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Dovnitř není pořádně vidět. Stoupá si na špičky, aby s nosíkem přilepeným na sklo nahlédla za záclonu zavěšenou z půlky okna. Mezi bohatými hlavicemi pelargonií, které se jindy
kývají vyvěšené ven a dnes jsou z nepochopitelného důvodu
uvězněné za skleněnými tabulkami, je tma. Ale ta tam bývá
skoro vždycky. Malými okénky proniká do domu světlo jen
za jasného dne.
Otočí se, aby přehlédla cestu stoupající k jejich chalupě.
Surmena se taktak šourá, odjakživa nemůže na nohy a Jakoubek jí taky nepřidává. Je těžký, ona to ví, sama ho už skoro
neunese.
Znovu se obrátí k oknu. Zdá se jí, že vidí nohy. Zpoza pece
vykukují nohy, sotva od kolen dolů, ale ano, jsou to nohy obuté
v těžkých černých holinách.
— Vidím nohy! Tatínek je doma! křikne za sebe na Surme
nu. — Tak přece je doma!
— Počkej, uhni, odsune ji Surmena s Jakoubkem v náručí,
když konečně vystoupá až k ní. Dlaní si zacloní oči a přitiskne
tvář k nejvyšší tabulce.
— No ba, je tam. Holomek.
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Narovná se, nadhodí si Jakoubka na lokti a řekne: — Tak
pojď, a když se otáčí, ještě je slyšet, jak si pro sebe mumlá:
— Ten ať si mě nepřeje, ožrala.
Rázným krokem se vydá kolem hrubě nahozených zdí,
ona těsně za jejími sukněmi. Kroky v mokré rozbředlé půdě
čvachtají. Snaží se vskakovat do Surmeniných stop, ale nestačí jejímu rázu. Vrznou vrátka a i ona se jimi prosmýkne.
Nechá je otevřené a běží kolem Surmeny ke dveřím domu,
široká aktovka se jí na zádech kolíbá a nad ní poskakují dva
štětinaté cůpky už jen s jednou mašlí. Před prahem se zastaví a s očima doširoka otevřenýma, s bradou spadlou se otočí
k Surmeně. Vedle dveří stojí špalek, ale sekerka, obvykle v něm
zaražená, chybí. Nafouklá těla kočky i koťat tam musí ležet už
řadu hodin.
— To je Micka, řekne překvapeně, — to je naše Micka. A koťata. Ještě nám je ani nestihla ukázat!
Kočičí tělo se vydouvá do tvaru balonu, krvavý otvor krku
se hemží mouchami. Těla koťat by se vešla do mističky dlaně.
Maličká a plyny dokulata vydutá; kdyby dlaň naklonila, mohla
by z ní vypadnout a kutálet se ze svahu dolů, až do Hrozenku.
— Ten ožrala, ten prevít, ten si to odskáče, dusí se vztekem
Surmena, bere ji tvrdě za rameno, obrací od té krvavé scény
a tlačí do dveří, dovnitř, do malé předsíně.
— Otři si boty, ať nenaděláš, řekne jí nazlobeně, ale není třeba, ona stojí, pomalu šoupe nohama o rohožku a otáčí se, aby
ještě zahlédla to, co zbylo z Micky.
— Nedívej se tam, budeš mít zlé sny! přikazuje Surmena
a Dora se jako o překot rozběhne předsíní. Ve dveřích do svět
nice do Surmeny vrazí. Nekonečný zlomek vteřiny, v níž se
v letu posledního kroku prosmýkne mezi Surmeniným bokem
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a rámem dveří a dokončí svůj drobný krok s pohledem náhle
připoutaným k prkenné podlaze. Vedle tatínkových nohou leží
maminka, sukni má vykasanou nad stehna a kolem ní, všude
kolem ní kaluž temné, zaschlé krve. Ticho. A oni tři ve dveřích
jako sousoší.
— Vééén! projede jí najednou jako ostří nože Surmenin vysoký hlas, škubne jí, až celá poskočí, klepne hlavičkou o futra
a běží ven, nohy o sebe škobrtají, div že neupadne. Za sebou
slyší Jakoubkův vyděšený pláč a Surmenin křik, který se za
sekl na jediném slově: — Vééén! Ven! A ona běží, kolem Micky
a jejích koťat, podél dřevěného plotu, proběhne vrátky, běží
okolo chalupy, po cestě rozmoklé letním deštěm, cestou dolů,
dál. Až k Surmeninu. Tam se zastaví, způsobně otevře a zavře
vrátka a pomalým krokem jako vždycky zajde k lavičce na náspí. Usadí se a s pohledem upřeným do protějšího kopce čeká.
Vidí, jak cestou, kterou právě běžela, pajdá Surmena ohnutá
Jakoubkovou tíží, ale rychle, tak rychle, jak ji ještě nikdy neviděla. A už se k ní nese bratrův pláč i Surmenino supění.
Surmena ztěžka dosedne na lavici a s jednou rukou na Jakoubkově hlavě a druhou na jejím rameni je konejší.
— To nic, to nic, říká.
Ale ona jí nevěří. To není nic, toto.
Slunce už zapadlo a do hor se vkrádá tma. Sedí na lavičce
a Jakoubkův pláč pomalu utichá, jen tu a tam ještě vybublá
v drobném, trhaném vzlyku. Za chvíli už Dora slyší jen jeho
pravidelný dech šramotící soplíkem. Surmena už oddechuje
klidně, ale ruka objímající Dořina ramínka opásaná řemeny
aktovky se jí stále chvěje. Na těch řemenech jsou velké červené
odrazky, tak jak si přála. Velké červené placky, které odrážejí
světlo, když na ně někdo posvítí, takové, jaké mají děcka zdola,
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z Hrozenku. Jely pro tu brašnu s maminkou až do Uherského
Brodu, to bylo minulé léto.
Nad jejich chalupou na protějším svahu se už setmělo, noc
se vynořila zpoza kopce v pomalém, nezastavitelném proudu,
jako by ji někdo vyléval od Bojkovic.
— Zůstanete u mě, řekne pak Surmena.
A když ji ukládá do dek a vydělaných ovčích kůží za pecí,
do tepla, které se rozlévá všude kolem ní a po spařeném máku
i v útrobách jejího žaludku, stačí Dora ještě zaslechnout:
— Nic se neboj, však my to spolu zvládneme. Budeš mi dělat
andzjela. A budeš se mít dobře. Uvidíš.

ČÁST I
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Surmena

Dlouho si myslela, že tou událostí začalo všechno jejich trápení. Jenže ono to vůbec nezačalo tehdy, v tom okamžiku,
kdy stáli ve dveřích chalupy na koprvazské kopanici a zírali
na těla rodičů. Dora nebyla tak hloupá, aby ze vzrušených
tváří vesničanů nevyčetla, že to začalo už kdysi dávno, tak
dávno, kam její krátká paměť zdaleka nesahala. Neošálily ji
jejich zkormoucené obličeje a řeči jako: — Taková nešťastná
náhoda! nebo: — Proč se to stalo zrovna vám!? Neobalamutili
ji, protože i ona byla součástí toho celku, cítila s ním, dýchala
s ním. A i když se snažili sebevíc, i k ní to zkrátka časem prosáklo, to, co se neslo šeptandou za jejími zády, totiž to, že to
do sebe přesně zapadá, že se to muselo stát nějak takto. Takto,
nebo možná trochu jinak, ale zkrátka podobně nešťastným
způsobem. Protože i její matka byla bohyně a žádná bohyně
nemá lehký osud.
Na druhou stranu, toto zřejmě překračovalo všechny meze,
pochopila Dora, když jednou zaslechla, že pod sekerou neskončila žádná, co znala tajemství bohování, už víc než tři sta let.
Tak proč její matka? ptala se pak pořád dokola, ale odpověď nedostala. Nikdo o tom nechtěl mluvit. Kdykoli na to
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zavedla řeč, každý se jen zděšeně odvracel, jako by se rouhala
přímo před svatými ostatky. Mlčela i Surmena.
A tak jí nezbývalo nic jiného než udusat to někde hluboko v sobě. Dospěla k tomu za několik měsíců a zabouchla za
tou událostí dveře, rozhodnutá se k tomu už nikdy, nikdy ne
vracet. Ať už to začalo, kdy chtělo, a ať už to dopadlo jakkoli.
Ostatně, měla napilno. Musela se učit být andzjelem a pod
přívalem nových, vzrušujících událostí se pomalu, postupně
vytrácel i její žal. Ona — andzjelem!
Předtím o nich jen slýchala. O dobrých andělech, kteří vodí
potřebné k bohyním a při tom nikdy nepřijdou zkrátka. Nikdy
ale žádného nepotkala, i když se kolikrát schválně zdržovala
na stráních, ze kterých mohla vidět k Surmeně, k Irmě nebo
ke Kateřině Hodulíkové.
— Ukaž mi svého andzjela, tetičko! Kdo ti ho dělá? chtěla
vědět, kdykoliv tamtudy měly s matkou cestu. Surmena se
tvářila, jako by o žádných andělech nikdy neslyšela, a její matka Irena se smála. — Já jsem taky bohyně, a viděla jsi u mě
někdy nějakého? ptala se. Jenže její matka byla jiná bohyně,
taková zvláštní. Vlastně moc nebohovala. A andělé k ní proto
nikoho nevodili.
A teď to tajemství puklo, samo od sebe, otevřelo se jako
přezrálý lusk a naráz vydalo všechny své plody — nejenže
se dozvěděla, kdo jsou andělé bohyní, ale stala se jedním
z nich.
Svět se od základů změnil. Tatam byla dlouhá odpoledne, která se podobala jedno druhému, tytam byly chvíle plné
nudy, v nichž se život rozpíjel do rozostřených kontur. Od
té doby, co se stala andělem, už nikdy zbůhdarma neseděla
na lavičce na zápraží horské samoty. Její čas se stal součástí
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času mnoha lidí, mezi nimiž zastávala důležitou roli. Vykonávala ji hrdě a s vědomím odpovědnosti k tajuplné tradici,
která vycházela z minulosti tak dávné, že si nikdo ze Žítkové,
nikdo z Kopanic neuměl představit z jaké. Každý jen uctivě
pokyvoval: — Bohování je prastaré, bohyně a andzjelé tu byli
odjakživa.
Odjakživa, odvždycky. Dora to dobře věděla, co ale do chvíle, než se stala andělem, netušila, bylo, že bohyně a jejich umění jsou taková vzácnost. Že je jinde nemají. Když byla malá, tak
si dokonce myslela, že být bohyní je jen jedna z forem existence — že ženy se zkrátka dělí na tetky z pošty nebo jednoty, na
dojičky a krmičky z JZD, a na ty, co se živí jako bohyně. Zdálo
se jí to být stejně přirozené povolání jako jakékoliv jiné. Ani
ji nenapadlo, že by to tak nebylo i jinde.
Teprve až se stala andělem a poznala, z jak velkých dálek
za bohyněmi lidé jezdí pro radu nebo léčení, pochopila, jak jedinečné ty ženy jsou. O to nadšeněji pak andzjelovala a pečlivě
dodržovala všechno, co jí Surmena kladla na srdce.
— Když přijede autobus, stůj vždycky poblíž zastávky, nikoho
na sebe neupozorňuj, jen čekej, až tě někdo osloví. Jestli se
bude ptát na cestu k bohyni, zeptej se ho, jestli je tak hloupý,
že věří na bohyně. Počkej, co ti odpoví. Když bude rozpačitý,
doveď ho. Když bude moc sebejistý, radši se kliď, od takového
nepojde nic dobrého. A dávej si pozor na dvojice. Pamatuj, že
lidé sem častěji jezdí s trápením, se kterým se potýkají sami
a ke kterému nepotřebují žádné svědky, opakovala Surmena
často.
Dora si to zapamatovala dobře. Pečlivě si prohlížela lidi,
které vyplivly odpolední autobusy z Brodu, a když viděla někoho cizího rozpačitě se rozhlížet kudy kam, připletla se mu
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do cesty a počkala, až se jí zeptá: — Holčičko, prosím tě, nevíš,
kde tady bydlí bohyně?
Ti lidé byli různí, obyčejní i zvláštní, téměř vždy osamělí
a ustaraní, ale čas od času se mezi nimi objevily i dvojice, před
kterými ji Surmena varovala. Nejčastěji to byl muž a žena, oba
mladí a zdraví a vůbec nevypadali, že mají nějakou starost —
Dora by do nich rozhodně neřekla, že potřebují pomoc bohyně. Na jeden takový pár si dodnes dobře vzpomíná, potkala je
zpočátku svého andzjelování.
Ta dvojice postávala na zastávce ještě dlouho poté, co
autobus odjel, přesně tak, jako to dělávali přespolní, když
se rozhodli vyhledat některou z bohyní a neznali k ní cestu.
Dora je chvíli pozorovala — turisticky oblečenou ženu, která ve svém oděvu působila v pracovní den nezvykle a která
se zprudka napřímila, vždycky když k ní muž, co s ní přijel, úkosem promluvil, a muže v klobouku a dlouhém plášti,
který se choval, jako by k ní vůbec nepatřil. Doře se zdáli
podezřelí a chtěla proto zmizet, ale dřív než se stačila otočit,
zahlédla, jak ten muž kývl a žena se na jeho pokyn vydala
směrem k ní.
— Holčičko, prosím tě, nevíš, kde tady bydlí bohyně? zavolala
pak na ni ta ženská lísavě.
Dora chvíli tiše přešlapovala, pak ale váhavě přikývla
a ukázala na vršek hory Kykule.
— Až tam nahoře, v lese. Vede tam modrá značka, podle ní
přijdete až ke křížku a od něj uvidíte jedinou chalupu, tam
bydlí bohyně.
Žena jí horlivě poděkovala, vytáhla z kapsy korunu a vtiskla jí ji do dlaně. Pak se otočila a svižně odcházela ukázaným
směrem. V závěsu několika metrů ji následoval ten muž. Dora
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se za nimi dívala, dokud se jí neztratili v ohybu cesty vedoucí
k úpatí divoké karpatské hory.
I dnes by ji zajímalo, jestli ti dva tenkrát přenocovali
v krmelci uprostřed hlubokého lesa, kterým nepronikalo nic,
jen jediná modře značená stezka, která vedla z Hrozenku
ke křížku a pak se ztrácela, nebo jestli se stihli vrátit do vsi.
Každopádně poslední autobus na Brod odjížděl v 16.15 a ten
stihnout určitě nemohli.
Ale ne všichni přespolní bývali tak podezřelí. Naopak, většinou to byli lidé, kteří Surmenino vědění opravdu potřebovali.
Dora je po čase poznala už na první pohled. Zachmuřená starší
dáma s taškou byla jistota, ta šla obvykle kvůli dětem. Mladá
holka rozpačitě postávající u tabule s jízdním řádem, to byla
taky jistota, ta si šla poslechnout o lásce. Taky tam přijížděli
lidé, kteří vypadali nemocně. Všechny takové Dora k Surmeně
vodila ráda, protože věděla, že jim pomůže a že se jejich tváře
už brzy rozsvítí něčím zvláštním, nadějí.
Dora je už na zastávce, kde ji požádali, ať je zavede k bohyni, brala za ruku a vyváděla je nahoru, kolem hřbitova, kopanice Černé, lesem až k rozcestí, odkud už mohli zahlédnout
Surmeninu chalupu na Bedové. A přitom andzjelovala, přesně
tak, jak ji naučila Surmena.
— Měl jste dlouhou cestu? vyzvídala Dora a tvářila se přitom,
jako by jí to přišlo na jazyk jen tak, aby řeč nestála.
— Nejste po cestě unavený? Surmena vám uvaří čaj z jitro
cele, ten vám udělá dobře!
— A cože jste takový smutný? To vás něco trápí? Na těle?
Nebo na duši?
Neumí ani spočítat, kolikrát to se Surmenou procvičovaly — systém chytrých otázek, jejich rozptyl v čase a ledabylost
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jejich kladení. Jakoby samosebou si pak s nimi Dora během
dlouhé cesty na vrcholek žítkovských kopanic povídala. A čím
výš do hor stoupali, tím byli vřelejší a upřímnější, jejich dlouho potlačované starosti z nich vyvěraly, někdy pomalu, jindy
o překot, ale s vědomím, že už už dojdou úlevy, že balvan svého trápení co nevidět složí na prahu chalupy, k nohám ženy,
která prý pomůže s každým soužením. Během toho výstupu
tak Doře, neznámému cizímu děcku, které jim za chvíli mělo
zmizet ze života, prozradili, co je trápilo, a tak na konci té
cesty, tam, kde se stezka větvila ke dvěma kopanicím, Koprvazům a Bedové, a kde se s nimi loučila, o nich Dora věděla
všechno. No a pak stačilo už jen těch deset minut, o které lesíkem přiběhla zezadu k Surmenině chalupě dřív než návštěvník
obcházející louku po obloukem se vinoucí cestě, aby jí mohla
říct, co se dozvěděla.
— Tak pojďte, pojďte, vítala pak Surmena návštěvníka, dřív
než otevřel vrátka v plotě, — pojďte a nebojte se, já vám pomůžu, od bolesti zad i od té patálie s těmi ztracenými penězi,
jste vy to ale hlava děravá, že? Ale nevadí, snad nebude zas
tak zle, tak pojďte, pojďte, však my už spolu vymyslíme, jak
to celé napravit!
Nebylo jediného návštěvníka, který by neupadl v nábožnou úctu před ženou, která, sotva jej uviděla, dokázala přečíst
všechna jeho soužení, aniž by cokoliv vyslovil. Ti lidé pak pokorně vcházeli dál, do tmavé světnice, v níž se zastavil čas v polovině minulého století a kde Surmena rychle stavěla na plotnu
hrnek na roztavení vosku a na stůl mísu s chladnou vodou.
— Tohle je to, co jim pomůže nejvíc, smála se po jejich odchodu dobrosrdečně Surmena, když se jí Dora později ptala,
jestli ty lidi nepodvádějí.
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— Když už se odhodlali přijít až sem, za neznámou starou
ženskou, o které podle kdovíjakých povídaček věří, že jim
může pomoct, tak už musejí být v pořádné šlamastyce. Možná bývám jejich poslední naděje. Jdou sem a mají strach, taky
pochybují, ale naděje je sem táhne. A abys věděla, častěji jsou
to takoví, kteří nemají potíže na těle, ale na duši. A takovým
se pomáhá líp, když se přestanou trápit zbytečnými otázkami,
jestli mám nebo nemám schopnost jim pomoct… Víš, jak se
jim uleví, když hned na prahu uvěří, že mám zvláštní moc?
A čemu se vzájemně vyhneme s těmi, co by se přede mnou
hlídali říct na plnou hubu, co mají za potíž? Říká se, že víra
uzdravuje. A oni věří, že jim pomůžu, a to se pak taky splní. Už
tomu rozumíš? To není podvod, to je chytrá pomoc.
Dora na to přistoupila bez dalších otázek, stejně jako na
Surmenin příkaz: — Jen o tom nesmíš s nikým mluvit. Nikdy
nesmíš říct nikomu jinému než mně, co ti ti lidé po cestě říkají
a že s tebou vůbec mluví. To je tajemství, které musí zůstat
jen mezi námi, rozumíš?
Dora kývla.
— Kdyby se to prozradilo, už by ta pomoc nefungovala. Chápeš?
Dora znovu přikývla.
— A hlavně hleď vždycky na všechno, co ti lidi povídají, co
nejrychleji zapomenout. To udělej kvůli sobě, jinak tě jejich
trápení brzo začnou trápit taky. Slibuješ?
A Dora slíbila, protože v té době neexistovalo nic, co by
Surmeně odmítla.
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Surmena se jich ujala, když jí bylo osm a Jakoubkovi čtyři.
Určitě ani nepomyslela na to, že by mohli jít k někomu jinému,
tím si je Dora jistá. Tehdy ještě nebyla tak stará, aby je nezvládla, a její široké srdce by jí nedovolilo zachovat se jinak.
Navíc svoje děti neměla a Dora je dodnes přesvědčená, že jí je
vlastně nahradili.
Tenkrát, když k ní přišli, to bylo v šestašedesátém, bylo
Surmeně přes padesát. Ale bylo v ní cosi, co z ní dělalo stařenu už tenkrát. Možná to bylo těmi vlasy zavinutými v šátku,
který ke kopanickému kroji nosila, i když nebyla nikdy vdaná,
tou sítí drobných vrásek křížících se v nepravděpodobných,
jedinečných cestách po jejích tvářích a tím způsobem držení
těla, kterým se snažila skrýt sama v sobě. Chodila schoulená,
s propadlým hrudníkem, a chůze se tomu říkat skoro nedalo, spíš to bylo takové vrabčí poskakování, za které mohla ta
noha, co se jí při každém našlápnutí trošku podlomila, až to
vypadalo, jako by hopsala. Říkávala, že je to památka na válku,
když se utíkala schovat do lesa a spadla tak nešťastně, že ani
ona si neuměla pomoct. Široko daleko vyhlášená napravjačka
a kulhá, říkali si lidi potom. Jenže jak by si mohla sama správně trhnout vykloubenou nohou, trhnout a prudce otočit, aby
vyjetý kloub přesně zapadl na svoje místo? Udělala, co se dalo,
sklínila si nohu dlouhými větvemi a čekala — tři dny a tři noci,
sama v lese, než se přežene fronta.
Později byla Dora několikrát svědkem, jak Surmena podobný zákrok prováděla. Stála rozkročená nad zraněným a v hlubokém předklonu objímala jeho stehno nebo lýtko, podle toho,
který kloub byl vymknutý, a pacientův kotník svírala v pod
paží. Vší silou zatáhla, trhla a stočila nohou, zraněný zakřičel tak, až Dora myslela, že umírá, a pak byl najednou klid —
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kloub vjel zpátky. Ptala se jí, kde se to naučila, a Surmena se
tehdy nad tou vzpomínkou tak zvláštně ušklíbla. Bylo to prý
to jediné, co se nenaučila od své matky, bohyně Justýny Ruchárky. Naučila se to díky hrozenkovskému hrobníkovi a vlastně přímo od lidí. Od mrtvých lidí. Vybral si ze všech bohyní
na Žítkové zrovna ji, protože v chalupě žila sama jen s mladší sestrou Irenou. Tak jí je tam jednou večer přivezl. Slyšela
prý už zdálky, jak tenkrát kosti hrkaly jedna přes druhou ve
třech dřevěných bednách poskládaných na rykši, na které jí
je přivezl rovnou ze hřbitova a složil v sednici. A že prý ho
napadlo, že by se na nich naučila, jak se jednotlivé kosti skládají k sobě. Nedal si vymluvit, že je to v kraji potřeba. Zvlášť
v časech, kdy hrozila válka. Nejdřív byla Surmena zděšená.
Tři bedny jí stály ve světnici tři dny. Zavřené, tak jak je tam
hrobník složil, a ona s Irenou spávaly na půdě, aby s nimi nemusely být v jedné místnosti. Jenže hrobník přicházel každý
večer, aby se podíval, jak pokročila, a třetí den už to nevydržel,
vypáčil víka beden a sám začal brát vybělené, jen hlínou trochu zamazané kosti do rukou a pokoušel se je skládat k sobě.
Surmena prý nejdřív myslela, že omdlí. Ale pak jí to nedalo.
Vytrhla nešikovnému hrobníkovi kosti z rukou a dala se do
skládání sama, podle toho, co do té doby z lidského těla znala.
Neúnavně zkoušela zaklínit jednu kost do druhé, drátovala je
rozstříhanými oky z plotu, rýpala se v nich prý tak dlouho, až
do sebe sedly a ve světnici jí stáli tři krasavci. A byli to tihle
tři, kvůli kterým se prý už nikdy nevdala. Jen její věhlas se
díky nim roznesl ještě dál a k napravování k ní pak přicházeli
lidé z moravské i slovenské strany. A přicházeli i potom, co
se rozneslo, že sama se na nesrovnanou nohu už nikdy pořádně nepostaví.
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Takovou, pajdavou a schoulenou, si ji Dora pamatovala
odvždycky. Ale jako by se to její povahy ani nedotklo — byla
tvrdá a nesmlouvavá k sobě, nikdy se nevyhýbala žádné fyzické práci, ani když jí musela její nedostatečnost překážet, a byla
taková i k jiným. I k nim, k dětem.
Dnes je jí Dora za tu láskyplnou bezohlednost vděčná, za
to, že se nad ní tenkrát neslitovala a nenechala ji nad tou katastrofou vydechnout. Dělala, jako by se nic nestalo, a k práci
i do školy ji hnala hned druhý den. Jen ji během těch prvních
odpolední čekávala i s Jakoubkem před školou, aby ji vyvedla
nahoru na Bedovou, jako by tušila, že se kolem ní bude tvořit
vějíř zvědavců, kteří se nestyděli častovat ji dotěrnými otázkami, nebo ještě hůř — litovat ji. To byl jediný ústupek, jímž
jí chtěla ulehčit těžké chvíle týdnů následujících po události,
která jí, Doře, tak náhle a dramaticky změnila život.

