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V pondûlí 16. fiíjna 2006 jsme se se‰li pfied pamûtní deskou umístûnou na zdi Parkhotelu,
abychom uctili památku v‰ech na‰ich pfiíbuzn˘ch a blízk˘ch, ktefií z tûchto míst ode‰li
a nedoãkali se uÏ návratu . . .



Milí pfiátelé,

jiÏ po dvanácté se v tuto dobu schází-

me zde u památníku pfiipomínajícího

strastiplnou cestu tûch, ktefií byli pfied

65 lety deportováni do lodÏského ghetta

a zahynuli buì v nûm nebo v dal‰ích

koncentraãních táborech. Z 5 tisíc de-

portovan˘ch pfieÏilo pouze 277 a dnes

jich v na‰í republice Ïije tfiináct.

Pfiem˘‰lela jsem, co bych vám

je‰tû mohla fiíci. A inspirovaná Mí‰ou

Vidlákovou jsem se rozhodla, Ïe zde

pfieãtu úryvek z deníku, kter˘ si v ghettu

psal Oskar Rosenfeld a kter˘ byl vydán

v Nûmecku.

Oskar Rosenfeld se narodil v Koryãa-

nech na Moravû v roce 1884. Po absolvo-

vání vídeÀské univerzity pÛsobil v sio-

nistickém hnutí a vûnoval se literatufie.

Po obsazení Rakouska v roce 1938

se  pfiestûhoval do Prahy a stal se

korespondentem lond˘nské Jewish

Chronicle. V listopadu roku 1941 byl

5. t r a n sportem deportován do LodÏe.

Pozdûji se zde stal pracovníkem sta-

tistického oddûlení a kroniky ghetta.

Zahynul v Osvûtimi za likvidace ghetta

v létû 1944.
V záfií 1942 pofiádá lodÏské gestapo

hon na lidi, kter˘ pfiedãil krutostí v‰e,

co ghetto pfiedtím zaÏilo. 16 tisíc lidí je

odvezeno neznámo kam. Zejména dûti

do 10 let, stafií, slabí a nemocní. Teprve

po válce jsme se dozvûdûli, Ïe - tak jako

transporty ze zimy a z jara 1942 - lidé

skonãili ve vyhlazovacím tábofie v Chelmnu.

Oskar Rosenfeld si klade otázky:

„JestliÏe je nûco takového moÏné, co tedy
je‰tû zb˘vá?
Naã válka?
Naã hlad?
Naã svût?“

Místo odpovûdi uvaÏuje:

„Îijeme, fiíkají jedni, protoÏe jsme Ïivot
omezili na to nejprimitivnûj‰í.
Îijeme, fiíkají druzí, neboÈ v‰e musí slouÏit
Ïivotu.  
Îijeme, fiíkají jiní, protoÏe v sobû máme
je‰tû cit pro velikost, spravedlnost a bu-
doucnost.
PfiizpÛsobili jsme se pfiítomnosti, ale máme
v sobû budoucnost.
Je podzim 1942, rok po na‰í deportaci.
Pfiekonáme nûkdy ghetto Litzmannstadt?“
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Pietní shromáÏdûní na pamûÈ zahájení transportÛ
do LodÏe a do Terezína

V pondûlí 16. fiíjna minulého roku jsme se se‰li na Îidovském hfibitovû na Vinohradech u pomníãku na pamûÈ ãesk˘ch ÏidÛ,
ktefií zahynuli v lodÏském ghettu. Se‰lo se nás tam nûkolik desítek, rozhodnû podstatnû víc neÏ rok pfiedtím. V‰ichni jsme mûli
radost z velkého poãtu pfiítomn˘ch, nejvût‰í v‰ak Vûra ·lesingerová, která kaÏdoroãnû toto pietní setkání pfiipravuje a pokaÏdé
má pfiipraven˘ jímav˘ projev, kter˘ otiskujeme. 

Na závûr krátkého shromáÏdûní se pomodlil vrchní rabín Karol E. Sidon.
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Na‰e pfiítomnost zde svûdãí o tom,

Ïe ano, i kdyÏ si v sobû holocaust neseme

dál. Jsme zde, máme své dûti, vnouãata.

Ale kdo z nás by si v prvních dnech

svobody pomyslel, Ïe nás bude v roce

2006 muset chránit policie? Odháníme

podobné my‰lenky, bráníme se jim. Ale ne-

zapomeÀme, Ïe stejnû jsme kdysi zahánûli

my‰lenky na koncentraãní tábory v Nû-

mecku po roce 1933. Jistû, jsme stafií, slabí,

pfiesto bychom mûli udûlat v‰e, co je‰tû

mÛÏeme, abychom varovali pfied tûmi,

ktefií popírají holocaust, chtûjí zniãit Izrael

a Ïidovstvo.  

p    p    p

Odpoledne uÏ svítilo sluníãko a urãitû
víc neÏ padesát se nás setkalo u pamûtní
desky na zdi Parkhotelu v Hole‰ovicích,
abychom si, tak jako kaÏd˘ rok v tento
v˘roãní den, vzpomnûli na zahájení
deportací a uctili památku na‰ich
pfiíbuzn˘ch a blízk˘ch. K plastice
Helgy Ho‰kové jsme „zavûsili“ kytici
Ïlut˘ch chryzantém. Za ÎOP se pietní
vzpomínky zúãastnil její pfiedseda
Franti‰ek Bányai a k desce „pfiipevnil“
kytici.

Po modlitbû Karola E. Sidona pfie-
ãetla Anna Hyndráková úryvek ze vzpo-
mínky Heleny Schützové:

...tak jsem Ïivofiila do té doby, neÏli si

mû povolali do Terezína. A já uÏ jsem byla

velice ráda, protoÏe tohle nebyl Ïádn˘

Ïivot. Ve sklepû uÏ nebylo Ïádné uhlí,

elektrika svítila jen chvílemi, ten vûãn˘

strach pfii kaÏdém zazvonûní, ten byl hrozn˘.

Moje sestry uÏ byly v‰ecky pryã. To já

jsem vÏdycky musela b˘t taková kvoãna

rodiny a pro v‰echny jsem se musela

angaÏovat. KdyÏ dostala  moje nejstar‰í

sestra v Rade‰ovicích pozvání do koncentrá-

ku, tak u ní byla také moje sestra Jarmila,

která pfiijela z Vídnû a byla u té sestry jako

vdova a tak s ní Ïila. Ona dlouho nemusela

nosit hvûzdu, protoÏe mûla za muÏe árijce.

Ony obû dostaly v˘zvu, Ïe se mají dostavit

do VeletrÏního paláce a toÈ se ví, jejich

útoãi‰tû bylo u mnû. Pfii‰ly s prázdn˘ma

rukama. Mûly naskládané nûjaké ‰atstvo,

nûjaké boty, ale nemûly nic s sebou upeãe-

ného, nemûly vÛbec nic s sebou. Tak já ve

dne v noci, neÏ ‰ly do toho paláce, jsem

pekla vánoãky a shánûla jsem u dobr˘ch

vr‰ovick˘ch lidí, ktefií opravdu byli ke mnû

vzácnû hodní. Tam na rohu, kde potom b˘val

biograf, tam na rohu b˘val koloniál, ten

vedla jedna stará Ïena. Ta v‰ecko, co mi

mohla dát, mi pfienechala. Tak jsem jí to fiekla,

Ïe dvû moje sestry jdou do koncentráku

a Ïe nemají nic s sebou. Ona mi dala

v‰echno moÏné, dala mi tuky a mouku

a i nûjaké rozinky jsem mûla. Jednodu‰e

fieãeno, pekla jsem a vafiila jsem, aby mûly

nûco na cestu. Nadûlala jsem jim do nûko-

lika kelímkÛ jí‰ku, protoÏe to se hodnû dû-

lalo. Nûkterá jí‰ka byla slaná, nûkterá sladká,

no a tak jsem jim to nabalila, a jakmile

jsem tohle v‰echno dodûlala a ony si to

v‰echno zabalily, vtom nûkdo zvoní a pfii‰el

s pozváním do transportu pro mû. Tak si

mÛÏete myslet, co to bylo. Já byla z toho

‰ílená. Ony se vypravily pryã, já jsem je

vyprovodila jenom po schodech, pomohla

jsem jim k elektrice. KaÏdá mûla - tak,

jako potom já, provázek na krku, a na tom

provázku byla zelená kartiãka s ãíslem - já se

pamatuji, Ïe jsem mûla ãíslo 672 a mûla

jsem znaãku Aar, a ony mûly pfiede mnou

tu znaãku taky.

... a byly hodnû, hodnû vyjukané, hlavnû

mlad‰í. Nejstar‰í, ta vídeÀská, ta to nesla

nûjak lépe. No tak ony odjely a já jsem teì

zaãala péct pro sebe. Teì jsem ale vûdûla,

Ïe moje nejmlad‰í sestra Anãa je tam

s dvûma dûtmi v tom Terezínû. MÛj syn

Zdenûk, ten pfiece bude ãekat, Ïe mu nûco

pfiivezu, pro Pána Boha, jak mám na ty lidi

apelovat, aby mi je‰tû nûco dali, kde to mám

sehnat. Tak hodná paní Veselá sehnala za

peníze, za dobrá slova, a lidi v domû se-

hnali a v‰elicos mi pfiinesli, co jsem dala

dohromady. Vezla jsem s sebou hrnek sta-

r˘ch povidel, které si ná‰ Zdenûk bral

místo bonbónÛ. Rval to kudlou. A tak jsem

jela do toho Terezína potom já. Tfii dny

jsem byla ve VeletrÏním  paláci. Nejdfiív

mi vzali moje dva snubní prsteny, jeden

jako vdova jsem mohla vzít s sebou a jeden

svÛj, tak ty dva prsteny mi vzali. No a byli

jsme tam a uÏ jsme vidûli, jak to asi bude

vypadat. Z necek nám vydávali polévku,

kaÏd˘ dostal nabûraãku polévky do tako-

vého es‰álku, no a zvykli jsme si dávat si

lÏíci do boty. Já jsem se vÛbec nesvlékala.

Pofiád jsem byla tak stra‰nû moc navleãe-

ná, pfiestoÏe to bylo v létû a bylo horko,

protoÏe ty vûci, které jsem mûla na sobû,

by se mi byly do Ïádného baÈohu neve‰ly

a my jsme pfieci smûli mít jenom padesát

kilo s sebou a tûch padesát kilo bylo vlastnû

jenom Ïivobytí pro tu moji sestru a pro její

dûti a pro mého chlapce. A byla tam také

‰vagrová Julinka, ta také ãekala, co jí pfii-

vezu, no tak já jsem toho mûla na sobû víc,

neÏli jsem unesla. 

Druh˘ den, to jsme sedûli kaÏd˘ na

tom svém baÈohu, kaÏd˘ na takovém vy-

hrazeném místû v tom VeletrÏním paláci,

museli jsme si tam zamést, prachu tam

bylo dost. V sedû jsem spala a pak vyvolá-

vali megafonem ãíslo 672, abych se dosta-

vila do kanceláfie. Ranit mrtvice mû

mohla, jak jsem byla rozãílená. Oni pfii‰li

na to, Ïe mám v ¤evnicích velikou plochu

takov˘ch parcel, které jsem kdysi za bra-

trovy pomoci koupila z dûdictví po mém

neboÏtíkovi otci. To jsem dostala asi dvaa-

sedmdesát tisíc a tak za ty peníze jsem si

koupila plochu, ta byla urãitû asi na dvacet

vil. No oni na to pfii‰li, Ïe to není je‰tû pfie-

vzaté do nûmeck˘ch rukou, a tak  tam jsem

musela podepsat, Ïe ta plocha v ¤evnicích

v Tfiebáni, se pfievádí do nûmeckého

vlastnictví. No já bych jim b˘vala dala,

kdyby byli chtûli tfieba mou hlavu, jenom

abych uÏ se dostala z toho drápu nûmecké-

ho pryã. Mezitím, co jsem tam byla, tak se ▼
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MládeÏ a besedy o holocaustu
Jak je vám, milí ãtenáfii, patrnû známo, existuje v rámci

TI skupina asi 30 „lektorÛ“, ktefií  se snaÏí na poÏádání besedovat

o osobních záÏitcích z války. Zájem uspofiádat besedu je pfiímo

úmûrn˘ zájmu jednotliv˘ch vyuãujících. Bez jejich iniciativy

by se uskuteãnilo jenom  nûkolik z nich.  

V poslední dobû jsem se zúãastnil dvou akcí, které byly

uspofiádány církví âeskobratrskou, aniÏ by na sebe mûly

nûjakou návaznost. V fiíjnu to byla v Hradci Králové skupina

SION, která uspofiádala Dny pro Izrael, a to pod zá‰titou velvy-

slance pana Arie Araziho. Uspofiádali filmov˘ veãer spojen˘

s ochutnávkou izraelsk˘ch vín, T˘den Ïidovské kuchynû, v˘-

stavu „Dûti celého svûta malují Bibli“ (putovní v˘stavu poskytlo

velvyslanectví Izraele), galaveãer za úãasti umûlcÛ Jaroslava

Svûceného, Bohu‰e Matu‰e, Josefa Vinkláfie a spisovatele

Arno‰ta Lustiga. Terezínskou iniciativu jsem zastoupil

pfiedná‰kou o holocaustu na gymnáziu.

Skupina SION pofiádá Dny pro Izrael jiÏ od r. 1997. S jejich

zástupci jsem se setkal pfii mém vystoupení ve Vald‰tejnské

zahradû v dubnu 2006. Mají vlastní ‰kolku, základní ‰kolu

a dokonce malou kavárnu a ‰kolní autobus.

Druhá pozoruhodná akce byla v Trutnovû. ·lo vlastnû

o festival 9 BRAN a kaÏd˘ den, od 3. 11. byl nûjak˘ pofiad.

3. 11. sefardská hudba, 4. 11. film Démanty noci a kurz Ïi-

dovsk˘ch lidov˘ch tancÛ (Besamim Praha), 5. 11. v˘stava foto-

grafií souãasného Izraele na evangelické fafie a koncert klasické

hudby a populárních Ïidovsk˘ch melodií (Collegium Bohemia),

6. 11. v˘stava Îidovské zvyky a tradice, 7. 11. Zmizelí sousedé

a Trombenik Prague Klezmer Band, 8. 11. film na evangelické

fafie, 9. 11. Pavel Werner z Terezínské iniciativy a Létající rabín

z Prostûjova v kinû Vesmír. ·lo o dvû vystoupení pro cca 380

studentÛ - v 9. 30 a 11. 30. Byl to dost siln˘ záÏitek. Je‰tû nikdy

jsem nevystoupil pfied takov˘m poãtem posluchaãÛ a kombina-

ce s klezmer hudbou mnû také dala zabrat. Veãer se pak konal

stejn˘ pofiad v hudební síni B. MartinÛ, tentokrát pro dospûlé. 

Du‰í v‰ech tûchto akcí byl ãeskobratrsk˘ evangelick˘ faráfi

p. Molnár (studoval v Heidelberku s rabínem Sidonem). ¤ekl

bych, Ïe jde o mimofiádnou osobnost.

Na závûr bych rád fiekl, Ïe by bylo dobré, na‰e ãleny pravi-

delnû informovat o mimofiádn˘ch akcích, jichÏ se aktivnû

úãastníme, a navázat tak na minulá ãísla na‰eho ãasopisu, napfi.

na vystoupení dr. Lieblové v Kanadû, dr. Vidlákové a fiady dal‰ích.

Pavel Werner

tam procházel Fiedler, to byl jeden

obergestapák, a tak, jak jsem tam vypo-

vídala, jakou plochu to má, jaké ãíslo

katastrální, tak se na mû podíval a fiekl:

„VÏdyÈ ona má je‰tû náu‰nice, vyndejte

jí je!“ Mûla jsem náu‰nice takové za dva-

cet korun. A já jsem povídala: „No, to

jsou docela levné náu‰nice, to je vlastnû

biÏuterie.“ A on fiekl: „To nevadí, jen je

vyndejte.“ No tak jsem je vyndala,

tak je tam hodili do takového ‰kopku,

kde uÏ bylo víc takov˘ch vûcí. Po tfiech

dnech potom nás vedli ãasnû ráno, takov˘

smutn˘ prÛvod tisíce lidí, na nádraÏí,

kde jsme v dobytãákách byli pfieveze-

ni do Bohu‰ovic u Roudnice. Tam bylo

ujednáno s nûk˘m, kdo jel dfiív do Tere-

zína, Ïe bude Zdenûk hledût, aby byl

nûkdo blízko, aby mohl ty vûci, co vezu,

zachránit, protoÏe velice ãasto se ve‰ke-

rá ta bagáÏ, kterou vezli lidi s sebou,

zkonfiskovala. Pfii‰la jsem na nádraÏí

do Bohu‰ovic a bylo tam pár hochÛ

z Terezína s vozíky, ktefií brali star˘m

lidem vûci, které neunesli, na ty vozíky.

