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Úvod

V diplomové práci Kulturní život v terezínském ghettu očima pamětníků bych se
ráda zaměřila na problematiku kultury v terezínském ghettu s větším důrazem na sport,
hudbu a divadlo. Diplomová práce by měla propojovat dosavadní historické vědění o dané
problematice s novými poznatky orální historie prostřednictvím Archivu vizuální historie
Malach. Celá práce je pro přehlednost rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol.
První kapitola se věnuje Terezínu, kdy jsem se podrobněji podívala na jeho historii
od budování samotného města přes vytvoření ghetta až po přeměnu v tzv. „sídelní město
Židů“, což byl projekt „zkrášlování“ celého ghetta pro očekávanou návštěvu zástupců
Červeného kříže. Tyto snahy by se daly přirovnat k Potěmkinovým vesnicím a v podstatě i
tak splnily svůj účel. S přeměnou ghetta ve vzorové město souvisel i propagandistický film
nacistů a díky zachovaným fragmentům filmu dnes mohou filmové záběry sloužit jako
cenný zdroj informací. Poslední podkapitoly první kapitoly diplomové práce se věnují
likvidaci Terezína a životu v terezínském ghettu. V této části své práce jsem, mimo jiné,
čerpala především z knihy od Hanse Günthera Adlera: Terezín 1941-1945. Tvář nuceného
společenství, což je rozsáhlá a kvalitně zpracovaná monografie, avšak v určitých ohledech
je již jinými autory „překonána“. Proto jsem dále čerpala především z knihy Terezín, místa
utrpení a vzdoru od Ludmily Chládkové, Miroslavy Benešové a Vojtěcha Blodiga nebo
z knihy Osud vězňů terezínského ghetta od Miroslava Kryla.
V druhé kapitole se zaměřuji na Archiv vizuální historie Malach, se kterým jsem
během své práce spolupracovala. Na tento archiv jsem se rozhodla zaměřit z důvodu, že je
dle mého názoru málo využíván a prostřednictvím své práce jsem na něj chtěla upozornit,
jelikož obsahuje cenné informace přímo od přeživších, které se častokrát v žádném jiném
historickém prameni nenacházejí. Mé rozhodnutí nepořizovat vlastní rozhovory
s pamětníky, ale zaměřit se právě na Malach bylo ovlivněno především tím, že Archiv
vizuální historie poskytuje ojedinělou sbírku rozhovorů vedených na profesionální úrovni,
kterou bych sama vytvořit nedokázala. Především mi však tento archiv poskytnul i ty
rozhovory, které bych nikdy neměla šanci vytvořit. Jedná se především o rozhovory
vedené v zahraničí, jako například v Austrálii nebo ve Spojených státech amerických.
7

Má práce v Malachu spočívala v tom, že jsem si vyhledala vhodné rozhovory a
následně je přepisovala. Rozhodla jsem se záměrně ponechat chyby a opakující se výrazy,
které se v rozhovorech nacházejí, jelikož i zaváhání při odpovědi může poskytnout určitý
vhled do pocitů a zážitků pamětníka. Některé rozhovory jsem musela překládat
z anglického jazyka. Na přepisech rozhovorů se v Malachu stále pracuje, ale zatím jich
k dispozici moc není. Jméno a příjmení pamětníka nikdy spolehlivě neodhalilo, v jakém
jazyce se rozhovor odehrává, jelikož mnoho pamětníků mělo české příjmení, ale po válce
emigrovali většinou do Spojených států či do Austrálie a rozhovor mohli vést, v jakém
jazyce chtěli. Hlavním zdrojem informací pro tuto kapitolu se mi staly oficiální stránky
Archivu vizuální historie Malach a kniha od Milana Hese: Promluvili o zlu: holocaust mezi
dějinami a pamětí.
Třetí kapitola se již věnuje hlavnímu jádru celé práce, a to kultuře v terezínském
ghettu. Pro přehlednost je rozdělena na podkapitoly, které zahrnují sport, divadlo a hudbu.
Jak jsem již naznačila, hlavní myšlenkou celé diplomové práce je propojení poznatků
dosavadní odborné literatury s výpověďmi pamětníků, o což se v těchto podkapitolách
snažím. Určitá historická událost je potvrzena a případně doplněna vlastními zkušenostmi
přeživších, přičemž je podstatné sledovat nejen to, co pamětník zažil, ale zda to opravdu
mohl zažít, tudíž porovnat skutečný pobyt vězně s jeho vzpomínkami. V této kapitole se
snažím o ucelený pohled na kulturní činnosti v terezínském ghettu, ale zároveň se více
zaměřuji na události, na které pamětníci více vzpomínají. Z toho důvodu se na určité
divadelní hry nebo jiné aktivity zaměřuji více než na jiné.
Nedílnou součástí terezínského ghetta byly pochopitelně i děti. Jejich pohled na
denní život v Terezíně se velmi přesně odráží v jejich umělecké činnosti. Ať se jedná o
malby, básně či jiné projevy kulturní činnosti. Děti to v terezínském ghettu neměly
jednoduché. Jen stěží mohly pochopit situaci panující v ghettu, ale každodenní realita na ně
doléhala téměř stejně jako na dospělé, ale díky snahám a ochotě mnoha dospělých, kteří se
jim snažili pobyt v ghettu ulehčit, děti zažívaly i radostné a uvolněné chvilky, například při
sledování loutkového divadla nebo při společném zpívání dětských písniček.
Významnou dětskou činností, která se naštěstí dochovala, bylo vydávání různých
časopisů, přičemž nejznámějším byl pravděpodobně chlapecký časopis Vedem, o kterém
se zmiňuji v poslední podkapitole.
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1 Ghetto Terezín
1.1 Vznik Terezína a založení ghetta

Terezín byl vybudován jakožto pevnostní město okolo roku 1780 v době vlády
císaře Josefem II., za účelem obrany proti vpádu Prusů do Čech, při válkách mezi
habsburskou monarchií a Pruskem. V osmnáctém století měla tedy terezínská pevnost
strategický význam, i přesto, že nikdy nebyla přímo k boji využita, a tím nesplnila své
původní poslání. Hlavním strategickým úkolem byla ochrana cesty podél Labe do
vnitrozemí Čech, pevnost se totiž vystavěla na soutoku řeky Labe a Ohře.
Tato nově vzniklá pevnost byla pojmenována na počest matky Josefa II. císařovny
Marie Terezie a byla vybudována dle tehdy nejmodernějších francouzských a italských
plánů, které zahrnovaly charakteristický hvězdicový dvanáctiúhelníkový tvar.1 Dva roky
po založení byl Terezín prohlášen za královské město, ale již v roce 1887 bylo pevnostní
určení města zrušeno a Terezín tak zůstal pouze posádkovým městem.
„Pouze omylem svého velitele zapojila se tehdy pevnost, a to jedinkrát za dobu
svého trvání, do válečných akcí. Terezínská posádka podnikla totiž výpad z pevnosti proti
ustupujícím pruským vojákům. Velitel pevnosti tehdy ještě nevěděl, že mezitím bylo
uzavřeno příměří.“2 Tato až úsměvná situace bohužel vzhledem k následné historii
pevnosti upadá v zapomnění. Do povědomí lidí na celém světě se Terezín, jakožto tragický
symbol, dostal až za druhé světové války, kdy se z něho stalo vězení nacistického gestapa
(když za okupace přestala stačit Pankrácká věznice) a později ghetto – sběrný a průchozí
tábor pro židovské vězně.3
S přípravami na zřízení sběrného tábora na území Protektorátu se započalo až
v průběhu války.4 Bylo zapotřebí najít vhodné místo a vypracovat organizační plán, čímž
byla pověřena židovská náboženská obec. „V létě 1941 bylo v rámci ŽNO zřízeno oddělení
G ( - ghetto), zabývající se plány na zřízení židovského tábora v Protektorátě, tedy brzy
v Terezíně.“5 Terezín se v mnoha ohledech zdál jako dobrá volba. Jak jsem již naznačila,
1

Viz LAGUS, Karel a Josef POLÁK. Město za mřížemi. Praha: Baset, 2006. ISBN 80-7340-088-X., s. 13.
Tamtéž.
3
Viz CHLÁDKOVÁ, Ludmila. Terezínské ghetto. Praha: Naše vojsko, 1991. Dokumenty, s. 4.
4
Viz KRYL, Miroslav. Osud vězňů terezínského ghetta. Brno: Doplněk, 1999. Knihy dokumenty. ISBN 807239-042-2, s. 47.
5
ADLER, Hans Günther. Terezín 1941-1945: tvář nuceného společenství. 2., opr. a dopl. vyd. Brno: Barrister
& Principal, 2003. ISBN 80-86598-29-2, s. 48.
2
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10. 6. 1940 zřídilo gestapo v terezínské Malé pevnosti svou pobočku věznice, tudíž zde již
bylo zázemí a esesácká posádka.6 Navíc celý komplex sestával z jednoduchých a
prostorných kasáren, které se z hlediska jednoduchosti organizace vězňů hodily, a vnitřní
uspořádání umožňovalo snadnou ostrahu. Dalším důvodem pro zřízení židovského tábora
právě v Terezíně byla poloha samotné pevnosti. Nachází se na samých hranicích tehdejšího
Protektorátu kousek od Litoměřic, které již byly v říši, kde se nacházely početné posádky
nacistických esesáků, které bylo možné pro zřízení a organizaci tábora použít. K zbudování
terezínského ghetta přezpívala i snadná dostupnost z hlavního města, vzdáleného pouhých
60 kilometrů, navíc železniční stanice Bohušovice leží pouhé 3 kilometry od Terezína.
Okolní české obce byly v té době od Terezína vzdálené (až na zmíněné Bohušovice), tudíž
se nacisté nemuseli obávat podpory Židů od místních obyvatel.
Na přelomu let 1941/1942 bylo tedy postupně malé vojenské město opouštěno
německými vojáky, aby se tak uvolnilo místo pro židovský tábor.7 Za faktický konec města
Terezín je považován až 28. únor 1942, kdy bylo ve Věstníku říšského protektora
vyhlášeno: „(Nařizuje se) zrušení městské obce Terezín. Její práva a povinnosti budou
spravovány Zemským úřadem v Praze. (166)“8 Následně bylo nařízeno, aby zaměstnanci
obce byli umístěni v okolních obcích, matriční úřady byly k prvnímu květnu rozpuštěny a
matriky převedeny do Roudnice, čímž bylo město Terezín původními obyvateli definitivně
opuštěno a nic již nebránilo vybudování ghetta pro židovské obyvatelstvo.

1.2 Raná historie židovského ghetta Terezín

Místo pro vybudování ghetta pro židovské obyvatelstvo bylo již vybráno a
postupně opouštěno. Nyní bylo potřeba shromáždit a vybrat odborníky a pomocné síly,
které by se jako první vydali do Terezína a začali budovat budoucí tábor. „V ranních
hodinách 24. listopadu 1941 dorazilo prvních 340 mladých mužů „komanda výstavby“
označovaného jako AK I (zkratka z Aufbaukommando – pozn. překladu).“9 Těmto mužům,
všem se židovskou hvězdou na hrudi, bylo v Praze řečeno, že budou vykonávat různé

6

Viz NOVÁK, Václav. Terezín. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1979, s. 5.
Viz ADLER, H.G, cit. d., s. 59.
8
Tamtéž, s. 67.
9
ADLER, H. G, cit. d., s. 118.
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stavební práce, jinak však, že budou volní, o víkendech budou moci navštěvovat své
rodiny, a že jejich výdělek bude posílán jejich rodinám. Řemeslnící sebou mohli mít pouze
nářadí, přikrývky a jídlo na pár dní.10 Celé skupině byl přidělen poslední vagon
pravidelného vlaku projíždějícího stanicí Bohušovice nad Ohří.
Avšak očekávaná realita byla úplně jiná, nikdo z prvního komanda výstavby
netušil, že okamžikem odjezdu se všichni stávají prvními deportovanými, a že na ně žádné
přijatelné podmínky v podobě postelí, funkční kuchyně či záchodů nečeká. Z počátku se na
výstavbě tábora vůbec nepodíleli, jelikož kasárny nesměli skoro nikdy opouštět a o
návštěvách rodin si mohli nechat jen zdát. O pár dní později přijely do Terezína další
transporty s vězni. Původně v nich měli být i dva lékaři, ale nakonec odcestoval pouze
jeden. Jeden z transportů s názvem AK II bylo druhé komando, speciálně vypravené na
pomoc při budování tábora. Jeden transport byl sestaven ze starců, žen a malých dětí, pro
které nebyl tábor vůbec připraven. Hned po příjezdu dalších vězňů, zhruba tří tisíc, zavládl
v kasárnách zmatek. Za tmy a v mrazech byl tento transport práce neschopných vězňů
umístěn do skladištních místností. Štěstím bylo, že tyto rané transporty směrem do
Terezína nebyly přísně kontrolovány, tudíž si vězni sebou vezli dostatek oblečení,
přikrývek, hudebních nástrojů a jídla, ale i přes to, za pár dní vypukl velký hlad, který
vyústil v provizorní uvedení jedné kuchyně do provozu, ale i tak se na mnohé nedostalo.
Vzrůstající počet lidí bylo třeba hlídat, tudíž byla ustanovena táborová stráž,
takzvaná Ghetto-Wache s jedním velitelem, dvěma zástupci velitele a dvaceti pomocnými
muži. „Muži měli být vybráni z účastníků pracovního transportu jednoho tisíce mužů, který
mezitím 30. listopadu 1941 nastoupil již na shromaždiště v dřevěných barácích vedle
Veletržního paláce v Praze.“11 Tato stráž z řad židovského obyvatelstva měla určité
výhody, odznaky a speciální čepice, což mělo vyvolat vzájemné roztržky uvnitř komunity.
Původně měla mít táborová stráž i hole, ale nakonec tyto nástroje členové stráže
neobdrželi. Také měl být do Terezína poslán větší počet židovských hvězd, jelikož nacisté
chtěli v táboře zavést nové označení vězňů, jak zepředu, tak zezadu na oblečení, avšak
k tomuto opatření také nedošlo. Tyto kroky však začaly utvrzovat pražskou židovskou
obec, že Terezín nebude samosprávné židovské město, jak se to stále prezentovalo, ale
spíše koncentrační tábor. Ve skutečnosti se Terezín koncentračním táborem nikdy nestal,
ale podmínky v něm byly s koncentračními tábory srovnatelné.
10
11

Viz LAGUS, K.; POLÁK, J., cit. d., s. 68.
Tamtéž, s. 70.
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Přibližně od začátku prosince 1941 začaly jezdit transporty do Terezína pravidelně.
Pravidlem bylo, že v každém transportu má být tisíc židů s tím, že adeptů na daný transport
bylo více a z nich se poté vyškrtali ti Židé, kteří měli ještě transportní ochranu. Po
vyloučení těchto osob byly vybraným osobám napsány obsílky, vždy o dvacet více, kdyby
se někdo nedostavil. „Obsílky byly roznášeny zpravidla v noci, aby předvolaní byli
zastiženi doma.“12 S obsílkou dostal každý předvolaný transportní číslo a množství
návodů, příkazů, předvolání a pokynů. Bylo jasně předepsané, kdy a jak se má daný
dostavit a přísná pravidla se vztahovala i na příruční zavazadla. Transporty se vypravovaly
brzo ráno, aby je vidělo co nejméně lidí. V počátcích se používaly běžné osobní vozy,
později se přistoupilo k vagonům nákladním.
„6. prosince 1941 nařídili nacisté, že se všechny ženy musí přestěhovat do
takzvaných Drážďanských kasáren. S nimi musely odejít také děti do 12 let.“13 Tímto
oddělením mužské a ženské části začal pro obyvatele nově vznikajícího ghetta naprostý
teror, a pokud někomu do této chvíle nedocházelo, kam se dostal, tak po sérii různých
nařízení a pravidel to muselo být všem naprosto jasné. Opouštět kasárny bylo zakázáno
s výjimkou propustek, vstupovat na chodníky se nesmělo stejně jako používat hlavní ulice.
Dále platil zákaz poštovního styku s okolním světem a v počátku bylo dokonce zakázáno
dopisovat si v rámci kasáren. „Hlad, strach a pochopení situace přiměly mnohé k útěku,
který se málokdy zdařil, jiní se pokusili zlepšit svou situaci nepovoleným nákupem
v obchodech ve městě, ilegálním kontaktem s četníky a civilisty, poštou „na černo“,
opatřením trochu peněz.“14 Což pouze přispělo k přísnějším kontrolám a zesílení dohledu,
navíc se ve všech ubytovnách jednou či dvakrát provádělo sčítání osob. Veškeré menší
přestupky byly vždy trestány ranami holí, většinou deset či dvacet pět, ale větší přestupky
mohly být potrestány i popravou a v prvních měsících tábora proběhlo mnoho poprav.
Většinou to byly tresty za pokus o kontakt s vnějším světem (nedovolené odeslání zprávy
z ghetta) či nepozdravení příslušníků SS. Poté co 26. února 1942 proběhla poprava sedmi
mladých mužů, se již další popravy nekonaly. „Snad k tomu přispěla i Edelsteinova15
odvaha. Ten odmítl být přítomen dalším popravám, což údajně vyjádřil slovy: Tomu přece

12

LAGUS, K.; POLÁK, J., cit. d., s. 70.
Tamtéž, s. 80.
14
ADLER, H. G., cit. d., s. 129.
15
Představitel sionistického hnutí v předválečném Československu, od roku 1941 nacisty určený „židovský
starší“ se pokoušel zmírnit dopady a osudy deportovaných Židů v Terezíně. Viz
http://www.holocaust.cz/cz/resources/ros_chodes/2001/10/bondy (online citováno 14. 2. 16).
13
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nebudu přihlížet!“16 Následně na protest podal demisi, která však nebyla přijata a
k popravám již nedocházelo.
Hned v počátcích vzniku tábora byly patrné snahy o zahájení produkce. Pracovalo
se v zemědělství, choval se dobytek apod. Nejdříve byla veškerá produkce odevzdávána
SS, ale později se produkce zaměřila na potřeby tábora.
Situace začala být velice vážná počátkem nového roku 1942. „V denním rozkaze
z 5. ledna 1942 byl oznámen první transport na východ, stanovený na 9. ledna 1942.“ 17
Tento první transport s tisícem vězňů směřoval do Rigy.18 Mezi

vězni

začal

panovat

neklid. Jelikož s těmito novými transporty na Východ bylo potřeba, aby manželé a
manželky měli možnost, navzájem se dohodnou, co si kdo vezme (což podporovalo
myšlenku, že transporty směřují pouze do dalšího koncentračního tábora nikoli do
vyhlazovacího), a proto byla v táboře zřízena místní pošta, která přečkala transporty a
udržela se až do konce války. Časem se touto poštou neposílaly pouze dopisy, ale i balíčky
s jídlem.19
V květnu 1942 došlo k atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha, což
se s velkými obavami dostalo i mezi vězně v Terezíně. Očekávaly se kruté následky, ale
nakonec to na samotné vězně nijak nedolehlo. Z Prahy byl „pouze“ vypraven jeden
transport přímo na Východ, přičemž v Bohušovicích pouze zastavil, ale nikdo nesměl
vystoupit.

1.3 Přeměna v „koncentrační tábor“

Jak jsem již zmínila v jedné z předchozích kapitol, civilní obyvatelstvo v červenci
roku 1942 postupně vyklidilo Terezín a celé město se tak stalo „koncentračním táborem“,
což sebou v určité míře přineslo větší svobodu a uvolnění. Do této doby byli vězni zavřeni
v kasárnách a mohli je opouštět pouze v pracovních skupinách v doprovodu stráží, ale
s odchodem civilního obyvatelstva se již vězni mohli „svobodně“ pohybovat a kdykoli
kasárny volně opouštět. Na tuto ohromnou změnu vzpomíná, ve své výpovědi, Anna
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Lorencová. „A teď najednou to město ožilo, teď ty lidi najednou to bylo najednou úplný
obžerství, teď vznikly desítky divadelních kroužků, sborů, orchestrů, já nevím, co
všechno…“20.
Vojenské názvy kasáren a civilní názvy ulic byly zrušeny a nahradily je čísla a
písmena. Postupně byly předány ghettu první civilní domy, čímž se uzavřený tábor stal
„otevřeným“ ghettem, tedy prostorem z vnějšku hlídaným. Paradoxně však tato svoboda
zpočátku vězně děsila, tudíž byl vydán denní rozkaz, který jim vycházení povolil.21 Avšak
důležité je si uvědomit, že šlo pouze o svobodu částečnou. Vězni mohli v pracovní době
opustit kasárny pouze pro cestu do práce. „Teprve od 18. hodiny se mohli volně pohybovat
po celém Terezíně, kromě území vyhrazeného nacistům.“22 Konec vycházek platil nejdříve
na devátou hodinu večerní, v říjnu se zkrátil na osmou hodinu večerní, výjimkou mohlo být
udělení speciální propustky.
Počáteční nadšení vystřídalo zklamání všech, kteří doufali, že se po vystěhování tří
tisíc obyvatel zlepší ubytovací podmínky, jelikož domy byly v žalostném stavu. Často
v nich chyběly základní věci, jako například kamna, elektřina, voda, kanalizace apod.
Domy se navíc postupně staly téměř neobyvatelné, jelikož přijížděly stále nové transporty,
což vedlo k masovému přelidnění. Tato nově nastalá situace vedla k zásadnímu zvýšení
úmrtnosti. „V noci po práci, byli muži nuceni kopat masové hroby.“23 Nárůst obyvatel je
patrný i na statistikách. Během roku 1942 přijelo z Protektorátu 32 nových transportů
s 27 537 vězňů a počet obyvatel terezínského ghetta tím vzrostl z 21 304 obyvatel na
43 403, což logicky vedlo k navyšování počtu transportů směrem na východ.24
Přelidněnost

začala

být

neúnosná.

Docházelo

k obydlování

i

naprosto

nevyhovujících míst, jako například půd či sklepů domů. „Největší počet vězňů (58 491)
byl zaznamenán 18. září 1942 a téhož dne dosáhl také vrcholu počet mrtvých – 156 za
jediný den.“25 Zhruba o měsíc později se z hygienických a organizačních důvodů přestalo
pohřbívat do masových hrobů. Nově docházelo ke spalování mrtvol, k čemuž bylo nově
zřízeno krematorium za hranicemi města.
Na druhou stranu koncem roku 1942 začali vězni pociťovat určité uvolnění a jejich

20

Anna L., ID číslo 11193, Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation zpřístupněný v Centru vizuální
historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze s podporou infrastrukturyLM2015071 LINDAT/Clarin.
21
Viz ADLER, H. G, cit. d., s. 136.
22
LAGUS, K.; POLÁK, J., cit. d., s. 101.
23
ADLER, H. G, cit. d., s. 158.
24
Viz LAGUS, K.; POLÁK, J., cit. d., s. 103.
25
Tamtéž, s. 108.