část i

�����������������������������������������

25

Dora Idesová

— Ta tvoje Surmena, poslouchej, přitočila se k ní jednou
na obědě kolegyně Lenka Pavlíková, — dívala ses někdy do
seznamů?
Dora zavrtěla hlavou. Nevěděla, proč by měla. Seznamy
přisluhovačů režimu hýbaly republikou už dlouho, ale nedomnívala se, že by teď, bezmála devět let po revoluci, měly hýbat i jí.
— Já sice nevím, jak by to mohlo souviset s tím tvým výzkumem… Ale všimla jsem si, že je tam napsaná. Jenom jméno. Je
pár řádků nad mým strýcem, tak jsem si nemohla nevšimnout.
Říkala jsem si, že by tě to mohlo zajímat.
Doře se rozbušilo srdce. Surmena v seznamech? Proboha
proč?
Mátožně pak vystoupala o dvě poschodí výš a zavřela se
ve své pracovně.
Do té chvíle měla dojem, že už propátrala všechno. Že jí
neunikl jediný pramen, jediný zdroj. Že za ta léta, která zasvětila rozkrývání Surmenina osudu a posléze osudu ostatních
bohyní, nevynechala, nepřehlédla nic.
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A stálo ji to nepopsatelné úsilí. Strávila desítky hodin v badatelnách zaprášených archivů, vyšlapala desítky kilometrů
bělokarpatských stezek hrbící se pod batohem, v němž kromě dárků pro pamětníky táhla i těžký magnetofon s hádkem
šňůry mikrofonu, do něhož stejně nakonec odmítali mluvit.
Strávila měsíce a roky shromažďováním toho, co ji teď obklopuje, pečlivě katalogizováno, zfoceno, zálohováno, zastrkáno
do složek a tlustých šanonů, popsáno a vsunuto do regálů
kolem stěn její pracovny. Vstupuje do ní denně jako do chrámu. Se stejnou posvátnou úctou se rozhlíží po jejích zdech,
protože podél nich je v těch několika železných regálech uloženo všechno. Všechno, o čem si do té doby myslela, že mohla
objevit.
Jenže se asi mýlila…
Dora rozrušeně přecházela úzkým prostorem pracovny.
Odmítala té zprávě uvěřit. Nepřehlédla se Lenka Pavlíková?
Nespletla se? Proč by měla být Surmena v seznamech? Nakonec sedla k počítači a na stránkách městské knihovny si
k prezenčnímu studiu objednala výtisk Cibulkových novin se
seznamy. Navečer, až půjde z práce, si to ověří.
Do té doby ale zbývalo ještě několik hodin, představa jejich pomalého utíkání ji mučila. Chvíli se snažila navázat na
to, co dělala dopoledne, a aspoň ukončit rozdělanou práci,
ale marně. Dělala chyby, nedokázala se soustředit. Nakonec
se přistihla, jak jen sedí za svým pracovním stolem, s rukama složenýma v klíně, a pohledem těká z obrazovky počítače
na knihy a složky v regálech, víc nic. Ten den bude zkrátka
promarněný. S povzdechem vztáhla ruku ke knize, na jejíž
hřbet ještě před chvílí bezmyšlenkovitě civěla. Byl to svazek
v černých, plátnem potažených deskách, na nichž byl zlatě
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vyražen titul ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ. A pod ním její jméno.
První výstup toho roky trvajícího úsilí. Chtěla, aby po nich,
po bohyních, něco zbylo. Její diplomová práce.
Dnes má Dora k jejímu obsahu výhrady. Ale ve skutečnosti za to, že ji na sklonku osmdesátých let vpustili sem, do
stinných chodeb a těsných pracoven etnografického ústavu,
vděčí právě jí. To díky ní akceptovali její žádost a místo toho,
aby ji umístili do nějakého regionálního muzea, mohla zůstat
v Brně, v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd,
a hlavně blízko Jakoubkovi. A nechali ji tu i potom, po revoluci, kdy se celá instituce otřásla v základech. Asi proto, že ona
i její výzkum byly tak málo konfliktní a její povaha tak málo
průbojná, že v mělkém moři české etnologie nemohla ohrozit žádnou židli nad sebou, ani tu bývalou, ani tu současnou.
S počtem článků, konferenčních příspěvků a citací tak akorát,
s nulovými ambicemi na kariérní postup, zahloubaná do jakési
vlastní věci, která se odvíjí mimo proud atraktivních témat,
za nimiž se honí ti dravější, stojí přesně tam, kde ji ostatní
chtějí mít: mimo bojiště. Zavřená ve své pracovně, která se po
léta nezměnila, si dělá na svém. Píše. Novou práci, ve které by
splnila to, co v té diplomové splnit nemohla.
Jenže teď je s tím konec, musí přestat. Nemůže pokračovat, dokud nebude vědět, co se skrývá v útrobách archivu ministerstva vnitra, kde jsou uloženy informace o spolupracovnících Státní bezpečnosti. O práskačích a donašečích, o špezích
a špiclech. Dora cítila závrať, když mezi nimi toho večera
v knihovně skutečně našla Surmenino jméno. Zavřela Cibulkovy seznamy a ještě dlouho nad nimi seděla bez hnutí, neschopná se zvednout a odejít. To neskutečné, nemožné zjištění
ji ochromilo. Tu noc usnula až nad ránem.
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Žádost o lustraci odeslala na ministerstvo hned druhý den.
Surmenová Terézie (1910—1979), bytem na kopanici Bedová,
Žítková č. p. 28, okr. Uherské Hradiště. Předcházelo tomu několik telefonátů a zpečetila to zásilka z matriky obecního úřadu na Žítkové, která obsahovala úřední ověření Dořina a Surmenina příbuzenství.
— Vyrozumění vám přijde do tří měsíců, zněla odpověď, když
o několik dní později Dora kontrolovala, jestli její žádost i požadované dokumenty na ministerstvu obdrželi.
Od té chvíle už jí nezbývalo nic jiného než čekat. Čekat,
trpělivě, den za dnem, týden za týdnem, tři měsíce.
Zatímco čekala, znovu procházela materiál, který jí pod
rukama za ta léta narostl, kontrolovala vlastní výstupy a dílčí
závěry. A v duchu si prokreslovala řetězící se schéma událostí,
které se dotkly životů bohyní a které pramenily kdesi v hluboké minulosti a končily u jejích nohou rozlité v deltu osudů
mnoha lidí, z nichž většinu zná. A taky vzpomínala. Umí to
tak, jako by se věci odehrávaly přímo před ní, stačí přivřít oči
a oprostit se od okolí, a je tam. V kraji bohyní, na Žítkové,
v chalupě s Jakoubkem nebo se Surmenou… Snad jen díky
těm představám, které přicházejí, kdykoliv si je přivolá, přežila
všechna ta léta, všechny ty dlouhé roky, které strávili odloučení, rozprášení do různých koutů Moravy, každý jinde, každý
sám. Bez nich by se na internátě a později v Brně zbláznila.
I teď ji ty představy posilují. A jsou plnější a barvitější, kdy
koliv zjistí něco, co zapadne do roztříštěné mozaiky historie
žítkovského rodu bohyní, ať už je to střípek kauzy těch, které
byly souzeny za čarování, nebo těch, které ještě před několika
desetiletími uháněl uherskohradišťský soud. Z dokumentů,
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které o nich našla, jako by je znala tak důvěrně jako Surmenu.
I když — znala ji skutečně?
Od chvíle, kdy se potvrdilo, že Surmena měla něco společného s StB, zmítaly Dorou pochybnosti. A navíc se k nim
připojila nervozita, která vzrůstala spolu s blížícím se koncem
tříměsíční lhůty. Přála si znát výsledek, ale zároveň se ho bála,
strach a touha se v ní svářily.
Nakonec to nevydržela a posledního dne třetího měsíce
do archivu zavolala.
— Lustrace ještě není u konce, jste v pořadníku, zněla lhostejná odpověď úřednice.
Doru to zaskočilo. Jak to, že pro ni ještě nemají žádnou
zprávu? Je možné, aby se Surmenin svazek ztratil? Nebo že by
jí ho nechtěli vydat? Panikařila a den za dnem, které se zřetězily v týdny, v ní sílil pocit, že napětím exploduje.
Až do rána, kdy ticho její pracovny prořízl surový zvuk
telefonu.
— Máme pro vás ten svazek. Surmenová Terézie, devatenáct
set deset až sedmdesát devět. Nikoliv spolupracovník, ale osoba sledovaná. Kdy si přijedete? zeptal se rezervovaný hlas na
druhé straně.
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Archiv: den první