A jeden ten hoch se ke mnû pfiitoãil a fiekl

mi, aby to nevidûl gestapák: „Zdenûk

nemÛÏe, má oteklé nohy.“ No tak to bylo

jako by mi nÛÏ vrazili do srdce. Táhla

jsem se s tûmi m˘mi vûcmi a pfii‰li jsme

husím pochodem, velice ãasto jsme se

zastavovali, bylo mnoho docela sta-

r˘ch lidí, ale zase také mlad‰í. Nûktefií ti

mlad‰í mi pomáhali, aÏ jsem se dotáhla

aÏ do toho Terezína. Tam jsem vidûla

z jednoho domu, z takového v˘klenku,

ZdeÀka na mû k˘vat a jak mu slzy teãou

pfies tváfie. Dala jsem se taky do pláãe,

Ïe jsem se vÛbec nemohla uti‰it. Potom

kaÏd˘, kdo pfii‰el do Terezína, nejdfiív

‰el do tak zvané ‰lojsky...



leden 2007 strana 5

DNY ÎIDOVSKÉ KULTURY
V BRNù 

V divadle Reduta se konal 18. a 19. listopadu 2006 veãer
ze skladeb terezínsk˘ch autorÛ. Pfiedev‰ím zaznûly skladby
Gideona Kleina, Viktora Ullmanna a Hanse Krásy.

První polovina koncertu byla velmi úspû‰ná. Kleinovo
smyãcové trio v choreografii fieditele Národního divadla
ZdeÀka Proke‰e zaujalo kvalitou hudebního provedení
a technicky i v˘razovû dokonal˘m v˘konem taneãních sólistÛ.

Dûtsk˘ sbor Brno - veden˘ Valerií MaÈa‰ovou - ãistû a se
zaujetím zazpíval Tfii hebrejské zpûvy Viktora Ullmanna -
napsané roku 1943 v Terezínû. 

Vrcholem veãera mûl b˘t Brundibár komponovan˘
Hansem Krásou na libreto Adolfa Hoffmeistera. ReÏii pfievza-
la Vanda Drozdová, dûtsk˘ sbor Kantilénu a orchestr ND
vedl Jakub Klecker.

Jak˘ byl v‰ak dojem pfiítomn˘ch, b˘val˘ch terezínsk˘ch
dûtí, v˘stiÏnû popisuje Helga Ho‰ková. Její dopis fiediteli
ND v Brnû, reÏisérce a dirigentovi vyjadfiuje  pocity zklamání
pfiítomn˘ch:

BRUNDIBÁR V BRNùNSKÉM
NASTUDOVÁNÍ

S potû‰ením jsme pfiijali pozváni na uvedení dûtské opery

Brundibár na scénû Národního divadla  v Brnû, které se  usku-

teãnilo 17. 11. 2006. Jsme pamûtníci pÛvodního provedení

„Brundibára“ v  Terezínû 1943 - 44. 

Od té doby jsme zhlédli Brundibára jiÏ nesãíslnûkrát v mnoha

státech Evropy i USA, v nûkolika jazykov˘ch pfiekladech. Byly

to inscenace více ãi ménû zdafiilé, vÏdy to v‰ak byl  hlubok˘ záÏi-

tek, kter˘ nás pokaÏdé znovu dojímá. V‰echna pfiedstavení byla

nûjak˘m zpÛsobem spojena pfiipomínkou tragického osudu tere-

zínsk˘ch dûtí. Tyto dûti do prostého pfiíbûhu opery vloÏily

nadûji a víru, Ïe stejnû jako v pohádce nakonec zlo bude poraÏe-

no a dobro zvítûzí. Nad‰enû zpívaly „Brundibár poraÏen ...“.

Vût‰ina tûchto dûtí pozdûji byla usmrcena v plynov˘ch

komorách. 

Na brnûnské uvedení jsme se tû‰ili. Byli jsme zvûdavi, jak se

soubor Kantiléna pod vedením reÏisérky Vandy Drozdové a diri-

genta Jakuba Kleckera tohoto úkolu zhostí. Byli jsme pfiekvapeni,

zklamáni, zdû‰eni!

„Entent˘ky, dva ‰palíky...“ - v‰echny dûti v pyÏamech. (?!)

V̆ razné úlohy, které nabízejí tolik fantazie a moÏností (hlasové,

herecké i v˘tvarné) byly potlaãeny, nûkde dokonce vypu‰tûny.

SólistÛm vÛbec nebyla dána moÏnost své schopnosti uplatnit.

Malé role zcela zanikly. Mlékafi, pekafi i zmrzlináfi texty

odfiíkávají do mikrofonu (jako na nûjaké estrádû), své zboÏí vÛbec

nenabízejí ani neprodávají. Pekafi si jenom sám ukousne rohlík

a odejde, mlékafi (ka) v rÛÏovém pleteném kost˘mu s chlupat˘mi

chrániãi na u‰ích (?) místo aby razantnû odmítal dát dûtem mléko

(... zdarma nebude nic...) podá Anince láhev. Nejotfiesnûj‰í je v‰ak

ztvárnûní titulní postavy Brundibára. Pfiedstavitel  Brundibára

v Terezínû (Honza Treichlinger) dokázal v této záporné roli

zesmû‰nit zlo tak, Ïe jsme Honzu v‰ichni milovali. Ve svém

projevu byl tak nepfiekonateln˘, Ïe jediná jeho role nebyla

alternována. I  on zahynul v Osvûtimi, sv˘m Brundibárem

v‰ak zÛstal nesmrteln˘. Jak˘ kontrast! 

Brnûnsk˘ Brundibár je povaleã, chlípník, pedofil. Navíc

vzhledem k rychlému tempu mu není témûfi vÛbec rozumût.

Chybí mu dokonce i fla‰inet, takÏe hlavní smysl - konkurence

jeho mechanického hraní s dûtskou písniãkou - konflikt, kdy

vyhání zpûváãky ze svého rajónu, - se posluchaãÛm jeví ne-

jasn˘m. VÏdyÈ on vÛbec na fla‰inet nehraje („Jak já touhle klikou

toãím...“), jen na krku má jakousi kliku zavû‰enu. Povaluje se na

zemi a lidé mu jen tak za nic dávají peníze, jako bezdomovci.

Vrcholná je scéna, kdy poloobnaÏen˘ v tûÏk˘ch botách leÏí v po-

steli a dûti, bÛhví proã, natfiásají pefiiny (nikoliv ve chvíli,

kdy „Máry klepe koberec... Vlasta vûtrá pefiiny...“). Dal‰í

promarnûnou pfiíleÏitostí jsou sólové v˘stupy zvífiátek. Dûti

zpívají v pyÏamech a pouze kresbami je názornû pfiedvedeno,

zda zpívá koãka, vrabec, a dom˘‰líme si, Ïe to neidentifikovatel-

né zvífie je pes. DÛleÏit˘ v˘stup, kdy se zvífiátka domluví s dûtmi,

aby pomohly Anince a Pepíãkovi, nijak nezdÛrazÀuje sílu

vzájemné pomoci (víme, víme, rozumíme...). 

V této inscenaci za svoje zpívání dûti nic nevydûlají, Brundi-

bár jim Ïádné peníze neukradne, a tak nezasvûcen˘ divák ani neví,

proã ho zvífiátka vyÏenou ze scény. Náhle je ... „pozdû z veãera,

skonãila opera...,“ ale to vlastnû ani nikdo nefiekl. Závûreãná píseÀ

(„Brundibár  poraÏen...“), která obvykle strhne obecenstvo

k boufilivému potlesku a vyÏádá si nûkolikeré opakování, rychle

skonãí. Poslední scéna, pfiipomínající SíÀ dûtí v muzeu Jad Va‰em

v Jeruzalémû, kdy do ztemnûlého sálu jsou ti‰e ãtena jména zahy-

nul˘ch dûtí, je sice velice pÛsobivá, ale v daném kontextu násilná. 

Nejsme tak zcela konzervativní, za jaké nás moÏná budete

povaÏovat. Chápeme, Ïe paní reÏisérka se snaÏila o moderní pojetí,

chtûla operu pfiizpÛsobit dne‰nímu vnímání a vkusu. V tom pfiípa-

dû by její nastudování nemûlo b˘t spojováno se jmény autorÛ

opery Brundibár: Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera. S brnûnskou

inscenací nemají nic spoleãného.

Co fiíkají ochranné organizace mimo jiné zásahÛm do díla?

Brundibár je dokonalé dílo, které má historickou hodnotu.

Nedá se na nûm mnoho zlep‰it, zkazit se mÛÏe v‰ak hodnû. Stalo

se. ·koda, je nám to líto. Pfiipadá nám to stejné, jako kdyby se

se‰el spolek architektÛ, Ïe znovu postaví Hradãany. Brundibár

je pro nás svat˘ obraz, v tomto pfiípadû po‰pinûn˘ blátem.

Jsme totiÏ toho názoru, Ïe nûkterá díla by mûla b˘t hájena

proti bezuzdnému drancování.
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Jméno Jifií Brady nám zní známû. V poslední dobû jsme se
s ním nûkolikrát setkali v souvislosti s ãesk˘m vydáním kníÏky
Hanin kuffiík (2003), Jifií mûl pfii této pfiíleÏitosti i tady v âe-
chách nûkolik besed. Teì je v Evropû a v âechách znovu, vyu-
Ïili jsme toho, aby nám fiekl nûco o sobû a hlavnû o historii
„znovuzrození“ jeho sestry Hany. 

Jifií se narodil 9. února 1928 v Praze a do jara 1941 Ïil
se sv˘mi rodiãi Karlem a Markétou Bradyov˘mi a se sestrou
Hanou v Novém Mûstû na Moravû. Po okupaci se jejich Ïivot
uÏ hodnû zmûnil, ale stále je‰tû Ïili pohromadû jako ostatní Ïi-
dovské rodiny. Pozdûji byli oba rodiãe zatãeni a Hana a Jifií
odjeli v kvûtnu 1942 do Terezína sami. Do Osvûtimi - Birkenau
byli deportováni podzimními transporty 1944, tam uÏ jel kaÏd˘
sám. Hanû bylo teprve 13 let. Z celé rodiny se vrátil pouze Jifií.
Záhy po válce se vystûhoval, od roku 1951 Ïije v Torontu.
V Terezínû se nauãil instalatérskému fiemeslu, které jej prová-
zelo po cel˘ dal‰í Ïivot, pozdûji v podobû úspû‰ného podniku.
Jifií má téÏ v˘znamnou zásluhu na vydání pozoruhodné knihy
o terezínském ãasopise Vedem - Je mojí vlastí hradba ghett,
která v Americe získala prestiÏní národní cenu za nejlep‰í
publikaci o holocaustu za rok 1995. Její anglickou verzi vydává
vlastním nákladem a posílá pravidelnû do Terezína.

p    p    p

Tvoji rodiãe byli zatãeni je‰tû pfied va‰ím odjezdem do Terezína.
Za jak˘ch okolností se to stalo?

Matãin bratr inÏen˘r Vilém Dubsk˘ utekl pfied nacisty do

Belgie. Po ãase pfii‰el za maminkou nûjak˘ Belgiãan a nabídl jí,

Ïe mÛÏe bratrovi poslat peníze, a ona mu pro nûj dala men‰í

obnos. KdyÏ pak nacisté okupovali Belgii, toho ãlovûka zavfieli

a na‰li u nûho v‰echna jména a adresy. Na jafie 1941 pfiedvolali

maminku na gestapo do Jihlavy, odkud ji poslali do Ravensbrücku.

Tam proÏila asi jeden a pÛl roku, neÏ ji deportovali do Osvûtimi,

kde bûhem ãtyfi dnÛ zemfiela. Otce zavfieli ve stejném roce

na podzim.

Proã?

V Novém Mûstû na Moravû Ïily pÛvodnû jen dvû Ïidovské

rodiny, a dvû se tam pfiistûhovaly, aby se tam ukryly. KdyÏ Ïidé

od záfií 1941 museli nosit Ïlutou hvûzdu, jeden z tûch Ïidovsk˘ch

pfiistûhovalcÛ si na kabát ostentativnû pfiipnul vystfiiÏen˘ kus látky

s hvûzdou a do‰el tak aÏ na námûstí. Tam ho uvidûl SS Obersturm-

bannführer Fritz, kter˘ prohlásil, Ïe Nové Mûsto na Moravû musí

b˘t okamÏitû „judenfrei“. Druh˘ den ráno zastavilo pfied na‰ím

domem velké ãerné auto, v nûmÏ uÏ byli ãtyfii Ïidov‰tí muÏi,

a otec do nûj musel nastoupit. Odvezli je na jihlavské gestapo,

odkud byli záhy deportováni do Mauthausenu. MÛj otec se tam

udrÏel o nûco déle, ãistil gestapu parkety, a asi to dûlal dobfie.

Po „heydrichiádû“ ho poslali do Brna do vûznice na Cejlu a od-

tamtud rovnûÏ do Osvûtimi, kde po nûkolika dnech zahynul. 

ZÛstali jste sami?

Byli jsme sami, ale vzali si nás k sobû pfiíbuzní, otcova

sestra mûla kfiesÈanského manÏela, a tento árijsk˘ str˘c si pro nás

pfii‰el a pfiivedl nás do jejich rodiny. Mûli nás rádi a velice hezky

se o nás starali.

Mûli jste pak s rodiãi je‰tû nûjak˘ kontakt?

Mûli, dokonce stále je‰tû máme ten zázrak, kter˘ kaÏd˘

obdivuje. Matka nám totiÏ z Ravensbrücku smûla jednou za

mûsíc psát. Jednou nám poslala srdíãka z rozÏv˘kaného chleba.

Ozdobila je zubní pastou a do toho vyryla na‰e monogramy.

Po ‰edesáti letech jsou ta srdíãka stále je‰tû v perfektním stavu. 

To bylo jediné spojení?

Nebylo, dokud byla maminka v Ravensbrücku, dostávali jsme

od ní dopisy. I od otce jsme nûkdy dostávali zprávy, kdyÏ byl

je‰tû na gestapu v Jihlavû. Otec umûl velmi dobfie vycházet

s lidmi, dokonce i s nûkter˘mi gestapáky, ktefií ho v Jihlavû

posílali nakupovat bez dozoru. Mohl by b˘val utéct, ale bál se,

Ïe by zavfieli nás. Nûkdy nám ale mohl psát, jeho dopisy se

zachovaly do dne‰ního dne. 

Kdy jste pfiijeli do Terezína?

18. kvûtna 1942 transportem Av, ale jiÏ 14. kvûtna jsme

museli odjet do Tfiebíãe. Tam jsme byli soustfiedûni v jakési

O JIRKOVI BRADYM, JEHO SEST¤E HANù, FUMIKO I·IOKA A O ZÁZRAKU
S Jifiím Bradym hovofiila Anna Lorencová 
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nevlídné budovû, kde jsme ãtyfii dny Ïili na podlaze. Haniãka

tam 16. kvûtna oslavila své 11. narozeniny. Zapálili jsme kousek

svíãky a snûdli pár bonbonÛ.

Co vás ãekalo v Terezínû, kam jste se dostali?

Já jsem byl v chlapeckém domovû L 417 na známé jedniãce,

kde se vydával ãasopis VEDEM. Zpoãátku jsem byl jedin˘,

kter˘ pracoval, uãil jsem se instalatérem. Haniãka se dostala

do dívãího domova v L 410, do pokoje pro mlad‰í dívky.

