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Abstrakt

Diplomová práce „Vyznamenání Spravedlivý mezi národy v kontextu druhé světové války:

životní příběhy vyznamenaných“ pojednává o vyznamenání Spravedlivý mezi národy, které

je udělováno lidem nežidovského původu, kteří za druhé světové války nezištně pomáhali

židovskému obyvatelstvu přežít. Cílem práce je rozšířit povědomí o výše zmíněném

vyznamenání a především přinést konkrétní osudy lidí, kteří jej obdrželi. Zkoumána a

interpretována jsou dílčí témata, která určují specifika získání tohoto ocenění. Mezi tato

témata patří motivace k pomoci druhým, každodennost během ukrývání, přátelství atd.

Jednotlivé rozhovory s vyznamenanými, které přinášejí unikátní a přímé svědectví, jsou

zasazeny do širšího kontextu druhé světové války, který je zaměřen především na

problematiku tzv. konečného řešení židovské otázky. Zkoumání doby druhé světové války

je opřeno o bohatou pramennou základnu, která podporuje celkový charakter předkládané

práce.

Annotation
Diploma thesis Honors Righteous Among the Nations in the context of the Second World

War: the life stories of the awarded deals with The Righteous Among the Nations Award,

which is awarded to people of Jewish origin, who during the Second World War selflessly

helped the Jewish people survive. The aim is to increase awareness of the aforementioned

awards and especially bring specific fates of people who have received it. Examined and

interpreted  sub-  themes  that  determine  the  specifics  of  how  to  obtain  this  award.  These

issues include the motivation to help others during everyday concealment, friendship etc.

Individual interviews with bearers that bring unique and direct evidence are placed in the

broader context of the Second World War, which focuses primarily on the issue of the final

solution of the Jewish question. examination of the Second World War is underpinned by a

rich resource base that supports the overall character of the text.

Klíčová slova
Vyznamenání Spravedlivý mezi národy, Židé, zachránci, zachránění, holokaust,
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Úvod

Tématem Spravedlivý mezi národy se zabývám již delší dobu a stále mne toto

vyznamenání a vše kolem něj velice fascinuje. Ve své bakalářské práci jsem se tomuto

tématu věnoval a stěžejním bodem mé práce byl životní příběh mého dědy, který je hrdým

nositelem tohoto vyznamenání. Příběh mého dědy mne inspiroval k hlubšímu zkoumání

specifik tohoto vyznamenání. Je škoda, že se v České republice věnuje málo prostoru

lidem, kteří jsou nositeli této medaile a diplomu. To je i jeden z důvodů, proč jsem se

rozhodl navázat na svou bakalářskou práci a pokračovat ve výzkumu. Původně jsem byl

rozhodnutý a odhodlaný, že rozšířím výzkum o rozhovory se zachráněnými židovskými

ženami, které dodnes žijí v Izraeli. Bohužel vlivem pracovních povinností nejsem schopen

tak rozsáhlý a časově náročný výzkum uskutečnit. Především já osobně to cítím jako

velikou škodu a promarněnou šanci, především z toho důvodu, že mám v této události

osobní zainteresování. Nicméně „nikdy neříkej nikdy“ a tuto možnost v žádném případě

nezatracuji a ponechávám si ji jako další možnost pro jiný výzkum.

Dnes se publikuje veliké množství rozhovorů s různými hrdiny, kteří se nějak

zasadili o nezištnou záchranu jiných osob. Na území České republiky je mnoho organizací,

které takové projekty vedou, ale najít mezi příběhy nějaké držitele vyznamenání

Spravedlivý mezi národy, je opravdový oříšek a to i navzdory faktu, že se množství

vyznamenaných rok od roku zvyšuje.1 Bohužel se dostáváme do období, kdy je již mnoho

vyznamenaných po smrti a nově vyznamenávaní jsou často už jen potomci těch, kteří

nabídli pomocnou ruku.

Ve své práci se budu nejprve věnovat historickému kontextu. Zmíněn bude rozmach

nacistického Německa, postupné přípravy na systematické vyhlazování Židů2, kolektivní

vyvlastňování židovského majetku, specifika národního socialismu, konference ve

Wannsee, příběh Richarda Glazara atd. Bohužel zde nebude prostor pro rozbor druhé

světové války jako takové, nebudou zmíněny jednotlivé bitvy, počty mrtvých, nebudu

pojednávat poválečnou transformaci atp. Naopak budu se soustředit na problematiku

koncentračních táborů a opět ji budu reflektovat prizmatem židovské otázky.

1 Získáno z internetových stránek zpravodajského serveru IDNES.CZ (20.2.2014):
http://zpravy.idnes.cz/oceneni-spravedlivy-mezi-narody-karel-kosvanec-f5e-
/domaci.aspx?c=A140127_102716_domaci_jw
2 V tomto kontextu mne napadá, že se jen velmi málo hovoří o téměř vyhlazeném romském obyvatelstvu na
Československém území, vždyť po druhé světové válce přežilo přibližně 700 romských obyvatel. Nicméně
získání vyznamenání Spravedlivý mezi národy je vázáno čistě a jen na pomoc židovskému obyvatelstvu.
Pozn. autora
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V další části výzkumu se hodlám věnovat samotnému vyznamenání. Pojednám jeho

specifika, kdo jej může obdržet, kdo jsou vyznamenaní atd. Pro podchycení tohoto úseku

výzkumu použiji především internetové stránky památníku Yad Vashem, na kterých je

nepřeberné množství informací.

Konečně se dostávám do své stěžejní části výzkumu, a to k samotným rozhovorům

s vyznamenanými. Během svého studia jsem měl možnost navštívit Centrum Malach a

zjistit, že v tomto centru se nachází několik stovek již nahraných rozhovorů s držiteli výše

uvedeného vyznamenání. Rozhodl jsem se proto použít již realizované rozhovory, které

jsou uloženy a čekají na své zpracování. Protože metodologická literatura orální historie

hovoří o tom, že je možné pracovat i s rozhovory již realizovanými, a že jsou tyto

rozhovory ukládány pro další výzkumníky, tak jsem se rozhodl, že to osobně prověřím a

budu ve svém výzkumu používat rozhovory již realizované. Jsem toho názoru, že je

obrovská škoda, že se s těmito již realizovanými rozhovory příliš nepracuje. Samozřejmě

je ohromně přínosné konat rozhovory další, aby byly uchovány pro další výzkumníky, ale

na tomto místě si pokládám otázku, k čemu by takové rozhovory byly, pokud by zapadly a

nebyly zpracovány? Ve své práci tedy použiji již nahrané rozhovory, které mi poslouží

jako unikátní pramen pro výzkum.

Cíl mého projektu je takový, že bych rád rozšířil povědomí o tomto vyznamenání a

přinesl svědectví a osudy konkrétních lidí, kteří se rozhodli pomoci. Přitom se budu

soustředit na konkrétní témata, které podněcují získání vyznamenání. Mám dojem, že život

člověka není z hlediska historie kvalitativně měřitelný, každý člověk je unikátní a spolu

s ním i jeho životní příběh. Takový příběh je jedinečný a domnívám se, že tyto malé

příběhy utváří ve svém celku samotnou podobu historie. Podobu v rozměrech, v jakých ji

vnímáme nejčastěji, tedy v podobě politicko-ekonomicko-sociálních událostí a souvislostí.

Výše uvedené bych měl uvést na pravou míru, nejlépe to vyzní na příkladu. Když

jsem načítal literaturu o Adolfu Hitlerovi, dostal jsem se k mnoha publikacím, které shrnují

jeho životní příběh. Tyto publikace se staly přínosnými ve chvíli, kdy se opíraly o určitá

svědectví a dokumentaci (dopisy, deníky, poznámky jeho přátel, blízkých atp.). Dnes jsou

tito „malí lidé“ a jejich příběhy úžasným zdrojem poznání, přestože ve svém obyčejném

životě mnohdy zastávali běžné profese a sami se zajisté necítili tak, že by sami dějiny

utvářeli. Tím chci říci, že každé svědectví je úžasné a unikátní a každý jeden člověk se

stává tvůrcem dějin a buduje je od spodních pater, aniž by si toho sám byl vědom. Každý

získaný životní příběh je tedy cenným pramenem, kterého bychom si měli vážit a na

akademické úrovni tím spíše.
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1 Metodologie

1.1 Téma výzkumného projektu

Výzkumný projekt je zaměřen na Vyznamenání Spravedlivý mezi národy. První část

práce tvoří dobový kontext druhé světové války a rozebrána jsou specifika vyznamenání.

Druhá část se pak ubírá směrem samotných rozhovorů s vyznamenanými. Tyto rozhovory

slouží jakožto historické prameny a tudíž jsou v mém výzkumu podrobeny analýze a

interpretaci. První a druhá část výzkumu se spolu prolínají a navzájem doplňují. Informace

z psaných a tištěných pramenů jsou tedy doplněny o konkrétní příběhy vyznamenaných a

dochází tak určitému „zalidnění dějin“3 a efektu, kdy si pod konkrétními činy můžeme

představit konkrétní osoby a jejich osudy.

Cílem práce je přinést konkrétní autobiografické rozhovory vyznamenaných a tyto

zasadit  do  širšího  kontextu  druhé  světové  války,  která  je  viděna  zejména  prizmatem

tzv. konečného řešení židovské otázky. Zároveň s tím jsou interpretována dílčí témata

obsažená v rozhovorech, mezi tyto patří např. motivace k pomoci, téma přátelství, druhy

pomoci atp.

1.2 Teoretické zakotvení práce

Jsem přesvědčen o tom, že jsem svou bakalářskou práci měl z metodologického

hlediska poměrně dobře zvládnutou, proto v lecčem opět naváži a doplním. Použiji stejnou

nosnou literaturu, kterou samozřejmě rozšířím o další tituly. Orální historie je svou

podobou zřetelně kvalitativním výzkumem, na začátek projektu bylo tudíž nezbytné jasně

rozlišit různé druhy výzkumu, určit jeho specifika a mantinely. Pro základní zvládnutí

metodologického výzkumu je stěžejní známá a oblíbená kniha publikace HENDL, J.:

„Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace“ (Portál, Praha 2005). Tato posloužila

především pro stanovení základních termínů, protože kniha pojednává výzkum ve

společenských vědách z mnoha perspektiv a zmiňuje řadu přístupů. Jan Hendl v určitých

obrysech pojímá i biografický výzkum a chápe jej jako zvláštní verzi případové studie,

protože se týká jedné osoby nebo malého počtu osob. „Biografií rozumíme napsanou

historii života jedince. Jde o rekonstrukci a interpretaci průběhu života jedince někým

druhým (na rozdíl od autobiografie). Průběh života znamená posloupnost faktických

3 „Zalidnění dějin“ je dnes mezi orálními historiky oblíbený a zažitý termín, který se objevuje v publikacích
Prof. Miroslava Vaňka a podtrhuje zájem o lidský příběh a osobu narátora. Pozn. autora
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událostí během života jedince.“4 Pro badatele v oblasti soudobých dějin je podle mého

názoru také nezbytná publikace IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké

objektivity k postmoderní výzvě, (Praha: NLN, 2002).

 Jakožto student orální historie na Karlově Univerzitě jsem byl seznámen s celou

řadou kvalitní literatury z této oblasti. Pro svůj výzkum jsem se rozhodl použít především

česky psanou literaturu a to z několika důvodů. Jednak je to dostupnost v českém jazyce,

kdy odpadají různé druhy překladového výkladu, a jednak proto, že metoda orální historie

je poměrně mladou disciplínou a podle mého uvážení rozhodně i oborem, který může být

v různých zemích různě pojímán. Proto mnou použitá literatura pochází především

z okruhu Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Z literatury

odborné a metodologické vycházím především z nejaktuálnější knihy: VANĚK, M.  -

MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie, (Praha: FHS UK,

ÚSD AV ČR, 2011).

Pro práci s rozhovorem5 a vůbec pro pochopení jeho přínosu se mi zdá býti nosný

text SCHUTZE, F.: Narativní interview ve studiích interakčního pole (časopis Biograf,

1999/20). Tento článek nejen vymezuje, co to je narativní interview, ale přináší i návod,

jak při rozhovoru postupovat, jak se dotazovat, jaký zvolit přístup k aktérovi, čeho si

během rozhovoru všímat, atd. Už na úvod článku přichází, domnívám se, poměrně

podstatná věta: „Informant je v takovém interview povzbuzován, aby ve spontánním

vyprávění zprostředkoval jak své osobní životní prožitky tak kolektivně historické

biografické události s jejich konkrétními situačními průběhy.“6 Po samotném rozhovoru je

zapotřebí vědět, jak se zachovat při analýze a interpretaci. V tomto případě mi posloužil

opět článek z časopisu Biograf a sice: FISCHER-ROSETHAL, W., ROSENTHAL, G.:

Analýza narativně-biografických rozhovorů (časopis Biograf, 24/2001). Nicméně se

domnívám, že na samotnou analýzu a interpretaci mne nejlépe připravily hodiny Mgr. et

Mgr. Lenky Krátké. Vyučující mne inspirovala především v tom, co všechno lze vidět za

samotným rozhovorem a jaké jsou možnosti interpretace.

Od doby napsání mé bakalářské práce se na množství česky psané literatury

k vyznamenání Spravedlivý mezi národy nic zásadního nezměnilo, psaných pramenů je

tedy opravdu málo. Tím spíš věřím, že bude přínosné zpracování rozhovorů pro celkové

rozšíření pramenů k tomuto tématu. Do literatury vztahující se ke Spravedlivým mezi

4 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace (Portál, Praha 2005), str. 130
5 V průběhu svého výzkumu konat rozhovory nebudu, ale pro správné pochopení, celé problematiky, je
nezbytné tuto část také metodologicky zvládnout. Pozn. autora
6 SCHUTZE, F.: „Narativní interview ve studiích interakčního pole“ (časopis Biograf, 1999/20), str. 33
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národy jsem tedy zařadil článek Ruth Bondyové, Pomoc v nouzi největší: Čeští spravedliví

mezi národy, (Terezínské studie a dokumenty 2008, Institut Terezínské iniciativy, 2009).

Dále také knihu Miroslavy Ludvíkové: Darované životy: příběhy českých a moravských

Spravedlivých mezi národy, (Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové,

2007). Z audiovizuálních zdrojů pak nesmím opomenout dokument České televize

Kosmopolis, který připomínal konkrétní příběhy a objasňoval, co vyznamenání obnáší. Ze

zahraniční anglicky psané literatury jsem použil především rozsáhlou encyklopedii

vydanou památníkem Yad Vashem: The Encyclopedia of the Righteous Among the

Nations, (Yad Vashem, Jerusalem, Israel, 2007). Rozhodně největší přínos shledávám

v internetových stránkách památníku Yad Vashem v Izraeli7, ve kterém je zřízen archiv

dokumentů o holokaustu a zásadní zastoupení zde má i mnou zkoumaný okruh. Data jsou

zde vedena přehledně, uceleně a jsou pravidelně aktualizována, čili různé počty, statistiky

a další položky je určitě vhodné vyhledat právě zde.

Ovšem hlavním zdrojem informací a základním a nejnosnějším pramenem mého

poznání jsou samotná svědectví vyznamenaných. Díky Centru Malach a USC Shoah

Foundation8 jsem se mohl propracovat k rozhovorům s vyznamenanými. Je skvělé, že zde

badatel může volně zpracovávat, analyzovat a interpretovat jednotlivé rozhovory a za

určitých podmínek si dokonce pořídit kopii. Pro svou práci jsem použil více než deset

relevantních rozhovorů.

Pro zpracování projektu je nutná znalost historického pozadí. O době druhé světové

války už bylo napsáno mnoho, nicméně se budu snažit použít kvalitní a neotřelou

literaturu, která se k holokaustu přímo vztahuje a reflektuje dobu a účastníky i z jiných

pohledů. Zde mám namysli například knihu WELZER, H. et. al. Můj děda nebyl nácek:

nacismus a holocaust v rodinné paměti, (Praha, Argo, 2010). Tato se věnuje problematice

kolektivní paměti a kolektivnímu vzpomínání. Zajímavé jsou především pasáže spojené

s rodinnou pamětí a idealizováním si svých předků. Z této knihy se dovídáme, že pohled

viníků je diametrálně odlišný od pohledu obětí, to je samozřejmě jasné, ovšem je zajímavé

pozorovat,  jak  rodinné  klima  utváří  a  ovládá  paměť potomků,  ať už  to  jsou  oběti  či

exekutoři.

7 Jedná se o internetový zdroj: http://www.yadvashem.org/
8 Po natočení filmu Schindlerův seznam založil Steven Spielberg nadaci nazvanou „Survivors of the Shoah
Visual History Foundation“. Cílem nadace bylo sbírat svědectví pamětníků přeživších holokaust. Později se
iniciativa rozrostla na rozhovory s politickými vězni, homosexuály, zachránci atp. Za několik let se takto
podařilo získat ve více než 50 zemích světa na 52.000 různých svědectví. Dnes patří mezi největší
videoarchivy na světě. Po roce 2006 se nadace rozrostla a změnila jméno na „USC Shoah Foundation -
Institute for Visual History and Education“. Pozn. autora
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Pro dobové zakotvení druhé světové války jsem dále použil publikace: KNOPP, G.:

Holokaust: Zločin proti lidstvu, (Euromedia Group-Ikar, 2008). TODOROV, T.: V mezní

situaci, (Mladá fronta, 2000). PASÁK, T.: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-

1945, (Práh, 1999). ALY, G.: Konečné řešení: Přesun národů a vyhlazení evropských

Židů, (Argo, 2006). HILBERG, R.: Pachatelé, oběti, diváci (Argo, 2002). ALY, G.:

Hitlerův národní stát: loupení, rasová válka a nacionální socialismus, (Argo, 2007).

SOFSKY, W.: Řád teroru: koncentrační tábor (Argo, 2006) a mnoho dalších titulů. Ke

konferenci ve Wanssee použiji mimo jiné Protokol ke konferenci ve Wanssee, který je

dostupný na internetových stránkách www.holocaust.cz.

1.3 Výzkumný problém

V rámci výzkumného problému jsem se zaměřil na určení specifik vyznamenání

„Spravedlivý mezi národy“ v kontextu druhé světové války. Hlavním zdrojem mého

poznání jsou samotné rozhovory a výše zmíněná literatura, která bude doplněna

o konkrétní životní příběhy vyznamenaných. Tedy z dostupné literatury jsem sestavil

základní rámec problematiky holokaustu a vyznamenání Spravedlivý mezi národy a tento

jsem doplnil o konkrétní a jedinečné příběhy vyznamenaných.

Tyto životního osudy jsou v mém projektu analyzovány a interpretovány

a tím vytvářejí určitý rámec, který doplňuje dostupné a publikované prameny. Na základě

rozhovorů a jiných materiálů jsou zkoumána a interpretována dílčí témata jako např.

motivace k pomoci, způsob pomoci, samotný průběh atp. Cílem je tedy ukázat

na konkrétních osudech, jak mohla pomoc během zkoumaného období vypadat.

1.4 Výzkumná strategie

Ve svém výzkumu jsem se snažil postupovat jednoduše. Tedy jasně si stanovit cíl,

určit nosná témata, nosnou literaturu a strategii výzkumu. Díky orálně historickému

výzkumu můžeme propojit psané s řečeným a to je obrovské plus. Projekt by dokonce

přemlouval výzkumníka k určité komparaci, já se však stavím za doplnění psaného

řečeným. „Pod pojmem kvalitativní výzkum je míněno bádání, které sdělení jednotlivce

pojímá jakožto svébytnou poznávací jednotku, nezobecňuje toto sdělení a nevčleňuje je

(například pomocí statistických postupů) jako výpovědní jednotku do širšího celku
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kvantitativně posuzovaných a hodnocených výpovědí.“9 Díky mému projektu se také ukáže

jak dobře a jak hluboko se dají vytěžit již nahrané rozhovory někým jiným. Již v době

konání rozhovorů tito lidé spadali do věkem ohrožené skupiny, proto jsem velice rád, že se

tyto rozhovory podařilo získat. „Příběh je chápán jako svébytná interpretace života, a

proto je zároveň východiskem i cílem narativního výzkumu.“10

1.5 Techniky sběru dat

Sběr dat pro dobové zakotvení práce a přiblížení problematiky židovství, holokaustu

a vyznamenání Spravedlivý mezi národy bude prováděn kompilací z výše uvedených

psaných a audiovizuálních titulů. Takto bude získán základní rámec a povědomí

o zkoumaném tématu, které bude doplněno o konkrétní rozhovory s držiteli vyznamenání.

Díky znalosti studované literatury budu na texty pohlížet kriticky a budu se snažit ve své

práci použít jen prověřená a relevantní data získaná z kvalitních pramenů.

V mém případě odpadá kontakt s narátorem tváří v tvář, což je zajisté veliká škoda a

badatel je tím do značné míry limitován během interpretace a to zejména z toho důvodu, že

rozhovor tváří v tvář nám může mnoho povědět. Já se budu muset spolehnout na

audiovizuální záznam a o to lépe poslouchat, všímat si řeči těla a snažit se použít ty

správné analytické metody. Správné vedení rozhovoru totiž samotný výzkum velice ulehčí

a výzkumník se díky tomu může pokusit dostat narátora tam, kde by jej chtěl mít.

Během výzkumu použiji celkem 12 rozhovorů s držiteli vyznamenání. Tyto

rozhovory budu analyzovat, interpretovat, posuzovat jejich hodnotu a následně zařazovat

do svého výzkumu. U každého rozhovoru si povedu záznam a protokol o rozhovoru, také

si pořídím přepis, jen tak se mi podaří následná interpretace. „Záznam o rozhovoru není

pouze formálním doplňkem rozhovoru, ale plnohodnotnou součástí práce odborníka

v orální historii.“11 Je tedy důležité v přepisu zachytit přesný smysl rozhovoru, jen takový

přepis otevírá dveře k dalším částem projektu.

V mém případě jsem musel přepisy redigovat a to z  důvodu, že byly všechny

rozhovory vedeny v cizím jazyce. Snažil jsem se co nejpečlivěji převést mluvené slovo

do slova psaného a navíc českého. V přepisu byla celá spousta poznámek, ukazatelů na

9 VANĚK, M., a kolektiv: Orální historie: metodické a technické postupy (Univerzita Palackého v Olomouci,
Olomouc 2003, ISBN 80-244-0718-3), str. 2
10 VANĚK, M., MUCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H.: Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty
orální historie (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, ISBN 978-80-7285-089-1), str. 141
11 VANĚK, M. -MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. (Praha: FHS UK, ÚSD
AV ČR, 2011), str. 155
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vatová slova, odmlky, vulgarismy atp. Bylo tedy zapotřebí ještě tento, povětšinou ručně

psaný přepis, převést do formy publikovatelné v rámci mé diplomové práce. Finální

úryvky, které se nachází v mé práci, tak prošly redakcí jazykovou a do určité míry

i obsahovou (vynechal jsem vatová slova, opakované přeřeky a dlouhé pomlky, které

nebyly významotvorné). Pro svou práci jsem však použil písemný přepis, který mi poskytl

lepší orientaci. V případě překladu z anglického jazyka jsem vycházel z velmi dobré

znalosti tohoto cizího jazyka a rozhovory jsem překládal a interpretoval podle svého

nejlepšího vědomí a svědomí. Dalo by se říci, že v tomto případě bylo výhodou, že narátoři

nebyli rodilí mluvčí, tedy jejich přízvuku bylo lépe rozumět.

1.6 Rozhovory vlastní a rozhovory přejaté

Na  tomto  místě se  nabízí  srovnání  rozhovorů přejímaných  s  rozhovory,  které

výzkumník sám vede a nahrává. Ve své bakalářské práci jsem rozhovory konal sám a

věnoval jsem se stejnému tématu, mohu tak posoudit rozdíl mezi rozhovory přejímanými a

vlastními.

Na problém se dá nahlížet z více úhlů. Zásadní však je, jak výzkumník výzkumný

problém pojme. Pokud výzkumník vede rozhovor sám, tak si může lépe připravit celou

režii rozhovoru a může tak lépe rozhovor situovat do struktury, která mu nejvíc vyhovuje.

Při prvním výzkumu jsem se věnoval pouze jednomu narátorovi a jeho životnímu příběhu.

S narátorem jsem natočil hned několik rozhovorů, které jsem následně analyzoval a

interpretoval. Soustředil jsem se na jeho životní příběh. Díky poctivému a podrobnému

výzkumu se mi podařilo získat a vytěžit velmi kvalitní materiál, který vydal na velmi

obsáhlou interpretaci. Mohl jsem se tak věnovat i psychologické analýze, zaměřit se

na tabu v rozhovorech, ticho v rozhovorech atp. Samotná analytická a interpretační část

u tohoto narátora přinesla (pro mé osobní potřeby) několik desítek stran materiálu. Tím

chci říci, že pokud výzkumník koná rozhovory sám, může se lépe a intenzivněji věnovat

analýze a interpretaci. Přímo se může dotazovat na zkoumané otázky a především tazatel

nabaluje jeden rozhovor na druhý, tudíž je po výkladu prvního rozhovoru skvěle připraven

na rozhovor druhý. Navíc se může dotázat na momenty, které jej v předchozím setkání

zaujaly. To jsou všechno prvky, které usnadňují a profilují samotný výzkum. Takový druh

výzkumu je však velmi obsáhlý, a pokud má být kvalitní, tak často tazatel zvolí menší

počet aktérů.
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Na druhé straně jsou rozhovory přejaté a ty mají také svá specifika. Pro použití

ve výzkumu je zde podmínka, aby se tyto rozhovory věnovaly zkoumanému problému,

proto musí výzkumník vybrat určité množství rozhovorů, které nakonec ještě selektuje a

jejich konečnou hodnotu pozná až během poslechu. Musí pracovat s hotovým materiálem,

což mu neumožňuje do rozhovorů vnášet vlastní otázky. Jednoduše musí vybrat takové

rozhovory, které budou co nejlépe vyhovovat tématu výzkumu. Pokud jsou rozhovory

vedeny proškoleným výzkumníkem, pak to práci značně ulehčuje. Já měl to štěstí, že

rozhovory, použité pro tento výzkum, jsou velmi kvalitní a mají dobré předpoklady pro

následné zpracování. Přejaté rozhovory jsou zajisté lépe interpretovatelné, pokud jsou

v audiovizuální podobě, neboť si myslím, že řeč těla je nenahraditelná a mnoho o osobě

dotazovaného napoví. Na řeči těla se dá postavit značná část analýzy. Pokud k rozhovoru

video není přiloženo, je výzkumník značně ochuzen o kvalitní materiál. Zásadní bod vidím

v proškolených tazatelích, pokud budou tito kvalitní, pak bude kvalitní i rozhovor, který

může být použit i dalším výzkumníkem. Takový výzkumník jej může zkoumat naprosto

odlišným způsobem. Zde pak vidím šanci v prolínání různých interpretací. Další výhodou

je čas. Pokud výzkumník použije přejaté rozhovory, má značně ulehčenou práci a to mu

umožňuje použít do výzkumu více rozhovorů a rozšířit tak vzorek.

Z vlastní zkušenosti jsem se přesvědčil o tom, že oba přístupy mají své výhody a

zároveň mantinely. Pokud se výzkumník bude chtít zabývat více osobností narátorů a

jejich vnitřním rozpoložením, pak asi zvolí osobní kontakt s narátorem. Pokud chce

výzkumník zkoumat danou problematiku a má k dispozici kvalitní a relevantní rozhovory,

pak nevidím nejmenší problém ve využití již existujících nahrávek.

1.7 Výběr vzorku, prostředí výzkumu

Výběr narátorů jsem přizpůsobil poměrně úzkému výzkumnému tématu. Vycházím

z faktu, že k 1. lednu 2014 bylo tímto vyznamenáním obdarováno 25.271 osob.12 Můj

výběr je zúžen na množství rozhovorů, které je uchováno v Centru Malach, respektive

v archivu USC Shoah Foundation, kde jsou přímo přístupné. Rozhovorů, které se vztahují

přímo k vyznamenání, je na 700. Počet rozhovorů přímo s vyznamenanými je úctyhodných

12 Statistika získaná z internetových stránek památník Yad Vashem dne 18. 3. 2014:
http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp
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465.13 Píši úctyhodných, neboť nahrát na 400 rozhovorů k jednomu tématu je opravdu

obdivuhodné a pro výzkumníka je to přímo výzva k tomu, aby tato data nějakým

způsobem zužitkoval.

Centrum Malach v mém výzkumu působí jako zprostředkovatel rozhovorů a zároveň

jako výzkumné útočiště, neboť je zde možné volně na tomto projektu pracovat a s těmito

daty dále nakládat podle stanovených pravidel, která rozeberu v dalších kapitolách

metodologického přístupu.

Ve svém výzkumu jsem použil rozhovory, které jsou životopisným vyprávěním, při

kterém se podle Gabriele Rosenthalové zobrazují významové struktury o určitých

událostech, které se vyjevují až díky volnému vyprávění. Životopisná vyprávění jsou

chronologická s tím, že mou osobou je kladen důraz na zkoumanou etapu, tedy na období,

kdy byla poskytnuta nějaká pomoc člověku nebo lidem židovského původu. Ovšem pro

pochopení, analýzu i interpretaci je zásadní celý rozhovor, který se vztahuje k celému

životopisnému vyprávění aktéra. Je důležité dodat, že použité rozhovory nejsou konané

jako interview, které by bylo zaměřené striktně na jednu dějinnou událost.

Použití orálně historické metody ve zkoumání holokaustu, si myslím, je tou nejlepší

variantou. Důvod je naprosto jednoduchý a zcela zřejmý. Existují koncentrační tábory, a

budu se jim v další části své práce věnovat, o kterých se nedochovaly téměř žádné

informace, ale přežili svědkové, kteří o těchto událostech podali svědectví a utvořili tak

dějinný úsek, o kterém by se při nejlepší spekulovalo, zda je pravdivý či nikoli. Tedy ve

zkratce, bez přeživších a jejich příběhů by určitá dějinná epocha mohla úplně zaniknout.

