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Zapomenut˘ srpen 1976
Pokud se pfiipomíná nûjaké v˘roãí v srpnu, je to vût‰inou 21.
srpen 1968, kdy vojska Var‰avské smlouvy pfiekroãila hranice
âeskoslovenska, aby zardousila poãátky demokratického
v˘voje u nás. Dal‰í vzpomínka mÛÏe b˘t na 21. srpen 1969,
kdy to byla právû tzv. âSLA (âeskoslovenská lidová armáda)
spolu s policií, která dodala v‰em doutnajícím nadûjím
smrtící ránu. O tomto datu se radûji nemluví. Sly‰íme o tom,
Ïe je zapotfiebí prohlásit komunistickou stranu za zloãineckou
organizaci, ale posvátné âeskoslovenské armády, která 41
let potlaãovala lidská práva, se nikdo nedotkne.

Nûkdo by mohl namítnout, Ïe je v˘znamné datum 23. srpen
1939, kdy Molotov s Ribbentropem podepsali smlouvu o
dûlení Evropy. Tato smlouva dala Hitlerovi volné ruce pfii
útoku na Polsko. Dal‰ím srpnov˘m v˘roãím je 29. srpen
1944, kdy zaãalo Slovenské národní povstání.

V Berlínû se letos 13. srpna vzpomínalo padesáté v˘roãí
postavení Berlínské zdi, ale o srpnu 1976, na kter˘ si pamatuji
velice mlhavû, se nikde nemluví. Na srpen pfiesnû pfied
pûtatfiiceti léty bych si ov‰em nevzpomnûl ani já letos, kdyby
se mi nedostala do rukou kniha sedmadevadesátileté
holandské autorky Hebe Kohlbrugge Dvakrát dvû je pût
(MÛj nevypoãitateln˘ Ïivot od roku 1914) v pfiekladu Moniky
Îárské, kterou vydalo nakladatelství EMAN.

O události vydala zprávu Evangelická tisková sluÏba
(Západní Nûmecko). Poskytuje jasn˘ obraz o situaci: 18.
srpna 1976 pfiijel faráfi Oskar Brüsewitz (nar. 1929) na
námûstí mûsta Zeitz  pfied kostel. Vyvûsil nûkolik plakátÛ,
postavil se pfied nû, polil se benzinem a zapálil, vzÀal se jako
Ïivoucí pochodeÀ. Chodci, ktefií vidûli hofiícího faráfie, byli
zdû‰eni a otfieseni. Objevila se policie. Zamífiila ke zdi, strhla
plakáty, srolovala je a sklidila. Teprve potom se starala o
hofiícího muÏe. Zemfiel v nemocnici 22. srpna.

Jak bylo tehdy zvykem, faráfie Brüsewitze oznaãily
v˘chodonûmecké noviny Neues Deutschland a Neue Zeit za
choromyslného. Tentokrát to v‰ak nebylo tak snadné. 13.
záfií poslalo církevní vedení do sborÛ dopis, kter˘ byl pfiedãítán
z kazatelen 19. záfií 1976. Bylo v nûm jasné stanovisko, Ïe
problémy ve spoleãnosti se musí fie‰it. Proti pokusÛm
zesmû‰nit Brüsewitze jako ‰evce (vyuãil se pÛvodnû
obuvníkem) se postavili dokonce i ãlenové strany (SED).
Podle jejich názoru znamenalo toto zesmû‰Àování uráÏku
pracujícího ãlovûka. V záfií 1976 protestovalo tfiicet signatáfiÛ
v dopise adresovaném Erichu Honeckerovi. Mnozí byli
zatãeni.

Mûnilo se klima v celé spoleãnosti. Hebe Kohlbrugge
vypráví o manÏelích, ktefií byli ãleny strany a hájili partajní
doktrínu. Paní Erika onemocnûla v té dobû rakovinou. Pfied
smrtí sdûlila své holandské partnerce: „V‰ecko je to podfuk,
samej podfuk, nic neÏ zdání.“

Stále ve vzduchu visela otázka, kterou vyslovil Oskar
Brüsewitz sv˘m vefiejn˘m sebeupálením, totiÏ otázka nátlaku
ve vûcech svûdomí. Proã má mládeÏ fiíkat a psát nûco, ãemu
nevûfií.

