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1. KAPITOL A

Z

dá se mi sen. Jsem v něm generálem armády Korejské
lidově demokratické republiky. Je pětadvacátý duben
a já vedu svou jednotku na přehlídce v rámci oslav výročí založení Korejské lidové armády. Náš vůdce Kim Ir-sen
armádu postavil v roce 1932. Pravda, tenkrát nebyla taková armáda o moc víc než pár skupin partyzánů. Ale dnes je jednou
z největších na světě, vojáků je skoro devět milionů. Vzhledem
k tomu, že naše vlast má asi 25 milionů obyvatel, je to, panečku,
slušná vojenská síla.
Tak, ale zpátky k tomu snu. Hlavní třídu v městě Pchjongjangu před náměstím Kim Ir-sena lemují davy lidí a všichni jásají
a mávají větvičkami rozkvetlých magnólií a sakur. Celé město se
přišlo na tu přehlídku podívat. Jak taky jinak?
Mám na sobě uniformu severokorejské armády, na vypnuté
hrudi se mi leskne jedna řada vyznamenání za druhou, meč
se mi při rázném pochodu pohupuje podél boku a na zádech
mám poloautomat Pektu, pušku pojmenovanou po rodišti syna
našeho věčného vůdce Kima Čong-ila. Laserově ostrý pohled
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upírám přímo před sebe. Koleny švihám do výšky v rytmu pochodu Vítězný průvod, který hraje vojenská hudba za mnou.
Nedívám se na lidi kolem sebe, ale přesto koutkem oka vnímám ženy v tradičních severokorejských krojích v barvách, jaké
se nosí při slavnostních příležitostech: mají na sobě nabírané
dlouhé šaty se stuhami, bleděmodré, růžové i krémové. Taky
vím, že po azurově modré obloze poletují žluté, oranžové a bílé
balónky.
Když míjíme tribunu na Kim Ir-senově náměstí, otočím hlavu
ke straně, kde stojí sám náš nejvyšší vůdce, Kim Ir-sen. Salutuji.
Vím, že na nás hledí s pýchou, má jednotka je dokonale nablýskaná, pochodujeme jako stroj, my, služebníci našeho věčného
otce, a chráníme náš lid před útoky Jižní Koreje, před nelítostnou japonskou expanzí i před americkou kulturou nenasytnosti, která ohrožuje náš způsob života.
Čosonský národ je nejlepší na světě a já se ve snu dmu pýchou a hrdostí, že mohu projevovat vděčnost a starat se, aby byla
Severní Korea ještě bezpečnější.
Ten sen se mi zdál už dávno, když jsme ještě bydleli v rozlehlém bytě nedaleko Kim Ir-senova náměstí. Otec byl v armádě.
Mým osudem bylo kráčet v jeho šlépějích. Vychovávali mě jako
budoucího důstojníka Korejské lidové armády, jakým byl i můj
otec. Měl vysokou hodnost a já si byl jist, že ji jednou budu mít
také.
LEDNIČKA BYLA U NÁS DOMA VŽDYCKY PLNÁ MASA A ČERSTvé zeleniny. Měli jsme barevnou televizi a malé klavírní křídlo,
na které matka hrávala lidové písně jako Arirang nebo So-nian-čang-su.
Náš byt měl tři pokoje, ale i když jsem měl svůj vlastní
pokoj, stejně jsem skoro obden vlezl do ložnice k rodičům
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a stulil se mezi nimi. Měl jsem rád maminčin parfém vonící
po růžích a levanduli, který lehounce vanul z jejího oblečení i z polštáře, i otcův charakteristicky vonící dech, který mě
hladil na tváři. Když jsem ležel mezi nimi, byl jsem v bezpečí
před obludami, které, jak nás učili ve škole, se ustavičně snaží
napadnout naši vlast a zotročit nás: před Američany, Japonci i jihokorejskou armádou, kterou samozřejmě ovládají také
Spojené státy.
V boudě u našeho domu bydlel můj pes Bo-Čcho neboli
Strážce. Bo-Čcho byl pungsan, plemeno z provincie Rjanggang.
Pungsani jsou vzácní psi a smějí je mít jen ty nejhodnější děti,
tak mi to aspoň jednou říkala matka.
V létě, když to v noci všude cvrčelo a bylo takové horko, že
jsem si musel ovívat tvář rukama, často jsem se nenápadně
vykradl ven a šel si lehnout k Bo-Čchovi, přitisknout se k jeho
hebkému bílému kožichu. Hlavy nám čouhaly z boudy ven, on
s čumákem na tlapách a já s bradou vzhůru, koukal jsem na
hvězdy a vyprávěl jsem mu o Malém generálovi, což je nejlepší
televizní kreslený seriál v Čosonu. „Odehrává se to za dynastie
Kogurjo, která vládla, jak víš, zhruba v letech 900 až 1400,“ vysvětloval jsem mu. „Otec Malého generála zahynul v bitvě. Syn
pak po něm zdědil jeho meč, stal se slavným Malým generálem
a porazil bezpočet nepřátel. Celé je to o tom, že i malí chlapci
mohou být silní a chránit svou vlast.“
Pak jsem se většinou ráno probudil s tváří i oblečením navlhlým rosou a honem jsem utíkal zpátky do svého pokoje, aby
otec ani matka nevěděli, že jsem byl pryč.
