslu opět nacionalisté 
nebo kdyby zemi obsadili Američané, byl by Luca a jeho sou
druzi pověšeni mezi prvními. Zatím byli potrestáni svými býva
lými stranickými přáteli. V době našeho setkání byl Luca blízko 
nervovému zhroucení. 

Když upadl v nemilost, byl mučen a donucen k naprosto ab
surdním přiznáním. Vojenský soud jej odsoudil k trestu smrti, 
ale rozsudek byl změněn v doživotí. 

,,Věděli, že stejně nebudu dlouho naživu," lekl a rozkašlal se. 
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Někdy ho přepadly záchvaty zuřivosti a běsnil proti svým stra
nickým přátelům. Jednou nemohl jíst jídlo, které nám strčili do 
cely, a tak jsem mu nabídl kousek svého chleba. Hladově po něm 
sáhl. 

,,Proč jste to dělal?" zabručel. 
,,Poznal jsem ve vězení cenu postu." 
,,A co to je?" 
„Za prvé nám dokazuje, že duch je pánem nad tělem. Za druhé 

mne chrání před hádkami, zlými myšlenkami a pocity, které kvůli 
jídlu vznikají. Za třetí, pokud se křesťan ve vězení nepostí, co 
může druhým dát?" 

Luca přiznal, že jedinou pomoc, kterou ve vězení po svém 
zatčení dostal, přišla od křesťanů. Ale potom mu zase vzkypěla 
žluč. 

„Znám ale mnoho duchovních, kteří jsou lumpové prvního 
řádu. Jako člen ústředního výboru jsem měl všechny sekty a ná
boženské společnosti pevně v rukou. Měl jsem v kanceláři akta 
o každém knězi v zemi. Také o vás. Kladl jsem si otázku, zda se 
v Rumunsku najde aspoň jeden kněz, který brzy po setmění ne
zaklepe na zadní vchod a nebude donášet." 

Řekl jsem mu, že člověk často svým životem víru snižuje, avšak 
častěji víra člověka povznáší. To dokazuje nejen velký počet sva
tých ze starých časů, nýbrž také mnoho velkých křesťanů dneš
ka. Luca se ještě víc rozzlobil. Měl zlost na celý svět, a to mu brá
nilo vidět na někom něco dobrého. Opakoval obvyklý ateistický 
argument, že církev pronásledovala vědce. Připomněl jsem mu 
velké vědce, kteří byli křesťané: od Newtona, Keplera, Pavlova 
až po objevitele anestezie, sira Jamese Simpsona. Luca mínil: 
,,Přizpůsobili se konvencím doby." 

,,Znáte výrok Louis Pasteura, objevitele mikrobů a očkování? 
Je crois comme une charboniere le plus que je progresse en science. Věřil 
jako prostá dělnice v uhelných dolech minulého století. Tento 
muž, který téměř celý svůj život vědecky pracoval, měl víru nej
prostšího člověka." 

Luca řekl rozhořčeně: ,,A co všichni ti vědci, které pronásle
dovala církev?" Zeptal jsem se, zda je může jmenovat. 

,,Samozřejmě ... Galileo, který musel do vězení. Giordano Bru
no, kterého upálili ... " Zarazil se. 

„ Tak jste našel jen dva případy za dva tisíce let! Soudě podle 
lidských měřítek, je to triumf církve. Srovnejte tento výsledek 
s rekordy, které strana dosáhla jen v Rumunsku v posledních 
letech. Ttsíce zastřelených, mučených a zatčených nevinných lidí. 
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Vy sám jste byl odsouzen na základě křivých svědeckých výpo
vědí, získaných hrozbami a úplatky. Co myslíte, ke kolika jus
tičním omylům došlo ve všech zemích pod komunistickou vlá
dou?" 

Jednou večer jsem mluvil o Večeři Páně a o slovech, která Je
žíš řekl Jidášovi: ,,Co chceš udělat, udělej hned!" 

Luca na to řekl: ,,Nic na světě mne nepřivede k tomu, abych 
věřil v Boha. Ale kdybych věřil, modlitba, kterou bych se modlil 
k Bohu by byla: »Co chceš udělat, udělej hned.«" Jeho zdravotní 
stav se rychle zhoršoval. Chrlil krev, měl horečku, a na čele stu
dený pot. V té době jsem přecházel do jiného vězení. Ještě než 
jsem odešel, slíbil mi, že bude myslet na svoji duši. Neměl jsem 
možnost zjistit, co se potom stalo. Ale když se člověk začne přít 
sám se sebou, je velmi malá šance, že najde pravdu. Obrácení 
bývá obyčejně okamžité. Poselství zasáhne srdce a hned z hloubi 
bytí vyrazí něco nového a uzdravujícího. 

Setkal jsem se tehdy s mnohými, kteří se podobali Lucovi. 
Často jsem mluvil s přáteli o tom, jak by se mělo jednat s ko
munisty a jejich kolaboranty v případě zhroucení komunistické
ho systému. Křesťané byli proti pomstě, ale lišili se v pohledu na 
odpuštění. Jedni se domnívali, že odpuštění musí být úplné, druzí 
zase říkali, že když Ježíš Petrovi říká, aby viníkovi odpustil ne 
sedmkrát, ale sedmdesátkrát sedmkrát, stanovil tak určité hra
nice, které komunisté dávno překročili. Podle mého mínění jen 
po důkladném zvážení jednotlivých případů a porozumění zlým 
vlivům, které z těchto lidí udělaly zločince, máme právo posta
rat se bez jakékoliv pomstychtivosti o to, aby tito lidé už dál ne
mohli působit zlo. Komunisté už vydali mnoho času a síly na to, 
aby se vzájemně potrestali. Ríká se, že Stalin otrávil Lenina. Le
nin dal zavraždit Trockého horolezeckým špičákem. Chruščov 
tak nenáviděl soudruha Stalina, že zničil jeho pověst a znesvětil 
jeho mauzoleum. Luca, Theohari Georgescu, Anna Paukerová 
a mnozí jiní padli za oběť vlastnímu krutému systému. 

DESET METRŮ POD ZEMÍ 

Moje další cestování se tentokrát odehrávalo v nákladním autě 
s nápisem „Státní potravinářský koncem". Přepravní vozy tajné 
policie byly často tak označeny, aby lidé nevěděli, kolik jich je 
v oběhu. Také se policie asi obávala, že by mohlo dojít k �kusům 
o osvobození. Jeli se mnou dva muži. Jeden byl řidič Zelezné 
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gardy, odsouzený k dvaceti letům vězení. Druhý byl zloděj od
souzený pro malou krádež na šest měsíců a měl být brzy, pro
puštěn. 

„ Už vás nikdy neuvidím," řekl gardista vesele a zatřásl jeho 
pouty. Potom se otočil ke mně zády a zloději vysvětloval, že padlo 
rozhodnutí propustit všechny „politické" ještě před vrcholnou 
konferencí, a že sám bude mezi prvními propuštěnými. Na to 
zloděj prohlásil, že si jen přeje, aby dostal slušnou práci, jenže ho 
nebude nikdo chtít zaměstnat. Gardista projevil nad tím lítost, 
pak uchopil zloděje za rameno a řekl: ,,Mám nápad. Proč bychom 
si nemohli vzájemně pomoci? Teď když Rusové zkrotli, budou 
tu Američané během měsíce. Mám mezi nimi vlivné přátele. Co 
kdybychom si zaměnili jména? Až teď zastavíme, budete se hlá
sit mým jménem a já vaším. Jakmile mne na vašem místě pro
pustí, začnu připravovat převzetí moci Američany. A ten den, 
kdy přijdou Američané, budete propuštěn jako politický vězeň 
pod mým jménem. Ostatní nechte na mně. Vaše budoucnost bude 
zajištěna." 

Zloděj byl nadšen. Když náklaďák vjel do vězeňského dvora, 
hlásili se každý jménem toho druhého. Byli odvedeni do různých 
budov. Muž ze Železné gardy přišel k trestancům, kteří si měli 
odsedět ještě krátký čas. Po deseti dnech byl propuštěn. Zloděj 
viděl, jak týdny a měsíce ubíhají, aniž by přišla zpráva o příchodu 
Američanů. Tváří v tvář vyhlídce, že bude muset odsedět trest 
za jiného až do konce, pověděl veliteli pravdu. Muže ze Železné 
gardy znovu chytili. Zloděj doufal, že bude konečně osvobozen, 
avšak místo toho byl postaven před soud a .za napomáhání 
k útěku fašistickému zločinci byl odsouzen k dvaceti letům vě
zení. Oba muži pak museli žít dál spolu jako mnozí jiní, kteří se 
navzájem oklamali. 

Nové vězení se jmenovalo Jilava, což v rumunštině znamená 
,, vlhké místo." Jméno bylo výstižné. Abychom se tam dostali, 
musel náklaďák sjet po příkré rampě dolů. Zmizeli jsme pod zemí 
a ponořili se do tmy. Nejnižší prostory Jilavy byly víc jak deset 
metrů pod zemí. Byla projektována jako podzemní pevnost se 
zákopy. Ozí lidé ji míjeli, aniž tušili její existenci. Nad hlavami 
se nám pásly ovce a my jsme se cítili za živa pohřbeni pod tisíci 
tunami zeminy. Jilava byla plánována pro pět set vojáků, ale teď 
se do tady špatně osvětlených cel musely vejít dva tisíce vězňů. 
Chodby na způsob tunelu se místy rozšiřovaly ve dvory, na kte
rých se mohli vězni procházet. Tam, kde po stěnách stékala voda, 
byly na zdech velké zelené skvrny. 
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Muž, jehož pryčna stála vedle mojí, byl plukovník Popescu, 
bývalý policejní šéf z Oděsy. Od něj jsem se dověděl, že v době 
jeho příchodu zde byly poměry ještě daleko horší. V naší malé 
cele se zatlučenými okny bylo nacpáno sto mužů, a několik se 
jich zde udusilo. Popescu vyerávěl, že se po skončení války dva
náct let skrýval před Rusy. Zil v jeskyni se zataraseným vcho
dem, spal na slámě a živil se tím, co mu přátelé prostrčili malým 
otvorem. Ale nakonec ho tajná policie vypátrala. Byl příliš dlou
ho skrčený v nedostatečném prostoru, takže mu zchromly nohy 
a trvalo měsíce, než mohl opět chodit. 

Z Popescových oplzlých řečí bylo zřejmé, že v jeho myšlen
kách už léta nemá místo nic, co souvisí náboženstvím. Ptal jsem 
se ho, čím si v jeskyni krátil čas. ,,Připravoval jsem si román. 
Kdybych ho sepsal, bylo by to asi pět tisíc stran. Ale nikdo by se 
neodvážil jej vydat." Pochopil jsem proč, když mi z něj něco ci
toval. Ještě nikdy jsem neslyšel takový příval oplzlostí. 

Křik z chodby ohlašoval, že je tu jídlo. Přinesl jsem si polévku 
ze shnilé mrkve k pryčně druhého souseda. Chvíli jsme seděli 
spolu a povídali. Byl to mladý elektrotechnik, který na příkaz 
vlastenecké skupiny posílal informace na Západ. Zmínil se také, 
že díky znalosti morseovky byl přiveden ke Kristu. 

„Bylo to před pěti nebo šesti lety. Byl jsem vyslýchán v celách 
ministerstva vnitra a nějaký neznámý farář z vedlejší cely vyťu
kával na stěnu biblické verše." 

Když mi popsal polohu té cely, řekl jsem mu: ,, Ten farář jsem 
já." S jeho pomocí jsem vybudoval skupinu věřících, jejichž vliv 
se šířil po celém vězení. Byl tam však člověk, se kterým nikdo 
nechtěl nic mít. 

PADOUCH - BISKUP - KŘESŤAN 

Gheorge Bajenaru byl synem pravoslavného biskupa. Byl znám 
jako „nejprohnanější" kněz v celém Rumunsku. Falšoval podpis 
svého otce, aby dosáhl akademických hodností. Zpronevěřil pe
níze školy, kde byla ředitelkou jeho žena. Když spáchala sebe
vraždu, aby jeho čin kryla, neprojevil žádnou lítost. Dokonce 
špicloval za peníze svého otce. Potom odešel na Západ a vydával 
se za politického uprchlíka. Propůjčili mu hodnost biskupa a po
věřili ho péčí o pravoslavné Rumuny v cizině. Od nich a od Svě
tové rady církví získával větší peněžité podpory. Komunisté stále 
čekali na svou chvíli. 
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Bajenaru byl dříve světsky smýšlející, arogantní člověk silné 
postavy. Teábyl hubený a scvrklý. Vyprávěl mi, co se mu přiho
dilo. Jel do Rakouska na svatbu bohatého Rumuna a zůstal tam 
několik dní. Jednou večer vyšel z restaurace ve francouzské zóně 
a uslyšel za sebou kroky. Nad hlavou mu zasvištěl obušek a srazil 
ho k zemi. Za okamžik se Bajenaru zase vztyčil a začal zápasit. 
Zápasili s ním čtyři muži. Pak ucítil v noze bodnutí jako od jeh
ly. ,,Když jsem přišel k vědomí, byl jsem v sovětské zóně. Na stěně 
pokoje, ve kterém jsem byl, viselo zrcadlo, ale muže, který na mne 
z něho hleděl, jsem nepoznával. Černé vousy byly pryč, vlasy 
mi ostříhali nakrátko a obarvili do zrzava. Kůži mi zesvětlili, aby 
se hodila k barvě vlasů. Odletěli se mnou do Moskvy. Vyšetřo
vatelé ve vězení v Lubjance si mysleli, že bych mohl být klíčová 
postava angloamerické špionáže. Ž.ádali výpovědi o plánech Svě
tové rady církví za Železnou oponou a o intrikách Rumunů žijí
cích na Západě. Nemohl jsem jim nic říci, žil jsem pouze pro své 
vlastní potěšení. Rusové mi to nechtěli věřit." 

,, Tak dobře, vaše milosti," říkali, ,,osvěžíme vaši paměť lékař
skými prostředky." Bajenaru zvedl ruce a ukazoval, že má téměř 
všechny nehty z prstů pryč. ,,Strhávali mi je jeden po druhém. 
Byl tam lékař v bílém a dvě zdravotní sestry. Také všechno mož
né technické vybavení, na které si vzpomenete, jen anestezie ne." 
Bajenaru byl mučen několik týdnů. Byl na pokraji šílenství, když 
konečně Rusové došli k názoru, že jim skutečně nemá co říci 
a předali ho tajné policň do Bukurešti. Tam ho mučili znovu. 

V Jilavě výslechy pokračovaly. Když se z výslechů vracel do 
cely, vězni ho obviňovali z udavačství. Ve skutečnosti si přál 
pouze napravit své činy. Utrpení ho očistilo. Ostatní mu to však 
nevěřili, přestože Bajenaru svou změnu smýšlení dokazoval růz
ným způsobem. Když jednou zpíval liturgň a modlil se nahlas 
za krále a královskou rodinu, někdo to řekl dozorci. Společně se 
mnou a dalšími duchovními, kteří jsme se stali obětí udavače, 
nás zavřeli do „Černé cely". Hnali nás po strmých schodech dolů 
do podzemního prostoru bez oken, který pravděpodobně v mi
nulosti sloužil jako sklad munice, protože sem nemohla pronik
nout žádná bomba. Ze stropu kapala voda, a tak byla podlaha 
„Černé cely" stále mokrá; i v létě zde byla lezavá zima. ,,Musíme 
se pohybovat," zazněl hlas v naprosté tmě. Začali jsme chodit 
v kruhu. Každou chvíli někdo uklouzl na kluzké podlaze. Přes
to jsme vydrželi a nepolevili, dokud nás po několika hodinách 
nevypustili úplně vyčerpané a po mnohých pádech poraněné. 

Ostatní nám říkali, že jsme měli ještě štěstí. Často se stávalo, 
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že svlékli muže do naha dříve než je zavřeli do „černé cely". 
Všichni měli v paměti případ osmnácti mužů, které dole nechali 
dva dny, a kteří přesto přežili. Byli to členové národní rolnické 
strany, muži středního věku a někteří ještě starší. Aby nezmrzli, 
vytvořili svými těly hada. Každý muž se přitiskl k předcháze
jícímu, a tak si udržovali teplotu. Od hlavy až k patě zastříkáni 
špínou, pochodovali nepřetržitě ve dne v noci v nekonečném 
kruhu. Každou chvíli se někdo zhroutil, ale vždy ho vytáhli 
z vody a přinutili pokračovat. Bajenaru pokračoval v modlitbách 
za krále. Konečně ho odvezli k soudu. Vrátil se a pokojně ozná
mil, že ho odsoudili na smrt. Stal se pokorným. Zjistil jsem, že 
pokorní lidé, kteří se dříve dopustili hrubých hříchů, často v pro
následování obstáli lépe než křesťané vysoké duchovnosti. Sv. Jan 
Zlatoústý, který žil v době římských závodů na vozech, jednou 
řekl: ,,Kdyby spolu závodily dva vozy, jeden tažený koni Spra
vedlnost a Pýcha, druhý koni Hřích a Pokora, myslím, že druhý 
by se dostal do nebe první. 

Plukovník Popescu radil Bajenarovi, aby podal žádost o milost, 
ale Bajenaru odpověděl: ,,Neuznávám tyto soudce, poslouchám 
Boha a krále." Po Bajenarově přeložení do cely pro odsouzené 
k trestu smrti, Popescu řekl: ,,Asi jsme byli v neprávu, když jsme 
ho také soudili." 

Čtyři měsíce jsme o něm nic neslyšeli. Pak se zase vrátil do naší 
cely. Trest smrti mu byl změněn v doživotí. Ačkoliv se jeho cha
rakter naprosto proměnil, většina vězňů ho neuznávala. ,,Zase 
další trik, ty ďáble?" říkali. Obvinění však bylo nespravedlivé. 
Bylo mu nabídnuto propuštění za podmínky, že bude ochoten 
pracovat pro tajnou policii. Na to odpověděl: ,,Neopustím věze
ní, dokud odsud neodejde na svobodu poslední kněz." 

Zmírnění jeho trestu se zdálo podezřelé, protože bylo mno
hem běžnější, že se tresty zvyšovaly než snižovaly. Za komu
nismu může stát zvýšit provinilci trest kdykoliv. Skutečně se tak 
stalo muži, který byl odsouzen na doživotí a už si dvanáct let 
odseděl. Bez jakéhokoliv důvodu mu řekli, že jeho rozsudek byl 
revidován. Příštího dne byl zastřelen. 

Bajenaru byl přeložen do jiné cely, kde ho ostatní vězni kopali 
a bili. Dvakrát se pokusil o sebevraždu. Potom byl převezen do 
jiného vězení, a tam zemřel. 
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NA ŘADĚ JSOU MOCNÍ 

První poprava, kterou jsem za svého pobytu v Jilavě zažil, byla 
poprava dvou bratrů Arnautoinových. Léta žili v lese jako par
tyzáni. Jednoho dne sledovali vojáci ženu, která šla za nimi do 
jejich úkrytu a chytili je. Popravy byly doprovázeny příšerným 
ceremonielem. Za svítání se na chodbách rozestavili dozorci. Stov
ky očí pozorovaly škvírami á špehýrkami ve dveřích cel, jak ve
litel vyvádí na dvůr malé procesí. Vpředu šli dva vyšší důstojní
ci, za nimi následovali oba bratři v poutech a každého z nich vedl 
jeden dozorce. Voj uzavíral lékař a dozorci se samopaly. V chlad
ném ranním vzduchu zazněly rány kladivem, jak bratrům od
straňovali pouta. Přes hlavu jim hodili pytle, strčili je do auta 
a odvezli na nedaleké pole. Tam je zastřelili přímou ranou do týla. 
Výstřely jsme slyšeli. 

Kat Nita byl Cikán. Za každou popravu dostal zvláštní přída
vek pěti svet lei. Ze všech dozorců, které jsme měli, se choval nej
slušněji. Ríkali mu „Černý anděl" z Jilavy. 

Vyprávěl nám: ,,Dříve než nastane jejich čas, dám jim v cele 
poslední cigaretu. Dodávám jim odvahu, a není to tak těžké, jak 
si možná myslíte. Každý z nich věří do posledruho okamžiku, že 
přece jen vyvázne živý." 

Tak tomu bylo i v případě devatenáctiletého Lugojanu. Lugo
janův otec, ministr bývalé vlády, byl ve vězení umučen. Mladík 
s pomocí několika přátel provedl z pomsty sérii útoků na přísluš
níky milice. Jednoho z jeho přátel chytili a ten zradil ostatní. Tak 
byl Lugojanu a jeho osm spoluviníků odsouzeno k smrti. 

První dva byli vyvedeni na dvůr, další dva je následovali. 
Ostatní slyšeli, jak jim odstraňují pouta, pak slyšeli výstřely. Sly
šeli přicházet dozorce, aby odvedli zbývající. Jeden z nich mi 
později vyprávěl: ,,Byl jsem úplně klidný. Zjevila se mi svatá 
Panna a laskavě se mnou mluvila. Měl jsem jistotu, že budu omi
lostněn." Dveře cely se otevřely. Byl to velitel. Dostal zprávu 
z Bukurešti, která pro zbylé znamenala zmírnění trestu. Mnoho
krát jsem ve vězení zažil působení této tajemné moci, která pod
pírala lidi v posledních okamžicích života. Zdvořilost „Černého 
anděla" byla jeho omluvou za opovrženíhodnou činnost. Jinými 
slovy, chtěl nám tím říct, že není zrůda. Ostatní dozorci a jejich 
pomocníci z řad vězňů takovou potřebu neměli. 

V Jilavě vládl vysloveně špatný duch. Byla to průchodní věz
nice, kde se muži často setkávali se svými starými nepřáteli. 
Mnoho vězňů patřilo dříve k policii. Staré zkušené policejní úřed-
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níky, dokonce i ty, kteří otevřeně pracovali proti komunismu, 
nechali zpočátku tak dva roky ve službě, aby vyškolili kandidáty 
konformní straně. Potom tito zkušení muži dostali příkaz za
tknout některé ze svých vlastních spolupracovníků a nakonec byli 
sami zatčeni těmi, které vyškolili. Ohromný počet odsouzených 
bývalých policistů zavřeli do stejných cel, protože čistce neušel 
žádný úředník starého režimu. 

Vzájemné obviňování v naší cele však jednoho dne utichlo. 
Zášť, která hlodala v srdcích všech, se obrátila proti jinému ob
jektu. 

Do cely vhodili muže plného podlitin, rozcuchaného a s vy
kloubenou sanicí. Očima plnýma hrůzy a zděšení se rozhlížel 
kolem sebe. Pak najednou všichni v cele zařvali: ,,Al bon!" Velitel 
z Poarta-Alba, který měl na svědomí tisíce lidských životů, se stal 
obětním beránkem za neúspěch stavby kanálu. Pamatovali jsme 
si, jak plukovník Albon zdravil nové příchozí do pracovního tá
bora: ,,Profesoři, doktoři, právníci a kněží, vážení inteligenti, pro 
vaše mozky zde není použití, jen pro ruce, vaše urozené, panské 
ruce! Odměnou za práci vám bude vzduch, který dýcháte. A ne
myslete si, že se odsud dostanete na svobodu. Vysvobodí vás je
dině smrt nebo když stavbu kan�u zastaví a mne zavřou." 

Albon se na nás díval jako hypnotizovaný králík. Jeden z vězňů 
ho chytil za límec a ve výšce s ním cloumal, jiný s ním smýkal za 
nohy, třetí ho kopal do slabin. Albon pod krupobitím ran klesl 
k zemi a hystericky ječel. 

Pokusil jsem se ho bránit. Muži se proti mně postavili: 11Tak 
vy se zastáváte toho vraha?" 

Za hlučného smíchu, posměšků se Albon snažil vstát. Byl za
krvácený a špinavý. Cestou ke dveřím znovu upadl a řízl se o ost
rou hranu pryčny. Vězni se na něho opět vrhli a strhli mu z těla 
košili. Albon si držel ruce před obličejem a chránil si ho před ra
nami. Nakonec se úplně zhroutil a zůstal nehybně ležet na pod
laze. Albona přemisťovali z jedné cely do druhé. Všude s ním 
jednali stejným způsobem, až ho konečně převedli do Ocne
le-Mari, zvláštního vězení pro zkompromitované policejní úřed
níky a funkcionáře. 

Za několik dnů jsem opět uviděl známý obličej. Plukovník 
Dulgheru, který mne vyslýchal týden na samotce, přistál sám ve 
vězení. Vyprávěl jsem mu, co se stalo Albonovi. Velmi se snažil, 
aby se vyhnul nepříjemným konfrontacím, avšak bylo nevyhnu
telné, aby ho někdo v dohledné době nepoznal. 

Dulgheru mi vyprávěl, jak byl obviněn, že za předkomunis-
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tické éry byl policejním špiclem. To byla běžná obžaloba, když 
strana chtěla obvinit někoho z vlastních řad. Popsal mi svoje za
tčení. Spolu se třemi podřízenými šel k celám někoho vyslýchat. 
Otevřeli dveře cely a zdvořile plukovníka pustili napřed. Jakmile 
vstoupil, dvere zamkli, a Dulgheru viděl, že ho zavřeli do prázdné 
cely. T loukl na dveře a žádal, aby ho pustili ven. Jeho muži se 
jen smáli. Slyšel jak jeden z nich říká: ,, Tentokrát jsi na řadě ty, 
abys tam seděl." 

V Jilavě brzy vyšlo najevo, že je tu Dulgheru. Vězni ho napadli 
a musel být také odsunut do Ocnele-Mari. Vězení pro členy strany 
bylo brzy přeplněno stejně jako ostatní věznice. Krátce po jeho 
odchodu mne poslali k výslechu do Bukurešti. Nasadili mi na 
oči klapky v podobě motocyklových brýlí. Potom mne vezli ně
kolik kilometrů autem do hlavního města. V policejním prezidiu 
mne vyslýchal plukovník v uniformě. Zdálo se mi, že jeho otázky 
měly spíše zjistit můj postoj k režimu než získat informace. Ne
dal nijak najevo pravý záměr tohoto výslechu. 

Budova byla přeplněna. ,, Tajní" vězni museli sdílet společně 
celu. Sešel jsem se tam se zavalitým, nevlídným mužem. Byl to 
Vasile Turcanu, vůdce „ přeškolování". Režim, který mu dal svo
lení zabíjet, ho nyní odsoudil na smrt. Tři roky ho strana držela 
ve vazbě s obvyklým úmyslem, oznámit jeho popravu v oka
mžiku, kdy bylo třeba odvést politickou pozornost. 

Turcanu mi popisoval, jak byl během čistky v roce 1953 zatčen 
ministr vnitra Theohari Georgescu. Georgescu seděl ve své kan
celáři před řadou telefonů, když do místnosti vstoupili tři muži 
z jeho tělesné stráže s vytaženými revolvery. Po dobu, co ho pro
hledávali, musel stát se spuštěnými kalhotami a dívat se na vlastní 
portrét, který visel na zdi ve zlatém rámu. 

Snažil jsem se během několika hodin, které jsem s Turcanu byl, 
přiblížit mu křesťanskou víru. Ale bylo to málo pro muže, který 
byl tak hluboko zapleten do doktríny násilí. 

Jedna z nejvíc vzrušujídch zpráv, které jsem posbíral v celách 
policejního prezidia, byla, že Stalin byl svým nástupcem Chruš
čovem označen jako tyran a vrah. Právě byly uveřejněny první 
re�rtáže o popravě Beriji a šesti jeho předních lidí, vykonané 
na Štědrý večer 1953. Spolu s nimi byly smeteny také tisíce méně 
významných sovětských tajných agentů. V Rumunsku začal pro
ces destalinizace. Gheorghiu-Det nový rumunský diktátor, za
čal vést příjemnější politiku. Sám měl rád blahobytný život a jeho 
linie znamenala proti politice kliky Paukerové pokrok. 
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BOHATÝ MUŽ A FARÁŘ 

Novinky, které jsem do Jilavy přinesl, vyvolaly v cele radost
ný řev. Všichni byli šťastni, že Stalina svrhli z trůnu a doufali, že 
to urychlí jejich propuštění. 

Popescu však řekl: ,,Znám stranu. Zloděje posadí na lavici 
obžalovaných, ale okradenému nic nevrátí." 

Jiný vězeň řekl: ,,Stalin je každopádně vyřízen." 
,,Ať se v pekle smaží," vykřikl jiný. 
Za smíchu, povykování a provolávání slávy tančili dva vězni 

po cele a vykřikovali přitom sprosté poznámky o Stalinovi. Jen 
dozorci byli ticho. Stalinův pád jim připravil nejistou budouc
nost. 

,,Nevypadáte vůbec šťastně, pastore," volal na mne Popescu. 
,,Nemám radost z výbuchů hněvu, ať jsou namířeny proti komu
koliv. Nevíme, jak to se Stalinem bylo. 1řeba byl ještě v poslední 
hodině zachráněn jako lotr na kříži." 

„Co? Po tolika zločinech, které měl na svědomí?" zeptal se 
kdosi. 