Je‰tû jí nebylo ãtrnáct a nechodila do práce. Jen nûkdy ji pan

Schwarzbart, kter˘ byl jedním z vedoucích nad zahradami, vzal

se star‰ími dívkami, aby jim pomáhala a dostala se trochu

na ãerstv˘ vzduch a na sluníãko. V domovû se zúãastnila tajného

vyuãování, uãila se dokonce i ‰ít a chodila na hodiny kreslení,

které vedla malífika Friedl Dicker - Brandeisová. Pût Hanin˘ch

obrázkÛ se zachovalo.

Do kdy jste v Terezínû zÛstali? 

Oba jsme byli deportováni podzimními transporty 1944.

Já jsem odjel prvním transportem 29. záfií, Hana pfiedposledním,

23. fiíjna. Byla sama, jen s nûkolika kamarádkami… 

UÏ jsme se nesetkali.

Tvoje sestra Hana zahynula v Birkenau, ale pfiesto ji dnes
znají tisíce lidí, zejména dûtí. Jak se to stalo, Ïe se zrodila
kníÏka Hanin kuffiík a v‰echno ostatní, co na to navázalo?

Vzniklo to asi tím kufrem. ¤editelka tokijského Holocaust

Education Center Fumiko I‰ioka se obrátila na Osvûtimské

muzeum, zda by jí nemohli poslat nûkolik pfiedmûtÛ, na nichÏ

by ÏákÛm mohla pfiiblíÏit osud Ïidovsk˘ch dûtí. Poslali jí dûtskou

botu, ponoÏku, svetr, kanystr s nápisem cyklon B a kufr. Na kufru

bylo Hanino jméno, datum narození a oznaãení Waisenkind

(sirotek). Dûti se tûÏko mohly ztotoÏnit s ponoÏkou nebo

svetrem, ale ten kufr, to jméno bylo pro nû konkrétnûj‰í. Naléha-

ly na Fumiko, aby zjistila, kdo byla Hana, aby se o ní je‰tû

nûco dozvûdûly. Na‰tûstí je Fumiko velice houÏevnatá Ïena

a zaãala pátrat. Psala do rÛzn˘ch muzeí a b˘val˘ch kon-

centraãních táborÛ, jestli o Hanû nûco nevûdí. Ale odev‰ad

pfiicházely pouze negativní odpovûdi. AÏ jednoho dne dostala

dopis z Osvûtimi, Ïe Hana pfiijela z Terezína. Fumiko vyhledala

a pfieãetla o Terezínû, co se dalo, a zjistila, Ïe tam dûti taky malo-

valy, Ïe hodnû obrázkÛ se zachránilo, a Ïe jsou uloÏeny v Îidovském

muzeu v Praze. Napsala tedy do Îidovského muzea, odkud jí

za nûkolik t˘dnÛ poslali pût Hanin˘ch obrázkÛ. Dûti mûly velkou

radost, protoÏe teì mûly nûco, kde bylo její jméno - Hana Brady.

Ale chtûly vûdût je‰tû víc.

Pro paní Fumiko to muselo b˘t nesmírnû tûÏké, úplnû nová
agenda, jak to dokázala?

Fumiko byla úÏasná. Na jedné konferenci v Lond˘nû získala

dva dny ãasu, rozjela se do Prahy a odtud autobusem do Terezína.

Bylo to v létû, v dobû dovolen˘ch, a v muzeu bylo jen nûkolik

zamûstnancÛ. Ale nakonec na‰la Ludmilu Chládkovou. Ta se ji

snaÏila pozvat na jindy, ale kdyÏ vidûla, jak je to pro Fumiko

dÛleÏité, zaãali hledat. Na‰li transport z Tfiebíãe do Terezína,

na jehoÏ seznamu byla i Hana, a nad jejím jménem bylo napsa-

né i moje. U v‰ech jmen bylo oznaãení, Ïe ti lidé zahynuli, jen

u mého ne. Fumiko se ptala, jestli o mnû nevûdí. Hledali dál

a náhodou na‰li seznam chlapcÛ z na‰eho pokoje, a u kaÏdého

jména bylo uvedeno, jestli zemfiel nebo pfieÏil. Pfiipojená poznámka

sdûlovala: seznam sestavili Kurt Jifií Kotouã a Jifií Brady. Ludmila

vûdûla, Ïe Jirka Kotouã Ïije v Praze, a Ïe by moÏná vûdûl, kde mû

najít. Fumiko vyhledala Michaelu Hájkovou z Îidovského muzea

v Praze, která po nûkolika telefonátech Kotouãe na‰la. Na schÛzku

s Fumiko musel pfiibûhnout hodnû rychle, protoÏe za pár hodin

odlétala do Lond˘na. Stihnul to a spojení na mne jí dal. 

Zaãíná to b˘t dramatické, bûhem dvou dnÛ - v cizí zemi
a v neznám˘ch mûstech - na‰la Fumiko s pomocí dal‰ích lidí
nejdÛleÏitûj‰í informace, které potfiebovala.

Fumiko mi pak napsala dlouh˘ a citliv˘ dopis a poslala

spoustu materiálÛ. Vyzvala japonské dûti, aby namalovaly, jak si

pfiedstavují Ïivot v terezínském dûtském domovû. Pak pfii‰la

velká obálka z Tokia s obrázky japonsk˘ch dûtí a dal‰ími mate-

riály. Bylo to pro mne obrovské pfiekvapení. Po 55 letech jsem

z dalekého Tokia dostal zprávu, Ïe japonské dûti se zajímají o Hanu

a její Ïivot. To jsem nemohl nechat jen tak, musel jsem Fumiko

odpovûdût a nûco udûlat. Poslal jsem jí na‰e fotografie a jiné

doklady a tak zaãalo nûco témûfi neuvûfiitelného. ▼
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Zatím víme, jak to zaãalo v Japonsku, jak se stalo, Ïe to za-
chvátilo i Kanadu?

Vyprávûl jsem o té pfiíhodû svému známému v Torontu, ten

zavolal do Canadian Jewish News, kde o tom otiskli ãlánek.

Pak mi jednou zavolala Karen Levine, která byla v Kanadû známá

zejména jako rozhlasová novináfika, a za své reportáÏe dostala

uÏ dvakrát cenu Peabody Award. Chtûla se mnou udûlat rozhovor

do rádia. A náhodou, jaká se nestává kaÏd˘ den, mûla právû

v tom ãase pfiijet Fumiko poprvé do Toronta a do rozhlasu

jsme pfii‰li oba. Toto interview získalo 1. cenu v rozhlasové

soutûÏi v New Yorku. Poslouchala je i nakladatelka a pfiítelkynû

Karen Levinové, která ji pfiemlouvala, aby o tom napsala knihu.

Karen mûla tehdy ‰estiletého syna a nároãné zamûstnání a moc

se jí do toho nechtûlo, ale kníÏku nakonec napsala. A zase se stal

zázrak, po ãtyfiech letech vy‰la kniha ve více neÏ ãtyfiiceti

zemích svûta a ve více neÏ tfiiceti jazycích. Nedávno jsem dostal

z Japonska exempláfi v Brailovû písmu. Vy‰la v âínû, Koreji,

na Islandu, v Thajsku, a dokonce i v gal‰tinû. Moje dûti zaloÏily

webové stránky www.hannasuitcase.ca, a od té doby nám pí‰í

dûti z celého svûta, nûkdy dokonce celé tfiídy. Dostáváme stovky

dopisÛ a dûti nám kladou i rÛzné otázky.   

Jak se dá taková lavina zvládnout?

Teì se toho ujala moje dcera, která na dopisy odpovídá, snaÏí

se zodpovûdût kaÏdou otázku. Jsme zváni do celého svûta.

Byli jsme v mnoha mûstech Spojen˘ch státÛ, projeli velk˘ kus

Kanady, byli jsme v Japonsku, Izraeli i v âechách. 

Skoro to vypadá, jako by to byla nejznámûj‰í kniha
na svûtû?

Asi se tomu ve své kategorii blíÏí. V Japonsku prodali 130

tisíc v˘tiskÛ a prodává se tam uÏ i paperbackové vydání.

V Kanadû vy‰la osmnáctkrát, po kaÏdé po pûti tisících v˘-

tiskÛ. Kanadsk˘ dramatik Emil Sher napsal na základû knihy

divadelní hru Hanin kuffiík na scénû. Hra nyní putuje po Kanadû,

americká premiéra se bude konat v lednu 2007 v Saint Louis

v Missouri. V kanadské televizi i jinde je uvádûn pofiad

Hanin kuffiík, Odyssea nadûje. 6. listopadu t.r. byla kniha

Hanin kuffiík ocenûna Památníkem Jad Va‰em jako kniha

roku pro dûti. 14. listopadu bylo Hanino jméno a jména na‰ich

rodiãÛ vyryta na Památník holocaustu ve Weizmannovû institutu

v Rehovotu. Byli jsme u toho.     

Svou sestru jsi tím v‰ím vrátil do Ïivota a bude tu s námi
je‰tû hodnû dlouho. Co to udûlalo s tv˘m Ïivotem a Ïivotem
tvé rodiny?  

Ten mÛj to obrátilo úplnû naruby. Cel˘ Ïivot jsem dûlal

instalatéra a dal‰í vûci, které s tím souvisely, teì rediguji kníÏky

a divadelní hry, filmové a televizní zpracování, jezdím po svû-

tû, pfiedná‰ím, odpovídám na otázky, dûlám rozhovory atd.,

aãkoliv jsem nikdy nic podobného nedûlal. A pfiispívám k tomu,

aby to v‰echno pokraãovalo. 

Dûlá to se mnou moje dcera, bez ní bych to zcela urãitû

nedokázal.

Co bys rád je‰tû doplnil, na co jsem se nezeptala? 

Je tady jedna zajímavá vûc. Ten kufr není pÛvodní Hanin kufr,

to zjistila moje dcera. JelikoÏ Hana pfiijela do Birkenau jedním

z posledních transportÛ, tak ten kufr zÛstal v muzeu úplnû nahofie,

na hromadû dal‰ích kufrÛ. Hanina b˘valá spoluÏaãka ho v roce

1962 v Osvûtimi vidûla a poÏádala fieditelství, aby ji s ním

vyfotografovali, a tu fotku nám poslala. V roce 2004 jsme byli

na v˘stavû v Cincinnati, dcera si tam kufr prohlíÏela a srovnávala

ho s fotografií. Nápis a písmo byly stejné, ale drÏadlo bylo na jiné

stranû neÏ na fotografii originálního kufru. Rozhodl jsem se,

Ïe pojedu do Osvûtimi, abych zjistil, co se stalo. Fumiko jela

se mnou. KdyÏ jsme tam pfiijeli, vysvûtlili nám, Ïe originál kufru

byl v roce 1982 souãástí putovní v˘stavy v Anglii, a v roce 1984

byl uloÏen ve skladu v Birminghamu. Ale skladi‰tû nûkdo zapálil

a kufr shofiel. Osvûtimské muzeum vytvofiilo pozdûji repliku

Hanina kufru.

A ta se dostala do Japonska?

Ano, mûli jsme vlastnû ‰tûstí, Ïe pÛvodní kufr nahradili

touhle replikou. Jinak by se Hanãin kufr nedostal do Japonska

a o Haniãce by se nikdo nedozvûdûl.  

Za to, Ïes nás seznámil s touhle fascinující pfiíhodou i za tvÛj
vzácn˘ ãas, ti upfiímnû dûkuji.
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Konferenci s tímto názvem uspofiádal

Historick˘ ústav Akademie vûd 17. a 18.

fiíjna 2006 v Praze. Je‰tû si vzpomínáme

na ãas, kdy jedin˘m aktérem odboje a do-

konce i jedin˘mi obûÈmi druhé svûtové

války byli v˘hradnû komunisté, ale i v dobách

pozdûj‰ích se o Ïidovském odboji hovofiilo,

psalo a bádalo jen velmi zfiídka. Svolaná

konference byla proto velice vítána, zejména

Ïidovsk˘mi pamûtníky, ktefií sami byli

do odboje zapojeni, aÈ jiÏ to bylo v protekto-

rátu, v zahraniãních armádách, partyzánském

hnutí ãi v prostfiedí nejnebezpeãnûj‰ím -

v koncentraãních táborech. 

Pfiíjemn˘m pfiekvapením byla sku-

teãnost, Ïe konference byla ãesko-slovenská,

stejn˘m podílem se jí úãastnili pamûtníci

i badatelé z obou ãástí b˘valého âeskoslo-

venska. Pfiíspûvky k tématu  Ïidovského

odboje pfiednesli vûdeãtí a odborní pra-

covníci Historického ústavu Akademie

vûd, Kabinetu judaistiky FF UP v Olomouci,

Institutu Terezínské iniciativy, Ústavu

soudob˘ch dûjin, Masarykova ústavu,

Archivu ministerstva vnitra a Îidovského

muzea v Praze. Ze Slovenska jsme s radostí

uvítali hned nûkolik vûdeck˘ch pracovníkÛ

Historického ústavu SAV a Muzea SNP

v Banské Bystrici. Asi stejn˘m podílem

jako historikové se na konferenci podíleli

svûdkové a pfiímí úãastníci odboje doma

i v zahraniãí, ktefií pfiedná‰ky historikÛ

nejen doplÀovali a dokreslovali, ale pfiiná-

‰eli i fiadu málo znám˘ch, podnûtn˘ch

a zajímav˘ch informací. 

Konference byla rozdûlena do nûkolika

oddílÛ. První ãást byla vûnována úãasti

ÎidÛ na domácím odboji v protektorátu

i na Slovensku. Vyslechli jsme mj. pfiíspû-

vek Jana Gebharta - Milo‰ Bondy a zpra-
vodajství z Protektorátu âecha a Morava;

Daniely Baranové - Úãast Îidov v protifa-
‰istickom odboji na Slovensku; Evy Haná-

kové - Cesta ke svobodû. Ilegální pfievody
Ïidovsk˘ch uprchlíkÛ pfies Bílé Karpaty;

Ivana Kamence - K niektor˘m problémom
rezistencie Ïidovsk˘ch obyvateºov na Slo-
vensku v období holokaustu; Kataríny

Hradské - Aktivity Pracovnej skupiny pri
záchrane Îidov v rokoch 1942-1944. 

Druhá ãást byla vûnována Ïidovskému

odboji v ghettech a koncentraãních tábo-

rech. Jaroslava Milotová hovofiila o meto-

dologick˘ch otázkách Ïidovské rezistence

v ghettech a koncentraãních táborech; Jifií

Franûk nazval svÛj pfiíspûvek Kde jsou
hranice odboje, v nûmÏ informoval o pfiípra-

vû odboje v koncentraãním tábofie Osvûtim

Bfiezinka; ·árka Martincová pfiispûla

zajímav˘m a zasvûcen˘m pfiíspûvkem

Povstání ve vyhlazovacím tábofie Treblinka;

Viktor Schwarz promluvil na téma Bezpre-
cedentní hrdinsk  ̆ãin Rudolfa Vrby a Alfreda
Wetzlera, vûnovan˘ jejich útûku z Birkenau. 

Nejrozsáhlej‰í úsek byl uveden sou-

hrnn˘m názvem Îidé v ãeskoslovensk˘ch
a spojeneck˘ch armádách. Z ãetn˘ch

pfiíspûvkÛ uvádíme napfi. vystoupení Jana

Nûmeãka - âeskoslovenská exilová vláda
a ãeskosloven‰tí Îidé v letech 1939-1945;

Adolfa Vodiãky - Îidé v interbrigádû
a o dal‰ím osudu odbojáfie; manÏelÛ

Jifiiny a Bedfiicha Kopoldov˘ch - Cesty

ÎidÛ ve Svobodovû armádû nebo MUDr.

Gustava Singera - O rezistenci ÎidÛ
a jejich úãasti ve 2. svûtové válce s akcentem
na lékafie a zdravotnick˘ personál. 

