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JEDNA

SKALNÍ
ZVÍŘE
Poblíž leží země, již zvou život. Poznáte ji po její vážnosti.
RAINER MARIA RILKE, Kniha hodinek

M

ýty se rodí snadno. Po celých téměř sedmdesát let věřil svět
tomu, že se Wojtek Kurtyka narodil 20. září 1947. Na Wojtkovu
obranu je však třeba dodat, že to nebyl on, kdo za touto nepravdou
stál. Rok 1947 byl v Polsku pořádně bouřlivý. Druhá světová válka připravila o život více než šest milionů obyvatel a země se zmítala v chaosu a troskách: většina lidí se starala o důležitější věci než o porodní
záznamy. A tak se stalo, že maličkého Wojtka, který přišel na svět bez
fanfár v malé vesnici Skrzynka už 25. července 1947, zapsali do matriky
až 20. září. Proč si dělat vrásky kvůli pár měsícům? Vždyť na tom zase
tolik nezáleží, alespoň podle jeho geniálního, ač někdy roztržitého otce
Tadeusze Kurtyky, po celém Polsku proslulém spisovateli, píšícím pod
pseudonymem Henryk Worcell.
Tadeusz se narodil roku 1909. Přestože se Polsko krátce nato
propadlo do hrůz první světové války, malý chlapec vyrůstal na statku obklopeném do dálky se táhnoucími bukovými lesy, protkanými
klikatícími se potoky. V nich bezstarostně chytal ryby a sbíral lesní
ovoce nebo houby. Navzdory své zvídavosti a přirozené inteligenci se
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školou válčil, stejně jako s nároky svého těžce pracujícího otce, jenž
od chlapce očekával pomoc na statku i splněné školní povinnosti. Tadeusz obojí nenáviděl. V šestnácti letech opustil domov a odstěhoval
se do nedalekého Krakova.
Navzdory obrovským válečným škodám, které Polsko utrpělo,
byl tehdy Krakov (a dodnes zůstává) městem uznávaných univerzit,
vzpínajících se katedrál, muzeí, monumentů a galerií, magnetem jak
pro učené, tak pro mocné. Společenský život krakovských elit se odehrával převážně v restauracích, lemujících luxusní bulváry. Tadeusz
si našel první práci jako umývač nádobí v jednom z nejlepších míst:
v restauraci Grand Hotel. Právě tam se scházeli kapitáni průmyslu
a vlivní obchodníci s kulturními ikonami, aby si u jídla a pití poklábosili a vyměnili si nějaké drby.
Z Tadeusze brzy vyrostl nadmíru pohledný mladík a povýšil na
číšníka. V tu chvíli nastal v jeho životě zajímavý zlom. Další z číšníků
v Grand Hotelu, Michael Choromański, si všiml, že si Tadeusz o pracovních přestávkách rád čte klasickou literaturu, Tolstého Kreutzerovu
sonátu a další knihy. Choromański, sám spisovatel, navrhl Tadeuszovi, aby místo čtení zkusil něco napsat. Tadeusz poslechl a šlo mu to
náramně. Brzy si začal sepisovat své postřehy a zajímavé útržky, které spatřil nebo zaslechl v Grand Hotelu. Nestyděl se odposlouchávat
a brzy si uvědomil, že dokáže převyprávět rozhovory živě a do nejmenších podrobností. Výsledkem jeho snahy se stal útlý svazek, vydaný pod
pseudonymem Henryk Worcell. Zaklęte rewiry z roku 1936 způsobily
v Polsku poměrně slušný rozruch a odstartovaly mladíkovu spisovatelskou kariéru. Přestože v knize použil (lehce) pozměněná a smyšlená jména, skandál vypuknuvší kvůli zákulisním vtipným historkám
prominentních občanů, ohrožoval Tadeuszovu bezpečnost v Krakově.
Odstěhoval se tedy do hor, do Zakopaného v polských Tatrách, kde se
začlenil do bohémského společenství tamních umělců a spisovatelů.
Kromě toho, že si Tadeusz v předválečných letech vydobyl slávu
jako spisovatel, zapojil se také do podzemního hnutí v nedalekém Krakově. Skupina plánovala atentát na význačného německého generála
a v jednu chvíli bylo jasné, že hrozí bezprostřední prozrazení činnosti.