„Možná se mu vedlo jako bohatému muži, který měl v životě 
jen málo okamžiků lítosti, a přece nakonec přišel do nebe." 

A vyprávěl jsem jim o muži, který žil na úkor chudých a měl 
velkou nenávist vůči místnímu faráři jen proto, že to byl dobrý 
člověk. Když se měli potkat na ulici, plivnul muž faráři do obli
čeje. Farář se nijak nebránil a myslel si: »Asi to tornu ubožákovi 
působí radost.« Jednou za rok na Velký pátek však tento bohatý 
člověk - jmenoval se Bodnaras - přece jen přišel do kostela. A po
každé, když byla řeč o ukřižování, skutálely se mu po tučné tvá
ři dvě slzy. Rychle je osušil a odešel z kostela dřív, než začala 
sbírka. Jednou o Velkém pátku čekal plný kostel na bohoslužby. 
Farář však stále nepřicházel, a ani Bodnaras se neobjevil. Uběhla 
hodina. Konečně se někdo podíval za oltář. Farář tam ležel nata
žený na podlaze. Jeho dech byl klidný, oči měl zavřené a z jeho 
tváře vycházela zvláštní záře. Lidé viděli, že je ve svatém vytržení. 

Onoho rána zemřel Bodnaras a přišel před Boží soud. Ďáblo
vé položili na váhu všechny jeho zlé činy. Jeho anděl strážný 
neměl na druhou misku nic, než lahvičku se dvěma slzami, které 
každý rok uronil. Ale slzy vážily stejně tolik jako všechny zlé 
skutky dohromady. Co dělat? Bodnaras se začal potit a třást. Ale 
jakmile se Bůh podíval stranou, shodil bohatý muž několik zlých 
skutků z váhy dolů. Váhy se převážily na stranu dobra. Bůh však 
vidí všechno, i když se dívá jinam. Smutně řekl bohatému muži: 
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»Od stvoření světa se mne ještě nikdo nepokusil oklamat v den 
soudu.« Rozhlédl se po nebi a zeptal se: »Kdo chce být obhájcem 
tohoto muže?« Andělé mlčeli. Bůh řekl: »Pojďte! Nejsme v Ru
munské lidové republice. Není možné někoho odsoudit bez obha
joby.« 

I anděl strážný bohatého muže se zalekl takového úkolu. »Ale 
v jeho městě je farář, svatý člověk. Snad bude ochoten se za něho 
přimluvit,« dodal. 

Tak faráře donesli do nebe, zatím co jeho tělo zůstalo na zemi. 
Bodnaras si myslel, že je všechno ztraceno, když uviděl před se
bou muže, kterého tak často ponižoval. Ale farář se hned ujal 
role obhájce. 

Začal: »Nebeský Otče, kdo z nás dvou je lepší, ty nebo já? Jest
li jsem já lepší, pak sestup ze svého trůnu a dovol mi zaujmout 
tvé místo, neboť já jsem působil Bodnaresovi každý den radost 
tím, že jsem se nechal od něj poplivat a byl jsem prost vší hoř
kosti. Když já mu mohu odpustit, tak ty můžeš jistě také. 

Druhý bod mé obhajoby je, že Ježíš zemřel na kříži za hříchy 
lidí. I když jsme v naší chudé zemi často trestáni pro tytéž zlé 
činy, není správné, aby Bodnaras musel znovu trpět za své hří
chy, když už za ně byl potrestán Ježíš. Za třetí, Bože, mám prak
tickou otázku. Co ztratíš, když se dostane do nebe? Není-li v ráji 
dost místa, můžeš ho rozšířit. Nemohou-li být zlí pohromadě 
s dobrými, pak udělej jiné nebe pro ztracené duše. Dej jim také 
trochu štěstí.« 

Tato slova se Bohu tak líbila, že ihned na Bondarase zavolal: 
»Jdi do nebe.« Bohatý muž se rychle zvedl a odcházel. Bůh, hlu
boce pohnut, zamířil k faráři a řekl: »Zůstaň tu ještě chvíli a roz
mlouvej se mnou.« 

Farář řekl: »Děkuji, ale já jsem ještě nedokončil bohoslužbu. 
Všichni čekají v kostele a chtěli by být na oběd doma. Musím 
zpátky za svými povinnostmi. Musím lidi varovat před hříchem. 
Ale chci jim také říci, že ty své povinnosti plníš a že nám odpouš
tíš, protože prokazuješ lásku i největšímu ze všech hříšníků. Kdy
bys chtěl lidi soudit podle jejich přestoupení, nikdo z nás by ne
u n i k l . « " 

Osazenstvo cely mlčky naslouchalo. Popescu se zeptal: ,,A vy 
byste Stalina před Bohem hájil?" Řekl jsem: ,,Kdo ví, zda Stalin 
nad svými hříchy neplakal. Psychologové se domnívají, že čím 
větší jsou zločiny, které člověk spáchal, tím méně je za ně zodpo
vědný. Šílenec jako Hitler, který dal miliony nevinných lidí spá
lit v krematoriu a masový vrah Stalin, který zabil tisíce svých sou-
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druhů, ti nejsou normální. Nemůžeme je soudit stejnými měřít
ky, která používáme pro ostatní lidi." 

„Slyšel jsem v této cele mnoho z křesťanské nauky, ale toto je 
nejlepší ze všeho a nejtěžší k uskutečnění," řekl plukovní Popes
cu. 

PROPUŠTĚNÍ 

Na jaře 1956 hnízdil vysoko pod stropem naší cely v blízkosti 
okna párek vlaštovek. Jednoho dne pípání prozradilo, že se vy
líhla mláďata. Jeden vězeň se postavil na ramena druhému 
a podíval se do hnízda. ,,Jsou čtyři!" zavolal. Rodiče vlaštovek 
byli neúnavně činní. Přestali jsme mluvit o svém propuštění 
a místo toho jsme pro změnu počítali, kolikrát přilétnou a od
létnou, aby přinesli mláďatům potravu. Bylo to dvě stě padesát 
letů za den! Jeden starý vězeň z venkova prohlásil: ,,Za jedna
dvacet dní začnou létat." Ostatní se smáli. On nato: ,,Uvidíme." 
Dvacátý den se ještě nic nedělo. Ale jedenadvacátého mladí ptá
ci s velkým švitořen!m a třepetáním křídel vyletěli z hnízda. Naše 
radost byla velká. Rekl jsem: ,, Bůh jim naplánoval letový řád, 
může tedy udělat totéž pro nás." 

Uběhly týdny. Zdálo se, že veřejné odsouzení Stalina s sebou 
přineslo nové „ tání". Nemohlo být sice trvalé, avšak mnoho věz-
ňů bylo v průběhu amnestie propuštěno. Budu také mezi nimi? 
Pak mne rozesmutněla myšlenka: když mne teá pustí, komu 
budu užitečný? Můj syn vyrostl a sotva si na otce upamatuje. 
Sabina si zvykla být na všechno sama. Sbor měl jiné faráře, kteří 
působili méně nepříjemností. 

Tyto myšlenky byly jednoho rána náhle přerušeny hlasem: 
„K výslechu! Okamžitě!" Opět tedy hrubost, strach, otázky na 
které jsem musel vymýšlet odpovědi! Začal jsem shledávat své 
věci, když dozorce zařval: ,,Rychle, vůz čeká!" Spěchal jsem s ním 
chodbami a přes dvůr. Když jsme stoupali po schodech, oteví
rala se jedna železná brána za druhou. Pak jsem byl venku. 

Široko daleko nebylo vidět žádné auto. Stál tu jen úředník 
a podával mi lístek. Vzal jsem si ho. Bylo to rozhodnutí soudu 
prohlašující, že se na mne vztahuje amnestie a že jsem volný. 
Nechápavě jsem na lístek zíral. 

„Ale já jsem přece odseděl jen osm a půl roku a můj rozsudek 
byl dvacet let ... " bylo všechno, co jsem ze sebe vypravil. 

,,Musíte vězení ihned opustit. Přišlo to z nejvyššího soudu." 

153 



,,Musím přece odsedět ještě asi dvanáct let." 
,,Nediskutujte! Ven!" 
,,Ale podívejte se na mne!" Roztrhaná košile byla šedá špínou. 

Pestrá mapa záplat na kalhotách. Boty jako vypůjčené od Char
lie Chaplina. ,,První policista mne zatkne." 

,�Šaty pro vás nemáme, tak zmizte!" 
Uředník se otočil zpět a zmizel ve vězení. Zabouchli bránu 

a zastrčili závoru. Venku za zdmi vězení nebylo vidět živou duši. 
Stál jsem uprostřed letní krajiny úplně sám. Byl teplý červnový 
den a takové ticho, že jsem mohl slyšet čilé bzučení hmyzu. 
Dlouhá bílá cesta se klikatila mezi nádhernými sytě zelenými 
stromy. Ve stínu kaštanů se pásly krávy. Jaké tu bylo ticho! 

Nahlas, aby to slyšeli dozorci za zdí, jsem zavolal: ,,Bože, po
moz mi, abych se ze svobody neradoval víc než nad tím, že jsi 
byl se mnou ve vězení!" 

Z Jilavy do Bukurešti je to pět kilometrů. Dal jsem si svůj uzlí
ček přes rameno a vydal se přes pole. Veškerý můj majetek po
zůstával z hromádky páchnoucích hadrů, ale ve vězení pro mne 
měly tak nesmírnou cenu, že mne ani nenapadlo, abych je tam 
nechal. Brzy jsem opustil silnici a šel hlubokou trávou. Dotýkal 
jsem se tu a tam hrubé kůry stromů a občas se zastavil a po
zoroval květinu nebo rašící list. 

Proti mně přicházely dvě postavy. Byli to staň venkovští man
želé. Zastavili mne a zvědavě se ptali: ,,Jdete odtamtud?" Muž 
vytáhl jeden lei, což je mince asi v hodnotě deseti haléřů a podal 
mi ji. Díval jsem se na minci v ruce a chtělo se mi smát. Nikdy 
předtím mi nikdo jeden lei nedal. ,,Dejte mi svou adresu, abych 
vám jej mohl vrátit," řekl jsem. 

,,Ne, ne, jen si to nech," chlácholil mne. Tykal mi, jako se v Ru
munsku tyká dětem nebo žebrákům. 

šel jsem dál se svým uzlíčkem na rameni. Jiná paní mne oslo
vila: ,,Jdete odtamtud?" Doufala, že se něco doví o místním fará
ři, který byl zatčen před několika měsíci. Nesetkal jsem se s ním, 
ale vysvětloval jsem jí, že sám jsem také farář. Posadili jsme se na 
zeá u cesty. Byl jsem tak šťastný, že jsem našel někoho, kdo chtěl 
hovořit o Ježíši, že jsem ani nespěchal domů. Když jsem se ko
nečně zvedl, vytáhla také jeden lei: ,,Na tramvaj." 

,,Ale já už jeden mám." 
„Přijměte ho jako by byl od našeho Pána." šel jsem dále, až 

jsem přišel na zastávku tramvají na pokraji hlavního města. Lidé 
okamžitě věděli, odkud jsem přišel, a obklopili mne ze všech 
stran. Ptali se na otce, bratry, bratrance, každý měl někoho z pří-
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buzenstva ve vězení. Když jsem nastoupil do tramvaje, nenechali 
mi zaplatit jízdenku. Mnozí vstávali a nabídli mi místo k sezení. 
Propuštění vězni v Rumunsku nejsou vůbec vyvrženci. Naopak 
jsou velice vážení. Seděl jsem s uzlíčkem na klíně. Ve chvíli, kdy 
se tramvaj rozjížděla, uslyšel jsem venku volání: ,,Stát! Stát!" 
Málem se mi zastavilo srdce. Tramvaj prudce zabrz9,ila a po stra
ně se objevil policista na motocyklu. Byl to omyl? Přišel, aby mne 
opět přivedl zpět? Ale ne, řidič se otočil dozadu a zavolal na nás: 
,,Ríká, že vzadu někdo stojí na stupátku." 

Vedle mne seděla paní s plným košem čerstvých jahod. ,,Ještě 
jste je letos neměl, že?" zeptala se. ,, Už osm let ne." 

,,Prosím, tak si vezměte." A naplnila mi ruce měkkými zralý
mi jahodami. Hladově jsem se jimi cpal jako malé dítě. Konečně 
jsem dorazil ke dveřím našeho domu. Na okamžik jsem zaváhal. 
Nečekali mne, a na moje hadry a špínu byl hrozný pohled. Pak 
jsem otevřel dveře. Na chodbě stálo několik mladých lidí a mezi 
nimi vytáhlý mladík. Zíral na mne a pak vyrazil ze sebe: ,,Otec!" 
Byl to můj syn Mihai. Naposled jsem ho viděl před třemi roky. 
Teď mu bylo osmnáct. 

Pak vyšla moje žena. Její jemně řezaný obličej byl hubenější, 
ale vlasy měla stále ještě černé. Zdála se mi krásnější než kdy jin
dy. Do očí mi vstoupily slzy. Když mne objala, jen s nesmírnou 
námahou jsem vyslovil: ,, Dřív než se políbíme, musím něco říci. 
Nemysli, že jsem přišel z utrpení do radosti. Přicházím z radosti 
s Ježíšem ve vězení do radosti s ním doma. Nepřicházím z ciziny 
domů, ale od vlastních ve vězení k vlastním doma." 

Vzlykala. ,,Teď mne můžeš políbit, jestli chceš." Později jsem 
ji tiše zazpíval písničku, kterou jsem před lety ve vězení pro ni 
složil, a kterou jsem ji chtěl zazpívat, až se s ní znovu setkám. 

Mihai přišel říci, že byt je plný hostů, kteří nechtějí odejít, aniž 
by mne pozdravili. Členové našeho sboru telefonovali po celé 
Bukurešti. Zvonek u dveří zněl bez přestání. Staří přátelé brali 
s sebou nové. Lidé museli odcházet, aby se další měli kam posta
vit. Kdykoliv jsem byl představen nějaké ženě, musel jsem se 
zdvořile uklonit ve svých nemožných kalhotách, které držely jen 
na provázku. Když konečně všichni odešli, byla téměř půlnoc. 
Sabi� mne nutila, abych se trochu najedl. Ale já neměl vůbec 
hlad. Rekl jsem: ,, Dnes jsme měli dost radosti. Zítra bychom mohli 
mít z vděčnosti den půstu a před večeří slavit svatou Večeři Páně." 

Otočil jsem se k Mihaiovi. Tři návštěvníci, mezi nimi univer
zitní profesor filozofie, kterého jsem neznal, mi ten večer řekli, 
že je přivedl k víře v Ježíše. A já jsem měl strach, že se bez otce 
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a matky ztratí. Nemohl jsem radostí a štěstím najít slova. Mihai 
se zeptal: ,,Prožil jsi mnoho těžkého, co jsi se ze svého utrpení 
naučil?" 

Objal jsem ho a tekl: ,,Mihaň, za tu dobu jsem skoro zapomněl 
Bibli. Ale čtyři věci jsem měl stále na mysli: že je Bůh, za druhé 
Kristus je náš Spasitel, za třetí že je věčný život a za čtvrté že láska 
je to nejvyšší." 

,, To je všechno, co jsem chtěl vědět," řekl. Později mi vyprá
věl, že se tehdy rozhodl studovat teologii. 

Tu noc jsem ve své čisté a měkké posteli nemohl usnout. Posa
dil jsem se a otevřel Bibli. Hledal jsem svoji zamilovanou knihu 
Daniel, ale nemohl jsem ji najít. Místo toho mi zrak padl na jeden 
verš ze třetí Janovy epištoly: ,,Mám velkou radost, když slyším, 
že mé děti chodí v pravdě." Také já jsem měl tuto radost. šel jsem 
do pokoje svého syna, abych se ujistil, že tu skutečně je. Ve vě
zení se mi o tom často zdálo, ale pak jsem se probudil v cele. 

Než jsem opět mohl pravidelně spát, uplynuly dva týdny. A po 
celou tu dobu jsem měl tu nejlepší péči v nejlepším a nejslun
nějším pokoji té nejlepší nemocnice. Byl jsem bývalý vězeň, 
a každý mi chtěl nějak pomoci - na ulici, v obchodech, všude. 
A opět k nám začali proudit návštěvníci. 

V OMEZENÉ SVOBODĚ 

Teá když jsem byl konečně na svobodě, toužil jsem z hloubi 
srdce po klidu a odpočinku. Ale komunismus všude bez přestání 
pracoval na zničení církve. Pokoj, po kterém jsem toužil, by zna
menal útěk před skutečností a ohrozil by moji duši. 

Vrátil jsem se do chudého domova, ale byl jsem na tom lépe 
než mnoho ostatních lidí. Měli jsme malý dvoupokojový pod
krovní byt a jen pár kusů nábytku. Spal jsem na staré dřevěné 
posteli s měkkou matrací, kterou mi půjčil soused. Na mou veli
kost byla postel prodloužena polštářem. Vodu jsme nosili ze 
sklepa o tři poschodí níže. Nejbližší toaleta byla v jiném domě. 
Nic lepšího jsem ani nečekal. Ve vězení jsme všichni věděli o ne
dostatku bytů a potravin, o tom, že jsou církevní budovy zaví
rány nebo využívány k jiným účelům. 

Krásný byt, který jsme měli, byl zkonfiskován po zatčení mé 
ženy. Když ji propustili na svobodu, odmítla se dát se mnou roz
vést, a proto nemohla dostat práci. Žila v extrémní chudobě, spra
vovala dámské punčochy a byla odkázána na dobrotu našich 
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přátel. Řekla mi, že kdyby nebylo Mihaie, připadal by jí život 
nesnesitelný. Když bylo Mihaiovi třináct let, dostal povolení 
matku navštívit. Bylo to během tří let nucených prací na kanále. 
Byl bez obou rodičů, odkázán na milosrdenství jiných, a pociťoval 
hořkost. 

Vyprávěl mi: ,,Půjčil jsem si peníze, abych mohl jet do pracov
ního tábora. V místnosti, kde jsme se setkali, nás od sebe dělily 
dvě řady železných mříží. Matka byla v trestaneckém šatě, hu
bená a špin31vá. Bylo jí do pláče a musela hlasitě křičet, abych jí 
rozuměl." Rekla mi: ,,Mihaň, věř v Ježíše a buď věrný". Odpo
věděl jsem: ,,Matko, když ty můžeš ještě věřit na takovém místě 
jako je toto, pak musím i já." 

Když se Sabina vrátila do Bukurešti, zjistila, že se Mihai stal 
ladičem pian poté, co ho vzal do učení ladič z opery. Měl tak 
dobrý sluch, že to řemeslo mohl vykonávat samostatně už od 
jedenácti let. Brzy vydělával tolik, že mohl pomáhat matce a sám 
si zaplatit školu. Byl to život v chudobě, ale měli alespoň co jíst. 

Mihai měl brzy těžkosti se stranou. Jako vzorný žák měl právo 
nosit rudý šátek, ale odmítl ho jako „symbol utlačovatelů". Byl 
oficiálně vyloučen ze školy, ale když bouře utichla, znovu ho tiše 
přijali. Jeho učitelé sloužili sovětskému režimu jen na oko. Ve čtr
nácti letech musel opět školu opustit, protože tvrdil, že četl Bibli 
a že útoky na náboženství v učebnicích jsou založeny na faleš
ných výpovědích. Teď se snažil vzdělávat na večerní škole. 

Mihai byl křesťan a nebyl pro komunismus. Ale když zpěvný 
pták vyrůstá v blízkosti vraního hnízda, snadno se naučí krákat. 
A Mihai slyšel jen málo, co by mu pomohlo k jasnému úsudku. 
Po svém návratu z vězení jsem mu musel říct, že podlehl klamu, 
když si myslí, že dělníci v kapitalistických zemích umírají hla
dem. Jeho kamarádi považovali tuto představu za samozřejmou. 
Jedna dívka mi dokonce vyprávěla, že se ve škole kvůli hladově
jícím dětem v Americe rozplakala. 

I ti nejlepší mezi mladými lidmi se zdáli být zmateni a falešně 
orientováni. Vzali jim všechny příležitosti seznámit se s písem
nictvím velkých křesťanských autorů. A nejen to, nemohli jste si 
koupit ani díla myslitelů jako Plato, Kant, Schopenhauer, Einstein. 
Mihaiovi přátelé vyprávěli, že jim rodiče a profesoři říkají napro
sté protiklady. A často mne prosili o radu nebo stanovisko. 

Mladý student teologie z univerzity v Kluži chtěl, abych mu 
pomohl s diplomovou prací. 

,,Jaké je vaše téma?" 
,,Dějiny liturgického zpěvu v luterské církvi." 
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,,Měl byste v úvodu své práce napsat, že bychom neměli hla
vy mladých lidí plnit historickými bezvýznamnostmi, když už 
zítra mohou stát kvůli své víře tváři v tvář smrti." 

,,Co mám potom studovat?" ptal se. 
,,Jak se připravit na oběť a mučednictví." Pak jsem mu vyprá

věl něco z toho, co jsem prožil ve vězení. Brzy přivedl své přáte
le. Všichni měli stejný problém, jakým směrem se dát. Ptal jsem 
se na jejich studium. 

Jeden z nich řekl: ,,Náš profesor teologie tvrdí, že se Bůh zje
vil třikrát: poprvé Mojžíšovi, podruhé Ježíšovi a potřetí Karlu 
Marxovi." 

,,A co si o tom myslí váš pastor?" 
,,Zdá se, že čím víc mluví, tím méně toho skutečně řekne." 
Na konci rozhovoru jsem slíbil, že do Kluži přijedu a budu 

kázat v katedrále. Studenti chtěli moje knihy, ale všechno, co jsem 
napsal, bylo zakázáno. 

Před odjezdem jsem musel vykonat ještě jednu návštěvu. Chtěl 
jsem tak splnit slib, který jsem dal ve vězení členům „Armády 
Páně". Tato náboženská skupina, podobná Armádě spásy, byla 
nemilosrdně pronásledována tajnou policií. Několik let uplynu
lo od doby, kdy jsem mluvil s patriarchou Justinianem Marinou, 
a myslel jsem si, že by mohl pomoci. Škoda, kterou církvi způso
bil, byla veliká. Bylo však také v jeho moci udělat něco dobrého. 
Setkal jsem se s ním v zahradě za jeho palácem. Myslím, že si 
pro naše setkání vybral právě zahradu, protože tam nebyly ani 
mikrofony, ani za dveřmi poslouchající úředníci. Řekl jsem mu: 
,,Jste patriarcha a lidé za vámi přicházejí s prosbami o místa a pen
zi. Také musíte všude kázat a zpívat. Přišlo mi na mysl, abych 
vás navštívil a něco vám zazpíval. Je to píseň Armády Páně, na
učil jsem se jí ve vězení." Zazpíval jsem mu píseň a poprosil ho, 
aby něco pro tyto dobré, prosté lidi udělal. ,,Nemohou přece věčně 
sedět ve vězení jen proto, že patří k určité náboženské skupině." 
Řekl, že se o to pokusí, a pak jsme spolu ještě dlouho hovořili. 

Snažil jsem se ho přivést zpět k Bohu. Řekl jsem: ,, V Getse
manské zahradě Ježíš oslovil dokonce Jidáše slovem přítel, a ote
vřel mu tak cestu ke spasení." Chtěl jsem zasít semeno, z něhož 
by mohla vyrůst změna smýšlení. Naslouchal mlčky, dokonce 
pokorně, ale řekl mi, že může udělat jen málo, protože má po 
boku metropolitu z Jasy, Justiniana Moisesca. Kdyby zašel příliš 
daleko nebo dokonce rezignoval, zaujal by Moisescu místo pat
riarchy a situace by byla ještě horší. Justinian měl přede mnou 
určitý druh respektu, ale jeho srdce bylo rozdělené, a tak jeho 
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kolísání vždy skončilo poslušným podrobením se požadavkům 
strany. Později jsem se dověděl, že o záležitosti „Armády Páně" 
promluvil na Svaté synodě. Metropolita se postavil proti němu. 

· A právě tento muž byl přijat jako zástupce pravoslavné církve 
do Světové rady církví. Justinian byl ministerstvem pokárán za 
to, že mne přijal. Jeden z jeho tajemníků samozřejmě o mé ná
vštěvě podal hlášení. Justinian se vyslovil, že přijme zástupce 
„Armády Páně". Avšak když přišli, vyhnal je se slovy: ,, Tak 
Wurmbrand vám řekl, abyste přišli, že? Je na čase, aby se zase 
vrátil do vězení." 

PODZEMNÍ PRÁCE OPĚT ZAČÍNÁ 

Úřady byly ihned informovány, že jsem přislíbil uspořádat 
sérii přednášek ve starém univerzitním městě Rumunska, a že 
mým skutečným cílem je pod pláštíkem přednášek o křesťanské 
filozofii napadnout marxismus a pobuřovat stude!'ty. Ochotným 
informátorem byl tentokrát baptistický kazatel. Rekl mi do očí, 
co udělal. Vůbec mne to nepřekvapilo. Po svém propuštění jsem 
navštívil mnoho svých kolegů, kněží, farářů a dokonce biskupů, 
kteří takové informace pravidelně posílali na ministerstvo nábo
ženství. Obvykle to byly zprávy o vlastních členech sboru a ve 
většině případů se tito duchovní styděli a rmoutili nad svým 
vlastním jednáním. Říkali, že jim ani nešlo o vlastní bezpečnost, 
chtěli však své kostely ochránit před uzavřením. V každém městě 
byli ministerstvem pověřeni tajní policisté, aby se vyptávali všech 
kazatelů na jednání a postoje členů sboru. Kromě politických 
názorů chtěli vědět, kteří členové chodí často k Večeři Páně a kteří 
se snaží získávat druhé pro víru, z jakých hříchů se jednotlivci 
zpovídali. Ti, kdo odmítli na takové otázky odpovídat, byli jed
noduše propuštěni. Když za ně nebyla nalezena „ vhodná" ná
hrada, kostel zavřeli. Díky tomu v Rumunsku byly čtyři kategorie 
duchovních. První seděli ve vězení, další pod nátlakem podávali 
zprávy a snažili se vypovídat co nejméně, pak ti, kteří s pokr
čením ramen dělali vše, co jim bylo nařízeno a poslední, kteří 
našli zálibu v udávání. Těch však bylo jen málo. Nejváženější 
a nejuznávanější pastoři, kteří nekolaborovali, ztratili velmi brzy 
státní souhlas a nemohli kázat. Ale zrádci, stejně jako pouliční 
holky, z nestydatosti prosperují. A k nim patřil můj baptistický 
kolega. 

Na jeho udání zareagoval ihned oficiální špicl Rugojanu. Také 
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ministerstvo pro náboženství mělo několik druhů funkcionářů. 
Někteří úředníci byli vlažní, jiní využívali svého mocenského 
postavení k tomu, aby duchovním vytáhli z kapsy „poplatek za 
ochranu". Rugojanu však byl fanatik, který chodil od kostela ke 
kostelu a neúnavně slídil po kontrarevolucionářích. Objevil se 
osobně na mých přednáškách. 

První večer v Kluži se sešla skupina asi padesáti studentů 
a několik profesorů teologie. Poněvadž v popředí teologických 
přednášek byla Darwinova evoluční teorie, pokusil jsem se pro
mluvit na toto téma. Řekl jsem, že nové a pokrokové socialistic
ké Rumunsko odmítá všechny kapitalistické myšlenky. Není 
proto podivné, že u anglického měšťáka sira Charlese Darwina 
učinilo výjimku?" Rugojanu seděl v první řadě a zíral na mne. 
Opětoval jsem mu pohled a pokračoval: ,,Syn lékaře by chtěl být 
lékařem, syn skladatele hudebníkem. Také syn malíře se snaží 
o umělecké povolání. A tak bych mohl pokračovat. Když věříte, 
že vás stvořil Bůh, budete chtít být Bohu podobní. Když však 
naproti tomu dáte přednost víře, že pocházíte z opice, je nebez
pečí, že se proměníte ve zvíře." 

Začal jsem s přednáškami v pondělí. V úterý se posluchačstvo 
zdvojnásobilo. Na konci týdne ke mně vzhlíželo víc jak tisíc párů 
očí. Zdálo se, že se do katedrály vtěsnala celá univerzita. Věděl 
jsem, že mnozí z nich měli toužebné přání slyšet pravdu, ale báli 
se následků této pravdy. Proto jsem jim vyprávěl o radě, kterou 
mi dal farář, zabitý pro víru nacisty. Řekl mi: ,,Dáváte své tělo 
Bohu k oběti tehdy, když je přenecháte těm, kteří vás bijí a chtějí 
potupit. Když Ježíš věděl, že jeho ukřižování je blízko řekl: můj 
čas přišel. Jeho čas byl čas utrpení a bylo pro něj radostí trpět za 
spásu lidstva. Také my máme vidět u5rpení jako úkol svěřený 
nám Bohem. Pavel napsal v dopise do Ríma: napomínáme vás milí 
bratři skrze milosrdenství Boží, abyste svá těla vydávali v obě( živou, 
svatou a Bohu libou." 