Velká růžová složka formátu A4, kterou před ni položili, byla
nadepsána jejím jménem. SURMENOVÁ TERÉZIE. Ležela na
nové, ještě se lakem lesknoucí desce stolu badatelny pardubického archivu StB, kam Dora vyrazila o několik týdnů později,
hned, co jí dopisem oznámili, že svazek lustrované osoby byl
v kopii na pobočku doručen.
Složka byla nečekaně objemná, její tloušťku Dora odha
dovala na dobrých sedm osm centimetrů. Bylo zřejmé, že
projít všechno bude trvat hodiny. Dora po ní sáhla. Mezi
zběžně listujícími prsty jí propadaly strojopisně vyplněné formuláře a popsané listiny, novinové výstřižky i rukou psané
poznámky.
Stísněně polkla. Byla šťastná, že se ukázalo, že Surmena
nepatřila k informátorům StB, na druhou stranu měla obavy
z toho, že se před ní Surmenin osud otevře v dosud netušené
podobě. Anebo že se znovu ozve bolest, která je v ní zasutá od
té doby, co je od sebe kdysi tak surově odtrhli.
Rozechvěle otevřela ohmatané desky a vzala do rukou zašlý list průklepového papíru označený číslem jedna.
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1
Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti v Uherském Brodě
č.j. ČVS VB-3814/01-1953
Radě Místního národního výboru Žítková
Věc: SURMENOVÁ, Terézie — Vyžádání zprávy o pověsti
Žádáme o vypracování zprávy o pověsti Terézie Surmenové,
nar. 24. 7. 1910, bydlištěm Žítková č. p. 28, ve které
budiž uveden její třídní původ, její smýšlení a aktivity za války, politická příslušnost dřívější a nynější,
dále pak její účast na veřejném životě, poměr k lid. dem.
zřízení a k práci, rodinný život, osobní a charakterové
vlastnosti.
Zprávu ve dvojím vyhotovení zašlete nejpozději do 8 dnů
zdejším OO-VB.
Práci čest!
Náčelník: Dvořák
Dne 17. 9. 1953

2
Rada Místního národního výboru Žítková
č.j. ČVS VB-3814/01-1953
Okresnímu oddělení Veřejné bezpečnosti v Uherském Brodě
Věc: SURMENOVÁ, Terézie — Zpráva o pověsti
Terézie Surmenová, nar. 24. 7. 1910, svobodná, pochází
z malozemědělské rodiny, organizována nebyla nikde ani
před válkou, ani po roce 1945, je bezpartijní. Její poměr k dnešnímu lid. dem. zřízení nedá se hodnotit kladně,

část i

�����������������������������������������

33

jakož i ke kolektiv. práci v JZD, do nějž se se svým polem
o výměře 1,6 ha odmítá zapojit. Účastna veřejného života
není, avšak za nečinnou se pokládat nedá, neboť se stýká
s mnoha občany, kteří ji vyhledávají pro její údajné léčitelské schopnosti, což dělala jak za války, tak i nyní.
Tuto její pověst odsuzují místní soudruzi proto, protože
se jedná o podvod na důvěřivých a nepokrokových našich
československých občanech. Z tohoto důvodu jsme nuceni
hlásit, že charakterové vlastnosti má špatné, neboť se
soustavně obohacuje na úkor společnosti, a to příjmy za
zmíněnou léčitelskou činnost spojenou s černým obchodem
s bylinami.
Rodinný život taktéž nevede spořádaný, je známo, že se
stýkala s Janem Ruchárem, nar. 17. 1. 1884, bydlištěm Žítková č. p. 98, kterýžto byl bratrancem její matky, a z tohoto nesezdaného svazku vzešly dvě děti, které obě krátce
po porodu zemřely, 1939 a 1942. Dodávky plní.
Práci čest!
Tajemník MNV: Lipták
Dne 25. 9. 1953

Dora strojopis zaraženě odložila.
Surmena se nikdy nezmínila, že by měla děti. Nepečovala
ani o jejich hroby, a to na hřbitov pravidelně chodívali upravovat náhrobky zemřelých příbuzných. Děti? A s Ruchárem?
Dora si zprávu nedůvěřivě přečetla ještě jednou, než ji obrátila lícem na levou stranu desek rozhodnutá zeptat se na to
Baglárky, hned jak příště pojede na Žítkovou. Ta snad bude
vědět víc.
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Ale nakonec, kvůli nemanželským dětem se o Surmenu zajímat nezačali. Problémem bylo očividně Surmenino bohování.
Dora spěšně sáhla po následujícím dokumentu. Byla to další
výzva uherskobrodské Veřejné bezpečnosti, v níž se dožadovali podrobnějších informací o Surmenině činnosti.
Uvádějte, kdo jsou občané, kteří Surmenovou navštěvují,
pokud je vám jejich totožnost známá, a informujte, za jakým
účelem využili její činnosti…
Z listů, které se před ní pak jeden za druhým vynořovaly,
vyplývalo, že tajemník Lipták nenechal úřady čekat dlouho.
O týden později do Brodu putovalo několikastránkové hlášení
o Surmeniných aktivitách, v dalších týdnech vyžádané doplňky a upřesnění, později i opisy několika zápisů z jednání MNV.
Té nehoráznosti se musí udělat přítrž! stálo v nich. Taková čin
nost je skvrnou na tváři obce! Zabraňme u nás nepovolenému
podnikání! vyjadřovali členové MNV horlivě svůj nesouhlas
s nepokrokovým konáním občanky Surmenové.
Bylo to na sklonku následujícího roku, kdy Surmenu poprvé předvolali na policejní stanici.
Nic.
Samozřejmě. Co by jí taky mohli dokázat?
Dora s uspokojením odložila dokument o zastaveném
vyšetřování.
Pod ním se objevil svazek dopisů zastrčený v průsvitné
folii. Opatrně vytáhla zažloutlé papíry; některé byly rozložené
obaly od cukru nebo od mouky. Vnitřní, nepotištěnou stranu
pokrývalo drobné dětské písmo.
Žvásty, smyšlenky a pomluvy. Dora jimi nevěřícně listo
vala.
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Trávení domácích zvířat kvůli sousedské nevraživosti. Příprava omamných nápojů, po kterých konzument ztrácí vlastní
vůli. Podrývání morálky vesnické mládeže. Ty dopisy psala
Ruchárová. Dora si pomyslela, že se musela žárlivostí zbláznit,
když byla schopná tak zoufale nesmyslných udání. Jenže mezi
těmi nesmysly, které vpisovala do křivě ubíhajících řádků, se
tu a tam objevila i nějaká důležitá informace. Kdo Surmenu
navštívil. Co po ní chtěl. Co jí za to dal.
Stávala snad u cesty z Bedové a zpovídala návštěvníky vracející se od Surmeny, kteří jí ve své bezbřehé úlevě vyzvonili,
na co se jich pokradmu ptala?
Dora ty neomalenosti znechuceně zastrkala zpátky do foliového obalu. Mrzutě pak listovala několika dalšími zprávami
z žítkovského výboru, dokud jí pohled nepadl na list adresovaný uherskohradišťské prokuratuře.
23
Okresní národní výbor, zdravotnický odbor,
Uherský Brod
č.j.: Zdrav. 277/1955
Krajské prokuratuře Uherské Hradiště
Věc: Žádost o prošetření nepovolené lékařské praxe Surmenové Terézie
Zdravotnický odbor ONV v Uh. Brodě byl upozorněn na skutečnost, že občanka SURMENOVÁ TERÉZIE ze Žítkové provozuje nekvalifikovanou lékařskou praxi za úplatek. Poslední dobou, jak se dozvídáme od pacientů i jak můžeme
sami sledovat, objevilo se několik případů „napravování“
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vykloubených končetin. Je zde nebezpečí, že svým neodborným zákrokem nebo radou jmenovaná nemocné poškozuje. Důvodné obavy máme v těchto zachycených případech:
ÚBĚHLÍKOVÁ JANA, nar. 27. 6. 1953, dcera závorníka, Zlechov č. 43 — vykloubená kyčel.
ČERNOCHOVÁ JARMILA, nar. 19. 11. 1954, dcera karosáře,
Polechovice č. 12 — vykloubená kyčel.
TOUŽIMSKÁ RENATA, nar. 3. 12. 1950, dcera učitele, Strážnice č. 86 — vykloubené zápěstí.
Ve všech uvedených případech bylo zavedeno příslušné odborné léčení. Rodiče se však nedostavovali ke kontrolám, a jak bylo posléze zjištěno, dojížděli místo toho
ke jmenované Surmenové, která na dětech prováděla jakési
manipulace, a to za finanční úplatu. Poškodila je v tom,
že přesvědčila rodiče o úspěšnosti svého zákroku, a tímto oddálila řádnou péči ordinovanou ošetřujícími lékaři.
V případě odložení léčby se tato protáhne na dvojnásobek,
čímž se prodražuje, což jde k tíži státu.
Doporučuji Okresní prokuratuře, aby činnost občanky Surmenové prošetřila a další její léčitelské snahy znemožnila. Jest třeba tak učinit zejména i proto, že léčení se
dostává všem občanům naší lid. dem. republiky v odborných
zařízeních státní zdravotní správy v nejvyšší možné kvalitě, a to zdarma, takže není potřeba, aby nemocní vyhledávali laickou pomoc a ještě za ni vydávali nehorázné
finanční sumy.
Vedoucí zdrav. odb. rady ONV: MUDr. K. Lešný
Dne 27. 4. 1955
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24
Krajská prokuratura v Uherském Hradišti
č.j.: Zdrav. 277/1955
Okresnímu oddělení Veřejné bezpečnosti v Uherském Brodě
Věc: Surmenová Terézie — nepovolené provozování lékařské
praxe — prošetření
Zasíláme vám oznámení zdravotnického odboru ONV v Uh.
Brodě se žádostí o prošetření. Šetření ať je zaměřeno na
zjištění okolností rozhodných k posouzení, zda jednáním
jmenované není dána skutková podstata trestného činu podle
§221/1, příp. §222/1 tr. z.
Zprávu o výsledcích šetření zašlete zdejší prokuratuře do
jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.
Správce Krajské prokuratury: JUDr. Maňák
Dne 9. 5. 1955

25
Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti v Uherském Brodě
č.j.: Zdrav. 277/1955
Krajské prokuratuře v Uherském Hradišti
Věc: Nepovolené provozování lékařské praxe T. Surmenovou — zpráva
K vašemu dožádání ze dne 9. 5. 1955 sdělujeme následující: V případech oznámených ONV-ZO UH bylo vyšetřováním
zjištěno, že matka ÚBĚHLÍKOVÉ JANY, Jiřina Úběhlíková,
nar. 12. 2. 1930, bytem Zlechov č. 43, Surmenovou nikdy
nenavštívila. Ohledně vykloubené kyčle své dcery udává,
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že tato jest zcela zdráva, což demonstrovala ukázkou chůze dcery, která (nyní 2letá) stojí a chodí uměřeně svému
věku. Na dotaz, proč po prvotních potížích dále nenavštěvovala ošetřujícího lékaře v UH, uvedla, že kyčel se dítěti sama spravila, takže to nepovažovala za nutné.
Také Černochová Jarmila, nar. 12. 3. 1929, bytem Polechovice č. 12, matka ČERNOCHOVÉ JARMILY ml., navštívení
Surmenové popřela a uvedla, že její dcera jest v pořádku.
Matka TOUŽIMSKÉ RENATY, Toužimská Ludmila, nar. 13. 2. 1925,
bytem Strážnice č. 86, jejíž dcera trpěla vykloubeným zápěstím a která se dostavila na naše vyzvání k výslechu,
uvedla následující:
„Byla jsem v obvodním středisku v Uh. Hradišti u doktora
Hřiba druhý den po dceřině úrazu, poněvadž dítě plakalo celou noc a mělo zapuchlou ručičku, a tento mně řekl, že úraz
u dítěte jest nepatrný, a bez ošetření nás poslal domů.
Poněvadž dítě plakalo dál, navštívila jsem třetí den Surmenovou, o které mi bylo řečeno, že je vyhlášenou léčitelkou.
Tato dceři s rukou provedla nějaké pohyby, něčím ji natřela a pak ji zavázala, přičemž dítěti se ulevilo tak, že už
neplakalo. Takto jsme ruku nechali týden, jen jednou jsme
obvaz vyměnili a namazali mastí, kterou nám Surmenová připravila, a ruka se dítěti vyhojila. Nyní jí normálně hýbá.“
Na dotaz, zda Surmenová žádala nějaké peníze, odpověděla
Toužimská záporně, ale uvedla, že jí s sebou jako dar přivezla vajíčka a sádlo. Odeslali jsme Toužimskou s dítětem
ke kontrole na ortopedické oddělení zdejšího OÚNZ k primáři MUDr. Dufkovi, který nám po vyšetření sdělil:
„U dítěte šlo pravděpodobně o pouhou distorsi levého zápěstí. Plyne z povahy lehkého úrazu, že během několika
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dní dojde ke spontánnímu vymizení bolestí i úpravě funkce.
Z této zkušenosti zřejmě vycházel ošetřující lékař, kterému se obvázání úrazu jevilo jako zbytečné. Skutečnost,
že po nějaké době došlo k úpravě stavu, dokazuje, že lékařovo stanovisko bylo správné. Přičemž se domnívám, že
stabilizace proběhla samovolně a že by k ní došlo i bez
manipulace prováděné Surmenovou.“
MUDr. Dufek dále důrazně požádal o zamezení činnosti Surmenové, která svými neodbornými zákroky mate veřejnost
a komplikuje výkon služby kvalifikovaným lékařům.
Vyšetřování proběhlo také v místě bydliště šetřené, kde
operovali npor. Vařejka a por. Kladka. Akce zahájena dne
19. 5. 1955 v 9.15 hod. na MNV Žítková. Přítomen předseda
s. Loubal a tajemník s. Lipták.
Činnost Surmenové popsali jako nekalou a podvodnou,
okrádající lidově demokratické zřízení vlivem rozkrádání veřejného majetku Lesní správy Uherský Brod (šetřená
zneužívá národního přírodního bohatství), a dále pak provozováním léčení důvěřivých občanů za úplatek. Na dotaz
na konkrétní případ odpověděl s. Lipták i s. Loubal, že
nevědí, ale odkázali na s. Ruchárovou a s. Hodouškovou,
které jakožto starší občanky a blízké sousedky Surmenové
budou mít přehled.
V domě na Žítkové č. p. 98 zastižen s. Ruchár, kterého
výpověď nepotvrdila tvrzení předs. a tajemn. MNV, Ruchár
pouze vypověděl, že na návštěvu k Surmenové chodí řada
lidí, které on nezná. O léčení ani úplatcích nic nevěděl. Výpověď s. Hodouškové, bytem Žítková č. p. 46, toto
také nepotvrdila. Dotazovaná však uvedla, že vyšetřovaná umí vyléčit dobytek a zažehnávat bouřky a že vidí do
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budoucnosti. Výpověď Hodouškové nedůvěryhodná, tázaná se
zdá být silně věřící stará osoba podléhající fantastickým
představám, bez správné optiky na moderní život v socialistické republice.
Ve 12.45 hod. pokus o výslech vyšetřované, avšak tato
nezastižena doma, kam se nedostavila do 16 hodin. Vyšetřování přerušeno.
Dne 25. 5. 1955 učiněn nový pokus o zastižení vyšetřované,
která tentokrát byla doma. Na dotaz, zda zná výše uvedené děti, odpověděla, že nezná. Na dotaz, zda provozuje
nepovolenou lékařskou praxi, odpověděla, že neprovozuje,
ale že pokud může poradit, tak poradí. Jako konkrétní
příklad uvedla kloktání slivovicí, když bolí v krku. Že
by k ní chodili pro léčení cizí lidé, popřela. Že by brala za svou činnost úplatky, popřela. Že by kradla z lesů
národní majetek, popřela. V domě o jedné světnici a jedné
chodbě nalezeno větší množství sušených bylin, jinak nic
zvláštního. Vyšetřovaná upozorněna na možné následky pokoutné činnosti.
Akce skončena dne 25. 5. 1955 v 16.53 hod.
Výlohy činily: Kčs 202,—
Závěr: Po provedeném šetření zde existuje důvodné podezření, že vyšetřovaná Surmenová neoprávněnou lékařskou praxi,
ač ji popírá, provádí. Šíři jejích služeb ani finanční
odměnu, kterou by za své služby měla pobírat, se ale uniformovaným orgánům nepodařilo zjistit. Vzhledem k povaze
úkolu se tito domnívají, že činnost Surmenové si vyžaduje
hlubšího přezkoumání, které může být úspěšné jedině tehdy,
bude-li provedeno v utajení. V tomto ohledu bylo informováno OO St. bezpečnosti v Uh. Hradišti, kam byly předány
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výsledky šetření. Případu se ujal ref. Švanc, III. odb.,
který jmenovanou už dříve vyšetřoval a kterého kontaktujte
v otázce dalšího postupu.
Náčelník: Rudimský
Dne 29. 5. 1955

