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Nejen v rámci PraÏského jara, ale i jako souãást Terezínské tryzny, jsme letos v kvûtnu zhlédli
koncertní drama DEFIANT REQUIEM - VERDI AT TEREZIN.
Foto: Michal Stránsk˘
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REKVIEM VZDORU - VERDI V TEREZÍNù
Na jedné stranû v rámci PraÏského jara
a na druhé stranû jako souãást Terezínské
tryzny se konalo v nedûli 21. kvûtna leto‰ního roku koncertní drama DEFIANT
REQUIEM - VERDI AT TEREZÍN.
Verdiho Rekviem bylo v jakémsi scénickém pásmu prokládáno filmov˘mi
dotáãkami - v˘povûìmi pﬁeÏiv‰ích nûkdej‰ích terezínsk˘ch vûzÀÛ (Edgar Krása,
Marianka Zadikow May a Eva Rocek)
a ãten˘mi vstupy úãinkujících, kteﬁí obecenstvu pﬁibliÏovali uvedení Verdiho díla
v Terezínû pﬁed více neÏ ‰edesáti lety:
„Jednou ze siln˘ch a inspirujících
osobností zde v ghettu byl sbormistr, operní
dirigent, uãitel zpûvu a klavírista Rafael
Schächter. Byl to muÏ s obrovsk˘m charizmatem. Podaﬁilo se mu dát dohromady
sbor 150 vûzÀÛ, které nauãil Verdiho
Rekviem nazpamûÈ, protoÏe v ghettu byl
k dispozici pouze jeden klavírní v˘tah.
Od záﬁí 1943 do ãervna 1944 provedli
Rafi Schächter a jeho sbor dílo celkem
‰estnáctkrát. Dvakrát sbor zdecimovaly
deportace, ale Rafi Schächter nabral z ﬁad
nov˘ch vûzÀÛ nové zpûváky a zaãal znovu.
Dvakrát! Terezín byl vskutku neuvûﬁitelnou

záhadou, pokud jde o umûlce a uãence.
Jak mohl v tomto prostﬁedí, po dlouhé kaÏdodenní dﬁinû, nûkdo zkou‰et nebo studovat?“
(Murry Sidlin, dirigent)
„Doufali jsme, Ïe lidem z âerveného
kﬁíÏe dojde, Ïe nûco nehraje a Ïe to, co vidí,
není bezstarostná zábava. V‰ichni jsme,
myslím, cítili, Ïe to prostû nepochopili.
Myslím, Ïe vidûli jen to, co jim nacisté
chtûli ukázat. VÛbec jim nepﬁi‰lo nic
zvlá‰tního na tom, Ïe tato skupina ÎidÛ
zpívá latinsky katolickou zádu‰ní m‰i“.
(Eva Rocek, terezínská vûzeÀkynû, která
pﬁeÏila)
„Rekviem zachránilo mÛj Ïivot takov˘,
jak˘ je dnes, zachránilo mû takovou, jaká
jsem dnes. V‰echna ta zku‰enost, zkou‰ky
a vÛbec celé Rekviem od zaãátku aÏ do
konce nám umoÏnilo pﬁeÏít jako lidské bytosti. Rafi byl vlastnû ten, kdo pouÏil slovo
„vzdor“ ve spojení s hudbou v tom smyslu,
Ïe právû tato hudba je ná‰ zpÛsob, jak s nimi
bojovat.“ (Marianka Zadikow May, terezínská vûzeÀkynû, která pﬁeÏila)
p

p

p

Koncertní drama pﬁedvedl v nezrekonstruované Mûstské vojenské jízdárnû

v Terezínû americk˘ dirigent Murry Sidlin
s THE CATHOLIC UNIVERSITY OF
AMERICA CHORUS, roz‰íﬁen˘m o komorní orchestr VIRTUOSI PRAGENSES.
ZáÏitek z koncertu byl obrovsk˘, nezapomenuteln˘. Pﬁispûlo k tomu urãitû i syrové prostﬁedí „koncertního sálu“. KdyÏ
pﬁedstavení skonãilo, z reproduktoru
zahoukal vlak, a v‰ichni úãinkující ode‰li stﬁedem divákÛ do sluncem zalitého
odpoledne. Konec vpravdû teatrální, s typick˘m americk˘m patosem, ale nesmírnû
umocÀující pﬁedchozí umûleck˘ záÏitek.
Nikdo z divákÛ a posluchaãÛ netleskal.
Publikum vstoje vzdalo hold nejen dne‰ním umûlcÛm, ale i Rafaelu Schächterovi,
nûkdej‰ím úãinkujícím a v‰em, kteﬁí Terezín
a holocaust vÛbec pﬁeÏili. A zejména tûm,
kter˘m se to nepo‰tûstilo.
Vût‰ina pﬁítomn˘ch si pﬁed oãima drÏela
kapesník. V‰iml jsem si, Ïe paní Livie
Klausová na tom byla stejnû.
Musím se pﬁiznat, Ïe i já jsem byl
rád, Ïe si mohu z kapsy vyndat tmavé
sluneãní br˘le.
Text i foto: Michal Stránsk˘
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Ze sociálnû
zdravotní oblasti
I v leto‰ním roce probíhá pomoc Claims Conference (dále CC) pro pﬁeÏiv‰í
obûti holocaustu. PrÛbûÏnû jsou poskytovány ÏadatelÛm finanãní pﬁíspûvky na
léky a zdravotní pomÛcky. Terezínská iniciativa (dále TI) získala pro rok 2006 od
CC pﬁíslib na tuto ãinnost ve v˘‰i 80 tis.
USD. V 1. pololetí 2006 byly pﬁíspûvky
ze zdravotního fondu CC poskytnuty 527
ÏadatelÛm v celkové v˘‰i 962.648,- Kã
(cca 42.595 USD). Pﬁíspûvky v‰ak mohly
b˘t v 1. pololetí vypláceny jen díky
pomoci Îidovské obce v Praze, protoÏe
TI dostala první splátku grantu od CC
aÏ zaãátkem srpna, a to ve v˘‰i 70 tis.
USD (1.509 tis. Kã). Jsme sice velmi

rádi, Ïe nám CC pravidelnû poskytuje
granty na zdravotní pomÛcky a léky,
nutno v‰ak dodat, Ïe peníze dostáváme
kaÏd˘ rok opoÏdûnû a po mnoha urgencích a Ïe administrativní zaji‰tûní tûchto
grantÛ je velice pracné.
CC pﬁislíbila TI také finanãní prostﬁedky na domácí péãi pro pﬁeÏiv‰í holocaustu. Prostﬁedky pro domácí péãi pﬁevádí
TI do agentury EZRA PraÏské Ïidovské
obce. SluÏeb této agentury mohou vyuÏívat
pﬁeÏiv‰í holocaustu z Prahy a v nûkter˘ch
pﬁípadech (napﬁ. zaji‰tûní a montáÏ signalizaãního zaﬁízení pro pﬁivolání pomoci
apod.) i ti, kteﬁí Ïijí mimo Prahu. ¤editelka
agentury EZRA, MUDr. Ryme‰ová, spolupracuje i s mimopraÏsk˘mi Ïidovsk˘mi
obcemi. Informujte se proto u své obce
o konkrétních moÏnostech pomoci.

V leto‰ním roce dostala TI od CC pﬁíslib
pomûrnû znaãn˘ch finanãních prostﬁedkÛ
na naléhavou pomoc. Tu lze poskytnout
pﬁeÏiv‰ím, kteﬁí se dostali do obtíÏné a finanãnû tûÏko ﬁe‰itelné Ïivotní situace.
Îádosti o tuto pomoc projednává Poradní
v˘bor a dle moÏností a podle pravidel stanoven˘ch CC je vyﬁizuje. Kromû toho
oslovila TI v‰echny své ãleny a dále ãleny
Hidden Child, WIZO, kter˘m je 80 let
a více písemnou nabídkou na bezplatné
poﬁízení tzv. nouzového volání v pﬁípadû
krizové situace. Konkrétní Ïádosti, které
TI obdrÏela, budou vyﬁizovány ve spolupráci s agenturou EZRA. Pokud znáte
nûkoho, komu je sice ménû neÏ 80 let,
ale pﬁesto by toto zaﬁízení potﬁeboval,
upozornûte ho, prosím, na tuto moÏnost.
Vûra Baumová

O projektu mapování sociálních a zdravotních potﬁeb
Ïidovsk˘ch obcí âeské republiky
Federace Ïidovsk˘ch obcí v âR (dále jen FÎO) zahájila projekt „Mapování sociálních a zdravotních potﬁeb Ïidovsk˘ch obcí v âR“,
kter˘ je podporován Nadaãním fondem obûtem holocaustu.
Smyslem projektu je vyhledat v Ïidovsk˘ch obcích v celé âeské republice seniory a sociálnû ãi zdravotnû potﬁebné, kteﬁí potﬁebují
pomoc v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích a podmínkách, jsou osamoceni a dosud bez adekvátní pomoci.
V souãasné dobû máme pﬁehled o sociálních a zdravotních potﬁebách cca 500 stávajících klientÛ (ãlenÛ Îidovsk˘ch obcí, Hidden Child,
Terezínské iniciativy, WIZO i neorganizovan˘ch), kter˘m pomáháme zajistit potﬁebnou péãi. (âlenství v Ïidovské obci není podmínkou).
Pﬁedpokládáme v‰ak, Ïe existují i dal‰í osoby, které by mohly mít o na‰i pomoc zájem.
Nabízíme tedy v‰em, kteﬁí na‰i pomoc potﬁebují, aby kontaktovali sekretariát FÎO, tel.: 224 800 824, fedzid@vol.cz, pﬁípadnû
pana Michaela Lichtensteina - tel.: 602 464 268, kehila@volny.cz buì telefonicky, e-mailem nebo písemnû na adresu Federace
Ïidovsk˘ch obcí v âR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1.
Souãasnû prosíme kaÏdého, kdo si na‰i informaci pﬁeãte, aby ji i zveﬁejnûné kontakty pﬁedal sv˘m pﬁíbuzn˘m a znám˘m.
Dr. I. Ryme‰ová, koordinátorka projektu,
Federace Ïidovsk˘ch obcí v âR

V pondûlí 16. ﬁíjna
vzpomeneme na zahájení deportací
a uctíme památku na‰ich pﬁíbuzn˘ch a blízk˘ch.
Pietní vzpomínku na lodÏské vûznû zahájíme
na Îidovském hﬁbitovû na Vinohradech
v 11.00 hodin.
Ve 14.00 hodin se sejdeme a poloÏíme kvûtiny
u pamûtní desky na zdi Parkhotelu.
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SETKÁNÍ S MLAD¯MI ODBORÁ¤I V LINCI
Do rakouského Lince jsem pﬁijela letos 5. kvûtna s Janou Müllerovou z Alternativního stﬁediska mládeÏe v Dessau v Nûmecku,
která mé setkání s rakouskou odboráﬁskou mládeÏí zprostﬁedkovala.
V rámci tﬁídenního ‰kolení se tu se‰lo asi 50 chlapcÛ a dûvãat ve vûku od 16 do 20 let, kteﬁí pocházeli ze v‰ech koutÛ Rakouska,
hlavnû v‰ak z Tyrolska.
Má beseda se konala druh˘ den odpoledne a pﬁekvapilo mû, jak málo tito mladí Raku‰ané toho vûdûli o 2. svûtové válce vÛbec
a o pronásledování ÏidÛ zvlá‰È. Na druhé stranû mû potû‰ilo mnoÏství otázek, jeÏ mi v‰ichni kladli.
7. kvûtna jsme pak v‰ichni zajeli do blízkého b˘valého koncentraãního tábora Mauthausen, kde jsme se zúãastnili vzpomínkov˘ch
slavností u pﬁíleÏitosti 61. v˘roãí osvobození.
Doris Grozdanoviãová

Setkání ve Flossenbürgu
Ve dnech 21. - 23. ãervence 2006 se v Památníku koncentraãního tábora ve Flossenbürgu setkali b˘valí vûzÀové tábora.
SoubûÏnû probíhalo mezinárodní setkání mládeÏe. B˘val˘ch
vûzÀÛ bylo 58.
Bylo nás pût, pût b˘val˘ch vûzeÀkyÀ nûkdej‰ího pracovního
tábora Freiberg v Sasku. Freiberg patﬁil pod hlavní tábor
Flossenbürg a také v‰ichni tehdy mûli jeho vûzeÀská ãísla.
Poboãn˘ch táborÛ bylo 95.
V pátek jsme se ubytovaly v blízkém mûsteãku Floss v hotelu
„U zlatého lva“.
Program sobotního dopoledne vyplnila prohlídka tábora.
Setkání bylo opravdu mezinárodní. Úãastníci byli z Bûloruska,
Francie, Polska, Belgie, Brazílie, Velké Británie, USA, Kanady,
Maìarska, Izraele, Nûmecka, Rakouska, âeska - celkem z patnácti
zemí. Vûzni si povídali mezi sebou a vzpomínali. Vedení
Památníku vybudovalo z nûkdej‰ího lágru velk˘ park osázen˘
stromy a keﬁi, kvûtinami. Mezi nimi jsou pamûtní kameny
za Ïidovské i kﬁesÈanské vûznû. A také dvû modlitebny: synagoga
i ekumenick˘ kostel. Z pÛvodních evidenãních knih tábora jsme
mûli k dispozici novû vyti‰tûné pﬁehledné seznamy, v nichÏ si kaÏd˘
mohl nalézt své nûkdej‰í vûzeÀské ãíslo, jméno, datum narození
a dal‰í údaje. Seznam mûl 1500 stránek.
V sobotu odpoledne byla mládeÏ rozdûlena do skupin a pﬁeÏiv‰í vyprávûli o záÏitcích z doby vûznûní. Mladí lidé projevovali

nepﬁedstíran˘ zájem a ãetn˘mi dotazy si upﬁesÀovali nûkterá
fakta.
V nedûli dopoledne se konala v synagoze za velké úãasti bohosluÏba a modlitba za zemﬁelé. V synagoze jsou na vûãnou
pamûÈ jména b˘val˘ch Ïidovsk˘ch vûzÀÛ. Pak následovala m‰e
v ekumenickém kostele, kterou vedl francouzsk˘ knûz - b˘val˘
vûzeÀ. Krátk˘m projevem se zúãastnili i zástupci mládeÏe z jednotliv˘ch zemí. V ekumenickém kostele jsou na stûnách znaky
zemí, z nichÏ vûzni pocházeli. Pod kaÏd˘m znakem je i poãet obûtí.
Odpoledne bylo slavnostní shromáÏdûní b˘val˘ch vûzÀÛ a oficiálních hostÛ. Za âR pﬁijel generální konzul ãeského velvyslanectví v Mnichovû. Poﬁad uvedl vedoucí Památníku ve Flossenbürgu
pan Skriebeleit. Po jeho projevu vystoupili státní sekretáﬁ Ministerstva ‰kolství a kultury Bavorska p. Freller a generální ﬁeditel
Úﬁadu pro váleãné veterány p. Collet. A také zástupci mládeÏe.
Po projevech ‰li v‰ichni na Národní hﬁbitov, kde mladí lidé poloÏili
vûnce a kvûtiny na symbolické hroby jednotliv˘ch zemí.
Následovalo pietní vzpomínání. Na‰e skupina zazpívala
ãeskou a slovenskou hymnu. Na návrh bratra Volfa jsme uctili minutou ticha i tﬁi letos zemﬁelé b˘valé vûznû. U vedlej‰ího hrobu
znûla Marseillaisa.
Poté jsme ‰li do velkého stanu na spoleãné posezení. Celková
atmosféra byla velmi slavnostní a nám, b˘val˘m vûzÀÛm, bylo
mezi mlad˘mi delegáty dobﬁe. Rozlouãili jsme se s pﬁáním sejít se
zase pﬁí‰tí rok. To by mûla b˘t v Památníku instalována velká
fotografická v˘stava pro posílení historické pamûti.
Hana Hnátová

