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Chceš-li rozesmát
pánaboha

Peter Purves Smith:
Časné ráno v Paříži, 1938

Dramatický a emotivní příběh klade otázky po smyslu odvahy a strachu, štěstí i utrpení, paměti a zapomínání, piety i lhostejnosti. Má pevnou románovou formu, přestože všechny postavy i všechny děje
jsou přísně autentické. Název, který je části bonmotu Woodyho Allena ,,Chceš-li rozesmát pánaboha,
řekni mu své plány“, odkazuje k nepředvídatelnosti lidských osudů obecně, a ve dvacátém století – které
román téměř celé obzírá – obzvlášť. Knihu vydává pražské nakladatelství Gasset, jehož je Třeštík kmenovým autorem. Ukázka zachycuje jednu epizodu z cesty vypravěčovy matky do Paříže roku 1939.

P

rotektorát jako by v prvních týdnech přinesl
uvolnění. Už nebylo v co doufat a čeho se bát,
to špatné už přišlo, nejistota skončila. Ale
bylo už nač reagovat a bylo třeba něco dělat.
Iniciativu převzal Antonín Pešl. Vladimír se scházel
s Jarmilem Krejčím a Emilem Sobotou a potom spolu s Pešlem kompletovali zprávy o situaci z kanceláře
prezidenta, z ministerstva vnitra a přes Obec legionářů i z vojenských kruhů. Týkaly se zejména toho, kdo
z důležitých lidí v republice zůstal a kdo nikoli, jak se
formuje odboj, jaká je situace mezi lidmi, v úředních
strukturách, archivech a podobně. Ty informace bylo
ale třeba předat Benešově exilové vládě do Londýna. Vladimír
s Pešlem usoudili, že jediná možnost je Paříž a Libuše.
Libuše požádala profesora Francouzského institutu v Praze Jeana Pierra Pasquiera, aby se ji pokusil propašovat mezi poslední
stipendisty institutu, jimž byla
cesta do Francie povolena. Pasquierovi se to podařilo a Libuše
se mohla ke stipendistům ještě
přidat. Bylo to na začátku července 1939.
Všechny dny zbývající do odjezdu Libuše trávila s Vladimírem
nebo Antonínem Pešlem a učila se zprávy, které měla v Paříži
předat. Vše bylo připraveno,
malý Tomášek převezen k Libušiným rodičům s tím, že spolu
s matkou Annou se o něj bude starat i teta Helena. Libuše měla pařížskou adresu Vogelových. Všichni doufali, že se u nich bude moci ubytovat a že jí Karel sežene adresu Huberta Ripky, o kterém Pešl věděl, že už je
v Paříži a pracuje pro Beneše. A když Karel adresu Ripky mít nebude, měla Libuše zkusit najít malíře Šímu,
který v kontaktu s Ripkou pravděpodobně je.
„A když kontakt na Ripku nebude?“ ptala se Libuše.
„Libuše, ty Huberta seženeš,“ řekl Vladimír.

„Určitě ho seženeš,“ řekl Pešl, „když pracuje pro exil,
nemůže být úplně schovaný, důležití emigranti ho
musí umět najít. Někde budou vystrčená nějaká tykadla, ale kdyby to opravdu nešlo, tak se snaž najít Osuského.“
Vladimír se podíval na Pešla. „Ne, Libuše najde Ripku.
Kdoví, co je s Osuským, a kdo ví, co Osuský nakonec
udělá. Libuše najde Ripku.“ Štefan Osuský byl do vyhlášení protektorátu v Paříži československým velvyslancem a mělo se za to, že se v Paříži ještě zdržuje.
Den před společným odjezdem Pasquierových stipendistů ale Vladimír ztratil nervy a Libuši na nádraží
nepustil. Ne, Libuše, nepustím
tě, nevezmu si tě na svědomí.
Libuše volala Pešla, aby jí pomohl, ale Pešl odmítl. Ne, Libuše,
nechtějte to po mně, nemohu
nikoho přemlouvat, aby vlastní
ženu poslal do nebezpečí. Libuše byla na přemlouvání sama
a trvalo jí to celý den. Na perónu
Wilsonova nádrží se tedy spolu
s Vladimírem setkali s Pešlem
sice ve správnou hodinu u správného vlaku, ale o den později.
Jenže Pešl měl špatnou zprávu.
Ráno hlásil rozhlas, že k opuštění protektorátu kromě víza,
které měla Libuše v pořádku na
celý červenec a srpen, bylo od
dnešního dne třeba ještě speciální potvrzení. To jednou týdně
bude vydávat kancelář říšského
protektora von Neuratha. Libuše s Vladimírem zůstali
jako opaření.
Pak Vladimír vzal Libušin kufr a otočil se ke schůdkům
z perónu. „Libuše, nedá se nic dělat, je to osud, dostaneme tam ty zprávy nějak jinak.“
Libuše mu kufr vytrhla z ruky. „Nech mě! Já pojedu. Co
se mi může stát? Budu říkat, že jsem o tom potvrzení
nevěděla, a buď mě pustí, nebo vrátí zpátky. Co se mi
může stát?“