14

život začínal být především v následujícím roce přijatelnější. Nejdříve byl zaveden, ač
samozřejmě omezený, poštovní styk pod přísnou cenzurou. 26 Také hudba byla veřejně
povolena, byl založen malý orchestr a pár hudebních skupin, přičemž hudební nástroje
byly dováženy z Prahy ze zabaveného majetku židovských rodin. Na konci roku 1942 bylo
oznámeno, že dojde k otevření kavárny. Nebyla to však normální kavárna. Byla to pouze
větší místnost s židlemi a stolky, zhruba pro sto vězňů, s menším pódiem a vstup byl pouze
na vstupenku, návštěva kavárny tak byla možná přibližně jen jednou za čtyři až pět měsíců.
Slib, že v kavárně budou noviny, splněn nebyl, ale krátce byl vězňům zpřístupněn pražský
nacistický časopis Der Neue Tag.27

1.4 Přeměna ghetta v „sídelní město“

„Stadtverschönerung“ – zkrášlení města, to je heslo, kterým tábor žil v roce 1944
až do podzimních likvidačních transportů.“28 Toto zkrášlování města nevzešlo
z požadavků vězňů, ale díky reakci na mezinárodní situaci. Vzhledem k tomu, že se
v průběhu roku 1943 dostávaly do terezínského ghetta stále početnější skupiny severských
Židů, byly ohlášeny a očekávány příjezdy mezinárodních komisí. Dánský červený kříž
žádal, aby se do Terezína mohla podívat komise, která by zjistila, jak se v terezínském
táboře Dánům daří a popřípadě co potřebují, přičemž tato žádost byla podporována i
švédskou vládou. K této žádosti se přidal i švýcarský národní kříž, jež požadoval i
přítomnost novinářů. „Německé úřady nakonec rozhodly návštěvu povolit a využít ji
k propagandistickému triku.“29 Toto rozhodnutí sebou neslo zásadní změny v chodu
tábora.
Již v lednu 1944 byl vytvořen film zachycující transporty dánských a holandských
vězňů, avšak nebyl dokončen. Tento nafilmovaný materiál měl pochopitelně k realitě
daleko, vězni byli přepravováni v pohodlných rychlících a hned po příjezdu museli napsat
svým příbuzným, že šťastně dorazili, a že se mají dobře. Následně jim byly odebrány
osobní věci a zařadili se do běžného vězeňského života bez zvláštních privilegií.30
26
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Mezi první opatření patřilo systematické snižování přelidněnosti v ghettu, které
bylo realizováno skrz navýšení transportů na východ, od prosince 1943 až do května 1944
tak opustilo Terezín na 12 500 osob. Nacistům v žádném případě nešlo o skutečné
zlepšování životních podmínek vězněných Židů, ale o zastření pravého účelu celého
zařízení a především o vyvrácení sílících otázek, ohledně vyhlazovacích táborů. Navíc se
obávali možného povstání vězňů, jak k němu došlo ve Varšavském ghettu v roce 1943.
Většina opatření se zdála směšná i samotným vězňům. Došlo k novému pojmenování
z terezínského ghetta (Ghetto Theresienstadt) na židovské sídelní území (Jüdisches
Siedlungsgebiet).31 Dále se změnily názvy ulic z prostých písmen na „normální“ označení,
jako například Radniční, Jezerní apod. Následně se začalo s přeměnou vzhledu města. Byla
zřízena kavárna, několik obchodů (ve výkladních skříních byly umístěny věci odebrané
vězňům) a banka s fiktivními táborovými penězi. Vězni měli větší svobodu pohybu,
přístup byl nově povolen i na travnaté plochy. Vzhled ubikací a domů se výrazně vylepšil,
na což vzpomíná i Anna Lorencová. „…tak se začaly dělat obrovské změny, já co si
vzpomínám, co se nás týkalo, my jsme byly vystěhovaný z L 410, přechodně pak jsme se
tam zase vrátily, do vedlejšího L 414, to byly takové stejné objekty, každý z jedné strany
kostela, kde nebyly třípatrový kavalce, ale pouze dvoupatrový, vyfasovaly jsme rušníky,
takový zelený obarvený plátýnko a žínky, to se tam zavěsilo na háčky a tam jsme jako
nějakou dobu byly a pak jsme zase šly zpátky do L 410, když se to odbylo.“32 Pravdivost
této vzpomínky potvrzuje podobná výpověď Evi Herrmannové, která v době „okrášlování“
Terezína bydlela na stejném pokoji, akorát nebyla na krátkou dobu vystěhována, ale vrátila
se zpět do upravené ubikace. Bylo totiž potřeba snížit počet lidí v místnostech, a proto
došlo na krátkou dobu k rozdělení. „Tak to nás vystěhovali v L 414, jednoho dne jsme
prostě v noci musely ven a všechny věci a všechny kavalce, prostě všecko oni vyhodili a
nandali nám tam nový nábytek se skříněma, který měly závěsy, na těch závěsech byly
naaplikované všelijaké zvířátka no jak je to v nějakém krásném dětském domově a bylo to
úplně vymydlený nový stoly, skříně, nový kavalce, povlečení bílý že jo. Do toho nás zase
nastěhovali, to se za dva dny bylo hotový, takže jsme vůbec nevěděly co je naše a co ne,
kde vůbec máme spát a pak nám dali větší příděly ten den, ovumaltinu si pamatuju, větší
příděl chleba, teď to tam takhle na těch poličkách bylo vystavený. No a taková komedie to

31
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byla.“33 Paní Eva Herrmannová následně zažila přímou konfrontaci se členy MČK. Jelikož
si příděly chleba mezi sebou nerozdělily, byly na poličkách celé bochníky. Švýcarským
zástupcům přišlo zvláštní, že jejich pokoj má jiné příděly než ostatní. Nakonec se jim to
však podařilo nějak vysvětlit.
Pro děti bylo vybudováno zcela nové hřiště, na které však neměly přístup. „Firma
Figlovský přijela s třemi parními válci až z Prahy, aby podle Rahmovy34 objednávky
předláždila a vyrovnala terezínské cesty.“35 Po celkovém zkrášlení terezínských prostorů
došlo i ke zlepšení přístupu k vězňům. Ze stráže ghetta se stala obecní stráž, transportní
číslo bylo přeměněno na číslo identifikační a vězni byli nazýváni obyvateli a vycházky
byly prodlouženy na desátou hodinu večerní. Na náměstí vyhrával orchestr a došlo i na
produkci různých koncertů, kabaretů a divadelních her.
Na celou přípravu židovského sídelního města dohlížely komise esesáků, které
pravidelně přijížděly. „Kontrolovaly postup prací a po jejich odjezdu přicházel Rahm vždy
s novými náměty.“36
Přípravy na příjezd Mezinárodního červeného kříže vrcholily a postupně se
dolaďovaly už jen detaily. Na poslední chvíli byla také zřízená fiktivní chlapecká a dívčí
škola, které však byla kvůli prázdninám uzavřená. I když místnost obsahovala pár lavic a
tabuli, nikdy do ní žádné dítě nevstoupilo a po návštěvě byla opět zrušena.
Přeměnou postupně prošly téměř všechny budovy. Zkrášlení se tak dočkala
například márnice, jídelna (kde byly květiny na stolech), nemocnice apod.
Těsně před příjezdem delegace proběhla ještě série kontrolních návštěv z řad
esesáků, důsledkem čehož byly vyslány speciální transporty „nepohodlných herců“,
jednalo se většinou o vážně nemocné, staré nebo žalostně vypadající vězně. Ti, kteří se do
transportů nevešli a byli pro návštěvu nevhodní, nesměli vycházet z ubikací. „Terezínská
komandatura měla připravený dokonalý scénář pobytu delegace a přesnou trasu prohlídky
města. Nic neponechala náhodě, vše se muselo několikrát přezkoušet, aby dojem byl co
nejpříznivější.“37 Dne 23. června 1944 v 11 hodin dopoledne došlo k dlouho očekávané
návštěvě komise červeného kříže. Delegace se skládala ze dvou Dánů, jednoho Švýcara a
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zástupců SS. Kamufláž byla promyšlená a splnila účel, skutečné poměry v Terezíně se na
povrch nedostaly, jelikož vězni ze strachu hráli svoji roli dobře. Před komisí běžely tzv.
spojky, které oznamovaly pozici komise, aby žádný sehraný trik neselhal. Toho dne bylo
možné v židovském sídelním městě vidět například dětskou operní hru Brundibár,
fotbalový zápas, skládání čerstvé zeleniny do obchodu, pochod a zpívání veselých mladých
dívek, skládání čerstvě upečeného chleba a všude po městě si hrály šťastné děti, některé
měly dokonce v ruce namazaný krajíc chleba.38 Díky návštěvě komise došlo i
k nastudování hry Smějte se s námi, což s trochou nadsázky byl ironický pohled na život
v ghettu. Na tento nácvik ve své výpovědi upozornila Hana Lojínová, která se ho jako
účinkující sama účastnila. Při generální zkoušce se na ně přišli podívat lidé z vedení
terezínského ghetta, aby představení mohli schválit. „…nám tam zapli nějaké reflektory a
chtěli vidět co a jak…Já jsem tam měla dělat, jako se to jmenovalo blecha, to bylo
akrobatický jsem dělala přemety…“39.
Delegace po několika hodinové návštěvě spokojeně odjela a podala světu zprávu o
tom, jak dobře se Židé v židovském sídelním městě v Terezíně mají. „Ve stejném duchu
byl posléze natočen i podvodný film o Terezíně, jenž měl rovněž posloužit nacistické
propagandě.“40 Všichni účinkující získali určité výhody, avšak o pár týdnů později
skončili téměř všichni v plynových komorách v Osvětimi, až na hrstku šťastných, kteří
přežili. „V březnu 1945 byl film v táboře dokonce ještě doplněn a podmalován židovskou
hudbou - bylo to v době, kdy většina účinkujících už byla mrtvá a zbytek rozptýlen
v nelidských táborech po celém Německu nebo pobýval v rozpadajícím se Terezíně.“41 Na
zvláštní zážitek z filmování v Terezíně vzpomíná Eva Keulemansová-Smolková, která se
stala v ghettu vychovatelkou dospívajících dívek. „… třeba vybrali moje dívky, já jsem ten
film sama neviděla, oni tam natáčeli nějaký film a moje dívky vybrali a mě taky museli, tam
byly bazény že, v některých těch kasárnách, a ty holky v Evině úboru jako skákaly do té
vody a předstíraly jaké je tam ohromné veselí, teď ale chtěli abych já, ale já jsem tam
skočila v plavkách, to si vzpomínám, poněvadž já jsem to nedovolila, uspěla jsem, já jsem
to odmítl a uspěla jsem.“42
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Filmování se však na chvíli přeneslo i mimo hranice Terezína. Jednalo se o obec
Travčice, kde pod širým nebem Němci vybudovali jeviště. Cíl byl jasný. Ukázat ve filmu,
že Židé mohou za kulturou zavítat i mimo hranice Terezína. Na tyto události vzpomínají
dvě pamětnice, avšak jedna z pohledu diváka a druhá z pohledu účinkující. Hana Lojínová
se „představení“ sama účastnila. „Pak skutečně přijela komise mezinárodního červeného
kříže, tak se ten štáb přesunul do těch Travčic, … tam bylo udělaný venku jeviště,
praktikábly, reflektory tam byly udělaný, přijel tam Ferdinand Pečenka, kameraman
z Prahy… Bylo předem připraveno, co mají kde filmovat…abych tam poskakovala, abych
tam cokoli dělala, aby to mohli nafilmovat, bylo tam několik účinkujících, které jsem ani
jménama neznala…dostali jsme za to odměnu, říkali tomu „zuguse“, takový přídavek, ve
formě čtvrtky paštiky a kousek chleba nebo jsme dostali dvě deka margarínu a trošičku
cukru, takhle jsme si přilepšovali. Židovský obyvatelstvo bylo nahnáno ven tenkrát pod
přísnou kontrolou, tam byli, co četnictva jo, to šli ty lidi ven z toho ghetta pod přísným
dohledem a tam je usadili a dělali divadlo, jako přírodě aby ukázali cizině, jak my se o
Židy staráme, chodí do přírody…ty lidi poprvé některý ty babkové a dědkové vyšli z ghetta
ven za brány, ty tam byli od 41 roku, to bylo pro ně utrpení, no ale pro ně zase bylo svátost
že bylo venku hezky a my jsme mohli klidně pro ně dělat zábavu.“43 Eva Herrmannová má
na tuto událost poněkud jinou vzpomínku. Poté, co vybrané vězně z terezínského ghetta
nahnali do Travčic před jeviště, došlo na vybírání vhodných účinkujících. Paní
Hermannová byla dle svého vyprávění původně vybrána, jako vhodný „tmavý židovský“
typ. Nejdříve si myslela, že z toho budou nějaké výhody, ale po chvíli se ze strachu vmísila
zpátky do davu, což jen dokládá nedůvěru a strach vězňů vůči Němcům. „…takže já jsem
se tenkrát ztratila…teda mezi dav jsem se zamíchala, protože mě to najednou připadalo,
jsem si připadal hrozně pokořená a najednou jsem si řekla, že tam nechci jít a nešla jsme
tam.“44
Zahraniční návštěva tedy dopadla pro SS uspokojivě. Jeden z delegátů, dr. Lehner,
dokonce tehdy prohlásil, že: „...Terezín je konečný tábor a normálně nebude nikdo, kdo
sem přichází, posílán dál…“45 Velitel tábora Rahm byl spokojen, vyhlásil jednodenní
volno a zvýšení přídělu potravin. O pár dní později však byly vyhlášeny masové transporty
na východ a mnoho vězňů, podílejících se na přeměně města, do pár měsíců zemřelo.
43
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1.4.1 Filmování v Terezíně

S vývojem terezínského ghetta souvisí i filmování přímo v táboře. Díky
zachovaným fragmentům lze s jistotou říci, že se v terezínském ghettu filmovalo
minimálně třikrát. V listopadu 1942 vznikl krátký dokument o Terezíně pod vedením Ireny
Dodalové, v lednu 1944 došlo k filmovému zaznamenání příjezdu holandských Židů a od
srpna 1944 do března 1945 se pracovalo na propagandistickém filmu o Terezíně, jehož
název původně zněl: Hitler daroval Židům město, ale díky nalezení úvodních fragmentů
filmu se zjistilo, že skutečný název filmu je: Terezín. Dokumentární film z židovského
sídelního území.
Filmování v Terezíně bylo unikátní tím, že se do něho zapojili vězni nejen jako
komparz, ale také jako členové filmového štábu, což byl paradox, jelikož od nástupu
nacistů k moci nesměli občané židovského původu pracovat ve filmovém průmyslu.
Vytvoření propagandistického filmu souviselo se „zkrášlovací“ akcí a s očekávanou
návštěvou MČK. Na scénáři pracoval Kurt Gerron a celý film byl natočen lidmi z
Československého filmového týdeníku Aktualita v čele s ředitelem Karlem Pečeným.
Aktualita musela poskytovat služby různým nacistickým organizacím, mimo jiné se
jednalo právě o zakázku na natočení filmu o terezínském ghettu. Členové filmového štábu
museli před svým příjezdem do Terezína podepsat slib mlčenlivosti, jinak by se na
natáčení nemohli podílet.
Do filmování byla zahrnuta většina obyvatel ghetta, avšak nikdo netušil pravý
záměr natáčení a účastníci mohli pouze doufat, že je účinkování v připravovaném filmu
ochrání před transporty. Willy Mahler si do svého deníku zaznamenal: „Je to paradoxní,
když si uvědomíme, že Němci v těchto dnech prohrávají bitvu za bitvou a Židé zde povinně
jsou nuceni tančiti černošský swing pro filmovou kameru.“46 Celý film, měl být dokončen
do září 1944, ale lidé, kteří na něm pracovali, se snažili termín co nejvíce posunout.
Například byla požadována speciální líčidla, která se musela dovážet, speciální kostýmy
apod. Cílem těchto snah o prodloužení natáčení bylo oddálit hrozící transporty na Východ.
Film byl dokončen a odevzdán v březnu 1945 a o měsíc později byl pouštěn zahraničním
hostům a vysokým funkcionářům z Berlína. Propagandistický film v podstatě nelže pouze
tím, co ukazuje, ale především i tím, co neukazuje a záměrně zakrývá. Na jednotlivých
46
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záběrech divák pochopitelně nezahlédne smrt, bídu, hlad a obávané transporty, ale tvrdou
práci, radost a volnočasové aktivity, přičemž velmi pozornému divákovi, který je však
seznámen se skutečností, možná neunikne smutek a prázdnota, která je patrná v očích
vězňů.
Ve filmu jsou záběry doplněny německým komentářem, který doplňuje to, co divák
může vidět a zároveň je celý dojem podtržen hudbou. Jedná se o autentické zvukové
záznamy, které vznikly přímo v Terezíně. Dochovaná část propagandistického filmu má
přibližně patnáct minut a působí až idylickým dojmem, kdy Terezín poskytuje obyvatelům
nejen práci, ale i mnoho příležitostí k trávení volného času. Záběry z fotbalového utkání
působí velice uvolněně. Kamera zabírá nejen samotný zápas, kde je možné vidět hráče,
rozhodčí, branky i proměněný gól, ale i ohromný počet diváků. Kromě fotbalu se
v propagandistickém filmu objevuje i krátký záznam běžců, jedná se pravděpodobně o
lehkoatletické závody. Mimo sportovní vyžití je zaznamenána i kulturní činnost, od výroby
loutek přes koncert vážné hudby.47

1.5 Postupná likvidace a osvobození tábora

Koncem roku 1944 začínalo být čím dál tím víc jasné, že válka směřuje ke konci, a
že nacisté tuto válku prohrají. Jednotky SS počítaly s tím, že v dohledné době bude muset
započít likvidace tábora a na tuto situaci se velmi dobře připravily. Měly to promyšlené
podobně, jako celou „kamufláž“ na mezinárodní červený kříž. Od září stejného roku začalo
docházet k masovým deportacím vězňů na východ, tedy k masovému vylidňování
terezínského ghetta. Záminkou transportů se stala zpráva, že je potřeba na východě
vybudovat nové pracovní tábory. Z tohoto důvodu byli povolávání pouze práce schopní
vězni a vězni řemeslníci. Tento tah byl chytrý, jelikož mnoho vězňů uvěřilo, že jedou
budovat nový tábor a do transportů se hlásili dobrovolně. V prvních tzv. likvidačních
transportech odjely čtyři tisíce lidí. Další klamavá zpráva, která měla zajistit důvěru
transportů, bylo vyzvání manželek již deportovaných mužů, že se k nim mohou přidat.
Avšak dobrovolnic nebylo dostatek, tudíž byl zbytek násilně doplněn.48 Odvezení
práceschopných vězňů bylo strategické i z toho hlediska, že se tak zamezilo
47
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potencionálnímu vzrůstu odporu. Vlny transportů se neustále zvyšovaly. Jeden transport
ještě ani nevyjel a už se shromažďovali lidé na další. Postupně zůstávali v terezínském
ghettu ženy, nemocní a starci. Strategicky jim bylo řečeno, že když dobrovolně nastoupí,
tak v nově budovaných pracovních táborech budou osvobozeni od práce, čemuž mnoho
vězňů uvěřilo a nešířila se tak panika a nedocházelo k násilí.
Následkem vylidňování ghetta docházela i pracovní síla, tudíž povinnost pracovat
měli už i děti nad deset let a pracovní doba se rozšířila na sedmdesát hodin týdně.
„Poslední transport na Východ byl z Terezína vypraven 28. října 1944.“49 Minulost měla
být vymazána. Počátkem listopadu 1944 se odvážel popel zemřelých a pro tento účel
utvořily ženy a děti řetězec, ve kterém si balíčky s popelem navzájem podávaly. Bylo jim
řečeno, že popel bude vložen do šesti hromadných hrobů v pražském židovském hřbitově,
avšak pravděpodobně byl vysypán do Ohře. Drtivá většina archivačních zpráv ghetta
Terezín, vztahující se k událostem před 1. lednem 1945, byla spálena.
Vývoj situace na válečných frontách naznačoval blížící se konec války, což dávalo
naději na přežití vězňů v ghettu, kteří však netušili, že se k táboru blíží masy lidí z tzv.
evakuačních transportů. Jednalo se o vězně, kteří byli deportováni nacisty z likvidovaných
vyhlazovacích táborů.50 V těchto evakuačních transportech se dokonce vracela malá část
bývalých terezínských vězňů. Byli ve velmi zuboženém stavu, nebližší známí je údajně
nemohli poznat, protože mnoho z nich vážilo jen 28 až 36 kilogramů. Terezínští vězni se
kvůli těmto přeživším konečně dozvěděli pravdu o transportech na východ. Celkem jich
přišlo přibližně 13 500 až 15 000.51 U prvního transportu byla ještě snaha a úmysl vězňům
co nejvíce pomoci, umýt a ošatit je, neuvědomovali si totiž možné zdravotní riziko, které
sebou tyto „lidské kostry“ přinášely. Byly pro ně vyklizeny dvoje kasárny, avšak nakonec
byli ponecháni pod širým nebem. Zprvu je chtěli zavést do chodeb a umýváren, avšak to
pro ně byl symbol vraždění, a tak se k nepochopení přihlížejících vzpouzeli,
pravděpodobně se báli, že tam na ně čeká plyn. Čtyři dny od prvních transportů těchto
zubožených lidí se v táboře objevil skvrnitý tyfus, který postupně propukl u více než dvou
tisíc lidí, přičemž nebyli ušetřeni ani „domácí“, jelikož nově příchozí nebylo možno
bezpečně izolovat od zdravých vězňů.
Ve všeobecném chaosu a euforii z nadcházejícího konce války se lidé chovali
49
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různě. Mnoho z dosavadních obyvatel Terezína se v prvních květnových dnech, ať v noci
či za bílého dne, sebralo a uteklo před zraky SS, kteří se omezili na výhružky, ale následně
už útěkům nebránili. Dne 5. května 1945 se příslušníci SS z Terezína definitivně stáhli,
avšak paradoxně „… každodenní rutina táborového života byla kromě toho natolik strnulá,
že téměř automaticky běžela dál ještě celé měsíce po osvobození.“52 Od 6. května byla
konečně na radnici vyměněna vlajka SS za vlajku Červeného kříže, čímž Mezinárodní
červený kříž převzal správu nad Terezínem. „8. května 1945 v 19.45 hod. projely
Terezínem první sovětské tanky spěchající na pomoc Praze.“53 Rudá armáda okamžitě
začala všemožně pomáhat vězňům z Terezína i nedalekého koncentračního tábora
v Litoměřicích. V dalších dnech umístila sovětská armáda do města početnou zdravotní
skupinu včetně odvšivovací stanice, laboratoře, polní nemocnice apod. Dne 14. května byla
navíc v Terezíně vyhlášená karanténa. V následujících týdnech zemřelo na nákazu ještě
několik stovek lidí a navíc se nakazilo mnoho lékařů a dobrovolníků. Včasný zásah a
rychlé řešení situace však zachránilo mnoho tisíc vězňů a po skončení karantény se vězni
mohli postupně vracet do svých domovů ve třiceti státech celého světa.54
Terezín zůstal dlouho neobydlen a postupně zpustl. Koncem roku 1945 přišla do
terezínských kasáren jednotka československé armády. Původní obyvatelé Terezína se zpět
do svých domovů vraceli velmi pomalu a mnoho se jich již nikdy nevrátilo, v podstatě až
v roce 1947 došlo k obydlení některých terezínských domů.55
„V letech 1941–1945 deportovali nacisté do Terezína 140 000 osob.“56 K tomuto
číslu následně přibylo ještě 1 300 - 1 500 osob z dalších evakuačních transportů. Přímo
v táboře zemřelo na následky špatných ubytovacích podmínek, hladu a různých epidemií
35 000 vězňů.
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1.6 Život v terezínském ghettu

Tato kapitola by měla poskytnout jakýsi náhled do všedního života vězňů
v terezínském ghettu. Po obdržení obsílky a dostavení se v ranních hodinách na nádraží se
budoucí židovští vězni zcela odevzdali do rukou nacistů. Převážně starým lidem bylo často
sděleno, že jedou do lázeňského města, kde mohou svobodně dožít, což také odpovídalo
jejich nedostatečnému vybavení a zcela nevhodnému oblečení, stali se tak nejpostiženější
skupinou vězňů, jež rychle umírala.
Vězni postupně obývali jak velké kasárenské budovy, tak i ostatní domy, půdy,
sklepy a dvory. Ženy, muži a děti žili v táboře odděleně, bez možnosti jakéhokoli
soukromí, protože společné místnosti byly nesmírně přeplněné, v jedněch kasárnách se
zpravidla tísnilo 100 až 400 lidí. Nejvyšší počet vězňů v ghettu byl zaznamenán v září
1942, kdy se v prostorách tábora tísnilo neuvěřitelných 58 497 osob. Pro porovnání
poslouží statistika z doby před válkou, kdy počet obyvatel včetně vojáků nepřesáhl 7
tisíc.57
Bezprostředně po příjezdu do Terezína vězni museli projít tzv. šlojskou (z
německého slova znamenajícího propust), kde byli podrobeni kontrole a zakázané věci jim
byly okamžitě odebrány. V prvních chvílích po příjezdu se také vězni seznamovali
s velkým počtem příkazů, rozkazů a pokynů včetně zákazu cigaret, zapalovačů a civilních
peněz. Všudypřítomnou hrozbou pro obyvatele terezínského ghetta byly tresty za
přestupky. Až do roku 1942 se přestupky řešily popravou vězňů, avšak později se tresty
zmírnily a po „vykonání trestu“ v podobě určitých zákazů byli tito provinilci často
okamžitě zařazeni do transportu na východ a tam likvidováni.
Strava byla, ostatně jako vše ostatní v Terezíně, velmi žalostná. Příděly potravin
nemohly stačit při těžké fyzické práci. Příděly byly určené dle toho, jak kdo pracoval, tudíž
nejhůře na tom byli staří a nemocní vězni, kteří dostávali jídla nejméně. Strava
neobsahovala potřebný počet minerálů a vitamínů, tudíž vězni postupně ztráceli až třetinu
své původní váhy. Jídla bylo zpravidla tak akorát, aby vězni neumřeli hlady, ale k určitým
výhodám, v podobě poslaných balíčků od přátel mimo ghetto, občas docházelo. Bohužel
postupem války ubývalo i civilních lidí, kteří by mohli balíky posílat.
Práce byla v terezínském táboře povinná a kromě starých a nemocných vězňů
57
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museli pracovat všichni od 14 let. V důsledku odjezdu podzimních transportů do
Auschwitz- Birkenau 9. 11. 1944 byla snížena věková hranice, pro povinnou práci, na 10
let. Práce však pro mnohé znamenala větší příděly jídla a navíc i možnost zůstat v táboře
déle, pokud se jednalo o práce nezbytné pro chod celého ghetta. Nejvíce žádané byly
pochopitelně práce, kde bylo snadné dostat se k jídlu a popřípadě si nějaké ukrást, jako
například v pekárně či kuchyni. „Několik početných skupin pracovalo i v komandech mimo
tábor (v lesích na Křivoklátsku, v dolech na Kladně a v Oslavanech, na zámku
v Panenských Břežanech, ve Wulkowě u Berlína a jinde).“58
Zdravotní péče, především v počátcích terezínského tábora, nebyla na dobré úrovni,
ale postupně se zdokonalovala. O vězně se starali lékaři a sestřičky z vlastních řad, ale ani
potřebné zdravotnické vzdělání bez kvalitního materiálu (jako například voda, dezinfekce
apod.) nezaručovalo kvalitní péči. Celkové podmínky a hlavně kondice vězňů postupně
zapříčinily mnoho epidemií od tyfu, tuberkulózy, kožní choroby až například po častou
vlnu průjmů.59

58
59

CHLÁDKOVÁ, L., cit. d., s. 20.
Viz tamtéž, s 23.