FRANTI·EK PETR KIEN - OSOBNOST A DÍLO
Pod tímto názvem se konala v prostorách Gymnázia Arabská v Praze 6 od 13. ãervna do konce leto‰ního ‰kolního roku pozoruhodná v˘stava kreseb a grafick˘ch prací malíﬁe F. Petra Kiena. Na základû své seminární práce ji podivuhodn˘m zpÛsobem uspoﬁádala
studentka 3. roãníku Barbara Majerová.
V‰estrannû nadan˘ F. P. Kien se narodil roku 1919 ve Varnsdorfu. Po pﬁíchodu do Prahy ve 30. letech minulého století studoval na
Akademii v˘tvarn˘ch umûní u profesora Viléma Nowaka. V umûlecké ãinnosti pokraãoval i v Terezínû, odkud byl v záﬁí 1944 deportován do Osvûtimi, kde zahynul.
Na zdaru v˘stavy mûla kromû zanícené mladé autorky velkou zásluhu její konzultantka, prof. PhDr. Lenka Dvoﬁáková, která ji pﬁi
‰kolním zájezdu do Terezína k tématu pﬁivedla. V˘znamnou pomoc poskytla studentce pﬁi vyhledávání vhodn˘ch dûl také v˘tvarnice
Hana Andûrová, jeÏ byla je‰tû v Praze Kienovou Ïaãkou a st˘kala se s ním i v Terezínû.
Je jen ‰koda, Ïe tuto zajímavou v˘stavu nemohlo zhlédnout ‰ir‰í publikum.
DG
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Co v‰echno po letech na ãlovûka nepraskne, vlastnû praskne?!

gentní a pﬁem˘‰livé otázky. V‰e a mnohé jiné natáãela i reÏisérka Olga
Strusková se sv˘m ‰tábem pro svÛj
pﬁipravovan˘ film.
Student‰tí herci a hereãky si vyhledali
data o nûkter˘ch autorech a interpretech
terezínského kabaretu v Pamûtní knize
Terezínského ghetta.
Zúãastnil jsem se pak i ãtené zkou‰ky
dialogu mezi b˘val˘m vûznûm ghetta
s Davidovou hvûzdou na saku a muÏem
z normálního svûta, zﬁejmû motivovan˘m
forbínami V + W, z nichÏ nûkteré byly
hercÛm promítnuty, vãetnû analogie znám˘ch v‰í vodních a v‰í vod ní, zde vodvaz
a vod vás. Bylo mi pﬁedstavitele b˘valého
ghettoinzása líto, neboÈ proná‰el slova,
o jejichÏ v˘znamu nemûl ponûtí ani on ani
kdokoli jin˘, kdo nebyl v terezínském
ghettu. Co ﬁekne komukoli kromû b˘valého
vûznû eskarta, cÛvajzunk, síchou‰, ‰lojska
nebo frajcajtge‰taltunk? Tyto Ïargonové
v˘razy jsem mu pﬁeloÏil do lid‰tiny a jemu
se viditelnû ulevilo.
V nedûli 4. ãervna jsem se jako jeden
ze dvou Ïijících tehdej‰ích autorÛ a interpretÛ terezínského kabaretu zúãastnil jeho
provedení po tolika letech. Druhou Ïijící je
paní Hanka (tehdy) Ledererová, která nepﬁijela. Se mnou pﬁijeli i oba mí synové
a snacha. Setkal jsem se i se tﬁemi syny
Felixe a Elly (tehdy Bernsteinové), po válce se zmûnûn˘m jménem Proke‰ov˘mi,
a ãástí jejich rodin. Dojemné setkání jako
obnoven˘ kabaret sám.

JestliÏe pracují na nûkterém projektu
samí zapálení a pozitivnû ladûní lidé,
nemÛÏe b˘t v˘sledek jin˘ neÏ úspû‰n˘.
Jmenovitû díky ﬁediteli gymnázia v Pacovû,
panu Franti‰ku Hofmanovi, uãitelkám

Franti‰ek Hofman, ﬁeditel gymnázia v Pacovû

paní Dr. Joy Bashara-Ingramové a paní
Ing. Blance Vondrá‰ové, studentÛm a studentkám pacovského gymnázia, Lise
Peschel (spiritus agens), panu Dereku Bartonovi a panu Dr. Alanu Sikesovi z USA.
(Pokud jsem na nûkoho zapomnûl, omlouvám se.)
Uãitelky a reÏiséﬁi a stejnû tak i studenti
a studentky se pustili s obdivuhodnou mladistvou vervou do nesmírnû obtíÏného
úkolu. Jak se alespoÀ trochu vÏít do postavení

▼

Koncem bﬁezna zaznûl veãer telefon.
„Dobr˘ veãer. Jste pan Pavel Stránsk˘?“
Jasnû hlas mladé Ïeny. Mluvila ãesky
s pﬁízvukem. Hádal jsem v duchu, zda její
mateﬁ‰tinou je angliãtina nebo nûmãina.
„Ano jsem. Dobr˘ veãer.“
„Já jsem Lisa Peschel, University
of Minnesota, a tady hledám materiály
o divadle a kabaretech v Terezínû. Pro moji
doktorskou diplomku a moÏná pozdûjc
pro knihu. Byl jste v Terezínû?“
„Ano, dva roky, od prosince 1941
do prosince 1943.“
„Tak to jste ten, kterého hledám.
Pamatujete se na kabaret Smûjte se s námi?
Já mám ty texty a vy jste uveden na
prvním místû jako autor textu písní.
Pamatujete se na to?“
„No, moc ne. Já jsem na to úplnû
zapomnûl.“
„A hned za vámi je uveden Dr. Felix
Porges jako autor hudby. UÏ si vzpomínáte?“
„Teì uÏ ano. S Felixem jsme byli v Terezínû na stejném pracovi‰ti a taky po válce
jsme se pﬁátelsky st˘kali s ním a s jeho
paní. Teì uÏ si to vybavuji.“
6. dubna 2006 mi Lisa pﬁedala kopii
kabaretu na snûmu Terezínské iniciativy,
vãetnû písÀov˘ch textÛ. Se‰li jsme se poté
je‰tû jednou - a struãnû ﬁeãeno - jsme se
navzájem interviewovali.
Spolupracoval jsem na textu dialogÛ,
ovlivnûn˘ch slavn˘mi forbínami Voskovce
a Wericha, a napsal jsem text k úvodnímu
kupletu a k slow-foxu Opu‰tûn˘ a k tangu
Andaluzské noci. Skuteãnû jsem pachatelem lyrickopoetickoromantickosentimentálnûnaivního písÀového textu. Starou
baãkoru jsem vûdûl o andaluzsk˘ch nocích
a mé znalosti o nich jsou dodnes rovny nule.
JenÏe: Lidská fantazie vym˘‰lí pﬁíbûhy
a situace, které svou vûrohodností vysoce
pﬁevy‰ují v‰ednost Ïivota a ve zdánlivû
v‰edním Ïivotû dochází k jevÛm a dûjÛm,
na které je krátká i sebebujnûj‰í bezbﬁehá
fantazie.
V pondûlí 29. kvûtna jsem se v Pacovû
zúãastnil ãásti zkou‰ek na pﬁedstavení
zmínûného kabaretu s názvem KdyÏ se
pláã smûje. Nastudovali jej studenti
pacovského gymnázia za vedení jejich
uãitelky angliãtiny Lisy Peschelové a dvou
mlad˘ch odborníkÛ z The Minnesota
Historical Theater Workshop.
Na pﬁání jsem studentÛm povûdûl
v krátkosti cosi o svém osobním holoc a u stu a zodpovûdûl jejich inteli-
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a mysli nûkdej‰ích vûzÀÛ terezínského
ghetta? Pochopit nepochopitelné, dát si
sdûlit nesdûlitelné.
Nûkdej‰í terezínsk˘ kabaret Smûjte se
s námi byl souãástí marginální kultury,
kapkou v moﬁi umûní a kultury terezínského ghetta, které nemají svou pestrostí,
mnohostranností, ‰íﬁí a hloubkou obdoby.
Nikde a nikdy nevzniklo tak obdivuhodné
umûní v tak nelidsk˘ch podmínkách.
NacistÛm se podaﬁilo zbavit nás postupnû v‰ech atributÛ Ïivota svobodn˘ch
lidsk˘ch bytostí, aÏ nám ve vyhlazovacích
táborech ukradli i na‰e jména a udûlali
z nás pouhá ãísla, která je snaz‰í poniÏovat, t˘rat a zabíjet.
Nepodaﬁilo se jim v‰ak v mnoh˘ch
z nás pokoﬁit na‰i integritu, ná‰ mentální
vzdor a odpor, projevující se navenek právû umûním. ByÈ ‰lo, jak jsem se uÏ zmínil,
jen o okrajové umûní v kontextu toho
úÏasného vzepûtí uvûznûného tûla, ale neujaﬁmeného ducha, ani autoﬁi tohoto kabaretu ani jeho interpreti se nemûli (a nemají)
proã rdít a zaã stydût.
Studenti a studentky pacovského
gymnázia se ujali své nelehké úlohy s nad‰ením a elánem vlastním mládí. Jejich projev
byl spontánní, bezprostﬁední, dojemn˘,
místy strhující.
Z útrÏkÛ rozhovorÛ kolem sebe jsem
zaznamenal, jak se mnoha divákÛm (vãetnû
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malou chybiãku byl v˘stup mladiãk˘ch
interpretek je‰tû nev‰ednûj‰í a hezãí.
Zdá se, Ïe se mlad˘m interpretÛm,
jejich pedagogÛm a reÏisérÛm dostane
dal‰ích moÏností vystoupit se svou obnovenou verzí terezínského kabaretu. V Praze
a v Brnû. V‰ichni, kdo jsme byli pﬁítomní
jejich pojetí v Pacovû, jim to urãitû pﬁejeme.
Jim i budoucím divákÛm.
Pro mne (a jistû nejen pro mne) je neãekanou, a tím krásnûj‰í a pﬁekvapivûj‰í
skuteãností, Ïe kabaret, vznikl˘ a hran˘
pﬁed více neÏ ‰edesáti lety ve zcela odli‰n˘ch podmínkách, oslovil dne‰ní mládeÏ
nejen v âeské republice, ale i ve vzdálen˘ch Spojen˘ch státech americk˘ch.
KdyÏ jsem sedûl v hledi‰ti a poslouchal scénky a vûty z jiné doby a jiného
svûta, pﬁi‰la mi na mysl slova populární
a v‰emi tehdy milované Terezínské hymny,
její dvojver‰í:
V‰echno jde, kdyÏ se chce,
za ruce se vezmeme...
mne samotného) líbila vynalézavá árie z Prodané nevûsty Proã bychom se netû‰ili, hraná
foukáním do pivních lahví, naplnûn˘ch tekutinou vÏdy do urãité v˘‰ky, aby kaÏdá z nich
vydala patﬁiãn˘ tón. A Ïe se jedna hráãka
na pivní lahev jednou jedinkrát upískla o pÛltón ãi o tón? Co na tom? Právû pro tuto

LISA PESCHEL zblízka
Rozhovor Anny Lorencové
s americkou stipendistkou
Americkou stipendistku Lisu Peschel zná v na‰í spoleãnosti
kolem Terezínské iniciativy kdekdo. Jezdí do âech jiÏ nûkolik
let, dokonãila svou první práci a pokraãuje v doktorandském
studiu. Jejím tématem je divadlo a kabarety v Terezínském
ghettu. Trpûlivû obchází pamûtníky, aby se dopídila kaÏdé
podrobnosti. Letos v ãervnu nastudovala s pacovsk˘mi studenty
poﬁad KdyÏ pláã se smûje, podle terezínského kabaretu, jehoÏ
autory byli JUDr. Felix Porges, Vítûzslav „Pidla“ Horpatzky
a Pavel Weisskopf, s texty Pavla Stránského. Jak do‰la k rozhodnutí studovat a psát své práce právû v âechách?, proã si vybrala
téma kulturního Ïivota v Terezínû?, co vedlo její kroky právû
tímhle smûrem? Tyto a ãetné dal‰í otázky nás vedly k tomu,
Ïe jsme „na‰i Lízinku“ trochu vyzpovídali.
Jak jistû víte, sdruÏuje Terezínská iniciativa vût‰inou star‰í
osoby. Asi by je zajímalo, dozvûdût se i nûco o va‰ich rodiãích.
Odkud pocházejí, jakou mají vazbu k této zemi, kdy
emigrovali atd.?

Pavel Stránsk˘
(Po pﬁedstavení se se‰li na improvizované besedû se studenty pacovského
gymnázia ãlenové Terezínské iniciativy
Anna Hyndráková, Anna Lorencová,
Michaela Vidláková a Pavel Stránsk˘.)

Rodiny mého otce i mé matky emigrovaly jiÏ v 18. a 19.
století. Rodina mého otce pochází z âech, ale mluvili nûmecky
a emigrovali jiÏ v 19. století, asi v roce 1882. Otec se uÏ narodil
v Americe, myslím, Ïe do Ameriky se vystûhovali uÏ jeho praprarodiãe. Rodina mé matky tam byla uÏ dávno, uÏ v 18. století byli
v Americe.
Jsou tedy uÏ vlastnû Ameriãané. Mají tady je‰tû nûjaké
koﬁeny?
Rodina mého otce pochází z oblasti kolem Lan‰krouna, ta vesnice se jmenuje Albrechtice. Tam jsme byli a na‰li jsme je‰tû
hroby té rodiny. UÏ ne jejich dÛm, ale dÛm pﬁíbuzn˘ch, kter˘
je asi pÛvodní. Byl to velk˘ záÏitek vidût ten dÛm. TakÏe urãité
koﬁeny tady jsou. Moje matka dûlala genealogick˘ v˘zkum na‰ich
rodin, podle kterého rodina mého otce pﬁijela do âech jiÏ
v 17. století, po tﬁicetileté válce.
Pﬁedpokládala jsem, Ïe emigrovali daleko pozdûji, ale tím je
pozoruhodnûj‰í, Ïe jste se sem vypravila. Odkud pﬁi‰la maminãina rodina?
âást maminãiny rodiny pﬁi‰la ze Skotska, a protoÏe maminka
dûlala tu genealogii, tak toho ví hodnû, to by bylo dlouhé povídání.
Druhá ãást její rodiny pochází z Nûmecka, z blízkosti Wiesbadenu.
Typická americká rodina!

Oba rodiãe jsou Îidé?
Ani jeden. Ale…, kdyÏ moje máma dûlala ten v˘zkum o rodinû, tak zjistila, Ïe z její strany existoval nûjak˘ pﬁedek, kter˘
po pﬁíjezdu do Ameriky konvertoval, a nikomu neﬁekl, Ïe je Îid.
To maminka objevila. Ale ten pﬁíbûh je‰tû nûkde v rodinû zÛstal
v povûdomí, protoÏe nûkdo se maminky vyptával, a nakonec
se zeptal - je to pravda, Ïe jsme vlastnû Îidé? Pﬁesnû uÏ se to asi
nikdy nezjistí, ale nûco tam je.
Tak uÏ jsem klidná. Rodiãe jsou v nûjaké víﬁe?
MÛj otec byl katolík a moje matka, tedy její rodina, byla
metodistická, ale pﬁi sÀatku s otcem konvertovala.
DodrÏovaly se doma nûjaké kﬁesÈanské zvyky, tﬁeba alespoÀ
kolem Vánoc?
To ano. Teì uÏ jsem dlouho pﬁesvûdãená ateistka, ale kdyÏ
jsem byla velmi mladá, tak jsme je‰tû dodrÏovali katolické zvyky.
O Vánocích jsme vÏdycky zpívali koledy a vyprávûli pﬁíbûh
o JeÏí‰kovi. Musím pﬁiznat, Ïe kdyÏ jsem byla malá, byla jsem
intenzivnû vûﬁící.
To by napovídalo, Ïe otec, nebo oba rodiãe, v té dobû vûﬁili.
Nebo to byly jiné vlivy?
Asi to byl vliv mého otce. Jeho rodiãe byli farmáﬁi, a kdyÏ
ãlovûk Ïije uprostﬁed pﬁírody, tak i víra v Boha je souãástí Ïivota.
âím byli va‰i rodiãe?
Moje matka byla uãitelka na základní ‰kole a uãila ty nejmen‰í
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dûti. A mÛj otec…, to je trochu komplikované, byl vlastnû
zamûstnancem univerzity. Státní univerzita ve Wisconsinu
(u nás má kaÏd˘ stát svou univerzitu), má nûco jako statek
nebo farmu, má zemûdûlské pozemky, kde se dûlá zemûdûlsk˘
v˘zkum. Otec tam byl správcem a na‰e rodina na tom statku
Ïila. Já jsem se ve Wisconsinu i narodila. Bylo to tam hezké,
Ïili jsme na venkovû, mûli jsme krávy a jiná zvíﬁata, ale nic
nám nepatﬁilo, v‰echno patﬁilo univerzitû. Ale zase to mûlo
tu v˘hodu, Ïe otec dostával pravideln˘ plat a nebyl závisl˘
na v˘nosu.
Máte sourozence?
Mám ãtyﬁi sourozence. Já jsem nejstar‰í. V této vûci rodiãe
katolické povinnosti asi opravdu dodrÏovali. Je nás pût a narodili
jsme se tûsnû za sebou. KaÏd˘ rok dal‰í dítû. Já jsem se narodila
v roce 1965, moje sestra 1966, druhá sestra 1967, bratr 1968
a nejmlad‰í bratr v lednu 1970. Moje matka to mûla tûÏké.
Îijete pohromadû nebo blízko sebe?
Relativnû blízko, já jsem jediná, která Ïije daleko. Ostatní
jsou buì ve Wisconsinu nebo v Illinois, to je taky je‰tû dost blízko.
Setkala jste se nûkdy s otázkou Ïidovství? Je to v Americe
téma nebo to ani tak moc nikoho nezajímá?
Tam, kde jsme Ïili, to nebyla vesnice, bylo to malé mûsto,
které mûlo asi 4000 obyvatel, coÏ je v Americe opravdu malé
mûsto, a myslím, Ïe tam nebyla ani jedna Ïidovská rodina.
Ale ve ‰kole se dosti brzy uãíme, co byl holocaust, a ãteme,