Vladimír s Pešlem nakonec souhlasili.
Dopadlo to, jak nejlépe mohlo. Kolem Libušina kupé
několikrát prošel vysoký důstojník wehrmachtu a pozval ji do jídelního vozu těsně před tím, než se vagonem
ozvalo „Passkontrolle, Zollkontrolle!“. Libuše nabídku
přijala, důstojník byl velmi potěšen, policisté a celníci
jim uctivě ustoupili a vzorně salutovali.
Když se v Paříži Libuše s překvapenou Jožkou Vogelovou objímaly před mříží, která oddělovala průchod
k jejich apartmánu od ulice, plakaly obě. Pak jí s Karlem
připravili pokoj, těšili se z její přítomnosti a vyslechli,
proč přijela. Ale kontakt ani na Ripku, ani na Šímu Karel neměl.
„Pešl říkal, že musí mít vystrčená nějaká tykadla.
A v nejhorším mám hledat Osuského.“
Karel se zasmál. „Tak to je tvoje mise splněná, protože
na Osuského kontakt seženu snadno. Vím od koho.“
Libuši se ulevilo, úkol splní, celé to vypětí její, ale i Vladimíra a Pešla nebude nadarmo, jen škoda, že to nebude přes Ripku.
Ráno Karel Libuši uvítal u snídaně s papírkem v ruce.
„Číslo na člověka, který je s Osuským v kontaktu. Zavoláš sama, nebo to mám předjednat?“
Libuše zaváhala, ale pak zavrtěla hlavou. „Ono to dva
nebo tři dny určitě počká, půjdu nejdřív zkusit najít tykadla.“
Chodila pak po Paříži a bylo jí to líto. Moc chtěla Vladimírovi a Antonínovi ukázat, že je chytrá a schopná, že
se v ní nezklamali, ale jak si Pešl představoval Ripkova
tykadla, to jí na ulici v Paříži vůbec nebylo jasné.
Zamyšleně chodila z ulice do ulice, snažila se na něco
přijít, ale nic ji nenapadalo. Uvědomila si, že je to nesmysl, že tykadla se na ulici najít nedají, že je to věc kontaktů. Poprosí Karla, aby dřív, než se obrátí na Osuského, zkusil vymyslet nějaké známé, kteří by těmi tykadly
mohli být. Vracela se domů, cestou se dívala do výloh,
ale soustředěná nebyla. I výlohy s módou přecházela
bez zájmu, i výlohu galerie s moderním uměním. Moderním uměním, zasmála se. Tomu tady říkají moderní
umění. Krajinky ve zlacených rámech s pablesky stromů na vodní hladině. Vzpomněla si na Vlastu Ambrožovou. Když prý chce člověk vidět nejmodernější umění, musí do Paříže, a když chce vidět největší možný
nevkus, musí také do Paříže. A když chce vidět to moderní, musí do ulice Rue de Seine. Až předá Osuskému
zprávy, zajde si do Rue de Seine spravit chuť.
Než nastoupila do metra, zastavila se u orientačního
plánu a našla ulici Rue de Seine. Nebyla vlastně daleko.
Stačilo přejít přes most a kousek proti proudu Seiny,
a od Vogelů to bude jen pár stanic metrem. Sestoupi-

