
Škola života začala
už ve škole

Několik dní po návratu začalo školní vyučování
(stalo se to v nejvyšší třídě) a do jejich třídy
brzy přibyla nová spolužačka. Její otec byl Korejec,
jenž žil v Rusku a měl ruskou státní příslušnost. Dívka
nebyla ničím pozoruhodná, byla to obyčejná, klidná
a pilná dívka. Jmenovala se Lena.
Artur a Lena se spřátelili. V domě jejích rodičů bylo
mnoho knih. Artur a Lena velmi rádi četli a Artur měl
doma také bohatou knihovnu. Začali si navzájem půjčovat
knihy a o přestávkách si o nich povídali. Takto
rychle našli společný jazyk… Mezi jejich oblíbenými
autory byli Alexandr Dumas, Stanislavskij, Stankevič,
Jack London, Charles Dickens a mnoho dalších významných
jmen ruské a světové klasiky…
Avšak jednou došlo k události, jež v nich zanechala
velmi nepříjemnou pachuť a přerušila jejich přátelství.
Po mnoha letech se znovu setkají, on ji poprosí o odpuštění,
a jakmile ho dostane, pocítí, že mu spadl kámen
ze srdce…
* * *
Jednou po obědě byl Artur s kamarády v parku blízko
vchodu do školy. Někdo seděl na lavičce, někdo
stál, někdo potají kouřil. Bavili se o tom, které z dívek
nejsou příliš dobré a nedá se jim věřit, že před nástupem
do armády je lepší raději žádnou známost nemít,
že přátelství může existovat jen mezi muži a dívky že
jsou mnohem nižší stvoření. Bylo to vcelku (tenkrát si
to mysleli) jen takové mužské chvástání…
V dálce uviděli Lenu, která právě vycházela ze školy.
Začali se jí hlasitě posmívat. Na zemi byly už první
zmrazky, Lena uklouzla a upadla. Padala přes několik
schodů. Vstávala s obtížemi. V prvním okamžiku se
Artur chtěl k ní vrhnout a pomoci jí – zastavil by tím
i posměšky. Neudělal to však, také jen stál jako ostatní
a smál se s nimi, třebaže ne tak hlasitě.
Jakmile Lena vstala, uviděla, že je Artur zajedno
s ostatními chlapci. Na okamžik vypadala ještě smutnější,
což bylo podle sklopeného pohledu vidět i z dálky.
S obtížemi pokračovala v cestě, silně při tom pokulhávala
a ruku měla nepřirozeně ohnutou.
Druhý den do školy nepřišla. Po několika dnech si
Artur dodal odvahu a rozhodl se jí zatelefonovat. Lena
k telefonu nepřišla nebo zavěsila, jakmile poznala jeho
hlas. Její matka přinesla do školy omluvenku, že má
Lena vážný úraz na noze a na zápěstí a k tomu je silně
nachlazená. Do školy nepřijde několik týdnů. Dali jí na
nohu sádrový obvaz a učila se samostatně doma.
Do školy se Lena vrátila až po novoročních prázdninách.
Ale od té doby s Arturem prakticky nemluvila.
Jednou k ní přistoupil a řekl: „No dobrá… Nech to
už být...“ Ona však na něj pozorně pohlédla a klidně
odpověděla: „Není důležité, kolik jsme toho přečetli