▼
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zejména holky ãtou velmi ãasto Deník Anny Frankové, to je u nás
velmi známé. To jsem ãetla asi ve druhé tﬁetí tﬁídû.
Do kdy jste Ïila s rodiãi?
Bylo mi 18, kdyÏ jsem zaãala studovat na univerzitû v Madisonu, coÏ je hlavní mûsto Wisconsinu, kde Ïije asi 200 000 lidí.
Je to krásné mûsto.
Byla jste asi poprvé od rodiãÛ. Îila jste na koleji?
Ano.
Co jste studovala?
Zpoãátku jsem se nemohla rozhodnout. Myslela jsem, Ïe budu
inÏen˘rkou, ale ta matematika! Na ‰kole jsem nikdy nemûla problémy, ale ta vy‰‰í matematika, to bylo problematické. Pak jsem
náhodou zaãala chodit na kurz anglické literatury, to mû velice
zaujalo, a zaãala jsem studovat na filozofické fakultû. A protoÏe
jsem zaãala studovat techniku a skonãila literaturou, tak ve svém
prvním zamûstnání jsem psala návody na poãítaãe.
Jak dlouho se v Americe studuje?
U nás se studuje ãtyﬁi roky, to je bakaláﬁské studium. Klasické
studium trvá obvykle ãtyﬁi roky, ale musím pﬁiznat, Ïe mnû to trvalo ‰est let. ProtoÏe jsem rok studovala v Nûmecku, coÏ mi prodlouÏilo studium, a taky jsem pracovala v té technické firmû.
Bylo to ‰est krásn˘ch let.
Teì uÏ jste ov‰em postoupila na doktorandské studium?
Ano. S bakaláﬁsk˘m studiem jsem skonãila v roce 1989, pak
jsem deset let pracovala. Bûhem tûch deseti let jsem zaãala hrát
divadlo, ale byl to jenom koníãek. Divadlo mû vÏdycky zajímalo,
ale tehdy jsem se o nû zaãala zajímat mnohem intenzivnûji.
Ke studiu jsem se vrátila v roce 1998.
Pokraãovala jste ve filozofii?
Nakonec jsem se rozhodla, Ïe budu studovat to, co mû
opravdu zajímá. Budu dûlat scenáristiku, protoÏe taky ráda pí‰u.
Napsala jsem rÛzn˘m univerzitám, a jediná, která mû pﬁijala,
byla univerzita v Texasu. To bylo vlastnû velké ‰tûstí, protoÏe tam
mají úÏasn˘ program, v˘borné oddûlení slavistiky, a mohla jsem
souãasnû studovat scenáristiku i ãe‰tinu.
Je‰tû jste s námi nemûla nic spoleãného a uÏ jste studovala
ãe‰tinu?
Tak to jsem nûco pﬁeskoãila. Nûkdy se vyskytnou urãité
zvlá‰tní shody okolností, které ãlovûku zmûní cel˘ Ïivot. KdyÏ jsem
studovala v Nûmecku, to bylo v letech 1987-88, je‰tû byla Ïelezná
opona, ale my studenti jsme mûli moÏnost jet do Prahy. Byly s námi
stále prÛvodkynû, které pozorovaly, co dûláme, a chodili jsme poﬁád
ve skupinû. Ale pﬁed cestou jsem si trochu ãetla o ãesk˘ch dûjinách
a dozvûdûla jsem se, co se tady odehrávalo v roce 1968. To mû velice
pﬁekvapilo, protoÏe u nás jsme se pﬁíli‰ neuãili o tom, co se dûje
ve svûtû, zejména v malém mûstû se hlavnû uãíme o americk˘ch
dûjinách. Byla jsem ve vûku, kdy se ãlovûka kaÏdá nespravedlnost
silnû dot˘ká, a já jsem se velice zlobila, Ïe my Ameriãané jsme
proti tomu nic neudûlali. Dneska uÏ je mi trochu jasnûj‰í, jak sloÏitá
to byla situace, ale tenkrát mi bylo hroznû líto, Ïe PraÏské jaro takhle
skonãilo. Náv‰tûva v Praze byla pro mû velk˘ záÏitek, a chtûla jsem
se sem vrátit. Pak pﬁi‰el rok 1989 a já jsem byla velice ‰Èastná.
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Jak se vám to podaﬁilo realizovat?
Jedna moje kamarádka sem pﬁijela s tou velkou vlnou AmeriãanÛ a na‰la si práci v Táboﬁe jako uãitelka angliãtiny. Já jsem
tenkrát stále je‰tû psala ty nudné návody, a s jinou pﬁítelkyní
jsem mluvila o tom, Ïe uÏ bych toho ráda nechala. Pﬁipomnûla mi
na‰i kamarádku, která byla v âechách, kde stále je‰tû shánûli
uãitele angliãtiny.
Ov‰em, to byl tehdy velik˘ boom, kaÏd˘ se chtûl uãit anglicky,
‰koly pﬁecházely z povinné ru‰tiny na angliãtinu a v‰ude
potﬁebovali uãitele.
Právû, to bylo pﬁesnû ono, já jsem jí zavolala, domluvily
jsme se a pﬁí‰tí mûsíc uÏ jsem tady byla.
V kterém roce to bylo?
To bylo v letech 1992-1993. Uãila jsem angliãtinu v Táboﬁe
a bûhem toho prvního roku jsem se dozvûdûla, Ïe existovalo
Terezínské ghetto a Ïe z Terezína nejsou jen dûtské kresby, Ïe tam
byl velmi bohat˘ kulturní Ïivot, na nûmÏ se podíleli dospûlí.
KdyÏ jsem se vrátila do Ameriky, tak uÏ jsem o tom tématu vûdûla, ale nevûnovala jsem se mu. Teprve, kdyÏ jsem se rozhodla,
Ïe budu dál studovat, a kdyÏ jsem se rozhodla pro scenáristiku,
tak se mi to vrátilo jako téma. Chtûla jsem o tom psát a ty tﬁi roky
studia jsem se tomu intenzivnû vûnovala. Poprvé jsem sem
pﬁijela studovat v létû 2000 a zaãala jsem tu dûlat v˘zkum, tehdy
jsme se taky poprvé setkaly.
V˘sledkem va‰eho prvního v˘zkumu byla práce, kterou jste
sem poslala, byla to myslím divadelní hra?
Ano, to byla divadelní hra, jmenuje se Terezín, a hrála se na
festivalu studentsk˘ch her v Texasu a jednou taky na univerzitû
v Michiganu.
TakÏe uÏ se s tím seznámila i veﬁejnost?
Nebylo to mnoho pﬁedstavení, tﬁi v Texasu a jedno v Michiganu. Ale dopadlo to docela dobﬁe. Nebylo to sice velké umûní,
nemohu ﬁíct, Ïe by to byl velk˘ úspûch, myslím, Ïe jsem víc
historik neÏ scenárista. Ale napsala jsem je‰tû dvû hry o Terezínû
se studenty na gymnáziu v Pacovû.
U tûchto pﬁedstavení je dÛleÏité zejména i to, Ïe se s tématem
dÛkladnû seznámí ti, co hru nacviãují. Setkali se s ním
studenti poprvé?
V Pacovû mají studenti bájeãnou uãitelku dûjepisu paní
Trachtovou, takÏe základní informace uÏ mûli, myslím, Ïe s ní
dokonce byli loni v Terezínû. Ale urãitû získali intenzivnûj‰í
kontakt, kdyÏ hledali stopy ÎidÛ z Pacova a okolí, a hráli to,
co se hrálo v Terezínû, pak uÏ mûli k tomu tématu docela
jin˘ vztah.
UÏ taky sami nûco hledali?
To dûlali vloni, bylo to obrovské ‰tûstí, Ïe jsme byli právû
v Pacovû, to taky vzniklo shodou okolností, protoÏe mám kamarádku, která tam uãila angliãtinu. PÛvodnû jsme to chtûli dûlat
v Praze, ale nena‰li jsme nikoho, kdo by to chtûl dûlat s námi.
Proto jsme byli v Pacovû, kde uÏ o tom studenti nûco vûdûli.
A v té skupinû, s níÏ jsme to nacviãovali, byly i ãtyﬁi dívky,
které uÏ pﬁedtím daly dohromady malou kníÏku o dûjinách ÎidÛ
v Pacovû a okolí.
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poznávám ten intenzivní pocit, Ïe kaÏd˘ dává nûco tomu
druhému. To mû fascinuje.
A kaÏd˘ taky pﬁipomíná ten obrovsk˘ rozdíl mezi Terezínem
a Osvûtimí, Ïe Terezín byl hrozn˘, ale je‰tû tam existovaly urãité
formy normálního Ïivota. Nebylo dost jídla atd., ale je‰tû se
udrÏely urãité lidské zvyky, zatímco v Osvûtimi bylo v‰echno
vymazané, zniãené.
To bylo inferno, které si nikdo nedovedl pﬁedstavit.
V Americe se také ﬁíká, proã se lidé v Terezínû nedozvûdûli,
co se v Osvûtimi dûje, a já tomu stoprocentnû vûﬁím, Ïe ãlovûk
není schopen si nûco takového pﬁedstavit.

Bylo to v rámci akce Hledáme zmizelé sousedy?
Nebylo, to mû taky pﬁekvapilo, byla jsem pﬁesvûdãená,
Ïe je to souãástí toho programu, ale ty dívky si to vymyslely
samy s uãitelkou. To bylo pro nás ‰tûstí, protoÏe pÛda uÏ byla
pﬁipravená a studenti uÏ nûco vûdûli.
TakÏe poprvé jste sem pﬁijela studovat a dûlat v˘zkum v roce
2000 a od té doby skoro kaÏd˘ rok?
Skoro. Studium scenáristiky jsem skonãila na jaﬁe 2001 a ihned
jsem zaãala s doktorandsk˘m studiem, ale v tûch prvních dvou
letech jsem neuvaÏovala o tom, Ïe bych psala o Terezínû. Bûhem
studia v Texasu to bylo hodnû tûÏké, protoÏe v Americe lidé
neznají Terezín, a kdyÏ jsem mluvila o tom, Ïe tam byly jiné
podmínky neÏ v Osvûtimi, Ïe tam nebyly plynové komory, Ïe je
obrovsk˘ rozdíl mezi Terezínem a Osvûtimí, tak urãitá ãást lidí
v tom vidûla odmítání holocaustu. Ameriãané velmi snadno pﬁijímají, kdyÏ nûco dûlají dûti, dûti jsou nevinné a samozﬁejmû se
musely nûjak zabavit, ale dospûlí, to je komplikovanûj‰í téma.
ProtoÏe u nás je vzorem Var‰avské ghetto, a jedinû správné je bojovat se zbraní. Ale já tomu nevûﬁím, protoÏe není kaÏdá situace
stejná, a co pomÛÏe jedné skupinû, nepomáhá druhé, kde je situace
úplnû jiná. Jsem pﬁesvûdãená, Ïe oba ty typy vzdoru jsou stejnû
obdivuhodné. Pan profesor Franûk na jedné besedû ﬁekl - kaÏd˘
pokus pﬁeÏít byl vlastnû vzdor. To platí zejména v pﬁípadû divadla
v Terezínû, to nebyla Ïádná slabost, to byla kreativita a schopnost
nûco vytvoﬁit, a psychologick˘ úãinek byl velmi pozitivní, lidem
to dávalo sebedÛvûru a to je ohromná vûc.
Pomáhalo to lidem, pro které se hrálo, i tûm, kteﬁí sami hráli.
Obûma skupinám to hodnû pomáhalo, a to urãitû nebylo
v nûmeckém programu.
KdyÏ dûlám rozhovory s lidmi, které dûlám velmi ráda, tak se
taky ptám, jak˘ byl vztah mezi obecenstvem a herci. Z toho

Vy uÏ jste tu na‰la snad kaÏdého, kdo se na terezínské kultuﬁe
podílel, aÈ uÏ aktivnû nebo jako divák. Mohla byste k tomu
nûco ﬁíct?
Ty rozhovory jsou velice rÛzné a jsem moc ráda, Ïe lidé jsou
ochotní se mnou mluvit, protoÏe to musí b˘t tûÏké znovu oÏivovat
ty smutné vzpomínky. Ale nûkdy je to i pro nû dobré, protoÏe
mÛj cíl není sly‰et, jaké hrÛzy proÏili, o tom se hodnû pí‰e, hodnû
se o tom ví, ale ménû je známá ta stránka vzdoru. Ptám se jich,
co dûlali je‰tû v té mezifázi. Urãitû uÏ to nebyl normální Ïivot,
ale urãitû to nebylo tak hrozné jako v dal‰ích táborech. Je‰tû mûli
své ‰aty, kdo mûl ‰tûstí, mûl je‰tû svou rodinu, nûkdo mûl kontakty s pﬁáteli venku. Zajímá mû, jak se s tím ãlovûk vyrovnává,
jak se snaÏí v tûch podmínkách Ïít. UÏ od zaãátku, kdyÏ jsem
o tom sly‰ela poprvé, mû fascinovalo, jak umûní pomáhalo. Cílem
m˘ch rozhovorÛ není ani tak pﬁesnû znát, co se dûlalo, ale proã?
Jak˘ byl pﬁínos této ãinnosti pro posluchaãe a pro herce. Proã to
dûlali? Jak to brali, co to pro nû znamenalo, chápali to jako vzdor,
nebo v tom bylo nûco jiného? Je zajímavé sly‰et o konkrétních
detailech, aÈ uÏ na to vzpomíná herec nebo divák. KaÏd˘ osobní
záÏitek je zajímav˘. KdyÏ se ptám - proã jste hráli, ﬁeknou tﬁeba byli jsme mladí, byla tam nuda, chtûli jsme nûco dûlat. Samozﬁejmû,
Ïe hlavnû mluvím s lidmi, kteﬁí byli tehdy mladí.
Asi skoro jenom s nimi, ti druzí uÏ vût‰inou neexistují.
Ano, ﬁíkají, byli jsme mladí, ãasto jsme byli je‰tû mezi sv˘mi
kamarády, nûkdy i s kamarády, se kter˘mi jsme hráli divadlo
je‰tû v Praze nebo v Brnû. A kdyÏ jsme se znovu setkali, zaãali
jsme zase hrát. Znáte Gabriela Dagana, tenkrát to byl PaÈa Fischl?
Ov‰em, znám ho dosti dobﬁe.
Mûla jsem s ním v Izraeli úÏasn˘ rozhovor. Je to psycholog,
b˘val˘ herec, dramaturg, je to expert. Ale kdyÏ jsem mu poloÏila
otázku - jak˘ pﬁínos to byl pro vás?, co to pro vás znamenalo?,
proã jste to dûlali?, tak sedûl, uvaÏoval, a pak ﬁekl - my jsme o tom
tolik nepﬁem˘‰leli, my jsme to neanalyzovali, my jsme to dûlali.
Ale mû zajímá i ten rozdíl, kdyÏ ãlovûk v tûch podmínkách
je a prostû reaguje, a myslím, Ïe reakce na kulturní akce byla
geniální, a potom, kdyÏ ãlovûk stárne a ptá se - co to vlastnû
znamenalo pro nás, jak˘ to byl pro nás pﬁínos? To je komplikovaná otázka. A to je cílem mé dizertaãní práce, snaÏit se odpovûdût, jak˘ to mûlo pﬁínos. Myslím, Ïe obrovsk˘, ale pﬁesnû to
popsat, to je tûÏká vûc.