Nyní bych přiblížil, podle jakých kritérií a měřítek jsem rozhovory a tudíž jednotlivé

narátory vybíral.

1. Prvním hlediskem byla vůbec přítomnost rozhovoru v audiovizuální knihovně

Centra Malach.

2. Druhým měřítkem byl nějaký čin, který by korespondoval s nároky na obdržení

vyznamenání.14

3. Další hledisko se vztahovalo k zeměpisnému území. Jak bude řečeno

v následujících kapitolách, tak vliv nacistické nadvlády nebyl zdaleka ve všech

zemích Evropy stejný a tudíž se různila i poskytovaná pomoc. Tím chci říci, že

ukrývání Židů nebylo stejně nebezpečné v Belgii jako například v Generálním

13 Statistika získaná z internetových stránek USC Shoah Foundation ze dne 18. 3. 2014:
http://vhaonline.usc.edu/quickSearch/resultList.aspx
14 Tyto rozebírám v kapitole Podmínky pro obdržení vyznamenání. Pozn. autora
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gouvernementu. Soustředil jsem se tedy na území střední Evropy. V rozhovorech

tak figurují rozhovory z oblasti Polska a Slovenska, některé přesahují

do protektorátu Čechy a Morava.

4. Pro porozumění je zásadní jazyk. Bohužel je mi vzdálená jak hebrejština, tak

i polština, domnívám se totiž, že pro kvalitní analýzu a interpretaci je zapotřebí co

nejlepší znalost daného jazyka a tudíž jsem nemohl některé rozhovory vůbec

použít. Vycházím tak zejména ze slovenštiny a angličtiny.

5. Po takovéto selekci mi zbylo několik rozhovorů, které jsem pak hodnotil

po stránce „použitelnosti“, tedy aby pasovaly do mé představy o tématu výzkumu,

byly srozumitelné a nosné.

6. Nakonec jsem použil více než deset rozhovorů, které se týkaly držitelů

vyznamenání Spravedlivý mezi národy nebo jejich blízkých.

1.8 Analytické postupy

Během psaní tohoto projektu mne napadá, že vůbec první analýza nastává už

při určování tématu výzkumu, tedy kdy badatel přemýšlí a selektuje témata, které by mohl

podrobit výzkumu. Tento jednoduchý selektivní proces tak podle mne představuje první

hrubou formu analýzy, která dává celému projektu určité mantinely.

V orální historii se pak kombinují úvahy čtyř hlavních pramenů: písemné dokumenty

(primární i sekundární), numerické záznamy, orální výpovědi svědků historických událostí

a předmětné artefakty. Pokud bych tedy měl nejtrefněji shrnout smysl analýzy používané

v orálně historickém výzkumu, asi bych použil úryvek z dílny Prof. Vaňka a kolektivu:

„Jejím cílem je pochopit a porozumět smyslu sdělení obsaženého buď v rozhovorech

osobně realizovaných v průběhu terénního výzkumu, nebo v nahrávkách, které již byly

pořízeny dříve a badatel si je vyhledal v některém z archivů.“15

Nejdůležitější je samotné stanovení výzkumného záměru projektu. Jen tak je možná

budoucí analýza a interpretace. Podstatné však je si tuto analýzu ještě před rozhovorem

promyslet a určit si cíle projektu, jen tak badatel zjistí, zda je se svým projektem

na správné cestě. Na mém výzkumu je výše uvedené zcela zřejmé, neboť již první analýza

nastává nejen při výběru použitelných tištěných pramenů, ale zejména těch

audiovizuálních. V tomto smyslu mám na mysli analýzu výběru relevantních a zároveň i

stěžejních rozhovorů použitých během výzkumu.

15 VANĚK, M. -MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. (Praha: FHS UK, ÚSD
AV ČR, 2011), str. 164
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Určitá analýza a interpretace nastupuje ihned po rozhovoru, tedy při již zmiňovaném

zápisu o rozhovoru. Předmětem analýzy a interpretace je zde jak získaná nahrávka, tak

narátorovy nonverbální projevy.16 Opět  bych zde vyzvedl Centrum Malach a USC Shoah

Foundation, protože badatelé byli natolik důvtipní, že některé rozhovory mají nejen

podobu audio záznamu, ale také video nahrávky, proto bude možné provést i analýzu

různých reakcí a chování narátora. Jsem zastáncem názoru, že interpretace a do určité míry

i samotná analýza, je poměrně silnou psychologickou analýzou, tedy že pro výzkumníka je

téměř nezbytné pozorovat i nonverbální projevy.

Zjednodušeně řečeno, základem analýzy je vysvětlení aktérovy výpovědi a

pochopení jejího obsahu a smyslu. Nedá se jasně říci, kde analýza končí, protože jakýkoli

kvalitní rozhovor by se dal velmi obsáhle analyzovat. Mým cílem tedy je analyzovat ty

nejdůležitější a pro můj výzkum nejnosnější sdělení. V knize Třetí strana trojúhelníku si

kolektiv autorů klade otázku, do jakých detailů a podrobností má historik zajít při své

analýze, která je mnohdy časově i intelektuálně velmi náročná? A odpověď zní jasně. „Z

našeho pohledu je však vhodnější analýzu spíše prohloubit do detailů než nějaký podstatný

jev opomenout.“17

Určitě je zapotřebí také zmínit analýzu, kterou si provádí sám aktér během

rozhovoru, protože jen on určí meze a charakter rozhovoru. Zde je opět prostor pro určitý

psychologický přístup ze strany badatele, neboť si můžeme klást otázky, proč a jakým

způsobem narátor hovoří tématu, na co dává důraz atp. Pokud je na to prostor, je zde také

místo pro tabuizovaná témata, která mohou být vzhledem k charakteru mého výzkumu

tabu kvůli prožitým traumatům. Je pouze na výzkumníkovi, zda se bude do takových

analýz a interpretací pouštět. Zde jsem jako výzkumník omezen již získanými rozhovory a

tudíž mi nepřísluší taková témata otevírat.

1.9 Hodnocení kvality výzkumu

Dnes je narativní výzkum dynamicky se rozvíjející odvětví a i proto platí, „Validita

je postupně nahrazována konceptem -důvěryhodnosti zjištění- a zakládá se na – veřejně

předloženém- vztahu terénního výzkumu a popisu (etnografie), na vztahu mezi textem a

kontextem. Příběh je tudíž chápán jako svébytná interpretace života, a proto je zároveň

16 VANĚK, M. a kolektiv: Orální historie: metodické a technické postupy (Univerzita Palackého v
Olomouci, Olomouc 2003, ISBN 80-244-0718-3), str. 40
17 VANĚK, M. -MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. (Praha: FHS UK, ÚSD
AV ČR, 2011), str. 182
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východiskem a cílem narativních pramenů.“18 Je důležité mít na paměti, že se při

interpretaci nemůžeme dopátrat pravdy, můžeme si však udělat obrázek o tom, co narátor

chápe za pravdivé. Tento aspekt je velkým přínosem a myslím si, že tímto způsobem

mohou rozhovory zdatně čelit tištěným pramenům, ale co víc, mohou je skvěle doplnit.

Výpovědi dosud žijícího účastníka vycházející z jeho minulých prožitků, jsou

v porovnání s jinými prameny bytostně subjektivní, v orální historii to však přináší kvalitu,

kvůli které jsou rozhovory konány. Na světlo vycházejí nové poznatky, informace a

příběhy lidí, kteří byli přímými svědky dějinných událostí. Vaněk hovoří o „zalidnění

dějin“.

Cílem rozhovorů není získat nějaká objektivní fakta, ale subjektivní pohled na

zkoumanou dobovou etapu. Sterilní a nekonkrétní dějiny se tak doplňují o jednotlivce a

jejich chápání problému. Hodnocení kvality výzkumu je proto velmi problematické. Čeho

však může výzkumník dosáhnout a o co se také já snažím, je získání co největšího

množství materiálu a následné práce s ním. Důležitá a nezbytná je nepodjatost přístupu

výzkumníka k narátorům. Vztah k narátorovi by neměl podléhat subjektivním

stanoviskům. Samotnou interpretaci pak odtáhnout od subjektivity není možné a snad to

ani není přínosné, protože žádný výzkumník nedokáže být nestranný a možná i v tomto

bodě je kouzlo orální historie. Zde bych viděl plus v rozhovorech, které výzkumník

přejímá a sám jim nebyl přítomen, neboť pak je možné se oprostit od narátorovy osobnosti.

Jakožto výzkumník bych měl být sám k sobě kritický a vyjasnit si, které osobní

zkušenosti mohou mít vliv na stupeň neutrality při zpracování rozhovorů. Je zásadní

zaujmout roli výzkumníka a za hlavní bod zájmu si stanovit kvalitu výzkumu. Z mé strany

bude tedy záležet hlavně na tom, abych se stále přesvědčoval o tom, že zkoumám to, co

opravdu zkoumat chci. Abych měl jasně určené cíle projektu. Stejně tak bych se měl

přesvědčovat o transparentnosti použitých postupů.

1.10 Etické a legislativní otázky výzkumu

Etika a legislativa jsou velmi důležitou součástí orální historie. Základní etické

okruhy podle Americké asociace orální historie jsou tři následující:

· odpovědnost tazatele (instituce) vůči narátorovi,

· odpovědnost tazatele (instituce) vůči veřejnosti a vlastní profesi,

18 VANĚK, M. -MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. (Praha: FHS UK, ÚSD
AV ČR, 2011), str. 194
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· odpovědnost archivujících ústavů a institucí.

Narátor musí být důkladně seznámen s tématem, účelem a cílem výzkumu. Musí být

seznámen i se svými právy, seznámen s nakládáním rozhovoru jako s pramenem,

s anonymizací, autorizací, publikacemi atp. Zásadní je respekt k narátorovi a vůbec přístup

k němu nikoli jako k pouhému zdroji informací, ale především jako k lidské osobě.

Rozhovorem vzniká vztah a zároveň závazek k narátorovi. Z praxe mnoho badatelů orální

historie ví, že mnoho aktérů, a zejména těch starších, si chce prostě jen s někým povídat a

je pro ně jednoduché takto vztah navázat a mnohdy by v něm rádi pokračovali. Proto je

naprosto zásadní vhodný a lidský přístup výzkumníka. Na druhou stranu je dobré mít na

paměti i osobu výzkumníka, který v sobě musí nosit, jako například psychoanalytik, často

těžké životní příběhy. Pracovat tedy na správném přístupu k objektu ze strany výzkumníka

je další nedílnou součástí výzkumu.

Je nemyslitelné, aby si výzkumník rozhovory utvářel podle svého rámce a tyto

jakkoli upravoval či snad dokonce překrucoval a zamlčoval některá fakta. Základem tedy

je informování narátora od začátku do konce projektu a často i po jeho skončení.

Aktér musí být plně respektován a vnímán takový jaký je. Výzkumník proto musí být

i dobrým psychologem a zaujmout správný přístup ke každému jednomu narátorovi. Vždy

však musí respektovat jeho osobnost, vyznání, názory, pohlaví atp. Uveřejňovat a pracovat

s rozhovorem jako s pramenem je vždy možné na základě písemného souhlasu narátora.

Pro narátory je často problematické, že poskytnutím rozhovoru zveřejní svůj životní příběh

a bojí se, jak s ním bude nakládáno, je tedy nezbytné podepsat smlouvu o poskytnutí

rozhovoru, narátor však může tento souhlas kdykoli zvrátit.

Česká orální historie se v oblasti nakládání s osobními údaji řídí zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ). Ruku v ruce s tímto zákonem jde

autorský zákon. Autor má právo kontrolovat, jak je jeho s dílem nakládáno, včetně

kopírování, publikování a zveřejňování.

V případě mého výzkumu spolupracuji i s dalšími institucemi (Centrum Malach a

USC Shoah Foundation). V těchto institucích jsem vázán smlouvami, které jasně určují,

jak mohu s rozhovory nakládat a k jakým je mohu použít účelům.
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2 Historický kontext

2.1 Nacismus v Evropě

První světová válka a její dopad poznamenal Německo a jeho obyvatelstvo

obrovským způsobem. Země se nacházela ve stavu hladovění, chaosu, bídy a nejistoty,

kterou ještě podpořilo znehodnocení peněz a občanské nepokoje. Ceny některých potravin

stoupaly o několik desítek procent a celá scenérie byla doplněna ještě silnou nemocností a

úmrtností obyvatelstva právě v důsledku chorob a hladu.

Na základě politicko-ekonomicko-sociálních poměrů se pro mnoho lidí stala velmi

atraktivní fašistická ideologie Hitlerovy Národně socialistické německé dělnické strany19

(NSDAP), která vytvořila novou formu diktátorského režimu, tedy nacismus. Nacismus

byl filozoficky triviálnější, politicky však úspěšnější. 5. ledna 1919 byla v Mnichově

založena malá politická strana s názvem Německá dělnická strana20 (DAP). Adolf Hitler se

stal jejím členem21 a  následně se  propracoval  do  čela,  sám  to  přičítal  své  schopnosti

zaujmout obecenstvo. Program strany byl antisemitský a nacionalistický.22

NSDAP se opírala o rasovou nerovnováhu a o nadřazenost árijské rasy, ale též

slibovala větší rovnost šancí, než jaká v Německu do té doby panovala. Většina Němců

chápala nacionální socialismu jako svobodu, sílu a dobrodružství. Už takto houževnatí

Němci nastolenou ideologii nechápali jako nedemokratickou a potlačující lidský úsudek a

svobodný projev. Z mnohých Němců se stávala masa. V národním socialismu se často

viděli mladí, kteří byli po válečných letech v nelehké situaci a často hledali cestu a cíl.

V únoru roku 192023 byla strana přejmenována na NSDAP, došlo k reorganizaci a

do jejího čela se dostal Adolf Hitler. Již v roce 1921 založil úderné oddíly SA, pořádkovou

službu chránící schůze NSDAP. V roce 1923 se Hitler rozhodl za pomoci puče svrhnout

německou vládu. Tento pokus proběhl v Mnichově, kde byl podpořen vysoce postavenými

vojenskými důstojníky. Hitler se spojil s generálem Erichem Ludendorffem, na odpor se

postavila policie a zahájila palbu. Pokus o svržení vlády se nezdařil. Hitler byl odsouzen za

19 Německy „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“. Pozn. autora
20 Německy „Deutsche Arbeiterpartei“. Pozn. autora
21 Do strany vstoupil jako její 555. člen, viz.: HILBERG, R.: Pachatelé, oběti, diváci, (Argo, 2002, ISBN 80-
7203-472-3), str. 20.
22 PASÁK, T.: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, (Práh 1999, ISBN  80-7252-017-2),
kapitola 1.: Základní rysy nacismu
23 Pasák ve své publikaci Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, (Práh 1999, ISBN  80-7252-
017-2) na straně 20 uvádí, že strana DAP se přejmenovala na NSDAP v červenci 1921, což je s odvoláním na
ostatní zdroje chybné, neboť k přejmenování došlo opravdu v únoru roku 1920. Pozn. autora
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zradu a strávil přes rok ve vězení, kde začal sepisovat svou autobiografii Mein Kampf. 24

V roce 1925 se stal vůdcem NSDAP a založil osobní ochranný oddíl SS. Hitler se vzdal

rakouského občanství a stal se německým občanem. Veškerý čas a úsilí vložil do rozvoje

NSDAP, přesto strana ještě koncem roku 1932 čítala pouze 108.717 členů.25

Nacismus se dostal k vládě v roce 193326, v tomto roce byl i Hitler jmenován

kancléřem. Ve spojitosti s mladou generací Gotz Aly ve své knize Hitlerův národní stát

píše: „V roce 1933 se chopili moci studenti a čerství absolventi vysokých škol. Patřily

k nim rebelující děti starých elit a sebevědomí mladí muži, kteří profitovali ze sociální

demokracií podporovaného rozvoje republiky. Různost svého původu překonávali sociálně

romantickým a zároveň technicistně moderním výkladem utopie o národním socialismu.“27

Nacistický stát a jeho vedení si počínalo velice obratně v sociálních otázkách. Hitler

jednoduše věděl, jak si získat stát na svou stranu a svým způsobem bychom mohli hovořit

o jisté formě promyšleného populismu. Pro miliony Němců byla ohromně motivující

vidina národní rovnosti. Stát také silně podporoval německé rodiny a naopak degradoval

svobodné jedince. Dokonce chránil rolníky před nepředvídatelnými událostmi na trhu a

před nepřízní počasí, která mohla mít vliv na úrodu. Zavedl pravidla silničního provozu,

společné zdanění manželů a dokonce byla vypracovávána penzijní koncepce.

Silnou osobnost prvního muže německé říše popisuje Karl Wolf28 takto: „Pronikal

až na dno naší duše. Při neobyčejně přesvědčivých přednáškách, které k nám měl říšský

vůdce SS o dějinách světových revolucí, židovstvu, svobodných zednářích, křesťanství a

rasových problémech, jsme byli od prvního okamžiku strženi do zajetí jeho silné osobnosti

a pocítili s ním živé spojení.“29 Hitler si získal masy díky svému řečnickému umění, které

prodával pomocí silného média, tedy rozhlasu. V roce 1934 po smrti německého

prezidenta Paula von Hindenburga převzal jeho úlohu a jako vůdce lidu a říšský kancléř30

nahradil republiku „Třetí říší“. Tím zanikla Výmarská republika a federace byla přetvořena

na nacistický stát. V roce 1933 byly zřízeny první koncentrační tábory a o dva roky později

24 HILBERG, R.: Pachatelé, oběti, diváci, (Argo, 2002, ISBN 80-7203-472-3), str. 20
25 tamtéž, str. 21
26 Zde se hodí dodat, že všichni přední činovníci hitlerovského Německa byli poměrně mladí a tedy
ambiciózní, v roce 1933 bylo Goebbelsovi 35 let, Heydrichovi 28 let, Speerovi 27 let, Eichmannovi 26 let,
Goering patřil k nejstarším, bylo mu 39 let. Pozn. autora
27 ALY, G.: Hitlerův národní stát, (Argo, 2007, ISBN: 978-7203-918-0), str. 24
28 Himmlerova pravá ruka. Pozn. autora
29 CÍLEK, R.: Holocaust (Agave 2003, ISBN 80-86160-75-0), str. 18
30 Po smrti Paula von Hindenburga Hitler jeho titul odmítl a později se vzdal i titulu říšského kancléře a
zůstal jen vůdcem, tím pro Němce představoval jednoduchost a celistvost. Pozn. autora
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byly vyhlášeny norimberské zákony31, v nichž byli Židé sníženi na občany druhé kategorie.

Rasismus se stal ideologickou základnou nacismu, jeho součástí byl nelítostný

antisemitismus.32

Byli to právě Židé, komu byla přisouzena role hlavního nepřítele a to jen podtrhovalo

snahu o udržení „čisté rasy“ německého národa. V norimberských zákonech33 je mj.  věta:

„Čistota německé krve je nezbytným předpokladem pro pokračování existence německého

lidu… občan Říše je pouze ten, kdo má německou krev, nebo krev téhož původu…“34

Pro nacistickou ideologii a nový řád se nesmírně hodila Nietzscheho ideologie

o nadčlověku. Nietzsche brojil proti židovské i křesťanské morálce a dokonce označil

kněžský judaismus a učení evangelií za vzpouru otroků v morálce. Domníval se, že Židé

jsou viníci přehodnocení hodnot ve světových dějinách. Dominance Židů měla pro nacisty

velký symbolismus, za úvahu stojí proti sobě postavit myšlenku židovského vyvoleného

lidu a německé nadřazené rasy. Hitler se tak snažil o vizi jednoho jediného vyvoleného

lidu, posloužila mu myšlenka o nadřazené rase.

Nacistická verze „nového řádu“ byla nastavena tak, aby anulovala a vykořenila

základní lidské hodnoty, lidská práva, rovnost, svobodu vyznání a další základní prvky

evropské civilizace. Ideologie německého národního socialismu měla kořeny v představě

nadřazenosti německé árijské rasy nad ostatními národy. Nacistická ideologie

zdůrazňovala rozdíly navenek a směrem dovnitř je stírala. V Hitlerově provolání to znělo

následovně: „Uvnitř německého národa nejvyšší národní společenství a možnost vzdělání

pro každého, navenek však absolutní panské stanovisko!“35

2.2 Židovská problematika

„Židé byli v rasistických představách Adolfa Hitlera považováni za podřadný národ,

neschopný vlastní tvůrčí aktivity a pouze parazitující na arijských národech. Židovské

mezinárodní spiknutí má za účel ovládnutí všech ostatních národů, které se mají stát otroky

31 Norimberské zákony byly vyhlášeny 15. září 1935. Tvořily právní základ pro vyloučení Židů z německého
veřejného života. Zákonem bylo dáno, že říšskými občany mohou být jen árijští Němci nebo občané
„spřízněné krve“. Židé se stali druhořadými státními příslušníky. Pozn. autora
32 PASÁK, T.: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, (Práh 1999, ISBN  80-7252-017-2),
kapitola 1.: Základní rysy nacismu.
33 Vyhlášeny na říšském stranickém sněmu, bylo tak ustanoveno, kdo je Volljude, Halbjude nebo
Geltungsjude. Stejně tak bylo určeno, kdo žije ve smíšeném manželství či privilegovaném smíšeném
manželství (bez židovských styků víry a vazeb na židovskou obec). Pozn. autora
34 Překlad z knihy: The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, (2007, Yad Vashem, Jerusalem,
Israel, ISBN: 0-9764425-8-2), str. ix
35 ALY, G.: Hitlerův národní stát, (Argo, 2007, ISBN: 978-7203-918-0), str. 24
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v židovských rukách. Němci měli být přesvědčeni, že za porážku Německa a jeho ponížení

po první světové válce může světové židovstvo a že pouze očištěním od Židů může Německo

dosáhnout nového rozkvětu. Židé 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.“36

Důvody nenávisti k Židům se během let měnily, určité antijudaistické stereotypy

však zůstávaly stejné. Byli viněni za smrt Ježíše Krista, z trávení studen, z šíření morových

epidemií, ze znesvěcování hostií, z rituálních vražd a užívání krve křesťanských panen a

dětí k pečení macesů. Během dvou lateránských koncilů z let 1179 a 1215 byla pro Židy

nastolena následující pravidla: povinnost nosit barevné označení na oděvu, příkaz k jejich

segregaci do uzavřených městských částí (ghett) a možnost provozovat řemesla pouze

v rámci židovských komunit.37

Antisemitismus, který se vytvořil během nacistického Německa, se lišil

od antisemitismu, který provázel Židy během dřívějších dob, ten měl základ

v ekonomických a náboženských oblastech. Během posledních desítek let devatenáctého

století nový antisemitismus nechal vzniknout novým antižidovským motivům a názorům.

Bylo to spojeno s tím, že získali stejná práva a stali se sebejistější díky společenskému,

ekonomickému a vzdělanostnímu rozvoji. To vyvolalo vlnu nevole a závisti

znevýhodněných a rozhořčených Němců. Během období velkých společenských změn byli

označování Židé jako ti, kdo jsou zodpovědní za sociální nerovnosti a navíc na jedné straně

prosazují kapitalismus a na druhé straně socialismus. Také měli připravovat tajná

mezinárodní spiknutí.38

Antisemitismus jako takový měl na počátku dvacátého století mnoho podob. Byl to

tradiční křesťanský antijudaismus, který Židy viděl jako vrahy Ježíše Krista. Pak zde byl

liberální antisemitismus, který Židům vyčítal náboženskou nesnášenlivost a opovrhování

jinou vírou. Pro levicově smýšlející byli Židé zase chamtivými kapitalisty.

Pro konzervativně laděné byl zásadní jejich revoluční duch. Celá tato směsice dala

vzniknout živné a úrodné půdě, ze které se zrodil rasový antisemitismus, který pod tíhou

předchozích řádků znamenal, že Židé jsou jednoduše netvarovatelní, zarputilí,

nepřizpůsobiví, problematičtí a veškeré zlo tak pochází od nich.

36 Získáno z internetových stránek HOLOCAUST.CZ (12. 1. 1014):
http://holocaust.cz/cz2/history/jew/general/general1
37 LUDVÍKOVÁ, M.: Darované životy: Příběhy českých a moravských Spravedlivých mezi národy
(Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007, ISBN 978-80-7041-382-1), str. 7
38 Překlad z knihy: The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, (2007, Yad Vashem, Jerusalem,
Israel, ISBN: 0-9764425-8-2), str. x
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Mladý Adolf Hitler si příliš Židů nevšímal, ještě během pobytu v Linci39 a

v Mnichově mu nepřipadali Němci tak odlišní od Židů. Po určité době začal pozorovat

jejich nehrdinský zjev, cítil nepříjemné pachy, všímal si jejich mluvy a viděl je jen jako

překupníky, marxisty, kteří ovládli odbory, a obchodníky. Pro Hitlera Židé představovali

ošklivost, rozklad, odpudivost a syfilis.40

V tomto ohledu je velice zajímavá publikace, jež nese název Hitlerova nenávist

k židům od Ralpha Georga Reutha, který se domnívá, že Hitler nebyl ani zdaleka

antisemitou od dětství. Tato tvrzení dokládá mimo jiné tím, že Adolf Hitler kráčel

v pohřebním průvodu za rakví levicového revolucionáře Kurta Eisnera. Hitler se ve svém

díle Mein Kampf samozřejmě pasuje do role celoživotního antisemity, ale nebylo tomu tak

zcela. Mnoho historiků vychází právě z Hitlerova životopisu, ovšem už bez toho nadhledu,

že Hitler se do své role silně stylizoval a budoval ji několik dlouhých let. Pokud se

na problém podíváme do důsledků, jen stěží najdeme důkaz o tom, že byl Hitler

antisemitou už před rokem 1919. Některá svědectví, která přinesla mimo jiné i Brigitte

Hamannová v knize Hitlerova Vídeň, hovoří o tom, že byl dokonce přítelem Židů a jako

umělec a zároveň bezdomovec často přijímal dary právě od židovských dobrodinců, kteří

měli k umění pochopení a podporovali ho. Během první světové války byl, stejně jako

tehdy naprostá většina Němců, především nacionalistou bojujícím za svou vlast.

Antisemitismus nabral obrovských rozměrů především po první světové válce, celá situace

byla umocněna listopadovou revolucí, kterou většina Němců chápala jako důsledek

bolševické revoluce v Rusku.41 Německo se nacházelo v zuboženém stavu a bylo zapotřebí

najít viníka. Podle Ralpha Georga Reutha Hitler tohoto viníka našel právě v Židech a

nejvíce tomu přispěla Versailleská mírová dohoda42, kterou Němci přijímali s velikou

nevolí.

Po tom, co nacisté v Německu uchopili moc, ihned začalo pronásledování

židovského obyvatelstva. Zpočátku šlo o pronásledování ze stran jednotek SA, jejich

členové Židy zastrašovali, napadali a fyzicky i psychicky terorizovali. Jednou ze snah bylo

jejich vytlačení z hospodářského života. V dubnu roku 1933 byl vyhlášen bojkot

židovských obchodníků, živnostníků, právníků či lékařů. Nacisté si však brzy uvědomili,

39 Město Linec se spolu s Vídní na počátku 20. stol. řadilo mezi hlavní centra evropského antisemitismu a
byla zde cítit silná velkoněmecká ideologie. Dopomohla tomu i židovská imigrace, jen mezi lety 1857 a 1910
ve Vídni přibylo 169 000 Židů. Pozn. autora
40 HILBERG, R.: Pachatelé, oběti, diváci, (Argo, 2002, ISBN 80-7203-472-3), str. 21
41 Německá revoluce byla především reakcí na válku a neměla sociální rozměr. Pozn. autora
42 Mírová dohoda uzavřená v roce 1919 na Pařížské mírové konferenci. Dohoda mezi Centrálními mocnostmi
a Státy dohody oficiálně ukončila první světovou válku. Německo muselo platil válečné reparace, přišlo o
část území a o všechny kolonie, navíc mu byla omezena armáda na 100.000 mužů.  Pozn. autora
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že tento zásah má přímý vliv na hospodářský chod, tak sami nátlak zmírnili.43

Do začátku roku 1935 se situace stabilizovala. Židé ve státní sféře, učitelé, právníci,

umělci, akademici a další sice přicházeli o práci, stejně tak se židovské obchody stávaly

terčem útoků a pokusů německých firem nad nimi převzít kontrolu, navzdory těmto faktům

slábla židovská emigrace44 a především Židé nepřestávali býti Němci.45

Bylo to 9. a 10. listopadu 1938, kdy židovský problém vygradoval. Ve městech po

celém Německu vypukly protižidovské bouře. Nacisté tak reagovali na nastalé úmrtí

německého diplomata v Paříži, kterého zabil mladý polský Žid. Pogrom byl jako akce

strany iniciován ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Jeho prvním projevem byla

výzva pro rozbití výloh židovských obchodů a vypálení synagog. Tento pogrom se dnes

označuje jako tzv. „křišťálová noc“.46 Název tato událost získala podle střepů z rozbitých

výloh obchodů, které připomínaly křišťál. V celém Německu tehdy vyhořelo na 400

synagog a vypleněno bylo na 7.500 objektů, které Židé vlastnili. Zabito bylo okolo jednoho

sta Židů a kolem 30.000 jich bylo posláno do koncentračních táborů. Za povšimnutí stojí

Goringovo odsouzení Křišťálové noci, ne snad z nějakých mravních a lidských pohnutek,

nýbrž v ohledu k veřejnému mínění, kdy se bál reakce veřejnosti, navíc se domníval, že

zboží z obchodů mohlo posloužit Německu a nikoli jen rozvášněnému davu. Od dob

křížových výprav to byl v německé historii největší projev antisemitismu vůbec.

