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T

oto emotivní zvolání bylo uvedeno velkými písmeny na filmovém plátnû nad jevi‰tûm. Jde o ãást
ver‰e dvanáctileté Evy Pickové na závûr Terezínského oratoria ve Státní opefie v Praze. Hledi‰tû bylo
naplnûno takfika do posledního místa.
Slavnostního koncertu se zúãastnili bývalí vûzÀové
koncentraãních táborÛ, zástupci vlády âeské republiky a Rakouska i Ïáci praÏských ‰kol.
27. ledna 1945 byla osvobozena Osvûtim a Den holocaustu pfiipomíná miliony obûtí druhé svûtové války. Také u nás
uÏ je zafiazen mezi významné dny.
Letos jsme uvítali nabídku Mauthausenského výboru,
který uvedl Terezínské oratorium v Rakousku jiÏ na ‰esti
místech, aby toto dílo zaznûlo i v Praze. Realizátofii koncertu
si pfiáli provést zhudebnûné ver‰e dûtí z terezínského ghetta
rovnûÏ v jejich rodné zemi.

Známý americký skladatel filmové hudby Franz Waxman
(1906 – 1967), pÛvodem z Rakouska, jemuÏ se podafiilo vãas
emigrovat, vybral osm básní z knihy I Never Saw Another
Butterfly. PÛvodní ãeské vydání tûchto básní vy‰lo nûkolikrát
a bylo pfieloÏeno do mnoha jazykÛ. Premiéru oratoria
uvedeného na Cincinnati Music Festival v roce 1964 Franz
Waxman sám dirigoval.
Koncert v Praze se uskuteãnil pod zá‰titou prezidentÛ
Václava Klause a Thomase Klestila. Pfiedstavení získalo také
podporu ministra kultury Pavla Dostála. Slavnostní projev
mûl pfiedseda Senátu âeské republiky Petr Pithart a místopfiedseda Rakouské národní rady Heinz Fischer. Petr Pithart
ve svém projevu varoval mimo jiné pfied osvûtimskou lÏí:
„Tato leÏ vyÏaduje na‰i bdûlost,“ prohlásil pfied plným
hledi‰tûm Státní opery.
Foto ze slavnostního koncertu: Petr Kliment
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Více neÏ 200 úãinkujících fiídil dirigent Thomas Kerbl. Vydatnû mu pomáhal sbormistr Kurt Dlouhý se sborem
univerzity Antona Brucknera, vokální
soubor Juvenis a sbor Hudebního gymnázia v Salcburku, který vedl Markus
Obereder. Sbor Alegria fiídila Monika
Mattkay a mimofiádný dûtský sbor
Discipulis Cantantes mûl na starosti
Manfred Payrhuber. Sólistkou koncertu
byla Yuko Yamada. Básnû recitovala
vynikající Magdalena Borová a Helmut
Heinz Ecker. Dramaturgynû Elsbieta
Zmuda vedla doprovodné videoklipy
studentÛ Univerzity umûleckého a prÛmyslového designu v Linci.
Organizaci koncertu zajistil Mauthausenský výbor se svým aktivním
vedoucím Helmutem Edlmayerem,
Rakouské kulturní fórum v Praze,
Îidovská obec v Praze, Terezínská
iniciativa, Federace Ïidovských obcí
a Hidden Child Praha.
Dlouhotrvající potlesk divákÛ na
konci velmi emotivního pofiadu potvrdil
jeho úspûch a pfiedev‰ím smysl této
vzpomínkové akce. V‰em úãinkujícím
i organizátorÛm patfií vfielý dík. Podûkování si zaslouÏí i vedení Státní opery
za úãinnou pomoc.
Dvû poznámky:
Ve zprávách ãeského tisku bylo
uvedeno, Ïe Oratorium Franze Waxmana
bylo prvním uvedením zhudebnûných
básní dûtí z terezínského ghetta u nás.
Není tomu tak. Dne 28. 10. 1995 se konal
v Rudolfinu koncert americké skladatelky J. Brindley – Barnett: Butterfly
Songs. Autorka zhudebnila devût básní
terezínských dûtí. Skladba zaznûla jiÏ
v kvûtnu 1994 v Minneapolisu. V následujícím roce se v Praze ujala tohoto
úkolu a nastudovala s ãeskými hudebníky i pûvci Agentura Festa. V tehdy
vyprodaném Rudolfinu byl koncert
uveden k padesátému výroãí konce
druhé svûtové války.
Druhá poznámka se vztahuje k informacím o knize Motýli tady neÏijí.
Její pfieklady vyvolávají stále dal‰í
a dal‰í odezvy. Mnoho jednotlivých
básní bylo zhudebnûno, ãasto i jejich
konvolut, nebo pouÏito do dramatických pásem a uvádûno na rÛzných
‰kolách, setkáních a jevi‰tích.
Alena Munková
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ZVEME VÁS
NA SNùM
TEREZÍNSKÉ INICIATIVY,
který se koná

ve čtvrtek 15. dubna 2004
v Praze v Národním domû
na Vinohradech.
Snûm bude zahájen v 10.00 hodin,
prezence od 9.15 hodin.
PROGRAM SNùMU:
Zpráva o činnosti pfiedsednictva TI
Zpráva o hospodafiení
Zpráva o činnosti revizní komise
Návrh zmûny stanov
Diskuse
Usnesení

Tû‰íme se na Va‰i úãast.
* * *
Veãer Vás zveme na divadelní pfiedstavení
hry souãasného anglického dramatika
Patricka Marbera
HOWARD KATZ
do Divadla na Vinohradech.
ReÏisérem pfiedstavení je Jan Novák,
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ZPRÁVY Z KOMISÍ, KTERÉ NEUSLYŠÍTE
FINANCOVÁNÍ NAŠEHO SDRUŽENÍ

F

inanãní komise jako pomocný orgán pfiedsednictva Terezínské iniciativy se v roce 2003 scházela
pravidelnû ãtvrtletnû. Kooptovala dal‰ího ãlena, Petra Liebla, a jednání se zúãastnila i pfiedstavitelka úãetní firmy
Ing. Zoubková.
Hlavním obsahem jednání byly vÏdy
dosaÏené ãtvrtletní finanãní výsledky
hospodafiení podle úãetních výkazÛ.
Byly posuzovány pfiipomínky úãetní
a vyjasÀovaly se i sporné otázky u jednotlivých poloÏek.
Finanãní komise konstatovala, Ïe financování Terezínské iniciativy se uskuteãÀovalo nejen z výnosÛ, které jsou
omezeny na dobrovolné dary a úroky
z bankovních úãtÛ, ale i z podstaty majetku. Terezínská iniciativa se obrátila na
zahraniãní ãleny, odbûratele na‰eho ãasopisu, jehoÏ po‰tovné (hlavnû do zámofií)
je znaãnû vysoké, aby formou darÛ potvrdili svÛj dal‰í zájem o zasílání ãasopisu. Tato výzva mûla pozitivní ohlas.
Zvlá‰tû bedlivû finanãní komise
posuzovala výdajové poloÏky. Náklady
na zájezdy ‰kol do Terezína neustále
stoupaly. Na jedné stranû je zájem ‰kol

o náv‰tûvy Terezína pozitivní jev, na
druhé stranû je v‰ak nutné zváÏit
finanãní moÏnosti Terezínské iniciativy
jejich vzrÛstající zájem financovat.
Byla proto doporuãena opatfiení obû
hlediska sladit.
Finanãní komise vûnovala pozornost
nejen vlastním provozním nákladÛm
Terezínské iniciativy, ale i vyuÏívání
urãených fondÛ a grantÛ, jeÏ je vázáno
stanovenými podmínkami. TíÏivá situace vznikla následkem zpoÏìování pfii
zasílání záloh na pfiiznané granty ze strany Claims Conference z USA. Pfii zaji‰Èování finanãních pfiíspûvkÛ na léky
a zdravotní pomÛcky bylo nutno pfiikroãit k výpÛjãkám od Îidovské obce
v Praze, které bylo moÏné hradit ze
strany Terezínské iniciativy se znaãným
ãasovým prodlením. To vyÏadovalo
mnohá jednání a ãilou korespondenci se
zahraniãím.
Z kaÏdého jenání byl pofiizován zápis
o stavu finanãní situace TI a s návrhy
pfiedsednictvu na pfiíslu‰ná opatfiení,
která jím pak byla pravidelnû projednávána.
Jaroslav Kraus

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE O ČLENY TI
Zpráva o práci sociálnû zdravotní komise TI v roce 2003
Zdravotní fond Claims Conference
roce 2003 pokraãovala finanãní pomoc obûtem holocaustu z prostfiedkÛ zdravotního fondu Claims Conference – grantu ã.111–6857–5 a GF316857–9.
Bylo poskytnuto celkem 2.680 finanãních pfiíspûvkÛ v celkové vý‰i
1.814.693,– Kã na zdravotní pomÛcky, léky a zdravotní vy‰etfiení a o‰etfiení. Pomoc
byla poskytnuta 557 klientÛm – pfieÏiv‰ím holocaust. V evidenci zdravotního fondu
je 860 klientÛ. Nejvût‰í ãást finanãních prostfiedkÛ (61%) pfiipadla v roce 2003 na doplatky za léky. Celkem bylo poskytnuto 2.056 pfiíspûvkÛ ve vý‰i 1.107.869,– Kã, coÏ
znamená prÛmûrnû 539,– Kã na 1 pfiíspûvek. Na zdravotní pomÛcky, jako jsou brýle, zubní protetika, naslouchadla a ostatní, bylo poskytnuto celkem 624 pfiíspûvkÛ
v celkové vý‰i 676.910,– Kã.
Pokud jde o jednotlivé druhy zdravotních pomÛcek, bylo vyfiízeno nejvíce – 191
Ïádostí na zubní protetiku ve vý‰i 181.629,– Kã, coÏ je prÛmûrnû 951,– Kã
na jeden pfiíspûvek, a 155 Ïádostí na brýle ve vý‰i 193.803,– Kã, coÏ je prÛmûrnû
na 1 pfiíspûvek 1.250,– Kã. Dále byly hrazeny náklady na zdravotní pomÛcky, které
byly pfieÏiv‰ím instalovány v bytech (madla, podloÏky do vany apod.) a jednotlivcÛm dle potfieby zapÛjãovány z pÛjãovny Îidovské obce v Praze. ZÛstatek k 1. 2.
2004 z grantu GF ãinil 56.466,– Kã. TI oãekává poslední splátku tohoto grantu ve
vý‰i 20.000 USD a pfiedpokládá doãerpání grantu do konce 1. ãtvrtletí 2004. Jsme
proto potû‰eni, Ïe nám byl schválen Claims Conference nový zdravotní grant ve
vý‰i 80.000 USD.

V

Po celý rok 2003 se pravidelnû
scházel Koordinaãní výbor CC, revizní
komise TI namátkovû provádûla kontrolu úãtÛ zdravotního grantu CC. KaÏdé
ãtvrtletí zpracovala TI podrobnou zprávu
o prÛbûÏném ãerpání finanãních prostfiedkÛ a tyto zprávy jsou zasílány
Claims Conference.
Îádosti o finanãní pfiíspûvky ze
zdravotního grantu CC zasílejte pí Zlatû
Kopecké na adresu: Îidovská obec
v Praze, Maiselova 18, 110 00 Praha 1,
informace na telefonních ãíslech:
224 800 810, 222 310 951.

Ostatní sociálnû zdravotní fondy
V prÛbûhu roku 2003 se také scházela sociálnû zdravotní komise TI.
Z fondÛ dr. Thuna a Engelmannových
byly schváleny 2 pfiíspûvky ãlenÛm TI
v celkové vý‰i 7.000,– Kã, a to v pfiípadech, které nemohly být proplaceny
ze zdravotního fondu CC.
Dále se podafiilo TI získat granty od
Claims Conference i na naléhavou
pomoc jiného druhu „Program nezbytné
pomoci obûtem holocaustu“. Jedná se
o ty pfieÏiv‰í holocaust, ktefií mají
v souãasné dobû existenãní starosti
(nízký dÛchod, nedostávají od‰kodné
atd.) napfi. s nájemným, stûhováním,
s platbami za elektfiinu, plyn, s nákupem
o‰acení ãi potravin apod. Prosíme vás,
abyste se v takovém pfiípadû pfiihlásili
písemnû na adresu: Terezínská iniciativa, Maiselova 18, 110 00 Praha 1,
nebo na čísle telefonu TI: 222 310 681,
či osobnû na paní Martu Jodasovou,
vedoucí kanceláfie TI, v dopoledních
hodinách na adrese: Jáchymova 3,
3. poschodí, Praha 1. Také vás prosíme,
pokud o nûkom víte, kdo se nachází
v podobné situaci (nemusí to být ãlen
TI), abyste nás upozornili.

Domácí péče
JiÏ v minulém roce jsme vás informovali o projektu Îidovské obce v Praze – Stfiedisko komplexní domácí péãe
EZRA, které je souãástí oddûlení sociálnû zdravotních sluÏeb ÎOP. Klienti
stfiediska EZRA mohou být v‰ichni
ãlenové TI (pfieÏiv‰í holocaust) Ïijící
v Praze. EZRA se pfiestûhovala a novû
sídlí v areálu Nového Ïidovského hfibitova – stanice metra Îelivského –
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na adrese: Praha 3, Izraelská 1.
Tel. číslo: 272 738 332, 272 739 778.
Domácí péãi poskytuje tým odborníkÛ, který tvofií zdravotní sestry, ergoterapeutka, sociální pracovník a peãovatelé. TI pfievede na tuto domácí
péãi finanãní prostfiedky, které má
pfiislíbeny jako grant ICHEIC (‰výcarské banky) od Claims Conference.
Také jsme vás jiÏ dfiíve informovali
o sluÏbû DUSIACH, kterou zaji‰Èuje

ÎOP pro v‰echny pfieÏiv‰í holocaust
Ïijící v Praze a okolí. Tuto sluÏbu
vykonává pí dr. Peterová a pí ing.
Wichsová, které pomáhají pravidelnými
telefonickými hovory s klienty fie‰it
jejich problémy, zejména psychické,
pfiípadnû pfiedávají kontakty v ostatních
situacích. O této službû získáte informace pfiímo u pracovnic na telefonním
čísle: 224 800 853 nebo v sociálním

oddûlení ŽOP na telefonním čísle:
222 310 951. Podobná linka DUSIACH
byla zavedena i na ÎO v Ostravû pro
pfieÏiv‰í holocaust v Ostravû a okolí.
âlenové sociálnû zdravotní komise
pfiejí v‰em mnoho zdraví a dobré
pohody.
Vûra Baumová, pfiedsedkynû
sociálnû zdravotní komise

