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Nezaujímama len tá realita, ktorá nás obklopuje, ale aj tá, ktorá je v nás. Nezaujímama len samotná udalosť,
ale aj udalosť citov. Nazvime to – duša udalosti. City sú pre mňa – realita.
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Som presvedčená, že v každom z nás je kúsok dejín. V niekom – polovica strany, v inom – dve, tri strany.
Spolu píšeme knihu času. Každý kričí svoju pravdu. Hrôza odtieňov. A to všetko musím začuť, so všetkým
tým splynúť a stať sa tým všetkým. A zároveň sa v tom nestratiť. Spojiť jazyk ulice a literatúry.
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… pozeráme sa na minulosť cez dnešok, nedokážeme sa na ňu pozerať odinakiaľ.
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Rukopis dávno leží na stole…

Už dva roky dostávam odmietavé odpovede z vydavateľstiev. Časopisy mlčia. V odmietnutiach je vždy
rovnaká odmietavá odpoveď – strašná vojna. Veľa hrôzy. Naturalizmu. Chýba hlavná a vedúca úloha ko-
munistickej strany. Jedným slovom, nie je to tá vojna… Aká je to tá vojna? S generálom a múdrym genera-
lissimom? Bez krvi a vší? S hrdinami a hrdinskými činmi.
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Mysleli sme si, že po vojne sa všetko zmení… Že Stalin uverí svojmu ľudu. Ale ešte sa ani neskončila vojna
a ešalóny už šli do Magadanu. Ešalóny s víťazmi… Zatkli tých, ktorí boli v zajatí, prežili nemecké lágre,
tých, ktorých Nemci odviezli na prácu – všetkých, ktorí videli Európu. Ktorí mohli rozpovedať, ako tam
ľudia žijú. Bez komunistov. Aké sú tam domy a cesty. Že nikde nie sú kolchozy…

Po víťazstve všetci zmĺkli. Mlčali a báli sa ako pred vojnou…

• 49

Vrátila som sa a všetko bolo treba začínať znovu. Musela som sa naučiť chodiť na vysokých podpätkoch,
na fronte som tri roky nosila čižmy. Vždy sme bývali tuho přepásané, vždy upravené, tak sa mi zdalo, že
šaty na mne visia ako na strašiakovi, cítila som sa akosi nepríjemne. Zhrozene som pozerala na sukne, na
šaty…Na fronte sme stále chodili v nohaviciach, večer si vypraté dávame pod plachtu, spíme na nich, ráno
sú vyžehlené. Pravda, trochu vlhké. Vyjdeme domrazu, hneď nám stuhnú. Ako sa mám teraz naučiť chodiť
v sukni? Nohy sú ako spútané. Keď teraz, v civile, v topánkach na opätkoch zbadámdôstojníka, mimovoľne
mi vyletí ruka na pozdrav. Zvykli sme si, že stravu a všetko fasujeme, a doma idem do obchodu, beriem
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si toľko chleba, koľko mi treba, lenže zabúdam zaplatiť. Predavačka ma pozná, chápe, okúňa sa pýtať pe-
niaze, beriem nezaplatený chlieb, odchádzam. Potom si spomeniem, prídem na druhý deň, ospravedlňujem
sa, kúpim ešte niečo a zaplatím naraz. Museli sme sa nanovo učiť, ako sa robia všetky tie bežné veci…
Spomenúť si na bežný život… Normálny! Vtedy sme nemali psychoanalytikov. Zašli sme k susedke…
K mame…

• 53

Potrebujem rozprávania o pohybe jednotiek a frontov, o ústupe a útočení, o počte vybuchnutých ešalónov
a partizánskych útokoch – o tom všetkom, o čom sú napísané tisíce kníh? Nie, ja hľadám niečo iné. Zbieram
to, čo by som nazvala poznaním duše. Kráčam po stopách duševného života, nahrávam dušu. Cesta duše je
pre mňa dôležitejšia ako samotná udalosť, nie je pre mňa až také dôležité, nie je pre mňa na prvom mieste,
„ako to bolo“, ale trápi a ľakáma iné – čo sa tamdialo s človekom, čo tamvidel a čo pochopil. O živote a smrti
vôbec. Koniec koncov aj o sebe samom. Píšem dejiny pocitov… Dejiny duše… Nie dejiny vojny alebo štátu
ani životy hrdinov, ale dejiny malého človeka, vyhodeného zo života do epickej hĺbky obrovskej udalosti.
Do veľkých dejín.
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Serafima Ivanovna Panasenková, podporučíčka, felčiarka motostreleckého práporu