Celé dění během Křišťálové noci a následná autoritativní politika znamenala jedno a

naplňovala Hitlerovu myšlenku, kterou bylo vyhlazení veškerého židovského obyvatelstva

v Evropě. Židé byli označeni za hlavního nepřítele a překážku, která stála před nacistickým

velkým plánem. Tak vzniklo „konečné řešení“47, tedy snaha o absolutní vyhlazení

židovského obyvatelstva. Židé byli posíláni do koncentračních táborů, nebo byli zbaveni

majetku a přemístěni do ghetta, odkud byli dříve či později také deportování do různých

typů táborů. Koncem roku 1939 už byli Židé naprostými psanci, nesměli používat veřejnou

dopravu, navštěvovat kina, divadla, kulturní a nákupní centra, nesměli sedat na lavičky.

V květnu 1940 předložil Himmler Hitlerovi memorandu s názvem Úvahy

o zacházení s lidmi cizí rasy na Východě, zde však o likvidaci Židů nehovoří a doufá

43 Získáno z internetových stránek HOLOCAUST.CZ (8.1.1014):
http://holocaust.cz/cz2/history/jew/general/general4
44 Ti Židé, kteří před válkou uprchli do zahraničí, pocházeli především z Německa, Rakouska a Gdaňsku.
Méně už jich bylo z Čech a Moravy, ještě méně z Itálie a Maďarska. V řadách těch, kteří brzy odjeli, byli
především bohatí Židé, umělci, učitelé, profesoři a další elita, která přišla o zaměstnání. Pozn. autora
45 HILBERG, R.: Pachatelé, oběti, diváci, (Argo, 2002, ISBN 80-7203-472-3), str. 26
46 tamtéž, str. 26
47 Původně však přišlo německé ministerstvo zahraničí s plánem na přemístění všech Židů na ostrov
Madagaskar, s postupem času ale bylo jasné, že je tento plán nerealizovatelný.  Pozn. autora
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v jejich transport do Afriky nebo do jiné kolonie.48 První tendence ke konečnému řešení se

dají rozpoznat na začátku března 1941. Hitler se vyjádřil, že si přeje, aby byla zlikvidována

židovsko-bolševická inteligence a k tomuto účelu, aby byly vytvořeny zvláštní jednotky.

V následujících letech se tak stalo zabíjení rutinou a vyhlazováni byli nejen muži, ale

i ženy a děti.

Adolf Hitler ve své knize Mein Kampf: „Kdybychom alespoň jednou, ať už na

začátku války nebo v jejím průběhu, vystavili dvanáct nebo patnáct tisíc Židů, kteří kazí

náš lid, jedovatému plynu…, pak by oběť milionů německých mužů nevyšla nadarmo.

Naopak, kdybychom se zbavili těch dvanácti nebo patnácti tisíců ďáblů, zachránili bychom

možná životy milionů dobrých, statečných Němců.“49

Pro Hitlerovu rasovou teorii byla zásadní postava spisovatele Dietricha Eckarta,

který měl vliv na Hitlera již od roku 1919. Jeden z Eckhartových žáků se o Hitlerovi

vyjádřil jako o suché houbě, měl totiž jednoduchý a praktický rozum, který doplňoval

pověrčivostí a obdivem, který měl právě k postavě Dietricha Eckarta. Eckartovi se podařilo

Hitlera utvrdit ve světovém židovském spiknutí. Krátce před smrtí Eckart napsal:

„Následujte Hitlera! Bude tancovat, ale hudbu k tomu tanci jsem zkomponoval já…

Nelitujte mě; budu mít na dějiny větší vliv než jakýkoli jiný Němec…“50 Hitler byl názorově

i ideologicky pevný, jeho přesvědčení mělo za následek několik milionů obětí.

2.3 Šoa neboli holokaust

Slovo holokaust51 pochází původně z řečtiny. Holos znamená celý a kaustos

znamená spálený, slovo holokaustos se nachází v různých významech v různých textech,

počínaje Xenofontovou Anabází. Zde mělo význam většinou jako zápalná oběť, zejména

ve smyslu úplného spálení. Latina nezná písmeno „k“, řecké kappa, proto se objevil kolem

roku 400 jako holocaustum. Kolem roku 1250 se v anglickém překladu bible slovo

objevuje jako holocaust. „Nyní již začalo pomalu ztrácet svůj náboženský význam

„zápalná oběť“ a užívalo se ve světském významu. V roce 1933 zaznamenává slovník

Oxford English Dictionary řadu dokladů, kde je „holocaust“ chápán v přeneseném smyslu

48 WITRICH, R. S.: Hitler a holocaust (Nakladatelství Slovart, Praha 2008, ISBN 978-80-7391-156-0), str.
120
49 tamtéž, str. 117
50 REUTH, R. G. : Hitlerova nenávist k Židům (Ikar, Praha, 2011, ISBN 978-80-249-1519-7), str. 173
51 Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR uvádí, že lze používat označení holocaust i holokaust, podle
Guido Knoppa je správné označení holokaust, protože označení s „c“ dorazilo do Evropy z USA až s filmem
promítaným v roce 1979. Pozn. autora
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jako velký požár, řež, krveprolití – hlavně ve válkách.“52

Dnes se toto označení používá pro systematické a státem provozované

pronásledování a vyhlazování Židů ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století. Slovo

holokaust má širší záběr než slovo šoa, to označuje „konečné řešení“ židovské otázky, tedy

přímo likvidaci židovského obyvatelstva.

Šoa je tedy vyvraždění přibližně 6 milionů Židů nacistickým Německem.

Nejrazantnější byli v „konečném řešení“ židovské otázky nacisté od dubna do listopadu

1942, během těchto 250 dnů zavraždili přibližně 2,5 milionů Židů. Nacisté usilovali

o likvidaci každého Žida na celém světě, bez ohledu na jeho věk, vyznání, činy atp.53

Gotz Aly ve své knize „Konečné řešení“: přesun národů a vyhlazení evropských

Židů hovoří o tom, že politika namířená proti Židům byla nemorální a rasistická už od roku

1933, avšak rozhodující předpoklady pro vývoj vedoucí nakonec k holokaustu byly

vytvořeny až během války. Válka totiž napomohla k rozpadu lidských společenství,

likvidovala náboženské vazby či právní tradice a především ztratily na významu

zahraničně politické ohledy. V tomto duchu nastala pro nacisty, jak se říká, „jedinečná

příležitost“. Goebbels dokonce v březnu 1942 poznamenal k holokaustu: (…) Díky Bohu

teď za války máme celou řadu možností, které bychom v době míru neměli. A těch musíme

využít.“54

2.4 Koncentrační tábory a konference ve Wannsee

Koncentrační, pracovní, sběrné, přestupní, průchozí, ukázkové a vyhlazovací tábory

byly jednou ze součástí nacistického Německa. Byly složkou státu SS a jejich hlavou byl

Heinrich Himmler. Tato systematická, promyšlená a cílená genocida se stala jednou

z dalších tváří druhé světové války.

Psal se 23. březen 1933, kdy byl založen první koncentrační tábor55 v Dachau. Bylo

to tedy pouhé dva měsíce po tom, co se Hitler stal říšským kancléřem. Velitelem tábora byl

52 KNOPP, G.: Holokaust: Zločin proti lidstvu, (Euromedia Group-Ikar, 2008, ISBN 978-80-249-1075-8),
str. 24
53 Získáno z internetových stránek Yad Vashem (2.1.2014):
http://www1.yadvashem.org/yv/en/holocaust/about/index.asp
54 ALY, G.: Konečné řešení: přesun národů a vyhlazení evropských Židů, (Argo, 2006, ISBN 80-7203-833-
8), str. 9, 10.
55 První koncentrační tábory byly určeny pro politické vězně, kteří zde byli internováni na dobu neurčitou.
Byli zde však i tzv. „asociálové“, Židé, emigranti, homosexuálové atd. Se vzrůstajícím množstvím
koncentračních táborů se rozšiřoval i jejich rozsah, vznikaly tak tábory pracovní, tranzitní i vyhlazovací.
Rozdíl mezi koncentračním a vyhlazovacím táborem je zřejmý. Vyhlazovací tábory byly zřízeny čistě pro
fyzickou likvidaci internovaných.  Pozn. autora
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Theodor Eicke56. První tábor postavený pro nejefektivnější vyhlazování vězňů byl tábor

Chelmno (Kulmhof) v Polsku. Do provozu byl uveden 8. prosince 1941 a usmrceno zde

bylo do ledna 1945 přibližně 32.0000 vězňů, především Židů.

Nacisté dlouho hledali nejúčinnější způsob likvidace vězňů, zkoušeli různé jedy,

plyny a dokonce výbušniny, nic z toho však nebylo dost efektivní. Dokonce byl pro tento

účel vytvořen program s názvem eutanazie, který od roku 1939 do roku 1941 připravil

o život na 70.000 duševně nemocných Němců (nikoli Židů). Tato akce byla vedena tajnou

organizací s názvem T4, které velel Viktor Brack. Pokusy probíhaly současně, čili zatímco

v Osvětimi zkoušeli Cyklon B, tak Arthur Nebe a dr. Widmann učinili pokus, kdy v ústavu

pro choromyslné vyčlenili zvláštní místnost, kam zavedli dvě roury. Do místnosti zavřeli

několik osob a trubky ve zdi spojili s výfukovým potrubím nákladních vozů. Pacienti byli

po několika dlouhých minutách nakonec usmrceni oxidem uhelnatým a dalšími

zplodinami.57

K masovým vraždám se na tomto základě začaly používat tzv. plynové vozy, které

měly hermeticky uzavřenou kabinu a výfukové potrubí bylo vyvedeno přímo do kabiny.

Kabiny byly zhruba 6 metrů dlouhé, 2,5 metrů široké a 1,7 metru vysoké. Větší kabina

pojala mezi 130 a 150 lidmi. Vůz jel celou cestu ze sběrného místa k připraveným hrobům,

otrávení trvalo přibližně 20 až 30 minut. Zde našlo svou smrt přibližně 700.000 vězňů.

Nacisté se snažili o co největší efektivitu při hromadných vraždách, proto byl 5. září

1941 proveden v koncentračním táboře Osvětim (na bloku 11) test. Poprvé zde byl pro

hromadné vraždění použit preparát kyseliny kyanovodíkové, tedy nechvalně známý

„cyklon B“. Během tohoto prvního zplynování bylo zabito 600 sovětských vojáků a asi

300 nemocných polských vězňů. Do provozu tak byl uveden levný, tichý a rychlý smrtící

prostředek.58 Rudolf Höß59 po  prvním  použití  cyklonu  B  pronesl: „Musím otevřeně říci:

na mě mělo zplynování uklidňující účinek, protože se plánovalo v dohledné době začít

s masovým vyhlazováním Židů. Střílení mě vždycky děsilo. Nyní jsem byl klidný, protože

56 Získáno z internetových stránek: http://www.jewishmuseum.cz/print/cztfaq.htm, kde se uvádí jméno
Theodor Ericke, musí jít o omyl, protože ve skutečnosti to byl Theodor Eicke, kdo byl jednou z klíčových
postav ve vedení a později v inspekci koncentračních táborů po celé Evropě. Úplně prvním velitelem
koncentračního tábora Dachau byl Hilmar Wäckerle, který byl v červnu 1933 odvolán pro nadržování při
zákeřné vraždě vězňů příslušníky SS. Zdroj: Höß, R.: Velitelem v Osvětimi: Autobiografické zápisky,
(Academia, Praha, 2010, ISBN: 978-80-200-1471-9), str. 78
57 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6)
58 Smrtící plyn se uvolňoval z tablet, které vyráběla společnost I. G. Farben, ta měla svou továrnu přímo
v průmyslovém areálu koncentračního tábora Osvětim. Uvádí se, že na 1500 obětí bylo zapotřebí pět
kilogramů cyklonu B. Doba popravy se pohybovala mezi 15-20 minutami. Jed se dnes používá pod jiným
názvem pro hubení hlodavců. Pozn. autora
59 Velitel koncentračního tábora v Osvětimi. Byl známý tím, že vězně považoval pouze za svou pracovní
náplň a koncentrační tábor za továrnu, u které musí dosáhnout co nejlepších výsledků. Pozn. autora
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jsme měli být podobné krvavé lázně ušetřeni.“60

Ve stejné době, kdy byli Židé popravováni v Sovětském svazu ranou do týla a kdy

byly testovány plyny pro efektivnější likvidaci vězňů, připravovaly říšské orgány popravu

také na papíře. 31. července 1941 pověřil říšský maršál Hermann Göring jednoho

z hlavních organizátorů holokaustu Reinharda Heydricha úkolem připravit konečné řešení

židovské otázky v oblasti panství a sféry vlivu v Evropě. Reinhard Heydrich svolal

konferenci s důležitými představiteli Třetí říše a seznámil je s programem konečného

řešení. Reinhard Heydrich byl hlavním organizátorem konference a pověřencem pro řešení

židovské otázky.

Konference se konala 20. ledna 1942 na zámečku u jezera Wannsee nedaleko

Berlína. Došlo zde k formálnímu a správnímu aktu, kdy byly dány a zpečetěny pravidla

masové vraždy a cílené likvidace části obyvatelstva. Dr. Josef Buhler (zástupce

v Generálním gouvernementu) požadoval, aby se konečné řešení aplikovalo nejdříve

na Židy právě z Generálního gouvernementu (Varšava, Krakov, Lublin, Lvov a Radom,

tedy podle německé vlády přibližně 2.284.000 osob). Tento požadavek byl přijat.61

Stěžejní body konference byly:

· vytlačení Židů z jednotlivých oblastí života německého národa

· vytlačení Židů z životního prostoru německého národa

Z konference62 se dochoval zápis, který vedl Adolf Eichmann, z Heydrichovy řeči: „Židé

se mají posílat po dobu konečného řešení na práce na Východ pod příslušným vedením.

Práceschopní Židé budou přivedeni do těchto oblastí ve velkých kolonách, odděleně podle

pohlaví. 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 bezpochyby půjde o část nejodolnější, představující přirozený

výběr, na který je třeba pohlížet při propouštění na svobodu jako na zárodek nového

židovského rozmachu. Při praktickém provádění konečného řešení bude Evropa pročesána

od Západu na Východ. Území říše včetně Protektorátu Čechy a Morava musí mít přednost,

60 KNOPP, G.: Holokaust: Zločin proti lidstvu, (Euromedia Group-Ikar, 2008, ISBN 978-80-249-1075-8),
str. 15
61 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), str. 20
62 Dnes se odborníci přou, zda byla konference opravdovým spouštěčem hromadného vyvražďování Židů či
nikoli. Ukazuje se, že masové a cílené vyvražďování za pomoci plynu začalo už o půl roku dříve v Chelmnu.
Konference se neúčastnil ani sám Adolf Hitler, ten navíc přijal v září 1941 rozhodnutí o deportaci
rakouských a českých Židů na východ. Zasedání tedy nic tak zlomového nepřineslo, zlomový byl spíše
atentát na Reinharda Heydricha. Pozn. autora.
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třeba už jen z důvodů bytových a jiných sociálně politických potřeb. Evakuovaní Židé

budou přivezeni vlakem nejprve do takzvaných tranzitních ghett, aby odtud byli odvezeni

dále na Východ. Důležitým předpokladem pro provedení evakuace vůbec je, jak vyložil

v dalším SS obergruppenführer Heydrich, přesně stanovit osoby, přicházející v úvahu.“ 63

Největším koncentračním a vyhlazovacím táborem se stala Osvětim-Březinka64,

založena na Himmlerův rozkaz 27. dubna 1940. Odhady hovoří o tom, že v Osvětimi bylo

zmařeno na 1.300.000 lidských životů.65 Mezi další vyhlazovací a koncentrační tábory se

řadily Belzec (založen v březnu 1942), Chelmno, Jasanovec, Mejdanek (byli zde

internováni především vězni z Polska a Sovětského svazu), Sobibor, Treblinka atd.

„Treblinka byla skutečná továrna na smrt - ihned po výstupu z vlaku šli lidé do plynové

komory. Žádné tetování, žádné baráky s dřevěnými palandami, žádné vši, ani těžká práce.

Od začátku byly v provozu tři plynové komory, které měly rozměry 4 x 4 metry a kapacitu

300 až 500 lidí za hodinu. V září 1942 přibylo dalších deset komor s mnohem větší

kapacitou. V nich mohlo být během hodiny usmrceno 1000 až 2000 osob.“66

Přesný počet zavražděných Židů není znám.67 Podle Adolfa Eichmanna68, který se

staral o deportaci Židů do koncentračních táborů a byl bezprostředně odpovědný

za „konečné řešení“, se číslo pohybuje někde kolem šesti milionů. Dnešní výzkumy

potvrzují, že se konečné číslo pohybuje mezi pěti a šesti milióny. „Pozdější výzkumy

profesora Yisraele Gutmana a dr. Roberta Rozetta zveřejněné v Encyklopedii holocaustu

(Encyclopedia of the Holocaust, ed. Israel Gutman, New York 1995, 2 sv.) odhadují ztráty

Židů na 5, 59 – 5, 86 miliónu a studie vedená Dr. Wolfgangem Benzem udává počet mezi

5,29 a 6 milióny.”69

Odhady se vypočítávájí ze sčítání lidu před válkou a po válce a také z nacistických

dokumentů o počtech deportovaných. Památník Yad Vashem má ve svých archivech

k dispozici přibližně dva miliony Listů svědectví. To jsou dokumenty, na kterých lidé

63 Zápis z jednání získán na internetových stránkách HOLOCAUST.CZ (12.11.2013), zde:
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/final_solution/wannsee_protocol. Pozn. autora
64 Neboli také Auschwitz-Birkenau. Pozn. autora
65 Z tohoto počtu bylo 1,1 milionu Židů, cca 150.000 Poláků, 23.000 Romů atd. Statistika je uvedena na
stránkách Státního muzea v Osvětimi:
http://en.auschwitz.org.pl/m/index.php?option=com_content&task=view&id=829&Itemid=7
66 Získáno z internetových stránek HOLOCAUST.CZ (1. 3. 2014):
http://www.holocaust.cz/cz2/history/camps/treblinka
67 viz tabulka č. 1
68 Hannah Arendtová se vyjádřila o Eichmannovi, že je „příšerně normální“, tak vznikla ona známá
formulace „banalita zla“. Eichmann sám sebe chápal jen jako „pěšce na šachovnici“ a deportaci Židů vnímal
jen z hlediska její proveditelnosti a náročnosti.  Pozn. autora
69 Získáno z internetových stránek JEWISHMUSEUM.CZ (2014):
http://www.jewishmuseum.cz/print/cztfaq.htm
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přeživší holokaust uvádějí jména zavražděných příbuzných či přátel.70

2.5 Strůjci a vykonavatelé

Bylo by zde zajisté na místě pojednat o postavách jako byl Adolf Eichmann, Rudolf

Höß, Heinrich Himmler a další vykonavatelé systematického likvidování Židů, cikánů,

homosexuálů, tělesně postižených, Svědků Jehovových, inteligence a dalších skupin.

Zkusím to uchopit šíře a nepopisovat jednotlivé postavy a jejich životní osudy, leč jsem

Hößův  a  Eichamnnův  životopis  četl.  Chtěl  bych  se  spíše  zaměřit  na  činy  jako  takové  a

především na motivaci, která k nim viníky vedla. Při první myšlence by se asi každý druhý

domníval, že vědomě vyhladit určitou skupinu lidí může být s to jen psychicky vyšinutý,

narušený a duševně nemocný člověk. Ovšem opak je pravdou.

Jen slabou menšinu dozorců, cca 5 až 10 procent lze nazvat sadisty. Takovíto lidé

jsou často poznamenaní nějakou vadou, těžkým psychickým postižením, nebo nelehkým

osudem. V táborových podmínkách převažuje typ dříče, rozhodnutého sloužit jakékoliv

moci, takovýto člověk sleduje ze všeho nejvíce svůj vlastní prospěch. Nejčastěji se

setkáme s pragmatiky a cyniky. Člověk odpovídá za své činy, ať je vystaven jakémukoliv

tlaku, nikdy není zcela zbaven volby. Při procesech s odsouzenými za zločiny spáchané

ve válečném Německu, ani jeden z obviněných neřekl, „je mi líto“. Tito pachatelé svou

vinu buď popírají, nebo o ničem nevěděli, nebo plnili rozkazy, nebo omlouvají své činy

tím, že ostatní je dělali také a svádí na sebe vinu.71

Mám dojem, že výše uvedené platí zcela. Například již zmiňovaný Karl Wolff

(generál SS a Himmlerův pobočník) tvrdil během soudního procesu: „Jakýkoli plán na

vyhlazování Židů mi až do konce války nebyl znám.“72 Jinde  zase  na  otázku  kolem

přesidlování Židů z varšavského ghetta uvádí „Vše jen tak prolétlo kolem mne. Uvědomte

si, prosím, že se v době, o které hovoříme, chystaly ve vůdcově hlavním stanu dvě veliké

ofenzívy, které měly rozhodující význam pro naše východní tažení. O Židech a jejich

likvidaci se přede mnou nevedla žádná důležitá řeč. Proto jsem nevěděl…“73 Karl Wolff

byl souzen celkem dvakrát. Za jeho činy mu byl vyměřen trest ve výši 19 let vězení,

z trestu si však odpykal jen 9 let.

Hitler rád hovoří o nicotnosti lidského jedince a jeho přetrvání ve viditelné

70 Získáno z internetových stránek JEWISHMUSEUM.CZ (2014):
http://www.jewishmuseum.cz/print/cztfaq.htm
71 TODOROV, T.: V mezní situaci (Mladá fronta, Praha 2000, ISBN 80-204-0853-3), str. 128, Svědci
72 CÍLEK, R.: Holocaust (Agave 2003, ISBN 80-86160-75-0), str. 43
73 tamtéž, str. 24
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nesmrtelnosti  národa.  Stejně tak  by  se  dalo  hovořit  o  Stalinovi,  záměnou  slova  národ  za

komunismus. Totalitní učení, jsou tedy zcela případně označována za antihumanistická.

„Odosobnění druhého a sebe sama má na svědomí totalitní zlo v mnohem větší míře než

jakékoliv sadistické či primitivní pudy“74 .

Služebníci režimu usilují o dosažení abstraktních cílů, ne o blaho jedinců ve svém

okolí, účel světí jakékoliv prostředky. Slepá podřízenou vůdci se pojí s loajalitou

k ostatním spolubojovníkům, takovíto muži často pohrdají ženami a neberou je

za rovnocenné, heroismus je podle nich výsadou mužů. Hitlerova představa ideálního

vojáka SS je zaměnitelná s postavou hrdiny či světce. Höss se ve svém životopise

nezmiňuje o žádném příteli, podotýká, že miluje svou ženu, ale neuvádí žádné gesto, které

by to potvrzovalo. Höss sám o své práci mluví jako o lásce k povolání a poslání vojáka.

Zajímají jej výsledky jeho továrny, o výsledném výrobku neuvažuje. Speer byl naopak

člověk vzdělaný a kultivovaný, nadaný architekt a po propuštění z vězení úspěšný

spisovatel. Měl rád výzvy a za úspěch považoval, když se mu podařilo něco splnit ve velmi

krátkém termínu.75

2.6 Vyhlazovací tábory akce Reinhard

„V letech 1942-1943 bylo pod krycím názvem akce Reinhard zplynováno přes jeden

a půl milionu Židů ve vyhlazovacích táborech Belzec, Sobibor a Treblinka na území nacisty

okupovaného Polska. Tuto operaci přežilo méně než 200 Židů.“76 Samotné masové

vyhlazování Židů začalo popravováním střelou do týla, z pohledu masového vyvražďování

šlo však o neefektivní, drahý, logisticky náročný, špatně utajitelný a zdlouhavý proces.77

Toto městské vyvražďování za sebou zanechalo více než milion obětí v Rumboli poblíž

Rigy, Babi Jar u Kyjeva, na Krymu atd.78

Akce Reinhard79 se naplno rozjela v březnu 1942, jejím velitelem byl jmenován

vedoucí SS a policie v obvodu Lublin Odilo Globocnik80. Himmler Globocnika pověřil

odstraněním Židů z Generálního gouvernementu, Himmler veškeré rozkazy podával ústně,

74 TODOROV, T.: V mezní situaci (Mladá fronta, Praha 2000, ISBN 80-204-0853-3), str. 184
75 tamtéž
76 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), přebal knihy
77 Pro porovnání uvedu případ ze své zahraniční cesty do Kambodži. Během návštěvy kambodžského muzea
Tuol Sleng jsem se dozvěděl, že Rudí Khmérové pro nedostatek financí popravovali ranou tupým předmětem
do zadní části lebky a následným proříznutím hrdla. Popravovat vězně museli samotní vězni. Pozn. autora
78 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), str. 16
79 Zřejmě pojmenovaná po Reinhard Heydrichovi. Pozn. autora
80 U Himmlera, který se za Globocnika nejednou postavil a hájil ho, si vysloužil přezdívku Globus. Pozn.
autora
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byl totiž proti jakýmkoli písemným důkazům o vyhlazování Židů. Globocnik, který byl

naopak na činy, které konal, hrdý, prohlásil: „Pánové, kdyby po nás měla někdy přijít

generace, která by byla tak zbabělá a měkká, že by nemohla pochopit naši práci, tak

dobrou a nutnou, pak by byl, pánové, celý národní socialismus marný. Naopak bychom

měli zakopat do země bronzové tabule hlásající, že jsme to byli my, kdo měl odvahu

vykonat toto gigantické dílo!“81

Obklopil se lidmi z akce Eutanazie82, kteří věděli, jak by mělo vyhlazování být

provedené. Bylo rozhodnuto a naplánováno vybudování tří vyhlazovacích táborů: Belzece,

Sobiboru a Treblinky. „Lidé z programu eutanazie, přidělení štábu akce Reinhard, se stali

členy SS a jako ostatní nosili šedé uniformy a měli hodnosti SS.“83 Každý z  táborů mělo

na starosti od 20 do 25 příslušníků SS. Každý tábor měl navíc jednotku o velikosti roty

(většinou 90-130 mužů), kteří zde konali službu. Jednalo se o ukrajinské dobrovolníky,

kteří sympatizovali s nacismem. Táborům veleli Irmfried Eberl, Franz Reichleitner a Franz

Stangl.

Výstavba vyhlazovacího tábora Belzec (městečko na jihovýchodě Lublinského

obvodu), který byl prvním vyhlazovacím táborem, byla podrobně plánována, muselo být

nalezeno vhodné místo, dost odlehlé od obydlených míst ale také dobře dostupné. Nikdo

nevěděl, jak by měla vypadat optimální vyhlazovací technika, kolik by mělo být postaveno

plynových komor, jak by měly být velké, kolik bude zapotřebí prostoru pro pochování

obětí atd. Bylo tedy zapotřebí udělat přibližné pokusy a ty se děly právě v táboře Belzec.

Stavba započala 1. listopadu 1941, již začátkem února následujícího roku byl tábor

dokončen. První transporty byly jakýmsi zkušebním provozem pro co nejefektivnější

popravování. Po několika týdnech byli nakonec zplynováni i Židé, kteří tábor stavěli. I zde

byly používány plynové komory, které byly napojeny na motor z obrněného vozidla.

Pro iniciátory bylo důležité nevzbudit pozornost jak zvenčí tak i zevnitř tábora. Lidé,

kteří do tábora přijeli, se neměli dozvědět, že jedou na smrt, aby reakce nevyvolávala

zmatek a revoltu. Tomu posloužily mimo jiné i plynové komory maskované za umývárny.

Důležitá byla rychlost, ta zatmívala úsudek a všímavost, vězni byli po příjezdu vyhnáni

z vagónu, nahnáni na rampu či plac, rychle roztříděni (často byli necháváni tesaři, ševci,

holiči, krejčí atd. pro potřeby tábora), odevzdali osobní věci a oděv a nakonec byli

81 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka, (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), str. 106
82 Doklad o tom, že o vyhlazování bylo rozhodnuto už měsíce před konferencí ve Wannsee je právě příjezd
strůjců akce Eutanazie do Lublinu koncem října 1941. Konference ve Wannsee se konala až v lednu 1942.
Pozn. autora
83 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), str. 26
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zplynováni. O úkony s tím spojené se starali zajatci z řad samotných Židů, kteří byli

v pravidelných intervalech obměňováni. Tábor měl tvar čtverce o hraně cca 270 metrů, byl

oplocen a obehnán ostnatým drátem, kolem byly vysázeny stromy, aby se zamezilo

prozrazení. Po táboře byly rozesety strážné věže. Přes střechu plynových komor byla

převlečena maskovací síť, aby se zamezilo pozorování z letadel. Po testovací fázi, tedy

v polovině března 1942, byl tábor připraven pro první transport.

Výstavba táboru Sobibor (jméno vesnice cca 8 km od Wlodawy) byla započata

v době, kdy se v Belzeci rozbíhal první provoz. Na výstavbě se podíleli místní lidé

ze sousedních vesnic a skupina asi 80 Židů, kteří byli po dostavení popraveni. Tábor byl

dokončován už v dubnu 1942. Tábor se podobal Belezci a také se rozděloval na tři části:

správní, přijímací a vyhlazovací.

Tábor Treblinka se stavěl po dokončení obou předešlých a byly zde použity poznatky

získané při předchozí výstavbě, všechny tři tábory si proto byly dost podobné.84 Tábor

ležel poblíž železniční stanice Malkinie a řeky Bug. V tomto čistě vyhlazovacím táboře

bylo hned po Osvětimi zavražděno nejvíce osob. Nebylo odsud cesty zpět, přežili jen ti,

kteří zosnovali povstání a dočkali se konce války. V poměru délky provozu (rok a měsíc) a

počtu zavražděných má tento tábor jasné prvenství, na svou poslední cestu sem přijelo

mezi 700.000 - 900.000 obětí.