ZPRÁVA VÝCHOVNÉ KOMISE TI ZA ROK 2003

Č

innost výchovné komise nadále spoãívá pfiedev‰ím
ve spolupráci s Památníkem Terezín na vzdûlávacích
zájezdech ‰kol do Terezína. V poslední dobû rovnûÏ
i ve snaze získat pro tyto zájezdy podporu i mimo zdroje z TI.
A zvlá‰tû s tím máme problémy.
V roce 2003 nav‰tívil Terezín za dobu existence na‰eho
projektu rekordní poãet úãastníkÛ vzdûlávacích zájezdÛ, to
v‰ak znamenalo i rekordní mnoÏství vynaloÏených prostfiedkÛ. V r. 2003 se totiÏ tûchto vzdûlávacích zájezdÛ do
Terezína zúãastnilo kolem 5400 náv‰tûvníkÛ, ktefií absolvovali 74 jednodenních a 34 dvoudenních programÛ, na coÏ
TI vynaloÏila 808 110 Kã, z toho 100 000 Kã z prostfiedkÛ
poskytnutých Nadaãním fondem obûtem holocaustu.
PfiestoÏe jsme opakovanû a naléhavû Ïádali o pomoc
NFOH, který má ve svém popisu práce i projekty tohoto typu,
obdrÏeli jsme od nich v minulosti zatím pouze 200 000 Kã na
2 roky, aã jsme Ïádali o 400 000 Kã na 1 rok. Pro tento rok
pak máme pfiislíbeno pouze 150 000 Kã, i kdyÏ limit na
takovéto projekty ãiní 300 000 Kã.
Vzhledem k tomu, Ïe na‰e moÏnosti podpory tûchto

zájezdÛ radikálnû klesly s poklesem úrokových výnosÛ, museli
jsme pro budoucnost limitovat nejen jejich celkový poãet, ale
napfi. i zru‰it proplácení noclehÛ pro dvoudenní projekty. Je to
‰koda, protoÏe právû samostatná práce ÏákÛ vyvolává hlub‰í
zamy‰lení nad danou problematikou. Obrátili jsme se v souãasné dobû na dal‰í nadaci vycházející z Claims Conference
a urãenou k podpofie vzdûlávacích programÛ o holocaustu,
zatím v‰ak je‰tû nevíme, jak to dopadne. Je tedy obava, Ïe
budeme muset tento program je‰tû dále omezit.
V létû probûhl projekt setkání nûkolika pamûtníkÛ se
skupinou studentÛ Îidovského gymnázia v Berlínû, který
natáãel videotechnikou Max Weingärtner z IRO – Film.
Snímek se má stát podkladem pro jeden aÏ dva vzdûlávací
filmy pro ‰koly v Nûmecku i u nás. BohuÏel, mizivá aktivita
berlínských studentÛ dosti zklamala.
Samozfiejmû pokraãuje i setkávání pamûtníkÛ s mládeÏí
jak v âesku tak i v Nûmecku, jak v rámci TI tak i mimo ni,
a o tuto ãinnost je zejména v Nûmecku neustálý, dokonce
stoupající zájem.
Michaela Vidláková

ČASOPIS OD SNùMU DO SNùMU
bfieznu minulého roku jsme
vydali ãtyfiiadvacáté ãíslo
ãasopisu Terezínská iniciativa. Podobnû jako v tomto vydání
jsme vám v nûm pfiedloÏili pfiedev‰ím
zhodnocení uplynulého období na‰í ãinnosti. Souãasnû s dvacátým
ãtvrtým ãíslem jsme rozesílali mimofiádné vydání, které bylo sestaveno
z prací ÏákÛ a studentÛ ãeských ‰kol,
ktefií nav‰tívili Památník Terezín.
Toto mimofiádné ãíslo bylo dvacetistránkové a podle ohlasÛ se setkalo
s velmi pûkným pfiijetím nejen ãlenÛ
Terezínské iniciativy, ale i v‰ech
ostatních, kterým jsme je pfiedklá-

V

dali jako doklad toho, Ïe „usnadnûní“ ‰kolních náv‰tûv památných
míst na‰í pohnuté historie se snad
nemíjí zamý‰leným úãinkem.
Dvacáté páté ãíslo ãasopisu vy‰lo
v kvûtnu 2003 a v pfieváÏné mífie se
vûnovalo snûmu i ‰edesátému výroãí
povstání ve var‰avském ghettu. Tradici rozhovorÛ se zajímavými lidmi
jsme naplnili vzpomínkou na Otu
Pavla, od jehoÏ smrti uplynulo tfiicet
let, a rozmluvou s jeho bratrem Jifiím.
V létû minulého roku jsme vytiskli
a rozeslali ve spolupráci s nûmeckým Spolkovým svazem pro informace a poradenství obûtem nacismu

sdûlení o pfiípadném získání nûmeckého starobního dÛchodu pro pfieÏiv‰í holocaust v âesku.
Na podzim minulého roku jste
dostali do po‰tovních schránek ‰estadvacáté ãíslo, které bylo vûnováno
pietním fiíjnovým akcím Terezínské
iniciativy, rozhovoru s malífiem Josefem Císafiovským a ‰edesátému výroãí terezínské premiéry Brundibára.
Dvacáté sedmé ãíslo drÏíte právû
v ruce a redakce se tû‰í na setkání
s vámi v dubnu na snûmu.
Michal Stránský
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TEREZÍNSKÁ INICIATIVA SE ÚČASTNÍ I DALŠÍCH AKTIVIT . . .
Pravidelnû se zúãastÀujeme organizaãních pfiíprav tryzny, jak v kvûtnu na Národním hfibitovû v Terezínû, tak v fiíjnu na
Îidovském hfibitovû u pomníku obûtem v LodÏském ghettû a u pamûtní desky u Parkhotelu pfii pfiíleÏitosti výroãí poãátku
deportací z protektorátu. Souãástí tûchto akcí bylo vloni také pfiedstavení Esther na ÎO. Tryzny v Terezínû podporujeme
i finanãnû tím, Ïe platíme autobusy. Letos se navíc koná vzpomínka 60. výroãí vyvraÏdûní záfiijového transportu.
V první etapû vymáhání tzv. „Ghettorente“ jsme pomáhali na‰im ãlenÛm vyplÀovat první nûmecké dotazníky se Ïádostmi
o rentu. V dal‰í etapû jsme vypracovali pro âesko-nûmecký fond budoucnosti expertízu, která dokazovala fakta potfiebná
pro podporu na‰ich Ïádostí v Nûmecku. Pozdûji jsme doloÏili tato fakta kopiemi archivních dokumentÛ (o vyplácení odmûn
za práci, výplatní listy, doklady z terezínské banky, mzdové listy, pracovní prÛkazy apod.).
Anna Hyndráková

STUDENTI POZNÁVAJÍ TEREZÍN

J

e šest hodin ráno, stfieda 26. listopadu 2003. Pfied bohumínským
gymnáziem už netrpûlivû postává
hlouček studentÛ. Jsou to pfievážnû žáci druhých ročníkÛ. Čekají na autobus, který je zaveze do Terezína. Mají
trošku strach, strach z poznání.
Následující dva dny se budeme dozvídat pravdu o transportech lidí do ghetta,
o Ïivotû v terezínské pevnosti, o stra‰livé
nenávisti, která vyústila v násilné vyvraÏìování nevinných lidí, ktefií se provinili jen
tím, Ïe se rasovû li‰ili. Po nûkolika hodinách jízdy koneãnû dorazíme k cíli.
U fieky Ohfie, nûkolik kilometrÛ od Litomûfiic, se nachází Terezín. Ubytují nás v novû
rekonstruovaném komplexu bývalých
Magdeburských kasáren. Po obûdû jsme
rozdûleni do dvou skupin. Jedna nav‰tíví
Ïidovský hfibitov, krematorium, márnici,
druhá polovina si prohlédne muzeum
a expozici vûnovanou Ïivotu a umûlecké
tvorbû terezínských ÎidÛ. Velmi nás dojalo,
kdyÏ nûktefií z na‰ich spoluÏákÛ zde
objevili jména svých pfiíbuzných.
Zajímavých vûcí k vidûní je zde spousta, ale bohuÏel nás tlaãí ãas. V pfiedná‰kové síni na‰í ubytovny uÏ nás ãeká
beseda s pamûtníkem. Veãer zhlédneme
film s Ïidovskou tematikou „Poslední
motýl“. Druhý den se vydáváme na prohlídku tzv. Malé pevnosti, která byla
pÛvodnû postavena jako vûznice a vÏdy
jako vûznice slouÏila. Máme nabitý program, pfiesto musíme vypracovat seminární práce na zadaná témata o Ïidovství
a Terezínû.
I kdyÏ jsme zde proÏili pouhé dva dny,
uvûdomili jsme si, jak nespravedlivý,
krutý a strastiplný byl Ïivot ÎidÛ v ghettu.
Jen ten, kdo zde Ïil, ví, co lidé vytrpûli. Nikdy bychom nic takového nechtûli proÏít.
Chtûli bychom tímto podûkovat
Mgr. Alenû Linnertové, naší tfiídní,

která ve spolupráci s Terezínskou iniciativou pro nás zájezd zafiídila.
Sextánka, gymnázium Bohumín

UTRPENÍ
VE MùSTù HRÒZY
VYST¤ÍDAL NOVÝ ŽIVOT
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nát historii svého národa by mûlo
být v dne‰ní dobû samozfiejmostí,
stejnû tak, jako se postupnû stává
samozfiejmostí ovládat alespoÀ jeden
svûtový jazyk. K dûjinám na‰í zemû
nepochybnû patfií i utrpení lidí za fa‰istické éry a s tím i pohnutá minulost malého nenápadného mûsteãka Terezín.
Já jsem se do Terezína dostala s celou
svou tfiídou díky aktivitû na‰ich profesorek, ale pfiedev‰ím díky výchovnû vzdûlávacímu programu Terezínské iniciativy.
Ten, kdo by o Terezínû nic nevûdûl
a pfiijel by tam jen tak, byl by okouzlen
jeho malebností, zvlá‰tû ve spojení nádhery podzimního poãasí s barevností
okolní pfiírody, která zrovna zastihla nás.
Av‰ak jiÏ pfied pomyslnými branami
mûsta v‰echny pfiekvapí a zaskoãí hfibitov s nekonãícími fiadami náhrobkÛ, mohutné kfiíÏe a stovky metrÛ nedobytných
hradeb a opevnûní. I toho nejvût‰ího
hrdiny se zmocní divný pocit, pocit
úzkosti a strachu.
Po na‰em ubytování v dnes jiÏ pfiímo
pfiepychových prostorách Magdeburských
kasáren zaãal maraton pfiedná‰ek. Av‰ak
ruku na srdce, k ãemu je teorie bez praxe.
Vût‰ina z nás tudíÏ zaãala odpadávat, a tak
pfii‰el ãas na první prohlídky mûsta.
Na první pohled kaÏdého napadne, Ïe
kromû muzea tu není nic k vidûní, ale po
chvíli se pfiesvûdãíte, Ïe opak je pravdou.
Z obyãejného po‰tovního úfiadu se neãekanû vyklube bývalá ‰kolka pro Ïidovské
dûti, z banky velitelství gestapa, v jehoÏ