Ještě u zmínky o kloktání slivovicí se Dora v duchu zasmála.
Ale když se v dalších listinách dočetla, že Surmenin případ
včlenili do agendy StB, smích ji přešel. Od poloviny roku 1955
Surmenu vedli jako osobu nepřátelskou státu.
V rychlém sledu dní pak vznikly desítky strohých úředních
záznamů.
O svěření případu III. odboru uherskohradišťské StB a referentu Švancovi. O schválení postupu. O delegování vyšetřování na poručíka Kladku, který provedl první šetření v terénu
a byl tak se situací obeznámen. O jeho přijetí za operativního
pracovníka uherskohradišťské StB, jemuž bylo přiděleno krycí
jméno VYKLADAČ… A tak dále.
Povýšil si, snaživec, pomyslela si Dora, pečlivě zarovnala
rozložené dokumenty zpátky do svazku a začetla se do dalšího záznamu.
42
Okresnímu oddělení Státní bezpečnosti
Uherské Hradiště, III. odbor
k rukám ref. Švance
Zpracoval: Krycí jméno / Svazek: VYKLADAČ / 15701
Typ spolupráce: operativní pracovník
Evidující správa StB: Uherské Hradiště
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Zpráva o prošetření Surmenové Terézie
Vzhledem k faktu, že dosavadní vyšetřování rozpracované
osoby nebylo úspěšné z důvodu otevřené nechuti dotazovaných občanů hovořit s orgány VB, bylo nutné provést šetření v utajení. Dle rozkazu jsme se společně s ppor. Novotnou
dne 18. 9. 1955 vypravili do obce Žítková, krycím účelem
byla turistika. Instrukce ppor. Novotné zněly kontaktovat
v akci Surmenovou pod záminkou žádosti o pomoc a zjistit
tak formu její činnosti, zatímco já jsem kontaktoval místní občany za účelem získání doplňujících informací.
Bylo zjištěno, že Surmenová je v místě bydliště dobré
pověsti, žije klidným způsobem života. Od r. 1944, kdy
skončil její poměr s Janem Ruchárem (bydlícím v blízkém
domě pod strání na kopanici Černé se svou zákonnou manželkou), žije osaměle. Rodiče zemřeli před válkou, stýká
se pouze s mladší sestrou Irenou, se staršími sourozenci
kontakt neudržuje. Z bydliště se Surmenová údajně vzdaluje
jen zřídka — jednou týdně dochází do kostela a nakoupit do
St. Hrozenkova. Je silně věřící a z nahodilých rozhovorů
v místním pohostinství vyplynulo, že i jinak se projevuje
nepokrokově (nedůvěřuje lékařům, úředníkům a orgánům, žije
v jedné místnosti, kam v zimě přivádí i dobytek), včetně
nepřátelského postoje k socialistickému zřízení.
Na dotaz, zda má nějaké styky s veřejností, odpovězeno, že
mnoho, ale žádné mimo domov (o stycích do zahraničí spolu
občané nevědí). Informátoři vypověděli o četných návštěvách,
které za Surmenovou přicházejí. Provozní místního pohostinství „U nové školy“ vypověděl, že se tyto často zastavují u něho a ptají se na cestu, případně že přicházejí poté,
co už Surmenovou navštívili. Vypověděl, že jde většinou
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o ženy, které si nechávají hádat budoucnost, nebo o takové
občany, kteří si přicházejí pro pomoc v nemoci.
Postoj přítomných spoluobčanů uctivý. Přítomným občanem
sděleno, že jeho otci vyléčila tuberu, dále vypovězeno
o ženě neznámého jména i místa pobytu, která se opakovaně
vracela a byla jí vyléčena padoucnice. Dále vypovězeno,
že Surmenová pomocí bylin pomáhá od nejrůznějších „ouroků“ a že také umí napravovat zlomeniny, ale že co se týče
věštění budoucnosti, tam nemá tak široké zkušenosti, tam
je lepší řečená „Chupatá“ nebo také řečená „Leonora“, ale
co se týče krádeží, tam že zas nejlépe pomůže „Krasňačka
z Hudáků“. Na dotaz na výši poplatků za takové služby odpovězeno „co kdo dá“, více spoluobčané nevěděli.
Šetření v níže položených částech Žítkové, Koprvazy
č. p. 17 a Rovné č. p. 44, potvrdilo výše udané. Na dotaz, zda Surmenová pomůže od vředu, odpovězeno, že pomůže,
že k ní stačí dojít. Nabídnuta pomoc dcery majitele
domu č. p. 44, která zná cestu, načež majitel domu naznačil, ať s ní jdu, že Surmenová pak dá něco i jí.
Z přímého šetření v bydlišti Surmenové zjištěno, že žije
velmi nuzně. K neznámému příchozímu se projevuje nedůvěřivě, o přijetí se nechala prosit. Reagovala teprve po
pečlivém vyložení obtíží — ppor. Novotná si stěžovala na
nespavost a bolesti hlavy. Posléze Surmenová rozehřívala na kamnech vosk, který za doprovodu nesrozumitelného
mumlání vlila do misky s vodou. Dlouze pak předstírala,
že v něm něco vidí. Přiměla ppor. Novotnou svléknout si
blůzu, přičemž jí přejížděla po páteři a pak prohmatávala
krk. Poté se rozčílila a vyzvala ppor. Novotnou, ať odejde. Na odchodu jí řekla, že kdyby jí nelhala, tak by jí
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pomohla, avšak ne s bolestmi hlavy, ale s obtížemi s početím. Na dotaz, zda ppor. Novotná něco dluží, odpověděla,
že „od ní by si stejně nic nevzala“.
Akce skončena 18. 9. 1955 v 16.40 hod.
Výlohy činily: Kčs 148,—
Závěr: Šetření prokázalo, že sledovaná osoba se zabývá nepovoleným léčením, za něž přebírá nespecifikovanou odměnu.
Prokázalo, že se dopouští podvodné činnosti a že této vy
užívají nepoučení místní i přespolní občané. Její činnost
je nebezpečná nejen těmto důvěřivým občanům, ale i celospolečensky, neboť Surmenová svým negativním postojem k socia
listickému zřízení a zároveň nezanedbatelným vlivem na síť
klientely podrývá postavení naší socialistické republiky.
Vzhledem k nedostatku důkazů a svědků ochotných svědčit
ale nelze skutkovou podstatu trestného činu podle §221/1
tr. z. prokázat a vznést obvinění. Doporučuji Surmenovou
i nadále sledovat, neboť se domnívám, že je jen otázkou
času, kdy svou činností zavdá příčinu k tr. stíhání.
Poznámka: Doporučuji odvolání ppor. Novotné z případu, neboť během akce se neprokázala její dostatečná způsobilost
k činnosti v terénu (emoční selhání po ukončení návštěvy
u šetřené osoby).

Mizera, pomyslela si Dora, když dočetla Vykladačovo hlášení,
a s trpkostí listovala dalšími dokumenty.
Jak z nich na první pohled vyplývalo, jeho návrh na sledování přijali se vším všudy — jedna za druhou se za sebou řadily svodky sepisované v pravidelných měsíčních intervalech.
Nespouštěli Surmenu z očí. A vyčkávali, až udělá chybu. Vy-
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čkávali, zatímco smyčka byla nastražená, rozprostřená kolem
jejich chalupy, vinula se ze Žítkové dolů, po cestě k hrozenkovské autobusové zastávce a od ní přímo do Hradiště. Stačilo
trpělivě čekat a potom prudce trhnout.
A mezitím se v oku hurikánu odvíjel jejich společný život.
54
Rada Místního národního výboru Žítková
č.j.: 7-Nc 103/66
Okresnímu soudu v Uherském Hradišti
Věc: Osobní a majetkové poměry Terézie Surmenové ve věci
nezl. Dory a Jakuba Idesových
Terézie Surmenová je k nezl. Doře Idesové, nar. 30. 10.
1958, a nezl. Jakubu Idesovi, nar. 16. 2. 1961, v blízkém
rodinném poměru, je tetou obou dětí, sestrou jejich matky, zemřelé Ireny Idesové, roz. Surmenové. O jejich vzájemném vztahu je známo, že je dobrý. Nezl. Dora a nezl.
Jakub Idesovi se nyní nacházejí v její péči, přičemž Dora
Idesová denně navštěvuje ZDŠ ve Starém Hrozenkově a Jakub
Ides zůstává doma se Surmenovou, která pobírá invalidní
důchod. Je známo a lze to i laicky odpozorovat, že Jakub
Ides je nedostatečně duševně i fyzicky vyvinut. Zdá se,
že nebude schopen nastoupit k povinné školní docházce a že
bude i nadále vyžadovat celodenní péči. Tuto mu Surmenová
může poskytnout.
Na druhou stranu je zřejmé, že kvůli lhostejnému poměru
k socialistickému zřízení naší Čsl. republiky nebude Surmenová považovat za nutné zajistit plně pokrokovou výchovu svěřených dětí. V tomto se nám zdá řešením pravidelná
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kon
tro
la sociálního úřadu, který by dohlédl na jejich
vývoj.
K majetkovým poměrům T. Surmenové lze říci, že tato pobírá
invalidní důchod ve výši 740 Kčs, vlastní 2 kusy dobytka
a ještě částečně hospodaří na poli o výměře 1,6 ha. Navíc je známo, že se zabývá léčitelskou činností, z níž jí
údajně plynou vysoké příjmy. O životní potřeby sourozenců
tak případně není nutno mít obavy.
O léčitelské praxi Surmenové jsme již dříve informovali obv. orgány VB, kteří tuto její činnost prošetřovali,
avšak bylo nám sděleno, že šetření bylo zastaveno pro
nedostatek důkazů. V takovém případě tedy neshledáváme
jiné překážky ve svěření nezletilých dětí do péče Terézie
Surmenové.
Ved. odboru pro vnitřní věci MNV: Srp
Dne 20. 7. 1966

Dora zběžně prolistovala řadu dalších dokumentů vyjadřujících se k jejich svěření do Surmeniny péče. Po žítkovském
Místním národním výboru to byla i Okresní prokuratura,
Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti v Uherském Brodě
a Okresní oddělení v Uherském Hradišti, které potvrdily Surmeninu bezúhonnost, a nakonec i dobrozdání školy zastoupené třídní učitelkou a vyjádření sociálního úřadu. V kontextu
těch předchozích hlášení a zpráv Dora skoro nemohla uvěřit,
že jejich přechod do nového domova proběhl tak klidně.
Ale proběhl, i když je dál nespouštěli z očí.
Dořinýma rukama procházely další a další svodky, které
popisovaly jejich tehdejší život. Před očima se jí strojopisem
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naklepaná míhala data těch krásných let, která strávila se Surmenou, a pod nimi zápisy o událostech, na které si pamatovala
někdy lépe a někdy už skoro vůbec.
Jako třeba ten případ dívky, která u nich jednou bydlela
celé prázdniny. Léta ji i její jméno vytěsnila z Dořiny paměti,
ale teď si na ni vzpomněla, náhle, jako by jí před očima lusknul prsty kabaretní kouzelník, jehož fígly vídala kdysi v tele
vizních Ein Kessel Buntes. Květa Mazovská, to byla ta smutná
dívka, jejíhož případu se týkalo další z mnoha hlášení.
Surmena jí, Doře, tehdy říkala, že si jí nemá všímat, dokud
ta dívka sama nebude chtít. Tak ji jen pozorovala a divila se,
jak to s ní může Surmena vydržet, jak nekonečně dokáže být
trpělivá. Nic té holce nešlo, krav se bála, takže ani na pastvu
se nedala poslat, a na zahradě a na poli toho taky moc ne
udělala. Celý první měsíc se jen tak potloukala kolem chalupy nebo nahoře na stráni nebo spala. S nikým nemluvila. Víc
nic. Prý ji nebavil život, říkala Surmena, a když u nich byla
Baglárka, tak Dora zaslechla, že si na něj dokonce zkusila sáhnout. Sebevražedkyně? lekla se tehdy Baglárka a Dora ještě
víc. Sebevražedkyně v domě! Nemohla se pak na ni vynadívat,
plížila se za ní na procházkách, neunikl jí žádný její krok. Ale
bavit ji to přestalo už po týdnu — ta holka opravdu nedělala
ani neprožívala vůbec nic. Byla jako spící panna.
Bylo to někdy k půlce srpna, najednou jako by Surmeně
něco přelítlo přes nos, dupla na ni a nedala jí pokoj. Chodila za
ní všude a hučela do ní, dokud si ta holka nesedla ke kravám
a nezkusila je podojit. Dokud si pořádně nedřepla do hlíny
a nevyplela zahradu. Dokud nešla o páté na trávu a nepřitáhla plnou trávnici, s nohama celýma zčervenalýma od chladné
ranní rosy. I tváře jí potom zčervenaly a najednou se i smála.
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Dora se divila té nenadálé proměně obou, zlobná Surmena
i Květa plná chuti do života pro ni byly záhadou.
— Popíjení třezalky už bylo dost, odpověděla jí na její váhavý dotaz Surmena, — teď se to děvče musí naučit chtít žít.
A k tomu ji přivede práce!
Kdo ví, ale něco na tom bylo. Na začátku září od nich Květa odjížděla veselá a kulatější. Vracela se pak na nějaký týden
ještě dvě léta za sebou, potom už přijela jen na návštěvu se
svým mužem a další léto už poslala jen fotografii, na níž chovala zavinuté dítě. Surmena si tu fotografii vystavila na polici
mezi hrnky a občas se na ni zadívala takovým něžným, dojatým pohledem.
V hlášení na stole před Dorou ale nic dojemného nebylo.
Sledovali je to léto, Surmenu i ji, Květu, která pocházela z jakési nepohodlné ostravské rodiny, den za dnem, celé týdny,
měsíce i následující roky. A šmírovali i další návštěvníky, kteří
k nim přicházeli. Někteří byli popsáni detailněji, s některými i promluvili, na některé odeslali hlášení do místa jejich
bydliště.
Zprávy se řetězily do nekonečné řady a byly si čím dál
podobnější, plné už stokrát zapsaných klišé. Byly tak nudné,
že je Dora začala přeskakovat. Zastavila se až u jedné, v níž ji
upoutalo její jméno opakující se častěji než předtím. Vypadalo
to, že když už se kolem Surmeny dlouho nedělo nic zvláštního, zaměřili svou pozornost na ni, na Doru. Odhalili ji jako
anděla a snažili se vyvodit, kolik si svou podvratnou činností vydělala. Tipovali stovky československých korun. V Doře
bublal smích. Tu korunu, kterou někdy dostala, utratila obratem za nanuky nebo nugátovou čokoládu dole v jednotě, ani
do druhého dne se u ní neohřála. A mnohem častěji dostala
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jablko, co návštěvníci vytáhli z batohů, aby ji nenechali odcházet s prázdnou.
Tak stovky, uculovala se Dora, ještě když list otáčela. Ale
pak v ní hrklo. Zrak jí padl na lejstro, které dobře znala. Na
které nezapomněla, i když ho už roky neviděla. Před očima se
jí roztočily mžitky a drobná písmenka se slila v hustou mlhu.
Zvrátila se do opěradla židle a cítila, jak jí na čele a na spáncích
vystoupil pot. Leželo před ní lejstro, které tehdy zničilo celý
jejich nový, na troskách minulosti vystavěný život.
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Bílý hádek

To lejstro jim přišlo zalepené v obálce s úředním razítkem na
počátku léta roku 1974. Bylo to v pátek, v den, který se jí vryl
do paměti a na který nikdy nezapomene, protože se během
něho semlely věci, které ji pak dlouhé roky sžíraly, trýznily,
mučily.
Protože to všechno byla možná její chyba.
Protože jejich spokojený život možná rozdrtila podrážka
její boty.
Jenže kdo mohl tušit, co se v tom bílém háděti skrývá?
Možná se vylíhlo někde uvnitř domu, možná jej tam vnesl
Jakoubek, kdo ví, možná opravdu léta žilo ve stěně jejich chalupy, jak tvrdila Surmena. A ano, možná bylo úplně neškodné.
Jenže ona viděla jen dlouhé útlé tělo plaza, který se stáčel
kolem Jakoubkových rukou. A bratrovy nevědomé oči, před
kterými ho neobratně svíral, přehazoval si ho z ruky do ruky
a radoval se, když proti němu had dělal prudké výpady nebo
sebou trhal ve snaze se z jeho trapičských rukou vyprostit.
Kdo by v takové chvíli nepropadl panice? Obzvlášť když
takového hada se sivou, třpytivě šupinatou kůží Dora na Kopanicích nikdy dřív neviděla!
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Hmátla po něm prudce, Jakoubek stačil jen vyděšeně heknout, a hadí hlava křupla pod podrážkou její polobotky.
A pak křik.
Nic mu nebylo. Jen úlek a potom vztek, co se obrátil proti
ní. V té době ho ještě udržela, zaklesnutí rukama tancovali po
hadím těle, až z něj zbyla jen krvavá mašírka rozšlapaná po
kamenném dláždění.
Jejich křik přivolal Surmenu. Nebylo to poprvé, co soudila
jejich spory, ale tentokrát jí tvář zbělela a v záchvatu náhlé
slabosti se musela dlaní zapřít o stěnu.
— Zabila jsi bílého hádka?
Bílého hádka? Rozdupala hada, co ho Jakoubek vyšťáral
kdovíkde, rozdupala potvoru, o které nevěděla, co je zač. Ano,
zabila bílého hada.
— Tak teď nás, Bože, ochraňuj, řekla Surmena a sesunula se
na dřevěnou lavičku.
Dora před ní rozpačitě stála, zatímco Jakoubek se odplížil
za roh, zastrašený jejím nečekaným chováním. Teprve za dlouhou chvíli, když Dora nepřestávala naléhat, ať jí vysvětlí, co se
stalo, Surmena promluvila: — Tam, kde zabijí bílého hádka,
ochránce domácnosti, se stane hrozné neštěstí!
Nic horšího snad ani říct nemohla. V Doře se s těmi slovy
vzedmulo něco, co v ní pomalu narůstalo v posledních měsících, týdnech, dnech. Nechuť přistupovat na všechna ta nesmyslná pravidla, kterými se Surmena a lidé ze žítkovských
strání svazovali.
Další smolná pověra? Další pošetilost, kvůli kterým se třesou, jako třeba když se z lesa ozve houkání sýčka a oni se musí
hned pokřižovat, aby je do hrobu nepřivolalo nekršča?
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Copak už těch věcí, kterých se musejí vystříhat, těch hrozeb, není dost? Teď ještě přibude strach z mrtvého hada!
Dora tu směšnou pověrčivost odmítala sdílet s ní, se Surmenou a jí podobnými, kteří ještě pořád nepřistoupili na to,
že už dávno začalo nové století. Dvacáté. Ve kterém se už po
horách netoulají nekrščata, z cest nesvádějí výskaně a černé
kočky nepřinášejí smůlu.
Už jednou se kvůli tomu chytly a od té doby bylo jasné, že
se jejich cesty vzdalují.