Otec měl velmi významnou práci, ale co přesně v armádě
dělal, jsem tehdy netušil. A dnes o tom také nechci mluvit, protože možná máme v Čosonu ještě nějaké příbuzné a těm by
hrozilo vězení, kdyby vláda zjistila, že jsem takto zveřejnil svůj
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příběh. Když měl otec na sobě uniformu, prohlížel jsem si často všechny ty odznaky na ní, hlavně proužky a hvězdičky, které
vypovídaly o jeho hodnosti, a taky vyznamenání za statečnost.
Někdy jsem si pak dopoledne hrál, že jsem on, upíjel jsem černý čaj a četl jsem si Rodong Sinmun, deník ústředního výboru
Korejské strany pracujícího lidu a taky Čoson Inmingun, noviny
Korejské lidové armády.
Dusný letní vzduch začal chladnout a osvěžovat a prázdniny
se nachýlily ke konci. Každé ráno jsem se oblékal do školní uniformy a odcházeli jsme s otcem z domu, cestou po schodech
jsem se ho držel za ruku. Venku jsme se rozloučili a šli jsme
každý jiným směrem. Často jsem se ještě zastavil a ohlížel se po
něm, jak rázně kráčí po ulici. Ke kolemjdoucím se choval zdvořile, přátelsky, ale oﬁciálně. Všichni se mu klaněli.
„Já chci být jako ty, až vyrostu,“ řekl jsem mu jednou.
Otec se usmál.
„To je dobře. Vidím, že se učíš, jak být poslušným a správným
občanem.“
NAŠE ŠKOLA BYLA DLOUHÁ BETONOVÁ BUDOVA. CHODILI
do ní chlapci i děvčata od sedmi do jedenácti let. Vyučování se
zahajovalo úklonou a potom jsme poslouchali příběhy o našem věčném vůdci Kim Ir-senovi. Nejraději jsem měl Tisíc mil
na cestě za poznáním. Je to příběh z dětství našeho věčného
vůdce, když ještě žil s rodiči v exilu v Mandžusku. Když bylo
Kim Ir-senovi asi deset let, poslal ho jeho otec zpět do rodného
města Mangjongde. Náš věčný vůdce se musel vydat na cestu
sám, bez jídla a pouze s tím, co si nesl v ranečku na zádech.
Překonával zimní bouře, hory pokryté ledem i bezedné pukliny ve skalách, bránil se útokům sokolů, jestřábů i různých šelem, tygry nevyjímaje, a prošel přes četná údolí, v nichž číhala
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smrt. V pořádku se však nakonec dostal až do Mangjongde,
a to především díky pomoci cizích lidí, dalších Korejců.
Po vyprávění jsme si citovali výroky našeho věčného vůdce
a občas i Kim Čong-ila. „Hlavním úkolem studentů je pilně se
učit,“ odříkávala celá třída sborově, nahlas a vestoje, stáli jsme
při tom zpříma, záda jak pravítko, oči upřené do stěny před námi.
„Musíme obětovat vše boji za splynutí celé společnosti s revoluční ideologií velkého vůdce Kim Ir-sena. Musíme se od velkého
vůdce, soudruha Kim Ir-sena, učit a osvojit si jeho komunistické
postoje, revoluční metody práce i práci pro lid této země.“
Dějepis – tedy to, čemu dnes říkám propaganda – byl často
prvním, čtvrtým i posledním předmětem vyučování a jednotlivé
hodiny skoro pokaždé začínaly stejným úvodem.
SEVERNÍ KOREA VZNIKLA V ROCE 1948 PO DLOUHÉ VÁLCE
mezi japonskými agresory a Kim Ir-senovou osvoboditelskou
armádou. Náš chrabrý vůdce zvládal boje, i když byl nedostatek jídla, i když mrzlo a sněžilo, vedl svá vojska tisíce mil, aby
zbavil naši zemi cizinců, kteří nám plenili přírodní bohatství
a zotročovali náš lid. Na březích řek Tuman a Amnok náš věčný
vůdce měnil písek v rýži, aby své věrné vojáky nakrmil, a borové
šišky v granáty, když docházela munice…
PÁNI, TAKOVÝ ČLOVĚK BYL SAMOZŘEJMĚ MŮJ VZOR! CHTĚL
jsem být statečný a umět kouzlit stejně jako on. Všichni v něm
viděli idol.