Velice vám dûkuji za rozhovor
- a Michalu Stránskému za nápad vás vyzpovídat.
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SüsslandÛv dopis z ãervna 1945
Bratry Viliho a Jiﬁího Süsslandovy jsme v Terezínû znali spí‰ jako bratry Cajlajsovy nebo i Zeileisovy. Pod tímto jménem
se vût‰inou podíleli na terezínském kulturním Ïivotû jako herci v divadelních a kabaretních pﬁedstaveních, obvykle ve spojení
s Karlem ·venkem.
Se jmény v‰ech tﬁí tûchto nadan˘ch mlad˘ch muÏÛ jsme se znovu setkali pﬁi ãetbû kopie originálního dopisu star‰ího,
Viliho Süsslanda. Napsal jej záhy po návratu do âech pﬁítelkyni Ili a popisuje v nûm nejtûÏ‰í ãást jejich váleãného osudu. Jiﬁí
Süssland a Karel ·venk uÏ se domÛ nevrátili, také Vilém zemﬁel nedlouho po válce. Dopis je dlouh˘, obsáhl˘, a ãte se velmi tûÏce.
Jeho podstatné pasáÏe (bez úprav) pﬁetiskujeme.
p

7. VI. 1945
Moje zlatá Ili!
NemÛÏe‰ si ani pﬁedstavit moje pﬁekvapení, kdyÏ se mi dostal
TvÛj dopis do rukou. Mohu Ti tak v‰echno popsat, proÏívali jsme
s Jirkou chudákem v‰echno aÏ do konce. Radûji bych ov‰em
s Tebou mluvil, ale to by bylo asi tûÏko pro Tebe moÏné. Pokusím
se alespoÀ struãnû v‰echno popsat, neboÈ jsem také nemocen
a hroznû seslábl˘.
…V Osvûdãínû jsme ãekali pﬁesnû mûsíc, pak nás odvezli
skupinu „kovodûlníkÛ“ do Thüringen, do mûsteãka Meuselwitz,
kde na nás ãekal mal˘ koncentrák a kde jsme pracovali v muniãní
továrnû HASAG. …Já s Jirkou jsme sice pracovali kaÏd˘ v jiné
hale, ale oba jsme byli uvnitﬁ, coÏ mûlo …v˘hodu hlavnû v zimû,
kdy jsme nemuseli tak mrznout jako na pﬁ. Schwenk a Bubík.
…Jsme ‰Èastni s Jirkou, Ïe jsme spolu, závidí nám v‰ichni,
Ïe máme jeden druhého. Jirka sná‰í v‰e lépe, hlavnû hlad, mnohem
lépe neÏ já. …Karel nese tûÏce hlad a hlavnû hroznû mrzne venku
pﬁi práci, která je pro nûho tûÏká. …Jednoho rána posílají nás
z fabriky do lágru. …Jako blesk proletí lágrem zpráva, Ïe Meuselwitz se vyklizuje a koncentrák likviduje. …OdjíÏdíme
v otevﬁen˘ch vagonech napresováni a s nepatrn˘m mnoÏstvím
proviantu, …neznámo kam.
…Asi za 4 dny zastavuje vlak v hraniãní stanici Graslitz-Kraslice.
Dál se nejede, zÛstáváme stát na nádraÏí na zadní koleji. Po prvé
nám rozdávají proviant, 1 bochník chleba pro 10 lidí. Bydlíme
ve vagonech, v noci mrznem a jsme ‰Èastni, mÛÏeme-li si aspoÀ
chvíli sednout. Ti, kteﬁí se umûjí rvát, …dokonce leÏí, zato musí
nûkteﬁí stát. Tû‰íme se na ráno, snad bude nûco k jídlu. 1 bochník
chleba na 16 lidí. Zaãíná to pûknû. Poláci vyãenichali krechtu
s bramborama, neÏ se odhodláváme s Jirkou, hrabe se uÏ v krechtû
70 PolákÛ. Cpeme si s Jirkou kapsy. Poláci mají pﬁi ruce pytle,
brambory v nich mizí, v tom pﬁicházejí esesáci, slepé v˘stﬁely,
utíkáme zpátky, kaÏd˘ máme asi 10 brambor, Karel nemá nic,
je chudák indisponovan˘, má jiÏ del‰í dobu hroznû oteklé nohy
a nemÛÏe chodit.
…Zase do vagonu, snad budeme sedût, samozﬁejmû zase
pﬁi‰li s Jirkou pozdû. Máme ale ‰tûstí, mÛÏeme se stﬁídat, Jirka
uÏ sedí. …Tﬁetí den. Chleba myslím Ïádn˘, za to k veãeru nálet
TieffliegerÛ na nádraÏí. …Pﬁi náletu leÏíme s Jirkou ve vagonû,
teprv pozdûji se zvedáme, a v‰e se jiÏ rozbíhá smûrem do blízk˘ch
lesÛ. …Vagony se vyprázdnily a v‰e prchá pryã. …Mávají na nás
dva kamarádi, pﬁipojujeme se k nim a vstupujeme do lesa.
Nav‰tûvujem nûkolik barákÛ, dostáváme trochu jídla, o noclehu
nechtí ov‰em ani sly‰et, mají strach, v dal‰ích domcích podobné
zku‰enosti. …Dohadujeme se, co dál. …Rozhoduje Volkssturm,
kter˘ nás potkává na cestû a odvádí na nádraÏí, kde nás s ohromn˘m
zadostiuãinûním vykonané povinnosti pﬁedává SS. …Témûﬁ v‰e
se mezitím vrátilo, …1:0 pro Nûmce. …Asi ãtvrt˘ den 1 chleba na

p

p

16 osob. 1 mas. konserva na 20 osob. …Zaãíná hlad, nûkteﬁí lidé
se mûní ve zvíﬁata. …PﬁijíÏdí mnoho aut s vojáky i civily, znaãn˘
chaos, nastupujeme pﬁed vagony, rozdûluje se zbyl˘ proviant.
1 bochník na osobu, 1 konserva pro 6 osob. Seﬁazují nás na silnici a zaãíná pochod. …Cíl pochodu Falknov. …Zaãíná se stmívat,
konstatujeme, Ïe se páni SS od nejvy‰‰ího aÏ po nejniÏ‰í scvrkli.
Jásáme, jsme svobodni, teì nûkde pﬁespíme a ráno se dáme
zajmout Ameriãany. ProÏíváme krásn˘ veãer, po prvé svobodní!
…Hned po setmûní zastavuje nás Volkssturm, odvádí celou
skupinu do mûsteãka do ‰atlavy a odtamtud je‰tû téÏe noci
na jiné místo, tam uÏ ãekají jiné pochytané skupiny. Mnoho
z âechÛ chybí. Maìaﬁi a Poláci témûﬁ v‰ichni vítají nás jízliv˘m
úsmûvem. 2:0 pro Nûmce. …Páni SS se jiÏ zase trousí jeden
po druhém a ﬁadí nás k dal‰ímu pochodu. …Nastává pochod
hladu a útrap.
…A tak to zaãlo, nejdﬁív Karlovy Vary, Podboﬁany, Ludice
k Manûtínu, na PlzeÀ a zase zpátky jakoby k LounÛm, nakonec
Îatec a pak snad Litomûﬁice a Terezín. KaÏd˘ den 20 - 25 km,
nûkdo má dﬁevák, nûkdo má dokonce na druhou nohu botku,
Karel Schwenk je bos, má hroznû oteklé nohy, ãasto jdeme
v horách, padá sníh, jak v tom ãvachtají Schwenkovy nohy. ¤íká,
Ïe uÏ nemÛÏe dál, zÛstává pozadu, tam ho pohánûjí SS kolbou
a pﬁeci to jde kupﬁedu. My tﬁi zaãínáme b˘t unaveni. …Neumíme
se rvát o jídlo. Jedin˘ Jirka, ten je‰tû vÏdycky nûco seÏene
pro mne i pro Karla. Jak je ‰Èastn˘, kdyÏ má v ruce kus chleba,
kter˘ mu hodila babka z jednoho nûmeck˘ho baráãku, kdyÏ se
SS nedíval, nebo urval kus tuﬁínu nebo ﬁípy nebo pár brambor.
Zase jeden den na suchu, ﬁíkáme a spokojenû se zakusujeme
do cukrovky jako kdyby to byla nejlep‰í pochoutka. Spíme venku,
je dost zima, ale tulíme se k sobû, takÏe je nám docela dobﬁe,
zvlá‰tû kdyÏ je nûco v Ïaludku, Jirka dokonce sehnal vajgla.
…Hor‰í je ranní probuzení a dal‰í pochod. …Zase dnes 25 km,
ani se nekoukáme kudy jdem, je hlad, cukrovka podivnû pálí v krku,
dostáváme prÛjmy, skoro kaÏd˘, pﬁíkopy jsou lemovány skrãen˘mi
muÏi a Ïenami, i já s Jirkou ãasto spou‰tíme kalhoty, ãasto nestojí za to ani zapínat pásek. âím víc tuﬁínu, studen˘ch brambor,
ménû chleba, tím ãastûji se skáãe do pﬁíkopu. …Veãer Ïenou nás
do stodoly, jsme nûjací slabí, ani se nesháníme po jídle, unaveni
usínáme po absolvované rvaãce o místo ve stodole, zahrabáváme
se do slámy. JirkÛv prÛjem se stále zhor‰uje, zaãíná se bát jíst.
KaÏd˘ druh˘ den pokraãujeme v pochodu, táhneme od vesnice
k vesnici, spíme ve stodolách, dostáváme nûkdy mal˘ krajíc chleba,
tak jednou za 4 dny, jinak brambory, nûkdy dokonce polévka.
Máme velk˘ hlad. JirkÛv prÛjem se hor‰í, jiÏ se stává, Ïe nemÛÏe
udrÏet stolici a pﬁi sebemen‰ím pohybu neudrÏí v˘kaly. Hroznû ho
to deprimuje. …Nejvíce bojíme se noci, kdy leÏíme jeden vedle
druhého a v‰ichni nadávají nám prasat. …Jirka hroznû slábne.
LeÏíme jeden vedle druhého, aspoÀ z jedné strany mohu ho chránit
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pﬁed polsk˘m sousedem, kter˘ je ochoten zmlátit ho, protoÏe se
posral. Ili, nemÛÏe‰ si pﬁedstavit, co Jirka vytrpûl. Oba jsme hroznû
slabí, uÏ se neholíme, ale ani nemyjeme, o jídlo se starám chabû
já, jsem také silnû oslábl˘.
…Schwenka jsem schoval v jedné stodole, nemohl dál, od té
doby o nûm nevím. …Zase leÏíme ve stodole, Jirka ﬁíká, Ïe nemÛÏe
dál. Po dlouhém dohadování se rozhodujem, Ïe se ráno skryjeme
ve slámû a Ïe dál nepÛjdeme.
…âasnû ráno vylézáme aÏ na patro a tam se zahrabáváme,
rozhodnuti, Ïe dále nejdem. Ráno v‰e nastupuje, SS prohlíÏí pÛdu. …Ani ned˘cháme, dnes je v‰ak dÛkladná prohlídka, …nûkdo
píchá pu‰kou do snopu, uÏ nás vidí. Auf! los! Ihr Schweinehunde!
…Jirka se chce nechat zastﬁelit, pﬁipojuji se k tomu, SS se v‰ak
k tomu nemá, . . .
…obrací pu‰ku a paÏbou tak dlouho mlátí Jirku do hlavy,
neÏ se podaﬁí vytáhnout ho násilím ze slámy a Ïene nás paÏbou
po schodech na dvÛr. …Jirka cel˘ zkrvavûl˘ se do mne zavû‰uje
a vydáváme se na cestu za ostatními v doprovodu hulákajícího
esesáka. Za vesnicí Jirka klesá k zemi, vleku ho k pﬁíkopu. Dostávám rozkaz ho nechat leÏet a jít dál. Nemohu se hnout. Esesák
mne mlátí paÏbou. Jirka mne prosí, abych ‰el. Esesák do mne
bu‰í jako zbûsil˘. Sbohem, Jirko, 3:0 pro Nûmce.
…Jirku naloÏili nakonec na vÛz a od té doby ho vozí s námi.
Veãer se setkáváme ve stodole. …Vypadá hroznû, vyhubl˘, ‰pinav˘ (to jsem koneãnû také), tûla máme roz‰krábaná, hroznû nás
‰típou v‰i, máme jich tisíce a tisíce, uÏ je ani nechytáme.
Sundávám mu kalhoty, abych mu je u pumpy vypral. Je mi za to
vdûãn˘, jako kdybych bÛhví co pro nûho udûlal. Hroznû ho deprimuje, Ïe se nemÛÏe udrÏet v ãistotû. Poláci ve stodole uÏ na nás
vykﬁikují posraní Süsslandi a nechtí nás nikde nechat leÏet.
…Druh˘ den dal‰í pochod, Jirka jezdí na voze, já chodím pû‰ky.
Veãer se setkáváme ve stodole. Oba silnû slábneme, zvlá‰È Jirka,
kter˘ následkem hrozn˘ch prÛjmÛ jiÏ sotva mÛÏe chodit.
…Nemocní belhají se za námi k Ohﬁi, vzkazují mi, Ïe Jirka
a je‰tû ãtyﬁi zÛstali leÏet nûkde na louce. …Jirka je na prudkém
slunci, hroznû zamazán vlastními v˘kaly, pln˘ much, prostû
v hrozném stavu. Usmívá se slabû a mává na mnû chabû rukou.
…Teprve k veãeru podaﬁí se Jirku odvléci k blízkému stohu,
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rozhodujeme se, Ïe tam pﬁespíme. Pﬁed tím odhodlávám se dobelhat
do blízké vesnice a sehnat nûco k jídlu. Ve vesnici se dovídám, Ïe
SS opustili táboﬁi‰tû a Ïe uÏ vÛbec v‰ichni vojáci vyklidili vesnici.
Tak je konec, jásám, ani nesháním jídlo a pokud moÏno, spûchám
za klukama. Máme v˘bornou náladu, zítra se vydáme do vesnice
a jsme zachránûni.
…Probouzíme se do prudkého sluníãka. Honím kluky aby
vstávali. Je to v‰ak marné, …jsou naprosto zesláblí. …Koneãnû
pﬁichází záchrana, jako zázrakem. Objevují se dva mladí muÏi
na kolech, s pu‰kami, na prsou trikolory. Jsou to âe‰i a jdou nám
na pomoc.
Jirka je jak v extázi, nazdar kluci, kﬁiãí, koneãnû jsme zachránûni! âe‰i s pu‰kami beze slov nasedají na kola a v zápûtí
rekvírují na blízkém poli vÛz i s koÀma a koãím a odváÏejí nás
do vesnice. Tam nám pﬁipraví pokoj v jednom domku, ãtyﬁi lÛÏka,
pﬁiná‰ejí jídlo a v‰e co potﬁebujeme. …Koneãnû mohu Jirku
trochu om˘t a pak uloÏit na lÛÏko. Vypadá pﬁí‰ernû, jako
kostlivec, srdce slabé, vyhladovûl˘, umoﬁen˘ a oslábl˘ neustál˘mi prÛjmy. …Bylo by tﬁeba lékaﬁe pro Jirku. …Vypadá
to tak, Ïe nejhÛﬁe je na tom Jirka, ten je nejslab‰í. …Nejlep‰í
jsem já, kter˘ pﬁece mÛÏe stát alespoÀ na nohou a ponûkud
poslouÏit Jirkovi.
Jirka je dost netrpûliv˘, stále volá po lékaﬁské pomoci. …Ve vesnici není lékaﬁ, nevím si jiÏ rady. Dávám mu Baldriánové kapky,
nejradûji by vypil celou skleniãku. Má takovou touhu aby se
uzdravil, aby to pﬁeÏil. Zuﬁím nad svou bezmocností.
Teprve druh˘ den ráno odjíÏdíme na valníku do Îatce, tam nás
pﬁejímají lékaﬁi a milosrdné sestry, jsme odv‰iveni, uloÏeni v‰ichni
ãtyﬁi na jednom pokoji. …Druh˘ den Jirka dostává injekci na posílení srdce, injekci hroznového cukru, infusi. Obãas zaãíná
blouznit. …Sestra mne upozornila, Ïe je to velmi ‰patné. Chudák
Jirka rve se se smrtí, vím to, v noci na 13. kvûtna je situace kritická.
Chudák si rozhaluje ko‰ili, …pak uÏ jen tûÏko d˘chá, stále nepravidelnûji. Ve tﬁi ãtvrtû na dvanáct 14. V. 1945 umírá…
Milá Ili, srdeãnû Tû zdraví TvÛj
Vili Süssland.