• Všetci ľudia, ktorých som v ten deň [vypuknutia vojny] stretla, plakali. Niektorí sa aj modlili. Bolo to
nezvyčajné… Ľudia sa na ulici modlia a prežehnávajú sa. V škole nás učili, že Boh neexistuje.
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Alexejevna Semionovová, vojačka, spojárka

• Nedokázala som pochopiť, ako ma môžu zabiť, keď som ešte len teraz prišla na front. To som ešte
nevedela, aká je smrť obyčajná a nevyberavá. Nedá sa upro¬siť ani prehovoriť.
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Neraz ma (…) zarážali dve pravdy, ktoré pretrvávali v jednom človeku: vlastná pravda, zahnaná úzadia,
a všeobecná, nasiaknutá duchom doby. Zápachom novín. Len málokedy dokázala vlastná pravda odolať
totálnemu náporu všeobecnej pravdy. Keď napríklad okrem rozprávačky bol v byte ešte niekto iný, člen
domácnosti, príbuzný či sused (obzvlášť chlap), spomienky strácali úprimnosť, stávali sa menej vierohod-
nými, akoby boli bývali iba medzi štyrmi očami. Už to bol rozhovor pre publikum, pre diváka. Nebolo
možné predrať sa k jej osobným dojmom, lebo som narazila na pevnú vnútornú ochranu. Na sebakontrolu,
neustále prebiehajúcu korekciu. Dokonca som v tom vybadala určitú zákonitosť: čím viac poslucháčov, tým
bolo rozprávanie nezaujímavejšie, suchšie. S ohľadom na to, ako sa patrí rozprávať. Strašné sa už stávalo
veľkým a nepochopiteľné a temné črty človeka boli okamžite objasnené. Dostávala som sa do pustatiny
minulosti, v ktorej boli len pamätníky a hrdinstvá.
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Saul Genrichovič Podvyšenskij (?)

• Na vojne som sa stal lepším… Nepochybne! Stal sa tam zo mňa lepší človek, pretože tam bolo veľa
utrpenia. Videl som veľa utrpenia a sám som veľa trpel. Tam človek hneď zavrhne to, čo nie je v živote
dôležité, čo je zbytočné. Tam si to uvedomí…

• 120

Saul Genrichovič Podvyšenskij (?)

• Nie všetkým našim dcéram sa vydaril osobný život. Mnohé sa povydávali zle. A viete prečo? Ich mamy,
frontové bojovníčky, ich vychovali v súlade s morálkou, podľa ktorej sa samy správali na fronte. A ot-
covia tiež. Podľa tej morálky. Ale tam na fronte sa človek hneď prejavil v pravom svetle. A ich dievčatá
si nemohli ani predstaviť, že život môže byť inakší, ako bol u nich doma. Nikto ich neupozornil na zlo,
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ktoré existuje. A keď dievčatám prišiel čas na vydaj, tak dôverovali aj podliakom, ktorí ich ľahko pod-
vádzali. Stalo sa to deťom viacerých našich frontových priateľov. Aj našej dcére.
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Valentina Pavlovna Čudajevová, čatárka, veliteľka

• Boh nestvoril človeka na to, aby strieľal, ale stvoril ho pre lásku.
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(…) Ľudská tvár sa formuje dlho. Pomaly sa na nej objavuje duša.