Ke skuteãnému konfliktu do‰lo, kdyÏ v˘chodonûmecká
vláda zavedla povinnou branou v˘chovu, vãetnû stfielby, i
pro dûvãata. JiÏ v roce 1979 do‰lo ke stfietu mezi církví, která
se distancovala od mírové politiky SED (Jednotné
demokratické strany Nûmecka). Církev zvolila heslo Frieden
schaffen ohne Waffen - Mír beze zbraní. Byla v tom jiná
identita, naprosto odli‰ná od stranické. Bûhem tûchto
diskusních shromáÏdûní církev organizovala zvonûní zvonÛ.
Kromû toho se v obou nûmeck˘ch státech konala jednotná
modlitba za mír a drÏela se minuta ticha.

V tento okamÏik se reÏim je‰tû nerozhodl zakroãit. K tomu
do‰lo aÏ tehdy, kdyÏ mládeÏ zaãala nosit ná‰ivku z proroka
Micheá‰e (3; 4): Pfiekuji meãe na radlice. Uprostfied ná‰ivky
byl obrázek plastiky sochafie Vuãetiãe, kterou daroval
Chru‰ãov v roce 1959 OSN na znamení mírov˘ch zámûrÛ
Sovûtského svazu. Mnoho mlad˘ch lidí kvÛli svému postoji
ztratilo ‰anci studovat a nûktefií byli vylouãeni ze ‰koly.

17. ledna 1988 se konala velká povolená demonstrace na
pfiipomínku Rosy Luxemburgové a Olofa Palmeho. Na
plakátu byl v˘rok Luxemburgové: Svoboda je vÏdy jen
svoboda tûch, ktefií mají jin˘ názor. Policie tvrdû zasáhla.
Mladé lidi zkopala, zmlátila a zat˘kala. Nûktefií z nich byli
odsunuti do Západního Nûmecka. Kuriózní byla nabídka
jedné z vÛdãích postav akce: „MÛÏe‰ si vybrat, buì studium
v Anglii nebo osm let ve vûzení.“

Od 12. do 15. února 1988 se konala v DráÏìanech velká
ekumenická konference Za spravedlnost, mír a zachování
stvofiení. Cenzura zakázala publikovat svûdectví z konference.
V srpnu 1989 zaãal exodus pfies Maìarsko a pfies
západonûmecké velvyslanectví v Praze. V kostelech se koná
stále více shromáÏdûní. KdyÏ lidé vycházejí z kostela se
svíãkami, tisíce lidí se k vycházejícím pfiipojují. Nikdo neví,
jestli zasáhne policie nebo armáda. Policie skuteãnû zasahuje
v Berlínû, DráÏìanech, Halle a dal‰ích místech. Ale kostely
se znovu zaplÀují. V Suhlu se se‰lo pfii bohosluÏbách dva
tisíce lidí. PfiestoÏe hrozilo nebezpeãí, Ïe se bude stfiílet, lidé
se znovu a znovu scházejí. Pozdûji vy‰lo najevo, Ïe pût minut
pfied koncem bohosluÏeb v Lipsku, pfii‰el pfiíkaz, „nestfiílet“.
Za pár dnÛ na to padla Berlínská zeì.

Jak je moÏné, Ïe tato Holanìanka zná tak dokonale pomûry
ve v˘chodním Nûmecku a ve v˘chodní Evropû vÛbec? V
mládí se dostala do rodiny Johna Churchilla, jako opatrovnice.
John Churchill, narozdíl od svého str˘ce Winstona Churchilla,
obdivoval Nûmecko a to pfiimûlo Hebe, aby se do Nûmecka

vypravila. Na vlastní oãi vidûla nástup Hitlera. Sama o tom
vypráví: „V semináfii církevní sluÏby pro Ïeny v Berlínû jsem
uÏ získala zku‰enosti s nacistick˘m Nûmeckem. V
Burckardtovû domû se také museli bolestnû rozhodovat.
Napfiíklad se o svátcích vyvû‰ovaly vlajky: vlajka s hákov˘m
kfiíÏem byla symbolem nacionálního socialismu. Mohla vlajka
s hákov˘m kfiiÏem vlát na budovû, v niÏ zaznívalo jméno
JeÏí‰e Krista? âtyfiem z nás se zdálo, Ïe to tak nejde.
Vy‰plhaly jsme nahoru a vlajku sundaly. Velké zdû‰ení ve
vedení semináfie. Nebyli to Ïádní nacisté nebo Nûmeãtí
kfiesÈané, ale nevyvû‰ovat vlajku by znamenalo konec
semináfie a - coÏ bylo je‰tû daleko hor‰í - konec práce s
dûvãaty, která probíhala v téÏe budovû a byla úzce spojena se
semináfiem. Nezlobili se na nás, ale vlajka na stfie‰e zas
rychle zavlála. (Narozdíl od 25. února 1971, kdy se vedení
Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze
rozhodlo dva studenty za stejn˘ pfieãin vylouãit. I tam vlajky
opût rychle zavlály. Pozn. autora)