(Opsáno podle kopie pÛvodního dopisu. Podle TPK, str. 506 zemﬁel Jiﬁí Süssland 14. 5. 1945, je uveden v oddíle „Osvobození se doÏili“.)
Dûkujeme Jiﬁímu Roãkovi, kter˘ byl jedním ze vzpomínan˘ch ãtyﬁ pﬁátel, a dopis nám z USA poslal.

V¯STAVA FOTOGRAFIÍ Z TEREZÍNA V BERLÍNù
V evangelickém kostele St. Marienkirche na Alexandrovû námûstí v Berlínû se od 17. ãervna do 31. ãervence t.r. konala pod
názvem „Terezín není muzeem“ v˘stava fotografií manÏelÛ Kurta Dziubeka a Waltraud Dettlingové. Dvakrát v posledních letech
nav‰tívili b˘valé ghetto Terezín a tak silnû na nû zapÛsobilo, Ïe se rozhodli své dojmy zachytit na fotografick˘ papír. Proto vznikly velmi zvlá‰tní snímky vypovídající o utrpení a stra‰idlech minulosti v tomto podivném mûstû, ale i o jeho dne‰ní realitû.
Na vernisáÏi se se‰lo hodnû lidí, kteﬁí se zajímali nejen o fotografie, ale také o vystavenou pamûtní knihu se jmény berlínsk˘ch
ÏidÛ, odvleãen˘ch do Terezína a dal‰ích táborÛ. Dotazovali se i na Ïivot v ghettu a musela jsem odpovídat na mnoho otázek.
Dík za uspoﬁádání této zásluÏné v˘stavy patﬁí zejména paní Anneliese Funkeové z evangelické církve v Berlínû.
Doris Grozdanoviãová
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HANA
Hana bytostnû nesná‰í antisemity. PociÈuje odpor k rasistÛm v‰eho druhu, k perzekucím men‰in, ke kriminálÛm pro politické
odpÛrce totalitních reÏimÛ. Na rozdíl od
jin˘ch, Hana se vzpírá bezpráví, i kdyÏ se jí
osobnû net˘ká. Má to ‰tûstí, Ïe nepatﬁí
k Ïádné snadno identifikovatelné men‰inû.
V davu byste ji nerozpoznali.
Hlavy státÛ, politiãtí ãinitelé a kazatelé
nûkter˘ch církví uÏ zase vyz˘vají své stoupence k vraÏdám jako nástroji k dosaÏení
blaha. Není obtíÏné vybavit si v mysli obdobné
hartusení a dav jásající nad‰ením pﬁi slibu,
Ïe svût bude oãi‰tûn od ÏidÛ... Tûm, kdo
byli oãit˘mi svûdky, resp. pﬁedmûtem onoho
slibu a jeho provedení, bûhá mráz po zádech. Av‰ak i ﬁada svobodomysln˘ch lidí
se domnívá, Ïe jde o prázdná slova. To je
omyl. Liberální spoleãnost si musí uvûdomit, kam vede nezájem o události „jinde“,
„daleko“.
Je dobﬁe, Ïe pﬁeÏiv‰í holocaustu nav‰tûvují ‰koly a vykládají dûtem své záÏitky
z období ‰oa. Za nemnoho let uÏ tu Ïádní
oãití svûdkové nebudou, a holocaust se pﬁipojí k ﬁadû historick˘ch událostí, uvádûn˘ch
(nebo taky ne) v uãebnicích dûjepisu více
ãi ménû ob‰írnû, jako apostrofa, pﬁípadnû
jako v˘plod fantazie.
V nûkter˘ch zemích je v˘uka holocaustu
povinn˘m pﬁedmûtem. Není náhoda, Ïe napﬁíklad Nûmecko zakódovalo toto téma
do ‰kolních osnov. V mnoha jin˘ch zemích,
které necítí tuto odpovûdnost nebo se jim
holocaust nehodí do politického programu,
se o této historické skuteãnosti nemluví.
Hana je uãitelkou na jednom ãeském
gymnáziu; uÏ pﬁed lety, jako jedna z mála,
si kladla otázku, kam se podûli Ïidov‰tí
sousedé. Na rozdíl od pﬁeÏiv‰ích, jejichÏ
samé ego je impregnované holocaustem,
Hana není zatíÏena minulostí, jen hledá
pravdu, kterou je tﬁeba mlad˘m lidem
v‰típit. A podle tohoto svého vnitﬁního
pocitu zaãala uãit o holocaustu své Ïáky
na gymnáziu.
Hana je spoluautorkou gymnaziální
uãebnice, která pasáÏ o holocaustu uvádí
textem Primo Leviho: Vy, kdoÏ Ïijete v bezpeãí sv˘ch vyhﬁát˘ch domovÛ, vy, kdoÏ se
veãer vracíte k teplému jídlu a pﬁátelsk˘m
tváﬁím: PovaÏte, je-li ãlovûk ten... co umírá
pro nic za nic. V uãebnici je i kapitola o Ïidovském chlapci, terorizovaném ãesk˘m
uãitelem, i text Petra Ginze, zavraÏdûného
v Bﬁezince. A také v˘Àatek z textu Jiﬁího
Ortena i ze ·kvoreckého románu Sedmiramenn˘ svícen. Aseznamy dûtí z Terezínského
domova s poznámkou zahynul a v ojedinûl˘ch pﬁípadech pﬁeÏil. Je v ní popis funkce
tábora Osvûtim-Bﬁezinka. V uãebnici jsou
vyobrazeny kameny ze Zahrady vzpomínek

Titulní strana kníÏky „SpoluÏáci“, kterou vydalo plzeÀské gymnázium v roce 2005

nesoucí jména mrtv˘ch; kameny jsou
ãisté, nûkdo je nedávno umyl, se‰krabal
‰pínu tﬁeba i nehty, urãitû to nebyli náhodní
kolemjdoucí.
Dal‰í publikace, kterou Hana nazvala
„Sborník“, je literárnû i graficky upraven˘
skvost o „spoluÏácích“. Kniha je symbol,
neznázorÀuje jen jedno specifické gymnázium, ale kaÏdé gymnázium, kaÏdou ‰kolu
v zemi. Mûla by slouÏit i vládním byrokratÛm jako v˘zva, Ïe holocaust, ani jiná bezpráví nelze pﬁecházet mlãením. Knihu
pﬁipravila skupina dûtí pod Hanin˘m
vedením. Toto malé veledílo je obsahovû
i prezentaãnû tak bohaté, Ïe je nelze v jednom odstavci plnû charakterizovat a zejména nûkolika slovy vyjádﬁit jeho celkov˘
obsah a duch. Sborník není jen bûÏnou
uãebnicí; má totiÏ du‰i. Autoﬁi snad mûli
na mysli uctít památku b˘val˘ch ÏákÛ
jejich gymnázia, ale ve skuteãnosti vyslovili globální naﬁãení lidské spoleãnosti,
‰patnosti, je voláním, dosud marn˘m,
Ïe se holocaust v jakékoliv podobû uÏ nikdy
nesmí opakovat. Sborník nám pﬁibliÏuje
b˘valé studenty plzeÀského gymnázia,
ukazuje jejich fotografie, dopisy, rodinné
Ïivoty, neÏ byly decimovány, nacistická
naﬁízení, antisemitské lÏi, Belzec, Sobibor,
Osvûtim-Bﬁezinku... likvidaci ãlovûka.
Knihu nelze kladnû zhodnotit jen krátk˘m souhrnem, tím ménû, kdyÏ si uvûdomíme, Ïe ji nevytvoﬁily obûti pﬁedsudkÛ,

rasismu anebo nacismu, ale mladí lidé,
kteﬁí pravdu teprve hledají.
Hana a nûkolik jejích ÏákÛ/spolupracovníkÛ plánují nyní pﬁípravu dal‰ího
sborníku o dvanácti chlapcích, ubytovan˘ch
v jednom pokojíku Terezínského ghetta.
Kniha vyjde pod titulem ãísla pokoje;
místnosti tam byly oãíslovány stejnû jako
pozdûji osoby, v nich Ïijící. Tito chlapci
byli postupnû deportováni z Terezína „na
v˘chod“ do vyhlazovacích a koncentraãních
táborÛ. Polovina z nich byla zavraÏdûna.
Ze zbytku chlapcÛ, kteﬁí nacistické bûsnûní
pﬁeÏili, nûkteﬁí zemﬁeli po válce pﬁirozenou
smrtí, jeden z je‰tû Ïijících se vypracoval
na pozici dûkana slovutné univerzity, jednomu se stále nedaﬁí pochopit, oã ãlovûku
jde, jeden odmítá zab˘vat se sv˘m pÛvodem
a minulostí. Hana a její skupina shání informace o tûchto dvanácti chlapcích, o kaÏdém z nich, o jejich rodinách, domovech,
ãinnostech, o jejich obavách a nadûjích,
aby oni a jim podobní nezmizeli ze svûta
jen jako popel a d˘m.
Hana a její Ïáci obãas nav‰tûvují místa
b˘val˘ch vyhlazovacích táborÛ. Snad z piety
a snahy porozumût. Po zavíracích hodinách, po odchodu turistÛ, tam vládne ticho.
Hana je smy‰lené jméno. Protagonistka
tohoto textu si nepﬁála b˘t jmenována, tvrdí,
Ïe „takov˘ch jako já je tu plno“, s ãímÏ
rozhodnû nelze souhlasit.
Tom Luke
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12 milionÛ mrtv˘ch
esesákÛ a Mr. Jábych
Nejménû jednou, ale spí‰ opakovanû,
se to stalo kaÏdému prÛvodci po místech
spojen˘ch s holocaustem. UÏ jsem se o tom
kdysi zmiÀoval, ale jistû nikoli jenom já.
Pﬁesto mû nedávná zku‰enost vyprovokovala, abych se k tomu vrátil a alespoÀ tímto
ãlánkem se s tím vyrovnal; úplnû se s tím
vyrovnat nelze.
Rozhovor, kter˘ uvedu, se neodb˘val
úplnû tak, jak jej líãím; dovolil jsem si
urãitou dávku básnické licence. Ale to
podstatné, nepﬁeklenutelná propast ve vnímání chování a moÏností skuteãn˘ch obûtí
holocaustu, a tûch, kdo znají holocaust jen
z vyprávûní, ãetby a filmÛ, existuje a není
vymy‰leno.
Mr. Jábych: „Jednu vûc naprosto nechápu. Jak to, Ïe jste si dali v‰echno líbit?
Já bych to rozhodnû nepﬁipustil!“
PrÛvodce: „VÏdyÈ jsem vám pﬁece vysvûtlil, jak se ta jednotlivá poníÏení a dílãí
ztráty lidsk˘ch práv a dÛstojností dály postupnû. Jak jsme byli postupnû okrádáni
nejen o majetek, ale o v‰echno, co ãlovûk
potﬁebuje k Ïivotu, aÏ se z nás staly skelety,
potaÏené kÛÏí.“
Mr. Jábych: „No právû. KdyÏ uÏ jste se
dostali aÏ do Osvûtimi - Bﬁezinky a vûdûli
jste, Ïe taky na vás ãeká plynová komora,
proã jste se nevzbouﬁili?“
PrÛvodce: „Jak si to pﬁedstavujete?
Byli jsme polomrtví hladem a dﬁinou
a beze zbranû.“
Mr. Jábych: „Já bych se vrhnul na nejbliÏ‰ího esesáka a vytrhnul bych mu pistoli
z pouzdra. Já bych nejdﬁív zastﬁelil jeho a pak
aspoÀ je‰tû jednoho dal‰ího.“
PrÛvodce: „Opravdu si myslíte, Ïe by se
to lidskému stínu povedlo?“
Mr. Jábych: „Mnû urãitû. Já bych to
urãitû zvládl. A víte, jak˘ by byl v˘sledek?
Nejen ‰est milionÛ mrtv˘ch ÏidÛ, ale taky
dvanáct milionÛ mrtv˘ch esesákÛ!“
PrÛvodce: „I kdybych pﬁipustil va‰i
nesmyslnou a za vlasy pﬁitaÏenou teorii,
uvûdomte si, kolik bylo v onûch ‰esti milionech dûtí, Ïen a star˘ch lidí.“
Mr. Jábych: „S k˘m vlastnû jste, s Ïidama nebo s esesákama? Ale dobﬁe.
PﬁipusÈme, Ïe tûch, kdo by byli schopní
jednat jako já, byly jen dva miliony. Stejnû
by to znamenalo ãtyﬁi miliony mrtv˘ch
esesákÛ.“
Po podobné, byÈ ponûkud ménû absurdní v˘mûnû názorÛ, se obãas pokusím
kontrovat stejnû nesmyslnû.
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PrÛvodce: „Holocaust je nejen nejvût‰í
zloãin lidsk˘ch dûjin, ale i obrovské selhání takzvan˘ch západních demokracií. Spojené státy (jistû ãtenáﬁ bez námahy uhádl,
z které zemû Mr. Jábych pochází) nevydaly v onûch letech, kdy je‰tû bylo moÏno
zachránit velkou ãást evropského Ïidovstva,
ani jedin˘ affidavit navíc neÏ obvykle.
Proã?“
Mr. Jábych: „Vy máte ale naivní pﬁedstavu. Copak si mohla Amerika dovolit,
aby do ní pﬁijely statisíce nebo miliony
emigrantÛ? Kde by sehnali práci? Kdo by
je Ïivil?“
PrÛvodce: „PouÏiji stejnû naivní a nereálné metody jako vy pﬁedtím. V USA
je pﬁece vlivná Ïidovská lobby. Proã nepﬁinutila prezidenta a vládu?“
Mr. Jábych: „To si myslíte, Ïe se mûl
pan Roubitchek, pan Pick nebo pan
Goldstein sebrat a zajít za prezidentem?
To si myslíte, Ïe je to tak jednoduché?“
PrÛvodce: „Jistû to není jednoduché,
ale já bych to udûlal.“
Nane‰tûstí nebyly mezi lidsk˘mi troska-

mi dva miliony tak stateãn˘ch, pohotov˘ch
a hbit˘ch hrdinÛ jako Mr. Iwouldhave.
Mr. Jábych je nûkdy star‰í pán, jindy
muÏ ve stﬁedních letech, jindy mlad˘ svalovec, hráã amerického fotbalu, kter˘ by
mohl skály ... prodávat.
To, Ïe se obûti holocaustu nebránili,
nevyãítají jen ameriãtí Ïidé. I generace narozená v Izraeli po II. svûtové válce mûla
sv˘m rodiãÛm za zlé, Ïe „‰li na jatka jako
ovce“. Pro ni zaãaly moderní dûjiny lidstva
zaloÏením státu Izrael. Teprve pﬁíslu‰níci
dal‰í generace, generace vnouãat pﬁeÏiv‰ích, aspoÀ zãásti pochopila, ãím pro‰li jejich
prarodiãe, a podle toho se chová.
Co z toho plyne?
- Existují nepochopitelné vûci
(události, osudy).
- Existují nesdûlitelné vûci
(události, osudy, pohnutky, ãiny).
- Lidstvo jako celek je nepouãitelné.
Pavel Stránsk˘