Při prvním masovém vyvražďování nebyla těla obětí spalována, jak tomu bylo

v Osvětimi, ale byla pohřbívána do velkých jam. K vůbec prvnímu spalování došlo

v táboře Chelmno. V hromadném hrobu se připravilo hořlavé podloží a na něj byly kladeny

mrtvoly, kosti se následně vybraly a ve speciální drtičce zlikvidovaly, popel a kousky kostí

se „pohřbívaly“ do připravených jam.

Přibližně po půl roce provozu bylo v Treblince nařízeno těla exhumovat a dodatečně

spálit (kvůli porážce Německa u Stalingradu a snaze o zametení stop). Podobný problém

nastal v Sobiboru, i když z jiných příčin. I zde byly mrtvoly pohřbívány do země, ovšem

kvůli horkému létu se těla i pod vrstvou zeminy nafukovala a tak hromadné hroby

vystupovaly na povrch, celé okolí tábora se tak halilo do nesnesitelného zápachu.

Do tábora byl dovezen nakladač, který hroby otevřel a za pomoci speciálního komanda

vězňů (nikdo z nich nepřežil) těla nakládal na připravené rošty, kde byly páleny.85

O absolutním morálním úpadku svědčí výpověď jednoho z přeživších vězňů: „V

84 Půdorys vyhlazovacího tábora Treblinka viz příloha číslo 1. Jedná se o sken fotografie, která byla nalezena
v soukromém albu zástupce velitele Treblinky Kurta Franze. Získáno z internetových stránek (4. 6. 2014):
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/38923.html
85 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), str. 179
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prvním období žádné krematorium neexistovalo. Po zplynování se lidé ukládali do hrobů.

Pak se z půdy začala vynořovat krev a ošklivý zápach plynů; po táboře se rozprostřel

děsný, vše prostupující puch. Voda v Sobiboru zhořkla. To Němce donutilo postavit

krematorium. Byla to velká jáma s roštem nahoře. Těla se házela na rošt. Oheň zapalovali

zezdola a na těla se lil benzín. Kosti se kladivy drtily na prach…“86

V řeči čísel: do Treblinky bylo dopraveno 800.000 lidí v 1.500 železničních

vagónech a to od léta 1942 do léta 1943. Z transportovaných bylo vybráno během roku

celkem 10.000 mužů, kteří se starali o chod tábora. Tito otroci byli postupně popravováni a

měněni za další. 800 mužů zůstalo do konce. Tito zosnovali povstání, které vedlo 2. srpna

1943 k povraždění velkého počtu správců a hlavně k vypálení tábora jako takového. 750

těchto mužů během povstání padlo či bylo později dopadeno. Celých 50 přeživších se

dočkalo konce války a mezi nimi byl i Richard Glazar a Karel Unger.87

2.7 Povstání v táboře Treblinka a příběh Richarda Glazara

Důkazem toho, jak jsou lidské příběhy vzácné a k čemu může vést získané svědectví,

je životní příběh Richard Glazara a Karla Ungera.88 Mám pocit, že o Richardu Glazarovi se

dnes příliš neví a přitom je to další obdivuhodný muž, jehož odvaha a odhodlání vedly

k tomu, že se dnes může hovořit o vyhlazovacím táboře Treblinka. On sám si dal jasný

úkol, ten úkol nazval Dát světu vědět. Richard Glazar byl během roku 1942 deportován

do Terezína a později do vyhlazovacího tábora Treblinka. Z transportu si táboroví kápové

vybrali mimo jiných i Richarda Glazara a jeho kamaráda Karla Ungera. Oba se do tábora

dostali v říjnu 1942, kdy už byl nastaven plný provoz. Byli vybrání díky fyzickým

dispozicím a především měli „štěstí“ na ten „správný transport“ a právě probíhající selekci.

Ve svém románu autor barvitě popisuje denní rutinu a do jisté míry i pracovní

stereotyp spojený s každodenní likvidací tisíců osob a všeho, co po nich každý den zbylo.

Jednalo se o logisticky poměrně náročnou práci, systematičtí Němci potřebovali vše

evidovat a následně využít. Mrtví tak byli připraveni naprosto o vše, tedy o majetek

hmotné hodnoty, o šaty, brýle, zavazadla, obuv, ale i zlaté zuby a vlasy. Šaty bylo

zapotřebí vázat do velkých ranců a pravidelně je posílat ve vlacích do Německa.

Pro představu uvedu, jaký měl holokaust hospodářský efekt pro nacistické Německo. Jen

86 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), str. 180
87 CÍLEK, R.: Holocaust (Agave 2003, ISBN 80-86160-75-0), str. 46
88 Na tomto místě je jasný důkaz o tom, jaký může mít přínos pro historii sama orální historie jako taková. O
Treblince se dochovalo naprosto minimální množství důkazů, nebýt vyprávění přeživších svědků, tak by dnes
pravděpodobně nikdo nevěděl o tom, co se v Treblince dělo. Pozn. autora.
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během akce Reinhard byly Židům zabaveny předměty ze 48 zemí světa. V řeči čísel se

jednalo o 178.745.960, 59 říšských marek.89

Richard Glazar a spolu s ním i několik dalších mělo to štěstí, že dozorce už nebavilo

stále zaučovat další a další židovské vězně do koloběhu práce v táboře a proto si nechali

několik schopných jedinců, kteří svou práci dělali déle, než bylo obvyklé. V zimních

měsících roku 1943 do tábora přijíždělo stále méně transportů, v důsledku toho měli vězni

více času a začali se obávat oné poslední selekce. V tomto klimatu vznikla myšlenka na

organizované povstání. Pro vězně hrál i fakt, že sice neměli zbrojní převahu, ale měli

jasnou převahu v lidských silách, v táboře totiž na 1.000 vězňů připadalo přibližně 150

dozorců. Výhodou navíc byl pohyb vězňů mezi strážemi během dne. Koncem února 1943

vznikl organizační výbor složený z několika vybraných vězňů, kteří zosnovali povstání. Ve

výboru byl i někdejší poručík československé armády tehdy padesátiletý Želomír Bloch.

Ústřední postavou byl dr. Chorazycki, všichni členové výboru patřili k táborové elitě, byli

inteligentní a dá se říci, že i relativně staří. Bohužel chvíli po ustanovení výboru celý

projekt utrpěl velké ztráty. Želomír Bloch, zvaný Želo, byl přesunut do druhé části tábora,

protože bylo zapotřebí více sil při exhumaci a likvidaci ostatků a Chorazycki se otrávil po

tom, co u něj zástupce velitele tábora našel velké množství peněz, které chtěl použít právě

na financování povstání.

K organizačnímu výboru se přidal starší Žid Galewski a také poloviční Žid Rudolf

Masárek, který dříve sloužil jako poručík v Československé armádě a do transportu šel se

svou ženou dobrovolně. Výbor rozhodl, že zbraně budou vyneseny ze skladu (od kterého

byla získána kopie klíče) za bílého dne, kdy nejsou stráže v kasárnách. Členové odboje se

dělili do čet o pěti až deseti mužích podle pracovních skupin. V červenci tak čítalo nové

hnutí kolem šedesáti osob. Ve vyhlazovací části tábora Bloch spolu s dalším odbojářem

Freidmanem zosnovali také povstání a domluvili se na spojení. To už byl červenec,

transporty téměř ustaly a více než 70 % hrobů bylo vykopáno a oběti spáleny. Vězňové

plně cítili, že už Němcům nejsou k ničemu užiteční.

Datum povstání bylo zosnováno na pondělí 2. srpna v 16.30. Nebyl to běžný den, byl

to den prosycený vzrušením a to zejména ve vyhlazovací části tábora, kde o plánované

akci věděla většina mužů. Po 14:00 započalo vynášení zbraní ze skladiště a také příprava

na zapálení tábora, místo dezinfekčního postřiku byl u dřevěných budov použit benzín.

Celá akce se nakonec musela konat s časovým předstihem a proti plánu už v 16:00, bylo

89 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), str. 169
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zde důvodné podezření na prozrazení celé akce jedním z kolaborujících Židů. Bohužel tak

byla ztracena kontrola nad celou akcí a muselo se improvizovat. Vše započal výstřel na

jednoho ze strážných, to spustilo celou mašinérii. Během několika málo minut

vybuchovaly granáty, ozývala se střelba a byly zakládány požáry. Ačkoli akce začala

v první části tábora a vězni ve druhé části museli improvizovat téměř beze zbraní, tak se

akce ve vyhlazovací části povedla lépe a vězni tento tábor převzali pod kontrolu. V první

části byly obrovské ztráty na životech, protože se nepodařilo odstranit dozorce z věží, kde

byly připraveny kulomety. Nepodařilo se převzít tábor a ztráty na životech dozorců a

Ukrajinců byly minimální, materiální škody však byly obrovské a tábor v plamenech.

Uprchnout se podařilo asi čtyřem stovkám vězňů.

Němcům se bohužel podařilo o povstání včas informovat, a tudíž byla v krátké době

chycena naprostá většina utečenců. Během povstání a při úniku padli i všichni členové,

kteří celou akci naplánovali. Podle odhadů v táboře zůstalo kolem stovky vězňů, přibližně

400 jich padlo v bezprostředním okolí. Ze 400 uprchlíků byla polovina dopadena během

prvního dne. Podle všeho tak útěk podařil zcela přibližně stovce vězňů.90 Mezi nimi byl

i Richard Glazar a Karel Unger.

Tito dva uprchlíci přečkali první dvě hodiny pod břehem rybníčku, který se nacházel

ihned u tábora. Po setmění se vydali na cestu a putovali několik týdnů téměř celým

Polskem. Díky drzosti, improvizaci, odhodlání a znalosti němčiny se dvojice protloukala,

jak jen to bylo možné, a po zadržení polskou policií si počínali suverénně, vymluvili se

na to, že jsou Češi, kteří zde byli na práci a po přepadení od partyzánů o všechno přišli.

Díky jejich suverenitě by nikoho nenapadlo, že by to mohli být Židé z Treblinky. Úředníci

jim tak vystavili nové dokumenty a poslali je na práci do Německa, kde se dočkali

příchodu amerických vojsk.

Domnívám se, že klíčem k přežití v případě Richarda Glazara nebyla jen obrovská

porce štěstí, ale i lidskost a vzájemná pomoc mezi vězni. Uvedu příklad, Glazar ve svém

románu Treblinka, slovo jak z dětské říkanky, píše i o tom, jak přežil nákazu tyfem.

Bez pomoci a nasazení ostatních by nepochybně zemřel, či byl zavražděn, ale právě díky

spolupráci a výpomoci ostatních přežil tuto nákazu a stejně tak i povstání a dočkal se

i konce války. Podařila se mu tak jedna důležitá věc, kterou si předsevzal a tou bylo Dát

světu vědět! Ještě bych dodal, že Richard Glazar byl hlavním z klíčových svědků, kteří

dopomohli k usvědčení nacistických kápů. V prvním a druhém treblinském procesu

90 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), str. 307
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pomohl usvědčit mimo jiné zástupce velitele z Treblinky Kurta Franze a také velitele

tábora Franze Stangla.

2.8 Přežít holokaust a najít vůli dál žít

Přeživší holokaustu by se dali rozdělit minimálně do dvou skupin. Ti, kteří se

nedostali do žádného z koncentračních, pracovních a jiných táborů a ti, kteří tyto tábory

přežili. První skupina často přišla o nějaké členy své rodiny a byla holokaustem rozhodně

poznamenána, ovšem druhá skupina musela čelit dalšímu problému, který se ukrýval

v následném životu a v novém startu.

V květnu 1945 bylo pod německou kontrolou více než milion Židů, největší část

tvořili ti, které nepostihla konečná fáze likvidačního procesu. Přežili také ti, kteří žili

veřejně ve městech, kde Němci již nestihli mobilizovat dopravu nebo policii k deportacím.

Například v Budapešti existovalo ghetto ještě v zimě mezi roky 1944 a 1945, v Paříži zase

žily mnohé židovské rodiny volně ve svých bytech.91 Zde je cítit rozdílná intenzita represí

mezi západní a východní Evropou.

Velké množství Židů bylo také zachráněno díky vhodné cizí státní příslušnosti, nebo

také díky tomu, že žili ve smíšeném manželství. Další velká skupina přežila díky útěkům,

vstupu do odboje či přijetím cizí státní totožnosti. V západní Evropě se pak velké množství

Židů schovávalo v pokojích, sklepích, podkrovích, klášterech nebo dokonce v lesích a

horách.  Téměř po  celé  Evropě se  pak  Židům  občas  podařilo  obstarat  si  falešnou

dokumentaci a tak se vyhnout deportacím.92

Dalšími přeživšími skupinami byli ti, kteří byli až do konce války uvězněni. Byli to

mimo jiné muži z maďarských pracovních oddílů, Židé ze zbývajících ghett v Černovci a

Terezíně, z pracovních táborů, z koncentračních táborů v Dachau, Buchenwaldu,

Mauthausenu a Bergen-Belsenu. 93

Ti, kteří přežili věznění v koncentračních či vyhlazovacích táborech, nerozlišují mezi

mrtvými a živými, říkají jen, že měli o něco více štěstí. Jedno je přeci jen spojuje,

průměrem byli věkem mezi třinácti a třiceti lety. Navíc museli být v dobré fyzické kondici,

jinak by utrpení v táborech, při práci či při skrývání v lese, nepřežili. A především museli

mít obrovské odhodlání žít.94

91 HILBERG, R.: Pachatelé, oběti, diváci (Argo, 2002, ISBN 80-7203-472-3), str. 171
92 tamtéž, str. 171
93 tamtéž, str. 171
94 tamtéž, str. 171
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Následný další životní start byl pro mnohé velmi problematický. Neměli kam jít,

přišli o rodiny, majetek, důstojnost, svobodu, zdraví a další součásti lidské existence.

Jediné co jim snad zůstalo, byla vůle žít. Richard Glazar měl to štěstí, že se shodou

šťastných náhod setkal se členy své rodiny, ale byli tací, kteří toto štěstí neměli a zůstali

úplně sami.

Todorov ve své knize V mezní situaci rozebírá osudy přeživších holokaust a trauma

s ním spojené. Autor se domnívá a asi tomu tak vskutku je, že vzpomínky na tábory trápí

více oběti než katy. Dalším poměrně výrazným problémem pro bývalé vězně byl pocit

hanby z přežití. Vězně trápí především snaha o vlastní přežití, že nebyli schopni pomoci

druhému a rozdělit se s ním. Dá se tedy říct, že přežili nejpřizpůsobivější a nejsilnější.

Silným pocitem je pocit hanby za lidskou rasu. Důvod k tomu je prostý, to lidé se dopustili

takovýchto zvěrstev, lidé, kteří jsou ze stejného těsta, vzpomeňme jen myšlenku Hannah

Arendtové na banalitu zla.

Vězeň se po návratu domů těší na nějaké uznání, toho se mu však nedostane. Vězni

mají také pocit, že s nimi v táboře něco zemřelo, že už to nejsou oni a také již nejsou

vystavováni absolutnu, žijí normální život. Přišlo mi poměrně zajímavé věnovat se

myšlence sebevražd, bohužel se mi nepodařilo najít jasnou statistiku, která by ukazovala

procento přeživších, kteří následně i několik desítek let po prožitých traumatech, ukončili

svůj život sebevraždou. Jedním z těchto lidí byl i Richard Glazar, dokázal se vypořádat se

vzpomínkami z Treblinky, zlomila jej až smrt manželky a to natolik, že si nedlouho po její

smrti sám vzal život skokem z okna. Podobná situace nastala u známého přeživšího a

spisovatele Primo Levyho, který si vzal život také několik desítek let po tom, co přežil

Osvětim. Ten, kdo by po takových traumatech pomýšlel na pomstu, by se mohl inspirovat

v jeho citátu: „Bojovat proti nacismu neznamená odpovídat na zlo zase zlem, nýbrž

usilovat o jeho vykořenění.“95

2.9 Vyhlazování Romů

Musím zde zmínit, že za oběť válečné genocidy během druhé světové války

samozřejmě nepadli jen Židé, ale i Romové, Poláci96, Rusové ad. Během války bylo zabito

přibližně 3 miliony Poláků, stejný počet ruských vojáků zemřelo hladem a vyvražděni měli

být právě i Romové. Toto etnikum pochází ze severní Indie a náleží k indoevropské árijské

95 TODOROV, T.: V mezní situaci (Mladá fronta, Praha 2000, ISBN 80-204-0853-3), str. 245
96 Po obsazení Polska v září 1939 bylo vyvražděno na 10.000 polských intelektuálů, šlechticů a tamní elity.
Němci se snažili o degradaci polské národní identity. Pozn. autora
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rase!97 Nacistické ideologie ošálila tento fakt smyšlenkou, že během svého kočování

nabrali asijskou a západoasijskou krev a tudíž jsou pro Evropu nevítanými vetřelci.

Romové byli nahlíženi jako asociálové a jejich kočovný způsob života byl

pro Němce nepřijatelný a především byli chápáni jako naprosto odlišný národ, jako národ

jiné krve, který musí být oddělen od německé krve. Podobně jako u Židů i Romové byli

deportováni do táborů už ve třicátých letech. Heinrich Himmler rozhodl o deportaci

několika skupinek už v roce 1936 do koncentračního tábora Dachau. V roce 1942 už byla

genocida Romů v plném proudu a byli likvidováni ve vyhlazovacím táboře Chelmno.

Počátkem února 1943 začala jejich deportace do Osvětimi, kde často umírali hlady nebo

na nich byly prováděny lékařské pokusy. V Osvětimi tak vznikl známý cikánský tábor,

kam bylo dopraveno na 20 tisíc Romů, kdy většina byla zplynována. Kde Němci

nedeportovali Romy do koncentračních táborů, tam genocidu podpořilo domácí

obyvatelstvo, v Jugoslávii ustašovský režim, v Maďarsku fašisté šípového kříže.

Během války zemřely dvě třetiny polských Romů. Ve vyhlazovacím táboře

Treblinka našlo smrt přes 2.000 Romů. Kolik to bylo v případě Sobiboru a Belzece není

známo, neboť se nedochovaly žádné záznamy. Stejně tak je velmi obtížné určit alespoň

přibližný počet usmrcených Romů během nacistické nadvlády, některé zdroje hovoří o 250

tisících obětí a jiné dokonce o 800 tisících.

2.10 Odsouzení za šoa

Proces s válečnými zločinci začal 20. listopadu 1945 v Norimberku. Mezinárodnímu

soudu předsedaly čtyři vítězné mocnosti. Ze svých činů se zodpovídalo 21 obviněných98.

Mezi nacistickými zločiny zaujímala pevné místo i genocida. K trestu smrti byli odsouzeni

mimojiné Herrman Goring (spáchal v cele sebevraždu), Wilhelm Keitel, Joachim

von Ribbentrop, Hans Frank, Alfred Jodl a další. Trest doživotí dostal Rudolf Hess, Walter

Funk  a  další.  Za  zmínku  stojí  dvacetiletý  trest  Alberta  Speera  (Hitlerův  ministr  a  dvorní

architekt), který zemřel v Londýně 1981, po svém propuštění napsal několik knih. Je

na každém aby si udělal obrázek o tom, zda to byl trest přiměřený, tím spíš, pokud

nebudeme odhlížet od faktu, že v pracovních táborech, kde se např. lámala žula pro

Speerovy stavby, a kde se osobně vyskytoval na oficiálních návštěvách, zemřely tisíce

vězňů v nelidských podmínkách a často hlady.

Ještě bych se chtěl věnovat dvěma hlavním viníkům genocidy za druhé světové války

97 ARAD, J.: Belzec, Sobibor, Treblinka (BB/art, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-7341-700-6), str. 159
98 Některé zdroje uvádějí 24 obviněných. Pozn. autora
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a to Adolfu Eichmannovi a Rudolfu Hössovi. Eichmann byl koncem války natolik

prozíravý, že věděl, že pod svým skutečným jménem nemá šanci na útěk, proto se vzdal

spojeneckým armádám pod jménem Otto Eckmann. V roce 1950 se mu podařilo uprchnout

do Buenos Aires, kde jako Ricardo Klement vlastnil farmu na chov králíků. V Argentině se

o něj začala zajímat izraelská tajná služba Mosad. Podařilo se jej unést do Izraele a tam

soudit. Během pěti měsíců v roce 1961 byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti. Byl

popraven na konci května 1962.

Rudolf Höss takové štěstí neměl a byl dopaden již v roce 1946, nezachránila ho ani

ampulka s kyanidem, která se mu rozbila několik dní před jeho dopadením.

U norimberského procesu vystupoval jako svědek v procesu s Ernstem Kaltenbrunnerem,

sám byl souzen u soudu ve Varšavě, kde byl odsouzen k trestu smrti. Tento byl vykonán

v dubnu 1947 oběšením. Ironií osudu pro tohoto muže bylo místo jeho popravy, byl totiž

oběšen na šibenici za krematoriem 1 v táboře Osvětim, na dohled od vily, kterou obýval se

svou rodinou.

Proces s dozorci z nacistických táborů akce Reinhard proběhl před německými soudy

v roce 1965. V Mnichově se konal soud s Josefem Oberhauserem a dalšími šesti

obviněnými, kteří sloužili v Belzeci. Z tábora Sobibor bylo obžalováno několik hlavních

esesmanů, hlavním obžalovaným byl Kurt Bolender.99 Tito byli souzení v Hagenu, proces

trval od září 1965 do prosince 1966. Treblinské soudy byly dva, při tom prvním,

mezi říjnem 1964 a srpnem 1965, byl souzen v Dusseldorfu zástupce velitele tábora Kurt

Franz100. Druhý proces probíhal od září 1969 do prosince 1970 a souzen byl velitel tábora

Franz Stangl.101

99 V roce 1961 bylo zjištěno, že je zaměstnán v nočním klubu. Byl zatčen a souzen, několik měsíců před
vynesením rozsudku spáchal v cele sebevraždu, v dopise na rozloučenou uvedl, že se cítí být nevinen. Pozn.
autora
100 Po válce pracoval v Dusseldorfu jako kuchař, v roce 1959 byl zatčen a v roce 1965 odsouzen na doživotí,
v roce 1993 byl propuštěn pro špatný zdravotní stav, zemřel 1998.  Pozn. autora
101 Po válce byl zadržen, ale podařilo se mu uprchnout do Itálie a následně do Sýrie, kde žil přibližně 3 roky,
poté utekl a žil v Brazílii, kde jej vypátral Simon Wiesenthal. Byl odsouzen na doživotí v roce 1970, ovšem
už rok po nástupu výkonu trestu zemřel na selhání srdce.  Pozn. autora
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3 „Spravedlivý mezi národy“

3.1 Definice

Z definice vyplývá, že tímto titulem jsou označováni lidé nežidovského původu, kteří

nezištně pomáhali Židům během holokaustu. „Titul je odvozen ze staré židovské legendy,

podle níž osud světa závisí na třiceti šesti cadikim (spravedlivých). Ti nemohou snést

křivdu páchanou na druhých a přejímají na sebe jejich utrpení. Jen díky nim není svět

Bohem zatracen.“102

„Památník Yad Vashem103 je instituce, která byla založena v roce 1953 izraelským

parlamentem Knessetem s účelem zachovat a rozvíjet památku na šest milionů Židů, kteří

zahynuli v holocaustu a mezi jiným také pečovat o ty nežidy, kteří zachránili židovské

občany během holocaustu, to znamená také uchovávat jejich památku a oceňovat je. Titul

Spravedlivý mezi národy má svou genezi z citátu v Talmudu: „kdo zachránil jeden lidský

život, zachrání celý svět“.104

Vyznamenání jako takové se uděluje od března 1963, kdy byla při památníku Yad

Vashem zřízena Komise pro rozpoznávání Spravedlivých, vedená nejvyšším Izraelským

soudem. Vyznamenaní jsou především obyčejní lidé, ti kteří našli dost odvahy a rozhodli

se, že nestačí jen přihlížet. Dnes jsou mezi držiteli lidé ze 45 různých zemí, různých

národností a vyznání. Spojovalo je jedno, nezištná pomoc druhým. Projekt je de facto

založen na tom, že každý jedinec je zodpovědný za své činy. Je zde tedy silná snaha najít a

označit ty, kteří byli ochotni pomoci utlačovaným Židům a také se nebáli vystoupit z řad

kolaborantů, vrahů a mlčenlivých diváků. Na počest českých vyznamenaných byla v roce

2005 umístěna na Pinkasovu synagogu v Praze pamětní deska, na které jsou uvedena

jména vyznamenaných. Česká republika má podle poslední oficiální statistiky k 1. lednu

2014 celkem 114 vyznamenaných, ovšem během února byl vyznamenán další Čech a to

pan Emanuel Zíma, který zachránil život několika slovenským a maďarským Židům.105

102 LUDVÍKOVÁ, M.: Darované životy: Příběhy českých a moravských Spravedlivých mezi národy
(Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007, ISBN 978-80-7041-382-1), str. 17
103 Jméno památníku je odvozeno z biblického verše: „A dám jim ve svém domě a na svých hradbách
památník se jménem (yad vashem), jež nebude vymýceno.“ (Iz 56:5). Zdroj (1.2.2014):
http://www1.yadvashem.org/yv/en/about/index.asp pozn. autora
104 Doslovná promluva PhDr. Miloše Pojara v pořadu České televize Kosmopolis, 2007
105 Získáno ze stránek ROZHLAS.CZ (26. 3. 2014): http://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/titul-
spravedlivy-mezi-narody-ziskal-dalsi-cech-za-valky-zachranil-13-zidu--1319009
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3.2 Podmínky pro jeho udělení

Žadatel o vyznamenání musí splňovat několik následujících náležitostí, aby mohl být

uveden mezi Spravedlivé. Náležitosti jsou následující:106

1. Pomoc musela být nabídnuta člověkem nežidovského původu těm Židům, kteří byli

v bezvýchodné situaci a hrozila jim smrt nebo deportace do koncentračního tábora.

2. Zachránce si musel uvědomovat, že takovou pomocí riskuje svůj život, bezpečnost a

osobní svobodu (nacisté považovali pomoc Židům za hrdelní zločin).

3. Zachránce nesměl požadovat žádnou materiální nebo jinou finanční kompenzaci

za nabídnutou pomoc.

4. Taková pomoc nebo záchrana je ověřena zachráněným nebo očitými svědky, a pokud

je dostupná, tak archivní dokumentací.

Pomoc Židům ze strany jejich zachránců byla různá, většinou se však týkala

některého z následujících prvků107:

1. Židé byli schováni buď u někoho doma nebo v náboženské či laické komunitě.

Podporováni a utajováni byli lidmi z okolí. Ve východní Evropě byly pro tyto účely

nejčastěji používány vykopané sklepy pod domem, stájí, chlívem či kůlnou, kde byli Židé

ukrýváni a kam jim bylo nošeno jídlo, ošacení a jiné nezbytnosti. Pro obě strany to byla

nelehká situace, neboť se ukrývaný musel vyrovnat se zimou, hladem, tmou, nemocemi,

samotou, špatnou hygienou atd.

Pro poskytovatele to bylo materiální strádání, hladovění, neustálý strach ad. Židé se

také často schovávali v lesích, v různých rozvalinách, v zoologických zahradách,

na hřbitovech atp., jednoduše na místech, kde nebyli vidět, ale kde jim zároveň mohla být

poskytnuta pomoc a podpora. Dalším ze způsobů bylo vydávání židovských dětí

za nežidovské. Dalším druhem ukrývání je přímo úkryt v bytě či domě, kdy byli Židé

schováváni buď v tajných místnostech, nebo byli v domácnosti např. zaměstnáni108.

106 Získáno z internetových stránek Izraelského ministerstva zahraničních věcí MFA.GOV.IL (2011):
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/6/The+Righteous+Among+the+Nations.htm
107 Získáno z internetových stránek Izraelského ministerstva zahraničních věcí MFA.GOV.IL (2011):
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/6/The+Righteous+Among+the+Nations.htm
108 To je případ pomoci ze strany mého dědy a pradědy, kteří byli napojeni na polský odboj a během války u
sebe v domácnosti postupně schovávali několik židovských dívek, které u nich byly ubytovány a vystupovaly
jako služebné. Nutno dodat, že byl obrovský rozdíl mezi poskytováním pomoci ve východní a západní
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2. Židům byly poskytnuty falešné dokumenty a falešná identita. Falešné dokumenty

poskytovali úředníci, padělatelé, klerikové (křestní nežidovské listy), odbojové organizace

či zahraniční úředníci a vlády ostatních států. Například během roku 1944 Raoul Gustaf

Wallenberg vydal tisícům maďarských Židů pasy a umístil je do budov, které označil jako

teritorium švédské vlády.

3. Židům byl také poskytován transport na bezpečnější místo nebo pomoc při

přechodu hranic do bezpečnější země. Bezpečnějšími oblastmi v tomto případě mohlo

být v roce 1944 například i zmíněné Maďarsko, či některé oblasti Itálie.