Rozhlédl jsem se po ztichlých posluchačích. Na okamžik jsem 
měl stejný pocit jako za války, když do kostela vstoupili násilní
ci ze Železné gardy s revolvery. Nebezpečí viselo ve vzduchu. 
Nejen tam, kde si Rugojanu dělal poznámky. 

Pokračoval jsem: ,,Nenechte se utrpením překvapit. často 
o něm přemýšlejte. Přivlastněte si v myšlenkách vlastnosti Kris
ta i jeho svatých. Farář, můj učitel, o kterém jsem právě mluvil, 
musel pro víru zemřít, Dal mi recept na čaj proti utrpení. Tento 
recept vám chci předat." 

Vyprávěl jsem jim ph'běh lékaře z doby prvních křesťanů. Byl 
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císařem neprávem uvězněn. Za několik týdnů bylo jeho rodině 
povoleno navštívit ho. Zpočátku všichni plakali. Byl v hadrech, 
k jídlu měl denně jen skývu chleba a džbán vody. Potom se však 
jeho žena zeptala udiveně: ,,Jak to, že vypadáš tak dobře? Jako 
bys právě přišel ze svatby!" Lékař odpověděl s úsměvem, že našel 
léčivý prostředek proti všem nesnázím. Rodina chtěla vědět, jaký. 
Lékař jim vyprávěl, že objevil bylinkový čaj, který pomáhá proti 
všemu utrpení a starostem. Obsahuje sedm bylinek. Vyjmenuji 
je. 

První se jmenuje spokojenost. Buď spokojený s tím, co máš. 
Možná se třesu zimou v hadrech a hryžu tvrdou kůrku chleba. 
Ale vedlo by se mi ještě daleko hůře, kdyby mne císař dal nahé
ho do hladomorny, kde bych neměl k jídlu vůbec nic! 

Druhá bylina je zdravý lidský rozum. Ať jsem teď veselý nebo 
smutný, skutečnost že jsem ve vězení se nezmění. Tak proč bych 
měl reptat. 

1řetí je připomenutí si hříchů minulosti. Spočítej je a představ 
si, že by na každý hřích připadl jeden den trestu ve vězení a spo
čítej, kolik životů bys musel strávit za mřížemi. Ty jsi z toho ještě 
�ázl lehce! 

Čtvrtá bylina je myšlenka na utrpení, které Kristus pro nás nesl 
s radostí. Byl jediným člověkem, který si mohl sám určit svůj 
pozemský úděl, a rozhodl pro cestu utrpení! Jak velkou cenu 
v něm musel vidět! Vidíme, že utrpení nesené s radostí a klidem 
působí osvobodivě. 

Pátá bylina je poznání, že utrpení je nám dáno Bohem jako 
Otcem. Ne aby nám škodilo, ale aby nás očístilo a posvětilo. Utr
pení, kterými musíme projít, nás mají tříbit a připravit pro nebe. 

šestá je vědomí, že žádné utrpení nemůže zničit křesťanův 
život. Jsou-li radosti těla pro nás vším, potom bolesti a vězení 
rychle ukončí náš životní cíl. Jestliže však středem našeho života 
je pravda, pak máme něco, co nemůže změnit žádná vězeňská 
cela. Ať jsme ve vězení nebo ne, dvě a dvě jsou vždy čtyři. Vězení 
mi nemůže zabránit, abych miloval. Mříže nemohou zadržet víru. 
Pokud tyto ideály formují můj život, mohu být veselý a trpělivý 
kdekoliv. 

Poslední bylina v receptu je naděje. Kolo života přivedlo mož
ná císařova lékaře do vězení, ale nepřestává se točit dál. Může 
mne přivést zase zpět do paláce nebo dokonce vynést na trůn." 

Na okamžik jsem se odmlčel. V plném kostele bylo ticho. Pak 
jsem dodal: ,,Od té doby jsem vypil celé sudy tohoto čaje a mohu 
vám jej doporučit. Výtečně se osvědčil." 
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Když jsem přednášku ukončil, Rugojanu vstal, razil si cestu 
z katedrály a ani jednou se neohlédl. Sestoupil jsem s kazatelny 
a mezi posluchači začal živý hovor. Venku mne studenti pozdra
vili pochvalným voláním a potleskem. Každý mi chtěl podat 
ruku. Zatelefonoval jsem Sabině. Měla z toho radost, i když vě
děla, že budou následovat odvetná opatření. 

Hned příští den jsem byl zavolán k biskupovi. Sdělil. mi, že 
Rugojanu dělá těžkosti. Ve chvíli, kdy mne informoval � stíž
nostech ministerstva, vešel pyšně sám Rugojanu. Křičel: ,,A, vy! 
Jaké výmluvy se snažíte najít? Příval protistátních výpovědí. Sly
šel jsem to na vlastní uši." 

Ptal jsem se, co se mu konkrétně nelíbilo. Všechno, nejvíc však 
kůra proti utrpení. 

,,Ale co na tom čaji bylo špatného? Která bylina se vám nelíbi
la?" 

„Říkal jste jim, že se kolo stále otáčí!" řekl prudce, ,,ale s tímto 
kontrarevolučním tvrzením jste se zmýlil! Kolo se nebude točit, 
příteli! Komunismus je zde navždy!" Jeho obličej byl zkřivený 
nenávistí. 

„Ale já jsem komunismus nezmiňoval," odpověděl jsem. ,,Řekl 
jsem pouze, že se kolo života stále točí. Byl jsem ve vězení a nyní 
jsem volný. Byl jsem nemocen a nyní se mi daří lépe. Ztratil jsem 
sbor a nyní smím zase pracovat." 

,,Ne, ne, ne! Myslel jste, že komunismus, padne a všichni přes
ně věděli, co jste myslel. Nedomnívejte se, že o tom padlo po
slední slovo!" 

Rugojanu svolal setkání vedoucích církve do biskupova sídla 
v Kluži, kde jsem byl obviněn, že chci otrávit mládež skrytými 
útoky proti vládě. ,,Můžete se spolehnout, že už nikdy nebudete 
znovu kázat!" křičel Rugojanu a dostával se do stále větší zuři
vosti. Bylo to odpuzující. Nakonec vykřikl: ,, Wurmbrand je vyří
zen! Wurmbrand je vyřízen!" Pak sebral klobouk a kabát a vyšel 
z budovy. 

Ušel sotva sto metrů, když auto, které se chtělo vyhnout pso
vi, dostalo smyk, vjelo na chodník a Rugojana přimáčklo ke zdi. 
Byl na místě mrtev. 

Zpráva o Rugojanových posledních slovech a o tom, co násle
dovalo, se brzy roznesla po celém Rumunsku. I v těchto letech 
nám Bůh dával často svá znamení. 

Ztráta povolení vykonávat farářskou práci mi nezabránila 
kázat. Musel jsem pouze pracovat tajně, podobně jak jsem to dělal 
po válce mezi sovětskými vojáky. Další nebezpečí představovaly 
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návštěvy bývalých kamarádů z vězení, kteří přišli prosit o radu 
nebo pomoc. Někteří z nich se stali udavači a pokoušeli se mi 
nastražit léčku. Tito nešťastní muži si příliš mnoho slibovali od 
svého propuštění. Když zjistili, že jejich rodinný život se zhrou
til, obrátili se k honbě za sexuálními radostmi, a tak chtěli získat 
zpět ztracené mládí. To stálo obvykle více peněz než měli. Nej
kratší cesta k novému začátku s režimem a k rychlému příjmu 
vedla donášením informací straně. Svoboda těchto mužů byla 
větší tragédií než doba, kterou strávili ve vězení. Nejlepší ochra
na proti udavačům bylo varování našich přátel pracujících u tajné 
policie. Mnozí naši věřící bratři byli zaměstnanci strany. Mladý 
manželský pár, který pracoval přes den v oddělení propagandy, 
trávil s námi večery na modlitbách. Několikrát jsme se sešli v bytě 
vedoucího důstojníka tajné policie, když byl právě pryč. Jeho 
pomocnice v domácnosti patřila totiž k našemu kruhu. Setkávali 
jsme se ve sklepních prostorách, podkrovních světničkách, ná
jemních bytech i venkovských domech. Naše bohoslužby byly 
jednoduché a pěkné jako bohoslužby prvních křesťanů před de
vatenácti sty lety. Zpívali jsme hlasitě. Když se někdo vyptával, 
byla to oslava narozenin. Křesťanské rodiny se třemi nebo čtyř
mi členy slavily někdy narozeniny třicetpětkrát v roce! Někdy 
jsme se také sešli v přírodě. Obloha byla katedrálou, ptáci se sta
rali o hudbu, květiny jako kadidlo. Hvězdy představovaly svíč
ky. Ministranty byli andělé, kteří je zapalovali. Ošumělý oblek 
mučedníka právě propuštěného z vězení pro nás znamenal víc 
než nejnádhernější kněžské ornáty. 

OPĚT ZATČEN 

Samozřejmě jsem věděl, že dříve nebo později mne zatknou. 
Po povstání v Maďarsku byla situace každým měsícem těžší. 
Chruščov vyhlásil nový sedmiletý plán - ,, vymýcení všech zbytků 
pověry". Kostely byly zavírány nebo z nich udělány komunis
tické kluby, muzea nebo skladiště obilí. Duchovní byli ve stra
nických novinách tupeni jako „ podvodníci v černých sutanách" 
a po tisících byli sehnáni dohromady. 

Modlil jsem se: ,,Pane, jestli znáš ve vězení lidi, kterým bych 
mohl pomoci a duše, které mohu zachránit, pošli mne tam zpět. 
Chci to rád nést." Sabina váhala, ale potom řekla: ,,Amen." V té 
době byla naplněna zvláštní vnitřní radostí, která přicházela 
z vědomí, že brzy budeme sloužit Ježíši mnohem plnějším způ-
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sobem. Kladl jsem si znovu otázku, zda není chybný náš obraz 
Ježíšovy matky, stojíd v žalu pod křížem. Nebyla také naplněna 
radostí, že její syn se stane Spasitelem světa? 

Přišli pro mne patnáctého ledna 1959 v jednu hodinu v noci. 
Náš malý podkrovní byt byl během čtyřhodinové domovní pro
hlídky úplně vzhůru nohama. Mihai našel za odstavenou skříní 
ztracený opasek. ,,A pak se říká, že tajná policie není k ničemu," 
poznamenal. ,,Hledal jsem ho po celém bytě." Příštího dne byl 
pro svou „nestydatost" vyloučen z večerní školy. 

Když mne odvedli, zvedla Sabina ze země moji Bibli. Našla 
v ní malý lístek, na který jsem si poznamenal větu z dopisu Ži
dům 11,35: ,,Skrze víru ... obdržely ženy své mrtvé vzkříšené." 
Pod to jsem připsal: ,,S takovou ženou jsem se oženil." 

OPĚT UŽITEK Z VĚZENÍ 

Silnice byly pokryty mrznoudm rozbředlým sněhem, a když 
jsme dorazili do policejního prezidia, byla ještě tma. Prošel jsem 
důvěrně známými přijímacími procedurami. Potom mne stráž
ný zavedl do cely. Tam jsem našel sotva třicetiletého Draghiciho, 
jednoho z nejnenáviděnějších vedoucích přeškolování v Pitesti. 
Při každém otevření dveří vyskočil. Řekl: ,,Promiňte, že jsem tak 
neklidný. Nevím, jestli mne chtějí odvést ke koupeli nebo k za
střelení. Už čtyři roky jsem odsouzen k trestu smrti." Draghici 
mi vyprávěl svůj životní příběh. Jako chlapec choval ve velké úctě 
místního kněze. Jednoho dne mu kněz řekl: ,,Tvůj otec je hodi
nář, popros ho, aby nám levně opravil kostelní hodiny." Drag
hici přemluvil otce, aby práci udělal zadarmo. Avšak kněz pak 
požádal o účet pěti set lei, aby peníze, které dostal od církve na 
opravu, mohl strčit do vlastní kapsy. Draghici dodal jízlivě: 
„Kdyby se tohle nestalo, možná bych byl vyrostl jako křesťan 
a každý rok bych církvi dal hodně peněz." 

Jeho otec byl opilec a jednoho dne zmizel se všemi úsporami 
rodiny. Draghici se ve čtrnácti letech přihlásil k Železné gardě. 
Udělal to hlavně kvůli zelené uniformě, pocho<!ovým písním 
a obdivu děvčat. Jenže za několik měsíců byla Zelezná garda 
svržena. Draghici se dostal do vězení, a když přišli komunisté, 
byl jako aktivní fašista odsouzen k jedenácti letům žaláře. Odse
děl si sedm let v Pitesti, kde mu slíbili: ,,Bij druhé vězně a budeš 
propuštěn." 

Pokračoval: ,,Bylo mi tehdy jedenadvacet let a neměl jsem chuť 

164 



zůstat ve vězení. Dělal jsem tedy, co mi tekli. Věřil jsem jim a teď 

mám za to zemřít." 
Řekl: ,,Nic jiného jsem si ani nezasloužil." 
Draghici měl tuberkulózu. Zdálo se, že umírá. 
Ležel jsem, ale nespal; poslouchal jsem Draghiciho kašlání 

a přemýšlel. Kdyby mne Bůh v tomto okamžiku zavolal a zeptal 
se, co si po padesáti šesti letech života na zemi myslím o člověku, 
pak bych mu musel odpovědět Člověk je hříšník, ale není to jeho 
vina. Satan a jeho padlí andělé stále usilují o to, aby z nás udělali 
stejné nešťastníky, jako jsou sami. 

Deset dní a nocí jsem polemizoval s Draghicim. ,,Nestal jste se 
kriminálníkem ze svobodného rozhodnutí, ale váš pocit viny 
touží po smíření. Ježíš vzal na sebe trest, který si podle vlastního 
přesvědčení zasloužíte." Desátý večer Draghici propukl v pláč. 
Modlili jsme se spolu a jeho výčitky a strach byly pryč. Moje pros
ba, abych mohl pomáhat jiným vězňům, byla tedy vyslyšena 
hned v prvních dnech po mém zatčení. 

PĚTADVACET LET 

K dalšímu výslechu mne předali do bukurešťské věznice Ura
nus. Major tajné policie po mně chtěl, abych uvedl jména „kon
trarevolucionářů", které znám. Řekl jsem mu, že mu mohu s ra
dostí jmenovat kontrarevolucionáře jak v Rusku tak v naší zemi. 
V třicátých letech jich bylo v Sovětském svazu popraveno mnoho 
tisíců tehdejším ministrem vnitra Jagodou. Nakonec byl za kon
trarevolucionáře označen sám Jagoda. Za jeho nástupce Beriji 
poslala tajná policie na smrt sta tisíce kontrarevolucionářů, a pak 
byl zastřelen také Berija. Dodal jsem ještě, že největší nepřítel 
revoluce a vrah milionů byl Josef Stalin, kterého už odstranili 
z mauzolea na Rudém náměstí. Podle mého mínění by se měli 
hledat kontrarevolucionáři na jiných místech, než v mém malém 
sboru. 

Důstojník rozkázal, aby mne zbili a dali na samotku. Tam jsem 
zůstal až do soudního přelíčení, které bylo tajným, desetiminu
tovým opakováním procesu před deseti lety. Tentokrát však byla 
přítomna žena se synem, a slyšeli proti mně vznesenou žalobu. 

čekal jsem v cele na transport do nejbližšího vězení. Když jsem 
druhým vyprávěl o Kristu, vešel důstojník a oznámil nový roz
sudek soudu. Rozsudek byl z dvaceti let zvýšen na dvacet pět 
let. Poděkoval jsem mu a pokračoval v kázání. 
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KRISTUS OPĚT PŘIJDE 

V přepravním autě tajné policie byli kromě mne ještě další, 
právě odsouzení faráři. Po krátké jízdě sjel vůz příkrou rampou 
dolů a zastavil. Byl jsem sklíčený, protože jsem věděl, že jsem 
opět v podzemním vězení v Jilavě. Slyšeli jsme křik: ,, Ven s nimi!" 
a dveře vozu se otevřely. 

Skupina dozorců mávající obušky nás hnala chodbou. Byli 
opilí, a když viděli kněze, hulákali radostí. Hodili nám k nohám 
šedé, špinavé vězeňské hadry. Těm, kteří byli při převlékání jen 
trochu pomalejší, šaty z těla strhli. Za hlučného chechotu nám 
ostříhali vousy a surovým způsobem oholili hlavy. Zakrvácené 
a polonahé nás nahnali do velké cely. 

V únorovém chladu jsme seděli na kamenné podlaze a choulili 
se k sobě. Brzy se vpotácel dovnitř dozorce a zahulákal: ,, Všichni 
kněží ven!" Venku za dveřmi bylo slyšet potlačovaný smích a fu
nění. Vypochodovali jsme husím pochodem a museli jsme běžet 
uličkou mezi ranami obušků. Snažili jsme se chránit si co nejvíce 
rukama hlavu. Kdo upadl, byl dozorci ve vysokých botách ne
milosrdně zkopán a popliván. 

O půl hodiny později byli kněží znovu vyvoláni, ale ani jeden 
se nepohnul. Dozorci vpadli do cely a bili nás slepě hlava nehla
va. 

Snažil jsem se pomoci těm nejbližším. Jeden z nich ztratil ně
kolik zubů a měl zle rozbité rty. Když jsem mu smýval krev 
z obličeje, řekl: ,,Jsem archirnandrit Critescu". Setkali jsme se před 
léty. čekal jsem tehdy na audienci u pravoslavného patriarchy. 
Miron Critescu pracoval v jeho kanceláři a já jsem mu vyprávěl 
o našich nesnázích. Položil mi ruce na ramena a řekl: ,,Bratře, 
Kristus přijde, v to doufáme." Boží muž by měl něco takového 
říkat často, ale děje se to jen vzácně. Nezapomněl jsem na něho. 
Ale oholený, s obličejem od krve a špíny nebyl k poznání. Ho
diny míjely, a my jsme tam seděli a mrzli. Miron Critescu vyprá
věl, jak se on a další kolem patriarchy snažili zabránit tomu, aby 
se církev stala nástrojem státu. Mysleli, že by mohli zapůsobit na 
lepší já patriarchy. Ale Gheorghiu-Dej vybral dobře. Justinian byl 
poslán na návštěvu do Moskvy, kde mu ještě více popletli hlavu. 
Zasazoval pak ránu za ránou katolíkům, unionovaným a všem 
ze svého stáda, kteří byli proti kompromisům. 

,,A teájsem tady stejně jako všichni ostatní," řekl archimand
rit Critescu. ,,Byla chyba chtít něco dosáhnout. Od začátku jsem 
měl klást jasný odpor." 
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,,Nedejte se takovými myšlenkami příliš rozlítostnit," tekl jsem. 
Pohlédl na mne svýma laskavýma očima a odpověděl: 11 Bratře 

Wurmbrande, znám jen jednu lítost, lítost, že nejsem svatý." 
Kdyby to bylo řečeno z kazatelny, byla by to jen pěkná fráze, 

ale v této hrozné cele, a po strašlivém bití ukazovala tato slova 
jeho opravdovou velikost. 

ŠPÍNA A RÁNY 

O několik dní později jsem byl společně s Mironem zařazen 
do střeženého transportu, mířícího do hor. Po mnohých hodinách 
cesty se před našima očima objevilo vězení, největší budova sed
mihradského města Gherly. Během mého dvouměsíčního poby
tu v roce 1956 mne zde navštívila moje žena. Za vysokými zdmi 
vězení z doby Marie Terezie jsme viděli pulzující život města. 
Vězni upřeně sledovali měnící se obrazy a snili. V poledne se však 
žádný z nich dívat nevydržel. Šly totiž ze školy děti. Křičely, 
smály se, cestou domů si hrály na honěnou, a všichni muži mys
leli na své rodiny. 

Asi deset tisíc vězňů bylo napěchováno do primitivních obydlí, 
původně plánovaných pro dva tisíce osob, a režim byl stejně tvr
dý, jako v nejhorších dobách přeškolovací kampaně. Minulé léto 
vypukla v Gherle vážná revolta. V jednom křídle se vězni zaba
rikádovali na protest proti přibití okenic, takže dovnitř nemohlo 
ani světlo ani vzduch. Dozorci vyrazili dveře a začal ústupový 
boj. Na pomoc přivolaná milice začala střílet a mnoho vězňů bylo 
zabito nebo zraněno. Za trest byl příděl jídla omezen na mini
mum. Stovky vězňů byly převedeny do jiných vězení. 

Jejich místo jsme zaujali my kněží a pastoři spolu s tisíci další
mi politickými vězni, kteří se dostali pod zámek během nové vlny 
zatýkání. Byli to statkáři, důstojníci armády, lékaři, majitelé ob
chodů, umělci, kteří se zdráhali zařadit do družstva. Dále to byli 
sedláci, kteří protestovali proti stranou připravovanému úplné
mu zabavení všech soukromých pozemků. Po dvou katastrofál
ních pětiletkách oznámil Dej nový šestiletý plán, který měl trvat 
do r. 1975. ,,Pokud ještě někdo zůstane na svobodě, aby jej usku
tečnil," poznamenal jeden vězeň. 

Cely byly dlouhé, tmavé, dunivé kasárenské prostory. V každé 
bylo osmdesát až sto osob, ale jen padesát až šedesát pryčen. 
Mnozí museli spát po dvou, čímž se spánek stal problematickým. 
Nehledě na obvyklé nekonečné procesí k záchodovým kbelíkům, 
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které brzy přetékaly, měli jsme tucet pravidelně chrápajících. 
Každý z nich měl vlastní „melodň". Když jeden přestal, přidal 
se ke zvučnému chóru jiný . Ani přes den jsme neměli klid. Ká
zeň byla udržována pomocí bičů a okovaných bot. Dozorci pro
váděli v celách náhlé „ bezpečnostní prohlídky". Tloukli dřevě
nými kladivy do okenních mříží, aby se přesvědčili, zda nejsou 
prořezány. Vězni si museli lehnout na podlahu do řad obličejem 
k zemi. Dozorci šlápli na každého vězně, jehož jméno bylo vy
voláno, a tak je počítali. 

Sebemenší poklesek proti předpisům měl za následek nejméně 
dvacet pět ran bičem. Bičování probíhalo za dohledu lékaře, pro
tože mnoho mužů při takovém bití umíralo. Ve vězení nebyl je
diný člověk, který nedostal výprask. Mnozí měli za sebou „pěta
dvacítku" několikrát. Shodli jsme se, že biče byly bolestivější než 
hole a obušky. Rány pálily jako oheň, jako by vám pálili záda na 
kamnech. Pro nervový systém to byl veliký šok. Nápadné bylo, 
jak negativní vliv mělo nelidské bičování na naše dozorce. Zdálo 
se, že krev a moc působily jako alkohol i na ty nejlepší mezi nimi. 
A jed krutosti přenášeli z vězení do každodenního života spo
lečnosti. 

Na každé podlaží zde připadal jeden splachovací záchod. Spo
lečně s Mironem jsme vynášeli toaletové zásobníky. Ačkoli byl 
archimandrit jemný a kultivovaný člověk, vědomě se do této 
práce nutil. Jednoho rána uklouzl na šedé vězeňské podlaze a po
stříkal tekutinou ze zásobníků dozorci boty. 

,, Ty kreténe!" ječel dozorce a bušil Mirona zuřivě do ramene. 
,,Skončíš na Rosza Sandor". 

Jedli jsme ovesnou polévku a Miron se mne zeptal, co to zna
mená. 

,,Je to hřbitov. Říkají to vždycky, ale nic si z toho nedělejte." 
Rosza Sandor byl vězeňský hřbitov. Z oken jsme viděli šedivé 
a vysokým plevelem zarostlé náhrobní kameny. Byl pojmenován 
podle vraha, který byl v minulém století v devatenácti letech 
odsouzen ke dvaceti letům vězení. Když se jednou díval zamří
žovaným oknem z Gherly dolů, uviděl v jedné zahradě ženu 
s dítětem v náručí. Den co den je pozoroval. Přišel kněz, aby malé 
děvčátko pokřtil. Pak slavili první Svaté přijímání. Potom šlo do 
školy a pomalu vyrostlo v mladou dívku. Rosza Sandor ji celou 
dobu nespustil z očí. Stala se smyslem jeho života. Rozhodl se, 
že se s ní ožení, jakmile bude propuštěn Konečně přišel poslední 
den a byl z vězení propuštěn Běžel ihned přes ulici, kde již byla 
v proudu svatební hostina. Jistě ho chtěla takto přivítat! Běžel 
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k dívce a řekl: ,,Nemohu ti vůbec vyjádřit, jak jsem šťastný, že 
dnes budeš mojí ženou." Děvče zíralo na příšerně vypadajícího, 
bezzubého Roszu Sandora a začalo se smát. ,,Co si jenom ten 
hloupý stařec myslí?" ptala se. Potom vzala za ruku mladého 
muže, který stál vedle ní, a řekla: ,, To je můj ženich." Vytřeště
nýma očima zíral Rosza Sandor na dvojici. Rozzuřil se a bolestí 
úplně beze smyslů, uchopil nůž na porcování masa a oba probo
dl. Za dvojnásobnou vraždu ho pověsili a pochovali na vězeň
ském hřbitově, který nyní nese jeho jméno. 

,,Skončíš na Rosza Sandor!" 
Tato hrozba byla pro nás denní připomínkou, že stárneme. 

Vězni nikdy nepozorují, jak čas ubíhá. Připadají si stále ve věku, 
kdy se dostali do vězení. Sní o svých mladých ženách a milen
kách, jak je zanechali doma, a ne o utrápených ženách, ke kte
rým se vrátí. 

Dokonce i hodiny nad hlavním vchodem vězení v Gherle se 
zastavily. Za šest let, které jsem tam musel prožít, se jejich ru
čičky ani jednou nepohnuly. 

NERO 

Velitel věznice byl hrubý, odpudivě tlustý muž s rudým obli
čejem, který neustále jedl. Nero v malém vydání. Vězni stáli ohro
meně před majorem Dorabantem, když uprostřed své tirády 
zašmátral rukou v zásuvce a vytáhl česnekovou klobásu nebo 
jablko. 

Moje první setkání s ním bylo typické. Stál jsem napjatě a po
slouchal jeno rozvláčný a zmatený hymnus nenávisti. Zdálo se, 
že Dorabantu nemá v nenávisti jen dvě věci: jídlo a vlastní hlas. 

,, Tak Wurmbrand! Mnich!" vykřikl a z jeho úst se na stůl snes
la sprška drobečků z koláče. ,,Jsem farář." 

„Faráři, kněží, mniši! To je pro mne totéž. Škubete chudé, abyste 
si vystlali vlastní hnízdo, to znám!" Směšně gestikuloval ruka
ma, když mi vyprávěl o svém ubohém dětství. Pásl otcovy ovce 
v blízkosti nejbohatšího kláštera Rumunska. Jakmile se některá 
z ovcí zatoulala na církevní pozemek, mniši ho surově zbili. 

,,Vidět střílet kněze na hladové dítě, Wurmbrande, to byl po
řádně svatý obraz!" 

Dorabantu si také stěžoval, že byl později vykořisťován jako 
dělník v továrně. Teď měl příležitost několikanásobně kapitalis
tům a kněžím odplatit. 
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V naší cele bylo několik zatvrzelců. Byli to vrazi a zloději, a za 
politické vězně byli považováni jen formálně, protože zabili ně
jakého komunistu či něco ukradli, což bylo označováno za hos
podářskou sabotáž. Jiní byli odsouzeni na doživotí za vraždy 
Rusů a Židů. Byli zahořklí, zlí a zlomyslní, a veškeré moje po
kusy nabí�out jim útěchu a naději z víry s křikem odmítali. Pro
tože jsem Zid, byli vůči mně zvlášť nepřátelští ti, kteří Židy zabí
jeli. Nikdy jsem neskrýval, že jsem Zid. A když se mne ptali, 
mluvil jsem o skutečné lásce ke svému lidu, i když jsem si zvolil 
jinou víru než většina mého lidu. Když jsem jednou začal tiše 
mluvit v koutě cely s jedním mužem, shlukli se ostatní výhružně 
kolem nás. 

,, Už jsme ti přece řekli, že máš držet hubu!" zavrčel jejich vůd
ce. V ztyčil jsem se. Někdo do mne strčil, druhý mi nastavil nohu, 
a já padl přímo na obličej. Ucítil jsem silné kopnutí do žeber. Ve 
chvíli, kdy se na mne vrhla celá horda, bylo slyšet varovné zvo
lání. 

Dozorce zpozoroval kukátkem bitku a přivolal pomoc. Chu
mel se rozutekl. Když se otevřely dveře cely, seděl každý na své 
pryčně.,, Wurmbrande!" Velitel uslyšel při obchůzce věznice o bit
ce. Dozorce mne poznal, protože jsem byl z cely nejvyšší, ale 
v pološeru nezjistil útočníky. ,, Wurmbrande, kdo to byl?" 

Ošetřoval jsem si rozbité rty a řekl jsem, že na to nemohu od
povědět. ,,Proč ne?" 

11Jako křesťan miluji své nepřátele a odpouštím jim. Neudám 
je." 