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Pro Tadeusze se ukázalo jako daleko bezpečnější dobrovolně se přihlásit do německého pracovního tábora než zůstávat v Polsku. Odjel
proto do německé Míšně poblíž polských hranic.
Za hranicemi nejvýchodnějšího koutu země, na území dnešní
Ukrajiny a tehdejšího Sovětského svazu, se mezitím odvíjel další rodinný příběh. Do polské rodiny se šesti dětmi se roku 1922 narodila Antonina Moszkowská. Vyrůstala v těžkých podmínkách s minimálním
přístupem ke vzdělání. V oblasti žili jak Poláci, tak Ukrajinci a s příchodem Němců a druhé světové války byla Antonina deportována do
míšeňského pracovního tábora, kde zůstala až do roku 1945.
Antonina s Tadeuszem se potkali a zamilovali: hloubavá vesnická
dívka s andělskou tváří ze severovýchodu a mladík z jihozápadu, jenž
v tu chvíli už nadobro zavrhl rodné jméno a používal jen svůj pseudonym Henryk Worcell.
Ti dva se vzali, a jakmile skončila válka, odstěhovali se zpátky do
Polska, tam však narazili na dilema co dělat a kde žít. Celá země vřela
stěhováním obyvatel, protože byly upraveny hranice jak s Německem,
tak s Ruskem. Na základě poválečného uspořádání teď většina východního území Německa až k řece Odře připadla Polsku. V důsledku toho
museli němečtí obyvatelé odejít. Zároveň se museli přestěhovat polští obyvatelé nejvýchodnějších částí země, které si přivlastnili Sověti.
Poláci z východu se tedy přesouvali na nově získané území a Němci
se stěhovali ještě dál na západ. Spoustu domovů a statků, původně
vlastněných německými rodinami, teď přebírali Poláci. Docházelo
dokonce k neuvěřitelným příhodám, kdy přicházející Poláci dočasně sdíleli domovy s odcházejícími Němci. Tato neobyčejná situace se
stala námětem Henrykových děl. Na povrchu prezentovala jeho práce
oficiální verzi těchto choulostivých a ošemetných třenic, ale v hlubším smyslu zápasil s emocionální devastací odehrávající se při těchto
hromadných přesunech. Lidé zůstávali otupělí léty teroru a s každým
dalším dnem se jim rozpíjely vzpomínky na zemi, kterou kdysi znali.
Henryk s Antoninou si našli místo za vesnicí Skrzynka, v oblasti v jihozápadním Polsku, patřící dříve Německu. Venkovská krajina
překypovala zvlněnými kopci, zelenými háji, potoky plnými pstruhů
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Wojtek Kurtyka v roce 1982 jako účastník
Messnerovy zimní výpravy na Čo Oju.
Archiv Wojtka Kurtyky.

Nosiči při cestě po Baltoru
ke Gašerbrumům v roce 1983.
Wojtek Kurtyka.

Wojtek Kurtyka zkouší nové dřevěné
vylepšení sedáku ve Stěně Trollů, zima 1974.
Archiv Danuty Piotrowské.

Wojtek Kurtyka na výpravě na Lhoce.
Bogdan Jankowski.

a léčivými horkými prameny. Pro dvojici přicházející z německého
pracovního tábora na první pohled ráj. Nastěhovali se do zachovalého
statku, který po několik počátečních měsíců sdíleli s odcházejícími
německými vlastníky, a situaci jim neulehčovalo ani to, že statek nepatřil jim, ale státu.
Brzy po nastěhování založili rodinu. Wojtek se narodil jako první a po něm ještě dva bratři: Jan o tři roky později a Andrzej za další
tři. Henryk měl plné ruce práce se psaním a samozřejmě i s hospodářstvím. Čtyři krávy, jeden vůl, jeden kůň, jedno hříbě, dvě telata,
tři kozy, dvě ovce, dvacet kuřat, pět hus, šestnáct králíků, dvě selata
a deset akrů půdy. Spousta práce. A protože Henrykovi se dařilo spíše
ve světě slov, začal statek upadat. Po čtyřech letech snažení musel on
i Antonina připustit, že se na farmaření nehodí.
