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ÚVOD 

5 

Terezín je pro každého Čecha symbolem národního utrpení v době 

nacistické nadvlády. Asociuje se především s černobílou bránou vedoucí do 

Malé pevnosti. Mnoho let jiný obraz Terezína v povědomí českého národa 

ani neexistoval. Právě tak byl tvořen oficiální propagandou, která 

z politických důvodů neměla zájem připomínat fakt, že vedle mnoha dalších 

míst v Evropě je město Terezín také symbolem tragedie evropských Židů. 

Památník Terezín, který vznikl na základě usnesení vlády v roce 1947, 

po únoru 1948 pod silným politickým tlakem nabízel veřejnosti především 

historii věznice gestapa v Malé pevnosti a o historii terezínského ghetta 

informoval okrajově, jakoby s jistými rozpaky. Různé pokusy o artikulaci této 

problematiky, zejména v období politických reforem, neměly dlouhého trvání 

a skončily spolu s následujícím utužením režimu. 

Takové zamlžování nebylo nakonec ničím zvláštním. Podobně 

svévolně byla interpretována rovněž historie jiných míst spojených 

s nacistickými zločiny. Dodnes ještě neutichly ozvěny sporů o to, zda neblaze 

proslulý koncentrační tábor Auschwitz v Osvětimi byl táborem především 

židovským nebo především polským. Na místě nacistického vyhlazovacího 

tábora v obci Sobibor se mohl návštěvník dlouhá léta dočítat, že tam zahynuli 

sovětští váleční zajatci. 

Teprve politické změny posledních let otevřely dosud zamlčované 

nebo opomíjené kapitoly českých dějin a Terezín se stále výrazněji dostává 

do národního povědomí jako přestupní stanice na smrt pro lidi 

pronásledované nacisty z rasových důvodů. 



Práce „Úloha Terezína v holocaustu neprotektorátních Židů a její 

reflexe v činnosti Památníku Terezín" v určitém smyslu navazuje na téma 

zpracované v diplomové práci nazvané „Holocaust v českých zemích (se 

zaměřením na poslání a vývoj Památníku Terezín)", obhájené v roce 1993, 

která se v části historické věnovala především osudu českých Židů a v části 

vztahující se k činnosti Památníku Terezín postihovala jeho vývoj prakticky 

jen do roku 1991. Terezínské ghetto však nebylo jen místem tzv. konečného 

řešení židovské otázky ve vztahu k Protektorátu Čechy a Morava, ale stalo 

se místem nuceného pobytu a zčásti také „čekárnou na smrt" pro Židy z 

dalších území. Devadesátá léta přinesla nebývalé změny v působení této 

instituce, které se projevily mimo jiné v šíři záběru jeho aktivit jak po stránce 

obsahové, tak po stránce organizačně technické. 

Tato práce si klade dva základní cíle. Prvním je stručně připomenout, 

jakou úlohu určil Terezínu nacistický koncept tzv. „konečného řešení 

židovské otázky" ve vztahu k Židům německým, rakouským, slovenským, 

holandským a dánským. 

Druhým cílem je ukázat, jak byla ve sbírkové, výstavní, výchovně 

vzdělávací (dříve nazývána kulturně osvětovou) a ediční činnosti Památníku 

Terezín, jediného svého druhu památného místa a muzea v celé České 

republice, problematika holocaustu právě Židů pocházejících z výše 

uvedených území, které dále budeme pro stručnost označovat jako 

"neprotektorátní", prezentována. Na základě analýzy činnosti Památníku v 

průběhu více než padesáti let jeho existence jsem se pokusil zjistit, kolik 

pozornosti bylo věnováno těmto otázkám. 

Celek sestává z pěti kapitol. První kapitola shrnuje dosavadní stav 

poznání sledované problematiky a jeho reflexi v dostupné literatuře, jak z 
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hlediska historie Terezína, tak z hlediska činnosti Památníku Terezín. Další 

dvě kapitoly mají spíše historický charakter. Ve druhé kapitole je nastíněn 

vývoj nacistických plánů likvidace Židů jako národa či rasy od pouhých 

představ po jejich praktickou realizaci. Je zde rovněž uvedena obecná 

charakteristika terezínského ghetta a jeho úloha v pronásledování Židů z 

Německa, odtrženého pohraničí, Rakouska, Nizozemska, Maďarska, Dánska 

a Slovenska. Třetí kapitola je věnována místu a úloze těchto nedobrovolných 

obyvatel ghetta v utváření a pěstování jeho společenského kulturního a 

vědeckého života. Stručně je vysvětlena úloha oddělení samosprávy pro 

volný čas a dále charakterizovány základní okruhy těchto činností jako 

přednášky, hudební a divadelní produkce, literární a samozřejmě také 

výtvarná tvorba. Kapitola čtvrtá se věnuje analýze vývoje Památníku Terezín 

od jeho vzniku v roce 1947 do začátku nového století. Součástí této kapitoly 

je podrobná charakteristika akviziční, výstavní, výchovně vzdělávací a ediční 

činnosti Památníku Terezín, vždy s ohledem k uchování památky a 

připomenutí osudu neprotektorátních Židů vězněných v terezínském ghettu. 

Poslední, pátá kapitola obsahuje nástin srovnání zaměření a forem práce 

Památníku Terezín s činností největšího polského muzea - památníku 

bývalého koncentračního tábora - Státního muzea v Osvětimi. 
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1. AKTUÁLNÍ STAV POZNÁNÍ A JEHO REFLEXE V 

LITERATUŘE 

1.1.. DĚJINY GHETTA TEREZÍN 

Abychom mohli prezentovat charakteristiku dosavadního stavu poznání 

předmětu, musíme především vzhledem k tomu, že práce sleduje více cílů a 

to v širším historickém kontextu, vymezit základní problémové okruhy, kterým 

se budeme věnovat. První je otázka výsledků zkoumání dějin terezínského 

ghetta jako nástroje nacistické politiky genocidy vůči Židům. Nebudeme se 

zde podrobně zabývat hodnocením stavu poznání světové a české 

historiografie v oblasti dějin holocaustu jako takového. Výzkum v tomto 

směru pokročil za poslední roky velmi rychle kupředu a lze konstatovat, že 

základní okruhy otázek, týkající se příčin, mechanismu a chronologie 

holocaustu obecně i ve vztahu k většině evropských zemí, byly zmapovány. 

Vznikla celá řada syntetických prací i dílčích příspěvků, které poskytují 

rozsáhlé informace o tomto období světových dějin. Za všechny zmiňme 

alespoň práce Raula Hilberga The Destruction ofthe European Jews (1985) 

a Preparators, Victims, Bystanders, The Jewish Catastrophe 1933-1945 

(1992), Martina Gilberta Atlas of Holocaust (1988), Daniela Goldhagena 

Hitlerovi ochotní pomocníci (české vydání 1999), Aly Gótza Finál Solution. 

Nazi Population Policy and the Murder of European Jews (1995) Eberharda 

Jáckela, Petera Longericha a Julia H. Schoepse Enzyklopadie des 

Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europaischen Juden (1993) či 

Wolfganga Benze: Der Holocaust (1996). 
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Určitý obraz německých dějin v tomto kontextu nepochybně poskytují 

takové práce jako Hitler and History (1984) od Eberhardta Jáckela, Dějiny 

Německa (české vydání 1995) nebo díla Paula Johnsona, možná spíše 

publicistické povahy, jako jsou Dějiny dvacátého století (české vydání 1991), 

nebo Dějiny židovského národa (české vydání 1995). 

Problematika postavení židovského obyvatelstva v období druhé světové 

války a holocaustu v českých zemích v obecné rovině byla v domácí 

historiografii dlouhá léta prakticky opomíjena. Teprve po roce 1989 se 

objevily práce, které poměrně uspokojivě utřídily a shrnuly základní poznatky 

v této oblasti. Patří k nim například Osud Židů v protektoráte 1939-1945 

(1991), Konečné řešení - genocida českých Židů v německé protektorátní 

politice od Miroslava Kárného (1991) a také pracích Heleny Krejčové (ed.), 

Jany Svobodové Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na 

Moravě v letech 1939 - 1945, Praha 1998 nebo Heleny Krejčové, Jany 

Svobodové a Anny Hyndrákové: Židé v protektorátu - hlášení Židovské 

náboženské obce v roce 1942 (1997). 

Poněkud jiný byl přístup k otázce samotného Terezína. První práce 

věnované zčásti nebo zcela Terezínu a jeho místu v procesu holocaustu 

vyšly v českých zemích již v roce 1947. Byla to práce Richarda Federa 

Židovská tragedie - dějství poslední a práce Emila Utize Psychologie života v 

terezínském koncentračním táboře. Šlo však v podstatě o zaznamenání 

vlastních dojmů a pokus o určitou systematizaci těchto zážitku v obecnějším 

kontextu. První skutečná poválečná monografie zevrubně charakterizující 

terezínské ghetto však vyšla v Německu. Šlo o velmi rozsáhlou práci H.G. 

Adlera Theresienstadt. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaň, vydanou v 

Tubingenu v roce 1955. Sestávala ze tří částí: historické, sociologické a 
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psychologické. I když některé pasáže vyvolávaly a dodnes vyvolávají ostré 

polemiky, nebyla s ohledem na nebývalý rozsah, množství shromážděného 

materiálu a průkopnický charakter dosud překonána. Autor dokázal 

s použitím velkého množství pramenů a samozřejmě také na základě vlastní 

zkušenosti nejen popsat mechanismus fungování ghetta v systému 

nacistické poroby, ale také velmi podrobně zmapoval jeho každodenní život 

po stránce faktografické a také jej analyzoval s použitím sociologických a 

psychologických výzkumných nástrojů. Poté následovala ještě další 

významná práce téhož autora Die verheimlichte Wahrheit (Theresienstadter 

Dokumente) z roku 1958. 

V českých zemích se další příspěvek k poznání dějin terezínského 

ghetta objevil až téměř 10 let později. Byla to práce dvou bývalých vězňů 

Karla Laguse a Josefa Poláka Město za mřížemi z roku 1964, která se 

zasloužila především o seznámení českého čtenáře se základní 

charakteristikou a dějinami ghetta v jednotlivých fázích jeho vývoje. Bohužel 

tato jinak velmi záslužná a na faktografii neobvykle bohatá práce nemá 

přísně vědecký charakter. Postrádá totiž jakýkoliv poznámkový aparát a 

neuvádí žádné prameny, z nichž autoři čerpali velmi zajímavé a cenné 

informace a místy má text dokonce i rysy téměř umělecké literatury. I přes 

tyto výhrady lze říci, že dokázala nejen systematicky a detailně ukázat obraz 

ghetta, ale také přinesla celou řádu statistických informací a přehledů, které 

pomohly lépe pochopit rozměry terezínské tragedie. 

Po velmi dlouhé odmlce se teprve v roce 1991 objevila třetí a zřejmě 

zatím poslední monografická práce velmi důležitá také pro objasnění dějin 

terezínského ghetta, a sice již zmíněná kniha Miroslava Kárného „Konečné 

řešení - genocida českých Židů v německé protektorátní politice". 
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Velký význam pro poznání dějin terezínského ghetta měly výzkumy a 

soupisové akce, jejichž úkolem bylo provedení skutečné bilance terezínských 

vězňů. Za první takovýto materiál lze označit knihu pod redakcí Bořivoje 

Spilky Terezín - ghetto, vydanou Ministerstvem ochrany práce a sociální 

péče ČSR v roce 1945. Nešlo sice o celkovou statistiku vězňů, ale pouze o 

seznam těch vězňů, kteří se dočkali osvobození přímo v terezínském ghettu. 

Rovněž v Německu a Rakousku bylo mnoho pozornosti věnováno 

zpracování tzv. pamětních knih obětí nacismu. Vznikaly v jednotlivých 

lokalitách, např. pamětní kniha berlínských, hamburských či později 

německých Židů (pouze z území dřívějšího západního Německa). Ačkoliv 

prvotně nebyly zpracovávány jako „terezínská tematika", je jejich význam s 

ohledem na průběh deportací z Německa přínosný i pro výzkum a 

dokumentaci dějin ghetta Terezín. V Rakousku vznikl v 60. letech unikátní 

soupis terezínských obětí, jehož rozsah a spolehlivost byly překonány teprve 

nedávno. Část věnována rakouským transportům byla pak vydána knižně. 

Největším výzkumným počinem tohoto typu bylo zpracování databáze 

terezínských vězňů, které zahájil Miroslav Kárný, a která vznikala a dosud se 

doplňuje v Institutu Terezínské iniciativy ve spolupráci s Památníkem 

Terezín. Jejím prvním výstupem se v roce 1995 stala Terezínská pamětní 

kniha - židovské obětí nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945. O 

pět let později bylo vydáno její pokračování, vztahující se zcela k 

neprotektorátním Židům, pod názvem Theresienstadter Gedenkbuch. Die 

Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945, 

která obsahuje jmenné soupisy transportů Židů z území Německa do 

terezínského ghetta a také údaje o jejich dalším osudu. 
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Vedle těchto základních prací vznikaly v Česku další, věnované dílčím 

aspektům terezínské historie, zejména v druhé polovině 90. let. Jsou to 

výsledky výzkumu orientovaných na jednotlivé, často poměrně úzce 

formulované otázky, které by si do budoucna zasloužily určitého syntetického 

zpracování. Patří k nim např. Prominenti v ghettu Terezín Anny Hyndrákové, 

Heleny Krejčové a Jany Svobodové z r. 1996. nebo Osud vězňů 

terezínského ghetta vletech 1941-1944 od Miroslava Kryla z r. 1999. 

Zcela samostatnou kapitolou je v tomto ohledu problematika kulturního 

a duchovního života v terezínském ghettu. Lze konstatovat, že zejména 

poslední období přineslo v tomto ohledu velké množství poznatků a to jak 

dílčích, tak i generalizovaných a byl zodpovězen základní okruh otázek. 

Velký význam pro obecné zmapování kulturního života terezínského 

ghetta měla práce Eleny Makarové Theresienstadt: Culture and Barbarism 

(Stockholm 1995) a zvlášť na přednáškovou činnost se zaměřila velmi 

obsáhlá práce Eleny Makarové, Sergeje Makarova a Viktora Kupermana 

University Over The Abbys (Jeruzalém 2000), která vyšla také v české velmi 

zestručněné podobě pod názvem Univerzita přežití (Praha 2002). 

Otázkám kultury a umění v terezínském ghettu jsou věnovány mimo 

jiné dvě publikace vydané v posledních letech. První z nich je kniha Kunst 

und Kultur in Theresienstadt, kterou vydal Rudolf Wlaschek v roce 2001, 

druhou pak je velmi rozsáhlá a obsahující kromě odborných statí také velké 

množství obrazového materiálu Kultura proti smrti (2002), koncipovaná 

zároveň jako průvodce či katalog k expozicím Památníku Terezín v objektu 

tzv. Magdeburských kasáren. Dílčím způsobem výtvarné umění 

v terezínském ghettu mapuje celá řada studií a menších příspěvků, vydávaná 

v mnoha zemích světa. Jelikož se však jedná o publikace spíše již umělecko-
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historické, tematicky jen okrajově spojené s předmětem této práce, 

nepovažoval jsem za nutné je do tohoto rozboru zahrnovat. 

Mnoho pozornosti vyvolávalo vždy téma hudby a skladatelů 

v Terezíně a také bylo objektem nejrozsáhlejšího bádání. K významným 

pracím věnovaným této problematice patří nepochybně Music in Terezín 

1941 - 1945 od J. Karase, vydaná v New Yorku v roce 1981, práce Milana 

Kuny Hudba na hranici života (Praha 1990), téhož autora Hudba vzdoru a 

naděje - Terezín 1941 -1945 (Praha 2000), soubor statí Lubomíra Peduzziho 

O hudbě v terezínském ghettu (Brno 1999), publikace Musik in 

Theresienstadt (Berlin 1991), či Komponisten in Theresienstadt (Hamburk 

1999) nebo práce Ludmily Vrkočové Hudba terezínského ghetta (Praha 

1981) a Rekviem sami sobě, (Praha 1993). Díky zmíněným badatelům vznikl 

nejen ucelený obraz hudebního života v ghettu jako součást historického 

výzkumu, ale tvorba a interpretační umění byly podrobeny zevrubné 

muzikologické analýze. 

Stranou nezůstávalo ani téma divadla, kterému však bylo věnováno 

méně prostoru. Mezi českou produkcí si zmínku zaslouží především studie 

Evy Šormové Divadlo v Terezíně 1941-1945 (Ústí nad Labem 1973). 

K nejpopulárnějším tématům patří nesporně život terezínských dětí. 

Osudu nejmladších vězňů ghetta se věnoval mimo jiné samostatný výzkum 

vedený v Památníku Terezín, jehož výsledky částečně shrnula Ilona 

Smékalová v příspěvku Kolik dětí zemřelo v Terezíně (TL 1998). Tuto 

problematiku zpracovali dále bývalý dětský vězeň a historik Erik Polák, který 

v článku Terezínská republika ŠKID (TL1993) popsal výsledky výchovného 

úsilí mladých židovských pedagogů v ghettu a dále Miroslav a Margita Kární, 

kteří se pokusili revidovat dříve ustálené představy o počtech a osudech dětí, 
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které prošly Terezínem - Terezínští dětští vězňové (TL 1994). Z dalších prací 

věnovaných tomuto problému je třeba připomenout publikace Motýla jsem tu 

neviděl. Dětské kresby a básně z Terezína (Praha 1993) a práce Marie Rút 

Křížkové, Jiřího Kotouče a Zdeňka Ornesta Je mojí vlastí hradba ghett? 

Básně, prózy a kresby terezínských dětí (Praha 1995), jejichž autoři většinou 

byli terezínskými vězni. 

Problematika Terezína byla předmětem velkého množství článků, 

jejichž bibliografii vedli dlouhá léta manžele Kární. Podle jejich údajů bylo 

takových to článků do roku 1991 zveřejněno více než 400 z toho téměř 250 v 

Československu.1 Ovšem v 90. letech následovalo další posílení zájmu o 

terezínskou problematiku, které se samozřejmě odrazilo v množství nových 

publikací. V roce 1991 byl vydán sborník Osud Židů v protektoráte 1939 -

1945. Od roku 1994 vychází pod záštitou Terezínské iniciativy ročenka 

Theresienstadter Studien und Dokumente (od roku 1996 také v české verzi 

jako Terezínské studie a dokumenty), která se snaží soustřeďovat práce 

všech historiků, jejichž zájmy oscilují kolem terezínského ghetta. Právě v 

tomto časopise se objevila řada dílčích příspěvků domácích a zahraničních 

autorů, věnovaných neprotektorátním Židům v Terezíně. K poznání jejich 

osudu významně přispěla rovněž publikace Terezín v konečném řešení 

židovské otázky, která obsahuje materiály z mezinárodní konference 

historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta. 

Některé příspěvky k dějinám terezínského ghetta lze najit rovněž v 

ročence Terezínské listy (dále uváděno jako TLJ, vydávané od roku 1970. 

1 Miros lav Kárný se o t o m zmín i l ve s v é m př íspěvku Výs ledky a úkoly te rez ínské 

histor iograf ie p roneseném na mez inárodní konferenci historiků k 50. výročí vzn iku 

te rez ínského ghetta, k terá se konala ve dnech 25 . - 28 . l is topadu 1 9 9 1 . V iz . Terezín v 

konečném řešení židovské otázky Praha 1992, s. 24. 
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Památníkem Terezín. Vyjmenujme alespoň některé z nich: Erik Polák 

Spravedlnost vykonaná a nevykonaná (TL 1994 a 1995), Diamant, 

Poznámky k psychologii života v KT Terezín (TL 1995), Vojtěch Blodig Vznik 

terezínského ghetta (TL 1997) a Renata Lipková Právo v nuceném 

společenství (TL 1999). 

Velký význam pro poznání terezínských dějin, zejména v jejich 

každodennosti a z hlediska jednotlivce mají vedle vědeckých výzkumů také 

práce autobiografické a memoárové povahy. Nejcennější jsou samozřejmě 

autentické deníky vězňů, které vznikaly přímo v této době a zachycovaly tak 

nejen dění, ale také atmosféru a pocity autorů. K nejvýznamnějším beze 

sporu patří deník Egona Redlicha, který se dočkal také určité, vědecké 

interpretace v podobě knihy Zítra pojedeme synu, pojedeme transportem, 

Brno 1995, opatřené úvodem a poznámkami M. Kryla. Vedle něj existují také 

deníky Willyho Mahlera (rukopis v Památníku Terezín) nebo Phillipa Mánesa 

(rukopis ve Wiener Library v Londýně). Části některých dalších deníků byly 

zveřejněny v Terezínských studiích a dokumentech nebo Terezínských 

listech (např. deník Evy Roubíčkové - TL 1992, Zrcadlo Terezína - výběr z 

několika deníků - TL 1998). 

Vedle deníků existuje také celá řada publikací vzpomínkového 

charakteru, které vznikly po válce. Za všechny připomeňme alespoň práci 

Hany Greenfieldové Z Kolína do Jeruzaléma. Střípky vzpomínek (Jeruzalém 

1992) nebo Svět bez lidských dimenzí. Čtyři ženy vzpomínají (Praha 1991). 

Je třeba také zdůraznit, že velké množství vzpomínek bylo a je pravidelně 

zveřejňováno v Terezínských listech a Terezínských studiích a dokumentech. 

Jedním z posledních příspěvků k problematice ghetta, který se 

pohybuje na rozhraní publicistiky, historického dokumentu a krásné literatury 
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je kniha Ruth Bondy Jakob Edelstein, ve které autorka vykresluje velmi 

působivý portrét jednoho ze starších terezínského ghetta a poměrně 

podrobně přitom charakterizuje jak realitu Terezína, tak širší kontext 

válečných událostí a holocaustu. 

Celou řadu příspěvků populárního charakteru zaměřenou na dějiny 

terezínského ghetta lze najit rovněž v periodikách jako jsou Židovská 

ročenka, Roš Chodeš nebo v posledních letech také Zpravodaj Terezínské 

iniciativy. 

Za shrnutí dosavadního stavu poznání dějin terezínského ghetta lze 

v určitém smyslu považovat také expozice, které v posledních letech otevřel 

Památník Terezín. Jde především o hlavní historickou expozici v budově 

Muzea ghetta, expozici Svět terezínských dětí v téže budově a také cyklus 

expozic věnovaných jednotlivým oblastem kulturního a uměleckého života 

terezínského ghetta v objektu tzv. Magdeburských kasáren. Všechny tyto 

výstavy vznikaly na základě dlouhodobějších výzkumů, jejichž některé 

výsledky nebyly dosud samostatně publikovány. Všechny tyto výstavy 

připravovaly týmy složené nejen z pracovníků muzea, ale také z významných 

odborníků - externistů a jsou mimořádně bohaté po stránce faktografické a 

také pramenné a ikonografické. O jejich obsahu se blíže zmiňuji v kapitole 

4.6. 
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1.2. SBÍRKOVÁ, VÝSTAVNÍ A EDIČNÍ ČINNOST PAMÁTNÍKU 

TEREZÍN 

Zcela opačně lze hodnotit dosavadní stav poznání vlastní činnosti 

Památníku Terezín. Zatímco problematika holocaustu v Evropě a úloha 

Terezína v nacistických plánech „konečného řešení židovské otázky" patří ve 

světě a v posledních letech také v České republice k nosným výzkumným 

tématům a lze konstatovat jejich uspokojivou úroveň, dosavadní úsilí 

Památníku Terezín v oblasti sbírkové, výstavní a ediční činnosti se 

komplexního zhodnocení ze strany badatelské obce dosud nedočkalo ani 

jako samostatná otázka, ani v širším kontextu paměťových institucí a péče o 

kulturní a historické dědictví lidstva. Lze říci, že veškeré pokusy o 

charakteristiku těchto činností mají do jisté míry charakter sebereflexe a 

všechny byly vždy pouze více či méně dílčími pokusy o uchopení tématu. 

Zmiňme nejdříve dvě menší publikace, které v osmdesátých letech 

vydal přímo Památník Terezín. První vyšla u příležitosti 30. výročí konce 2. 

světové války (Památník Terezín 1945-1985, Terezín 1985), druhá pak k 30. 

výročí vzniku Památníku Terezín (Památník Terezín 1947-1987, Terezín 

1987). Obě měly spíše povahu shrnutí a v duchu tehdejší propagandy spíše 

popisovaly dosavadní úspěchy instituce, vše však bez větší snahy o hlubší 

analýzu působení Památníku jako muzea a výchovně vzdělávací instituce. 

Nejvíce pozornosti bylo věnováno výstavní činnosti Památníku 

Terezín. Prvním příspěvkem k zmapování výstavní činnosti, především však 
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z hlediska stálých expozic byl článek Marie Křížkové Stálé muzejní expozice 

Památníku Terezín (TL č. 2 z roku 1971), ve kterém se autorka pokusila 

nastínit vývoj a proměny těchto expozic. Problematice expozic se později 

věnovaly také příspěvky a zprávy Vojtěcha Blodiga Magdeburská kasárna 

včera a dnes a Nové stálé expozice Památníku Terezín (TL. 26/1998 a 

27/1999) a Marka Poloncarze Nová expozice v Muzeu Malé pevnosti (TL 

23/1995). 

Jediným pokusem o podrobnější zmapování a určitým syntetickým 

pohledem na výstavní činnost Památníku byl rozsáhlejší článek Marka 

Poloncarze K výstavní činnosti Památníku Terezín v letech 1947-1997 (TL 

26/1998), který je upravenou verzí jeho závěrečné práce ze specializačního 

studia muzeologie. Autor se v této práci pokusil u periodizaci činnosti 

Památníku Terezín a vyhodnocení jednotlivých období vletech 1947 až 

1997. Rozsah poznatků o prvních třech stálých expozicích prezentovaných 

v Malé pevnosti je rozdílný a dosti omezený vzhledem k nedostatku pramenů 

(scénář, fotodokumentace). V části věnované krátkodobým výstavám šlo 

spíše o jejich kvantifikaci s ohledem na poměrně velký počet výstav, ale také 

již zmíněný nedostatek pramenné základny. Podle slov autora, dokonce ani 

počet jmenovaných výstav nebyl možná konečný a pro jeho upřesnění by 

bylo zapotřebí podrobné analýzy dobového tisku, zvláště z let 1947 až 1972. 

Částečně se problematiky výstav dotýkají také články nynějšího 

ředitele Památníku Terezín Jana Munka, např. Z historie Památníku Terezín 

(TL 1993) nebo Rozvojové koncepce Památníku Terezín a motivační 

struktura jeho návštěvníků (Terezínské studie a dokumenty 1998, dále 

uváděné jako TSD). 
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Mezi tématy vědeckého zájmu téměř úplně chybí problematika vývoje 

sbírkové činnosti Památníku. Nebyla dosud zpracována žádná práce, která 

by souhrnně charakterizovala historii akviziční práce a obsah sbírek této 

instituce. První informace na toto téma lze nalézt ve výše zmiňovaných 

souhrnných publikacích z roku 1985 a 1987. Teprve v devadesátých letech 

se objevily menší dílčí příspěvky vydané v Terezínských listech a sice krátké 

články Jiřího Brabce Přírůstky do galerie Památníku Terezín za rok 1992 (TL 

22/1994) a Přírůstky do sbírek Památníku Terezín za rok 1993 (TL 23/1995) 

a společný příspěvek Jiřího Brabce, Evy Němcové a Jaroslavy Nytlové 

Přírůstky do sbírek Památníku Terezín za rok 1992 (TL 22/1994). Jak už ze 

samotných názvů vyplývá, šlo spíše o shrnutí akvizičních úspěchů 

v jednotlivých letech, nikoliv však o celkové zhodnocení sbírkotvorné činnosti 

a o sebereflexi Památníku jako subjektu této činnosti ani nemluvě. Určité 

informace o shromážděných sbírkách, zejména výtvarných, lze najit v 

katalozích jednotlivých výstav, organizovaných Památníkem. V jistém smyslu 

se tuto mezeru snažila zaplnit již zmíněná publikace Kultura proti smrti. 

Podmíněnost jejího zařazení do této skupiny vyplývá z faktu, že jde v 

podstatě o průvodce po výstavách, který zmiňuje nejen sbírky Památníku 

Terezín, ale i další díla prezentovaná na těchto výstavách, byť pocházejí z 

jiných institucí. 

Stále nedostatečný je teoretický pohled na sbírky z hlediska jejich 

historicko-dokumentární či historicko-umělecké hodnoty, přestože mezi 

sbírkovými předměty a dokumenty se nachází celá řada unikátních artefaktů 

a to dokonce i v mezinárodním měřítku. Příkladem může být časopis 

„Vědem", vydávaný mládeží v terezínském ghettu, jehož věhlas potvrzuje 

nesčetné množství článků, knih, filmů, audiovizuálních programů a 
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prezentací, zpracovaných po celém světě od USA po Japonsko. Také mezi 

výtvarnými sbírkami jsou zastoupeny práce významných výtvarných umělců, 

jejichž dílo je známo a bývá předmětem zájmu odborníků z Evropy i USA. 

Ediční činnost Památníku Terezín se také nestala předmětem 

samostatného rozboru, neexistuje žádný příspěvek, který by ji alespoň 

částečně zmapoval. V podstatě ji lze sledovat v posledních letech 

prostřednictvím rubriky Terezínská bibliografie zveřejňované v každém čísle 

Terezínských listů. Proto také jsme se její rozsah a obsahové zaměření 

pokusili charakterizovat v kapitole 4.7. 

Od roku 1993 Památník Terezín vydává pravidelně výroční zprávy, 

které obsahují shrnutí činnosti instituce v průběhu kalendářního roku a 

poskytují také informace o všech námi sledovaných formách jeho činnosti. 

Výroční zprávy se tak staly jedním z poměrně důležitých a snadno 

přístupných zdrojů informací o činnosti Památníku Terezín a napomáhají tak 

alespoň letmému seznámení se s rozsahem a hlavními směry jeho působení. 

Přesto však je nutno podotknout, že činnost Památníku jako 

samostatný fenomén a výzkumné téma stále ještě čeká na větší zájem 

odborné veřejnosti. Za dosavadní výsledky v této oblasti stojí ve velké míře 

samotní pracovníci této instituce a jejich příspěvky lze považovat za 

„vedlejší" produkt vlastní vědeckovýzkumné historické a uměleckohistorické 

činnosti. Chybí zcela pohled „zvenčí" , který by sem mohl přinést zajímavé 

výsledky analýzy vývoje a zaměření akviziční a výstavní činnosti, zasazené 

do širšího historického a mezinárodního kontextu. 

Výzkum samotných sbírek, a to jak v oblasti archivních sbírek tak 

zejména pak sbírek historických a umělecko-historických, trpí spíše opačným 

nedostatkem. V synteticky pojímaném pohledu na události v ghettu nebo 
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Malé pevnosti v období druhé světové války chybí domácímu výzkumu často 

pohled analytický, zaměření se na jednotlivé památky z hlediska jejich 

umělecko-historické či dokumentární hodnoty, který si tyto sbírky, 

nepochybně řádící se mezi velmi zajímavé i v celostátním měřítku, zaslouží. 

Zatím však bývají předmětem zájmu spíše zahraničních než českých 

badatelů. 
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2. VYHLAZENÍ EVROPSKÝCH ŽIDŮ 

2.1. KONCEPCE „KONEČNÉHO ŘEŠENÍ ŽIDOVSKÉ OTÁZKY". 

Vznik a úloha terezínského ghetta bezprostředně souvisí s německými 

plány „konečného řešení židovské otázky", které ve více či méně otevřené 

podobě byly součástí ideologie nacistického hnutí. Samotný antisemitismus 

byl v Evropě přítomen stejně dlouho jako židovské komunity v tomto 

světadílu.2 Německý antisemitismus však v novodobé Evropě patřil vedle 

ruského k těm nejagresivnějším a nejbrutálnějším. Právě v 19. století se 

antisemitismus projevil ve své moderní podobě. Tzv. židovská otázka byla 

jedním z často opakujících se témat v polemikách německých filozofů, 

ideologů či politiků. Právě v Německu 19. století se diskutovalo o postavení 

Židů ve společnosti, velmi módní byl pojem emancipace Židů, která je údajně 

měla zbavit fatálního cejchu a začlenit je do moderní německé společnosti. 

Bylo to hledání v mezích tehdejší společnosti jisté protiváhy k zuřivému 

antisemitismu, jehož všudypřítomnost v německy mluvících zemích včetně 

rakouské monarchie měla nepochybně velký vliv na pozdějšího nacistického 

vůdce Adolfa Hitlera už v době jeho mládí, kdy se mimo jiné během tříletého 

pobytu ve Vídni nepochybně formovaly jeho politické názory.3 

Ideologie německého nacionálního socialismu těžila právě z onoho 

moderního antisemitismu spojeného s pseudovědeckými teoriemi o nutnosti 

zachování čistoty rasy. Nacisté myšlenky darwinismu, který je založen na 

předpokladu, že v přírodě z dlouhodobého hlediska přežívají ty odrůdy živých 

organismů, které se dokáží lépe přizpůsobit, přenesli na národy. Ve své 

2 Mart in Gi lbert, Atlas of Holocaust, Pe rgamon Presse 1988, s. 14 
3 Srovnej Eva Hamanová , Hitlerova Vídeň, Praha 1999 
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vulgarizované verzi darwinismu tvrdili, že probíhá neustálý boj na život a na 

smrt mezi národy (případně rasami) a v tomto boji že musí německá rasa 

zvítězit. V programové a autobiografické knize Mein Kampf (Můj boj) Adolf 

Hitler otevřeně zveřejnil principy ideologie, založené na tezi o nadřazenosti 

německého národa a na potřebě vybojovat pro něj životní prostor 

(Lebensraum) na východě. Nacistické myšlení obsahovalo jisté prvky 

eschatologie. V konečném boji na život a na smrt měl německý národ zvítězit 

a pod vedením vůdce založit novou neporazitelnou říši, v níž by se plně 

rozvinuly tvůrčí vlastnosti německé rasy. 