K té hádce mezi ní a Surmenou došlo nedlouho předtím. Pachuť po ní pak v Doře zůstala napořád a připomínala se čas od
času spolu s bezmocí nad osudem, jaký ji potkal. Je všechny,
ji, Jakoubka i Surmenu.
Všechno se to semlelo kvůli tomu, co si s sebou na bedovský vršek přinášela ze školy. I tenkrát s tím přišla odtud, celá
napěchovaná zlostí, která v ní byla zasutá už dlouho, ale toho
dne vyhřezla a rozlila se po všech — po spolužácích, nové soudružce učitelce, a nakonec potřísnila i Surmenu, která za to
ostatně mohla. To kvůli ní byli jiní. To kvůli ní se o nich mluvilo jako o podivínech, kteří se místo na středisko zdravotní
péče obracejí k Bohu, když je trápí nějaká nemoc, a doufají, že
modlitbičkami se jim uleví. To kvůli Surmeně se rýpají v zemi,
šťourají bylinky a vaří z nich odvárky, jako by žily před sto lety.
— A nejen pro sebe, ale i pro ostatní nebohé lidi, které svou
hloupou a zastaralou vírou balamutí a maří tak jejich uzdravení, což je neomluvitelné! odsuzovala ji s pohrdáním nová
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soudružka učitelka s drdolem vyčesaným vysoko nad temeno hlavy a s moderními brýlemi zúženými po bocích do špiček. A aby svá slova zdůraznila, vylovila z kabelky lahvičku
s léky, kterou pak před ní, před Dorou, třásla, a dlouze povídala
o tom, co umí moderní medicína. Jako by to nikdo nevěděl,
jako by to ani Dora nevěděla, že s nemocemi a bolestmi se
chodí ve středu do Hrozenkova na středisko za uherskobrodským lékařem, který sem pravidelně dojíždí, a se zlomenou
kostí do nemocnice do Hradiště, a ne k napravjačce kamsi do
chalupy na Bedovou.
Jenže co měla Dora dělat, když na ni Surmena nepřestávala naléhat, aby po škole zašla k zastávce a podívala se, jestli
tam nejsou nějací lidé, co hledají bohyni. A i když se Dora
čím dál víc styděla, stejně pak takové lidi vodila na žítkovský
vršek, a nakonec, ono jich nebylo málo a chodili dokonce i ve
středu, kdy si mohli klidně zajít za soudruhem lékařem na
středisko.
Ale to nebyla jediná věc, kterou se oni, Surmenovi, lišili od
těch, co žili dole v Hrozenku. Postupem času si Dora začala
všímat mnoha dalších věcí. Třeba toho, jak je jejich chalupa
rok od roku víc přisedlá k zemi, na rozdíl od rodinných domků nebo nových bytovek kolem starohrozenkovského náměstí, v nichž bydleli spolužáci. Všímala si svých sukní, režných
blůz a punčoch, do kterých ji Surmena oblékala, svých krpců,
ve kterých chodila a které se tolik lišily od tenisek ostatních
dětí. A všimla si také, že z Kopaničářů, kteří se neděli co neděli scházeli v hrozenkovském kostele na mši, zbylo už jen
pár těch, co se oblékali do krojů. Převažovali ti, co v kostelních lavicích podupávali novými lodičkami nebo si vytahovali
puky kalhot zánovních obleků. Kdysi Dora zezadu neviděla na
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oltář skrz pestrobarevné šátky a rudě vyšívané čepce tulící se
jeden k druhému, dnes jí výhled zastiňovaly vysoko vyčesané
trvalé ondulace.
Ty rozdíly nešlo přehlédnout. A navíc, mnozí je ani přehlížet nechtěli. Chovali se k ní povýšeně, napulírovaní synáčci
a napucované dcerky se jí pošklebovali a pokřikovali na ni:
Dora podvodnice, Dora andílek. Taky z ní jednou bude čarodějnice? A řehot, takový ten dětský, co je slyšet všude, co jej
doprovází švihání větviček a kamení z klučičích dlaní. A pak
samota. Samotná stoupávala nahoru na bedovskou kopanici
a za zády jí zůstával nový Hrozenkov s novými bytovkami,
novou silnicí, po které do Trenčína jezdil jeden automobil za
druhým, s lidmi, kteří obývali nový svět, tak vzdálený tomu
jejich, kde vládla Surmena, pro niž platily jediné zákony: církve
a přírody.
— Proč si k sobě zveš ty lidi, tetičko? ptala se Dora nešťastně,
když tehdy po té scéně s učitelkou přišla domů.
— Nikoho si k sobě nezvu, přicházejí sami, odpověděla Surmena překvapeně.
— A proč nejdou ve středu k doktorovi na středisko? ptala
se dál Dora.
— Protože doktor jim nepomůže.
— Proč jim nepomůže? Vždyť jim dá prášky a ty je uzdraví!
— Na všechno léky nestačí, Doro, odpovídala Surmena trpě
livě.
— A tvoje zaříkání na to stačí?
— Ano, na něco se hodí mnohem líp než recepis.
— Ale tak se to teď nedělá… Všichni chodí k doktorovi, a kdo
nechodí, ten je jen pro smích, protože naletěl.
— Naletěl čemu?
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Dora se zarazila. Nechtělo se jí to vyslovit. Pak ale váhavě
řekla: — Podvodnicím ze Žítkové.
— Myslíš si, že jsem podvodnice? napřímila se prudce Surmena, jako by ji někdo švihl, a v jejím hlase zazněl bolestný
tón. Dora sklopila oči.
— To ne. Ne. Jen se to tak už dneska nedělá. Dneska se chodí
k doktorovi.
— A co když ty doktory ve škole nenaučili všechno?
Dora se překvapeně zarazila: — Proč by je to nenaučili?
Na to jsou přece knihy. A když už je někdo doktor, tak už je
musí všechny znát. Přece!?
Surmena se hořce pousmála, z kredence vzala plechový
hrnek a pomalým krokem přešmajdala skrz světnici. Pak se
natáhla k polici nad oknem pro jednu z lahví páleného, které
tam stály vyskládané v dlouhé řadě. Dary kopanických návštěvníků. O dno hrnku klokotala čirá tekutina.
— Že je někdo doktor, neznamená, že ví všechno! Jak já znám
doktory, tak ani ten lepší, ani ten horší nevědí ani to nejzákladnější — že totiž nemoc těla je i nemoc duše. To bylo to
první, co mě moje mamka naučila, a oni se k tomu nedopracovali doteď. Tak jak můžou znát všechno líp než já? Nebo Irma?
Nebo Kateřina? No?
— Ale předepíšou prášky a ty pomáhají!
— Prášky? A kdo vidí do prášků? Do placatých bílých pilulí,
které se vyrábějí kdesi ve fabrikách a které leda tak zaplaší bolest!? Nedala bych to do huby, ani kdyby mi to do ní cpal farář,
odpusť mi, Pane, co teď říkám! A jak může doktor, když se v té
bílé smrduté ordinaci posadíš a už tě sestra žene ven, vůbec
zjistit, co tě doopravdy trápí? Vždyť tam má i Bůh strach pobýt, tak jak by tam mohl pomáhat?
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— Ale tam přece nemusí pomáhat Bůh, tam jsou doktoři!
— Děvče moje, co ti to kdo zase nakukal? vzdechla Surmena. — Copak jsi zapomněla, že nejdůležitější je víra!? Bůh je
přece všude, i za těmi doktory. Ale všichni svatí s těmi, kteří si
k nim chodí pro radu a v jejich pomoc věří namísto v tu Boží.
To se pak nedivím, že se tam tak často vracejí.
Surmena rozčileně potřásala hlavou a pak se zhluboka napila.
— Ale to přece není v tom, tetičko, Bůh přece neléčí, ten neumí napsat recept! To doktoři!
— Takhle nemluv! Bůh léčí, jen jinak, než si myslíš. Vírou, že
svou bolest odevzdáš, že se jí zbavíš. Tady a prostřednictvím
něčeho, o čem víš, jak působí. Kde přesně a jak na koho. A po
staletí. Čím si myslíš, že se lidé léčili, když ještě neexistovaly
ty pilule? Zelinami! A vírou v ně.
— Tetičko, ale teď je nová doba!
— Jaká nová doba? Že by v ní zeliny ztratily svou moc? To
mi nepovídej!
Dora měla na krajíčku. Ani trochu se jí nepodařilo vyjádřit,
co cítila. Zbytek odpoledne strávila na hřebenu kopce. Rozplakala se až ve chvíli, kdy se na jejich kopanici snesl večer
a z hrozenkovského údolí na ni začala mihotavým světlem
televizorů mrkat okna. Svět, do kterého ona nebude nikdy
patřit, začal žít svým nočním životem.
A několik týdnů nato se u nich objevil ten bílý had. To už bylo
na Doru příliš. Ve chvíli, kdy se Surmena s nešťastným výrazem svezla na lavičku na zápraží domu, zatvrdila se Dora proti
všem hloupostem, které kvůli ní musela akceptovat. Ona už
v ně věřit nechtěla.
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Jenže o chvíli později k nim na kopanici zadýchaně vy
šplhala pošťačka a ze splasklé kožené brašny vytáhla to
lejstro.
Ten dopis pak stál na stole opřený o zavařovací sklenici
s lučním kvítím celý zbytek pátku, celou sobotu, neděli, v neměnném sklonu, opřený o sklenici, v níž voda klesala níž a níž,
mizející žízní stonků. Teprve v neděli večer se Dora zeptala,
jestli ho Surmena otevře. Ta ale jen zavrtěla hlavou.
— Je to s úředním razítkem, namítla Dora.
Surmena pajdala po světnici, chystala talíře k večeři,
stavěla vodu na plotnu a do hrnků rozsypávala po lžičkách
melty.
— S úředním razítkem znamená, že je to důležité. Proč se
do toho nepodíváš? naléhala znovu Dora. Surmena zase jen
pokrčila rameny.
— Jako bych neměla lepší věci na práci. Kdo zatmí dobytek,
co? Kdo poklidí po večeři, co? mručela a přikládala dřevo do
kamen.
Když pak vyšla ven, roztrhla Dora rychle obálku a přelétla
očima řádky. Jakoubek ji zvědavě pozoroval přes stůl.
Pamatuje si, že než se Surmena vrátila, nemohla se skoro
ani nadechnout.
— Přečti si to, špitla pak prosebně. Ruku, v níž držela dopis,
měla váhavě napřaženou.
Surmena se jejímu gestu vyhnula, jako by ho neviděla,
a mlčky se postavila k plotně, kde už v hrnci bublala voda.
— Tohle nemůžeš jen tak nechat! vykřikla vyděšeně Dora
a Jakoubek se pod naléhavostí jejího hlasu přikrčil.
Surmena se na ni podívala s chladným nezájmem.
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— Co budeme dělat? ptala se Dora a vložila jí do ruky papír, na jehož kraji bylo vidět propocený otisk polštářku jejího
prstu. Ani se k němu nesklonila. S pohledem upřeným na Doru
položila dopis vedle plotny, na horkou kameninu pece, a nerudně se odvrátila.
Surmena byla paličatá a Dora to dobře věděla. Co ale do
té chvíle netušila, co by ji do té chvíle ani nenapadlo a co si
jako ránou bleskem teprve v tom momentě uvědomila, byla
skutečnost, že Surmena neuměla číst.
Rozpačitě vzala list papíru do ruky a začala předčítat:
Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti Uherský Brod
Kriminální služba ČSSR
Surmenové Terézii
Žítková č. p. 28, obv. Uherský Brod
Předvolání
Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu ublížení na
zdraví z nedbalosti v důsledku provádění nekvalifikované léčitelské praxe a podvodu, a to podle §224/1 a §250
trestního zákona se
dne 17. 6. 1974
v úředních hodinách dostavte na Obvodní oddělení Veřejné
bezpečnosti Uherský Brod k podání vysvětlení ve věci nezákonného provedení potratu a v důsledku toho úmrtí Anny
Pelčákové. S sebou si přineste toto předvolání a doklad
totožnosti.
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Poučení
Nemůže-li se předvolaný dostavit k podání vysvětlení, je
povinen se podle §66 zákona č. 141/1961 Sb. dostatečně
omluvit. Osobě, která bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu, může být udělena pořádková pokuta až do výše
Kčs 500,— (§66 odst. 1 trestního řádu).
Podpis: vel. Novák
Dne 11. 6. 1974

Když Dora dočetla, dělala Surmena jakoby nic. Jen Jakoubek začal natahovat. Ani ne tak kvůli tomu, že by rozuměl
obsahu dopisu, ale kvůli tomu, s jakou hrůzou v hlase Dora
větu za větou předčítala. Jakoubkův pláč nakonec vystrašil i Surmenu. Třásly se jí ruce, když jim na připravené talíře nakládala pohankovou kaši. Večeřeli tiše. Pak se společně
pomodlili, nejdřív otčenáš a pak za Surmenu, a spát šli jako
obvykle.
Když se ráno vzbudili, měli na stole čerstvé mléko a kousky
slepice, co ji Surmena za svítání podřízla, se vyvářely v hrnci na
plotně. Pařáty a hlava pryč, Dora je pak zahlédla viset na plůt
ku v předzahrádce, svázané dohromady s bylinou vraťsazasí.
Tou, kterou nesmí utrhnout člověk, protože by do roka zemřel.
Tou, která se přivazuje na psí ocas, aby, až se pes rozběhne, ji
ze země vytrhl on. Pojde pak ten pes? ptala se kdysi Dora, ale
Surmena jen pokrčila rameny. Ten podivný svazek vraťsazasi
a částí slepice měl Surmenu ochránit a zase ji přivést zpět,
očištěnou od nařknutí, neposkvrněnou. A aby se její pokojný
návrat definitivně pojistil, všichni po zbytek toho poslední-
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ho dne, co spolu byli doma, vycházeli čas od času na zápraží
a s rukou hrozící směrem k Uherskému Brodu odříkávali: „Heš
vy lži, heš vy strachy, heš jak vrany na vše strany, já jsem zlaté
zrnéčko mezi vami, domů dojdu bez pohany!“ A odříkávala to
tak i Dora.
Nakonec si ten svazek pařátů a vraťsazasi vzala Surmena
s sebou na cestu. Nepomohlo to.