Poslední úsek PamûÈ Ïidovského odboje
jsem jménem Îidovského muzea zaha-

jovala pfiíspûvkem Îidovsk˘ odboj ve vzpo-
mínkách pamûtníkÛ. Pro krátkost povolené

fieãnické lhÛty jsem mohla zafiadit jen

vybrané nejv˘raznûj‰í odbojové aktivity

Ïidovsk˘ch vûzÀÛ v ghettech a kon-

centraãních táborech - odváÏné vystoupení

skupiny mlad˘ch ãesk˘ch ÎidÛ v Birkenau,

ktefií se vzboufiili proti zvÛli osvûtimsk˘ch

kápÛ pfii rozdûlování polévky; vÏdycky si

to zafiídili tak, aby pfieru‰ili dal‰í vydávání

s poukazem na nekázeÀ vûzÀÛ a zbytek

(nejhust‰í) polévky si nechali pro sebe.

V̆ razn˘m obrazem odporu bylo bezespo-

ru dramatické povstání v Sobiboru a ãetné

riskantní útûky vûzÀÛ z vyhlazovacích

táborÛ Zamo‰ã, Mal˘ Trostinec, Izbice

a dal‰ích. Odbojové skupiny i osamûlí

hrdinové úãinnû pÛsobili i v ghettu Terezín.

Za pa‰ování novin, dopisÛ, lékÛ a jiného

kontrabandu hrozil trest smrti, kter˘ postihl

napfi. pana Weisse, kter˘ byl pfii pa‰ování

chycen a pfii jednom z nelidsk˘ch v˘slechÛ

zavraÏdûn Karlem Berglem. Podobn˘

osud, za stejnou ãinnost, stihl i Julia

Taussiga a jeho spolupracovníky, v‰ichni

skonãili na Malé pevnosti. ·ikovn˘ tere-

zínsk˘ elektrikáfi Viktor Kassowitz sestavil

s pfiítelem rozhlasov˘ pfiijímaã, kter˘ po za-

fiazení do transportu pfiedal jinému elektri-

káfii. V˘bornû poslouÏil k roz‰ifiování

zpráv, jeÏ byly jeho pomocí získány. 

Celá konference jednoznaãnû popfie-

la mnohdy tak ãastou dehonestující

námitku nezasvûcen˘ch ãi zlovoln˘ch - ‰li

jste jako ovce.

Anna Lorencová

ÎIDÉ V BOJI A ODBOJI
Rezistence ãeskoslovensk˘ch ÎidÛ v letech druhé svûtové války

Incredibile dictu
aneb
Je to tak, tfieba je to k nevífie

Jako dal‰í vhodn˘ název ãlánku mû napadá Absurditas, absurditatum absurditas,

pfiípadnû  Malá (velká?) kvadratura kruhu.

V rámci politického vzdûlávání dÛstojníkÛ a poddÛstojníkÛ nûmecké bundeswehr

se konal v Postupimi od 25. do 29. záfií 2006 semináfi - Zlomové milníky nûmeck˘ch
dûjin: 1933 - 1990. 

Byl jsem pozván k proslovení závûreãné pfiedná‰ky o holocaustu na 29. záfií.

Jsem samozfiejmû rád, Ïe jsem se mohl zhostit této jedineãné pfiíleÏitosti právû já.

Cítil jsem v‰ak, byÈ ani jednotlivci ani Ïádnou organizací nezvolen ãi nedelegován,

Ïe nehovofiím jen za sebe, n˘brÏ Ïe jsem mluvãím v‰ech, ktefií holocaust pfieÏili i nepfieÏili.

ByÈ to nemohu dokázat, jsem si jist, Ïe nikdo z pfieÏiv‰ích by pfied jedena‰edesáti

lety nepokládal to, co se právû událo, za nic jiného neÏ za v˘plod chorého mozku.

Pokud by to vÛbec koho napadlo.

Nûmeck˘m dÛstojníkÛm a poddÛstojníkÛm pfiedná‰el o holocaustu Ïid,
b˘val˘ vûzeÀ nacistick˘ch koncentraãních táborÛ.

Pfiijetí bylo srdeãné a pfiátelské. ·karohlíd by mohl namítnout, Ïe to dostali
rozkazem; koneckoncÛ ‰lo pfiece o vojáky. Jsem v‰ak pevnû pfiesvûdãen o tom, Ïe to bylo

nenafiízené, spontánní. Svûdãí o tom fiada rozhovorÛ „mezi ãtyfima oãima“.

ZÛstal jsem i na hodnocení celkové organizace semináfie a jednotliv˘ch pfiedná-

‰ek. Ke kaÏdé byl kromû celkovû pozitivního vyjádfiení vyslovena i urãitá kritika.

Hruì se mi dmula p˘chou, Ïe má pfiedná‰ka byla hodnocena jen kladnû.

Jsem této mimofiádné, krajnû pozitivní absurdity je‰tû teì pln˘. A potfieboval jsem

se s tím nûkomu svûfiit. 

âiním to tedy tímto textem.

Pavel Stránsk˘



VZÍT SVÒJ ÎIVOT
DO SV¯CH RUKOU

Italsk˘ spisovatel Primo Levi, jehoÏ

knihy, ãerpající z vlastních zku‰eností

Ïidovského vûznû z Osvûtimi, je u nás

dostateãnû znám. Byly u nás pfieloÏeny

a nûkolikrát vydány jako povídky, básnû

i eseje. 

V leto‰ním roce v‰ak vy‰el v naklada-

telství Paseka jeho román, kter˘ napsal

v roce 1982, pût let pfied svou dobrovolnou

smrtí: KdyÏ ne nyní, kdy?

âetli jsme asi nespoãetnû knih s vá-

leãnou tematikou, které je vûnováno i toto

dílo, ale zde se dostáváme úplnû jinam,

do jiného prostfiedí, které poznal málokdo

z nás. V rozlehl˘ch lesích a baÏinách

Bílé Rusi a Polska bojují o své pfieÏití

partyzánské skupiny, sloÏené z rÛzn˘ch

bûÏencÛ, b˘val˘ch vûzÀÛ, vojákÛ, osamû-

l˘ch dûtí i Ïen rozdílného pÛvodu, ná-

rodností a náboÏenství, jak je tu svedl

osud. Vût‰ina z nich jsou Îidé. Je tu vylí-

ãen jejich v‰ední Ïivot den ze dne, ãasto

komplikované vztahy mezi nimi, vztahy

mezi mlad‰ími a star‰ími, mezi muÏi

a Ïenami, lidmi vzdûlan˘mi i nejprost‰í-

mi, Îidy a pfiíslu‰níky jin˘ch etnik ãi

náboÏenství a také kontakt s okolním oby-

vatelstvem, a pfiedev‰ím ov‰em stfiety

s Nûmci, jejich spoleãn˘m nepfiítelem. 

Mezi nejzajímavûj‰í pasáÏe patfií úva-

hy o budoucím Ïivotû po válce a rozhodo-

vání, co s Ïivotem, tak tvrdû vybojova-

ném, poãít dále. Sledujeme skupinu ÎidÛ,

ktefií se po ukonãení války rozhodli odejít

spoleãnû pfies Itálii do Zemû zaslíbené.

Po útrapách a zvlá‰tnostech partyzánského

Ïivota se dostávají mezi „normální lidi“,

pfiijímají pomoc a charitu a s nadûjemi,

ale i s nejistotou jdou vstfiíc novému Ïi-

votu, do kterého si nesou svá bfiemena

sloÏité minulosti.

Kniha touto poutí nekonãí, ale urãitû

tím neskonãí na‰e odhalování  tragé-

dií, které pfiinesla válka v nejrÛznûj‰ích

ãástech svûta a na‰e vyrovnávání se

s tímto dûdictvím.
Eva ·tichová

JAKOB EDELSTEIN
A PLUKOVNÍK

Pod tímto titulkem, parafrázujícím

hru Franze Werfela  Jakobowski a plu-
kovník, popisuje na‰e kamarádka z tere-

zínského Heimu L 410 Eva Engelmanová,

nyní Ïijící v Austrálii, Ïivot v koncentráku

- ghettu Terezín v australském ãasopise

Quadrant.

Její ãlánek je vûnován památce na‰í

„Betreuerky“, nezapomenutelné Irenky

Krausové. Vzpomíná na ni takto: 

Irenka se stala na‰í madrichá, rádkyní
a pfiítelkyní, a plnû se vûnovala cíli,
kter˘ si zde urãila - uãinit pro sv˘ch
patnáct …náctilet˘ch svûfienkyÀ Ïivot
v podmínkách, v nichÏ se ocitly, co nejsne-
sitelnûj‰í. Uãila nás sdílet spoleãnû hlad
a bolesti, ale i radosti. SnaÏila se nahradit
nám rodiãe a najít oporu v na‰em malém
spoleãenství.

Ale zpût k nadpisu. Autorka seznamuje

ãtenáfie s osobností a Ïivotopisem Jakoba

Edelsteina s odvoláním na knihu Ruth

Bondyové. Jeho pÛsobení v Terezínû a jeho

podíl na vybudování Ïelezniãní tratû z Bo-

hu‰ovic do ghetta v ní vyvolává asociace

spojené s románem a filmem Most pfies
fieku Kwai. Stavba Ïeleznice vûzni pod ve-

dením zajatého britského plukovníka

Nicholsona ve v˘chodní Asii, a terezínské-

ho Ïelezniãního úseku, usnadÀujícím

vûznitelÛm vypravovat vlaky s obûtmi

vstfiíc záhubû, má podobné rysy. Ostatnû

i konec Irenky Krausové je spojen s touto

tratí. KdyÏ Irenka, která byla dosud chrá-

nûna pfied transporty na v˘chod, pomáhala

do vagonu své odjíÏdûjící matce, strãil

ji esesák Haindl do vlaku, jenÏ je obû do-

vezl aÏ do plynové komory v Osvûtimi. 

Zajat˘ britsk˘ voják Nicholson vûfií,

Ïe tvrdá práce upevní morálku jeho oddílÛ,

a neuvûdomuje si, Ïe tou nucenou prací

pomáhá pfiedev‰ím sv˘m tr˘znitelÛm.

Také Edelstein, podobnû jako hlava

Ïidovské samosprávy ghetta v LodÏi

Chaim Mordechaj Rumkowski, si naivnû

myslí, Ïe chrání co nejvíce Ïidovsk˘ch

ÏivotÛ prací vûzÀÛ ve prospûch váleãného

úsilí sv˘ch katanÛ. Nakonec i Edelstein

byl odvezen po tûchto kolejích do místa

svého chmurného konce. Moufienín vy-
konal svÛj úkol, moufienín mÛÏe jít.

Evu na‰tûstí nucená práce pro vûznite-

le nezniãila a doãkala se zcela jiného vztahu

k práci. Vztahu svobodného ãlovûka,

jak to sly‰ela pfii svém pfiíchodu do Austrá-

lie z úst ministra Arthura Calwella z Mi-

nisterstva pro pfiistûhovalectví: Úsilí kaÏdého
z vás pomÛÏe zv˘‰it blaho Austrálie.  

Co dodat: doãkají se nûkdy budou-

cí generace ãasÛ, kdy svobodná práce

bude zdrojem blahobytu, jak o tom snili

lidé pfied námi a co zÛstává snem i pro

nás? Moderní sociologové pfied touto

iluzí varují.

Eva ·tichová
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Jak je svût mal˘
Vût‰inû na‰ich ãtenáfiÛ je jméno Petra

Ginze známé. Pro ty mlad‰í, ktefií nevûdí

- Petr Ginz byl nesmírnû nadan˘ mlad˘

kluk (kdyÏ pfii‰el do Terezína, bylo mu

ãtrnáct, o dva roky pozdûji byl v plynové

komofie v Birkenau zavraÏdûn), kter˘ byl

v Terezínû spoluautorem a spoluvydava-

telem rukou psaného ãasopisu Vedem.

Tento ilustrovan˘ t˘deník vycházel pra-

videlnû po dlouhé dva roky. Od prosince

1942 do konce ãervence 1944. Jak˘msi

zázrakem se ãasopis zachoval dodnes.

A jak˘msi zázrakem se zachovala

i jeho kresba Pohled z Mûsíce na planetu
Zemi. Fantaskní kresba byla uloÏena

v izraelském Památníku Jad Va‰em.

Odtud si ji vzal v roce 2003 první izrael-

sk˘ astronaut Ilan Ramon na cestu do

vesmíru. Raketoplán Columbia se sedmi

lidmi na palubû krátce pfied pfiistáním

shofiel. S astronauty i Petrova kresba.

PetrÛv otec Ota Ginz pfieÏil obû svûto-

vé války. Za té první byl na frontû a psal

si deník. âesky v nûmeckém tûsnopisu.

Deník se podafiilo pfieloÏit do ãe‰tiny.

V roce 2006 vydal Jifií Franûk ve Sdru-

Ïení b˘val˘ch vûzÀÛ koncentraãního

tábora Schwarzheide tenkou kníÏku (ãesko -

anglicky - nûmecky) s jednoduch˘m

titulem Ota Ginz. Podtitul broÏury je za-

jímavûj‰í - Od Petra Ginze a raketoplánu
Columbia aÏ k ·olochovi.

âtenáfii této kratiãké recenze nebo

spí‰ anotace zb˘vá osvûtlit poslední

jméno v podtitulu. 

Ota Ginz se ocitl bûhem své „vo-

jenské anabáze“ i v ruském zajetí. Praco-

val jako nádeník v ml˘nu v „chutoru“

Ple‰akov. Jedním z majitelÛ ml˘na

byl Alexandr Michailoviã ·olochov.

Ota Ginz se v ruském zajetí setkává i se

ãtrnáctilet˘m synem majitele ml˘na -

Michailem Alexandroviãem ·olochovem.

Po druhé svûtové válce si Ota Ginz

vymûnil nûkolik dopisÛ s Michailem

·olochovem, v té dobû uÏ vûhlasn˘m

literárním autorem.

Teì uÏ je snad podtitul útlé broÏury

Jifiího FraÀka jasnûj‰í.

V‰echno je moÏné, svût je totiÏ

mal˘ . . .

- mist -
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Kapitoly z minulosti
ÎidÛ v knize o stfiední

Evropû
KdyÏ byla na jafie 2006 vyznamenána

cenou Litera magnesia kniha Dvû století
stfiední Evropy, rozvinula se ‰iroká disku-
se, ale více neÏ o obsahu knihy spí‰e o osobû
jejího autora Jana Kfiena. Je to dílo o 1109
stranách, doplnûné mapkami, rejstfiíkem,
statistick˘mi tabulkami a daty. Pro nás
je tato práce zajímavá tím, Ïe mimo jiné
zahrnuje do dûjin stfiední Evropy také ob‰írnû
dûjiny jejích Ïidovsk˘ch obyvatel. Kromû
kapitol nadepsan˘ch Îidé mezi antisemi-
tismem a sionismem, Îidovská literatura
na pfielomu století, Îidé v nástupnick˘ch
státech, je tu i kapitola ·oa - masová tra-
gédie a exkurzy Îidovsk˘ odboj a odpor
i o pováleãn˘ch osudech evropsk˘ch ÎidÛ.
Posledním tfiem se budeme vûnovat po-
drobnûji. 

V kapitole ·oa se pí‰e o protiÏidovském
taÏení nacismu od jeho poãátkÛ, o jeho
roz‰ífiení, okolnostech i dÛsledcích. Autor
si v‰ímá i organizací, které se snaÏily,
ov‰em s velice omezen˘mi moÏnostmi,
katastrofû zabránit nebo alespoÀ zachra-
Àovat ohroÏené obûti. To, co nacisté na-
zvali koneãn˘m fie‰ením Ïidovské otázky,
vidí nejen jako tragédii Ïidovskou, ale ce-
loevropskou a dokonce svûtovou. 

V‰echny moÏné zpÛsoby odboje a od-
poru jsou popsány velmi podrobnû.
Ozbrojená povstání v ghettech v˘chodní
Evropy, zpravidla v pfiedveãer deportací
do vyhlazovacích táborÛ - Var‰ava,
Krakov, âenstochová, Sosnoviec, Tarnov,
Treblinka, Sobibor, Birkenau (úãast v podze-
mí, pomocné akce pro záchranu ÏivotÛ),
byly vût‰inou opoÏdûné, a proto málo
úãinné. Souãástí odporu byl i kulturní Ïivot
v ghettech a táborech, podzemní tisk, tajné
vyuãování, hudba a dal‰í formy. Vefiejnost,
ale i spojenecké vlády masové exterminaci
ani zcela neuvûfiily, jako napfi. v pfiípadu
Ïidovského odboráfie a ãlena Polské národní
rady v Lond˘nû Samuela Zigilelbojma,
kter˘ informoval pfiíslu‰né orgány o dûní
v okupovaném Polsku, a zklamán jejich
pasivitou spáchal sebevraÏdu. 