Právě Hitler, který od prvopočátků své politické dráhy hledal v Židech 

viníky všech německých neúspěchů, mohl být přímým autorem myšlenky 

holocaustu. Považoval Židy za příčiny válečné prohry, poválečné těžké 

hospodářské situace, viděl v nich spojence všech nepřátel Německa. Tvrdil, 

že jsou strůjci bolševické revoluce v Rusku. Viděl v nich nepřátele lidstva, 

kteří demoralizují mravné a tvořivé arijské a křesťanské národy lichvou, 

alkoholismem, nemravným uměním, mají na svědomí prostituci, obchod se 

ženami, o údajně "doložených"židovských rituálních vraždách ani nemluvě. 

Svědčí o tom slova z dopisu napsaného v roce 1919, že konečným 

cílem antisemitismu musí být eliminace židovstva. V pozdějších letech 

neurčitý pojem „eliminace" doznával významového posunu a zpřesnění, což 

zcela prokazují myšlenky obsažené v knize Mein Kampf. Zde už je jasně 

řečeno, že „eliminace" má být prováděna mečem.4 

Zde se také svůj antisemitský postoj pokusil odůvodnit tím, že Židé ve 

všeobecném boji, který se řídí zásadou, "že kdo nechce bojovat v tomto 

4 Eberhardt Jacke l , Hitler and History, Hannover and London 1984, s. 46 - 4 7 
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světě, nezasluhuje, aby žil", se chovají specificky. Nedokázali vytvořit svůj 

stát, pro nějž jim nestačilo idealistické obětavosti typické pro Germány, a 

proto bojují jinými způsoby. Jsou příživníky na těle jiných národů, a proto 

musí být zničeni.5 

Veškeré veřejné projevy přívrženců nacismu v Německu byly od 

samého počátku prosyceny antisemitismem, což dokládá třeba jen údaj, že v 

letech 1922 až 1933 bylo jen v Norimberku zaznamenáno přes 200 případů 

hanobení židovských hrobů.6 

P. Johnson charakterizuje Hitlerův postoj k Židům jako antisemitský 

dualismus, který se projevoval tím, že „střídal dvě formy protižidovského 

násilí - spontánní, vysoce emocionální, nekontrolované násilí, pogromového 

charakteru a chladné, systematické, právně podložené a usměrňované násilí 

státní, jehož strůjcem byly zákony a policejní moc".7 Tyto formy se po celou 

dobu jeho působení střídaly podle aktuálních možností a politické situace. 

Kulminací antisemitismu se stalo jeho začlenění jako jednoho z pilířů 

systému státní doktríny Německa po Hitlerově nástupu do funkce říšského 

kancléře. Zpočátku se zde projevovaly výrazné názorové rozdíly, zejména 

mezi Góringem prosazujícím rychlé vytlačení Židů z hospodářského a 

politického života a Goebbelsem, dožadujícím se likvidace vlastního života 

této skupiny. Posledně jmenovaný organizoval jako ministr lidové osvěty a 

propagandy první protižidovské výtržnosti 1. dubna 1933 a také akce 

namířené z velké části proti spisovatelům, vědcům, publicistům či umělcům 

5 Můj boj. Hitler o sobě a svých cílech. Praha 1936, s. 96 a následuj ící . 
6 M . Gilbert, cit. d í l o s . 14 
7 Paul Johnson , Dějiny židovského národa, Praha 1995, s. 4 6 3 
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židovského původu. Bez ohledu na to v rámci organizovaného státního 

teroru namířeného proti všem skutečným či domnělým odpůrcům režimu se 

samozřejmě našlo místo pro perzekuci Židů. Všechny orgány moci, ať státní, 

soudní či místní správy, se pravidelně věnovaly tvorbě a realizaci nekonečné 

řady opatření namířených jednoznačně proti Židům. Okamžitě po převzetí 

moci nacisty začalo "spontánní" pronásledování, především ze strany 

jednotek SA, které na různých místech zastrašovaly, terorizovaly a fyzicky 

napadaly židovské obyvatele. První Židé (především přistěhovalci z východní 

Evropy) byli posíláni do koncentračních táborů. Od prvních dnů nového 

režimu začala být vydávána různá nařízení vztahující se na Židy, omezující 

výkon jejich povolání, vstup do veřejných zařízení atd. Mnoho z těchto 

nařízení bylo vydáváno místními úřady, četné německé obce vyvěšovaly 

značky zakazující Židům vstup na své území. 

Zároveň s tím se rozběhla mohutná stranická propaganda. Vše bylo 

podřízeno jednomu cíli: přípravě „konečného řešení židovské otázky". Bylo 

třeba přesvědčit obyvatelstvo, připravit potřebné instituce a vypracovat 

metody, bez nichž nebyl tento plán realizovatelný. Němcům mělo být jasné, 

že je třeba dodržovat rasovou čistotu a zabránit míšení údajně nadřazené 

německé rasy s jinými, zejména pak židovskou. Milníkem bylo nepochybně 

přijetí říšským sněmem 15.9.1935 zákonů o státním občanství a o ochraně 

německé krve a cti, které rozdělily obyvatelé na dvě kategorie: říšské občany 

a státní příslušníky a vedly k přísnému dokazování rasové čistoty původu. 

Norimberské zákony posvětily stovky dalších kroků, které měly zcela 

zřetelně oddělit Židy od zbytku společnosti, odejmout jim maximum 

8 He lmut Múller, Karl Fr iedr ich Krieger, Hanna Vol l ra th, Děj iny Německa , Praha 1995, s. 275 

a 2 7 7 -278 
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občanských svobod a v neposlední řadě je ekonomicky zničit. Židovský 

majetek musel být registrován, Židé museli používat povinně druhé jméno 

Israel a Sara, mít doklady označeny písmenem J. Byla zavedena opatření, 

která jim zakazovala zastávat některé funkce vykonávat určitá povolání atp. 

Židovským dětem bylo postupně odepřeno vzdělání.9 

Útoky na Židy a jejich veřejné ponižování vyvrcholily v noci z 9. na 10. 

listopadu 1939, známé jako „křišťálová noc". Tato celostátně připravená 

provokace, kterou rovněž připravil Goebbels, měla za následek vypálení více 

než 190 synagog, zdemolování dalších 76 a vydrancování 7500 židovských 

obchodů. V koncentračních táborech a vězeních se po ní octlo asi 26 tisíc 

Židů a nacistická vláda nařídila židovským organizacím zaplatit pojišťovnám 

jednu miliardu marek jako náhradu za pojistné, které musely tyto pojišťovny 

vyplatit židovským obcím a jednotlivcům.110 

Všechna zmíněná opatření však vedla především k diskriminaci, 

izolaci a zastrašování Židů, kteří měli být odstranění ze společnosti, ale 

neznamenalo to ještě přikročení ke skutečné genocidě. Hlavním nástrojem 

„očišťování" Německa byla v této fázi emigrace. Tato tendence se 

projevovala i později, kdy došlo k obsazení Rakouska. Ve Vídni koncem 

května 1939 vznikla z Eichmannovy iniciativy Ústředna pro židovské 

vystěhovalectví, která se měla věnovat židovské problematice. Podobné 

instituce vznikly pod vedením Eichmanna také v Praze a Berlíně.11 Tlak na 

emigraci trval ještě dlouho a její omezení bylo ve velké míře spojeno 

s vypuknutím druhé světové války. 

9 Karel Lagus, Josef Polák, Město za mřížemi, Praha 1964, s. 20 - 21 
1 0 Dušan Hamšík , Druhý muž třetí říše, Praha 1986, s. 218 
1 1 Vác lav Král : Zločiny proti Evropě, P raha 1964 s. 161 - 1 6 2 
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Během nacistické expanze v Evropě doznávala koncepce „konečného 

řešení" jistých změn a samozřejmě byla postupně konkretizována. Zcela 

zřetelným vyjádřením Hitlerových plánů vůči Židům a důkazem, že šlo o 

dlouhodobý a pečlivě připravovaný proces, bylo jeho vystoupení v říšském 

sněmu, kde prohlásil, že výsledkem nové světové války bude zničení 

židovské rasy v Evropě. Potvrdil tak na jedné straně fakt, že útok proti Židům 

se stal součástí okupační politiky na již obsazených územích (Rakousko, 

Sudety a také samozřejmě Protektorát Čechy a Morava), na druhé fakt, že se 

Německo připravuje na nová válečná tažení.12 

S vypuknutím 2. světové války a postupným obsazováním území řady 

evropských států muselo dojít k přehodnocení dosavadních cílů nacistické 

politiky, protože na jedné straně ubývalo příležitostí k emigrací (uzavření 

hranic britského impéria) a na druhé na nově dobytých územích žily poměrné 

velké židovské komunity. V této chvíli se začaly realizovat dva hlavní záměry 

nacistického Německa v oblasti národnostní a rasové politiky, které z 

hlediska územního byly nadnárodní a nadstátní. V této části Evropy mělo 

proběhnout rozsáhlé řízené migrace obyvatelstva, v jejichž důsledku se měla 

zcela změnit etnická mapa nového německého státu. Prvním z nich byl tzv. 

generální plán Východ (Generalplan Ost), jehož důsledkem měly být 

obrovské přesuny a hromadná likvidace národů střední a východní Evropy. 

Tento plán se nacistům nepodařilo v praxi realizovat. Cíle druhého -

konečného řešení židovské otázky - se postupně zpřesňovaly v průběhu 

války. V rozkazu z 21.9.1939 Heydrich vysvětloval úřadovnám bezpečnostní 

policie na okupovaných územích zásady zacházení se židovským 

obyvatelstvem. Tyto kroky zahrnovaly především postupnou koncentraci Židů 

1 2 E. Jáckel, cit. dílo s.49 
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ve větších sídlech.13 Na obsazených územích začala obvykle v bývalých 

židovských čtvrtích vznikat nová nucená společenství - ghetta, která na první 

pohled měla působit dojmem samosprávných celků řízených židovskými 

radami (Judenráthe). Největší ghetta existovala v Lodži (až 200 tisíc 

obyvatel) a Varšavě (445 tisíc obyvatel), dále také ve Vilnu, Kovně či 

Bialystoku, prakticky však ve všech větších městech, kde před válkou žily 

židovské komunity. Existenční podmínky v těchto uzavřených čtvrtích byly 

otřesné a např. ve varšavském ghettu v důsledku hladu a nemocí zemřelo za 

necelý rok 83 tisíce osob. Tato ghetta se postupně vylidňovala jednak kvůli 

deportacím na nucené práce, jednak do vyhlazovacích táborů.1 4 Souběžně 

stále ještě však probíhala vystěhovalecká akce, v jejímž rámci se Židé mohli 

na vlastní náklady vystěhovat do jiných evropských a mimoevropských zemí. 

Tato řízena emigrace byla zastavena v září 1941, kdy v důsledku stále se 

rozšiřující války , prudce ubývalo zemí, kam byla emigrace možná.15 

Celý tento grandiózní projekt však v praxi znamenal dokonalý zmatek. 

Snaha postupně přesouvat židovské obyvatelstvo, ale také Poláky stále dál 

na východ, se křížila s procesem migrace etnických Němců do vlasti. 

Chyběla koordinace transportů, nedostávalo se technických prostředků a 

navíc německé vedení Generálního gouvernementu, který měl být hlavním 

cílem deportací se nechtělo smířit s faktem, že se stane územím plným 

„méněcenného obyvatelstva". Proto se také polské území nakonec nestalo 

cílovým místem židovských deportací a jejich celkový počet byl oproti plánu 

zanedbatelný.16 

1 3 K. Lagus, J . Polák, cit. dí lo, s.34-35 
1 4 P. Johnson , Děj iny ž idovského národa, s. 484 -487 
1 5 K. Lagus, J . Polák, cit. dí lo, s. 33 
1 6 Mark R oseman , Setkání ve vile u jezera, Praha 2003 , s. 31 a násl . 
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Zahájení války se Sovětským svazem bylo dalším přelomovým 

okamžikem v zacházení nacistů se Židy, ale také s dalšími skupinami 

obyvatelstva. Z pohledu nacistů se nejednalo o běžný válečný konflikt, ale o 

boj proti hlavnímu ideologickému a rasovému nepříteli německého národa. 

Nacisté od dvacátých let vyhlašovali bolševismus za největší hrozbu 

evropské společnosti a tvrdili, že sovětský režim je zástěrkou židovského 

spiknutí, jehož cílem je ovládnutí ostatních národů. Ihned poté na 

obsazených územích začaly v týlu německé armády působit čtyři 

pohotovostní skupiny SS (Einsatzgruppen), které měly za úkol likvidovat 

komunistické funkcionáře, Židy ve stranických a státních funkcích a další 

"radikální živly". Ve skutečnosti však hlavní úlohou těchto jednotek bylo 

vyvražďování židovských komunit. Zpočátku byli vražděni pouze židovští 

muži, ale brzy s nimi byly zabíjeny i židovské ženy a děti. Odhaduje se, že 

celkem tyto jednotky za pomoci místních milicí a v koordinaci s armádou 

vyvraždily zhruba 1.25 milionu Židů a statisíce dalších sovětských občanů. 

Nutno podotknout, že v tomto případě šlo o spojení dvou pilířů 

německé ideologie a sice antisemitismu s antibolševismem, což vyplývalo 

z faktu, že Hitler byl vždy jednoznačně přesvědčen o vůdčí úloze Židů 

v ruské revoluci 1917 a potom v politice sovětského státu. 

Dodnes je problematické přesně vymezit, kdy se válečné tažení, 

doprovázené masovými vraždami, proměnilo ve skutečnou realizaci 

promyšleného plánu organizované genocidy Židů, kdy pojem „konečné 

řešení" znamenal už jenom fyzickou likvidaci a také není jednoznačně 

zodpovězená otázka, zda tato organizovaná genocida byla spuštěna 

bezprostředními rozkazy z nejvyšších míst. Názory historiků se v tomto 
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ohledu velmi liší a novější výzkumy spíše zpochybňují starší závěry, než aby 

je zpřesňovaly. 

Již v lednu 1941 se Hitler vrátil ke svému výroku o tom, že Židé budou 

brzy zničení. V březnu 1941 začalo vedení branné moci a SS vypracovávat v 

souvislosti s předpokládaným útokem na SSSR směrnice týkající likvidace 

Židů na obsazených sovětských územích. Zároveň bylo rozhodnuto, že Židé 

z Generálního gouvernementu budou deportováni na východ spolu se 

sovětskými Židy.1 7 Je sice známo, že Goring plán přípravy konečného řešení 

židovské otázky na evropském území podepsal 31.7.194118,ale jeho koncept 

měl Heydrich vypracovat už v březnu 1941. 1 9 Zpochybňováno bývá i 

Hossovo tvrzení, že jej Himmler v létě 1941 povolal do Berlína a tam jej měl 

požádat, aby v Osvětimi vybudoval „nejproduktivnější" komplex táborů pro 

vyhlazení evropských Židů. 2 0 Řada vědců se přiklání ktomu, že tento 

rozhovor se konal mnohem později. Jak uvádí M. Roseman, neexistuje 

dostatek informací pro určení jednoznačné chronologie vývoje myšlenky a 

uskutečnění genocidy. I když neexistují dokumenty, které by obsahovaly 

Hitlerovy pokyny ve věci holocaustu, z celkové logiky chodu nacistického 

aparátu, je však zřejmě, že každý krok musel být vůdcem potvrzen a 

schválen.21 Není tedy nutné si pokládat otázku, kdo stál za rozhodnutím o 

tom, že se hojně užívaná slova „konečné řešení", „očištění od Židů", 

„deportace" nebo „evakuace" stanou jednoznačnými synonymy pro fyzickou 

likvidace a organizovanou vraždu. Otázkou zůstává, kdy došlo v Hitlerově 

1 7 A n n a Hyndráková , He lena Krejčová, Jana Svobodová, Prominenti v ghettu Terezín 1942-

1945, Ú S D A V Č R 1996, s. 16-17. 
1 8 Jácke l cit. dí lo s. 53 
1 9 M. R o s e m a n , cit. dí lo s. 51 
2 0 D. Hamšík , cit. dí lo s. 247 
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myšlení a tedy i v myšlení a postojích jeho nejbližších spolupracovníků a 

stoupenců k tomuto posunu a jakou roli v tomto procesu hrála konference, 

kterou svolal Reinhard Heydrich, podle vlastních slov jmenován Goeringem 

„pověřencem pro přípravu konečného řešení židovské otázky v Evropě" do 

vily na berlínském předměstí ve Wannsee na den 20.1.1942. Najednání bylo 

pozváno patnáct funkcionářů, především zástupců ministerstev a institucí 

pověřených správou východních území. Schůzka, která se původně měla 

konat již v prosinci 1941, měla na programu projednání dosavadních 

výsledků procesu tzv. „řešení židovské otázky" a dalších úkolů v této oblasti. 

Podle protokolu se měli Žide „posílat na práce na Východ ...(kde) .... budou 

pracovat na stavbě silnic, přičemž jich bezpochyby velká část zmizí 

přirozeným úbytkem. Se zbytkem, který v každém případě nakonec zůstane, 

se bude muset vhodně naložit, protože tu nepochybně půjde o část 

nejodolnější, představující přirozený výběr, na který je třeba pohlížet při 

propouštění na svobodu jako na zárodek nového židovského rozmachu."22 

Realizace konečného řešení se měla týkat jak všech okupovaných území, 

tak do budoucna dalších evropských států a tedy celkem asi 11 milionů 

osob.Evakuace měla probíhat postupně až do úplného vyřešení celého 

problému.23 

Někdy bývá tato konference označována jako signál k zahájení tzv. 

konečného řešení, ale již z výše uvedeného je patrné, že tomu tak být 

nemohlo a celý proces byl odstartován již daleko dříve. Její účastníci sice 

patřili mezi vysoké úředníky, nebyly to však skutečné špičky nacionálně 

socialistického režimu, které mohly rozhodnout o strategických otázkách 

2 1 M. R o s e m a n , cit. dí lo s. 52 , 70-71 
2 2 M. R o s e m a n , cit., dí lo s. 137 
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dalšího vývoje, nebyl to dokonce ani samotný Heydrich. Konference ve 

Wannsee byla jen jedním z článků dlouhého řetězce kroků v rámci tzv. 

"konečného řešení, který podle Rosemana „byl spíše mezníkem 

naznačujícím, že genocida se stala oficiální politikou (...) Nešlo o rozhodnutí, 

zda zabíjet, či nikoli, ale prostě jen o to, kdy zabíjet a v jakém pořadí. V tomto 

ohledu Protokol z Wannsee skutečně zachycuje rozhodující přechod 

v německé protižidovské politice, přechod od kvazigenocidálních deportací 

k jednoznačnému programu masového vyvražďování".24 

Již v roce 1941 začalo vyhlazování polských Židů - zpočátku formou 

masových poprav, později ve zvlášť k tomu vytvořených zařízeních. Prvním 

táborem postaveným za účelem co nejefektivnějšího vyhlazování vězňů byl 

tábor Kulmhof (dnes Chelmno nad Nerem) v Polsku - na území tehdejší 

Vartské župy Chetmno (Kulmhof). Zde také poprvé byla instalována zařízení 

pro hromadné mechanické vraždění lidí. Byly ktomu použity uzavřené 

nákladní automobily, do kterých byly potrubím vyvedeny výfukové plyny 

z motorů. Tato zařízení byla v provozu od prosince 1941 do dubna 1943 a 

pak znovu od června 1944. V táboře zahynulo 152 tisíce Židů a asi 5 tisíc 

Romů. Oběti pocházely z ghett Lodž, Vartské župy a také z Německa, 

Rakouska a Česka.25 

Hledání efektivních metod genocidy začalo ale už o něco dříve. V září 

1941 - několik měsíců před začátkem vyhlazování v Chelmnu, bylo asi 600 

sovětských válečných zajatců a dalších 250 vězňů zabito v Osvětimi 

2 3 Karol Grunberg , Hitlerova černá garda, Praha 1 9 8 1 , s .243 
2 4 M. Rose m a n , cit. dí lo s. 131-132 
2 5 Údaje o vyh lazovac ím táboře Ku lmhof pocházej í z of iciální internetové stránky Haus der 

Wannsee-Kon fe renz Gedenk - und Bi ldungsstát te www.qhwk .de 
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cyklonem B. Koncem roku 1941 byly zahájeny deportace říšských Židů na 

východ a první poprava se konala 25.11.1941 v Kaunasu.26 

Zde je si třeba povšimnout faktu, že metody a institucionální rámec 

celého postupu „konečného řešení židovské otázky" nebyly všude stejné. 

Zatímco na obsazených územích Polska a SSSR nacisté přistoupili k 

likvidaci prakticky od začátku a nesetkávali se s téměř žádnými překážkami 

ať už politické či technické povahy, v okupovaných zemích západní Evropy, 

dále v Rakousku nebo na území protektorátu a konečně v samotném 

Německu se zpočátku deportace a popravy konaly jen sporadicky. Teprve 

konec roku 1941 a rok 1942 přinesly urychlení deportací a hlavně značný 

růst počtu obětí. 

Po konferenci ve Wannsee však lze pozorovat jisté známky zrychlení 

celého procesu obludné masové vraždy, což potvrzuje úlohu berlínského 

setkání. V březnu 1942 začalo plynování Židů v táboře Belžec - jihovýchodně 

od Lublinu. Zde na železniční trati Lublin - Lvov vznikl první vyhlazovací 

tábor, v němž byli vražděni Židé z Generálního Gouvernmentu, ale také oběti 

deportací z jiných zemí. V období od března do prosince 1942 bylo 

výfukovými plyny usmrceno více než 600 tisíc osob.27 

Od března nebo dubna téhož roku do října 1943 fungoval v lublinském 

distriktu další vyhlazovací tábor Sobibor, který disponoval dokonce pěti 

komorami. Byli sem přiváženi Židé z celého Polska a mnoha evropských 

H.G. Adler , Theresienstadt. DasAntlitz einer Zwangsgemeinschafí Tub ingen 1955 s. 810 
2 7 v iz in terentová s t ránka Haus der Wannsee -Kon fe renz Gedenk - und Bi ldungsstát te 

w w w . q h w k . d e 

33 

http://www.qhwk.de


zemí. Celkem se počet obětí odhaduje asi na 250 tisíc Židů. Po povstání 

vězňů v říjnu 1943 nacisté tábor zlikvidovali.28 

V červnu 1942 byl severovýchodně od Varšavy zřízen třetí takový 

tábor - Treblinka, který fungoval do srpna 1943. V tak krátké době vněm 

zahynulo více než 800 tisíc osob z různých evropských zemí - většinou Židů. 

Rovněž zde v srpnu 1943 vypuklo povstání a po něm v listopadu byl tábor 

definitivně zrušen a stopy po něm zahlazeny.29. Ve všech třech případech šlo 

o zařízení určená k okamžité masové likvidaci obětí tam dopravených.30 

Tímto způsobem byly dříve použité metody vraždění (jako popravy 

zastřelením, smrtící injekce) nahrazeny novými efektivnějšími, zejména 

tehdy, kdy se prostředkem průmyslově prováděné genocidy stal kyanid 

známý jako Cyklon B.31 Klíčovou úlohu v tomto procesu od října 1942 pak 

měly dva velké koncentrační tábory na území dnešního Polska - Majdanek v 

Lublinu a komplex táborů Auschwitz - Birkenau.32 

Koncentrační tábor v Lublinu, známý spíše jako Majdanek, byl po 

Osvětimi druhým největším nacistickým táborem v Evropě. O jeho zřízení 

jako koncentračního a zajateckého tábora bylo rozhodnuto v polovině roku 

1941. Ve skutečnosti však plnil i řadu dalších funkcí, především pak 

vyhlazovací. Nedostatek pramenů neumožňuje zjištění přesného počtu obětí. 

2 8 Úda je o táboře Sob ibór pocházej í z of ic iální internetové s t ránky Muzea ve měs tě W l o d a w a 

h t tp : / /muzeumplw.webpark .p l / 
2 9 Údaje o táboře Treb l inka pocházej í z of iciální internetové stránky obce Kosów Lacki 

www.kosowlack i .p l / t reb l inka.h tm a w w w . q h w k . d e 
3 0 Srov. m i m o j iné K. Lagus, J . Po lák cit. dí lo s. 290-296 
3 1 V . Král, cit. dí lo, s .195 
3 2 V . Král, cit. dí lo, s .196 
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Odhaduje se však, že vněm zahynulo asi 230 tisíc osob, z čehož asi 100 

tisíc tvořili Židé.3 3 

Skutečně výjimečné postavení v procesu holocaustu měl největší 

koncentrační tábor v Evropě Auschwitz - Birkenau, vybudovaný v polském 

městě Osvětim. Vznikl v polovině roku 1940 a tedy více než rok před 

zahájením „konečného řešení židovské otázky". Měl to být především další 

koncentrační tábor, podobný těm, které vznikaly již od poloviny 30. let. Tuto 

roli plnil po celou dobu, ale od roku 1942 se stal také největším nacistickým 

táborem smrti. Oficiálně prošlo táborem asi 400 tisíc zaregistrovaných vězňů 

(z toho asi 200 tisíc Židů) a asi polovina z nich zde zahynula. 

Od r. 1942 začal tábor plnit druhou úlohu - stal se místem masové 

genocidy evropských Židů. Tito lidé neprošli táborovou evidencí, a proto 

počet obětí lze pouze odhadovat. Odhaduje se, že do Auschwitz bylo takto 

posláno asi 1,1 milionů Židů, z nichž asi milion zde zahynul.34 

V důsledku nacistické politiky genocidy, nazývané eufemisticky 

„konečné řešení židovské otázky", zahynuly na území Evropy ve 

vyhlazovacích táborech, při hromadných popravách, v důsledku pobytu 

v koncentračních táborech nebo ghettech, jako oběti nacistického hesla 

„Vernichtung durch Arbeit" (ničení prací), na pochodech smrti a z mnoha 

dalších příčin způsobených válkou více než 6 milionů Židů, tedy více než 2/3 

z židovských obyvatel předválečné Evropy. Tímto způsobem zmizely celé 

rodiny, někdy i celé vesnice a městské čtvrti jenom proto, že židovské 

obyvatelstvo se stalo prvním a hlavním cílem Hitlerovy politiky. Není úkolem 

3 3 Úda je pocházej í z of ic iální in ternetové s t ránky Státního M u z e a Ma jdanek 

www.ma jdanek .p l 
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této práce podrobně analyzovat průběh konečného řešení, charakterizovat 

jednotlivé akce či provádět jeho celkovou bilanci, která je ostatně dostupná v 

příslušné literatuře. Výsledky nacistického řádění jsou popsány jednak jako 

celek, jednak ve vztahu k jednotlivým komunitám či z hlediska toho kterého 

koncentračního tábora nebo místa masové likvidace. V další části práce se 

soustředíme na terezínské ghetto, které rovněž hrálo určitou úlohu v tzv. 

"konečném řešení židovské otázky" - v případě Židů z území Německa, 

Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska. 

2.2. ÚLOHA TEREZÍNSKÉHO GHETTA V PROCESU VYHLAZENÍ 

EVROPSKÝCH ŽIDŮ 

Terezínské ghetto bylo jedním z významných elementů zrůdného 

nacistického plánu, eufemisticky nazývaného „konečné řešení židovské 

otázky". Jeho vznik byl nepochybně spojen s představou, jakým způsobem 

bude tento plán realizován na území Protektorátu Čechy a Morava. 

V podstatě to bylo logické završení všech předchozích kroků, které pod 

přísnou kontrolou nacistů realizovaly protektorátní orgány a do jisté míry 

rovněž samotná židovská komunita nebo spíše její vedení. Protižidovská 

kampaň, realizovaná přesně podle říšského vzoru a na základě tzv. 

norimberských zákonů, zahrnovala arizační politiku, otevřené nebo skryté 

zabavování majetku, omezování osobních svobod (tzv. ghetto beze zdí) a 

končila nucenou koncentrací, které měl sloužit právě Terezín.35 

3 4 Úda je pocházej í z of ic iální in ternetové s t ránka Státního muzea v Osvět imi 

www.auschwi tz .o rq .p l 
3 5 Podrobně o nacist ické pol i t ice vůč i protektorátním Ž idům psal M. Kárný v knize Konečné 

řešení. Genocida českých Židů v německé protektorátní polnice, Praha, A c a d e m i a 1 9 9 1 , 

dále také sborník Osud Židů v protektoráte 1939-1945, Praha, Tr izonia 1 9 9 1 . 
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Nakonec terezínské ghetto vzniklo oficiálně na základě memoranda 

židovské náboženské obce pod názvem Ghettoizace Židů v protektoráte 

Čechy a Morava, jenž však ve skutečnosti bylo již jen plněním rozhodnutí 

německých okupačních orgánů, která postupně krystalizovala v období od 

srpna do října 1941. Bylo logickým důsledkem vývoje nacistické strategie v 

židovské politice. Na poradě 10.10.1941 Heydrich vyložil celou koncepci 

ghettoizace na českém území. Původní představa o rychlém "očištění 

protektorátu" od Židu byla nesplnitelná a tak jí nahradilo řešení v podobě 

ghetta. Poté Ústředna zapojila do připrav na území izolaci Židů také 

Židovskou náboženskou obec v Praze.36 Lokalizace ghetta v Terezíně 

neměla stejnou logiku jako vznik ghett na území Polska, protože zde před 

válkou Židé nežili. Postupně byly zavrženy myšlenky na výstavbu 

barákového tábora a vytvoření ghett na předměstích Prahy a Brna a 

Židovská náboženská obec dostala úkol vytypovat města, která by mohla 

posloužit k tomuto účelu.37 Představy vedení české židovské komunity však 

zůstaly z velké části nenaplněny a volba padla na Terezín i přes jeho nepříliš 

lichotivé hodnocení. Tábor byl zřízen plně podle směrnic a pod kontrolou 

nacistické Zentralstelle fur Judische Auswanderung, která se však už dávno 

nevěnovala úkolům obsaženým v názvu. Tábor měl velmi propracovanou 

vnitřní hierarchickou strukturu, kde každý úsek (počínaje jednotlivými 

ubikacemi a konče budovami) měl své vedení. Vrcholem této pyramidy byla 

samospráva ghetta a především vedoucí ghetta, jeho zástupce a 

sedmičlenná rada starších. Vše bylo uspořádáno tak, aby u řádových 

Terezínská pamětní kniha, Praha 1995, s. 29-31 

K. Lagus , J . Polák, cit. dí lo, s. 65-67 
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obyvatel ghetta vznikal dojem relativní autonomie a skutečné řídící centrum -

německé velení zůstávalo v pozadí.38 

Správa ghetta měla na starosti veškerý provoz tábora. Její střed tvořil 

sekretariát, na který byla napojena tři oddělení: bezpečnostní, ústřední 

evidence a banka židovské samosprávy, která neměla žádný praktický 

význam a byla typickým nacistickým podvodem.39 

Dále samosprávu tvořilo pět oddělení: oddělení pro vnitřní správu 

(zahrnovalo soud, ubikační oddělení, správu budov, matriční oddělení, poštu 

a transportní oddělení), hospodářské oddělení (výrobu, proviantům, správu 

materiálu, sklady zemědělství, dopravu), finanční oddělení, technické 

oddělení (dílny, kreslírnu, opravárenské a údržbářské práce) a zdravotní 

oddělení.40 Kromě těchto oddělení, jejichž vedoucí tvořili radu starších, se 

postupně osamostatnilo tzv. pracovní ústředí, které mělo dbát na to, aby 

všichni práceschopní (dle nacistických měřítek) byli patřičně zaměstnáni. 

Dále je třeba také uvést oddělení péče o mládež a oddělení pro volný čas 

(Freizeitgestaltung), které mělo obrovský význam pro existenci kulturního 

života v Terezíně.41 

Vnitřní organizace a struktura terezínského ghetta se podobala 

způsobu organizace ghett tvořených na území okupovaného Polska. 

Například v ghettu Litzmannstadt (Lodž) byl německé správě ghetta podřízen 

židovský správní aparát tzv. Áltestenrat (Rada starších), v jehož čele stál Der 

Álteste der Juden in Litzmannstadt Getto (Starší Židů lodžského ghetta), tedy 

3 8 Detai lní popis fungování ghet ta v iz . např. K. Lagus, J.Polák: Město za mřížemi , Miroslav 

Kárný, Terezínský koncentrační tábor v plánech nacistů. In: Českos lovenský časopis 

historický, 1974, č. 5 
3 9 K. Lagus , J . Polák, cit. dí lo s .118-120 
4 0 A d l e r , cit. dí lo s .226-238 
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obdobně jako v Terezíně, existovala funkce židovských starších 

(Judenáltester) a Rady starších. Celá správa byla v obou případech poměrně 

rozvětvena a sestávala z mnoha různých odborů a oddělení, např. zdraví, 

zásobování, soud, policie atd. Vzhledem k podstatně větším rozměrům 

lodžského ghetta byl jeho aparát samozřejmě větší a zahrnoval např. 