25

2 Archiv vizuální historie

V této kapitole se budu věnovat především představení archivu vizuální historie.
Archiv vizuální historie je specifický tím, že se v něm shromažďují konkrétní vzpomínky
přeživších pomocí řízeného rozhovoru. Pokud by však došlo pouze ke zbudování archivu
bez hlubšího didaktického využití, z uložených dat by byl spíše vzpomínkový pomníček, o
jehož existenci by širší veřejnost nemusela vědět. Proto je velice důležité didaktické
využití, které zahrnuje vzdělávací semináře pro vyučující, tvorbu pomůcek využitých při
výuce nebo například exkurzního vyučování, kdy se žáci sami prostřednictvím návštěvy
archivu s místem seznámí.
Díky rozvoji moderní techniky se badatelům otevírají nové možnosti a pohledy na
zkoumání historie, objevuje se a narůstá ohromné množství pramenů o minulosti, které se
od klasických písemných pramenů liší. V audiovizuálním archivu návštěvník nedostane
psaný dokument, ale dívá se „tváří v tvář“ vypravěči, a ten ho svým vyprávěním seznamuje
se svými zážitky. Sice pozorovatel nemůže, stejně jako při analýze písemného pramene,
vstoupit do rozhovoru a zeptat se na to, co ho zajímá, ale oproti písemnému dokumentu má
jistou výhodu, a to vizuální dojem. Po položení konkrétní otázky pamětníkovi je daleko
snáz čitelné, zda na ni dotazovaný chce odpovědět, zda odbíhá od tématu, jak dlouho váhá
a přemýšlí apod., tudíž i z řeči těla lze vyčíst určité informace. Při zkoumání jednotlivých
výpovědí se mi stávalo, že jsem na vzpomínajících viděla, zda se o tom chtějí bavit nebo
ne. Někdy vyloženě řekli, že se o daném tématu nechtějí a nebudou bavit, někdy se snažili
odvést odpověď jinam a jindy, vlastními slovy, raději zapomněli. Vždy samozřejmě
záleželo na daném tématu. U mnohých se při vzpomínkách na děti v ghettu oči rozzářily,
stejně, jako když mluvili o zábavě a kultuře, ale jakmile přišla řeč na transporty, smrt a
nemoci, bylo na pamětnících znát, že se jim o tom těžce mluví.
Audiovizuální archiv přináší ten potřebný rozměr. Při poslouchání či čtení o
hrůzách holocaustu to člověka nezasáhne tak moc, jako když vidí konkrétního člověka
v roli oběti. Emoční zážitek je o to silnější, když pamětník během hovoru například pláče
nebo se třese, vyjadřuje radost anebo dokonce z nahrávky v jednom okamžiku odejde.
S přímým pohledem do tváří skutečných obětí holocaustu přestávají být informace o této
etapě lidstva pouhými statistikami, ale nabírají konkrétní podobu, konkrétní skutečný
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příběh.
Stejně jako při analýze ostatních historických pramenů, je i u analýzy
audiovizuálních historických pramenů potřeba obezřetnosti. Především je potřeba ověřit si
pravdivost a tím i důvěryhodnost vzpomínajícího pamětníka. Pokud ve výpovědi
nalezneme nesrovnalosti či historické chyby, pochopitelně se nemusí jednat o záměr
vypravěče. Prožité hrůzy se na paměti a vzpomínkách přeživších podepsaly, tudíž některé
informace mohli „záměrně“ vytlačit z paměti, některé si pamatují jen nepřesně a zkresleně
a některé zkrátka zapomněli. Někdy pamětníci s určitostí tvrdí něco, s čím měli vlastní
zkušenost, ale po jejich odchodu se situace mohla změnit. Například jsem se setkala
s výpovědí pamětníka, který tvrdil, že knihy a knihovna v Terezíně vůbec nebyly, což
v praxi znamená, že tento konkrétní pamětník si na knihovnu v terezínském ghettu
nepamatuje, ale ve vzpomínkách jiných se knihovna objevuje. Dle dostupných informací
tento pamětník opustil Terezín transportem až poté, co byla knihovna zřízena, měl by se
s ní tedy teoreticky setkat, ale pravděpodobně ji ze své paměti vytěsnil nebo se s ní
nesetkal. Vždy je proto potřeba zjistit u konkrétního pamětníka, v jaké době se do ghetta
dostal a kdy popřípadě odjel a následně to zanést do historického vývoje terezínského
ghetta. Někdy se vzpomínající pamětník může splést ve jménech, datech, měsících apod.,
což je pochopitelné, jelikož klasických dnů v týdnu a kalendáře nebylo v ghettu zapotřebí,
často se den a měsíc svého transportu z Terezína pamětníci dozvěděli až po válce. Tyto
jednotlivé nepřesnosti ve vyprávění opět neznamenají, že celý rozhovor je historicky
nepřesný a nemá tak svoji váhu. Z těchto důvodů je velmi důležité, aby si návštěvník
audiovizuálního archivu zachoval určitý nadhled, nenechal se plně vtáhnout do rozhovoru,
což je občas problematické, a jednotlivé informace porovnávat buď s jinými výpověďmi,
nebo s jinými historickými prameny.60
Ve své práci jsem pracovala s Centrem vizuální historie Malach. Jedná se o
detašované pracoviště Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prostřednictvím tohoto archivu se může široká
veřejnost, studenti i badatelé seznamovat s událostmi druhé světové války. Výpovědi
přeživších jsou na pomezí rozhovoru a životopisného příběhu, jelikož během svého
vyprávění mají prostor vyjádřit se jak ke svému dětství, tak k událostem po druhé světové
válce až k současnosti.
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Počátek audiovizuálního archivu s tématikou holocaustu přišel v roce 1994 a je
spojen s postavou Stevena Spielberga, který, údajně po zkušenostech z natáčení svého
filmu Schindlerův seznam, založil nadaci shromažďující materiál o židovských
pamětnících, politických vězních, svědcích osvobození apod. V roce 2006 se tato nadace
stala součástí instituce na univerzitě v Jižní Kalifornii a přejmenovala se na USC Shoah
Foundation – Institute for Visual History and Education.61 Tato americká nadace se snaží
bojovat proti předsudkům, netoleranci a fanatismu, právě prostřednictvím vzdělávacího
využití svědectví z archivu vizuální historie.
CVH Malach spravuje více než padesát dva tisíc filmových svědectví natočených
v padesáti sedmi zemích a třiceti čtyř jazycích. Zhruba pět set padesát rozhovorů je
k dispozici v českém jazyce a zhruba stejný počet je k dispozici i v jazyce slovenském.
Celková délka všech nahrávek dohromady obsahuje 105 000 hodin videomateriálu, což
z tohoto archivu činí největší digitální knihovnu na světě. V Evropě se nachází celkem šest
zemí, ze kterých je umožněn přístup do archivu a patří mezi ně Česká republika,
Maďarsko, Německo, Rakousko, Řecko a Velká Británie.
Celý rozhovor s pamětníkem obsahuje i doplňující materiály. Ať se jedná o
dokumenty z koncentračních táborů, dobové fotky či jiné osobní věci, což pamětníkům
pomáhá při vzpomínání.
Na území České republiky bylo pořízeno necelých šest set výpovědí, na Slovensku
zhruba o sto více. Avšak několik tisíc dalších výpovědí, které nejsou vedeny v českém či
slovenském jazyce, pocházejí od lidí, kteří se původně v Československu narodili, mají
české příjmení, ale po válce emigrovali do jiných států nebo na jiné kontinenty. Tito
pamětníci mohou podat svědectví, v jakém jazyce chtějí. Mnohokrát se mi tak stalo, že
jsem studovala výpověď původně českého pamětníka v anglickém jazyce, což občas
přinášelo i úsměvné momenty, jelikož jsem v daném rozhovoru dokázala pochytit
myšlenku a především formu sdělení, která se podobala spíše česky přemýšlející osobě než
anglicky mluvící.
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3 Úvod do kultury v terezínském ghettu

Duchovní odboj lze považovat za jádro projevu vzepření a odporu. Úniky do knih,
tvůrčí činnosti a hlavně do psaní byly po mnoha staletích hluboce zakotveny v židovské
tradici jako zdroj sebezáchovy, a proto není divu, že v době katastrofy evropského
židovstva se tento odpor projevil naplno. Projevy kulturního života posilovaly důvěru,
mezinárodní solidaritu vězňů a pevnou víru v dobrý a vítězný konec. Němečtí nacisté si
toho byli vědomi, a proto z počátku jakýkoli kulturní projev potírali, například i tím, že
odebírali vězňům hudební nástroje, ale párkrát se stalo, že se některé nástroje propašovaly
až do ghetta. Essesáčtí velitelé často cynicky prohlašovali: „Jen ať si hrají!, neboť oni – na
rozdíl od vězňů – dobře věděli, co je čeká, jakmile opustí Terezín.“62 Nebyl to však projev
benevolence, ale spíš lhostejnost nad tím, co si Židé budou tvořit, jejich osud byl přece
zpečetěn. Navíc to posloužilo nacistům jako alibi či jako zastření skutečné situace a
poměrů v terezínském ghettu.
Pěstování kultury souviselo s prožíváním volného času. Někteří lidé si krátili čas
konverzací ve francouzštině, jiní diskutovali o vážných i nevážných tématech, ale byli i
tací, kteří se snažili psát verše a kreslit. Zpočátku byl problém sehnat psací náčiní, tudíž se
vězni museli spolehnout pouze na svoji paměť a vědomosti, které načerpali ještě na
svobodě. Velmi populární se později staly tzv. kulturní soboty, kdy se vězni scházeli ve
větším počtu, zhruba 80 lidí, a vyprávěli si různé příběhy a předávali si vědomosti. I ve
všední den se živě diskutovalo, ale bylo to v komornějším duchu, většinou ve dvojicích či
trojicích. Nově příchozí byli vždy podrobeni uvítacímu „výslechu“, kdy sdělili aktuální
politickou situaci a následně zmínili svoji předchozí profesi či vzdělání, aby popřípadě tyto
kulturní soboty obohatili. Velmi vítáni byli například divadelníci, spisovatelé, umělci či
učitelé. Konkrétní obsahy těchto večerů jsou dnes již nedohledatelné, avšak tématika byla
velice rozmanitá dle zaměření posluchačů. „…posluchačstvo bylo vděčné za každý vjem a
každé poznání, i za takové, kterých by si v normálním, civilním životě nepovšimli.“63
Ke kvalitě kulturního života přispěl i fakt, že mnoho deportovaných vězňů patřilo
k mladé inteligenci, která měla kulturní zájmy a potřeby, ač třeba jen pasivní. Mezi vězni
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byl menší počet bývalých aktivních kulturních tvůrců z oblasti divadla, hudby, literatury a
malířství. Nemuselo se jednat pouze o profesionály, ale i o laiky, kteří zažili kulturní
rozkvět první republiky a v ghettu mohli projevit své schopnosti a dovednosti.64 Kulturní
život spojený s přednesy, zpěvy apod. byl téměř v každém koncentračním táboře, dokonce
v Osvětimi existovaly kabaretní a hudební večery, ale kulturní život terezínského tábora se
přece jen lišil od ostatních vězeňských zařízení. Bylo to pravděpodobně dáno tím, že do
Terezína směřovali většinou prominentní a preferovaní vězni s vyšší úrovní vzdělání, což
tak úplně neplatilo pro Protektorát, ale například to platilo pro Židy z Německa. Ale
nejednalo se pouze o specifické složení obyvatel ghetta.
Na to, že se kultura v terezínském ghettu tak nebývale rozrostla, lze pohlížet i ze
třech podstatných rysů, které dávají ghettu výsadní postavení a díky kterým se tedy
terezínské ghetto lišilo od ostatních koncentračních táborů či ghett. Prvním a velmi
zásadním rysem bylo to, že se nejednalo o vyhlazovací tábor a i přes to, že zde umřely
tisíce lidí na hlad či nemoci, nenacházely se zde plynové komory. Lidé uvězněni
v terezínském ghettu tak nebyli vystaveni hrůze hromadného vraždění. Z tohoto důvodu
mohli vězni doufat, že válku přežijí. Pravý důvod a směr transportů byl často zahalen
tajemstvím a nejasnostmi, tudíž lidé uvnitř ghetta nevytvářeli kulturní činnost jako
poslední gesto vzdoru proti smrti, neztráceli tak snadno naději, jako například v Osvětimi,
ale svými kulturními aktivitami se snažili dočasné uvěznění prožít co nejvíce snesitelně.
Snažili si tak zachovat trochu důstojnosti a ukrátit si čas. Dalším rysem kulturního života
v Terezíně byla legálnost, ač částečná, jak jsem již zmínila. Umělci nemuseli provozovat
divadlo, či jiné kulturní aktivity tajně, bylo povolené a podporované přímo nacistickými
veliteli ghetta. Stalo se tedy součástí každodenního života vězňů a díky oficiálně povolené
aktivitě se tak do této činnosti mohlo zapojit mnoho lidí, jednalo se tedy přirozeně o akce
masovějšího charakteru, než kdekoli jinde, kdy byly tyto aktivity zahaleny strachem.
Poslední specifický rys kulturního života v terezínském ghettu souvisel s možností vlastní
iniciativy a libovolného zapojení lidí. I přesto, že existovaly tzv. „představení na rozkaz“,
mohli si lidé vymyslet vlastní děj, text, příběh apod. a cenzura, alespoň v pozdější době,
téměř neprobíhala, jediný pokus o kontrolu umělecké činnosti prováděla židovská
samospráva.65
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Zmapovat kulturní projevy v terezínském ghettu není příliš složité, jelikož se
naštěstí dochovalo mnoho uměleckých děl v různých podobách a navíc nám o tom svědčí i
výpovědi přeživších.
První kulturní projevy v terezínském ghettu vznikly na sklonku roku 1941, tedy
v rané fázi, kdy komandatura povolila pořádat po práci takzvané přátelské večery –
Kameradsschaftsabende.66 Program těchto přátelských večerů musel být předem schválen a
cenzurován, tudíž se předkládaly jiné texty, než ty, jež se následně přednášely a zpívaly.
„První kulturní pořad byl vlastně improvizovaný kamarádský večer, uspořádaný 5.
prosince 1941 v bývalých Sudetských kasárnách v místnosti č. 69…“67 Velení tábora do
probíhajících večerů již nezasahovalo, pravděpodobně se domnívalo, že jsou vězni tak
zastrašení, že by si nedovolili zesměšňovat či urážet režim. Večery byly pořádány
v ubikacích často za svitu jedné svíčky a doprovázeny například hrou na harmoniku či jiný
propašovaný nástroj. Později se vězni scházeli ve větších prostorách, jako například
v Sudetských kasárnách či v loupárnách brambor. Texty přednesů, básní a písniček se sice
nezachovaly, ale určitý náhled do této problematiky nám mohou poskytnout dochované
programy. V pozdější době se dokonce stávalo, že se na tyto kulturní akce chodili dívat
příslušníci SS.
Mimo těchto oficiálně schválených večerů byla jakákoli kulturní činnost
v terezínském ghettu zakázána, což však neznamená, že neprobíhala mezi vězni ilegálně.
Změna přístupu vedení tábora ke kulturní činnosti přišla v létě 1942, kdy byla kultura
povolena a s trochou nadsázky i podporována, jelikož, jak jsem již naznačila v předchozím
textu, mohli tyto projevy kultury využívat pro propagaci terezínského ghetta, jako
normálního sběrného tábora s bohatou kulturou a klidným životem. „Od té doby byla
kulturní činnost zakazována jen čas od času za trest.“68 Tento kolektivní trest byl u
esesáků velice oblíbený, ale jinak nebyla kulturní činnost nijak omezována. Před příjezdem
mezinárodního kříže komandatura projevila veliký zájem o divadelní představení a
koncerty a začala se sama o tyto věci zajímat a organizovat je. Terezínská kultura tedy
prošla třemi fázemi. V první byla zakazována, ve druhé už byla tolerována a ve třetí fázi
začala být podporována a vyžadována.
Hlavním útočištěm kulturních pracovníků, kteří se starali o vzkvétání a podporu
kulturního života v ghettu, bylo oddělení pro volný čas – tzv. Freizeitgestaltung, které
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kulturní život v ghettu fakticky řídilo.69 Tito pracovníci byli zcela osvobozeni od těžké
práce a mohli se tak naplno věnovat svému „poslání“, tedy kulturní činnosti. Během roku
1942 se oddělení pro volný čas rychle rozrůstalo, na svém vrcholu mělo dokonce 276
pracovníků, a vydobývalo si stále více výhod a privilegií. Oddělení pomohlo spojit
divadlo, hudební večery a přednášky do jednoho programu. Avšak opatřit vhodné prostory
pro různé kulturní aktivity bylo v přeplněném ghettu velmi náročné. Tyto i jiné problémy
se každý týden řešily na pravidelných schůzkách.70 Na práci v oddělení pro volný čas
vzpomíná Karolina Hradecká, která ve Freizeitgestaltungu přímo pracovala poté, co odešla
ze své původní práce na poště. „… a na tu poštu potom přišel nějaký Němec, a tak doktor
Bergman si mě zase zavolal a řekl, podívejte se, tak teďka budete mít funkci ve
Freizeitgestaltungu …. Mým přímím vedoucím byl

Rebe Vainer. Já jsem měla za

povinnost, když byly nějaké programy zábavní v kasárnách nebo v blocích, tedy to byly ty
domy, co tam zůstaly po civilním obyvatelstvu, tak když se konala nějaká přednáška nebo
nějaký koncert nebo nějaké představení na půdě, tak já jsem to dostala oznámeno předem,
musela jsem dojít na … vedoucího kasáren, tak jsem mu to musela oznámit, že se to tehdy a
tehdy koná, aby učinil všecko, co je pro to potřebné a musela jsem tam jít a být při tom,
ovšem toho nebylo tolik, takže já jsem si to oběhla za hodinu za dvě, pak ovšem odpoledne
nebo večer jsem musela na ty podniky chodit, ale pak jsem měla čas zas na ty děti.“71
Často se do kulturní činnosti zapojovaly skupiny, které měly více času a nemusely
nebo nemohly tak tvrdě pracovat. Například staří, nemocní nebo děti. Pro tyto skupiny
uvězněných to byla cesta jak si ukrátit čas a zapomenout na momentální podmínky. Často
se nejednalo o básně vysoké úrovně, ale občas se našly i básně, které průměr převyšovaly.
Kulturní činnosti byly čas od času přerušovány plánovanými transporty. Jakmile
byly připravovány, veškerý kulturní život uvázl a celý tábor ovládl strach a hrůza. Kromě
transportů došlo občas k omezení kulturního života v podobě různých trestů, někdy byly
zakázány jednotlivé akce, ale někdy celý kulturní život, „Jakmile však ‚kulturní zatmění‘
pominulo, obnovil se nový překotný kulturní kvas.“72 Na podzim roku 1944, kdy docházelo
k likvidačním transportům na Východ, kulturní činnost na určitou dobu ustala, jelikož
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mnoho lidí v té době tábor opustilo, čímž se rozpadly celé skupiny divadelníků či kapel.
Až v roce 1945 při příjezdu nových transportů se opět kulturní život rozběhl, ale již ne
v takové míře, jako tomu bylo doposud, protože byl komandaturou přímo nařízen a to
v českém jazyce, mělo se hrát české divadlo a recitovat české básně. Pravděpodobně měli
esesáci v této době již vážné obavy a chtěli si na poslední chvíli zajistit alibi, chtěli vytvořit
iluzi „…samosprávného města s veškerými kulturními a sportovními vymoženostmi.“73
V terezínském ghettu došlo dokonce ke schválení a založení oficiální knihovny
koncem října 1942. Nejdříve byla knihovna umístěna do bloku L 304, ale později musela
být přemístěna do prostor bývalého kina v bloku L 415.74 Zřízení knihovny byl logický
následek stále se zvětšujícího počtu knih. Některé knihy se nalezly přímo v Terezíně po
odchodu civilního obyvatelstva, ale větší počet titulů, které si následně našly své místo na
poličkách terezínské knihovny, si vězni přivezli sami a zřízením oficiálního místa se knihy
staly přístupné většině vězňů. Na způsob objevení knih v Terezíně vzpomíná ve svém
rozhovoru Helga Hosková. „A hodně se tam četlo ….do Terezína, samozřejmě měli jsme ty
50 kilový zavazadla, ale každej si sebou bral něco …..každej třeba jednu knížku, víc místa
nebylo,ale vzal si samozřejmě ňákou dobrou knížku takže já myslím, že v Terezíně bylo
spousta dobré literatury, která pak kolovala, … která se dokonce i ručně opisovala,
Nezvala jsme tam hodně četly, Wolkera Čapka jsme tam četli…“75 Drtivá většina knih byla
vázaná pouze prezenčním studiem, tudíž si je vězni nemohli odnášet, ale postupně se
vytvořil systém kaucí, přibližně 50 ghetto peněz za svazek, po jejichž složení si vězni
knihu mohli vypůjčit. Eva Eliášová v terezínské knihovně dokonce nějaký čas pracovala.
„Každý kdo šel, tak měl sebou nějakou knížku, takže ty se půjčovaly, ale jinak tam byla
také knihovna, já jsem dokonce v té knihovně pracovala…což byla krásná práce, že jo
pracovat v knihovně, takže jsem tam pracovala...oficiálně zřízená knihovna, kde se
půjčovaly knížky. Co lidi tam nechali, když odcházeli dál do transportů, něco tam zřejmě
převzali…to nevím, přesně, jak ta knihovna vznikala, ale byla dost slušně zásobená, bylo
co půjčovat.“76 Své vzpomínky na terezínskou knihovnu vyjádřila i Gerda Pavlíková:
„…Snažili jsme se číst alespoň, to co bylo k mání, každý se snažil přivést aspoň jednu
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knihu sebou, v tom zavazadle jak jsem vám řekla, jsme se každý snažili přivést jednu knihu
sebou a to se dávalo do tý knihovny….zřejmě to bylo oficiální, protože já mám z toho
takové potvrzení……..vždycky neradi jsme vrátili knihy, pokud možno by sme [sic] si to
bývali nechali a vím, že nakonec jsem si přinesla německo-francouzkej slovník, ten mam
ještě dneska…“77 I když se nejednalo vždy o knihy na vysoké úrovni, dalo se v knihovně
nalézt mnoho užitečných a zajímavých knih. Vězni se tak mohli vzdělávat v různých
oblastech života a rozšiřovat si tak své znalosti, na což vzpomíná i Jiří Deiml: „…kde já
například jsem se tam naučil číst klasickou literaturu, já jsem vždycky hodně čet. No ale
řekněme německou klasickou literaturu, anglickou jsem čet tam v Terezíně, což byl
ohromný přínos pro můj budoucí život.“78
Ještě jedna pozoruhodná událost se stala v terezínském ghettu. Od prvního ledna
1943 se začaly vydávat speciální peníze, vytištěné dle návrhu Petra Kiena, na nichž byly
typické židovské motivy.79 Tyto peníze pochopitelně neměly reálnou hodnotu a platily
pouze uvnitř tábora. Vytvoření finančního hospodářství bylo však absurdním činem, které
mělo budit dojem, že je terezínské ghetto normální fungující samosprávná jednotka.
Terezínské peníze sloužily mnoha účelům, například si za ně mohli lidé koupit vstupenky
na představení, které byly ve formě jednoduchých lístků na šatnu. Zájem o lístky byl však
obrovský a často se staly nedostatkovým zbožím, což dokazuje vzpomínka paní Anny
Lorencové. „...jednak jsem na všechno chodila, ty byly na to lístky, ty jsem většinou
nesehnala, tak jsem se vždycky někam prošmuglovala a seděla jsem někde na schodech
nebo pod pódiem nebo na půdním trámu, prostě lezla jsme úplně na všechno, co se
dalo.“80 Problém nedostatku lístků dále zmiňuje i Karel Ellinger ve své výpovědi:
„…myslím, že tam byl nějaký program všech těch akcí a u těch akcí a těch kabaretů byla
otázka, teda byl problém získat lístky.“81
Kromě velkých kulturních akcí, jako byly koncerty, divadla, sportovní utkání apod.
se v Terezíně také občas provozovaly různé přednášky. Většinou se jednalo o komorní a ne
příliš veřejně známá jednorázová setkání. Přednášet mohl kdokoli, kdo měl posluchačům
co nabídnout. Pochopitelně se přednášející mohli spolehnout pouze na své vzdělání a
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paměť. Postupně se však přednášky stávaly více oblíbenými a prováděnými,
pravděpodobně z toho důvodu, že organizačně nevyžadovaly téměř žádnou přípravu ani
specifický prostor. Pavel Kalensky vzpomíná na přednášky z pohledu přednášejícího:
„…Já třeba jsem tam měl ňáký přednášky o dějinách umění, něco, co jsem si pamatoval
z domova a tak dále.“82

Na otázku, zda se Jiří Deiml účastnil nějakých přednášek

odpověděl, že i z pohledu diváka i diskutéra: „…protože já jsem nějaký základní
ekonomický vědomosti měl…byl tam cyklus přednášek…byla tam spousta vynikajících
lidí…a já jsem tam úžasně v Terezíně já jsem tam získal vlastně základní životní
vzdělání.“83 Do třetice na přednášky v terezínském ghettu vzpomíná Regina Fronková.
„Pak jsme chodili na různé přednášky, to byli dva, teda komunisti zase, já už nevím, jeden
se jmenuje Gusta Solar a žije teď ve Švýcarsku a ten druhý si nepamatuju, ty nám
přednášeli, ne nějaký dějiny komunistického hnutí, ale přednášeli o morálce, o literatuře, o
kultuře a to byli hrozně zajímavé přednášky, jenomže nějak se jim to nelíbilo, těm nahoře a
muselo to přestat.“84
Jak je patrné ze vzpomínek pamětníků, existovalo mnoho možností, jak se
v terezínském ghettu vzdělávat. Od různých kulturních činností, přes půjčování knih
v místní knihovně až po nárazové přednášky z různých oborů. Mnoho pamětníků ve svých
výpovědích zmiňuje, že díky pobytu v Terezíně získali takové kulturní znalosti, které by se
jim pravděpodobně bez uvěznění nedostaly, což je pravděpodobně jedna z mála světlých
vzpomínek z tohoto prostředí.