,,Pak jste idiot!" vyrazil ze sebe Dorabantu. 
,,Máte pravdu, kdo není celým srdcem křesťanem, je idiot" 

"Nazýváte mne idiotem?" zahřímal velitel. 

"To jsem neřekl. Myslel jsem jen, že nejsem tak dobrý křesťan, 
jaký bych měl být." 

Dorabantu si udeřil dlaní na čelo: ,,Odveďte ho! lřicet ran!" 
Kolébavě odcházel a bručel: 11Blázniví kněžouři." 
Když jsem se vrátil, dozorci ještě stále vyslýchali vězně. Pro

tože nic nezjistili, nikdo další nebyl potrestán. Ale od toho dne 
jen málokdy rušili, když jsem se snažil kázat. 

HISTORKY A SKUTEČNOST 

Někdy byly vězeňské spory téměř komické, i když zúčastnění 
to tak vůbec nepociťovali. Prošel jsem mnoha různými celami, 
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v nichž nikdy nebylo méně než šedesát mužů. V cele vždy byly 
jako okna jen dvě úzké zamřížované škvíry. Mají se nechat ote
vřená, a v noci na pryčnách zmrzneme, nebo zavřená, a vzduch 
bude tak nesnesitelně dusný a zapáchající, že budeme ráno vstá
vat s bolestí hlavy? Na toto téma se den co den hodiny diskuto
valo, jako bychom byli v yarlamentu. Byly dvě strany: ti, co byli 
od okna daleko, říkali: ,,Cistý vzduch nemůže nikomu uškodit." 
Ti blízko oken odporovali: ,,Tisíce umírají ročně na zápal plic." 

„Jestliže důležité materiální zájmy diktují, že dvakrát dvě má 
být něco jiného než čtyři, pak to tak bude," zní Leninův axiom. 
Ve vězení se tato zásada potvrdila. Když jsme se na dvoře pro
cházeli a dozorci se začali nudit, ihned zakřičeli: ,,Hodina už 
uplynula, všichni dovnitř." Protestovali jsme: ,,Vždyť jsme ne
měli ještě ani patnáct minut!" Obě strany si myslely, že mají prav
du. Vlastní zájem ovlivnil náš pocit času. 

Běžní zločinci se ve vězení áklimatizovali rychle a byli zde 
skoro jako doma. Měli své vlastní zvyky, pořadí hodnot a žargon. 
Uměli mistrně propašovat zbytky jídla. Nazývali dozorce pře
zdívkami a špehýrkou ve dveřích žebrali o cigarety. Dostávali 
,,zodpovědné" úkoly a špinavou práci přenechávali „politic
kým", a tu nejšpinavější kněžím a opravdovým křesťanům. 

Cela byla přeplněná, a tak jsem byl na jedné pryčně zaklíněn 
mezi dvěma muži, kteří se spolu hádali jak psi. Bývalý rotmistr, 
vysoký a vyzáblý Grigore, na rozkaz zastřelil stovky Židů. Jeho 
odpůrce, ,,hospodátský sabotér" Vasile, obviňoval Grigoreho ze 
všech vlastních chyb. Vasile byl malý a vychrtlý. Objevil velmi 
rychle bolavé místo svého protivníka. Obličej se mu triumfálně 
zkřivil, když vyplivnu} slovo „ vrahu". Grigore ·se otočil a ne
odpověděl. 

Rekl jsem Vasilemu: ,,Proč to tikáš? Je starý a nemocný a ne
víme, kde bude trávit věčnost. Bude-li u Ježíše, pak tupíš budou
cího občana nebes. A přijde-li do pekla, proč ještě rozmnožovat 
kletbami jeho trápení?" Zloděj pohleděl udiveně. ,,Cožpak neví
te, kolik Rusů a Zidů tahle krysa zabila?" Odpověděl jsem: ,, To 
bylo před dvaceti lety za hrozné války. On za to zaplatil patnácti 
lety hladu, bití a vězení. Nazval bys mne klaunem, protože jsem 
jako tříleté dítě uprostřed pokoje rád dělal kotrmelce, nebo anal
fabetem, protože jsem ve čtyřech letech ještě neuměl číst? Ty dny 
patří minulosti." 

Vasile byl rozzloben. Den nato začala skupina v mé blízkosti 
mluvit o tom, co by udělali s Rusy, kdyby k tomu měli příleži
tost. 

171 



„Pověsit je málo," ječel Vasile. ,,Zaživa stáhnout kůži z těla, to 
by jim patřilo." 

Nemohl jsem to už vydržet, proto jsem namítl, že se s nikým 
takhle zacházet nemůže, ani s Rusy. 

,, Včera jste hájil muže, který zabil stovky Rusů a teď tvrdíte, 
že zabíjet Rusy je špatné," protestoval Vasile. 

Při vzpomínce na své zločiny byl Grigore velice nešťastný. 
Zeptal se mne: ,,Odčinil jsem si to, když teá tak trpím ... i když je 
to nedobrovolně?" 

,,Ano, Bible říká, že ten kdo trpěl na těle, s hříchem skončil." 
Vyprávěl jsem mu o Lazarovi, který trpěl a přišel do nebe. ,, Věří
te-li v Krista, budete zachráněn." 

,, Lidé uvažují různě," řekl Grigore. ,,A jak je to s Eichmannem, 
kterého v Izraeli odsoudili k trestu smrti oběšením?" 

,,Není důkaz, že trpěl, ale v každém případě jsem toho názo
ru, že člověk nemá být trestán za zločiny, které spáchal před dlou
hou dobou. Mohl se změnit. Jsem si jist, že mnozí Židé smýšlejí 
stejně." (feprve po létech jsem slyšel, že veliký židovský mysli
tel Martin Buber proti Eichmanil.ově trestu smrti protestoval.) 
Grigore pokračoval: ,,Ani já už nejsem stejný, protože jsem lito
val toho, co jsem dělal. Ale mnozí jsou schopni dělat znovu to
též." 

,,Nemůžeme nikoho potrestat za zlo, které možná vykoná v bu
doucnosti. Zlo je jen část bytí nás všech. I ti nejhorší lidé mohou 
mít současně velké ctnosti. Vy také, Grigore." 

Tato myšlenka ho trochu rozveselila. 
V naší cele nebylo nouze o smích. Ve Skutcích sv. apoštolů je 

radost označena jako svědectví o existenci Boží a bez víry je pří
tomnost radosti nemyslitelná. 

Někteří se dokonce dokázali smát vlastnímu utrpení, jako na 
příklad major Braileanu. Malý a čilý bývalý důstojník přinesl do 
cely novou zprávu. Na jaře roku 1959 mělo dojít opět k vrchol
nému setkání sovětského ministra zahraničí Gromyka s před
staviteli Západu. Říkalo se, že setkání je stanoveno na desátého 
května. Vězni zavedli nový pozdrav. Zvedli všech deset prstů 
do výše na znamení očekávaného dne osvobození. 

V den konference skutečně dozorci otevřeli celu a vyvolali ven 
čtyři muže. Major Braileanu byl mezi nimi. Budou propuštěni 
jako první? Dívali jsme se na ně se závistí. Avšak brzy jsem usly
šeli bolestné výkřiky, které přicházely z malého výklenku na 
konci chodby, kde byli obvykle vězni bičováni. Bylo nemožné 
při bití nekřičet. 1ři muži už to měli za sebou. Když však přišel 
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na řadu čtvrtý, nevydal při dvaceti pěti ranách ani hlásku. Brai
leanu přišel zpět do cely jako poslední, byl bledý a neschopný 
slova. Pak se ale vzchopil a řekl: ,,Pánové, ukáži vám nyní náš 
nový pozdrav." Zdvihl dva prsty pravé ruky a pět prstů na levé 
na znamení dvaceti pěti. 

Celé hodiny byly na pořadu vyprávění a hádanky. Každý 
musel něčím přispět. Někdy nás víc než cokoliv jiného rozesmál 
nějaký nesmysl. 

„Je to tříbarevné, visí to na stromě a zpívá to tatabumtata. Co 
je to?" ptal se polocikánský zloděj Florescu. Nikdo neuměl od
povědět. ,,Slaneček." ,,Ale slaneček není trojbarevný!" ,,Když ho 
nabarvím, tak bude." ,,Ale slanečci nevisí na stromech?" ,,Ale ano, 
když ho tam pověsím." ,,A nezpívají." ,, To jsem řekl jen proto, 
abyste to neuhádli!" 

Gaston, unitátský farář s úzkým obličejem a tlustými brýlemi 
nám dal další hádanku: ,,Muž, který jede vlakem, má ženu Evu 
a bydlí s ní v červeném domě. Jak se jmenuje ten muž?" Samé 
udivené obličeje. ,,Jak můžeme na základě toho, že muž cestuje 
vlakem a obývá červený dům spolu se svou ženou Evou, zjistit 
jeho jméno?" ,,Jednoduše," řekl Gaston, ,, jmenuje se Karel." ,,Ale 
jak to víte?" ,,Znám ho už léta, je to můj nejlepší přítel." 

Archimandrit �iron přišel s historkou o veliteli a přísahal, že 
je pravdivá. Vězni stáli jednou nastoupeni a velitel je jednoho po 
druhém přehlížel. Každému položil stejnou otázku: ,,Co jste pro
vedl?" ,,Nic jsem neprovedl a jsem odsouzen k deseti letům." 
Dorabantu šel dále: ,,Co jste udělal vy?" ,, Vůbec nic, veliteli, 
a dostal jsem dvacet let." ,, Ta svině lže," řekl Dorabantu popuze
ně. ,, V lidové republice nikdo nedostane víc jak deset let, když 
nic neudělal." 

Nejlepšími vypravěči byli zlodějíčci a kapsáři. Protloukali se 
životem nestoudně a chytře. Florescu vyprávěl, jak okradl kle
notníka na třídě Carola v Bukurešti, kde bylo jedno klenotnictví 
vedle druhého. Vyprávěl svou historku asi takto: 

Pan Herskovič, jeden z nejbohatších klenotníků, pozdravil ele
gantní mladý pár, který vešel do jeho krámu. ,, Dobré ráno," řekl 
muž, kterým byl samozřejmě Florescu. ,, To je moje snoubenka, 
nejkrásnější dívka v celé Bukurešti." A také jedna z nejbohatších, 
jak mohl klenotník z jejich povídání usoudit. ,,Přišli jsme si vy
brat prsten . . .  s diamanty samozřejmě. Ne, ty jsou příliš malé." 
Od prstenů přešli k náramkovým hodinkám s diamanty pro 
matku nevěsty a pro otce cestovní kufr z krokodýlí kůže. Náhle 
dívka zvolala: ,,Ale, drahoušku, nesmíme zapomenout na bis-
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kupa. Je to můj strýc, proto si za svatbu nevezme peníze. A znáš 
přece naše zvyky. Když za bohoslužbu není zaplaceno, nebude 
přijata v nebi." ,,Pravda, pravda, ale co biskupovi dáme?" V tom 
okamžiku jim oběma padly oči na skleněnou vitrínu, ve které 
leželo přepychové pozlacené biskupské roucho. ,, To je přesně 
ono," halasil Florescu. ,,Ale miláčku, nevíme jestli mu padne!" 
Florescu si prohlédl klenotníka od hlavy až k patě. ,,Máte stej
nou postavu jako on." V naději, že prodá drahé roucho, nechal 
se Herskovič navléci do brokátové sutany. Přepásali ho a na hla
vu mu vsadili třpytivou mitru. Padne vám jako ulitá, řekl Flore
scu. Vezměte si ještě biskupskou hůl." 

Po těch slovech vhodili klenoty do kufru z krokodýlí kůže 
a vyběhli z obchodu. Herskovič byl leknutím v šoku. Pak vybě
hl za nimi a křičel: ,,Zloději! Zadržte je! Pomóc!" Židovští obchod
níci vyběhli ze dveří krámků a viděli Herskoviče v ornátu pravo
slavného biskupa utíkat prázdnou ulicí. ,,Herskovič se zbláznil!" 
křičeli. Dva z nich ho srazili k zemi a pevně drželi. Vzpíral se 
a protestoval. ,,Ne, ne, co děláte?! Zloději utečou!" A tak tomu 
i bylo, zmizeli postranní uličkou a nechytili je. 

Když smích utichl, řekl pastor Gaston: ,,Nakonec vás ale pře
ce jen chytili, Florescu." O tom však mluvit nechtěl. 

,,Snad byste nám mohl vyprávět, vy pastore, proč jste tady," 
řekl. 

,, Tak dobře, je to veselá historie. Dostal jsem sedm let za vá
noční kázání o útěku svaté rodiny do Egypta." 

Gastona udal jeden člen z jeho církve. Před soudem byl obvi
něn, že odsuzováním Herodova pokusu o zabítí dítěte Ježíše 
masakrem nevinných dětí napadl ve skutečnosti komunistické 
tažení proti náboženství. Poznámky o Egyptu prý prozradily jeho 
naděje, že Násir přestoupí do imperialistického tábora. 

Později se zeptal pastor Gaston vyšetřovatele, čím ve skuteč
nosti rozhněval stranu. ,,Vždy jsem držel s dělníky. Založil jsem 
školu a družstvo. Zdvojnásobil jsem počet členů své církve," pro
testoval. 

Vyšetřovatel se smál: ,,Chceme takové kněze, jako ve vaší sou
sední farnosti: chlípného starého opilce, jehož kostel je prázdný." 

Někdy mi Gaston vyprávěl o svém smutném dětství. Míval 
stále hlad a když neměl co jíst, kradl. Vzpomínal: ,,Jednou jsem 
se vloupal do kurníku. Přistihli mne a pak jsem musel chodit po 
vsi na krku s nápisem „zloděj". Vyrostl s přáním obrátit svět 
vzhůru nohama. 

Studoval různé politické a filozofické systémy a připojil se 
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k církvi unitářů. Když u něho policie provedla domovní prohlíd
ku, našla mezi stovkami jeho knih exemplář Adlerovy Individuální 

psyclwlogie. ,,Aha!" řekl příslušník tajné policie, ,, individualista", 
a vzal s sebou knihu jako corpus delicti. 

PROFESOR POPP 

v nové skupině vězňů jsem ke svému zděšení uviděl profe
sora Poppa. Vypadal nemocný a pohyboval se jako stařec. Po 
amnestii v roce 1956 jsme se už nesetkali, a ani neodpovídal na 
moje dopisy. Ten večer mi Popp vysvětlil proč. 

Jako mnozí jiní propuštění vězni vrhl se na radovánky. ,,Měl 
jsem strach, že mám život pryč. Musel jsem dokázat sám sobě, 
že se ještě umím radovat. Rozhazoval jsem peníze, pil jsem, opus
til manželku kvůli jiné mladší ženě. Pak mi to bylo líto. Nezapo
mněl jsem, co jsem slíbil jako křesťan. Chtěl jsem vás vyhledat, 
ale byl jste daleko. Vyprávěl jsem to všechno jednomu faráři 
a obvinil komunismus, že ničí naši zemi. Vyslechl mne a pak mne 
udal." 

Popp byl znovu odsouzen k dvanácti letům vězení. První po
byt ve vězení vynesl na světlo jeho vnitřní sílu a dobrotu. Byl jako 
mořský pták, který proti větru stoupá do výše a klesá, když se 
vítr utiší. Teď však byla jeho vůle slabá. Pokoušel jsem se ho při
vést zpět k Bohu, avšak zdálo se, že ztratil smysl života. 

Vyprávěl mi, že brzy po svém odsouzení byl uvědomen o svém 
„státním pohřbu". To byl nový šlágr lidové republiky. Když se 
dostal kontrarevolucionář do vězení, zavolal stranický funkcio
nář jeho kolegy, přátele a rodinné příslušníky, a oznámil všem 
shromážděným: ,,Soudruzi, tento muž je navždy a pro všechny 
mrtvý. Jsme zde, abychom pohřbili jeho památku." ,,Truchlící" 
museli veřejně odsoudit všechny jeho přestupky proti státu. Pop
pova ovdovělá dcera se také ceremonie zúčastnila. Kdyby od
mítla, ztratila by práci. Byla matkou tří malých dětí. 

Druhého dne jsme s Poppem byli přiděleni na práci. Museli 
jsme vydrhnout podlahu velké cely. Byli jsme téměř hotovi, když 
přišel vězeň, kterého dozorce určil za velitele cely, a kopl do vědra 
se špinavou vodou se slovy: ,,Začněte znovu!" Konečně přišel 
na kontrolu dozorce. Popadl velitele cely a přimáčkl mu obličej 
do nečistoty, kterou přinesl na holinkách. ,,Spinavé!" zatval. Za 
nadávek a kopanců velitele cely jsme drhli další hodinu. Utla
čený je nejhorší utlačovatel. 
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Popp se po této zkušenosti třásl vyčerpáním. Pro rozptýlení 
jsem ho během jídla představil pastoru Gastonovi. V Gastono
vě tváři se objevilo zděšení. Popp se jednoduše odvrátil a za
vf'el oči. 

Profesor se stále víc uzavíral do sebe. Museli jsme ho nutit do 
jídla a každé ráno mu pomáhat dát se do pořádku. Nesmál se, 
neplakal a neúčastnil se života cely. Ale jednoho rána ho podráž
dila posměšná poznámka velitele cely. Skočil mu po krku a škrtil 
ho jako šílený, dokud ho dva dozorci obušky nesrazili na zem. 
V bezvědomí ho pf'enesli do nemocničního křídla Příští den jsme 
se dozvěděli, že je mrtev. 

iIVOT PO SMRTI 

Tato tragická událost naplnila celu smutkem. Gaston ležel 
mlčky na pryčně, ostatní se podle pravoslavného zvyku modlili 
za Poppovu duši. Když jsem začal mluvit o věčném životě, vstal 
a odešel jinam. Ten večer se v cele mluvilo o životě po smrti. Ptali 
se Gastona, jak o této otázce smýšlí on. 

,,Pokrokoví unitáři nevěří v život po smrti," odpověděl. 
,,Ale ted' nemluvíme s pokrokovými unitáři, mluvíme s vámi," 

řekl jsem. ,,Mějme odvahu být sami sebou, ne vždy jen „my ka
tolíci", ,,my Rumuni." 

,, Tedy dobře, osobně tomu nevěřím." 
Řekl jsem: ,,Když mluvíte o osobním mínění, tak je to první 

krok k víře, neboť osobnost je největší Boží dar lidem. Tělo pod
léhá změně, jedině osobnost zůstává. Atomy kyslíku a vodíku 
jsou stejné v mém i vašem těle. Moje i vaše tělesná teplota může 
být změřena stejným teploměrem. Všechny tělesné energie, jako 
chemická, elektrická, jsou stejné u všech lidí. Ale moje jsou myš
lenky, pocity, vůle. Fyzická energie je jako neoznačená hrací 
známka v pokru. Duchovní energie se podobá minci, která nese 
obraz krále. Z jakého důvodu by měla sdílet osud těla?" 

Florescu si přitáhl stoličku a s neslušnou poznámkou se při
dal: ,, Věřím tomu, co mohu vidět, ochutnat a cítit. Všichni jsme 
jen hmota, jako ten kus dřeva, na kterém sedím. Když zemřeme, 
je konec." 

Přistoupil jsem k němu a kopl do stoličky, na níž seděl. Stolič
ka odletěla do druhého kouta a Florescu spadl na zem. Pln zuři
vosti zase vstal a chtěl se na mne vrhnout, ale ostatní ho zadr
želi. ,,Co to má znamenat?" vyrazil ze sebe zuřivě . 
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,, Ty jsi přece tvrdil, že jsi stejná hmota jako stolička, ale sto
lička si nepostěžovala ani slovem." 

Všichni se rozesmáli, dokonce i Gaston. 
„Promiň, Florescu, chtěl jsem jen dokázat, že hmota nereaguje 

ani na lásku ani na hněv, a že se od nás bytostně liší." 
Florescu se ještě chvíli zlobil, ale potom nás znovu přerušil: 

,,Snad bych uvěřil, kdyby se jednou mrtví vrátili a mluvili s ná
mi." ,,Jsem si jist, že lidé už s mrtvými kontakty měli. Velcí vědci 
od Newtona až po sira Olivera Lodge věřili na spiritismus. Bible 
popisuje, jak král Saul dal vyvolat mrtvého Samuele. Písmo to 
sice zakazuje, ale říká, že je to možné." 

Rozruch se stoličkou způsobil, že ostatní poslouchali také. 
Začal jsem vážně kázat o životě po smrti. Nebyla to pro nás žádná 
akademická otázka, ale téma žhavého bezprostředního zájmu. 
V Gherle umírali lidé každý den. 

,,Kdyby nás Bůh stvořil jen pro tento život, dal by nám nej
prve stáří a jeho moudrost a teprve potom mládí s jeho vitalitou. 
Zdá se nesmyslné sbírat zkušenosti a poznání a pak si je vzít 
s sebou do hrobu. Luther srovnává náš život na zemi se životem 
dosud nenarozeného dítěte: »Kdyby embryo v mateřském lůně 
mohlo uvažovat, divilo by se, proč mu rostou ruce a nohy. A ur
čitě by došlo k závěru, že musí existovat jiný svět, kam až přijde, 
bude si tam hrát, běhat a pracovat. Stejně jako embryo se připra
vujeme pro budoucí život.«" 

Zapomněl jsem na dozorce a zesílil hlas, aby kázání slyšeli i ti, 
kteří leželi na pryčnách sahajíóch až ke stropu. Ze tmy osvětlené 
jen slabou žárovkou mne odsud pozorovaly oči mnohých. Pokra
čoval jsem: ,,Kdybych chtěl dokázat, že se do půllitrové láhve vejde 
pět litrů mléka, prohlásili byste mne za blázna. Ale v hlavě mohu 
mít myšlenky o potopě, která se udála před tisíciletími, a současně 
si představovat ženu a syna v místnosti, ve které jsem je zanechal; 
mohu myslet na Boha i na ďábla. Jak je možné, že tak malý pro
stor hlavy může obsáhnout věci denního života, ale také věci ne
konečné a věčné? Nezměřitelné může být obsáhnuto pouze ne
změřitelným, a tím je duch. Když váš neomezený, nespoutaný 
duch se může dostat kamkoliv v čase a prostoru, jak jen si může
te myslet, že bude sdílet osud této schránky, kterou je tělo." 

Když jsem o těchto věcech mluvil, panovalo ticho, jaké nena
jdete ani v kostele. Nikdo nezíval, nikdo nepoposedával, nikomu 
nebloudily myšlenky. Vězni ve špinavých šatech, s propadlými 
tvářemi a hladovýma očima přijímali toto poselství života po 
smrti jako žíznivá země přijímá déšť. 
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KNĚZ BEZ NADĚJE 

Příštího rána jsem se probudil ještě před budíčkem a viděl jsem, 
že Gastonova pryčna je prázdná. Pak jsem uviděl obrysy jeho 
vyzáblé postavy u okna. Otočil jsem si deku kolem ramen a při
pojil se k němu. Hleděli jsme mřížemi dolů. Rozednívalo se. Na 
dvoře byla mlha, přesto jsme viděli řadu černých rakví nedaleko 
hlavní brány. V nich leželi muži, kteří během posledních dvace
tičtyř hodin zemřeli. V jedné z nich musel být i Popp. V Gherle 
to byl všední pohled, a divil jsem se, proč právě dnes Gaston vstal 
a díval se: Snažil jsem se ho přemluvit, aby šel opět do postele, 
ale ani se z místa nepohnul. 

Před našima očima přešel dvorem strážce a zvedl víka z rakví, 
takže bylo vidět mrtvoly. Za ním šla mohutná postava s ocelovým 
bodcem v ruce. Rozpřáhla se a postupně do každé mrtvoly bodla. 

,,Dej Bůh odpočinutí jejich duším," řekl jsem. 
Dozorci se tak chtěli ujistit, že mrtví nejeví známky života a zda 

se na jejich místo snad nedostal uprchlík. Gaston se třásl. Položil 
jsem mu deku kolem ramen, ale zůstal stát u okna a pozoroval, 
jak rakve znovu zavřeli a naložili na nákladní auto, které je od
vezlo na hřbitov Rozsa Sandor. 

Gaston pak celé dny seděl a byl duchem nepřítomný. Co se 
v něm odehrávalo, nechtěl nikomu říct. Příkře odmítal všechny 
mé pokusy pomoci mu v bolesti. Po večerech poslouchal vyprá
vění druhých, ale jen jednou se sám připojil. 

Vězni se na sebe navzájem podívali. Gaston příliš dlouho mlčel 
a byl mrzutý, nevěděli tedy, co mohou čekat. 

Vyprávěl: ,, Těsně před zatčením jsem seděl v restauraci. Mys
lel jsem, že mi dobré jídlo pozvedne náladu. Pověsil jsem si ka
bát vedle rohového stolu a poručil si, na co jsem měl chuť. Jiný 
host se na mne znepokojeně podíval, vstal a chtěl mi něco říci. 
Ale já jsem ho odmítl: ,,Prosím, všichni máme dost svých staros
tí, rád bych poobědval v klidu." Jídlo bylo dobré. Zapálil jsem si 
cigaretu a uvědomil si, že se vlastně musím omluvit za své ne
společenské chování. Prosil jsem muže za prominutí a myslel 
jsem, že mi teď snad řekne, co ho trápí. Ale on mi jen řekl: ,, Už je 
pozdě, kamna vám propálila kabát." 

Gastonovo vyprávění vyvolalo smích, ale on se vrátil na 
pryčnu a ulehl do tmy. Dříve mluvil Gaston celé hodiny o tom, 
že uznává Krista jako největšího učitele, ale ne jako Boha. Cito
val místa z Bible, která unitáři považují za pravdivá a která za 
nepravdivá. Jejich přehodnocení neponechalo mnoho z toho, čeho 
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by se člověk mohl pevně držet. Také věčným životem se příliš 
neznepokojovali. Ale nyní začal opět mluvit o profesoru Poppo
vi. Je nějaký důkaz pro to, že poté příšerné scéně, kterou jsme 
tehdy za svítání společně pozorovali, ještě něco dalšího existuje? 
Domníval se, že muž potřebuje k životu čtyři věci: potravu, tep
lo, spánek a družku. ,,Ale bez ní se člověk může obejít," dodal. 
„Moje žena mne opustila s jiným mužem. Obě naše děti jsou 
v dětském domově." 

„ Tomu sám nevěříte," řekl jsem. ,,Ze všech těch věcí zde máme 
extremní minimum, a přesto slyšíme každý den muže smát se 
a zpívat. Jejich těla nemají nic, nad čím by mohli zpívat. Zpívá 
v nich něco jiného. To, co staří Egypťané nazývali kaé, Řekové 
psyché a Hebreové nešama. Proč byste se jinak staral o výchovu 
svých dětí? Když po několika desetiletích všecko skončí, jaký 
význam pro ně má náboženství, morálka nebo slušnost?" 

Gaston mlčel. Potom řekl: ,,Je příliš pozdě, už se nemohu změ
nit. Můj život vyhořel, jako se tenkrát v restauraci propálil ten 
můj kabát. Lidé se snažili varovat mne včas, ale ted se už nedá 
nic dělat. Nemám proč žít a pouze strach z umírání mi brání 
v sebevraždě. Schoval jsem si střepinu skla. Chtěl jsem si podře
zat žíly, ale neměl jsem k tomu odvahu." 

,,Sebevražda nedokazuje nic jiného, než že duše je silná a do
statečně nezávislá, aby z vlastních důvodů tělo usmrtila. I kdy
byste byl na svobodě a měl všechno, co byste chtěl, cítil byste asi 
totéž. To, co jste říkal o své ženě a dětech, je strašné, ale mám pocit, 
že vás trápí ještě něco jiného, co jste ještě nikomu neřekl. Znal 
jsem vězně, který dokud nezemřel z podvýživy, vědomě hlado
věl, aby mohl svůj chléb dávat synovi, jenž s ním byl ve vězení. 
To dokazuje, jak je duše silná. Švédský zápalkový milionář Kreu
ger měl všechno, co tělo mohlo potřebovat. Spáchal sebevraždu 
a zanechal několik řádek, které mluvily o „melancholii". Měl 
kromě svého těla také ještě duši, o kterou se nikdy nestaral. Ale 
vy máte vnitřní prameny síly. Máte křesťanskou víru, která vám 
může pomoci. Mluvte s Ježíšem, on vám dá útěchu i sílu." 

Gaston si ve tmě povzdychl. ,,Když tak mluvíte, mám pocit, 
že žije a je nám docela blízko." 

„Ale on opravdu žije. Nevěříte ve zmrtvýchvstání? Zítra vám 
je dokáži." 

,,Jste tvrdohlavý, horší než komunista!" 
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ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEtfšE 

Když si vězni příštího večera povídali, připomněl jsem jim, že 
brzy budou velikonoce. Pro mne už v Gherle druhé. 

„Kdybychom měli natvrdo vařená vejce, nabarvili bychom je 
na červeno a podle pravoslavného zvyku je společně rozbili." 
Natáhl jsem ruku, jako bych v ní držel vajíčko a řekl jsem: ,,Kris
tus vstal z mrtvých." Starý sedlák Vasilescu udeřil dlaní do mé 
a zvolal: ,,Vskutku vstal!" Hlasy ostatních sborově opakovaly 
tradiční odpověď'. 