Odstěhovali se o kus dál do Trzebieszowic, kde se usadili v bytelném bílém domě se dvěma obytnými jednotkami. Kurtykovi obsadili
první poschodí a Henryk pokračoval ve psaní o nejednoduchém tématu. Měl silný smysl pro spravedlnost a rovnost a snažil se bránit ty,
s nimiž se zacházelo neférově, což ho někdy dostávalo do problémů.
Při jednom sporu byl zmlácen tak brutálně, že přestal vidět na jedno
oko. Jindy ho pobodali nožem. Rodina usoudila, že je trestán za své
neochvějné přesvědčení, a byla na něj hrdá. Jenže doba v poválečném komunistickém Polsku byla složitější a jen těžko říct, jaké síly
stály v pozadí těchto událostí či co vlastně komunističtí hodnostáři od
Henryka Worcella očekávali.
Navzdory přetrvávajícímu napětí zůstala rodina v Trzebieszowicích až do roku 1957. Přestože se v tu dobu Henryk naplno věnoval psaní, toužil také po obrodě literární komunity. Když mu Polská literární
federace nabídla byt v nedaleké Vratislavi, spolu se svobodou psát,
nemohl odmítnout. Rodina se přestěhovala do čtvrtého největšího
polského města a začala nový život.
Vratislav je půvabné město s bohatou kulturní historií. Baroko,
gotika, české a pruské tradice zde tvoří architektonickou skládačku,
překypující památníky a katedrálami. V roce 1957 ale rozhodně nebyla
Vratislav takhle krásná. Na konci druhé světové války se zde odehrála
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jedna z posledních velkých bitev mezi Rudou armádou a Němci. Dva
dny před koncem války se Němci konečně vzdali, ale v tu chvíli už
byla zničena více než polovina města. Při zpackané evakuaci zahynulo
téměř dvacet tisíc lidí a dalších čtyřicet tisíc mrtvol leželo v útrobách
budov. Na konci války sestávalo obyvatelstvo města z více než 200 tisíc
Němců a méně než 20 tisíc Poláků. Během následujících dvou let se
město vrátilo pod polskou správu a vakuum vzniklé po masovém exodu
Němců zaplnili občané Polska. Většina z nich přišla ze severovýchodních oblastí země, ale někteří, jako například rodina Kurtykových, se
přistěhovali z nedalekého okolí.
Neměli spolehlivý a pravidelný zdroj příjmů, naštěstí ale nemuseli platit za nájem. Rodina žila z příjmů za Henrykovy knihy, které
vydával spíš vzácně. Když obdržel zálohu, na nějaký čas měli z čeho
vyjít. Ale i když měli Kurtykovi v ruce hotové peníze, nebylo snadné
sehnat dost jídla. Obchody zely prázdnotou a fronty se táhly do nedohledna. Na kousku půdy poblíž bytu si pěstovali něco zeleniny,
ale přestože nikdy vyloženě nehladověli, byl jejich jídelníček chudý.
Základ tvořily brambory a zelí, stejně jako ve většině polských rodin
té doby. Antonina nakonec sehnala místo recepční a pomohla navýšit rodinný rozpočet. Navzdory skromnému životnímu stylu se zdál
Henryk, obklopený spisovateli, vydavateli a kulturním životem, ve
Vratislavi naplněnější.
Když se přistěhovali do Vratislavi, bylo Wojtkovi teprve deset let.
Zažil těžký otřes. Do té doby byl nejšťastnější, když se mohl toulat po
lesích a kopcích. Teď seděl přitisknutý na okno ve třetím patře, zíral
na hromady sutin v ulicích a černé díry ve vypálených domech naproti a stýskalo se mu po lese. „Přestěhování do Vratislavi pro mě byl
traumatický zážitek,“ vzpomínal. „Jasně jsem si uvědomoval, že jsem
přišel o něco velice vzácného. Pamatuji si, že jsem jen koukal z okna
na auta a brečel.“
Pravidelně ho trápila noční můra, ve které se setkával se strašidelným stvořením s děsivě zlou duší. Wojtek stával ve snu proti zjevení
a snažil se mu postavit. Někdy udělal jeden nebo dva váhavé krůčky
směrem k němu, ale vždycky se s křikem probudil. Každou noc pak
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přidával jeden krok. Ale s každým dalším krokem se stával sen živějším
a strach hlubším. Ještě jeden krok a padal. Pak další a umíral.