3.1 Sport v terezínském ghettu

I na tak nesvobodném místě, jako bylo terezínské ghetto, bylo občas možné
zahlédnout sportovní aktivitu. Poté, co Terezín opustilo civilní obyvatelstvo, a prostor se
stal ghettem, byly hry a sport povoleny. Prvopočátky sportu však sahají do období
zřizování tábora, kdy byl v Sudetských kasárnách objeven zapomenutý míč. Mladí vězni
toho využili a začali hrát kopanou. Naneštěstí je uviděl tehdejší velitel tábora Seidl, míč
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zkonfiskoval, ale slíbil, že až město opustí poslední civilní obyvatel, budou si moci vězni
kopat. Svůj slib, jako jeden z mála, opravdu dodržel. Nejznámějším projevem sportovní
aktivity v terezínském ghettu se tedy stal fotbal a různá fotbalová utkání. Avšak v táboře se
sportovalo i jinak. Občas se hrála házená či odbíjená a sportovní aktivity měly v určité
míře i malé děti, o které se staraly židovské vychovatelky.85 O házené se zmiňuje i jeden
pamětník ve své výpovědi Gunter Perry: „…Ve škole jsem kdysi hrával házenou a
v Terezíně byl fotbalový tým, ale i házená a mnoho dánských židů, takže jsem se dostal do
dánského židovského házenkářského týmu. Bylo tam velké [sic] dvůr ve tvaru čtverce, kde
jsme hráli házenou.“86 Na improvizované hry v ghettu vzpomíná i Robert Narev: „…Mohli
jsme hrát hry, které nepotřebovaly náčiní. Jako hry se skákáním, běháním … myslím, že
jsme tam měli fotbalový míč, protože jednou jsme tam hráli fotbal.“87 Často se chodilo hrát
na tzv. Šance, což byla oblast tzv. Jižního vrchu, kde bylo v roce 1943 zřízeno oficiální
sportoviště. Na tuto část terezínského ghetta vzpomíná Martin Glas: „Chodili jsme tedy na
ty šance nejčastěji hrát fotbal nebo někdy snad házenou nebo vybíjenou, ale to bylo
organizované zvlášť po třídách nebo po těch domovech…“88
V době návštěv komisí byly sporty přímo nařízeny a dokonce došlo i k závodu na
kolech. Jízdní kola v táboře pochopitelně nebyla a k plánovanému závodu museli kola
zapůjčit sami esesáci.
Fotbal a fotbalové zápasy, stejně jako kulturní život, pomáhal vězňům, alespoň na
chvíli, zapomenou na skutečnost a dodával vězňům chvilkově pocit, že jsou „normální“
svobodní lidé. „O fotbalových kláních v Terezíně vypovídaly dobové kresby a reportáže
z dětských časopisů, které v nacisty zřízeném terezínském ghettu vycházely.“89
Pochopitelně v ghettu nebylo zázemí pro fotbalové hřiště a tak se muselo, ostatně
jako téměř pokaždé, improvizovat. Na úplné počátky kopané vzpomíná ve své výpovědi
Jan Mayer: „…bylo tam, v době kdy jsem hrával, sportovní hřiště, bylo přímo u té zdi
opevnění, tak tam byl vytvořen větší prostor pro fotbalové hřiště, ale pak se němcům zdálo,
že to je nebezpečné místo, takže fotbal se hrál na dvoře velkých kasáren, kde byla betonová
podlaha, postavili se tam branky, a nehrávalo se v dobách jako jedenácti osob, ale hrávalo
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se v sedmičce. No a pochopitelně když se hrávaly tyto zápasy, tak byly velmi hojně
navštěvovány, pač ty lidé se chtěli nějak odreagovat od toho běžného života.“90 Na počátku
se tedy hrálo u zdi opevnění, ale později se začala hrát kopaná na dvoře Drážďanských
kasáren, hřiště bylo tedy výrazně menší, tudíž se musela upravit pravidla. Jedním
z hlavních rozdílů, od normálního fotbalu bylo, že za jeden tým hrálo pouhých sedm hráčů,
jak již zmínil Jan Mayer a toto svědectví dokládá i Francis Maier ve své výpovědi:
„…Každý dům měl svůj fotbalový tým. Nehráli jsme fotbal v jedenácti, ale pouze v sedmi,
protože jsme hráli na menším hřišti….byli jsme fakt dobří, měli jsme mezi sebou dva
profesionální hráče.“91 Počet byl i z jiného důvodu, než jen nedostatek místa na hřišti, ale
pochopitelně i nedostatek hráčů. Menší počet nasazených hráčů do hry dával prostor
většímu počtu náhradníků v případě nenadálých situací, jako byly například transporty,
nemoc či jakákoli jiná aktuální neschopnost.
Drážďanské kasárny byly pro fotbalovou ligu vhodné i z toho důvodu, že okolní
prostor

umožňoval

dobrý

výhled

pro

diváky.

Dle

dochovaných

fotografií,

propagandistického filmu i skutečnosti, že budova bývalých Drážďanských kasáren stále
stojí, je patrné, že se celý objekt skládal ze tří pater, což potvrzuje i kniha o fotbalu
v Terezíně od Steinera: „Hrálo se na celé prostoře dvora a diváci stáli v arkádách všech
tří pater kasárenské budovy.“92 Na druhou stranu výpovědi dvou pamětníků poukazují na
jiný počet pater. Je tedy vždy důležité, výpovědi si ověřit a přihlédnout na skutečnost, že
paměť je selektivní a nemusí být vždy úplně přesná. Ernest Kolben vzpomínal na čtyři
patra: „…Hrálo se na dvoře tamních kasáren, byl to velký dvorek uvnitř dvora. Byly tam
čtyři patra, takže jsme mohli koukat ze shora“93, a George Hartman ve svých pamětech
dokonce vzpomíná na pět pater: „…Stal jsem se členem fotbalového týmu….hrál jsem
v obraně…bylo to ve velkých kasárnách na velkém dvoře, bylo tam tak pět pater, kde mohli
být diváci, kteří křičeli a fandili a já jsem byl velmi dobrý hráč.“94
Později se hrálo i v Hannoverských kasárnách. Po levé straně Hannoverských
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kasáren byly švestkové stromy, a když se od nich míč odrazil a vrátil se do hry, zápas
nebyl přerušen. Hrálo se na kamenném podkladu, pouze v Baště III. se nacházel trávník, a
proto toto místo sloužilo převážně mládeži.
S opravdovým a pravidelným fotbalem se v Terezíně začalo až v roce 1942. Zájem
o fotbal rychle rostl, a proto se Oddělení pro využití volného času rozhodlo, že bude
zřízena rada starších starající se o fotbalové záležitosti. Tato malá organizace dala
terezínskému fotbalu pravidla a organizaci, ale brzy bylo zřejmé, že nízký počet členů
nebude stačit, tudíž došlo k rozšíření a nová organizace se téměř vyrovnala fotbalovému
svazu.95 Díky nově vzniklé organizaci se v následných letech mohla hrát fotbalová liga,
divize i poháry. Nejednalo se tedy o náhodná utkání, ale o regulérní soutěž s jasnými
pravidly a postupy jednotlivých družstev. Vážnost celé situace okolo terezínské fotbalové
ligy dokládá vzpomínka Edgara Tresslera: „…Byla tam opravdu velká, stálá fotbalová
liga, byla to opravdová fotbalová liga, protože tam byli židé z celé Evropy v tom Terezínu a
židé měli mezi sebou velice dobré fotbalové hráče, přicházeli tam židé, kteří byli členy
různých národních týmů a různých profesionálních týmů, takže místní liga tam měla
vysokou kvalitu. Byli tam také mezinárodní rozhodčí a každý esesák sponzoroval jeden
z těch týmů, aby se mohli předvést. Já jsem byl nejmladší profesionální nebo spíše ve vyšší
třídě ligy hráč v celém Terezíně. Bylo mi šestnáct let a byl jsem nejmladší hráč v Terezíně,
který hrál s profesionály, kteří hráli v národních týmech. My, profesionální hráči, jsme za
každou hru dostávali kousek chleba a plátek salámu a kus margarínu nebo nějaký džem
myslím, což muselo vydržet do další hry…na druhé straně ale bylo mnoho tragédií
v terezínském ghettu, jak jsem říkal, mnoho lidí umřelo, hlad, nemoci...nebyla zde žádná
zdravotnická pomoc.“96
Názvy jednotlivých mužstev byly odvozeny zpravidla dle pracovního zařazení nebo
dle názvu klubů. „Tak existovaly týmy Kuchaři, Řezníci, Zahradníci, Péče o mládež, Sklad
použitého textilu …“97 Kromě hráčů se na hřišti střídalo i třináct rozhodčích.
Dokonce se časem začalo řešit i oblečení. Hráči jednotlivých klubů měli
improvizované dresy či alespoň kusy látek okolo paží, aby bylo na první pohled zřejmé,
který hráč je z jakého týmu. Sehnat vhodné oblečení nebyl až takový problém, jelikož
zůstávalo v Terezíně mnoho osobních věcí lidí, kteří odjížděli dále na Východ. Na
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improvizované fotbalové dresy vzpomíná v knížce o fotbale v Terezíně Miloš Dobrý, který
byl brankářem v týmu Řezníků: „Měli jsme černé trenky a bílé košile. Sehnal jsem fialovou
látku, ze které jsme si vystříhali označení pro hráče mužstva.“98 Na oblečení dále
vzpomíná i Ernest Kolben ve svém vyprávění: „…Byl to skutečný fotbalový tým, měli jsme
dresy a boty, nevím, kde jsme to získali, možná nám to vyrobily ženy, opravdu nevím….boty
byly staré fotbalové, ale někdy jsme hráli i v normálních botech… Každé družstvo mělo
svoji uniformu. Má uniforma byla červeno bílá a můj klub se jmenoval Vídeň, protože jsme
byli z Vídně…“99.
Obávané transporty na Východ se samozřejmě nevyhnuly ani hráčům fotbalu, i
když občas se stávalo, že lepším hráčům, pokud to bylo možné, se transporty odkládaly.
Také se stávalo, že seznamy příchozích Židů do Terezína byly prozkoumány a v případě
přítomnosti profesionálního fotbalisty byl daný Žid „protlačen“ na práci do kuchyně, kde
byla větší ochrana před transporty. Spoluhráči tenkrát pochopitelně netušili, že jejich
týmoví kamarádi jedou téměř na jistou smrt a spíš jen litovali, že jejich kamarádi musí do
jiného tábora. Občas se stávalo, že se kvůli transportům dostávaly družstva do
neřešitelných situací. „Rozpadl se tým Kuchařů, který se změnil v Bohemii, Sklad
použitého textilu v SK Sparta …“100
Jedno fotbalové utkání se dokonce dochovalo ve filmovém záběru. Jednalo se o
propagandu zachycující 20 minut v dokumentárním snímku o Terezíně, o kterém se
zmiňuji v jedné z předchozích kapitol. Při filmování zápasu byl kladen důraz na to, aby na
záznamu bylo co nejvíce mladých a „relativně dobře vypadajících“ lidí, především
„židovských typů“. Předpokládá se, že v hledišti bylo neuvěřitelných 3 600 diváků.
Ne každý má na fotbal v Terezíně hezkou vzpomínku. Jan Mayer ve svém
vyprávění zavzpomínal kdy, a proč přestal s aktivním hraním fotbalu: „…Já jsem hrával
fotbal, nejdřív jsem hrával za mužstvo elektrikářů a tím, že jsem hrál za to mužstvo, tak ten
ředitel, samozřejmě, že to byl žid, ten měl zase vylepšené postavení, tak on ty hráče sem
tam pozval tam k sobě a měl skromné možnosti jim dát polévku nebo něco
nezanedbatelného. Já jsem pak přešel do jiného mužstva nebo pardon---když se zrušily
takzvané bazaly, tak se pak ty zápasy hrály v kasárnách, kde ten prostor byl pro fotbal
nejvýhodnější, budova byla vysoká, na tom hřišti nebylo dost světla, byl to dvůr, ale tmavý
dvůr. Tím, že já jsem krátkozrakej, tak přece jsem už potřeboval, abych dobře viděl, brejle
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a hned při prvním zápase, já jsem byl brankář, tak hned při prvním zákroku, jsme [sic]
nešťastnou náhodou ten hráč kopl nohou do těch brejlí a já jsem mel tržnou ránu na obočí,
které mi pak museli v nemocnici zašít. Takže od té doby jsem už nehrál fotbal, protože jsem
se nechtěl vystavit nějakému poranění, a sice z důvodu, že tam musel mít člověk dobré oči
a ty jsem bohužel neměl.“101 Z této výpovědi je patrné, že hraní fotbalu bylo rizikové i
z hlediska úrazů a zdraví. Vězeň v terezínském ghettu si musel na své zdraví dávat
extrémní pozor, jelikož každé zranění či každá nemoc znamenala přímé nebezpečí
v podobě vleklé neschopnosti, která mohla vyústit až v transport na Východ. Hrát fotbal
v ghettu bylo tedy na jednu stranu osvobozující privilegium a na stranu druhou velmi
riskantní rozhodnutí.
Kurt Ladner naopak vzpomíná, jak se k fotbalu dostal. Bylo to paradoxně skrz
„vysněnou“ práci v ghettu, jelikož bylo všeobecně známé, že hráči fotbalové ligy měli
často určité výhody, od zvláštních přídělů jídla, přes dobrou práci až po vyškrtnutí
z transportu. „Chtěl jsem získat jednu ze tří prací, které byly v ghettu nejvýhodnější
(kuchař, pekař a člověk u transportu), ale nevěděl jsem jak. Můj nejlepší přítel, který přijel
transportem přede mnou mi řekl, že se tam hraje fotbal… v ghettu…řekl, že můžeme utvořit
oficiální tým, my jsme spolu kdysi hrávali v jednom týmu od doby, kdy nám byli tři roky, on
byl možná rok a půl starší než já...tak jsem řekl dobře, utvoříme formální tým. Byl tam
velký tým, který hrál na tzv. bazalu…kde byla tráva, stromy a to bylo místo, kde děti hrály
fotbal. Utvořili jsme tedy tým a hráli jsme, často to byl český tým proti rakouskému. Pak za
mnou přišel jeden člověk a říkal, že je v Terezíně hlavní liga, říkal to mě, já byl
patnáctiletý kluk, on chtěl, abych hrál za Rakousko v hlavní lize. V hlavní lize nebyl každý
profesionální fotbalista, bylo tam pár profesionálů a dobrých fotbalistů…a dostat se na
takovou úroveň. … nemohl jsem tomu věřit, nemohl jsem věřit, že to dokážu. Tak jsem tomu
pánovi řekl, že bych klidně hrál, ale že potřebuji práci v kuchyni a on řekl, že se mi pokusí
sehnat práci v kuchyni…no tak jsem hrál za Rakousko, ale nikdy jsem nezískal práci
v kuchyni.“102 Dále Kurt Ladner poukazuje na zajímavou skutečnost. Hrát téměř
profesionální fotbal s profesionálními hráči by se pravděpodobně mnoha mladým klukům
nepodařilo, nebýt pobytu v terezínském ghettu. A i přes všechny negativní stránky věznění
se mnohým klukům splnil dětský sen. „Každé židovské dítě ve Vídni v Rakousku mělo
jednu velkou ambici a to hrát fotbal, nikdo z mojí rodiny to nikdy nedokázal….Otec mého
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nejlepšího kamaráda říkal, že já to dokážu, bylo to neuvěřitelné, nejen to, ale pár lidí za
mnou přišlo a říkali, že mají konexe na fotbalový tým v Německu, že mě chtějí v případě že
přežijeme, že bych za ně mohl hrát, také byl tým v Bratislavě….neuvědomoval jsem si, jak
dobrý jsem byl, byl jsem pouze dítě hrající fotbal. Pro mě ten fotbal znamenal, že mi dal
sílu, cítil jsem se díky němu dobře, že mám určité schopnosti, které, jak jsem doufal, bych
mohl někdy využít. Takže to se stalo v terezínském ghettu…pracoval jsem, hrál jsem fotbal
a měli jsme tam zábavu v tom ghettu.“103
Radostnou vzpomínku na fotbal v terezínském ghettu má i Tommy Karas, který ve
svých vzpomínkách ideálně shrnuje celou kapitolu o sportu a především fotbalu
v Terezíně. Pak jsem ale, protože už jsem před válkou trochu na Hagiboru hrál fotbal, tak
pak jsem v Hamburských kasárnách dal dohromady, tam nás kluků bylo asi patnáct, tak
jsem dal dohromady mužstvo Sparta se jmenovalo, tam se hrálo jenom v sedmi, tam se
nehrálo v jedenácti, protože tam hřiště nebylo, hrálo se v sedmi, no a dal jsem dohromady
ještě partu kluků ze 417 …. Hráli jsme proti nim utkání, několikrát, jak v Hamburskejch
kasárnách, tak i v Drážďanskejch kasárnách, normálně v Drážďanskejch kasárnách se ten
fotbal hrával, tam se skutečně v neděli odpoledne hrálo, ne dlouho, asi čtyři nebo pět
měsíců se tam hrávaly fotbalový utkání…asi pět manšaftů, hrálo tam pár fotbalistů i
předválečných dobrejch, Jirka Tausig, Ota Blaier, prostě známí fotbalisti, O. Mayer třeba,
to byl pak fotbalista výbornej i jeho syn pak hrál. …no a my jsme tehdá taky hráli ještě
jedno utkání na baště…postavili tam fotbalový hřiště a my jsme 28. května, to si dobře
pamatuju, protože to byl den mých narozenin, v roce 44 jsme tam hráli utkání Sparta Nešarim, prohráli jsme tři jedna tehdy, ale říkám to taky proto, protože v tom mym
manšaftu, v tý Spartě Hamburk, jak se jmenovala, hrál Zdeněk Sobotka a ten potom mě
k těm narozeninám teda dal obrázek, kde prostě bylo sedm kluků v dresech sparty a sedm
kluků v dresech těch Nešerim, ty Nešarim tehdá měli vlastně bílý trika s modrým
lemováním vlastně po vzoru izraelských těch … no a hráli jsme proti nim fotbal.“104
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3.2 Divadlo v Terezíně 1941-1945

Divadlo v terezínském ghettu bylo žánrově velice pestré. Lidé se zde mohli setkat
s různými formami divadelní činnosti. Například recitační večery, kabarety, loutková
divadla, stínová divadla apod.
Velice trefně shrnul divadelní činnost ve svém vyprávění Ludek Elias: „Pro herce,
účinkující a i pro diváky to byla obrovská morální podpora, poněvadž v tom marasmu toho
terezínského života v té honbě za kouskem chleba nebo polévky to bylo vytržení z té
hladové šedi a byla to záležitost nesmírně povzbuzující a inspirující. Musím říci věc, která
je hodně zvláštní, v tomto prostředí, které je plné umírání a nesvobody prostě pod dozorem
četníku a pod dozorem SSmanů to byly chvíle kdy člověk měl pocit, že žije naplno a byl
svým způsobem šťastný. Nevím, jestli to je pochopitelné posluchači, ale můj subjektivní
pocit je, že jsem tam tyhlety chvilky prožíval a že jich nebylo právě málo, i když nad
člověkem stále visel ten Damoklův meč toho transportu kamsi do neznáma.“105
První divadelní projevy byly často nepřipravované a improvizované. Pramenily
spontánně z potřeb jednotlivců bez hlubšího významu či cíle. Byla to na počátku činnost
nelegální, oficiálně neschválená s určitou možností velikého risku. Ale tato kulturní
činnost se mohla provádět téměř nepozorovaně, jelikož se hrálo na půdách hromadných
kasáren (přesun lidí tedy nevzbudil pozornost), bez kostýmů a rekvizit, tudíž na „místě
činu“ nezůstávaly žádné důkazy o nelegální činnosti. Navíc byl vždy příchod četnické
hlídky hlasitě oznámen. „Netušili, že tím zároveň zajišťují bezpečnost prvních ilegálních
terezínských scén.“106
Již pouhý měsíc po založení tábora v Terezíně, tedy na Vánoce 1941, proběhl
kulturní večer v mužských Sudetských kasárnách, kde se reprodukovaly písně Voskovce a
Wericha. Následkem této činnosti byly z nacistického velitelství tábora povoleny tzv.
kamarádské večery – viz předchozí kapitola o kultuře obecně. Ženy se do Sudetských
kasáren dostat nemohly, zahájily tedy vlastní, ryze ženskou, kulturní činnost. V úplných
počátcích se tedy divadelní činnosti v Terezíně dělily na mužské a ženské, jelikož
vzájemné navštěvování v kasárnách nebylo povoleno. Vzájemná izolace, trvající do června
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1942, zásadní měrou poznamenala i první kulturní snahy.
Úroveň těchto prvních kamarádských večerů byla slabá, což bylo dáno především
nezkušeností a malou praxí autorů, avšak nedostatek talentu byl nahrazen obrovským
elánem. „Večery přinášely úlevu, dokázaly rozesmát. Smích pozvedal člověka nad situaci,
pomáhal mu překonávat útrapy každodenního života.“107
Jedna z prvních akcí v Magdeburských kasárnách byl recitační večer připravený
Mirkem Tůmou. Během tohoto večera se při svíčkách recitovaly Heinovy přeložené básně.
Zásadní okamžik, pro divadlo a kulturu celkově, byl květen 1942 a jeho
bezprostřední následky. Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha začaly do
Terezína proudit tisíce a tisíce nových vězňů. Bylo zapotřebí zrušit kasárenský systém a
vnitřně otevřít celé město pro vězně. Relativní prostorové uvolnění sebou neslo i jisté
výhody, kdy došlo ke zrušení určitých dosud platných zákazů. Vězňové se například mohli
volně pohybovat po městě a téměř neomezeně se stýkat, čímž vznikl prostor pro různá
setkání, která vedla k značnému rozvoji kulturního života v celém terezínském ghettu.
Zpočátku divadlo vznikalo v téměř žalostných podmínkách. Nedocházelo
k přísnému vybírání herců, dle jejich kvalit, hrál zkrátka každý, kdo chtěl. Jediným
vhodným místem pro hraní divadla byly špatně osvětlené půdy kasáren, kde vystupovali
herci ve svých civilních šatech se žlutou hvězdou na prsou, bez dekorací, rekvizit či
reflektorů. Představení tedy mohlo na diváky působit pouze literárně a obsahově. Postupně
se však kolem vůdčích osobností divadla začali shromažďovat amatéři i profesionálové a
postupně tak začaly vznikat divadelní soubory charakteristické divadelním žánrem,
světovým názorem či jednoduše národnostní příslušností. Tyto spolky však nebyly
uzavřené. „Hlavně herci přecházeli v případě potřeby od jednoho režiséra k druhému,
z jedné skupiny ke druhému kolektivu, ale byla to spíš kolegiální výpomoc nebo využitá
možnost zahrát si častěji v různých hrách.“108
Na divadelní činnosti v terezínském ghettu se nepodíleli pouze herci, režiséři a
diváci. Postupně, jak divadlo získávalo stále větší oblibu a prostor v každodenním životě
vězňů, byla potřeba stále většího zdokonalování. Na přípravě inscenací se podílela celá
řada dalších lidí z mnoha různých oborů. Například truhláři dodávali a vyráběli materiál na
stavbu pódií a lavic, elektrotechnici vybavovali půdní jeviště improvizovaným osvětlením
a primitivními reflektory a nezanedbatelnou roli při tvorbě divadelní hry sehrály
107
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krejčovské dílny, které se podílely na šití kostýmů jak pro opravdové herce, tak později i
pro loutky do loutkových divadel. Materiál pro výrobu kostýmů či dekorací v táboře
v podstatě neexistoval, tudíž sehnat potřebné věci a něco z nich vyrobit bylo téměř
uměním. Často se používaly dosažitelné materiály, jako například prkna, dřevo, bedny,
papír, pytlovina či šatstvo po zemřelých či deportovaných. Často se také využívala
prostěradla či plátna. Jelikož půdní prostor nedovoloval propracované kulisy či velké
rekvizity, výtvarný dojem zastupovaly především velmi propracované kostýmy. Na výrobu
kostýmů vzpomíná paní Rut Vihanová, která se díky známosti stala „kostymérkou“ a
mohla tak dělat svoji původní profesi. „Volný čas, to bylo takové to oddělení, kde byly
různý programy, to přišel za mnou pak Norbert Frýd, to byl dobrý přítel od nás, to byl
takový spisovatel a přišel za mnou a říkal, co sedíš tady v kanceláři, když se tady dělá
divadlo, seš jediná, která tohlencto umí a je tu Franta Zelenka, tak prosim tebe jdi do toho
freizeitu, tak to jsem šla hrozně ráda a tam jsem vlastně celou dobu dělala kostýmy podle
návrhu Franty Zelenky. Ze začátku to byly jenom takový, jako celkem ilegální, že jo, na
půdách to byly nějaké koncerty, recitace, ale to ještě nebyl povolenej ten freizeit, já jsem
v tom dělala až když už byl povolenej, tak tam jsme měli takovou tu dílnu a materiál jsme
měli z kufrů těch lidí, který jako šli dál, a který ty kufry tam zůstaly nebo po těch mrtvých,
tam jsme dostali povolení a z těch starých věcí jsme si mohli vybrat materiál, z kterých
jsme dělali kostýmy. Pro mě to bylo fantastický, protože jsem mohla dělat mojí profesi…a
ta spolupráce se Zelenkou byla výborná.“109
Některé kulturní akce se konaly mimo oficiální povolení s obrovským rizikem.
Především se jednalo o programy české divadelní skupiny prováděné v českém jazyce,
jelikož v Terezíně platil zákaz veřejného českého projevu. V lepším případě těmto
umělcům hrozil zákaz činnosti. Na druhou stranu nebezpečí a strach o vlastní život byl
v Terezíně běžnou součástí každodenního života. Smrt číhala na každém rohu a mohla
přijít i za zdánlivě banální prohřešek, tudíž hraní nelegálního divadla nebylo více riskantní,
než například nachytání s dopisem, jídlem či cigaretou.
Drtivá většina účinkujících se s hereckou činností setkala až v Terezíně bez
potřebných zkušeností. Celková nepřipravenost herců nakonec vyústila v další kulturní
činnosti spojené s divadelní činností. Jednalo se o odborné přednášky, semináře a diskuze,
které přinášely posluchačům teoretické i praktické základy umělecké činnosti.
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Pozornost si zaslouží i tzv. divadelní torza. Jedná se o nedokončená představení.
Buď se jednalo o nedopsanou hru, nebo o nedokončené nastudování hry kompletní.
Přípravy divadelních představení byly přerušeny odjíždějícími transporty, smrtí či nemocí.
Někdy odjela třeba jen část divadelního souboru, který byl následně doplněn, hra byla opět
nastudována a následně předvedena, ale v horším případě byl odvezen celý soubor či jeho
převážná část nebo samotný autor hry. I když tato divadelní torza neměla pro diváky žádný
význam, do terezínské divadelní aktivity patří.
Dramaturgie divadelních inscenací v Terezíně byla také velice specifická. V ghettu
pochopitelně žádná divadelní knihovna neexistovala a především z počátku existence
terezínského ghetta zde bylo jen velmi málo divadelních her. „Proto první etapu divadelní
činnosti (1941-42) necharakterizují inscenace dramaturgických děl, ale kabarety, revue,
recitační pásma, improvizované skeče, loutkové hry podle národních a lidových pohádek,
tedy divadlo, které nebylo vázáno pevně na text konkrétní dramatické předlohy.“110 Tato
forma divadelní činnosti byla výhodná z mnoha pohledů. Pro začínající nezkušené herce se
jednalo o jednodušší herecké výkony, kde bylo možno přehrávat či více improvizovat.
Kabarety často zábavnou formou odrážely poměry v ghettu a ironicky poukazovaly na
určité problémy a záležitosti, což přispívalo k celkovému odlehčení tíživé životní situace
vězňů.
Později se hrály i hry normálního činoherního repertoáru, avšak pouze ty, které
byly v Terezíně dosažitelné. Muselo se tedy překládat ze všech jazyků. Dále se muselo
hledět i na počet osob a v případě velkého počtu herců byly tyto hry rovnou vyřazeny. Své
zastoupení si v terezínském divadle našla česká i světová klasika. Uvedeny byly například:
Ženitba od Gogola, Moliérův Chudák manžel či Čechovovy aktovky. Mezi hry, které
nebyly nikdy dotvořeny patří například Loupežník od Čapka, Strakonický dudák od Tyla
nebo Večer tříkrálový od Shakespeara.
Terezín se paradoxně stal ostrovem kulturní svobody. Město obehnané kolem
dokola zdmi, uprostřed okupovaných Čech, nabízelo hry různých autorů, jež byly jinde na
území protektorátu cenzurované ba dokonce zakázané, ale v prostředí tak nesvobodném
byly svobodně předváděny.
Divadlo v terezínském ghettu se tedy těšilo nebývalé oblibě. Tento stav trval
přibližně do září až října 1944. Tehdy byla zahájena série transportů směřující z ghetta, což
postihlo tisíce lidí, především mladých a práceschopných. Tyto masové transporty se
110