4. Židovské děti byly po čas války umisťovány do náhradních rodin. Zejména

v Polsku, Belgii, Francii a Holandsku byla odbojová hnutí, která umisťovala děti do rodin,

aby je tak ukryla před deportací. Výjimkou nebylo ani přijetí dítěte do kompletní rodiny.109

5. Pomoc v koncentračních táborech a ghettech.110 Návštěvy do koncentračních

táborů či do jejich okolí nebyly ničím neobvyklým. Lidé často se Židy chtěli obchodovat a

za jídlo směňovali různé cennosti, naštěstí se našli i tací, kteří jídlo, oděv či léky

poskytovali dobrovolně a navíc s obrovským rizikem, že budou odhaleni. Osobně bych

do této sekce začlenil i pomoc v ghettech, kdy se našli lidé, kteří do ghetta chodili a nosili

tam přes tajné otvory v domech potraviny a léky.111

Svědectví o záchraně může podávat jak sám zachráněný, tak zachránci nebo jejich

potomci. Žádost musí být doplněna o jména, svědky, data, místa atp. Každý jednotlivý

případ zájemce o vyznamenání je složitý a zdlouhavý proces. Po doručení potřebných

dokladů112 pro vyznamenání je vybrán vhodný člen komise, který je obeznámen s jazykem

Evropě, neboť ve východní byl velmi silný antisemitismus a kolaborace, nemluvě o vlivu východní fronty.
Pozn. autora
109 Případ Nicolase Wintona, ač hodný obdivu a úctě, zde nemůže být brán v potaz, neboť Nicolas Winton je
židovského původu a vyznamenání je udělováno lidem nežidovského původu. Jen škoda, že byl během války
jedním z mála, který si uvědomoval skutečný stav věci a konal, co bylo třeba. Pozn. autora
110 Miroslava Ludvíková ve své publikaci Darované životy navyšuje typy pomoci právě o pomoc
v koncentračních táborech, přesto že tento druh pomoci není uveden na oficiálních stránkách památníku Yad
Vashem. I přesto, že byla tato pomoc těžce proveditelná, se našli jedinci, kteří ji poskytli. Pozn. autora
111 Tato skutečnost mi byla potvrzena mým dědou, když jsem s ním dělal rozhovor na bakalářskou práci,
vypověděl, že bylo běžné zásobovat lidi v ghettu potravinami a dalšími potřebnými věcmi. Pozn. autora
112 Vyplněná písemná žádost se posílá  na odbor „Spravedlivých mezi národy“ přímo do památníku Yad
Vashem. Pozn. autora
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a historickým pozadím v dané oblasti, odkud pochází posuzovaný žadatel. Tento rozhodčí

sbírá výpovědi a svědectví přeživších. Taková svědectví jsou většinou získána ze zahraničí

a poté notářsky ověřena a ustanovena za dokumenty. Jestliže jsou dokumenty a výpovědi

relevantní, je případ postoupen dalšímu členovi komise, který opět uváží, zda vyznamenání

udělit či nikoli.113

„Ověření pravdivosti údajů se často táhne celá léta. Nejdříve projde žádost

základním dobrozdáním, zdali je vůbec na místě o ni jednat. Je-li schválen a předána

výboru k projednání, chybí často nutná data, zachránci či zachránění sami již nejsou

naživu a jejich potomci mají potíže se získáním potřebných dokladů, někdy mají své

pochyby členové výboru. Uznání nepřináší ze strany Yad Vashem žádné finanční výhody,

jen čestné osvědčení, medaili, jméno na kamenné tabuli v prostoru památníku (dříve také

zasazení stromku a umístění malého štítku se jménem114, ale na nové stromy už není místo)

a slavnostní předání.“115

„Rada Spravedlivých mezi národy, která rozhoduje o každé žádosti o uznání, má

třicet čtyři členů – právníků, historiků, veřejných osobností, přeživších holocaust a členem

je i penzionovaný soudce Nejvyššího izraelského soudu. Je rozdělena na tři výbory,

v Jeruzalémě, Tel Avivu a Haifě, které se obvykle scházejí jednou měsíčně. Nemohou-li

členové výboru dojít k společnému rozhodnutí, je případ předložen k uvážení a konečnému

rozhodnutí plénu, které se schází každé tři měsíce.“116

„Většinou medaile a uznání Spravedlivým mezi národy či jejich potomkům

slavnostně předává vyslanec státu Izrael na radnici města, kde zachránce bydlí či do jehož

okresu vesnice, v níž bydlel, spadá, a to za přítomnosti starosty a místních hodnostářů.“117

V Zahradě spravedlivých v areálu Yad Vashem je umístěna Zeď cti. Zde jsou zanesena

jména všech lidí, jimž byl titul Spravedlivý mezi národy udělen.118

Od roku 1960 je nezávislá komise složená z 35 členů. Od roku 1962 do roku 1970

vedl komisi Moshe Landau. Mezi léty 1970 až 1995 to byl Dr. Moshe Bejski, od roku 1995

do roku 2005 Jakov Maltz a konečně od roku 2005 do současnosti je to Jacob Turkel.119

113 Překlad z knihy: The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, (2007, Yad Vashem, Jerusalem,
Israel, ISBN: 0-9764425-8-2), str. xv
114 Viz příloha č. 4
115 Terezínské studie a dokumenty 2008, (Institut Terezínské iniciativy 2009, ISBN 978-85924-58-9), článek:
BONDYOVÁ, R.: Pomoc v nouzi největší: Čeští spravedliví mezi národy, str. 155
116 tamtéž, str. 158
117 tamtéž, str. 163
118 Získáno z internetových stránek MODERNIDEJINY.CZ (2.1.1014): http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek-pamatnik-obeti-a-hrdinu-holocaustu-jad-vasem-v-jeruzaleme-1308/
119 Překlad z knihy: The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, (2007, Yad Vashem, Jerusalem,
Israel, ISBN: 0-9764425-8-2), str. xiv
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3.3 Motivace k pomoci

Pomoc obětem byla spíše vzácná a v naprosté většině případů byla poskytována na

poslední chvílí, stejně tak málokdy vzešla iniciativa od těch, kteří pomáhali. Zatímco

v Dánsku byly potencionální oběti často vyhledávány, jinde v Evropě si pomoc hledaly

samy oběti, nebo pro ně byla pomoc nějakým způsobem zorganizována.120

V zásadě existovaly dva druhy pomoci. První druh pomoci byl příležitostný a

dočasný, mohlo to být varování oběti před blížícím se nebezpečím, nebo jednorázový

přísun potravin, ošacení či peněz. Druhá forma pomoci byla trvalejší, jednalo se tedy o

dlouhodobější ukrývání. Často to lidé dělali pro peníze, pak se ale nejednalo o opravdovou

pomoc, ale spíše o vidinu zisku.121

Jaká byla motivace zachránců, proč pomáhali? To je otázka, kterou si pokládá snad

každý, kdo o vyznamenání kdy slyšel. To je i jedno z témat, na které budu hledat odpověď

ve svém pozdějším výzkumu. Ze sociologických průzkumů provedených

na vyznamenaných vyplývá, že schopnost empatie a soucitu sice patřila mezi vlastnosti

zachránců, ale problematika sama není tak jednoduchá. Všichni autoři věnující se tomuto

tématu však shodně tvrdí, že zachránce musel být výjimečná, sebevědomá a silná osobnost,

která uměla soucítit, slitovat se a v nouzi pečovat o nežádoucí/perzekuovanou osobu či

skupinu. V mnoha případech však také přicházela žádost o pomoc od zachráněných. Sami

zachránci své činy nepovažují za cosi obdivuhodného. Pomoc Židům je pro ně samozřejmá

pomoc trpícímu, mnozí dokonce chápali svou pomoc jako křesťanskou povinnost. 122

Tzvetan Todorov chápe statečnost zachránců jako formu nenásilného boje proti

nacismu. Jejich chování stojí na pomezí všedního a heroického chování. Zachránci se sami

nijak neidentifikují s heroickým modelem, po válce gratulace kolikrát odmítají a pomoc

berou za samozřejmou povinnost. Proč? „Především proto, že na rozdíl od hrdinů

pokládají život jednotlivého člověka za nepominutelnou hodnotu a nezhlížejí se

ve smrti.“123 Tito lidé riskují uváženě a neusilují o to obětovat život, v tom se podle

Todorova liší od hrdinů. Zachránci nepoužívají zbraně a nechtějí do války, přestože vědí

moc dobře, kdo je nepřítel. Odmítají ničit životy jedněch kvůli zachování životů

120 HILBERG, R.: Pachatelé, oběti, diváci, (Argo, 2002, ISBN 80-7203-472-3), str. 191
121 tamtéž, str. 171
122 LUDVÍKOVÁ, M.: Darované životy: Příběhy českých a moravských Spravedlivých mezi národy
(Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007, ISBN 978-80-7041-382-1), str. 24
123 TODOROV, T.: V mezní situaci (Mladá fronta, Praha 2000, ISBN 80-204-0853-3), str. 246
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druhých.124

Další čím se dají specifikovat zachránci je to, že nebojují za abstrakce, ale

za jednotlivce. Nezabývají se ideály a úkoly, ale konkrétními lidmi. „Moc nerozumějí

tomu, proč se o ně těch pár historiků zajímá, slávu odmítají tak důsledně, že v knihách, jež

jsou jim věnovány, nechtějí vystupovat pod svými pravými jmény.“125

Zachránci nepředstavují v žádném národě početnou kategorii. Todorov ve své knize

zmiňuje  studii  Nechamy  Tecové,  která  se  snažila  určit  povahové  rysy,  politické  nebo

náboženské názory lidí, kteří se rozhodli pomoci. Tecová ve své práci prostudovala

poměrně významný vzorek polských zachránců, kterých je největší množství. Došla

k výsledku, že zachránce musí disponovat poněkud protikladnými vlastnostmi. Zachránci

jsou lidé nekonformní, tedy nepodřizují své chování sousedům či dokonce zákonům.

Vnímají se spíše jako osoby na okraji společnosti či mají vzpurného ducha. Hlavně jsou

vybaveni citlivým svědomím a dokáží rozlišovat dobro a zlo, přesto nejsou milovníky

zásad, kterým by stačilo hýčkat abstrakce. Tíhnou k universalitě, protože jsou připraveni

pomáhat neznámým lidem. Neberou se za ideály, ale za konkrétní lidské bytosti.126

3.4 Hromadná pomoc

Mezi ojedinělé případy pomoci patří ten, který započal v roce 1942, kdy se obyvatelé

holandské vesnice Nieuwlande domluvili, že v každém domě schovají židovskou rodinu

před hrozbou deportace. Celá obec tehdy táhla za jeden provaz a svou pospolitostí

dokázala snížit riziko prozrazení. Za tento hrdinský čin bylo vyznamenání odměněno 117

obyvatel vesnice.

Obdobou je francouzská protestantská vesnice Le Chambon-sur-Lignon, která

poskytla pomoc prchajícím Židům. Nejprve je ukryla a poté pomohla přepravit

do neutrálního Švýcarska.

Vyznamenány byly také některé odbojové organizace, mezi nimi i dnes již

legendární podzemní organizace polské exilové vlády s názvem Żegota (Rada pro pomoc

Židům). Organizace si dala za úkol pomáhat Židům a nacházet pro ně bezpečné útočiště.

Organizaci se díky síti spolupracovníků podařilo obstarat bydlení či dokumenty pro tisíce

Židů. Nejznámější postavou organizace byla bezesporu Irena Sendlerová, které se mimo

jiné podařilo vyvézt z Varšavského ghetta přibližně 2.500 dětí.

124 tamtéž, str. 246
125 tamtéž, str. 247
126 TODOROV, T.: V mezní situaci (Mladá fronta, Praha 2000, ISBN 80-204-0853-3), str. 250



50

3.5 Památník obětem holokaustu Yad Vashem

„V roce 1953 schválil izraelský parlament zákon o Památníku Yad Vashem, mezi

jehož úkoly patří nejen zachování památky šesti milionů obětí šoa, jeho výzkum a sběr

dokumentů, ale také ocenění Chasidej umot haolam: Spravedlivý mezi národy, jimž jsou

dekorováni ti, kteří se nezištně zasloužili o záchranu Židů. Trvalo několik let, než se

činnost památníku rozběhla, než se stanovila pravidla pro udělování ocenění.“127

Památník zbudovaný pro uctění památky obětí a hrdinů holokaustu Yad Vashem je

monumentálním komplexem budov, pomníků, alejí a soch. Byl zřízen v roce 1953 na hoře

Har Hazikaron v Jeruzalémě. Základní myšlenkou a posláním památníku je uchovat a

připomínat si památku na židovské oběti války a nacistické genocidy, připomenout si

hrdinství a odvahu mnohých židovských bojovníků a také těch, kteří mnohé Židy

zachránili. Velkou devizou je i snaha detailně dokumentovat historii židovského národa v

období holokaustu.128

Jednou z hlavních funkcí památníku je také vzdělávání, osvěta a rozvoj dějinné

paměti. Památník dokonce provozuje semináře s českými učiteli v Čechách či v Izraeli.

S památníkem je také spjato fungování Mezinárodní školy pro výuku holokaustu.

Na stránkách památníku, tedy http://www.yadvashem.org/, lze také najít návod v českém

jazyce, jak a co vyučovat o holokaustu. Jsou zde také k přečtení zajímavé články

pro dospělé a dokonce i pro dětské čtenáře, to vše v českém jazyce.

Na ploše přibližně 4.200 metrů čtverečních se rozkládá Muzeum historie holokaustu,

které bylo otevřeno v roce 2005. Toto masivní betonové muzeum je vybudované převážně

z betonu a ve svých útrobách má několik dalších pavilónů. Tvar budovy připomíná ostré

trojúhelníkové hranoly, které sedí na skále a vyhlížejí do prázdna. Právě onen výhled může

symbolizovat mnoho témat, které návštěvníka při prohlídce napadnou. Většina sálů je

ukrytých v podzemí, tyto tvoří komplex deseti tématických okruhů, kdy každý nese své

téma. Okruhy jsou řazeny chronologicky, od počátku holokaustu až po jeho konec.

V jednotlivých místnostech se návštěvník může seznámit jak s historií holokaustu a jeho

plynutím, tak i s konkrétními osudy jednotlivců a skupin, nechybějí ani artefakty z běžného

života v táborech či ghettech.

Součástí Yad Vashem je největší a nejobsáhlejší archiv dokumentů o holokaustu

127 Terezínské studie a dokumenty 2008, (Institut Terezínské iniciativy 2009, ISBN 978-85924-58-9), článek:
BONDYOVÁ, R.: Pomoc v nouzi největší: Čeští spravedliví mezi národy, str. 153
128 Získáno z internetových stránek MODERNIDEJINY.CZ (2.1.2014): http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek-pamatnik-obeti-a-hrdinu-holocaustu-jad-vasem-v-jeruzaleme-1308/
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na světě, v němž se uchovává téměř 70 miliónů stran dokumentů, přes 250 tisíc fotografií a

několik tisíc dokumentárních filmů.129 Samozřejmostí je knihovna věnující se problematice

holokaustu, k dostání jsou zde publikace v mnoha světových jazycích. Zbudováno bylo

také vzdělávací centrum, kde mohou návštěvníci v klidu a o samotě najít odpovědi

na palčivé otázky různého charakteru, mám na mysli samotnou genocidu, otázky dobra a

zla, poučení se z chyb, existence a svrchovanost Izraele, židovská identita atp.

V památníku se nachází i Herzlova hora, kde je situováno muzeum i hrob zakladatele

sionismu Theodora Herzla. V areálu je mimo jiné muzeum umění holokaustu, kde jsou

umístěna umělecká díla vzniklá za války v ghettech či táborech, stejně tak jako díla

věnující se holokaustu ztvárněná současnými umělci.130

Jak již bylo řečeno, v památníku se nachází množství dalších menších památníků,

které odkazují na oběti holokaustu. Osudy všech Židů odvlečených do ghett,

koncentračních nebo vyhlazovacích táborů připomíná Památník deportovaných. Ten je

ztvárněn jako dobytčí vagón německých říšských drah a připomíná „konečné řešení

židovské otázky“. Památku všech Židů, kteří zemřeli v koncentračních táborech, připomíná

Pamětní dvorana, která svým vzhledem ztvárňuje krematorium. Jeden a půl milionu

dětských obětí tohoto hromadného vyvražďování připomíná Památník dětí, který je

vytesán do podzemní jeskyně. Jména a životopisné údaje miliónů zavražděných jsou

vyryta do instalace, která nese název Stránky svědectví. Jména obětí jsou uchována

ve Dvoraně jmen a odkazují tak na konkrétní osudy konkrétních lidí a ne na pouhá čísla.

Monumentální expozicí je také Údolí komunit, tedy připomínka několika tisíců měst z celé

Evropy, jejichž židovské komunity byly decimovány za holokaustu.131

Podstatnou část v památníku tvoří Alej132 a Zahrada spravedlivých, kde má téměř

2000 nositelů zasazen svůj pamětní strom, který je doplněn o destičku, na které je vyryto

jméno Spravedlivého.133 Alej byla slavnostně otevřena v roce 1962 a zasazení stromu

tehdy symbolizovalo zrození nového života, který de facto zachránci darovali potomkům

zachráněných. V aleji je také umístěno sousoší na počest neznámým a zesnulým

129 tamtéž
130 Získáno z internetových stránek MODERNIDEJINY.CZ (3.1.2014): http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek-pamatnik-obeti-a-hrdinu-holocaustu-jad-vasem-v-jeruzaleme-1308/
131 tamtéž
132 Viz příloha č. 5
133 V Aleji Spravedlivých je i destička, na které je vyryto jméno mého dědy a jeho rodičů. Na jejich počest
byl vysazen strom, pod kterým je tabulka se jménem naší rodiny umístěna. Z konceptu vysazování
památných stromů se po několika letech upustilo pro nedostatek místa. Při rozhovoru pro mou bakalářskou
práci se narátor vyslovil následovně: „A na památku mých vzácných rodičů, a mou byl zasazen strom v Aleji
Spravedlivých v Jeruzalémě.“ Pozn. Autora
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zachráncům.

3.6 Vyznamenání v číslech

Jsem rád, že se dnes o holokaustu stále hodně hovoří, možná i více než kdy dříve.

Média nám přináší i po tolika letech velmi často nějakou zprávu, která s tímto tématem

souvisí. S odstupem času jsou prostudovávány další a další archiválie, které se k šoa

vztahují.

O rozvoji povědomí svědčí i množství vyznamenaných, které je rok od roku vyšší.

Živých vyznamenaných je sice čím dál tím méně, o to více je pak těch, kteří jsou

vyznamenáni in memoriam. Během psaní své bakalářské práce jsem použil statistiky

z roku konce roku 2010, kdy bylo nalezeno ve 45 zemích světa celkem 23.788

Spravedlivých mezi národy.134 K 1. lednu 2014 počet vyznamenaných opět vzrostl, za tuto

dobu přibylo 1483 vyznamenaných135, číslo tak stouplo na 25.271.136

O tom, jestli je konečné množství vyznamenaných velké nebo malé, se dá jen

spekulovat, např. protektorát Čechy a Morava137 byl okupačními orgány velice přísně

střežen. V protektorátu na jednoho okupačního úředníka připadalo 790 protektorátních

obyvatel, naproti tomu v okupované Francii na jednoho úředníka připadalo 15.000

obyvatel.138

Například v Polsku, kde bylo mezi první a druhou světovou válkou 10,3 % Židů139

z celkového počtu obyvatel a nacistická okupace tam vládla železnou rukou, se našlo

6.454140 Spravedlivých. Na Ukrajině zase značná část obyvatel pomáhala okupantům

v pronásledování Židů141, a přesto se našlo mezi Ukrajinci 2.185 Spravedlivých

134 Statistika získaná z internetových stránek památníku YAD VASHEM (4.2.2014):
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp
135 Pro doplnění množství vyznamenaných viz tabulka č. 2
136 Statistika získána z internetových stránek památníku YAD VASHEM (23. 3. 2014):
http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp
137 Ústav  pro  jazyk  český  Akademie  věd  ČR  jasně říká,  že  protektorát  Čechy  a  Morava  by  se  měl  psát
s malým „p“ na začátku, protože jde pouze o druh správy daného území. Přesto se v mnoha textech objevuje
velké „P“.
138 Terezínské studie a dokumenty 2008, (Institut Terezínské iniciativy 2009, ISBN 978-85924-58-9), článek:
BONDYOVÁ, R.: Pomoc v nouzi největší: Čeští spravedliví mezi národy, str. 173. Pozn. autora
139 Statistika je uvedena v knize: The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations: Rescuers of Jews
during the Holocaust, (2007, Yad Vashem, Jerusalem), na zadním přebalu. Pozn. autora
140 V roce 2008 bylo vyznamenáno 6.004 Poláků, za 6 let celkový počet vzrostl o 450, to dokládá, že
vyznamenávání je stále živé a jen potvrzuje vzrůstající množství vyznamenaných. Pozn. Autora
141 Téměř veškeré židovské obyvatelstvo, které zůstalo na ukrajinském území po odchodu Rudé armády, bylo
pozabíjeno a velkou měrou se na tom podílely i ukrajinské milice. Například v Žitomiru obklíčili Ukrajinci
židovskou čtvrť, kde bylo zabito a zaregistrováno 3.145 Židů. Zdroj: HILBERG, R.: Pachatelé, oběti, diváci,
(Argo, 2002, ISBN 80-7203-472-3), str. 93
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mezi národy.142

Množství vyznamenaných by samozřejmě bylo v celém světě vyšší, protože mnoho

těch, kteří pomáhali Židům během druhé světové války, bylo zajato a popraveno. Navíc ne

všichni o vyznamenání požádali, nebo jim také nemuselo být uděleno, neboť podle

ustanovení rady Chasidej umot haolam musí být nejméně dvě svědectví o skutečnostech

pomoci.

3.7 Pamětní medaile, diplom a životní příběh zachránce

Jak již bylo zmíněno, každý Spravedlivý mezi národy dostane čestnou medaili se

svým jménem, certifikát143 Spravedlivého  a  jeho  jméno  je  navíc  vytesáno  do  Zdi  cti

v Zahradě spravedlivých mezi národy v památníku Yad Vashem. Darovaná medaile144 má

na jedné straně vyražen citát z Talmudu: „Kdo zachránil jeden lidský život, zachrání celý

svět“. Design medaile navrhoval Nathan Karp. V roce 1965 bylo cca 50 medailí raženo

z bronzu. Od roku 1965 byly zhotovovány ze stříbra a od roku 1980 jsou měděné. Průměr

medaile je 59 milimetrů a váha se pohybuje kolem 120 gramů (v závislosti na druhu

materiálu).145

Internetové stránky památníku Yad Vashem jsou dělány až s neuvěřitelnou pílí a

pečlivostí, na stránkách je totiž nově k on-line dohledání také příběh vyznamenaného a

nejen to. Po vyplnění jména zachráněného či zachránce do vyhledávacího políčka může

každý zjistit, zda se pod tímto jménem ukrývá vyznamenaný. Pokud tomu tak je, tak lze

vyhledat, kdy bylo vyznamenání uděleno, zda má vyznamenaný zasazen strom, zda přežil

holokaust, jakého je vyznání, zda byl někdo vyznamenán s ním, kde pomoc poskytl, jaký

měla pomoc charakter, jaké je jméno zachráněného atp. Především je zde uveden i

zkrácený příběh o tom, jak ta která pomoc probíhala, je zde fotka plakety a případně i

zasazeného stromu. Množství informací, které byl Yad Vashem schopen za ty roky

nashromáždit a zpracovat, je až neuvěřitelně vysoké.

142 Terezínské studie a dokumenty 2008, Institut Terezínské iniciativy 2009, ISBN 978-85924-58-9, článek:
BONDYOVÁ, R.: Pomoc v nouzi největší: Čeští spravedliví mezi národy, str. 153
143 Viz příloha č. 2
144 Viz příloha č. 3
145 Získáno z internetových stránek YADVASHEM.ORG (1.2. 2014):
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/honoring_the_righteous.asp
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4 Životní příběhy vyznamenaných

Kritéria pro výběr narátorů jsem zmínil již v metodologické části. Nyní bych tedy

zobecnil samotné rozhovory. Všechny se vztahují k nabídnuté pomoci lidem, kteří ji ve

válečných dobách potřebovali. Podmínkou je, že tito lidé byli zároveň Židé. O všech

rozhovorech se dá říci, že jsou to životopisná vyprávění s chronologickým postupem a

akcentem na dobu druhé světové války. Obrovskou výhodou je proškolenost tazatelů,

kterým se poměrně dobře podařilo narátorům příliš nevstupovat do toku myšlenek a pokud

se tak stalo, tak je často navedli zpět na původní trasu vyprávění.

Orální historie a metodologický přístup s ní spojený je dynamický proces, který se

neustále vyvíjí, čili dnes by vedení rozhovoru zřejmě vypadalo trochu odlišně, nicméně se

domnívám, že pro účely mé práce jsou rozhovory vyrovnané a naprosto dostačující. Délka

použitých rozhovorů se různí, pohybuje se nejčastěji v rozmezí mezi 90 a 150 minutami.

Životní příběh narátora už byl dotazovateli dříve znám, čili tazatelé měli jasný cíl

výzkumu. Rozhovory byly kvalitně nahrané a až na dva případy bylo narátorům velmi

dobře rozumět. V jednom případě byla aktérka silnou kuřačkou a v druhém případě se

narátor neustále odchyloval od nahrávacího zařízení a navíc šeptal, takový rozhovor

vyžadoval několikeré přehrání. Třetí osoby relativně respektovaly samotné rozhovory,

pouze v jednom případě zazvonil telefon a v druhém případě do rozhovoru vstupoval

manžel aktérky, který si přál rozhovor ukončit, neboť se domníval, že pozbývá významu.

Rozhovory se povětšinou nahrávaly v průběhu devadesátých let minulého století a je

s podivem, jak velkého rozsahu projekt USC Shoah Foundation dosáhl a kolik se podařilo

nasbírat rozhovorů vztahujících se k době druhé světové války.

Téměř všichni narátoři pocházejí více méně ze skromných poměrů, do kterých se

narodili. Velmi často mají či měli více sourozenců. V naprostém minimu případů byl

vyznamenáním obdarován pouze jeden člen rodiny, ale většinou to bylo více členů, kteří se

na pomoci podíleli.

Čistě z protektorátu Čechy a Morava není žádný rozhovor, neboť v Centru Malach

není v databázi žádný z těchto příběhů přítomen. Dá se to připsat několika málo důvodům:

· Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 bylo území

protektorátu jedním z nejvíce sledovaných

· Území protektorátu bylo poměrně malé a pomoc složitá
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· Vyznamenaných bylo celkem 116 (řada z nich in memoriam)

Použité rozhovory přejímám, takže práce má samozřejmě své analytické a interpretační

mantinely. Domnívám se, že není příliš na místě pouštět se do rozsáhlých psychologických

analýz a širokých úvah, protože si myslím, že je to oblast, u které by měl být autor

přítomen i samotnému rozhovoru.

Zkoumaný vzorek je navíc poměrně rozsáhlý (12 rozhovorů) a není tak v mé práci

dostatek místa na psychologickou analýzu, neboť se domnívám, že jde o tak složitý a

komplexní proces, že by v takovém případě práce vydala na několik stovek stran.

Soustřeďuji se na předem jasně daná a vymezená témata, která jsou v rozhovorech

obsažena.

4.1 Základní údaje o narátorech

4.1.1  John Damski
(datum pořízení rozhovoru: 20. 12. 2004, jazyk rozhovoru: angličtina, místo: Van Nuys,

Kalifornie, USA). Narozen roku 1914 v Německu. V roce 1919 se s rodiči a pěti

sourozenci (John Damski byl druhý nejstarší) odstěhoval do Polska, do obce Solec-

Kujawski. Vystudoval elektrikářskou školu, mezi jeho hlavní koníčky patřil sport.

Začátkem druhé světové války se odmítl přihlásit k německé národnosti, byl tudíž

poslán do Generálního gouvernementu. Při pokusu o útěk do Maďarska byl chycen a

zatčen. Vězněn byl spolu se zástupci z řad inteligence, která byla postupně popravována či

odvážena do koncentračních táborů. Narátor se díky znalosti němčiny ze situace vylhal a

opustil vězení. Podařilo se mu najít bratra, se kterým odcestovat do klidnější části Polska,

do města Zamosc, kde se stavěla základna pro německé letectvo. John Damski zde získal

práci a z nedalekého tábora, kde byli vězněni Židé, si vybral několik mužů na výpomoc. To

byli první Židé, kterým pomohl. Protože potřeboval další pomocnou sílu, rozhodl se

vyrazit do varšavského ghetta. Zde se mu podařilo v nákladním voze provést dalších deset

židovských pasažérů.

John Damski bydlel u rodiny Rozenových, která měla dceru Christinu, do které se

narátor zamiloval. Christina byla Židovka a nelegálně utekla ze Lvova. Díky znalosti

několika odbojářů se narátorovi podařilo ve Varšavě získat falešné dokumenty

pro Christinu a její matku Zophii (podle nových dokladů byla Christina narátorovu ženou a

Zophia narátorovou tetou). Kvůli udáním následovalo několik přesunů. Nakonec se John
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Damski rozhodl poslat Zophii, jež měla kvalitní dokumenty, na práci do Německa.

Zatímco on se přestěhoval s Christinou do města Olsztin, kde pracoval jako fotograf.

Opět začaly prosakovat informace o tom, že je jeho žena Židovka, následoval tedy

urychlený přesun do Varšavy, kde pracoval v obchodě s ovocem a zeleninou. Tento

obchod prodával zboží prominentním Němcům. Ve Varšavě je zastihlo i varšavské

povstání, museli se ukrývat a nakonec byli zatčeni. John se díky znalosti němčiny mohl

vydávat za Němce a to mu zachránilo život. John Damski i jeho žena se dočkali zdárného

konce války. Po válce se odstěhovali do Gdaňsku a po několika letech odjeli

za Christininou matkou do USA.  John Damski byl vyznamenán Spravedlivým mezi

národy v roce 1988. Vyznamenání mu bylo uděleno za záchranu několika lidských životů.

Mezi zachráněnými je i narátorova žena, která byla přítomna v posledních minutách

rozhovoru.