,,Jak zvláštní věc říkáme!" tekl jsem a obrátil se k ostatním. 
„Je jisté, že Kristus zemřel na kříži? Jaký máme důkaz, že 

vstal?" Všichni mlčeli. Vasilescu se zatahal za svůj plnovous. 
,,Jsem prostý sedlák, ale věřím tomu, protože mi to tak vštěpo
val můj otec a matka, otec mého otce a všichni kněží i učitelé. 
Věřím tomu, protože vidím, jak se příroda každý rok probouzí 
k novému životu. Když je země pokryta sněhem, nelze při nej
lepší vůli věřit, že na jaře bude na polích zelená setba. Ale stro
my pučí, vzduch je teplý a tráva se zelená. Když může ožít země, 
tak může také Kristus." 

,,Dobrá odpověď," tekl Miron. 
„Ale ve světě, kde je každé křesťanské tvrzení napadáno, to 

nestačí," řekl Gaston. 
,,Souhlasím. Potřebujeme také silnější důkazy, a ty existují. 

Veliký historik římské říše Momsen nazývá vzkříšení nejlépe 
doloženou událostí římských dějin. Věříte, že se klasičtí histori
kové vždy drželi pravdy?" 

Nikdo se nevyjádří!. 
„Patřili obvykle ke dvoru a byli to muži, kteří kvůli zisku nebo 

přízni mocných ochránců lichotili panovníkům. Oč více můžeme 
věřit Pavlovi, Petrovi, Matoušovi, Ondřejovi, apoštolům, kteří pro 
rozšíření pravdy šli na smrt jako mučedníci." • 

Zeptal jsem se majora Braileanu: ,,Když jste byl u válečného 
soudu, všímal jste si při vynášení rozsudku charakteru svědka 
stejně jako jeho výpovědi?" 

,,Samozřejmě, při rozporných svědectvích je to velmi důležité." 
,,Z tohoto hlediska musíme věřit apoštolům, neboť život pro

žili kázáním a konáním dobra." 
,,Zázraky, jako nasycení pěti tisíců pěti rybami, moji víru srá

žejí," tekl major. Zeptal jsem se ho: ,,Co je to zázrak? Misionáři 
z Afriky vyprávějí, že zpočátku byli přijímáni jako divotvorci. 
Primitiv je ohromen, když vidí, jak se rozhoří zápalka. Pearl 
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S. Bucková vyprávěla ženám v odlehlé části Číny, že v její zemi 
jezdí vozy bez koní. ,,Jaká lhářka," šeptaly. Zázrak je tedy něco, 
co může udělat bytost stojící výše a Ježíš byl člověk s neobvyklými 
schopnostmi." 

Gaston namítl: ,,Primitivní člověk může takové vysvětlení 
přijmout, ale pro racionalistu to je těžké." 

,,Ale věřit, že Kristus vstal z mrtvých, je racionální. Jinak mu
síme přijmout nemožný fakt, že církev, která přežila dva tisíce 
let útoků zvenčí a korupce zevnitř, je založena na lži. Uvažte, že 
Ježíš za svého života církev neorganizoval, ani nepsal knihy. Měl 
jen hrstku chudých následovníků, z nichž jeden ho pro peníze 
zradil a ostatní, když šlo do tuhého, buď utekli nebo ho zapřeli. 
Zemřel na kříži s výkřikem: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 
opustil!« Jeho hrob byl uzavřen obrovským kamenem". 

,, To nebyl zvlášť nadějný začátek," poznamenal Braileanu. 
,,Jak vysvětlíte, že vedl ke světovému náboženství?" 
,, Učedníci se zase sešli," řekl nerozhodně Gaston. 
,,Ale co jim dalo sílu, aby kázali a pro svou víru i umírali?" 
,,Domnívám se, že je strach za čas přešel." 
„Ano, říkají, jak to dokázali: třetího dne se jim totiž Ježíš osobně 

ukázal a dodal jim odvahu. Petr, který se zalekl služky, pak po
vstal a před celým Jeruzalémem prohlásil, že on a jeho bratři Pána 
Ježíše viděli a mluvili s ním, a že skutečně vstal z �ch. Také 
řekl, že než by to popřel, raději se nechá zabít, což Rímané také 
později udělali. 

Je racionální věřit, že by se Petr a učedníci dali ukřižovat pro 
nějakého lháře? První kázání o vzkříšení měl Petr pět set metrů 
od prázdného hrobu. Věděl, že tato skutečnost nemůže být vy
vrácena, a žádný z Ježíšových nepřátel se o to nepokusil. Nebo 
proč přišel Saul z Tarsu tak snadno k víře, když se mu na cestě 
do Damašku Ježíš zjevil a pokáral ho? Saul byl přece v té době 
metlou křesťanů." 

,,Mohly to být sluchové a vizuální halucinace," mínil Brileanu. 
,,Pavel o těch věcech věděl. Pro takového znalce, jako byl on, 

by nějaké zjevení nebylo žádným důkazem. Obrátil se proto tak 
rychle a úplně, protože jako člen velerady znal velké tajemství, 
že hrob byl prázdný!" 

Archimandrit Miro'n si při našem rozhovoru zašíval díru 
v kalhotách. Pohlédl na Gastona zářícíma očima a řekl: ,,Před lety 
jsem dostal od svého bratra pohlednici z New Yorku. Byl až na
hoře mrakodrapu Empire-State-Building, ale neprozkoumal nej
prve jeho základy, pastoreGastone. Skutečnost, že tam ta budova 
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stojí už třicet let, byla pro něj dostatečným důkazem, že základy 
jsou v pořádku. Totéž se hodí i na církev, která již dva tisíce let 
stojí na základech pravdy." 

Naše argumenty na Gastona zapůsobily. Jeho bolest se poně
kud zmírnila a jeho víra se prohloubila. Touha spáchat sebe
vraždu se během několika týdnů postupně vytrácela, ale zdálo 
se, že stále nesl břímě viny. 

Léto s sebou přineslo nový příliv vězňů. Dostali jsme se do 
různých cel a ztratil jsem jej z očí. 

VÍTĚZSTVÍ LÁSKY 

Měsíce v Gherle plynuly, a já jsem kázal a pracoval víc jak v de
seti různých celách. Casto jsem byl trestán a právě při bití jsem 
se znovu setkal s Gastonem. Hráli jsme v cele šachy s figurkami 
z chleba. Dorabantu, který se právě potuloval po chodbách, vpadl 
nečekaně dovnitř. ,,Nestrpím žádné hazardní hry!" řval. 

Poznamenal jsem, že šach je hra dovednosti a ne hazardní. 
Velitel se udeřil do prsou: ,,Ha, směšné! Dovednost je také zá

ležitost štěstí!" Spokojen se svou odpovědí, pyšně vykročil ven. 
Když byl pryč, vězni propukli v smích a začali napodobovat jeho 
hlas. Dveře se opět rozletěly. Dorabantu za nimi poslouchal. 

„ Wurmbrand ven!" Stejně tak i další. ,, Teď se můžete smát svojí 
zadnicí," křičel velitel. Každý z nás dostal dvacet pět ran bičem 
a byl přeložen na izolaci. Tam jsem našel Gastona, ležícího na 
pryčně obličejem dolů. Byl také zbit. Jeho záda byla jedna krvá
cející rána. Snažili jsme se mu zmírnit bolesti košilí namáčenou 
ve vodě. Když byl z nejhoršího venku, odstranil jsem mu z živého 
masa třísky dřeva. Jeho tělo se třáslo jako v horečce. Zpočátku 
nemohl moc mluvit, ale pomalu v přerušovaných větách mi vy
světlil, že byl potrestán za kázání. Jeden vězeň ho udal. 

,,Chtěl bych vám ještě něco říct ... " 
,, Teď nesmíte mluvit." 
„ Teď nebo nikdy. O profesoru Poppovi a o faráři, který ho 

udal ... " Zarazil se a rty se mu třásly. 
Začal jsem: ,,Nemusíte mi nic říkat ... " 
,,Nemohl jsem vydržet ten tlak! Tolik jse� trpěl. Když ze

mřel..." Začal vzlykat. Modlili jsme se spolu. Ríkal, že si nikdy 
neodpustí. ,,Profesor mi neodpustil; jak mi vůbec někdo může 
odpustit?" ,,Ale jistě, může. Také Popp by vám odpustil, kdyby 
věděl všechno. Chci vám vyprávět o jednom muži, který byl 
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mnohem horší než vy. Pomůže nám to přečkat noc.Jde o člověka, 
který vyvraždil celou rodinu mé ženy. Moje žena mu odpustila 
a stal se jedním z našich nejbližších přátel. Jsou jen dva muži, které 
moje žena políbí: svého manžela a muže, který povraždil její ro
dinu." A vyprávěl jsem Gastonovi, jak se to událo. 

Když Rumunsko vstoupilo do války a přidalo se na stranu 
Německa, zašal pogrom, v němž bylo zabito nebo deportováno 
mnoho tisíc Zidů. Jen v městě Jassa jich bylo v jednom dni po
vražděno jedenáct tisíc. Moje žena sdílí mou křesťanskou víru, 
� je také židovského původu. Bydleli jsme v Bukurešti, odkud 
Zidé nebyli deportováni. Ale její rodiče, bratr, tři sestry a ještě 
další příbuzní, kteří žili na Bukovině ve východních Karpatech, 
byli odvlečeni do Transmistrie,v divoké pohraniční oblasti, uko
řistěné Rusku. Na konci cesty Zidy bud pobili nebo nechali ze
mřít hladem. Tam také zahynula Sabinina rodina. 

Musel jsem jí tuto zprávu vyřídit. Když se zase vzchopila, řekla: 
„Nebudu plakat. Máš právo na veselou ženu, Mihai na veselou 
matku a církev na statečnou služebnici. ,,Nevím, jestli neprolé
vala slzy v skrytu, avšak od toho dne jsem Sabinu plakat nevi
děl. 

Za nějaký čas mi náš domácí pán, dobrý křesťan, pln lítosti ří
kal o muži, který byl na dovolence z fronty a bydlel v našem domě. 
,,Znal jsem ho před válkou, ale úplně se změnil. Stala se z něj bes
tie a rád se chlubí tím, že se v Transmistrii dobrovolně přihlásil 
k hubení Židů a stovky z nich vlastníma rukama zavraždil." 

Byl jsem hluboce sklíčený a rozhodl jsem se strávit noc na 
modlitbě. Nechtěl jsem rušit Sabinu, které nebylo dobře, a přesto 
by se mnou chtěla bdít, šel jsem po večeři do bytu našeho domá
cího a chtěl se modlit s ním. Tam se na židli rozvaloval obrovitý 
muž. Domácí mi ho představil jako Borilu. To byl tedy ten vrah 
Židů z Transmistrie! Když vstal, byl dokonce ještě větší než já, 
a šířil kolem sebe atmosféru hrůzy, něco jako pach krve. Brzy nám 
začal vyprávět o svých válečných dobrodružstvích a o Židech, 
které zabil. 

.J' To je hrůzostrašné vyprávění," řekl jsem. ,,Ale nebojím se 
o Zidy, Bůh jim jejich utrpení vynahradí. Ptám se spíš s velikou 
úzkostí, co se stane s jejich vrahy, až budou jednou stát před soud
nou stolicí Boží." 

Nepříjemné scéně zabránil domácí. Řekl, že jsme oba jeho hosté 
a odvedl hovor na neutrální téma. Ukázalo se, že vrah není jen 
vrah. Byl příjemným společníkem a také vyšlo najevo, že má 
velkou lásku k hudbě. 
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Zmínil se, že během své služby na Ukrajině byl zcela okouz
len ukrajinskými lidovými písněmi. ,,Přál bych si je ještě jednou 
slyšet." Znal jsem některé z těchto starých písní. Díval jsem se na 
Borilu a pomyslel si: ,,Ryba mi vklouzla do sítě." 

Řekl jsem mu: ,,Kdybyste si některé z nich chtěl poslechnout, 
pojďte k nám. Nejsem sice žádný pianista, ale několik ukrajin
ských melodií zahrát umím." 

Pan domácí se ženou a dcerou šli s námi. Moje žena byla již 
v posteli. Byla zvyklá, že jsem v noci často tiše hrál a nepro
budila se. Hrál jsem lidové písně, které jsou plné hlubokých 
emocí a viděl jsem, že Borila je silně dojatý. Vzpomněl jsem si, 
jak David hrál králi Saulovi na harfu, když byl král sužován 
zlým duchem. 

Přestal jsem hrát a obrátil se k Borilovi: ,,Musím vám říct něco 
důležitého." 

,,Prosím, řekněte." 
„Když se podíváte za tento závěs, uvidíte v druhé místnosti 

někoho spát. Je to moje žena Sabina. Její rodiče, sestry a dva
náctiletý bratr byli spolu s ostatními členy rodiny: zabiti. Vy jste 
mi vyprávěl, že jste v blízkosti Golty zabil stovky Židů. Tam také 
přivedli rodinu mé ženy." Podíval jsem se mu pevně do očí a do
dal: ,, Vy sám nevíte, koho jste zastřelil. Můžeme si však být té
měř jisti, že jste vrahem rodiny mojí ženy." 

Vyskočil, oči mu planuly a vypadal, jako by mi chtěl skočit po 
krku. 

Zvedl jsem ruku a řekl: ,,Udělejme experiment. Probudím ženu 
a řeknu jí, kdo jste a co jste udělal. Chci vám říct, co se potom 
stane. Moje žena vám nebude naprosto nic vyčítat. Obejme vás, 
jako byste byl její bratr a připraví vám večeři z toho nejlepšího, 
co má v domě. 

Když vám Sabina, která je stejný hříšník jako my všichni, může 
odpustit a milovat vás, představte si, jak vám může odpustit 
a milovat vás sám Ježíš, jenž je dokonalá Láska. Vraťte se k němu 
a vše, co jste vykonal, vám bude odpuštěno." 

Borila nebyl bezcitný. Jeho nitro bylo stravováno vinou a zou
falstvím z toho, co spáchal. Sypal na nás brutální řeči jako když 
krab vystrkuje klepeta. Avšak stačilo se jedním prstem dotknout 
jeho slabého místa a jeho obranný systém se zhroutil. Hudba 
pohnula jeho srdcem, a teá místo očekávaného obvinění, slova 
odpuštění! Jeho reakce byla udivující. Vyskočil a oběma rukama 
rval límec své košile, až ji roztrhl. ,,ó, Bože, Bože, co mám dělat, 
co mám teá dělat?" křičel. Skryl hlavu v dlaních, hlasitě vzlykal 

184 



a potácel se sem a tam. ,,Já jsem vrah, jsem celý od krve, co mám 
teá dělat?" Po tváňch mu stékaly slzy. 

Zvolal jsem: ,, Ve jménu Pána Ježíše Krista, přikazuji ti, ďáble 
nenávisti, abys vyšel z jeho duše!" 

Borila se třásl, padl na kolena a začali jsme se nahlas modlit. 
Neznal žádnou modlitbu. Prosil jen znovu a znovu o odpuštění 
a říkal, že doufá a ví, že ho dostane. Dlouho jsme spolu klečeli. 
Potom jsme vstali a objali se. ,,Slíbil jsem, že uděláme experiment. 
Dodržím slovo." 

šel jsem do vedlejšího pokoje a našel jsem svou ženu, jak klidně 
spí. Byla v té době velmi slabá a vyčerpaná. Opatrně jsem ji vzbu
dil a řekl: ,,Je tu muž, kterého musíš poznat. Myslíme, že zavraž
dil tvoji rodinu, ale litoval toho a teá je náš bratr." 

Vyšla v županu a vztáhla ruce, aby ho objala. Oba začali pla
kat a znovu a znovu se navzájem líbali. Nikdy jsem neviděl man
želský pár líbat se s takovou láskou, niterností a čistotou, jako 
tohoto vraha s obětí, která přežila. Potom Sabina odešla do ku
chyně připravit něco k jídlu. 

Zatímco byla pryč, přišlo mi na mysl, že Borilovy zločiny byly 
tak hrozné, že potřebuje ještě další lekci. šel jsem vedle do po
koje a vrátil se s Mihaiem v náručí. Byly mu tehdy dva roky. Sotva 
před pár hodinami se Borila chlubil, jak zabíjel židovské děti 
v náruči jejich rodičů. Teď byl hrůzou bez sebe; ten pohled pro 
něj znamenal nesnesitelnou obžalobu. Myslel, že ho chci obvi
nit. Avšak tekl jsem: ,, Vidíte, jak klidně spí? Vy jste také jako no
vorozeně, které může odpočívat v náruči svého Otce. Krev, kte
rou Ježíš prolil, vás očistila." 

Borilova radost byla dojemná. Zůstal u nás přes noc a když se 
ráno probudil, řekl: ,,Už dávno jsem se tak dobře nevyspal." 

Augustin říká:Anima humana naturaliter christiana est- ,, lidská 
duše je od přirozenosti křesťanská." Zločiny jsou proti lidské 
přirozenosti. Jsou výsledkem sociálního tlaku nebo mají mnoho 
jiných příčin. Jaké osvobození, když je možné je odhodit, jak to 
udělal Borila. 

Toho rána chtěl Borila poznat naše židovské přátele a já jsem 
ho vzal do mnoha židovsko-křesťanských rodin. Všude vyprá
věl svůj ph'běh a byl přijímán jako marnotratný syn, který se vrátil 
domů. Pak odešel s Novým zákonem, který jsem mu dal, do ji
ného města, aby se připojil ke svému pluku. 

Později nám Borila přišel říct, že jednotka bude poslána na 
frontu. Ptal se: ,,Co mám dělat? Budu muset zase zabíjet." 

Řekl jsem mu: ,,Ne, vy jste už zabil víc lidí, než se od vojáka 
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očekává. Nejsem toho mínění, že křesťan nesmí bránit svou zemi, 
když je napadena. Ale vy osobně byste už zabíjet neměl. Raději 
se nechte zabít. To Bible nezakazuje." 

Když jsem vyprávěl tento příběh, Gaston se očividně zklidnil. 
Nakonec se začal usmívat, chytil mne za ruku a pevně ji stiskl. 
Pak klidně usnul. 

Ráno nás společně převedli do jiné cely. Mezi vězni jsem obje
vil Grigoreho, který byl t�ké jako válečný zločinec odpovědný 
za masové vyvražďování Zidů a znal Borilu. 

Řekl jsem Gastonovi: ,,K ph'běhu muže, který zavraždil rodinu 
mé ženy, patří ještě epilog. Tento muž vám ho může říci. 

Grigore vyprávěl, jak spolu s Borilou sloužili v Transmistrii. 
Zabili tam stovky Židů. ,,Když jsme znovu šli do Ruska, byl to 
úplně jiný člověk. Nemohli jsme to pochopit. Nepoužíval zbraň, 
a místo aby životy ničil, snažil se je zachraňovat. Dobrovolně se 
hlásil na pomoc raněným, kteří byli pod palbou. Naposled za
chránil život svému důstojníkovi. 

BOJ OPRAVDU 

Z měsíců byly roky. Dva roky uplynuly a kromě lidí, kteří 
přicházeli a odcházeli, zůstalo všechno nezměněno. Vězení udě
lalo z některých lidí svaté a z jiných bestie. A jen stěží se dalo 
dopředu určit, kdo bude svatý a kdo bestie. Jen jedno bylo jisté, 
většina vězňů bude pokračovat v životě jako předtím, v duchov
ním vakuu. Celé dny polehávali na pryčnách a obsahem jejich 
života se staly jen řeči. Kladl jsem si otázku, co by se stalo, kdyby 
to věda dotáhla tak daleko, že by práce byla zbytečná. Fascinace 
sexem, filmy a jinými drogami mají svá omezení, a mnozí ve 
svých myslích nic jiného nemají. 1řetím rokem v Gherle byl náš 
život poněkud snesitelnější. Mohli jsme svobodněji mluvit a do
stávali jsme o několik soust více jídla. Z toho jsme usoudili, že 
poměry venku prodělávají opět změnu. Nevěděli jsme však, ja
kým směrem tato změna probíhá, ani že nejtěžší zkoušky máme 
teprve před sebou. 

Jednoho březnového rána roku 1962 vpadli dozorci do cel 
a křičeli: ,, Všichni kněží ven!" Posbírali tedy svůj ubohý majetek 
a poslušně vyšli na chodbu. Já jsem se ani nehnul. 

Měli jsme nového pedantského velitele Alexandrescu. Ať byl 
účel této změny jakýkoliv, znamenala rozmnožení těžkostí, a já 
jsem chtěl ve svém působení a kázání pokračovat bez překážek. 
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Vyšlo najevo, že celé vězení bylo rozděleno podle třídního pů
vodu do skupin: intelektuálové do jedné cely, rolníci do druhé, 
vojáci do třetí, atd. Přeplnění, stejně jako hloupost dozorců, pů
sobily stálý zmatek. Člen sekty která se nazývala „studenti bib
le", byl přidělen do cely se spisovateli a učiteli. Onen muž byl 
nevzdělaný dělník, avšak pro úředníky byli všichni „studenti" 
intelektuálové. 

Když duchovní odešli, zeptal se mne dozorce na povolání. 
,,Jsem pastor," odpověděl jsem venkovským způsobem řeči a po
slali mne do cely s pastýři a zemědělci. ,,Pastor" je v Rumunsku 
obvyklé označení pastýře. 

1řídnímu rozdělení jsem však unikl jen na několik týdnů. Po
tom mne vyzradil udavač a po pořádném výprasku mne přidě
lili do cely, kde byli shromážděni kněží. Ta měla být mým obyd
lím po zbytek pobytu v Gherle. Podobná jeskyni, se stěnami 
z šedého špinavého betonu. Jediným zdrojem světla byla dvě 
úzká okna. Čtyřposchoďové pryčny byly natěsnány v řadách 
vedle sebe. Několik úzkých lavic a jeden stůl. Celkem asi sto věz
ňů, vesměs duchovních, ale byli tam také prostí věřící křesťané. 
U záchodového kbelíku stála neustále fronta čekajících mužů. 

Když jsem vešel, ozval se hluboký hlas: ,, Vítáme vás, vítáme 
vás!" Byl to starý biskup Mirza, vzorný příklad pravoslavného 
věřícího, muž veliké dobroty. Jeho vybledlý černý pulover byl 
samá díra. Měl smutné, mírné oči a svatozář bílých vlasů. 

Hlavy se napřímily. Pozdravil jsem muže, které jsem znal, 
včetně archimandrity Mirona, který měl svou pryčnu nad bisku
povou a Gastonovou. 

Večer, v době, kterou měli obyvatelé kněžské cely rezervovány 
pro modlitby, se v jednom rohu sešli katolíci, v druhém pravo
slavní, ve třetím unitáři. Svědkové Jehovovi seděli na nejvyšších 
pryčnách a kalvinisté zase na nejnižších. Dvakrát denně se ko
naly různé bohoslužby, ale mezi všemi vroucími modlitebníky 
jsem nemohl nalézt ani dva, kteří by byli ochotni společně se 
pomodlit jediný otčenáš. 

Bez vzájemného porozumění byla naše vážná situace důvo
dem ke stálým konfliktům. Katolíci nemohli prominout pravo
slavnému kněžstvu spolupráci s komunisty. Menšinové skupiny 
nesouhlasily s „pravověrností". Každý bod křesťanského učení 
vedl k hádkám. Ačkoliv diskuse byly obvykle vedeny se zdvoři
lou zlobou, jak za deštivých nedělních odpolední v kněžských 
seminářích, docházelo také někdy k prudkým výbuchům tem
peramentu. 
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Když katolíci sloužili mši, citoval kousek od nich evangelický 
farář Haupt Martina Luthera. ,,Co je to?" zeptal se jeden z kato
líků. Haupt pozvedl ochotně svůj hlas: ,,Citoval jsem Martina 
Luthera: ,, Všechny Bohem zatracené bordely, všechny vraždy, 
zlodějny a manželské nevěry nenapáchají dohromady tolik ško
dy, jako ohavnost papežské mše." Když bohoslužby skončily, tekl 
katolík páter Fazekáš: ,,Milý bratře, neslyšel jste ještě toto poře
kadlo? »Lidstvo vytrpělo tři veliké katastrofy: pád Luciferův, 
Adama a Evy a revoluci Martina Luthera«." 

Otec Andricu, pravoslavný kněz, podporoval jeho protiútok: 
,,Luther a Lucifer je jedno a totéž." 

Tak se stali katolíci a pravoslavní přechodně spojenci. Ale ješ
tě před násSUpem noci se znovu nepohodli kvůli dominantnímu 
postavení Ríma. 

Fazekáš byl maďarského původu, což mu měli za zlé dokonce 
jeho katoličtí bratři. Když se modlil k Panně Marii jako patronce 
Maďarska, ozývala se ze všech stran nevole. ,,Copak svatá Panna 
není také ochránkyní Rumunska?" otázal se jeden vlastenecky 
smýšlející pravoslavný kněz. 

,,Jistěže ne, je to patronka Maďarska!" 
Gaston se zeptal ironicky, není-li Panna patronkou Izraele, 

protože to hraničí se zradou, opustit zemi svého zrození kvůli 
ochraně země jiné. 

,,Asi jste neslyšel, že Židé zabili jejího Syna?" zeptal se Faze
káš. 

S mírným úsměvem se pokoušel biskup Mirza usmířit ro�
dané. ,,Panna Maria není vázána na určitou zemi," tekl. ,,Rídí 
církev, je královnou nebes, pohybuje planetami a vede nebeské 
sbory!" 

Řekl jsem, že pak by už Bůh neměl co na práci. 
Protestanté mě podpořili, ovšem způsobem, který se mi neza

mlouval. ,,Proč bych měl Matku Boží tak uctívat?" řekl jeden 
z nich, ,,nemůže nikoho spasit." 

Fazekáš odpověděl: ,, Ubohý člověče! Uctíváte jen ty, kdo vás 
mohou vykoupit? Matka Páně zpívá v Magnifikatu: »Nyní mě 
začnou velebit všechna pokolení« Lidé ji uctívají, protože byla 
Ježíšovou matkou, a ne proto, že udílí milost." 

To byla dobrá odpověď'. Ačkoli mám Pannu Marii ve velké úctě, 
domnívám se, že katolíci její roli přeceňují. K tomuto překrou
cení muselo dojít už za raných začátků. Když první křesťané mys
leli na nebesa, měli představu orientálního královského dvora, 
místa plného přepychu, hudby a sladkých vůní. Člověk, který si 
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chtěl vyprosit sultánovu přízeň, obvykle vyhledal přítele, který 
o tom promluvil s vezírem. Vezír to předal sultánově oblíbenky
ni, a ta to pak řekla svému manželovi. Tato představa vzbudila 
myšlenku duchovní hierarchie, podle které se má obyčejný člo
věk obracet se svými prosbami na faráře, farář na svaté a svatí 
na Pannu. 

Moje víra je zakořeněna v přesvědčení, že člověk může hovo
řit s Bohem přímo, ale často se stává, že argumenty přinášejí jen 
další hněv. 

Vyprávěl jsem o dvou mučednících různých konfesí, kteří byli 
společně vedeni na popraviště. Zeptali se jich, mají-li ještě po
slední přání, než bude zapálen oheň. Oba řekli: ,,Ano. Přivažte 
nás zády k sobě, abych se nemusel dívat na toho zatraceného 
kacíře, až budu umírat." 

Někdy jsem nedokázal skrýt svoje pocity. Hodiny jsem poslou
chal, jak na pryčně pode mnou se dominikán páter Ranghet, 
modlí růženec. 

Konečně jsem se zeptal: Proč je nutné volat tisíckrát za den 
Pannu Marii? Je hluchá, lhostejná, nebo jen nerada slyší? Když 
zde někoho prosím o laskavost, pak mi ji v rámci možností pro
káže. Ale když to neudělá, neprosím ho přece pořád dál." 

Ranghot se rozlobil: ,,Protože vy luteráni nevěříte v neomyl
nost svatého otce, máte o to míň důvodů věřit ve svou vlastní," 
řekl. ,,Co je podle vašeho omezeného názoru špatné, považuji za 
správné." A začal opakovat „Zdrávas Maria" ještě hlasitěji než 
předtím. 

,,Mluvíte často o svatém otci, myslíte tím Boha?" zeptal jsem se. 
,,Myslím jeho svatost papeže!" zněla odpověď. 
„Pociťuji to jako rouhání, jsou-li božské tituly dávány lidským 

bytostem," odvětil jsem. ,,Nazýváte papeže zástupcem Krista na 
zemi, ale já takového zástupce akceptovat nemohu. Daleko méně, 
než bych dovolil své ženě, aby měla zástupce za mne." 

