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tej cesty? Rozprávali sa? Zoznamovali sa na-
vzájom?

Skupina arabských žien v dlhých kabátoch
a šatkách stiahnutých cez čelo veselo čosi dr-
molí vo svojom jazyku. Hlas ohlasuje nové
stanice: Allach, Karlsfeld, Dachau...

Sivota zhustla. Je 15.00. Veľká mapa na
stene podchodu opisuje pamätihodnosti
mesta. Môže to byť úhľadné mestečko s tep-
lými kaviarňami, v ktorých ľudia popíjajú
popoludňajšiu kávu alebo vianočné varené
víno. Skrehnuté prsty si ohrievajú o horúce
sklo pohárov. Legenda na boku mapy ozna-
čuje cestu k inému mestu. Mestu duchov.

Vystúpim z autobusu, ktorý sa preplietal
cez štvrte s prísnymi domami a fabrikami.
Stojím na veľkom priestranstve, v hukote vet-
ra. Dvoch mladíkov sa pýtam, kadiaľ mám
ísť. Chlapci sú zarazení. Jeden výrazne vyslo-
vuje, že v lágri nebol dobrých desať rokov.
Druhý sa ma s čudným poloúsmevom pýta,
či som prišla do Mníchova iba kvôli tomu,
aby som navštívila toto miesto. Potom pred-
sa len mávne rukou smerom, ktorým sa
mám pustiť. Spomeniem si, že i ľudia vo vile,
ktorým som predtým hovorila, kam chcem
ísť, sa zarazili. Óó! vyrazili zo seba a ja som
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nevedela, či ten zvuk skrýva pocit prekvape-
nia, zahanbenia, nezreteľnej viny, potlačenej
viny a či iba popudenia, že niekto si chce ako
turista prezerať čosi ako cintorín. Za tým óó
mohla byť i skúsenosť z dlhého, mučivého
verejného rozpitvávania vlastnej minulosti,
osvecovania tieňov zabitých. 

Cez strhnutú oponu sa predo mnou otvo-
rilo obrovské pole omotané ostnatým drô-
tom. Strážne veže sčerneli — gigantické hav-
rany v neskorom popoludňajšom svetle. Po
prázdnej ploche vietor víri sneh. Obrovská
mapa pri vstupe suchou rečou opisuje iné
trasy:

Hlavná táborová brána a strážnica, „Lager-
strasse“ – hlavná cesta v tábore, „Wohnbaracken“
– väzenské baraky, „Appellplatz“ – táborové
zhromaždisko, táborová kuchyňa, práčovňa, spr-
chy – dnes múzeum, karanténa – dnes neexistuje,
zeleninová záhrada – dnes neexistuje, priekopa
s múrom a elektrickým drôteným plotom, strážne
veže, bunker, krematórium...

Mátožné postavy ojedinelých návštevníkov
sa ticho pohybujú popred vycivené tváre
a magnetické pohľady na zväčšených fotkách
v múzeu, ktoré bodajú do chrbta, alebo sa
potkýnajú na bielych poliach medzi obrysmi
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