V hale badatelny jako by mrzlo. Dora cítila, jak ji studí pot,
na rukou jí naskočila husí kůže. To ta hrozná vzpomínka na
okamžik, kdy se zavřela další kapitola jejího života, okamžik,
kdy jim Surmenin červeně vyšívaný šátek zmizel za ohybem
cesty z jejich kopanice. Navždy.
Dora se zvedla od stolu a vyšla na zšeřelou chodbu archivu.
Trvalo jí dlouho, než byla s to se zase vrátit a usednout za stůl.
Chvíli jen nečinně seděla, zachumlaná ve svetru, a pohledem
bloudila po mapě mramorovaného linolea. Věděla, co bude
následovat teď; pohroužit se do dalších stránek svazku se jí
proto vůbec nechtělo.
75
Okresní prokuratura Uherské Hradiště
Státnímu úřadu sociálních služeb Brno
Věc: Odebrání nezl. dětí Dory a Jakuba Idesových z péče
osoby společenskému zřízení nebezpečné
Dne 17. 6. 1974 byla Okr. prokuratura Uh. Hradiště upozorněna na vzetí do vazby podezřelé Surmenové Terézie,
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nar. 24. 7. 1910, která byla obviněna z tr. činu ublížení na zdraví s následkem smrti, obecného ohrožení
a podvodu.
Surmenová Terézie je t. č. opatrovnicí nezl. Dory a nezl.
Jakuba Idesových, kteří jí byli svěřeni do péče dne
17. 11. 1966 a kteří s ní pobývají ve společné domácnosti
v obci Žítková, č. p. 28, obv. Uh. Brod.
Návrh na předběžné opatření
Okr. prokuratura Uh. Hradiště dne 17. 6. 1974 vznáší návrh na předběžné opatření podle §76 o. s. ř. a pověřuje
St. úř. soc. služeb Brno, aby dle ustanovení §76 zákona
č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu provedl odebrání
svěřených dětí z péče osoby veřejnosti nebezpečné, tedy
aby tyto neprodleně zajistil v místě bydliště a umístil do
péče oblastních zařízení ústavní výchovy takto:
1) nezl. IDESOVÁ Dora nar. 30. 10. 1958 — Dětský internátní ústav v Uherském Hradišti
2) nezl. IDES Jakub nar. 16. 2. 1961 — Ústav sociál
ní
péče pro mentálně postiženou mládež Brno-Černovice, detaš.
pracoviště Brno-Chrlice
O průběhu zajištění a předání nezl. dětí do péče podejte
hlášení.
JUDr. Angel Richard, okr. prokurátor
Dne 17. 6. 1974
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79
Státní ústav sociálních služeb Brno
Okresní prokuratuře Uherské Hradiště
k rukám JUDr. Angela Richarda
Věc: Hlášení o předání nezl. Dory Idesové a nezl. Jakuba
Idese do ústavní péče
Oznamujeme, že nezl. IDESOVÁ Dora nar. 30. 10. 1958 a nezl.
IDES Jakub nar. 16. 2. 1961, bytem Žítková č. p. 28, obv.
Uh. Brod, byli dne 18. 6. 1974 zajištěni v místě bydliště
a převezeni do péče pověřených ústavů.
Poznámka: Převzetí dětí do péče a umístění v ústavech neproběhlo bez komplikací. Ment. a fyz. postižený Ides Jakub utrpěl vlivem vypjaté situace vyprovokované Idesovou
Dorou šok s následkem záchvatu, který se podařilo zklidnit až pomocí medikace v Obv. zdrav. středisku Uh. Brod.
Poté byl převezen do Úst. soc. péče pro ment. post. mládež
Brno-Chrlice. Idesová Dora soustavně odmítala uposlechnout
pokynů orgánu Veř. bezpečnosti a její předání do péče DIÚ
Uh. Hradiště provázelo agresivní chování a útoky na orgán
i přítomné vychovatelky.
Vzhledem k situaci jsme doporučili po dobu následujících
měsíců oddělenou ústavní péči chovanců, a to i bez možnosti krátkodobého styku. Navrhujeme dále, aby Idesová Dora
neprodleně podstoupila psychologické vyšetření, na jehož
základě bude stanoven adekvátní výchovný program.
Pro další informace se obracejte přímo na zástupce daných
pečovatelských ústavů.
PhDr. Fuchsová Alžběta
Dne 19. 6. 1974
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82
Okresní oddělení Státní bezpečnosti
Uherské Hradiště, III. odbor
Dětskému internátnímu ústavu Uherské Hradiště
Dne 18. 6. 1974 byla do vašeho Děts. inter. ústavu umístěna
Idesová Dora, nar. 30. 10. 1958, bytem Žítková č. p. 28,
obv. Uh. Brod. Vzhledem k její dosavadní výchově v rodině
osoby soc. zřízení i veřejnosti Čsl. soc. rep. nebezpečné
neprodleně informujte o jakékoliv její zvl. či nepřát.
činnosti. K její další výchově přistupujte se zvl. zřetelem k otázce vztahu k naší soc. spol. a jejím ideovým
principům. O výsledcích informujte v pravidelných hlášeních. Do odvolání.
Referent: J. Švanc, klp. 708
Dne 29. 6. 1974

Sdělení stlačená úředním jazykem do několika strohých vět
jako by přicházela z jiného světa, paralelně běžícího vedle toho
jejího. Ze světa, kde neexistuje soucit a kde proto lidé mohou
vyrábět zautomatizované úřední zprávy nebo naopak svodky
plné košatých nepravd, které o ní psaly a v pravidelných hlášeních odesílaly vychovatelky.
Dora se s těmi dokumenty ocitla uprostřed svého tehdejšího života zaplaveného nánosy bouřlivých emocí, bezmocná
a opuštěná. Do očí jí vhrkly slzy.
Mladý pracovník archivu se zlatavým chmýřím pod nosem se na ni zvědavě podíval a pak svraštil ústa do drobného,
tvrdého srdce. Takových, jako byla ona, kteří po kapsách nebo
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příručních taškách lovili kapesníky, aby v nich skryli náhlou
slabost, tu v těch prvních letech po zpřístupnění archivu StB
vídal mnoho.

Ten červnový den roku 1974, kdy se to všechno stalo, si Dora
i dnes dokáže vybavit do posledního detailu, do nejmenších
podrobností. Nemohla by zapomenout, ani kdyby chtěla. Čas
od času se jí to všechno vracelo ve snech, kterých se nemohla
zbavit, a tak znovu a znovu prožívala ty strašné okamžiky.
Zase ji měli, zase ji drželi, a Jakoubka před jejíma očima táhli
pryč, vzpouzejícího se, zase.
Po zbytek toho dne, kdy Surmena odešla, čekali. Převrátilo se poledne, uběhlo odpoledne, blížil se večer, přišla tma,
Surmena se nevracela. Nevrátila se na noc a nevrátila se ani
druhý den ráno — Dora nešla do školy a spolu s Jakoubkem
seděli před chalupou celé dopoledne.
Teprve pak se na cestě pod nimi objevily postavy. K jejich
domu se šplhali dvě ženy a dva muži.
Dora si tu čtveřici s obavami prohlížela. Viděla, jak se několikrát zastavili, aby si ve strmém výstupu odpočinuli; při
jednom z těch zastavení rozeznala, že jeden z příchozích je
oblečený do policejní uniformy. Popadla Jakoubka za loket
a utekli před nimi dovnitř, do chalupy. Seděli na lavici u okna
a drželi se za ruce. Dora znervóznělého bratra uklidňovala, že
se nic neděje, že ti lidé třeba ani nejdou k nim. Jenže o chvíli později vstoupili do chalupy a rozprostřeli se světnicí, bez
ptaní. Policista zůstal stát u dveří a zvědavě se rozhlížel, druhý muž si sedl ke stolu a z hnědé kožené tašky vytáhl složku
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papírů. Ženy se chvíli procházely po stísněném prostoru, vyšší
z nich pak vyšla na zahrádku a okny bylo vidět, že dům obchází směrem k chlívkům.
— Kde spáváte? otočila se najednou menší žena k Doře. Tázavě ukázala na pec a na úzkou dřevěnou postel vedle stolu:
— Tam, předpokládám, spí paní Surmenová. Vy oba spáváte
tady nahoře? I s bratrem?
Dora přikývla.
Žena se otočila, soustředěně se rozhlédla, významným pohledem spočítala lahve kořalky vyskládané na polici a pak se
postavila nad muže, jenž vyplňoval kolonky ve formulářích,
které se vylily ze složky a zaplavily celý stůl. Jakoubek se těsně
přimknul k Doře, objal ji kolem břicha a hlavu zabořil do jejího
klína. Cítila, jak se chvěje.
— Co byste vlastně rádi? zeptala se nesměle Dora, — teta
Surmenová dnes není doma.
Žena se na ni letmo podívala a kývla hlavou.
— Matka Irena Idesová zemřela v roce 1966, že? Otec je ve
výkonu trestu. Jediná příbuzná je paní Surmenová, toho času
ve vazbě, že? Máte na Žítkové ještě nějaké příbuzné?
Dora se lekla. Ve vazbě? Cože?
— Ve vazbě? Ve vězení? zeptala se zmateně.
— Máte na Žítkové ještě nějaké příbuzné? Ptám se.
Dora neochotně přisvědčila: — Baglárovci… to je naše
kmotra, pak…
— Napiš to, budeme je informovat.
— Teta Surmenová je ve vězení? Proč? Co je s ní? opakovala
Dora znovu, ale nikdo si jí nevšímal.
Jakoubek se třásl čím dál víc.
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— Vzadu je kráva s teletem, asi patnáct slepic s kohoutem
a hejno kačen. Ať si to co nejdřív odvedou dolů do JZD, řekla
vysoká kostnatá žena, když se vrátila.
Dora zalapala po dechu. Snad nám to neseberou, když tady
teta není.
— Tak kde je teta Surmenová? opakovala znovu, tentokrát
už rozčileně.
— Kde teta? Kde teta? rezonovalo z jejího klína, jak po ní
Jakoubek vyděšeně opakoval otázku.
Jako by nebyli, nikdo nereagoval.
— Můžete nám říct, kde je teta Surmenová? rozkřikla se nakonec Dora, která jejich povýšený nezájem už nedokázala
snést. Ženy sebou cukly a zkřivily obličeje. Byla to ta, co se
vrátila z obhlídky dvora, která pak proti ní zvedla ruku a s nataženým ukazováčkem, jímž ji skoro bodala do čela, zasyčela:
— Ona ho rozčiluje, vidíte? Ona ho rozčiluje, tomu klukovi
něco je… chyťte ho, prosím vás… nemůžete ho uklidnit?
Kůže na tvářích a na krku se jí napínala k prasknutí, jak
třeštila oči a doširoka otevírala ústa, vypadala jako smrtka, napadlo ještě Doru, než vyskočila rozhodnutá se na ni vrhnout.
Chtěla ji zastrašit, ale hlavně chtěla potlačit vzlyky, které se jí
draly z hrudi. Jenže tím prudkým pohybem shodila Jakoubka.
Začal se třást a škubat v prvních křečích.
A pak to šlo ráz na ráz, jako by zbytek toho dne trval jedinou minutu, tak rychle se odehrálo všechno příští. Jakoubek dostal záchvat, svíjel se u jejích chodidel, nenechali ji ho
uklidnit, i když ani nevěděla, jestli to bez Surmeny zvládne,
svíjel se, dokud ho ten muž, který do té chvíle nezdvihl oči od
formulářů, nechytil a nerozběhl se s ním z kopanice dolů na
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Hrozenkov. Za ním spěšně utíkala žena, co ještě před chvílí
sčítala jejich majetek, s plnou náručí formulářů klopýtala po
luční cestě, a ji, když se za nimi chtěla rozběhnout, chytil za
ruku ten policista, pevně, přísně, panovačně. Nepustili ji za
ním, i když prosila, křičela, Jakoubka zkrátka někam odnášeli, prý na středisko, prý půjde do ústavu sociální péče, prý mu
tam bude líp, protože Surmena se jen tak nevrátí. A co bude
s ní? S ní? Ona půjde na internát, pod dohled vychovatelek,
zbývá jí přece už jen pár let, pak bude plnoletá. A Surmena?
Surmena? Se Surmenou je konec, Surmena je vražednice, podvodnice a agent maloburžoazie, Surmena podrývá autoritu
republiky, Surmena v očích společnosti propadla. A to byl na
dlouhé roky konec.
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Pardubické nokturno