,,Zacházíte příliš daleko," zvolal. 
A já se domníval, že je to on, kdo zašel příliš daleko. Teprve 

dnes řekl páter Ranghet, že všechny oběti na životech a na svobo
dě, přinášené veškerým lidstvem, nejsou nic v porovnání s obětí, 
kterou přináší na oltář tím, že obětuje Božího Syna. Pro mne bylo 
nemožné považovat za pravdu to, že kněz může udělat z kousku 
chleba Boha nebo že něco takového je nutné. Nebyl jsem s to 
uvěřit tomu, že můj stav na věčnosti by měl být závislý na roz
hřešení muže, který snad nemá ani sám jistotu, že se dostane do 
nebe. 
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Přemýšlel jsem o tématech, ve kterých bychom mohli být za
jedno. Když evangelický farář Weingartner, stoupenec moderní 
teologie, začal kvůli panenskému narození kritizovat katolíky, 
považoval jsem za svou povinnost katolíků se zastat. 

Weingartner tekl, že takovou nevědeckou nemožnost nemůže 
přijmout. Odpověděl jsem: ,,Už je pozdě kvůli panenskému na
rození začít historické zkoumání, ale je také příliš brzy, odbýt 
je jako vědeckou nemožnost. Americký biolog jménem Loeb již 
docílil u mikroorganismů zrození bez samčích semenných bu
něk. Co dokáže biologie ovlivnit u malých živočichů, může urči
tě Bůh způsobit u člověka." 

Ale náboženská historie se panenskými zrody jen hemží," řekl 
Weingartner. ,,Může skutečně jít jen o mýtus." 

Jako odpověď jsem vykládal příběh slavného rabína, který žil 
za cara na Ukrajině. Byl vyzván k svědecké výpovědi, kterou měl 
obhájit jednoho ze svých přívrženců. Důstojný zjev a odušev
nělost rabína Choreze Chaima udělala na soudní dvůr veliký 
dojem. Avšak ten starý muž se bránil složit přísahu. Řekl, že není 
ochoten použít Božího jména v souvislosti s vypovídáním. 

Státní zástupce protestoval: ,,Musíme mít záruku, že hovoří 
pravdu." 

Obhájce vyskočil: ,, Vaše milosti," řekl, ,,mohu něco vyprávět, 
co svědčí o charakteru svědka, a co nám ukáže, že můžeme jeho 
výpověď uznat, i když z náboženských důvodů nemůže složit 
přísahu? Rabín Chorez Chaim často obchází obchody a vybírá 
peníze pro chudé. Jednou ho přepadl zloděj a vyrval mu sáček 
s vybranými penězi. Rabín byl sklíčen, ale ne tolik pro ztrátu 
peněz. Rozhodl se ještě v témže okamžiku, že je nahradí ze svých 
malých úspor. Škoda, kterou utrpěla zlodějova duše, ho trápila 
nejvíc. Běžel za ním a volal: »nejste viníkem před Bohem, jsou to 
mé peníze a dobrovolně vám je dávám.« Peníze pro chudé jsou 
u mne doma v bezpečí. Můžete utratit, co jste vzal s dobrým pře
svědčením!" 

Soudce pohlédl přísně na obhájce: ,, Vy té historce věříte?" 
,,Ne!" 
,,Ne? Proč nám tedy vyprávíte historky, kterým sám nevěříte"? 
„ Vaše milosti, dostala se už někdy taková historka do oběhu 

o vás nebo o mně nebo o mém příteli, státním návladním? Niko
li. Místo toho se říká - samozřejmě to vůbec není pravda - že 
máme zálibu v ženách, alkoholu a v hazardních hrách. Jakým 
světcem musí být muž, když s jeho jménem jsou spjaty takové 
legendy!" 
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Weingartner řekl: ,, Velmi zábavné, ale nevím ani, zda je pří
běh o rabínovi pravdivý, ani nemohu věřit ph'běhu o panenském 
zrození." 

„Křesťané věří Božímu slovu," řekl jsem. ,,Ale i kdyby to byl 
mýtus, jak jste to nazval, neposmívejte se tomu. Mýty zaujímají 
v myšlenkové oblasti lidí důležité místo. Jsou často měřítkem na 
kterém se pozná velikost člověka." 

„Chcete tím říci, že lidé považovali Ježíše za velikého a proto 
věřili, že nebyl zrozen stejným způsobem jako jiní lidé?" zeptal 
se. 

„Když můj syn byl ještě velmi malý, zeptal se mě, jak se Ježíš 
narodil. Tak jsem mu vyprávěl příběh o jeslích, ale nebyl spoko
jen. »Ne to není, co jsem chtěl vědět,« řekl. »Lidé někdy říkají: Co 
se narodilo z kočky, žere myši. Kdyby byl Ježíš zrozen stejným 
způsobem jako my, musel by být právě tak špatný jako my!« 

Biskup Mirza nám naslouchal. ,, Dítě vytklo takovou myšlen
ku!" řekl. 

,,V jistém ohledu máte pravdu," připustil farář Weingartner. 
,,Musíme víc usilovat o to, abychom pochopili názory jiných." 

Řekl jsem: ,,Musím se přiznat, že bych přijal křesťanskou víru 
také v jiné podobě než luterské, kdyby mně tak byla předložena 
v době mého obrácení. Na čem pouze záleží, je zaprvé, že uzná
váme Písmo svaté jako jedinou autoritu a za druhé, že zakusíme 
záchranu vírou v Ježíše Krista. Jména a vnější formy jsou bezvý
znamné." 

Příštího rána se přihodilo něco pěkného. Přišel ke mně biskup 
Mirza a řekl: ,, V noci jsem přemýšlel o modlitbě Páně. Jsme vy
zýváni modlit se: »Otče náš, který jsi na nebesích ... odpusť nám 
naše viny.« Ježíš nám neuložil zpovídat se knězi nebo přijmout 
od něj rozhřešení. Řekl, že o to máme prosit Otce. Samozřejmě to 
není jednoduchá otázka, ale kdybych byl evangelík, použil bych 
tento argument proti katolicismu. Domníval jsem se, že vám tím 
mohu dát přátelský dárek za to, že jste se zastal Panny Marie. 
Biskup nás tak předešel dobrým příkladem." 

Pokud nedokážeme žít spolu v pokoji, upadneme do léčky, 
kterou nám nastražili komunisté. Tím, že nás všechny zavřeli 
společně, připravili ostatní vězně o duchovní vedení, a my se 
připravujeme o sílu vzájemnými spory. Ale co jiného zamýšle-
l.? 1. 

Nějakou dobu ve vězení pracovali elektrikáři. Do mnoha cel 
byly na stěny nainstalovány tlampače. Měli jsme dostat rozhlas. 

Gaston mínil: ,, To asi nebude lehký žánr!" 
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Když bylo vězení rozděleno do tříd, začaly série přednášek. 
Připadaly nám přímo stupidní. Mladý, rázný politický důstoj
ník nám vysvětloval, že zakrátko nastane zatmění slunce. Není 
však důvod k znepokojení - socialistická věda nás osvobodila 
od pověry. Pokračoval ve vysvětlování souvislostí zatmění slunce 
zívajícímu posluchačstvu docentů a doktorů. Tento přírodní úkaz 
má nastat patnáctého února. Poněvadž je povinností lidové re
publiky rozšířit náš obzor, smíme jeho průběh pozorovat ze dvo
ra. 

Weingartner zvedl ruku: ,,Prosím, když bude pršet, můžeme 
mít místo toho zatmění v hale?" 

„Ne," odpověděl řečník vážně a začal vysvětlovat zase vše od 
začátku. Tato školení trvala celé hodiny. Opakovali nám stále 
znovu a znovu stejné myšlenky. Na konci dne vyčerpaní a ve 
špatné náladě jsme byli ponecháni našim vlastním sporům. 

Páter Andricu, podle jehož mínění je Luther a Lucifer jedno 
a totéž, zpravidla začal. Jeho radikalismus se pohyboval od ne
návisti k Rusům (za války) až k obraně komunistických idejí po 
skončení války. Procestoval zemi a kázal ve prospěch strany, až 
jeho bývalí kolegové dospěli k názoru, že jim „rudý kněz" už není 
k tůčemu. Tak byl zatčen, zbit a odsouzen k deseti letům pro svou 
činnost za války. Teď byl až příliš hlasitým zastáncem pravo
slavné víry. ,,Je to jediné pravé náboženství!" vytruboval.,, Všech
na ostatní jsou podvod a opičení!" 

Jednou jsem se ho zeptal; ,,Když jste byl pokřtěn, otče Andri-
cu, bylo to v pravoslavné církvi?" 

,,Samozřejmě," odpověděl, ,,křtil mě biskup." 
,,A studoval jste teologii na pravoslavném semináři?" 
,,Na nejlepším v Rumunsku!" 
„Pak vás nevyvede z rovnováhy, když vám teď řeknu jediné 

poctivé a logické zdůvodnění vaší pravoslavné víry. Je to proto, 
že před padesáti lety jeden pravoslavný Rumun měl pohlavní 
styk s pravoslavnou Rumunkou." 

Andricu zuřil, ale já jsem tekl, že tento princip se týká většiny 
z nás. Od nejútlejšího mládí jsme vtlačováni do určitého tvořítka 
a slýcháme ty argumenty, které dávají vyniknout vyznání našich 
rodičů v dobrém světle. A přesto jsme přesvědčeni, že to vše je 
naše původní myšlenkové bohatství. 

Pokračoval jsem: ,,Jednou jsem vyslechl diskusi obyvatel stáje 
o jejich pojetí víry. Ovce mínily, že jediné správné náboženství je 
volat »bé, bé«. Telata tvrdila, že správná liturgie je »bů, bů«. Pra
sata říkala, že správné chvalozpěvy jsou »chrocht, chrocht«." 
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,,Nestavte nás na stejnou úroveň se zvířaty," protestoval An
dricu. ,,Jsem možná jen prostý kněz, ale studoval jsem kromě 
vlastního i jiná náboženství." 

,,To jsme dělali všichni," řekl jsem. 
,,Ale z toho pohledu, který se stal naším jen náhodným zroze

ním." Obrátil jsem se znovu ke skupině evangelíků a zeptal se 
nahodile: ,,Kolik z vás zná devadesát pět tezí, které Luther přibil 
na dveře kostela ve Wittembergu?" Znali je všichni. Farář Haupt 
citoval Luthera: ,,Zde stojím, a nemohu jinak!" 

Zeptal jsem se evangelíků, zda dovedou uvést důvody Luthe
rovy exkomunikace, obsažené v papežské bule. ,, Lev X. nebyl 
potřeštěnec," řekl jsem. ,,Měli bychom jeho důvody znát." Ale 
nikdo z nich ten důležitý historický dokument nečetl. 

Otec Andricu se mezitím dostal do polemiky s rabínem, který 
ho popudil: ,,Seznámil jste se snad s naším talmudem?" 

Na to Andriacu: ,,A už jste se podíval do našeho Nového Zá
kona?" 

V obou případech byla jednoznačná odpověď „Ne". Aby se 
předešlo dalším třenicím, zeptal jsem se všech: ,,Znáte povídku 
Tolstého, ve které se praví, jak jednou vysvětloval bod za bodem 
svoji víru rabínovi: mírnost, pokora, trpělivost ... ?" »Kvůli těmto 
ctnostem Nový Zákon nepotřebujeme,« řekl rabín, »vážíme si jich 
i tak.« Posléze Tolstoj říká: »Ježíš nás učil ještě něco, co židovské 
náboženství nezná. Ríká, že máme milovat své nepřátele.« »To 
nepraktikujeme,« připustil rabín, »ale vy křesťané to přece také 
neděláte.«" 

MASOVÉ VYMÝVÁNÍ MOZKŮ 

Během dalších školení jsem došel k zjištění, že i když před
nášky obsahem byly dětinské, vězel za nimi rafinovaný plán. Řeč
níci opustili téma politiky a apelovali přímo na touhu po zábavě 
a nezodpovědnosti, která byla v každém z nás. Freudovi přívr
ženci ji nazývají „id", a je to souhrn instinktů uložených v našem 
podvědomí. Předhazovali nám, kolik jsme toho v životě promeš
kali. Mluvili o jídle, pití, sexu, tedy tématech, se kterými byli řeč
níci obeznámeni více než s marxistickou dialektikou. I když ta 
také nebyla tak úplně zapomenuta. Jedna přednáška byla opět 
na téma Darwinových opic. Mladý politický důstojník vypraco
val krátký souhrn vývojové teorie. Potom nás pomocí zkomole
ných citátů z Marxe, Lenina a Darwina přivedl k protikladu vědy 
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a křesťanství, a jeho smutným důsledkům v Americe, kde v sou
časnosti „hladovějí" miliony lidí. 

Zpočátku nás povzbuzovali k diskusi. Když jeden řečník řekl, 
že po smrti zůstane z těla jen hrst chemických látek, položil jsem 
mu otázku: ,,Když je tomu tak, proč někteří komunisté pokládají 
za své ideje život? Když se obětuje křesťan, vypadá to rozumně. 
Když se vzdá pomíjitelných věd, aby získal věčnost, je to jako by 
investoval deset dolarů pro zisk pěti milionů. Ale proč by měl 
obětovat život komunista, když tím nic nezíská?" 

Politický důstojník neměl odpověď. Proto jsem poukázal na 
odpověď, kterou už kdysi dal svatý Augustin: ,, Duše je od přiro
zenosti křesťanská." 

,,Ateismus je jen maska vašich skutečných citů. V hloubi srd
ce, kam není možné proniknout bez modlitby nebo meditace, také 
věříte, že existuje odměna za život podle ideálů. Hluboko ve svém 
srdci věříte i vy v Boha." 

„Podívejme se, co k tomu říká Lenin," pokračoval řečník, a četl 
z malé ohmatané knížky, z níž často čerpal inspiraci: »Sarno ko
ketování s myšlenkou Boha je nevýslovná odpornost, zamoření 
nejohavnějšího druhu. V šechny nečistoty, násilnosti a fyzické 
nákazy nejsou zdaleka tak nebezpečné.«" Zašklebil se: ,,Ještě 
nějaká otázka?" 

Zeptal jsem se: ,,Máte dítě?" ,,Mám dceru, která je v pionýru." 
„Dal byste přednost tomu, aby vaše dcera dostala nějakou 

hroznou nemoc, nebo aby uvěřila ve svého Stvořitele? Lenin přece 
říká, že rakovina je lepší než náboženství." 

Politický důstojník mi poručil, abych vstal a udeřil mne do 
tváře. 

Rána však byla jen nízká cena za to, že v tomto náporu převý
chovy bylo možné veřejně vyjádřit své přesvědčení. Bylo zřejmé, 
že nás čeká ještě něco víc. Měli jsme pocit, že jsme stále sledová
ni. Udivovalo nás také, že tlampače mlčí. 

Do nedávna nás nechali hladovět, bili nás a špatně s námi za
cházeli, ale nikdo se nestaral o to, co si myslíme. ,, Vymýšlejte si 
v celách tolik nových vlád, kolik chcete, vy bandité. Naše je v Bu
kurešti," říkával velitel Dorabantu. Ale ten tu už nebyl, propus
tili ho pro falšování účtů. 

Přednášky ukázaly, jak se toto stanovisko velice změnilo. Od
povídalo nové politice rumunského diktátora Gheorghiu-Deje. 
Dej usiloval o zmírnění tlaku Kremlu a o navázání hospodářských 
styků se Západem. K tomu účelu musel ukázat „demokratičtější" 
fasádu. Překážkou na této cestě bylo nesčíslné množství poli-
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tických vězňů v rumunských vězeních. Nemohli nás však jedno
duše propustit na svobodu, abychom dál nešířili „kontrarevo
luční" ideje. Naše myšlení mělo být změněno hromadným vy
mýváním mozků. 

Pro vězně v Gherle to byla roku 1962 jen jedna teorie z mno
hých, a málokdo jí věřil. Panovala nejistota, oč vlastně při vymý
vání mozků jde. Známý autor a křesťanský spisovatel Radu Ghin
da, který byl s námi v cele teprve krátce, shrnul naše pocity do 
slov: ,,Když mne nezměnili za patnáct let, jak to chtějí dokázat 
ted?" Probírali jsme právě toto téma, když se otevřely dveře cely 
a byli vpuštěni noví příchozí. Mezi nimi byla velká postava, při
pomínající spráskaného psa. Udělala několik váhavých kroků ze 
strany na stranu, jako by chtěla uniknout zrakům vězňů. Radu 
Ghinda ho poznal jako první. Vykřikl: ,,Dajanu!" 

Muž se přišoural blíž a objal svého přítele. Nichifor Dajanu 
byl významnou osobností Rumunska. Básník, profesor mystic
ké teologie a vedoucí antisemitského Národního křesťanského 
obranného svazu, přišel z vězení v Aiudu do Gherly, aby zde 
pokračoval v trestu dvaceti pěti let. Nejprve jsem toho muže 
vůbec nemohl poznat. Jeho tlusté břicho zmizelo, kůže na bradě 
mu visela jako krocanovi. Požitkář a dobyvatel ženských srdcí, 
kterému jednou nafackovali v bukurešťské restauraci, vypadal 
teď jako třaslavý, hubený stařec. Spoluvězni z Aiudu nám vy
právěli, co se tam událo. Dajanu, který byl zvyklý hodně jíst, se 
pokoušel získat od kuchařů přídavek ovesné kaše. Velitel vězni
ce ho vyhnal. Příštího dne tam byl velitel opět „Stát! Tento muž 
je příliš tlustý. Nechte ho čekat do rána." Když další den měla 
přijít řada na Dajana, velitel ho vyzval: ,,Pověz, Dajanu, je Bůh?" 
Kuchař měl v ruce naběračku a čekal. Dajanu něco zamumlal. 
„Nahlas! Ať všichni slyšíme!" poručil velitel. ,, Bůh není," křičel 
Dajanu. Velitel pokynul a Dajanu dostal jídlo, které ihned zhlt
nul. Divadlo se veliteli tak zalíbilo, že je opakoval každý den po 
celý týden. O této události se vypravovalo po celém Rumunsku 
a později i v cizině. 

Dajanovi však zůstal dar psát náboženské básně. Přátelé z na
cistické éry ho povzbuzovali, aby nám přednesl verše, které na
psal v Aiudu. Byly to zpěvy bolesti a lítosti, krásnější než vše, co 
dosud napsal. Stejně jako jeho přítel Radu Ghinda, i on si podr
žel antisemitismus. Jejich přívrženci mezi bývalými členy Zelez
né gardy mu do „kněžské" cely pašovali zbytky jídla a dokonce 
cigarety. Antisemitismus má velmi tuhý život a Dajanu i Ghinda 
mu padli za oběť. 
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Když jsme jednoho večera mluvili o teoriích vymývání moz
ků, Ghinda se posmíval: ,,Nesmysl. Pavlov prováděl pokusy 
s podmíněnými reflexy psů a komunisté v Koreji adaptovali ně
které z jeho myšlenek, aby ovlivnili a získali na svou stranu ame
rické válečné zajatce. Ale takové metody nefungují u vzdělaných 
a inteligentních lidí! Nejsme američtí vojáci!" 

,,A ani psi," řekl Dajanu. Nikdo neprojevil nesouhlas. 

ZNÁME BIBLI? 

Pastor ·weingartner nám ukázal jednoduchý test osobnosti, 
který se naučil během studia psychologie: doprostřed papíru 
nakreslíte čáru a požádáte jednotlivce, aby z ní nakreslili věc, 
která je první napadne. Použili jsme k tomu namydlené prkno 
a hřebík. Jeden z nás nakreslil meč, jiný přilbu, další květinu, kříž, 
knihu, geometrický obrazec. Já jsem řekl, že potřebuji další prk
no, protože to jedno je příliš malé na to, co bych chtěl nakreslit. 
Jen jeden z nás deseti prokázal v kresbě cit pro mysticismus, který 
je pro kněžskou přirozenost význačný. 

,,Žádný div, že mi v semináři nedovolili tento test vyzkoušet," 
smál se Weingartner. Asi bychom se měli všichni vyučit ševcov
skému řemeslu, protože mezi námi je to švec, který jak se zdá, 
má skutečně duchovní charakter." 

Tun mínil Gelu, který patřil k nějaké sektě. Gelova rozsáhlá 
znalost Bible byla trnem v oku Dajanovi. 

„Milý muži, když nám chcete něco vyprávět o botách, a jak se 
opravují, v pořádku. Ale zde jste mezi muži, kteří mají doktor
ský titul, získaný na velkých univerzitách Evropy a nepotřebují 
biblické hodiny." 

,,Máte pravdu, pane profesore, jsem to já, kdo potřebuje pou
čení. Mohl byste mi říci, o čem mluví kniha Abakuk?" 

„Je to bezvýznamný prorok," řekl Dajanu. Nelámejte si s ním 
hlavu." ,,Dobře, tedy co stojí psáno v knize Obadiáše?" 

Obadiáš byl další prorok, o kterém švec nic nemusel vědět. 
,,Snad byste mi mohl něco říci o Ageovi?" 

Ale Dajanu nemohl říci nic. V cele nebyl ani jeden teolog, kte
rý by mohl dát dohromady alespoň tři věty k tomuto tématu. 
Gelu nás uváděl v údiv citacemi celých kapitol z těchto proroků, 
které uměl zpaměti. Duchovní studovali více knihy o Bibli než 
Bibli samotnou. Dále jim bylo možné právem vytknout, že měli 
dobré znalosti dogmatiky a dialektiky, ale nevěděli zhola nic 
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o komunistické ideologii, která dělala vše pro to, aby je zničila. 
V roce 1963 jsme se dověděli o výzvě papeže Jana XXIII. ke smí
ření s odloučenými bratřími a brzy nato mezi námi vzplanuly 
spory o to, jakým způsobem bude možné tohoto smíření dosáh
nout. ,,Přeme se o nebe, které nikdo z nás nevlastní," řekl jsem. 
„Kdybychom je měli, nepřeli bychom se. Lidé, kteří skutečně 
milují Ježíše, milují se navzájem. Přeme se o to, jak nám byl ob
noven zrak jako slepí, které Ježíš uzdravil. Jeden říká: »Stalo se 
to mocí víry.« Druhý: »Ježíš se dotkl mých očí,« třetí: »Pomazal 
mi oči blátem smíšeným se slinou.« Kdyby Ježíš přišel mezi nás, 
řekl by: »Uzdravil jsem vás různým způsobem, neměli byste se 
teď hádat, ale radovat.«" Goethe říká: ,,Barva je bolest světla. 
Prochází-li světlo hranolem, láme se." Tato nejednota při hledá
ní pravdy se mi jevila jako bolest, kterou Ježíš musí snášet. 

DUŠEVNÍ MUKA 

Tlampač na stěně se konečně probudil k životu a vydával ze 
sebe praskavé zvuky. ,,Jedna, dvě, tři, čtyři, zkouška rozhlasu," 
opakoval hlas. Následovala slova: 

Komunismus je dobrý. 
Komunismus je dobrý. 
Komunismus je dobrý. 

Přestávka. Znovu praskot. Hlas oznamoval se zvýšenou hla
sitosti, autoritou a ozvěnou: ,,Komunismus je dobrý. Komunis
mus je dobrý. Komunismus je dobrý. Komunismus je dobrý." 

Tak to šlo celou noc až do příštího dne. Brzy jsme si slova 
magnetofonového pásku uvědomovali jen s přestávkami, ale 
přesto pronikla do našich myslí. A když pásek konečně v kontrol
ním centru vězení vypnuli, a hlas zmlkl, zněla mi stále v hlavě 
slova: ,,Komunismus je dobrý. Komunismus je dobrý. Komunis
mus je dobrý." Weingartner říkal, že to byl první stupeň dlou
hého procesu. ,,Naši vládci se to naučili od Rusů, Rusové z Pe
kingu. Jako další přijde veřejné přiznání. Za Mao Ce Tunga se 
museli Číňané v továrnách, kancelářích a na ulicích účastnit ško
lení. Potom je nutili, aby se obvinili a přiznali, že před pěti, de
seti nebo dvaceti lety zosnovali spiknutí proti proletariátu. Když 
nic nepřiznáte, jste uvězněn jako tvrdošíjný kontrarevolucionář. 
Přiznáte-li se, pošlou vás do vězení za to, k čemu jste se přiznali. 
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A tak se lidé snažili současně se přiznat a přece nepřiznat. Při
znávali zrádné myšlenky a popírali, že je uskutečnili. Jeden udá
val druhého. Veškerá důvěra mezi přáteli i uvnitř rodin byla zni
čena. A s námi začínají jednat stejným způsobem." 

Otec Fazekáš řekl: ,,Satan stále napodobuje Boha. Je to zne
tvoření a výsměch křesťanské zpovědi." 

,,Jak dlouho to bude trvat?" ptal se Gaston. 
,,Až uvěříte, že komunismus je dobrý. Možná rqky," řekl Wein

gertner. 
Další politický řečník byl tlustý a veselý. Vyprávěl nám o no

vém, překrásném Rumunsku, které rozkvetlo za šestnáctiletého 
plánu Gheorgiu-Deje, a o ráji, který užívají ti, kdo si ho podle 
strany zaslouží. Popisoval nám výsady věrných dělníků: dobré 
jídlo, proudy vína, nádherná dovolená v lázních u Černého moře, 
kde se to jen hemží děvčaty v bikinách. 

,,Ale já jsem úplně zapomněl,'' smál se. ,, Většina z vás ještě ni
kdy bikiny neviděla. Vy nevíte, co to je, ubozí chlapi! Vysvětlím 
vám to. Nejlepší věci života nejsou jen na dekadentním Západě!" 

Oči se mu leskly, hlas měl zastřený, když nám s potutelným 
úsměvem začal popisovat prsa, tělo a stehna. Do své pohoršlivé 
řeči míchal radosti, které poskytuje víno a cestování. Ještě nikdy 
jsem neviděl na obličejích lidí takovou smyslnou žádost, jako 
tehdy u většiny těch, kteří kolem mne seděli ve veliké hale. Po
dobali se zvířatům v říji, byli odporní a budili strach. Jejich lid
ská důstojnost byla odplavena nevázanou řečí jediného člověka. 
Zůstala jim pouze smyslná žádost. 

„ Všechny tyto radosti vás čekají venku," řekl řečník. ,, Tady jsou 
dveře. Když se rozhodnete, můžete je otevřít. Odhoďte od sebe 
reakční smetí, které z vás udělalo zločince. Přidejte se na naši stra
nu. Učte se být svobodni!" 

Po takových přednáškách se hovořilo jen málo. Nikdo z nás 
nyní nemyslel na svou ženu a na těžkou práci, která nás venku 
čekala. Holá žádostivost, která je částí naší vůle, byla rafinova
ným způsobem probuzena. 

Ženatí evangeličtí a pravoslavní kněží trpěli tímto apelem na 
pohlavní pud více než kněží katoličtí, kteří od mládí žili v celi
bátu. 

Během uplynulých čtyř měsíců nás drželi na nízkých dávkách 
jídla a pravidelně nás vážili, aby zkontrolovali, zda jsme dvacet 
kilogramů pod normální váhou. Nyní bylo jídlo bohatší, ale mělo 
zvláštní chuť. Domníval jsem se, že do něj byla přidávána afro
disiaka. Uvěznění lékaři mi později potvrdili, že byl do našich 
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jídel přidáván prostředek povzbuzující pohlavní pud. Velká část 
personálu vězení opustila. Oznámení či rozsudky nám místo lé
kařů a úředníků téměř vždy přicházely přečíst dívky v přilé
havých dráždivých šatech, namalované a navoněné. Zdálo se, že 
se úmyslně zdržují dlouho v našich celách. 

,,Máte jen jeden život," říkal nám přednášející každý den. 
„Rychle utíká. Kolik vám ještě zbývá? Přidejte se k naší společné 
věci. Chceme vám pomoci udělat to nejlepší. 

Tento apel na ego, na sebeuplatnění a pud sebezáchovy člo
věka přišel právě ve chvíli, kdy byly probuzeny primitivní in
stinkty. Nakonec, když začala praskat vnější skořápka, přišla 
výzva k vyššímu já a k našemu svědomí, sociálním hodnotám 
a etickým normám. Řečníci říkali, že naše vlastenectví bylo fa
lešné a naše ideály podvodem a místo nich se nám pokoušeli 
vnutit komunistickou ideologii. 

Tato sezení s hromadnou sugescí se nazývala „bojová shro
máždění", a boj nebral konce. ,,Co asi teď dělají vaše ženy?" ptal 
se veselý řečník. 

,,Přesně to, co byste rádi dělali vy." Byli jsme 
úplně vyřízeni a blízcí hysterickým záchvatům. V hodinách, kdy 
nebylo školení, nám do hlavy vtloukal magnetofonový pásek, že 
komunismus je dobrý. Vězni se hádali mezi sebou. 

Jako první se zhroutil básník Dajanu. Na konci jedné před
nášky vyskočil a začal žvanit o svých zločinech proti státu. ,, Teď 
rozumím, teď už chápu vše. Promarnil jsem život pro falešnou 
věc." Obvinil své rodiče, kteří byli statkáři, že ho svedli na špat
nou cestu. Nikdo ho nevyzýval, aby napadal náboženství, ale on 
popřel svoji víru, svaté i svátosti. Zuřil proti „ pověře" a rouhal 
se Bohu. Nemělo to konce. 