Postupně si na život ve městě zvykl. Nakonec neměl na vybranou.
Z malého venkovského společenství raného dětství si přinesl jasně
definované silné konzervativní tradice. Ale navíc měl rozvinutou představivost, a tak si kousek po kousku začal vytvářet vlastní život a naplňovat ho nápady a zážitky. Ve městě, jakkoli nechutném, nacházel
jiné perspektivy, nové přátele, odlišné tradice.
Jedním z míst, na které mohl Wojtek utíkat, byl letní tábor. Žádný přepych — děti tehdy přebývaly v prázdných školách, kde spaly
na skládacích lehátkách, stravovaly se ve školních jídelnách a hrály
hry. Wojtek byl blázen do sportu — do běhu, vrhu koulí, boxu nebo
šermu — a stejně rád hrál, jako závodil. Ale největším lákadlem na
letním táboře pro něho bylo místo: Baltské moře, hory nebo polská
jezera. Každé léto celé tři týdny dýchal Wojtek venkovský vzduch, hrál
si v moři a uzdravoval si duši. „Fantazie,“ prohlásil.
Henrykova sláva rostla a s tím i jeho jmění. Teď už vydával jednu
knihu každých pár let, vydělával čím dál víc a pozvánky na přednášky se mu množily. Komunisti ho určili jako předsedu Literární unie
ve Vratislavi, cestoval po celé zemi, přednášel a podepisoval knihy.
Fotografie z té doby zachycují sebevědomého muže se vzpřímenou
hlavou a s cigaretou frajersky visící v koutku, jak diskutuje se svými
obdivovateli. Přes to všechno zůstával věřícím člověkem. A taky alkoholikem. Třídenní flámy nebyly ničím výjimečným. Z Wojtkovy matky
se stala chůva, snažící se třem synům zajistit tolik lásky a jistoty, kolik
dokázala.
Henrykova oddanost církvi vystavěla mezi ním a nejstarším synem mohutnou hráz. Už jako malého kluka, přestože obdivoval vzdušnou architekturu katedrál, Wojtka k smrti nudily mše. „Nikdy jsem
v nich nenašel ani špetku duchovna,“ stěžoval si. „A ta hudba! Připadala mi příšerně smutná, až strašidelná… Jen málokdy vyjadřovala radost
ze spojení s Bohem. Spíš lidské utrpení a podřízený vztah k Bohu,“
vysvětloval. „Jako by převládaly pocity strachu. Proč? Protože nad celou vírou se vypínala hrozba pekla a veškerá hudba vyjadřovala jeho
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děsivý potenciál. A právě z té hudby jsem nabyl silou předtuchu, že
je peklo mým osudem. Už od čtyř nebo pěti let jsem se cítil skutečně
utlačovaný. Vnímal jsem to jako jakýsi náboženský teror.“
Byl ale poslušné dítě, proto až do šestnácti let nevynechal jedinou
nedělní mši, nejprve na vsi a později ve městě. Absolvoval první svaté
přijímání a ve zpovědnici se vyzpovídával ze svých hříchů, což se mu
patrně občas hodilo. Nakonec ale přestal ke zpovědím chodit a krátce
na to se začal vyhýbat i kostelu. „Byl to do jisté míry projev rebelie,“
vzpomínal. „Vzpoura! Už nikam nejdu, oznámil jsem rodičům. Považuju
to za pitomost. Pro mě je to zbytečnost. Nebudu tam stát a poslouchat
báchorky o nebi a peklu. Nevěřím jim a nehodlám je přijímat.“ Otce
to šokovalo a rozzuřilo. Matku to zarmoutilo. Přestože otec se synem
o vzniklé situaci nedokázali diskutovat, Wojtek přesvědčil matku, že
nedokáže v takové šarádě pokračovat, postávat v kostele, prozpěvovat
liturgické texty, chodit k přijímání a předstírat, že věří. „Protože šlo
o obří manipulaci, můj nejzákladnější smysl pro čest se toho odmítal
účastnit,“ vysvětloval. Antonina neochotně přijala jeho tvrdohlavé rozhodnutí, přestože to pro ni muselo být obtížné, protože římskokatolické
vyznání pronikalo celou polskou kulturou a tradicemi.