Kované dveře budovy archivu za ní toho dne zapadly deset
minut po páté. Probírala se Surmeniným svazkem do poslední
minuty, co to šlo, archivář ji musel z badatelny téměř vytlačit.
Duchem ještě stále mezi strojopisnými dokumenty, postávala
na ulici a nevěděla najednou co dál.
Náměstí před budovou zalévaly poslední sluneční paprsky babího léta. Pomalu do nich vykročila a zamířila k lavičce
pod rozložitou lípou v parku uprostřed náměstí. Myslela na
to, že stihla projít sotva třetinu Surmeniny složky a že se prokousala teprve k okamžiku jejich rozluky. Večer a noc, které
měla přestát, než bude moct ráno zase pokračovat, se jí zdály
nekonečné.
Přemýšlela, jestli se má vydat na skoro tříhodinovou cestu
zpátky do Brna a ráno zase sem, ale nakonec jí to připadalo
zbytečné. Rozhodla se zůstat v Pardubicích.
Nastavila tvář slunci a zavřela oči. Byla unavená. Z usilovné snahy vpálit si do paměti každé slovo plasticky vtištěné
do průklepových papírů ji řezaly oči, na spáncích cítila tlak,
jako by jí někdo svíral hlavu kleštěmi. Žaludek měla stažený,
hladem nebo nervozitou, možná obojím.
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Dvacet let, počítala, se na Surmenu lepili, aby ji nakonec
dostali za potrat. Takový nesmysl!
Dora si byla jistá, že u nich se nikdy nic takového neprovádělo, k tomu by se Surmena nepropůjčila. Znechuceně potřásla hlavou a s povzdechem vstala. Měla by si najít hotel,
ubytovat se, povečeří a půjde si lehnout. A srovná si v hlavě
všechny nové informace. A s nimi zápisky v modrém pracovním sešitě, který je už několik let zajištěn širokou gumičkou,
aby z něj vložené listy, výstřižky a poznámky na útržcích papírů nevypadly. Vezme si jeden z čistých bílých archů, které
většinou bývají v zásuvce hotelového stolu, někdy s hlavičkou, někdy bez, a udělá si stručný zápis o datech a událostech, jež teď tvoří novou mapu Surmenina života. Podle nich,
jejích špehů.
Pomalu prošla parkem a zahnula do ulice, která ji přivedla
k náměstí s morovým sloupem uprostřed. Ruch centra města
jí byl nepříjemný, otočila se a zašla zase do úzkých bočních
ulic.
Hotel U Šampiona měl ve vývěsním štítě vzpínajícího se
koně a vypadal natolik velký, aby jí pro příští dva večery zajistil dostatek soukromí. Večeři si nechala přinést na pokoj.
Zatímco pohodlně rozložená na posteli jedla, probírala se
stránkami sešitu. První poznámky pocházely už z poloviny
osmdesátých let. Z doby, kdy se pomalu, pomaličku pouštěla
po stopách žítkovských bohyní.
Ten sešit byl podstatným doplňkem její diplomové práce.
Byly v něm záznamy o případech, které se nevešly do rozsahem omezeného textu diplomky, dodatky, upřesnění, rozvedená pozorování, stručné přepisy vzpomínek pamětníků
a také soupis otázek, kterým se v minulosti ještě nemohla
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věnovat. Teď k nim přibudou otázky, o kterých tehdy neměla
ani tušení.
Dojedla, odložila tác s nádobím pod postel a natáhla se
pro diplomku. Černě vázaný svazek byl těžký a na první pohled vzbuzoval mnohem větší úctu než školácky pomačkaný,
umorousaný a vloženými papíry napěchovaný sešit. Jak může
zdání klamat!
Narovnala si za záda polštář a nalistovala úvodní kapitolu.
Úvod do problematiky: duchovní kultura
Moravských Kopanic a žítkovské bohyně
Problematika existence tzv. žítkovských bohyní nebyla dosud
komplexně zpracována v žádné vědecké práci. Přitom jde o fe
nomén, který si zasluhuje pozornost moderní socialistické vědy
především proto, že nám poskytuje obraz o neznámém výseku
lidové kultury na Moravě.
O oblasti Moravských Kopanic, o jejich materiální kultuře
a neobyčejně bohatém folklóru projevujícím se především pro
střednictvím netradičně bohaté výšivky už bylo napsáno mno
ho, včetně několika diplomových prací vzniklých na Filozofické
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně nebo Univerzity Karlovy
v Praze. K nejzásadnějším příspěvkům patří např. práce J. Jan
čáře: Materiální kultura Moravských Kopanic (1958).
Studiu nemateriálních kopanických tradic a tak i nejspeci
fičtějšímu projevu duchovní kultury daného regionu však zatím
nebyla věnována závažnější badatelská pozornost.
Právě tuto mezeru se snaží zaplnit má studie, která vychází
z výzkumu, jenž byl veden v první polovině 80. let. Zaměřuje se
zejména na postižení problematiky endemické duchovní kultu
ry, jejímiž nositelkami jsou žítkovské bohyně, sleduje jednotlivé
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příslušnice rodu v kontextu historie a přináší i řadu příkladů
z dobové reflexe jejich činnosti.
Přičemž etický a právní aspekt, jakož i důvěryhodnost
a účinnost jejich činnosti ponechávám k další diskusi a zamě
řuji se na zachycení a popis mizejících praktik téměř už za
niklého fenoménu jako na problém zasluhující si pečlivé zpra
cování z hlediska etnografické vědy založené na vědeckém
materialismu…
Dnes už by to mohla napsat jinak, pomyslela si a přerovnala
polštář tak, aby mohla ležet na boku. I předtím to mohla napsat jinak. Ale neudělala to. Častokrát přemýšlela, jestli se tím
zpronevěřila svému záměru. Jestli tím poškodila společnost
nebo někoho konkrétního. Na nic a na nikoho nepřišla. Stejně ale cítila pachuť špatného svědomí, když se teď, po letech,
do své práce znovu začetla. Pozornost moderní socialistické
vědy, pitvořila se v duchu, zkoumání založené na vědeckém
materialismu, a tak dále, a nakonec hlavně to, že upustila od
svého původního záměru. Totiž od rehabilitace činnosti Surmeny, jíž chtěla svou práci zasvětit. Jenže to neprošlo, ona a jí
podobné byly v poválečné odborné literatuře nahlíženy jako
tmářky šířící pomýlený světonázor, který zákonitě ustoupí,
jakmile věda postupně objasní dříve zdánlivě nevysvětlitelné
jevy a nevyléčitelné nemoci. Zánik pověr a magických praktik
s nimi spojených je historickou nutností, tvrdilo se v normalizačních univerzitních skriptech.
Přestože Doře kdysi připadala Surmenina pověrčivost
směšná a už jako dítě se jí vzpírala, proti takové bagatelizaci
protestovala. Nebyly to přece pouhé pověry, čím bohyně dokázaly léčit! Na základě Surmeniných praktik chtěla demonstro-
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vat prokazatelně uzdravující účinky bohování. Chtěla zachytit
dosud nezmapovanou šíři jejich vědomostí, sahajících od znalostí přírody a lidského těla až po schopnosti, které si nedokázala vysvětlit ani ona, přímý svědek. Chtěla spekulovat nad
mírou abnormálního a měla v úmyslu věnovat kapitolu i výsledkům konzultací s odborníky. Psychologem, neurologem,
farmakologem a dalšími. Chtěla vyzdvihnout neopakovatelnost a historickou jedinečnost bohyní. Zůstalo jen u posledně
jmenovaného.
Docent Lindner, její školitel, se na ni dlouho mlčky díval, když mu zanořená do polstrování nízkého křesla v jeho
pracovně během konzultace na začátku diplomového ročníku sdělila záměry svého výzkumu. Nakonec jeho pohled nevydržela a sklopila oči. Zrak zvedla až ve chvíli, kdy uslyšela
praskání kloubů jeho propletených prstů, jak si s povzdechem
protahoval ruce nad hlavou. A pak strohé: — Pište si.
— Prokofjev: O vědě a náboženství, 1952
— Nahodil a Robek: České lidové pověry, 1959
— Rjazancev: Suščestvujet li suďba?, 1959
— Bílek: Media, telepati a jasnovidci kouzla zbavení, 1961
— Prokop: Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství, 1984
— A nakonec byste si mohla ještě jednou osvěžit poslání oboru, který jste se rozhodla vystudovat. Doporučuji stať Hany
Hynkové K politické a ideologické funkci etnografie. Upozorňuji, že to není tak dávno, co vyšla, a že její stanoviska naše
katedra respektuje a následuje. Přimlouvám se, řekl a pobaveně odfrkl, — abyste se nenechala unášet závěry nějakých pochybných konferencí o psychotronice, se kterými se teď roztrhl pytel, nebo myšlenkami o paranormálních schopnostech
jakýchsi individuí. Etnografie je věda faktografická a popisná
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a měla by zachycovat důležité momenty naší lidové kultury,
nejlépe s přihlédnutím k tomu, jak může prospět při řešení
aktuálních úkolů. Rozhodně byste se neměla nechat ovlivňovat podobnými módními pseudovědeckými trendy. Jsem sice
informován o těch mezinárodních bratislavských setkáních
i o koketování s nadpřirozenem, kterému se věnují některé
sovětské laboratoře, nicméně pro možnost závěrečné práce
je toto téma, jak bych to řekl, příliš čerstvé. Ostatně, je mi
záhadou, kam jste se svou prací chtěla v rámci doporučených
vědeckých úkolů, na nichž i naše pracoviště musí participovat, zařadit.
To Dora skutečně nevěděla. Když si o něco později znovu
pročítala seznam preferovaných kategorií výzkumu, k nimž
se mohla svou diplomovou prací hlásit, uznala, že se do skupiny témat Kultura a způsob života českého dělnictva či Li
dová kultura národního obrození nebo Bibliografie české
a slovanské etnografie nevtěsná. Ještě tak do Stylu života so
cialistické vesnice, ale o tom po konzultaci s Lindnerem také
pochybovala.
— Důrazně vám doporučuji omezit problematiku žítkovských bohyní na shromáždění historického a etnografického
materiálu, pokračoval Lindner. — Pokud bude problematika
omezena na dobu do dvacátého století, mohli bychom ji snad
přijmout v rámci kategorie Etnografie Slovanů.
Ještě několik týdnů Dora zklamaně procházela literaturu,
kterou jí ke studiu přidělil, a doufala, že svým tématem přece
jen někde naváže. Na konci semestru zklamaně zavřela poslední z doporučených knih, která končila Diderotovým citátem:
Věříte, že člověk může žít bez pověr? Ne, pokud je nevědomý
a zbabělý. Prof. Lubomír Hobek, CSc., jím triumfálně uzavřel
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odsudek lidové víry a magie, aby podtrhl tu pravou kulturu,
tedy tu, která je národní formou a socialistická obsahem.
Ten odsudek připadal Doře přes všechny její minulé výhrady k pověrám krutý. Jako by všichni chtěli vylít vaničku
i s dítětem — co je lidová kultura bez svých zvláštností? Byť
nepokrokových? To, co je z ní dnes. Dora si představila monstrózní folklórní slavnosti, které sloužily jako výkladní skříň
socialistické kultury venkova, lidové veselice v betonových
kulturních domech trčících z prostředku kdysi malebných návsí, aby obyvatelům připomínaly výdobytky života v dělnickém ráji, a otřásla se. Přesně ty byly výsledkem vědeckých tezí
a estetických představ prof. Lubomíra Hobka, CSc.
Zbývalo jí buď Lindnerovy požadavky odmítnout, nebo
zvolit přísně popisný přístup omezený jen na historické zmapování otázky. Vybrala si to druhé. A od té doby má pocit, že se
provinila. Že se svou váhavou a pokryteckou snahou nastavit
si s režimem vzájemně přátelskou tvář zpronevěřila Surmeně
a jejímu odkazu. Jenže co měla dělat? Navždy zůstat v mun
dúru prodavačky za pultem s lahůdkami? Těšit se na ukradené
chvilky s Jakoubkem o víkendových odpoledních, kdy nebude
mít směnu? Nebo raději vystudovat večerní vysokou školu
a pokusit se spojit svou budoucnost s tím, čím byla posedlá —
se žítkovskými bohyněmi?
Unaveně a s ostnem hořkosti přeskočila několik odstavců. Klížícíma se očima přelétla poslední řádky první kapitoly.
Zkoumanou problematiku se mi podařilo vystopovat až do doby
první poloviny 17. století, přičemž lze předpokládat, že tradice,
v rámci níž si nositelky své vědomosti předávaly, je ještě starší.
O jejím původu se však můžeme jen dohadovat.
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Naopak doložitelným faktem je, že fenomén byl životný až
do druhé poloviny 20. století, přičemž v současné době se auto
chtonní podoba tradice nachází ve fázi svého zániku.
Vzhledem k historickému zaměření výzkumu a taktéž k do
stupnosti písemných materiálů a archiválií jsem pro svou práci
zvolila časové rozmezí mezi rokem 1630, z něhož pochází první
zmínka o činnosti žítkovských bohyní zaznamenaná v Krev
ní knize městečka Bojkovic, a rokem 1925, kdy končí zásadní
epocha jejich aktivit…
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Kateřina Shánělka

Viděla ji, jako by stála přímo před ní. Vysokou, ztepilou, ale
vychrtlou až na kost. Kůže na kdysi pevných, silných pažích jí
splaskle visela a nohy se jí podlamovaly. Z bohatých temných
kadeří jí zbyly jen ustříhané štětiny, v ústech, jimiž cosi drmolila, chyběla většina zubů. Dora jí nerozuměla, nebylo ji slyšet.
Ale nemuselo být, stejně věděla, co jí chce říct, její případ znala
do nejmenších podrobností.
Měla se vrátit domů na Žítkovou, kde ještě žila její matka,
litovala v té chvíli dávného špatného rozhodnutí Shánělka.
Nebo se měla přestěhovat do Brodu za sestrou Kůnou. Neměla zůstávat sama v domě, zvlášť ne ve městě, kde nikoho pořádně neznala, ani rodinu nebožtíka Michala, který si
ji z Kopanic přivedl. Všichni se od ní odvrátili a nikdo za ni
neztratil jediné slovo přímluvy. Natož aby svědčili v její prospěch. A natož aby jich bylo šest poctivých duší. Neznali ji
tady a báli se jí, protože se o ní říkalo, že umí podivné věci.
Dokud jim byla dobrá, nikomu to nevadilo, naopak. Tuhle někomu vyzdravila krávu, jindy našla ztracenou věc. Taky nemoci léčit uměla, všichni si k ní chodili pro zeliny. Na to se jim
hodila.
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Ale od chvíle, kdy na ni naplila Fucimanka, s ní nikdo nepromluvil. Anča jí ještě stihla donést, co se o ní říká, ale to už
bylo pozdě, to už si pro ni přišli.
Dora viděla, jak Shánělčiným ztýraným obličejem trhl tik,
který jí zkřivil rty do bolestně výsměšné grimasy. Ta patřila
městským biřicům, kteří tehdy štrachali po domě a hledali
nakradené hostie nebo lidské kůstky, ale nenašli nic, blázni,
k čemu by to asi tak měla!? Jen zeliny našli, spoustu zelin, co
je sušila na půdě a měla vytříděné v plátěných váčcích zavěšených na trámech. Ale zeliny má doma každý, aspoň nějaké,
tak proč by je měly zajímat zrovna ty její? Ale zajímaly. Strhli
je, naházeli na plachtu a hodili jí pod nohy na vůz, když pro
ni přijeli. Aby se už ani podrážkou boty nedotkla bojkovické
země. Tak se vozily čarodějnice.
Zavřeli ji na Světlov. Do hradních sklepů, kam se strkali
mordýři, zloději a nebožačky obviněné z infanticidy. Do těsné
kobky široké tak akorát na délku rozpjatých paží. Ty ale ona
roztáhnout nemohla, měla je sevřené v okovech přibitých řetězem ke stěně pod světlíkem. Řadu dní tam jen seděla. Nikdo
jí neřekl, na co čeká. Nikdo jí neřekl nic, žalářníkův pacholek jí
jen čas od času do dveří strčil misku s vodou a kus chleba.
Nejdřív spala, pak už nemohla ani zamhouřit oči. Den se sléval
s nocí a ráno nepřicházelo, nebo ho aspoň nerozeznala.
Pak ji vytáhli ven. Teprve na čerstvém vzduchu si uvědomila, jak páchla její kobka a jak páchne i ona sama, s ucouranými
sukněmi, na jejichž vnitřní straně a dolních cípech ulpívaly
zbytky výkalů.
— Je pravda, že jsi lejny lidskými své krávy kouřila, aby mlíko
osoby dotyčné tvoje krávy dojily? slyšela Dora. — Je pravda,
že to bylo lejno Adamcový, když na pusty na potřebu přiro-
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zenou vyšla, kázala jsi děvečce své sebrat, což tato učinila? Je
pravda, že jsi Fucimanový jakousi čarodějnou masť připravila, po které tato počít měla, ale tím jsi jejího muže, Fucimana
starýho, o mužnou sílu připravila?
Ne a ne a ne, vrtěla hlavou Shánělka. Zbláznili se? K čemu
by jí byla lidská hovna? Jak by asi mohla prospět jejím kravám? A Fucimance? Však nemohla počít proto, že měla muže,
co už dávno nevládl svým náčiním, a kdo by se tomu taky divil,
když mu bylo skoro osmdesát, tomu už žádná masť dávno nemohla pomoct! Ne! bránila se Shánělka a vztahovala třesoucí
se ruku k Doře, jako by u ní hledala pomoc. Ale nedočkala se jí,
Dora se nedokázala ani pohnout, jediné, co zmohla, bylo dívat
se, jak Shánělku vlečou k hrázi rybníka, aby ji podrobili první
zkoušce — uherskému šetření, ordáliím vodou.
Bylo nad slunce jasnější, že když ji hodí do rybníka ve třech
jejích sukních, že se nepotopí! Vzduchové bubliny nadouvaly
látku a držely Shánělku nad vodou, zatímco ona kolem sebe
zoufale máchala rukama v panické hrůze ze živlu, který ji mohl
každou chvíli pohltit. Neuměla plavat. Ale voda rybníka byla
klidná a stojatá, a dřív než mohla Shánělka klesnout, sevřelo
jí břicho trhnutí provazem. Vyděšeně vzhlédla k mužům na
hrázi. Skrz clonu mokrých vlasů mohla zahlédnout jejich rozlícené tváře a ruce mávající divoce proti ní: — Voda ji nevzala!
Plave! Voda pojme jen čistého!
Pak ji Dora viděla, jak leží nahá na stole, ruce přivázané za
hlavou, roztažené kotníky obemknuté studeným kovem, daleko od sebe. Mezi stehny se jí skláněla pětice mužů. Mezi nimi
i kat. Všichni zírali tam, kam Shánělka zakazovala nahlédnout
i nebožtíku manželovi, jejich prsty cítila všude, i v místech,
kam si sama sáhla jen při koupeli po měsíčním krvácení.

Žítkovské bohyně

�����������������������������

80

Protože sebou házela, sepjali ji kolem pasu a pod prsy řemenem. Protože křičela, zavázali jí ústa šátkem a přes hlavu
přehodili pytel. Dora ještě stihla zahlédnout, jak jí z očí tečou
slzy bezmoci.
— Tady! Tady! Signum diabolicum! Je tady!
Před tribunálem už jí ale slzy vyschly. Seděla na prkenné
lavici zhroucená, tělo bezvládné a hlava jako by nepracovala,
jako by se zadrhla na tom, co se stalo při ohledávání, a od té
chvíle vypověděla službu. Dívat se, čučet, zírat na to panoptikum, Dora viděla, že je to to jediné, čeho v tu chvíli byla
Shánělka schopna. Rozhodně ne odpovídat čtveřici vážených
bojkovických mužů v čele s rychtářem a proboštem kláštera
dominikánů v Brodě na donekonečna opakované dotazy in
inquisitio, jestli kázala nahému děvčeti trhat zeliny a pak se
v nich koupat, aby bylo krásnější, jestli jí o noci filipojakubské
kázala lítat na Petrovy kameny, aby obcovala s ďáblem při jeho
pekelné mši, jestli…
— Ne, zavrtěla unaveně hlavou Shánělka.
Tak jí ukázali mučírnu. Palečnici a španělskou botu, žebřík
a jak se na něj natahuje. Udělalo se jí mdlo. Co má proboha
říct? upírala prosebné oči k Doře. Že byla ďáblovou milenkou?
Co je to za nesmysl, kde by se k takovým věcem připletla?
A co by na to řekla matka, sestra Kůna, rodina jejího nebožtíka manžela?
— Ne!
Tak se dotazovali právem útrpným. V palečnici jí rozdrtili palce, i když plakala a prosila o smilování. Z jejích bosých
chodidel stékaly krůpěje krve, holá zem mučírny je hladově
vpíjela.
Proč že Fucimance dávala tu masť? slyšela už posté Dora.
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— Vždyť ji přece chtěla, aby se styku s mužem a tak kýženého
dítěte dočkala, odpovídala Shánělka.
— A z jakých kouzel byla ta masť? Kdo jí k ní dal recept?
— Z žádných kouzel, přece ze zelin, co je člověk nasbírá
v každém lese a na každé louce, co se povaří se sádlem a pak
mažou, aby se chlapům vrátila mužská síla. Takový recept jí
nedal nikdo, takový recept přece zná každý, kdo něco ví o zelinách, ať se zeptají kdejaké porodní báby nebo felčara!
— Jaké báby? Kterého felčara?
Ve Shánělce se na moment zadrhl pláč, ale místo aby odpověděla, sklopila oči a zavrtěla hlavou. Že neví.
— Opatřovala sis k výrobě tý masti mrtvolky dětské? Kolik
žen jsi nechtěného outěžku zbavila? Ten nehet jsi měla tak
dlouhý, abys obal plodový propíchnout mohla?
— Neboj se, soud je spravedlivý a nebaží po krvi! Přiznej se
a bude ti odpuštěno!
Dora viděla, jak je Shánělka popletená. Ale co ji to napadlo,
přiznat se a pak odvolávat, k čemu se doznala? Mohla si ušetřit španělskou botu i světlé trápení. Po bocích ňader jí pak
mokvaly spálené rány. Puchýře jí popraskaly a hnis promočil
halenu. Víc už nesnesla, tak jim podepsala, co před ni podstrčili. Ze své svobodné vůle, všechno, na čem si stála a na čem
chtěla žít i umřít, podepsala to bez nátlaku, protože v den
podpisu se na ní právo útrpné neprovádělo. Drželi ji v podpaží,
a protože neuměla psát, vedli jí chvějící se ruku po bílém listu
papíru. Zanechala na něm hnědou šmouhu zasychající krve
z rozdrcených palců.
Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest
a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí! zaslechla ještě Dora a viděla, jak se po ní Shánělka překvapeně ohlédla,
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najednou plná strachu, vyděšená, protože tahle slova, slova
jejich Pána, Ježíše Krista, vůči kterému se nikdy neprovinila, jí skrze rychtářova ústa hrozila nejhorším. A pak v ní několikrát zacukalo, jak jí to náhle došlo, v kostnatém obličeji
jí zasvítily hrůzou vytřeštěné oči, otevřela se bezzubá ústa,
a pokojem, v němž Dora spala, se rozlehl nelidský, děsuplný
křik.