Pak povstal Radu Ghinda a pokračoval stejným způsobem. 
,,Byl jsem hlupák, dal jsem se oklamat kapitalistickými a křes
ťanskými lžemi . . .  nikdy už nevkročím do kostela, leda abych 
tam plival." 

Dajanu a Ghinda vyzvali ostatní vězně, aby se zřekli starého 
přesvědčení. Mluvili s větším nadšením než straníci. Oba byli 
nadaní řečníci a mnozí, kteří slyšeli výmluvné chvalozpěvy na 
radost a svobodu, které přináší komunismus, byli hluboce otře
seni a domnívali se, že oba mluví z opravdového přesvědčení. 

Když se Ghinda posadil, zvolal hubený a třaslavý muž: ,, Všich
ni mne znáte. Jsem generál Silveanu z královské armády. Zříkám 
se své hodnosti a věrnosti vládě. Stydím se za roli, kterou jsem 
hrál, když jsem vedl zločinnou válku proti našemu spojenci Rus
ku. Sloužil jsem vykořisťovatelům, zneuctil jsem vlast." 
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Po generálovi následoval bývalý šéf policie. ,,Přiznal", že by 
se komunismus dostal k moci dříve, kdyby tomu nebránila poli
cie. Jako by nikdo z přítomných nevěděl, že nám byl komunismus 
vnucen Rusy. 

Jeden po druhé vstávali a papouškovali svá přiznání. To byly 
první plody měsíců plánovitého hladovění, ponižování, týrání 
a působení masové sugesce. První, kteří povolili, byli lidé jako 
Dajanu a Ghinda, jejichž životy byly zničeny osobní vinou. Da
janu kázal askezi, ale praktikoval prostopášnost a byl sukničkář. 
Vyzýval studenty, aby se pro Boha vzdali světa, ale sáJn byl pro
pagátor Hitlerův. Říkal „Milujte Ježíše", a nenáviděl Zidy. Věřil, 
že je křesťan. Ale to, čemu člověk skutečně věří, se zrcadlí v kaž
dodenním životě. I když byly Dajanovy básně tak krásné, vyjad
řovaly tužbu, avšak ne naplnění. Také Ghinda byl rozerván 
dvěma ideologiemi; na jedné straně antisemitismem a vírou na 
druhé. Kromě toho oba muži postupně zestárli. Víc jak dvanáct 
let seděli ve vězení, a ještě mnoho let věznění měli před sebou. 
Ostatní v kněžské cele se nedali tak rychle přemoci, ale čekalo je 
ještě další utrpení. Alespoň ustaly naše spory. Pochopili jsme, že 
můžeme naše denominace zredukovat na pouhé dvě: na nená
vist, která si bere obřady a dogmata za záminku k napadání dru
hých, a lásku, v níž si naprosto různorodí lidé mohou uvědomo
vat jednotu a bratrství před Bohem. Občas jsme si mysleli, že misie 
mezi kněžími má větší cenu než kterákoliv jiná. Nyní byla atmo
sféra mnohem častěji proniknuta duchem sebeoběti a obnovené 
víry. V takových okamžicích se nám zdálo, že jsme obklopeni 
anděly. 

Pro bohoslužbu s Večeří Páně jsme potřebovali chléb a mnozí 
byli ochotni obětovat svůj příděl. Avšak pravoslavný rituál žádá, 
aby chléb byl posvěcen na oltáři, který obsahuje relikvii z těla 
nějakého mučedru1<a. My jsme však žádnou neměli. 

,,Máme mezi sebou živé mučedníky," řekl otec Andricu. Po
světili chléb a trochu vína v otlučeném hrnku, propašovaného 
nemocným biskupem Mirzou z nemocniční stanice. 

JEŽÍŠ SÁM 

Brzy byli „obrácení" vězni vyzváni, aby se pravidelně střídali 
a přednášeli ostatním vězňům. Dělali to se zaujetím ve víte, že 
jejich propuštění závisí na jejich úsilí. Pak se ve vězení mluvilo 
o hrozných následcích Dajanova a Ghindova přeběhnutí. Dva čle-

200 



nové Železné gardy ukradli dláto z truhlářské dílny a z protestu 
si jím proťali tepny a vykrváceli. Našel jsem Dajana a Ghindu 
v koutě cely. ,,Co si teá o sobě myslíte, když vaše zrada stála ži
vot dvou mužů, kteří vám věřili?" zeptal jsem se. 

Ghinda odpověděl: ,,Zemřeli, aby národ mohl žít." 
,,Ještě před týdnem jste patřili k nepřátelům lidu," pozname

nal jsem. 
Dajanu vybuchl: ,,Chci se odsud dostat, ať to stojí cokoliv!" 

Všeobecná nálada se obrátila proti nim tak silně, že je museli 
přemístit do jiné cely. Miron se pozastavil: ,,Je zvláštní, že se tak 
rychle stali zrádci lidé, kteří dříve tvořili, jak se aspoň zdálo, 
z hluboké křesťanské víry." Snad lze nalézt odpověď v tom, že 
Dajanu a Ghinda ve svých básních oslavovali Krista jen pro jeho 
dary: pokoj, lásku, vykoupení. Pravý učedník neusiluje však 
o dary, nýbrž o Ježíše samotného, a je až do konce připraven 
k sebeoběti. Nebyli Kristovými učedníky, jen jeho zákazníky. 
A když vedle otevřel obchod komunismus a nabídl zboží z.a nízké 
ceny, stali se zákazníky komunismu. 

VZDEJ TO 

Byl jsem opět velmi nemocen. Během roku 1963 jsem byl pře
ložen do vězeňské nemocnice. Ležel jsem tam právě týden, když 
všichni pacienti dostali rozkaz vstát. Někteří nemohli vůbec cho
dit, ale pomáhali jsme si navzájem vyjít na veliký dvůr, kde bylo 
shromážděno celé vězení. Ve stoje jsme se účastnili hodinu trva
jícího divadla, které předváděli zvlášť vybraní vězni. Hra se vy
smívala křesťanství. Když důstojníci stojící kolem velitele tles
kali nebo se smáli, ostatní diváci dělali totéž. 

Když byla hra u konce, ptal se Alexandrescu hrubým hlasem 
na pozitivní nebo negativní hodnocení. Nestačilo projevit sou
hlas, bylo z.apotřebí uvést důvody. Dajanu z.ačal. Ghinda ho ná
sledoval. Muži vstávali jeden po druhém a opakovali protinábo
ženská hesla. Když se opět zařadili, objímali mne někteří se slzami 
a říkali: ,,Dokud to neskončí, musíme takhle mluvit." Když veli
tel vyzval mne, přišla mi na mysl slova mojí ženy, pronesená před 
lety na náboženském kongresu: ,,Jdi a smyj tuto hanbu z Kristovy 
tváře!" 

Protože jsem v Gherle prošel mnoho cel, byl jsem zde dobře 
znám. Upíraly se na mne stovky očí. ,,Zanotuje také chvalozpěv 
na komunismus?" 
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Major Alexandrescu zvolal: ,, Tak mluvte!" Nebál se opozice. 
Podle jeho mínění to byla jen otázka času a důkaz moci strany, 
než se tvrdošíjní zlomí. 

Začal jsem opatrně. ,,Je nedělní ráno a naše ženy, matky a děti 
se za nás modlí v kostele nebo doma. Také bychom se rádi za ně 
modlili. Místo toho jsme viděli toto divadlo." 

Vězňům vstoupily do očí slzy, když jsem zmínil jejich rodiny. 
Pokračoval jsem: ,,Mnozí zde mluvili proti Ježíši. Ale co vlastně 
proti němu máte? Mluvíte o proletariátu, ale nebyl Ježíš tesařem? 
Ríkáte, kdo nepracuje, ať také nejí. Ale to tekl už před dávným 
časem apoštol Pavel ve svém dopise Tesalonickým. Jste proti 
bohatým, ale vždyť Ježíš vyhnal penězoměnce bičem z chrámu. 
Chcete komunismus, ale nezapomeňte, že první křesťané žili ve 
společenství a všechny věci měli společné. Chcete pozdvihnout 
chudé, ale v chvalozpěvu Panny Marie se říká, že Bůh pozdvihne 
chudé nad bohaté. Všechno, co je na komunismu dobrého, při
chází od křesťanů. Marx tekl, že se proletáři musí spojit. Ale ně
kteří jsou komunisté, jiní socialisté a další křesťané, a pokud se 
vzájemně tupíme, tak se nesjednotíme. Nikdy bych se nevysmí
val žádnému ateistovi. I z marxistického hlediska je posměch 
špatný, neboť přináší mezi proletariát rozdělení." 

Citoval jsem z Marxova úvodu ke Kapitálu, že křesťanství je 
ideální náboženství, protože obnovuje život zničený hříchem. 
,,Nikdo zde není bez hříchu, ani komunisté, protože i když ne
zhřešili proti Bohu, určitě zhřešili proti straně." Uvedl jsem 
mnoho citací jejich autorů. Major Alexandrescu poposedal v židli, 
kopal špičkou boty do země, ale nepřerušil mne. 

Vězňové byli také zticha. Když jsem viděl, že jsou v nitru po
hnuti, zapomněl jsem, kde jsem, a začal jsem svobodně kázat 
o Ježíši, o tom, co pro nás vykonal a co pro nás znamená. ,,Sly
šeli jste někdy o škole bez zkoušení? Nebo o továrně, kde by ne
byla kontrolována jakost výrobků? Stejně tak jsme všichni posu
zováni sami sebou, bližními a Bohem." Podíval jsem se na velitele 
a tekl: ,,I vy budete souzen, majore Alexandrescu." 

Opět to prošlo, a tak jsem mluvil dál o tom, že Ježíš učí lásce 
a dává věčný život. Skončil jsem a vězni začali znenadání tles
kat a hlasitě projevovat souhlas. Když jsem se vrátil na své mís
to, tekl Miron: ,,Zničil jste jim veškerou dosavadní práci." Ale já 
jsem věděl, že to není pravda. Gaston šeptal: ,,Slyšel jste ten po
tlesk?" Odpověděl jsem: ,,Nepatřil mně, ale tomu, co objevili ve 
svých srdcích." Dosud podlehla vlivu praní mozků jen hlučná 
menšina kněží. Nás, kteří jsme se otevřeně stavěli proti tomu, bylo 
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jen málo. Ale měli jsme mnoho stejně smýšlejících, i když jim 
chyběla odvaha nebo schopnost postavit se na obranu. 

Nebylo to jednoduché. Mé vystoupení mělo za následek, že 
jsem ztratil útočiště ve vězeňské nemocnici a byl poslán zpět do 
kněžské cely. 

Politický důstojník nám oznámil, že Dajanu a Ghinda se dob
rovolně nabídli psát na zvláštních celách o divech lidové repub
liky, které žádný z nich po dvanáct let ani jediným pohledem 
nespatřil. Dali jim papír a tužky, a dostali k dispozici všechnu 
stranickou literaturu a propagační materiál pro turisty. Oba muži 
se oběma rukama chopili této příležitosti, aby dokázali své nové 
přesvědčení. Za několik týdnů byli propuštěni a to byla veliká 
rána našemu odporu. Byli první, kteří v novém systému byli pro
puštěni, a nemohli jsme tušit, že měli být také poslední. 

Politický důstojník, poručík Konya, přinesl do kněžské cely 
noviny a přikázal otci Andricu: ,,Čtěte nahlas, aby každý sly
šel." 

Andricu četl titulek: ,,Země, která se směje, srdce, která zpíva
jí." Byl to článek od Radu Ghindy s jeho fotografií, na níž se usmí
val. Snímek však vznikl ještě před jeho zatčením. 

Poručík Konya řekl: ,,Ottěli bychom, aby vám bylo jasné, že 
každý z vás má stejnou šanci žít na svobodě a pracovat, pokud 
se vzdáte svých nesmyslných a staromódních přesvědčení a při
dáte se k lidem nového Rumunska!" 

Srdce, která zpívají! Každý měl v živé paměti, jak Ghinda vy
padal. Kost a kůže. Věděli jsme, že jeho rodina žije ve veliké nouzi 
a že jeho dítě bylo vyloučeno ze školy. 

Také Dajanu propůjčil své jméno k velebení svobody v socia
listickém Rumunsku. Ale stejně jako ušpiněné a použité učebni
ce francouzských studentů mediciny, označené jako „ pro východ 
dostačující", tak bylo Dajanovo a Ghindovo svědectví použitelné 
jen pro Západ. Tam mohli počítat s nevědomostí lidí, kteří Ru
munsko neznali. Články se objevily ve zvláštních vydáních no
vin a časopisů, které byly z Rumunska posílány do ciziny po ti
sících. Ale v samotném Rumunsku se koupit nedaly. 

Propuštění obou mužů každého vzrušilo. Mnozí muži, kteří 
po léta trpěli ukrutnostmi a ponižováním, aniž by podlehli, za
čali nyní kolísat. Avšak ti, kdo se podřídili, než byli propuštěni 
na svobodu, museli změnu svého smýšlení prokázat. Museli se 
dobrovolně hlásit na čtrnácti-až šestnáctihodinovou práci. Když 
se pak vrátili do cel, museli se zúčastnit školení nebo sami před
nášet. Museli vést „křivku teploty politického zdraví". To zna-
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menalo vést záznamy o názorech spoluvězňů na komunismus, 
zda jsou vlažné, studené nebo dokonce nepřátelské. 

O mně vězeňská správa nemohla dostat dobré zprávy. Poru
číl< Konya přišel, aby mi sdělil dvě novinky. První, že je moje 
žena už delší dobu ve vězení, a druhou, že mám být dnes večer 
v deset hodin zbičován za opakovanou vzpurnost a drzost, která 
vyvrcholila mojí řečí po divadle. 

Zpráva o Sabině byla pro mne těžkou ranou, a tato bolest ještě 
násobila strach z očekávaného bičování. Všem však nejvíce na
hánělo hrůzu čekání. Hodiny se vlekly hlemýždím tempem, 
a najednou uběhly příliš rychle, když jsem uslyšel kroky blížící 
se chodbou. Dupající holinky přešly kolem naší cely. Vyvedly 
někoho ze sousední cely. Hned nato jsem slyšel rány a křik z míst
nosti na konci chodby. Ten večer pro mne nikdo nepřišel. Příští
ho rána jsem dostal opět výstrahu. šest dní udržovali napětí. Pak 
mne provedli „ uličkou". Každá rána pálila jako oheň. Když to 
skončilo, zakřičel poručíl< Konya, který na vše dohlížel: ,, Dejte 
mu ještě několik ran!" Pak mi trvalo příliš dlouho, než jsem se 
mohl postavit na nohy. ,,Ještě deset," poručil Konya. Museli mne 
odtáhnout do cely, kde bez přestání ječely tlampače: 

Křesťanství je hloupost. 
Křesťanství je hloupost. 
Křesťanství je hloupost. 
Zřekni se ho! 
Zřekni se ho! 
Zřekni se ho! 
Křesťanství je hloupost. 
Křesťanství je hloupost. 
Křesťanství je hloupost! 
Zřekni se ho! 
Proč se ho nezřekneš? 
Zřekni se ho! 
Zřekni se ho! 

Mnohdy dozorci bili vězně za „menší přestupky" přímo v ce-
lách. ,,Kalhoty dolů." 

Svlékli jsme kalhoty. 
,,Lehnout na břicho." 
Lehli jsme si na břicho. 
,,Otočit se na záda a zvednout nohy." 
Otočili jsme se na záda. 
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Přesto jsme se snažili dále se modlit. Jednou jeden kněz řekl: 
,,Modlím se Otče náš, ale jaký je to Otec, jaký Bůh, když mne tak
to vydává mým nepřátelům?" Naléhavě jsme ho prosili: ,,Ne
vzdávej se. Nepolevuj. Modli se Otčenáš. Buá neústupný. Od
porem obnovíš svou víru." Poslechl nás, protože jsme sdíleli jeho 
utrpení. 

Když dozorce začalo bití nudit, vybrali si dva vězně a řekli 
jednomu z nich: ,,Udeř svého přítele do tváře!" Když se dotyčný 
zdráhal, pokračovali: ,,Promeškal jsi příležitost." A poručili dru
hému, aby udeřil. Ten bil slepě. ,, Teá mu to vrať!" Pohlavkovali 
se tak dlouho, až tekla krev. Dozorci řvali smíchy. 

Jednoho večera mi poručík Konya přikázal, abych si sbalil věci. 
Protože na mne dosavadní péče nezapůsobila, mysleli si, že mi 
prospěje krátký pobyt ve „zvláštním oddělení". O tomto oddě
lení kolovalo mnoho zvěstí. Jen málokdo se odtud vrátil. Buá 
zemřeli nebo podlehli praní mozků a byli přemístěni jinam. Ně
kteří se přidali ke školícímu personálu a učili se vymývat mozky 
jiným. 

Prošli jsme dvorem, zahnuli několikrát za roh a zůstali stát před 
řadou dveří. Jedny z nich byly otevřené. Vstoupil jsem a dvakrát 
za mnou zamkli. Byl jsem v cele sám. Stěny byly obloženy bí
lými kachlíčky. Strop odrážel pronikavé bílé světlo, které zářilo 
ze skrytých lamp. Bylo vrcholné léto, ale ústřední topení, které 
jinde v Gherle nefungovalo, hřálo na plný výkon. Konya mi ne
chal na rukou pouta, takže jsem mohl ležet buá na zádech nebo 
na boku. Tekl ze mne pot. Otevřelo se kukátko a dozorce se venku 
hlučně zasmál: ,,Není něco v nepořádku s topením?" Měl jsem 
bolesti žaludku. Jídlo mělo zvláštní příchuť a myslel jsem, že mi 
do něj opět přimíchali nějaký prostředek. Tlampače v této míst
nosti oznamovaly nové poselství: 

Nikdo už v Krista nevěří! 
Nikdo už v Krista nevěří! 
Nikdo už v Krista nevěří! 
Nikdo nechodí do kostela! 
Nikdo nechodí do kostela! 
Nikdo nechodí do kostela! 
Zřekni se toho! 
Zřekni se toho! 
Zřekni se toho! 

Konya se objevil opět ráno a otevřenými dveřmi nechal prou-
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dit chladný vzduch. Sundali mi pouta, natáhl jsem ztuhlé paže 
a následoval Konyu chodbou. 

Čekala na mne nová cela a nový oblek. Byla zde povlečená 
postel. Na stole byl ubrus a váza s květinami. To bylo pro mne 
příliš. Posadil jsem se a začal plakat. Když Konya odešel, opět 
jsem se vzchopil. Pohlédl jsem na noviny, které ležely na stole. 
Byly první, které jsem za všechna ta léta ve vězení viděl. Hledal 
jsem v nich zprávu o připlutí šesté válečné flotily americké ar
mády do Černého moře, aby zajistila svobodné volby v obsa
zených oblastech. V Gherle právě tato zvěst kolovala. Avšak místo 
toho jsem našel krátký článek o komunistickém diktátorovi, kte
rý na Kubě převzal moc a dělá Americe přímo před nosem těž
kosti. Jako první mne navštívil velitel Alexandrescu. Řekl, že moje 
nové prostředí je příkladem života, který se přede mnou otevírá. 
Začal napadat křesťanskou víru. Kristus prý byl jen smyšlenkou 
apoštolů, aby oklamali otroky nadějí na svobodu v ráji. 

Sáhl jsem po novinách a podal jsem mu je. ,, Tyto noviny jsou 
vytištěny v tiskárnách strany," řekl jsem. ,,Mají datum z července 
1963, což znamená tisíc devět set šedesát tři let od narození ně
koho, o kom tvrdíte, že nikdy nežil. Nevěříte v Krista, ale přijí
máte ho jako zakladatele naší civilizace." 

Alexandrescu pokrčil rameny. ,, To nic neznamená. Letopočet 
je prostě jen zvyk." 

,,Ale když Ježíš nikdy na svět nepřišel, jak tento zvyk vznikl? 
Vymysleli si jej nějací lháti?" Představte si, že mi budete vyprá
vět, jak Rusové přistáli na Marsu. Nemusím vám věřit. Ale když 
otočím knoflíkem rádia a z New Yorku uslyším, že jim Američa
né blahopřejí, pak vím, že to musí být pravda. Stejným způso
bem musíme uznat existenci Krista jako historický fakt, protože 
v talmudu je zmiňován Kristovými největšími nepřáteli farizeji. 
Jsou tam rovněž uvedena jména jeho matky, a některých apoš
tolů. A opět by na nás mělo zapůsobit, že farizeové neupírají 
Kristu zázraky, jen protestují, že Ježíš tyto zázraky vykonal po
mocí černé magie. Také mnozí pohanští pisatelé ho uznávají. Jen 
komunisté tuto jasnou historickou skutečnost popírají, poněvadž 
se nehodí do jejich teorie." 

Alexandrescu se dále nehádal. Místo toho mi poslal knihu. Bylo 
nádherné mít po všech těch letech zase v ruce knihu, i když to 
byl jen průvodce pro ateisty. Tato příručka, na Západě neznámá, 
je velmi důležitou četbou pro všechny, kdo chtějí za Železnou 
oponou dělat kariéru. Exemplář měl pěknou vazbu, byl ilustro
ván a opatřen pečlivou argumentací. Začínal vznikem nábožen-
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ství a pojednával o hinduismu, buddhismu, konfucianismu a islá
mu. Pak přišlo na řadu křesťanství s jednou kapitolou pro kaž
dou konfesi. Katolictví bylo hodnoceno velmi zle. Protestantis
mus se jevil již v lepším světle (Luther se postavil proti papeži), 
ale všechna náboženství byla označena jako podvod. Věda to do
kázala, a proto církev vědce vždy pronásledovala. Jedna·celá ka
pitola líčila církev jako nástroj kapitalismu po všechna staletí. Na
pomenutí Krista, milovat nepřátele neznamená nic jiného, než 
se pokořit před vykořisťovateli. Zvláštní oddíl byl věnován ko
rupčnímu chování ruského kněžstva. (Kniha byla zřejmě přelo
žena z ruštiny). Křesťanské zvyky zde byly použity zavádějícím 
způsobem, aby se ukázalo, že jsou založeny na pohanských po
věrách. Poslední kapitola analyzovala způsoby ateistické propa
gandy a končila seznamem sovětských protináboženských de
kretů. Nad tím jsem usnul. 

KONCEPTY KÁZÁNÍ 

Během několika příštích týdnů jsem žil mezi neustálým stří
dání slibů a hrozeb, mezi pokojem s květinami a vykachličko
vanou celou s oslepujícím, pronikavým světlem a tlampači, mezi 
dobrými a pravděpodobně drogami promíchanými jídly a hla
dem, mezi argumentováním a brutálním trestáním. Když jsem 
jednoho rána právě prodělával „léčbu horkem", přivedli ke mně 
otce Andricu, bývalého „rudého kněze", který se kál. Seděl a lapal 
po vzduchu. Když už to nemohl déle vydržet, vyskočil a bušil 
divoce do dveří a snažně prosil, aby ho pustili ven. Ihned se ob
jevil velitel. 

,,Může být ještě větší horko," řekl Alexandrescu. ,,Nebo mů
žete být svobodnými lidmi, jen když budete chtít. Ale když vás 
propustíme, jak se budete chovat a jak budete kázat? Chci, abys
te mi napsali koncept." Dal nám papír a tužku a odešel. Pustili 
jsme se do psaní. Když jsem skončil, podal jsem Andricuovi svůj 
papír a vzal si jeho, abych si ho pročetl. 

,,Taková kázání můžete slyšet každou n�děli," hájil se. ,,Po
kroková, vědecká a v duchu marxismu." Rekl jsem mu: ,,Ne
obelhávejte se, otče Andricu, víte dobře, že tím popíráte vše, v co 
věříte. Když �ěz ztratí víru, pak by měl aspoň mlčet. Nechci 
mluvit o Božím soudu, ale co by si pomysleli členové vaší círk
ve, vaši přátelé a vaše rodina, kdyby slyšeli, že kážete takové věci? 
Nedejte se znovu oklamat komunisty. Kupují si vás sliby, které 
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stejně nikdy nedodrží." Ještě dlouho jsem se s Andricu přel a při
pomínal mu, že ve svém nitru je stále přesvědčen o pravdivosti 
křesťanské víry. Nakonec řekl: ,,Dejte sem to kázání," a roztrhal 
je na kusy. 

HORIZONT MRA VENCE 

Ve velké hale začala další série „ bojových shromáždění". Účast
nily se jich stovky vězňů, a také tam poslali nás ze zvláštního 
oddělení. Většinou ted' přednášeli muži, kteří byli ještě před ne
dávnem s námi na cele. Prošli školením a znovu se vrátili, aby 
deklamovali chvalozpěvy na komunismus, který jim způsobil léta 
utrpení. Jejich protináboženské útoky se opíraly často o "ÝJ>9Vědi 
moderní teologie, která popírá autoritu Písma svatého. Ríkali 
nám: ,,Studujte vlastní myslitele. TI dokázali, že křesťanství nemá 
objektivní pravdu." 

Deset až dvanáct hodin denně jsme poslouchali tyto přednáš
ky, ť!častnili jsme se diskusí a sáli hesla z magnetofonových pás
ků. Rečníci, kteří prošli praním mozku, apelovali častěji a bru
tálněji na naše „idy" než političtí funkcionáři. Jejich obrazy 
svobody, peněz a čestného postavení působily mnohem přesvěd
čivěji. 

23. srpna, ve výročí ukončení války s Ruskem, byla většina 
vězňů už tak dalece zpracována, že věřila všemu, co jim řekli. 
Major Alexandrescu zahájil svou řeč před velikým shromáždě
ním v hale: ,,Máme dobrou zprávu." Rolníci, kteří přišli o své 
statky, se blaženě usmívali, když Alexandrescu oznamoval, jak 
jejich země v kolektivech rozkvétá. Bývalí obchodníci a bankéři 
souhlasně tleskali, když řekl, že obchod je na vzestupu. 

,,Někteří z vás pochopili, oč jde. Ostatní jsou stále pošetilí. Idio
ti! Sedíte ve vězení deset nebo patnáct let a čekáte až Američané 
přijdou a osvobodí vás. Chci vám říct, že Američané přicházejí, 
ale ne aby vás osvobodili. Přicházejí, aby s námi navázali obchod
ní styky!" Alexandrescu řekl, že strana pod vedením minister
ského předsedy Gheorghiu-Deje podnikla kroky, aby získala 
obchodní přízeň Západu. Dostali jsme půjčky a za pomoci Zá
padu stavíme továrny, zřizujeme atomové elektrárny. ,, Vy hlu
páci!" chrlil na nás. ,,Žili jste v iluzích. Známe Američany lépe 
než vy. Kdo žebrá, nedostane nic, ale ten, kdo uráží a posmívá 
se, dostane vše co chce. My jsme byli chytřejší než vy!" 

Kdosi se pronikavě zasmál a ostatní se přidali. Brzy se celá hala 
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otřásala smíchem, který začínal být hysterický. Velitel utišil sál 
zvednutím ruky. V dobré náladě prohlásil, že nám chce vyna
hradit, že se nemůžeme účastnit oslav dne osvobození, a proto 
zařídil, abychom je sledovali v televizi, která zde byla k tomuto 
účelu instalována. 

Televizní vysílání začalo projevem Gheorghiu-�e a dalších 
řečníků o pádu nacistického režimu v Rumunsku. Zádný řečník 
pochopitelně nezmínil, jak důležitou roli sehráli 23. srpna 1944 
mladý král Michael nebo národní vůdce rolníků, státník Juliu 
Maniu, nebo komunistický ministr spravedlnosti Patrascanu, 
protože král už žil v exilu a ti druzí dva zatím zemřeli ve vězení. 

Ještě jsem měl v paměti, jak se lidé v prvních letech komunis
tického panství snažili podle možnosti těmto oslavám vyhnout. 
Ale teď, když přehlídka začala, byl jsem ohromen nekonečnými 
řadami lidí, pochodujících kolem portrétů Marxe, Lenina a Deji 
pod vlajícími rudými vlajkami. Slyšeli jsme břesknou dechovou 
hudbu, zdravice davu a skandování: ,,23. srpen nám přinesl svo
bodu!" ,, Tohle dřív nebylo," řekl jsem otci Andricovi, který seděl 
vedle mne. 

Odpověděl mi šeptem: ,,Když je děvče zneuctěno poprvé, brání 
se. Podruhé jen protestuje a po třetí se jí to líbí." Když představe
ní skončilo, začalo další. 

,,Budeme o oslavách diskutovat," přikázal Alexandrescu. 
Všichni přítomní se jeden za druhým vyjadřovali. Bývalí vojáci, 
policisté, statkáři, rolníci, průmyslníci. Každý ukončil svůj pří
spěvek heslem „23. srpen nám přinesl svobodu!" 

Přišla řada na mne. Začal jsem v tónině dne. ,,Jestli je zde ně
kdo, komu 23. srpen přinesl svobodu, pak jsem to já. Fašisté mne 
jako Žida nenáviděli, a kdyby Hitler vyhrál válku, byl by dnes 
ze mne jen kousek mýdla. Ale žiji a Bible říká, že živý pes je lepší 
než mrtvý lev." 