Bylo to správné? Smí se, musí se reÏimu tro‰ku ustupovat
kvÛli kfiesÈanské práci s mládeÏí? Je to otázka, kterou jsme si
tím ãi oním zpÛsobem kladli státe znovu: smíme zabránit
nûãemu velmi zlému tím, Ïe podáme prst, potom dva a potom
celou ruku…? Smí se to...?“ (str. 13).

Tûsnû pfied vypuknutím války byla Hebe vyho‰tûna z
Nûmecka. V Holandsku se okamÏitû zapojila do odbojové
práce. Hned na zaãátku války to byla akce, pfii které se letáky
upozorÀovalo na nemorálnost prohlá‰ení o arijském pÛvodu.
Následovala ilegální cesta s belgick˘m pasem do ·v˘carska.
Pfii druhé ilegální cestû pfies ·panûlsko do Anglie byla
chycena, ale vymluvila se, Ïe jela za snoubencem do
·v˘carska, coÏ jí vyneslo pouze „deset mûsícÛ“ v
koncentraãním tábofie v Ravensbrücku. Po propu‰tûní
nemohla nikoho ze sv˘ch spolupracovníkÛ v Nûmecku ani v
Holandsku nalézt, protoÏe byli v‰ichni v ilegalitû. Doãkala
se konce války.

Ale jako Holanìanka nemÛÏe do v˘chodního Nûmecka.
Pozdûj‰í spolkov˘ prezident Gustav Heinemann jí seÏene
nûmeckou obãanku. Díky tomu pÛsobí nûjakou dobu po
válce ve v˘chodním Nûmecku. Se svou sestrou Hannou
nav‰tíví nûkolikrát Irán, kde se Hanna stará o slepé dûti. Pak
se pfies KfiesÈanskou mírovou konferenci dostane do
âeskoslovenska, kde uteãe z hotelu a neãekanû nav‰tíví sbor
v Jindfiichovû Hradci. Tato zku‰enost z pfielomu ‰edesát˘ch
a sedmdesát˘ch let jí vede k tomu, Ïe zakládá program, kdy
holand‰tí studenti odjíÏdûjí do v˘chodní Evropy studovat
teologii. Kromû âeskoslovenska jezdí do Rumunska
(Sedmihradska), Maìarska i Polska. V  osmdesát˘ch  letech
posílá holandské profesory, ktefií pfiedná‰ejí po bytech v
âeskoslovensku. Tam v‰ak nemÛÏe, protoÏe v roce 1975 z
nûj byla vyho‰tûna a vrací se tam aÏ po listopadu 1989, kdy
dostává ãestn˘ doktorát Karlovy Univerzity. Dal‰í ãestn˘
doktorát dostává od univerzity v rumunské Cluji.

Za necel˘ch sto let se toho dá skuteãnû stihnout hodnû,
obzvlá‰tû, kdyÏ 2x2=5. A nûkdy velké vûci zaãínají i tam,
kde je historie neobjeví. 13. srpna 1961 se zaãala stavba
Berlínské zdi. 18. srpna 1976 se díky faráfii Oskaru
Brüsewitzovi zaãala její demontáÏ. MoÏná, Ïe v‰e zaãalo o
nûco dfiíve a moÏná, Ïe Berlínská zeì trvá dodnes. Ve
v˘chodním a západním Berlínû Ïijí jiní lidé s rÛznou minulostí
a s rÛzn˘mi návyky. Jsou stále rozdûleni. Hebbe Kohlbrugge
cel˘ Ïivot zasvûtila tomu, aby tomu tak nebylo.

Ale‰ Bfiezina
***—-

Oskar Brüsewitz (30.5. 1929-22.8. 1976)