o šlechetných činech. Důležité je to, nakolik se umíme
přátelit a jak jsme šlechetní a slušní v životě. Závislost
na tlupě je údělem nižších tvorů.“
Slovo slušný mu znělo velmi ostře a jaksi nově. Styděl
se, třebaže mluvila klidně a bez výčitek, jako by jen
nahlas přemýšlela. Mluvila o tom, že jakým způsobem
se naše vědomosti projevují v povaze, natolik jsme ve
skutečnosti vzdělaní. Překáží nám naše závislost na
stádním cítění a také na mínění našeho okolí. Zrádce
a zbabělce nemá rád nikdo.
Udělal grimasu a pokusil se převést všechno na žert,
ale ona na něj teskně pohlédla a odešla. Zanechala ho
s ještě větším pocitem vnitřní ošklivosti.
V příštích měsících zhlédl několik filmů o přátelství,
šlechetnosti a slušnosti. Všechny odsuzovaly zrádce
a zbabělce. Kniha Dva kapitáni V. Kaverina na něj
zvlášť silně zapůsobila a on si slíbil, že se vždy zachová
šlechetně a nikdy nikoho nezradí ani nepodvede.
Dokončil školu, ale tuto lekci si pamatoval dlouho.
A v dalším životě se snažil jednat šlechetně a nikdy nikoho
nepodvádět a nezrazovat.

Z chudého studenta
bohatým podnikatelem

Artur dokončil školu s dobrým prospěchem také
díky tomu, že jeho rodiče pro něj od února najali
domácí učitele – snili o tom, že se jejich syn dostane na
dobrou vysokou školu. Hodně se učil a s podporou otce
nastoupil na prestižní moskevskou univerzitu. Rodiče
z toho měli velkou radost a byli na něho hrdí.
První rok studia byl opravdu hodně náročný, druhý
rok už přece jen zbýval nějaký volný čas, a tak začal
s přáteli navštěvovat různé večírky, avšak nijak zvlášť
ho to nebavilo ani nelákalo.
Podstatou večírků byla nevázaná zábava a cílem
bylo opít se, trochu si zažertovat a strávit noc s nějakou
dívkou, která neměla žádné morální zábrany. Ráno po
probuzení vedle člověka, který mu byl lhostejný, nepociťoval
žádné vnitřní uspokojení, ale spíš otupění
a bolest v hlavě. Zamyslel se – copak toto je smyslem
života?
Pro několik minut živočišného sexu musel jet na
druhý konec Moskvy, dýchat tabákový kouř, vést přihlouplé
rozhovory, pít podřadný alkohol, poslouchat
oplzlé vtipy, sem tam někoho kritizovat a probírat nejnovější
klepy.
Začal tedy chodit do divadel a stýkat se se zajímavými
lidmi, což vyvolávalo úsměšky mnohých spolužáků.
To mu ale nevadilo.
Podněty k přemýšlení o smyslu života mu poskytovali
také univerzitní profesoři. Takoví lidé byli mimovolně
pokládáni za lídry a předpokládalo se, že oni přece
musí znát odpovědi na mnohé otázky a napomáhat
společnosti k rozkvětu.