ústřední kancelář výrobních dílen nebo správu tramvají. Dalším zásadním 

rozdílem byl fakt, že zatímco terezínské ghetto bylo vytvořeno zcela uměle v 

místě, kde předtím žádná židovská komunita nepůsobila, lodžské bylo, stejně 

jako celá řada dalších polských ghett, zřízeno v severní části města, v němž 

Židé tvořili v roce 1939 téměř 35% obyvatelstva.42 

Terezínské ghetto vznikalo v době, kdy podle původních představ měl 

být protektorát již zcela „očištěn" od Židů. Prakticky se však tato Hitlerova 

představa ukázala být naprosto nerealizovatelná. Možná právě proto měli 

protektorátní Židé být místo původních záměrů deportace např. do lodžského 

ghetta, nejprve soustředěni v některé lokalitě Čech nebo Moravy. Není bez 

zajímavosti, že již koncem roku 1941 byly vypracovány plány, podle nichž 

měli do terezínského ghetta přicházet nejen protektorátní, ale také němečtí 

Židé.4 3 

Celkem bylo do ghetta v Terezíně zavlečeno (případně se v něm 

narodilo) přes 140 tisíc osob z mnoha evropských zemí a dalších 15 tisíc 

sem přišlo v závěru války tzv. evakuačními transporty. Tyto údaje jsou 

orientační, přesná čísla už nikdy nikdo nezjistí, a proto se v jednotlivých 

pramenech od sebe liší. První ucelenou statistiku vězňů ghetta přinesl H.G. 

4 1 H.G. Adler , cit. dí lo, s. 225 , 238 .239 a 239-240 
4 2 Jul ian Baranowsk i , tódzkie getto 1940-1944 V a d e m e c u m , Lodž 1999 
4 3 Sybi l Mi l ton, Postavení Terezína v konečném řešení. In: Terezín v konečném řešení 

židovské otázky, P raha 1992, s. 43 
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Adler; v šedesátých letech další zveřejnili Lagus a Polák, nejnovější údaje 

obsahuje databáze spravovaná Institutem Terezínské iniciativy a 

Památníkem Terezín (viz. příloha č. 1). 

Terezínskému táboru se v české a zahraniční historiografii přisuzuje 

několik úloh. Tyto funkce neplnil tábor vždy všechny současně. Některé se 

realizovaly paralelně, některé byly v určitém období potlačeny, jiné zase 

vystupovaly do popředí. Jejich význam a intenzita vyplývaly především z 

okamžitých cílů a potřeb nacistického aparátu a potažmo od celkové válečné 

situace. 

První a základní funkcí terezínského ghetta byla úloha sběrného a 

průchozího tábora. Zpočátku se týkala protektorátních Židů, od června 1942 

zahrnovala také Židy z Německa, Rakouska a postupně také Nizozemska, 

Dánska a Slovenska. Do Terezína přišlo celkem 526 transportů z výše 

uvedených území. Z Terezína na východ odejely od ledna 1942 do konce 

října 1944 63 transporty. Pouze v první fázi deportací na východ se konečné 

stanice transportů střídaly. Vězni byli vyváženi do různých menších táborů ve 

východním Polsku nebo k přímé likvidaci na území Běloruska a Litvy. Později 

již byla naprostá většina transportů posílána do koncentračního tábora 

Auschwitz-Birkenau. Průchozí funkci plnil Terezín velmi spolehlivě, téměř 

64% deportovaných do Terezína bylo z ghetta posláno dále na východ (viz 

příloha č. 1). 4 4 

Úlohu ghetta pro staré začal Terezín plnit v souvislostí s deportacemi 

německých a rakouských Židů. V těchto transportech zcela jednoznačně 

převažovali lidé v poproduktivním věku, hlavně váleční poškozenci a nositelé 

4 4 Mi ros lav Kárný, Terezínský koncentrační tábor v plánech nacistů In: Český časopis 

histor ický 1974, č. 5 s .675 a násl . 
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válečných vyznamenání, kteří do Terezína cestovali v domnění, že jedou do 

lázní a byli nuceni svůj pobyt dopředu zaplatit. Po prvních transportech z 

Německa a Rakouska podíl vězňů starších 65 let činil 36% a snížení tohoto 

podílu dosáhli nacisté koncem roku 1942 tím, že řadu těchto lidí poslali 

východními transporty na smrt.45 

Funkce ghetta pro staré však navzdory tomu byla nacisty i nadále 

proklamována, což dokládá i Himmlerovo zamítnutí dalších deportací starých 

lidí z Terezína s odůvodněním, že v Terezíně mají staří lidé v klidu žít a 

umírat. Ghettem pro staré se Terezín stal opět po podzimních transportech v 

roce 1944, do nichž byli zařazováni především mladí lidé. 

V období od léta 1943 až do září 1944 se prvoplánovou stala funkce 

propagandistická. Terezín měl být také určitým alibi, zpočátku nejspíše pro 

protektorátní veřejnost a správu, později však začal převažovat její 

mezinárodní aspekt, zejména poté co Německo nedokázalo zrealizovat své 

válečné plány. Terezín měl snad přispívat k uklidnění veřejného mínění nebo 

být jakýmsi „esem v rukávu" pro případná separátní jednání s protivníky. Pro 

tyto účely probíhala v ghettu okrašlovací akce. Poté mohla město navštívit 

delegace mezinárodního výboru Červeného kříže a nakonec byl natočen 

propagandistický film „Vůdce daroval Židům město". Vše proto, aby byla 

zastřena pravda o osudech nejen téměř 150 tisíc nedobrovolných obyvatel 

Terezína, ale také o osudech miliónů jejich soukmenovců.46 

Jedinou funkci Terezína, která se prakticky neměnila po celou dobu 

existence ghetta, byla jeho úloha jako místa bezprostřední decimace. Ačkoliv 

zde nevznikla žádná zařízení, přímo určená k masovému vyhlazování vězňů, 

4 5 Tamtéž , s. 686 
4 6 T a m t é ž s. 689 , 697-700 
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hmotné, pracovní, zdravotní, vyživovací, hygienické a psychické podmínky, 

které vytvářeli nacisté v ghettu, byly účinným nástrojem likvidace obyvatel 

ghetta. Zemřelo zde více než 30 tisíc osob a tedy tolik, kolik by muselo být 

odvezeno například do Auschwitz v 15 až 30 transportech. Nejvysší úmrtnost 

byla zaznamenána v druhé polovině 1942 a v prvních měsících1943, kdy 

zemřelo 21877 osob, tedy 65,5% celkového počtu vězněných v této době.4 7 

Rozdílně se tato decimáční funkce odrážela na jednotlivých skupinách 

Židů podle původu. Lze je zpozorovat v příloze č. 1. 

V tomto kontextu musíme nahlížet na osudy jednotlivých skupin 

neprotektorátních Židů, kteří byli postupně zavlečeni do terezínského ghetta. 

Jejich počty, průběh deportací a nakonec i jejich osud zdaleka nebyly stejné 

a z tohoto důvodu je třeba každou z nich charakterizovat zvlášť. Než 

přistoupíme k charakteristice jednotlivých skupin, považujeme za nezbytné 

na vysvětlenou uvést, že do Terezína v období od vzniku ghetta do 20. 

dubna 1945 (tzn. před příchodem evakuačních transportů) byli posíláni Židé 

z Protektorátu Čechy a Morava, Německa včetně odtrženého českého 

pohraničí, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska. Zcela výjimečný byl 

jeden transport z ghetta Bialystok, ležícího na území včleněném do Říše po 

zahájení německo - sovětské války. V tomto transportu bylo do Terezína 

24.8.1943 přivezeno 1196 dětí, které v ghettu byly izolovány od ostatních 

vězňů a posléze 5.10.1943 transportem označeným jako Dn odvezeny do 

koncentračního tábora v Osvětimi a zavražděny.48 

4 7 A. Hyndráková , H. Krejčová, J . Svobodová , cit. dí lo 1942-1945, Ú S D A V Č R 1996, s. 28 -

32 
4 8 Blíže o t o m v č lánku Bronka Kl ibansky, Děti z ghetta Bialystok v Terezíně. In: Te rez ínské 

studie a dokumen ty 1996 
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2.3. TRANSPORTY NĚMECKÝCH ŽIDŮ DO TEREZÍNA A JEJICH 

OSUD 

Pronásledování německých Židů začalo mnohem dříve než jejich 

deportace do Terezína. Už jsme se zmínili o prvních protižidovských útocích 

po příchodu Hitlera k moci a také o norimberských zákonech, které se staly 

právním základem postavení pro Židy v Německu a zdůvodňovaly veškerá 

další počínání nacistů. Po křišťálové noci bylo ve třech nacistických 

koncentračních táborech již téměř 60 tisíc Židů. Do Buchenwaldu byli 

posíláni Židé ze Slezska, Sudet a Saska, do Dachau z Rakouska, Bavorska, 

Porýní a Porúří, do Sachsenhausenu pak z Berlína, Hamburku, Brém, 

Meklenburska a Pomořanska. Ihned po napadení Polska se první gdaňští 

Židé dostali do tábora Stutthof a již 21. září 1939 bylo nařízeno rozpuštění 

židovských obcí čítajících méně než 500 členů a byly zahájeny první 

deportace mimo území Německa a sice do oblasti jižně od Lublinu v 

okupovaném Polsku. V říjnu 1940 bylo asi 15 tisíc německých Židů z Porýní 

deportováno do táborů v oblasti Pyrenejí, kde v krátké době v důsledku 

nelidských podmínek zemřely dva tisíce vězňů. 

V první polovině roku 1941 bylo asi 40 tisíc německých a belgických 

Židů deportováno do varšavského ghetta. Na podzim téhož roku následovaly 

nové deportace. Více než 22 tisíc Židů mělo být posláno do ghett ve 

Varšavě, Lodži a Lublinu a také do bývalých sovětských měst Rigy a Minsku, 

kde mnozí z nich byli prakticky rovnou po příjezdu postříleni. První vlaky 

odejely 16. října 1941. Po zřízení vyhlazovacích táborů Belzec, Sobibor a 

Treblinka nacistické úřady přikročily v březnu až květnu 1942 k posílání 

německých Židů také do těchto míst. V okamžiku konání proslulé konference 

ve Wannsee mělo být na území Německa ještě 131.800 Židů, jejichž osud se 
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měl naplnit pomocí tzv. „konečného řešení židovské otázky". V letech 1942 

až 1945 byl jedním z cílů deportací německých Židů koncentrační tábor v 

Osvětimi. Transporty z Berlína a dalších měst bylo do tohoto tábora 

dopraveno téměř 23 tisíce osob, z nichž naprostá většina zde zahynula.50 

Novým elementem nacistické protižidovské politiky se stal výnos 

RSHA z 21.5.1942 o umístění určité skupiny židovského obyvatelstva ve 

starobním ghettu Terezín. Ghetto, které pro české Židy bylo předsíní pekla, 

se paradoxně mělo německým Židům jevit jako místo, kde v klidu přečkají 

válečnou bouři. Do terezínského ghetta nemohl jít každý. Podle uvedené 

směrnice mělo být určeno jen pro starší 65 let (u nemocných byla věková 

hranice o 10 let nižší) a jejich životní partnery, dále pro nositele vysokých 

válečných vyznamenání a jejich manželky, židovské manžele z již 

neexistujících smíšených manželství a židovské míšence.51 

Deportace německých Židů do Terezína začaly 2. června 1942 a trvaly 

do 23. února 1945. Těmto lidem byla jejich „evakuace" do Terezína 

prezentována jako privilegium. Uzavírali s nacistickým režimem smlouvy, 

které jim za velmi vysoké poplatky měly zaručit příjemné bydlení v lázeňském 

prostředí a celou řadu služeb včetně stravování, lékařské péče atd. Za svůj 

pobyt v Terezíně museli platit 1800 RM ročně nebo 150 RM měsíčně. V této 

ceně bylo zahrnuto např. dokonce praní prádla. RSHA tak jen za přesídlení 

německých Židů do Terezína získal pravděpodobně 300 až 400 milionů 

RM. 5 2 Právě z výše uvedených důvodů byla skupina Židů z Německa tak 

4 9 M. G i l be r t , cit. dí lo, s. 28 , 48 , 55, 91-92, 
5 0 Franc iszek Piper, llu ludzi zginelo w KL Auschwitz, Osw iec im 1992, s. 1 1 6 a 1 1 7 
5 1 W . Benz Terezín v historii německých Židů, In: Terez ín v konečném řešení ž idovské 

otázky, Praha 1992, s. 80-86 
5 2 K. Lagus , J . Polák, cit. dí lo, s. 104-105 
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specifická. Někteří z německých vězňů byli označeni jako prominentní. Toto 

zařazení jim mělo přinést určité výhody, mezi které patřila jistá ochrana před 

dalšími deportacemi na východ, o něco lepší ubytovací podmínky, přednostní 

zdravotní péče a možnost častěji posílat korespondenci a dostávat balíčky. 

Tyto výhody jim však ve skutečnosti nezajišťovaly přežití.53 Do Terezína 

přišla celá řada významných osobností společenského, politického a 

kulturního života. Mnozí z nich se pak zapojili do kulturního života v ghettu. 

Zatímco do června 1942 Terezín plnil pouze úlohu ghetta pro 

protektorátní Židy, najednou se do této celkem stejnorodé komunity začlenil, 

samozřejmě také násilím, nový a zcela cizí prvek. S příchodem německých 

Židů je spojen také proces postupného využití prostoru celého města Terezín 

(po vysídlení původního obyvatelstva) pro potřeby ghetta. 

Celkem bylo podle nejnovějších výzkumů z Německa (míníme zde a v 

celém dalším textu Německo v hranicích z r. 1937) a oblasti Gdaňsk 

deportováno do Terezína nejméně 42 124 Židů. Průměrný věk této skupiny 

činil téměř 65 let a více než 28 tisíc tohoto věku v den příchodu do Terezína 

skutečně dosáhlo. Transporty pocházející z území mimo protektorát byly v 

Terezíně označovány římskými číslicemi podle deportační oblasti, (např. I -

Berlín, II - Mnichov, III - Kolín nad Rýnem atd.) Takových oblastí bylo na 

území Německa celkem devatenáct a jsou uvedeny v příloze č. 2. Největší 

vlna „německých transportů" proběhla ve třech měsících - červenci, srpnu a 

září 1942, kdy do Terezína přijely 103 transporty, čítající celkem 28.286 

osob, tzn. více než polovinu všech deportovaných. Do konce roku pak přišlo 

ještě dalších 45 transportů a celkem tak v roce 1942 přijeli do Terezína 

5 3 Podrobně osudy prominentů v ghet tu se zabývá zmíněná práce A. Hyndrákové, H. 

Kre jčové a J . Svobodové , Prominenti v ghettu Terezín 1942-1945 
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33.173 němečtí Židé. V následujících letech počty deportovaných radikálně 

klesly (v roce 1943 to bylo 5316, v roce 1944 - 1681 a v roce 1945 - 1954 

osoby). 

Jaký byl význam Terezína pro genocidu německých Židů? V první 

řadě to bylo místo smrti mnoha z nich. Téměř polovina deportovaných do 

Terezína zemřela přímo zde (20434). Největší úmrtnost připadala na rok 

1942, kdy zemřelo 9208 z nich. Rovněž v roce 1943 byla úmrtnost velmi 

vysoká - zemřelo 7906 německých Židů. Případy úmrtí německých Židů v 

druhém pololetí 1942 tvořily více než 60% celkové úmrtnosti v ghettu v tomto 

období, v roce 1943 více než 62% a v roce 1944 dokonce 63%, samozřejmě 

s přihlédnutím k celkovému poklesu absolutních čísel. Tento vysoký podíl je 

samozřejmě spojený s již zmíněným vysokým věkovým průměrem této 

národnostní skupiny. 

Pro jiné byl Terezín přestupní stanicí před další deportací. V druhé 

polovině roku 1942 bylo 6857 německých Židů odvlečeno do vyhlazovacího 

tábora v Treblince, odkud se již nikdo z nich nevrátil. V letech 1943 a 1944 

směřovala hlavní vlna terezínských transportů do koncentračního tábora 

Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Do těchto transportů byli samozřejmě 

zařazováni rovněž němečtí Židé. V roce 1943 to bylo 1359 osob a v 

následujícím již 7671 vězňů. Z celé této skupiny se podle posledních 

výzkumů zachránilo jen 195 osob. 

Část z nich věznění přežila. Kromě již zmíněných 195 to bylo 5254 

vězňů, kteří se osvobození dočkali přímo v Terezíně a dále 512 osob, které 

46 



byly zařazeny do zvláštního transportu z Terezína do Švýcarska, 

vypraveného 5. února 1945. 5 4 

Na závěr se ještě zmíníme o Židech deportovaných ze Sudetské župy, 

kteří nebyli zahrnuti do výše uvedených statistik německých Židů. Do 

Terezína od 13.11.1942 do 29.3.1945 přicházely menší skupiny (i jednotlivci) 

z Ústí nad Labem, Karlových Varů a Opavy (viz příloha č. 8). Bylo jich 

celkem 608. Z tohoto počtu se osvobození dožilo 246 osob. 

2.4. RAKOUŠTÍ ŽIDÉ V TEREZÍNĚ 

V Rakousku žilo v okamžiku obsazení Německem asi 183 tisíc Židů. 

Od 13. března r. 1938, kdy se v důsledku tzv. „anschlussu" Rakousko stalo 

součástí velkoněmecké říše, se na ně začaly vztahovat německé zákony. Na 

rozdíl od ostatních obyvatel Rakouska Židé nenabyli automaticky německého 

občanství, ale pouze německou státní příslušnost. Osud rakouských Židů se 

nijak nelišil od osudu Židů německých. Baldur von Schirach, který plnil funkci 

říšského komisaře pro znovusjednocení Rakouska s německou říší, zahájil 

proces "očišťování" tohoto území. Aby se zachránili před perzekucí, více než 

85 tisíc rakouských Židů emigrovalo do Velké Británie, Spojených států 

amerických, ale také do zemí, které se později ocitly pod nacistickou 

okupací. 

5 4 Bl íže o německých Ž idech v Terez íně viz. Micha l Frankl , Židovské transporty z Německa 

do Terezína, in Terez ínské studie a dokumen ty 2000 . Tento údaj a všechny ostatní týkaj ící 

se bi lance německých Ž idů se rozcházej í s čísly, které zveřejni l ve své knize H.G. Ad ler a v 

některých př ípadech také z údaji pocházej íc ími z da tabáze vězňů ghetta, spo lečně 

sp ravované Inst i tutem terez ínské iniciativy a Památn íkem Terez ín (dále j ako da tabáze 

ghet ta) . V této databázi j sou uvedeny 42162 osoby. Tento rozdí l vyp lývá m imo j iné z fak tu , 

že j a k Ad le r tak výpočty za ložené na této databáz i zahrnu je mezi německé Židy také osoby 

depor tované z od t rženého pohraničí . Rozdí ly mohou prameni t j a k s rozdí lné metod iky 

výpoč tu , tak z fak tu , že úda je v databáz i j sou p růběžně opravovány. 
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První vlnu deportací zažili, podobně jak tomu bylo v protektoráte, v 

říjnu 1939, kdy byl z Vídně vypraven transport do Niska v tzv. Lublinském 

distriktu. Nová vlna deportací zasáhla rakouské Židy v únoru a březnu 1941. 

Tehdy jich více než 5 tisíc bylo odvlečeno do ghett Lublin a Kielce a také do 

pracovních táborů podél řeky Bug. Další fází byla deportace vídeňských Židů 

do Lodže, nařízena 30.9.1941 a vzápětí také do Rigy a Minská.55 

Deportace z Vídně do Terezína začaly 20.6.1942 a trvaly celkem 4 

roky (viz. příloha č. 9). Nejvíce bylo deportovaných v roce 1942, kdy ve 13 

transportech přišlo do ghetta v Terezíně 13.778 osob. V roce 1944 to bylo 

1.097 rakouských Židů, v roce 1944 už jen 227 a dokonce ještě v roce 1945 

stačili nacisté poslat do Terezína 22 osoby. Celkem do Terezína bylo 

deportováno 16464 rakouských Židů. Z tohoto počtu přímo zde zemřelo 

5.709 osob a po další deportací na Východ zahynulo 7.140, osud dalších 819 

není znám. Znamená to, že z deportovaných do Terezína válku přežilo jen 

2.795 osob; 

Mezi transporty z území Rakouska byl jeden, který se od ostatních 

lišil. Dne 8.3.1945 transportem IV/16 přijelo do Terezína 1073 maďarských 

Židů. Jednalo se o osoby, které byly nasazeny na opevňovací práce kolem 

Vídně. Z tohoto transportu už samozřejmě nikdo nebyl deportován dále na 

východ, v ghettu zemřelo celkem 13 vězňů a osud dvou není znám. 5 6 

2.5. ŽIDÉ Z NIZOZEMSKA 

Terezínské ghetto nepochybně nemělo z hlediska počtu nijak velký 

význam v procesu genocidy Židů na území okupovaného Nizozemska. Tento 

stát byl nacisty obsazen 16. května 1940. Okupační aparát nutil Židy k 

5 5 M. G i l be r t , cit. dí lo, s. 22 , 55, 92 
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soustředění v tzv. Židovské koordinační komisi a pak Radě starších a v 

rozporu s místní tradicí se snažil prokázat, že Židé nejsou součásti 

nizozemského národa. Registrace Židů byla zahájena 10. ledna 1941 a 

zahrnula celkem 140 tisíc osob, z nichž 110 tisíc mělo být z území státu 

deportováno. K tomuto účelu vznikla stejně jako ve Vídni nebo v Praze 

vystěhovalecká ústředna. Diskriminace a pronásledování Židů vyvolávaly v 

nizozemské společnosti první projevy odporu v podobě generální stávky v 

únoru 1941. Židé byli postupně izolováni ve zvláštních čtvrtích a od května 

museli nosit hvězdu. Od poloviny r. 1942 byly zahájeny pravidelné deportace 

nizozemských Židů do koncentračního tábora Auschwitz. V červenci bylo v 7 

transportech vyvezeno asi 6 tisíc osob, v září následuje dalších 8 transportů 

s téměř 7 tisíci osobami, v říjnu pak 5 transportů (asi 5 tisíc), v listopadu ještě 

5.200 a v prosinci asi 2.500 Židů. 

V roce 1943 deportace pokračovaly v lednu a únoru transporty do 

Auschwitz. Od dubna 1943 většina nizozemských obětí holocaustu byla 

posílána do dvou jiných míst vyhlazování na území dnešního Polska a sice 

do táborů Treblinka a Sobibor. V těchto místech zahynulo od dubna do 

července 1943 více než 20 tisíc nizozemských Židů. Od září 1943 se hlavním 

cílem likvidačních transportů stal opět osvětimský komplex, kam bylo 

odvlečeno celkem asi 60 tisíc osob.5 7 

Z výše uvedeného je patrné, že Terezín nehrál nijak významnou úlohu 

v procesu vyvraždění nizozemských Židů. V době, kdy byl vypraven první 

transport do Terezína, v Osvětimi, Treblince a Sobiboru zahynulo již více než 

54 tisíc nizozemských Židů. Jaký tedy byl význam terezínského ghetta? Již v 

5 6 Úda je j sou čerpány z da tabáze ghet ta 
5 7 F. Piper, cit. dí lo, s. 113 
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roce 1942 byl Terezín prezentován v Nizozemsku (stejně jako v Německu) 

jako ghetto pro staré nebo zasloužilé občany. Celkem bylo do Terezína 

vypraveno 8 transportu z říšského komisariátu Nizozemsko, které čítaly 

dohromady asi 5 tisíc osob (přehled těchto transportu viz příloha č. 7). Šlo 

skutečně zejména o osoby privilegované (např. asi 50 osob označovaných 

jako Modří jezdci nebo 560 osob soustředěných ve vesnici Barneveld, které 

požívaly ochrany vysokých nizozemských úředníků), dále o některé další 

skupiny chráněné vysokými holandskými činiteli, tzv. portugalské Židy a 

nakonec protestantské Židy. Podstatné je, že více než polovina Židů 

deportovaných z Nizozemska do Terezína byla ve skutečnosti německého 

původu. Bilance nizozemských transportů do Terezína byla krutá. Pouze 

čtvrtina z nich nebyla deportována z Terezína dále na východ. Zhruba 60% 

všech účastníků těchto transportů zahynula buď přímo v Birkenau nebo v 

některém dalším táboře. V samotném Terezíně zemřelo pravděpodobně 169 

osob a po osvobození bylo do Nizozemska repatriováno asi 1200 vězňů (z 

toho 800 Němců).58 

Celková bilance nizozemských transportů do Terezína je následující. 

Věznění v Terezíně a po deportací v dalších zařízeních přežilo z celkového 

počtu 4902 přivezených 1766 osob, v ghettu nebo jinde zahynulo 3065 

deportovaných do Terezína z Nizozemska. Osud dalších 71 vězňů není 

dosud objasněn.59 

5 8 Hans d e Vr ies , Židé z Holandska v Terezíně. In: Terezín v konečném řešení židovské 

otázky Praha 1992, str 55-58. 
5 9 Úda je z da tabáze ghet ta 
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2.6. DÁNŠTÍ ŽIDÉ 

Situace židovského obyvatelstva v Dánsku byla v mnohém jiná, než v 

dalších evropských zemích okupovaných nacisty. Dánské území bylo 

obsazeno německými vojsky 9.4.1940. Postavení Dánska mezi ostatními 

okupovanými evropskými státy však bylo výjimečné. Oficiálně zůstávalo 

suverénním státem, který nevedl válku s Německem, a který mohl řadu 

funkci vykonávat bez vměšování okupačních orgánů. Vzhledem k tomu byly i 

záležitosti týkající se okupace vyřizovány prostřednictvím obvyklých 

diplomatických kanálů. V den vypuknutí druhé světové války žilo v Dánsku 

asi 8 tisíc Židů. 

Zvláštní ráz okupace, spojený mimo jiné s významem Dánska pro 

německou válečnou ekonomiku, způsobil, že do 29.8.1943 nebyla židovská 

otázka vůbec nastolena. Tehdy však vzhledem k vývoji válečných událostí se 

v Dánsku začala projevovat odbojová činnost, což nakonec vedlo k změně 

postoje Německa a zhroucení dosavadního systému vztahů.60 Připravovaný 

zásah (Němci měli v úmyslu k tomu využít vyhlášení stanného práva) proti 

Židům byl vzhledem k složitým intrikám prozrazen a v průběhu září bylo 5919 

Židů, 1301 míšenec a 686 křesťanů, kteří měli židovské manžele, 

evakuováno do Švédska.61 Po 1. října bylo zbývajících 500 Židů postupně 

převezeno do terezínského ghetta (přehled transportů viz příloha č. 6). Byli 

nejspecifičtější skupinou terezínských vězňů vůbec. Přestože neměli oficiálně 

žádný zvláštní status, z něhož by vyplývaly výhody nebo úlevy, bylo jejich 

postavení jednoznačně mnohem lepší než kteréhokoliv jiného obyvatele 

6 0 Hans Sode -Madsen , Dokona lý k lam. Dánští Židé a Terezín 1940- 1945. In: Terezín v 

konečném řešení židovské otázky Praha 1992, str 59-60. 
6 1 M. Gilbert, cit. dí lo, s. 166-167 
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tábora. Z dohody o dánských Židech z listopadu 1943 vyplývalo, že míšenci 

a Židé ze smíšených manželství se měli z Terezína vrátit do Dánska, zbylí 

měli zůstat v Terezíně a navíc dánské úřady měly právo je v Terezíně 

navštívit. Znamenalo to, že v žádném případě nemohou být zařazení do 

východních transportů. Dánští Židé dostávali do Terezína balíčky, které 

obsahovaly nejen šatstvo, jak bylo původně dohodnuto, ale také potraviny a 

dokonce i léky. Napomohl tomu i fakt, že na základě výše zmíněných dohod 

se pět osob vrátilo z Terezína domů a na základě jejich zprávy se rozběhla 

akce potravinové pomoci pro dánské Židy v Terezíně. Rovněž v samotném 

ghettu jim před plánovanou návštěvou Mezinárodního výboru Červeného 

kříže byly poskytnuty lepší ubytovací podmínky, které na návštěvě zanechaly 

ten nejlepší dojem. Dovršením snahy o záchranu dánských Židů byla 

bleskově zařízena evakuace, v důsledku které 15. dubna 1945 byli dánští 

Židé odvezeni autobusy z Terezína do Odense a pak do Malmo. Z 466 

deportovaných do Terezína, pobyt v ghettu nepřežily celkem 53 osoby a 

jedna byla omylem zařazena do východního transportu.62 

2.7. SLOVENŠTÍ ŽIDÉ 

Podobně jako v případě nizozemských Židů nehrál Terezín 

významnější úlohu v procesu vyhlazení Židů na Slovensku. Samostatný 

slovenský stát, který vznikl 14. března 1939 jako vazal nacistického 

Německa, se od samotného počátku své existence rozhodl začlenit 

protižidovskou doktrínu mezi priority oficiální vládní politiky. V září 1941 zde 

byl vydán židovský kodex, který ve své podstatě byl protižidovským 

zákonem. Proces inspirovaný nacisty a vznikající pod jejich přímým nátlakem 

6 2 A .Hynd ráková , H. Krejčová, J . Svobodová , cit. dí lo, s. 53-54. 
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„vypořádání se" s 89 tisící židovskými spoluobčany se na jedné straně v 

mnohém podobal německým postupům, na druhé obsahoval celou řadu 

zvláštností. První fáze tohoto řešení zahrnovala především postupné zbavení 

Židů majetku a politických a občanských práv. Neúspěchem končily četné 

pokusy o koncentraci Židů v ghettech nebo pracovních táborech, případně 

jejich vysídlení. Od října 1942 začaly probíhat přípravy na deportace Židů ze 

Slovenska, což 3. března 1942 oficiálně potvrdili čelní představitelé státu 

Vojtěch Tuka a Alexander Mach. První transport opustil Slovensko 25. 

března 1942, do 2. dubna následovalo ještě šest dalších. Ženy byly posílány 

do Osvětimi, muži do Lublinu. Poslední transport v roce 1942 odjel 20. října 

1942. Celkem v období od března do října 1942 bylo ze Slovenska vyvezeno 

téměř 58 tisíc osob, tedy asi dvě třetiny židovského obyvatelstva. Deportace 

do vyhlazovacích a koncentračních táborů přežily jen stovky. V říjnu 1942 

zůstaly na Slovensku asi 24 tisíce Židů, kteří byli dočasně nebo trvale 

chránění různými druhy výjimek a pracovních povolení. Na podzim r. 1944, 

kdy po Slovenském národním povstání docházelo k postupnému obsazování 

Slovenska německými jednotkami, se slovenská vláda rozhodla naprostou 

většinu zbývajících Židů umístit v bývalém pracovním táboře v Seredi. 

Německé orgány se bez ohledu na plány slovenské vlády rozhodly obnovit 

deportace Židů, a tak od konce září 1944 do března 1945 odjelo ze 

Slovenska dalších 13 židovských transportů. Většina (asi 8 tisíc) směřovala 

do Osvětimi, další do Sachsenhausenu a poprvé také do Terezína. 

Do terezínského ghetta přijely v období od 23.12.1944 do 7.4.1945 

celkem čtyři transporty ze Seredi, které dohromady čítaly 1.473 osoby. (viz. 
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příloha č.5). Z tohoto počtu věznění nepřežilo 56 osob a oběti slovenských 

Židů tak vedle dánských patří k těm nejmenším.63 

2.8. EVAKUAČNÍ TRANSPORTY NA KONCI VÁLKY A 

OSVOBOZENÍ 

Dosud jsme se věnovali jednotlivým skupinám Židů deportovaných do 

Terezína podle jejich státní příslušnosti či bydliště. Poslední skupinu, o níž se 

chceme zmínit však nelze charakterizovat s použitím předchozích hledisek. 

Je to nemožné zejména proto, že poslední týdny války znamenaly zhroucení 

orgánů nacistického státu a jeho dosud až neuvěřitelně precizní mašinérie. 

Zmatek se projevil rovněž v koncentračních táborech, kde platilo pouze jedno 

heslo: žádný vězeň se nesmí dostat do rukou spojenců. Byla proto zahájena 

konečná likvidace posledních velkých koncentračních táborů a jejich poboček 

na území říše. Zvláštní role měla být v tomto procesu přisouzena také 

Terezínu. Delegát Mezinárodního výboru Červeného kříže Paul Dunant, který 

v posledních týdnech války navštěvoval Terezín, měl sdělit Radě starších 

terezínského ghetta, že „...Německo ztratilo na Židech zájem a že všichni 

Židé, kteří ještě jsou v táborech v Německu, budou posláni sem".6 4 

Skutečně také z koncentračních táborů Flossenbůrg, Buchenwald a 

Bergen-Belsen včetně jejich poboček byli zbývající vězni vyhnáni na pochody 

smrti a v lepším případě naloženi na nákladní vagony, aby po mnoha dnech 

či dokonce týdnech nekonečného putování bez jídla a vody dorazili do 

Terezína zcela vyčerpaní, nemocní, někdy bohužel už mrtví. Období 

příchodu evakuačních transportů lze označit za samostatné a jednoznačně 

nejkratší období v historii terezínského ghetta, které trvalo od 20. dubna do 

6 3 Údaje pocházej í z da tabáze ghetta, k terou 
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osvobození Terezína. Z dosavadních výzkumů vyplývá, že šlo o více než 15 

tisíc osob, tedy o množství odpovídající nejvyšším poválečným odhadům. 

Marek Poloncarz ve své studii uvádí, že nebylo možné zcela spolehlivě zjistit, 

zda všichni takto dopravení do Terezína byli Židé. Nepodaří se také zřejmě 

již nikdy zjistit jejich přesné národnostní složení či státní příslušnost nebo 

cesty, kterými do Terezína přišli. Lze však bez pochyb říci, že naprostou 

většinu tvořili Židé. 6 5 Dokládá to nejen analýza, kterou provedl Poloncarz, ale 

také fakt, že v celé řadě pracovních táborů fungujících jako pobočky již 

uvedených koncentračních táborů, začali nacisté v r. 1944 používat právě 

židovské vězně jako pracovní sílu. Takový charakter měly flossenburské 

pobočky Hertině (Rtyně), Hainichen, Oederan, Zschopau, Drážďany či 

buchenwaldské jako Schlieben, Tróglitz, Duderstadt, Markkleeberg, Raguhn, 

Colditz nebo Aschersleben. A právě odtamtud přicházely největší skupiny 

mužů a žen. 

