Odstřelovačské eso: Slavný Bruno Sutkus vypráví

(Sutkus, B.: Odstřelovačské eso. Deník z východní fronty a sovětského zajetí. Praha, Mladá fronta 2016, 176 s., 279 Kč)

Již pátá publikace z „odstřelovačské“ řady nakladatelství Mladá fronta je výjimečná tím, že se jejím základem stal oficiální deník odstřelovače. Do něj němečtí snipeři zapisovali své zásahy i jejich svědky, na základě čehož se jim posléze uznávaly úspěchy. Bruno Sutkus, jenž působil v 68. divizi, si zapsal celkově 209 zásahů, jichž dosáhnul za pouhých šest měsíců, což je svým způsobem asi rekord. Sutkus se dostal na frontu až v roce 1944 a bojoval téměř až do hořkého konce války, po němž několikrát unikl zajetí či zastřelení, jenže nakonec osud dostihnul i jeho a Sutkus byl poslán do vyhnanství na Sibiři, odkud se mohl vrátit až roku 1971. Kniha sestává ze dvou značně odlišných částí, z nichž první popisuje život snipera na frontě a je založena na zmíněném odstřelovačském deníku. Jde obvykle o strohé a metodické záznamy, které odrážejí mentalitu německého vojáka. Sutkus se tady projevuje jako profesionál, který vůči nepřátelům necítí velkou nenávist a vůči ruským odstřelovačům dává najevo respekt. Zápisy ze Sibiře, jež se týkají krutého života ve vyhnanství, v kolchozu a dolech, mají odlišný charakter, ovšem ani v těch nenajdeme nenávist vůči prostým občanům SSSR, jelikož ti trpěli víceméně stejně jako sám autor. Terčem kritiky je naopak sovětský režim a jeho funkcionáři, s nimiž se Sutkus zase a znovu pouštěl do marného boje za možnost zlepšit život svojí rodiny a vrátit se do vlasti, ale uspěl až po mnoha letech. Druhá část je tak mnohem emotivnější a s nemilosrdným realismem vystihuje život člověka, který to ani v nejhorší situaci nevzdal. Sutkus byl všemi myslitelnými způsoby utlačován a trýzněn, ale vždy si uchoval smysl po povinnost, rodinu a vlast, který mu pomohl přežít. To je asi nejsilnějším poselstvím jeho deníku.
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