Na univerzitě měli dobré platy, nabízeli jim různé
výhody a nebylo těžké získávat vědecké tituly. Proto
se mnozí absolventi této univerzity snažili za každou
cenu zůstat zde a stát se profesory. Nebo nějakou delší
dobu pracovat někde jinde a potom se vrátit a získat na
univerzitě profesorské místo. Artur je pozorně sledoval
a viděl, že to nejsou nejšťastnější lidé.
Aby se dostali na katedru, používali mnozí nepříliš
čestné způsoby – roznášeli jeden o druhém různé pomluvy,
podráželi své kolegy a pomocí vlivných styků
se snažili zůstat.
Časem se z nich stávali zlí a nespokojení lidé a mnozí
začali nadměrně pít i přes jejich rostoucí platy a vysoké
vědecké tituly. Jen dva profesoři se lišili jakýmsi klidem
a mírností. Bylo vidět, že je příliš neznepokojuje tento
„materialisticky vědecký hon“. Ti dva také měli dobré
a harmonické rodiny.
Překvapil ho jeden ze starších profesorů. Na univerzitě
přednášel vědecký komunismus a hodně hovořil
o morálce. Avšak hned na začátku perestrojky z univerzity
odešel a otevřel si přímo vedle ní hospodu – vydělával
spoustu peněz, neboť o zákazníky neměl nouzi;
prodával alkohol studentům a měl řadu nepříjemných
afér.
Artur o tom všem nejednou přemýšlel a kladl profesorům
otázky o smyslu života. Říkali mu, že smysl
života je v zařazení do společnosti. „Musíme se stát
společensky úspěšnými osobnostmi, jednat profesionálně,
stát se například inženýry, vojáky, lékaři, vedoucími...“
Takový přístup k životu pro něho nebyl nový, vždyť
i ve škole slýchal něco podobného. „No, dobrá,“ přemýšlel,
„věnuji tedy 20–30 let svého života tomu,
abych se stal právě takovýmto váženým profesorem.
V tom snad spočívá smysl života?“
Jednou byl na setkání se známým umělcem, jenž dosáhl
snad všeho, o čem mohl ve své kariéře snít – měl
slávu, peníze, obdivovatele… On sám se ale přiznal,
že se cítí každým dnem méně šťastný, třebaže má příjemný
život a jeho honoráře i řady obdivovatelů stále
rychle rostou.
To nutilo Artura přemýšlet o svém dalším osudu,
avšak chápal, že pro začátek je důležité úspěšně dostudovat
na univerzitě a teprve potom něco kardinálně
měnit.
Už od školních let také věděl, že fyzické zdraví je
pro život nezbytné – bez něj je těžké nejen něčeho dosáhnout,
ale i prostě si jen tak užívat života. Pochopil,
že i o tělo je nutné pečovat, a dělal to rád. Zabýval se
aktivně různými druhy sportu. Dva roky se ve škole věnoval
kulturistice, která právě přišla do módy, otužoval
se a v létě chodil na túry.
* * *
Těsně předtím, než dokončil studia (bylo to v druhé
polovině osmdesátých let minulého století), začala
perestrojka.
V posledním semestru si Artur přečetl knihu Alexandra
Solženicyna Souostroví GULAG. Uviděl prohnilost



systému, který byl založený na podvodu a násilí,
jež zničilo desítky milionů lidí. Neměl ani nejmenší
chuť pracovat ve státním aparátu, přestože mu tuto
práci nabízeli. Byly by v ní zahrnuty i pravidelné cesty
do ciziny, což představovalo vrchol snů mladých lidí.
Bryskně odmítal všechny lákavé návrhy, z nichž některé
dostával díky vlivným stykům jeho rodičů a některé
díky rodičům potenciálních nevěst. Během několika
měsíců dostal celou řadu pozvání od velmi vlivných
osob, které měly dcery na vdávání. Mohl se seznámit
s jejich dcerami s cílem oženit se později s některou
z nich. Byl potenciálně dobrý ženich – nepil a nekouřil,
navíc měl dobré a slibné vzdělání.
Jeden vlivný člověk mu řekl přímo: „Jako svatební
dar vám dám automobil GAZ-24 a klíče od bytu. Potom
ti budu pomáhat. abys ve své kariéře rychle postupoval.“
On však odmítal všechny lákavé návrhy a rozhodl
se získat diplom vlastními silami bez jakýchkoli
závazků po ukončení studia.
Zkoušky složil výborně, dostal červený diplom a zůstal
ještě 2–3 měsíce na koleji, protože upadl při tréninku
a poranil si koleno.
V té době se jako první vlaštovky začaly objevovat
svobodné názory, televizní programy byly bez komunistické
cenzury a přibývalo různých nových časopisů
a novin. Nový předěl v ekonomice se projevil vznikem
družstevních obchodů a restaurací.
Při obědě v menze se Artur seznámil s mladíkem,
který se jmenoval Orlovskij. Ten ho požádal, aby mu
za odměnu dohlédl na nějaké dovezené bedny. „Stejně
teď nemůžeš nikam chodit, tak si alespoň vyděláš,“
řekl Arturovi a mrkl na něj.
To příjmení se na Orlovského hodilo – opravdu se
podobal orlu. Jeho jméno i jméno po otci bylo slovanské,
ale původem byl žid, což nijak neskrýval.