Velký, čítající asi 1700 osob, transport přišel do Terezína také z tábora 

Bergen-Belsen. Kromě transportů z velkých táborů do Terezína přišlo více 

než 1500 maďarských Židů, vězněných v menších pracovních táborech na 

území jižní Moravy a Rakouska v tzv. župě Niederdonau.66 Prakticky jenom 

transporty z kmenového tábora Buchenwald, Litoměřic, a několika menších 

skupin z flossenbúrských poboček Johanngeorgenstadt nebo Flóha nebyly 

zcela židovské. Zejména v Litoměřicích se nacházel velký počet Poláků, 

Arch iv Památn íku Terez ín A 3455, Mi t te i lungen der Jud ischen Selbstverwal tung č. 68 
6 5 Marek Poloncarz , Evakuační transporty do Terezína (duben - květen 1945). In Terez ínské 

studie a dokumen ty 1999 
6 6 Po loncarz např. uvádí , že ze Schl ieben přišlo ne jméně 1151 mužů , z Trógl i tz 910 , z 

Duders tadt 712 žen , z Markk leeberg 683 ženy, z Hert ine (Rtyně) 581 žen . 
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Slovinců, Francouzů a Rusů, kteří se pak i přesto, že neměli židovský původ 

dostali v rámci evakuace tábora do terezínského ghetta. 

. Z hlediska našeho zkoumání byly tyto transporty zajímavé také svým 

národnostním složením. Pouze asi 10% tvořili občané Československa. Celý 

zbytek lze tedy považovat za neprotektorátní Židy. I když určení národnosti 

nebo státní příslušnosti naráželo na řadu problémů, výzkum z devadesátých 

let v některých případech potvrdil, v jiných upřesnil či upravil Prochnikovy 

statistiky.67 Podle databáze vzniklé v Památníku Terezín byla jednoznačně 

největší skupina maďarských Židů (asi 4500). Rovněž mezi Poláky (4887) 

velkou část tvořili Židé. Poměrně velké byly ještě skupiny rumunských a 

ruských Židů. Pro mnohé z nich to byl konec války a zde byli po několika 

málo dnech osvobození. Převážná část příslušníků evakuačních transportů 

patřila k mladším a středním věkovým skupinám, což vyplývalo samozřejmě 

z genocidní politiky nacistů, podle které odklad plánované vraždy se týkal 

pouze práceschopných lidí. I přestože více než 70% vězňů bylo ve věku 20 

až 49 let, zdaleka ne všichni se mohli po osvobození vrátit do vlasti. Z 

různých pramenů vyplývá, že v Terezíně od 20. dubna do srpna 1945 

zemřelo kromě tzv. kmenových vězňů ghetta ještě 1665 osob, 

pravděpodobně většinou Židů - příslušníků evakuačních transportů. Z toho 

osobní data byla zjištěna pouze u 979 případů. Lze tedy říci, že ještě dlouho 

po válce si nacistický teror vybíral svou krutou daň. Aby se zabránilo šíření 

epidemií infekčních nemocí, byla zde vyhlášena karanténa a krematorium 

fungovalo ještě do 4. srpna 1945.68 

6 7 Úda je uvedené v: H.G. Adler, . Theresienstadt. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft 

Tub ingen 1955, s. 45 srovne j se stat ist ikou v č lánku M. Poloncarz, Evakuační t ransporty. . . 

s .271-272 
6 8 M. Poloncarz, cit. dí lo, s. 2 7 0 
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Lze tedy zcela jednoznačně říci, že Terezín na konci války ještě 

jednou hrál velmi významnou a smutnou úlohu v perzekuci evropských Židů, 

zejména polských, ruských, maďarských a rumunských. 
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3. ÚLOHA NEPROTEKTORÁTNÍCH ŽIDŮ VE 

SPOLEČENSKÉM, KULTURNÍM A VĚDECKÉM ŽIVOTĚ 

TEREZÍNSKÉHO GHETTA 

3.1. ČINNOST ODDĚLENÍ VOLNÉHO ČASU 

Jak jsme se již zmínili v kapitole -3.2., terezínské ghetto plnilo v 

průběhu války tři funkce, a podle vývoje situace na frontách a okamžitých 

záměrů nacistů do popředí vystupovala tu jedna tu zase jiná role. Zpočátku 

byla v ghettu jakákoliv umělecká či kulturní činnost veřejně zakázána. 

Většina pořadů se konala neoficiálně bez povolení komandantury, i když ta 

svým rozkazem z 28.12.1941 oficiálně povolila tzv. Kamaradshaftsabende.69 

Později, zejména v rámci funkce propagandistické, se pro nedobrovolné 

obyvatele Terezína otevíral prostor pro různé volnočasové aktivity, k nimž 

zpočátku patřily zcela spontánní a amatérské pokusy zpříjemnit si večery 

nebo spíše najít útočiště před šedou a krutou každodenností věznění. 

Situace se však měnila s tím, jak do ghetta přicházela celá řada 

významných osobností kulturního, vědeckého a společenského života. 

Takový počet vzdělaných a nadprůměrných osob nemohl i přes deprimující 

podmínky setrvávat v jakési pasivitě, ale přirozeně hledal možnost dále 

rozvíjet své tvůrčí schopnosti,či dokonce vědeckou činnost.anebo se alespoň 

pokoušel o její popularizaci. Jedním z oddělení židovské samosprávy se 

stalo tzv. oddělení volného času - Freizeitgestaltung, které mělo za úkol 

organizovat volný čas vězňů. Vzhledem k velkému lidskému potenciálu 

mohlo toto oddělení bez větších problémů najít mezi vězni potřebný počet 

6 9 Denní rozkaz z 28 .12 .1941 
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umělců, kulturních pracovníků a s jejich pomocí pak připravovalo příslušné 

kulturní akce. 

Během roku 1942 se FZG velmi rozrostlo nejen co do počtu ale také 

rozsahu působení. Přibývalo pořadů a jejich pestrost byla až udivující. "Mohli 

jste si vybrat mezi koncerty, divadlem, cestovatelskými pořady, vědeckými a 

literárními přednáškami, baladickým večerem a kdo ví čím ještě."70. 

Tento rozkvět kulturního života v ghettu, doprovázen jeho nesmírnou 

diversifikací, měl však také stinnou stránku. Nikdo z umělců a vědců nikdy 

nevěděl, kdy skončí jeho pobyt v Terezíně. Snad žádné nastudování hry, 

opery, či jiného hudebního díla se neobešlo bez improvizací a úprav 

způsobených tím, že najednou ten či onen interpret byl povolán do 

transportu. Přesto však je třeba zdůraznit, že kulturní život v Terezíně, jak jej 

známe z dokumentů, vzpomínek a literatury, byl neuvěřitelně bohatý, 

různorodý a zcela výjimečný z hlediska poměru mezi podmínkami a výkonem 

podávaným jeho účastníky. Nezanedbatelnou úlohu v tomto životě hráli také 

Židé z Nizozemska, Dánska, Německa a Rakouska. Postavení slovenských 

Židů bylo zcela jiné. Vyplývalo to z faktu, že do Terezína přišli v posledních 

pěti měsících jeho existence, kdy ghetto po podzimních transportech do 

Auschwitz bylo velmi vylidněné a jeho kulturní potenciál byl téměř nulový. 

Neměli tedy na co navázat a neměli možnost kontaktu s původními nositeli 

tohoto potenciálu. Navíc zde byli poměrně krátce a slovenská skupina byla 

kromě dánské nejméně početná. 

Elena Makarova , Serge i Makarov , Vik tor Kuperman , Univerzita přežití, Praha 2002 , s. 15 
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3.2. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Přednášková činnost byla jednou ze stálých forem trávení volného 

času, spíše však ještě v mnoha případech příležitostí pro další vzdělávání 

pro mnohé obyvatele ghetta. Počet přednášek byl obrovský, což ukazuje již 

zmíněná práce E. Makarové Univerzita přežití, v níž autorka shromáždila 

informace o 2210 přednáškách, které v Terezíně předneslo 520 řečníků v 

období 1942 - 1944.71 V příloze č. 10 uvádíme přehled nejvýznamnějších 

osobností terezínského kulturního a společenského života z řád 

neprotektorátních Židů, kteří se na této činnosti podíleli. 

Přednášková činnost se rozvíjela ve více směrech a byla 

organizována různými skupinami osob. Odtud také se v terezínské 

historiografii objevují pojmy jako Salusova skupina či Mánesova skupina. 

První z nich se rekrutovala z českých asimilovaných Židů, a není proto 

předmětem našeho zájmu. Název druhé Mánesova skupina je odvozen od 

jména Philippa Mánese, berlínského intelektuála, který po příchodu do 

Terezína měl za úkol zřídit tzv. orientační službu (pro zbloudilé osoby), která 

se časem proměnila v pomocnou službu Stráže ghetta (Ghettowache) a 

působila takto až do zrušení 1.2.1944. V rámci této služby vznikl 

přednáškový cyklus, který však velmi brzy přesáhl její hranice a byl začleněn 

přímo do FZG. Mánesova skupina byla největší osvětovou společností v 

táboře a čítala více než 100 členů z Rakouska, Německa, Československa, 

Nizozemska a Dánska. Za dobu její existence od 21.9.1942 do 14.6.1944 se 

uskutečnilo 500 přednášek a veřejných čtení v němčině, angličtině a 

francouzštině. První přednáška se konala 21.9.1942 a jmenovala se Z mého 

života. Více než polovina členů skupiny měla zkušenosti s uměním, hudbou, 
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literaturou a divadlem. Proto byl její program velmi pestrý. Zahrnoval 

přednášky týkající se přírodních a technických věd, lékařství, ale také 

historiografie, dějin umění, jazykovědy, teologie a mnoha dalších 

humanitních a společenských vědních oborů. Vedle toho se zde objevovala 

také témata cestopisná nebo biografická. Jen z prvního seznamu přednášek 

uveďme tyto názvy: Počátky křesťanství, Věda o bakteriích, Jeden den v 

Jeruzalémě, Svět hudby, Herecké umění nebo Německý humor, 

Francouzský esprit, Židovský vtip.72 

Počet posluchačů lze pouze odhadnout, ale byly to určitě tisíce lidí, 

protože popularita této činnosti rychle rostla. Hlad po vzdělání a po změně 

byl obrovský, stejně jako zájem potenciálních přednášejících. Sam Mánes to 

ve svém deníku popsal slovy: "Máme k dispozici 30 večerů. Z nich je 8-10 

rezervováno předčítání. Ostatních 20 je věnováno přednáškám. Jejich 

přidělení mi často působí bolesti hlavy. Učenci, lékaři, grafologové, profesoři 

dějepisu, novináři, herci, hudebníci, sběratelé, básníci, dramatici, důstojníci -

ti všichni chtějí mluvit. Přicházejí ke mně a ptají se, jestli by byl zájem o jejich 

přednášku nebo sérii přednášek a jsou obvykle hluboce dotčeni, když je 

musím odmítnout... Mám však muže na úrovni, kvalifikované a kvalitní.... 

Posluchači stojí ve frontě, aby si mohli vyslechnout jejich přednášky. Mohl 

bych je nechat mluvit dvakrát týdně a posluchárna by byla stále plná."73 

Podzim 1944 přinesl definitivní konec této činnosti, transporty do Auschwitz 

odjeli četní lektoři a nakonec posledním transportem 28.10.1944 odešel také 

sám Mánes s manželkou. 

7 1 Tamtéž , s. 5 
7 2 Blíže o t o m Klaus Leist, Služba ghettu a kulturní čin. In: T S D 2000, s. 141 - 1 5 1 
7 3 Phil l ip M á n e s diary 1942-1944, W iene r Library, London, c i továno za E. Makarova , S. 

Makarov, V . Kupe rman , Univerzita přežiti, Praha 2002, s. 39 
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Mluvíme-li o přednáškové činnosti neprotektorátních Židů, stojí za 

krátkou zmínku také přednášková činnost vedená pod patronátem 

Židovského institutu, zařízení, které nacisté zřídili proto, aby budoucí oběti 

samy popsaly a zkatalogizovaly judaica pro zamýšlené muzeum vyhynulé 

židovské rasy. Tyto přednášky zahrnovaly otázky židovské minulosti a 

kultury, sionismu, Palestiny a hebrejštiny. Mezi lektory byly takové osobnosti 

jako první rabínka na světě Regina Jonas z Berlína. Seznam jejích 

přednášek čítá 44 tituly, které kromě otázek etiky judaismu, písma a tradice, 

zahrnuje také ženské otázky, odraz jejího osobního postoje - jakéhosi 

náboženského feminismu. V této skupině působila také Klára Caro, která se 

zabývala přednáškami zaměřenými na ženy a orientovanými prakticky na 

vše, co budou v budoucnu potřebovat k životu v izraelském státě, např. na 

výuku hebrejštiny, zemědělství, výcvik ošetřovatelek apod. Působili zde také 

profesor semitologie z Amsterodamu Jehuda Palache, genealog Jacob 

Jacobson z Poznaně či dr. Mojžíš Woskin původem z Krymu, který později žil 

v Berlíně, velký znalec nejstarších dějin židovského národa, jenž v Terezíně 

přednesl nejméně 26 přednášek (např. Literární prameny k návratu z 

babylonského vyhnanství či Několik poznámek k biblické hebrejštině). 

Přednáškovou činnost pracovníku Židovského institutu nezle vždy oddělit od 

činnosti jiných skupin, protože někteří z nich jako např. Palache 

spolupracovali také s Mánesovou skupinou.74 Autoři knihy Univerzita přežití 

shromáždili údaje o 2210 přednáškách a 520 řečnících, kteří v letech 1942-

1944 vystoupili v terezínském ghettu, ale je možné že ani toto ohromující 

číslo není konečné. Jisté však je, že zde máme důkaz toho, jak obrovský 

E. Makarova , S. Makarov , V. Kupe rman , Univerzita přežití, s. 4 2 -51 
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intelektuální potenciál byl v Terezíně soustředěn a že jeho velkou část tvořili 

právě Židé z Německa, Rakouska, Nizozemska či Dánska. 

3.3. HUDBA V GHETTU 

Hudební život v Terezíně stejně jako všechny ostatní oblasti kulturní a 

umělecké činnosti se vyvíjel a měnil v průběhu času. Zpočátku vše bylo 

ilegální a konalo se většinou spontánně, nakonec nebylo přece povoleno 

vlastnit hudební nástroje. 

V pozdějším období, kdy řada aktivit už byla povolena, došlo k 

velkému rozkvětu hudební tvorby, produkce a hudebního života vůbec. 

Postupně se zde objevovaly různé hudební žánry operou počínaje a 

populární hudbou konče. I zde bylo zastoupení Židů z Německa, Rakouska a 

Nizozemska velmi výrazné. 

Stručný přehled hudebních žánrů začneme operou. Po velkém 

úspěchu českých hudebníků, zaznamenaném po představení Smetanových 

oper Prodaná nevěsta, Hubička a Mozartovy Figarovy svatby, jejich počiny 

začali napodobovat i další. Franz Eugen Klein, dirigent vídeňské opery, 

nastudoval od jara1943 do podzimu 1944 tři významné opery světového 

repertoáru: Rigoletto od G. Verdiho, Tosca od G. Pucciniho a Carmen od G. 

Bizeta. Tato díla většinou sám řídil a jako klavírista doprovázel. F. E. Klein 

byl také a skladatelem a v Terezíně složil a nastudoval operu Skleněná hora, 

která se však nedočkala veřejného provedení. 

Druhý německý soubor vedl zpěvák Karl Fischer, který připravil pro 

scénu dvě díla: Sedlák kavalír od P. Mascagniho a průřez Verdiho operou 

Aida. 
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Jak uvádí Milan Kuna, základem obou souborů byla pěvecká tělesa 

složená z osob pocházejících z Německa a Rakouska. Na rozdíl od tohoto 

přesného odlišení sólisté nebyli napevno spojení s jednotlivými soubory. A 

proto v obou německých souborech podle aktuálních potřeb vystupovali také 

čeští pěvci, kteří vesměs uměli německy, zatímco německojazyční zpěváci 

se mohli zúčastnit jen Mozartových oper.75 

Vedle opery se v Terezíně postupně rozvinuly také další druhy 

hudební produkce jako např. koncerty vážné nebo populární hudby. 

Nej významnějším nečeským souborem, který vynikl v oblasti vážené hudby 

byl komorní soubor založený a vedený vídeňským violoncellistou Luzianem 

Horwtizem. Sestával převážně z německých hudebníků, ale bližší informace 

o jeho působení neexistují. Z kusých zpráv vyplývá, že hrál především starou 

hudbu a jeho veřejná vystoupení nebyla příliš četná.76 

Velký význam pro hudební život v Terezíně v oblasti populární hudby 

měla tzv. Městská hudba. Jejím zakladatelem se v září 1943 stal dirigent 

Královského orchestru v Kodani Peter Deutsch. Těleso řídili střídavě on a 

Carl Taube, rakouský klavírista, který před nacismem utekl do Prahy a zde 

vystupoval v nočních klubech. Orchestr čítal pravděpodobně čtyřicet 

hudebníků, ale nezachoval se žádný seznam a tak je známo jen, že v něm 

vystupovala např. vídeňská kontrabasistka Liese Ledererová. Těleso hrálo 

prakticky každý den a v jeho repertoáru se vyskytovaly známé melodie z 

oper, operet či populární skladby klasických mistrů. Osud jeho členů byl 

tragický. Všichni až na Deutsche byli zařazeni do osvětimského transportu 

dne 28.9.1944. V nejstrašnějším nacistickém táboře znovu působili jako 

7 5 Mi lan Kuna, Hudba vzdoru a naděje, Praha 2000 , s. 42-43 
7 6 M. Kuna, cit. dí lo, s. 98-99 
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hudební těleso, které hrálo při odchodu vězňů do práce a jejich návratu z 

práce, případně na rozkaz SS. Bohužel, mnozí už toto další věznění 

nepřežili.77 

Za zmínku snad stojí ještě fakt, že v dalším hudebním souboru 

sestavovaném v roce 1945 narychlo kvůli očekávané druhé návštěvě 

Mezinárodního výboru červeného kříže působil mimo jiné také nizozemský 

klavírista Pappenheim.78 

V lednu 1944, krátce po otevření kavárny, vznikla skupina Ghetto 

Swingers. Původně sestávala z českých hudebníků. Když však na jaře 1944 

přišel do Terezína nizozemský klavírista Martin Roman, postupně převzal 

vedení souboru. Sám rovněž složil několik skladeb.79 Roman přivedl do 

souboru také dánské a nizozemské hudebníky a tak skupina byla až 

třináctičlenná. Ghetto-Swingers vystupovali mimo jiné také v nacistickém 

podvodném filmu, později však většina z nich až na několik Nizozemců a 

Dánů zahynula po deportaci na východ.8 0 

V Terezíně fungovala také skupina Hans Feith Swing Quartet, ve které 

vystupoval mimo jiné další Nizozemec Rudolf Blick (tenorsaxofon).81 

3.4. LITERATURA 

Život v nových, neobvyklých a nesnesitelných podmínkách, strach z 

dalšího osudu, nejistota každého dne, to vše reflektovala někdy i na pozadí 

vnímání kolektivního osudu celé skupiny obyvatelstva, literární tvorba 

7 7 M. Kuna , cit. dílo s. 99-103 
7 8 M. Kuna , cit. dílo s. 103 
7 9 A n n a Hájková, Osm transportů z Říšského komisariátu Nizozemí do Terezína, In: T S D 

2 0 0 1 , s. 188 
8 0 M. Kuna , cit. dí lo, s. 131-133 
8 1 A n n a Hájková, cit. dí lo s. 188 
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vznikající v Terezíně. I když německojazyčná literatura v ghettu byla 

zastoupena velmi bohatě, bylo to dáno především tím, že německojazyčná 

byla ve velké míře pražská židovská literární obec. A právě tito lidé tedy čeští 

Židé píšící německy udávali tón německé literatuře ghetta. Přesto však 

existovala i další skupina německy píšících autorů, kteří pocházeli z jiných 

území než české země. Šlo zejména o Židy z Německa a Rakouska. Jak 

uvádí L. Václavek, byli to však vesměs příslušníci starších generací a velmi 

často také amatéři, neboť mladší židovští umělci z Německa byli již dříve 

podrobeni ostré perzekuci a velká berlínská avantgarda byla dávno 

rozprášena.82 

Z německých autorů proto za zmínku stojí především básnická tvorba 

Gertrudy Kantorowicz, historicky umění a překladatelky, jejíž básně z ghetta 

byly po válce vydány jako "Verse aus Theresienstadt". Vedle ní to byla také 

Gerty Spies, sociální pracovnice z Mnichova - autorka četných básní. 

Za zmínku stojí také fakt, že již zmíněný Phillip Mánes dvakrát 

inicioval v ghettu básnické soutěže. První se konala na podzim 1942 a druhá 

o rok později na podzim 1943. V obou případech se sešlo asi dvě stě básní, 

které pak vyhodnocovala porota ve složení Emil Utiz a Fritz Janowitz. Pro 

vítěze byly připraveny dokonce ceny a to plnící pera a kabelky, které 

věnovala samospráva ghetta.83 

3.5. DIVADLO A KABARET 

K nejzajímavějším fenoménům terezínského ghetta patřilo divadlo a 

kabaret. Tato činnost, která kromě velkého lidského potenciálu, vyžaduje 

8 2 Ludvík Vác lavek , Německá literární tvorba, In : Kultura proti smrti, Oswa ld , Praha 2002 , s. 

205 a n. 
8 3 K. Leist, cit. dí lo s. 153-154 
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obvykle také rozsáhle technické zázemí, jako by nepatřila do prostředí 

nuceného společenství - společenství vězňů. Přesto však pojem terezínské 

divadlo je definovatelný a jeho existence doložitelná. Nejde v žádném 

případě o divadlo jako instituci, ale o divadlo jako skutečný fenomén, protože 

osob provozujících tento druh kulturní aktivity zde bylo mnoho a organizovaly 

se v různých skupinách. Vzhledem k tomu, že v ghettu byla vězněna celá 

řada lidí spojených s uměním obecně a divadlem zvlášť, není 

nepochopitelné, že své schopnosti a profesní nebo amatérské dovednosti 

chtěli realizovat v nových, byť velmi obtížných podmínkách. 

Počátky divadelních aktivit v terezínském ghettu jsou skoro stejně 

staré jako ghetto samotné. Prvními divadelními projevy byla často 

nepřipravovaná, improvizovaná vystoupení jednotlivců vznikající z jejich 

vnitřní potřeby, pro radost a bez hlubších cílů. V době, kdy byli vězni 

soustředění v kasárenských budovách, se tato činnost teprve rodila a měla 

obvykle podobu malých forem - recitací, krátkých scének nebo písní, 

převážně v tom kterém kasárenském objektu. 

V tomto prvním období se sice z mnoha důvodů rozsáhlé divadelní 

aktivity ještě nerozvinuly, ale žánrová pestrost a budoucí bohatství repertoáru 

se již dalo vytušit. Rozvoj, který divadlo a další scénické formy zažily v 

dalším období, je výslednicí mnoha faktorů, z nichž je třeba uvést mimo jiné 

postoj německé komandantury nepochybně spjatý s propagandistickou 

úlohou přisuzovanou terezínskému ghettu, dále agilnost táborové 

samosprávy a nakonec také stálý příliv vězňů už nejen z českých zemí, ale z 

mnoha dalších částí okupované Evropy. 

V okamžiku, kdy se ghettem stalo celé město, se situace radikálně 

změnila, protože kontakty mezi vězni se výrazně rozšířily a došlo také k 
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podstatnému nárůstu počtu lidí se zájmem o divadlo a k zmezinárodnění této 

skupiny. A tak se přes veškeré problémy a obtíže spojené s vězeňským 

charakterem pobytu v Terezíně - tedy s kontrolou, neočekávanými 

deportacemi, postupně tato činnost rozvíjela a zahrnula nakonec prakticky 

všechny žánry scénických vystoupení: činohru, operu, operetu, kabaret, 

revue, recitaci a tanec. 

Jednou z významných forem dramatické činnosti v německém 

prostředí byly recitační večery. Není zcela jasné, kolik takových pořadů bylo 

připraveno. Na základě analýzy Heřmanovy sbírky hovoří Eva Šormová o 

nejméně čtyřech, které připravovala skupina s názvem Das literarische 

Studio pod vedením vídeňského rodáka Huga Friedmanna. Tato skupina 

zpracovala mimo jiné večer, který byl průřezem literární tvorby rakouského 

rokoka a vídeňského básnictví přelomu století. Za největší počin byl 

považován večer nazvaný Verše z Prahy, ve kterém tvůrci poukázali na 

spojení významných německých a německy píšících autorů s Prahou a 

českou literaturou. Tyto pořady obvykle zahrnovaly kromě prezentace poezie 

také části divadelních her, v posledním případě například to bylo Čapkovo 

drama RUR.84 

Mezi tzv. neprotektorátními Židy převažovali lidé deportovaní z 

Německa a Rakouska a právě oni se podstatnou měrou přičinili k rozvoji 

divadelních aktivit. Německé divadelní soubory uváděly především 

německou divadelní tvorbu, z klasiky to byla například díla Lessinga (Moudrý 

Nathan) a Goetha (Ifigenie na Tauridě a první díl Fausta) a vedle toho také 

původní terezínské drama Georga Kafky Orfeus. Ze světové tvorby volili hry, 

jak uvádí E. Šormová, patřící "k okrajovým dílům svých autorů", jako byl 

8 4 E. Šo rmová , Divadlo v Terezíně 1941-1945, Ústí nad Labem 1973, s. 40 -41 
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Napoleon od G.B. Shawa nebo Schnitzlerovy Poslední maska a Soupé na 

rozloučenou. I když německé divadlo tvořili z velké části rakouští 

profesionální divadelníci, nedosahovalo údajně kvalit českého divadla. Např. 

Napoleona režíroval dřívější intendant basilejského divadla Hans Kaufmann, 

Brodův Kolumbův úspěch pak berlínský režisér Carl Meinhard, Sterkovu Hru 

o Raimundovi, Herzlova Zběha a Schnitlzerovu Poslední masku divadelní 

režisér Erich Ósterreicher. 

Dětské divadlo a také divadlo pro děti a mládež zůstávalo v Terezíně 

doménou českých vězňů (např. slavná inscenace Brundibára). Jedinou 

výjimkou byl případ, kdy v roce 1945 před očekávanou návštěvou delegace 

Mezinárodního výboru Červeného kříže německá komandatura věnovala 

mimořádný zájem dětem a na její příkaz bylo vytvořeno loutkové divadlo, 

které mělo fungovat v jednom z dětských domovů. Návrhy loutek zpracoval 

nizozemský výtvarník Jo Spier realizovala je Rakušanka Orienterová. Divadlo 

bylo koncipováno podle typického německého vzoru a jeho úloha skončila s 

návštěvou švýcarské komise, jejíž členové se tak stali prvními a posledními 

diváky.85 

Převládající divadelní formou byl v Terezíně kabaret a revue a to bez 

ohledu na to, zda šlo o komunitu českých Židů či skupiny, které přišly z jiných 

zemí. Kabaret vyžaduje jen několik vystupujících a minimální materiál a 

práce. Byl zvlášť vhodný pro život v ghettu pro snadnost s jakou mohly být 

divadelní revue skládány, rozebírány (v případě, že se mohli objevit strážní 

E. Šo rmové , cit. dí lo, s. 71 
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SS) a znovu sestaveny pokud účinkující byl nemocný nebo zařazený do 

transportu.86 

V německé skupině byl velmi silně zastoupen typ kabaretních 

satirických programů, z nichž mnohé reagovaly na současnou problematiku 

ghetta. Obecně vzato byl jejich program velice pestrý a zároveň nesourodý. 

Vystupovaly na mnoha místech na improvizovaných půdních jevištích, v 

místnostech a dokonce na dvorech některých bloků. Jejich činnost mohla být 

bohatší, protože nevyžadovala příliš času a prostředků na přípravu. 

Josef Taussig poznamenal, že v Terezíně byl "na základě zcela 

odlišné situace vytvořen zvláštní typ kabaretu, který není podnikán z 

obchodních důvodů (....), který se zabývá nejaktuálnějšími otázkami a přece 

nemůže být naprosto označen za kabaret tendenční"87. K těm 

nejpopulárnějším a nejnavštěvovanějším patřily zejména kabarety dvou 

vídeňských rodáků Waltera Lindenbauma a Leopolda Strausse. 

Kabaret Lindenbaumův byl založen na jisté dávce sentimentálního 

vzpomínání na Vídeň, což velmi často rozplakalo publikum, a snažil se 

pobavit posluchače připomínkou stylu života, který kdysi pěstovali, a 

glosováním denních událostí. Jak dodává J. Taussig, byl to kabaret, který 

nepřinášel nic nového a omezoval se na prostředky, které byly používány ve 

vídeňských kabaretech již před první světovou válkou.88 

Leo Strauss, syn vídeňského skladatele Oscara Strausse stvořil 

vlastní Straussovu skupinu s komickými texty na hudbu waltzů. Ale Strauss 

psal také kabaretní čísla, která mohla pomoci vězňům snášet podmínky 

8 6 Art, Music and Education as strategies forsurvival: Theresienstadt 1941-45, ed i ted by 

A n n e Dutl inger, nak l . Herod ias London N e w York 2000 , s. 129 
8 7 Jose f Tauss ig , O terezínských kabaretech. In T S D 2 0 0 1 , s. 310 
8 8 J . Tauss ig , cit. dí lo s. 324 
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ghetta, jako např. jeho ironická scénka Terezínské otázky - dialog zkušené 

vězeňkyně a nově příchozí z Vídně.8 9 

Strauss a Greiffenhagen napsal asi své nejlepší texty pro Kurta 

Gerrona, který přišel do Terezína koncem února 1944. Na jaře Gerron ustavil 

svůj vlastní kabaret známý jako „Kolotoč" se Zelenkovou scénou, kostýmy a 

jazzovým pianistou a dirigentem Ghetto Swingers Martinem Romanem z 

Nizozemska, který psal hudbu. Mezi Gerronovy ostřílené interprety patřili 

sopranistka Anna Frey a tenor Michel Gobets, rovněž z Nizozemska. 

Repertoár zahrnoval písně z Brechtovy Žebrácké opery (...) Gobets zpíval 

francouzské šansony a lidové písně Jidiš. Objevovalo se v něm také mnoho 

písní napsaných v Terezíně.90 To, že v Gerronově kabaretu vystupovali 

právě nizozemští Židé vyplýval snad i z faktu že samotný Gerron přišel 

transportem z Westerborku. 

Dalším příkladem kabaretu byl Morganův kabaret, jehož tvůrcem a 

animátorem byl berlínský kabaretiér Ernest Morgan, do Terezína ovšem 

deportovaný z Vídně. Jeho produkce byla podle Taussiga zcela oproštěna 

všeho terezínského. Bobby John a Ernst Morgan v něm bavili obecenstvo 

dramatizací starých vtipů o nevěrných manželích, ošklivých manželkách a 

despotických tchyních. Byly v něm "soustředěny tři podstatné složky starého 

ubohého humoru: sexuální prostředí, tělesné vady a potíže života 

manželského".91 

Herbert Exenberger vzpomíná na pozitivní vliv divadla na něj jako 

kluka v Terezíně v roce 1943. K představením vídeňského kabaretiéra 

Waltera Lindenbauma píše: „s vlastním mu lyrismem se pokoušel na jedné 

8 9 K. Lagus, J . Polák, cit. dí lo, s. 197 
9 0 Art, Music and Education.... s. 132 
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straně pozvednout své spolutrpící z utlačujícího strádání a zoufalství, na 

druhé straně toto trápení dokumentoval ve svých verších".92 

Mezitím se německojazyčné divadlo již zcela soustředilo kolem 

kabaretu, opery a čtení (play reading) klasické literatury. Byly tu už zmíněny 

v kapitole o hudbě Straussův Netopýr (1943) Verdiho Rigoletto (1943) 

Pucciního Tosca (1943) a Bizetova Carmen (1944) (Carmen dirigoval Kurt 

Gerron, Franz Eugen Klein dirigoval německojazyčné opery).93 

Od začátku roku 1943 organizoval Mánes také divadelní čtení. Již 

předtím samospráva připravila tímto způsobem několik veseloher, ale podle 

Mánese ty "se vysokému umění nepřiblížily". Z třiceti večerů vymezených 

Mánesovi pro přednášky, osm až deset večerů bylo vyhrazeno pro čtení her, 

kdy herci seděli kolem stolu a četli klasiku dramatu. První hrou, kterou takto 

Mánes představil byl Faust, jehož premiéra se konala 30. ledna. Do hry byly 

obsazeny významné osobnosti divadelního života jako např. Julius Arnfeld, 

Carl Mouth, Liesl Cohnová, Friedrich Schónfeld, Fritz Selten a Anni 

Steinerová. Program se postupně rozšířil. Vystavení se dočkaly hry Lessinga 

Židé, Rostandův Cyrano z Bergeracu, Fuldův Talisman nebo Goethova 

Ifigenie na Tauridě. Největším úspěchem bylo zpracování Lessingovy hry o 

náboženské toleranci Moudrý Nathan, která do konce roku 1943 byla 

uvedena čtrnáctkrát a byla hrána i v roce 1944 až do odjezdu zářijových 

transportů.94 

Organizované čtení her představuje břitkou odpověď na uvěznění v 

Terezíně. Velká díla literatury jako Faust jsou nadčasová s jejich 

9 1 J . Tauss ig , cit. dí lo s. 325 
9 2 H. Exenberger „ V o m Cabare t A B C im Regenbogen ... T S D 1996 s. 241 
9 3 Art , M u s i c a n d Educat ion. . . , s. 129 
9 4 K. Leist, cit. dí lo s. 155-156 
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universálními tématy o hledání poznání a tolerance, lidském pokoušení, 

zkáze a spáse. Básnířka Gerty Spies píše, že Mánesova oddanost 

intelektuální obžalobě Terezína byla naší záchranou. Stejně jako Mánes a 

Švenk, se Kurt Gerron a jeho textař Manfred Greiffenhagen snažili dělat 

divadlo reagující na situaci, v níž se nacházeli a přesahující ji (...) Gerron, 

když byl „oficiálním" kabaretním umělcem komandantury, prezentoval 

spoluvězňům Greiffenhagenovy kousavé básně. Gerron dvojsmyslně 

komentoval svízelnou situaci, kterou sdílel se svým obecenstvem. V titulní 

písni kabaretu „Kolotoč" zpíval Greiffenhagenova slova dětské naděje a 

vzpomínky a přivolával pozornost k realitě jejich vězení. Jízda na kolotoči je 

metaforou cesty po věčných kruzích bez cíle. Nelze vyskočit za jízdy. Kolotoč 

běžící den po dní hýbe se aniž by někam dospěl: Když přistaneme na konci 

naší cesty, teprve zjistíme, kde jsme se zastavili.95 

3.5. VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Na rozdíl od všech předchozích kulturních fenoménů, které se alespoň 

částečně staly veřejnými statky všech obyvatel ghetta, tzn., že existovala 

alespoň teoretická možnost se k nim dostat, bylo výtvarné umění odsouzeno 

k částečné konspiraci, případně vznikalo jako tzv. oficiální tvorba, zpravidla 

pro potřeby samosprávy nebo nacistických hodnostářů. Nemohlo proto mít 

stejný vliv na širší masu vězňů ghetta jako už výše zmíněné divadlo, hudba či 

přednášková činnost. Terezínské umění bylo zcela bytostně spjato s 

každodenností ghetta, s jeho životem, s utrpením jeho obyvatel a v 

neposlední řadě také s projevy odporu, neboť samo takovýto rozměr často 

nabývalo. 