Vzpomínka
na Erika Poláka
V jednom z velmi tepl˘ch letních dnÛ, v nedûli
25. ãervna v odpoledních hodinách, se se‰li v Magdebursk˘ch kasárnách v Terezínû ãetní pﬁátelé, kolegové
a dal‰í souputníci Erika Poláka u pﬁíleÏitosti vydání
jeho vzpomínkové kníÏky Tﬁi kapitoly, která obsahuje, jak vydavatel upozornil, ve skuteãnosti jen první
z nich. Díky za ni.
Erik ji napsal v roce 1988 a sleduje v ní období
svého Ïivota, asi od sv˘ch ‰esti let, zhruba do konce války, ve v‰ech jeho souvislostech
a sloÏitostech, které doba, v níÏ Ïil, Ïidovskému chlapci pﬁiná‰ela. Vzpomínky jsou
pﬁehledné a pﬁesné, nezapﬁou autorovo povolání historika.
Setkání zahájil vydavatel, ErikÛv syn Jirka, kter˘ podûkoval v‰em, kdo se na jejím
vzniku podíleli.
Dále promluvila pﬁedsedkynû Terezínské iniciativy Dr. Dagmar Lieblová, která se
vûnovala zejména okolnostem vzniku Terezínské iniciativy, na níÏ se Erik v˘znamnû
podílel.
Jako poslední promluvil spisovatel Arno‰t Lustig, kter˘ se s Erikem znal od dûtství.
Oba patﬁili ke známé libeÀské dûtské Ïidovské partû. Pﬁipomnûl rÛzné situace a pﬁíbûhy, které spolu proÏili, a upﬁímnû pﬁivítal vydání této vzpomínkové publikace, k níÏ
sám napsal úvodní slovo.
V dal‰í ãásti setkání se úãastníci pﬁesunuli do pﬁízemí kasáren, kde bylo, jako obvykle
v Terezínû, pﬁipraveno v˘borné a esteticky krásné obãerstvení. Hosté si je‰tû dlouho
pﬁíjemnû povídali.
La.
Erik Polák na kresbû z roku 1949
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AMOS OZ O OÎEHAV¯CH
PROBLÉMECH DNE·KA
Dostala se mi do ruky neobyãejnû zajímavá kníÏka, útlá rozsahem, ale ‰iroká a dÛleÏitá obsahem. Nejradûji bych ji tu celou
ocitovala, coÏ je ov‰em nemoÏné, a proto se alespoÀ vynasnaÏím
pﬁiblíÏit vám její my‰lenky.
Je to kniha Amose Oze, dnes asi nejv˘znamnûj‰ího izraelského
spisovatele, i do ãe‰tiny hojnû pﬁekládaného. Jsou to tﬁi pﬁedná‰ky, které autor pronesl v roce 2002 na univerzitû v Tübingenu
a v roce 2004 kniÏnû upravil. Z anglického originálu Help Us to
Divorce ji v roce 2006 pod ãesk˘m názvem Jak vyléãit fanatika
vydalo nakladatelství Miroslav Horáãek - Paseka.
První pﬁedná‰ka má titul Mezi dvûma právy a ukazuje na základû historick˘ch zku‰eností tragické následky boje mezi dobrem
a zlem, mezi právy a nároky jednûch proti stejnû oprávnûn˘m
nárokÛm druh˘ch. Neústupnost a z toho vypl˘vající agrese brání
ãasto jedinû moÏnému ﬁe‰ení - kompromisu. Autor, pﬁestoÏe rozen˘ a vûrn˘ Izraelec, se vyjadﬁuje k hledání cesty, vedoucí k ukonãení
válek a konfliktÛ v blízkov˘chodním prostoru a vidí ji ve vzájemné
dohodû, která povede k vytvoﬁení dvou státÛ, Izraele a Palestiny.
Fundamentalismus na obou stranách takovému v˘voji brání a pﬁitom
jiná alternativa podle jeho názoru neexistuje. Trvající války jsou
to nejhor‰í, postihují v‰echny a nejvíce uprchlíky zbavené domova.
âasem nezbude neÏ pﬁijmout ﬁe‰ení, byÈ bolestné, oddûlení.
Pﬁedná‰ka s nadpisem Jak vyléãit fanatika je jiÏ obecnûj‰í
a t˘ká se zápasu mezi fanatismem a pragmatismem, sná‰enlivostí
a pluralismem, kritizuje ãernobílé vidûní a vyz˘vá fanatiky k rozumn˘m kompromisÛm, bez tvrdé obrany zásad, kdy si fanatik
myslí, Ïe jen jeho pravda je tou jedinou správnou, a má potﬁebu
svou pravdu vnutit druh˘m. Uvedu citát: Fanatik touÏí po spáse
va‰í du‰e, chce vás zbavit chyb, vyléãit vás ze ‰patn˘ch politick˘ch
sklonÛ, nesprávné víry ãi bezvûrectví. Zaklínadlem ideologick˘ch
hnutí první pÛlky minulého století bylo obûtování se za lep‰í zítﬁek,
za záﬁnou budoucnost pro na‰e dûti se museli kromû nás obûtovat
i jiní. Podstata fanatismu spoãívá v touze pﬁimût druhé ke zmûnû.
Schopnost vcítit se do druhého a smysl pro humor se mohou stát

alespoÀ ãásteãnou obranou proti genu fanatismu, kter˘ nám v‰em
koluje v krvi. Lékem proti fanatismu je zásada „Îij a nech Ïít druhé“.
Tolik Amos Oz o nebezpeãí fanatismu ve své druhé pﬁedná‰ce.
Tﬁetí je uÏ jenom struãné postskriptum o uplatnûní tûchto názorÛ
na souãasn˘, léta trvající konflikt v Izraeli.
KníÏka o 77 stranách vám pﬁiblíÏí aktuální problémy svûtové
politiky, zvlá‰tû na Blízkém v˘chodû, a zajisté brzy zmizí z knihkupeck˘ch pultÛ. Proto s koupí dlouho neváhejte.
Eva ·tichová
Foto: Matûj Stránsk˘;
snímek Amose Oze je z jeho náv‰tûvy Prahy v záﬁí 1994

„Spoleãnû proti zapomnûní“
Tak nazvala pedagoÏka berlínského gymnázia Manfreda von Ardenne, PhDr. Margit Nagorsniková, svÛj semináﬁ, v nûmÏ pﬁed dvûma lety zaãalo pracovat kolem patnácti jejích ÏákÛ, které mj. také vzdûlávala v oblasti hudby a estetiky. Ve spolupráci s pﬁeÏiv‰ími koncentraãních táborÛ se mûli tito gymnazisté mj. zab˘vat problematikou umûní a kultury v období holocaustu.
22. ãervna mûli studenti Margit Nagorsnikové moÏnost pﬁedstavit v˘sledky své ãinnosti (vãetnû bohaté obrazové i zvukové dokumentace) v nové budovû Nadace Konrada Adenauera v centru Berlína. V pﬁilehl˘ch chodbách instalovali rozsáhlou v˘stavu (která nyní
putuje po Berlínû, pak snad i po dal‰ích nûmeck˘ch mûstech), pﬁímo v sále nadace pak pﬁedvedli v˘sledky svého bádání formou rozsáhlého
recitaãního a hudebního pásma (dokonce s vlastním orchestrem a sborem), které doplÀovali promítáním obrazÛ a filmÛ.
Hlavní pozornost vûnovali základním informacím o Terezínû a Osvûtimi, o Ïivotû tamních vûzÀÛ a jejich kulturních aktivitách.
Podrobnû sledovali osudy Viktora Aronsteina, Ilse Weberové, Lili Jahnové, Almy Rose, Anity Lasker-Wallfischové, a zejména
pﬁítomn˘ch pﬁeÏiv‰ích, Helgy Ho‰kové, Evy Erbenové, Evy Herrmannové, b˘valého ãlena terezínské jazzové skupiny Coco
Schumanna (kter˘ nakonec ze zdravotních dÛvodÛ do Berlína nepﬁijel) a drobounké Esther Bejarano, která pﬁeÏila Osvûtim díky
tomu, Ïe v dívãím orchestru hrála na tahací harmoniku (na kterou zpoãátku vÛbec neumûla hrát). Po mnohaleté anabázi v Izraeli dnes
Ïije Esther Bejarano - dnes více neÏ osmdesátiletá - v Hamburku, kde zaloÏila sdruÏení pﬁeÏiv‰ích osvûtimsk˘ch vûzÀÛ a ãile
demonstruje proti neonacistÛm.
Prezentace seminárního kurzu mûla mj. také pﬁesvûdãit pﬁíslu‰né ãinitele, aby rÛzné aspekty problematiky umûní a kultury pﬁi
vypoﬁádání se s holocaustem rovnûÏ zaﬁadili do seznamÛ voliteln˘ch témat pﬁi písemn˘ch maturitách na nûmeck˘ch gymnáziích.
Podle vﬁelého ohlasu lze soudit, Ïe usilovná práce berlínsk˘ch gymnazistÛ pod vedením Margit Nagorsnikové dosáhne svého cíle.
Napﬁí‰tû by mûlo spoleãnû usilovat „proti zapomnûní“ stále více nûmeck˘ch gymnazistÛ.
Eva Herrmannová
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Mal˘ zlomek dÛkazÛ podivného chování
Rooseveltovy administrativy
k ÏidÛm za druhé svûtové války
uprchlíkÛm, vãetnû umûlcÛ Marca Chagalla,
Maxe Ernsta a rodiny spisovatele Thomase
Manna. Ve svém marseilleském domû také
Ïidy ukr˘val a opatﬁoval jim fale‰né osobní
doklady pro jejich nebezpeãné cesty Evropou. Spolupracoval s francouzsk˘m
podzemním hnutím na propa‰ování ÏidÛ
z Francie Stﬁedozemním moﬁem do Frankova ·panûlska v roce 1941. Na jejich
v˘daje pﬁispíval dokonce z vlastní kapsy.

Washingtonu do‰la trpûlivost. Poslali
ho do Argentiny, ale on své nadﬁízené znovu
rozzlobil sv˘mi zprávami o pohybu nacistick˘ch váleãn˘ch zloãincÛ.
Nakonec ho pﬁinutili, aby zcela opustil
diplomatické sluÏby USA. Bingham zemﬁel
v roce 1988 v naprosté chudobû. O jeho
ãinnosti se témûﬁ nic nevûdûlo, aÏ jeho syn
po otcovû smrti objevil nûkolik dopisÛ
v jeho pozÛstalosti. Teprve nyní se mu
dostalo ocenûní mnoha skupinami a organizacemi, vãetnû OSN a Státu Izrael.
Na webov˘ch stránkách objevila
Michaela Vidláková, z angliãtiny pﬁeloÏil
Pavel Stránsk˘

Dopis do Ekvádoru
Pﬁed nûkolika mûsíci udûlil Colin Powell,
tehdej‰í ministr zahraniãí USA, posmrtné
vyznamenání Hiramu (ãi Harrymu) Binghamovi IV. za jeho „konstruktivní nonkonformismus“. Víc neÏ padesát let se bránilo
Ministerstvo zahraniãí v‰em pokusÛm
o Binghamovo vyznamenání. Byl pro nû jen
podﬁadn˘m ãlenem diplomatick˘ch sluÏeb
USA, nebezpeãn˘m tvorem, jednajícím na
vlastní pûst, jehoÏ se nakonec zbavili.
AÏ po smrti byl veﬁejnû uznán hrdinou.
Bingham pocházel z v˘znamné rodiny.
Jeho otec (poslouÏil za vzor vymy‰leného
Indiana Jonese) byl onen archeolog, kter˘
v roce 1911 odkryl mûsto InkÛ Machu
Picchu v Peru. Harry vstoupil do diplomatick˘ch sluÏeb a v roce 1939 zastával místo
vicekonzula USA v Marseille.

USA byly tehdy neutrální. Aby nepopudily loutkovou vládu mar‰ála Pétaina,
naﬁídila vláda USA sv˘m pﬁedstavitelÛm
v Marseille, neudûlovat vstupní víza
ÏidÛm. Bingham povaÏoval tuto politiku
za nemorální a dûlal v‰e pro to, aby ji poru‰il,
pﬁestoÏe riskoval svou kariéru.
Navzdory naﬁízení sv˘ch nadﬁízen˘ch
ve Washingtonu udûlil víc neÏ 2.500
vstupních víz do USA ÏidÛm a jin˘m

Paní Anna Glaserová, nar. 10. 7. 1895, ovdovûla v osmadvaceti letech po dvouletém
manÏelství s Eduardem Glaserem z âivic u Radnic. Bydlela se synem Jiﬁím v Plzni,
v Husovû ulici ã. 7, kde se Jiﬁí narodil, a pozdûji, pﬁed deportací, v Plachého ulici 33.
Jiﬁí odjel se str˘cem Otou Ledererem a jeho budoucí manÏelkou v ãervenci 1939 do
Ekvádoru. V JiÏní Americe (Ekvádoru a Venezuele) proÏil vût‰inu svého Ïivota.
Jeho matka zÛstala v Plzni, odkud byla prvním plzeÀsk˘m transportem R - 18. 1.
1942 deportována do Terezína a za necelé dva mûsíce, 11. 3. 1942, transportem Aa do
ghetta v Izbici v lublinské oblasti v˘chodního Polska, kde zahynula.
Den pﬁed odchodem na shromaÏdi‰tû do sokolovny v Plzni synovi je‰tû napsala dopis.
MÛj nejdraÏ‰í Jiﬁíãku.
PlzeÀ, 11/1 1942
Jdu z domova - s baÈohem na zádech a na prsou s ãíslem 495 do sokolovny - kde je
shromaÏdi‰tû - asi 1200 vystûhovalcÛ, budeme snad oãkováni a ostﬁíháni. Smíme vzíti
s sebou 50 kg. Neb˘t Tebe, mé nejdraÏ‰í dítû, ne‰la bych. Nebudu Vám smût ani psát.
Jedeme do neznáma, snad do Terezína, prozatím. Mám z toho velk˘ strach, mám
strach také o na‰eho milého tatínka. Dostala jsem od nich právû pﬁiloÏen˘ expres dopis.
To louãení je stra‰né; 6 nedûl se nesmí pak z místa psát - zatím uÏ mÛÏe pﬁijít na ﬁadu
tatínek s Hermínkou a nebudeme vûdût jeden o druhém. Je to k zoufání! Mé drahé dítû,
pí‰i Ti tento dopis proto, kdybych se snad nevrátila, vím, kdybys mû nena‰el, ‰el bys
urãitû k Vláìovi, kter˘ Ti zÛstal jistû upﬁímn˘m kamarádem. Také jeho maminka, která
mi dala teplé boty, z nohy pﬁímo. To je pﬁi dne‰ních pomûrech pﬁímo obûÈ. Prostû jsou
ohromnû hodní ke mnû, také p. dr. â., p. ing. K., dále Vena Karlík a jeho Ïena, Tonãa
KﬁíÏkÛ. Dále, Jiﬁíku, mám velmi dobrého kamaráda Jarku Polívku, jak se dozví‰ od Vládi,
udûlal pro mû ohromnû. Je to úplné sebeobûtování. Jiﬁíãku, budou-li to pomûry dovolovat a já se zdráva vrátím, najde‰ v nûm dobrého tatínka. BÛh chraÀ, nevrátím-li se,
obraÈ se na nûj, bude Ti o mnû povídati i Ti pomÛÏe, bude‰-li potﬁebovati, lecos u nûj
najde‰, radu atd. Je to prost˘, ale ohromnû dobr˘ ãlovûk. Ohromnû se o mû uÏ pﬁes
dvû léta staral.
Jiﬁíãku, TvÛj poslední dopis ze dne 29.10., do‰el 29.11., mû ohromnû potû‰il, mám
radost pﬁevelikou, Ïe zase studuje‰, nepsala uÏ jsem Vám od 26.11. Doma jsou bohudík
zdrávi, mám obavy, musí také. Oskar s Katzov˘mi jedou také se mnou, totiÏ s m˘m
transportem. Hodnû znám˘ch. Nejhor‰í je, Ïe od Vás teì nebudu nic dostávati a Vy ode mû.
To budou tedy ohromné starosti. Buìte mi jen v‰ichni hodnû zdrávi. A, mil˘ Jiﬁíãku,
Otovi nikdy nezapomeÀ, co pro nás oba udûlal. Pﬁes to, Ïe prodûlávám uÏ 3. rok stra‰nû
stesku a starostí o Tebe, jsem ‰Èastna dnes, Ïe jest Vám tohle u‰etﬁeno, je to úplná katastrofa.
Tedy zítra ráno v 9 hodin musím b˘t v sokolovnû, abych 17/1 odjela.
Je‰tû jednou, buìte zdrávi a snad BÛh dá, Ïe se pﬁece zdrávi v‰ichni sejdeme.
Zrovna ode‰el Vila z Klatov, sly‰el, Ïe odjíÏdíme, pﬁi‰el se rozlouãit, ãetl Vá‰ dopis a mûl
radost. Srdeãnû Vás v‰echny zdraví a líbá a zvlá‰È Tebe, mÛj Jirko, Tvá máma.
Etíku, Tobû i Otíkovi za v‰echno dûkuji.
Dopis i informace, z nichÏ jsem vycházela, nám zaslal pan Radovan Kodera
z Národního památkového ústavu v Plzni.
A. L.
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Struãné v˘Àatky z ãasopisu ZEICHEN, ã. 4, prosinec 2005,
ãtvrtletníku vydávaného Aktion Sühnezeichen Friedensdienste a. V.,
Auguststrasse 80, 10117 Berlín, Nûmecko