sklepení byly týrány desítky ÎidÛ,
a z kaÏdé budovy ve mûstû nevyhovující
„hotel“ pro lidi niÏ‰í rasy, kde se v jedné
místnosti mezi ‰váby, ‰tûnicemi, blechami atd. za nedostaãující hygieny tísnilo
aÏ ‰edesát lidí. Vrcholem dne se pak stane
kolumbárium, shromaÏdi‰tû tisícÛ papírových uren, a ponuré krematorium, kde
uÏ máte rovnou pocit, Ïe se dusíte pod neznámým tlakem tísnû. UÏ i v bezpeãí
na‰eho pokoje zpátky na ubytovnû mi
pfiipadalo, Ïe z kaÏdé ãásti místnosti na
mû hledí desítky smutných trpících párÛ
oãí, a mû zaãaly napadat vyãítavé my‰lenky, proã zrovna my si uÏíváme ‰kolního volna ve mûstû smrti, poslední stanice pfied cestou na vûãnost.
Pfii‰lo mi aÏ neskuteãné, Ïe zde
mohou lidé Ïít dál, jako by se nikdy nic
nestalo. Stejná otázka nejspí‰e napadá
i jiné náv‰tûvníky, a proto na‰e prÛvodkynû bez pfiemý‰lení odpovídá:
„Lidé, ktefií zde Ïijí, nejsou vÛbec
divní, jak si myslíte. Prostû uÏ si jen
zvykli chodit na procházky s koãárkem
ke krematoriu, scházet se u hfibitova. Oni
se zde stejnû jako já narodili a mají své
mûsto rádi, jako kaÏdý jiný má rád své.“
Po její odpovûdi uÏ mi má otázka
zaãíná pfiipadat jasnûj‰í, a tak následující
den sice absolvuji otfiesnou prohlídku
Malé pevnosti, popravi‰tû, hromadný
hrob aj. s husí kÛÏí, ale uÏ ne s výãitkami,
kdo mi dává právo vesele se bavit v jejich
mûstû, v Ïidovském ghettu.
KdyÏ se totiÏ pozornû rozhlédnete po
ulicích, nespatfiíte jen utrpení minulých
let, ale i Ïivot nový. ·koláky hrající si
v parku, dûti s maminkami, dÛchodce
klábosící na laviãkách, ruch moderní doby. A tím to je – kdyÏ nûco skonãí, musí
se zaãít znovu. Problémem v‰ak zÛstává
to, aby se alespoÀ v pfiípadû Terezína zaãalo úplnû z druhého konce a historie se
pod tlakem nevzdûlaných ãi zfanatizovaných osob neopakovala znovu.
Karolína Šìastná, Beroun
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UPLYNULÝ ROK
V PAMÁTNÍKU TEREZÍN
Jan Munk
estliÏe rok 2002 byl jednoznaãnû rokem, kdy Památník
Terezín zasáhla niãivá povodeÀ, následující rok je obdobím zcela mimofiádného úsilí napravit zkázu, která
s velkou vodou pfii‰la. Na poãátku tohoto roku fungoval
Památník ve velice provizorní podobû. Bylo zniãeno sedm
z deseti stálých expozic. Náv‰tûvnické trasy musely být
upraveny podle technické i bezpeãnostní situace v rÛzných
objektech a lokalitách. Vût‰ina památkovû významných prostorÛ mohla být vysou‰ena jen pasivnû, prostým intenzivním
vûtráním, pouze malá ãást zdevastovaných prostor byla
aktivnû vysou‰ena pomocí zapÛjãených nebo darovaných
vysou‰eãÛ.
✡✡✡
V areálu Malé pevnosti voda zdevastovala stálou expozici
o dûjinách Terezína od jeho zaloÏení do zaãátku 2. svûtové
války, stálou expozici o dûjinách policejní vûznice gestapa
„Malá pevnost Terezín v letech 1940 – 1945“, stálou expozici
o koncentraãním tábofie v Litomûfiicích, který byl zaloÏen
v roce 1944. Zcela zniãena byla i malá stálá expozice
„Internaãní tábor pro nûmecké obyvatelstvo. Malá pevnost
Terezín v letech 1945 – 1948“. V pfiízemí Muzea ghetta byla
po‰kozena podlaha, samotná instalace výstavy zÛstala zdánlivû neporu‰ená a byla tedy souãástí nabízeného programu.
Pozdûji v‰ak jsme byli nuceni pfiistoupit k výmûnû podlahy.
Podstatnû více v‰ak byly po‰kozeny pfied necelým rokem zpfiístupnûné expozice v Kolumbáriu a v ústfiední márnici bývalého ghetta. Ty bylo tfieba zcela obnovit. Nezbytným pfiedpokladem bylo ov‰em vysu‰ení tûchto prostorÛ. Zcela zniãená
stále je‰tû je expozice v prostorách krematoria na Îidovském
hfibitovû. PfiestoÏe ani zde, stejnû jako v márnici, voda je‰tû
dlouho zcela neustoupila, bylo dobrou zprávou, Ïe staticky
budova krematoria naru‰ena nebyla.
✡✡✡
Tak jak se na‰tûstí nenaplnily nûkteré na‰e obavy ze ‰kod,
které jsme pÛvodnû oãekávali, tak se naopak postupnû objevila po‰kození, která bezprostfiednû po opadnutí vody nebyla
patrná. Tak tomu bylo v modlitebnû, vytvofiené ilegálnû za
války v jednom domû v nynûj‰í Dlouhé ulici. Vzlínající voda
zde zaãala ohroÏovat malovanou výzdobu a hebrejské nápisy.
Po konzultaci s památkáfii byla odstranûna doplnûná omítka,
která byla nasáklá vodou, a následnû bude nutné celý prostor
dÛkladnû vysu‰it a pozdûji znovu restaurovat. Byla odstranûna
dfievûná podlaha a odstranûn násypový materiál pod podlahou
a byly vymûnûny po‰kozené cihly nosných sloupkÛ. Momentálnû je prostor synagogy vysou‰en a zároveÀ kontinuálnû
monitorován. Malby budou restaurovány a následnû provedeny nové doplÀující sanaãní omítky. V modlitebnû bude rovnûÏ
poloÏena nová dfievûná podlaha. Zapoãetí tûchto prací se
pfiedpokládá aÏ v roce 2005.
✡✡✡
NejzávaÏnûj‰í po‰kození v‰ak vzniklo namoãením ãásti
na‰ich sbírkových fondÛ. Kromû ãásti kniÏního fondu byla
po‰kozena rovnûÏ sbírka transportních listin z na‰eho archivu.
Knihy i dokumenty byly ihned po opadnutí vody zamraÏeny
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a uloÏeny v Mochovských mrazírnách. Tím byla zastavena
jejich dal‰í devastace a vytvofieny podmínky, aby mohly být
pozdûji zrestaurovány. To se do konce roku podafiilo a dnes
jsou jiÏ opût k dispozici odborné vefiejnosti.
✡✡✡
První ãtyfii mûsíce uplynulého roku 2003 byly vûnovány,
kromû vysou‰ení zdiva, intenzivním prÛzkumÛm situace
v jednotlivých objektech a projektové pfiípravû oprav
a restaurátorských zásahÛ. Bylo tfieba zajistit desítky expertních posudkÛ, technologických konzultací a jednání s orgány
památkové péãe. Lze konstatovat, Ïe tato fáze probûhla
úspû‰nû a kdyÏ byly uvolnûny poÏadované prostfiedky ze
státního rozpoãtu, byli jsme schopni a pfiipraveni zaãít s realizací jednotlivých projektÛ. Nejvýznamnûj‰í bylo obnovení
provozu archivu a restaurování sbírek. Dokonãení tohoto
úkolu totiÏ podmiÀovalo obnovení zniãených expozic.
Dramatiãnost celé situace byla dána tím, Ïe vyuÏití prostfiedkÛ ze státního rozpoãtu bylo ãasovû omezeno, a pokud
by do‰lo ke zdrÏení hrozilo nebezpeãí, Ïe nevyuÏité dotace
bude nutné na konci roku vrátit do státního rozpoãtu. Díky
mimofiádnému nasazení a obûtavosti jednotlivých pracovníkÛ se v‰ak podafiilo obnovit naprostou vût‰inu expozic,
respektive tûch, na jejichÏ obnovu bylo poãítáno s vyuÏitím
zmínûných státních dotací. V souãasné dobû je jiÏ zpfiístupnûna stálá expozice Terezín 1780 aÏ 1939. V závûru
loÀského roku byla znovu otevfiena stálá expozice o dûjinách
Policejní vûznice gestapa v Malé pevnosti 1940 – 1945,
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a díky obûtavosti v‰ech pracovníkÛ
vzdûlávacího oddûlení nemusel být rozsah tûchto ãinností redukován. Uskuteãnila se fiada semináfiÛ pro studenty
z âeské republiky i ze zahraniãí, vãetnû
projektÛ realizovaných v rámci mezinárodní spolupráce.
✡✡✡
Postupná obnova prostor pro pofiádání pfiíleÏitostných výstav umoÏnila
uspofiádání fiady zajímavých výstavních
projektÛ, o kterých bude referováno je‰tû v dal‰ích ãástech této Zprávy. Zcela
mimofiádná byla ale aktivita publikaãní.
Vedla k vydání publikací, které byly
zniãeny bûhem povodnû a z celé fiady
dÛvodÛ bylo správnûj‰í nahradit je novými publikacemi. Tak byl vydán prÛvodce expozicemi v Magdeburských
kasárnách, „Umûní proti smrti“, nebo
prÛvodce expozicí Muzea ghetta, „Terezín v koneãném fie‰ení ‚Ïidovské otázky‘1941 – 1945“. Pfiepracování a nového
vydání se doãkala i publikace „Terezín.
Místa utrpení a hrdinství“.
✡✡✡
V‰e, co bylo dosud fieãeno, popisuje
mimofiádnost situace Památníku Terezín
v roce 2003 a zcela mimofiádné pracovní
nasazení mých spolupracovníkÛ. I kdyÏ
vím, Ïe i tentokrát nûktefií odvádûli
dvojnásobné mnoÏství práce neÏ jiní, je
tfieba podûkovat v‰em. Ve chvíli nej-

vy‰‰ího ohroÏení Památníku se v‰ichni
rozhodli vûnovat maximální úsilí nápravû v‰ech ‰kod a ztrát. Podobnû fiada
sponzorÛ pfiispûchala na pomoc a na‰e
úsilí podpofiila. Nûktefií poskytli miliony
na záchranu toho, co tvofií poselství Terezína, jiní jen stokoruny, pfiesto jim v‰em
patfií na‰e díky a vÛãi v‰em máme závazek dokonãit to, co bylo takto zapoãato.
Zvlá‰tní podûkování pak patfií kolegÛm
z dal‰ích muzeí a památníkÛ, ktefií nám
rovnûÏ pfiispûchali na pomoc, a tato reálná kolegialita nás podpofiila jak bezprostfiednû po povodních, tak i v prÛbûhu
celého minulého roku. Podûkovat musím rovnûÏ v‰em bývalým vûzÀÛm terezínského ghetta, ktefií nás soustavnû
podporovali a podporují. Podûkovat na
tomto místû chci také Ministerstvu kultury a zvlá‰tû Odboru muzeí a galerií.
Bez jejich pomoci by dnes Památník
vypadal podstatnû jinak a na‰e úsilí by
vyznûlo zcela naprázdno. Prozatím nejsme je‰tû u konce. Stále je‰tû jsou mokré
stûny objektÛ v Malé pevnosti, stále je‰tû
jsou patrné jizvy, které zanechala povodeÀ. MoÏná to potrvá je‰tû nûkolik let
neÏ definitivnû zmizí stopy toho, co se
v roce 2002 v Terezínû stalo. Jsem v‰ak
pevnû pfiesvûdãen, Ïe proÏité nebezpeãí
bude nakonec pfiedev‰ím impulsem pro
dal‰í rozvoj Památníku, mûsta, ale i ‰ir‰ího regionu.

INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY
V ROCE 2003
Jaroslava Milotová
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en málokdo si vzpomene, Ïe uplynulo deset let od doby, kdy z podnûtu bývalých vûzÀÛ terezínského
ghetta byla zaloÏena Nadace Terezínská
iniciativa. Bûhem tûchto deseti let se
mnohé zmûnilo. Nadace Terezínská
iniciativa jiÏ neexistuje, pfied pûti lety se
transformovala v Institut Terezínské
iniciativy. Ze zakladatelÛ této organizace jsou dnes v jejích statutárních orgánech jen dr. Toman Brod a paní Alena
Munková. Nûktefií z tûch, ktefií stáli
u zrodu Nadace Terezínská iniciativa
a posléze i institutu, uÏ bohuÏel nejsou
ani mezi námi. To, co pfietrvává, je naplÀování poslání, pro které nadace a posléze i institut byly zaloÏeny, tj. podpora vûdeckého výzkumu dûjin Terezína

1941 – 1945 v souvislosti s nacistickým
„koneãným fie‰ením Ïidovské otázky“,
a jeho výsledky zprostfiedkovávat laické i odborné vefiejnosti publikaãní ãinností, výstavami, konferencemi atd.
V intencích tohoto zadání pokraãoval institut ve své ãinnosti i v uplynulém
roce. K vydání jsme pfiipravili jubilejní,
jiÏ desátý roãník nûmecké verze roãenky Terezínské studie a dokumenty,
a osmý roãník jeho verze ãeské. V obou
roãenkách vychází 27 studií, ãlánkÛ
a esejÛ od autorÛ ze sedmi státÛ. Vedle
renomovaných historikÛ ãi zku‰ených
publicistÛ, jejichÏ práce se jiÏ na stránkách Terezínských studií a dokumentÛ
objevily, dostali v roãence tradiãnû
prostor i ti, ktefií stojí na poãátku své

▼

i malá stálá expozice „Internaãní tábor
pro nûmecké obyvatelstvo. Malá pevnost Terezín v letech 1945 – 1948“.
✡✡✡
Po‰kozeny byly prakticky v‰echny
pfiízemní místnosti a suterénní prostory
v Malé pevnosti. Podlahy ve v‰ech celách byly rozebrány, po restaurátorském
o‰etfiení znovu vráceny na pÛvodní
místo, a pouze nenávratnû zniãená
prkna byla nahrazena novými. O‰etfieny
byly v‰echny palandy a dal‰í pÛvodní
vybavení jednotlivých cel. Velkým problémem bylo po‰kození v‰ech odborných dílen Památníku, coÏ významnû
komplikovalo moÏnost fie‰it nápravu
nûkterých ‰kod vlastními silami. Proto
také byla jednou z priorit, kromû samotného vysou‰ení, obnova ãinnosti tûchto
pracovi‰È, oprava strojÛ a zafiízení.
NejdÛleÏitûj‰í bylo zprovoznûní restaurátorské a konzervátorské dílny, která
byla rovnûÏ po‰kozena povodní.
✡✡✡
Pfies komplikovanou situaci se podafiilo organizaãnû zajistit významné
vzpomínkové akce. 29. dubna se konala
v prostorách pÛdního divadla v Magdeburských kasárnách ceremonie Jom
Ha’shoah, na které se pokraãovalo ve
ãtení jmen terezínských obûtí – bylo
pfieãteno dal‰ích sto jmen lidí, ktefií zde
zemfieli. LoÀská Terezínská tryzna se konala 18. kvûtna a hlavní projev na ní
pfiednesl prezident Václav Klaus. 21. záfií se pak konala na obnoveném Îidovském hfibitovû tradiãní tryzna Kever avot
a 23. záfií jsme si opût v prostorách
pÛdního divadla pfiipomnûli 60. výroãí
prvního provedení dûtské opery Hanse
Krásy „Brundibár“.
✡✡✡
Daleko obtíÏnûji probíhaly v loÀském roce vzdûlávací aktivity Památníku. Byla zniãena jídelna a po‰kozena
kuchynû v Magdeburských kasárnách.
Zniãeny byly kanceláfie, ve kterých pracovali dobrovolníci z Nûmecka a Rakouska. Rozsáhlé ‰kody vznikly také
v novû rekonstruované ubytovnû na
PraÏské ulici. Pfiízemí a suterén potfiebovaly zcela nové vybavení, jenom v tûchto prostorách bylo tfieba vymûnit 29 dvefií. Ubytovací kapacity musely být rovnûÏ vyuÏity pro ubytování na‰ich
zamûstnancÛ, ktefií kvÛli povodni ztratili
stfiechu nad hlavou. V prÛbûhu roku se
podafiilo v‰echny tyto kapacity obnovit
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profesionální vûdecké dráhy. Poprvé
jsou Terezínské studie a dokumenty
vydávány v nakladatelství Sefer a doufáme, Ïe ãtenáfie zaujmou jak svou novou
grafickou úpravou, tak i rozmanitostí
svého obsahu. V rámci publikaãní
a ediãní ãinnosti Institutu Terezínské
iniciativy se událostí prvofiadého významu stalo vydání regestáfie kompletní
fiady denních rozkazÛ Rady star‰ích
a sdûlení Ïidovské samosprávy terezínského ghetta, který pfiipravily Anna
Hyndráková, Raisa Machatková a Jaroslava Milotová. Regestáfi vy‰el jako
první svazek volné ediãní fiady Acta
Theresiania. Vedle vysoce pozitivního
ohlasu, kterým na vydání regestáfie
reagovala odborná vefiejnost, je vydání
prvního svazku Acta Theresiania dÛleÏité je‰tû jednou skuteãností. Institut
Terezínské iniciativy je jediným odborným zafiízením v âechách, které má pût
publikaãních fiad. Vedle jiÏ zmínûných
roãenek a edice to jsou pfiedev‰ím pamûtní knihy. V loÀském roce jsme
prakticky dokonãili pfiípravu ãtvrtého
svazku, jenÏ bude vûnován památce
tûch, ktefií byli do terezínského ghetta deportováni z Rakouska, nemalá ãást z nich
zde i zahynula. Vlastní vydání knihy
závisí na tom, zda a jak rychle se nám ve
spolupráci s na‰imi rakouskými partnery
podafií získat potfiebné finanãní prostfiedky. Pro institut byl v minulém roce
rovnûÏ pfiipraven rukopis publikace,
která je vûnována osudÛm ãeských ÎidÛ
deportovaných do Pobaltí. Rukopis bude
vydán jako ‰estý svazek fiady KniÏnice
Institutu Terezínské iniciativy. Autorem
je spolupracovník institutu Luká‰ Pfiibyl.
Vedle publikaãní ãinnosti patfií mezi
trvalé pracovní priority Institutu Terezínské iniciativy rozvíjení tzv. computerového projektu. Bûhem deseti let, které
uplynuly od vzniku první verze databáze
vûzÀÛ terezínského ghetta, do‰lo k fiadû
zásadních zmûn. Prvotní úãel databáze,
slouÏit pro pfiípravu pamûtních knih, byl
jiÏ mnohonásobnû pfiekonán. Zásadní
zmûnu pfiedstavuje skuteãnost, Ïe pÛvodní databáze vûzÀÛ terezínského
ghetta se stále více mûní v databázi obûtí
koneãného fie‰ení Ïidovské otázky
v âechách a na Moravû. Tomuto pojetí
odpovídaly i ãinnosti, které jsme realizovali v minulém roce. Ve spolupráci
s Památníkem Terezín jsme dokonãili
zapisování údajÛ z registrace Ïidovského
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obyvatelstva protektorátu 1941 – 1943
do databáze, rovnûÏ bylo dokonãeno
porovnání údajÛ o úmrtí jednotlivcÛ
s informacemi, které se vyskytují v denních rozkazech Rady star‰ích. Dal‰ím
realizovaným úkolem bylo zaznamenávání údajÛ o posledním bydli‰ti u osob
deportovaných do Terezína z území protektorátu. Aby v budoucnu bylo moÏné
lépe popsat geografický pÛvod terezínských vûzÀÛ, zaãali jsme na podkladû
archivních pramenÛ a literatury doplÀovat tyto údaje i u osob, které byly do
ghetta deportovány z Nûmecka. Kromû
toho jsme dokonãili program ke zpracování statistických a demografických dat,
který nám umoÏÀuje zachytit vûkovou
strukturu a dal‰í demografické parametry jednotlivých skupin terezínských
vûzÀÛ ke konkrétnímu datu.
Vedle precizace a prohlubování údajÛ
k osobám, jejichÏ data jiÏ byla do
databáze vloÏena, je vûnována znaãná
pozornost jejímu roz‰ifiování o dal‰í
skupiny osob, které byly nacistickou
protiÏidovskou politikou postiÏeny.
Nejvût‰í z nich pfiedstavují uprchlíci
a nucení emigranti. Jejich osudy se
zabýváme v rámci projektu Lidé na
útûku, Îidov‰tí uprchlíci do a z ãeských
zemí v letech 1933 – 1945, který bude
následující tfii roky patfiit mezi na‰e
pracovní priority. UmoÏÀují nám to
finanãní prostfiedky, které jsme získali od
Grantové agentury Akademie vûd âeské
republiky. K prohloubení a dal‰ímu
rozvíjení databáze nepochybnû pfiispûje
i projekt zamûfiený na zpracování dat
obsaÏených v úmrtních listech ghetta,
které jsou uloÏeny ve Státním ústfiedním
archivu v Praze. Projekt budeme realizovat za finanãní podpory Nadaãního
fondu obûtí holocaustu.
Smyslem na‰í ãinnosti není jen shromaÏìování a vyhodnocování dat, nýbrÏ
i jejich vyuÏívání. Servisní funkce institutu v této oblasti se neustále roz‰ifiuje.
Na podkladû údajÛ z databáze zpracováváme roãnû kolem 200 re‰er‰í pro
zájemce z domova i zahraniãí. O osudy
terezínských vûzÀÛ se nezajímají jen
jejich rodinní pfiíslu‰níci, stále ãastûji se
na nás obracejí vûdecké instituce a univerzitní pracovi‰tû nejen z Evropy, ale
i ze zámofií.
Z mnoha dal‰ích ãinností institutu,
které si zaslouÏí, aby byly pfiipomenuty,
je kontinuální budování vûdecké knihov-