Îidov‰tí vojáci byli na v‰ech frontách
2. svûtové války, aÈ uÏ pfii britsk˘ch opera-
cích v Africe, ¤ecku, S˘rii, Iráku, v Itálii
a západní Evropû. Nechybûli ov‰em ani vo-
jáci z Palestiny. Vojáci z âeskoslovenska
se úãastnili bojÛ v ãeskoslovenské zahra-
niãní armádû na V̆ chodû i na Západû a také
v para‰utistick˘ch skupinách napfi. v Jugo-
slávii a na Slovensku.  

Ze ‰esti milionÛ evropsk˘ch ÎidÛ pfie-
Ïila nacistické panství asi necelá desetina.
Jejich osvobozením v‰ak utrpení neskonãi-
lo. Mnozí z nich se ocitli v roli „displaced

persons“ na rÛzn˘ch územích, kam je
zanesly fronty, osvobození koncentrákÛ,
pochody smrti. Návrat do dfiívûj‰ích do-
movÛ byl nelehk˘. Nûkdy to byl uÏ zcela
cizí svût, leckdy dokonce nepfiátelsky nala-
dûn˘. Poté, co nûktefií volili dal‰í emigraci,
zÛstaly ve stfiedoevropsk˘ch zemích jen
nepoãetné Ïidovské komunity. VytouÏen˘m
cílem mnoh˘ch se stala Palestina, kde byl
v kvûtnu 1948 vyhlá‰en Ïidovsk˘ stát Izrael.
Ale ten byl záhy napaden arabskou koalicí
a války s Araby dosud komplikují Ïidovskou
existenci ve vlastním státû. Ani nová doba

nedokázala zahladit ztráty, zpÛsobené
nacistickou genocidou. 

Pfiesto konãí autor své pojednání o Îidech
ve stfiední Evropû konstatováním, Ïe HitlerÛv
cíl - vyhubení svûtového Îidovstva - se na-
konec nepodafiilo splnit, a dûjiny podávají
pfiíznivou zprávu o nezlomnosti lidského
rodu, kdyÏ Îidé svou exterminaci pfieÏili
a stali se, aÈ se ãlenové této komunity
asimilovali ãi nikoli, i pfies svou nepo-
ãetnost urãitou souãástí evropsk˘ch spole-
ãensk˘ch struktur. 

E·t

SMOLA¤ VE ÎLUTÉ âEPICI
(THE UNLUCKY MAN IN THE YELLOW CAP)
byl uveden na mezinárodním festivalu Fringe v New Yorku v divadle Henry Street

Harry De Jur Playhouse.

Autorem scénáfie je Jifií Robert Pick, ãesk˘ spisovatel a dramatik. Divadelní úprava

je dílem Zuzany Justman (sestra J. R. Picka).

Smolafi ve Ïluté ãepici je hudební pfiedstavení o skupinû mlad˘ch lidí, ktefií

za války nazkou‰í kabaret v Terezínû, Hitlerovû „vzorovém“ ghettu. Dûj se odehrává

v roce 1944 a protagonisty jsou milenci, pÛvabná devatenáctiletá zpûvaãka Lucie

a ghettowachmann Norbert. 

Tento pfiíbûh lásky a vzdoru vÛãi okupantÛm zpracovává tragickou látku s ironií

a humorem.

Zuzana Justman
Foto: Dixie Sheridan (pfievzato z webu)



V záfií t.r. bylo nadací Maximilian-Kolbe-

Werk jiÏ podruhé pozváno nûkolik ãlenÛ

Terezínské iniciativy na ozdravn˘ pobyt.

Loni do Schengenu v Lucembursku, letos

do nûmeckého Nonnenhornu na bfiehu

Bodamského jezera. 

Nadaci Maximilian-Kolbe-Werk zalo-

Ïilo v roce 1973 nûkolik ãlenÛ nûmecké

sekce Pax Christi, ktefií tehdy nav‰tívili

b˘val˘ koncentraãní tábor Osvûtim a setka-

li se tam s nûkter˘mi nûkdej‰ími vûzni,

Ïijícími ve ‰patn˘ch sociálních podmínkách.

Jako v˘raz sympatie a solidarity se roz-

hodli pro pomoc b˘val˘m obûtem

nacistické zvÛle a to nejen finanãní, ale ta-

ké navázáním lidsk˘ch kontaktÛ. Pro tuto

zásluÏnou my‰lenku získávají v Nûmecku

jednotlivce i organizace hmotnû podporu-

jící tuto akci.

Maximilian Kolbe, jehoÏ jméno

nadace nese, se narodil roku 1894 a jako

franti‰kán zaloÏil franti‰kánské minoritní

mûsto Niepokalanów. Kromû toho vybu-

doval i nejvût‰í tiskové stfiedisko v Polsku.

V únoru 1941 byl zatãen gestapem a po-

slán do Osvûtimi. Tam v ãervenci 1941 nabí-

dl svÛj Ïivot za Ïivot otce tfií dûtí Franciszka

Gajovniczeka, kter˘ byl spolu s dal‰ími

deseti vûzni za útûk jiného vûznû odsouzen

k trestu smrti. Po dvou t˘dnech nelidské-

ho utrpení v bunkru byl Kolbe 14. srpna

1941 zavraÏdûn fenolovou injekcí. Jako

„muãedník usmífiení“ byl v roce 1982

svatofieãen.

Na pozvání této nadace jsme se tedy

vydali my, nás dvanáct ãlenÛ TI z Prahy,

Brna, Ostravy a Nejdku, ktefií proÏili ãást

svého mládí v rÛzn˘ch koncentraãních

táborech, do nám dosud neznámého

Nonnenhornu na bfiehu Bodamského jeze-

ra. Seznámili jsme se tam s na‰imi neuvû-

fiitelnû vstfiícn˘mi hostiteli, laskav˘mi

manÏeli Schneiderov˘mi (paní Wilburg -

pfiedsedkyní Katolického svazu Ïen augs-

burské diecéze, a panem Petrem - profesorem

matematiky a fyziky na místním gymnáziu)

a ov‰em také s pfiíjemnou paní Ernou

Müllerovou, která pracuje v katolickém

svazu Ïen. (Pozdûji jsme ji zaãali familiérnû

fiíkat „teta Erna“.)     

Po celou dobu na‰eho pobytu nás na‰i

hostitelé neúnavnû seznamovali s rÛzn˘mi

zajímavostmi kraje a okolí i s v˘znamn˘mi

osobnostmi. Zahájili jsme prohlídkou

krásného krajského mûsta Lindau, kde

jsme byli pozváni k mladé starostce Petfie

Seidlové, se kterou jsme diskutovali kromû

jiného i o oÏehav˘ch problémech Nûmecka,

napfi. o extremismu. V Lindau jsme pak

byli je‰tû podruhé jako hosté nejvy‰‰í-

ho pfiedstavitele kraje, zemského rady

dr. Eduarda Leiferta, kter˘ sám válku nepo-

znal, ale Ïivû se zajímal o na‰e osudy. 

Z Nonnenhornu je blízko do Rakouska,

·v˘carska i do Lichten‰tejnska. Tam v‰ude

nás na‰i hostitelé vzali. A uÏ to nebyli

jenom oni tfii v˘‰e jmenovaní, pfiib˘vali

dal‰í ochotní lidé, ktefií nás zvali i do sv˘ch

domovÛ a kaÏd˘ den nás seznamovali

s nûãím pozoruhodn˘m. 

V rakouském Vorarlbergu jsme nav‰tí-

vili pÛvabné mûsto Bregenz, vyjeli na horu

Pfänder s nádhern˘m v˘hledem na Bo-

damské jezero, na Nûmecko i ·v˘carsko

s jeho alpsk˘mi vrcholy.

V Lindenhofu u Lindau jsme besedo-

vali s pracovnicemi „Friedensmuseum“,

které se vûnuje dorozumûní mezi rÛzn˘mi

národy s jejich odli‰n˘mi církvemi, byli

jsme ve starobylém Meersburgu, kde Ïila

také známá nûmecká spisovatelka a básnífika

19. století Annette von Droste-Hülfshoff,

ve Friedrichshafenu jsme zavítali do Zeppeli-

nova muzea a lodí pokraãovali do Kostnice.

Tam jsme nav‰tívili HusÛv dÛm i místní

synagogu, která sice sídlí v bûÏném

obytném domû, má v‰ak krásnou proskle-

nou kopuli a pÛsobivé vitráÏe s biblick˘mi

v˘jevy. 

A protoÏe byl právû svátek Ro‰ ha-‰ana,

mûli jsme pfiíleÏitost poznat pfiedsedu

kostnické náboÏenské obce Benjamina

Nissenbauma i dal‰í souvûrce. Nûktefií

z na‰í skupiny se pak v dal‰ím t˘dnu

spolu s manÏeli Schneiderov˘mi zúãastnili

v pfiedveãer Jom kipur modlitby Kol nidrej.

Na‰i obûtaví hostitelé nás zavedli také

do ·v˘carska a Lichten‰tejnska.

V St. Gallenu jsme byli v jedineãné

klá‰terní knihovnû, po Vaduzu jsme se pro-

jeli vláãkem. 

Mohla bych je‰tû dlouho pokraãovat

ve v˘ãtu v˘jimeãn˘ch záÏitkÛ. NejdÛleÏi-

tûj‰í ze v‰eho byly jistû besedy ve ‰kolách,

kde jsme nalézali pozorné posluchaãe,

ktefií mûli spoustu dotazÛ. 

Pobyt v Nonnenhornu patfií bez pfiehá-

nûní k nejhezãím proÏitkÛm mého Ïivota.

Doris Grozdanoviãová

Konec léta
u Bodamského jezera
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Kostnice - Bodamské jezero

Kostnice - Schnetztor a HusÛv dÛm
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RÁJ UPROST¤ED
PEKLA

(Alice Herz-Sommer „Ein Garten Eden
inmitten der Hölle“, Melissa Müller,
Reinhard Piechocki)

Nejsem literární kritik, nejsem ani lite-

rát, jsem jen ãtenáfika. Zato ãtu hodnû a ráda,

zlí jazykové tvrdí, Ïe kdyÏ dostanu do ruky

jízdenku na tramvaj, tak si ji tfieba posté

peãlivû pfieãtu. Teì jsem pfieãetla knihu o Ïenû,

která se mû kdysi dávno marnû pokou‰ela

nauãit hrát na klavír, o mamince ·tûpky,

mého nejmilej‰ího dûtského kamaráda z Te-

rezína, která ho pfieÏila a která v prosinci

2006 dovr‰ila 103. rok Ïivota, o Alici

Sommerové-Herzové. Právû proto, Ïe hrdinku

knihy znám osobnû - a nejen znám, váÏím

si jí a mám ji ráda - dovedu ocenit, jak v˘-

stiÏnû je zde zachycena. Anejen ona. V jejím

Ïivotû se zobrazuje i celé na‰e 20. století.

Nevím, k jakému druhu literatury knihu

zafiadit:

Biografie? To ne, biografista sám o sobû

nemÛÏe získat tak hlubok˘ vhled do cizího

Ïivota, znát kaÏdou podrobnost, kaÏd˘ pocit,

vymyslet reálné dialogy, popsat rodinnou

atmosféru stejnû Ïivû a autenticky jako ãekání

na transport ve VeletrÏním paláci.

Autobiografie? To taky ne, knihu, aã je

plná velice osobních v˘povûdí a detailÛ,

sepsal - samozfiejmû podle jejího vyprávûní

- nûkdo jin˘.

Román? To teprve ne. To není Ïádná

vymy‰lená historka ani literární postava.

Je to o skuteãném ãlovûku, o lidech, o Ïivotû,

o skuteãn˘ch dûjích a událostech. Ale ãte

se to jako román, ãlovûk pfii ãetbû opravdu

prochází cel˘m 20. stoletím, vÏívá se do

doby starého Rakousko-Uherska, právû

tak, jako do kulturního ovzdu‰í meziváleãné

Prahy 20. let nebo do v‰ech dal‰ích Ïivotních

období, jimiÏ Alice pro‰la: Terezín, pová-

leãná Praha, Izrael, Lond˘n. âtenáfi získá

pocit, Ïe v‰echno, v‰echny protagonisty,

ãleny rodiny i slavné osobnosti své doby

poznává zblízka, takfika osobnû.

Dûjiny umûní? Ani to ne, i kdyÏ cel˘

Ïivotopis této velké umûlkynû, klavírní

virtuosky, je prosycen láskou k hudbû, ke kla-

víru, a vzpomínkami na koncerty i na umûlce,

s nimiÏ se setkala.

Faktografie? Snad. Pfiesná dokumentace,

konfrontace osobních vzpomínek s histo-

rick˘mi fakty, rejstfiík a rozsáhlá bibliografie

tomu nasvûdãují. Ale pfiem˘‰livé úvahy a fieã

ãasto aÏ poetická pfiehlu‰ují suchou realitu.

Kdo umí nûmecky a rád si pfieãte dobrou

knihu, ten si se 430 stránkami této knihy

uÏije krásné chvilky.

A proã se to jmenuje „Ráj uprostfied

pekla“? ProtoÏe svému malému synkovi

·tûpánovi dovedla vyãarovat ráj i v tere-

zínském ghettu a asi by ho silou matefiské

lásky pro nûj vykouzlila opravdu i v pekle.

Michaela Vidláková 

O PETRU KIENOVI

Z PERA

MICHAELA DÖRFLA

Z V¯MARU

Do redakce jsme dostali separátek od Mi-

chaela Dörfla z V̆ maru, kter˘ pravidelnû

vydává Roãenky Petra Weisse (Peter Weiss

Jahrbuch). V poslední pí‰e i o pfiíteli Petra

Weisse - jednom ze znám˘ch terezínsk˘ch

umûlcÛ Petru Kienovi. 

Seznámili se spolu v roce 1937 v Praze,

kde oba studovali na Akademii v˘tvarn˘ch

umûní ve tfiídû Williho Nowaka. Zatímco Petru

Weissovi se podafiilo uprchnout pfied nacisty

do ·védska, stopy Petra Kiena a celé jeho

rodiny mizí v fiíjnu 1944 v Osvûtimi. V jeho

pozÛstalosti se v‰ak zachovaly kresby, náãrty,

plakáty, básnû, prózy a scénáfie. Nejzná-

mûj‰í z nich je libreto k opefie Viktora

Ullmanna Císafi z Atlantidy, která se dosud

obãas uvádí. V‰echna Kienova díla mÛÏeme

najít ve sbírkách Památníku Terezín. 

Díky ãeskému germanistovi Ludvíku

E. Václavkovi, kter˘ se Kienov˘m odkazem

zab˘val, se dostala díla nûmecky pí‰ících

autorÛ z âech do Nûmecka a po dlouh˘ch

letech ignorování a zamlãování se s nimi

v poslední dobû mohla seznámit i nûmecká

vefiejnost. Tak se dostala do Nûmecka nejen

Kienova literární tvorba, ale i jeho v˘tvarná

díla v rámci v˘stav pofiádan˘ch Památní-

kem Terezín. Václavek roztfiídil Kienovy

literární v˘bory do tfií skupin: Lyrika z ra-

ného období, tvofiená pod vlivem Heineho

a Morgensterna, básnû pozdûj‰í s reflexí

vlastního nitra, a koneãnû poezie se silnou

spoleãenskou angaÏovaností.  

Po tomto úvodu popisuje Dörfel dále

KienÛv Ïivot, zejména po 15. bfieznu 1939,

po vylouãení z Akademie v˘tvarn˘ch umûní.