4.1.2  Elena Faklová
(rozená Maradíková, datum pořízení rozhovoru: 31. 3. 1998, Bánská Bystrica, Slovensko,

jazyk slovenština). Narozena roku 1925 v Prešově. Narátorka studovala gymnázium spolu

se svým bratrem Martinem. Jejich otec pracoval u policie, což se později ukázalo jako

veliká výhoda při pomoci Židům, ovšem v roce 1944 byl deportován do koncentračního

tábora, později zemřel v táboře Bergen Belsen.

Rodina Maradíkova bydlela ve stejném domě jako mladí muži Martin Weil a Ján

Kohol, kteří pomáhali v místním zlatnictví. Pan Maradík, který pracoval u policie, se

z interních informací dověděl, že budou do koncentračních táborů deportovat i mladé

muže, proto doporučil panu Weilovi a Koholovi, aby se ukryli. Martin Weil a Ján Kohol se

schovali na půdě domu Maradíkových. O oba mladé muže se starala především matka paní

Faklové. Pan Maradík u sebe nosil ohlašovací list obou mužů, pro případ, že by bylo třeba

muže legálně prokázat. Židé byli schováváni až do roku 1945.

Po válce rodina odešla Maradíkova do Košic, ovšem už bez otce, který válku

nepřežil. Později se paní Faklová vdala a měla 3 děti. Oba židovští muži se dočkali konce

války. V době natáčení rozhovoru byli stále naživu, jeden žil v USA a druhý v Brazílii.

Vyznamenání bylo paní Faklové a její rodině uděleno v roce 1993.

4.1.3  Ivan Glesk
(konání rozhovoru: 20. 1. 1998, Bratislava, Slovensko, jazyk slovenský). Narozen v roce

1929 v Lučenci. Pan Glesk o sobě tvrdí, že měl tvrdou výchovu, která však měla

humanistický charakter. Otec pana Gleska byl členem partyzánské skupiny, což ovlivnilo i
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narátora, který také pomáhal partyzánům, když monitoroval situaci a informoval

partyzánské hnutí o pohybu německé armády.

Záchrana přišla nečekaně. Jednoho dne u dveří zaklepal mladý muž s prosbou, že se

potřebuje ukrýt, byl to Žid jménem Weiss. Rodina Gleskova mu zajistila falešné doklady a

převedla ho přes několik obcí k partyzánům, se kterými nakonec bojoval proti Němcům.

Pan Weiss se už pod jménem Valenta dožil roku 1996. Narátor získal vyznamenání v roce

1997.

4.1.4  Ladislav Gondzsar
(konání rozhovoru: 30. srpen 1996, město Bytča, Slovensko, jazyk slovenský). Narozen

v roce 1906. Pan Gondzsar se vyučil jako zámečník a elektrikář. V roce 1935 se oženil a

přestěhoval do Bytče, kde žil v podnájmu v domě židovské rodiny. Během deportací se

v domě ukrylo 7 Židů, kterým pan Gondzsar s manželkou pomáhali po několik měsíců,

vařili jim a starali se o ně, informovali o událostech atp. Pan Gondzsar navíc jako spojař

informoval místní partyzány o pohybu německých vojsk. Židé byli ukrýváni

až do osvobození v roce 1945. Dočkali se konce války, kdy část přeživších odjela do Jižní

Ameriky a část do Izraele. Vyznamenání Spravedlivý mezi národy narátor obdržel v roce

1985.

4.1.5  Husárová Irena
(rozená Móžiová, konání rozhovoru: 18. 12. 1997, Bratislava, Slovensko, jazyk

slovenský). Narátorka se narodila v roce 1941 v Bratislavě. Otec se jmenoval Julius a

matka Valeria. Paní Husárová hovoří o pomoci, kterou poskytovali její rodiče, když byla

ještě malá. Otec byl hudebníkem a hrál v orchestru, odtud si prý přinesl mravní zásady.

Během války se rodině Móžiových podařilo zachránit židovskou dívku, která našla útočiště

přímo v rodině. Zachráněná dívka vyhledala narátorčinu rodinu na základě předchozího

kontaktu. Před úřady byla dívka vydávána za příbuznou, která přijela na prázdniny.

Narátorka si na události vzpomíná jen útržkovitě, ale doplňuje fakta o vyprávění rodičů.

Se zachráněnou židovskou dívkou je v pravidelném kontaktu. Rodina Móžiova byla

vyznamenána v roce 1997.

4.1.6  Masiar Jozef
(datum konání rozhovoru: 28. 1. 1998, Námestovo, Slovensko, jazyk slovenský). Narozen

v roce 1932, pocházel z chudší rodiny a měl další dva sourozence. Pan Masiar pomohl

spolu se svou rodinou přežít rodině Eichnerových, když jim v roce 1944 poskytli pomoc
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v obci Veličná. Masiarovi nabídli pomoc v podobě ubytování, stravování a péče. Rodina

Eichnerova se přistěhovala do domu pana Masiara. Dům se nacházel na samotě v odlehlé

části obce, byl tak vhodným úkrytem pro zachráněné. Kvůli nedostatku ubytovacích

kapacit však museli žít všichni v jedné místnosti.

Po válce se rodina Eichnerových vrátila do Veličné a pokračovala v obyčejném

životě. I v době natáčení rozhovoru byl pan Masiar v kontaktu se zachráněnou rodinou.

Po válce šel pan Masiar do učení a celý život se živil jako strojník. Dnes je ženatý a má 4

děti. Vyznamenán byl spolu s rodinou v roce 1997.

4.1.7  Maria Pauerová
(rozená Civáňová, datum konání rozhovoru: 13. 3. 1998, Lužianky, Slovensko, jazyk

slovenský). Narozena v roce 1926 v Lužánkách. Otec Josef Civáň pracoval v USA a

maminka Anna pracovala u židovské rodiny jako kuchařka. Paní Pauerovou tak v podstatě

vychovávali prarodiče. Během války pomohla přežít panu Zapletalovi, který pracoval

pro stejné zaměstnavatele jako ona. Narátorka poskytla pomoc v podobě ubytování, stravy

atp. Žena pana Zapletala přežila koncentrační tábor. Po válce se Zapletalovi přestěhovali

do USA. Paní Pauerová je vdaná a má 3 děti. Vyznamenání bylo uděleno paní Pauerové

v roce 1991.

4.1.8  Jozef Petrovič
(konání rozhovoru: 24. 4. 1998, Piešťany, Slovensko, jazyk slovenský). Narozen v roce

1915 v Hlohovci v chudé rodině. Vystudoval obchodní akademii v Nitře a později se

přesunul do Bratislavy. Následně vystudoval vysokou školu pedagogickou a pracoval jako

učitel a později i ředitel. Pocházel z devíti dětí. Pomohl přežít např. Oskaru Bodorovi,

který přišel zbědovaný požádat o pomoc. Pomoc poskytl kvůli přátelství, které navázal

ještě dlouho před válkou. Zachráněný přišel v roce 1942 a byl u pana Petroviče do konce

války. Narátor zachráněnému poskytl střechu ubytování, stravování, podporu atd.

Pomohl také přežít dvěma židovským dětem: Jozefu a Růženě Kleinovým, které

přišly v roce 1944. Bylo jim pouhých třináct a patnáct let. Jozefovi zajistil pan Klein

doklady a Růženu ubytoval u své sestry Pauly. Oskar Bodor po válce odešel s panem

Petrovičem do Prahy, kde si stejně jako on našel práci. Pan Petrovič byl napojen na dvě

odbojové organizace. Pomoc považoval za svou morální povinnost. Pomáhal přežít a

přesouvat se také ruským vojákům. Vyznamenán byl v roce 1992 v Bánské Bystrici.
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4.1.9 Ondrej Škopík
(datum pořízení nahrávky: 22. 4. 1998, Kokava Nad Rimavicou, Slovensko, jazyk

slovenský). Narozen v roce 1917 v Budapešti. Přišel o otce, když mu bylo 5 let. Pocházel

z velké rodiny. Roku 1919 byl vyhnán z Budapešti na Slovensko a usadil se v obci

Hradiště, kde žil v běžných poměrech. Pan Ondrej Škopík už v roce 1935 vstoupil

do organizace, která bojovala proti fašismu. Po škole, tedy ve třicátých letech, odešel

do Teplic, pracoval v Dubí u Teplic. V roce 1939 narukoval do Československé armády.

Z armády byl propuštěn v roce 1940 a ihned vstoupil do protifašistického odboje, kde

působil jako spojka.

Pan Škopík, co by odbojář, souhlasil se schováním a pomocí pro Židy. Ubytoval tak

u sebe celkem 6 osob, rodinu Delikátovu (manželé s dvěma dcerami) a jejich příbuzné

Ernestínu a Štefana Slezákovi. U sebe v domácnosti je ukrýval po 9 měsíců. Získal

vyznamenání v roce 1996.

4.1.10   Ondrej Vigaš
(datum nahrání rozhovoru 28. 1. 1998, Banská Bystrica, Slovensko, jazyk slovenský).

Narodil se roku 1923 v obci Rudlová do početné rodiny. V roce 1944 se účastnil

slovenského národního povstání. Rodina Feldmannova (tedy Moric, Elsa a syn Milan)

přišla v roce 1944 a požádala rodinu pana Vigaše o záchranu. Moric a Milan měli falešné

doklady. Rodina Vigašova poskytla ukrývaným přístřeší a žila ve stejném domě

spolu s ukrývanými. V domácnosti bylo 9 členů rodiny Vigašovi a 3 členové příchozí

rodiny Feldmannovi. Pan  Vigaš šel později k partyzánům a odvedl sebou i rodinu

Feldmannovu, neboť znal lepší úkryt. Později v březnu 1945 se mu podařilo dovézt rodinu

do Brezna, do osvobozené části země, a tím je zachránil. Po válce šel pan Vigaš na vojnu.

Vyznamenán Spravedlivým byl v roce 1992. V době konání rozhovoru byl s panem

Milanem Feldmannem, žijícím v Izraeli, ve stálém styku.

4.1.11  Záruba Peter
(konání 19. 1. 1998, Bratislava, Slovensko, jazyk slovenský). Narozen v obci Vinosady

(Kučišdorf, nedaleko Bratislavy) v roce 1927. Rodiče byli vinaři a vedli obchod smíšeným

zbožím a pekárnu. Měli celkem 6 dětí. Rodina Zárubova provozovala obchod a zboží

nakupovala u židovské rodiny Adlerů a Diamantů. S těmito měli přátelské vztahy a

neustálý kontakt. Diamantovi (rodiče a 2 děti) jednoho dne přišli a požádali o pomoc,

o úkryt. Rodina přišla pouze na přechodný pobyt, protože byli informováni, že přijde

gestapo na domovní prohlídku. Byli ubytováni v zadní kuchyni a spali ve staré peci, která
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byla dostatečně velká. Mělo se jednat o krátkodobou pomoc, která se nakonec změnila

v několikaměsíční ukrývání.

Později byla rodina Diamantova přesunuta do horního pokoje obytné části domu,

protože dvůr, do kterého ústila kuchyně, byl během dne velmi frekventovaný. Kvůli

vyhrocené situaci museli být Diamantovi přesunuti zpět do kuchyně. Osudová situace

nastala na Velikonoce 1945, kdy přišlo gestapo, obsadilo dům a cíleně odvedlo ukrývané

osoby. Zatčena byla celá rodina, kromě nejmladší dcery Ley, která byla v době zatčení

na toaletě. Pan Záruba obešel dvě rodiny, zda by Leu neubytovali, bohužel neuspěl.

Později jel na doporučení do Bratislavy, kde vytipovaná rodina Leu přijala a skrývala až

do konce války. Samotné zajetí se odehrálo týden před koncem války

Příslušníci gestapa pana Diamanta a jeho ženu těžce zbili, rodiče pana Záruby

vydírali a vyhrožovali jim. Rodinu Zárubovu Němci osvobodili na základě podpisu

dokumentu, ve kterém stvrzovali, že už nikdy nebudou pomáhat Židům. Rodina

Diamantova byla odvezena do Terezína, kde však byli brzy osvobozeni a dočkali se konce

války. Udání přišlo od dívky německého původu, která bydlela ve vesnici. Po válce se

rodina Diamantova odstěhovala do Izraele.

V padesátých letech byl rodině zabrán majetek i vinice, otec musel k ptp146 a

nejstarší syn do pracovního tábora. Pan Záruba po válce získal maturitu, později

vystudoval vysokou školu a pracoval u vinařských závodů. Pan Záruba s rodinou byli

vyznamenáni v roce 1993.

4.1.12  Peter Vlčko
(nahráno 25. 6. 1998, Michigan, USA, jazyk anglický). Narozen v roce 1912 v obci Brehy

na Slovensku, okres Nová Baňa. Narátorův otec byl strojvedoucím na železnici a

v minulosti legionářem. Když pan Vlčko vyrůstal, tak se přestěhovali do města Levice, kde

dokončil studia na gymnáziu. Narátorovou velkou zálibou byly koně, proto se rozhodl

s koňmi pracovat u armády. Později nastoupil vojenskou akademii v Pardubicích. V roce

1934 ukončil vojenskou akademii s hodností podporučík. Svou budoucí ženu Georginu

potkal v roce 1941 v kavárně Luxor, byla to Židovka. Po atentátu v roce 1942 si uvědomil,

že je život jeho přítelkyně v nebezpečí.

Pan Vlčko zinscenoval sňatek Georginy s mužem z Bulharska, který si ji za úplatu

vzal, ona se vdávala na doklady sestry pana Vlčka Anny. Později oba odjeli do Bulharska,

aby se ukryli. Ovšem už po 6 měsících, tedy v roce 1943, se Georgina vrátila zpět. Pan

146 Pomocný technický prapor. Pozn. autora
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Vlčko později ukrýval Georginu u svých příbuzných a často ji stěhoval, zejména ve

společnosti sestry, která dbala na to, aby Georgina nebyla vidět. V roce 1944 se oba vzali,

nedlouho po sňatku se jim narodil syn Mirko. Panu Vlčkovi se podařilo zachránit jak svou

ženu Georginu, tak i její rodiče. V roce 1945 se rodině narátora narodil druhý syn

Vladimír. Pan Vlčko pracoval pro kancelář prezidenta republiky Beneše, dokonce mu

asistoval při udílení řádu Bílého lva. Po válce se Vlčkovi přestěhovali do USA.

Vyznamenán byl spolu se svými rodiči v roce 1981.
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5 Empirická část: interpretace rozhovorů

5.1 Vztahy k Židům před válkou

Naprostá většina narátorů pocházela ze skromných poměrů a často měli více

sourozenců. Všichni byli vychováni v křesťanských ideálech a často byli aktivně věřící a

praktikující. Většina aktérů byla římsko-katolického vyznání. Vzhledem k tomu, že většina

narátorů byla v době těsně před válkou ve velmi mladém věku, příliš nereflektovali

politickou situaci kolem sebe, dobře však cítili soužití mezi občany, přáteli, spolužáky či

komunitami. Žádný z dotázaných necítil své dětství jako problematické, extrémně tvrdé či

náročné. Každý respondent znal ve svém okolí nějakou židovskou rodinu, či chodil

s židovskými dětmi do školy. Podle všech narátorů byli Židé naprosto bezproblémoví a

v naprosté většině případů se věnovali provozování obchodu. Je však zajímavé pozorovat

v rozhovorech některé kontrasty obyvatelstva vůči Židům, respondenti uvádějí, že se Židé

často pěkně oblékali, nepracovali, na práci si najímali nežidy a z toho pramenila také závist

některých občanů a určité přesvědčení, že je třeba je potrestat. Např. zde: Mnozí křesťané

nežili takovým spořádaným životem, mnozí se opíjeli, hráli karty a takové věci, neřesti

provozovali, tak nemohli dohnat tyto lidi, kteří žili tak pěkně. Třeba naši domácí, ti žili

velmi čistotně a velmi spořádaně, i děti si tak vychovávali, měli pak i vnoučata a ta také

pěkně žila. Na úrovni žila tato rodina a byli i chudí a byli také velmi čestní, a když slíbili,

tak to i splnili. U našich křesťanů se to tak nedalo vždy říci. Byli velmi tedy…usilovní,

usilovní, spolehliví, spolehliví hlavně.147

Aktéři vypověděli, že bylo běžné se přátelit s Židy. Neviděli na tom nic divného.

Zejména děti se přátelily s židovskými dětmi, ať už ve školních třídách či v okolí bydliště.

Navíc vypověděly, že rodiče je nijak nezrazovaly od takového druhu přátelství. Je nutné

v tomto případě však podotknout, že důvod k tomu bude zřejmě zakořeněn v přístupu

k menšinám, mám zde na mysli to, že pokud někdo poskytl pomoc a podal pomocnou

ruku, tak zřejmě nebyl nesnášenlivě či xenofobně založený. Na otázku soužití před válkou

narátorka vypověděla: No, já myslím, že tehdy se nedělal rozdíl, to se žilo společně, tehdy

se nehledělo na náboženství a v naší rodině vůbec ne. My jsme to vůbec nepociťovali. To

byli lidé, kteří nám pomáhali148 a my zase jim.149

147 rozhovor s paní Elenou Faklovou (část první, minuta 17)
148 narátorka má na mysli židovskou menšinu. Pozn. autora
149 rozhovor s paní Márií Pauerovou (část první, minuta 6)
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Situace byla samozřejmě odlišná geograficky. Do menších měst a obcí němečtí

vojáci nepřicházeli tak často a nemohli vše plně dokontrolovat. S větším městem do určité

míry klesala i anonymita a byla více vidět nacistická propaganda a nenávist vůči Židům.

Jak vypověděl jeden ze zachránců, na otázku, zdali si začal všímat změn po roce 1939

v přístupu k židovskému obyvatelstvu: To jsem ani já, jako chlapec vyrostlý na vesnici,

nepostřehl, že existovaly i nějaké propagační tabule, místa kam se lepily plakáty s různým

cílem, navíc politickým a v tom Bezinku jsem to viděl a právě na těch tabulích se

objevovaly takové, samozřejmě znak hákového kříže a jaká je armáda a jak poráží

nepřítele a právě na těch plakátech byli i ukázky, že náš nepřítel jsou občané židovského

původu. Samozřejmě je měli nakreslené v karikatuře, řekl bych deformovaného vzhledu,

aby vzbuzovaly u kolemjdoucích, že je to nepřítel, přitom to byli lidé tak jako my a chodili

s námi do školy.150

Velmi častý je v rozhovorech výskyt zažitého stereotypu v podobě Žida jako

obchodníka. Aktéři vypověděli, že pokud v místě bydliště nějací Židé byli, tak se živili

právě obchodem, ale dodávají, že občas byli solidnější než ostatní obchodníci a prodejci a

tudíž v této živnosti neshledávali nic špatného, právě naopak. V rozhovorech se dvakrát

objevilo, že to byli lepší obchodníci a byli dokonce přívětivější. Jeden z narátorů se

rozhovořil takto: I na Židy měli lidé dobré vzpomínky, protože to byli obchodníci, byli lepší

a lidem milejší než křesťané. Křesťan spíše oškubal spoluobčana než Žid. Židé nechtěli

tolik vydělávat například.151

Často se v rozhovorech objevuje pocit nespravedlnosti vůči Židům, narátoři

vypovídají, že Židé byli stejní lidé jako oni a že nechápou, proč si zasloužili takové

zacházení. V rozhovorech se tak objevuje i pocit lítosti a sounáležitosti, ze které zřejmě

vyplývá i následná pomoc. Narátor na otázku vnímání nespravedlnosti vůči svým

židovským přátelům vypověděl následující: No, jak bych to řekl, byl s nimi jakýsi soucit, že

jsou diskriminovaní jen proto, že mají svůj původ, tak jsem si to představoval, že já mám

původ, já nevím rodiče s nějakým zaměstnáním a náboženství a že za to bych měl být já

také diskriminovaný? Je pravda, že my jsme se cítili, že jsme ve většině, neboť naši

obyvatelé, národnosti, křesťanského náboženství byla většina. Oni byli přeci jen v menšině

a právě to byla ta troufalost, odvážnost, že se chytili té menšiny, samozřejmě že cíl tam byl

jiný. Měl jste tedy pocit nějakého bezpráví? (tazatelka). Právě že bezpráví na těchto

150 rozhovor s panem Peterem Zárubou, část 1, minuta 14
151 Rozhovor s panem Jozefem Masiarem, část 1, minuta 5



64

lidech.152

Co se týče soužití mezi lidmi různého náboženského vyznání, tak narátoři opět

vypovídají, že v této oblasti nebyl problém. Lidé nedělali rozdíl mezi židovskou synagogou

a křesťanským kostelem. Zde bych opět dodal, že hraje obrovskou roli povaha národa a

geografie, protože např. v tehdejším Polsku byl antisemitismu velmi silný a to nejen před

válkou, ale i po ní. Ve světle dnešních událostí můžeme vidět, že s touto záležitostí mnohé

evropské země dosud nejsou vyrovnané a vypořádané. Nebyl rozdíl, že to byl dělník, nebo

jiný. Obyvatelé byli snášenliví, tak neexistovalo, že ty jsi takový nebo onaký, nebylo nic,

žádné třenice, to si nevzpomínám, nevzpomínám.153

Uprostřed města žila židovská komunita a zabývala se většinou obchodem. Vnímali

jsme je velmi přátelsky. Moje máma měla kamarádky židovského původu, i já jsem se

kamarádil s chlapci, židovskými chlapci, kteří byli, byl jsem rád, že tito chlapci byli takoví

vzdělanější…Lidé necítili žádné antisemitistické projevy, to nebyly žádné. To se nám žilo

velmi přátelsky.154

5.2 První transporty a povědomí o nich

Rozhovory tématicky směřovaly ke zkoumanému problému, tedy k vyznamenání

Spravedlivý mezi národy a jeho specifikům. Řeč tedy samozřejmě přišla i na první

transporty a jejich vnímání okolním obyvatelstvem. Respondenti vypověděli, že obecně se

o vyhlazovacích táborech nevědělo. Někteří měli ponětí o existenci koncentračních či spíše

přestupních táborech, odkud byli Židé v zápětí deportováni do konečných míst určení.

Většinou lidé uvěřili fámě, že Židé skutečně jedou na práci do Německa a nikoli na smrt.

Respondenti obvykle neznali příliš mnoho těch, kteří by se z transportu vrátili.

V rozhovorech se objevily i příběhy, kdy odcházely celé rodiny dobrovolně, protože uvěřili

tomu, že budou moci být se svou rodinou. Na otázku, zda věděli, co s Židy po transportu

bude, odpověděla narátorka následovně: Nevěděli jsme, můj otec nevěděl, ač byl u policie.

Všichni žili v té myšlence, že oni jdou na práci do Polska a ještě ti naši sousedé, ti

Wengartovci šli s takovým vědomím, že se vrátí a kozičku nechali u mé matky, že aby

podojila a pohlídala, než až se vrátí, že až se vrátí, tak si ji vezmou tu kozičku. No a tak ti

odešli také i jedním dítětem a též se nevrátili a kozička zůstala v našem držení…Dostali jste

během války zprávy o tom, co se s těmi lidmi děje? (tazatelka) Nedostali, ani můj otec

152 rozhovor s panem Peterem zárubou, část 1, minuta 18
153 rozhovor s panem Ivanem Gleskem, část 1, minuta 9
154 rozhovor s panem Jozefem Petrovičem, část 1, minuta 11
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nevěděl, přitom byl u policie. My jsme si mysleli, že jdou na práci a děvčata ve čtyřicátém

druhém, moje spolužačky nebo starší o rok o dva, se dobrovolně hlásily do tábora

na práci, ony se oblékly jen tak, šly jako že když už je taková fáma, že musejí do práce, tak

pojďme všichni, sebraly se a šly do transportu…Nevěděli jsme, ale když už byl transport

maďarských Židů, které jsem já potkala na stanici, tak už jsme tušili, že to není dobré,

protože už pronikaly zprávy, že Židy tam pronásledují, že je tam dokonce zabíjejí, ale to už

bylo těsně před frontou.155

To je obecně známý, i když pro někoho těžko pochopitelný fakt. Koncentračních,

přestupních, pracovních, vyhlazovacích a jiných táborů bylo sice mnoho, ale německá

mašinérie měla celý plán transportů a vůbec konečného řešení důkladně připravený a

promyšlený. Německé úřady dokonce vydaly video, kde je koncentrační tábor Terezín

vyobrazen jako idylické místo, kde by chtěl žít každý. V literatuře se často setkáváme

s tvrzením, že i vysoce postavení příslušníci SS neměli o vyhlazovacích táborech

povědomí. Ať je to pravda či nikoli, nacistům se podařilo tyto transporty před obyčejným

obyvatelstvem docela dobře utajit.

Transporty samozřejmě úplně a absolutně skrýt nešlo, ale konečný plán deportací se

bohužel skrýt podařilo. Ale opět bych zde zmínil onu geografickou různorodost a různý

dosah síly německých orgánů. Na Slovensku příslušníky německých jednotek doplňovala

Hlinkova garda, což zajisté nebylo jednoduché soužití, ale na straně druhé to byli

příslušníci stejného národa a respondenti uvedli, že se s nimi dalo domluvit. Naproti tomu

v Generálním gouvernementu bylo násilí páchané na Židech na denním pořádku, bylo

velmi rozšířené udavačství a kolaborace spojená s určitým honem na Židy. Například při

likvidaci lvovského ghetta byla praxe taková, že se Židé nahnali do slepé uličky a tam byli

zmasakrováni. Takto vyhrocená situace na Slovensku nebyla a je to přímo spojené s tím, že

antisemitismus nebyl v této části Evropy tak zažitý.

Jeden z narátorů vypověděl, že transporty byly kruté, a že se Židy bylo zacházeno

hrozným způsobem a dokonce tvrdí, že Židé věděli nejen, že jdou na práci, ale údajně se

ukázaly i zprávy o tom, že jdou na smrt. Často takové tvrzení plyne až z pozdějšího spojení

si jednotlivých událostí.156  K situaci kolem transportů aktér vypověděl:

Někteří ani nevěděli, co je čeká, jeden můj kolega to organizoval, také židovského

původu a myslel si, že jdou do nějakého pracovního tábora, ale už se probleskly zprávy,

155 rozhovor s paní Elenou Faklovou (část první, minuta 28)
156 To podkládám faktem, že narátor v promluvě hovoří o tzv. táborech smrti, což je označení, které se zažilo
až poměrně dlouho po válce. Tím chci říci, že z dnešní perspektivy to je pamětníkům známé a jsou si jistí, že
mnohdy už věděli, že jdou Židé na smrt. pozn. autora
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které pocházely z Polska, že jsou to tábory smrti. Na otázku, jak se narátor dověděl o tom,

že je možné, že jdou na smrt, odpověděl: Stal se případ, že tam v Osvětimi dva židovští

chlapci se zachránili a přišli na Slovensko a to se rozšířilo jako blesk, takže i mezinárodní

veřejnost se potom dozvěděla, jak to bylo, ale nepomohlo, všechno vyšlo tak, jak vyšlo157

5.3 Vyhledání pomoci a její charakter

Jak již bylo řečeno, tak poskytnutá pomoc byla různorodá. Někdo nabídl Židům

pomoc sám a dobrovolně a jiný je aktivně vyhledal právě s nabídkou pomoci, napojil se

na některou z odbojových organizací a pomáhal třeba i více jedincům najednou.

Zpracované rozhovory jsou různorodé, dá se říci, že převažuje pasivní pomoc, ve smyslu

že Židé oslovili zachránce sami a poprosili o pomoc. Nejprve bych se tedy věnoval tomuto

druhu pomoci, kdy Židé sami od sebe vyhledali pomoc.

V rozhovorech převládají případy, kdy většinou a často celá rodina požádala o

pomoc. Až na jeden případ byli zachráncům tito lidé známí. Výhradně se jednalo o

nepřipravovanou akci, čili Židé z ničeho nic zaklepali u dveří a požádali o pomoc. Je

zajímavé, že se téměř nikdy nejednalo o blízké přátele, ale většinou o známé či obyvatele

stejné obce, či např. kolegy ze zaměstnání. Taková pomoc byla opět různorodá, nejčastěji

to bylo ubytování přímo v rodině. Pokud se jednalo o děti, tak je většinou bylo možné

vydávat za vlastní členy rozvětvené rodiny. Tato událost je obsažena např. v příběhu paní

Husárové, která byla v době příchodu židovské dívky do rodiny ještě poměrně malé dítě.

Situaci dokládám na následujícím případě: Říkali mi rodiče, že bylo špatné počasí a někdo

potkal ve městě v Piešťanoch tuto tetu Lily nějak večer a za špatného počasí, tak se jí ptali,

že co tam dělá a ona že neví, kde se má skrýt a ona že už musí někam už jít a oni, vždyť ty

se znáš s těmi Móžiovcemi, vždyť jsi s nimi chodila do školy a ti jsou tady, v tom domě, tak

tam tedy jako přišla a tam ji naši vzali a byla tam s námi a potom, když jsme přišli do

Bratislavy, tak šla s námi i do Bratislavy a to už si pamatuji, že s námi, my jsme měli

relativně malý dvoupokojový byt, tři děti, takže spala s námi přímo někde na nějakých

roztahovacích postelích, nebo co. To si pamatuji, ale ona byla taková drobná a sestru jsem

měla o deset let starší než ona, tak zapadla nějak mezi ty děti.158

U dospělých už byla situace horší, pokud bylo nějaké napojení na odbojovou

organizaci, pak většinou nebyl problém obstarat falešné dokumenty, pod kterými mohl

zachraňovaný vystupovat. Samozřejmě nesmírně důležitá byla opatrnost, čili čím méně lidí

157 Rozhovor s panem Jozefem Petrovičem (část 1, minuta 19)
158 Rozhovor s paní Irenou Husárovou (část 1, minuta 18.)
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o událostech vědělo, tím menší riziko podstupovali. Ostatně v jednom z rozhovorů se

vyskytl moment, kdy v návaznosti na odhalení ukrývaného Žida do dvou hodin gestapo

zajalo celou ukrývanou rodinu a i rodinu, která pomoc inscenovala. Pokud nebyla šance

získat falešné dokumenty, pak byli lidé ukrývání v různých skrýších či tajných

místnostech. Další z možností byla ta, kdy Židé, především tedy muži, šli k partyzánům a

ukrývali se v lesích.