Ale vojna rýchlo vytvorila svoj obraz ľudí. Maľovala ich portréty.
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Vasilisa Južninová, vojačka, holička

• Povolaním som pánska holička…

Príde dievča… Neviem, ako ju mám ostrihať. Má nádherné vejúce vlasy. Do zemľanky vchádza veliteľ:

„Ostrihať na chlapca.“

„Ale to je žena.“

„Nie, je to vojačka. Až po vojne bude opäť ženou.“
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Appolina Nikonovna Lickevičová-Bajraková, podporučíčka, veliteľka ženijno-mínerskej čaty

• „Koľkokrát v živote sa ženista mýli?“

„Ženista sa mýli v živote iba raz.“
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Appolina Nikonovna Lickevičová-Bajraková, podporučíčka, veliteľka ženijno-mínerskej čaty

• re ženistov sa vojna skončila až o niekoľko rokov po vojne, bojovali zo všetkých najdlhšie. A aké to
je čakať výbuch po víťazstve? Čakať ten okamih… Nie, nie! Najstrašnejšia smrť je smrť po víťazstve.
Dvojnásobná smrť.
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jeden zo spisovateľov vojnovej generácie

• Buď prekliata vojna ňpomlcka naše hviezdne časy!
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Ľudmila Michajlovna Kašečkinová, členka tajnej organizácie

• Tí, ktorí žili v okupácii, boli zajatí, odvlečení do Nemecka alebo sedeli vo fašistických koncentračných
táboroch – všetci boli podozriví. Všetkých sa pýtali jedno a to isté, prečo nepadli a ako sa im poda-
rilo zostať nažive. Dokonca aj mŕtvi boli podozriví… Aj tí… A nebralo sa do úvahy ani to, že sme pre
víťazstvo obetovali všetko. Že sme zvíťazili… Zvíťazil ľud!! Ale Stalin ľudu aj tak neveril. Vlasť sa nám
takto odvďačila. Za našu lásku, za našu krv…
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Stalin
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• Sovietsky dôstojník sa nevzdá do zajatia, my nemáme zajatcov, máme zradcov.
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Natalia Alexandrovna Kuprijanovová, chirurgická sestra

• Zmizli tisíce! Milióny ľudí! Kam? Ukrajinci rozprávali… Ako ich nútili do kolchozov… Utešovali…
Ako Stalin zorganizoval hlad, ktorý oni sami nazývali – hladomor. Pomätené matky jedli svoje deti…
A pôda je tam taká úrodná, že ak do nej zasadíš prútik, vyrastie ti vŕba. Zajatí Nemci ju v poštových
zásielkach posielali domov. Taká je tá pôda úrodná. Meter černozeme. Úrodnej vrstvy. Rozprávali sa po-
tichu… Polohlasne…Nikdy sa takto nerozprávalo v skupine, ale len vo dvojici. Tretí človek bol navyše,
mohol by byť udavačom…
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Natalia Alexandrovna Kuprijanovová, chirurgická sestra

• Poviem vám vtip… Aby ste nezačali plakať. Tak teda… Noc. Barak. Väzni ležia a zhovárajú sa. Pýtajú
sa jeden druhého: „Za čo ťa zavreli?“. Prvý vraví – za pravdu, druhý – kvôli otcovi… A tretí odpovedá:
„Za lenivosť.“Ako to?! Čudujú sa všetci. On imvysvetľuje: „Večer sme s jednoupartiou sedeli a rozprávali
si vtipy. Domov sme sa vrátili neskoro. Žena sa ma pýta: Pôjdeme ich udať teraz alebo ráno? – Poďme
ráno. Chce sa mi spať. A ráno si prišli po nás…“.

Je to smiešne. Ale nie je z toho do smiechu. Je z toho do plaču. Do plaču.
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(…) Treba, treba to rozpovedať, aby sa to zachovalo. Treba to podať ďalej. Kdesi vo svete sa musia zachovať
naše výkriky. Náš nárek…
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Viete, na čo sme cez vojnu všetci mysleli? Hovorili sme si: „Len prežiť vojnu… Akí šťastní budú ľudia
po vojne! Aký príjemný a krásny bude život. Ľudia, ktorí toľko prežili, budú k sebe dobrí, medzi ľuďmi
zavládne dobro a láska. Budú to iní ľudia.“. Nepochybovali sme o tom. Ani trochu.

(…) Ľudia sa navzájom nenávidia tak ako predtým. Opäť zabíjajú. Vôbec tomu nerozumiem.… A kto to
robí? My… To my…
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