Kathrin Wittler: WO DER EIGENE AKZENT EINER VON VIELEN IST (KDE JE VLASTNÍ P¤ÍZVUK JEDNÍM Z MNOHA)
Erfahrungen mit Multikulturalität in London (Zku‰enosti s multikulturalitou v Lond˘nû)
„Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích a nejpregnantnûj‰ích zku‰eností bûhem mé dobrovolné sluÏby, s níÏ jsem pﬁed odjezdem nepoãítala:
multikulturalita. Mé prvotní zklamání ze skuteãnosti, Ïe témûﬁ nikdo v autobuse, v obchodech a na ulici nehovoﬁí anglicky bez pﬁízvuku,
ustoupilo rychle velkému nad‰ení nad mnohostranností tohoto obrovského mûsta s tím spojenou. Pojem „multikulturalista“ vyloudí
v Nûmecku nanejv˘‰ nepatrné pousmání, zatímco v Lond˘nû se multikulturální mnohostrannost stala jedním z v˘znaãn˘ch rysÛ a byla
zdÛrazÀována zvlá‰È silnû v dobû, kdy se Lond˘n ucházel o ãest stát se poﬁadatelem Olympijsk˘ch her v roce 2012.“
(Kathrin Wittler /20/ pÛsobila v letech 2004/5 v Institutu Lea Becka. Nyní studuje v Berlínû nûmeckou literaturu a vûdu o Africe a Asii.)
Gesine Stern, Jakob Stürmann: FREUNDSCHAFT DURCH WISSEN (P¤ÁTELSTVÍ NA ZÁKLADù VùDOMOSTI)
Eine deutsch-ukrainische, jüdisch-christliche Begegnung in der Ukraine (Nûmecko-ukrajinské, Ïidovsko-kﬁesÈanské setkání
na Ukrajinû)
„Od 27. ãervence do 10. srpna 2005 jsme uspoﬁádali letní tábor v malém ukrajinském mûsteãku Mogiliov-Podolski, abychom nûco
udûlali proti sílícímu antisemitismu jak v Nûmecku tak na Ukrajinû. Na‰imi velkorysími hostiteli byly V˘bory Ukrajinského svazu
vûzÀÛ-obûtí nacionálního socialismu a tamní Îidovská obec. Program byl mnohostrann˘ a trval ãasto od rána do veãera. V pûti dvojjazyãn˘ch seminárních jednotkách jsme se zab˘vali tûmito tématy: identita, pﬁedstavy o zemích a náboÏenstvích, dûjiny Ïidovstva a antisemitismu. Nav‰tívili jsme b˘valé ghetto, místa masov˘ch vraÏd v okolí mûsta, Ïidovsk˘ hﬁbitov i b˘val˘ vyhlazovací tábor Peãoru.
Pﬁi louãení nám jedna z místních obyvatelek potvrdila, jak byla pﬁítomnost na‰í mládeÏnické skupiny znát v celém mûstû. âást novû
získan˘ch vûdomostí z na‰í vzájemné v˘mûny zachycuje i dvojjazyãn˘ ãasopis (nûmecko/ukrajinsk˘).“
(Gesine Stern /21/ pracovala jako dobrovolnice v Kyjevû v letech 2004/5, Jakob Stürmann /20/ byl v letech 2004/6 ãinn˘ v projektu
„Unser Haus“ (Ná‰ dÛm) Ukrajinského svazu b˘val˘ch vûzÀÛ v Kyjevû.)
Gesine Stern, Wladimir Roor: DIE TOLERANZTRÄGER (NOSITELÉ TOLERANCE)
„V posledních mûsících se mnoÏí pravicovû extrémistické násilnosti: Koncem srpna zbili skinheadi v centru Kyjeva studenta je‰ivy
tak, Ïe mu hrozila smrt. O dva mûsíce pozdûji zmlátili opilí mladíci rabína a jeho syna. V mnoha provinãních mûstech jsou pomalované zdi hákov˘mi kﬁíÏi, internetov˘mi adresami a v˘zvami proti ÏidÛm, muslimÛm a homosexuálÛm. Na pomníku obûtem masakru
v Babim-Jaru lze ãíst: „Jednou oddûlá Hitler v‰echny Turky a teplou‰e.“ Vznikají v‰ak i pokrokové organizace mládeÏe, rozhodnuté
ãelit tomuto nebezpeãnému trendu.“
(Wladimir Roor /24/ byl ãinn˘ v letech 2004/6 jako dobrovolník v Ukrajinském svazu b˘val˘ch vûzÀÛ v Kyjevû.)
Harald Barre: EY, IS’JA COOL MIT DEN JUDEN (HLEëME, TI ÎIDÉ JSOU COOL)
Pädagogische Führungen am Jüdisch Historischen Museum in Amsterdam (Pedagogické provádûní Îidovsk˘m historick˘m
muzeem v Amsterdamu)
„Prohlídka zaãíná otázkou ÏákÛm: „Co vás napadne jako první, usly‰íte-li slovo „Ïidovsk˘“? Odpovûdi sahají od „orlí nos“, „peníze“,
pﬁes „Ajax Amsterdam“ aÏ po „Bradat˘ ortodoxní Ïid“.
„V‰echno sedí,“ ujistí Ïáky prÛvodkynû a ukáÏe jim fotografie, které jejich domnûnky potvrzují. Vede je v‰ak dále v˘stavou,
kde jsou mj. fotografie Frédérika Brennera ze série Diaspora, homelands in exile (Diaspora, exilov˘ domov). Ortodoxní Ïidé z Jeruzaléma, sedláci z Ruska, umûlci z Evropy, motorkáﬁi z USA, transvestit z Jihoafrické republiky a dal‰í a dal‰í. Spojuje je jediné: jejich
Ïidovství.
„CoÏe, tohleto v‰echno jsou Ïidé? VÏdyÈ vypadají jako, jako my!“
Po prohlídce muzea padlo mnohé pﬁedpojaté kli‰é a mnohokrát jsem zaslechl vyjádﬁení, které jsem pouÏil jako nadpis ãlánku“.
(Harald Barre /21/ pracoval jako dobrovolník v letech 2004/5 v Joods Historisch Museum v Amsterdamu. Nyní studuje dûjiny
a politiku v Hannoveru.)

ECHOES AND REFLECTIONS, Setting a new standard for Holocaust and tolerance education
(OZVùNA A ODRAZ, vybudování nové normy pro studium holocaustu s v˘chovou k toleranci) - redakãní ãlánek
Pﬁed rokem se spojily tﬁi organizace k obdivuhodnému a Ïhavému úkolu: ozﬁejmit nové generaci studentÛ, k ãemu mÛÏe dojít,
jestliÏe dovolíme pﬁedsudkÛm a diskriminaci, aby se rozvíjely, a jestliÏe se jednotlivci, vedoucí ãinitelé obcí i vlád nepostaví
nespravedlnosti.

▼

Struãné v˘Àatky z ãasopisu POSTFORWARD, zima 2006, vydávaného
SURVIVORS OF THE SHOAH VISUAL HISTORY FOUNDATION
(NADACE PRO OBRAZOVÉ DùJINY P¤EÎIV·ÍCH)
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V˘sledkem je ECHOES AND REFLECTIONS, multimediální osnovy nauky o holocaustu, k jehoÏ vytvoﬁení se sdruÏily Anti-Defamation League (Liga proti hanobení), Shoah-Foundation (Nadace ·oa) a Yad Vashem.
„Holocaust education can teach not only facts, but also principles. The job of ECHOES AND REFLECTIONS is not to give answers, but to raise questions.“ / „V˘chova o holocaustu mÛÏe nauãit nejen faktÛm, n˘brÏ i zásadám. Úkolem OZVùNY A ODRAZU
je nauãit nedávat odpovûdi, n˘brÏ klást otázky.“ - Yossi Hollander
Z ãasopisÛ vybral a ve zkrácené verzi pﬁeloÏil
Pavel Stránsk˘

INFORMACE - VZKAZY - V¯ZVY - PROSBY
Na adresu Terezínské iniciativy do‰el tentoí dopis z CONFERENCE ON JEWISH MATERIAL CLAIMS AGAINST
GERMANY:
Drazí pﬁátelé,
Jak jiÏ víte, rozhodl v˘konn˘ v˘bor Claims Conference v New Yorku, Ïe poãínaje ãervencem 2006 budou v tel-avivské poboãce posuzovány nové Ïádosti podané na Fond pro pﬁeÏiv‰í holocaust ve stﬁední a v˘chodní Evropû/CENTRAL & EASTERN FUND FOR HOLOCAUST SURVIVORS (CEEF).
Chceme vám tímto dopisem podûkovat za va‰i obûtavou práci ve prospûch pﬁeÏiv‰ích holocaust a za va‰i podporu poslání Claims
Conference. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe va‰e spolupráce s tel-avivsk˘mi kolegy bude úspû‰ná.
Pokud byste potﬁebovali jakoukoli pomoc nebo informaci, ná‰ t˘m ve Frankfurtu je vám plnû k dispozici.
Osoba zodpovûdná za CEEF v Tel-Avivu je paní Andrea Haas. Kontakt:
Tel: +972-3-519-4401 (základní informace), Fax: +972-3-516-9698, E-mail: ceef@claimscon.org
Adresa:
Claims Conference, CEEF
P. O. Box 29733, Tel-Aviv 61297, Izrael
S pﬁáním v‰eho nejlep‰ího
Georg Heuberger, zástupce v Nûmecku
Svetlana Valkanova, ﬁeditelka, oddûlení pro Evropu

Ráda se dozvím víc
Má matka Lieselotte (tehdy) Jakobowitz byla od roku 1941 nebo 1942 v Terezínû s m˘m bratrem Dannym. Tehdy mu byl rok.
Oba tam byli aÏ do roku 1945. V Terezínû potkala také mého otce Jakuba ·Èastného, kterého si pozdûji vzala za manÏela.
Matka mi nikdy nic o svém tehdej‰ím Ïivotû nevyprávûla. Hledám proto nûkoho, kdo ji znal, kdo byl s ní ve stejné dobû
v Terezínû. Ráda se dozvím víc.
Eva Brogl, Friedensallee 174, 63263 Neu Isenburg, BRD

JiÏ nûkolik let se zab˘vám zpracováváním kulturního Ïivota v Terezínû a prosím pamûtníky o pomoc zapÛjãením písemn˘ch
ãi jin˘ch vûcn˘ch materiálÛ, které terezínsk˘ kulturní Ïivot dokumentují. Budu vdûãná i v‰em pamûtníkÛm, s nimiÏ se mi dosud
nepodaﬁilo navázat spojení, o pomoc pﬁi dokumentaci tématu.
Pokud máte nûjaké materiály, zejména divadelní texty, ozvûte se mi, prosím. Nav‰tívím vás, kdekoli si budete pﬁát, pﬁinesu si
digitální fotoaparát a dokumenty si ofotografuji na místû, abych si je od vás nemusela pÛjãovat.
Lisa Peschel
Fulbright Commission, Táboritská 23, 130 00 Praha 3
tel.: 222 718 452, 222 729 987, fax 222 729 868

Pí‰u diplomovou práci o spisovateli Maxi Brodovi (1884 - 1968). Hledám jakékoliv památky, vzpomínky, postﬁehy o M. B. a ãlenech
jeho rodiny, dal‰ích pﬁíbuzn˘ch a pﬁátel. Rád bych také koupil jeho knihy, a to jak v nûmeckém originále, tak i v ãeském pﬁekladu.
Radek Vesel˘, Kolínská 15, 130 00 Praha 3
tel./fax: 267 310 082, mobil: 603 383 333, e-mail: vesely.rad@volny.cz
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V˘stava Byl jednou jeden svût
v Mohelnickém muzeu
V˘bûr exponátÛ z putovní v˘stavy Byl jednou jeden svût je od 10. února 2006
instalován v Mohelnickém muzeu. Jde o dobové fotografie, texty a trojrozmûrné
pﬁedmûty dokumentující historii Ïidovsk˘ch komunit v Lo‰ticích, Mohelnici a Úsovû.
V˘stava Byl jednou jeden svût byla v minulém roce prezentována v lo‰tické a úsovské
synagoze, ve v˘stavní síni hradu Bouzov, v Umûleckém centru Univerzity Palackého
v Olomouci a ve Vzdûlávacím a kulturním centru Îidovského muzea v Praze. K novû
získan˘m materiálÛm patﬁí napﬁíklad kniha Stunden der Andacht (Hodiny zboÏnosti),
kterou napsala spisovatelka Fanny Neuda v Lo‰ticích roku 1855. Autorka byla Ïenou
lo‰tického rabína Abrahama Neudy a knihu vûnovala jeho památce. Toto dílo je
v˘znamné, neboÈ jde o jednu z prvních knih svého druhu, kterou sepsala Ïena pro
Ïidovské Ïeny. Kniha se záhy stala bestsellerem a doãkala se více neÏ tﬁiceti vydání.
Kolem roku 1860 byla pﬁeloÏena do angliãtiny a vydána ve New Yorku pod názvem
Hours of Devotion. Nové vydání se objevilo v roce 1936 a bylo urãeno pro Ïeny Ïijící
v nacistickém Nûmecku. Kniha vy‰la nûkolikrát i po válce a dal‰í vydání se pﬁipravuje
ve Spojen˘ch státech na rok 2007. Na v˘stavû je také napﬁ. zastoupena Emilie
Schindlerová (SchindlerÛv seznam), která se narodila v nedalekém Maletínû, a Otto Wolf,
mohelnick˘ rodák, jenÏ uprchl pﬁed transportem a skr˘val se spolu s rodiãi a sestrou
v lesích a ve vesnici Tr‰ice u kﬁesÈansk˘ch pﬁátel. V této tûÏké dobû si psal deník, kter˘
vy‰el kniÏnû pod názvem Deník Otty Wolfa 1942-1945. Vystaveny jsou rovnûÏ fotografie lo‰tick˘ch synagogálních textilií, které se nyní nacházejí ve sbírkách Îidovského
muzea, a ãetné artefakty - Tóra z 19. století, ukazovátko na Tóru, modlitební ﬁemínky
a ‰ály, svícny, slavnostní ‰ály vy‰ívané stﬁíbrem, zhotovené v Palestinû v druhé polovinû
19. století, vitráÏ z olomoucké synagogy a dal‰í pﬁedmûty.
V˘stava potrvá do konce roku 2006. Bûhem této doby budou poﬁádány pﬁedná‰ky
a besedy. První beseda nazvaná PﬁeÏili jsme… se uskuteãnila v úter˘ 21. bﬁezna v 17 hodin.
Dva b˘valí politiãtí vûzni, Jan JankÛ a Vlastimil Majer, vzpomínali na padesátá léta
proÏitá v totalitních Ïaláﬁích na Mírovû a v Jáchymovû. PosluchaãÛm chtûli osvûtlit
nejen svoje osudy, ale i pﬁíbûhy sv˘ch spoluvûzÀÛ, mezi nimiÏ nechybûli ani Ïidé. Pan JankÛ
(odsouzen˘ k 20 letÛm Ïaláﬁe za velezradu) napﬁíklad peãoval ve vûzení o spisovatele
Ïidovského pÛvodu Huga Sonnenscheina, kter˘ zemﬁel na Mírovû roku 1953.
V˘stavu pﬁipravili ãlenové sdruÏení Respekt a tolerance ve spolupráci s muzeem
jako pﬁíspûvek k Roku s Ïidovskou kulturou - Sto let Îidovského muzea v Praze.
BliÏ‰í informace:
Respekt a tolerance, tel.: 583 455 912, 775 264 206; cromstil@yahoo.com
www.respectandtolerance.com
Muzeum Mohelnice, tel: 583 430 693

Z ãinnosti náchodského Regionálního muzea
Dostali jsme pûkn˘ dopis od paní Aleny
âvrteãkové o ãinnosti Regionálního muzea
v Náchodû. Z dopisu citujeme:
„JiÏ dlouho se zab˘vám osudy Ïidovsk˘ch spoluobãanÛ z Náchoda a okolí
v dobû nacistické perzekuce. Teì se dobrá
vûc podaﬁila. Dne 9. ãervna se uskuteãnila
v prostoru Regionálního muzea v Náchodû
vernisáÏ v˘stavy s názvem Deníky Michala
Krause. Holocaust oãima Ïidovsk˘ch dûtí
z Náchodska. Na vernisáÏi byl vzácnû pﬁítomen i autor deníkÛ Michal Kraus s manÏelkou
Ilanou. Velmi dojemné bylo, jak se zde setkal

s pamûtníky, neboÈ otevﬁení v˘stavy se zúãastnili pﬁedev‰ím lidé, kteﬁí jiÏ dﬁíve
poskytli fotografie sv˘ch kamarádÛ, sousedÛ ãi spoluÏákÛ. Byli tu v‰ak i dal‰í, napﬁ.
uãitelé ze ‰kol, kteﬁí na v˘stavu snad
pﬁivedou i své svûﬁence.
V˘stava není rozsáhlá, ale pﬁiná‰í
nûkteré nové skuteãnosti i pro regionální
historiky. Napﬁíklad se dosud nevûdûlo,
Ïe jedním z 669 dûtí, které zachránil Nicolas
Winton, byl i Tom Berman z Hronova, Ïijící
dnes v kibucu Amiad v Izraeli. Poskytl mi
mnoho fotografií a informací o rodinû.