ŠORMOVÁ, E., cit. d., s. 36.

45

zásadním způsobem podepsaly na chod v celém městě. Ubylo pracovních sil a zesílil
strach, což jen podpořilo psychické i fyzické ochromení, které vylučovalo možnost
kulturní tvorby. Navíc se do transportů do likvidačních táborů dostala celá řada kulturně
činných osobností, jako například Zelenka, Schorsch, Švenk, Krása, Schächter nebo
Berman.111 Z divadelních souborů tak zůstaly jen trosky a kulturní činnost terezínských
vězňů tak byla pozastavena a obnovila se až počátkem roku 1945. Od března tohoto roku
se Terezín opět připravoval na návštěvu Mezinárodního červeného kříže. Tím byla kultura
opět povolena a podporována. Došlo například k inscenaci Karafiátových Broučků v tamní
sokolovně či Hoffmanovy opery, avšak obě divadelní představení vznikla pod nátlakem
komandatury, což neplatí pro činnost kabaretní skupiny, jež se snažila, poskytnou divákům
odlehčenou zábavu, ale významu předchozích kabaretů již tato skupina nedosáhla.
Poslední etapa terezínského divadla trvala přibližně devět týdnů, během kterých se
uskutečnilo zhruba 41 představení. V dubnu a květnu 1945 se rapidně snížil počet
kulturních představení a umělecká činnost postupně téměř vymizela. V této době se totiž
začaly do Terezína vracet transporty z východních táborů a lidé z ghetta tak přišli o své
poslední iluze a už jim pravděpodobně „do zpěvu“ moc nebylo. Navíc se zuboženými
vězni přišel i skvrnitý tyfus, což způsobilo izolaci vězňů. Krátce po této události došlo
k osvobození Terezína a k definitivnímu ukončení „ghettské“ kulturní činnosti.

3.2.1 Divadelní hra Ester

Samostatnou podkapitolu si, dle mého názoru, zaslouží lidová hra Ester. Tato hra
má mezi ostatní českou divadelní produkcí zcela ojedinělé postavení. Jedná se totiž o
jedinou hru, jejíž prvopočátky spadají mimo Terezín. Režisérem Ester se stal Norbert Frýd,
autorem scénické hudby byl Karel Reiner a výtvarníkem se stal František Zelenka. Norbert
Frýd i Karel Reiner se do Terezína dostali relativně pozdě, až v průběhu roku 1943. Ještě
před deportováním se však dozvěděli o kulturní aktivitě vězňů a o divadelních
představeních, pravděpodobně i díky tomu, že Karel Reiner před svojí deportací řídil
kulturní rubriku „Židovských listů“. Ještě před svým odjezdem z Prahy posílali do
Terezína některé hudebniny. Odjížděli tedy do terezínského ghetta s jasnou představou
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svého budoucího terezínského divadelního působení. Oba umělci spolupracovali
s Burianovým divadlem a poté, co byl soubor 1941 zlikvidován, skončila i jejich vzájemná
spolupráce. Avšak hra Ester byla napsána a Frýd s Reinerem si ji přivezli do Terezína
s rozhodnutím ji uvést. Původně se jednalo o divadelní hru z období baroka, ke které
doplnil scénář právě E. F. Burian, který celou hru upravil pro potřeby a prostředí ghetta.
Například seškrtal určité pasáže nedůležité pro celkové pochopení děje a pozměnil jména
určitých osob.112
S prosazením hry Ester byly na počátku problémy. Hrstka lidí pracujících v tzv.
Freizeitgestaltung tvrdila, že se jedná o podvrh, nikoli o autentickou lidovou hru, a že si ji
celou vymyslel komunista Burian. Nakonec se tyto názory podařilo eliminovat a hru
následně realizovat.
Hra byla na jevišti rozdělena na tři hrací plochy oddělené závěsy z pytloviny a
každá plocha byla ještě rozdělena na scénu a předscénu. Zelenkovy kostýmní návrhy se
dochovaly na barevných návrzích a ukazovaly touhu o maximální využití terezínských
možností. O kostýmy se tenkrát, mimo jiné, postarala i Rut Vihanová, která se k této práci
dostala přes svého muže. Ten byl velmi dobrý přítel Norberta Frýda. „…ten jeden kostým,
pokud vím, je ještě furt vystavený v Židovským muzeu.“113
Choreografii obstarala Kamila Ronová pro herce z Schorschova souboru. Celkově
se podařilo hru Ester patnáctkrát reprízovat.

3.2.2 Terezínské kabarety

Terezínské kabarety byly nezanedbatelnou součástí terezínské divadelní činnosti.
V prostorách ghetta však vznikl zvláštní typ kabaretu, který však nebyl vytvořen
z podnikatelských či obchodních důvodů, jelikož se, alespoň z počátku, do těchto kabaretů
za vstup neplatilo, nešlo tedy o výdělečnou činnost. Sice se později zavedly lístky
výměnou za terezínské peníze, tzv. Ghettogeld, ale ty v podstatě nehrály větší roli a byly
spíše jen součástí snahy nacistů o propagandistické využití ghetta.
Námět terezínských kabaretů se v podstatě ubíral dvěma směry. Převážná část se
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vracela ke starým časům a opakovala děje různých her. Častým námětem tedy byly
sentimentální písně o lásce, žertování o manželkách a tchýních či pokusy o parodie
současných oper. Na jedné straně se nám tak námět točí okolo starých přejatých složek, ale
na druhou stranu zde současně vznikají speciální čísla vytvořená pod tlakem terezínského
ghetta. „Je to především zvláštní druh humoru, pro který je používán název
ghettohumor…“.114 Ghettohumor lze považovat sice za nejaktuálnější, ale zároveň za
nejomezenější humor. Témata se omezují čistě na terezínské záležitosti a pochopitelně na
ta nejzákladnější, jako bylo jídlo, bydlení, hygiena apod. Často se humorné narážky věnují
blechám, stále stejnému a nedostatečnému jídlu, vysoké frekvenci nepravdivých zpráv
apod.
Hlavním cílem tohoto specifického humoru byla snaha zesměšnit pouze ty jevy,
které se objevovaly přímo v Terezíně a každý je tak dobře znal, čímž bylo zaručeno
pochopení a tím i úspěch. V první řadě však nešlo o veřejný útok na místní poměry, ale
spíše o humoristický účinek.
Terezínské kabarety tak pouze ukazovaly to, po čem tamní lidé toužili. Staří lidé,
s pocitem, že mají život za sebou, se chtěli pouze bavit a alespoň na chvíli zapomenout na
své kruté osudy, ale určitá část mladší generace, s pocitem, že život mají před sebou, chtěli
pomocí kabaretů či jiných uměleckých projevů poukázat na problémy nejen v rámci ghetta,
ale celé Evropy. Poukázat na vlastnosti, které se sice vyvíjejí v rámci ghetta, ale jednou
mohou škodit i v celé společnosti. Například: „…zaměstnavatelské sklony, snažící se
budovat na zádech jiných vlastní kariéry, lačnost po zisku, která by vylomila babičce
poslední zlatý zub, aby se zvětšil základ, se kterým se hodlá lačný kšeftsman po válce
vrhnout do života, aby dohnal vše, co zameškal…neúcta k veřejnému majetku…“115 Tedy
typické nešvary každé společnosti.
Mezi nejpočetněji navštěvované kabarety doby terezínského ghetta patřily kabarety
Lindenbaumův a Straussův, avšak za zmínku stojí jistě i kabaret Švenkův, Lustigův, Bunte
Gruppe, Morgan-Revue, Die Welt von oben, Smějte se s námi (čistě český terezínský
kabaret, který se snažil o očistu, tudíž vynechával erotické náměty).116
Úplně první kabaret vznikl velmi brzy, již během prvních měsíců budování
terezínského ghetta, kterou měla na starosti budovatelská komanda AK. Koncem roku
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1941 se stále ještě mísilo původní obyvatelstvo Terezína s vězni a v této době vznikl první
kabaret spojovaný s osobností Karla Švenka.117 Na úplně první počátky působení Karla
Švenka v Terezíně vzpomíná, díky svému manželovi, Marianna Foltynová: „…Můj muž,
od začátku co byl v tom Terezíně tam začal s tím Ak, tak začal s tím Karlem Švenkem, to
byla přece taková známá postava, on už se s ním znal tady z Prahy, dělali kabarety, chodili
po půdách a dělali se kabarety.“118
Karel Švenk nebyl nezkušený začátečník, měl za sebou krátkou divadelní praxi.
„Zkušenost a praxe z předválečného vystupování mu umožnily v terezínském divadelním
životě dosáhnout významného postavení.“119 Jedna z jeho prvních prací – Ztratila se
menážkarta, byla uvedena během kabaretního večera na jaře 1942 a vtipnou formou
reflektovala problematiku života v terezínském ghettu. I přesto, že se jednalo o velmi
prostou hru, kdy se hrálo na zemi bez rekvizit a celé to bylo v podstatě postaveno na
improvizaci vybraných herců, sklidila tato scénka obrovský úspěch, především pro svoji
aktuálnost (vězeň ztratil poukázku na denní příděl jídla).
Na účinkování přímo ve Švenkově kabaretu vzpomíná Lydie Tulackova: „Pamatuji
si, že jsme tam tancovaly, ještě s kamarádkou, předváděly jsme tam ghetto meadel a
zpívaly jsme u toho a tancovaly jsme a taky se pamatuju, že tam přišli Němci se podívat na
tu generální zkoušku potom…Pamatuji se, že jsme měly čepice s kšiltem, a měly jsme
krátké skládané sukýnky, měly jsme pendreky udělané a nějaké sako na vrchu no a to se
pamatuju, když tam přišli ty Němci, tak na nás začali příšerně křičet, že málo zvedáme
nohy a jestli nebudeme zvedat nohy, tak že prostě nebudeme hrát, tak jsme ze strachu
začaly zvedat ty nohy, v životě jsem tak vysoko nohy nezvedla. Asi desetkrát nebo tak nějak
jsme to hráli.120
Švenkův kabaret hrál po celou dobu existence terezínského ghetta důležitou roli,
vyvíjel se, přibral mezi herce i ženy a svoji kvalitu si udržel až do svého zániku.
Nejvýznamnější Švenkovou hrou byl bezpochyby Poslední cyklista. Její význam spočívá
v tom, že se jednalo o jedinou terezínskou hru, která byla po zániku terezínského ghetta
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uvedena v Praze. Jak bylo pro Švenkův styl typické, opět se v této hře objevila nadsázka a
narážky na soudobou politickou a kulturní situaci.

3.2.3 Dětské divadlo a divadlo pro děti a mládež

Divadlo určené dětem a divadlo s dětským obsazením si našlo své místo i
v prostorách terezínského ghetta. Impulzů pro tuto specifickou kulturní činnost bylo více.
Například chtěli dospělí dětem vytvořit alespoň částečnou iluzi normálního světa, vnést do
jejich života trochu radosti a tím jim život v ghettu trochu ulehčit a zpříjemnit. Další
rovinou divadla pro děti byl pedagogicko-výchovný motiv, kdy skrz divadlo se mohly děti
učit novým věcem a získávat vědomosti, například z historie či vlastivědy. Mnoho dětí se
však paradoxně skrz divadlo seznamovalo s naprosto běžnými věcmi, které byly součástí
obyčejného života každého člověka. Jednalo se především o ty děti, které přišli do
Terezína ve velmi útlém věku, tudíž neznaly základní pojmy a neměly zkušenosti
například s motýlem, duhou, svobodou či jinými záležitostmi. Nedílnou součástí dětských
divadelních představení byly i morální hodnoty. Zlo bylo vždy potrestáno a dobro pokaždé
zvítězilo.
Počátky divadla zaměřeného na děti jsou spojeny s loutkovým divadlem, o kterém
se zmíním v následující kapitole. Dále však vznikala divadla jak pro děti, tak s dětmi.
Postupně vznikla celá řada divadelních představení. „Jedním z nejúspěšnějších byla
dramatizace Broučků, připravila ji a nacvičila s dětmi Vlasta Schönová.“121 Děti si mohly
sami navrhnout kostýmy. Hra byla nakonec velice úspěšná a v Magdeburských kasárnách
se dočkala přibližně třiceti repríz.
Nejvýznamnějším představením dětského divadla však bylo uvedení dětské opery
Adolfa Hoffmeistra a Hanse Krásy Brundibár. Původně se tato dětská hra nacvičovala
v sirotčinci v Praze, avšak v polovině roku 1943 odjela většina dětí do Terezína. Bylo tedy
přirozené, že se i v ghettu přistoupilo na opětovné nacvičování. Nastudování měl na
starosti Rafael Schächter, František Zelenka a Rudolf Freudenfeld, který notový zápis
Brundibára do Terezína přivezl. Rudolf Franěk, jenž řídil nastudování hry, musel neustále
řešit nové a nové studování rolí s náhradníky. Byla to pravděpodobně velmi depresivní
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práce, jelikož počet mrtvých členů souboru (pochopitelně nejen u divadelní hry Brundibár)
značně převyšoval počet živých členů. „Zkoušky se konaly v bloku L 417, v terezínské
ubytovně chlapců.“122 Eva Herrmannová ve své výpovědi vzpomíná, jak se dostala do
dětského souboru, který Brundibára nacvičoval: „Jelikož jsem měla velice blízko k hudbě,
maminka byla původně zpěvačka, tak jsem se tam velmi rychle dověděla, že existuje dětský
sbor, do něhož je možno vstoupit a že něco nacvičují, tak jsem si je tam našla na půdě L
417, naproti vlastně, no a tim jsem se dostala do toho souboru Brundibára. Takže jsem to
s nimi nastudovala, ten základ byl děti ze židovského sirotčince v Praze a několik nás tam
do toho přibrali, tak jsem byla mezi nimi no a tak jsme to tam nastudovali a celou dobu
jsme to tam hráli, kdesi jsem četla, že to bylo 52 představení, ale já jsem to nikdy
nepočítala, ale určitě jsem byla ve všech“123
Obsazení opery bylo výhradně dětské s jednoduchým a poutavým dějem. Původní
erotické a politické pasáže se musely pochopitelně vynechat a celkově bylo potřeba hru
upravit pro dětské herce a dětské diváky. „První představení bylo 23. září 1943.“124
Konalo se v Magdeburských kasárnách zhruba dva a půl měsíce poté, co většina
účinkujících dětí dorazila do Terezína. A sklidilo nebývalé nadšení a ohlas, což bylo
pravděpodobně dáno i tím, že herci byly děti – vězni. Na své působení v dětské opeře
vzpomíná i Josef Fiser: „Vzpomínám si, že jsme tam hráli i divadlo, Brundibár s bratrem,
vystupovali jsme přímo. Byli jsme jako černoušci, devátý a desátý černoušek“125 Další
dětskou vzpomínku poskytnula Anna Hanusová, která se dokonce na jeden den stala
jednou z hlavních postav představení. „...v Brundibáru jsem byla původně ve sboru, ale
velice jsem toužila zpívat Aninku a jednou se stalo, že obě Anynky byly nemocné ….a tak
jsem se přihlásila…ten nás vedl a dirigoval to představení a my jsme ho měli strašně rádi a
tak jsem si troufala mu říct, že to umím tak jsem bez zkoušky dvakrát tu Anynku
zpívala.“126
V průměru se tato opera hrála po celý rok nejméně jednou týdně, což ji staví do
pozice nejvíce hraného terezínského díla. I přesto, že se kvůli transportům obsazení
několikrát měnilo, dočkal se Brundibár celkem asi padesáti repríz, což svědčilo o její
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oblíbenosti a možná právě to nakonec rozhodlo, že se právě dětská opera Brundibár
předvede komisi Mezinárodního červeného kříže, pochopitelně však na jiné technické
úrovni. Zelenka pro tuto příležitost získal mnoho materiálů na úpravu scény a celá hra se
přesunula do prostorů staré tělocvičny, kde byly dokonce šatny pro účinkující. Brundibár
nakonec před komisí sklidil obrovský úspěch, iluze pohody a štěstí byla dokonalá a
pravděpodobně nikdo z členů Mezinárodního červeného kříže netušil, že za zhruba šest až
osm týdnů drtivá většina dětských herců naposledy vydechne v plynových komorách.
„…ale když bylo po filmování, tak to začali zas bourat a vyšlo 11 transportů po pěti
tisících lidech, jeden za druhým do Osvětimi.“127
Na nacvičování Brundibára před komisí MČK si vzpomíná i Eva Herrmannová:
„Ale v té souvislosti toho natáčení si pamatuju, že jsme hráli toho Brundibára v sokolovně
a myslím, že jsme ho ani nehráli celýho. To bylo jenom, že se čekalo, tam někam vždycky
přiběhl někdo a říkal už jdou už jdou, že jo, a teď v tu chvíli jsme ten kousek dělali a když
odešli tak… jenom prostě že tam přišlo pár nějakých lidí a před nima jsme to takhle
prováděli.“128 Skutečně nedošlo, s ohledem na omezený čas návštěvy a přesně vypočítané
minuty, k celému přehrání Brundibára, ale pouze k určitému vybranému úseku.
Velmi pěknou až úsměvnou vzpomínku na Brundibára má Heinz Frank, který však
tuto divadelní hru zažil z poněkud jedinečného postavení. Pracoval totiž jako elektrikář a
díky tomu se dostal k práci osvětlovače během představení. „…ten Brundibár….ten jsme
tam osvětlovali, ten kluk co ho tam hrál, to byla dětská opera, tak to byl takovej rošták a
my jsme s kamarádem se střídali a jednu část jsme museli svítit z tý nápovědový boudy
zespoda…a on ten rošťák věděl, že nemůžeme nic dělat, tak vždycky když okolo tý boudy šel
tak tam po nás plivnul a měl z toho legraci, že se nemůžeme bránit….“129
Nacisté nepočítali s tím, že budou muset těsně před svým pádem ještě jednou světu
dokazovat, jak dobře zacházejí s vězni v ghettu. „Dne 7. března 1945 nařídili, aby zbylé
děti v Terezíně zopakovaly před novou komisí Červeného kříže úspěch „Brundibára“130
Co však nacistům nedošlo, bylo, že děti, které se na slavném Brundibárovi podíleli, již
nežijí a dokonce ani ti, kteří jim pomáhali s nastudováním, se v terezínském ghettu již
nevyskytovali. Přesto však lidé pracující s dětmi této možnosti využili a vyprosili si zpěv
českých písní, což nakonec vyústilo v příkaz komandatury, aby došlo k opětovnému
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nastudování a obnovení Karafiátových Broučků. Součástí obnovené divadelní hry byl
bohatý hudební doprovod obohacený o množství českých a moravských národních písní
instrumentovaných Robertem Brockem.131 Orchestr se pro tuto hru sháněl po barácích a
kostýmy se scénou vytvořili dánští výtvarníci. Premiéra Broučků měla nevídaný úspěch,
srovnatelný jen s Brundibárem, takže když byla oznámena další představení, zájem byl tak
obrovský, že vězni pronikali do sálu okny. Došlo k několika reprízám Broučků, ale
poslední představení se nedohrálo, protože v průběhu hry přijely do Terezína otevřené
transporty z okupovaného Polska.
Velmi oblíbené se u dětí staly dramatizace známých dětských knih, ať už se jednalo
o Jirkův velký vynález, již zmínění Broučci či pokus o předvedení Mauglího. Další
skupinu dramaturgie dětského divadla v Terezíně tvořily původní terezínské hry, o které se
nejvíce zasloužil Norbert Frýd. Mezi jeho hry, sepsané speciálně pro děti v terezínském
ghettu patřil například Květovaný kůň, O míči, který šel jen do nepřátelské branky či Za
vteřinu kolem světa aneb Radiovlnka.
Podstatnou roli kulturní produkce pro děti a mládež v Terezíně hrály sborové
recitace pohádek, které pomáhaly dětem přiblížit aktuální situaci, ve které žily. Dobro a zlo
se v těchto recitacích propojovalo se skutečnými postavami, čímž se tato divadelní
představení stávala pro děti časová a tendenční.

