Vzpomínky sovětského dělostřelce

(Michin, P.: Děla proti říši. Líbeznice, Vydavatelství Víkend 2013, 288 s. + 8 s. příl., 299 Kč)

Memoáry z války nejčastěji píší vysocí vojevůdci, bojoví piloti nebo tankisté. Daleko méně se objevují vzpomínky mužů od zbraně, jíž se říká „královna bojiště“, tedy od dělostřelců. Přesto však na náš trh taková publikace nedávno dorazila. Napsal ji Pjotr Alexejevič Michin, který se krátce po německém útoku na SSSR dostal ke 122mm houfnicím a bojoval až do konce války. Jeho očima tak sledujeme mj. masakr u Rževa, bitvy u Stalingradu i Kursku, přechod Dněstru, nesmírně složité boje v horách Balkánu a také (což je pro nás zajímavé asi nejvíce) finální boj proti zbytkům německé armády na území Československa. Michin ovšem netrávil svá válečná léta zdaleka jen coby velitel obsluhy houfnic. Jako dělostřelecký pozorovatel a průzkumník se účastnil i rizikových průniků do německých linií, zažil také brutální boje muže proti muži a na vlastní oči viděl výsledky hrůzných válečných zločinů nacistů. To všechno dovedl neobyčejně působivě zaznamenat, proložit vzpomínkami na svoje padlé kamarády a přidat také nezbytnou dávku vlasteneckého patosu, aniž by ale knihu kazil ideologickými floskulemi, jaké byly tolik typické pro memoáry sovětských vojáků publikované za minulého režimu. Michin se nikterak nevyhýbá kontroverzním tématům, otevřeně hovoří např. o špatném zásobování Rudé armády, svých konfliktech s nadřízenými (jejichž rozkazy způsobovaly zbytečnou smrt jeho kolegů) či o strachu z všemocných vyšetřovatelů NKVD. Přiznává i svoje vlastní chyby a klade důraz na to, že mnohokrát uspěl či vyvázl jedině díky velkému štěstí. To všechno propůjčuje celé knize výjimečnou životní „opravdovost“ a posiluje její atmosféru, kterou dokáže vytvořit zřejmě jen ten, kdo prožil celé roky v těsné blízkosti smrti, viděl hrůzy války a zažil momenty brilantního triumfu i strašlivé porážky. Nejen kvůli zasvěcenému pohledu na válku, ale i kvůli mimořádně působivému stylu tak Michinova kniha jistě stojí za přečtení.
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