ZmiÀuje se i o jeho pÛsobnosti uãitelské

v rámci vyuãovacích krouÏkÛ, které orga-

nizovala praÏská Îidovská obec pro Ïidovské

dûti, vylouãené ze ‰kol. 4. prosince 1941

byl Petr Kien deportován do Terezína

tzv. Aufbaukommando II. Tam pracoval

v technické kanceláfii, vedené malífiem

Bedfiichem Frittou. Tak bylo moÏné, aby dál

maloval okolní krajinu, mûsto a jeho oby-

vatele a zejména pak vytvofiil portréty asi

dvou set osob. V Památníku Terezín je ulo-

Ïeno více neÏ tisíc Kienov˘ch v˘tvarn˘ch

dûl a 150 literárních. (Následuje informace

o tom, Ïe umûlci z tohoto pracovi‰tû byli,

s v˘jimkou Leo Haase, kter˘ perzekuci

pfieÏil, zbaveni Ïivota.) 16. fiíjna 1944 byl

Petr Kien spoleãnû se svou Ïenou Ilse

Stránskou-Kienovou deportován do Osvû-

timi-Birkenau. Zde se stopy Petra Kiena

a jeho rodiny ztrácejí.  

Vydavatelé jmenované Roãenky pro li-

teraturu, umûní a politiku v 20. a 21. století,

se sídlem v Nûmecku, se domnívají, Ïe ba-

datelé mohou najít je‰tû mnohé námûty

ke studiu v tomto smûru, nejen jako pro-

dukt tzv. lágrové literatury, ale i jako zdroj

poznání atmosféry 20. a 30. let minulého

století a vliv nacistické nadvlády na poli-

tick˘ i umûleck˘ Ïivot ve stfiední Evropû. 

V minulém ãísle na‰eho ãasopisu vy‰el

krátk˘ ãlánek o v˘stavû s názvem Petr Kien,

jeho Ïivot a dílo, kterou uspofiádala

Barbora Majerová, studentka gymnázia

Arabská v Praze.

Pfiipravila Eva ·tichová
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V pátek 24. 11. 2006 bylo naveãer pfied ·panûlskou synago-

gou Ïivo. Jednak tam pfii‰la vût‰í skupina americk˘ch studentÛ

a uãitelÛ a také tam pfiicházeli nûmecky mluvící hosté a ptali se

po oslavenci. Ten jiÏ sedûl uvnitfi. Atmosféra bohosluÏby byla

velice pfiátelská a slavnostní zároveÀ. Toho dne totiÏ slavil své 85.

narozeniny Artur Radvansk˘ a mezi jin˘mi mu pfiijeli blahopfiát

i pfiátelé z Nûmecka, ãlenové organizace Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste. Pfiivezli mu neobvykl˘ dárek: je‰tû tiskafiskou

ãerní vonící balíãek v˘tiskÛ malé kníÏky, jejímÏ je autorem.

Jenom díky obûtav˘m lidem - pfiedev‰ím to byl Joachim

Rasch, Friedemann Bringt a Lena Schnabel z ASF - spatfiila tato

kníÏka svûtlo svûta. Cestu na svût nemûla snadnou. Artur Radvansk˘

- tak jako mnozí z nás - jiÏ mnoho let jezdí do nûmeck˘ch ‰kol

vyprávût své záÏitky z ‰esti let v ‰esti koncentraãních táborech.

Znovu a znovu ho vybízeli, aby své záÏitky sepsal. Bránil se,

Ïe umí jen vyprávût, Ïe sv˘m vzpomínkám nedokáÏe dát psanou

podobu. A tak ho poÏádali, aÈ je alespoÀ namluví v nûmãinû

na magnetofonové pásky, a Ïe se pokusí jeho vyprávûní pfietvofiit

do kniÏní podoby.

Málokdo si dovede pfiedstavit tu spoustu práce. Byly toho

ãtyfii dvouhodinové kazety, pfieváÏnû chronologického vyprávûní.

O rodinû, o lágrech, o nov˘ch zaãátcích, o práci. Ale obãas

pfiece jen pfieskakoval v ãase, tu nûco zapomnûl, nedovyprávûl,

nevysvûtlil, nebo se zm˘lil ve jménu ãi v datu, pak se vracel s vy-

právûním zpátky, no, moc pfiehledné to nebylo. Ale bylo dovyprá-

vûno a kamarád to vezl do Nûmecka k dal‰ímu zpracování.

Balíãek kazet mûl nahofie v batohu. A je‰tû v Praze cestou

na nádraÏí mu to nûkdo z batohu ukradl. Na‰tûstí v‰ak byly ode

v‰eho kopie a tak to dobfie dopadlo. 

Prvním a nepfiedstavitelnû ãasovû nároãn˘m krokem bylo

mluven˘ text slovo od slova napsat na poãítaãi. Pak nastalo

pfierovnávání a fiazení, dodateãné zmûny byly vãlenûny,

kam patfiily, a v‰e bylo nutno pfievést do lep‰í nûmãiny. Pfiece jen

bylo poznat, Ïe to není ArturÛv matefisk˘ jazyk.

Následovalo shromaÏìování fotografií, kreseb a dokumentÛ

a potom Joachim Rasch poÏádal pracovníky v‰ech památníkÛ,

jichÏ se vyprávûní t˘kalo, aby pfiekontrolovali faktografické

údaje, coÏ byla také nemalá práce. Mezi Prahou a Nûmeckem

prÛbûÏnû kmitaly e-maily s dotazy, vysvûtlivkami a drobn˘mi

opravami. Koneãné redakce textu, tak, aby byl v dobré nûmãinû,

mûl Ïiv˘ styl a pfiitom zÛstal zachován dojem bezprostfiedního

vyprávûní, se ujala paní Nora Goldenbogen, pfiedsedkynû

dráÏìanské Ïidovské obce. Edici a tisk provedlo vydavatelství

jejího manÏela, Goldenbogen Verlag. Jim obûma patfií velk˘ dík. 

Povedlo se. Hodiny a hodiny dobrovolné a nezi‰tné práce

mnoha lidí tak umoÏnily to, Ïe ke sv˘m 85. narozeninám dostal

Artur Radvansk˘ do rukou dárek, jehoÏ si velice cení: kníÏku

sv˘ch vzpomínek, která se jmenuje „Trotzdem habe ich überlebt“

(Pfiece jsem pfieÏil).

30. 11. veãer se pak v DráÏìanech konalo slavnostní pfiedsta-

vení kníÏky ãtenáfiÛm. V prostorách Brücke - Most Stiftung

(nadace pro obnovu ãesko-nûmeck˘ch vztahÛ) se se‰li ãlenové

ASF, ktefií se podíleli na vytvofiení publikace, dále její vydavatel

pan Goldhagen, a také pfiátelé a známí z DráÏìan, z Berlína

a dal‰ích míst, Ïurnalisté a dal‰í hosté. Mezi velice váÏené a sou-

ãasnû velice milé hosty patfiil pfiedev‰ím ãesk˘ generální konzul

v DráÏìanech, pan Tomá‰ Podivínsk˘. Ten je‰tû pfiedtím,

jako pfiekvapení, pozval autora a nûkolik hostí na spoleãn˘ obûd

zakonãen˘ velik˘m narozeninov˘m dortem.

Slavnostní veãer uvedl Friedemann Bringt krátk˘m ne-

formálním proslovem o autorovi a kníÏce, v nûmÏ mj. zaznûla

i historie jejího vzniku. Joachim Rasch potom pfieãetl nûkolik

vybran˘ch úryvkÛ, Artur Radvansk˘ sedûl vedle nûho, a tak

to znûlo témûfi, jako kdyby to vyprávûl sám. âetba doznûla

- a chvíli v‰ichni mlãeli. Jako by najednou nebylo slov. Teprve

kdyÏ Artur prolomil ticho, ozvalo se nûkolik otázek, rozpfiedla

se diskuse - a pak uÏ pfiicházeli známí i neznámí s kníÏkou v ruce

a se Ïádostí o autogram. Pfiedtím je‰tû cinkly sklenky se sektem

a potom uÏ pokraãoval veãer pln˘ pfiátelsk˘ch objetí, blahopfiání

a povídání. 

MV

P¤ECE JSEM P¤EÎIL
(Dárek k narozeninám)
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LIDSKÁ TVÁ¤ MASOV¯CH
VRAHÒ

24. listopadu 2006 jsem se zúãastnil slavnostního pfiedání

nûkolika v˘tiskÛ knihy Trotzdem habe ich überlebt (Pfiesto
jsem pfieÏil) tomu, o nûmÏ je, Ing. Arturu Radvanskému.

Z Arturem namluven˘ch audiokazet v celkové délce 8 hodin

vypracovali knihu tfii nûmeãtí pfiátelé Lena Schnabel, Friedemann

Bringt a Joachim Rasch.

KniÏní vydání svého ‰estiletého vûznûní v ‰esti nacistick˘ch

koncentraãních táborech dostal Artur jako dar ke sv˘m pûta-

osmdesát˘m narozeninám.

Znám mnoho podrobností z této jeho neuvûfiitelnû dlouhé

anabáze z jeho spoleãné pfiedná‰ky s Dr. Michaelou Vidlákovou;

zúãastnil jsem se této pfiedná‰ky pfied nûkolika lety v kterési

‰kole v Braniborsku.

Smekám pfied Arturovou energií a houÏevnatostí, díky nimÏ

se mu podafiilo namluvit onûch 8 hodin. A je‰tû hloubûji

smekám snad pfied galejní dfiinou nûmeck˘ch nad‰encÛ vytvofiit

z nich knihu.

V holocaust story mého pfiítele a kamaráda Artura je fiada

pasáÏí, které mimofiádnû zaujmou. Mne, napfi. pfii pfiedná‰ce

a nyní znovu pfii ãetbû, zvlá‰tû jeho koncentráãnické doãasné

funkce osobního sluhy u ‰éfa celého osvûtimského zdra-

votnictví, Wirthse, a nejznámûj‰ího z masov˘ch vrahÛ v bílém

lékafiském plá‰ti, Mengeleho. První jmenovan˘ Arturovi do-

konce nabídl fie‰ení jeho situace Ïidovského vûznû, které on

odmítl pro nepfiijatelnou neetiãnost. V prostfiedí Osvûtimi

bezesporu hrdinsk˘ ãin.

„Wirths vychovával své dûti jinak neÏ jiní lékafii SS,

kaÏdopádnû pokud jsem se o tom mohl pfiesvûdãit. KdyÏ jeho

dûti pfii‰ly do revíru SS - obãas se to stalo - nenadávaly vûzÀÛm

a nebyly k nim hrubé. Mnû fiíkaly dokonce „str˘ãku Arture“.

(Citace z uvedené knihy, s. 58, 59, pfieklad P.S.)
„DÛstojníci SS mûli malou pfiíleÏitost vykoupat se. V Birkenau

láznû nebyly. Koupali se, neÏ pfii‰li do revíru SS na poradu.

KdyÏ se dostavil Mengele, uÏ na mû kamarádi volali: „Arture,

tvÛj pfiítel Mengele uÏ je tu.“ Zavolal mû a já mu musel pfiipravit

lázeÀ, vyãistit oblek a namasírovat ho. Masírování mû nauãil

kamarád masér. Mûl jsem z Mengeleho strach a ãasto jsem po-

Ïádal sestru Marii Strombergerovou, aby k nám nûkoho poslala;

bál jsem se s ním zÛstat v lázni sám. Nejménû jednou mûsíãnû

jsem tak pfiicházel do styku s Mengelem, mnohdy i víckrát za t˘den.

Mengele byl velmi zdvofiil˘, dobfie vypadající muÏ. Nikdy ne-

kfiiãel, nikdy nebil vûznû, které potfieboval. Nevidûl jsem ani,

Ïe by nûkoho uhodil v tábofie. VÏdycky mi vykal (správnû vlastnû
onikal - pozn. pfiekl.): „Arture, prosím, pfiipravte mi koupel,

Arture, prosím, udûlejte . . .“ Choval se tak i k ostatním: „Prosím,

Marie, udûlejte to ãi ono.“ Na druhé stranû posílal Mengele

tisíce lidí pfii selekci do plynov˘ch komor a provádûl ty nejhor‰í

pokusy na dûtech i dospûl˘ch. To bylo na nûm to ìábelské,

Ïe nikdy nebylo lze vûfiit jeho pfiíjemné tváfii.“ (Citace z uvedené
knihy, s. 58, pfieklad P.S.)

„Wirths vûdûl, Ïe vûzni pÛjdou do plynu. Souãasnû se ke mnû

a k ostatním vûzÀÛm v revíru SS choval slu‰nû. Vysvûtluji si toto

rozporuplné chování jen takhle: Byli jsme pro nûho jen psi nebo

pfiedmûty, které mu patfiili. V‰echny nás mûl za své sluhy.“

(Citace z uvedené knihy, s. 60, pfieklad P.S.)
Nebo za otroky. Ani patricijové v antickém ¤ímû ani jiÏan‰tí

latifundisté ani amazon‰tí plantáÏníci se nezbavovali sv˘ch

otrokÛ, dokud z nich mohli vyÏdímat poslední zbytky jejich

pracovní síly. Ale kdykoli je mohli dle libosti dát zbiãovat

nebo utratit. Nebo v modernûj‰í verzi poslat do plynu.

Nebo za ãísla bez lidsk˘ch vlastností, atributÛ, potfieb. Ztráta

jména a jeho pfiemûna na vytetované ãíslo nebyla pouhou

administrativní záleÏitostí usnadÀující rychlej‰í a pohodlnûj‰í

evidenci, n˘brÏ i promy‰lenou souãástí soustavy postupného

zbavování pfiíslu‰níkÛ podfiadné rasy v‰eho, co dûlá ãlovûka

ãlovûkem. Z tabule lze ãíslo odstranit namoãenou houbou,

ze se‰itu vygumovat. Nebo poslat ãíslo do plynu: tfieba blok 24.

I já mám zku‰enost s Mengeleho lidskou tváfií. V Osvûtimi

a tím spí‰ v Bfiezince mûli esesáci jen chudiãkou nabídku zábavy:

snad jenom chlast a t˘rání vûzÀÛ. Proto nav‰tûvovali  nûktefií

dÛstojníci v ãele s Mengelem pravidelnû pfiedstavení dûtí v Dûtském

bloku v BIIb, v ãeském rodinném tábofie. Proã se nepodívat na di-

vadelní ãi taneãní v˘stupy a neposlechnout si písÀové recitály

mal˘ch odsouzencÛ na smrt? A nezatleskat jim?

Své práci v dûtském bloku vûnuji dost místa v pfiedná‰kách,

neboÈ Dûtsk˘ blok v tomto lágru byl jedineãn˘ jev, kter˘ nemûl nikde

a nikdy obdoby. Vût‰inou, snad dokonce vÏdy, se o jeho existenci

dozvûdí posluchaãi poprvé. A b˘vají zejména udiveni Mengeleho

chováním, které si nedovedou vysvûtlit, a tázají se: „Jak je moÏné,

Ïe si Mengele bral malé dûti na klín, hladil je po hlavû a fiíkal jim,

aby ho oslovovali: „Str˘ãku?“

Kdo z nás si nezahrál nûkdy na psychologa ãi dokonce socio-

loga, se v‰emi chybami a omyly amatérizmu? Odpovídám, Ïe byl

Mengele muÏem dvojí tváfie. Jsem si témûfi jist, Ïe v daném oka-

mÏiku cítil k mal˘m dûtem skuteãn˘ cit. Byl pfiece inteligentní

a vzdûlan˘ muÏ, jistû dobr˘ otec a manÏel. Dûti, které pfied pár

dny laskal jako hodn˘ str˘ãek, posílal do plynu jin˘ Mengele, ona

druhá sloÏka jeho dvojjediné bytosti: dÛstojník SS, kter˘ konal

jen svou svatou povinnost zbavit svût celé jedné podfiadné rasy.

Dát se vyfotografovat nebo nafilmovat s mal˘mi dûtmi bylo

v repertoáru v‰ech diktátorÛ - masov˘ch vrahÛ. Patfiilo to jaksi

k diktátorskému a masovûvrahovskému folklóru. V „Orlím hnízdû“,

na tribunû pfii oslavû Velké ¤íjnové socialistické revoluce nebo

1. máje ãi o jin˘ch podobn˘ch pfiíleÏitostech. V‰ichni diktátofii

a masoví vrazi na nûco pfiísahali: ti v bíl˘ch plá‰tích skládali

Aeskulapovu pfiísahu, diktátofii pfiísahali na bibli („Miluj bliÏního

svého jako sebe samého.“), korán ãi jinou knihu, posvátnou

pro dané náboÏenství. Zemi, kterou pfiísahali pfiivést k rozkvûtu,

oÏebraãili, a lid, kter˘ se zaruãili dovést k vy‰‰ím metám, vraÏdili.