Lidé, kteří aktivně vyhledávali Židy, kterým by mohli pomoci, byli většinou napojeni

na některou z odbojových organizací. K těmto lidem byli Židé umisťování podle určitého

klíče a většinou ne na dlouhou dobu. Po čase jim byly vystaveny falešné dokumenty,

na jejichž základě se byli schopni přesunout do bezpečnějších částí země, nebo v ideálním

případě do zahraničí. V rozhovorech pak figurují i případy, kdy si muži nežidovského

původu vzali Židovky, které se vdaly na falešné dokumenty. Tímto způsobem pak bylo

možné odcestovat ze země a někde se lépe ukrýt. Další z druhů pomoci byl ten, kdy se muž

zamiloval do židovské dívky a rozhodl se jí pomoci stůj co stůj.159 Na  otázku,  kdy  si

narátor uvědomil, že je jeho budoucí žena (Židovka) v nebezpečí odpověděl: To bylo

v roce 1942, kdy byl na Reinharda Heydricha spáchán atentát v Praze našimi patrioty,

kteří přišli do protektorátu z Velké Británie a hodili granát do jeho vozu, když jel po Praze.

To jsem byl právě na Slovensku a v květnu a červnu začali brát veškeré židovské dívky,

dívky byly první, a posílat je do koncentračních táborů na práci a jako společnice pro

vojáky. V tom jsem viděl veliké nebezpečí pro Georginu a v tom mi řekl Bůh, abych

zachránil toto děvče od takového hrozného osudu.

Ještě zde zmíním část příběhu Johna Damskiho, který začal svou ženu ukrývat po

nešťastné souhře náhod. Je to další z případů aktivní pomoci. V tu chvíli mi došlo, že něco

musím udělat. Ale před tím jsem žil na ulici a rodina mé ženy se přestěhovala do stejného

domu. Já jsem si pronajímal jeden pokoj z hlavního vchodu a oni si pronajímali další

pokoje z druhé strany domu. Jednoho dne přišlo do domu gestapo a řekli, že v domě žijí

Rozenovi. Řekl jsem, že tu žijí, takže vešli dva chlapi, jeden v uniformě gestapa a druhý

v civilu. Šel jsem ven a poslouchal u okna, co se děje, potom moje žena vyskočila a utekli

jsme na starý židovský hřbitov …a od té chvíle se skrývala a já jel do Varšavy a sehnal pro

ní nějaké dokumenty, falešné dokumenty na jméno Christina Sofia Padorovska. Jak jste ty

159 Takový případ je obsažen v příběhu pana Johna Damskiho, který tímto způsobem zachránil svou ženu a
v podstatě celou válku s ní utíkal přes velkou část Evropy. Dokázal však i zachránit matku své ženy a mnohé
další Židy. Pozn. autora
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papíry získal? (tazatelka). Měl jsem nějaké kontakty, nějaké kontakty v odboji.160

5.4 Místa úkrytu

Místa, kde byli Židé ukrýváni, byla různá. Ale tím, že jsou rozhovory pořizovány

s obyčejnými lidmi, se místa úkrytu sužují na jejich domácnosti. Má to i své logické

vyústění. Lidé, kteří spolu žili a byli spolu v každodenním kontaktu, se znali a pokud se

dožili konce války, mohli jedni nebo druzí požádat o přidělení vyznamenání. Tím mám

na mysli případy, kdy se jednalo, řekněme pouze o materiální či finanční pomoc,

tak přeživší ani kolikrát nevěděli, od koho vlastně ona pomoc přichází. Z rozhovorů je

patrné, že narátoři nejčastěji ukrývali přeživší právě ve svých domovech a mnohdy

i ve stejné domácnosti a dokonce i stejné místnosti. Dnes si dokážeme jen stěží představit,

jak mohlo žít 9 lidí ve stejné místnosti. Na otázku, jak vypadal váš dům, narátor

odpověděl: To byla samota, jako hájovna, samota. To byl jen jeden velký pokoj. Byli

s námi v jednom pokoji, no. To byl jen jeden velký pokoj, no. No tak do velkého pokoje se

vešlo kde co.161

Pokud nebylo možné zařídit falešné doklady, pak se nejčastěji zachránci uchylovali

k různým skrýším. Z rozhovorů je patrné, že to nejčastěji byly nevyužívané místnosti

v domě, půdy, sklepy, falešné místnosti ukryté za zdí atp. V jednom případě to bylo

dokonce falešné patro a ve druhém velká pec na přípravu chleba. Vyskytly se i případy,

kdy si schovávané osoby předávali členové rodiny, tedy že tito lidé jezdili z jednoho města

do druhého a ukrývali se. No kam s nimi, měli jsme i přední pokoj, ale tam naši že ne, ne.

Měli jsme i takovou zadní kuchyň, kterou jsme používali na uzení masa a samozřejmě

i na přípravu jídla a byla tam i pec na chléb, kterou jsme už potom nepoužívali, tam jsme je

vlastně ubytovali přechodně, dočasně a tam jsme jim dali i na spaní takové skládací

postele.162

Na prvním místě byla opatrnost a na dalším snaha o co největší nenápadnost. Někteří

respondenti tak vypověděli, že schovávané osoby nevylezly celé dlouhé měsíce

ze sklepení. Jindy se během noci mohly procházet neslyšně po dvoře. Na druhé straně

jeden z narátorů vypověděl, že Žid, kterého ukrýval, se občas volně pohyboval po městě,

protože neměl sebemenší náznak židovského vzezření. Ale to je příklad spíše ojedinělý.

Když bylo, když nechytali, tak někdy odešli i do města, bylo to většinou teda večer a tehdy

160 Rozhovor s Johnem Damskim (část 2, minuta 4)
161 Rozhovor s panem Jozefem Masiarom (část 2, minuta 12)
162 Rozhovor s panem Jozefem Petrovičem (část 1, minuta 30)
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mohli jít, když měli hvězdu, tak mohli jít i přes den. No ale neukazovali se příliš s tou

hvězdou, protože oni byli neznámí lidé, oni nebyli Prešovčani. Lidé nevěděli, že to jsou

Židé, oni ani takový vzhled neměli židovský, takovou tvář, jak někdy představovaly Židy, že

měli větší nos, nebo že byli tací černí.163

Dokonce se vyskytla i taková forma pomoci, kdy narátor ukrýval Židy ve své

domácnosti a kvůli příchodu vojáků byl nucen domov opustit a dát se k partyzánům.

Udělal to i se skrývanou osobu, která se k partyzánům také přidala. Během psaní své

bakalářské práce mi popisoval narátor, který také obdržel vyznamenání Spravedlivý mezi

národy, situaci v tehdejším Generálním gouvernementu a vypověděl, že tam bylo časté, že

se Židé vzali do rodiny a získali se pro ně falešné doklady. V rodině pak sloužili jako

služebné či pokojské. To je opět doklad toho, jak se pomoc v různých částech Evropy

různila.

Velmi důležitá byla improvizace a duchapřítomnost. Objevily se situace, kdy přišlo

na kontrolu gestapo či Hlinkova garda, pak bylo na místě improvizovat. V mnoha

případech byla velikou výhodou znalost německého jazyka a zachování si chladné hlavy.

Na otázku, zda Němci viděli ukrývanou židovskou rodinu, narátor odpověděl164: Často

pročesávali hory, neboť ty partizánské skupiny jim tam dělaly neplechu. Věděli, že je to

židovská rodina? (tazatelka). Nevěděli, pani Eichnerová se oblíkla do kroje a děti jako děti,

no…takže se vydávali za příbuzný. Pan Eichner se motal po dvoře jako nějaký sluha a

tak.165 Podobná příhoda se stala ve stejné rodině a narátor se k ní v průběhu rozhovoru

vrátil a vícekrát uvedl, že pokud chtěl člověk přežít válku, musel pohostit i partyzány i

Němce a je velmi zajímavé, kdy narátor dokonce rozděluje Němce a Němce, hovoří o tom,

že byl velký rozdíl, pokud to byli rodilí Němci či Rakušané. Rodilí Němci, podle narátora,

chtěli válku a ti rakouští nikoli. Když ti Němci přišli kolikrát, tak jsme, jak jsem říkal, je

pohostili i ty i ty. Paní Eichnerová si s nimi povídala německy, záměrně něco nerozuměla,

ale ona uměla perfektně německy, ale záměrně, aby ji nepo… ještě se jí ptali, kde se tak

perfektně naučila německy, no že ve škole, no. Takže tvářila se, že neuměla tak dobře, jak

ve skutečnosti uměla? (tazatelka). Ano, ano a uměla. No a pan Eichner, ona nevypadala

vůbec, že by byla a pan Eichner taky vypadal, že nebyl takový semita, se tomu říká, že?

163 Rozhovor s paní Elenou Faklovou, (část 2, minuta 13)
164 V tomto případě se jednalo přímo o ukrývání v rodině a dokonce je to ten z případů, kdy žila ukrývaná
rodina s rodinou narátora v jedné místnosti. Improvizace tak musela být opravdu velká, jak dokládá příklad.
Pozn. autora
165 Rozhovor s panem Jozefem Masiarem (část 1, minuta 19)
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No.166

5.5 Ukrývání a každodennost

Ukrývání sebou neslo každodenní strach, přetvářku, opatrnost a samozřejmě mělo

svá specifika. Jak již bylo řečeno, místa ukrývání se lišila a způsob pomoci se také lišil.

Nicméně s ukrýváním byly spojené i povinnosti každodenního života. Byla to příprava

pokrmů, řešení každodenní toalety, trávení dlouhých chvil, otázka financování celého

projektu atp.

Nejprve bych přiblížil stravování a jeho aspekty. Všichni narátoři vypověděli, že

ukrývaní nebyli nároční, že jednoduše jedli to, co ostatní. Problém pak nastával, pokud

bylo ukrývaných osob více, v takovém případě pro ně většinou vařila žena v domácnosti.

Nebo se na pomoci dokonce podílelo více členů rozvětvené rodiny. U nás moje manželka

pro ně vařila, a aby se to nedozvěděli zlomyslní lidé, že my kupujeme větší množství zboží,

což by bylo podezřelé teda že, tak moje manželka a manželky máma, ty žily u Tater a měly

maso a uzeniny a tam dělaly i maďarský salám, takže oni měli maso všelijaké, takže nám

posílali často a my jsme z toho potom mohli těmto lidem pomáhat v tom životě. Každý

večer, když jsem zavřel přední a zadní dveře, tak jsem to všechno překontroloval, zda

všechno je v pořádku a potom už tamti odtamtud už mohli vyjít ven, ale ne do dvora,

na vzduch, protože tam dole v pivnici nemohli, tam nebylo dost vzduchu. To bylo něco

hrozného a tam šest měsíců chudáci vydrželi.167

No tak byli u nás devět měsíců, jedli to, co jsme jedli my. Moje máma a sestra vařily

doslova pro všechny, nebylo to nic extra, když jsme my jedli zelí i oni jedli. Nemůžu říct, že

by hladověli, ale dělili jsme se o vše.168

Jeden z narátorů vypověděl, že ukrývané osoby nejedly maso, neboť nebylo košer.

Díky povědomí ostatních lidí o ukrývání se podařilo košer maso získat a poskytnout je

ukrývané rodině. Získali jej poměrně zajímavým způsobem, a sice, že pošťák donesl

balíček, ve kterém bylo košer maso určené právě pro ukrývané Židy. Rodina se tak

dověděla, že nejsou jediní, kdo ví o ukrývání židovské rodiny. Zde vidím zajímavý prvek,

který se objevil pouze v jednom rozhovoru, a sice, že židovská identita a vůle byly silnější

než hlad. Určitá hrdost tak ukrývané rodině velela, že se nepoddají a budou se nadále držet

svých tradic a zvyků. Lidé tak přijali nastolený diktát, ale udrželi si své morální zásady a

166 tamtéž (část 2, minuta 3)
167 Rozhovor s panem Ladislavem Gondzsarem (část 1, minuta 28)
168 Rozhovor s panem Ondrejem Skopíkem (část 2, minuta 23)
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hodnoty. To je zároveň jeden z prvků, který jim mohl pomoci v přežití.

Hygiena byla do určité míry problematická. Tehdejší doba samozřejmě nebyla

na nároky čistoty tak přísná jako je ta dnešní, ovšem některé úkony nebylo možné obejít.

V prostorách, které byly uzavřené a skryté pro zraky všech, nebylo jiného východiska než

vykonávat potřebu na kbelík, který musel někdo z rodiny každý den vynášet. Ostatní

hygiena se mohla provádět v kýblu či lavoru s vodou. V dalších případech měli

zachraňovaní občasný přístup do koupelny. Jak shodně lidé uvádějí, nebylo to lehké, ale

nebylo zbytí. V rozhovorech se objevují i běžné lidské úkony, které bylo zapotřebí provést

a to bylo stříhání, holení atp. Jak vypověděl narátor např. zde: Jistěže tam nebylo sociální

zařízení v tom bytě, musel být kýbl a ten kýbl se vyprazdňoval až po té závěrečné, kdy hosti

v tom hostinci a pekárna a obchod přirozeně byly zavřený… Oni potřebovali například

stříhání a tak, můj otec amatér a já do dnešního dne umím ostříhat, protože jsem ostříhal

pana Diamanta i toho Žigu, protože jsem to znal a my jsme měli to zařízení na to.169

Po stránce finanční to nebylo pro rodiny většinou nic jednoduchého. Byly

samozřejmě výjimky, kdy byly rodiny majetnější jako např. ve výše uvedeném případě,

kdy rodina vlastnila, obchod, pekárnu a hostinec. Obvykle se však narátoři rekrutovali

z obyčejných a mnohdy i vyloženě chudých poměrů. Řešení však bylo jasné a to uskromnit

se. Nicméně v žádném rozhovoru se neobjevuje, že by ukrývaní lidé nějakým způsobem

hladověli.

Během ukrývání měli ukrývaní spoustu volného času, s kterým však nebylo možné

většinou nějak smysluplně naložit. Při krácení dlouhé chvíle tak přicházela na scénu

především četba starších novin či knih. V rodinách se často nacházely malé děti a tyto bylo

zapotřebí nějak zabavit, což nebylo vždy jednoduché. V rozhovorech se objevuje i jakýsi

optimistický prvek, kdy mladší narátoři vypovídají, že si strach ne vždy připouštěli a

po večerech si s ukrývanými dětmi hráli. Za to byli často káráni od rodičů, kteří se báli

prozrazení, kvůli hluku při dětských radovánkách. Ovšem nevyskytla se situace, kdy by

byla rodina odhalena v důsledku neukázněnosti dětí.

Obecně se v rozhovorech často vyskytují témata, kde figurují děti. Jeden z případů je

ten, kdy byli rodiče mladé dívky odvedeni do koncentračního tábora, a této dívce se

podařilo najít útočiště ve spřátelené rodině. Před státními orgány pak byla vydávána

za rodinnou příslušnici a bez velkých potíží se dočkala konce války.

Velmi často jsou pak v rozhovorech zachraňovány celé rodiny, které mají alespoň

169 Rozhovor s panem Peterem Zarubou (část 2, minuta 9)
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jedno dítě. Z rozhovorů jasně vyplývá, že děti byly ukázněné a nastalou situaci zvládaly

poměrně slušně a statečně. To bych osobně přičítal faktu, že dětský rozum si plnohodnotně

není schopen představit, jaké situace mohou nastat. V jednom případu se objevilo, že vinou

chlapcovi nepozornosti a zároveň shodou nešťastných náhod došlo k prozrazení. Díky

tomu, že to bylo téměř na konci války se i těmto ukrývaným podařilo přežít. Obecně se tak

dá říci, že děti se dokázaly poměrně dobře přizpůsobit nastalé provizorní situaci, kdy

musely snášet útrapy a ukrývání se před okolním světem.

5.6 Hledání Židů a nebezpečné situace

Opatrnost byla na denním pořádku a spolu s ní spojený i strach z prozrazení.

V rozhovorech se tak jasně ukázalo, že bylo lepší, pokud o ukrývání nikdo nevěděl, nebylo

to však pravidlem. Často se prostě nepodařilo neprozradit tento fakt. Na Slovensku hledali

Židy nejen němečtí vojáci, ale i členové Hlinkovy gardy. Někteří narátoři tvrdí, že bylo

důležité si tyto jednotky neznepřátelit a vlastně se všemi vycházet, aby člověk nebyl příliš

nápadný. Ovšem v rozhovorech se objevily i napjaté situace, které málem vedly

k prozrazení a ve dvou případech byla dokonce rodina udána a Židé zatčeni. Nejprve

přiblížím ony vypjaté situace, které pramenily z domovních prohlídek. Z rozhovorů

vyplývá, že základním pravidlem bylo si vojáky i gardisty předcházet, aby nepojali

podezření a aby byli spokojení s případným pohoštěním.

Dvakrát přišli esesáci a hledali, oni měli určitě velmi dobré informace, hledali

někoho a podobně, ale mamka i otec velmi dobře věděli. Jednou byl v pivnici a pohostili je

a podobně, napít, najíst jim dali. Mamka perfektně a otec dobře hovořil německy, dobré

styky ten důstojník a podruhé zase když byli zase, že právě že pod divanem ležel, tak

narychlo přišli, byl v bytě, tak tedy. Takže na něm prakticky velitel a dva esesáci hledali.

Ale možná, že tím, že uměli rodiče německy, že oni byli běsní, tak by jinak určitě byla kulka

každému.170

V rozhovorech se nenašel jediný, ve kterém by byla nouze o nebezpečné a vyhrocené

situace. Jeden z narátorů, který byl napojený na odboj, byl dokonce připraven během

prohlídky vyhodit celý dům do povětří a zamezit tak prozrazení. No, přišli i k nám, i u nás

byli. No a já jsem měl granáty připravené. Takto to bylo, víte? Měli jsme tady ty dveře,

když otevřel, tak na té druhé straně, na tom tam štelářka tam byla, víte? Polička? (otázka

tazatele). Ano. Tam jsem měl granáty, ale když se otevřely dveře, tak už na to nebylo vidět.

170 Rozhovor s panem Ivanem Gleskem (část 2, minuta 3)
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Tam byly granáty. Já jsem byl připravený na to. Nás by nebyli sebrali, já se zabiju, ale i ty

bych pozabíjel.171

Podobná byla situace v případě gardistů, kteří si mnohdy nebrali žádné servítky a

tupě plnili zadané úkoly. Dvacátého pátého ledna jsme tam měli domovní prohlídku, to

bylo večer od půl sedmé večer do jedenácté hodiny a ten správce toho oného, při zadní

bráně tam bylo pancéřové auto s gardistama a přední vchod od náměstí, víte, z ulice, tam

bylo zas pancéřové auto a gardisti v něm. Celé okolí bylo obsazené gardistmi. A teď my

jsme ty lidi měli uvnitř. A ten jeden ten správce, ten neměl nos, to byla hrozná příšera, zlý

člověk to byl, víte, ten na stěnách důkazy hledal, bouchal, všude hledal. To bylo strašné se

na něj dívat. Když neměl ten nos, příšera to byla, víte. No a takto to přišlo do jedenácté

hodiny, a když potom konečně nic nenašli, tak odešli tam odtud pryč. A ti lidé šťastní, že

šest jich tam zůstalo živých.172

Bohužel rodiny se musely potýkat i s udáním a prozrazením. K prozrazení došlo

ve dvou případech a bylo to právě na následky udání. Jedno udání bylo paradoxní a podal

jej pán, který sám ukrýval židovskou dívku. Ve strachu o její život raději udal vedlejší

židovskou rodinu. Udání však přišla už téměř na konci roku, tak se podařilo po nelehkých

výsleších přežít jak narátorům, tak i prozrazeným jedincům. V jednom případě se dokonce

ukrývaní Židé po zatčení dostali do koncentračního tábora, kde se dočkali osvobození.

Právě dcera jednoho kováře z Bezinka, kterou jsme znali, chodila, německého původu,

chodila nakupovat mléko do vesnice a takto se zatoulala ten den, kdy jsme my pracovali na

vinohradě i do našeho domu, neboť my jsme nezamykali a klepala na jedny dveře, na druhé

dveře až došla k těmto nešťastným dveřím a ona zaklepala nešťastně, blízko našemu

signálu, ale právě že to zakašlání a tak dále. Bohužel Žigo pootevřel mezeru u dveří a ona

ho zřejmě poznala. Oni zavřeli a ona věděla už co dále. Když jsme přišli a umývali jsme se,

protože jsme si uvědomili, proč žádný signál nebyl, oni si právě mysleli, že ho nepoznala.

Ona jako dcera německého otce a jistěže byla organizovaná i u německé mládeže a

podobně, šla a velmi rychle pracovala a právě zřejmě prozradila a informovala gestapo,

neboť potom, co jsme si to vyjasňovali, ani necelé dvě hodiny už tam bylo gestapo a oni šli

napřímo. Takže to byla zrada taková nešťastná.173

Na tomto místě bych možná doplnil pár postřehů a možná i komparací

oproti výzkumu, který jsem prováděl ve své bakalářské práci. Opět to bude podtrhovat

171 Rozhovor s panem Ladislavem Gondzsarem (část 2, minuta 15)
172 Rozhovor s panem Ladislavem Gondzsarem (část 1, minuta 29)
173  Rozhovor s panem Peterem Zárubou (část 3, minuta 3)
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mou tezi o tom, že obrovský vliv na stíhání Židů měla geografická poloha a postavení

v Evropě. Výzkum v mé bakalářské práci se soustředil na území Generálního

gouvernementu, kde byla před válkou i po válce velmi silná protižidovská nálada. Bylo zde

na běžném pořádku, že občané hojně vyhledávali a aktivně udávali židovské obyvatele a to

se často ani neřadili mezi kolaboranty nebo to nečinili pod vidinou finanční odměny

ze strany gestapa. Na denním pořádku tedy byl doslova hon na židovské obyvatele. Situace

v rozhovorech zde použitých je odlišná, narátoři shodně vypověděli, že s židovským

obyvatelstvem před válkou nebyl problém. Lidé různého vyznání vedle sebe žili poměrně

bez problému a necítili zvláštní nenávist vůči Židům.

5.7 Motivace k pomoci vyplývající z rozhovorů

V předchozí části práce jsem uvedl motivaci k pomoci, která vyplývá z dostupné

literatury. Jaká motivace však vyplývá z analyzovaných rozhovorů? Narátoři, kteří byli

mladší, často uvádějí, že byli mladí a že v tom zažívali určité dobrodružství, nutno však

podotknout, že téměř ve všech případech nebyl vyznamenán pouze jeden člen rodiny, ale

povětšinou větší část rodiny. Z toho vyplývá, že mladší narátoři do určité míry pomáhali

rodičům, kteří byli skutečnými strůjci pomoci a kteří rozhodovali o tom, zda bude pomoc

poskytnuta, či nikoli. Byli zde však výjimky, jako např. John Damski, který se celou

válkou prokousával sám a dokázal zachránit nejeden židovský život. Rodičům od mladších

narátorů celá situace už tolik dobrodružná nepřipadala, neboť si na rozdíl od svých dětí

plně uvědomovali hrozící riziko.

V naprosté většině rozhovorů se objevuje téma určité morální povinnosti, tedy forma

pomoci bližnímu svému. Narátoři tvrdí, že to byla prostě jejich mravní a morální povinnost

pomoci člověku v nouzi a často se objevuje, že by to měl udělat každý. Velmi zajímavý byl

jeden z aktérů, který hned na úvod rozhovoru uvedl, že je levicového smýšlení, a že pomoc

ostatním lidem je jeho občanskou povinností. Narátor to zmiňuje z důvodu, aby posluchač

lépe pochopil jeho životní postoje a názory.174Já už jsem vždycky považoval pomoc lidem,

kteří se ocitli v nouzi nebo neštěstí, za svou morální, občanskou povinnost.175

Během analýzy rozhovorů jsem si všiml jedné zajímavé věci, a sice vypovídání o

174 To mi přijde velmi zajímavé a dokládá to určitou obsahovou analýzu a interpretaci, kterou si dělá každý
narátor před vypovězením příběhu. Myslím si, že takové uvedení není na škodu a výzkumník si tak může do
určité míry ověřit své interpretace. Pozn. autora
175 Rozhovor s panem Jozefem Petrovičem (část 1, minuta 3)
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záchraně. Velká část narátorů uvedla, že je to úplně poprvé, kdy o vyznamenání hovoří.176

Zpracovával jsem i rozhovor s narátorkou, která se narodila se začátkem války a ta

vypověděla, že její rodiče o pomoci téměř vůbec nehovořili a že to brali za naprostou

samozřejmost, ke které není nutno se nadále vracet. Tuto událost jim vždy připomínala

zachráněná dívka. Na otázku, zda byli rodiče ocenění, narátorka vypověděla: Tak myslím,

že během jejich života se o ničem takovém nehovořilo a nějak to oni nepovažovali vůbec

za nějaký hrdinský čin, oni to brali normálně, že nějakému člověku pomohli.177

Další motivací k pomoci byla zajisté láska. Ve dvou rozhovorech jsem se setkal

s případem, kdy si narátoři nežidovského původu zvolili za partnerky právě Židovky a

rozhodli se jim pomoci. V tomto případě je motivace více než zřejmá. V případě narátora

Petera Vlčka se však snoubila určitá osobní motivace pro záchranu spolu s morální

povinností, narátor totiž nepomohl pouze své židovské přítelkyni a pozdější manželce, ale i

dalším dvaceti lidem židovského původu, tyto zachránil před deportací. Narátor během

rozhovoru několikrát uvádí, že se nikdy nebál a že se nebál ani nikdo z rodiny. Narátor

poznal svou pozdější ženu v roce 1941 a na otázku, zda věděl, že je to Židovka odpověděl:

Ne, ne. Kdy  jste  zjistil,  že  je  to  Židovka  a  co  se  dělo?  (tazatelka). Později,  když  jsem  ji

doprovázel domů a já si myslím, že mi řekla, že je Židovka, já jsem řekl dobře: to je

v pořádku, ale mě to nevadí, já jen chci být s tebou a samozřejmě náš vztah se značně

prohloubil, když jsem cítil zákony proti Židům, které byly stejné s norimberskými zákony

proti Židům, a začal jsem sympatizovat s Židy, protože jsem si uvědomil, že jsou oběťmi

těchto protižidovských opatření a zákonů na Slovensku.178

V rozhovorech se dále jako motivace objevilo téma přátelství, kdy lidé pomáhali

z důvodu, že postižené buďto velice dobře znali, nebo s nimi byli v úzkém přátelském

vztahu. Takových rozhovorů však nebylo mnoho. Myslím si, že důvod je prostý. Ač

narátoři vypověděli, že před válkou bylo soužití mezi Židy a křesťany v pořádku, tak se

aktivně tyto dvě skupiny nevyhledávaly, spíše se respektovaly a žily vedle sebe. Rodiny

tak byly často propojeny např. skrze profesní či sousedský život, děti docházely

do stejných škol atp. Na otázku, proč jste nasadil vlastní život pro jejich záchranu, narátor

176 Přesvědčit narátory, aby o této etapě svého života hovořili, nebylo zajisté nic jednoduchého. Mnozí během
války ztratili řadu blízkých a rozpomínat se na roky strádání není nic příjemného. Podkládám to tím faktem,
že když jsem nahrával rozhovory pro bakalářskou práci, tak jsem byl v tomto případě prvním člověkem,
kterému se podařilo narátora přemluvit k tomu, aby k rozhovoru svolil. Nebyl za tím jen strach starších lidí
z nových technologií, ze zneužití příběhu atp., ale především strach z toho, že si narátor musel na celou
situaci znovu rozpomenout. Není tedy divu, že mnoho narátorů a narátorek během rozhovorů dělá pauzy a
často také pláčí. Pozn. autora
177 Rozhovor s paní Irenou Husárovou (část 1, minuta 4)
178 Rozhovor s panem Peterem Vlčkom (část 1, minuta 14)
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odpověděl: My jsme s nimi byli v takovém dobrém vztahu, víte, no a takže to jsme byli jako

rodinní příslušníci, neboť pan Ganzler, ten, on i perfektně uměl maďarsky, no a my jsme

byli dobří kamarádi, dobří přátelé. Nikdy jste toho nelitovali, že jste se do toho dali?

(tazatel). Ne, ne, my máme čisté svědomí, neboť jsme udělali lidsky to, co bylo zapotřebí

udělat.179

Byli jsme s těmi židovskými rodinami odmalička takoví spřátelení. Naše rodina

v tom neviděla žádný rozdíl, to byli lidé, kteří pomáhali nám, a zase naše rodina pomáhala

jim.180

5.8 Strach a emoce v rozhovorech

V rozhovorech se velmi často objevuje téma strachu. Narátoři povětšinou vypovídají,

že  měli  strach  a  někteří  tvrdí,  že  měli  dokonce  obrovský  strach.  Jsou  narátoři,  kteří  byli

před  pomocí  členy  armády,  ti  tvrdí,  že  strach  příliš  nepociťovali,  nebo  že  s  ním  úspěšně

bojovali. Strach byl zejména z prozrazení. V rozhovorech se však i často objevily takové

názory, kdy se zachránci cítili býti odpovědní za skrývané osoby a cítili jako svou

povinnost je chránit a udělat vše pro jejich neprozrazení. Podle mého soudu je to

samozřejmé, bylo zde totiž dvojí riziko, první pramenilo ze záchrany lidí, kteří ji

potřebovali, a druhé z pudu sebezáchovy, který přicházel ve chvíli započetí pomoci.