ny. Ke konci roku 2003 bylo v knihovnû
institutu k dispozici jiÏ 4119 svazkÛ,
pfiedev‰ím zahraniãní literatury. Díky
svému speciálnímu zamûfiení je knihovna vyhledávána pfiedev‰ím odborníky
a studenty. Do povûdomí mnohých
z nich se zapsala jako knihovna, „kde
lze nalézt publikace, které v jinde v âechách nejsou“. Nejlep‰ím mûfiítkem kvality publikací, které jsou zde k dispozici,
je rok od roku se zvy‰ující poãet ãtenáfiÛ
a výpÛjãek. Minulý rok zcela odpovídal
tomuto trendu, na‰i knihovnu nav‰tívilo
626 ãtenáfiÛ, ktefií si vypÛjãili 1658
publikací.
Nebylo by úãelné vypoãítávat ve‰keré aktivy institutu v uplynulém roce.
Jinak budou výsledky jeho ãinnosti
hodnotit laici, jinak odborná vefiejnost.
Pro dal‰í budoucnost institutu je podstatné, Ïe díky výsledkÛm své práce se
stal vyhledávaným partnerem jak pro
akademická pracovi‰tû v âechách tak
i v zahraniãí. Je jiÏ samozfiejmostí, Ïe do
jeho prostor pfiicházejí konzultovat své
diplomové práce studenti nejen z Prahy,
ale i z ostatních ãástí republiky a stále
ãastûji i z ciziny. Stejnû tak je jiÏ bûÏné,
Ïe ti, ktefií s institutem spojili svou
profesní dráhu, pfiedná‰ejí na vysokých
‰kolách, jsou zváni na konference po
celé Evropû atd. Ti, ktefií nesou na svých
bedrech podstatnou ãást ãinnosti institutu, si vÏdy byli vûdomi toho, Ïe
nejdÛleÏitûj‰ím kritériem kvality práce
institutu je to, jakou odezvu má u domácí a zahraniãní vefiejností.
Skuteãnost, Ïe práce institutu není
samoúãelná, nejlépe ilustrují kladné
reakce na na‰i internetovou stránku
www.holocaust.cz, kterou jsme zaãali
provozovat v roce 2001. Mûsíãnû ji
nav‰tûvuje kolem 15 tisíc ãtenáfiÛ.
V rubrice, do které nám zasílají své
názory a stanoviska, jsme zatím nezaznamenali Ïádnou kritiku. Dokladem
toho, jak je na‰e práce pfiijímána
v zahraniãí, je mj. dopis pana George
R. Whyta, prezidenta The Dreyfus
Society for Human Rights, který institutu podûkoval za „jeho exelentní práci,
jeÏ je tolik potfiebná v dne‰ní dobû“.
KdyÏ pfied deseti lety bývalí vûzni
terezínského ghetta zaloÏili dne‰ní
Institut Terezínské iniciativy, bylo to
moudré rozhodnutí a je jim tfieba za nû
podûkovat.
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ST¤EPINY VZPOMÍNEK
Psaní autobiografických knih lze pojednat rÛznými zpÛsoby. NejbûÏnûj‰í z nich je asi chronologický popis faktÛ a událostí,
jejichÏ stfiedem je osoba pisatele. Odli‰ný zpÛsob zvolila izraelská novináfika, spisovatelka a pfiekladatelka RUTH
BONDYOVÁ, kdyÏ pfiipravovala svoji knihu, která nyní vy‰la v ãe‰tinû pod názvem VÍC ·TùSTÍ NEÎ ROZUMU. Uãinila
tak zcela zámûrnû, protoÏe – jak fiíká v úvodu knihy – není díky svému literárnímu zamûfiení zvyklá du‰evnû se obnaÏovat,
ale zároveÀ cítila, Ïe ze vzpomínek, kterých jí bylo osudem nadûleno tak pfiebohatû, se musí vypsat, i kdyby vzniklý text
mûl být urãen pouze pro ni samotnou. Zámûr se zdafiil, vzpomínky byly utfiídûny a sepsány, takÏe vznikla kniha, která
samozfiejmû není urãena pouze autorce, ale kaÏdému, kdo se chce prostfiednictvím Ïivotních osudÛ jedné Ïidovské Ïeny
dozvûdût nûco o dûjinách Evropy 20. století a o osudech mnoha dal‰ích lidí.
niha je rozdûlena do 27 kapitol, v nichÏ se autorka vûnuje napfiíã ãasem nejrÛznûj‰ím tématÛm.
V úvodní kapitole Praha, má láska vzpomíná na
své rodné mûsto v dobû dûtství a mládí, i na krátkou
dobu mezi návratem z nacistických lágrÛ a odchodem do
Izraele, ale také se mu vûnuje pohledem let devadesátých,
kdy se sem opût zaãala vracet. Pfiipomene i setkání s Bohumilem Hrabalem, spisovatelem, kterého pfiekládá asi
nejradûji a k nûmuÏ se vrací i v kapitole Most slov, kde podrobnûji pí‰e o své pfiekladatelské práci i o tûÏkostech s tím
spojených. ¤íká také, Ïe s Hrabalovými knihami se dá
chodit po Praze jako s Joycem po Dublinu, ale ona se s ním
chtûla setkat osobnû, a tak ho na‰la v hospodû U zlatého
tygra, kde v ãele stolu pijákÛ vykonával stejnou funkci jako rabín v ãele svých chasidÛ. Na jiném místû, v kapitole
Jména, pak popisuje i jednu pfiíhodu s odstupem ãasu
úsmûvnou, ale v dané chvíli jistû frustrující. V roce 1991
pfieloÏila do hebrej‰tiny eseje Václava Havla, a zatímco
odjela do âech, byla kníÏka v Izraeli vyti‰tûna, pfiivezena
do Prahy, a za pfiítomnosti prezidenta Herzoga byl jeden
výtisk Václavu Havlovi na PraÏském hradû pfiedán. Teprve potom paní Bondyová zjistila, Ïe ve ãtyfiech slovech
ãeského názvu Na poãátku bylo slovo, oti‰tûného na pfiedsádce – tedy jediných ãeských slovech v celé knize – jsou
tfii chyby.
Kofieny své rodiny a pozdûj‰ím tragickým osudem
vût‰iny jejích ãlenÛ a celé Ïidovské komunity, Ïijící
zaãátkem 40. let v âechách, se autorka zabývá v nûkolika
dal‰ích kapitolách (Rodinná bilance, Zásluhy pfiedkÛ,
Kolem Kafky, PfieÏití), do nichÏ promítá i svÛj Ïivotní
pfiíbûh. V Divadle stínÛ vzdává hold síle slova a moci
divadla, jak je poznala v terezínském ghettu, kde divadelní pfiedstavení dávala na chvíli zapomenout na
deprimující pfiítomnost a hrozivou budoucnost, a vzpomíná na monodrama Jeana Cocteaua Lidský hlas v podání
Vávy Schönové. Té, kterou o pár desítek let pozdûji
v Izraeli pfiesvûdãila, aby napsala knihu svých vzpomínek, u nás vydanou v roce 1993 pod názvem Chtûla jsem
být hereãkou. Je samozfiejmé, Ïe se ãtenáfi v dal‰ích
kapitolách dozvídá spoustu informací o Ïivotû v Izraeli,
kam Ruth Bondyová dorazila koncem roku 1948 a kde od
té doby Ïije. Pfieãte si o tûÏkých materiálních, jazykových
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i profesních zaãátcích v prvých letech jejího pobytu,
o práci novináfiky, o psaní biografií zajímavých osobností,
o mezilidských vztazích, které ani v Izraeli nejsou ideální,
a hlavnû o mnoha tam Ïijících lidech – od nejvy‰‰ích
politikÛ aÏ po ty nejdrobnûj‰í obãánky. Celou knihou
prostupuje láska ke kultufie, pfiedev‰ím k literatufie
a divadlu, a jakési krédo, jímÏ se pfii svém psaní fiídí,
vyjádfiila Ruth Bondyová v kapitole Dobro jako pfiání,
kde pí‰e o svých pravidelných sloupcích Bude dobfie
v novinách Davar ha-‰avua, a fiíká: „Ty ãlánky se vyznaãovaly zkoumavým pohledem, zamy‰leným tónem,
úsmûvem, jenÏ mûl pÛvod v poznaném smutku a v pfiedpokladu, Ïe o krutosti bytí se pouãí kaÏdý na vlastní kÛÏi
a není tfieba, abych pfiispívala k depresi, ale Ïe musím
ãtenáfiÛm dodat trochu nadûje a opory v Ïivotních trápeních.“ Pfii ãtení knihy Víc ‰tûstí neÏ rozumu je patrné,
Ïe se autorka tûmito slovy fiídí pfii ve‰keré své publikaãní
ãinnosti, kdyÏ spoustu zajímavých faktÛ dokáÏe podávat
s vûcnou pfiesností a obsaÏností na stranû jedné, a zároveÀ
s velkou noblesou a laskavostí na stranû druhé. Text je
navíc psán krásným jazykem, který ãtenáfie pohání
k tomu, aby tûch 240 stran zdolal témûfi jedním dechem.
ZároveÀ to je v‰ak kniha, k níÏ je moÏno se stále vracet,
a v níÏ lze díky moudrému ãlenûní ãíst libovolnou
kapitolu jako samostatný útvar.
KdyÏ jsem se v prÛbûhu ãetby dozvídal o nárocích,
jaké na své psaní paní Bondyová klade, a poznával, jak
se jí dokonale dafií tyto poÏadavky plnit, necítil jsem se
pfiíli‰ povolán k tomu, abych se právû já pokou‰el o knize
vyjadfiovat, ale pocit nutnosti podûlit se o dojmy z ãetby
i snaha informovat dal‰í moÏné ãtenáfie, to v‰e nad mými
pochybnostmi pfieváÏilo a do psaní jsem se pfieci jen
pustil.
Mûl bych je‰tû dodat, Ïe knihu, která vy‰la v Tel Avivu
v roce 1997 pod názvem ·varim ‰lemim (Celistvé stfiepiny), pfieloÏila Jindfii‰ka Zajíãková a v závûru roku 2003,
který byl rokem autorãiných osmdesátin, vydalo praÏské
nakladatelství Argo.
Ivan Kott
PÛvodnû oti‰tûno
ve Zpravodaji Joná‰ – klubu ã. 6,
únor 2004
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KDYBY SEDM MILIONÒ
ČESKÝCH OBČANÒ . . .
fied ãasem jsem dostal dopis a výstfiiÏek z novin od
svého pfiítele, který Ïije v Pardubicích, popisující
vzpomínkové shromáÏdûní k uctûní památky ‰edesátého výroãí deportace ÎidÛ z Pardubicka. Z pardubického
nádraÏí byly 5. a 9. prosince 1942 vypraveny do Terezína
dva transporty – Cf a Cg. V prvním transportu bylo
650 ÎidÛ z mûsteãek a vesnic pardubického kraje, druhým
transportem byly deportovány Ïidovské rodiny z Pardubic.
Z mûsta ode‰lo 606 osob. Z 1256 ÎidÛ se osvobození doãkalo pouhých 91, tedy 7,2 %.
V roce 1948 byl na pardubickém Îidovském hfibitovû
odhalen památník – velká mramorová deska – se jmény tûch,
ktefií v koncentraãních táborech zahynuli. Jedno jméno v‰ak
na tomto památníku chybí. Je to jméno Franti‰ka âerného,
pardubického obãana, který nebyl Îid, ale velmi pomáhal,
a nakonec v koncentraãním tábofie zahynul.
Franti‰ek âerný byl vedoucí a spolumajitel výrobního
druÏstva strojafiÛ a nástrojafiÛ „Jiskra“ v Pardubicích. Na jafie
1941 dostal zakázku na výrobu velkého mnoÏství moderních
rádiopfiijímaãÛ. Podafiilo se mu získat povolení v‰ech pfiíslu‰ných protektorátních i nûmeckých úfiadÛ, aby druÏstvo
Jiskra mohlo pfii výrobû vyuÏít i Ïidovské pracovníky. A tak
zaãátkem léta 1941 najal pan âerný asi ‰edesát nebo
sedmdesát pardubických ÎidÛ, vût‰inou mladých, a umístil
je ve zvlá‰tní budovû, oddûlené od ostatních výrobních prostor druÏstva, a zacviãoval je pro pásovou výrobu rádiopfiijímaãÛ. To bylo v dobû, kdy protektorátní úfiady nafiídily
pracovní povinnost pro v‰echny Îidy star‰í patnácti let. Ti
nejmlad‰í, patnácti aÏ sedmnáctiletí, a stafií nad padesát let,
zametali ulice nebo uklízeli kasárna, v nichÏ byli ubytováni
nûmeãtí vojáci. Ostatní museli pracovat v blízkých kamenolomech. Mnû bylo tehdy ‰estnáct a samozfiejmû jsem uvítal
moÏnost pracovat v Jiskfie.
Franti‰ek âerný byl jediný z „árijcÛ“ v druÏstvu, který se
s námi pravidelnû stýkal. Vût‰inu ãasu strávil ve velké
výrobní hale, kde jsme ‰roubovali, letovali, ladili a balili
rádia. Pravidelnû kaÏdé odpoledne mizel ve své kanceláfii
v dobû pfied vysíláním londýnského rozhlasu. UmoÏnil nám
tak naladit jeden z hotových rádiopfiijímaãÛ na vysílání BBC
v ãe‰tinû. Zaãínalo znûlkou z Beethovenovy Deváté. Práce
v dílnû se zastavila, v‰ichni se shlukli kolem rádia, jen
nûkolik „stráÏí“ stálo u oken, aby nás vãas varovali pfied
pfiípadnou neãekanou „náv‰tûvou“. Hned po skonãení zpráv
BBC se pan âerný, který poslouchal ve své kanceláfii, znovu
objevil v dílnû, aby se ujistil, Ïe je v‰e v pofiádku, Ïe rádia
jsou naladûna na domácí vlnové délce a Ïe nás Ïádný udavaã
nepfiistihl. Pro nás to byl tehdy jediný zdroj informací,
protoÏe Îidé uÏ v té dobû nesmûli rádia vlastnit.
Na‰e ãinnost v Jiskfie mûla ãetné výhody. Byla to lehká
práce v pfiíjemném prostfiedí, nebyli jsme ‰ikanováni a pohánûni k vût‰ím pracovním výkonÛm nûmeckými nebo ãeskými „dohliÏiteli“. Franti‰ek âerný se k nám mladým choval
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jako otec a pfiítel, ne jako tvrdý zamûstnavatel. Tyto takfika
idylické pomûry skonãily v listopadu 1942. UÏ nûkolik
mûsícÛ bylo známo datum pardubických transportÛ, a tak
pan âerný neobnovil smlouvu na výrobu rádiopfiijímaãÛ.
V polovinû listopadu jsme dokonãili montáÏ, ladûní a balení
posledních kusÛ staré dodávky. Se slzami v oãích jsme se
rozlouãili s Franti‰kem âerným. Se spolupracovníky nebylo
tfieba se louãit nadlouho, vûdûli jsme, Ïe se brzy setkáme
v transportu do Terezína.
Ve stfiedu 9. prosince 1942 ãasnû ráno vedli esesáci
606 pardubických ÎidÛ do blízké nádraÏní budovy, kde pro
nû byla pfiipravena vlaková souprava. Vagony byly obklíãeny nûmeckou policií, aby nikdo nemohl vystoupit. Nástupi‰tû bylo témûfi prázdné. Jen jedna postava nervóznû
pfiecházela sem a tam podél hlídané vlakové soupravy. Byl
to Franti‰ek âerný, který se dopátral, kdy budou pardubiãtí
Îidé deportováni a pfii‰el se rozlouãit se svými zamûstnanci
a pfiáteli. Byl viditelnû rozru‰en, kdyÏ vidûl, jak hrubû
Nûmci zacházejí s mnoha lidmi, jak je popohánûjí pu‰kami
a jak je násilím cpou do vagonÛ. Zaãal gestikulovat a po
chvíli hlasitû kfiiãet na esesáky. Netrvalo dlouho a dva
nûmeãtí vojáci ho odvedli z nástupi‰tû.
O padesát let pozdûji jsem se náhodou se‰el s dcerou
Franti‰ka âerného a potvrdila mi, Ïe její otec byl 9. prosince
1942 na nádraÏí zatãen a poslán na Malou pevnost do
Terezína a pozdûji do Osvûtimi.
Nûkolik mûsícÛ poté dostala rodina balíãek s jeho osobními vûcmi a oznámení, Ïe v Osvûtimi zemfiel.
Franti‰ka âerného jsem si vÏdy spojoval s takovými
vlastnostmi jako je poctivost, odvaha, spravedlnost. V tûÏké
dobû ãtyfiicátých let se nebál pomáhat tûm, ktefií byli nejvíc
pronásledováni nacisty a ãeskými kolaboranty. Dokonce
na‰el cestu, jak pomáhat ne jednomu ãlovûku nebo jedné
rodinû, ale ‰edesáti ãi sedmdesáti lidem. KdyÏ vidûl nacistickou brutalitu pfii nakládání bezbranných obûtí do
vagonÛ, jeho smysl pro spravedlnost a jeho odvaha ho
dovedla aÏ k otevfiené kritice nûmecké policie. Jistû vûdûl,
jakému riziku se vystavuje. Jaká ‰koda, Ïe byl sám. Kdyby
sedm milionÛ ãeských obãanÛ mûlo vlastnosti Franti‰ka
âerného, moÏná by zabránili deportacím a likvidaci ãeských
ÎidÛ, tak jak to udûlali Dánové a Bulhafii.
Vím, Ïe je pozdû pfiidat jméno Franti‰ka âerného ke
jménÛm deportovaných a umuãených pardubických obãanÛ,
doufám v‰ak, Ïe není pozdû seznámit s tímto pfiíbûhem
ãtenáfie Terezínské iniciativy.