Ne pfiímo sami, snad jen s v˘jimkou Saddáma Hussaina.

Ani Mengelemu ani diktátorÛm nelpûla na rukou skuteãná krev

obûtí. VraÏdili masovû, ‰krtem pera.

JestliÏe pfiijmeme za správné vysvûtlení o dvojí tváfii Menge-

leho i diktátorÛ, která je ta pravá? Ta str˘ãkova, hladící dûti

po vláskách, ta na fotografii, nebo ta odvrácená, ta zachycující

tváfi muÏe v dokonalé uniformû, kynoucího rukou v bílé jelenicové

rukavici doprava ãi doleva, nebo posílajícího na smrt nebo do vy-

hnanství nejen jedince, n˘brÏ celá etnická spoleãenství? Která

tváfi masového vraha je ona skuteãná, autentická?

Pavel Stránsk˘
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NÁVRAT SVùT(L)A
Umûlci z Prahy vystavovali v lo‰tické synagoze,
která loni oslavila dvousté v˘roãí

V sobotu 7. fiíjna 2006 byla zahájena v˘stava umûleck˘ch

instalací v lo‰tické synagoze. âlenové kolektivu praÏsk˘ch

umûlcÛ nav‰tívili v minulém roce Lo‰tice jiÏ nûkolikrát a v˘-

sledky jejich tvÛrãí ãinnosti byly prezentovány na této v˘stavû.

Jde o v˘tvarníky, ktefií pod vedením grafika Josefa Dudka

úspû‰nû absolvovali studia na umûlecké ‰kole Ole‰ská

v Praze 10 a nedávno byli pfiijati na prestiÏní v˘tvarné ‰koly

v Praze, Brnû a Liberci. 

V̆ stava Návrat svût(l)a si klade za cíl pÛsobivou a divácky

zajímavou formou seznámit náv‰tûvníky s rÛzn˘mi aspekty

Ïidovské kultury. Díla jsou tvofiena pfiímo v prostfiedí lo‰tické

synagogy a v návaznosti na obeznámenost sv˘ch tvÛrcÛ

s dûjinami lokálních Ïidovsk˘ch obcí. 

Minul˘ rok uplynulo 200 let od dokonãení nové synagogy

v Lo‰ticích. Její dne‰ní podoba vznikla v roce 1806 pfiestavbou

star‰í synagogy z roku 1727. První dfievûná synagoga v‰ak byla

v Lo‰ticích postavena kolem roku 1560. Ke svému kulatému

v˘roãí dostala synagoga letos jiÏ nûkolik pozoruhodn˘ch darÛ.

Tak napfiíklad v ãervnu 2006 nav‰tívila Lo‰tice paní Dinah

Berland - editorka z Getty Publications v Los Angeles, která

pfiipravila k vydání knihu Hodiny rozjímání. Tuto knihu sepsala

v lo‰tické synagoze roku 1854 Fanny Neuda, manÏelka tehdej‰ího

rabína Abrahama Neudy. Jde o historicky první knihu modliteb

a rozjímání, kterou napsala Ïena pro Ïidovské Ïeny. Stala se

záhy bestsellerem a doãkala se více neÏ tfiiceti vydání. Nové

roz‰ífiené vydání, obsahující i ãetné informace o historii a sou-

ãasnosti synagogy v Lo‰ticích, bude pfiedstaveno vefiejnosti

v New Yorku v tomto roce a bude doprovázeno i putovní v˘-

stavou na stejné téma. Ukázky nûkter˘ch textÛ z knihy Hodiny

rozjímání byly rovnûÏ prezentovány na  vernisáÏi  v Lo‰ticích.

Jin˘ dar pfii‰el nedávno z Prahy. âesko-nûmeck˘ fond

budoucnosti totiÏ poskytl mûstu finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i

500 000 korun na opravu synagogy. Mûstsk˘ úfiad pfiidá dal‰í

peníze a nejnutnûj‰í opravy budou zapoãaty je‰tû letos. 

Umûlecké instalace jiÏ v synagoze zhlédli odborní pra-

covníci z Prahy, zab˘vající se Ïidovskou historií a kulturou,

ktefií podûkovali jejich autorÛm za „citlivé a originální

oÏivení synagogy“.

V hudebním programu vernisáÏe vystoupil dûtsk˘ pûveck˘

sbor Vûtrník a hudební skupina A. M. Úlet. Po koncertû do‰lo

k udûlení ceny Terry Haass. Tuto cenu zfiídilo obãanské

sdruÏení Respekt a tolerance ve spolupráci se slavnou

francouzskou umûlkyní Ïidovského pÛvodu, která pfied

válkou Ïila v Mohelnici.

Projekt Návrat svût(l)a organizuje sdruÏení Respekt

a tolerance ve spolupráci se základní umûleckou ‰kolou Ole‰ská

v Praze 10 a pod zá‰titou starosty mûsta Lo‰tic Ctirada Lolka. 

V pátek 8. 12. 2006 se v brnûnské âinoherní scénû, v reÏii

Stanislava Mo‰i,  konala premiéra divadelní hry „V jámû lvové“

autora Felixe Mitterera. 

V podtitulku se pí‰e, Ïe jde o drama lidsk˘ch vztahÛ. Ale je to

mnohem víc. TûÏko hledat slova, která by vyjádfiila pocity, aniÏ bych

pfiitom prozradila dûj. A ten prozradit nechci, protoÏe to se prostû

musí vidût. 

Vidût? Ne. ProÏít. Ty dvû a pÛl hodiny bez pfiestávky divák,

tedy pfiedev‰ím Ïidovsk˘ divák, proÏívá s hlavním hrdinou pfiíbûhu,

s Ïidovsk˘m hercem v Nûmecku tfiicát˘ch let, témûfi bez dechu.

Není to drama vztahÛ, ale boj o lidskou dÛstojnost, o úctû k sobû

sama, která vítûzí nad strachem ze smrti. 

V̆ kon Erika Parduse v roli Ïidovského herce byl tak pfiesvûdãiv˘,

Ïe mi to nedalo nezeptat se ho, má-li k tomuto námûtu sám nûjak

blízko. Pfiitakal.

Budou-li to hrát v Praze, nebo tfieba na severní toãnû, jdûte se

na to podívat. Stojí to za to, byl to hlubok˘ záÏitek.

M. Vidláková

Od roku 2001 se ze schwerinské soutûÏe „Zapovûzená hudba“

stal mezinárodnû renomovan˘ festival. Mladí umûlci nejrÛznûj‰ích

hudebních oborÛ tu soutûÏí o nejlep‰í interpretaci dûl, jejichÏ autofii

za druhé svûtové války (i po ní) nesmûli b˘t nejen z rasov˘ch,

ale i politick˘ch dÛvodÛ, provozováni. Letos se soutûÏe zúãastnil

rekordní poãet mlad˘ch umûlcÛ: ze 16 zemí se jich pfiihlásilo na 70.

Mûla jsem tu ãest, zúãastnit se poprvé této soutûÏe jako porotce

pro obor umûleckého zpûvu písní (kde mi byla obûtav˘m rádcem

- na schwerinsk˘ch soutûÏích jiÏ zdomácnûlá  - Aniãka Hanusová).

Snad nejvût‰ím záÏitkem pro nás obû - a jistû i pro vût‰inu ostatních

- byli soutûÏící z asijsk˘ch zemí a jejich schopnost (a jistû i neoby-

ãejná píle), s jakou se dovedli v˘razovû i technicky vyrovnat s vûru

ne snadn˘mi skladbami tûchto skladatelÛ. V‰ak si také âíÀanka

Pei -Ying Lee (zpívala mj. SchönbergÛv cyklus „Erwartung“)

a její hudební doprovod Misa Kanuma (Taiwan) v kategorii písÀo-

vého zpûvu právem vybojovaly 1. cenu. 

Z ãesk˘ch umûlcÛ si l. cenu v kategorii komorní hudby odnesli

ãlenové Benewitzova kvarteta. PraÏ‰tí posluchaãi je mohli nûko-

lik dnÛ po ukonãení soutûÏe sly‰et na koncertu v Goethe-Institutu.

Umûlecké soutûÏe opût doprovázely zajímavé programy, které se

tematicky tentokrát soustfieìovaly zejména na Var‰avské ghetto:

nesmírnû zajímavé tu napfi. bylo setkání s Andrzejem Szpilmanem,

synem slavného polského pianisty Wladislawa Szpilmana. Obrovsk˘

úspûch také zaznamenalo vystoupení legendárního Coco Schumanna

s jeho dÏezovou kapelou.

Ve schwerinsk˘ch ‰kolách - v nichÏ si mj. Ïáci sami instalovali

v˘stavky kreseb terezínsk˘ch dûtí -  jsme se s Aniãkou Hanusovou

zúãastnily fiady besed o osudech Ïidovsk˘ch dûtí za 2. svûtové

války. Festivalem s jeho ãetn˘mi koncerty, pfiedná‰kami, besedami

atd. doslova Ïilo celé mûsto.                                                             
Eva Herrmannová

O JÁMù LVOVÉ

„ZAPOVùZENÁ HUDBA“
Schwerin, léto 2006
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13. záfií 2006 jsem provázel do Terezína ãtyfiicítku pfiíslu‰níkÛ Elderhostel z USA,
obdoby na‰í Univerzity tfietího vûku. Paní Ellen Somerfield z kalifornského Malibu
pfieãetla k uctûní její památky vzpomínku a báseÀ své zesnulé pfiítelkynû Susan G.
Ziemer-Brenden.

PRVNÍ LÁSKA
(Stalo se v koncentraãním tábofie Terezín, 
kdy mi bylo tfiináct a pÛl roku.)

Jmenoval se Jirka. Pocházel z Prahy.

UÏ docela v letech; bylo mu témûfi

‰estnáct. Díval se na mne. Vyãouhl˘, ruce

jako lopaty, nûÏné ‰edé oãi a plné rty. Plné

rty, potuteln˘ úsmûv a pofiád po mnû

koukal. Mûla jsem srdce aÏ v hrdle.

Byl Oneg ·abat. Byly jsme na fiadû uspo-

fiádat slavnostní veãer. V malé místnosti na

postelích, ve tfiech nad sebou, nás bylo

ãtrnáct dívek. Stovky chlapcÛ a dûvãat

natûsnan˘ch ve dvou obrovsk˘ch ka-

sárnách. Ale my dûti jsme byly docela

‰Èastné. Nemoci pfiesto bujely a jídlo,

co jsme dostávaly, bylo prostû takové,

jaké Îidé dostávali v nacistick˘ch

koncentraãních táborech. Ale dovolili

nám b˘t pohromadû a mít pár vedoucích,

ktefií mûli speciální kvalifikaci k zacházení

s dûtmi od osmi let aÏ po poslední teen-

agerská léta. Vût‰inou byli na‰i instruktofii

profesofii a vynikající vychovatelé. (Byla

jsem beznadûjnû zamilovaná do starého

profesora, shakespearovce; uÏ mu bylo

cel˘ch pûtadvacet! A jaká hrÛza: OdváÏila

jsem se poslat mu anonymní zamilovanou

báseÀ, opravdu hroznou!)

Jak uÏ jsem uvedla, cítily jsme se ‰Èastnû.

Kvetly jsme, poskytujíce si navzájem svou

energii a svÛj sionistick˘ fanatismus.

Se zpûvem, tanci, pfiedná‰kami a sboro-

v˘m zpûvem a mnoha jin˘mi projevy jsme

se chystaly emigrovat do Jeruzaléma,

nûkdy a nûjak.

Byl to ná‰ veãer, bûhem nûhoÏ uplatní-

me svÛj nesmírnû dramatick˘ projev,

zazpíváme nûkolik hebrejsk˘ch písní,

zaÏehneme svíãky a horou protanãíme

chodbami, jejichÏ ubíjející po‰mournost

zcela vymaÏeme sv˘mi mlad˘mi zvuãn˘-

mi hlasy.

Jirkovi se podafiilo tanãit po mém boku.

Nevím, jak se tam dostal. Má paÏe ‰la náhle

vzhÛru ve víru tance, sledovala jsem ji

oãima - a on byl vedle mne. Je‰tû dnes,

po tolika svûteln˘ch letech, cítím, jak se

ãervenám ve tváfii.

„Jmenuju se Jirka, tanãí‰ dobfie. Vím,

Ïe se jmenuje‰ Susanne a fiíkají ti Susie!“

Jak ví, jak se jmenuji? Koho se na to ptal?

Zfiejmû Mù MÁ RÁD! MUSÍ TO TAK

B¯T! Proboha, je to tady; kluk, ne muÏ,

a pfiece krásn˘, urostl˘ muÏ. A zná mé

jméno a drÏí mû za ruku! Co mám na to

fiíct? Jak to, Ïe umí tak dobfie nûmecky?

Proã já neumím líp ãesky?

„Dûkuju,“ odpovûdûla jsem pla‰e, „je mi

líto, já vlastnû ãesky neumím, jen pár slov!“

Vypadalo to, Ïe ho to tû‰í. Zaãal koktat

ve své matefi‰tinû.

„Musel jsem se s tebou setkat, není to nic

divného, musím se stát tv˘m uãitelem.

Jsi v âeskoslovensku, tak se musí‰ nauãit

ãesky. Pfiece ví‰, kdyÏ je nûkdo v ¤ímû . . .“

Není bájeãn˘? ÚÏasn˘?! NevydrÏím

to, jsem tak ráda, Ïe mÛÏu tanãit, musím

tanãit . . .

„MÛÏeme se spolu projít SAMI

DVA?“

Taková muÏská odvaha, a zároveÀ ta-

kov˘ jemnocit! Zda se mÛÏeme projít?

CoÏ takhle letût? Byla bych svolila i k letu.   

„Susie, bylas nûkdy na stfie‰e?“

CoÏe, kde?

„Pojì, ukáÏu ti tajnou cestu, Susie,

pojì!“

V‰em vám, kdo jste nikdy nesedûly

na stfie‰e obrovské budovy, v‰em vám,

kdo jste se nikdy nepodívaly na cel˘ svût

tam dole, kdo jste pfii svém prvním zami-

lování nepocítily, jak se vám partnerova

ruka pomalu sune po vlasech, aby vám

spoãinula na rameni, vám v‰em by mûla

b˘t tato zku‰enost pfiístupná v tabletách.

Jirka mû k sobû pfiivinul; zachvûla jsem se

od paty aÏ po kofiínky vlasÛ, zapotily se mi

ruce a zabolely mne bradavky, ztuhlé smy-

slov˘m vzru‰ením. Políbil mû, tam

na stfie‰e, nad svûtem, kousíãek pod nebem,

tam mû políbil!

Stali jsme se milenci, ov‰em Ïe ne tak,

jak se to dnes chápe, jenom tak, Ïe jsme se

vzájemnû vzru‰ovali, usmívali se na sebe

a nevidûli nikoho jiného neÏ sami sebe,

neustále nalézající dÛvody, proã b˘t spolu

a dot˘kat se jeden druhého. Na‰emu

povídání nebylo konce a nauãila jsem se

docela dobfie Jirkovû matefi‰tinû. Chtûl se

stát lékafiem. Skuteãnû se na to hodil.

Jmenoval se Jirka. Pocházel z Prahy.

V ãervnu ho poslali do Osvûtimi.

NEVRÁTIL SE.

V Terezínû mi bylo tfiináct a pÛl.

O m˘ch patnáct˘ch narozeninách mû

poslali do Osvûtimi.

Stra‰nému Pochodu smrti jsem unikla.

Do USA jsem se dostala v den sv˘ch

osmnáct˘ch narozenin.

V·EM, KDO P¤EÎILI
Jak, sestry a bratfii,
mûfiíme bolest?
V librách, gramech,
ãi v centimetrech?
Jak mûfiíme jizvy, odfieniny
a prázdná místa,
jeÏ kaÏd˘ z nás
v sobû nese?

V‰echny, kdo proÏili
Hitlerovy noãní mÛry,
v‰echny spojuje,
spojuje a
dává dohromady
ztráta
na‰eho dûtství.