Za souhlasného mručení jsem pokračoval. ,,Ale v jiném smys
lu slova jsem byl svobodný už před 23. srpnem. Dovolte mi to 
vysvětlit. Ve starověku četl Tyran ze Syrakus knihu filozofa Epik
teta, který byl otrokem. Byl knihou tak nadšen, že nabídl Epikte
tovi propuštění na svobodu. »Osvoboď se sám,« odpověděl Epik
tet. Jeho návštěvník namítl: »Ale já jsem král.« Filozof odpověděl: 
»Tyran, který je ovládán svými žádostmi, je spoután. Otrok, kte
rý ovládá své vášně, je svobodný. Králi, osvoboď se sám!«" 

V hale nastalo úplné ticho. ,,Ačkoliv jsem ve vězení, jsem svo
bodný. Ježíš mne osvobodil od mé viny a od temnoty v mé mys
li. Děkuji událostem 23. srpna za osvobození od fašismu. Ale za 
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druhou svobodu, svobodu ode všeho pomíjitelného i od smrti, 
děkuji Ježíši." 

Velitel vyskočil: 
"
Ten nesmysl můžete vyprávět Gagarinovi, 

který byl ve vesmíru, ale žádnou stopu po Bohu nenašel!" Smál 
se a vězni se smáli s ním. 

Odpověděl jsem věcně: ,,Když mravenec poleze kolem mé 
podrážky, může právem tvrdit, že Wurmbrandovu stopu nevi
děl." 

MOJE GETSEMANE 

Byl jsem potrestán druhým pobytem ve zvláštním oddělení. 
Navštívil mne tam Alexandrescu, aby mi oznámil, že byl zavraž
děn americký prezident 

,,Co si o tom myslíte?'' zeptal se. 
,,Nemohu tomu věřit." Ukázal mi noviny, kde v jediném od

stavci byla zpráva o smrti Johna F. Kennedyho. 
„Nuže?" Naléhal. Neodbytné otázky tohoto druhu patřily 

k technice, kterou zjišťovali, jakým směrem se ubírají myšlenky 
vězňů. 

,,Jestliže byl Kennedy křesťan, pak se ted' raduje v nebi," od
pověděl jsem. Alexandrescu zase odešel. 

Když jsem byl společně později v jedné cele s otcem Andricu, 
přišli dozorci, aby nás odvedli. Nejprve nám zavázali oči a na 
ruce nám dali pouta. Bylo to jako cesta na popravu. 

Dozorci jen říkali: ,, Teď doprava, tady doleva." 
V odlehlé části vězení nám sundali z očí pásky. Stáli jsme před 

řadou čistých vytápěných kanceláří. Andrica odvedli do jiné části, 
kde pravděpodobně byla hlavní správa vězení. Zůstal jsem stát 
přede dveřmi s dozorcem, který naslouchal, když jsem jednou 
tiše vyprávěl o Kristu. 

Zašeptal: ,,Můj ubohý příteli. Budete to mít těžké, ale vydržte 
ve jménu Božím." Poodstoupil několik kroků, obličej měl na
prosto bez výrazu, ale jeho slova mne zahřála. 

Otevřely se dveře a dovedli mne k muži v generálské unifor
mě. Byl to náměstek ministra vnitra Negrea. Vyzařovala z něho 
inteligence, zdůrazněná energickým výrazem cikánského obli
čeje. Vedle něho seděl politický důstojník a několik funkcionářů 
z Bukurešti. 

Negrea řekl zdvořile: ,,Studoval jsem váš případ, pane Wurm
brande. Vaše názory jsou mi lhostejné, ale líbí se mi, že stále zů-
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stáváte tak pevný. My komunisté jsme také tvrdošíjní. Sám jsem 
byl také často ve věrení. Mnohokrát se snažili změnit moje myš
lení, ale zůstal jsem pevný. Myslím, že je na čase, abychom si vyšli 
vstříc. Jste-li hotov upomenout na to, co jste vytrpěl, upome
neme, co jste dělal proti nám. Jednoduše obrátíme list a z nepřá
tel se staneme přáteli. Aniž byste jednal proti svému přesvědče
ní, můžete zůstat dál věrný sám sobě, a přece vstoupit do období 
plodné spolupráce." 

Ležela před ním otevřená akta. ,,Četl jsem dokonce vaše kázá
ní. Vykládáte Bibli velice krásným způsobem. Ale musíte uvážit, 
že žijeme v době vědy." 

,,Co asi teď přijde?" kladl jsem si otázku, když mi Negrea za
čal přednášet stranickou vědu." Podnikl tento významný stát
ník cestu dlouhou ttista dvacet kilometrů jen proto?" Stejně jako 
se Dunaj vine rovinou v mnohých zákrutách a obloucích, až ko
nečně dosáhne moře, tak i jeho teč došla k rozhodujícímu bodu. 

„Potřebujeme takové lidi jako jste vy. Nechceme, aby k nám 
lidé přicházeli z oportunismu, ale proto, že uznali falešnost svého 
dřívějšího myšlení. Budete-li ochoten podpořit nás v boji proti 
pověře, můžete ihned učít nový život Dostanete velmi dobře 
placené místo a společně se svou rodinou budete žít v blahobytu 
a �pečí. Co tomu říkáte?" 

Odpověděl jsem, že jsem nalezl radost v životě, který právě 
vedu. Ale co se týká mojí pomoci straně, myslím že vím, jak bych 
mohl po svém propuštění pracovat. Politický důstojník se vzty
čil. Negrea tekl: ,,Myslíte tím, že byste chtěl pro nás pracovat?" 

,,Navrhuji, abyste mne poslali spolu s vaším nejlepším mar
xistickým ideologem od města k městu a od vesnice k vesnici. 
Nejprve předložím nevědomost a hloupost uostalé křesťanské 
víry, pak váš marxista vysvětlí své teorie, a lidé si budou moci 
sami vybrat." Negrea se na mne dlouze podíval. ,,Provokujete 
nás, pane Wurmbrande. Právě to se mi na vás h'bí. My komunis
té jsme odpovídali u starých časů svým pánům stejně. Nebu
deme se hádat. Mám pro vás lepší návrh. Nikdo z vás nechce udě
lat ateistického propagandistu. Když skutečně tolik lpíte na své 
zastaralé víte, ačkoliv nemohu pochopit, že tak inteligentní člo
věk může přijmout takový nesmysl, pak si při tom zůstaňte. Ale 
myslete na to, že moc je v našich rukou. Komunismus dobyl tře
tinu světa. Orkev se s námi musí smířit. Vyložme konečně jed
nou karty na stůl. Otevřeně řečeno, jsme znechuceni církevními 
vůdci, kteří dělají všechno, co jim řekneme, a někdy ještě nad to. 
Sami se v očích lidu zkompromitovali. Ztratili naprosto kontakt 
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se skutečným děním." Negrea jmenoval současné biskupy jed
noho po druhém „ Buájsou bezmocní nebo členy strany, a všichni 
to vědí. Kdyby se stal biskupem muž jako jste vy, mohl by si 
podržet svoji víru, a přesto být věrný vládě. Vaše Bible říká, že 
máte být podřízeni vrchnosti, protože je dosazena Bohem. Proč 
byste neměl držet s naší vládou?" 

Nic jsem neříkal. Negrea požádal ostatní funkcionáře, aby nás 
nechali na okamžik o samotě. Byl přesvědčen, že jeho nabídku 
přijmu, a chtěl mi svěřit něco, co nebylo určeno pro uši ostatních. 

„Strana udělala chybu," začal, ,,když napadla Světovou radu 
církví. Zpočátku jsme ji považovali za špionážní kruh, ale zú
častnění faráři jsou většinou proletářského původu. Nejsou to 
vlastníci, nýbrž úředníci ve vysokém postavení. Místo abychom 
je potírali, měli jsme je získat na svou stranu, a tak by se celá or
ganizace stala naším nástrojem." 

Nahnul se přes psad stůl: ,,Pane Wurmbrande, tady nám mů
žete pomoci. Pracoval jste pro Světovou radu církví. Jste v za
hraničí široko daleko znám. Stále dostáváme na vás mnoho do
tazů. Kdybyste se stal biskupem, pomohl byste ostatním našim 
spojencům ze Světové rady církví vybudovat baštu - ne ateismu, 
nýbrž socialismu a míru. Znáte přece celosvětový lidský ideál, 
který stojí za našimi kampaněmi pro mír a za úsilím o zákaz ato
mových zbraní. Budete přitom moci vzývat Boha ke spokojenosti 
srdce. Do této oblasti se vám nebudeme vměšovat." 

Na okamžik jsem se zamyslel. 
„Jak daleko tato spolupráce půjde? Biskupové, kteří pro vás 

dříve pracovali, museli špiclovat vlastní kněze. Čeká se ode mne 
totéž?" 

Negrea se začal smát. ,, Váš úřad nebude vyžadovat žádné 
zvláštní povinnosti. Každý kdo ví o činu, který může poškodit 
stát, je povinen ohlásit člověka, jenž se ho dopouští. Jako biskup 
se jistě o takových věcech doslechnete. Nynější luteránský bis
kup Rumunska je velmi starý. Byl byste tedy budoucím bisku
pem a od samého začátku vlastně nejvyšší hlavou vaší drkve 
v Rumunsku." 

Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou a Negrea s tím souhlasil. 
„Setkáme se než odjedu do Bukurešti, abych dal do pořádku vaše 
propouštěcí listiny," řekl. 

Odvedli mne na izolaci. Tam jsem ležel a celé hodiny přemýš
lel. Vzpomněl jsem si na starou židovskou historku o muži, kte
rý žádal o čas na rozmyšlenou. Byl to rabín, kterého inkvizice 
vyzvala, aby zapřel svoji víru. Příštího rána rabín řekl: ,,Nechci 
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se stát katolíkem. Ale mám ještě poslední prosbu. Než shořím na 
hranici, ať je mi vyříznut jazyk, protože jsem neodpověděl hned. 
Neboť na takovou otázku je jen jedna odpověď, a ta zní ne." 

Ale toto byla jen jedna stránka věci. Naproti tomu jsem věděl, 
že oficiální církev v komunistické zemi může obstát jen tehdy, 
když je do určité míry hotova k ústupkům. Již placení daní ateis
tickému státu je pro křesťana kompromisem. Je snadné říci, že 
církev musí do podzemí, avšak podzemní církev potřebuje pro 
svou práci krycí organizaci. Chybí-li, pak miliony lidí nemají 
místo k bohoslužbám, nemají faráře, který jim káže, nikoho, kdo 
je křtí, oddává a pohřbívá mrtvé. Avšak pro mne to byla nepi'ed
stavitelná alternativa, že bych mohl několika příležitostně pro
nesenými slovy napomáhat kolektivizaci nebo takzvanému boji 
za mír. 

Kromě toho jsem už léta neviděl ženu a syna. Nic jsem o nich 
nevěděl, ani zda jsou vůbec na živu. Politický důstojník i'ekl, že 
Sabina je ve vězení. Co se s ní a s Mihaiem stane, když tuto na
bídku odmítnu? Potřeboval jsem sílu shora, abych mohl říci ne; 
znamenalo to dalších jedenáct let vězení, spojených s obětováním 
rodiny, a téměř jistou smrt za hrozných okolností. Avšak v této 
chvíli byla Boží tvát zahalena a víra mne opustila. Viděl jsem před 
sebou obrovitou postavu komunismu, ovládající velikou část 
světa a hrozící pohltit i zbytek. Byl jsem vnitřně drcen nebezpe
čím smrti, výhledem na další a další bití, hrozícím hladem a strá
dáními, k nimž jsem odsoudil ženu a syna. Moje duše se podo
bala lodi zmítané prudkou bouří ze strany na stranu. V jednom 
okamžiku jsem klesl do nejhlubší hlubiny a v příštím jsem byl 
vynesen až k nebi. Během těchto hodin jsem pil Kristův kalich. 
A jako Ježíš, vrhl jsem se tváří na zem, přerušoval modlitbu vý
křiky a prosil Boha, aby mi pomohl pi'ekonat toto hrozné poku
šení. 

Po modlitbě jsem byl poněkud klidnější. Ale stále jsem pi'ed 
sebou viděl Nichifora Dajana, Radu Ghinda a mnoho dalších 
včetně patriarchy, kteří Ježíšově věci způsobili škodu. Byly jich 
tisíce a nyní jsem se stal i já malověrným. Budu pro slabost těla 

pohlcen jako oni? Začal jsem pečlivě rekonstruovat všechny pří
ležitosti, v nichž jsem hájil pravdu křesťanské víry. Opakoval jsem 
si pro sebe nejjednodušší otázky „Je cesta lásky lepší než cesta 
nenávisti? Osvobodil mne Kristus od břemene hříchu a pochyb
nosti? Je Spasitel? Konečně mi už nepřipadalo těžké odpovědět 
na tyto otázky kladně. A když jsem to udělal, jako by z mé mysli 
spadla ohromná tíže. Hodinu jsem ležel na posteli a říkal si: 
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,,Budu se snažit nemyslet teá na Ježíše." Ale bylo to marné. Ne
mohl jsem myslet na nic jiného. Bez víry v Ježíše bylo mé srdce 
prázdné. Naposledy jsem přemýšlel o Negreově nabídce. Mys
lel jsem na tyrany, počínaje Nebukadnezarem, který ustanovil 
krále nad Židy, na Hitlera, který v celé Evropě dával svým lout
kám klíčová postavení. Na mé vizitce by stálo: Richard Wurm
brand, luterský biskup Rumunska, dosazený tajnou policií. Ne
byl bych ve svatém úřadu biskupem Kristovým, nýbrž policejním 
špiclem státní instituce. 

Potom jsem se opět modlil a cítil, jak se do mé duše vrací po
koj. Příštího dne mne zavolali znovu. Mezi jinými byl vedle Ne
greiho také velitel Alexandrescu. Řekl jsem, že nemohu nabídku 
přijmout. Celý komplex otázek byl probírán ještě jednou. Když 
jsme došli na téma Světové rady církví, Negrea znovu požádal 
ostatní, aby opustili místnost. Potom mne naléhavě prosil, abych 
své odmítnutí ještě jednou zvážil. 

Řekl jsem: ,,Necítím se hoden stát se biskupem. Nebyl jsem 
hoden ani být farářem. Dokonce být prostým křesťanem je pro 
mne příliš. První křesťané šli na smrt se slovy: »Ouistianus sum« 
- »jsem křesťan«, a to jsem neudělal. Místo toho jsem začal uva
žovat o vaší nabídce. Nemohu ji přijmout." 

,, Dobře, tak si najdeme jiného, kdo ji přijme," pohrozil. 
„Když si myslíte, že mi můžete dokázat, že se mýlím, pak mi 

předložte vaše ateistické argumenty. Vím, na jakých argumen
tech je založena moje víra, a hledám jen pravdu." 

Zeptal se: ,,Jistě víte, jaké následky to bude mít pro vaši bu
doucnost." 

„Promyslel jsem si to dobte, a zvážil nebezpečí a raduji se, že 
mohu trpět pro něco, co je podle mého pevného přesvědčení je
diná a definitivní pravda". 

Negrea se na mne podíval pohledem člověka, který pocho
pil, že marnil čas. Zůstal až do posledního okamžiku zdvořilý, 
pokynul mi, zavtel aktovku, vstal a došel k oknu. Tam stál 
a díval se ven, dokud mi dozorci nenasadili pouta a neodvedli 
mne. 

KŘESŤANSTVÍ JE MRTVÉ 

Ve zvláštním oddělení jsem zůstal dlouhou dobu; jak dlouho, 
nemohu s určitostí říct. časem splynuly určité úseky mého vě
zeňského života v jediný hrozný den. Praní mozku přibralo na 
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intenzitě, avšak jeho metoda se nezměnila. Z tlampačů teá zně
lo: 

Kfes!anstvf je mrtvé. 
Kfes!anstvf je mrtvé. 
Kfes!anstvf je mrtvé. 

Na jeden den si však jasně pamatuji. Rozdali nám korespon
denční lístky, na nichž jsme měli pozvat své rodiny a poprosit je, 
aby nám přinesly balíčky. Když přišel uvedený den, oholili mne, 
umyli a dostal jsem čistou košili. Hodiny ubíhaly, seděl jsem 
v cele, zíral na bělostné kachlíčky, ale nikdo nepřišel. Ten večer 
se pouze vystřídali dozorci. Tehdy jsem ještě nemohl vědět, že 
dopisnice nebyla nikdy odeslána. Stejný trik sehráli také s dalšími 
tvrdošíjnými vězni. Tlampač opakoval: 

Nikdo tě už nemá rád. 

Nikdo tě už nemá rád. 

Nikdo tě už nemá rád. 

Začal jsem plakat Tlampač oznamoval: 

Už se k tobě nechtějf ani znát! 
Už se k tobě nechtějf ani znát! 
Už se k tobě nechtěj( ani znáti 

Nemohl jsem tato slova ani slyšet, ale nemohl jsem jim utéct. 
Následující den přinesl kruté „bojové shromáždění", kterého se 
zúčastnili jen oklamaní muži. ,,Mnoho jiných žen přišlo," říkal 
řečník. Jen my jsme byli ti hloupí. Rodiny nás odepsali. Opustili 
nás. Naše ženy právě v tu dobu ležely v posteli s jinými muži. Se 
vší neslušností, která se mu nabízela, nám líčil, co se mezi nimi 
dělo. A kde jsou vaše děti? Na ulidch, a jsou z nich ateisté. Ani si 
nepřejí opět své otce vidět. Jak jsme jen hloupí! 

Ve zvláštním oddělení jsem dennodenně naslouchal slovům 
z tlampače: 

Kfes!anstvf je mrtvé! 
Kfes!anství je mrtvé! 
Kfes!anstvf je mrtvé! 

časem jsem začal věřit tomu, co nám v těch měsídch namlou-
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valí. Křesťanství zemřelo. Bible předpovídá velké odpadnutí od 
víry, a já jsem se domníval, že tato doba už nastala. 

Pak jsem myslel na Marii Magdalenu, a snad právě ta myšlen
ka mne zachránila před jedem posledního a nejtěžšího stadia 
praní mozků ubíjejícím duši. Vzpomněl jsem si, jak byla Kristu 
věrná, i když na kříži zvolal: ,, Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 
opustil." A když jeho mrtvé tělo leželo v hrobě, plakala v jeho 
blízkosti a čekala, až vstane. Tak i já, když jsem nakonec uvěřil, 
že křesťanství je mrtvé, jsem si tekl: ,,Přesto v ně budu věřit dál 
a plakat u jeho hrobu, dokud opět nevstane, a to se jistě stane." 

TEN, O NĚMŽ ŘEKLI, ŽE JE MRTEV, ŽIJE 

V červnu 1964 shromáždili všechny vězně v hlavní hale. Veli
tele doprovázeli důstojníci, a my jsme se připravovali na nové 
stadium bojových shromáždění. Místo toho major Alexandrescu 
oznámil, že na základě vládou vyhlášené všeobecné amnestie 
budou propuštění všichni političtí vězní. 

Nemohl jsem tomu uvěřit. Když jsem se podíval kolem sebe, 
viděl jsem samé bezvýrazné obličeje. Potom dal velitel znamení 
a celý sál propukl v radostný pokřik. Kdyby jim řekl: ,,Zítra bu
dete všichni zastřelení", také by aplaudovali a volali: ,,Naprosto 
v pořádku, nezasloužíme si život." 

Avšak toto oznámení nebyl další nový trik, jak jsme se zprvu 
domnívali. V létě toho roku bylo propuštěno mnoho tisíc vězňů. 
Vděčili jsme za to obnovenému „ tání" mezi Východem a Zá
padem, a ačkoliv jsem to ještě nevěděl, také opravdové změně 
smýšlení našeho ministerského předsedy Gheorgiu-Deje. Po le
tech pochybností o zásadách komunismu se vrátil k víře, v níž 
ho vychovávala jeho matka, a které sama zůstala po celý život 
věrná. Dej přišel k víře prostřednictvím své služebné a jejího strý
ce, dobrosrdečného starého muže, který s ním často mluvil o Bibli. 
Víra v Krista, ačkoliv ji veřejně nevyznal, mu dala sílu vzepřít se 
sovětským vládcům. Nedbal na jejich hrozby, navázal vztahy se 
Západem a dal tak příklad osta� utlačeným zemím. Naneštěstí 
o několik měsíců později zemřel. Ríká se, že jeho smrt byla uspí
šena sovětskými agenty. 

Přišel jsem na řadu, abych byl propuštěn. Pattil jsem do jedné 
z posledních skupin asi sta mužů, kteří byli shromážděni ve velké 
hale. Byli jsme téměř posledními vězní, kteří v Gherle zbyli. Na 
chodbách panovalo nezvyklé ticho. Ostříhali nám vlasy a dostali 
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jsme obnošený, ale čistý oblek. Právě jsem přemýšlel, co se asi 
stalo s původním majitelem obleku, když jsem slyšel volání ně
jakého muže: ,, Bratře Wurmbrande!" Přišel ke mně a řekl, že 
pochází ze Sibiu. Považoval jsem ho tedy za člena našeho tam
ního sboru. 

„ Váš syn mi o vás mnoho vyprávěl. Byli jsme spolu v jedné 
cele." 

,,Můj syn ve vězení? Ne, ne, to musí být omyl!" 
„Chcete tím říct, že to nevíte?" pokračoval muž. ,,Je už šest let 

ve vězení." Odvrátil jsem se a on odešel. Tato rána byla téměř 
větší, než jsem mohl unést. Mihai měl slabé zdraví, a nikdy by 
nevydržel útrapy delšího vězení. 

Byl jsem uvnitř ještě ztrnulý hrůzou a bolestí, když za mnou 
přišel velitel Alexandrescu. ,,Nuže, Wurmbrande," tázal se zvě
davě, ,,kam teď půjdete, když jste volný?" 

,,Nevím. Bylo mi oficiálně sděleno, že moje žena je ve vězení, 
a právě teá jsem se dověděl, že také můj jediný syn byl uvězněn. 
Nikoho jiného nemám." 

Alexandrescu pokrčil rameny. ,,Co, mladík také? Jak se cítíte, 
když víte, že máte syna šibeničníka?" 

,,Jsem si jist, že není ve vězení za krádež nebo pro jiný zločin. 
A protože tam je kvůli Kristu, jsem na něho pyšný." 

„Co?" křičel. ,, Vydávávali jsme na vás tolik let takové peníze 
a vy jste pyšný na to, že vaše rodina sedí ve vězení kvůli tako
vým věcem?" 

„Nechtěl jsem, abyste pro mne něco vydávali," řekl jsem. Tak 
jsme se rozešli. 

Opustil jsem vězení v obleku jiného muže. Na ulicích Gherly 
jsem si připadal jako oslepený. Auta kolem mne hlučně projíž
děla, a tak jsem se vydal na cestu poněkud úzkostlivě. Moje oči 
byly šokovány dámskými šaty v barvách nejrůznějších květin. 
Hudba z rádia, vycházející otevřeným oknem, na mne působila 
jako přeslazená káva. Vzduch byl čistý a svěží, jako by na kraji 
malého města kosili seno. Ale vše bylo zastíněno myšlenkou na 
ženu a syna, kteří jsou ve vězení. 

Autobusem jsem jel do nedalekého města Kluž, kde jsem měl 
přátele. Ale ti se přestěhovali. V tíživém horku vrcholného léta 
jsem se vláčel od jednoho domu ke druhému, až jsem je konečně 
našel. Předložili mi koláče, ovoce a všechny možné jiné dobroty. 
Na stole jsem také viděl pěknou hnědou cibuli. Tak často jsem 
toužil po cibuli, abych se zbavil chuti vězeňské stravy! Ale teá 
jsem o ni raději nechtěl prosit. 
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Zavolal jsem jednomu z našich sousedů v Bukurešti. Hlas, 
který odpověděl, pattil Sabině! ,, Tady je Richard. Myslel jsem, že 
jsi ve vězení." 

Slyšel jsem zmatený hluk. Mihai vzal sluchátko. 
,,Matka omdlela. Zůstaň u telefonu." Další podivné zvuky. 

Potom Mihai řekl: ,, Už je v pořádku. Mysleli jsme, že jsi mrtvý." 
Mihai nikdy ve vězení nebyl. Lživá zpráva, kterou jsem dostal, 
byla tečkou nad i, která měla vyzkoušet moji reakci na vymý
vání mozků. 

Jel jsem vlakem do Bukurešti. Když vjížděl na nádraží, viděl 
jsem shluk lidí. Muži, ženy a děti. Měli ruce plné květin. Říkal 
jsem si, kdo je asi ten šťastný, pro koho je připraveno takové při
vítání? Potom jsem viděl známé obličeje a vyklonil se z okna 
vozu, abych zamával. Když jsem vystoupil z vlaku, vypadalo to, 
jako by mě přišli přivítat všichni lidé z naší církve. Pak jsem ob
jal ženu a syna. 

Ten večer mi Sabina vyprávěla, že už před lety dostala zprávu 
o mé smrti. Zdráhala se tomu uvěřit, i když ji navštívili cizí lidé, 
kteří se vydávali za bývalé vězně, a tvrdili, že byli přítomni mému 
pohřbu. 

,,Budu na něho čekat," řekla. 
Léta plynula bez jediné zprávy. Pak přišel ten telefon. Pro ni 

to bylo, jako bych vstal z mrtvých. 

POSLEDNf VYUČOVÁNI VE VLASTI 

Několik měsíců po propuštění z vězení jsem šel jednou v neděli 
se skupinou školních dětí na procházku. Zpočátku nám šli v pa
tách tajní policisté, ale když viděli, že jdeme do zoo, nechali nás. 

Dovedl jsem děti ke lví kleci. Shlukly se kolem mne, takže jsem 
mohl mluvit potichu. 

Řekl jsem jim: ,, Vaši předkové ve víře v Krista byli takovým 
zvířatům předhazováni. Šli s radostí na smrt, protože věřili v Je
žíše. Může přijít doba, kdy i vy budete muset jít do vězení a trpět, 
protože jste Kristovi. Musíte se nyní rozhodnout, jste-li ochotni 
v takovém dni obstát." 

Se slzami v očích říkal jeden po druhém ano. Nekladl jsem jim 
další otázky. To bylo moje poslední konfirmační vyučování, než 
jsem opustil vlast. 
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DOSLOV 

V předmluvě jsem už napsal, proč jsem se rozhodl opustit svou 
zemi a jak jsem se dostal na Západ. Jedno bych chtěl ještě připo
jit. Na stěně městské budovy ve Washingtonu je zazděna velká 
měděná pamětní tabule. Na této desce je vyryta ústava Spojených 
států. Díváte-li se na ni zblízka, vidíte pouze vyrytý text. Když 
však poodstoupíte a změníte tak úhel pohledu, je v textu vidět 
tvář Jiřího Washingtona. Tak by tomu mělo být i s touto knihou. 
Obsahuje epizody ze života jednoho člověka, podává zprávu 
o těch, kteří s ním byli společně ve vězení. Ale za vším má být 
vidět Kristus, který nás držel ve víte a dal nám sílu k vítězství. 
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Dramatický příběh evangelického pastora 
uprostřed horroru komunistického vězení 

V BOŽÍM PODZEMÍ 
Richard Wurmbrand 

Uvězněn rumunskými komunisty pro svou činnost v křesťan
ském podzemí, stává se farář Wurmbrand předmětem 
krutého středověkého mučení. Navzdory všemu utrpení je 
jeho víra nejenom zachována, ale dokonce pozoruhodně 
upevněna. Po čtrnáct let se o svou víru sdílí se spoluvězni 
a přináší jim božské potěšení. Když se ocitá na samovazbě, 
nalézá prostřednictvím morseovky kontakt s dalšími vězni 
a po dva roky jim předává své poselství křesťanské lásky 
a naděje, které vyklepává na zeď cely. Když u něho propu
ká tuberkulóza, dostává se ve vězeňské nemocnici na 
„ pokoj smrti". Ačkoliv jsou jeho plíce fatálně zasaženy, jeho 
tělo poseto hnisajícími ranami od bičování a kopanců, slou
ží i na tomto místě hrůzy umírajícím vězňům. Přes trýzeň 
vzpomínek na opuštěnou manželku a syna dokáže zoufalé 
spoluvězně rozesmát anekdotami a veselými příběhy. 
Odolává i pokušením a tlakům, aby se za své propuštění stal 
komunistickým informátorem. Jen Božím zázrakem vychází 
z vězení živ a stává se hlasem, který volá do světa ve pro
spěch pronásledovaných křesťanů. 

Po odchodu na Západ v roce 1965 založil Richard 
Wurmbrand se svou manželkou Sabinou mezinárodní 
misijní společnost Hlas mučedníků, která dodnes slouží 
trpící církvi po celém světě. 

,,Kromě Bible mnou nic neotřáslo tak, jako Wurmbrandovo posel
ství pronásledované církve. Je to poselství tohoto století. Snac;:J 
ještě více: od dob pronásledování křesťanů za císaře Nerona je to 
nejmocnější svědectví křesťanských mučedníků." 

Dr. Kurt Koch 
známý německý evangelický farář a spisovatel 