MORÁLNÍ ZÁVAZEK
ozpaãitû hledám jméno Václava Havla mezi lidmi
pozvanými do Terezína pfii pfiíleÏitosti uctûní památky zavraÏdûných. Nebo jména jiných osob, které se
nûkdy v Ïivotû z vlastního odhodlání a s rizikem s tím spojeným vefiejnû postavily proti tyranii. Ne, zfiejmû nikoli Ïivotní kredit, ale funkce hodnostáfiÛ jsou rozhodujícím kritériem pfii výbûrÛ slavnostních fieãníkÛ.

R
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Vût‰ina z nás nemûla v dobách následujících na‰e pfieÏití
pocit nûjakého morálního závazku vÛãi svûtu, který nás
právû vyãlenil ze spoleãnosti za úãelem vyhubení. Oddechli
jsme si a podle na‰í individuální predispozice jsme se snaÏili
splynout s okolím. To byla pfiirozená a moÏná zdravá reakce.
PrÛmûrný obãan si také jde po svém, tráví osm hodin ve více
ménû nudné práci, doma se hádá s rodinou a tû‰í se na
fantastickou dovolenou mezi sardinkami na pláÏi u mofie.
Zloãiny páchané na sousedech ho moc nezajímají. Proã
bychom byli jiní? A pfiece. Chtû nechtû jsme puncováni
a z toho plynou jisté závazky.
Stejnû jako vût‰ina lidstva se nevyznaãujeme dûjinami
odporu proti bezpráví. My jsme si holocaust nevybrali, jeho
iniciátofii si vybrali nás. Mrzí mne, Ïe ani na intimní ceremonii,
kterou bych oznaãil pojmem „nezapomeneme…“, nezveme
osoby s bagáÏí kuráÏe. âeho se pofiád je‰tû bojíme? Snad Ïe
pohor‰íme nûjakou oficiální „osobnost“? A co na tom.
NeÏiji v Praze a tak jakoby zvenãí, otevfieným oknem
obdivuji oddanost malé skupiny osob, která udrÏuje Tere-

... a další stfiípek
lánky a dal‰í materiály mého
pfiítele a spoluvûznû Pavla
Stránského mû inspirovaly
k tomu, abych pfiispûl také se svou
trochou do mlýna, i kdyÏ se bojím, zda
vlastnû nepfiímá „sebechvála“ není trochu nemístná.
Pochopitelnû, Ïe publikum autentických vzpomínek na holocaust mÛÏe
být rÛzné. Mnû se dostalo chvály, kdyÏ
jsem stál pfied výpravou ruských Ïidovských vysoko‰kolských studentÛ. Ti
mûli o holocaustu vûdomosti znaãné,
nûjaká osvûtímská leÏ by je nemohla
zaskoãit, a pfiece – aã zvyklí na vyprávûní ze sovûtských front, z obleÏeného
Leningradu a dnes uÏ i ze sovûtského
gulagu – se skuteãnou pozorností poslouchali o koncentráãnické kaÏdodennosti. Líãení osvûtimského domova
pro dûti a práce tam je víc neÏ zaujaly,
skuteãnost, Ïe ani jediné z „mých“ dûtí
nepfieÏilo, opravdu zapÛsobí, a i mnû
samému pfii tom zatrne a nûkteré tváfie
mých terezínských i osvûtimských svûfiencÛ se mi objeví pfied oãima.
Snad bych chtûl pfiipomenout alespoÀ tady, Ïe dne‰ní nejen Ïurnalistické
stálé srovnávání gulagÛ s nûmeckými
koncentráky kulhá na obû nohy. I v sovûtských lágrech se vraÏdilo ve velkém,
ale pfiece jen to nebyly továrny na smrt.
Ze sovûtských lágrÛ – a to je moÏno se
doãíst i u SolÏenicyna – utéct bylo

Č

zínskou iniciativu ve funkãním stavu. To jistû není lehké, uÏ
jen vzhledem k na‰í fyzické a du‰evní únavû. Terezínská
iniciativa usnadÀuje styk svých ãlenÛ, rozptyluje jejich
osamûlost, pomáhá tûm, ktefií na tom jsou nejhÛfi, podnûcuje
finanãní kompenzaci. Zaujaly mne rÛzné ãinnosti, jako
vzbuzování zájmu o holocaust mezi mladými a náv‰tûvy ve
‰kolách. Líbí se mi publikace „Mimofiádné vydání sestavené
z prací ÏákÛ…“
Co mi chybí, je výkfiik protestu proti vraÏdám páchaným
dnes a dennû totalitními reÏimy v tuctech zemí, proti tajným
policiím, proti soudÛm za zavfienými dvefimi. Jsme stafií
a nemáme prostfiedky. Ale vyjádfiit stanovisko vÛãi
absolutnímu bezpráví páchanému na ãlovûku bychom pfiece
jen mohli. My si stále stûÏujeme na nezájem ostatních o nás,
ale kde je ná‰ zájem o ãlovûka stojícího mimo ná‰ okruh?
Obávám se, Ïe pokud budeme nadále jen plakat nad sebou
a nezapláãeme nad svûtem, Terezínská iniciativa se rozplyne
v nic, aÏ vyschnou na‰e poslední slzy.
Tom Luke

riskování Ïivota, ale jen Ïivota toho utíkajícího, útûk se ov‰em netrestal smrtí,
ta smrt ãíhala spí‰ v ruské pfiírodû
a civilních zrádcích; v sovûtských
lágrech existovali dokonce notoriãtí
utíkaãi, ktefií svÛj pokus nûkolikrát
opakovali.
Pavel Stránský vypráví svÛj pfiíbûh
s esesákem, kterému nakonec podal
ruku; vyprávûní o podobném pfiíbûhu,
kdy se bývalý esesák nakonec za náv‰tûvy Prahy vyspal u mne doma, si
nechám na jindy (pokud je‰tû ve svém
vûku to jindy budu mít), chci jen fiíci,
Ïe u ãásti mladých ruských ÏidÛ
zmínka o jakémkoliv styku s Nûmci po
roce 1945 vyvolala velký odpor. KdyÏ
jsem se zmínil o tom, Ïe jsem pfiedná‰el
na nûmeckých univerzitách ruskou
literaturu, nebyli nûktefií s to to pochopit. Ale byla to diskuse mezi nimi.
ProtiargumentÛ bylo dost, a nakonec to
vyznûlo zfietelnû v mÛj prospûch. Snad
aÏ pfiíli‰, ocituji-li z dopisu Iji Pavlovové, který psala organizátorce zájezdu do âech.
ProtoÏe dnes uÏ nepatfií k samozfiejmosti znát jazyk okupantÛ (nûmãinu a pak ru‰tinu), dovolím si, i kdyÏ
se trochu rdím, pasáÏ pfieloÏit:
„Nejprve ze v‰eho mû ovládla úcta
k Jifiímu. Je to skuteãnû vynikající
ãlovûk, moudrý a jasný. Kdyby nûmecká mládeÏ i kaÏdá jiná mûla to
‰tûstí obracet se k takovým lidem, bylo
by ménû zla na svûtû. KdyÏ jsem ho
poslouchala, pochopila jsem, Ïe myl-

nost na‰eho pfiesvûdãení se projevuje
v tom, Ïe svalujeme v‰echnu vinu
zacházení s námi na druhé. Je mnohem tûÏ‰í vzít odpovûdnost i na sebe,
nepoddávat se pomstychtivosti a odplatû. Jifií není ani „pro“, ani „proti“,
on je „nad“. To je jistû pozice zralého
ãlovûka, který za kaÏdým jiným vidí
pfiednû âlovûka, a ne masky a nálepky
Nûmec, Îid, nacista, sionista. âlovûk
si vyzkou‰í tu masku a domnívá se, Ïe
je to jeho podstata, jeho jádro, ale je
to jen jeho zevnûj‰ek, ochrana pfied
ostatním svûtem, jakási nutnost dát si
nûjaké jméno, zafiadit se do nûjaké
obce. Dává to smysl (nejsi uÏ sám
se svým pfiesvûdãením, a to znamená,
Ïe se nemýlí‰), ale já se domnívám,
Ïe pokud ãlovûk tomu podlehne,
moÏná nikdy nepochopí sebe sama ani
druhé. Jifií je pfiíklad ãlovûka, který se
osvobodil od tûchto podmíneãností,
ãlovûk vnitfiní svobody s ãíslem na
ruce! Já se zatím nemohu pochlubit
podobným stavem.“
Myslím si, Ïe jsem hovofiil tak, jak
hovofií a myslí mnoho lidí u nás.
A pfiece mû pfiekvapilo, co povaÏovala
pisatelka za jádro mé výpovûdi.
Nespornû je to je‰tû vliv sovûtské
výchovy: buì anebo, Ameriãané jsou
‰patní, Slované bájeãní; tak aã jsem se
domníval, Ïe kladu dÛraz na nûco
jiného, jsem s dopadem této besedy
nakonec velmi spokojen.
Jifií Franûk
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VÝSTAVA V HAMBURKU
reihafen-Dessauer Ufer, Neugraben, Tiefstack, Eidelstedt – místa,
která turista v Hamburku
sotva uvidí. Pro nás jsou tato místa
– poboãné tábory KT Neuengamme –
spojena se vzpomínkou na kaÏdodenní
vyãerpávající práci, na sÏíravý hlad, nekoneãné hromady sutin vybombardovaného mûsta, na noãní nálety, úkryty
ve sklepeních, do kterých za pfiílivu
stoupala otevfienými oblouky voda a ve
kterých se prohánûly krysy, na hloubení protitankového pfiíkopu, kopání
vodovodÛ, na neustálý chlad v oné tuhé
zimû 1944/45. Av‰ak také na pocit nadûje, Ïe snad pfiece jen mÛÏeme pfieÏít,
kdyÏ uÏ jsme unikly z temného stínu
osvûtimských plynových komor.
Pracovníci Památníku Neuengamme pfiipravili s velkou péãí a znalostí
vûci výstavu o osudech Ïen v poboãných táborech. Na její zahájení jsem
byla vedením Památníku pozvána.
Konala se ve vestibulu hamburské radnice 21. ledna t. r. Zá‰titu nad výstavou
pfievzala prezidentka Parlamentu spolkové zemû Hamburk Dr. Dorothee
Stapelfeldt. Výstava vzbudila velký
zájem, psala o ní fiada hamburských
novin. Televizní stanice Norddeutscher