3.2.4 Loutkové divadlo

Stejně jako ostatní kulturní činnosti, i loutkové divadlo se mohlo plně vyvinout až
po roce 1942, kdy byla kultura ze strany nacistů částečně povolována i z důvodu možné
propagandy „lázeňského“ města pro Židy, kterým nic nechybí. Kulturní život v ghettu se
rozmohl do takových rozměrů, že to již němci později nedokázali korigovat a zvládat.
Podmětem vzniku terezínského loutkového divadla se stal hlad po kultuře. Dospělí se
snažili najít cestu, jak ulehčit pobyt v ghettu především dětem. „Zejména z počátku
nahrazovaly loutky i dospělým „opravdové“ divadlo, jehož realizace se potýkala s téměř
nepřekonatelnými překážkami.“132
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Úplně první počátky jsou spojeny s Arturem Engländerem a Vlastou Schönovou,
kteří se rozhodli po sérii zdařilých recitačních večerů zinscenovat operní text. Prvním
loutkovým divadlem se tedy stalo představení Pohádka o Honzovi, kterou přepsal Mirko
Tůma z originálu od Tolstého. Pro toto divadlo bylo potřeba vyrobit dvanáct marionet
(loutky ovládané shora tenkými provázky). Loutky vyrobil zkušený loutkář Kohnstein a
kostýmy pro ně ušila paní Kopecká-Theinerová. Dokonce došlo k vyrobení technicky
propracovaného loutkového jeviště s reostatem, který pomohli vyrobit dobrovolní
elektrikáři. Pohádka se dočkala premiéry a dvou repríz na půdě Magdeburských kasáren
v únoru 1942. Následně byl však „kulturní sál“ v Magdeburských kasárnách uzavřen a
loutkové divadlo bylo přeneseno jinam. Zhruba po roce došlo k pokusu o nové provedení
této hry, avšak soubor i publikum se v důsledku transportů značně obměnilo. Autentický
text hry se nezachoval, ale zpětně nám jeho existenci dokládají vzpomínky přeživších.
Na loutkové divadlo zavzpomínala i Marianna Foltynová ve své výpovědi: „…hráli
divadlo, nejslavnější hra byla Král Beatligen se to jmenovalo a bylo to dělaný jako loutky a
to bylo moc hezký a lidem se to líbilo, chodilo se na ty půdy.133
V terezínském ghettu se následně začaly používat i maňásci, tudíž loutkové divadlo
v Terezíně mělo dvě podoby. Maňáskové scény s pohádkami byly určeny především pro ty
nejmenší a umožňovaly zapojení přímo dětí do hraní. Postupně tak děti mohly přebírat
vlastní iniciativu, vyrábět si své jednoduché maňásky a vymýšlet pohádky. Na druhou
stranu loutkové divadlo s marionetami mělo více divadelní charakter a většinou bylo
určeno pro širokou veřejnost.
Jedna z větších akcí maňáskového divadla proběhla na podzim 1943. Loutky si
sami vytvořili chlapci z dětského domova, konkrétně z Q 609134, a svoji údajně politicky
laděnou hru sehráli přibližně pětkrát obyvatelům hromadných ložnic. Údajně byli chlapci
členy marxisticky laděného semináře a prostřednictvím své hry chtěli šířit socialistickou
ideologii, ale skutečnou míru politické orientace maňáskové hry nelze s přesností určit,
jelikož se nedochoval text ani fragmenty dramatické předlohy.135
Dalším významným činitelem loutkového divadla v Terezíně, se stal brněnský
loutkař Walter Freud. Ten si zpočátku pro své potěšení a ukrácení volného času v ghettu
řezbařil. Několik měsíců pracoval na zhruba šedesáticentimetrové loutce s pohybujícími se
ústy a prsty, díky čemuž přivedl kulturní pracovníky péče o mládež na myšlenku přípravy
133

Marianna Foltynova, 20841.
Viz ŠORMOVÁ, E., cit. d., s. 70.
135
Viz VAVRUŠKA, Eduard. Loutkové divadlo v Terezíně. Terezínské listy. 1989, (17), s. 26.
134

54

loutkového divadla pro děti. Avšak čekat několik měsíců na další loutky bylo v prostředí
ghetta, kde se složení lidí měnilo každý týden, téměř nereálné, tudíž se iniciativy chopil
Jaroslav Dubský. Ten zaúkoloval sochařku, jež vyrobila asi třicet jednoduchých loutek
podobajících se více panenkám než loutkám, ale svůj účel splnily. Zbytek potřebných
loutek se doplnilo z marionet z Pohádky o Honzovi. Jednalo se o hru Začarované housle a
„..kouzelnou píseň houslí hrál Člen české filharmonie Egon Ledeč.“136 Premiéra této hry
proběhla na jaře 1943 v Sudetských kasárnách, ale scéna se později musela přemístit na
půdu Hamburských kasáren. Později byla však zavřena i půda Hamburských kasáren
z důvodu bezpečnosti, jelikož shnilé dřevěné trámy nemohly dlouhodobě unést stovky dětí.
Jaroslav Dubský později napsal do památníku svého přítele slova, která dobře
dokreslují podmínky realizace loutkového divadla v terezínském ghettu: „Jako všechno
v Terezíně, i loutkaření bylo, zvláště v počátcích, spojeno s překážkami těžko
představitelnými. Zhotovit divadlo, loutky, dekorace, vybavit světelnými efekty – to
zhodnotí jen ten, kdo prožil Terezín. Konečně i hry si člověk musí sám napsat, nalézt
recitátory, zaučit vodiče. Tři měsíce příprav – než se uskutečnila první premiéra. Odměna
však stála za to. Tisíce rozzářených, vděčných očiček českých dětí, tvorečků, kteří po
kulturní stránce i vyražení byly v Terezíně na tom nejhůře.“137
Brněnský loutkař Walter Freud neúnavně pokračoval ve vyřezávání marionet a
během celého pobytu v ghettu se mu nakonec podařilo vytvořit pět propracovaných loutek.
Jednalo se o kašpárka, žongléra, akrobata, klavíristu a velblouda. Všechny jeho loutky byly
použity ve třech představeních s názvem Cirkus, ale poté se pro ně již nenašlo využití.
Kromě velkých inscenací v kulturních sálech se vyvíjela i další forma terezínského
loutkového divadla, poněkud komornější. Existovaly formy drobné podobající se rodinným
loutkovým divadélkům, které se často využívaly z didaktického hlediska v prostorách
dětských domovů – v tzv heimech. Často se používalo maňáskové divadlo pro přiblížení
historie a tradice, ale mělo svoji funkci i při vlastní tvorbě dětí, které si samy vyráběly
maňásky. Paradoxně však vznikal nový problém, kdy se vychovatelé setkávali
s nedostatkem potřebných představ u menších dětí. „Dítě, které přišlo do Terezína v pěti
letech, bylo ve svém osmém roce ochuzeno o řadu pojmů jeho vrstevníků mimo zdi ghetta
zcela běžným.“138 Terezín byla pevnost bez přírody, kde spatřit motýla se rovnalo
nadlidskému úkolu. Proto lze často z umělecké tvorby dětí rozklíčovat skutečné podmínky.
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V průběhu let 1943 až 1944 se vyvíjela ještě jedna velmi specifická forma divadelní
činnosti za zdmi terezínského ghetta. Jednalo se o stínové divadlo vedené Fredy Hirschem
na půdě dětského domova L218. Oblast u komína poskytovala vhodné prostředí pro
rekvizity a závěsy. Hlavní představitelé scény se snažili podporovat mladistvé, aby si sami
vyráběli loutky a psali pohádky. Stínohra se také často používala k oslavě židovských
svátků a k připomínání židovské identity. Postavy za prostěradlem byly buď samy děti či
loutky vystřihané z tuhého papíru. I přesto, že se stínové divadlo nerozšířilo po celém
ghettu a nezískalo takovou popularitu jako jiné formy kulturní divadelní činnosti, tak
dokáže vhodně poukázat na vynalézavost a kreativitu lidí v terezínském ghettu na úrovni
kulturní činnosti.
V loutkovém či maňáskovém divadle, obdobně jako u jiných kulturních aktivit,
docházelo k připravování a nacvičování mnohem více představení, než kolik pak bylo
skutečně odehráno. Často se stávalo, že sehraný soubor narušily transporty a muselo se
začít, v tom lepším případě, od začátku nebo, v tom horším případě, celý soubor zanikl a
hra s ním. Tudíž to, že hra vznikla a začala se nastudovávat, ještě zdaleka neznamenalo, že
bude odehrána.139

3.3 Hudba v terezínském ghettu

Vývoj hudební činnosti v terezínském ghettu byl v mnoha ohledech velmi podobný
celkovému kulturnímu vývoji v historii ghetta Terezín. To, jakým způsobem komandatura
přistupovala k volnočasovým aktivitám vězňů a jaké následky to mělo, jsem se již zmínila
v předchozích kapitolách, proto se tím zde již nezabývám.
Již s prvními transporty se do Terezína dostávaly náznaky hudební činnosti. Vězni
si po práci v ubikacích tajně zpívali, často pouze za svitu svíčky. I když to byla činnost
zpočátku nepovolená, pro zpívání písní obyvatelé ghetta nepotřebovali žádné speciální
prostředky. I přesto však u dveří stály vždy hlídky, aby popřípadě upozornili na
neočekávanou návštěvu nacistů a ani potleskem se účinkující nemohli odměnit, aby se
neprozradili.
Hudební nástroje nebyly v ghettu, alespoň zpočátku, povoleny, a pokud si některý
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vězeň hudební nástroj přivezl, byl mu zabaven. Stejný problém, jako sehnat hudební
nástroj, bylo sehnat noty či partituru, tudíž i poté, co se nástroje do ghetta propašovaly,
museli umělci hrát zpaměti a bez notových záznamů. Časem se však přístup ke kulturním
aktivitám uvolnil a hudební nástroje, včetně not a partitur, byly povoleny.140
Jeden z prvních projevů hudební činnosti v Terezíně přišel nečekaně brzy, třináct
dní po příjezdu prvního transportu. Jednalo se o ilegální hudební večer s názvem Pestrý
večer a jeho program zahrnoval klasickou hudbu a jazz, ale i poezii a přednášky. Nejednalo
se tedy čistě o hudební záležitost, ale spíše o první projev kulturní činnosti.
Hudební život v ghettu Terezín byl, podobně jako divadlo, velmi pestrý a
všestranný. „Obsáhl operní představení u klavíru či s malými instrumentálními ansábly,
koncertní produkce sólistů i komorních souborů, činnost sborových kolektivů dospělých i
dětí, i pestré pořady pro zasmání s kabaretními čísly.“141
Zásadní mezník ve vývoji hudby v Terezíně znamenal Gideon Klein, jeden
z nejaktivnějších hudebníků, který nechyběl téměř na žádné hudební události. Do Terezína
přijel jedním z prvních transportů v roce 1941 a odjížděl až téměř na sklonku roku 1944,
tudíž prožil v terezínském ghettu dlouhá léta, během kterých se nesmazatelně zapsal do
hudební historie. Přes Osvětim byl transportován do Slezska do pracovního tábora a konce
války se nedožil. Gideon Klein se dostal do Terezína ještě v době, kdy tam bylo civilní
obyvatelstvo a díky tomu, že byl dělníkem Aufbaukomanda, se dostával na různá místa.
Jednou se mu ve staré sokolovně podařilo vypátrat starý klavír, který sice nebyl úplně
v pořádku, chyběly mu nohy a některé klávesy, ale pro tak zapáleného hudebníka to byl
zázrak. Podařilo se mu klavír přemístit na půdu jednoho domu a opravit. Na tento zážitek
vzpomíná sestra Gideona Kleina Eliška Kleinová, která byla v Terezíně s ním. „Jednou
kamarádovi … se podařilo objevit v sokolovně, která byla za těmi šancemi, starý klavír a
jim se to podařilo tajně dotáhnout do Terezína a uložili tento vrak na půdě, tam na té L
417, nemělo to ani nohy…stálo to na koze, na těch dvou kozách. Tento klavír Gideon
uspořádal tak, že se na tom konaly koncerty. Já jsem byla na jednom z těch koncertů, kde
Gideon hrál Bethovenovu Sonátu, Bacha… na těch trámech na půdě jsme seděli, to bylo
večer, že jo, taky jiní pianisti tam pak hráli, Bernard Kaff, Edit Krausová, Alice Hercová –
Sommerová, a to bylo všecko v tajnosti a s ohromným teda zaujetím…“142 Hned po opravě
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a přemístění klavíru se uskutečnil první koncert, tajně a bez notového záznamu a celý
koncert byl věnován Beethovenovi. Na zvláštní podobu opraveného klavíru vzpomíná i
Jarmila Scicková. „Pak tam měli klavír, ale ten zas neměl pedály, tak tam navlíkli tkaničky
od bot na ty zoubky a dala se ta tkanička kolem boty a prostě tak jsme začínali a víc už
toho potom nebylo…“143
Gideon Klein však nebyl pouze hudebně činný, ale věnoval se i vzdělávání dětí
prostřednictvím přednášek, na což vzpomíná jeho sestra Eliška. „Gideon, tou svojí pamětí
obrovskou si přinesl velký poklad do Terezína, poněvadž tam učil. Nejdřív bydlel spolu se
svým přítelem Otou Kleinem, který vedl ten domov chlapců v L 417, vyučoval, pač nebyly
knížky nebyly učebnice nebylo nic, ale za každou cenu, a to bylo správný to bylo ohromně
důležité uchovat vzdělanost u těch malejch dětí, takže se učilo tím způsobem, co kdy věděl
a Gideon toho věděl hodně, takže mohl učit literaturu, dějiny, zeměpis a takový.“144
Podstatné zkrátka bylo, že to umělci a známé osobnosti, které byli vzorem pro ostatní
vězně, nevzdávali a snažili se uchovat víru v dobrý konec.
Oproti divadlu byla hudba a její produkce více vázaná na umělce. S divadelní hrou
mohl přijít kdokoli, kdo napsal scénář a měl dost odvahy a sebevědomí na její nacvičení a
provedení, ale s koncerty to bylo složitější a vyžadovalo to určitý talent, jako například
znalost hry na hudební nástroj, schopnost číst noty či umět zpívat. Mezi nejvýznamnější a
nejplodnější skladatele terezínského ghetta patřili Viktor Ullman, již zmíněný Gideon
Klein, Hans Krása, Pavel Haas, Karel Reiner a Rafael Schächter. O některých se skrz
pamětníky zmíním podrobněji v následujících kapitolách.
Skladatelé se v Terezíně dostávali do paradoxních situací. Jejich hudba byla
najednou podporována a chtěná, což se o době před jejich deportací říci nedá. Hudba
židovských skladatelů byla před jejich transportem zakázána. V ghettu však byly
podmínky pro skládání velmi žalostné, například zde bylo mnoho lidí, žádné noty ani
vhodné instrumenty. Nelze se proto divit, že díla zkomponovaná přímo za hradbami
Terezína byla určená přímo pro konkrétní muzikanty či pro ty hudební nástroje, které byly
aktuálně k dosažení.
Velmi pěkně tuto paradoxní situaci shrnula ve své výpovědi paní Jana Dubová:
„…Snad jsme byli tenkrát nejkulturnější město v Evropě, i když tedy poznamenané tou
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bídou a těmi transporty. Pořád to ale bylo snesitelný nějak, dalo se to přežít
v Terezíně…“145 A skutečně z hlediska kulturní činnosti byl Terezín nejsvobodnějším
místem na celém území Velkoněmecké říše. Žádné jiné město, dokonce ani hlavní, si
nemohlo dovolit tak absolutní duchovní svobodu jako byla právě v Terezíně. Cenzura
kulturní aktivity v podstatě velmi rychle vymizela, tudíž se v terezínském ghettu mohla
provozovat židovská hudba ba dokonce tzv. zvrhlé umění, které v sobě obsahovalo jazz a
modernu s pokrokovým rázem. Pochopitelně se velmi často jednalo o uměleckou produkci
s protifašistickým podtextem.

3.3.1 Rafael Schächter nejen ve vzpomínkách pamětníků

Asi nejvíce zmiňovaným umělcem, během mého bádání v Archivu vizuální
historie, byl Rafael Schächter, klavírista, skladatel a dirigent. Do Terezína dorazil
transportem 30. 11. 1941 a odjížděl, společně s mnoha umělci, 16. 10. 1944 do Osvětimi,
kde při pochodu smrti zahynul.146 V Čechách se sice nenarodil, ale studoval klavír u
Viléma Kurze v Brně a v roce 1937 si založil vlastní soubor s názvem Komorní opera. Po
příchodu okupantů však nesložil ruce do klína a dále se kulturně angažoval. „Jako člověk
nosící žlutou hvězdu byl sice vyloučen z veřejné hudební činnosti, přesto se na hudebním
dění podílel v pololegálních i ilegálních podmínkách v židovských útulcích a domovech pro
děti a v soukromých bytech stejně postižených lidí.“147 Schächter vytvořil hned v době po
příjezdu do Terezína mužský sbor z dobrovolníků, kteří s ním sdíleli ubikaci. Jeho sbor
nebyl veliký, čítal přibližně dvacet mužů, ale hned po prvním vystoupení
v Magdeburských kasárnách sklízel velký úspěch. Gideon Klein, jeho dobrý přítel, přijel
pár dní po Schächterovi, takže bylo možno okamžitě navázat spolupráci. Schächter si u
Kleina objednal notové zápisy, díky kterým byly jeho snahy o udržení sboru reálnější. Na
tuto událost opět vzpomíná sestra Gideona Kleina, která, oproti svému bratrovi přežila, a
mohla tak podat vzácné svědectví o jeho působení v ghettu. „Už ve čtyřicátým prvním
roce, když přijel, potkal v Sudetských kasárnách Rafaela Schächtra, to byl náš blízký
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kamarád a to byl takový nezmar, že on utvořil už v tom jednačtyřicátým roce na po [sic]
Vánocích a potom hned zkraje sbor z těch mužských, který ve dne dřeli a večer zpívali se
Schächterem ve sboru a neměli noty neměli nic. Tak jakmile přijel Gideon, tak Schächter si
u něj objednal harmonizaci nějakých písní a on udělal celou sérii, harmonizoval národní
písně a ty se zpívají dodnes s ohromným obdivem a tam když si vzpomenu, že nebyl ani
notový papír, že si museli udělat linky, tak takhle začala ta velká kultura v Terezíně.“148
Schächterův talent a neutuchající chuť kulturně tvořit navzdory přímému ohrožení,
se rychle rozkřikl a Rafael začal být stále častěji vyhledáván jednotlivci, kteří chtěli
k němu do sboru. Z několika nezávislých výpovědí přeživších pamětníků je patrné, že
tento muž byl mezi lidmi velice oblíbený a získal si u mnohých přezdívku „Rafík“. Rafael
Schächter tak postupně cvičil více skupin po celém ghettu. Nejčastěji se zdržoval ve
sklepní místnost domu L 410, kde bylo později k dispozici harmonium, na což vzpomíná i
Anna Lorencová, která v domě L 410 bydlela. „Navíc u nás v tom sklepě bylo nějaký
rozbitý křídlo, který nemělo nohy a leželo jenom na stoličkách, na třech stoličkách…ale
byla to přesto vzácnost, tak do našeho sklepa chodili zkoušet i ..sbory, třeba sbor Rafaela
Schächtera…“149 Avšak nacvičovalo se i v Sudetských kasárnách, kde Rafael založil čistě
ženský sbor. Zpočátku se tedy jednalo o pohlavně oddělené sbory, ale poté, co byl povolen
styk mezi jednotlivými kasárnami a celkově došlo k uvolnění poměrů, došlo i ke vzniku
smíšených sborů. I když se ohledně smíšených sborů Rafaela Schächtera v terezínském
ghettu vyjadřuje Milan Kuna ve své knize Hudba vzdoru a naděje velmi skepticky150,
vzpomínka Marty Cornell-Druckerové dokládá opak, a to, že smíšené sbory v Terezíně
byly. „Večer na půdě jsme zpívali Českou píseň, muži i ženy, zhruba 150 lidí, byli jsme tam
schovaní, aby nás žádni Němci nemohli najít. Dělal to Rafael Schächter.“151
To, že Schächter cvičí se sborem, se tedy rozneslo po celém ghettu a lidé na to
zareagovali svým zájmem. Někteří, v roli pravidelných diváků, navštěvovali i jednotlivé
nácviky sboru, aby si například ukrátili čas nebo byli jen součástí vzniku něčeho, v daných
podmínkách, neuvěřitelného, například Anna Lorencová: „...který [Rafael Schächter pozn.
aut.] nacvičoval Prodanou nevěstu a to slavný Rekviem a to všechno jsem tam chodila
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neposlouchávat. A když cvičili jinde, tak jsem chodila připoslouchávat jinam…“152.
Někteří zase naopak sebrali odvahu a sami požádali o možnost účinkovat ve sboru, což byl
případ i Evy Keulemansové-Smolkové: „V tom smyslu já jsme měla tedy mimořádné štěstí,
protože jsem se velmi rychle dostala do sboru, který řídil brněnský dirigent Rafael
Schächter, říkalo se mu Rafíček a nacvičovalo se ve sklepních prostorách právě toho
našeho heimu, takže jsem se odvážila jednoho dne a zeptala jsem se, zda bych mohla také
tam vstoupit a on mě vyzkoušel a přesto, že jsem vůbec neuměla číst z not a do dneška to
neumím, tak usoudil, že intonuji natolik slušně, že mě tedy do toho sboru vzal. A to byla
nesmírná pomoc, protože jsme nacvičovali několikrát týdně… tak jsem prožívala například
nastudování Hubičky a Figarovy svatby …a hlavně Verdiho Rekviem.“153 Většinou se
jednalo o lidi, kteří měli s hudbou nějaké zkušenosti již před transportem do Terezína nebo
ji měli jako koníček, což byl například případ Ludmily Rutarové. „Hned co jsem přišla do
ghetta tak jsem chodila na freizeity…bylo to moc prima, básně se říkaly, potom jsem se
dozvěděla o sboru o Rafíkovi o Schächterově sboru, tak jsme hned, protože jsem zpívala už
jako dítě ve škole, tak jsem se hned hlásila k Rafíkovi, ten mě vyzkoušel a hned mě přijal,
takže jsem zpívala v Prodané nevěstě, v Hubičce, v České písni v Rekviem…“154 Avšak
docházelo i k paradoxním situacím, kdy byli do sboru bráni lidé, kteří neměli talent, ale
stejně se chtěli podílet na kulturní činnosti, jak vzpomíná Jana Friesová. „…od té doby,
hned první den jsem slyšela zvuky ze sklepa už jsem tam mazala a nejdříve jsem
poslouchala seděla a to tam oni měli propustky tak to tam měli do půlnoci ti směli…tak to
jsem do půlnoci vysedávala ve sklepě a poslouchala a pak mi Rafík řek, proč s námi
nezpíváš, já jsme říkala neumim, a on mě vyzkoušel a říkal víš co, když budu chtít, abys mi
to nekazila, tak ti dám znamení, takže mě dával znamení, kdy jsem teda dělal jen že zpívám
a nevydávala jsme zvuky. Ale zpívala jsem s nim Prodanou nevěstu, ve sboru, pardon, ve
sboru ..Hubičku, Rekviem jsem zpívala, v Carmen jsem zpívala, všecko tedy ve sboru a
opravdu nenápadně pokud možno, protože ten hlas nebyl opravdu žádná zvláštnost…“155
Tato popsaná zkušenost pramenila pravděpodobně z neustálé potřeby doplňovat početný
sbor, kde nešlo tak úplně o umění jednotlivce, ale spíše soulad skupiny, právě kvůli
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transportům.
Na přímý kontakt s Rafaelem Schächterem vzpomíná i Anna Hanusová.
„…dokonce, a to je neznámé, jsme [sic] nastudovávala operu Mozartovu Bastien