9 5 Art , Mus ic and Educat ion. . . , s. 132 
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Výtvarnici se v Terezíně ve velké míře soustřeďovali v tzv. kreslíme 

Technické kanceláře samosprávy. Tam měli za úkol zpracovávat stavební a 

technické plány pro technické a hospodářské oddělení samosprávy, ale 

především museli připravovat různé grafy, přehledy a jiné graficky 

upravované přílohy k nesčetným zprávám a výkazům, zpracovávaným 

samosprávou pro nacistické orgány.96 

Zásluhou Otto Zuckera, který plnil funkci zástupce židovského 

staršího, se v této kanceláři podařilo zaměstnat mnoho znamenitých umělců. 

Vedoucím byl Bedřich Fritta (Taussig) a mezi jeho podřízenými vedle 

českých umělců se také objevili židovští výtvarnici z dalších zemí. K 

nejznámějším patřili Ferdinand Bloch z Vídně a Joseph Spier z Nizozemska. 

Právě Spier se spolu s českými výtvarníky podílel na zpracování 25 ilustrací 

k Zuckerovu rukopisu Geschichte des Ghettos Theresienstadt a také vyrobil 

upomínkové album Bilder aus Theresienstadt, které bylo rozdáváno jako 

suvenýr během zkrašlovací akce - návštěvy delegace MVČK. Tyto práce a 

také Spierovy kresby pro propagandistický film natáčený v ghettu v srpnu a 

září 1944 jsou nejtypičtějšími příklady toho, jak nacisté dokázali zneužívat 

práci umělců pro své potřeby.97 

Pravým opakem oficiálního umění se stala tvorba skupiny malířů z 

kreslírny. Bedřich Fritta, Ota Ungar, Leo Haas a vídeňský rodák Ferdinand 

Bloch spolu s českobudějovickým lékařem Karlem Fleischmannem 

cílevědomě začali ztvárňovat ve svých dílech skutečný obraz terezínského 

ghetta, osudy jeho obyvatel, jejich bídu, utrpení a strach. Bloch jako jeden z 

této skupiny se zaměřil na motivy front na jídlo, přicházejících transportů a 

9 6 K. Lagus, J . Polák, cit. dí lo, s. 134 
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mrtvých. Samozřejmě nešlo o umění, které bylo možné kdekoliv v ghettu 

ukázat, naopak vše muselo být přísně utajeno. Část těchto kreseb se 

prostřednictvím jednoho z vězňů dostala z ghetta ven a dokonce i do 

zahraničí. Bohužel před již zmiňovanou návštěvou MVČK během prohlídky v 

kreslíme nacisté našli některé tajně zhotovené skice a studie. Za trest byli 

všichni tito malíři a jejich rodiny zatčeni a předáni do věznice gestapa v 

terezínské Malé pevnosti. Ferdinand Bloch zahynul již tam, většina během 

dalšího věznění. Přežil pouze Leo Haas, jeho manželka Erna, Frittův syn 

Tomáš a Ungarova manželka s dcerou.98 

Dalším místem, které poskytovalo příležitost pro výtvarnou tvorbu, byly 

dílny německé firmy na výrobu upomínkových a dekorativních předmětů. 

Zde pracovala mimo jiné také malířka Elsbeth Argutinsky, původem Ruska, 

která do ghetta byla deportována z Berlína. Zcela v soukromí vznikaly 

drátěné plastiky slepého berlínského sochaře Bertholda Ordnera, kresby 

frankfurtské malířky Amálie Seckbachové či drobné kresby vídeňské rodačky 

Gisely Rottonara. Za zmínku stojí ještě další zástupci neprotektorátních Židů, 

kteří v Terezíně tvořili a sice Georg Wolff, deportovaný do Terezína z Berlína 

a nizozemská malířka Eveline Friederike Finke - Isaac.99 

Ačkoliv neexistují konečné statistické údaje o počtu profesionálních 

umělců vězněných v Terezíně, můžeme s jistotou konstatovat, že to bylo více 

než 34 německých, rakouských, nizozemských a českých umělců vězněných 

v různé době. (rakouští Ferdinand Bloch a Oswald Pock nebo nizozemský Jo 

Spier) Víme např., že více než 20 židovských umělců bylo z ghetta v 

9 7 A rno Pařík, Výtvarné umění v terezínském ghettu. In: Kultura proti smrti, Oswa ld , Praha 

2002 , s. 51 - 52 
9 8 A. Pařík, cit. dí lo, s. 5 3 - 5 5 
9 9 A. Pařík, cit. dí lo, s. 170 - 1 7 3 
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Terezíně deportováno do Auschwitz-Birkenau koncem r. 1943 a koncem r. 

-1944.100 

Zcela výjimečným druhem terezínského umění je tvorba dětí 

vězněných v ghettu. Nic snad tak neproslavilo Terezín ve světě jako dětské 

kresby, často jediná stopa, která zůstala po jejich autorech. Mnohé z nich 

vznikaly během vyučování, které zde navzdory nacistickým nařízením 

probíhalo. Jiné jsou výsledkem spontánní dětské hravosti a snahy popsat 

okolní svět. Je málo důkazů, které by ukazovaly interakci mezi dětmi různých 

národností, které žily spolu ve stejných sídlech. Děti byly obvykle 

organizovány podle jazykových skupin a věku v oddělených pokojích, z nichž 

každý měl asi 30 dětí. Byly odděleny podle národnosti a jazyka stejně jako 

podle věku a zkušeností před deportací do Terezína. Zatímco holandské děti 

měly již občas před příjezdem do Terezína za sebou zkušenosti z věznění ve 

Westerborku a tím i vyvinuly některé schopnosti přežit, Terezín byl pro české 

děti první zkušeností z deportace. Navíc protestantské nebo katolické děti ze 

smíšených manželství byly často zmateny změnou prostředí z nedotčené 

nukleární rodiny do společných dětských ubikací. Není zcela jasné, zda 

rozdělení dětských domovů podle pohlaví se odrazilo v jejich umělecké 

činnosti. Takto víme nejvíce o českých dětech a jejich umění v Terezíně, ale 

velmi málo o ostatních, jelikož přetrvalo jen pár prací německých, rakouských 

a holandských dětí. 1 0 1 

Art, Music and Education..., s. 25 : 

Art, Music and Education..., s. 34-35 
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4. VZNIK PAMÁTNÍKU TEREZÍN, JEHO POSLÁNÍ A 

VÝVOJ 

Památník Terezín jako pietní místo a muzejní instituce prošel od 

svého vzniku do konce 20. století velmi složitým vývojem, podmíněným celou 

řadou různých faktorů. Jeho poslání, funkce a postavení ve státě a 

společnosti s menším či větším zpožděním reflektovaly pochopitelně 

politickou a společenskou atmosféru Československa a pak České republiky. 

V období let 1948 až 1989 odrážely základní rysy režimu a velmi často se 

Památník stával objektem ideologických a politických střetů, mocenských 

tlaků, jeho činnost měla zcela jednoznačně zapadat do dobového schématu 

propagandy postavené především na nekonečném rozvádění myšlenky 

třídního boje. Tento rámec samozřejmě ovlivňoval také věcnou náplň práce 

instituce, její vědeckovýzkumné, výchovně vzdělávací, ediční či výstavní 

aktivity a zcela jednoznačně omezoval možnost objektivního výzkumu a 

prezentace jeho výsledků, o mezinárodní spolupráci ani nemluvě. 

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že jeho vývoj lze představit v 

různých rovinách nebo z různých úhlů pohledu. Můžeme se věnovat 

jednotlivým směrům činnosti jako jakýmsi tematickým celkům, nebo jej 

pojmout chronologicky s použitím jisté periodizace, do níž zasadíme uvedené 

základní směry činnosti. Lze jej vnímat také jako politické dějiny zařízení se 

všemi konsekvencemi tohoto pohledu. Na druhé straně je velmi obtížné 

sledovat uvedené linie zcela odděleně, bez toho abychom neprovedli určitá 

zjednodušení a některé události prostě nevypustili. 

Nakonec po prozkoumání podnikového archivu Památníku Terezín a 

analýze některých publikací jsme se rozhodli vytvořit určitou periodizaci jeho 
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dějin, v jejímž rámci budeme sledovat jak proměny Památníku z hlediska 

jeho poslání a postavení ve státě a společnosti, tak z pohledu jednotlivých 

aktivit. 

Existence Památníku, dnes již pětapadesátiletá, byla rozdělena na 

čtyři období: 

1. Od založení Památníku do konce 50. let 

2. Konec 50. let - nástup "normalizace" 

3. Začátek 70. let - listopad 1989 

4. Od listopadu 1989 do současnosti. 

4.1. MYŠLENKA ZALOŽENÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN, JEHO VZNIK 

A MÍSTO VE STRUKTUŘE KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 

INSTITUCÍ. 

Prakticky ihned po osvobození českých zemí od nacistické okupace 

se začaly objevovat myšlenky, že oběti teroru nesmějí být zapomenuty a v 

Terezíně musí vzniknout pietní místo1 0 2. Situace v Terezíně byla v tomto 

období velmi složitá. Město formálně neexistovalo. První týdny svobody byly 

ve znamení akcí na záchranu vězňů nacházejících se v bývalém ghettu a 

věznici gestapa. Po karanténě následovala repatriace, která trvala do konce 

srpna 1945. Prvním krokem k uctění památky obětí války bylo zřízení 

národního hřbitova z iniciativy bývalých vězňů, na kterém byly 16. září 1945 

během tzv. národního pohřbu uloženy pozůstatky 601 zemřelých z věznice 

gestapa v malé pevnosti. Postupně v letech 1945 až do roku 1958 zde byly 

pohřbeny i oběti evakuačních transportů, popel vězňů koncentračního tábora 

1 0 2 Dopis vedouc ího Č P A dr. Rašky rektoru Kar lovy univerzity Janu Bělehradkov i ze dne 

16.6.1945, Arch iv Památn íku Terez ín (dále A P T ) A 351/12 
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v Litoměřicích atd. Národní hřbitov se tak stal symbolickým pohřebištěm 

všech obětí nacismu v Terezíně a okolí. 1 0 3 

Vývoj samotného města byl v roce 1941 násilně přerušen zřízením 

ghetta a následným vysídlením původního obyvatelstva. Tyto události měly 

samozřejmě vliv i na situaci po skončení války a znovuosídlení Terezína bylo 

pozdrženo až do června 1946. 1 0 4 

Další krok pro zachování památky obětí nacismu učinila 

československá vláda, která 7.5.1947 vydala nařízení, podle něhož byl v 

objektu Malé pevnosti zřízen Památník národního utrpení, který měl za úkol 

udržovat pietní místa v takovém stavu, v jakém se nacházela v době 

nacistické okupace.1 0 5 Toto rozhodnutí mělo zajistit ucelenou a státem 

zaručenou ochranu památných míst, v tomto případě nejen Malé pevnosti, 

ale také dalších areálů a objektů jako byl Národní hřbitov, ruský hřbitov 

zajatců z první světové války a pietní místo u řeky Ohře - tzn. prostor, kde 

nacisté, aby zamaskovali své zločiny, nechali v roce 1944 vysypat do řeky 

popel tisíců obětí z ghetta a krematorium, ve kterém byli zemřelí z ghetta 

zpopelňováni. 

Je zde třeba podotknout, že areál Malé pevnosti se od roku 1945 

nacházel ve správě Ministerstva vnitra, které zde již v květnu zřídilo 

internační tábor pro německé obyvatelstvo. Tento tábor existoval až do února 

1948 a tedy se jeho existence téměř rok překrývala s působením nově 

vzniklého Památníku. 

Národní hřbitov, Terez ín 1990 

Voj těch Blodig, Město poznamenané tragedií, In: Terez ínské listy 24 /1996 

Podn ikový archiv Památn íku Terez ín (dále j e n P A PT), kar ton 1 , č. 2 4 
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4.2. OD ZALOŽENÍ PAMÁTNÍKU DO KONCE 50. LET 

První období existence Památníku nelze v podstatě hodnotit z 

hlediska působení této instituce jako muzejního zařízení. Jeho základní 

funkcí byla úloha pietního a poutního místa, zejména pro bývalé vězně, jejich 

rodiny a pozůstalé obětí. Nemění na tom nic ani fakt, že již od samého 

počátku existence v roce 1947 se jednalo o zřízení Muzea útisku českého a 

slovenského národa a od června roku 1949 kromě areálu bývalé věznice si 

mohli návštěvníci v tzv. malém důstojnickém pavilonu prohlédnout také 

muzejní expozici, stvořenou Vojenským historickým ústavem v Praze, jemuž 

také po odborné stránce podléhala. Tento významný krok se však na dlouho 

stal posledním. V tomto období také došlo k převedení Památníku z 

působnosti ministerstva vnitra na Krajský národní výbor v Ústí nad Labem 

(KNV), což znamenalo první degradaci místa celostátního významu na 

úroveň regionální. 

Počátek 50. let přinášel jistou stagnaci nepochybně související jak s 

uvedenou organizační změnou tak s rozporuplností samotného místa a 

obtížností jeho jednoduché ideologické interpretace a také přizpůsobení 

potřebám komunistické propagandy. "Využití Památníku jako 'agitační 

zbraně' a jako 'politické školy' vyžadovalo zamlčení řady faktů a naopak 

'doplnění' historie"106. Tento postup se nakonec uplatňoval nejen na začátku 

50. let, ale i později do poloviny let 60. a samozřejmě v období tzv. 

normalizace tzn. od začátku 70. let. Krajské orgány si zřejmě s touto institucí 

nevěděly rady, neměly v úmyslu ji nějak výrazně podporovat, ať už hmotně 

nebo odborně. Tehdy se také naplno rozpoutala diskuse o obsahové náplni 

činnosti Památníku Terezín, zejména pokud jde o památku židovských obětí 
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Terezína, u nichž se velmi obtížně uplatňovala zjednodušená ideologická 

schémata. Myšlenka zřízení expozice o terezínském ghettu přímo ve městě 

se setkala s velmi ostrým odporem KNV, což nakonec vedlo k tomu, že se 

toto téma mělo objevit jen v Malé pevnosti. V roce 1957 došlo opět k 

administrativní změně, která pro Památník znamenala další ztížení už beztak 

neradostné situace. Instituce byla předána do působností Místního národního 

výboru v Terezíně, tedy orgánu, který neměl prostředky, pravomoci a 

nakonec ani odborné předpoklady k tomu, aby řídil takovéto zařízení. 

Obecně lze konstatovat, že první léta Památníku se v podstatě 

vyznačovala jistou živelností, a po krátkém období velkých a bohužel 

nenaplněných plánů také minimální aktivitou, kdy se péče o návštěvníky 

omezovala jen na jejich provádění po areálu Malé pevnosti. Tyto práce navíc 

vykonával velmi nepočetný personál, bez odborné průpravy a někdy také bez 

skutečných znalostí. 

4.3. KONEC 50. LET - NÁSTUP "NORMALIZACE" 

Převedení Památníku Terezín do působnosti MěNV Terezín 

znamenalo na jedné straně pokus o jeho další degradaci, na druhé však 

přineslo jisté známky oživení. Nový zřizovatel se velmi kriticky postavil k 

předchozímu období, což dokládá rozbor činnosti z roku 1962, který je 

bohužel jedním z nepočetných pramenů k tomuto časovému úseku. Píše se 

v něm mimo jiné: "nebylo zde plněno usnesení vlády ze dne 27.5.1947 o 

zřízení Památníku národního utrpení a jeho poslání. Místo zachovávání 

původního stavu z 5.5.1945 byla téměř všechna původní zařízení za 

Jan Munk, 2 historie Památníku Terezín, In Terez ínské listy 1993, s. 13 a následuj ící 
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působnosti KNV v pravém slova smyslu vyrabována."107 Snaha o nápravu 

byla zřejmá, protože došlo k obnovení výstavní činnosti a vznikly návrhy 

základních dokumentů, které měly tvořit právní rámec působení instituce, tzn. 

návrh Statutu Památníku bojů proti fašismu z roku 1959 a návrh 

Organizačního řádu z roku 1960, ve kterém se mimo jiné říká, že "Památník 

na základě průzkumu a tematického vědeckého výzkumu shromažďuje, 

odborně spravuje, vědeckými metodami zpracovává a osvětově využívá 

poznatky, předměty muzejní hodnoty, písemné doklady k období vzniku 

fašismu a jeho společenských projevů hlavně v období 2. světové války - s 

úzkým zaměřením na koncentrační a jiné tábory v severních Čechách, 

případně dle potřeby na koncentrační tábory v další okupované Evropě."108 

Dílčím úspěchem se stalo také zaměstnání prvního odborného 

pracovníka, který bohužel ještě dlouho zůstal v této úloze osamocen. Přesto 

však byla celková situace stále kritická, což potvrzuje již výše uvedený rozbor 

činnosti z roku 1962. Potřebu řešit problém pociťovala už dokonce i vláda, 

která svým usnesením č. 251 z 30.3.1962 prohlásila Malou pevnost s 

přilehlými pozemky za národní kulturní památku.1 0 9 

Hledaly se cesty, jak zlepšit stávající situaci, a prvním krokem bylo 

opětovné převedení Památníku, tehdy již pod názvem Památník Terezín, do 

působnosti KNV v Ústí nad Labem a to s účinností od 1.1.1965.110 

I když obecný rámec činnosti instituce zůstával stejný a byl pevně dán 

ideologickými mantinely, začala se v polovině 60. let zároveň s určitými 

politickým změnami ve státě měnit také podoba samotného Památníku. 

107 p A k Q E 4 4 

1 0 8 P A P T , k .1 ,č . 29 
1 Q 9 P A P T , k. 1 ,č . 34 
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Dalším velmi významným krokem bylo usnesení vlády č. 446 z 5.12.1968 o 

návrhu na řešení stavu a činnosti Památníku Terezín. Vyplývá z něj, že 

Památník je celostátní instituce, která spravuje odborně řadu objektů a má za 

úkol vybudovat stálé expozice v Malé pevnosti a ve městě Terezín a navíc 

pamětní síně v obou krematoriích (Terezín a Litoměřice) a že je institucí 

"soustřeďující doklady a dokumenty o životě, boji i utrpení vězňů v Malé 

terezínské pevnosti, terezínském ghettu, na dole Richard a v dalších 

koncentračních táborech, existujících na našem území v letech 1939- 1945". 

Dále zde vláda konstatovala nutnost vypsání soutěže na konečné řešení 

terénních úprav.111 Realizace těchto záměrů byla také spojena s 

personálními změnami na vedoucích funkcích. 

Konec 60. let byl také ve znamení budování odborných oddělení, která 

mohla garantovat skutečné naplnění jednotlivých záměrů. Vznikla oddělení -

historické, dokumentační, sbírkové a osvětové a byly tak splněny první 

předpoklady proměny Památníku ve skutečně odborné a muzejní 

pracoviště.112 To znamenalo, že kromě průvodcovské činnosti a promítání 

filmů, se v oblasti působení na veřejnost objevovaly i další prvky kulturně 

výchovné činnosti, orientované především na mládež, i když některé z nich -

např. pokus vypracovat návrh prohlídky Malé pevnosti pro děti z 1. stupně 

základních škol, byly zřejmě přehnané.113 

Historické oddělení zahájilo pravidelný výzkum, dokumentační 

oddělení započalo akviziční činnost. Určité demokratizační procesy ve 

společnosti otevřely možnosti vědeckého bádání a znovu nastolily otázku 

1 1 1 P A P T , k. 1 , č. 35 
1 1 2 P A P T , k.6, č. 163 
1 1 3 P A P T , k. 6, č. 169 
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důstojného zdokumentování a také prezentace dějin terezínského ghetta 

široké veřejnosti.114 

4.4. ZAČÁTEK 70. LET - LISTOPAD 1989 

Na úvod je snad nutno říci, že léta spojená s normalizací nebyla pro 

Památník obdobím jednoznačně hodnotitelným. Nepochybně se zúžilo, sotva 

před nedávnem poněkud rozšířené pole působnosti, a došlo také k revizi 

mnoha záměrů připravených v předchozím období. Prvním "normalizačním" 

krokem byly personální změny ve vedení instituce. Nové vedení však ještě 

nějakou dobu realizovalo základní cíle rozvojového programu z předchozího 

období. Na podzim 1972 byl slavnostně otevřen židovský hřbitov a 

zrekonstruované krematorium. O rok později bylo otevřeno pietní místo u 

Ohře a nové parkoviště u Malé pevnosti a byly realizovány také další 

plánované akce. 1 1 5 

Na druhé straně docházelo k postupné změně původní koncepce a do 

činnosti Památníku pronikaly stále nové prvky, zcela jasně vyplývající z 

tehdejší koncepce ideologického působení prosazované ústředními orgány 

komunistické strany. Posledním důležitým prvkem původní koncepce, kolem 

kterého trvaly diskuse ještě téměř do poloviny 70. let, byl projekt muzea dějin 

terezínského ghetta. Tento záměr původně počítal s jeho vytvořením v 

jednom z vojenských objektů (kavalír), později však byl vystřídán 

realističtějším námětem - využitím objektu bývalé terezínské základní školy. 

Celý nápad se jevil jako uskutečnitelný a byly dokonce započaty některé 

přípravné práce pro zřízení expozice. Postupně se však celý záměr začal 

měnit, což dokazuje článek tehdejšího vedoucího odboru kultury 

1 1 4 Tamtéž 
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Severočeského KNV pro Hlas revoluce: "Jedním z největších (úkolů) je 

vybudování Muzea ghetta, jehož potřeba v období rostoucího sionismu, který 

ohrožuje svou agresí světový mír, je zvláště naléhavá".116 Z textu jasně 

vyplývá, že nešlo už o připomenutí obětí ghetta a genocidy, ale o nový prvek 

v ideologické kampani. Nakonec ani tato varianta nebyla realizována, ačkoliv 

tímto by jeden z hlavních úkolů (byť v karikované podobě) byl splněn. Aby se 

zamezilo další diskusi na toto téma, byl objekt školy předán ministerstvu 

vnitra, která tam zřídilo „Stálou expozici historie SNB a revolučních tradic 

Severočeského kraje". To v praxi znamenalo definitivní konec jednoho z 

dlouhodobých záměrů Památníku - i když otázkou zůstává, zda jeho poslední 

podoba by měla s původní představou ještě něco společného. Památník tak 

pokračoval v jednostranné prezentaci historických událostí a v určité 

mystifikaci, která spočívala v podsouvání záměny pojmů návštěvníkovi a u 

většiny laické veřejnosti musela vést k úplné ztrátě orientace v nejnovějších 

dějinách. 

Na druhé straně, i přes veškerá ideologická omezení a celkové 

politické klima, se Památník Terezín postupně rozrůstal a stabilizoval, pokud 

jde o odbornou činnost. Výsledky zveřejňované v každoročních rozborech 

činnosti, nehledě na jejich účelovost, jednoznačně ukazují, že se pravidelně 

rozvíjela činnost výzkumná, sbírková a dokumentační, dále také činnost 

výstavní a ediční.1 1 7 

Vědeckovýzkumná činnost, která byla prakticky zahájena koncem 60. 

let, se v průběhu sledovaného období stala pravidelnou a byly systematicky 

řešeny dlouhodobé vědeckovýzkumné úkoly. Jedním z nich byla 

1 1 5 J . Munk , cit. dí lo, s. 17 
1 1 6 PA PT, k. 14 č. 85 
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rekonstrukce kartotéky osob vězněných v Malé pevnosti, později také 

výzkum pobočných táborů Gross-Rosen, zřízených nacisty na území dnešní 

České republiky. Následoval úkol týkající ze zpracování údajů o perzekuci 

českých občanů v nacistických věznicích, káznicích a koncentračních 

táborech. Jako první byl zpracován tábor Ravensbrúck, později také tábory 

Mauthausen, Buchenwald a Dachau. Vznikla rovněž kartotéka dětských 

vězňů ghetta.1 1 8 

V tomto období došlo také k zahájení systematické akviziční činnosti, 

která zahrnovala sběr předmětů souvisejících s Terezínem a v širším záběru 

také s dalšími nacistickými věznicemi a tábory. Zároveň se začala budovat 

sbírka výtvarného umění. 

Hodnocení činnosti Památníku Terezín v uvedeném období je velice 

rozporné. Památník trpěl podobnými neduhy jako celá společnost a byl zcela 

jednoznačně součástí politického systému. To se projevovalo v tabuizaci 

celých oblastí vědeckého zkoumání, v glorifikaci komunistického systému v 

současnosti a významu komunistické rezistence v době války, v zamlčování 

nebo zlehčování dalších složek odboje. Ve výstavní činnosti se velmi výrazně 

do popředí prosazovala témata, která měla povahu politické manifestace a 

prakticky nic společného s původním posláním této instituce. 

Bylo to také období pompéznosti a rozmachu za každou cenu, kdy 

množství různých politických akcí a počty zúčastněných (často přivedených 

povinně) byly hlavním měřítkem efektivnosti práce. Typickým příkladem byly 

mírové manifestace, které nahradily tryznu za oběti Terezína, dále pak 

PA PT, k.6 č. 256 - 318 , k. 22 č. 4 6 , k. 24, č. 6 1 , k.25 č. 7 1 , 74 

komplexní rozbor č innost i Památn íku Terezín 1989 
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takové akce jako pionýrské sliby, vojenské přísahy či manifestace 

uspořádané Socialistickým svazem mládeže. 

Velmi omezené byly možnosti spolupráce se zahraničím a jedinými 

oficiálně požehnanými kontakty se stala spolupráce s památníky na území 

tehdejší NDR (Sachsenhausen a Buchenwald) nebo Polska (Státní muzeum 

Majdanek). Právě německé památníky byly ještě více zneužívány k 

propagandistickým účelům a na rozdíl od polských se vůbec nevěnovaly 

jakékoliv odborné činnosti. 

Ve všech oblastech činnosti směřujících k široké veřejnosti se 

potlačovala židovská problematika a jakékoliv její náznaky se vždy spojovaly 

s pojmem sionismu a vedly k odmítání tématu jako celku. Na druhé straně je 

nutno podotknout, že její výzkum a dokumentace nikdy nebyl zcela přerušen, 

i když proporce byly zcela zjevně narušeny. Náležitá pozornost nebyla 

věnována ani koncentračnímu táboru v Litoměřicích, kde za války byly 

vězněni především občané SSSR, Poláci, Slovinci a Francouzi a jen 

minimální počet Čechů. Právě tento fakt byl zřejmě důvodem mizivého zájmu 

státních orgánů o jeho dějiny. Navíc seriózní přístup k výzkumu a 

dokumentaci dějin tohoto tábora musel nutně vést k navazování kontaktů s 

institucemi a jednotlivci v mnoha zemích např. Francií nebo Jugoslávií, což v 

této době bylo samozřejmě nežádoucí. 

4.5. OD LISTOPADU 1989 DO SOUČASNOSTI 

Polistopadové společenské proměny se samozřejmě velmi výrazně 

projevily v další činnosti i celkovém pojetí práce Památníku Terezín. Velmi 

podstatný význam měla změna zřizovatele. V důsledku správní reformy z 

politické mapy státu zmizely kraje, což vedlo diskusi o budoucím nadřízeném 
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orgánu. Po dlouhých jednáních se Památník vzhledem ke své jedinečnosti a 

specifickému poslání stal zařízením Ministerstva kultury ČR. Následovaly 

další změny a to jak organizační, tak personální (včetně funkce ředitele). 

Nejpodstatnější však byla samozřejmě příprava zcela nové koncepce 

práce Památníku, která by dokázala překonat deformace provázející v 

minulém období všechny směry činnosti. Stěžejním předpokladem těchto 

proměn se stala změna vztahu k problematice vyhlazení židovského 

obyvatelstva v období druhé světové války a z toho vyplývající důstojné 

začlenění této problematiky do činnosti Památníku Terezín ve všech 

směrech. Dosavadní výsledky činnosti Památníku zcela jednoznačně 

prokazují, že tyto úkoly byly systematicky plněny a podíl dané problematiky v 

celkové práci instituce je přiměřený jeho místu a významu v nejnovějších 

dějinách. Na druhé straně je nutno odmítnout občas se vyskytující názory, že 

Památník Terezín se stal pouze institucí zaměřenou na dějiny holocaustu, 

protože jeho aktivity jsou skutečně všestranné a zaměřují se také na dějiny 

policejní věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti, dějiny litoměřického 

koncentračního tábora a v širším pohledu také na obecnější otázky 

perzekuce českých občanů během nacistické okupace a jejich věznění v 

nacistických koncentračních táborech. Toto široké spektrum bylo ještě 

doplněno problematikou starších dějin Terezína do roku 1939 a dějinami 

internačního tábora pro německé obyvatelstvo v Malé pevnosti119 

Rozsah činnosti, počet zaměstnanců a organizační struktura 

Památníku Terezín doznaly za dobu jeho dosavadní existence velkých změn. 

Z jednoduchého památníku se proměnil v moderní muzejní, výzkumnou a 



vzdělávací instituci. Nyní je v něm zaměstnáno více než 100 osob, které se 

podílejí na všech směrech jeho činnosti. V rámci muzea působí dnes 

následující oddělení: historické, dokumentační, sbírkové, vzdělávací, 

organizačně propagační, ekonomické a provozně technické. Uvedeme zde 

stručnou charakteristiku prvních čtyř. 

Historické oddělení se věnuje výzkumné činnosti, která zahrnuje tři 

základní směry: dějiny terezínského ghetta, dějiny policejní věznice gestapa 

v Malé pevnosti a dějiny koncentračního tábora a podzemní továrny v 

Litoměřicích. Výsledky jsou průběžně publikovány v odborném tisku. 

Pracovníci oddělení spolu s dalšími se podílejí na přípravě výstav, 

vzdělávacích programů a na rešerších pro rozšiřování sbírkových fondů 

instituce. V posledních letech se výzkumná práce zaměřila na tvorbu 

databází bývalých vězňů. Tímto způsobem vznikly databáze koncentračního 

tábora v Litoměřicích a dalších poboček koncentračního tábora Flossenbůrg 

na českém území, dále databáze osob internovaných v táboře pro německé 

obyvatelstvo v terezínské Malé pevnosti, databáze osob zavlečených do 

Terezína evakuačními transporty jako součást databáze vězňů terezínského 

ghetta, kterou společně spravují Institut Terezínské iniciativy a Památník 

Terezín. Nyní probíhají práce na souhrnné databázi vězňů policejní věznice 

gestapa Malá pevnost Terezín. 

Dokumentační oddělení sbírá, zpracovává a schraňuje písemné 

památky týkající se všech perzekučních zařízení v Terezíně a Litoměřicích, 

ale také vztahující se obecněji k dějinám druhé světové války, perzekuce 

českých občanů jak v českých zemích, tak na jiných místech okupované 

1 1 9 Svědč í o t om fakt, že Památn ík Terezín připravi l s tá lé národní expoz ice ve S tá tn ím 

muzeu v Osvě t im i (o tevřeno 2001) , Památn íku Ravensbruck (1994) a také pří leži tostné 
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Evropy. Vedle úředních listin, různých seznamů osob a osobních dokladů, 

jsou to korespondence, osobní písemnosti, deníky, poznámky a také 

vzpomínky vzniklé již po válce. V rámci dokumentačního oddělení působí 

rovněž fotoarchiv shromažďující obrazový materiál týkající se uvedených 

témat a také knihovna, úzce zaměřena na profilovou problematiku, která 

dnes čítá přes 12 tisíc svazků. Dokumentační a historické oddělení také 

poskytují, odborné konzultace, informace o osudech vězňů nebo podklady 

pro osvědčení nutná k odškodněním za pronásledování v dobách nacistické 

okupace. 