Rundfunk se mnou natoãila ‰ot, který
vysílala první den výstavy.
Bûhem nûkolikadenního pobytu
jsem se úãastnila besed se studenty
reálky a gymnázia poblíÏ Neugrabenu.
PÛsobivé bylo setkání s 250 studenty
gymnázia, které stojí jen asi 500 m od
místa, kde býval ná‰ tábor. Skupina
studentÛ se zaãala zajímat o to, co se tu
v minulosti dûlo a pfiipravila o na‰em
tábofie výstavku, umístûnou natrvalo na
chodbû ‰koly.
Vedení Památníku a Kruh pfiátel
Památníku Neuengamme mají v plánu
pozvat nûkolik bývalých vûzeÀkyÀ
z âeska. Tato náv‰tûva by se pravdûpodobnû uskuteãnila v rámci projektu,
který spolu pfiipravují nûmecká organizace Arbeiter – Samariter – Bund
a ãeské obãanské sdruÏení Agnes. Cílem projektu je setkání bývalých vûzÀÛ
a nucenû nasazených z Neuengamme
s mladými lidmi z âeska i Nûmecka.
Kdo chcete pfii této akci spolupracovat a podívat se po tolika letech do
Hamburku, ozvûte se písemnû nebo
telefonicky na adresu:
Terezínská iniciativa, Maiselova 18,
telefon: 222 310 681.
Dagmar Lieblová

HOUSLOVÝ VIRTUOS
s jazzovým srdcem

novat také americkému jazzu, pfiesnûji
fieãeno jeho evropským ozvûnám. Postupnû se stal ‰éfem nûkolika salónních
orchestrÛ i swing bandÛ a sklízel s nimi
velké úspûchy. Jeho hra na housle byla
prý tak silnû emotivní, Ïe kdyÏ se mûl
herec Rovenský pfii natáãení nûjaké filmové scény rozplakat, poslal pro Daubera, ten mu zahrál Griegovu SolvejÏinu píseÀ, a úspûch byl zaruãen. Tak to
alespoÀ pí‰e Jifií Voldán ve své kníÏce
·li tfii muzikanti.
V roce 1929 Dauber sloÏil rozsáhlou
orchestrální suitu Am Sabbath – Abend,
která byla pozdûji paradoxnû zneuÏita
nacisty v propagaãním filmu Theresienstadt – ein Dokumentarfilm aus dem
jüdischen Siedlungsgebiet, kterým se
tfietí fií‰e snaÏila pfied svûtem ospravedlnit provádûné deportace. V orchestru,
jenÏ skladbu pro film nahrával, byl také
DauberÛv syn Robert, rovnûÏ nadaný
instrumentalista a skladatel, který zaãátkem roku 1945 zahynul v Dachau.
Dol Dauber sice válku pfieÏil (fiíká se, Ïe
to bylo díky drahocenným houslím
guarnerkám, které kdysi dostal od ru-
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al‰í album sestavené z nahrávek
pofiízených pfied 2. svûtovou
válkou na standardní desky vydává Îidovské muzeum v Praze. Je na
nûm zachycen orchestr, který fiídil
obrovsky talentovaný, v‰estranný hudebník DOL DAUBER, a jmenuje se
podle první písnû výbûru MÉ SRDCE
JE JAZZBAND. Houslista, kapelník
a skladatel Adolf Dauber pocházel z rumunské Bukoviny, kde se roku 1894
narodil v hudební rodinû, takÏe uÏ od
dûtství slýchal klezmer i ostatní Ïidovskou hudbu. Je samozfiejmé, Ïe v tak
inspirativním prostfiedí se i on od útlého vûku snaÏil do tajÛ hudby vniknout
a uÏ jako malý hoch hrával na housle na
Ïidovských svatbách. Pozdûji studoval
na bukure‰Èské konzervatofii, a po 1.
svûtové válce, za níÏ slouÏil v rakouské
armádû u vojenské hudby, studoval
v Brnû u prof. Otakara ·evãíka. Pfies
klasické vzdûlání se uÏ ve 20. letech zaãal vedle romantického repertoáru vû-
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munské královny a jejichÏ nesmírná
hodnota mu zajistila bezpeãný úkryt do
konce války), ale umírá v roce 1950.
Do alba je zafiazeno 23 skladeb,
z nichÏ je 12 zpívaných, nahrávalo se
v Berlínû (1927-31) a v Praze (1932-38),
vydáváno bylo u His Master’s Voice
(1927-36) a Ultraphonu (1938-39).
Názvy kapely se rÛznû obmûÀují, od salonního orchestru pfies Jazz – Orchestra,
Rhythmic Ensemble, aÏ k prostému Dol
Dauber se svým orchestrem, nebo se
svými sólisty. Repertoár je velmi pestrý,
zahrnuje nûkolik titulÛ sloÏených kapelníkem, mezi nûÏ patfií písnû z filmu
Krb bez ohnû zpívané Hanou Vítovou
a R. A. Dvorským, jsou zde dvû písnû
Kurta Weilla, zazní tu také JeÏkovo Nebe
na zemi, kde text V + W zpívají Karel
Ctibor a Alois Zeman, a z dal‰ích
známých zpûvákÛ tu sly‰íme Jindru
Lázniãku, Oldfiicha Kováfie a Rudolfa
Leo Va‰atu. Závûreãnou skladbou alba
je orchestrálka Koãiãí zastaveníãko,
nahraná v roce 1932, a je to ukázka toho,
jak smyãcové nástroje v rukou dobrých
hudebníkÛ dokáÏou napodobit nejrÛznûj‰í zvuky, tfieba i „dialog“ domácích
mazlíãkÛ.
Výbûr nahrávek a jejich technickou
úpravu provedl Gabriel Gössel, prÛvodní slovo napsal prof. David Bloch, fieditel Terezin Music Memorial Project,
a Îidovské muzeum dalo tímto albem
na vûdomí, Ïe nedávno vydané CD
Navzdory osudu nebylo jeho jediným
výletem do dûjin populární hudby.
Ivan Kott
PÛvodnû oti‰tûno ve Zpravodaji
Joná‰ – klubu ã. 6, únor 2004

PROCHÁZKA
PRAŽSKÝMI DIVADLY

P

fied námi je je‰tû nûkolik týdnÛ
nevlídného poãasí s dlouhými
veãery a dostatkem volného ãasu.
Nebylo by tedy marné podívat se do nûkterých z praÏských divadel. Pomineme
programy velkých kamenných scén –
Státní opery a Národního – a prozkoumáme, co nabízejí reperoáry men‰ích (a
také lacinûj‰ích) divadel nám seniorÛm.
V divadle Na zábradlí by nás mohla
zajímat hra proslulého a nám blízkého
dramatika Thomase Bernharda Námûstí
hrdinÛ s výbornými hereckými výkony
Jifiího Ornesta a Marie Málkové, Magda-
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leny Sidonové a dal‰ích.
Hru téhoÏ autora Pfied penzí mÛÏete
vidût v divadle Kolowrat. Úãinkují v ní
tfii herci: Katefiina Burianová, Eva Salzmannová a Jifií ·tûpniãka. Téma je,
stejnû jako v Námûstí hrdinÛ, vyrovnávání se s nacismem a zbytky stigmat
po nûm pfieÏívajících v myslích lidí.
Z docela jiného soudku je hra Vabank,
rovnûÏ v divadle Kolowrat. Zde se dvû
star‰í dámy vypofiádávají se svým vûkem
a jeho problémy, na‰tûstí s nadhledem
a vtipem. Ve výborné reÏii Lídy Engelové
tu pfiedvádûjí své herecké umûní Jana
Preissová a Blanka Bohdanová. Myslím,
Ïe se pobavíte a nebudete litovat.
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Jestli jste dosud opomíjeli ménû
známé divadlo v Celetné Ka‰par, zamûfite se i na jeho nabídku. Hry s Janem
Potmû‰ilem v hlavní roli, ShakespearÛv
Richard III. a RÛÏe pro Algernona Daniela Keyese, mÛÏeme vfiele doporuãit.
Divadlo Ka‰par nastudovalo také
moderní drama podle nepfiíli‰ dávné
skuteãné události KodaÀ autora Michaela Frayna, zamý‰lející se nad vûãnými
problémy ohýbání a neohýbání hfibetu.
Proto se této hfie také dostalo titulu Hra
roku v Anglii, Francii a New Yorku.
Nároãné pfiedstavení reÏíroval Jakub
·palek a zahráli si v nûm Milo‰ Kopeãný,
Petr Vobecký a Marta Vanãurová.

Velice vyhledávané je rovnûÏ Dejvické divadlo s rozmanitým repertoárem, ze kterého lze vybírat, ale hÛfie se
dostávají vstupenky. Za pokus to v‰ak
stojí. AÈ uÏ se rozhodnete pro Tramvaj
do stanice Touha, Oblomova ãi nûkteré
drama A. P. âechova.
JestliÏe jste je‰tû nenav‰tívili ·umafie
na stfie‰e v divadle Na Fidlovaãce, máte
co dohánût. Toto úsmûvné a nám jistû
velice milé pfiedstavení si nenechte ujít.
Hodnû ‰tûstí pfii obstarávání vstupenek a dobrou zábavu i pouãení.
Eva Štichová

OSLAVA STÝCH NAROZENIN
ianistka Alice Sommer-Herzová (narozená 26. 11.
1903) oslavila na sklonku minulého roku v Londýnû své sté narozeniny ve spoleãnosti pfiátel z celého
svûta. Skromnû a v plné svûÏesti pfiijímala tato vzácná Ïena
a umûlkynû blahopfiání hostÛ z Anglie, USA, Izraele, Nûmecka i âeské republiky.
Mezi gratulanty byly také na‰e terezínské osobnosti Grétka
Hofmeisterová a Zdenka Fantlová.
Obdivuhodná a vitální paní Alice Ïije plnohodnotný Ïivot.
Dennû hraje na klavír svého milovaného Bacha a tfiikrát týdnû
nav‰tûvuje obdobu na‰í Univerzity tfietího vûku – je stále
otevfiená novým poznatkÛm. Dokonale ovládá pût jazykÛ
– slovem i písmem.
V Terezínû na více neÏ 100 recitálech rozdávala radost
a posílení v dobû poníÏení, utrpení a strachu. Mé první setkáni
s paní Alicí na koncertû Chopinových koncertních etud v její
nezapomenutelné interpretaci mi otevfielo bohatý svût hudby
a ovlivnilo celý mÛj dal‰í Ïivot. Za to vdûãím hlubokému
záÏitku na koncertû v Terezínû. V mých tfiinácti.
Paní Alice pfieÏila i svého syna Raphaela – skvûlého violoncellistu, a dávno pfiedtím na‰eho vrabãáka z terezínského
Brundibára. ( Viz TI ã. 24, str. 12 – pozn. redakce.)
Vdûãnû vzpomínal na ochranná kfiídla své matky, která tehdy ‰estiletému synovi v prostfiedí pekla vytvofiila „zahradu Eden“.
Druhé setkání s paní Alicí bylo mé první osobní – na oslavû jejích stých narozenin a obû byly pro mû stejnû silné
a inspirativní. Tato laskavá Ïena se plnû tû‰í ze Ïivota a rozdává moudrost a dobrou pohodu v‰em, kdo jsou v její blízkosti.
Na oslavu jejích pfií‰tích narozenin ve zdraví a míru se tû‰í Anna Hanusová
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VáÏení pfiátelé,
Terezínská iniciativa Vám srdeãnû dûkuje za finanãní dary, které jste nám v prÛbûhu roku 2003 poskytli. Z dÛvodÛ neustále
klesajících úrokÛ v na‰ich bankách máme k volnému pouÏití velice omezené zdroje pfiíjmÛ. Vzhledem k tûmto okolnostem
nám Va‰e dary pomáhají k plnûní v‰ech úkolÛ, které nás v roce 2004 ãekají.
V neposlední fiadû povaÏujeme Va‰e dary jako vyjádfiení Va‰ich vzpomínek na v‰echny ty, ktefií zahynuli, a tím nám pomáháte
k dÛstojnému uctûní jejich památky.
Velice dûkujeme za v‰echny velkorysé finanãní dary, ale zároveÀ si také velice váÏíme v‰ech darÛ, které jste nám poskytli
dle Va‰eho uváÏení a dle Va‰ich moÏností.
Celková vý‰e darÛ v roce 2003 dosáhla ãástky 411.000,- Kã. Na ní se podílelo 13 zahraniãních a 391 tuzemských dárcÛ.
Je‰tû jednou dûkujeme v‰em na‰im ãlenÛm, ktefií na Terezínskou iniciativu nezapomínají a pro pfiípadné dal‰í dárce
pfiipomínáme ãísla na‰ich úãtÛ zvefiejnûná v tiráÏi na poslední stránce ãasopisu.
Milena Procházková
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DOJIL JSTE VORVANù?
Jestliže ne, uveìte proč.
a „komanãÛ“ jsme zesmû‰Àovali tehdej‰í dotazníky
poznámkou, Ïe v nich chybí právû tento nesmyslný
dotaz, rovnocenný svou absurditou tûm bûÏným
ostatním.
Asi pfied rokem, a moÏná, Ïe je to uÏ i rok a pÛl, jsme
vyplÀovali dotazníky k Ïádosti o náhradu zcizeného
majetku. Domnívám se, Ïe vût‰ina z nás - stejnû jako já – uÏ
dostala vyrozumûní, Ïe se Ïádost – jak jinak – zamítá.
NepfiedloÏili jsme totiÏ potvrzení o zcizení na‰eho majetku.
Na‰i rodiãe i prarodiãe, Ïel, netrvali dost dÛslednû na
potvrzení. A pfiitom je to tak jednoduché. Staãilo by pfiedloÏit
potvrzení asi tohoto znûní:
Potvrzuji tímto, Ïe jsem Ïidovi/Ïidovce XY zcizil zafiízení
dvoupokojového bytu s pfiíslu‰enstvím, jmenovitû: oválný
intarzovaný jídelní stÛl z le‰tûného dubu, 6 (slovy ‰est) Ïidlí
s kostrou z téhoÏ materiálu a pol‰táfiováním v barvû sieny
pálené, ruãnû vázaný koberec herat s geometricky uspofiádanými kvûtinovými vzory v základní skofiicové barvû,
‰estidílný jídelní soubor z bílého mí‰eÀského porcelánu se