a

Bastienka s Rafaelem Schächtrem, byly jsme tam tři děti, ale ono se mu to nelíbilo, že jsme
měly tenké hlásky, tak to později provedl s dospělými…“156 Přesto se však tato opera
nepatřila mezi ty nejznámější počiny, které Rafael Schächter během svého pobytu v ghettu
udělal. Za zmínku jistě stojí Smetanova Prodaná nevěsta.
Opera Prodaná nevěsta byla vůbec první operou, která zazněla v Terezíně a teprve
až po jejím nebývalém ohlasu u vězňů přišly ke slovu další opery. „… představení se stalo
- byť bez orchestru a baletu, realizované bez kostýmů a kulis pouze u klavíru –
nejžádanější kulturní potřebou vězněných lidí.“157 S trochou nadsázky lze říci, že Rafael
Schächter se proslavil až svým pobytem v ghettu a hlavně díky nastudování Prodané
nevěsty. Podnětem k této opeře se stal nález notového výtahu Prodané nevěsty, který si do
Terezína v kufru přivezl jeden vězeň. Bylo tedy rozhodnuto. Schächter se ujal nácviku této
opery a vytvořil pro tuto příležitost speciální sbor. Karolina Hradecká vzpomíná na své
první setkání s Rafaelem a i na to, jak ji přizval do sboru na nácvik právě Prodané nevěsty.
„Hned, krátce po mém příjezdu do Terezína, jsem se nahoře na půdě, já jsem bydlela na
mansardě na Hamburku, to mělo tu výhodu, že jsme tam neměli palandy, že jsme spali na
zemi jenom na matracích a že přece jenom nás bylo v té mansardě v nejvyšším obsazení
jenom pětadvacet… a tak hned jsem se tam setkala se starým známým z Prahy Rafaelem
Schächtrem, kterej tam v jedné té mansardě měl opravnu kabel a kufrů, on se na to
přeškolil a tam to jako provozoval a hned jak mě viděl tak říkal, musíš přijít, já tady mám
takovou skupinu a my děláme muziku. Na L 410 dole je starý harmonium, tak já tam s nima
študuju a teďka děláme Prodanou Nevěstu. Tak já, to bylo večer samozřejmě tyhlety
zkoušky, tak poněvadž jsem měla tu propustku, tak jsem tam mohla jít a tam s nima v tom
sklepě, on tam sehnal vždycky soustu mladých lidí, kteří měli zájem o tom zpívat a tak se
studovala Prodaná Nevěsta…158“ Karolina Hradecká měla díky své práci v oddělení pro
volný čas větší možnost pohybu a především, již zmíněnou, propustku, jelikož se po desáté
hodině večerní nemohlo z ubikací.
To, že Rafael Schächter nacvičuje operu a shání lidi do sboru, se rychle rozneslo.
Jak jsem již zmínila, ve sboru byli lidé různých úrovní, od amatérů až po zkušené zpěváky.
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Avšak Schächterovi nešlo o precizní úroveň provedení, ale spíše o skutečnou realizaci díla.
„Sbor Rafaela Schächtera se rozrostl na 50 – 60 členů – mužů i žen – …“159 Bylo potřeba
překonat několik překážek. Stále hrozící transporty ohrožovaly počet členů sboru neustále,
navíc se vězni mohli scházet pouze ve večerních hodinách po tvrdé práci, čímž si ubírali
potřebný čas na odpočinek a navíc se Rafael setkal s Prodanou nevěstou až v terezínském
ghettu. I když měl ze své předchozí kariéry zkušenosti s vedením sboru, v těchto
podmínkách to pro něj bylo nepředstavitelně náročné. Mezi sólisty patřil například David
Grünfeld, Karel Borges, Heda Grabová nebo Marion Podolier, která ztvárnila roli
Mařenky, což byl pravděpodobně její životní výkon, jelikož byla původem Němka a česky
neuměla. Naučila se svoji roli v českém jazyce, aby mohla účinkovat, na což vzpomíná i
Toman Brod: „…myslím, že ta Mařenka tam byla dokonce Němka, která se naučila český
text jenom proto, že chtěla zpívat ve Smetanově opeře…“160 Motivací k tomu stát se
sólistou bylo mnoho. Od zahnání nudy, možnost vykonávat svoji profesi, proslavit se až po
trochu větší jistotu při vyřazení z povinného transportu. Nakonec se nastudování opery
povedlo, a tak došlo koncem listopadu 1942 k premiéře v tělocvičně staré školy. Zájem o
premiéru byl ohromný. „Posluchači seděli na podlaze, tělocvičném nářadí, na oknech, ve
dveřích a za dveřmi.“161 V podmínkách téměř žalostných. Byl použit rozbitý klavír
umístěný na kozách, sólisté měli civilní šaty s Davidovou hvězdou na prsou a pochopitelně
bez propracovaných rekvizit a dekorací. Dojem, který tato opera zanechala v divácích i
přímých účastnících, byl ohromný, na což vzpomíná například Bedřich Borges: „Jestli
mám mluvit o dojmu, který vyvolalo toto první představení, tak musím říci, že dojem byl
mnohem hlubší, než může mít člověk v civilním životě třeba ze sebelepšího
představení…“162 Je to pochopitelné, jelikož představa, že budou moci vězni
z terezínského ghetta navštívit operu, byla téměř nemožná. Svoji vzpomínku na premiéru
Prodané nevěsty zapsal pan Arnošt Weiss ve své knize Muzika v Terezíně: „Ano, dojem
nejenom byl, on zůstal zvlášť nezapomenutelný pro mne a mnoho tisíc těch, kteří se mnou
byli tenkrát na Prodance. Tyto zážitky naplňovaly všechny díkem, hrdostí, přátelstvím a
dávaly každému naději a důvěru pro další nejistou cestu…“163 O svoji vzpomínku na
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premiéru se podělil i Toman Brod. „...hrdost nad tím, že mohou poslouchat radost, krásná
umělecká díla, dyť takové představení Prodané nevěsty, to si vzpomínám, to je zážitek, na
který do smrti taky nezapomenu … Si vzpomínám to první představení v tělocvičně…tam
všichni stáli v slzách, když se zpívalo Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila, tak
všichni si mysleli a věřili, že to bude právě jaksi heslo pro ně i pro celou společnost
židovskou a to představení bylo opravdu perfektní, tak vystupovali lidé s obrovskou erudicí
a výkony to byly naprosto neuvěřitelné…“164 Velmi krásnou vzpomínku, na Prodanou
nevěstu má i Zuzana Růžičková, která ji před uvězněním v ghettu slyšela třikrát, a které
bylo v době poslechu opery v Terezíně pouhých třináct let. „Tělocvična L 417 byla
zaplněna do posledního místečka. Posadila jsem se poblíž piana. Slyšela jsem „Prodanou
nevěstu“ předtím třikrát v Praze, ale nikdy nebyla tak krásná, tak poutavá, jako tady,
v Terezíně. Je to vskutku zázrak, co dirigent Schächter dokázal připravit…“165
Smetanova opera Prodaná nevěsta se v Terezíně dočkala zhruba 35 repríz v období
od listopadu 1942 po červenec 1944. Schächter v průběhu svého uvěznění zasvěcoval do
této opery stále nově příchozí a i přes to, že nacvičoval další opery, se Prodané nevěsty
nikdy nevzdal.
Další významnou Schächterovou operou, na kterou při mém bádání v archivu
vzpomínají pamětníci, byl Verdiho Rekviem. Nacvičit takto početně náročnou operu bylo
velmi náročné. „K provedení Requiem se spojily všechny terezínské sbory, včetně
chlapeckého …a smíšeného…“166 Jednalo se tedy o historicky první smíšený sbor. Na
nastudování Rekviem vzpomíná Eva Keulemnasová-Smolková. „Obrovský zážitek byl
nastudovávání Verdiho Rekviem…při tom nastudování bojoval právě s tím, že sotva nějaké
nastudování dokončil, tak se mu dostávali lidé do transportu, což bylo problematický.“ 167
Na nácvik s Rafaelem Schächterem vzpomíná i Margit Kampertová. „Rafíček často nám
předzpíval, co od nás chtěl. My jsme byli poslušnými zpěváky, často, aniž bychom se umyli
po práci, letěli jsme na zkoušku, aby se Rafiček nezlobil. Při Rekviem dbal nejen na
stránku hudební, aby bylo vše správné, jak si přál, ale také výslovnost byla pro něho
důležitá.“168 Výslovnost byla o to důležitější, že se nezpívalo v českém jazyce, ale v latině,
což pro vybraný sbor šťastlivců nebyl problém. Na období těsně před premiérou opět
vzpomíná paní Eva: „Pro mě, já nevím jestli to bylo první, já jsme měla dojem, že to bylo
164
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první nastudování Rekviem, to hrálo strašně důležitou roli, protože, den před premiérou,
teď nevím úplně přesně jestli to byla generálka nebo premiéra, jsme dostali povolací
rozkaz do transportu, jak se říkalo na východ, a já jsem se rozhodla, že tam půjdu, přesto,
že se všichni divili a já jsme si říkala, proč bych se tady trápila, tak si tu aspoň prožiju ten
krásný večer, který byl opravdu krásný … druhý den jsme tedy odjížděli do Osvětimi.“169
Bohužel se mi nepodařilo dopátrat, zda se jednalo právě o rozsáhlý transport hned
počátkem září 1943, kdy do Osvětimi odjížděly celé terezínské rodiny, ale přikláněla bych
se k tomu, jelikož tento transport téměř hned po premiéře Verdiho Rekviem odvezl i
většinu členů tohoto sboru. Rafael Schächter se však naštěstí, po prvotním rozčarování,
nevzdal a začal s nácvikem nanovo.
Premiéra konající se v zasedací síni bývalé radnice sklidila obrovský ohlas u
posluchačů, pravděpodobně i tím, že se do ní zapojilo 150 osob smíšeného sboru. Kolikrát
Verdiho Rekviem v terezínském ghettu zazněl, dodnes není jisté, ale pamětníci vzpomínají
minimálně na patnáct repríz. Tuto operu ale pronásledovala velká smůla. Celkem třikrát
musel Rafael Schächter začít téměř od nuly s celým sborem, jelikož třikrát se stalo, že po
odehrání opery přišel příkaz k transportu pro většinu členů sboru. Jisté je, že první
nastudování se dočkalo pouze jediné premiéry.
Rafael Schächter se tedy svojí prací zapsal do mnoha vzpomínek přeživších. Bylo
to díky tomu, že v Terezíně strávil několik let a po celou dobu se snažil věnovat hudbě.
Kromě již zmíněných oper, stál Schächter u zrodu Smetanovy Hubičky, jak vzpomíná
například Toman Brod: „…pak ještě Hubička. No a my jako děti, jak říkám, jsme chodily
na zkoušky a pro nás pop music byla árie z Prodané nevěsty a Hubičky. My jsme si je
zpívaly a okouzlovaly jsme se jimi…“170, Mozartovu Figarovu svatbu a Kouzelnou flétnu
nebo například operu La serva od Pergolesiho.171 Na zpívání Figarovy svatby
zavzpomínala Jarmila Scicková. „Figarovu svatbu jsme zpívali v originále, německy a
většina z nás německy neuměla … a tak mě vyčítal, já jsme zpívala alt ve sboru a já měla
hroznu výslovnost, to jsem musela umět zpaměti, že jo…“172
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3.3.2 Karel Berman

Karel Berman, rozený s příjmení Bermann, si své rodové jméno počeštil až
v Terezíně na protest proti Němcům. Narodil se do hudební rodiny v dubnu 1919
v Jindřichově Hradci. Šel po stopách svého otce tím, že studoval na pražské konzervatoři,
ale studium dokončil až po osvobození. Z rasových důvodů byl prvního března 1943
převezen do Terezína transportem Cv.173 Jeho rodiče se dostali do Terezína o rok dříve,
likvidačním transportem hned po heydrichiádě. Pobyli tam však jen několik hodin a
následně byli odvezeni na Východ, kde oba v květnu 1942 zemřeli.
Berman se dostal do Terezína v době, kdy byla kultura na svém pomyslném vrcholu
a prostupovala téměř celým ghettem a zasahovala už i ty vězně, kteří s hudbou neměli před
válkou nic společného. Terezínská činohra byla rozdělena na českou a německou sekci, ale
Karel s tou německou nepřišel do styku, věnoval se především tvorbě svých vrstevníků
z českého prostředí. Téměř okamžitě po svém příjezdu se zapojil do příprav oper Rafaela
Schächtera. „Jeho příchod byl vítán s nadšením, protože se v něm dostavil výjimečný
basista, herecky i pěvecky nejvýraznější osobnost mezi terezínskými operními interprety,
navíc charismatický mladík poutající k sobě druhé…umělec disponovaný také režisérsky,
skladatelsky, dirigentsky a instrumentálně.“174 Mimo jiné byl i sbormistrem ve svém
vlastním dívčím souboru. Zkušebním prostorem kroužku nezletilých dětí byl sklep v dívčí
ubytovně L 410. Na Bermanův dívčí sbor vzpomíná Ludmila Rutarová: „Také jsem
chodila pak ještě ke Karlovi Bermanovi, který si vybral pár děvčat a tam jsme zpívaly
moravské dvojzpěvy a takovou dětskou operu…no ale to skončilo tím, když jsem šla
v květnu do transportu…“175 Berman si svůj pobyt v Terezíně zapisoval do svého deníku, a
právě díky tomu, lze jeho repertoár dobře popsat. Tak například hrál Kecala v Smetanově
Prodané nevěstě, což dokládají i vzpomínky Tomana Broda: „…Karel Berman zpíval
Kecala…“176, přičemž si v této roli zahrál pětadvacetkrát. Dále účinkoval ve Smetanově
Hubičce v roli Palouckého, v Mozartově Kouzelné flétně či v opeře Služka paní od
Pergolesiho, kde nejen sám účinkoval, ale i celou operu zrežíroval. Dále se Karel Berman
věnoval komorním písním, ať se jednalo o večer se Schubertem nebo například
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s Mahlerem.
Mimo jiné se Karel Berman zapojil i do terezínské osvěty, kdy obcházel různé
sklepní prostory a buď sám na harmonium hrál, nebo ho půjčoval zájemcům. Na tuto
událost vzpomíná Eva Hermannová: „…Karel Berman přišel taky jednou k nám na pokoj a
zazpíval nám celou Rusalku, všechny partije, jak to šlo…musím říci, že to byla moje
nejkrásnější Rusalka, kterou jsem slyšela.“177 Během svého návštěvy Hamburských
kasáren podával mezi zpěvy dětem odborné výklady. Jeho snahy jsou tak označovány za
kulturně-vzdělávací mise v terezínském ghettu.
Na Karla Bermana vzpomíná Karel Ellinger ve své výpovědi: „…já si tam moc
dobře pamatuju Karla Bermana, s kterým jsem se ještě před rokem setkal v Praze než
zemřel…“178 Dny Karla Bermana v terezínském ghettu byly pomalu sečteny. Na povolání
do transportu si velice živě vzpomíná Anna Herrmannová, která byla přímo u toho. „My
jsme potom jako transporthilfe sme roznášeli transporty…tak jsem držela v ruce oznámení
pro transport pro Karla Bermana a von dozkoušel, dodirigoval, já jsem počkala, až byl
hotovej a pak jsem mu to dala. Takže to byly hrozně silný okamžiky.“179 Oznámení zařazení
do transportu bylo v Terezíně v podobě obyčejného papíru s oznámením, kam se nahoru
nalepilo jméno vybrané osoby. Karel Berman tedy druhý den, přesně na svátek svatého
Václava, nastoupil do transportu směrem na Východ. Sám si tuto událost vepsal do svého
deníku: „28. září 1944 byl naložen průvod zamlklých lidí z Hannoverských kasáren na
dobytčák, vlak mlčenlivých, obtížených balíky a ranci, v srdci strach a víru v naději.
V transportu bylo mnoho českých umělců a vědců. Byl označen písmeny EK a nesl číslice
1-2499…“180 Transportem se dostal do Osvětimi, ale měl štěstí, jelikož bylo právě
obdbobí, kdy nacisté potřebovali co nejvíce práce schopných mladých lidí, tudíž se Karel
Berman dostal do pracovní skupiny. Byl vězněn i v Dachau, ale věznění přežil a po válce
se nadále věnoval hudbě. Zemřel v Praze v roce 1995.
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4 Významné osobnosti terezínského ghetta ve vzpomínkách
pamětníků

V terezínském ghettu se nacházel nespočet umělců z různých oborů. Mezi nimi byl
například i Bernard Kaff, na kterého vzpomínal Otto Grünfeld. „Zeptali se mě, jestli jsem
pianista, řekl jsem, že jsem hrál na piáno. Nikdy jsem neměl rád, když mi někdo říkal, že
jsem pianista, ale když někdo říkal, že pouze hraji na piáno, to bylo v pořádku. Řekli, že mi
někoho přidělí a tak jsem potkal jednoho pianistu, který se nabídl, že mi bude dávat lekce a
cena za lekce byla, protože jsem byl pekař, byl vždy kousek chleba. Jeho jméno bylo
Bernard Kaff, pocházel z Brna, pravděpodobně byl velice známí klavírista. Začal mě učit
Bacha, také jsem hrál Schuberta. Učil mě na půdě velikých kasáren, nebylo to v místnosti,
pouze pod střechou. Cvičil jsem na velikém klavíru, v létě to bylo dobré, ale v zimě mi
málem upadaly všechny prsty. Pamatuji si, že jsem tam viděl i elektrické piáno, ale já jsem
hrál na tom klavíru.“181 Bernard Kaff byl opravdu výborný brněnský klavírista a dodnes je
považován za jednoho z nejlepších klavíristů terezínského ghetta. Absolvoval klavír u
Viléma Kurze, následně studoval ve Vídni a v Berlíně a těsně před válkou učil na
soukromé vídeňské hudební akademii. Ještě před svým uvězněním v terezínském ghettu se
setkal s Pavlem Haasem, kdy ve Vídni provedl i jeho premiéru Suity pro klavír. Jejich
kamarádství a spolupráce pokračovala pochopitelně i v ghettu. Mimo svoji aktivní činnost
v kulturní sféře ghetta se také za menší odměnu věnoval soukromým hodinám klavíru.
Nejčastěji v podobě jídla, které bylo pravděpodobně nejcennější komoditou.182
Další významnou postavou byl František Domažlický, houslista, violista a hudební
skladatel, vlastním jménem Taussig. Rozhovor přímo s ním byl proveden 12. ledna 1996,
tedy rok před jeho smrtí, v Praze. V době rozhovoru byl již jediným žijícím terezínským
skladatelem. Rozhovor s ním byl velice složitý, jelikož mu v té době bylo již 83 let a
během vyprávění velmi zapomínal. František Domažlický začínal jako amatérský
houslista, kapelník a skladatel populárních písniček. Oficiální studium hudby započal před
válkou u Otty Šilhavého. V Terezíně se dostal velmi rychle do uměleckých kruhů a
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spolupracoval s mnohými umělci. Například s Karlem Bermanem, Karelm Reinerem,
Rafaelem Schächterem apod. „Z jeho terezínských kompozic, vzniklých z podnětu a pod
vedením Viktora Ullmanna, vynikla zejména Terezínská suita pro dvoje housle.“183 Dle
svých slov žil v Sudetských kasárnách a nemohl hrát, jelikož neměl k dispozici housle.
Mimo jiné měl vlastní ženský sbor a přímo v Terezíně složil pár svých skladeb. „Někdy
jsem i v té kavárně hrál, hrála se tam také ta moje Petriána, tak jsem na to pozval toho
Haase. Složil jsem tam tři skladby hudební, to byla Píseň máje, Píseň beze slov pro kvartet
a Petriána. Měl jsem vlastní ženský sbor, to tam malý ženský sbor….zpívala tam
Lišková…“184 Vokální skladba Píseň máje byla vytvořena pro mužský sbor na přelomu let
1942/1943. Komorní skladba Píseň beze slov byla zkomponovaná pro smyčcové kvarteto a
vznikla v roce 1942.
František Domažlický byl z Terezína poslán do Osvětimi, ale prošel také
Schwarzheidem, což byla jedna z poboček tábora Sachsenhausen a v závěru války přežil i
pověstný pochod smrti. Svůj následný život po válce zasvětil hře na housle a violu
v několika pražských orchestrech. Domažlický zemřel v říjnu 1997 v Praze.
Další významná osoba, která se objevila ve vzpomínkách pamětníků, byla Alice
Herzová – Sommerová. Alice pocházela z umělecky nadané rodiny. Na klavír hrála již
v pěti letech a ve svých šestnácti byla přijata ke studiu na německou hudební akademii
v Praze, jako nejmladší žákyně. Rok po své nemocné matce, tedy roku 1943, se Alice
Herzová – Sommerová dostala do Terezína společně se svým malým synem a manželem.
Téměř hned po svém příjezdu se zapojila do oddělení pro organizování volného času, díky
kterému pořádala v Terezíně mnoho klavírních koncertů, například skladby Smetany či
Dvořáka a byla považována za nejlepší klavíristku terezínského ghetta. Sommerová se
s Karlem Bermanem znala již z Prahy před uvězněním, tudíž jejich spolupráce pokračovala
i v ghettu. Její syn Raphael dokonce hrál v dětské opeře Brundibár a věznění v Terezíně
nakonec přežil, stejně jako jeho matka. Manžel Alice byl ale deportován do Osvětimi a
později do Dachau a věznění nepřežil.
Po válce žila Alice Herzová – Sommerová se svým synem v Praze, ale později
emigrovala do Izraele a nakonec svůj život dožila ve Velké Británii. Zemřela v Londýně
v roce 2014. Na její působení a následné ovlivnění vzpomíná Anna Hanusová. „Ten
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kulturní život byl tak bohatý a měl na mě tak velký vliv, že dokonce, chodila jsme na
koncerty paní Alice Zommerové Hercové … to na mě zapůsobilo tak, že jsem si řekla
později, že budu klavíristka…“185
Další vzpomínka patří Bedřichu Weissovi, který v Terezíně působil jako jazzový
trumpetista. Narodil se v Praze a už od dětství se věnoval hudbě. Nejdříve se učil na
housle, ale ty následně vyměnil za trubku. Těsně před válkou byl členem českého
swingového orchestru Swing Rhythm vedený Milanem Hallou, kde působili čeští i němečtí
muzikanti židovského původu. S nárůstem antisemitismu bylo zřejmé, že soubor dlouho
existovat nebude a nakonec se v roce 1939 rozpadl. Do Terezína se dostal transportem
počátkem prosince 1941.186 Hned po svém příjezdu se Bedřich Weiss začal zapojovat do
hudebních aktivit a na jednom Pestrém večeru, právě díky Weissovi, zazněl poprvé i
jazzový orchestr, který mohl vystupovat díky tomu, že si Bedřich z Prahy přivezl svůj
klarinet, ale i jiná hudební aranžmá nezbytná pro jazzový soubor. Jazzová hudba měla u
vězňů ohlas a tak se Bedřich Weiss rozhodl vytvořit v roce 1942 tzv. „Jazz-Quintet-Weiss.
„Mladý jazzový klarinetista se v Terezíně podílel i na tzv. Mozartově večeru, při němž
zaznělo skladatelovo klarinetové trio …“187 Weissův kvintet fungoval zhruba dva roky a
s přijíždějícími a odjíždějícími umělci se různě měnil a skončil až v roce 1944, kdy byl
jeho zakladatel zařazen do transportu na Východ. V Osvětimi se dobrovolně rozhodl, že
bude svého otce doprovázet do plynové komory.
Dokonce se mu podařila dohoda s libochovickými četníky, kteří mu předávali
z Prahy zaslaný notový papír, přičemž naopak zas jeho aranžmá posílali zpět z Terezína
do Prahy, kde se hrála. Mimo svůj kvintet se také podílel na dalším souboru s názvem
Ghetto-Swingers, kde se stal uměleckým vedoucím. Tento soubor se téměř na konci své
existence skládal ze třinácti členů a dokonce měl k dispozici tři housle, dva saxofony, tři
trumpety, trombón, akordeon, bicí, kontrabas a občas i klavír. 188
Asi nejslavnějším počinem Bedřicha Weisse byla úprava melodií Krásovy opery
Brundibár. Karel Ellinger vzpomíná na Ghetto-Swingers ve své výpovědi: „…tam byla
ještě potom na náměstí udělané [sic] jakási kavárna, kde hráli ghetto swings [sic], tam hrál
Bedřich Weiss, jako vynikající klarinetista, tak tam jsme se také někdy dostali…“189 To, že
mohli vězni v terezínském ghettu slyšet jazzovou hudbu bylo obrovským paradoxem.
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Tento žánr, typický projev amerických černochů, byl v nacistickém Německu považován
za zvrhlé umění a byl pochopitelně považován za nežádoucí.
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5 Terezínské děti a jejich tvorba