Sbírkové oddělení sbírá, zpracovává a uchovává další hmotné 

památky týkající se výše zmíněné problematiky. Ve svých sbírkách má velké 

množství předmětů pocházejících z různých nacistických věznic a 

koncentračních táborů, jednak spojených s chodem těchto zařízení, jednak 

výrobků vězňů, ať už legálně zhotovených pro potřeby nacistů nebo 

vyrobených tajně jako upomínkové předměty pro spoluvězně nebo rodinu. 

Vedle toho existuje velká kolekce výtvarného umění, vzniklého ve věznicích 

a táborech, ale také umění, které tyto události reflektovalo již po válce. 

Památník Terezín vlastní poměrně rozsáhlou sbírku současného českého 

výtvarného umění. 

Dokumentační a sbírkové oddělení poskytují služby badatelům z řad 

odborníků, žákům a studentům, kteří projeví zájem o studium, dále poskytují 

materiály a rešerše jiným institucím pro výstavní, ediční či jinou popularizační 

činnost. 

Vzdělávací oddělení, které vzniklo začátkem 90. let, má za úkol vést 

vzdělávací činnost orientovanou především na školní mládež, vysokoškolské 

výstavy j ako např. 17. l is topad 1939 pro Památn ík Sachsenhausen (v roce 1999). 
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studenty a učitele. Památník Terezín získal od ministerstva školství 

akreditaci, podle níž jsou tyto kurzy či semináře oficiálně zahrnuty do 

programu dalšího vzdělávání učitelů. V rámci tohoto projektu, kterého vznik 

byl iniciován na mezinárodní konferenci Fenomén Holocaust, která se konala 

v Praze a Terezíně v roce 1999, se každý rok na objednávku ministerstva 

školství uskutečňuje série seminářů pro učitele pod názvem Jak vyučovat o 

holocaustu?. Vzdělávací oddělení každý rok zajišťuje několik desítek 

jednodenních a vícedenních seminářů pro žáky a studenty českých škol. 1 2 0 

Vedle toho vzdělávací oddělení pořádá také mnoho desítek seminářů pro 

zahraniční žáky, studenty či učitele. V roce 2001 to bylo např. 54 vícedenních 

a 27 jednodenních setkání s mládeží především z Německa a USA.1 2 1 

Přehled těchto aktivit je uveden v příloze č. 11. Rovněž každý rok probíhá 

výtvarná a literární soutěž pro žáky a studenty, jejichž témata hledají inspiraci 

právě v dějinných zkušenostech. 

Vzdělávací oddělení také poskytuje konzultace žákům a studentům, 

odborně řídí přípravu seminárních a diplomových prací, spolupracuje se 

sdělovacími prostředky a poskytuje informace pro veřejnost. 

Organizačně propagační oddělení koordinuje a řídí organizaci všech 

akcí pořádaných Památníkem Terezín, tzn. pietních aktů, koncertů, 

konferencí, seminářů, oficiálních návštěv; dále zajišťuje přípravu, pořádání a 

ochranu všech výstav, které se konají v Památníku Terezín nebo které 

Památník pořádá v jiných institucích. Organizačně propagační oddělení řídí 

také veškerou obsluhu návštěvníků Památníku Terezín, včetně odborného 

1 2 0 Např. v roce 2000 to bylo 97 j ednodenn ích a 13 v ícedenních a v roce 2001 74 jednodenn í 

a 29 v ícedenních seminá řů . Údaje pocházej í z výročních zprav Památn íku Terez ín za 

uvedená léta. 
1 2 1 Vý ročn í zp ráva Památn íku Terezín za rok 2001 
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dohledu nad průvodci a poskytování informačních materiálů. Jeho úloha 

výrazně stoupá s rostoucím množstvím objektů zpřístupněných veřejnosti po 

roce 1990 a také velmi vysokým a stoupajícím počtem návštěvníků. V 

posledních letech 20. století objekty Památníku Terezín prošlo každým 

rokem kolem čtvrt milionu osob. Přesnější údaje o návštěvnosti v jednotlivých 

objektech uvádíme v příloze č. 12. Organizačně propagační oddělení 

zajišťuje také propagaci činnosti Památníku ve sdělovacích prostředcích, na 

internetu a také organizačně zajišťuje jeho ediční činnost. 

4.5. AKVIZIČNÍ ČINNOST 

Zahájení akviziční činnosti bylo spojeno se vznikem odborných 

oddělení, v tomto případě dokumentačního a sbírkového oddělení. Právě 

koncem 60. let začal pravidelný sběr vzpomínek bývalých vězňů, dokumentů, 

fotografií a dalších materiálů, týkajících se ghetta, Malé pevnosti, 

koncentračního tábora Litoměřice a podle možností i dalších věznic a 

koncentračních táborů. 

Sbírková činnost se silně rozvinula v 70. a později 80. letech, a to 

hned ve třech základních směrech. První z nich zahrnoval soustřeďování 

uměleckých děl pocházejících jednak z dílny autorů, kteří sami byli vězněni 

nebo takových, kteří se ve své tvorbě vyjadřovali k problematice války a 

perzekuce. Tímto způsobem, navzdory nepříznivé politické situaci a hlavně 

díky velké aktivitě tehdejších pracovníků, vznikla zde poměrně rozsáhlá a 

kvalitní sbírka českého umění, v níž své zastoupení mají např. Fr. Bidlo, A. 

Wachsmann, J. Liesler, Zd. Seidl, K. Štěch, C. Bouda, E. Filla, L. Haas, J. 

Andrle, J. Sozanský, B. Kulhánek a řada dalších.1 2 2 

1 2 2 Památn ík Terez ín 1947-1987, Terez ín 1987, s. 16 
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Druhý směr sbírkové činnosti tvořila již dříve zahájená akvizice 

předmětů spojených přímo s perzekucí. Jednalo se o trojrozměrné předměty 

jako jsou např. "nástroje, oděvy a osobní vybavení vězňů, různé upomínkové 

předměty, zařízení koncentračních táborů a káznic."123 Třetí směr zahrnoval 

shromažďování předmětů archivní povahy, jako jsou originály a kopie 

různých dokumentů, soubory vězeňské korespondence, ilegální a povolené 

zápisky vězňů, různé doklady kulturní činnosti vězňů Malé pevnosti, ghetta a 

litoměřického tábora, v menší míře pak i písemnosti pocházející z dalších 

věznic a koncentračních táborů. Byly takto získány spisové materiály z 

terezínského ghetta, jedinečné časopisy vydávané v dětských domovech 

apod. V 70. letech byly z různých archivů získány další hodnotné materiály, 

zejména mikrofilmy se spisy z procesů š nacistickými zločinci. Vedle toho byl 

koncem 60. let vytvořen fotoarchiv, který spravuje jak autentické fotografie z 

doby okupace a osvobození, tak i velké množství jiného fotografického 

materiálu, který se vztahuje např. k vězněným osobám.1 2 4 Tento sběr v 

převážné většině však zahrnoval památku po vězněných osobách z území 

Československa. Vyplývalo to z mnoha důvodů především z geopolitické 

situace, neboť jakoukoliv spolupráci s občany západoevropských států či 

dokonce Ameriky úřady sotva trpěly a podrobovaly velmi důkladné kontrole. 

Navíc i tito lidé se na Československo dívali s jistým skepticismem a nestali o 

podobné kontakty. Zároveň vše naráželo na mnohé technické potíže, dovoz 

těchto památek, možnosti jejich konservace apod. 

Výjimkou bylo snad jen období druhé poloviny 60. let, kdy na prudké 

změny v Československu živě reagovala veřejnost západního světa a do 

1 2 3 Tamtéž , s. 17 
1 2 4 Tamtéž , s. 14 
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sbírek Památníku se dostala velká čásťThepočetných památek na jiné než 

české Židy. Vzhledem k tomu, že tyto památky lze počítat opravdu jen na 

kusy, lze je v této práci všechny jednotlivě vyjmenovat. Památník Terezín 

vlastní dva kufry po vězních z ghetta. Jeden z nich byl získán v roce 1970 a 

patřil některému nizozemskému vězni, druhý původně patřil rodině 

Steinových z Berlína, ale z ghetta si jej odvezla během repatriace zcela jiná 

osoba, jejíž syn pak kufr Památníku daroval.1 2 5 

Dokumentačnímu oddělení Památníku se i přes již zmíněné problémy 

podařilo shromáždit určité množství dokumentů, které se vztahují právě k 

Židům deportovaným do Terezína z jiných evropských zemí. Abychom zjistili, 

jak jsou tyto dokumenty v terezínském archivu zastoupeny, provedli jsme 

analýzu elektronického katalogu sbírek dokumentačního oddělení. Celkem je 

podle našich propočtů v katalogu zahrnuto 305 inventárních čísel, ale 

skutečný počet písemností je vyšší, neboť v řadě případů se jedná o celé 

soubory. Většina těchto sbírek patřila německým nebo rakouským Židům, 

což je pochopitelné i z hlediska jejich početního podílu mezi vězni ghetta. V 

daleko menší míře jsou zastoupeny materiály vztahující se k Židům 

nizozemským, k nímž se vztahují prakticky jen dva soubory materiálů.126 Po 

slovenských Židech se dochovalo jen několik málo jednotlivostí, které budou 

zmíněny v dalším textu. Nepodařilo se nám najít žádný sbírkový materiál, 

který by souvisel s dánskými Židy. 

Obecně vzato jde o poměrně pestrou směs různých písemných 

materiálů, z nichž největší část tvoří 100 občanských legitimací (Kennkarte) 

německých Židů a 25 těchto legitimací Židů rakouských. Jejich velká část se 

1 2 5 Sb í rkové oddělení Památn íku Terez ín (dále SO) číslo 5766 a S O 13132. 
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zachovala v kancelářích bývalého ghetta a nevrátila se již do rukou 

původních majitelů, z nichž většina věznění v Terezíně nepřežila. Menší část 

těchto dokladů získal Památník Terezín jako dary od různých soukromých 

osob. 1 2 7 

Zcela výjimečný charakter má poměrně rozsáhlá pozůstalost Viktora 

Kendeho, vězně terezínského ghetta, který byl zaměstnán v transportním 

oddělení (Transportleitung). Jsou to písemnosti týkající se několika 

transportů v rozmezí od 2.9.1942 do 11.1.1944. Šlo o transporty XII/2 z 

Frankfurtu nad Mohanem (2.9.1942), XV/1 z Kasselu (8.9.1942), I/90 

(18.3.1943), I/92 (17.5.1943) a I/95 (29.5.1943) z Berlína, XXIV/1 (22.4.1943) 

z Nizozemska, IV/14 (26.2.1943) a IV/14h (27.5.1943) z Vídně a zprávy o 

transportech z Berlína, Magdeburku, Štýrského Hradce, Drážďan a Chemnitz 

ze dne 11.1.1944. Jedná se o sdělení o jejich příjezdu, hlášení o dohledání 

chybějících osob, přehledy o ubytování příchozích, seznamy podle 

přiděleného ubytování, seznamy osob předaných do nemocnic apod. S 

ohledem na fakt, že k neprotektorátním vězňům ghetta se takovýto materiál v 

ghettu prakticky jinak nedochoval, jde o velmi významný soubor.128 

Ve sbírkách se nachází také několik osobních dokladů předválečné 

provenience, kterou s sebou přivezli do ghetta Židé z různých evropských 

zemí. Jsou to cestovní pasy vydané např. ve Svobodném městě Gdaňsku, 

Polsku nebo Rakousku.129 Zajímavostí jsou nepochybně cizinecký pas 

vydaný v Magdeburku pro polskou Židovku, doklady vydané portugalskou 

1 2 6 Jsou to p ísemnost i u ložené v arch ivu Památn íku Terez ín (APT) pod čísly A 8612 až A 

8617 a A 9141 - 9 1 4 3 . 
1 2 7 A P T A 10552 nebo A 11284 
1 2 8 A P T A 10999 až A 11028 
1 2 9 A P T , A 10750, 10826, 10743 
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izraelskou obcí a židovskou radou v Amsterodamu130 a také několik 

dokumentů vystavených nacistickou správou Židům bydlícím v odtrženém 

pohraničí, např. osobní průkaz vydaný starostou Lovosic či potvrzení o 

přihlášce k pobytu v Mostě.1 3 1 Jsou to pravděpodobně jedny z mála 

dokumentů, které se vztahují právě k této skupině vězňů ghetta. 

Další skupinou úředních osobních dokladů jsou různé dokumenty 

vydávané vězňům už v terezínském ghettu. Patří k nim zejména průkazy 

(Ausweis), vystavované na základě transportních listin. Celkem je jich 27, 

většina patřila německým a rakouským Židům, jeden z nich byl vydán 

slovenské Židovce a měl jí opravňovat k pobírání jídelních lístků do speciální 

kuchyně.132. Jinými interními doklady byla tzv. potvrzení o transportním nebo 

poznávacím čísle. Šlo o dokumenty, které vycházely z jednotné evidence 

vězňů podle transportních čísel a měly zajistit jejich snadnou identifikaci. Ve 

sbírkách je evidováno 16 kusů, které patřily neprotektorátním Židům, opět 

převážně německým a rakouským, v jednom případě slovenské vězeňkyni. Z 

dalších dokladů, které však zde nemá význam jednotlivě popisovat, 

vyjmenujme tři spořitelní knížky banky terezínské samosprávy, různorodou 

zdravotní dokumentaci (očkovací průkazy, záznamy o zdravotním stavu), 

přídělové a jídelní lístky, přídavkové lístky a další doklady spojené se 

stravováním. Většina těchto dokladů má samozřejmě universální charakter a 

to, že jsou zde jmenovány, není určováno jejích výjimečností, ale prostě 

faktem, že byly majetkem námi sledované skupiny vězňů terezínského 

ghetta. 

A P T A 10711 a A 9141 

A P T A 10780 a A 10909 

A P T , A 10748 
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Zvláštní pozornost si zaslouží dvě žádostí německých Židovek o 

propuštění z ghetta, adresované židovské radě starších. V první bylo jako 

zdůvodnění uvedeno, že její manžel - árijec zahynul v 1. světové válce, starší 

syn je členem SA a mladší se stal Scharfuhrerem, ve druhé, že manžel 

rovněž árijec, který zemřel v roce 1938, byl policejním strážmistrem.133 

Takové žádosti se samozřejmě nemohly dočkat kladného vyřízení, což 

dokládá i dochovaná záporná odpověď na první z nich. 

Vedle úředních dokladů a korespondence jsou v archivu Památníku 

Terezín uloženy také písemnosti soukromé povahy. Jde především o 

korespondenci vězňů s rodinami případně jinými osobami na svobodě. Je to 

několik dopisů a dopisnic zaslaných německým vězňům z Berlína, Múlheimu 

a dokonce z Curychu na straně jedné a asi 20 standardních dopisnic, které 

vězni ghetta mohli používat pro poštovní styk zaslané do Hamburku, Berlína 

a Múlheimu. Tyto dopisnice zpravidla obsahují poděkování za zaslané 

balíčky. 

Zajímavým materiálem jsou rovněž literární pokusy vězňů ghetta. Ve 

sbírkách dokumentačního oddělení se nalézají tři soubory, z nichž každý 

obsahuje několik básní (ve všech případech se jednalo o německé Židovky) 

a čtyři příležitostní a satirické básně složené neznámými vězni a věnované 

jejich kolegyni.134 

Zcela ojedinělý, pokud jde o materiály vztahující se k neprotektorátním 

Židům, je deník německé Židovky Margarette Pedde, který líčí celé její 

věznění od deportace, tzn. nástupu do transportu v německém městě 

Mulheim, po návrat do rodného města a setkání s dcerou, která kvůli 

1 3 3 A P T A 7595 a A 10570. 
1 3 4 A P T A 60 , A 3794 a A 10583-A 10586 
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árijskému původu otce deportována nebyla. Denník obsahuje velmi mnoho 

detailů o každodenním životě ghetta a je psán formou dopisů k dceři. 1 3 5 

Kromě výše uvedených celých skupin písemností anebo výjimečných 

jednotlivostí obsahují sbírky Památníku ještě řadu dalších materiálů, které 

pro jejich roztříštěnost nebo nepatrný význam jsme nepovažovali za nutné 

zde jmenovat. 

V polistopadovém období se díky možnostem cestovat a navštěvovat 

vědecké instituce v celém světe podařilo také získat kopie řady archivních 

materiálů, týkající se Židů, kteří do Terezína přišli z jiných evropských zemí. 

Pracovníci Památníku provedli rozsáhlé rešerše v mnoha archivech v 

Nizozemsku, Rakousku, Německu a také v Izraeli. Výsledkem této činnosti je 

výrazné obohacení archivu dokumentačního oddělení. Tyto kopie nebylo 

možné pro jejich velký rozsah analyzovat, navíc nejsou podle předpisů o 

muzejní evidenci součástí sbírek, ale slouží pouze jako pomocný, ilustrační či 

informační materiál. Na druhé straně právě díky této akviziční činnosti se 

Památníku Terezín podařilo výraznou měrou doplnit informace právě o 

Židech z Nizozemska, Rakouska či Německa. 

Ojediněle, zejména vzhledem k dlouhému časovému odstupu a tím i 

úbytku přímých svědků, se objevují také vzpomínky bývalých vězňů ghetta, 

mimo jiné i těch, kteří přišli do Terezína z jiných zemí. V 90. letech také 

Památník vyhlásil akci sběru fotografií osob, které prošly ghettem v Terezíně. 

Odezvu tato akce našla nejen doma, ale také v zahraničí. 

Do sbírek Památníku Terezín se dostala také cela řada uměleckých 

děl vzniklých v samotném Terezíně, jejichž autoři nebyli českými Židy. Jsou 

to např. dvě kresby Terezína od Elsbeth Argutinský - koupené v r. 1967 a v 

1 3 5 A P T A 10549 
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roce 1972, dvě kresby Terezína od Fritze Fabiana z Berlína, získané darem v 

roce 1997. V roce 1968 muzeum dostalo darem 12 kreseb(portrétů a 

karikatur) od ing. Ernsta Platschka - Žida z Vídně, který později zemřel v 

Osvětimi a od stejného autora 4 kresby (portréty) darované v r. 1993. 

Ve sbírkách je zastoupena také tvorba Georga Wolfa z Berlína. V roce 

1969 Památník získal kresbu Fiedlerovy zahrady v šancích a v roce 1973 

ještě dalších 6 kreseb s motivy Terezína. 

Relativně bohaté zastoupení v terezínských sbírkách má tvorba 

nizozemského malíře Jo Spiera. Nachází se zde albíčko kreseb Bilder aus 

Theresienstadt, sestávající z 16 listů stylizovaných a idealizovaných námětů, 

které bylo zhotoveno na zakázku gestapa, a které Památník získal z Berlína 

v roce 1967. Kromě toho Památník získal darem v roce 1969 dvě kresby a o 

rok později ještě jednu karikaturu. V roce 1971 koupil dalších deset kreseb, v 

roce 1972 čtyři kresby, v letech 1973 a 1975- po jedné kresbě a nakonec v 

roce 1983 získal jako dar ještě jednu kresbu. V roce 1970 jako dar byl muzeu 

věnován portrét MUDr. Alfréda Marka, jehož autorem byl J. Silvers -

holandský lékař, který posléze zahynul v Osvětimi. 

V terezínských sbírkách se nacházejí také dvě kresby (portréty) od 

německé malířky Amálie Sechbach, které Památník získal darem z Izraele v 

roce 1995. 

Nelze snad také opomenout významnou postavu rakousko-českého 

malíře Ferdinanda Blocha, jehož tvorbu ve sbírkách Památníku zastupují 

např. Pohled na terezínské náměstí, Převážení starých na pohřebním voze, 

Transport před ženijními kasárnami či Obřadní síně ghetta. 

Na rozdíl od umělecké tvorby, předměty denní potřeby či jiné, spojené 

s životem v Terezíně, nejsou ve sbírkách zastoupeny prakticky vůbec. 
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Podařilo se nám nalézt pouze dva kufry: jeden patřil holandskému vězni a 

další, který byl majetkem německých Židovek z Berlína.136 

Celkově je však nutno uvést, že zastoupení předmětů, děl, dokumentů 

či jiných materiálů, které jsou přímo spojeny s osudy německých, 

nizozemských a rakouských Židů ve sbírkách Památníku Terezín není a 

zřejmě již nikdy nebude přiměřené jejich percentuálnímu zastoupení v 

celkové bilanci ghetta. Má to celou řadu příčin velmi rozdílné povahy. Zaprvé 

je si třeba uvědomit zpoždění, které vzhledem k geopolitickému uspořádání 

Evropy nabral Památník při naplňování svého poslání a realizaci akvizičních 

úkolů. Celá řada věcí se během období studené války nedostala do 

Terezína, nýbrž do desítek jiných muzeí po celém světě, zejména v Izraeli, 

USA a západní Evropě. Bylo tomu tak buď proto, že tito lidé nebo jejich 

příbuzní právě v té které zemi bydleli a nebo prostě proto, že nechtěli nic ze 

své rodinné tradice a historie svěřit do rukou zařízení patřícího 

komunistickému režimu. Druhým důležitým faktorem je také, že zejména 

populace rakouských a německých Židů byla likvidována téměř beze zbytku, 

a tudíž z mnoha rodin nezbyl nikdo, kdo by mohl nějaké materiály 

přechovávat a stát se jejich potenciálním dárcem. Třetím důvodem je, že 

mnohé tyto předměty z piety (možná právě že tento vztah byl v západní 

společnosti více vyvinut než u nás) nikdy nebyly a nebudou vydány z držení 

rodiny. Nakonec čtvrtý důvod, který platí spíše obecně, je, že řada ze 

zajímavých věcí byla po válce samotnými vězni nebo pozůstalými zničena z 

různých často emotivních pohnutek. Proto také daleko větší je šance na 

získávání kopií materiálů archivní povahy, uložených v příslušných institucích 

na celém světě, než osobních památek. 

1 3 6 S O P T inv. čís la 5766 a 13132 
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4.6. VÝSTAVNÍ ČINNOST 

První výstavou, která vznikla v terezínském Památníku se stala 

výstava, připravená Vojenským historickým ústavem v Praze. Šlo vlastně o 

pokračování výstavy Oběti nacismu, kterou vytvořil Vojenský historický ústav 

- Památník odboje v Praze. Veškeré exponáty byly majetkem výše 

zmíněného ústavu. Muzeum bylo otevřeno 11.6.1949. Obsahově nebyla tato 

výstava nijak spojena s Terezínem. Měla návštěvníkům přiblížit obecné 

souvislosti války a nacistického systému útlaku a genocidy.137 

V roce 1950 byla v jeho rámci otevřena také výstava věnovaná ghettu, 

ale již o rok později začala diskuse o jeho podobě a pak už o pouhé fyzické 

existenci. V nové muzejní expozici, otevřené v roce 1954 již pro problematiku 

ghetta nebylo místo. Expozice se vůbec nevztahovala k Terezínu, ale 

zaměřila se na otázky geneze fašismu, války, okupace evropských zemí, 

koncentračních táborů, věznic a odporu vůči okupantům. Byla rovněž 

vyzbrojena dobovými hesly namířenými proti západnímu světu. 1 3 8 

V 60. letech Památník Terezín dvakrát měnil stálou expozici. Poprvé 

nahradil už výše zmíněnou výstavu v roce 1962 novou expozici, která 

obsahovala pasáže věnované ghettu. Nutno však podotknout, že z 31 

výstavních panelů byly ghettu vymezeny dva. Teprve expozice z roku 1965 

se pokusila tento nepoměr změnit. Naznačoval to už její název Celý Terezín 

koncentračním táborem. Z 21 výstavních panelů 3 byly vyhrazeny Malé 

pevnosti a 5 ghettu. K další výměně expozic došlo v roce 1971. Nová výstava 

byla jasně poznamenána normalizací. Problematika ghetta byla zcela 

1 3 7 Marek Poloncarz, Vývoj činnosti Památníku Terezín od založení do současnosti a její 

nejbližšíperspektiva. In: T L 1998/26, s. 7 
1 3 8 M.Poloncarz, tamtéž , s. 8-9 
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vynechána, ale důvodem tohoto kroku byl fakt, že se počítalo s otevřením 

samostatné expozice věnované právě dějinám ghetta.1 3 9 Vzhledem k 

událostem popsaným v kapitole 4.4. však k tomu nedošlo. Ani šestá 

expozice, otevřena v Malé pevnosti, však tuto mezeru nevyplnila. Ghetto 

mělo být zapomenuto. Výjimku tvořila expozice věnovaná terezínskému 

ghettu, která byla zřízena v budově krematoria na židovském hřbitově. Tato 

výstava měla do jisté míry nahrazovat citelnou mezeru - tzn. nerealizovaný 

projekt stálé expozice dějin ghetta a byla otevřena v roce 1982. 1 4 0 Ani 

zpracování příležitostných krátkodobých výstav v tomto období prakticky 

nereflektovalo židovskou problematiku, o otázkách německých, rakouských 

či nizozemských Židů ani nemluvě. Památník Terezín organizoval sice 

každoročně několik dokumentárních nebo výtvarných výstav (z vlastních 

sbírek a zápůjček), velmi různorodého obsahu, ale jejich témata se k této 

problematice prakticky nikdy neobracela. Pouze v letech 1969 až 1972 se 

objevila série výstav věnovaných výtvarné tvorbě v ghettu a sice Výstava 

kreseb Leo Haase z terezínského ghetta (1969), Obrazy Petra Kiena 

(výstava tvorby Kiena proběhla ještě také v roce 1989), Tvorba O. Ungara 

(obě v roce 1971) a nakonec výstava Umělci v Terezíně v roce 1972. Teprve 

v roce 1979 se židovská tematika po dlouhé odmlce objevila v podobě 

výstavy Dětské kresby z KT Terezín a v roce 1981 (znovu pak v roce 1988) 

ve výročí prvních transportů byla uspořádána výstava KT Terezín 1941-45. 

Téma ghetta se dočkalo zpracování ještě ve výstavách Za krásu života 

(1985), a Děti v Terezíně (1989). 

M.Poloncarz, tamtéž, s. 10 - 1 3 

A P T , k. 2 2 , č. 4 6 
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V polistopadovém období prioritní místo ve výstavní činnosti 

nepochybně zaujala příprava nové, ucelené a důstojné expozice, věnované 

terezínskému ghettu a v širším kontextu ukazující rasovou politiku nacistů v 

protektoráte. Po obnovení jednání o vytvoření Muzea ghetta v Terezíně došlo 

v krátké době k dohodě o jejím vybudování v budově bývalé terezínské školy 

(kterou mezitím již vyklidilo Muzeum SNB a revolučních tradic 

Severočeského kraje). Ve velmi krátkém termínu (během jednoho roku) 

vypracoval tým pracovníků Památníku Terezín ve spolupráci s dalšími 

odborníky scénář a expozici, po celou dobu nazývaná dočasnou. Byla 

slavnostně otevřena 18. října 1991. V této budově vznikla také galerie 

výtvarných děl umělců vězněných v ghettu a výstava dětských kreseb z 

Terezína. Památník Terezín se také rozhodl pro nové využití prostorů 

bývalého krematoria, které po léta suplovalo neexistující expozici o 

terezínském ghettu. Teď, kdy důvody k tomu pominuly, byla v této budově v 

roce 1993 otevřena specializovaná expozice Úmrtnost a pohřbívání v ghettu 

Terezín. 

Poměrně brzy došlo k dalšímu velkému zvratu ve výstavních 

možnostech muzea. Ministerstvo kultury totiž poskytlo Národnímu muzeu v 

Praze prostředky na restauraci tzv. Magdeburských kasáren, kde měly být 

zřízeny nové depozitáře. Památník Terezín obdržel k užívání z této velké 

budovy její jeden dvůr a tam v průběhu let 1997 až 2000 zřídil celý komplex 

nových expozic věnovaných především kulturnímu životu v terezínském 

ghettu. Expozice, které navazují na již zmíněnou historickou expozici o 

dějinách ghetta, se nalézají v prvním patře budovy. Jsou to Hudba v 

terezínském ghettu, Výtvarné umění v terezínském ghettu, Literární tvorba v 

terezínském ghettu a nakonec Divadlo v terezínském ghettu. Čtyři tematické 
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celky doplňuje rekonstrukce ubikace vězňů z doby ghetta, která ukazuje, v 

jakých podmínkách žili obyvatelé ghetta umisťovaní v kasárenských 

budovách. Tyto výstavy poprvé komplexně prezentují nebývalý rozsah 

kulturního a společenského života v ghettu pomocí stovek unikátních 

exponátů. Mezi nimi nechybí celá řada předmětů, písemností a děl, jejichž 

majiteli a autory byli právě Židé přivezení do ghetta z Německa, Rakouska či 

okupovaného Nizozemska. 

V expozici výtvarného umění jsou zastoupena díla Josepha Spiera 

(Znak Terezína, Přicházející transport, Pohled do ústřední pekárny, Stavba 

železnice), Elsbeth Argutinsky-Dolgorukov (Terezínské náměstí), Gisely 

Rottonara, Eveline Friederike Finke - Isaac či Georga Wolffa (Koleje vlečky 

za Hamburskými kasárnami). 

Výstava Literatura v terezínském ghettu vedle rozsáhlé prezentace 

české literární tvorby a německé literární tvorby českých Židů zmiňuje 

především představitele německých Židů, jako byli Gerturd Kantorowicz -

historická umění a překladatelka z Poznani, sociální pracovnice z Mnichova 

Gerty Spiesová, berlínský grafolog a básník Henri Sternberg, publicistka Elsa 

Dormitzerová či učitelka lise Blumenthal Weissové a vedle nich zástupce 

Rakouska, jako vídeňský kabaretní umělec Leo Strauss, herečka a 

spisovatelka Else Porges-Bernsteinová, Walter Lindenbaum - vídeňský 

novinář a básník, Erika Taubeová anebo Ludwig Hift. 

Expozice věnovaná divadlu připomíná činnost berlínského režiséra 

Kurta Gerrona, působení kabaretu Waltera Steinera či představení revue 

Hanse Hofera. Představeny jsou zde exponáty dokládající německé literární 

večery nebo nastudování a předvedení významných divadelních her právě 
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německy mluvícími umělci (např. Muž osudu od G.B. Shawa pod vedením 

Hanse Kaufmanna). 

V roce 2001 byla expozice v budově bývalé školy nahrazena 

novou expozicí, která s ohledem na velké množství mezitím získaných 

poznatků a také exponátů, ješ tě přesněji a rozsáhleji přibližuje návštěvníkovi 

proces pronásledování Židů v českých zemích, ale zejména pak historii 

terezínského ghetta. Přízemní část budovy byla již tentokrát plně věnována 

terezínským dětem a to jak v podobě výstavy, tak i pietního místa určeného k 

rozjímání, doplněného jmennými seznamy malých vězňů Terezína. 

Ani to však nebyl poslední krok v oblasti výstavní činnosti Památníku 

Terezín. V roce 2001 byly jako zatím poslední pro návštěvníky zpřístupněny 

prostory bývalého kolumbária a tzv. obřadní místnosti, které sloužily vězňům 

ghetta. V těchto objektech, kterým byla v největší možné míře vrácena jejich 

podoba z let války, byly zároveň otevřeny výstavy, které s e dotýkají právě 

této problematiky. 1 4 1 

Vzhledem k prezentaci velkého množství exponátů, vztahujících s e ke 

ghettu v několika stálých expozicích, poklesl význam krátkodobých výstav. 

Ty s e objevují j eš tě v roce 1990 (Děti z Terezína) a v roce 1991 (Malíři z 

ghetta), ale v pozdějším období jsou nahrazovány sp íše monotematickými 

výtvarnými výstavami, z nichž je snad třeba zmínit především výstavu z 

tvorby Mořice Múllera pod názvem Terezínský pohled, výstavu Z Bauhausu 

do Terezína nebo Umění v terezínském ghettu (všechny prezentovány v roce 

1992) a výstava Tváře ghetta z roku 1995. Vedle nich s e také objevovaly 

dokumentární výstavy, které připomínaly tragedii evropských Židů. Patřily k 

nim výstavy Tragedie slovenských Židů (1993), Babij Jar (1996), Židovští 

1 4 1 Vý ročn í zp ráva Památn íku Terez ín 2001 
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vězni v koncentračním táboře Sachsenhausen 1936 - 1945 (1997), Anna 

Franková - odkaz pro současnost (1997), Od jména k číslu (1998), Rose 

Auslander (1998) či Osudy drážďanských Židů (1999).142 

4.7. EDIČNÍ ČINNOST 

Počátky ediční činnosti spadají rovněž do období přelomu 60. a 70. 

let. V té době vznikly první publikace týkající se historie litoměřického 

koncentračního tábora a hlavně bylo zahájeno vydávání odborného periodika 

- ročenky Terezínské listy. Tento časopis zahrnoval odborné studie týkající 

se dějin terezínských perzekučních zařízení a litoměřického tábora, ale také 

články zaměřené na jiné důležité události nějakým způsobem vážící se k 

Terezínu a to nejen od českých ale také zahraničních historiků. Vedle toho 

poměrně rozsáhlé prezentuje veřejnosti vzpomínky bývalých vězňů a také 

přibližuje čtenářům činnost Památníku Terezín1 4 3. V průběhu dalších dvou 

desetiletí vznikla celá řada publikací jako např. dvě vydání monografie Malá 

pevnost Terezín (1976, 1987), pak práce Andreje Romaňáka Pevnost 

Terezín (1972), kniha Vojtěcha Sailera Byli jsme tři lékaři (1972), práce Evy 

Šormové Divadlo v Terezíně 1941-1945 (1973), Marie Trhlinové Tábor smrti 

pod Radobýlem (1975), práce Miroslava Kryla a Ludmily Chládkové Pobočky 

Gross-Rosen na Trutnovsku (1981), velká reprezentativní ilustrovaná 

publikace Terezín (1988) a Památná místa bojů proti fašismu a válce (1984). 