V letech, kdy
je hra na schovávanou
vzru‰ující hrou,
jsme se ukr˘vali pfied smrtí.
A mnozí z nás
pfieÏili osamocení.
V letech, kdy
bychom si celé hodiny
hráli s panenkami
nebo s vláãky,
ve svûtû, kter̆  musí dítû mít,
musí, aby vyrostlo
a nûãím se stalo.

V letech, kdy
je uãení úheln˘m kamenem,
základem toho,
ãím bychom se mûli stát
v dospûlosti,
jsme nûktefií skonãili
v cizích zemích,
ztracení, osamûlí
zmítaní pocitem odli‰nosti,
znovu zneuÏívaní.
Náv‰tûva ‰koly byla jen
dal‰í noãní mÛra.

Nûktefií z nás mûli potfiebu
studovat
ve zralém vûku,
studovat a vyplnit
nûkterá prázdná místa.
A tak jsme tu,
fiadu desítek let
od doby na‰eho dûtství.
Vyz˘vám vás,
abyste uznali a uctili,
abyste milovali a chránili
to malé dítû ve svém nitru,
které potfiebovalo dospût.
Jenom v nitru
jsme v‰ichni stejní.
Jenom v nitru
mÛÏeme pochopit
a milovat
a skuteãnû porozumût tomu,
Ïe je ztráta dûtství
nezmûfiitelná.                      

Susan G. Ziemer-Branden
(Chanuka 1988),

z angliãtiny pfieloÏil Pavel Stránsk˘
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Fejeton Pavla Stránského „12 milionÛ mrtv˘ch esesákÛ a Mr.
Jábych“, oti‰tûn˘ v 36. ãísle TI na stranû 13 mi pfiipomíná
nedávnou zábavnou zku‰enost:

Chodíme po Starém Mûstû v Praze, obdivujeme fasády domÛ,

shodujeme se, Ïe Praha je snad nejkrásnûj‰í mûsto na‰í (mizerné)

zemûkoule a mÛj spoleãník, sabra a ve své rodné zemi znám˘ psy-

chiatr (odhaduji, Ïe mu je asi 50), se mne náhle zeptá: 

„Ty jsi ten takzvan˘ holocaust zaÏil na vlastní kÛÏi, jak to

vlastnû bylo? Jak˘m zpÛsobem vás sebrali?“ 

¤íkám: dostali jsme pfiíkaz, abychom se dostavili na nádraÏí

s kufrem. 

„Kolik vás bylo?“ 

¤íkám: v tom na‰em mûstû asi ‰edesát, ale s tou ‰edesátkou

mne neber za slovo, byl jsem kluk a já ty pochodující Ïidy nepoãítal. 

„V kolik hodin to bylo?“ 

¤íkám: v pût ráno, ale moÏná Ïe to bylo ve ãtyfii anebo v ‰est. 

„Jak se jmenovalo va‰e mûsto?“ 

¤íkám: Hronov. 

„Jak se to pí‰e?“ 

Slabikuji: „H“ jako hovno, „R“ jako radost, „O“ jako obfiízka

anebo také ostuda... (Rozhovor ov‰em vedeme v angliãtinû, neboÈ

mÛj spoleãník nemluví ãesky a já nemluvím hebrejsky.) 

„A co ti fiekli rodiãe, kam jedete?“ 

Kaji se: uÏ nevím. 

MÛj spoleãník v‰ak namítá: „To pfiece není moÏné, bylo by

normální, aby ses zeptal kam jedete, jak dlouho tam budete a co

tam budete dûlat.“

Diskuse pfii pochodu Star˘m Mûstem Prahy pokraãuje. 

„Tak vám dali vlak, ‰edesáti ÏidÛm, k disposici.“ 

Ne, ten vlak pfiijel z Police nad Metují a uÏ v nûm nûjací Ïidé byli. 

„Jak se slabikuje Police.“ 

Slabikuji: „P“ jako ... promiÀ, laskav˘ ãtenáfii, ale domysli

si sám (v angliãtinû „P“ for Poland). 

„A co potom,“ táÏe se mÛj spoleãník. 

Vysvûtluji: vlak jede dál, zastaví v Náchodû, naloÏí snad 250

ÏidÛ, neboÈ Náchod je okresní mûsto, jede dál smûrem na Hradec

Králové, cestou nakládá, nakládá... mÛj spoleãník si nemusí dûlat

starosti, Ïe by se pl˘tvalo místem v protektorátním vlaku. 

„A co v tom Hradci, jakÏe, „H“?“ 

Ubytovali nás ve ‰kole. 

„Jak to ve ‰kole, ve ‰kole se pfiece vyuãují dûti, a jak dlouho

jste v té ‰kole zÛstali a co jste tam dûlali, a co dûti?“ 

¤íkám: jenom asi tfii dny, pak se jelo do Terezína, dûti se

vrátily do ‰koly... 

MÛj spoleãník chce vûdût, zda jsme ‰li dobrovolnû, a proã

jsme neprotestovali. Také nechápe, proã jsme neutekli. Vskutku,

kluk o pár let star‰í neÏ já, také z náchodského gymnázia, Jirka

Bauer, utekl, dostal se do Anglie, vstoupil do letectva, byl sestfie-

len nad matefiskou Evropou, padák se neotevfiel.

Pro zmûnu se ptám spoleãníka já: „Ty neumí‰ ãíst?“ 

Odpovídá: „âetl jsem o holocaustu, ale chci to sly‰et z první ruky.“ 

NaãeÏ ho varuji: „Pokud bude‰ takhle pokraãovat, vzteky mi

praskne Ïíla, krev se rozlije po chodníku, ty sklouzne‰ a rozbije‰

si ksicht.“ 

Navrhuji antisemitismus jako námût dal‰í diskuse, ale antise-

mitismus ho moc nezajímá, 

„VÏdyÈ máme Bushe,“ fiíká, „a navíc Ïidé mohou emigrovat

do Izraele, kde jsou v bezpeãí, ov‰em pokud Irán nezíská zbranû

hromadného niãení.“ 

Ptám se na jeho názor na koncentraãní tábory v Severní Koreji,

av‰ak on o nich nikdy nesly‰el, ptám se na vojenskou diktaturu

v Barmû, ptám se na Darfur, kde bylo zavraÏdûno nûkolik set tisíc

lidí a vyhnáno pfies dva milióny (ãern˘ch) vesniãanÛ, ktefií teì

umírají hladem a nemocemi, jmenuji Mugabeho, Castra, Chavese

a tak dál a dál, ale v‰ude vylosuji bianco. Ví jen o sousedních

zemích z hlediska Izraele a o Iránu, kter˘ chce vymazat Izrael

ze zemského povrchu.

Pfiíhodu jsem vykládal znám˘m, ktefií reagovali: To není
moÏné, to sis vymyslel! Tak jsem se rozhodl ji napsat.

Tom Luke

Nûmeck˘ filatelista a sbûratel Heinz Wewer pátrá po dopisních obálkách (prázdn˘ch i s dopisy), korespondenãních lístcích,

terezínsk˘ch po‰tovních známkách a dal‰ích po‰tovních dokladech (napfi. dodacích lístcích, rÛzn˘ch potvrzenkách atd.) z koncentraãních

táborÛ, ghett i vûznic gestapa. Heinz Wewer je renomovan˘m autorem fiady publikací, v nichÏ se prostfiednictvím nejrÛznûj‰ích zpráv

a po‰tovních dokladÛ snaÏí také rekonstruovat osudy nacistick˘ch vûzÀÛ. Nyní pfiipravuje v˘stavu, která by mûla zobrazit fingování

i zneuÏívání po‰ty v nacistick˘ch koncentraãních táborech.

V pfiípadû, Ïe takové po‰tovní doklady vlastníte, kontaktujte pana Heinze Wewera, anglicky nebo nûmecky na adresu: Moerchinger

Str. 43 g, D-14169 Berlin (e-mail: he.wewer@-online.de) s tím, za jak˘ch podmínek jste ochotni je zapÛjãit, pfiedat nebo prodat.

Ráda vám také kontakt s panem Wewerem zprostfiedkuji. Znám ho jiÏ fiadu let a vím, Ïe po‰tovní památky z koncentraãních táborÛ

jsou u nûho v nejlep‰ích rukách. 

Eva Herrmannová, (tel. 222 316 248, e-mail: herrm@volny.cz)  

Pfiíhoda neboli povídání s psychiatrem
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Ráda bych v‰echny ãtenáfie informovala o tom, Ïe kniha Karla Laguse, mého tatínka, a Josefa Poláka Mûsto za mfiíÏemi, poprvé

vydaná v roce 1964, vy‰la ve druhém vydání v nakladatelství Milo‰ Uhlífi - Baset. K tomuto vydání napsali úvodní pfiedmluvu Eva

Poláková, Helena Illnerová - Lagusová a Jan Munk.

Helena Illnerová

Relaxace pod Tatrami - Láznû Vy‰né RuÏbachy (18. 3. - 24. 3. 2007)

Dopfiejte si pár dnÛ v lázních. Kromû termálních koupelí a lázeÀsk˘ch procedur vás ãekají i v˘lety do okolí, trocha folklóru, ovãí

s˘r a dobrá slivovice. BliÏ‰í informace u pí Marty Kottové.

Pro seniory (nad 50 let) mimofiádná cena: 4690,- Kã.

Zájemci se mohou hlásit u pí Marty Kottové, tel. 606 948 871 (485 152 520) do konce února 2007.

VáÏení a milí!

Chtûla bych Vám v‰em srdeãnû podûkovat za pfiátelskou pomoc pfii mém v˘zkumu o divadle v Terezínû: za rozhovory, úãast

na pfiedná‰kách a pfiedstaveních i za v‰echny formy podpory, které jste mi laskavû poskytli bûhem posledních let. Nyní se vracím

na ‰est mûsícÛ do Ameriky, abych dopsala disertaãní práci, ale pfiijedu zase v létû 2007 pracovat na dal‰ím projektu: na ãesko-nûmeckém

vydání pÛvodních terezínsk˘ch divadelních textÛ. 

Budu se tû‰it na dal‰í spolupráci!

S pfiátelsk˘m pozdravem

Lisa Peschel 

V letech pfied holocaustem a bûhem holocaustu si nûktefií koupili Ïivotní pojistky, pojistky na vûno a pojistky na vzdûlání.

Po 2. svûtové válce spoleãnost Generali fiadu tûchto pojistek proplatila. Nûktefií poji‰tûnci obdrÏeli kompenzaci v rámci pováleãn˘ch

restituãních programÛ. Mnoho pojistek v‰ak nebylo proplaceno.

Mezinárodní komise pro pojistné nároky z období holocaustu ICHEIC se zab˘vala oprávnûn˘mi nároky poji‰tûncÛ. Urovnání

ve vûci hromadné Ïaloby t˘kající se poji‰tûní obûtí holocaustu u poji‰Èovny Generali dává je‰tû pfiíleÏitost k úãasti na procesu fie‰ení

pojistn˘ch nárokÛ tûm, ktefií nepodali pojistn˘ nárok prostfiednictvím ICHEIC, i tûm, jejichÏ pojistné nároky je‰tû nebyly u ICHEIC

nebo Generali vyfiízeny. 

Uplatnit nárok na nevyplacenou pojistku lze do konce bfiezna 2007.

BliÏ‰í informace na adrese info@abdatalawserve.com nebo na telefonu + 420 246 019 081, pfiíp. v sekretariátu FÎO.

Dûvãata z pokoje 28 L 410 Terezín. V̆ stava pod tímto názvem byla zahájena 26. 11. 2006 v kulturním centru Îidovského muzea

v Brnû.V̆ stava je putovní, byla uÏ úspû‰ná v mnoha nûmeck˘ch mûstech i v rakouském Salzburgu, odkud se pfiestûhovala do Brna.

Doprovodné texty pfieloÏila z nûmãiny do ãe‰tiny Dagmar Lieblová. 

VernisáÏ probíhala za pfiítomnosti nûkdej‰ích „dûvãat“ - Helgy Kinsky, Anny Hanusové a Hannelore Brenner - Wohnschick, která

je také autorkou knihy Dûvãata z pokoje ã. 28, pfiátelství, nadûje a pfieÏití v Terezínû.
Kniha je vzpomínkou na zavraÏdûné dûti a poctou dospûl˘m vychovatelÛm, ktefií sv˘m pÛsobením umoÏnili dûtem pfieÏít. Nejen

fyzicky, ale i du‰evnû.

âeská verze vyjde v lednu 2007 v nakladatelství Barrister and Principal Brno.

Anna Hanusová

Velvyslanectví Argentiny prosí o jakoukoli informaci o panu Josefu Stunovi, kter˘ byl v Terezínû o‰etfiovatelem a paní Alenû

Tesafiové, která s ním patrnû spolupracovala. 

Pfiípadnou zprávu zavolejte prosím paní Jifiinû Dolanské na tel. 224 212 449.

Redakce ãasopisu se omlouvá Honzovi Roãkovi aÏ za mofie, Ïe ho vinou své pfiispûvatelky v 36. ãísle (s. 11) omylem pfie-

jmenovala na Jifiího. Je natolik velkorys˘, Ïe uÏ na to urãitû zapomnûl. A protoÏe krátce pí‰eme nov˘ letopoãet, pfiejeme nejen jemu,

ale i v‰em ãtenáfiÛm dobr˘ rok 2007.
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V·ECHNY VÁS SRDEâNù ZVEME

NA SNùM TEREZÍNSKÉ INICIATIVY
- SHROMÁÎDùNÍ âLENÒ TI.

Sejdeme se ve ãtvrtek 19. dubna 2007 v Praze

V NÁRODNÍM DOMù NA VINOHRADECH (RaisÛv sál).

Zahájení bude v 10.00 hodin,
prezence od 9.15 hodin.

Tû‰íme se na Va‰i úãast

Milí pfiátelé,
urãitû i nûkdo z vás znal v˘borného ãlovûka a mého dobrého

pfiítele Jindru Leknera, kter˘ zemfiel 25. 10. 2006 v nemocnici

v Haifû. Bylo mu 88 let. 

Seznámil jsem se s ním aÏ v Terezínû, kde mû Fredy Hirsch

krátce po mém pfiíjezdu zafiadil do novû zfiízeného pracovního

úfiadu pro mládeÏ (Jugendarbeitseinsatz), kter˘ byl umístûn

v domovû mládeÏe L 218. Tam uÏ byl v té dobû Jindra Lekner,

kter˘ to pracovi‰tû zafiizoval a pfiijal mû. Od té doby jsme byli

nerozluãn˘mi kamarády. V posledním roce na‰eho terezínského

pobytu jsem bydlel s Jindrou v malém pokojíãku pod schody v L 218

a v˘bornû jsme si rozumûli.

Podzimní likvidaãní transporty z Terezína nás rozdûlily

a za války jsme se uÏ nevidûli. Na‰e dal‰í setkání bylo zcela

náhodné - roku 1949 v Izraeli na ulici v Krajot. To uÏ jsme byli

oba Ïenatí a kaÏd˘ mûl jednu dceru. (Pozdûji se na‰e rodiny

je‰tû hodnû rozmnoÏily.) Od té doby na‰e staré pfiátelství pokra-

ãovalo a na‰e manÏelky Eva a Magda se spfiátelily. 

Jindra pfii‰el do Izraele s Haganou v roce 1948. Krátce slou-

Ïil jako voják, pozdûji byl povolán do vojenského v˘zkumného

stfiediska, kde se vypracoval na vedoucího pracovníka. ZÛstal vûrn˘

i své práci s mládeÏí, vyuãoval zejména poãítaãov˘m znalostem.

Je‰tû bych rád dodal, Ïe Jindra se po Osvûtimi dostal na dÛl Ja-

nina, kter˘ patfiil k nejtûÏ‰ím koncentraãním táborÛm. Práci

v podzemí tam nikdo nepfieÏil déle neÏ tfii mûsíce. Po osvobození

Rudou armádou byl Jindra na pokraji smrti, tûÏce nemocen a zcela

vyãerpan˘. Jen silou své nezdolné vÛle se dobelhal do Krakova.

Pozdûji se léãil v Tatranské Lomnici.  

Louãím se s ním s láskou.

Petr Erben

Jindra Lekner, Hanu‰ Sternlicht, Pavel Gelbkopf a Petr Erben
v kibucu Givat Chaim v roce 2003

▼