Krátce promlouvá v dokumentu Matûje
Mináãe Nicolas Winton - síla lidskosti.
Pﬁedstavuje tam kufﬁík, s nímÏ jako ãtyﬁlet˘
odjel do Anglie, aby se jiÏ víckrát se sv˘mi
rodiãi a dal‰ími nejbliÏ‰ími pﬁíbuzn˘mi
nesetkal. Vyrostl v Glasgowû.
Na jednom z panelÛ je pﬁipomenuta rodina Holznerova, pÛvodem z Hronova.
Jsou tu fotografie jejich rodiny, paní Vûry
Jílkové - Holznerové s její mlad‰í sestrou
Lydií.
Pﬁedstavili jsme i stránky z terezínského
ãasopisu Kamarád, vydávaného v Heimu Q
609, jehoÏ hlavním tvÛrcem byl chlapec
z Náchoda Ivan Polák, pﬁítel Mí‰i Krause.
Bûhem vernisáÏe o vzniku ãasopisu mluvil
i Mí‰a Kraus. Dozvûdûli jsme se, Ïe Ruth
Bondy o nûm v hebrej‰tinû napsala i knihu.“
Tolik dopis. Je vidût, Ïe snaha zviditelnit
Zmizelé sousedy nalézá ohlas, i kdyÏ to nejsou
vÏdy jen velké akce jako napﬁ. v˘stava
Neztratit víru v ãlovûka. Protektorát oãima
Ïidovsk˘ch dûtí v Karolinu. Právû v regionech lze obûti perzekuce v místû pﬁiblíÏit
dÛkladnûji a odkr˘t tam i tuto stránku
minulosti pro okolní obyvatele.
Eva ·tichová

Jak psát - Îid nebo Ïid
Nepatrná poznámka k v˘‰e zmínûnému ãlánku, oti‰tûnému v TI
ã. 34 v bﬁeznu 2006 na str. 12.
Platná pravidla ãeského pravopisu
rozli‰ují: slovo Ïid s mal˘m písmenem
vyjadﬁuje náboÏenství, slovo Îid s velk˘m
písmenem vyjadﬁuje národ.
Tiskoviny v âeské republice vût‰inou
platná pravidla ãeského pravopisu nerespektují, aniÏ by bylo pﬁihlíÏeno k celkovému kontextu.
Pﬁipou‰tím, Ïe je to otázka ryze subjektivního pohledu a téÏ odli‰n˘ch Ïivotních zku‰eností.
Nejsem si také jista, zda úcta k na‰im
pﬁedkÛm by se mûla vyjadﬁovat velk˘m
písmenem, které ani na‰i pﬁedci nepouÏívali, pokud se nehlásili k Ïidovské národnosti.
Nechci nikoho pﬁesvûdãovat, pouze
pﬁipomínám, Ïe v roce 1939 po obsazení
âSR vydal Úﬁad ﬁí‰ského protektora jako
jedno z prvních naﬁízení uÏívat velké Î ve
slovû Ïid. Cílem tehdy bylo zdÛraznit hanlivost názvu pro tuto skupinu lidí a pﬁipravit
tak „pÛdu“ pro Norimberské zákony.
Alena Munková
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NOVÉ MUZEUM ZA SCÉNOU
Pro dûti

Poté, co byla pﬁed deseti lety dokonãena v˘stava „Hra, kterou si Ïádné dítû
n e hraje“, sponzorovaná Waldbaum
F o u n dation, ubíral se v˘zkum cestou
k mimoﬁádnému ãlovûku, kter˘ zasvûtil
svÛj Ïivot pomoci dûtem za holocaustu:
k Fredymu Hirschovi.
Podle slov ﬁeditele jednoho z oddûlení
muzea a kurátora v˘stavy Yehudita Inbara:
„byl Fredy jedním z jedineãn˘ch hrdinÛ
holocaustu. PﬁestoÏe zpoãátku budil dojem
mladého, velkou fyzickou zdatností obdaﬁeného mladíka, v hloubi ‰oa, v Osvûtimi Bﬁezince prokázal svou dozrálost a vÛdãí
talent, pﬁesahující jeho vûk. Díky jemu
zakusily stovky dûtí poslední okamÏiky
‰tûstí.“
Narodil se v roce 1916 v nûmeck˘ch
Cáchách. Fredy (Alfréd) Hirsch byl ãlenem
hnutí mládeÏe Makkabi. KvÛli uplatÀování
rasov˘ch zákonÛ ode‰el do Prahy, kde se
stal oblíben˘m sportovním trenérem, organizujícím pravidelné gymnastické a sportovní slavnosti na praÏském Hagiboru
(Hagibor = hrdina). Byl zaﬁazen do jednoho z prvních transportÛ do Terezína v zimû
roku 1941. Tam se stal zástupcem vedoucího odboru mládeÏe a cel˘ svÛj ãas
vûnoval dûtem uvûznûn˘m v ghettu.
Pracoval neúnavnû na tom, aby udrÏel
mládeÏ v dobrém fyzickém i mentálním
stavu. ZdÛrazÀoval nezávislé udrÏování
tûla i ducha v dobré kondici pomocí
rutinní kontroly ãistoty dûtí a jejich pro-

stﬁedí. Obrovsk˘ pﬁínos Fredyho Hirsche
je zpodobnûn v ãásti v˘stavy t˘kající se
Terezína v novém Muzeu dûjin holocaustu.
V létû roku 1943 pﬁijelo do Terezína
na 1.200 dûtí z ghetta v Bialystoku.
Dle pﬁíkazu SS byly dûti izolovány a mûly
zakázány náv‰tûvy. Fredy si v‰ak pﬁál
dostat se s nimi do styku, a proto zákaz poru‰il. Chytili ho a s dal‰ími 5.000 muÏi,
Ïenami a dûtmi ho poslali v záﬁí 1943
do Bﬁezinky. Po pﬁíjezdu nepro‰el transport
obvyklou selekcí. V‰ichni byli umístûni
do „Rodinného tábora“. Má se za to,
Ïe Nûmci zﬁídili tento tábor, v nûmÏ bylo
pﬁes 17.000 vûzÀÛ z Terezína, v oãekávání
náv‰tûvy Mezinárodního ãerveného kﬁíÏe.
Vûzni byli do tohoto tábora deportováni
v záﬁí a prosinci 1943 a v kvûtnu 1944.
Fredy okamÏitû rozpoznal nutnost
zamûstnat pﬁes den stovky dûtí, pﬁedstíral,
Ïe ru‰í práci dospûl˘ch a Ïe je nutno
v táboﬁe zachovat disciplínu. Podaﬁilo se
mu pﬁemluvit dr. Josefa Mengeleho,
aby poÏádal velitele tábora, aby se blok
31 uvolnil jako shromaÏdi‰tû star‰ích dûtí.
Ruth Bondyová, která pﬁijela do Bﬁezinky
z Terezína v prosinci 1943, si vzpomíná
na Fredyho jako na charizmatického
muÏe: „Není pochyb o tom, Ïe mu jeho
vzhled pomáhal v jednání s Nûmci: sv˘m
odûvem, jednáním a zpÛsobem projevu
s Nûmci pﬁímo záﬁil,“ napsala ve své knize
The Uprooted: Essay on the History
of Czech Jews 1939 - 1945 (Vykoﬁenûní:

Esej o dûjinách ãesk˘ch ÏidÛ 1939 - 1945).
Z posledního bloku ã. 31 naproti
„marodce“ bylo jasnû vidût na komíny
krematorií. Navzdory nemoÏn˘m podmínkám se Fredy staral o jídlo, otop a spoleãenské ãinnosti asi 500 dûtí ve vûku od 8
do 14 let. Bdûla nad nimi hrstka mlad˘ch
opatrovníkÛ, t˘m rozhodnut˘ uchovat
dûtem fyzické i mentální zdraví pomocí
ﬁady aktivit.
Dûti dennû cviãily, myly se a hledaly si
v‰i - to v‰e za úãelem fyzického pﬁeÏití.
„Pokud bylo udrÏení fyzického zdraví
v˘znamnou souãástí v˘chovy mlad˘ch ÏidÛ
za války v âeskoslovensku, zde to byl
hlavní, nejdÛleÏitûj‰í cíl ... Opatrovníci
mûli za povinnost kontrolovat ãistotu dûtí,
jejich spacích kójí i pﬁíborÛ.“ Dûti
dostávaly hust‰í polévku neÏ bûÏní vûzni
a Fredy jim obstaral i pﬁídavné pﬁídûly,
jako byly nudle vaﬁené v mléce, bíl˘ chléb,
zbytky peãiva a jídlo z balíãkÛ, zaslan˘ch
uÏ mrtv˘m vûzÀÛm. Ty zvlá‰tní pﬁídûly
jídla byly nepravidelné, ale spolu se
striktnû dodrÏovanou ãistotou staãily
k zaruãení toho, Ïe byla kvóta pﬁípadÛ
„pﬁirozené smrti“ (nemoci a smrti hladem) u dûtí rovna témûﬁ nule, zatímco
v „Rodinném táboﬁe“ jako celku asi 22 %.
Kromû toho zakázal Fredy opatrovníkÛm,
aby pojedli cokoli z toho, co bylo urãeno
dûtem. Poru‰ení tohoto pravidla by bylo
znamenalo okamÏité vylouãení z bloku.
„Na rozdíl od toho, co se bûÏnû dálo mimo

▼

Tváﬁí v tváﬁ hrozn˘m krutostem, které se dály kolem nich, se ﬁada ÏidÛ bûhem holocaustu rozhodla neztratit svou lidskost
a drÏet se potvrzen˘ch priorit - sv˘ch náboÏensk˘ch, spoleãensk˘ch a kulturních zájmÛ, projevujících se díky jejich
zku‰enostem se vzdûláváním dûtí.
Pﬁíklady, jeÏ se toho t˘kají, jsou uvedeny v novém Muzeu dûjin holocaustu pomocí artefaktÛ a stovek svûdectví
uspoﬁádan˘ch chronologicky.
„I tam, ve stínu komínÛ, v pﬁestávkách mezi bolestmi, bylo cosi, co se podobalo ‰tûstí ... Pro mne bude toto ‰tûstí vÏdycky tou
nejzapamatováníhodnûj‰í zku‰eností, moÏná.“
Imre Kertész, Fateless

tento blok, nedocházelo v nûm ke krádeÏím, zneuÏívání jednûch druh˘mi
ani k násiln˘m projevÛm silnûj‰ích vÛãi
slab‰ím,“ vysvûtluje Bondyová.
PﬁestoÏe to Nûmci formálnû zakázali, organizovali opatrovníci kulturní
ãinnost, vãetnû her, vyprávûní pﬁíbûhÛ
a poﬁádání divadla. Uspoﬁádali miniaturní knihovniãku s knihami o dûjinách,
vûdû a s rÛzn˘mi pﬁíbûhy a také s ﬁadou
improvizovan˘ch básní a písní. Ve hﬁe
na podporu pamûti, kterou dala dohromady opatrovnice Hana Fischlová, se dûti
seznamovaly s historick˘mi postavami, brousily si pamûÈ, a ta hra je nepﬁestávala bavit.
„Neexistoval ustanoven˘ uãební ﬁád,“
vzpomíná Bondyová. „Opatrovníci vyuãovali dle sv˘ch zku‰eností a sil - díky
své schopnosti zaujmout dûti, zamûstnat je
a vychovávat, a nemûli k tomu jin˘ch
pomÛcek neÏ svou pamûÈ.“ Brali dûti také
mimo blok, aby „hledaly poklad“, jímÏ
byly útrÏky papíru, na které poté uplatnily
svou zruãnost. Nejvíc milovaly dûti
spoleãn˘ zpûv, kter˘ organizoval Avi
Fischer. Zvlá‰È oblíbená byla píseÀ
francouzsk˘ch dûtí Allouette.

Na Fredyho pﬁání nakreslily opatrovnice
Dina Babbitová-Gottliebová a Mausi
Hermannová-Grantová na stûny bloku
bez oken eskymáky, indiány a ãernochy,
krajinky a oblíbené figurky kreslen˘ch
seriálÛ.
„Dûti byly rády v Dûtském bloku,“
zmiÀuje se Bondyová. „Opatrovníci si
nekladli otázku, proã vlastnû vyuãují dûti
abecedû, zemûpisu, pravidlÛm ãeské
gramatiky nebo pﬁitaÏlivosti zemské,
kdyÏ na nû za dveﬁmi ãíhá smrt. V˘uka
byla nutná, protoÏe ji jejich Ïáci potﬁebovali. Byl to ov‰em i zpÛsob, jak naãas
zapomenout ... Dûtsk˘ blok mûl dal‰í
v˘hody: teplo v bloku, daleko od sprost˘ch
kápÛ, upﬁímná pﬁátelství, apel uvnitﬁ
bloku bez nekoneãného stání v de‰ti
a za mrazu a dal‰í rÛzné malé pﬁíjemnosti
- moÏnost pﬁi‰ít si kousek odtrÏeného
odûvu, pﬁátelsky si popovídat, pocit
bezpeãí.“ Mal˘ úkryt v bloku slouÏil také
jako místo schÛzek osvûtimského tajného
hnutí odporu.
Vrcholem t˘dne byly pﬁedveãery
‰abatu, kdy dûti a opatrovníci pﬁedvádûli
divadelní hry. Nejpamátnûj‰í bylo pﬁedstavení „Snûhurky a sedmi trpaslíkÛ“ o váno-

cích roku 1943. Dûti je zkou‰ely ﬁadu
t˘dnÛ a vym˘‰lely a pﬁipravovaly texty,
písnû, kulisy a kost˘my. Pﬁedvedly hru
pﬁed poãetn˘m obecenstvem, zahrnujícími
i stráÏe SS. Podle Harryho Krause (bylo
mu tenkrát dvanáct) „byl Fredy Hirsch
vÛdãím duchem tohoto pﬁedstavení.“
V ãlánku, oti‰tûném ve svazku ã. 24
YAD VASHEM STUDIES, popisuje
Shimon Adler Dûtsk˘ blok 31 jako „ostrov
stálosti v moﬁi stálé zmûny a traumat, která
musely dûti sná‰et ... Dûti i opatrovníci
Ïili pro dan˘ okamÏik a distancovali se od
bolesti a teroru, které vládly mimo blok.“
Ale samotná existence bloku 31 nestaãila
jako záruka jejich pﬁeÏití. 8. bﬁezna 1944
byly dûti, nûkteﬁí pﬁíslu‰níci jejich rodin
a opatrovníci - vãetnû Fredyho Hirsche zavraÏdûny v plynov˘ch komorách
Osvûtimi - Bﬁezinky.
Ve vzpomínkách se pﬁeÏiv‰í Rodinného
tábora opakovanû rozpomínají na v˘znam
pﬁátelství, vzájemné pomoci a obûtavé
pomoci pﬁátelÛm - a na Fredyho Hirsche.
„Tyto vlastnosti,“ pí‰e Bondyová, „jim
pomáhaly vytrvat ... a po válce se vrátit
ke studiu, najít si zamûstnání a zaloÏit
rodiny - a neztratit víru v lidskost.“

(Leah Goldstein: For the Children, Yad Vashem Jerusalem, ãtrnáctideník, sv. 41, jaro 2006, ss. 4 a 5.
Z angliãtiny pﬁeloÏil Pavel Stránsk˘.)
Pozn. pﬁekladatele: âlánek jsem pﬁeloÏil, jak byl napsán, i kdyÏ mi jako jednomu z opatrovníkÛ v Dûtském bloku nûkteré jednotlivosti
utkvûly v pamûti ponûkud odli‰nû a nûkterá uvedená fakta neodpovídají skuteãnosti. Kupﬁ. zpÛsob smrti Fredyho Hirsche.
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