Vedle toho již pravidelně vycházely informační, populární tisky, některé ve 

více jazycích, různé druhy tištěných průvodců a také velké množství katalogů 

k výstavám. Z výčtu titulů však je zcela zjevné, že kromě článků v 

Terezínských listech, studie E. Šormové a případně katalogů k výstavám, 

1 4 2 Údaje o výs tavách byly čerpány z výročních zpráv Památn íku Terezín z let 1996 až 2001 
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zde také nebylo vyhrazeno patřičné místo židovské problematice obecně, 

natož pak otázkám zahraničních Židů. 

V polistopadovém období bylo problematice ghetta a jeho vězňů 

vráceno patřičné místo také v ediční činnosti. Projevilo se to jak v obsahu 

ročenky Terezínské listy, tak např. ve sborníku z mezinárodní konference 

Terezín a jeho místo v nacistickém konečném řešení židovské otázky, která 

se konala v listopadu 1991, dále v publikacích Ludmily Chládkové Ghetto 

Terezín (1991) a Židovský hřbitov (1999). Vedle nich vznikly také publikace 

týkající se dalších oblastí vědeckého zájmu Památníku Terezín, jako např. 

publikace Národní hřbitov (1990), později také práce Internační tábor pro 

německé obyvatelstvo - Malá pevnost 1945-1948 a stručné publikace 

koncipované jako průvodce stálými expozicemi a sice Malá pevnost Terezín 

1940-1945 (1996) a Muzeum ghetta (1992). Poslední publikací, která 

dokonce svým rozsahem a úpravou vybočuje z předchozí produkce, se zatím 

stala již zmíněná velká ilustrovaná kniha Kultura proti smrti (2002). Obsahuje 

velké množství informací o výstavách, exponátech a jejich původcích a v 

neposlední řadě velmi bohatý obrazový materiál, zejména pokud jde o 

výtvarná díla vzniklá v terezínském ghettu. 

K edičním počinům zcela jistě patří rovněž videokazety o Malé 

pevnosti a o ghettu Terezín a také multimediální CD-ROM, prezentující 

dějiny Terezína. 

Je třeba poznamenat také fakt, že každý návštěvník Památníku obdrží 

k vstupence informační letáky jak o Malé pevnosti tak o ghettu Terezín, a to 

ve většině evropských jazyků a hebrejštině. 

1 4 3 A P T , k. 6, č. 1 8 9 
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5. ČINNOST PAMÁTNÍKU TEREZÍN A STÁTNÍHO 

MUZEA V OSVĚTIMI 

Památník Terezín je jediným muzeem a památníkem holocaustu a 

utrpení českého národa svého druhu v Česku. Jeho činnost je z tohoto 

pohledu jedinečná a prakticky neporovnatelná s žádnou další českou kulturní 

institucí. Abychom si lépe uvědomili rámec a potenciální možnosti takové 

instituce, paralely je třeba hledat v jiných zemích, kde existují obdobné 

památníky. Největší počet takovýchto institucí vznikl v Německu a Polsku. 

Jen pro pořádek připomeňme, že na území Německa existují památníky na 

místech bývalých koncentračních táborů Sachsenhausen, Buchenwald, 

Ravensbrúck, Neuengamme, Bergen-Belsen, Dachau a Flossenbúrg. V 

Polsku působí samostatná muzea bývalých táborů Auschwitz, Majdanek, 

Stutthof a Gross-Rosen a také příslušná regionální muzea pečují o areály 

Treblinka, Sobibór a Chelmno (Kulmhoff). Nejvýznamnějším v celosvětovém 

měřítku je bez pochyb muzeum v Osvětimi, a proto jsme si jej zvolili pro 

srovnání s terezínským Památníkem. Uveďme nejdříve několik základních 

údajů charakterizujících toto muzeum. 

Koncentrační tábor Auschwitz se pro svět stal symbolem teroru, 

genocidy a holocaustu. Nacisté jej zřídili v roce 1940 na okraji města 

Osvětim, které stejně jako další polská území byla okupována během druhé 

světové války Německem. 

Během následujících let se tábor rychle rozšiřoval a sestával ze tří 

hlavních částí: Auschwitz I, Auschwitz ll-Birkenau, Auschwitz Ill-Monowitz a 

více než 40 poboček. Zpočátku zde byli vězněni a umírali Poláci. Později 

sem byli posíláni také sovětští váleční zajatci, Romové a vězni dalších 
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národností. V rámci nacistického plánu úplného vyhlazení evropských Židů 

se od roku 1942 tábor stal místem největší hromadné vraždy, která byla 

spáchána v dějinách lidstva. Většina do Auschwitz deportovaných Židů -

mužů, žen a dětí, byla bezprostředně po příjezdu posílána na smrt v 

plynových komorách Birkenau. Koncem války se esesáci pokusili zahladit 

stopy svých zločinů, zahájili demontáž a ničení plynových komor, krematorií 

a dalších zařízení a pustili se do pálení dokumentů. Ty, kteří ještě byli 

schopní pohybu, vyhnali na pochody smrti. Vězni, kteří v táboře zůstali, byli 

27. ledna 1945 osvobozeni vojáky Rudé armády. 

Dne 2. července 1947 se polský parlament (Sejm) usnesl, že na 

území dvou dochovaných částí tábora: Auschwitz a Birkenau bude zřízeno 

státní muzeum. Jeho oficiální název zní Památník a Muzeum Auschwitz-

Birkenau. V roce 1979 byla tato místa zařazena na seznam objektů 

světového dědictví UNESCO: 

Areál muzea čítá 191 ha, z toho Auschwitz I (Osvětim I) 20 ha a 

Birkenau (Březinka) 171 ha. V roce 1962 bylo pro muzejní areál v Březince 

vymezené ochranné pásmo a pro areál v Osvětimi k tomu došlo v roce 1977. 

Obě pak byla aktualizována v roce 1999 zákonem o ochraně území bývalých 

nacistických koncentračních táborů. Na území Muzea se nalézají objekty a 

zříceniny, které patřily táboru, včetně zbytků krematorií a plynových komor, 

několik kilometrů táborového oplocení, vnitřních cest a železniční rampa v 

Birkenau. 

Již v roce 1947 byla v barácích 4 až 11 bývalého tábora Auschwitz I 

otevřena první výstava, která ukazovala dějiny genocidy a životní podmínky 

vězňů v táboře. V letech 1950 -1951 probíhaly práce na rozšíření expozice o 

několik dalších bloků. Její obsah byl doplněn o zcela cizorodé prvky, např. o 
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táborech pro burské povstalce během burských válek či černošské čtvti v 

New Yorku. 

V roce 1955 byla otevřena nová expozice, umístěna na menší rozloze 

než předchozí, která byla věnována výlučně dějinám táborů v Osvětimi a 

měla být doplňkem hlavní části muzea - areálu bývalého tábora. Tato 

expozice existuje dodnes, i když samozřejmě s mnoha úpravami a opravami, 

často vynucenými opotřebením. Od té doby trvá s menšími či většími 

přestávkami diskuse o tom, zda je nutná nová expozice a jaká by měla být. 1 4 4 

Na území bývalého tábora Birkenau s ohledem na výjimečnou povahu 

tohoto místa, které je především hřbitovem, od začátku nevznikaly žádné 

výstavy. Byla snaha zachovat toto místo tak, aby se co nejvíce podobalo 

původnímu stavu. Jedinou úpravou bylo v roce 1967 odhalení Mezinárodního 

pomníku obětí tábora. 

Činnost Muzea se v posledních několika letech soustředila na 

zvýraznění důležitých míst a nejpodstatnějších událostí v dějinách táborů. 

Vzhledem k tomu, že je Birkenau považována za nejdůležitější část 

táborového komplexu, právě zde byly zahájeny koncepční a projektové 

práce. V polovině 90. let tam byly umístěny nové informační a pamětní 

desky. Probíhají také práce při zavedení nového označení na území 

bývalého tábora Auschwitz I a v jeho okolí a také na místech, kde se 

nacházela pobočka Buna-Monowitz, která ve vrcholném období čítala 10 tisíc 

vězňů pracujících pro německý koncern IG Farben Industrie. Připravují se 

rovněž další projekty týkající se označení území mimo areál Muzea a 

ochranné pásmo a tedy např. tzv. Judenrampe (místo selekce Židů 

přivážených do tábora v letech 1942-1944 na hlavní železniční trati) nebo 

1 4 4 T e r e s a Zbrzeska , Z historia do mi l ionów ludzi . In: Pro Memor ia 1997/7, s. 96-97 
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cesty, která od této rampy vedla do Birkenau, po níž v letech 1942-1944 

pochodovali do tábora deportovaní, než vznikla vlečka umístěna přímo v 

táboře. 

V areálu bývalého tábora Auschwitz I se v pěti bývalých táborových 

barácích nachází již dříve zmíněná hlavní expozice. V bloku 4 je umístěn 

tematický celek "Vyhlazování", který návštěvníka seznamuje s průběhem 

vraždění od příjezdu na železniční rampu po smrt v plynových komorách. 

Blok 5 je pojmenován "Důkazy zločinu" a jsou v něm prezentovány původní 

předměty patřící obětem, které byly nalezeny v táboře po osvobození. Jsou 

to mimo jiné brýle, kufry, boty, protézy či dětské oblečení, které táborové 

úřady nestačily odeslat do říše nebo zničit. Blok 6 má za úkol ukázat život 

vězňů, kteří zde umírali v důsledku vysilující práce, hladu, nemocí, 

lékařských experimentů, ale také poprav a trestů. V navazujícím bloku číslo 7 

jsou ukázány životní podmínky v táboře včetně rekonstrukce obytných 

místností. 

V bloku 11, ve kterém se mimo jiné nacházela táborová věznice, a 

který vězni nazývali blokem smrti, se nachází část výstavy věnována trestům, 

popravám a mučení vězňů. 

V areálu bývalého tábora Auschwitz I se nacházejí také další stálé 

výstavy, otevřené mimo jiné na popud bývalých vězňů z různých zemí, 

sdružených v Mezinárodním osvětimském výboru. Jejich cílem bylo šíření 

znalostí o nacistické okupaci v těch zemích, z nichž byly do Auschwitz 

posílány transporty vězňů a ukázání osudů obyvatel toho kterého státu. První 

taková výstava byla otevřena v roce 1960. Byla to shodou okolnosti 

československá národní výstava. V roce 1969 byla tato expozice zrušena, 
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opětovně byla otevřena v roce 1971 a znovu zrušena v roce 1989. Později 

vznikaly další, některé pro změnu byly rušeny, jiné byly opraveny nebo 

změněny. Nyní jsou otevřeny tyto národní výstavy: 

Utrpení, boj a vyhlazení Židů v letech 1933-1945 

Boj a utrpení polského národa 1939-1945 

Vyhlazení evropských Romů (otevřeno 1999) 

Tragedie slovenských Židů (otevřeno 2002) 

Vězni z českých zemí v Osvětimi (otevřeno 2002) 

a také výstavy připravené následujícími zeměmi: Rakouskem, Belgií, 

Francií, Nizozemskem, Maďarskem, Itálií a SSSR. 

Muzeum vede mnohostrannou činnost, konzervuje a zajišťuje památky 

a objekty tábora, sbírá, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty a další 

materiály, zároveň také sbírá umělecké výtvory vztahující se k osvětimskému 

táboru. V rámci muzea působí následující oddělení a samostatné útvary: 

archiv, počítačová sekce, informační kancelář, oddělení sbírek, oddělení 

konzervace, knihovna, vědeckovýzkumné oddělení, sekce pro otázky 

bývalých vězňů, oddělení výstav, vzdělávací oddělení (zahrnuje sekci 

obsluhy návštěvníků), ediční a informační oddělení. Nelze zde 

charakterizovat všechny útvary, a proto se zmíním jen o těch, které se 

nejblíže dotýkají mého tématu. 

V archivu jsou uloženy původní dokumenty německého původu, kopie 

dokumentů získaných od jiných institucí doma i v zahraničí, prameny vzniklé 

po válce (vzpomínky, memoáry, písemnosti ze soudních líčení s nacistickými 

zločinci), fotografie, mikrofilmy, negativy, dokumentární filmy, scénáře výstav 

a filmů, referáty atd. Nemůžeme zde podrobně charakterizovat archivní 

1 4 5 T. Zbrzeska cit. dílo s. 98 
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sbírky, proto uveďme jen některé významnější soubory, které se týkají 

židovských obětí. Jsou to např. snímky ze selekcí Židů deportovaných do 

Osvětimi z Maďarska v roce 1944, pořízené příslušníky SS nebo snímky 

tajně pořízené členy sonderkommanda poblíž plynových komor, soukromé 

fotografie Židů přivezených z některých polských ghett. 

Mezi archiváliemi za zmínku stojí především asi 70 tisíc úmrtních listů 

vězňů zemřelých a zavražděných v Osvětimi, téměř 250 svazků technické 

dokumentace vedené ústřední stavební správou tábora, 64 svazky SS 

Hygieně institutu, 16 svazků osobních spisů vězňů a mnoho dalších 

materiálů zaznamenaných na různých nosičích. 

Hlavním úkolem počítačové sekce je shromažďování, tvorba a 

zpracování databází z muzejních dokumentů a příprava počítačového 

propojení celého muzea. 

Oddělení sbírek shromažďuje především předměty pocházející z 

tábora a věci zabavené deportovaným a zavražděným v táboře. Většinu 

sbírek tvoří věci nalezené na území tábora jako např. osobní předměty -

oděvy, obuv, předměty denní potřeby apod. Dále jsou to židovské modlitební 

šaty, plsť z lidských vlasů, obuv, kufry, kartáče, vězeňské oděvy, brýle, 

protézy a další věci denní potřeby a také 2 tuny vlasů ostříhaných 

zavražděným v plynových komorách. V uměleckých sbírkách se nachází více 

než 6 tisíc děl - malby, sochařství, grafiky, které vznikly buď v táboře nebo po 

válce. Sbírky zahrnují také díla moderních umělců. 

Knihovna spravuje sbírky, které jsou zcela zaměřeny na potřeby 

muzea - zahrnují knihy, časopisy a mapy týkající se druhé světové války, 

nacistického Německa, okupace a koncentračních táborů se zvláštním 

zřetelem k Osvětimi. 
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Vědeckovýzkumné oddělení vede výzkumy a spolupracuje při 

zpracovávání muzejních sbírek. Jeho pracovníci se účastní přednášek, 

seminářů, školí průvodce a podílejí se na šíření znalostí o dějinách tábora. 

Jejich dílem je řada významných publikací na téma dějin osvětimských 

táborů včetně pětisvazkové monografie. Sekce spolupráce s vězni koordinuje 

činnost spojenou s navazováním styků s bývalými vězni. 

Výstavní oddělení má za úkol přípravu, realizaci a péči o expozice a 

výstavy prezentované v muzeu, ale také mimo něj. 1 4 6 

Vzdělávací oddělení se zabývá šířením znalostí o dějinách 

osvětimského komplexu, především prostřednictvím spolupráce s mládeží, 

učiteli v Polsku i v zahraničí a také s dalšími institucemi. Od roku 1996 

pořádá např. semináře pro učitele dějepisu, polštiny a občanské nauky. V 

poslední době v součinnosti s vysokými školami vede také postgraduální 

studium pro učitele věnované holocaustu.147 

Z výše uvedených informací je zcela patrné, že řada forem práce obou 

institucí je si navzájem velmi podobná. Vyplývá to samozřejmě z obdobného 

historického poslání, těchto muzeí, obdobné geopolitické podmíněnosti a 

dlouholetých zkušeností muzejní práce. 

Obdobná je např. struktura obou muzeí a prakticky každá z výše 

vyjmenovaných organizačních složek osvětimského muzea má svůj protějšek 

v terezínském Památníku. Obě muzea pečují o rozsáhlé a velmi specifické 

objekty v areálech o velké rozloze, které jsou navíc od sebe vzdálené. 

1 4 6 Ty to in fo rmace pocházej í z of iciální in ternetové st ránky Státního m u z e a Auschwi tz -

B i rkenau v Osvě t im i www.muzeum.auschw i t z .p l a také z průvodce stá lou expoz ic i Státního 

muzea Auschw i t z - B i rkenau v Osvět imi (české vydání rok 2000) 
1 4 7 Emeryka Iwaszko, Te resa Zbrzeska , Muzea lna lekcja Auschwi tz . In: Pro Memor ia 1997/7, 

s. 106 a následuj íc í 
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Nejen struktura, ale také náplň práce organizačních složek obou 

muzeí je podobná. Je samozřejmosti, že dokumentační oddělení (archiv) se 

zaměřují na sběr, zpracování a ochranu materiálů stejné povahy, týkajících 

se dějin daného místa a osudu vězňů. Je ale zajímavé, že např. obě sbírková 

oddělení postupem času kromě artefaktů bezprostředně spojených s 

fungováním táborů začala shromažďovat také umělecká díla vzniklá po 

válce. 

Obě muzea se v určitém období potýkala s více či méně oprávněnými 

výtkami, že prezentují dějiny toho kterého místa příliš jednostranně. V 

Terezíně se jednalo o již zmíněné potlačování problematiky ghetta a 

holocaustu a předimenzovanou prezentaci terezínské Malé pevnosti jako 

symbolu celonárodního utrpení, v Osvětimi byla situace podobná. Zejména 

židovské kruhy obviňovaly muzeum, že se příliš zabývá utrpením polského 

národa a zapomíná, že Osvětim (a zejména Březinka) se staly především 

místem největšího zločinu spáchaného na Židech. Obě muzea musela 

vynaložit mnoho úsilí, aby se stav prezentace velmi složité a citlivé 

problematiky nakonec jevil uspokojivý všem zúčastněným stranám sporu. Na 

tomto místě snad stojí za zmínku určitá odlišnost obou zařízení. Na rozdíl od 

Terezína je Muzeum v Osvětimi jako největší památník svého druhu 

předmětem neustálého zájmu na celém světě a někdy to velmi ztěžuje jeho 

každodenní práci. Téměř každé rozhodnutí o velkých akcích, výstavách či 

publikacích nabývá téměř politického rozměru, což klade nesmírné nároky na 

zaměstnance a občas brzdí jejich výzkumnou a muzejní práci. 

Činnost obou muzeí vychází především z prezentace autentického 

památečného místa, s co možná nejlépe zachovaným původním vzhledem. 

Zatímco v případě Malé pevnosti je to možné, situace v bývalém ghettu, 
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které funguje jako živý městský organismus, je složitější. Lze zde využívat 

jen některé objekty a v nich umístit příslušné výstavy. 

Rovněž na území obou osvětimských táborů se návštěvník pohybuje 

celou dobu v téměř autentickém prostředí a hlavní expozice se nalézá v části 

táborových bloků tábora Auschwitz I. 

I zde si lze si mezi činností obou muzeí povšimnout jistých rozdílů. 

V Terezíně se za dobu existence Památníku vystřídalo již sedm stálých 

expozic věnovaných Malé pevnosti a dvě věnované ghettu. Osvětimská 

expozice (třetí v pořadí) 'funguje nepřetržitě od roku 1955. Byla sice v 

průběhu minulých let upravována a modernizována, zejména cestou výměny 

některých dokumentů, zavedení popisků k fotografiím, doplnění fotografií 

(začátkem 80. let), ale tyto dílčí změny nepřinesly vždy kýžený efekt. Naopak 

expozice pak může působit dojmem nesouvislé řady dokumentů a exponátů 

rozdělených na oddíly. Celek ztratil vnitřní spojitost a jednotnou výtvarnou 

koncepci. Jistým nedostatkem je také špatný technický stav expozice. Tato 

expozice již řadu let vyvolává velmi živé polemiky a střety názorů. V diskusi o 

potřebě nové expozice, která ovšem v posledních letech poněkud utichla, se 

objevovaly také návrhy na úplnou změnu její lokalizace a umístění mimo 

původní táborové bloky tak, aby se stala úvodem k jejich prohlídce.148 

Naopak přístup obou institucí v pořádání časových výstav byl 

obdobný. Památník jen v letech 1947 až 1995 uspořádal 236 takových výstav 

(z toho 135 výtvarných), osvětimské muzeum v letech 1947-1997 otevřelo asi 

300 krátkodobých a putovních výstav.1 4 9 Nelze bohužel provést přesnější 

M. Poloncarz Vývo j č innost i Památn íku , s. 39 

T. Zbrzeska cit. dí lo s. 1001 
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srovnání, neboť není k dispozici údaj o putovních výstavách Památníku 

Terezín. 

Velmi podobně se vyvíjí činnost obou institucí v posledních letech, kdy 

je velký důraz kladen na vzdělávací činnost muzeí. Obě instituce se velmi 

pečlivě věnují právě vzdělávacím aktivitám, v nichž významné místo zaujímá 

právě problematika holocaustu. Obě zvolily dokonce obdobnou cestu - zřídily 

zvláštní vzdělávací oddělení, která realizují příslušný program v podobě 

jedno- i vícedenních seminářů pro žáky, studenty i učitele. V obou muzeích 

jsou dlouhodobě organizovány výtvarné a literární soutěže s příslušnou 

tematikou.150 Památníku Terezín se dokonce podařilo lépe zajistit technickou 

stránku věci a zprovoznit vlastní ubytovací a stravovací kapacity.151 

Na závěr je třeba rovněž uvést, že obě muzea spolupracují s celou 

škálou zahraničních vědeckovýzkumných a muzejních institucí, které se 

zabývají dějinami holocaustu (např. Institut Jad Vašem v Jeruzalémě, United 

States Holocaust Memoriál Museum ve Washingtonu) a velmi významně se v 

posledních letech oživily kontakty mezi nimi, na což měl nezanedbatelný vliv 

fakt, že Památník Terezín připravoval českou národní expozici v 

osvětimském muzeu a také těsná spolupráce v oblasti vzdělávacích aktivit.152 

1 5 0 E. Iwaszko, T. Zbrzeska , cit. dí lo, s. 108 
1 5 1 Výroční zp ráva Památn íku Terezín za rok 1997 
1 5 2 Výroční zp ráva Památn íku Terezín za rok 2001 
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Fakt, že se Terezín stal místem utrpení českého národa, se hluboce 

vryl do národního povědomí. Úloha Terezína v nacistických plánech tzv. 

"konečného řešení židovské otázky" už tak snadno do tohoto povědomí 

nepronikla. Důvodů pro tento neuspokojivý stav bylo více, měly kořeny 

především v zásadách tzv. kulturní politiky bývalého režimu úzce spjaté s 

politickou strategií celého východního bloku, který pojem židovství a potažmo 

sionismus vykládal zcela jednostranně a účelově. Ten poslední byl 

prezentován jako "reakční šovinistická ideologie a politika židovské 

buržoazie. Vznikl koncem 19. století a vyvinul se hlavně pod heslem 

vytvoření židovského státu v Palestině a přesídlení všech Židů do nového 

státu." 1 5 3 Tento přístup nebyl ničím jiným než instrumentálním vyjádřením 

skutečných geopolitických zájmů SSSR a jeho satelitů v oblasti Blízkého 

východu a občas byl využíván na vnitropolitické scéně jednotlivých států jako 

argument nutný pro odstranění odpůrců režimu - např. v Československu 

během procesu se Slánským, v Polsku na jaře 1968 či v podobě téměř 

pravidelně přikrmovaného antisemitismu v SSSR. 

Následky tohoto přístupu se samozřejmě musely projevovat ve všech 

sférách společenského života a nevyhnul se jim ani terezínský Památník. 

Trvalé potlačování prezentace utrpení Židů došlo tak daleko, že český 

návštěvník Památníku se o ghettu nedověděl nic, a zahraniční návštěvník, 

pokud pocházel z demokratického světa, který dobře věděl, čím byl Terezín 

pro evropské Židy, nechápal, co vlastně navštívil a odcházel z Malé pevnosti, 

která byla jediným objektem určeným k prohlídce, zcela zmaten. 

1 5 3 I lustrovaný encyk loped ický slovník, Academ ia , Praha 1982, sv. 3, s. 273 



Svět znal terezínské ghetto z literatury, ze vzpomínek přeživších lépe 

než obyvatelé země, v níž se Terezín nacházel. Ti často neměli tušení, že 

zde nějaké zvláštní ghetto pro Židy existovalo a už vůbec ne, že to bylo 

místo, kam nacisté deportovali Židy z Německa, Rakouska, Nizozemska, 

Dánska či Slovenska. 

Přitom právě tito lidé tvořili více než 45% z celkového počtu 

uvězněných v ghettu, a více než 42 % obětí ghetta a deportací na východ a 

velmi výrazně ovlivnili fungování terezínského ghetta po všech stránkách. 

Byla zde mezi nimi celá řada významných osobností společenského, 

vědeckého či kulturního života, která přes nelidské životní podmínky a 

utrpení, neztratila svou důstojnost a každým činem se snažila o zlidštění 

existence v nuceném společenství. Tito lidé věřili, že jejich aktivita, neúnavná 

práce, snaha dát ostatním příležitost zapomenout na každodenní starosti, 

pomůže všem přežit a poté, kdy válka skončí, s větší energií a odhodláním 

vybudovat pro ně a jejich dětí nový a lepší svět bez rasového 

pronásledování. Většina z nich se konce války nedočkala, ale zanechali po 

sobě stopy v podobě výtvarných, hudebních či literárních děl, stopy v mysli 

ostatních, kteří si navždy zapamatovali přednáškové večery, koncerty nebo 

prostě jejich obraz jako spoluvězňů. To vše mělo zůstat Čechům a Slovákům 

utajeno stejnou měrou, jako osud a hrdinství jejich židovských spoluobčanů. 

Ale ani toto úmyslné mlčení, které tak silně ovlivňovalo znalosti Čechů 

a Slováků o holocaustu, nemohlo zcela zabrzdit proces bádání dějin ghetta či 

shromažďování materiálů s ním spojených. Památník Terezín v této činnosti, 

započaté prakticky koncem 60. let, pokračoval, a proto jej politické změny v 

roce 1989 nezaskočily nepřipravený. Naopak jako instituce mohl plně 
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rozvinout ty činnosti, které se dosud provozovaly více méně okrajově a byly 

pouze tolerovány politickou mocí. 

Shromažďování památek po obětech holocaustu, dlouhodobý 

podrobný výzkum dějin ghetta a hlavně prezentace výsledků obou těchto 

činností v podobě nových obsáhlých expozic a edičních počinů a v 

neposlední míře v rozvoji zcela nově koncipované vzdělávací a popularizační 

činnosti, tak lze pojmenovat základní pilíře působení Památníku Terezín od 

počátku 90. let dvacátého století. Otevření expozice Muzea ghetta, cyklu 

expozic v Magdeburských kasárnách, reinstalace v krematoriu, zpřístupnění 

kolumbária a obřadních místností jsou toho výmluvným důkazem. 

Památník Terezín se snažil ve všech těchto aktivitách stejnou měrou 

dokumentovat a připomenout osudy všech Židů, kteří prošli terezínským 

ghettem bez rozdílu jejich státní příslušnosti. Objektivně je samozřejmě 

podstatně jednodušší shromažďovat materiál týkající se českých Židů, i když 

mnohé z nich osud zavál do nejvzdálenějších koutů světa. Ve vztahu k 

Židům německým, rakouským, nizozemským, dánským či dokonce 

slovenským se tyto úkoly realizují podstatně obtížněji. V první řadě má 

Památník Terezín v tomto směru určité zpoždění vyvolané čtyřicetiletou 

izolací od západního světa, ve kterém nakonec za tuto dobu vznikla celá 

řada institucí, které se věnují problematice holocaustu, vedou rovněž 

akviziční činnost a jsou tak pro Památník na tomto poli v jistém slova smyslu 

konkurenty. Nejde jen o západní Evropu, ale také ve velké míře o Izrael a 

USA. I přes časový odstup nedůvěra k státním a veřejným institucím zemí 

bývalého východního bloku přetrvává a vede k tomu, že získat relevantní 

materiál od pozůstalých bývá někdy složité. 
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Analýza sbírkových fondů Památníku Terezín provedená v kapitole 4 

však potvrzuje, že i přes výše uvedené nevýhody se této instituci podařilo do 

svých sbírek získat poměrně četné památky právě na obětí holocaustu z 

Německa či Rakouska, v menší míře pak také z Nizozemska a Slovenska, a 

především je prezentovat ve své výstavní a ediční činnosti, zejména pokud 

jde o výtvarná díla či další předměty spojené s terezínskou kulturou. Pouze 

dánská komunita, která ostatně patřila k nejmenším a hlavně také fungovala 

v ghettu na poněkud jiných zásadách, není dostatečně zastoupena v 

terezínských sbírkách. Nemůžeme však jednoznačně říci, zda je v silách 

Památníku Terezín své sbírky v tomto ohledu ještě doplnit. 

Srovnání činnosti Památníku Terezín se Státním muzeem v Osvětimi 

poukázalo na jisté paralely jak ve formách a metodách práce, tak i v 

historickém vývoji obou institucí včetně změn náhledu na podstatu 

prezentovaného předmětu. Zcela jasné se jeví , že geopolitická situace velmi 

výrazně ovlivnila jejich činnost a demokratizační procesy jim umožnily více se 

otevřít světu, rozšířit záběr jejich činnosti a hledat také cesty pro spolupráci 

na poli připomínání tragedie holocaustu a vysvětlování tohoto tragického 

úseku světových dějin. 
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Příloha č.1 

Území celkový počet 

deportovaných 

z ghetta na východ bylo deportováno v ghettu zůstalo Území celkový počet 

deportovaných celkem z toho celkem z toho 

Území celkový počet 

deportovaných celkem 
zemřelo přežilo osud není 

znám 

celkem 
zemřelo přežilo osud není 

znám 
Protektorát 
Čechy a Morava 

73748 60299 57051 3244 4 13449 6386 6992 71 

Rakousko 15391 7630 7240 355 35 7761 5597 1382 782 

Maďarsko 1073 1073 13 1058 2 

Německo 42162 16438 15733 702 3 25724 20434 5262 28 

Odtržené 
pohraničí 

608 92 86 4 2 516 274 242 

Dánsko 435 1 1 434 17 412 5 

Nizozemsko 4902 3444 2916 477 51 1458 149 1289 20 

Polsko 1196 1196 1196 

Slovensko 1473 1473 56 1417 

celkem 140988 89100 84222 4782 96 51888 32926 18054 908 

Pramen: Databáze vězňů ghetta Terezín, kterou společně spravují Institut Terezínské iniciativy a 'amátník Terezín 
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Příloha č. 2 

číslo název oblasti počet z toho z toho 
oblasti deportovaných 

do Terezína 
zemřelo osvobozeno 

I Berlín 15031 13092 1924 
II Mnichov, Norimberk 3095 2739 351 
III Kolín nad Rýnem 2514 2283 231 
V Drážďany 492 377 114 
VI Hamburk 2490 1947 542 
VII Dússledorf 2007 1861 144 
VIII Hannover 1039 .721 318 
IX Vratislav 2816 2618 198 
X Dortmund 1126 993 133 
XI Munster 1034 899 135 
XII Frankfurt nad Moh. 4227 3385 841 
XIII Stuttgart 1387 1069 318 
XIV Královec 809 746 63 
XV Kassel 844 772 70 
XVI Lipsko 1216 829 386 
XVII Darmstadt 1351 1250 101 
XVIII Opole 294 233 61 
XX Magdeburk 235 217 18 
XXIII Gdaňsk 117 102 13 
celkem 42124 36133 5961 

Pramen: Theresienstádter Gedenkbuch. Die Opfer die Judentransporte aus 
Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945 
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Příloha č. 3 

PŘEHLED TRANSPORTŮ ZE SLOVENSKA DO TEREZÍNA 

Číslo 
transportu 

Datum příchodu do 
Terezína 

Místo vypravení 
transportu 

Počet 
deportovaných 

XXVI/1 23.12.1944 Sereď 416 

XXVI/2 19.1.1945 Sereď 129 

XXVI/3 12.3.1945 Sereď 548 

XXVI/4 7.4.1945 Sereď 354 

Pramen: Databáze vězňů ghetta Terezín, kterou společně spravují Institut 
Terezínské iniciativy a Památník Terezín 

Příloha č. 4 

PŘEHLED TRANSPORTŮ Z DÁNSKA DO TEREZÍNA 

Označení 
transportu 

Datum příchodu 
do Terezína 

Počet 
deportovaných 

XXV/1 5.10.1943 83 

XXV/2 6.10.1943 198 

XXV/3 14.10.1943 175 

XXV/4 13.1.1944 8 

XXV/4_Ez_1 25.4.1944 2 

Symbolem Ez byli označováni vězni deportováni do ghetta jednotlivě 

Pramen: Databáze vězňů ghetta Terezín, kterou společně spravují Institut 
Terezínské iniciativy a Památník Terezín 
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Příloha č. 5 

PŘEHLED TRANSPORTŮ Z NIZOZEMSKA DO TEREZÍNA 

Označení 
transportu 

Datum příchodu 
do Terezína 

Počet 
deportovaných 

XXIV/1 22.4.1943 295 

XXIV/1_Ez_1 27.5.1943 2 

XXIV/2 20.1.1944 870 

XXIV/3 27.1.1944 283 

XXIV/4 26.2.1944 809 

XXIV/5 7.4.1944 289 

XXIV/5_Ez_1 12.7.1944 3 

XXIV/6 2.8.1944 213 

XXIV/6_Ez_1 2.8.1944 1 

XXIV/7 6.9.1944 2081 

XXIV/8 20.11.1944 51 

Symbolem Ez byli označováni vězni deponováni do ghetta jednotlivě 

Pramen: Databáze vězňů ghetta Terezín, kterou společně spravují Institut 
Terezínské iniciativy a Památník Terezín 
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Příloha č. 6 