Když jsem byl malý, vyprávěla mi matka legendu o Tangunovi, který prý byl vnukem nebes. Legenda začínala příběhem jeho
otce Hwanunga, který chtěl žít na zemi. Spustil se z nebes na
horu Pektu-san a vystavěl tam město, kde lidé s pomocí nebeských sil hospodařili a rozvíjeli umění i vědu.
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Za Hwanungem přišli tygr a medvědice, kteří si přáli stát se lidmi. Hwanung jim poradil, aby se sto dní živili jen pelyňkem a česnekem. Tygr to po nějaké době vzdal, ale medvědice vytrvala. Když
se po stech dnech proměnila v ženu, byla těhotná a potřebovala
manžela. Hwanung se s ní oženil. Jejich syn Tangun se pak stal
nebeským vůdcem na Zemi a hlavním městem učinil Pchjongjang.
Kim Ir-sen byl v mých představách potomkem Tanguna.
A taky tak trochu bůh.
Po dějepise jsme mívali geometrii, biologii, algebru, ale taky
předměty, které jsem nesnášel – tanec a hudbu – podle mě to
bylo jen takové hopsání pro holky.
Po vyučování jsem chodil na lekce taekwonda do nejpřísnějšího sodžo v celém Pchjongjangu. „Tady začínají chlapci,
ze kterých se mají stát vysocí vojenští důstojníci,“ říkal mi otec
pokaždé, když se přišel podívat, jak mi jdou sestavy.
Pokaždé když otec mluvil o mé budoucnosti v armádě, matka
se zahleděla jinam, ona totiž nechtěla, abych byl vojákem z povolání. Jednou mi dokonce řekla, že otec nebývá skoro vůbec
doma a že by nepřála mé budoucí manželce, aby musela prožívat takovou tíhu, jakou nese v srdci ona, když je otec pryč. Koutky očí jí malinko klesaly a mně její pohled připomínal laň, kterou
jsem kdysi viděl v minizoo v zábavním parku Mangjongde Juhidžang. Matka měla oči světle hnědé jako strnadí peříčka a když
promluvila, znělo to jako melodie milostných písní, jaké jsem
občas slýchal z otcova rádia.
Matka ovládala tradiční vějířový tanec. Viděl jsem ji ale tančit
jen jednou, když mi bylo devět, byli jsme tehdy u dědečka z otcovy strany. Matka kroužila po místnosti v tradičním oděvu – bílé
sukni a červené blůze se zlatou stuhou, která splývala až na podlahu. Ve vlasech měla ozdobnou rudozlatou čelenku a stejně rudozlaté vějíře se v jejích rukou míhaly kolem ní a třepotaly se
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jako vlaštovčí křídla. Z přehrávače k tomu zněla ﬂétna a strunový nástroj kajagum.
Ten maminčin tanec mi připomínal letní večery, když právě
zapadá slunce.
NAROZENINY MÁM V BŘEZNU. PŘESNÉ DATUM ANI ROK
podle západního kalendáře nevím, ani rok podle kalendáře
čučche, který v Severní Koreji používáme a který se počítá od
roku narození Kim Ir-sena. Ale vím, že narozeniny mám asi měsíc před největším severokorejským svátkem, 15. dubnem, na
nějž připadají narozeniny našeho věčného otce. Běžně se taky
říká Den slunce. Každý rok v ten den vychází v novinách řada
článků o dětství a mládí našeho nejvyššího.
Na oslavu svých narozenin jsem míval pozvané všechny kamarády ze školy i z taekwonda v sodžo k nám domů. K jídlu jsme
vždycky měli vepřové a vajíčka, to bylo pro podobné oslavy typické, protože oboje, jak říkávala matka, když nám servírovala
misky, představuje prosperitu a spokojený blahobyt.
Narozeninovou oslavu jsme vždycky zakončili v parku, i když
někdy ještě tou dobou ležel sníh. Hráli jsme si na slavnou bitvu
a já jsem v ní byl vrchní velitel čosonské armády. Měl jsem právo
vybrat si jako první někoho z kamarádů do řad mých vojsk. Ten,
kdo byl velitelem amerických imperialistů, si vybíral po mně,
a tak jsme se střídali, dokud jsme se všichni nerozdělili. Pak
jsme se honili a bojovali mezi sebou, za pušky jsme měli klacíky. Když moje jednotka chytila příslušníka nepřátelské armády,
zavřeli jsme ho do jakožaláře pod prolézačkou. Nakonec naše
strana samozřejmě vždycky zvítězila, protože my jsme byli z té
nejlepší země na světě. Pak jsme pochodovali – já v čele – před
mým otcem a salutovali jsme mu, jako by to byl sám náš velký
a věčný otec na tribuně uprostřed Kim Ir-senova náměstí.
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