Probudila se ještě za tmy, po zádech jí běhal mráz. Odsunula
diplomovou práci, na které usnula, rozsvítila a v oslňujícím
studeném světle hledala cestu do koupelny. Cizost hotelového
pokoje ji zaskočila.
Zase ten sen o procesu s Kateřinou Shánělkou. Zase. Pokolikáté už?
Zdával se jí od té doby, co v Krevní knize městečka Bojkovic
objevila zápisy o jejím tragickém osudu, který skončil exekucí
za crimen magiae. A zjistila, že je to právě ona, Kateřina Shánělka, která je tou první, tou, co stála na počátku dlouhé řady
bohyní. Ať pak Dora zkoušela co chtěla, dál, hlouběji do minulosti se nedostala. Stála před pustým, nekonečným bezčasím,
do něhož neústila už ani jediná nitka, jíž by se mohla držet.
Farní knihy z doby před třicetiletou válkou nebyly kompletní, matriky ani gruntáře neexistovaly, chyběla další vodítka.
Konec. Nebylo kde pátrat.
Jenže ačkoliv už nebylo kam nahlédnout, stejně Dora trpě
la pocitem nedokončené práce. Intuice jí napovídala, že Shánělka zdaleka nebyla tou první nositelkou tajuplné tradice,
která se po staletí předávala z matky na dceru. Ale co naplat,
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když nebylo kam se pustit, obrátila se k nitkám, které se řetězily od Shánělky k její sestře Kůně, jejich sestřenici Kateřině
Mrázce, která o pět let později témuž tribunálu unikla jen
o vlásek, aby na popravišti zanechala Zuzku Ouředničku, která
proces proti ní rozpoutala. A řetězily se až k dalšímu z bojkovických čarodějnických procesů, při němž uherskobrodskému
katovi, který k exekucím do Bojkovic dojížděl, neunikla Kateřina Divoká, jedna z Kůniných vnuček. Ta díky rychtářově
milosti neskončila na hranici, ale pod ostřím meče.
Když Dora zavřela oči a soustředila se, mohla slyšet svistot
popravčí sekery, která prořízla vzduch, v němž nerezonoval
jediný hlásek, přestože náměstí před bojkovickou radnicí bylo
k prasknutí plné. Jen heknutí a pak nářek Kateřiny Divoké,
kterou musel popravčí po nepřesném zásahu ještě řezat. Cítila,
jak na jejím čele vyrazil pot stejně studený, jako byl ten katův.
Stékal mu pod červenou kápí ze spánků do očí a štípal. Pot
nebo slzy, těžko říct, protože řezat krk někomu, koho znával
od plenek, to se mu taky nepřihodilo každý den.
Dora zatřepala hlavou, aby se těch představ zbavila. Opřela
se o umyvadlo a ospale na sebe mžourala do zrcadla. Všimla si
otlaku, který jí na tváři zbyl po rohu desek diplomové práce.
Vtlačil se jí do bledé a vyschlé pokožky, která vypadala mnohem starší, než ve skutečnosti byla. Snad jen bohaté světle
hnědé vlasy pod ramena jí lichotily. Po čtyřicítce, a ještě žádné šediny. I když, nic by se nestalo, kdyby tam už byly, jejich
nepřítomnost stejně nikdo neocení, pomyslela si.
Otočila kohoutkem a omyla si tvář proudem studené vody.
Cítila, jak ji příjemně chladí a jak jí do lící proudí krev. Vzala
z police sklenici, natočila do ní vodu a napila se. Spát už se jí
nechtělo.
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Natáhla se na postel a znovu otevřela černý svazek. Pře
listovala ke kapitole o Kateřině Shánělce a Kateřině Di
voké a pomalu obracela stránky, až narazila na obrazovou
přílohu.
Dobové rytiny s výjevy z práva útrpného. Tortura palečnicí.
Tortura španělskou botou. Tortura žebříkem. Světlé trápení.
Dobová rytina čarodějnice potírající se létací mastí. A také
xerokopie záznamů o procesu s Kateřinou Divokou z roku 1667.
Vstříc se jí kroutilo písmo pozdně gotické kurzívy.
Vyznání útrpné a ortel na Kateřinu Divokú
dne 11. Junii anno 1667 v městě Bojkovice vydaný
Ježto Kateřina Divoká obviněna jest, že toliko s ďáblem to
varyšství měla a spolu s ním ve skutečných čářích se nachází,
podle prepositu právem útrpným tázána byla a vyznala:
1) Po půlnoci že na hřbitov chodila údy nekřtěňátek sama
řezat, kteréžto k lektvarům různým potom užívala, aby souse
dům svým škodila. Toto stvrzeno bylo Jurem, bednářem luha
čovským, jenžto ji viděl, když tudy jednou večír ze šenku šel.
2) Item lektvary podivný pannám mladým nutila, které po
bláznění mužských způsobit měly, aby za nimi tito jako bez
duchý běhali. Toto stvrzeno bylo Markétou, dcerou soukeníka,
radního bojkovického váženého, která Divoký čachry milostné
odmítla.
3) Item v chalupě své podivné věci konajíc, na stůl hrnec
dnem vzhůru postavila a pod něj zeliny dala, na to mísu, do
které cosi přes halenu Talašovu slívala, co ji předtím z plotu
ukradla. Toto prý bylo pod jakýmsi zaříkáním provedený, co vy
padalo jako k ďáblu modlení, a sloužiti mělo k čárám milostným
v prospěch Divoký, za kterou Talaš proti své vůli chodil a po
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moct si nemoh. Toto stvrzeno bylo Marií Křestničkou, kterážto
všechno viděla, anžto sousedou Divoký jest.
4) Item Divoká ženám poctivým bojkovickým různé čachry
nabízela, a to Marii Křestničce manžela ze světa sprovodit (če
hož ona popírá, že by chtěla), Rozině Kudličce děcko zaříkávat
(čehož ona odmítla), Anně Rokytačce tělesný neduh léčit (čehož
ona odmítla), etc.
Protože tato Divoká k přestoupení příkazu Božího a k úmy
slu svýmu zlýmu se po trápení světlém přiznala a stvrzuje, že
jest tomu tak, a na tom umříti chce, ortel takový se na ni vynáší.
Ačkoli podle přísnosti práva zasloužila by pro výstrahu jiným,
aby za živa na hranici spálena byla, však z milosti práva má
býti mečem ztrestána a do země zahrabána. Dekretum v oupl
nosti dne 11. Julii anno 1667.
Rychtář města Bojkovic
Dora přelistovala o několik stran dále.
Psaní k odpravování mistra popravního
Vzácně slovutní, moudří a opatrní páni, přízeň naši! Podle na
učení vyššího práva a ortele postupujíce, Kateřinu, zlé pamě
ti, Divokú skrze mistra popravního mečem jsme ztrestati po
ručili, při kteréžto exekuci mistr popravní ne tak se zachoval,
jakž na mistra popravčího náleželo, neboť ji nesťal náležitě,
něco maličko mu nedošlo, musel dořezati. Však se před právem
opovídal v poníženosti, vedle něhož se k Vašnostem přimlou
váme, že jemu to milostivě vážiti a prominouti ráčíte. Co se
dotejče té justificírované osoby, když na místo přivedena a od
rychtáře napomínána byla, aby se na poslední chvíli rozpama
tovala a před lidmi i Bohem se kála, odvolala Divoká všechno,
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za co exekucírována býti měla, řkouc, že se proti nikomu zle
neprovinila, že jestli je vinou to, že zeliny zná a jejich moc pro
pomoc lidem a jejich děckám nemocným tamním užívala, pak
že vinna jest, ale ne tím, že by doma čarovala nebo muže tamní
bláznila a zaklínala, tím že vinna není. Item se spravedlnosti
dovolávala, když ne skrze soud ctihodný, tak skrze mistra po
pravního, ježto exekucírovanou znal, a proto tak špatně tre
fil. K tomuto třeba je poznamenati, že exekuce Divoký nejprve
souhlasem lidu přijata byla, týž den ale jako mučedlnice ozna
čována být začala, ježto prý pomluvám za oběť padla a na její
skutky, které místním děckám tolikrát život prý zachránily,
zapomenuto bylo. Za propůjčení mistra popravního J. M. dě
kujeme, kterýž od nás za svou poníženou práci náležitou zá
platou spokojen jest.
V dni 13. Junii anno 1667 zůstáváme Vašnostem poslušní
právní synové a rychtář města Bojkovic
Za okny hotelového pokoje svítalo. K Dořiným uším doléhal
pomalu narůstající ruch ulice a plašil stíny noci i zpřítomnělé
osudy obou žen. Tváře Kateřiny Shánělky i Kateřiny Divoké se
v Dořiných představách pomalu rozplývaly, až zmizely docela.
S pohledem upřeným do probouzejícího se dne prudce zaklapla černé desky. Bylo načase vstát a vrátit se k Surmeninu
případu.
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Archiv: den druhý

Přede dveřmi badatelny stála ráno přesně v osm. Zazvonila
dvakrát, než se z reproduktoru ozvalo: — Archiv, prosím, ztrácející se mezi sousty, která hlasitě polykal mluvčí.
Dora se sklonila a přiložila ústa k mikrofonu: — Jdu do
badatelny.
Ve dveřích cvaklo.
Točité schodiště do druhého patra vyběhla, uložila si kabát
do skříňky a zapsala se do knihy návštěv.
— Dora Idesová, nahlásila archiváři, který vykukoval z proskleného kumbálu. Na pracovním stole před sebou měl rozložený mastný papír s vysočinou, kolem se povalovaly nakousané rohlíky, vedle stála rozpitá plastová lahev mléka a mezi tím
krabička cigaret. Memento mori, otřásla se Dora.
Archivář se otočil k polici za stolem a podal Doře Surmenin svazek. Navrch připleskl zápůjční list a řekl: — Tady mi
to podepište.
Za chvíli už seděla na své židli v rohu místnosti a v rozložené složce listovala až k dokumentu, u něhož skončila předchozího dne.
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95
Okresní oddělení Státní bezpečnosti
Uherské Hradiště, III. odbor
K rukám operativního pracovníka: VYKLADAČ
Pokyny k případu SURMENOVÁ TERÉZIE
Jmenovaná je osobou veř. nebezpečnou, po dobu min. 20 let
se dopouštěla podvod. činnosti na občanech ČSSR, rozkrádání veř. majetku a podvracení soc. zřízení. Vzhledem k této
činnosti a s přihlédnutím k jejímu souč. chování lze usuzovat, že k tomuto docházelo na základě psych. nemoci.
Z toho důvodu nechť je Surmenová umístěna na pozorování do
St. psych. léč. Kroměříž, kde instruujte personál takto:
ke jmenované nechť je přistupováno se zvl. ostražitostí,
ve veř. zájmu je omezení jejího styku s kýmkoliv mimo léčebnu včetně rod. příslušníků.
O jakékoliv její aktivitě, výpovědi nebo jiné okolnosti
její hospitalizace mě neprodleně informujte — za tímto
účelem nalezněte vhodného kandidáta taj. spolupráce.
Ref. J. Švanc
Dne 17. 6. 1974

Dora se zarazila. Čekala, že první, co po Surmenině odchodu najde, bude formulář vzetí do vazby, záznam z výslechu
nebo ze soudního procesu. Po ničem takovém nebylo ve spisu
ani stopy. Zalistovala kus zpět a pak zase kus dopředu. Nic.
Opravdu nic nepřeskočila. Surmenu ani nevyslýchali. Chybí ve
svazku něco? Pořadová čísla listů naznačovala, že ne. Podivné.
Dora rozmrzele otočila k dalšímu dokumentu.
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96
Státní psychiatrická léčebna v Kroměříži,
Psychiatrické oddělení 5A
Psychiatrický ambulantní chorobopis: SURMENOVÁ Terézie
Ošetřující lékař: MUDr. Kalousek Ivan
Rodinná anamnéza: Paranoia v celé matčině rodinné linii
(pacientka vypovídá o stejném typu bludů, kterými trpěla
matka i babička). Otec alkoholik.
Osobní anamnéza: Neprodělala závažnější chorobu, operace — 0, 1945 — prodělala frakturu levé kosti lýtkové a hlezna, v důsledku špatného srůstu vazů pacientka
kulhá.
Abúzus návykových látek: Pochází z kraje, kde je běžná
konzumace tvrdého alkoholu, u pacientky se následně rozvinul alkoholismus. Nekuřák.
Sociální anamnéza: Svobodná, bezdětná. Pochází z malozemědělské rodiny, chudých sociálních poměrů, důraz na zařazení do kolektivu nekladen. Silná víra v Boha (pac. udává
příslušnost římsko-katolickou), což v kombinaci s výší
jejího intelektu evidentně deformovalo její osobnost. Pac.
udává, že nenavázala partnerský vztah. Žije s do péče svěřenými synovcem a neteří.
Pracovní anamnéza: Nedokončené základní vzdělání. Pracovala na vlastním hospodářství až do r. 1974. Od roku 1952
v invalidním důchodu.
Vztah k socialistickému zřízení: Negativní.
Stav při přijetí k hospitalizaci: Pacientka přivedena
orgány VB dne 17. 6. 1974, neboť se během výslechu a dále
ve vyšetřovací vazbě projevovala agresivně, vyhrožovala
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orgánům, z jejích výpovědí vyplývalo, že trpí bludy. Orgá
ni VB upozornili na projevy paranoidního chování, udali
také, že vyšetřovaná se několikrát vymočila ve veřejných
prostorách stanice. Při přijetí zevnějšku nápadně ne
upra
veného, labilní emotivita pohybující se od zlost
nosti s neurovnanou slovní produkcí a rozjíždivým myšlením až k úzkosti projevující se dřepnutím do kouta
a odmítnutím komunikace. Několikrát přistižena při modlení — na náboženskou víru upnuta nezdravě. Dezorganizované
chování.
Psychopatologický rozbor: Diagnostikována psychotická porucha s paranoidními bludy a systemizovanými bizardními
představami. Je přesvědčena, že dokáže léčit nemoci za
použití zeleniny, kterou má údajně doma, a hmatem rovnat
zlomeniny. Dále je přesvědčena, že dokáže vidět budoucnost
nebo že dokáže ovlivnit počasí. Má utkvělou představu,
že ji sledují orgány VB, které jí chtějí uškodit, a to
tak, že jí odeberou svěřené děti, zapříčiní, že prohraje
soud a zavřou ji do vězení. Je přesvědčena, že se jedná
o spiknutí. Není si vědoma žádných svých provinění. Kvůli
podezření na onemocnění psychotického charakteru zahájena
preventivní léčba.
Medikace: 18. 6. 1974: Při přijetí k hospitalizaci aplikován i.m. Plegomazin 2 amp. pro zklidnění. Dále Plegomazin
i.m. 3×6 mg. 20. 6. 1974: Pacientka při medikaci nespolupracuje, odmítá užívat p.o. léky. Nasazeno neuroleptikum
Haloperidol 3×6 mg, i.m., od 24. 6. 1974 medikace zvýšena
na 3×8 mg. Reakce negativní. Od 1. 7. 1974 proto medikace
změněna na Chlorpromazin 3×8 mg. Pac. stav se do 7. 7. 1974
nezměnil, bludné představy přetrvávají, i nadále nespolu-
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pracuje. U pacientky se objevila depresivní symptomato
logie, pac. odmítá stravu a nekomunikuje.
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Okresnímu oddělení Státní bezpečnosti
Uherské Hradiště, III. odbor
k rukám ref. Švance
Zpracoval: Krycí jméno / Svazek: VYKLADAČ / 15701
Typ spolupráce: operativní pracovník
Evidující správa StB: Uherské Hradiště
Záznam ze schůzky s kts „KLOUZEK“
Dne 19. června 1974 se uskutečnila schůzka s kandidátem
tajné spolupráce s krycím jménem „Klouzek“, a to v motorestu „Mír“ na silnici č. 47, směr Křenovice. Jmenovaný
se na setkání po předešlém kontaktu v jeho zaměstnání dostavil včas. Během rozhovoru se choval normálně, nejevil
známky nervozity a hovořil plynule.
Úvod schůzky byl věnován jeho rodinným poměrům a jeho postavení na pracovišti, z čehož vyplynulo, že rodinné poměry má uspokojivé a žije v řádném manželském svazku, dítě
jedno, zato na pracovišti jej trápí personální situace,
pro něj údajně frustrující.
Na to mu bylo sděleno, že po přezkoumání jeho charakteristiky, prostředí, odkud pochází, a jeho občanského postoje
byl námi vybrán jako zodpovědný občan, na kterého se my,
jako jedna z důležitých složek v našem státě, můžeme s důvěrou obrátit. K tomu „Klouzek“ neměl žádných připomínek,
pouze sdělil, že ho to potěšilo. Dále mu bylo sděleno,
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