PŘEHLED TRANSPORTŮ Z ODTRŽENÉHO POHRANIČÍ DO TEREZÍNA 

Číslo 
transportu 

Datum příchodu do 
Terezína 

Místo vypravení 
transportu 

Počet 
deportovaných 

XIX/1 13.11.1942 Ústí nad Labem 42 

XXI/1 18.11.1942 Opava 57 

XIX/2 20.11.1942 Ustí nad Labem 30 

XXI1/1 25.11.1942 Karlovy Vary 50 

XIX/3 27.11.1942 Ustí nad Labem 102 

XXI/1_Ez_1 1.12.1942 Opava 3 

XXII/2 9.12.1942 Karlovy Vary 33 

XIX/4 16.12.1942 Ústí nad Labem 38 

XXII/3 12.3.1943 Karlovy Vary 2 

XXII/4_Ez_1 23.3.1943 Karlovy Vary 1 

XXI/1_Ez_2 6.5.1943 Opava 2 

XIX/4_Ez_1 6.5.1943 Ústí nad Labem 1 

XIX/5 11.6.1943 Ústí nad Labem 4 

XXII/4 29.6.1943 Karlovy Vary 5 

XXI/1_Ez_3 14.10.1943 Opava 2 

XXI/2 18.11.1943 Opava 1 

XXI/3 10.1.1944 Opava 13 

XIX/6 10.1.1944 Ústí nad Labem 58 

XIX/7 19.2.1944 Ústí nad Labem 3 

XXI/3_Ez_1 14.4.1944 Opava 1 

XIX/7_Ez_1 28.7.1944 Ústí nad Labem 1 

XIX/7_Ez_2 5.10.1944 Ústí nad Labem 1 

XIX/7_Ez_3 23.10.1944 Ústí nad Labem 1 

XIX/7_Ez_4 14.11.1944 Ustí nad Labem 1 

XIX/7_Ez_5 30.11.1944 Ústí nad Labem 1 



XIX/8 6.2.1945 Ustí nad Labem 12 

XXI1/5 7.2.1945 Karlovy Vary 50 

XIX/9 22.2.1945 Ustí nad Labem 21 

XIX/11 23.2.1945 Ústí nad Labem 8 

XIX/10 23.2.1945 Ústí nad Labem 20 

XIX/12 2.3.1945 Ustí nad Labem 20 

XXII/6 7.3.1945 Karlovy Vary 26 

XIX/12_Ez_1 29.3.1945 Ustí nad Labem 1 

Symbolem Ez byli označováni vězni deponováni do ghetta jednotlivě 

Pramen: Databáze vězňů ghetta Terezín, kterou společně spravují Institut 
Terezínské iniciativy a Památník Terezín 
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Příloha č. 7 

PŘEHLED TRANSPORTŮ Z RAKOUSKA DO TEREZÍNA 

Číslo 
transportu 

Datum příchodu do 
Terezína 

Místo vypravení 
transportu 

Počet 
deportovaných 

IV/1 21.6.1942 Vídeň 1000 
IV/2 29.6.1942 Vídeň 1000 
IV/3 11.7.1942 Vídeň 1000 
IV/4 15.7.1942 Vídeň 1000 
IV/5 23.7.1942 Vídeň 1000 
IV/6 29.7.1942 Vídeň 1000 
IV/7 14.8.1942 Vídeň 1000 
IV/8 21.8.1942 Vídeň 1000 
IV/9 28.8.1942 Vídeň 1000 

IV/10 11.9.1942 Vídeň 1000 
IV/11 25.9.1942 Vídeň 1300 
IV/12 2.10.1942 Vídeň 1299 
IV/13 10.10.1942 Vídeň 1323 
IV/14 6.1.1943 Vídeň 100 

IV/14b 9.1.1943 Vídeň 100 
IV/14c 12.1.1943 Vídeň 100 
IV/14d 29.1.1943 Vídeň 9 
IV/14e 26.2.1943 Vídeň 70 
IV/14f 1.4.1943 Vídeň 101 
IV/14g 2.4.1943 Vídeň 72 

IV/14g_Ez_1 28.4.1943 Vídeň 2 
IV/14h 27.5.1943 Vídeň 205 

IV/14h_Ez_1 17.6.1943 Linz 3 
IV/14Í 26.6.1943 Vídeň 152 
IV/14K 16.7.1943 Vídeň 17 
IV/141 3.9.1943 Vídeň 20 

IV/14m 10.9.1943 Waidhofen/Ybbs 10 
IV/14m_Ez_1 16.9.1943 Linz 1 

IV/14n 12.11.1943 Vídeň 91 
IV/14o 1.12.1943 Vídeň 46 

IV/14o_Ez_1 15.12.1943 Kremsmunster 1 
IV/14p 11.1.1944 Graz 6 

IV/14p_Ez_1 20.1.1944 Ried/lnnkreis 1 



IV/15 11.3.1944 Vídeň 84 
IV/15b 29.4.1944 Vídeň 80 

IV/15b_Ez_1 18.5.1944 Graz 1 
IV/15b_Ez_2 19.5.1944 Graz 4 
IV/15b_Ez_3 3.6.1944 Traunkirchen 1 
IV/15b_Ez_4 22.6.1944 Linz 4 

IV/15c 29.6.1944 Vídeň 18 
IV/15c_Ez_1 10.7.1944 Graz 5 
IV/15c_Ez_2 24.7.1944 Linz 1 

IV/15d 17.8.1944 Vídeň 16 
IV/15d_Ez_1 22.9.1944 Graz 2 
IV/15d_Ez_2 21.11.1944 Vídeň 4 
IV/15d_Ez_3 23.11.1944 Vídeň 1 

IV/15d_2 2.2.1945 Vídeň 4 
IV/15e 16.2.1945 Salzburg 7 
IV/16* 8.3.1945 Vídeň 1074 
IV/17 20.3.1945 Vídeň 11 

IV/16a 15.4.1945 Amstetten 77 

Symbolem Ez byli označováni vězni deportováni do ghetta jednotlivě 

* Transport maďarských Židů 

Pramen: Databáze vězňů ghetta Terezín, kterou společně spravují Institut 
Terezínské iniciativy a Památník Terezín 
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Příloha č. 8 

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ VĚDECKÉHO, KULTURNÍHO A VEŘEJNÉHO ŽIVOTA DEPORTOVANÝCH DO TEREZÍNA 
Z NĚMECKA, RAKOUSKA A NIZOZEMSKA 

Apfelbaum Max ing. 4.3.1894 Rakousko emigrační odbor ZO 
Vídeň 

Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Arnfeld Julius 25.4.1875 Německo herec, ředitel Divadla, 
fotograf 

Mnichov osvobozen v 
Terezíně 

přednášky, Mánesova skupina 

Bacher Walter Emil Dr. 30.6.1893 Německo historik, učitel Hamburg transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Baeck Leo Rabbi 
Dr. 

23.5.1873 Německo rabín, předseda rady 
německých Židů 

Berlin osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Bamberger Hedwig prof. 6.8.1891 Rakousko profesorka gymnázia, 
pracovala pro ŽO 

Vídeň 

Vídeň transport do 
Švýcarska, přežila 

přednášky, knihovnice, křesťanský 
život 

Bass Max MUDr. 24.4.1869 Rakousko lékař, pracoval na 
vídeňském nádraží 

Vídeň zemřel v Terezíně přednášky 

Berger Hedwig 14.11.1884 Německo Berlin transport do 
Švýcarska, přežila 

přednášky, Mánesova skupina 

Bentschik Marcelle 22.4.1921 Německo Berlin osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Bergel Alfred prof. 
MUDr. 

4.1.1902 Rakousko lékař, umělec, Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky, kresby vězňů a budov 

Berger Ludwig MUDr. 15.5.1900 Německo lékař Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Bernstein Elsa 28.10.1865 Německo spisovatelka, 
dramatička, herečka, 

slepá 

Mnichov osvobozen v 
Terezíně 

přednášky, aktivní členka protest. 
Obce 

Birnstein Eduard Dr. 23.5.1890 Rakousko právník, pracoval pro Vídeň transport do přednášky 



ZO Vídeň Auschwitz, zemřel 
Bloch Siegmund Dr. 25.7.1884 Sudety profesor teplického 

gymnázia 
Ustí nad 
Labem 

transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Bloemendal Alice 6.2.1874 Německo učitelka a ředitelka 
školy 

Hamburk transport do 
Švýcarska, přežila 

přednášky (více než 100), 
knihovnice 

Blumenfeld Gerhard JUDr. 30.5.1894 Německo právník, rada 
krajského soudu 

Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednáška 

Blumenthal 
von 

Ludwig Otto prof. 
Dr. 

20.7.1876 Německo významný matematik, 
profesor techniky v 

Cáchách, autor 
četných prací 

Westerbork zemřel v Terezíně přednášky 

Bóhm Max 16.9.1874 Německo podnikatel a sběratel, 
velká sbírka a výstavy 

soudobého 
německého umění 

Berlin zemřel v Terezíně přednášky, Mánesova skupina 

Brahn Max prof. 
Dr. 

15.6.1873 Německo psycholog a filozof, 
ředitel ústavu 

experimentální 
psychologie a 

pedagogiky, ředitel 
Nietscheova archivu, 

četné studie a 
překlady 

Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Breuer David MUDr. 20.11.1879 Rakousko lékař Vídeň zemřel v Terezíně přednáška 
Brock Manfred 29.5.1890 Německo Berlin transport do 

Auschwitz, zemřel 
přednáška 

Callmann Kurt JUDr. 22.12.1883 Německo právník Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednáška, člen soudu gheta 

Caro Isidor Rabbi, 
Dr. 

6.10.1877 Německo rabín v Kolíně, 
sionistický aktivista 

Kolín zemřel v Terezíně přednáška, rabín 

Caro Klára Dr. 6.1.1886 Německo předsedkyně místního Kolín transport do přednášky, ředitelka WIZO, 
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svazu židovských žen 
(WIZO) 

Švýcarska, přežila sociální pracovnice 

Cohn Ludwig Dr. 1.9.1893 Německo sociolog a ekonom Westerbork neznámo přednášky 
Deiner Elise Dr. 16.51881 Rakousko profesorka přírodních 

věd na vídeňském 
gymnáziu, pracovala 

pro ŽO Vídeň 

Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Donath Rudolf JUDr. 15.7.1908 Rakousko právník, pracovník 
ministerstva 
spravedlnosti 

Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky, založil katolickou 
kongregaci 

Dormitzer Else 17.11.1877 Německo Westerbork osvobozena v 
Terezíně 

275 přednášek 

Engelmann Walter Dr. 28.3.1889 Německo letec 1. Sv.v. Berlin zemřel v Terezíně přednáška, prominent, člen křest. 
Komunity 

Engelsmann Alfred Ing. 28.9.1884 Rakousko inženýr obsluha 
železnic 

Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednáška 

Eppstein Paul Dr. 4.3.1902 Německo sociolog, ekonom, 
novinář, šéf 

mannheimské školy 

Berlin popraven v Malé 
pevnosti Terezín 

přednášky, židovský, starší 
Terezína 

Falkenberg Bertha 8.4.1876 Německo pracovala v 
Berlínském svazu 
židovských žen, 

Berlin transport do 
Švýcarska, přežil 

přednášky 

Felix Wilhelm MUDr. 28.11.1909 Německo lékař Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Fischer Erich MUDr. 1.11.1893 Německo neurolog, Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Frankel Giinter 
Gerson 

JUDr. 11.3.1885 Německo právník Westerbrok transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Frankl Viktor Emil MUDr. 26.3.1905 Rakousko humanista, filosof, 
psycholog, zakladatel 

Vídeň transport do 
Auschwitz, přežil 

přednášky 
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logoterapie 
Freudenthal Ludwig JUDr. 4.4.1885 Německo právník Hamburk transport do 

Auschwitz, zemřel 
přednášky, vedl kroužek právníků 
v ghettu a byl konzultantem soudu 

v ghettu 
Freund Hermann Prof. 11.8.1882 Německo farmakolog, profesor 

univerzit v Munsteru 
a Amsterodamu 

Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Friediger Max Moses 
Rabbi 

Dr. 9.4.1884 Dánsko Kodaň osvobozen v 
Terezíně 

přednášky, člen Mánesovy 
skupiny, zástupce dánských Ž. v 

radě starších 
Friedlander Hans Johann 

Georg 
generál 

poručík 

5.11.1882 Rakousko Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky, aktivní člen katolické 
kongregace 

Friedmann Hugo 10.4.1901 Rakousko obchodník a sběratel 
umění a židovských 

knih, 

Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

v Kaufering 

cyklus přednášek o umění, 
umělecké výlety po Terezíně, 

pracoval v ústřední knihovně, člen 
Mánesovy skupiny, vystupoval a 

hrál na housle 
Gerron Kurt 11.5.1897 Německo herec, režisér Westerbork transport do 

Auschwitz, zemřel 
vedoucí oddělení kabaretů v 
Freizeitgestaltung, režíroval 
německý propaganda film o 

Terezíně 
Gerson Ernst ing. 17.10.1896 Rakousko Vídeň transport do 

Auschwitz, zemřel 
zakladatel katolické kongregace 

Gerson Martin Dr. 15.3.1902 Německo agronom, učitel Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

šéf zemědělských služeb 

Glucksohn Julius ing. 15.10.1888 Německo Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Gotz Oskar JUDr. 22.12.1895 Německo právník, člen finanční 
rady Německa 

Berlin osvobozen v 
Terezíně 

přednášky, člen Mánesovy skupiny 

Goldschmidt Kathe 27.9.1905 Německo spisovatelka, básnířka Hamburk osvobozena v T pracovala v hlavní knihovně, 
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přednáška 
Goldschmidt Arthur JUDr. 30.4.1873 Německo právník, malíř Hamburk osvobozen v 

Terezíně 
přednášky, zakladatel evangelické 
kongregace, maloval obrazy pro 

modlitebnu 
Grabower Rolf JUDr. 21.5.1883 Německo pracovník Min. 

financí, daňového 
úřadu, státní pokladny 

Mnichov osvobozen v 
Terezíně 

přednášky, člen Mánesovy skupiny 

Guttmann Leopold 24.7.1886 Rakousko pracoval ve 
výzkumné skupině 
židovské obce ve 

Vídni 

Vídeň transport do 
Švýcarska, přežil 

přednášky, člen Mánesovy skupiny 

Hadda Siegmund MUDr. 23.7.1882 Německo lékař Vratislav přežil přednášky 
Hamburger Adolph 

Cornelis 
Maria 

24.12.1898 Nizozemsko Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

Dachau 

přednášky 

Hamburger Georgr JUDr. 10.4.1891 Německo právník Berlin zemřel v Terezíně prosazoval myšlenku křesťanské 
kongregace, vedl diskuse v úzkém 

kruhu biblických studií 
Haymann Fritz 2.2.1884 Německo technik, tesař Berlin osvobozen v 

Terezíně 
přednášky 

Heijmann 
(heymann) 

Fritz Dr. 28.8.1897 Nizozemsko historik Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky, člen Mánesovy skupiny 

Henschel Moritz 17.2.1879 Německo právník, předseda 
berlínského svazu 

Židů 

Berlin osvobozen v 
Terezíně 

člen rady starších, vedoucí 
Freizeitgestaltung, vedoucí 

terezínské, pošty, napsal hru 
Robinsonův ostrov, přednášky 

Herz Albert MUDr. 2.12.1886 Rakousko hematolog Westerbork osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Herzfeld Albert 19.8.1865 Německo Diisseldorf zemřel v Terezíně přednáška, člen Mánesovy skupiny 
Herzfeld Ernst MUDr. 

prof. 
24.2.1880 Německo hematolog Berlin transport do 

Auschwitz, zemřel 
přednášel pro hematologický 

kroužek 
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Hirsch, von Karl Baron, 
PhDr. 

18.7.1871 Německo pivovarník, 
místopředseda 
Mnichovského 

Autoclubu 

Mnichov zemřel v Terezíně prominent, aktivní v katolické 
kongregaci, přednášky 

Hirsch, von Rudolf Baron, 
PhDr., 
JUDr. 

23.9.1875 Německo autor vědeckých prací 
z oblasti chemie a 

fyziky 

Mnichov osvobozen v 
Terezíně 

prominent, dobrovolně pracoval v 
zemědělství, chemická laboratoř 
ghetta, pak knihovník, přednáška 

Hirschberger Hans Walter JUDr. 11.1.1893 Německo právník, notář Berlin osvobozen v 
Terezíně 

člen soudu pro mladistvé v ghettu, 
přednášky 

Hirschfeld Hans prof., 
MUDr. 

20.3.1873 Německo významný histolog, 
hematolog 

Berlin zemřel v Terezíně sbíral materiál o chronických 
nemocích v ghettu, vedoucí 
bakteriologické laboratoře, 

přednášky 
Hirschfeld Willi ing. 11.9.1889 Německo Westerbork transport do 

Auschwitz, zemřel 
člen Mánesovy skupiny, přednášky 

Hochstetter Gustav prof. 12.5.1873 Německo spisovatel, učitel Mannheim zemřel v Terezíně napsal 800 str. román "Bruno-
román v Terezíně nebo....", člen 

křesťanské kongregace, přednášky 
Jacobsohn Jacob PhDr. 27.11.1888 Německo vedoucí židovského 

archivu v Berlině 
Berlin osvobozen v 

Terezíně 
prominent, pokračoval ve 

výzkumu židovské genealogie, 
přednášky 

Jonas Frieda prof. 2.4.1901 Rakousko Vídeň transport do 
Auschwitz, 

zemřela 

přednáška 

Jonas Regina rabbi 3.8.1902 Německo rabínka Berlin transport do 
Auschwitz, 

zemřela 

velmi četné přednášky, vedla 
ženský kroužek vzdělávání o 

židovských tradicích 
Kastenbaum Israel prof. 4.6.1886 Rakousko/Ně 

mecko 
filolog 

í 
Berlin osvobozen v 

Terezíně 
založil pravidelná studia hebrejské, 
a židovské historie, vedl oddělení 
hebraistiky v Freizeitgestaltung 

Kantorowicz Ernst prof, 
Dr. 

16.9.1892 Německo právník a učitel 
společenských věd, 

Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 
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četné publikace, 
vedoucí institutu 

vzdělávání dospělých 
Katz Leo MUDr. 1.10.1874 Německo hygienik Kolín osvobozen v 

Terezíně 
přednášky 

Kaufraann Hans Dr. 26.11.1876 Německo Mtinster osvobozen v 
Terezíně 

člen Mánesovy skupiny, přednášky 

Kisch Izák JUDr. 23.11.1905 Nizozemsko právník, židovský 
aktivista 

Westerbork osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Klang Heinrich prof. 
JUDr. 

15.4.1875 Rakousko významný právník, 
předseda senátu 

státního soudu, četné 
publikace 

Vídeň osvobozen v 
Terezíně 

prominent, předseda soudu ghetta, 
semináře pro asi 20 právníků, 

četné přednášky 

Klaus Otto MUDr. 26.11.1890 Německo lékař Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

pracoval v oddělení hygieny, 
přednášky 

Klein Franz Eugen 29.4.1912 Rakousko skladatel, dirigent Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

dirigoval Rigoletto, Toscu a 
Carmen, člen Mánesovy skupiny 

Knoche Gerhard 
Dagobert 

Dr. 11.9.1893 Německo historik Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 
na pochodu smrti 

přednášky 

Kohn Arthur Dr. 16.1.1890 Rakousko archeolog, 
byznysmen, lyžařský 

instruktor, 
spolumajitel továrny 
hudebních nástrojů 

Vídeň zemřel v Terezíně člen Mánesovy skupiny, přednášky 

Korti Raoul 4.2.1889 Rakousko Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Kozower Philipp 29.1.1894 Německo prokurátor, židovský 
aktivista 

Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

vedoucí pošty, přednášky 

Krámer von 
Aurode 

Martin Baron, 
Dr. 

5.9.1880 Rakousko Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 
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Kussy Werner 
Franz 

Dr. 3.10.1910 Německo byznysmen, 
významný průmyslník 

Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Levi Ferdinand 26.2.1879 Německo obchodník, 
sionistický aktivista 

Frankfurt osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Lówenstein Leo Dr. 8.2.1879 Německo chemik, 190 patentů, 
pracoval ve 

vojenském výzkumu 

Berlin osvobozen v 
Terezíně 

prominent, přednášky 

Loewy Louis 
(Julius) 

Německo pedagog osvobozen v 
Terezíně? 

přednášel o edukaci, učil 
angličtinu, návrh vzdělávacího 
programu pro děti, pracoval v 

knihovně 
Mangus Julius JUDr., 

dvorní 
rada 

6.9.1867 Německo významný právník, 
vydavatel, spisovatel, 

člen mnoha 
právnických 

společností, jeden ze 
zakladatelů 

patentového práva, 
mnohé ceny a 
vyznamenání 

Westerbork zemřel v Terezíně přednášky 

Mánes Phillip 18.8.1875 Německo Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

založil skupinu lektorů (Mánesova 
skupina) - 500 přednášek v 

Freizeitgestaltung, napsal 1000 str. 
deník z Terezína 

Manheimer Max Eugen 
Manfred 

6.10.1918 Nizozemsko manager, židovský 
aktivista 

Westerbork transport do 
Auschwitz, přežil 

člen tzv. English clubu 

Mautner Wilhelm Dr. 2.8.1889 Rakousko novinář Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Mayer Ernst Karl JUDr. 17.2.1885 Německo právník Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny, přednášky 

Menczer Aron 18.7.1917 Rakousko sionista, učitel Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

učitel a vychovatel v dětských 
domovech, odjel z bialystockými 
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dětmi 
Schor Barbara 18.3.1868 Německo Berlin transport do 

Auschwitz, zemřel 
přednášky 

Schwarz Otmar Paul 7.6.1910 Rakousko Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Schwarzbard Isidor Dr. 3.5.1896 Rakousko profesor gymnázia Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny 

Schónberg Arthur ing. 5.3.1874 Německo inženýr, 
spoluzakladatel 

Německého 
přírodovědného a 
technologického 

muzea 

Mnichov zemřel v Terezíně přednášky 

Schwertfinger Aron 14.7.1890 Rakousko Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Seeligmann Isaac L. Prof. 10.1.1907 Nizozemsko profesor 
amsterodamské 

univerzity, odborník 
přes židovskou 

kulturu a náboženství 

Westerbork osvobozen v T přednášky 

Selten Fritz JUDr. 4.9.1875 Německo právník Berlin zemřel v Terezíně přednášky 
Siegmann Georg JUDr. 21.5.1869 Německo právník Berlin transport do 

Auschwitz, zemřel 
přednášky 

Simon Erich Dr. 29.6.1880 Německo Statistik, ředitel 
německého 

statistického úřadu 

Berlin osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Simon James Dr. 29.9.1880 Německo skladatel, pianista a 
muzikolog 

Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny, přednášky 

Simonsohn Berthold Dr. 24.4.1912 Německo právník, sociolog, 
historik 

Hamburk transport do 
Auschwitz, 
osvobozen 

organizátor sociologického 
semináře, přednášky 
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Singer Kurt MUDr. 11.10.1886 Německo neurolog, muzikolog, 
dirigent, vedl v 

Berlině Kulturní svaz 
Židů 

Westerbork zemřel v Terezíně organizoval a řídil řadu hudebních 
vystoupení v ghettu, psal hudební 
kritiky, člen Mánesovy skupiny, 

přednášky 
Sochaczewr Ludwig 4.4.1870 Německo novinář, německý 

tiskový attache v 
Japonsku 

Berlin zemřel v Terezíně přednášky 

Sonneberger Ema Dr. 5.9.1892 Německo ekonomka Kolín osvobozena v 
Terezíně 

přednášky 

Spanier Ben 4.10.1887 Německo herec a ředitel řady 
evropských divadel 

Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

připravil a vystavil několik 
představení, vychovatel v 
knihovně pro mládež, člen 

Mánesovy skupiny, přednášky 
Merzbach-

Kober 
Margaretě Dr. 9.9.1897 Německo fíloložka Berlin osvobozena v 

Terezíně 
prominentní rodina, účastnila se 
hudebního kroužku, přednášky 

Messerschmidt Kurt JUDr. 2.1.1915 Německo právník Berlin transport do 
Auschwitz 

přednášky 

Meyer Heinz 25.8.1915 Německo rabín Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Murmelstein Benjamin Dr. 6.12.1899 Rakousko rabín, místopředseda 
ŽO ve Vídni 

Vídeň osvobozen v 
Terezíně 

starší T., přednášky 

Narewczewitz Erich 14.1.1893 Německo učitel Fankfurt zemřel v Terezíně přednášky 
Neuburger Friedrich 

Alexander 
JUDr. 29.6.1892 Německo ekonom Westerbork transport do 

Auschwitz, zemřel 
přednášky 

Neuhaus Cilly 20.4.1884 Německo manželka rabína Frankfurt osvobozena v 
Terezíně 

aktivní členka ženského kroužku 

Neuhaus Leopold Dr. 18.1.1879 Německo rabín, historik Frankfurt osvobozen v 
Terezíně 

člen rady starších, rabín, četné 
přednášky 

Neumann Walter 26.10.1896 Rakousko sportovec Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Noskowsky Felix 21.3.1886 Německo významný divadelník Berlin zemřel v Terezíně účastnil se kulturního života, vedl 
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evropského formátu večer poezie, přednášky 
Nussbaum Rolf 27.11.1920 Německo Dortmund transport do 

Auschwitz, zemřel 
člen Mánesovy skupiny 

Ósterreicher Ernst Dr. 2.11.1889 Rakousko ředitel vídeňského 
divadla 

Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny 

Oplatek Berthold Dr. 22.4.1888 Rakousko vedoucí stenografu 
Rakousko-Uherského 

soudu 

Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny 

Ordner Berthold 30.6.1889 Rakousko umělec Vídeň osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Palache Jehuda Lion prof. 
Dr. 

26.10.1886 Nizozemsko lingvista, autor 
četných publikací, 
prof. semitských 

jazyků a literatury na 
Teologické fakulty 

Amsterodamské 
univerzity 

Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny 

Peiser ' Ernst 16.5.1893 Německo Kolín transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny, zástupce 
vedoucího Freizeitgestaltung 

Petzal Werner Dr. 15.11.1906 Německo Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

vedoucí kanceláře mezikonfesních 
vztahů, přednášky 

Pfeifer Robert MUDr. 1.2.1885 Rakousko významný terapeut Vídeň osvobozen v 
Terezíně 

vedoucí nemocnice v Cl, 
přednášky 

Phillip Karl Eugen 
Wolfgang 

10.7.1904 Německo novinář Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 
na pochodu smrti 

organizace vědeckých seminářů, 
přednášky 

Philippson Alfred prof. 
Dr. 

1.9.1864 Německo profesor geografie Kolín osvobozen v 
Terezíně 

prominent,pokračoval ve 
vědeckém výzkumu, přednášky 

Plato Hermann MUDr. 23.10.1910 Německo Kolín transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Pollak Friedrich 16.6.1898 Rakousko Vídeň transport do přednášky 
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Auschwitz, zemřel 
Prager Stephan 

(Friedrich) 
PhDr. 28.6.1875 Německo významný architekt Diisseldorf osvobozen v 

Terezíně 
prominent, inženýr, přednášky 

Romberger Heinz 25.3.1919 Německo učitel Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Rosenberg Bruno Dr. 1.3.1874 Německo lékař Berlin zemřel v Terezíně báseň Kos, přednášky 
Rosenthal-
Laubhardt 

Hildě 13.9.1900 Německo Berlin transport do 
Auschwitz, 

zemřela 

členka Mánesovy skupiny, 
přednášky 

Rothgiesser Rudolf 
Ludwig 

ing. 3.8.1895 inženýr Westerbork osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Salomonski Martin PhDr. 24.6.1881 Německo rabín, spisovatel Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny, rabín 

Schapira David Dr. 29.12.1897 Rakousko lékař Vídeň osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Scheurenberg Klaus 20.9.1925 Německo Berlin osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 

Schlesinger Eugen 6.9.1874 Rakousko novinář, předseda 
Rakouského sdružení 

vizuálního umění 

Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

psal básně, přednášky 

Schmitz Alfred 19.10.1886 Německo Berlin transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny 

Schmoller Georg Dr. 15.1.1887 Německo fyzik Vratislav transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen křesťanské kongregace, 
přednášky 

Spanier Julius Dr. 18.4.1880 Německo pediatr Mnichov osvobozen pracoval jako lékař, přednášky 
Spies Gertrud 13.1.1897 Německo básnířka, spisovatelka Mnichov osvobozena v 

Terezíně 
vítězka básnické soutěže 
organizované Mánesovou 

skupinou, přednášky 
Stargardt Otto 

Friedrich • 
Dr. 25.7.1874 Německo právník, rada 

zemského soudu, 
pracovník ČK 

Berlin osvobozen v 
Terezíně 

přednášky 
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Sterk Wilhelm 28.6.1880 Rakousko spisovatel a básník Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

napsal hru Láska, píseň a smrt 
Ferdinanda Raimunda, pracoval v 

Freizeitgestaltung, aktivní v 
evangelické komunitě 

Stern Erich, 
Heinrich 

Dr. 28.5.1896 Německo psycholog Westerbork transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Sterzer Karl JUDr. 23.1.185 Rakousko právník Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny, přednášky 

Stettenheim Alfred Dr. 25.8.1868 Německo obchodní zástupce 
Edisona v Evropě, 

novinář, sbormistr a 
pianista 

Berlin osvobozen v 
Terezíně 

člen Mánesovy skupiny, přednášky 

Strauss Hermann Prof., 
MUDr. 

28.4.1868 Německo lékař, vedoucí 
pracovník několika 

nemocnic 

Berlin zemřel v Terezíně člen Rady starších, vedoucí 
zdravotní služby, zakladatel a 
vedoucí lékařského semináře, 

zemřel během přednášky, velmi 
četné přednášky 

Streim Siegfried Dr. 19.4.186 Německo zubní lékař Hamburk transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Szaraek Fritz Dr. 27.9.1886 Rakousko majitel aukční síně Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

člen Mánesovy skupiny, přednášky 

Tarnowski Margot 
Clara 

29.7.1873 Německo Vratislav osvobozena v 
Terezíně 

členka Mánesovy skupiny 

Teilhaber Felix Prof. Německo filolog přednášky 
Treumann Louis 3.3.1872 Rakousko operní a operetní 

tenor, herec, režisér 
Vídeň zemřel v Terezíně člen Mánesovy skupiny a katolické 

společnosti, přednášky 
Ungar Hermann 16.6.1895 Rakousko učitel matematiky, 

autor her a románů, 
pracoval ve vídeňské 

židovské obci 

Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Unger Walter 21.8.1894 Německo matematik Berlin transport do přednášky 
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Auschwitz, zemřel 
Wasserbrenner Klemens MUDr. 6.12.1895 Rakousko lékař Vídeň transport do 

Auschwitz, zemřel 
přednášky 

Weinberger Franz, 
Gerhard 

Dr. 28.2.1897 Rakousko ekonom Vídeň transport do 
Auschwitz, zemřel 

přednášky 

Wilk Harry Prof. 19.10.1874 Německo historik, archeolog Berlin zemřel v Terezíně přednášky 
Wolff Siegfried JUDr. 20.12.1883 Rakousko historik, právník Vídeň transport do 

Auschwitz, zemřel 
přednášky 

Wolff-Eisner Alfred Prof., 
MUDr. 

25.8.1877 Německo lékař, vědec - výzkum 
mozkových funkcí 

Berlin osvobozen v 
Terezíně 

vedl oddělení interních nemocí, 
vedoucí nemocnice, přednášky 

Pramen: E. Makarova, S. Makarov, V. Kuperman University Over The Abbys, Jeruzalém 2000 
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Příloha č. 9 

NĚKTERÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATELÉ ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO ODDĚLENÍ PAMÁTNÍKU TEREZÍN V LETECH 1996 -
2001 

Rok semináře pro 
stuc 

české žáky a 
enty 

počet účastníků 
literární a výtvarná 
soutěž pro žáky a 
studenty českých 

škol 

semináře a w< 
zahraničn 

jrkshopy pro 
' mládež 

Rok 

jednodenní vícedenní 

počet účastníků 
literární a výtvarná 
soutěž pro žáky a 
studenty českých 

škol 

pobytové jednodenní 

1996 15* X 200. 10* X 

1997 22* X 319 28* X 

1998 20 8 400 36 32 

1999 40 9 ** 50 24 

2000 97 13 450 44 20 

2001 74 29 ** 54 27 

* údaj vyjadřuje součet všech seminářů pro danou skupinu zájemců 

** údaj není k dispozici 

Pramen: Výroční zprávy Památníku Terezín z let 1996 - 2001 
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Příloha č. 10 
NÁVŠTĚVNOST OBJEKTŮ PAMÁTNÍKU TEREZÍN V LETECH 1995-2001 

Rok Malá pevnost Muzeum ghetta Magdeburská kasárna Rok 
celkem z toho celkem z toho celkem z toho 

Rok 
celkem 

cizinci mládež 
cizina 

mládež 
ČR 

celkem 
cizinci mládež 

cizina 
mládež 

ČR 

celkem 
cizinci mládež 

cizina 
mládež 

ČR 
1995 227 611 194 781 103 303 11 218 61 478 57713 22 298 2 338 

1996 228 531 194 888 116 099 14 927 71 338 66 252 39 984 3 026 

1997 225 277 186 826 110091 17 206 75 692 68 228 38 688 3 167 

1998 230 038 180 977 102 903 22 640 87 797 77 244 36 208 5 267 8960* 4881* 2484* 933* 

1999 223 669 180 463 102 273 22 325 98 656 89 672 42 754 5 293 18 737 17515 7 085 810 

2000 247 582 196 704 114 429 28 516 130 910 111 490 54 960 11 468 30 978 27 713 12 449 2 600 

2001 245 644 201 732 125 918 27 371 130 656 112 808 63 749 11 661 41 188 35 453 18 880 4 489 

Pramen: Výroční zprávy Památníku Terezín z let 1996 - 2001 
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