Mnohem později Wojtek do kostela příležitostně zavítal a zůstával
dojatý oddanou vírou farníků. Ale nejzákladnější zásady křesťanství —
nebe a peklo, boží odpuštění, samotnou existenci Boha, jenž podle
Wojtkova přesvědčení představoval veškeré atributy nejobyčejnější
a nejzákladnější lidské touhy po neomezené moci, slepé oddanosti
a krutosti — stále považoval za jedovaté pro inteligentní mysl. „Tohle
je Bůh, jenž je odrazem nejnižších lidských tužeb,“ prohlašoval. Přesto,
už jako náctiletý, vnímal spontánní lidský smysl pro duchovno kolem
sebe a chápal přirozenou touhu po spojení s ním. Nejen že ho chápal:
on ho cítil. Jenže ne v kostele. Nejčastěji v přírodě. Při poslechu hudby,
popravdě pokaždé při zážitku z uměleckého vyjádření. Později si při
výletech do hor posílil vědomí o smyslu duchovna a hory a lezení se
pro něho staly nástroji, jak s takovými pocity komunikovat.
Navzdory složitému vztahu měl Wojtek s otcem mnoho společného. Henryk byl inteligentní člověk, stejně jako mladý Wojtek. Henryk
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byl spisovatel a Wojtek to po něm nakonec také podědil. Henryk jako
malý chlapec vzdoroval a Wojtek se ve městě také projevil jako zdatný rebel. A navzdory všemu sdíleli jedno neobyčejné spojení — téma
duchovna.
Přestože byl Henryk křesťan v tradičním slova smyslu, tíhnul
i k mystice, inspirované dílem římskokatolického filozofa Pierra Teilharda de Chardina, zejména jeho knihou Fenomén člověka. Chardinova kosmická teologie přijímala proces evoluce, a patrně právě proto
byl považován za odpadlíka a nakonec exkomunikován. Tvrdil, že
vše v přírodě je prostoupeno boží myslí a duší. „Pobyt v přírodě byl
pro mě zážitkem,“ říkal Wojtek. „Zjistil jsem, že všechno okolo je
duchovní a neuvěřitelně krásné a že ve chvíli, kdy zažívám takovou
nádheru, dokáži snadno přijmout Boha, nesoucího atributy Chardinova pohledu.“ Do určité míry se tak Wojtek poprvé setkal s principy
spojované spíše s buddhismem, přestože vyjadřovanými římskokatolickým filozofem a jezuitským knězem. Tentýž kněz se tak bezděčně
stal myšlenkovým idolem jak pro otce, tak pro syna. Přestože byl
Wojtek ještě mladý, jeho přesvědčivé a pozitivní zkušenosti s duchovními aspekty přírody mu zajistily sebevědomí a autoritu ke kritice
tradičních konceptů křesťanství.
Jeho nonkonformní přístup se ovšem neomezoval jen na církev.
Stejně jako jeho otec před lety začal i Wojtek zápasit se školou. Přestože
byly stejnokroje povinné, on ho nosit odmítal. „Ano, to je pravda,“ smál
se. „Ale nechávali nás docela na pokoji. Ne jako v Rusku — pokud jsme
nepřišli v modrém saku, hned nás nevyhazovali.“ Ve škole projevoval
nadprůměrnou inteligenci, ale kašlal na domácí úkoly. „Největší problém jsem měl s polštinou.“ Ve skutečnosti to bylo o něco složitější.
Wojtek si uvědomoval, že vyrůstá v rodině s literární tradicí, a sám
choval už od mlada silné spisovatelské ambice. Ještě na základní škole
přečetl před třídou jednu ze svých slohových prací, načež byl obviněn,
že se chlubí prací svého otce. Vyložil si to jako pochvalu a povzbuzen četl, co se dalo, neustále psal a kladl na sebe ty nejvyšší nároky.
Nicméně navzdory vysoce rozvinuté představivosti, jeho gramatika,
hláskování i větná skladba pokulhávaly.
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