Děti v terezínském ghettu sehrály ohledně kultury velmi důležitou roli. Jejich
kulturní projevy, především malby a texty, přiměřeně reflektovaly situaci, ve které se
nacházely. Bezpočet dospělých se snažilo dětem v Terezíně pobyt co nejvíce zpříjemnit,
aby alespoň na krátké okamžiky zapomněly, kde se nacházejí. A často se to, dle výpovědí
přeživších, dařilo právě prostřednictvím výchovy a kultury.
V Terezíně žilo přibližně 15 tisíc dětí, ale konce války se dožila jen malá část,
zhruba tisíc. Vždy záleželo na tom, kolik bylo příchozím dětem let. Někdy docházelo
k cílenému snížení či zvýšení věku dětí tak, aby to pro ně bylo co nejvýhodnější. Děti
mladší osmnácti let bydlely buď s matkou, v případě dívky nebo s otcem v případě
chlapce, jelikož kasárny byly pohlavně odděleny. V Sudetských žili muži a
v Hamburských a Drážďanských žily ženy. V těchto kasárnách sice děti žily s jedním ze
svých rodičů, ale byly pro ně vytvořeny samostatné místnosti a větší příděl jídla.
Poté, co skončila evakuace civilního obyvatelstva, se židovská samospráva
rozhodla zřídit dětské domovy neboli kinderheimy, do kterých byli časem zváni učitelé,
přednášející i umělci. Na tyto návštěvy s kulturním cílem vzpomíná ve své výpovědi i paní
Anna Lorencová. „Večer pro nás dělali různý, chodili tam osobnosti různý, který nám
dělali přednášky, besedovali s námi, vim, že tam chodil Norberd Frýd, Franta Graus –
historik, potom k nám, speciálně do našeho pokoje chodil básník Zdeněk Jelínek, který
s náma nacvičoval ... nějakou prózu. Takže …bych v tom věku nikdy nepřišla do styku
s takhle významnýma osobnostma a my jsme to sáli jako houba prostě, já zvlášť jsem byla
jako cvok….my jsme to prostě..všechno nás strašně zajímalo bavilo hrozně jsme to do sebe
nasávali.“190 Z této vzpomínky je patrné, že byly děti vděčné za každé menší či větší
rozptýlení a i když si to paní Lorencová pravděpodobně během svého pobytu
neuvědomovala, tak až postupem času dokázala ocenit, s jak významnými osobnostmi,
s kterými by se za normálních podmínek bez věznění v Terezíně, nikdy nesetkala.
Nakonec bylo tedy vytvořeno třináct budov speciálně pro děti, přičemž v každé
budově bylo ubytováno 200 až 300 dětí. Jejich bydlení, až na extrémní nedostatek
prostoru, bylo vcelku ucházející, jelikož každý dětský domov měl svého lékaře, zdravotní
sestry, sociální pracovnice a jiné pomocné pracovníky. Každá místnost, často i dvě, byly
190
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považovány za samostatný dětský domov, který měl svého vedoucího a vychovatele.191
Služba těchto vychovatelek trvala denně 14 hodin, přičemž v sobotu se mohly střídat.
Kromě denní práce musel každý vychovatel či vychovatelka podstoupit, jednou za tři
týdny, noční službu.192 Jednou z vychovatelek pro kluky od 8 do 12 let byla i Irena
Brodová. „My jsme je hlídali ve dne v noci, učili jsme je … ale museli jsme jako, když
přišla nějaká náhlá kontrola, museli jsme dělat, jako že si hrajem a tak dále, ale skutečně
jsme je učili. Učení nebylo samozřejmě legální, naopak to bylo jako zakázáno.“193
Každá budova měla své specifické označení, jež se skládalo z jednoho písmene
abecedy a třech čísel. Například budova L 417, již v této práci zmiňována, byla z hlediska
kultury velice významná. Jednalo se o bývalou terezínskou školu, kam byl umístěn dětský
domov pro chlapce ve věku od 10 do 16 let. Právě na půdě této budovy se konala různá
setkání, přednášky a nacvičování sborů. Navíc byl zde chlapci založen dětský časopis
Vedem, o kterém se zmíním v následující kapitole, dále časopis Rim Rim Rim a Noviny.
„Správcem objektu byl Leo Demner, vedoucím domovů L 417 byl O. Klein.“ 194 Mezi další
významné dětské domovy patřil například L 218, kde byli chlapci od 16 do 18 let, jejich
vychovatelem byl Fredy Hirsch a opět v půdních prostorách bylo vybudováno Kulturní
centrum, kde se konaly různé sportovní soutěže, zájmové kroužky a divadla. Fredy Hirsch
byl přední postavou kulturních aktivit nejen v L 218, ale i v celém terezínském ghettu. Již
před válkou se věnoval výchově a vzdělávání židovských dětí a především sportovní
aktivitě. Působil ve více skautských táborech a tyto dovednosti přenesl i do prostředí
ghetta, kam se dostal jedním z prvních transportů v roce 1941, jeho život však skončil
v Osvětimi. Mimo jiné se tedy věnoval i sportovnímu vyžití především chlapců, na což
vzpomíná Emil Kopel: „…Měl jsem velice blízko k chlapíkovi jménem Fredy Hirsch. Byli
jsme si velice blízký, protože jsem byl dobrý ve sportech, a když se nějaký sport objevil, tak
jsem věděl, že si mě vybere, protože já jsem byl pro něj to nejlepší a všechno jsem mohl
vyhrát.“195 Další vzpomínku potvrzující Hirschovu aktivitu v ghettu poskytla Eva
Keulemansová-Smolková. „Tak například o sport se staral známý člověk Fredy
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Hirsch…“196 O své vzpomínky na Fredyho se podělila i Rita Muenzer. „Fredy Hirsch byl
zbožňován všemi děvčaty a všemi chlapci. On byl vlastně takzvaný madrich sportu. Byl to
velmi krásně stavěný chlapec, tak jak se vidí jenom ve filmu a ne ve skutečnosti, miloval
děti. Byl jedinečný ve sportu a poskytoval nám vše, co bylo možný. Vždy říkal ve zdravém
těle zdravý duch. Ovšem bylo to těžké cvičit s prázdným žaludkem . O tom, že Fredy je
homo jsem se dozvěděla až po válce … jen vím, že on nám poskytl tolik péče pro děti, co
málokdo druhý. On šel dobrovolně do gasu se všema dětma, protože je chtěl chránit.“197
Mimo jiné na něj zavzpomínala i Irena Seidlerová: „…Fredy Hisrch je přesně to, čemu se
říká charismatická osobnost. Nesmírně obětavej, nesmírně zapálenej pro tu práci. On byl
ten starej skaut. …všichni ho uznávali…“198.
V budově L 514, kde přebývaly matky a děti do tří let, byla koncem roku 1943
zřízena speciální místnost, kde si děti mohly psát úlohy, učit se a číst si knížky.
Další velmi významná budova, jež se zapsala do kulturní historie ghetta Terezín,
byla L 410. Jednalo se o objekt bývalého velitelství pevnosti a posloužilo jako útočiště pro
děvčata ve věku 8 až 16 let. Právě na půdě této budovy se konalo mnoho kulturních akcí a
mimo jiné i nácvik Schächterova Rekviem a opery Brundibár. Navíc byl využit i sklep, kde
se konala výstava obrázků namalovaných dětmi v hodině kreslení.
Budova Q 403 původně sloužila jako nemocnice pro infekční choroby, ale na
sklonku roku 1944 tam byly zbylé děti přemístěny a 6. dubna 1945 byl tento objekt
předveden komisi Mezinárodního Červeného kříže jako vzorový dětský domov.
Budova L 414 sestávala z přízemí, kde byly různé úřadovny a z horního podlaží,
kde bylo zhruba 300 dětí ve věku od 10 do 14 let převážně přivezených z Německa a
Rakouska. I zde probíhala kulturní činnost, na kterou vzpomíná tehdejší obyvatelka L 414
Eva Herrmannová. „Přišli jsme z pole nebo někde z práce často velmi zmrzlí nebo unavený
… a někdy v mokrým zabláceným, aby jsme to stihli, jsme šli na zkoušku do toho sklepa L
414, dneska je tam tabule a musím říct, že když jsem se teďka po letech šla do toho sklepa
podívat, dneska tam normálně lidi maj sví věci, co prostě maj lidi ve sklepě, tak jsem tomu
nemohla věřit, že jsme tam chodili, že nás tam bylo, že se tam vešlo tolik, no úplně
neuvěřitelný, pač je to vlastně malý sklípek, a že nám tam bylo tak dobře, prostě pač se
zpívalo a zapomnělo se na všecko a prostě jsme se najednou octli, ten zpěv a ta muzika nás
196
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najedou úplně odtamtud odnesly.“ 199
Program pro děti připravovalo oddělení péče o děti a mládež společně s oddělením
pro volný čas. Oddělení péče o děti a mládež (ODM) neboli Jugendfürsorge vedl Egon
Redlich, který se zasloužil o to, že děti trpěly hladem a nemocemi daleko méně než
dospělí. „ODM se zabývalo umisťováním dětí do dětských domovů, výběrem vychovatelů,
lékařů, pečovatelek, zkrátka celého obslužného personálu, a sledovalo disciplínu, hygienu,
ochranu zdraví, tělovýchovu, stravování, práci a volný čas dětí a bojovalo proti těm, kdo
porušovali předpisy apod.“

200

Navíc byl Egon Redlich členem komise, která sestavovala

transporty, což přinášelo možnost uchránit děti před transportem na Východ. Často žádal o
vyřazení dětí z transportů, což se sice dařilo, ale jejich místo se tak muselo doplnit
adekvátním počtem dospělých. Ještě do srpna 1943 se nemocní nemohli deportovat, tudíž
byla v té době snaha umístit děti do nemocnice naordinovat jim falešnou karanténu a tím je
uchránit před odjezdem. Někteří rodiče dokonce píchali svým dětem mléčné injekce, které
sice přímo na životě neohrožovaly, ale dětem po nich stoupla teplota, se kterou musely do
nemocnice.
Hlavním úkolem Egona Redlicha nebylo jen děti vyučovat, ale pomáhat jim i
s fyzickým a duševním vývojem, tak, aby měly po válce a případném propuštění šanci
zařadit se zpět do společnosti, aby jejich pobyt v Terezíně byl co nejméně znát.
Výchova a vzdělávání terezínských dětí probíhaly tajně, jelikož byla škola oficiálně
zakázána. Vyučovací hodiny se proto označovaly jako aktivity volného času nebo domácí
úkoly a výuka probíhala tak, že vždy musel jeden venku hlídat. Dítě, které hlídalo, si hrálo,
pískalo, ale smluveným signálem dalo najevo, že by mohlo dojít k prozrazení a je potřeba
výukovou činnost, například psaní či čtení, přeměnit ve zpívání nebo vyrábění, jelikož
zpěv a ruční práce byly povolené. Učební materiál pochopitelně v ghettu chyběl, tudíž se
slabikáře pro ty nejmenší musely psát po paměti pedagogů, kteří ale zpočátku nepočítali
s tím, že běžná slova, jako kráva, duha apod. nejsou až zas tak běžná pro každého.
Nejsložitější práce byla s dětmi, které se narodily za okupace nebo krátce po ní a
s běžnými událostmi života neměly téměř žádné zkušenosti. „Devítiletý rakouský chlapec
si v roce 1943 přečetl z německého slabikáře větu „Das ist ein Wald“ a zeptal se paní
učitelky „Co je to les?“201 Další problém, se kterým se lidé pracující s dětmi museli
potýkat, byla skutečnost, že děti byly v ghettu buď úplnými sirotky anebo své rodiče viděly
199
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jen velmi málo. Na tento problém vzpomíná i Eva Keulemansová-Smolková. „Tam
fungovala normálně škola, které tam byla, v rámci možností. Ale u těch dívek, například, u
kterých jsem já byla, tak tam bylo strašně důležité ten kontakt, oni byly najednou bez těch
rodičů …ke konci týdne je navštěvovali…“202 Pro vychovatele dětí v terezínském ghettu
byla tedy práce s dětmi obrovskou výzvou. Nejen, že se museli sami vyrovnat se svým
osudem a s osudem svých nejbližších, ale museli také u mnoha jedinců suplovat rodiče a
snažit se o co nejoptimističtější pohled na danou situaci. Na druhou stranu pocit
potřebnosti a určité závislosti druhým, dodával mnohým vychovatelům potřebnou sílu a
elán.
Dalším velikým problémem terezínské výchovy byl rozvoj osobností. Cílem všech
pedagogů, nejen v Terezíně, byla výchova svobodomyslné a nezávislé osobnosti, což
v prostředí tak nesvobodném, jako bylo ghetto Terezín, byl téměř nadlidský úkol. Život
v terezínském ghettu zajisté nebyl dobrým příkladem při výuce svobody pohybu, proslovu
či názoru. Ale i s tím se pomocí uměleckého projevu, který nebyl cenzurován, dalo
pracovat.

5.1 Dětské kreslení a sport

Velmi vděčným pramenem pro zkoumání kulturních aktivit dětí byly jejich kresby,
které často poukazovaly na realitu všedního dne v Terezíně. Děti, mající volnou ruku
v námětu kreseb, často kreslily věci a události, které se jich nejvíce dotýkaly. Často tak lze
nalézt obrázky velmi stísněného prostoru na spaní a všudypřítomné smrti. Hodiny kreslení
se konaly v rámci ručních prací, jež byly v ghettu oficiálně povoleny. Při nedostatku všeho
byl jakýkoli papír na kreslení vhodný, od úředních formulářů až po kartonové krabice.
Kreslení neznamenalo vytvořit z dětí umělce, ale spíše podporovalo jejich fantazii,
tvořivost a samostatnou práci.203
Ale ještě jednu podstatnou funkci mělo kreslení pro uvězněné děti. „Kreslení
pomáhalo dětem nejenom sublimovat strach, ale také křísilo z paměti obrazy ‚normálního
života‘, který se v jejich představách stával pohádkovým.“204 Je to pochopitelné, jelikož
202
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v těch podmínkách se rychle zapomínalo na to, že ještě existuje „normální“ svět, kde jsou
lidé šťastní a volní. Do kreslení, pokud se nejednalo o výuku určité techniky, se snažili
vychovatelé nezasahovat, což jim přinášelo cenný pohled přímo do nitra dítěte, v jakém je
duševním stavu, jaká jsou jeho přání, názory a z čeho má například strach.
Dětem se v terezínském ghettu věnovala především Friedl Dicker-Brandeisová, což
byla původně rakouská pedagožka a výtvarnice. V Terezíně se stala vychovatelkou dětí a
především učitelkou výtvarné výchovy. Kresby, které děti nakreslily, shromažďovala a
před svým odjezdem do Osvětimi je uschovala ve starém kufru na půdě jedné ubikace.
Těchto kreseb se díky tomu dochovalo okolo pěti tisíc.205
Malíři, stejně jako umělci z jiných oblastí kultury, dávali často soukromé hodiny.
Platilo se v podobě kusu chleba či jiné potraviny, což nahradilo peníze, protože
všudypřítomný hlad se nevyhnul téměř nikomu. Často dávali malíři soukromé hodiny
vychovatelům, aby je naučili potřebné dovednosti tak, aby následně mohli vyučovat děti.
Sport a pohybová aktivita je v životě jedince velmi důležitá. Bez pohybu člověk
postupně zchátrá, jak fyzicky, tak ale i psychicky. Toho si byli vychovatelé v terezínském
ghettu vědomi a pohyb byl u dětí velmi podporován. Sportovní sekci při Oddělení péče o
děti a mládež měl na starosti, již zmiňovaný, profesionální sportovec Fredy Hirsch. Díky
jeho neúnavné snaze se dětem postupně věnovala celá řada profesionálů i nadšených
amatéru z různých druhů sportu. Například se tělovýchově, hned po svém příjezdu do
Terezína v roce 1942, začal věnovat Grete Strauss. Na tuto myšlenku ho přivedl právě
Fredy Hirsch a takhle na toto období vzpomíná: „…Pochodovaly jsme v kruhu, ruce
nahoru, upažit, rozpažit, zastavit stát! Pak jsem zaujala místo ve středu kruhu a předváděla
jim různé cviky, které děti napodobovaly.“206 Kromě snahy o klasickou tělovýchovu Grete
zařazovala i různé hry a soutěže. Konce války se však nedožila, zahynula v Osvětimi
v roce 1944.207
Kromě dvorů dětských domovů se ke sportu využívala i Bašta, kde se hrál fotbal,
košíková a trénovala se zde i atletika či základy gymnastiky. Na Kamilu Rosenbaumovou,
která vedla gymnastický a baletní kroužek vzpomíná ve své výpovědi Marta Peková. „…a
dokonce tam byla potom už taky odtransportovaná má učitelka gymnastiky a baletu Kamila
Rosenbaumová, která si nás tam soustředila, nejen z Prahy, ale i z Brna a kdo prostě
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tomuhle tomu trošku řemeslu jako hověl, tak už z nás udělala skupinu…“208 Děti, které
měly určitý talent na pohyb se následně zařazovaly i do různých divadel a představení, jak
dále Marta poznamenává: „…jsme potom v té kultuře tam účinkovali … dokonce jsme
trénovali jednou hodně trénovali ten balet, tak dokonce se na nás i přišli podívat (Němci)
…“209.
Sport dětí byl tedy v terezínském ghettu provozován a podporován a částečně
využíván pro různé kulturní aktivity.

5.2 Dětské časopisy

Děti v terezínském ghettu vyjadřovaly své pocity, nálady i myšlenky také písemně.
Dochovalo se mnoho textů, úvah, básniček apod. Uceleným pramenem, který nám
umožňuje nahlédnout do této formy kulturní aktivity dětí, jsou bezesporu časopisy
vydávané tajně přímo dětmi v ghettu. Pravděpodobně nejznámější terezínský dětský
časopis nese název Vedem, na který zavzpomínala Anna Lorencová. „Domov chlapecký, L
410, který se stal velmi známý tím…s vedoucím Kurtem Eisinger z Brna, byl to učitel
židovského gymnázia v Brně….jedinej bydlel s těma svýma dětma na pokoji a zavedli si
tam časopis, kterýmu říkali Vedem. A ten časopis vycházel v jednom exempláři a každý
pátek večer, jak oni vzpomínají, se sešla taková rada, aby to hodnotili…měl samozřejmě
kolísavou úroveň, ale byli mezi nimi několik výsostně talentovaných chlapců.“
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výpovědi se však nachází pár nepřesností, které je třeba uvést na pravou míru. Sice se
jednalo o chlapecký pokoj, avšak nikoli o L 410, ale o L 417. Navíc vedoucím
zmiňovaného pokoje nebyl Kurt ale Valter Eisinger, který s celým nápadem založit dětský
časopis přišel. Valter Eisinger byl před válkou učitelem češtiny a němčiny a v době
protektorátu učil na jediném židovském gymnáziu v Brně. Do Terezína přijel v lednu 1942
a téhož roku v červenci se stal vedoucím chlapeckého domova 1 v objektu L 417, kde žili
chlapci od 13 do 16 let.211 Postupně se obklopil talentovanými chlapci a dokázal
z místnosti 1 v budově L 417 udělat samosprávní oblast s názvem Republika Škid a
208
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inicioval vydávání časopisu Vedem. Jednalo se o týdeník, který vycházel od 18. 12. 1942
do 30. 7. 1944 a obsahuje celkem 800 stran.212 Během tří let bylo vytvořeno přes 70 čísel
časopisu, do kterého pravidelně přispívalo okolo deseti chlapců a tři vychovatelé. Jelikož
se pochopitelně jednalo o ilegální činnost, tak se autoři podepisovali pod pseudonymy,
přezdívkami nebo pomocí iniciálu. Na celé dva roky se vedení časopisu ujal jeden
z hlavních přispěvovatelů Petr Ginz. Mezi další pravidelné autory článků v časopise
Vedem patřili Jiří Kurt Kotouč, Hanuš Hachenburg, Zdeněk Ohrenstein, Jiří Bruml, Hanuš
Beck či Jiří Brady.
Vedem se podařilo zachránit Zděnkovi Taussigovi, který vše vysvětluje ve svém
dopise Jiřímu Bradymu: „Časopis Vedem jsem přivezl z Terezína do Prahy já, neb jsem byl
jediný, který z celého našeho domova zůstal po celou dobu v Terezíně. Časopis byl
uschován v kovárně za Magdeburskými kasárnami, kam jsem se přestěhoval, když se celý
náš domov rozpadl. … Již si přesně nepamatuji, komu jsem časopis předal. Myslím však, že
to byl Zdeněk Ornest, který byl mým partnerem na kavalci na Jedničce.“213
Časopis Vedem se skládá z několika pravidelných rubrik. Mezi ty nejdůležitější
patří například rubrika Žije Republika Škid, Toulky Terezínem, Básně a povídky a
hádanky, kvízy a hry.
V rubrice Žije Republika Škid jsou nejen příspěvky přímo ze života dětí z domova
č. 1, ale i příspěvky ze zákulisí vydávání časopisu a celkové organizaci tamní samosprávy.
Příspěvky obsahovaly i přehled populace, tzn. zdraví, nemocní, nově příchozí či odchozí
apod. Heslem této rubriky a zároveň i samosprávy byla tato krátká báseň: „Nám je každý
člověk bratrem, ať je křesťan nebo žid, my jdem svorně pod prapory, chlapců republiky
Škid.“214
V sekci Toulky Terezínem se nacházejí různá zamyšlení a referáty o různých
místech terezínského ghetta. Jsou zde představována různá místa z pohledu autorů článků.
Dále Vedem obsahoval básně, eseje, dialogy, vtipy, povídky a různé kresby.
Vycházel jednou týdně. Po určitou dobu byly části časopisu vyvěšovány na nástěnku přímo
v ubikaci, ale později se od toho upustilo, kvůli strachu z prozrazení.
Dalším časopisem, který vzešel z prostředí ghetta, byl časopis Kamarád, jednalo se
opět o týdeník vycházející od října 1943 do září 1944, přičemž se zachovalo všech 22 čísel.
Hlavním redaktorem a ilustrátorem tohoto časopisu byl Ivan Polák, který však, stejně jako
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drtivá většina dalších autorů nepřežil.
Asi nejplodnějším místem, kde vznikalo nejvíce časopisů, byl domov Nešarim
neboli Jestřáb v budově L 417. Počátkem roku 1944 vycházely v tomto dětském domově
celkem tři časopisy, a to Rim Rim Rim, Nešer a Noviny. Tyto časopisy si navzájem
konkurovaly, ale pravděpodobně nejoblíbenějším se stal Rim Rim Rim, který byl zaměřen
především na sebevzdělávání. Často obsahoval životopisy slavných osobností, epizody
z dějin válečnictví, zapomenuté vynálezy a upozorňoval na slavná místa. „V Rim Rim Rim
nejsou kovbojky. Autory vzrušuje osud planety, její historie, zeměpis a fyzika.“215 I když se
v tomto časopise nachází i oddechová témata, převážnou část zabírá věda a technika.
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Závěr

V diplomové práci Kultura terezínského ghetta očima pamětníků jsem propojila
poznatky z dosavadní odborné literatury s informacemi získanými zhlédnutím rozhovorů
z Archivu vizuální historie Malach, což bylo hlavním cílem celé práce. Jedná se částečně o
odlišné zdroje informací ke stejnému tématu, které se v určitých oblastech doplňovaly, ale
někdy byly i v rozporu. Pro tuto práci byla zásadní práce s výpověďmi pamětníků, kdy
bylo vždy konkrétně třeba ověřit a především zasadit vzpomínky přeživších do
historického kontextu. V případě neshody výpovědi pamětníka s odbornou literaturou se
nemuselo jednat o záměrné zkreslení pravdy, ale konkrétní pamětník nemusel s přímou
realitou přijít do kontaktu, ať už to bylo dáno tím, že si přesně nepamatoval čas svého
pobytu v terezínském ghettu nebo se jednoduše do konkrétní situace nedostal, a tudíž ji
nemohl potvrdit.
Ve své práci jsem dále dospěla k závěru, že obdobný zážitek mohl každý prožívat
poněkud odlišně. Například fotbalové utkání mělo pro samotné hráče odlišný význam než
například pro „pouhé“ diváky. Divák se účastnil fotbalového zápasu pro vlastní potěšení,
rozptýlení a především pro chvilkový útěk z reality, zatímco hráč si často hraním mimo
jiné zajistil i lepší životní podmínky v terezínském ghettu, ať se jednalo o lepší práci, větší
příděly potravin či menší pravděpodobnost povolání do transportu.
Práce dále poukázala na to, jak se jednotlivé výpovědi ohledně stejného zážitku
lišily i v závislosti na intenzitě prožitku a paměti přeživšího. Co bylo pro jednoho
pamětníka velmi důležité, mohlo pro jiného neznamenat téměř nic.
Za podstatné dále považuji skutečnost, že diplomová práce přiřazuje k obecným
historickým pojmům konkrétní příběhy a dodává tak historické skutečnosti „lidštější“
pohled na určitou událost. Konkrétní příběhy a situace tak pomáhají historii lépe pochopit a
tím si ji i lépe zapamatovat. Pamětníci často vzpomínají na konkrétní místa a na mnoho
zdánlivě nepodstatných detailů, které však ve finále utváří celkový pohled na danou
problematiku.
Diplomová práce také ukazuje na neuvěřitelnou a téměř skrytou spolupráci mezi
vězni. Mnoho výpovědí pamětníků z různých profesí, ať se jednalo o loutkaře, kostyméry,
elektrikáře, truhláře apod., dokazují, jak kulturní život v terezínském ghettu výborně
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fungoval. Tyto výpovědi také dokázaly, že například divadlo není pouze o autorech a
hercích, ale také o desítkách jiných lidí, kteří se na přípravě a realizaci podíleli, a díky
kterým mohlo konkrétně divadlo v Terezíně sklízet takové úspěchy.
Závěrem bych ráda poukázala ještě na jeden paradox. Dle dochovaných vzpomínek
je patrné, že i na tak zdánlivě nesvobodném místě, jako bylo ghetto Terezín, probíhala
značně rozsáhlá kulturní svoboda. Byly zde dokonce tolerovány činnosti a zájmy, které by
jinde v nacistické Evropě neprošly, ať se jednalo o hraní zakázaných her či autorů nebo o
hraní jazzu v kavárně na náměstí. Pamětníci často upozorňují na skutečnost, že Terezín byl
jedním z nejkulturnějších a v určité podobě „nejsvobodnějším“ městem Evropy. Na
relativně malém prostoru se „díky“ nacistům nashromáždilo mnoho významných
osobností, které se nenechaly zastrašit a svoji vášeň pro kulturu pěstovaly dále. Lidé
v terezínském ghettu chodili na koncerty a divadelní představení, na které by se za
normálních okolností nikdy nepodívali. Pobyt v ghettu vězně tedy paradoxně ohledně
kulturní stránky velmi obohatil a to i přesto, že Terezín byl zcela nesvobodným městem. Z
hlediska kulturního života se však jednalo o velmi svobodné a plodné místo, což pamětníci
ve svých výpovědích často zmiňují.
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