Z

Vykonával /a/ jste otrockou práci dobrovolnû?
Vykonával /a/ jste otrockou práci s nechutí a odporem?
Vykonával /a/ jste otrockou práci nad‰enû a s radostí?
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zlacenými okraji, vãetnû hlubokých talífiÛ, mûlkých talífiÛ,
malých talífikÛ na mouãník, omáãníku a polévkové mísy,
ãajový japonský soubor email cloisonné, ‰estidílný soubor
noÏÛ, vidliãek, lÏic, lÏiãek, noÏÛ na ryby a malých vidliãek na
mouãník z nerezavûjící oceli z Fiskars, atd. atp.
Podepsán: Wolfgang Dieb, Scharführer SS
Jen takto doloÏená Ïádost má nadûji na kladné posouzení
a – tfieba, moÏná, snad – i vyfiízení.
Nedávno jsme vyplÀovali dal‰í dotazník k Ïádosti o poskytnutí dÛchodu za práci v ghettu Terezín. Pfied nûkterými
otázkami bledne absurdita dotazu o dojení vorvaÀÛ a shofií
jako papírový ãert.
Pfied nûkolika dny (vlastnû nocemi) jsem mûl velice Ïivý
sen. Opravdu, teì si nevymý‰lím. Byl jsem ve snu povûfien
nejmenovanou institucí nejmenované zemû vypracovat
vzorový dotazník k Ïádosti o uvedený dÛchod. Ve snu jsem
svému povûfiení dostál se ctí, ale jednotlivosti jsem si
nezapamatoval.
Pod dojmem vyplÀování skuteãného dotazníku uvádím,
jak by mûla vypadat jeho nejzávaznûj‰í ãást i se vzorovým
vyplnûním, skýtajícím onu uÏ pfiedtím zmínûnou nadûji na
kladné posouzení a pfiípadné vyfiízení:
ano
ano
ano

ne
ne
ne
Pavel Stránský

ODVÁŽILI BYSTE SE TAKY?
V lednu jsme byli jako uÏ mnohokrát v Nûmecku vyprávût ve ‰kolách o na‰ich vzpomínkách na holocaust. Byli
jsme ve Strausbergu, mûstû nedaleko Berlína, kde ná‰ pobyt a v‰e, co s ním souvisí, skvûle organizuje ‰kolská instituce
se zkratkou RAA.
Málokdo ví, Ïe toto mûsto má „druÏbu“, a to nejen formální, s Terezínem. Ve Strausbergu Ïije totiÏ mnoho velice
angaÏovaných lidí, soukromníkÛ i vefiejných ãinitelÛ, ktefií s osobním nasazením bojují proti neonacismu, proti
xenofobii, proti antisemitismu. Ti jsou sdruÏeni pod hlaviãkou organizace zvané Arbeitskreis Strausberg. Ale o nich
snad více nûkdy jindy. Tentokráte se o nich zmiÀuji jen proto, Ïe uspofiádali k výroãí osvobození Osvûtimi 27. 1. 2004
vernisáÏ pozoruhodné výstavy s názvem Hass vernichtet (Nenávist niãí) .
Na výstavû jsou vystaveny neobvyklé obrazy, které zachycují ukázky stateãného a zcela soukromého boje jedné
star‰í Ïeny s neonacistickými sprejery. Tato nenápadná Ïena, bývalá uãitelka a sociální pedagoÏka, narozená tûsnû po
válce, se jmenuje Irmela Schramm a nosí u sebe ‰tûtec, ‰pachtli, acetonové fiedidlo, barvu a fotoaparát. Kdekoliv spatfií
na zdi nenávistné nápisy, hákové kfiíÏe nebo jiné symboly neonacistÛ, vyfotografuje je a pak se je snaÏí odstranit nebo
pfietfiít. Pak fotí znovu výsledek své práce. To v‰e ve vlastní reÏii. Od roku 1986, kdy s touto ãinností zaãala, má takových
dokumentÛ uÏ pfies 7000!!! Z tûchto fotografií pozdûji vytváfií
pÛsobivou výstavu, která má burcovat lidi z jejich lhostejného
pfiehlíÏení v‰emoÏných projevÛ nenávisti. Její heslo je "Kdo
mlãí, souhlasí". Za ta léta bylo jejích výstav po mnoha mûstech
a místech Nûmecka uÏ 158. Jistû netfieba zdÛrazÀovat, Ïe to
v‰e není bez rizika. Kolikrát se setkala s projevy násilí,
s výhrÛÏkami, s výsmûchem, ale i s Ïalobami za po‰kozování
cizí vûci! Pfiesto pokraãuje a snaÏí se i ty sprejery a ãmáraly,
pokud se s nimi potká, oslovovat s klidem a dÛstojnû, snaÏí se
je pfiivést k zamy‰lení.
Obdivuji paní Irmelu a jsem moc ráda, Ïe jsem ji poznala
a mohla jí fiíci, jak si jí váÏím. ¤eknûte sami, kdo z nás by se
do nûãeho takového pustil?
Michaela Vidláková
Foto: Thomas Berger
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CENTROPA
– WITNESS TO A JEWISH CENTURY
Na jafie roku 2003 se zapojila âeská republika do mezinárodního
projektu Witness to a Jewish Century.
Cílem projektu je dokumentace Ïidovského Ïivota ve stfiední
a východní Evropû. Tento projekt nechce být projektem o holocaustu, jeho
snahou je pomocí fotografií a vzpomínek zachytit, jak Ïili Îidé stfiední
a východní Evropy v prÛbûhu celého dvacátého století. V rámci projektu
by tak mûla být postupnû vytvofiena on-line knihovna Ïidovských
vzpomínek, rodinných fotografií a dokumentÛ. Dosavadní výsledky
projektu mÛÏete vidût na www.centropa.org.
Projekt Witness to a Jewish Century se v souãasné dobû uskuteãÀuje
ve ãtrnácti zemích stfiední a východní Evropy a je podporován mnoha
institucemi na celém svûtû, mezi nûÏ patfií napfi. Ïidovská muzea v Berlínû,
New Yorku, Washingtonu, Vídni a Budape‰ti, kterým Centropa poskytuje
cenné studijní materiály a originální prameny. Centropa také spolupracuje
s experty z Hebrejské univerzity v Jeruzalémû pfii neustálém vylep‰ování
uÏívané metodologie a „technik oral history“.
V âeské republice v souãasné dobû pracuje tým osmi interviewerÛ
v ãele s koordinátorkou. Tým je dále doplnûn dvûma spolupracovníky,
ktefií pfiepisují nahrané texty, pracovníkem, který zaji‰Èuje skenování vypÛjãených fotografií a dokumentÛ, a také s námi spolupracuje pfiekladatel,
neboÈ ve‰keré materiály se pfievádûjí do
angliãtiny, tak aby byly pfiístupné nej‰ir‰ímu publiku.
Významnými institucemi, které pomáhají
za‰tiÈovat projekt v âeské republice, jsou
Îidovské muzeum v Praze a Federace
Ïidovských obcí v âeské republice. Projekt
je zatím orientován pfiedev‰ím na Prahu,
odkud je také fiízen, ale v souãasné dobû je
navazována komunikace i s mimopraÏskými
Ïidovskými obcemi, coÏ povaÏujeme za
velmi významné, uváÏíme-li, Ïe projekt se
snaÏí zmapovat situaci v rámci celé âR.
Pokud byste se vy ãi va‰i známí
a pfiátelé rozhodli podílet se na projektu Witness to a Jewish Century
a pomoci tak spolu s námi vykreslit
co nejvûrnûji Ïidovský svût minulosti pro pfií‰tí generace, kontaktujte
prosím Evu Pressburgerovou, koordinátorku projektu pro âeskou
republiku:
telefon: 603 430 215,
e-mail: pressburg@centrum.cz
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Na kfiižovatce ulic Šalom Alejchema a Lenina
ednou dennû tu na pût minut zastaví vlak transsibifiské magistrály.
NádraÏí v BirobidÏanu, hlavním
mûstû Îidovské autonomní oblasti na
ruském Dálném východû, vítá cestující
ruským a jidi‰ nápisem. Bezmála osm
a pÛl tisíc kilometrÛ od Moskvy se na
hranici se severovýchodní âínou nachází region, který pfied sedmdesáti lety „zaslíbil“ Stalin sovûtským ÎidÛm.
Hebrejským literám, které se vedle nápisÛ v azbuce objevují také na zdej‰ích
správních budovách, dnes rozumí jen
málokdo z místních. Zatímco název nevydafieného sovûtského projektu Jevrejskaja avtonomnaja oblasÈ zÛstal, Îidé
tento kout svûta vût‰inou opustili. Ve
„své“ autonomii dnes tvofií ménû neÏ
pûtiprocentní men‰inu.
Pfiímûstský autobus kodrcá z birobidÏanského nádraÏí do nejbliÏ‰í vesnice Valdgajm. Z okna drnãícího vehiklu
je výhled na ohromnou továrnu s nápisem âest práci! pfies celou ‰ífii budovy.
Dvacetikilometrovou silnici ale lemují
hlavnû baÏinaté louky a lesy, které
pokrývají dvû tfietiny celého regionu.
Plán zemûdûlského vyuÏití tajgy stál
u zrodu bizarního konceptu „sovûtské
Palestiny“.
Ostré odpolední slunce prosvûtluje
tváfie cestujících v autobusu. Jednou
z nich je Valeria Bulkina (44) z Kamãatky. UÏ fiadu let Ïije v BirobidÏanu, kde
pracuje pro mezinárodní kfiesÈanskou
organizaci Ebenezer s hlavním sídlem
v Londýnû, která pomáhá ÎidÛm
v bývalém Sovûtském svazu pfii emigraci
do Izraele. Vedle ãásteãného krytí cestovních nákladÛ asistuje také pfii
získávání potfiebných dokumentÛ. Rozpad sovûtského impéria a touha po lep‰ím Ïivotû vyvolala nejvût‰í pfiistûhovaleckou vlnu v dûjinách moderního
Izraele, milionový exodus ÎidÛ z bývalých svazových republik. Z devadesáti
tisíc ÎidÛ, ktefií pfii emigraci vyuÏili
pomoci organizace Ebenezer, jich jedenáct tisíc pocházelo právû z dálnûvýchodní oblasti. „Cítíme se jako kfiesÈané
zodpovûdní za holocaust a tohle je
prosba o odpu‰tûní,“ vysvûtluje motivy
své ãinnosti silnû náboÏensky zaloÏená
Valeria.

J

Synagoga v BirobidÏanu

Jula ·muglerová, Valdgajm

Betonový sloup na okraji vesnice
oznamuje letopoãet 1928, rok zaloÏení
Valdgajmu. Tehdy se sem zaãali sjíÏdût
pfieváÏnû Ïidov‰tí socialisté z evropské
ãásti SSSR a zaloÏili tu nûkolik zemûdûlských osad. Do té doby byl tento kout
svûta témûfi neobydlen a na místû
budoucího BirobidÏanu stála ve 20.
letech jen Ïelezniãní zastávka Tichonkaja na ãerstvû vybudované trati ze
Zabajkalska do Vladivostoku. Propaganda sovûtského projektu Ïidovské
autonomie dvacet let pfied vznikem
Izraele pfiilákala i ãtrnáct set ÎidÛ ze

zemí mimo SSSR, vãetnû Spojených
státÛ, JiÏní Ameriky nebo Palestiny.
Nedostatek orné pÛdy a drsné klimatické
podmínky odtud ale brzy vyhnaly
pfiibliÏnû polovinu tûchto pfiistûhovalcÛ.
A tak tu Îidé nikdy nedosáhli víc neÏ
ãtvrtinového podílu na celkové populaci.
Dnes jich v BirobidÏanu a okolí Ïije asi
devût tisíc a nepfiedstavují tu procentuálnû o mnoho poãetnûj‰í men‰inu neÏ
v Petrohradû nebo v Moskvû.
K bûÏné práci Valerie Bulkiny patfií
vedle pomoci tûm, ktefií se na Ebenezer
sami obrátí, také vyhledávání Ïidov-

ských rodin, roztrou‰ených po ruském
Dálném východû, s cílem probudit
v nich Ïidovské cítûní a získat je pro
my‰lenku Ïivota ve Svaté zemi. Úãelem
její dne‰ní výpravy je dÛm Frýdy
·muglerové (53). Její rodiãe se do
Valdgajmu pfiestûhovali ve 30. letech
z Polska. Kdysi nejbohat‰í kolchoz
v celé Îidovské autonomní oblasti po
sobû po rozpadu Svazu zanechal chudou vesnici, jejíÏ atmosféra je nasycena
katastrofální nezamûstnaností a vodkou. Lidé Ïijí vût‰inou z toho, co si sami
vypûstují, hlavnû brambory a okurky.
Aãkoli se je‰tû nikdy nesetkaly, zná
Valerie pfiíbûh Frýdy ·muglerové a její
rodiny. Z deseti sourozencÛ jich Ïije uÏ
jen ‰est. Tfii Frýdini bratfii odjeli do
Izraele a o zbylé dva – jeden je
alkoholik a druhý po úrazu z dûtství
mentálnû postiÏený – se musí Frýda
starat. „Je tedy hlavou rodiny a v‰echno
záleÏí na ní. Nejvíc mi jde o to, aby
odjela do Izraele Jula, Frýdina patnáctiletá netefi, kterou tu neãeká nic dobrého,“ líãí situaci v rodinû Valeria, „oba
její rodiãe jsou tûÏcí alkoholici. Jula teì
Ïije jen s matkou, otec od nich ode‰el.
Matka si vodí domu chlapy a dcerku
bije.“
Ulice Valdgajmu zejí prázdnotou.
Jen tu a tam se kolem nûjaké chalupy
mihne stín ãlovûka, za kterým se hned
zase zavírají dvefie. Vzduch patfií malým v‰udypfiítomným komárÛm, kterým se tu fiíká gnus. V jednom z dfievûných domkÛ bydlí Julina matka. Îena se
vypotácí ven z chalupy, mÏourá na
ostrém slunci a snaÏí se Valerii vyhodit.
Ze dvefií kÛlny vykoukne bledá a vyhublá Jula. Valeria bere zamlklou dívku
za ruku a spoleãnû odcházejí. Julina teta
Frýda bydlí jen o nûkolik domÛ dál.
„Mám dvû krávy a pár slepic, uÏivím
nás. A za dva roky mám jít do dÛchodu.
Nemám chuÈ se stûhovat,“ nechce Frýda
sly‰et nic o emigraci. Valeria nechá ãistû
prostfiít stÛl, naloÏí na nûj pfiinesené
jídlo a vypne televizor, který naplÀuje
prostor domku fievem pfiímého pfienosu
z vojenské estrády. „Máte ‰anci zaãít
tam jiný Ïivot a pro Julu,“ ukazuje na
dívku sedící mlãky za stolem, „je to
snad jediná moÏnost, aby nedopadla
jako její rodiãe,“ zní hlavní argument
Valerie. Po tfiíhodinovém rozhovoru se
Frýda zdá být vÛãi cestû do Izraele
smífilivûj‰í: „Na‰i spolu mluvili jidi‰.
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Vlastnû jsem se vÏdycky cítila jako
Îidovka, kdyÏ je v televizi nûco o Izraeli, hned se bûÏím podívat. Mám tam tfii
bratry.“
První náv‰tûvu u ·muglerových ve
Valdgajmu hodnotí Valeria jako úspûch:
„Je to na dobré cestû, nûktefií mû ani
nepustí dál. Podafií-li se mi nûkoho
pfiesvûdãit, obvykle to trvá tak pÛl roku,
neÏ se cesta uskuteãní.“ Celou jednu
stûnu Valeriina bytu v BirobidÏanu,
který jí souãasnû slouÏí jako kanceláfi,
pokrývají desítky skupinových fotografií tûch, ktefií s její pomocí do Izraele
vycestovali. Lidé na fotografiích pofiízených v nové vlasti se vût‰inou
usmívají, pfiesto se jich ãást po ãase do
Ruska vrací. „Nesledujeme, kolik je to

Pátek veãer v birobidÏanské synagoze

·ábes v birobidÏanské synagoze

pfiesnû. Nûktefií si zkrátka nezvyknou na
jiný Ïivotní styl, nenauãí se hebrejsky,
a tak se vrátí. Pfiivezou si peníze, které
tam dostanou, a za ty se tu pak mají
dobfie.“
Lidé v birobidÏanském okresu hledají své Ïidovské kofieny, chtûjí vymûnit
chudé Ïivobytí za nadûji na lep‰í Ïivot
v Izraeli. „Ve mûstû lze získat také
fale‰né papíry o Ïidovském pÛvodu, je
to sice drahé, ale nûktefií si je kupují,“
podotýká Dov Kofman (54), jeden
z tûch, ktefií BirobidÏan naopak opustit
nehodlají. Dova lze obvykle zastihnout
v místní synagoze, dfievûném domku
zastrãeném za paneláky na okraji mûsta.
NáboÏenská komunita nemá vlastního
rabína, Dov je tedy tím, kdo vede

▼
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komunitu i bohosluÏby. Jejich podstatná ãást probíhá v ru‰tinû a nepfiichází na
nû víc neÏ dvacítka star‰ích lidí. Vût‰ina
jich odejde hned po jídle, které tu
zdarma dostanou. Kofmanovi rodiãe
pfii‰li do BirobidÏanu z Bûloruska v roce
1948 jako nad‰ení komunisté. Za sebou
mûli zku‰enost holocaustu a pfied sebou
vyhlídku ‰Èastného Ïivota v Ïidovském
kolektivu. Dostali tu dÛm a práci a za
rok se jim narodil syn Dov. Pfii‰li souãasnû s desítkou tisíc ÎidÛ, díky kterým
nabral projekt autonomie druhý dech.
I ten v‰ak velmi brzy udusilo druhé kolo
rozsáhlých ãistek a ve‰keré projevy
Ïidovské kultury nadobro pfieválcovala
kultura sovûtská.
Jsou to uÏ ãtyfii roky, co na‰li Dovovi
rodiãe nový domov v mûsteãku Maalot
na severu Izraele. Îije tam mnoho
birobidÏanských ÎidÛ. „Dlouho tu neexistoval antisemitismus, nedávno nám
ale rozbili okna synagogy a v jejím
okolí nasprejovali haknkrajce,“ trápí se
Dov Kofman. Za svými rodiãi do Svaté
zemû se v‰ak se svou vlastní rodinou
nechystá: „Tady jsem se narodil a nemám tu za sebe Ïádnou náhradu.“
Židovská autonomní oblast
My‰lenka vytvofiit na ruském Dálném východû Ïidovskou autonomii se
poprvé objevila v roce 1924. Pfii‰la v období, kdy v Sovûtském svazu docházelo
k systematické likvidaci Ïidovské národní identity, náboÏenství a kultury.
Likvidovaly se Ïidovské obce i organi-

Dov Kofman v synagoze
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zace, zastaveno bylo vydávání hebrejských knih i tisku a publikace v jidi‰
podléhala pfiísnému dohledu Jevsekcije
(Ïidovské sekce Komunistické strany).
Îidovská spoleãnost byla povaÏována za neproduktivní, a za úãelem
promûny její ekonomické struktury
mûlo tedy být co nejvíce ÎidÛ zapojeno
do zemûdûlství a tûÏkého prÛmyslu.
V rámci tohoto procesu „produktivizace“ se objevuje projekt Îidovské
autonomní oblasti na Dálném východû,
který mûl vytvofiit nový domov pro sto
tisíc pfiesídlených Ïidovských rodin
v místech bez jakékoli vazby k Ïidovské
historii. Vedle zemûdûlského vyuÏití
byl tento region zvolen také kvÛli zaji‰tûní obrany území sousedícího s âínou
a leÏícího nedaleko Japonska. V neposlední fiadû se mûl stát projekt ideologickou alternativou sionismu a zpÛsobem, jak vytûsnit Îidy na periferii dûní.
Koncem dvacátých let zaãíná Ïidovské pfiistûhovalectví. TûÏké Ïivotní podmínky ale velkou ãást pfiíchozích nutí
vrátit se zpût. Kvûten 1934 znamenal
oficiální zaloÏení Îidovské autonomní
oblasti, od starovûku prvního Ïidovského samosprávního území. Jeho rozloha pfiedstavuje asi polovinu území
souãasného âeska. Zpoãátku si oblast
zachovávala charakter skuteãné Ïidovské autonomie: Îidé figurovali v klíãových správních pozicích, jidi‰ se stal
oficiálním jazykem, vyuãovalo se v nûm
ve ‰kolách, a to dokonce i neÏidovské
dûti. Tiskly se jidi‰ noviny i knihy,

vzniklo tu Ïidovské divadlo. Toto relativnû slibné období v‰ak ukonãily ãistky
z konce 30. let, za nichÏ byla vût‰ina ÎidÛ
ve vedoucích pozicích zlikvidována. V té
dobû tu Ïilo 20000 ÎidÛ a pfiistûhovalectví naãas ustalo. Nový zájem o nûj
vyvolal holocaust a pováleãný nárÛst
antisemitismu v SSSR. Bûhem dvou let
vzrostl poãet ÎidÛ v BirobidÏanu o tfietinu. Tato tfiicetitisícová Ïidovská
populace byla v roce 1948 také nejpoãetnûj‰í za celou historii autonomie
(asi 25 % populace). Druhá pfiistûhovalecká vlna pfiinesla i nadûji na obnovu
Ïidovského kulturního Ïivota, jemuÏ
v‰ak záhy zasadila koneãnou ránu dal‰í
fáze antisemitských ãistek. Procentuální
podíl ÎidÛ na sloÏení zdej‰í spoleãnosti
se sníÏil na pouhou desetinu a udrÏel se
tak aÏ do konce 80. let. Poststalinská éra
nepfiinesla zásadnûj‰í zmûnu, vedoucí
posty v samosprávû obvykle nezastávali
Îidé a jediným projevem Ïidovské
kultury bylo vydávání dvoustránkového
listu v jidi‰ BirobidÏaner ‰tern, který zde
v ru‰tinû vychází dodnes.
V letech 1968 – 1989 opustilo Sovûtský svaz pfies mnohé obtíÏe pfiibliÏnû
300 000 ÎidÛ. Teprve zaãátek 90. let
pfiinesl moÏnost masového exodu
milionu ÎidÛ ze zemí bývalého SSSR.
Mnoho jich opustilo také birobidÏanský
region. Dnes jich tu Ïije pfiibliÏnû 9000
v rámci pfieváÏnû ruské dvou set tisícové populace.
Text i foto: Matûj Stránský
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To víte, že k vám patfiím, kam jinam?
V minulém ãísle na‰eho ãasopisu jsme gratulovali Zuzanû RÛÏiãkové k udûlení vysokého státního vyznamenání, které
obdrÏela z rukou prezidenta republiky.
Dostali jsme milé podûkování:
Milí pfiátelé,
srdeãný dík za Va‰i gratulaci. To víte, Ïe k vám patfiím, kam jinam?
Pfii té pfiíleÏitosti vám chci moc podûkovat za práci, tak potfiebnou, kterou pro nás a pro památku v‰ech, ktefií se
nedoÏili, dûláte.
Srdeãnû zdraví Va‰e Zuzana RÛÏiãková

Aby vûdûli i Novozélanìané
Pfiedev‰ím dûkuji za zasílaný ãasopis Terezínská iniciativa, který s manÏelem vÏdy se zájmem proãítáme. Zajímalo by
mû, zda je‰tû Ïije nûkdo z kladenského transportu Z, s nímÏ jsem pfii‰la do Terezína. (Rodné jméno ·varcová, jsem
z Rakovníka, provdaná Weilová – mÛj první manÏel nepfieÏil válku, mÛj nynûj‰í muÏ se vrátil jako zahraniãní voják zAnglie.)
Vystûhovali jsme se koncem roku 1948 do Nového Zélandu, kde je ná‰ souãasný domov. Nezapomnûli jsme na ná‰
bývalý domov a snaÏíme se, aby Novozélanìané vûdûli o situaci v Evropû za nacismu. Podafiilo se nám uspofiádat zde
výstavu kreseb dûtí z Terezína a mÛÏeme s pýchou fiíci, Ïe to byla na Novém Zélandû jedna z výstav s nejdel‰ím prÛbûhem.
Obãas pfiedná‰ím v rÛzných ‰kolách, snaÏím se, aby i zdej‰í mládeÏ vûdûla o na‰em Ïivotû v nûkdej‰í Evropû. Má
osobní zku‰enost se dá zkrácenû vyjádfiit: Terezín (únor 1942), Osvûtim (prosinec 1943), Hamburk (ãerven nebo ãervenec),
potom rÛzné men‰í lágry a nakonec Bergen-Belsen (do 15. dubna 1945).
Nikdo z nás nemládne a vzpomínky nejsou vÏdy radostné. Prahu jsme z Nového Zélandu nav‰tívili nûkolikrát,
naposledy v roce 2001. Rok 1997 byl pro mû velmi významný, mé pfiedná‰ky ve ‰kolách byly ocenûny QSM
(Queen’s Service Medal).
S velkým zájmem sleduji va‰i ãinnost, o níÏ se dozvídám prostfiednictvím ãasopisu. Dûkuji a pfiikládám jako pfiíspûvek
malý bankovní ‰ek.
Hanka Pressburgová, Wellington, New Zealand

Výročí osvobození Bergen-Belsenu
Leto‰ní výroãí osvobození KT Bergen-Belsen pfiipadá na den, kdy se koná snûm Terezínské iniciativy. Sejdeme se tedy
tentokrát po oficiální ãásti snûmu u nûkterého ze stolÛ a jako kaÏdý rok si zavzpomínáme a popovídáme.¨
Na shledanou se tû‰í
Dagmar Lieblová

Vzácná návštûva v Terezínû
Günter Verheugen: KaÏdý Evropan by mûl nav‰tívit toto místo
V prosinci minulého roku nav‰tívili Terezín vzácní hosté: komisafi pro roz‰ífiení Evropské unie Günter Verheugen
a komisafika Evropské unie pro Ïivotní prostfiedí Margot WallstrØmová. Na radnici je pfiijal starosta mûsta Jan Horníãek
a seznámil je s plánem na pfiemûnu Terezína ve stfiedisko vzdûlávání, kultury a sportu. Po projíÏìce mûstem hosté
nav‰tívili Muzeum ghetta. Pfiivítal je tam fieditel Památníku Jan Munk a jeho zástupci.
Muzeem ghetta i expozicemi Magdeburských kasáren hosty doprovázeli Dagmar Lieblová a Felix Kolmer. Na krátké
tiskové konferenci Günter Verheugen prohlásil, Ïe by kaÏdý Evropan mûl nav‰tívit toto místo, aby si uvûdomil, Ïe mír
a demokracie nejsou samozfiejmé, ale jsou nûãím, zaã lidé musí bojovat. A Margot WallstrØmová dodala, Ïe dokud jsou
fa‰isté a neonacisté aktivní a organizují demonstrace, nesmí se boj za evropskou demokracii zastavit.
DL
OMLUVA
Redakce ãasopisu TI se omlouvá ãtenáfiÛm a zejména paní Grétce Hofmeisterové-Klingsbergové za tiskové chyby,
které se vloudily do rozhovoru s ní – viz str. 13 v minulém ãísle. Nesprávnû bylo uvedeno její jméno jako Hoffmeisterová
a jméno Ïidovské básnífiky Ilse Lasker-Schülerové jako Schälerová. Tyto tiskové chyby nezavinila autorka rozhovoru.
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O Rafaelu Schächterovi
Eda Krása z USA sbírá ve‰kerý materiál o Rafaelu Schächterovi a tímto prosí v‰echny, ktefií zpívali ve sboru, znají
nûkoho jiného, kdo zpíval nebo mohou vÛbec poskytnout jakoukoliv informaci, aby se ozvali na adresu:
Edgar Krasa, 124 Hartman Rd., Newton Ma, 02459 USA.
e-mail: ekrasa@rcn.com

Nûkdejší účastníci otrockých prací, prosím, ozvûte se!
Tentokrát sice nejde o to, Ïe by bylo moÏno získat dal‰í peníze, ale tfieba byste mohli vykonat kus zásluÏné práce.
Nadace nûmecko-ãeské spolupráce Stiftung Brücke – Most hledá pro náv‰tûvy v nûmeckých ‰kolách – letos se jich uÏ
pfiihlásilo 50 – ty, ktefií museli za nacismu vykonávat otrocké práce, aÈ uÏ v koncentráku nebo v pracovních táborech. O tyto
dobrovolníky bude plnû postaráno, doprovod pracovníka nadace, doprava autem, moÏnost vzít s sebou doprovázející osobu,
respektování v‰ech poÏadavkÛ fyzického i psychického rázu, pfiíspûvek na výdaje, u vícedenních zájezdÛ kvalitní ubytování.
Pokud neumíte nûmecky, bude k dispozici tlumoãník, ale samozfiejmû bezprostfiední kontakt v nûmãinû, byÈ nedokonalé,
je mnohem lep‰í – a mohu fiíci z vlastní zku‰enosti, Ïe jsou to velice hezké záÏitky ze setkání s mládeÏí, která je daleko
vnímavûj‰í, neÏ si vût‰inou myslíme, a s uãiteli a dospûlými, ktefií jsou vedeni my‰lenkou smífiení a tolerance a chtûjí k tomu
vést i dal‰í generaci. Zkuste prosím pfiekonat strach, v‰emoÏné zábrany i vlastní pohodlnost. Je nás uÏ málo a nemládneme.
Na‰e aã kruté a tûÏké záÏitky mohou snad trochu pomoci nûkomu otevfiít oãi. A tûm, ktefií dokáÏí vyprávût, se ãasto uleví
i na du‰i. Proto prosím, ozvûte se!
Info: Michaela Vidláková,
Terezínská iniciativa, Maiselova 18, Praha 1
nebo pfiímý kontakt:
Nadace Most
David PrÛša
Štûpánská 14
110 00 Praha
Tel.: 222 233 530, Fax: 222 233 530
e-mail: david.prusa@bruecke-most-stiftung.de

Smutné vzpomínání
Koncem loÀského roku nás zastihla
smutná zpráva, Ïe svoji Ïivotní pouÈ ukonãila
paní Margita Herrmannová z Jindfiichova
Hradce.
Margita se narodila 11. 5. 1921 ve Varnsdorfu. Zde Ïila se svými rodiãi aÏ do roku
1938, kdy se pfiestûhovali do Prahy. Ihned po
maturitû byla zamûstnána v PÎO, kde byla
zafiazena do oddûlení psaní transportních
listin. Zde se také poznala s W. Schoenfeldem, za kterého se záhy provdala.
Pak zaãaly její Ïivotní peripetie – Terezín, Birkenau, úmrtí manÏela, Hamburg,
Bergen-Belsen, aÏ nakonec osvobození.
Po návratu do Prahy byla znovu
zamûstnána v PÎO jako cizojazyãná korespondentka.

nebo
Brücke/Most – Stiftung
Werner Imhof
Reinhold-Becker-Str. 5
101277 Dresden
Tel.: (0049) 351 – 43 31 41 12, Fax: (0049) 351 – 43 31 41 33
Mobil: 776 342 577 (CZ !)
e-mail: werner.imhof@bruecke-most-stiftung.de

V r. 1947 se pfiestûhovala do Jindfiichova Hradce za svým druhým manÏelem
JUDr. Herrmannem. V novém Ïivotû se plnû
vûnovala rodinû a práci, s velkým elánem
pfiekládala aÏ do pozdního vûku, kdy kruté
onemocnûní oãí v‰echno zhatilo.
Margita Herrmannová pracovala v Terezínské iniciativû od jejího zaloÏení jako
platná ãlenka jejího pfiedsednictva. Její trvalé
bydli‰tû v jiÏních âechách umoÏÀovalo spojení tohoto regionu s pfiedsednictvem. UpozorÀovala na starosti a problémy, s nimiÏ se
potýkali ãlenové TI v tomto kraji. V‰ichni
jsme obdivovali její elán i schopnosti,
s jakými podávala písemná svûdectví, napfi.
zku‰enosti z Birkenau popsala v eseji „Na
cizí planetû“, o pobytu v Hamburku napsala
separát „Hamburské intermezzo“.
S vdûãností vzpomínáme na práci, kterou
Margita pro TI vykonala
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