Všichni narátoři totiž hovořili o tom, že by mělo nedozírné následky, kdyby došlo

k prozrazení. Pro obě strany bylo tedy nepřípustné, aby k prozrazení došlo, neboť by

vystavili problémům nejen ukrývané, ale i sami sebe.

Aktéři vypověděli, že se snažili být opatrní a obezřetní a ke stejným úkonům

motivovali i ukrývané osoby, o to větší strach tak pramenil z prozrazení někým dalším.

Proti tomu rodiny bojovaly nenápadností, ostražitostí a mnozí vypověděli, že „kdo nic

neví, nic nepoví“. Pud sebezáchovy a strachu zde musel ustoupit snaze pomoci druhým.

Obezřetnost se ve většině případů vyplatila. Na otázku, zda si aktér nebezpečí uvědomoval,

odpověděl: No tak, víte, my jsme prožívali tyto události ve strašném strachu. No ale co se

dalo dělat, já jsem byl spojař a já jsem byl chráněný od všeho zlého, takže já jsem byl

spojař, mě nemohli gardisti sebrat nebo tak něco. Jenže kdyby našli ty lidi, tak by i nás

potom…bylo štěstí, že nenašli ty lidi, víte?181

179 Rozhovor s panem Ladislavem Gondzsarem (část 2, minuta 7). V rejstříku vyznamenaných je pan
Gondzsar uveden jako Gondžar, s jmennými nepřesnostmi jsem se během výzkumu setkal vícekrát. Pozn.
autora
180 Rozhovor s paní Marií Pauerovou (část 2, minuta 18)
181 Rozhovor s panem Ladislavem Gondzsarem (část 2, minuta 1)
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Pro některé narátory není od samého začátku rozhovoru jednoduché o věci hovořit.

Je to tím, že se jedná o silné téma, o kterých povětšinou lidé nehovoří a také proto, že se

mnohdy jedná i o vůbec první rozhovory a první vzpomínaní ze strany aktérů. Základní

emoce by se daly rozdělit do dvou kategorií, na pozitivní a negativní.

Oboje jsou často doprovázeny pláčem. V případě negativních je to většinou

na základě pocitu páchané nespravedlnosti, nebo pocitu viny, že např. došlo k prozrazení.

Pozitivní emoce se vyskytují v závislosti na uvědomění si toho, že zachránit někomu život

není jen tak. Narátoři jsou všichni staršího data narození, čili už mohou rekapitulovat

prožitý život a o to více a silněji si uvědomovat své činy. Dokonce i narátoři, kteří byli po

dobu rozhovoru emočně klidní a konstantní, změnily tón v závislosti na osobních tématech

a většinou to bylo s uvědoměním si a vyřčením, že zachránili lidský život. Na otázku, zda

ukrývaní Židé děkovali, když mohli opustit úkryt v důsledku války, narátor odpověděl:182

No jistěže. Co Vám říkali? (otázka tazatele). Plakali radostí a tam nás objímali, my

společně jsme plakali radostí. Vždyť šest měsíců to bylo něco hrozného, strašného. To byly

i prohlídky, dvakrát kvůli tomu byly i prohlídky. To nebylo tak jednoduché. Co jsme my

prožívali u nás v bytě, když jsme věděli, že tam je ta prohlídka.183

Další silné emoční vypětí se u některých narátorů vyskytlo v případě rodinných

vztahů, tedy především při vzpomínání na rodiče, kteří jsou v rozhovorech uznáváni a

aktéři si uvědomují, že v mnoha případech to byli morální lidé, protože se rozhodli pomoci

a jsou na ně hrdí. Na otázku, čím byl Váš otec, narátor odpovídá: Byl právník, bych tak

řekl, že byl (pláč), jsem rozladěný, víte? Byl velmi šlechetný člověk, pomáhal, říkalo se

o něm, že byl právník chudých, dokonce i olašským cikánům vedl právní spory bezplatně,

takže byl skutečně takový člověk…on pomáhal každému, kde se dalo.184

V této části výzkumu mne napadá zajímavá myšlenka a to sice komparace na základě

knihy Můj děda nebyl nácek, kde jsou interpretovány rozhovory s rodinnými členy těch,

kteří jsou potomky mimo jiné německých vojáků, příslušníků gestapa atp. Ať je pohled

narátorů jakýkoli, zdá se mi příznačné, že v každé situaci si mnoho rodinných příslušníků

182 Zde bych ještě doplnil velmi podstatnou věc a zároveň poukázal na limity nahrávky, která má pouze
poslechovou a nikoli filmovanou podobu. Po vznesené otázce, zda byli Židé vděční a zda děkovali po
ukončení války, narátor krátkou chvíli mlčel a vzápětí mávnul rukou na důkaz jakési nepopsatelnosti míry
toho, jak moc byli Židé vděční za zachráněný život. A zde je jedna z nevýhod rozhovorů, které nejsou
vedeny přímo tazatelem a nemají audiovizuální podobu. Pokud by k této scéně nebylo video, pak by se tento
tělesný projev nedal analyzovat, neboť k některým rozhovorům není přítomen protokol a zápis o rozhovoru a
i kdyby byl, tak ne vždy zachytí veškeré tělesné projevy narátora. Badatel, který nebyl přítomen u takového
rozhovoru, pak ztrácí. To je jen důkaz toho, jak je důležité vést kvalitně protokol o rozhovoru a během něho
si dělat pestré poznámky. Pozn. autora
183 Rozhovor s panem Ladislavem Gondzsarem (část 2, minuta 14)
184 Rozhovor s panem Ivanem Gleskem (část 1, minuta 4)
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své předky velmi silně idealizuje a omlouvá je. Tam je ukryt ten zajímavý prvek kolektivní

rodinné paměti.

5.9 Konec války

Konec války byl pro obě zúčastněné strany velkým oddychem. Někteří narátoři sice

vypověděli, že doba po válce byla dobou temna, ve smyslu frustrace z války samotné tak

i dění po roce 1948. Já bych však rád přiblížil osudy zachráněných židovských obyvatel

bezprostředně po válce. Zachránění často během války ztratili část rodiny, blízkých či

přátel. Vyskytla se však i setkání po návratu z táborů či po ukrývání na jiných místech.

Někteří zůstali ve své domovině, jiní odcestovali, nejčastěji do Izraele či severní Ameriky.

Na otázku, jaké byly další osudy zachráněné rodiny, narátor odpověděl: Právě že poučení,

anebo i zatížení radami blízkých, známých a přesvědčení o osudech svých příbuzných a

z rodiny, oni hned začali organizovat odchod do Palestiny, tehdy se tomu tak hovořilo, ne

Izraele, protože tehdy ještě stát Izrael nevznikl. Tak oni se připravovali do Palestiny.185

Židé byli zjevně velmi zasažení a zatížení svým nelehkým osudem a to vedlo nejen

k odchodu do Izraele, ale bohužel i k dalším obtížím. Každý si sebou nesl určité trauma

z válečných let. V rozhovorech se tak objevily i témata, kdy narátor tvrdí, že zachráněný

jedinec měl po válce velké psychické problémy a nebyl s to se se situací vyrovnat,

po nějaké době spáchal sebevraždu. Dalším tématem byla změna jmen. Ve 3 rozhovorech

narátoři vypověděli, že si zachránění Židé změnili svá příjmení, aby nebyli ihned spojováni

s židovským původem. Na otázku, co bylo se zachráněným po válce, narátor odpověděl:

Vím, jedno vím, že po válce tito Židé v tom čtyřicátém šestém, sedmém většinou si oni dali

přeměnit svoje jména, Weiss byl Valenta, Blau byl nějaký, nevím Bielavý a takto více, Lowi

byl nevím, Lesák a tak. Takže na to si pamatuji, to prostě přišlo. Na ministerstvu vnitra,

potom jim dalo povel, přeměnili si jména. Byla prostě taková doba, taková byla doba a oni

i si nechali tato jména.186

Mnoho přeživších Židů našlo klid a pochopení až ve státě Izrael. Vydobyli si svou

svrchovanost a nezávislost, o kterou však musejí neustále tvrdě bojovat a zároveň o ni

pečovat. Nerad bych se zde pouštěl do polemik, zda mají na území nárok či nikoli, ale

zdůraznil bych, že si nemyslím, že Židé založili svůj stát na vyústění holokaustu a že by

tak podtrhávali nárok na tuto půdu. Zde bych tedy možné měl jednu z mála výtek

k použitým rozhovorům. Domnívám se, že by bylo na místě, pokud by se jejich rozměr

185 Rozhovor s panem Peterem Zárubou (část 3, minuta 14)
186 Rozhovor s panem Ivanem Gleskem (část 2, minuta 5)
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dotýkal i této otázky, tedy zda si narátoři myslí, že si Židé stát Izrael a toto místo zaslouží a

zda na něj mají nárok. Tato oblast se tak nabízí k případnému dalšímu rozvinutí tohoto

tématu, tedy věnovat se přesahu až do padesátých let minulého století. Jeden z narátorů to

vidí následovně: Po tom, co jste obdržel to vyznamenání, přemýšlel jste o Izraeli, o tom, že

mají Židé místo, kam jít? (otázka tazatelky). Jsem velmi spokojen s faktem, že mají svou

nezávislost a že byl Izraelský stát založen v roce 1948 a byl jsem v úzkém kontaktu

s izraelskou vládou, psal jsem několikrát do Knessetu…Dokonce jsem byl několikrát

v kontaktu s Netanjahuem, Benjaminem Netanjahuem a řekl jsem mu, aby se dál ubíral

tímto směrem, protože nikdo nebude pomáhat a zachraňovat Židy, pokud dají nezávislost či

stát Palestincům. Můžou jim dát nezávislost, ale nikoli stát.187

Konec války se zajisté netýkal jen zachráněných osob, ale také a zároveň osob, které

pomoc poskytly. Z rozhovorů plyne, že se narátoři vrátili do zajetých kolejí a věnovali se

často své původní profesi. Někteří dokončili studia, která započali před válkou. Poválečná

doba byla složitá a to vedlo nejen k emigraci Židů do Izraele, ale také často k emigraci

narátorů do jiných částí světa, v případě rozhovorů především do Spojených států

amerických. Narátoři povětšinou vypovídají, že žili klidný a běžný život na standardní

profesní úrovni. Tím, že se hlavní spektrum rozhovorů vztahuje k době druhé světové

války, tak narátoři příliš nereflektují svůj pozdější život, většinou jej přelétnou jen

v telegrafické podobě, jako např. zde: No nic, potom jsem už studoval, vyučil se na zubního

technika, potom jsem skončil tu zdravotní školu, maturitu, pak jsem skončil vysokou školu

pedagogickou, nedávno jsem získal titul magistra, který jsem měl mít dávno.188

Mezi narátory jsou i Peter Vlčko a John Damski, kteří se řadí právě mezi ty, kteří

odcestovali do zahraničí dříve či později po válce a začali nový život. Je zajímavé, že

právě tyto dva příběhy mezi ostatními nezapadly. Samozřejmě že všechny příběhy jsou

jedinečné a unikátní, ale příběhy právě těchto dvou mužů jsou do určité míry zprofanované

a populární. Pokud badatel zadá jedno ze jmen do internetového vyhledávače, tak se

okamžitě první články budou věnovat onomu vyznamenání. Přisuzuji to jediné věci a sice

rozdílnému klimatu, které panovalo ve Spojených státech amerických po válce a vůbec

tomu, jak se v USA zachází s hrdiny a jejich příběhy. Tito lidé si získávají obdiv okolí a

jejich příběh se tak stává unikátním, zajímavým a veřejným. Proti tomu v poválečném

Československu těmto lidem štěstí příliš nepřálo.

Unikátní je pak příběh Petera Vlčka, který se podílel na transformaci poválečného

187 Rozhovor s Peterem Vlčekm (část 4, minuta 25)
188 Rozhovor s panem Ivanem Gleskem (část 2, minuta 11)
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Československa a byl v kontaktu s Edvardem Benešem, během vyznamenání se setkal

s Benjaminem Netanjahu, sepsal knihu o svých činech atp. Na otázku tazatelky, co by pan

Vlčko vzkázal dalším generacím a těm, kdo budou poslouchat jeho rozhovor, řekl: Každý,

kdo si přečte mou knihu, se může dovědět, jak moc jsem pomohl ubohým duším a že jsem

velmi velmi pyšný, že jsem mohl zachránit dvacet plus tři židovské obyvatele, včetně mé

manželky a jejích rodičů od toho hrozného dramatu, které se odehrálo v Evropě v těch

časech.189

5.10 Kontakt se zachráněným a téma přátelství

Po válce byli téměř všichni narátoři v kontaktu se zachráněnými. Všichni vypovídají,

že se aktivně navštěvovali, nebo byli v písemném kontaktu. Na závěr rozhovorů to vždy

dokládají společnými fotografiemi z různých setkání. V některých případech se vyvinulo

veliké přátelství a určité pouto na celý život. Narátoři vypovídají, že zachránění byli tak

vděční, že nabízeli různé dary, např. dům, majetek, pozemky atd. Byli nám velmi vděční,

velmi. Potom, po válce, nám vycházeli velmi vstříc, například ten dům, tam na Panenské,

abych si ho vzal, když šli pryč do Kanady, chtěli mi ho dát. Já jsem nechtěl a matka tehdy

nechtěla jít do Bratislavy bydlet. Já jsem byl tehdy ještě svobodný.190

Pokud se narátor vydal za zachráněným do zahraniční, vždy vypověděl, že byl velmi

dobře pohoštěn a že se jednalo o velkou slávu. Jinak v tom Izraeli se velice velice o mě

starali, byli velice pohostinní. Jožko mě povozil po celém Izraeli, to je takový tenký dlouhý

pás od severu na jih.191

Na tomto místě mne napadá srovnání s mou bakalářskou prací, kde jsem téma

přátelství poměrně široce rozebíral, neboť narátor vypověděl, že z pomoci se tak vyvinulo

silné pouto a přátelství na celý život. Vypovídal, že pokud to jen trochu šlo, tak zachráněné

dívky byly v lecčem nápomocné a účastné jakékoli pomoci. Po roce 1989 pravidelně

jezdívaly na návštěvy a stále zvaly na výlet do Izraele. V tomto bodě jsou rozhovory

shodné, Židé tedy cítí za záchranu velký dík a vděk, který je často obohacen o opravdové

přátelství.

V rozhovorech jsou i dva případy, kdy válka a skrývání vybudovaly vztah, který vedl

až k samotnému manželství. V případě dvou narátorů se jednalo o pomoc motivovanou

láskou. Oba narátoři dokázali zachránit ženy, které se dříve či později staly družkami a

189 Rozhovor s Peterem Vlčkem (část 5, minuta 2)
190 Rozhovor s panem Ondrejem Škopikem (část 2, minuta 18)
191 Rozhovor s panem Jozefem Petrovičem (část 1, minuta 27)
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manželkami.

5.11 Vyznamenání

Všichni narátoři byli buďto jednotně nebo v rámci rodiny vyznamenáni diplomem a

medailí Spravedlivý mezi národy. Na vyznamenání byli z pravidla navrženi ze strany

zachráněných osob a mnohdy se o tomto záměru dověděli až od příslušných úřadů.192

V některých případech narátoři uvádějí, že vyznamenání je především určeno jejich

rodičům, kteří pomoc inscenovali. Z rozhovorů vyplývá, že na získané vyznamenání jsou

patřičně hrdí a chválí si ceremonii s tím spojenou. Např. zde: Jsem spokojený i dnes, že

jsem těmto lidem pomohl, žijí v Kanadě a teď jsem byl vyznamenaný jedenáctého října.

Z Jeruzaléma jsem dostal vyznamenání za záchranu těchto lidí. Přítomnost pana

prezidenta, i fotky mám, takže můžu i ukázat. A velmi srdečně děkoval pan vyslanec

Izraele, nám děkoval, bylo nás vyznamenaných čtrnáct a bylo to na vysoké úrovni.193

Mnoho vyznamenání bylo uděleno až po roce 1989, kdy přestal býti problém navázat

se zachráněným plnohodnotný kontakt a také doložit potřebné dokumenty pro zisk

vyznamenání. Z rozhovorů vyplývá, že narátoři hovoří se svými potomky o získaném

vyznamenání a drží tak tradici a určitou úctu nejen svým rodičům, ale i lidem, kterým

pomohli přežít. Všechny moje děti vědí o tom, co jsem udělal a jsem silně přesvědčen

o tom, že jsou na mě také hrdí a řekl jsem jim, aby byli pravdomluvní, nikdy nelhali a aby

byli čestní.194

Na letošní rok, tedy na rok 2014, připadá výročí 60 let od založení památníku Yad

Vashem a i díky těmto příběhům se vyznamenání stále ještě uděluje. Ano, to jsme byli

v Banské Bystrici v devadesátém druhém roce. Byl tam velvyslanec Izraele, který měl sídlo

v Praze. Šél se, tak nějak jmenoval, sympatický vysoký pán. Měl tam tlumočnici. No a

maminka už byla taková zesláblá, doprovázela jsem ji na pódium a v těch dokumentech je i

fotografie, jak přebírá to vyznamenání. Byl tam i bratr.195

Někteří narátoři dokonce přijali pozvání od zachráněných osob a jeli se podívat do

Izraele. Ti, kteří tam byli, pak shodně uvedli, že se jednalo o velkolepý akt. Byl jsem

vyznamenán v roce 1981. Jaká pro Vás byla ta ceremonie? (otázka tazatelky). Bylo to

192 Ve své bakalářské práci jsem použil rozhovor se svým dědou, který byl též vyznamenaný spolu se svým
otcem a matkou. Patří mezi první stovky vyznamenaných, kteří si vyznamenání přebírali přímo v Izraeli za
přítomnosti vrchních vládních činitelů. Pozn. autora
193 Rozhovor s panem Ondrejem Škopikem (část 2, minuta 22)
194 Rozhovor s panem Petrem Vlčkom (část 5, minuta 2)
195 Rozhovor s paní Marií Pauerovou (část 2, minuta 17)
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neuvěřitelné, úžasné, úžasné. Byl jsem v Jeruzalémě, dal jsem svou knihu do Yad Vashemu,

ti ji studovali a rozhodli se dát mi tu medaili.196

196 Rozhovor s Peterem Vlčkem (část 4, minuta 23)
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6 Závěr

Ve své práci jsem nejprve nastínil historický kontext zaměřený na dobu těsně před druhou

světovou válkou. Základní témata byla věnována okruhům, které se přímo dotýkají

židovské otázky, koncentračních táborů, propagandy ad. Tato témata se přímo i nepřímo

vztahují k hlavnímu tématu práce, kterým bylo vyznamenání Spravedlivý mezi národy.

Tato část práce byla realizována z dostupných archivních materiálů, kdy převládala

především jejich tištěná podoba. V několika kapitolách byly připomenuty konkrétní

příběhy lidí, kteří dokázali přežít vyhlazovací tábory. V číslech byla demonstrována

mašinérie vyhlazovacího procesu a celkový počet židovských obětí během války.

 Nadále jsem se věnoval samotnému vyznamenání a jeho specifikům. Nastínil jsem

postup, který předchází jeho udělení, kdo jej má právo získat, co vyznamenaný obdrží atp.

Na několika stranách byl rozebrán i památník Yad Vashem v Jeruzalémě. Nechybí ani

statistika množství vyznamenaných podle národností. Ukázalo se, že vyznamenání je stále

udělováno, často in memoriam, ale stále se nacházejí nová svědectví, která jeho udělení

umožňují. Vyznamenaným už není zasazen strom, jako v prvních letech založení

památníku, ale stále je udílena pamětní medaile a certifikát Spravedlivého mezi národy.

 Nyní k hlavní a stěžejní části práce. Předně bych chtěl říci, že každý rozhovor

na toto téma je velmi unikátní a narátorům patří velký dík za sdílení jejich životního

příběhu. Často se totiž jednalo o rozhovory velmi emotivní, nelehké a pro některé narátory

nebylo vzpomínání nikterak příjemné. Důvod je prostý a sám výzkum to potvrdil. Naprostá

většina narátorů prožila během války situace, které by nikdo nechtěl zažít a opakovat je.

Vzpomínáním tyto skutečnosti a staré vzpomínky vyplouvají na povrch. To je

pro výzkumníka veliká výhoda a práci to velmi obohacuje, nicméně pro oba členy

rozhovoru je to velmi složité. Výzkumník se vžívá do role narátora a narátor tuto roli

prožívá znovu. Po několika desítkách let si aktéři tyto události museli opět připomenout a

dobrovolně o nich hovořili, to je hodné poděkování a znovu vyzdvihuji USC Shoah

Foundation, že dokázala takto rozsáhlý a nákladný projekt uskutečnit.

Ve stěžejní části výzkumu jsem se věnoval celkem 12 rozhovorům, ve kterých bylo

sledováno zejména téma vyznamenání Spravedlivý mezi národy s tím, že rozebrána byla

další dílčí témata. Ukázalo se, že poskytovaná pomoc měla různé formy a podoby,

nejčastěji však převažovalo ukrývání přímo v domě narátora. Délka poskytnuté pomoci se

různila. V některých případech trvala několik týdnů a měsíců, v jiných i několik let. Velký
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přínos vidím v kapitole, která se věnuje důvodům, proč narátoři nezištně pomáhali druhým.

Naprostá většina vypověděla, že se jedná o morální povinnost člověka k bližnímu svému.

Ukázalo se však, že těchto důvodů je více, nejedná se tedy jen o nepsaný mravní zákon, ale

často vyznamenaní byli motivováni např. láskou k zachraňované osobě. Další velkou

motivací pak bylo přátelství. Téma přátelství je obecně v rozhovorech zajímavým jevem,

zachráněné osoby necítily jen vděk, ale často se z tohoto vztahu vybudovalo i silné

přátelské pouto, které vydrželo po celý život. Narátoři tak shodně tvrdí, že jsou

na vyznamenání hrdí a váží si ho.

Pokud přijde řeč na otázky, jak se vyznamenaní dokázali se situací celkově vyrovnat,

jak dokázali lhát, předstírat atp., pak shodně odpovídali, že bylo důležité být s každým

za dobře a také, že čím méně člověk věděl, tím méně člověk pověděl. Pozornost byla

věnována také povědomí o koncentračních a jiných táborech za druhé světové války.

Respondenti odpovídali, že se tu a tam nějaká zpráva objevila, ale o táborech hovořili jako

o „táborech smrti“, což je označení, které se zažilo až po mediální profanaci dění kolem

holokaustu. Domnívám se tedy, že se jedná o jakýsi zpětný efekt vidění samozřejmého.

Narátoři totiž nejčastěji vypověděli, že si byli jisti tím, že Židé nejdou na smrt, nýbrž

na práci.

Z rozhovorů jasně plyne, že na druh poskytnuté pomoci měla zásadní vliv geografie.

Pomoc se různí stát od státu. V Západní Evropě bylo možné ukrýt v jedné vesnici i několik

desítek lidí, oproti tomu v Generálním gouvernementu byla situace složitější kvůli větší

represi. Spolu s geografickým vlivem se snoubila i kolaborace, která se územně různila.

Tento fakt opírám i o poznatky z výzkumu, který jsem použil ve své bakalářské práci, a

který se zaměřoval na oblast Generálního gouvernementu. Represe na jeho území

dosahovala výrazně větších rozměrů než na území tehdejšího Slovenského státu a to mělo

přímý vliv na charakter poskytované pomoci.

Nabízí se taktéž komparace k mé bakalářské práci, při které jsem rozhovory přímo

realizoval a nečerpal z rozhovorů přejatých. Musím říci, že osobní kontakt s aktérem bude

mít zřejmě vždy pro výzkumníka vyšší hodnotu a přínos. Zásadní mi připadá vztah narátor-

výzkumník. Pokud výzkumník rozhovor pojímá správně a je s narátorem takříkajíc

na stejné vlně, a pokud dokáže tazatel svou obratností posunout narátora směrem svého

výzkumu, dokáže pak z rozhovoru vytěžit mnohem více. Musím tedy říci, že hodnota

rozhovorů osobně konaných je pro výzkumníka vyšší, neboť si může rozhovory více

nasměrovat a zúžit tak výzkumný problém. Na druhou stranu rozhovory, které jsem použil

pro tuto práci, měly jasné téma výzkumu a přesný charakter. Byly primárně zaměřeny
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na ono vyznamenání, tedy na zkoumaný fenomén. Jako pramenný zdroj tak byly velmi

kvalitní a přínosné. Tímto se potvrdila má otázka z počátku výzkumu, kdy jsem se ptal, zda

bude možné pracovat s rozhovory již nahranými, a zda budou mít pro výzkumníka

badatelskou hodnotu. Mohu tak říci, že rozhovory konané v rámci orálně historického

výzkumu jsou platným a bezezbytku použitelným a jedinečným pramenem, který

nenahradí žádná tištěná literatura. Osobní prožitky, vyjadřování, pláč, emoce či slzy žádný

autor nedokáže zachytit přesně tak, jako samotný rozhovor. Je pak pouze

na výzkumníkovi, jak dokáže s pramenem naložit a vytěžit jej pro svůj výzkum. Řekl bych

tedy, že pokud dokáže výzkumník nalézt rozhovory použitelné pro téma výzkumu, pak nic

nebrání tomu, aby použil některé z již realizovaných rozhovorů. Dokonce si myslím, že je

opravdu na čase, aby se takové rozhovory začaly analyzovat a interpretovat, jinak se může

stát, že zapadnou a časem třeba nebude médium, které by bylo s to je nějakým způsobem

přehrát a zpracovat.

Na úplný závěr bych rád uvedl, jaký měl výzkum přínos pro mne. V bakalářské práci

jsem se věnoval stejnému tématu, ovšem ve spektru mého zájmu byl jeden konkrétní

vyznamenaný, a to byl můj děda. Tehdy jsem se soustředil na jeden konkrétní příběh. Díky

předchozímu výzkumu jsem mohl posoudit výhody a nevýhody rozhovorů samostatně

konaných a přejatých, což mne velmi obohatilo. Na tomto základě jsem pak v předkládané

práci shrnul, jaké jsou možnosti a limity takových rozhovorů.

Výzkum ukázal, že vyznamenaní lidé se necítí jako hrdinové. Cítí se a vypadají jako

obyčejní lidé, kteří svůj čin nejčastěji hodnotí s tím, že by se tak měl zachovat každý.

Pro většinu narátorů není poskytnutá pomoc životním milníkem, ale pouze dějinnou

etapou, na kterou jsou hrdí, ale především jsou rádi, že jejich pomoc nebyla zbytečná.

Předkládaná práce tak mimo jiné ukazuje, že za velkými dějinami stojí obyčejní lidí.
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8.1 Obrázek č. 1 Půdorys vyhlazovacího tábora Treblinka

(zdroj: www.yadwashem.org)
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8.2 Obrázek č. 2 Certifikát Spravedlivého mezi národy

(Zdroj: soukromý archiv autora)
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8.3 Obrázek č. 3 Pamětní medaile Spravedlivého mezi národy

(Získáno z internetových stránek Yad Vashem (1. 6. 2014):
http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/honoring_the_righteous.asp)
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8.4 Obrázek č. 4 Pamětní tabulka se jménem vyznamenaného a strom v Aleji

Spravedlivých v památníku Yad Vashem

(Zdroj: soukromý archiv autora)
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8.5 Obrázek č. 5 Alej Spravedlivých v památníku Yad Vashem

(Zdroj: Internetové stránky památníku Yad Vashem:
http://www.yadvashem.org/yv/en/search_results.asp?cx=005038866121755566658%3Auch7z5rmfgs&cof=F
ORID%3A10&ie=UTF-8&q=avenue+righteous&find=)
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8.6 Tabulka č. 1 Množství židovských obětí během holokaustu

Země Počet Židů před
válkou Minimální ztráty Maximální ztráty

Rakousko 185 000 50 000 50 000
Belgie 65 700 28 900 28 900
Čechy a Morava 118 310 78 150 78 150
Bulharsko 50 000 0 0
Dánsko 7 800 60 60
Estonsko 4 500 1 500 2 000
Finsko 2 000 7 7
Francie 350 000 77 320 77 320
Německo 566 000 134 500 141 500
Řecko 77 380 60 000 67 000
Maďarsko 852 000 550 000 569 000
Itálie 44 500 7 680 7 680
Lotyšsko 91 500 70 000 71 500
Litva 168 000 140 000 143 000
Lucembursko 3 500 1 950 1 950
Nizozemí 140 000 100 000 100 000
Norsko 1 700 762 762
Polsko 3 300 000 2 900 000 3 000 000
Rumunsko 609 000 271 000 287 000
Slovensko 88 950 68 000 71 000
Sovětský svaz 3 020 000 1 000 000 1 100 000
Jugoslávie 78 000 56 200 63 300

CELKEM 9 796 840 5 596 029 5 860 129

 (získáno z: JESWISHMUSEUM.CZ (23. 3. 2014): http://www.jewishmuseum.cz/print/cztfaq.htm, sama
statistika pochází z Encyklopedie holokaustu.)



96

8.7 Tabulka č. 2 Množství vyznamenaných podle zemí

ZEMĚ POČET ZEMĚ POČET

Albania 69 Ireland 1
Armenia 24 Italy 610
Austria 95 Japan 1
Belarus 601 Latvia 134
Belgium 1665 Lithuania 871
Bosnia 42 Luxembourg 1
Brazil 2 Macedonia 10
Bulgaria 20 Moldova 79
Chile 1 Montenegro 1
China 2 Netherlands** 5351
Croatia 109 Norway 52
Cuba 1 Poland 6454
Czech Republic 114 Portugal 2
Denmark* 22 Romania 60
Ecuador 1 Russia 189
Egypt 1 Serbia 131
El Salvador 1 Slovakia 539
Estonia 3 Slovenia 7
France 3760 Spain 6
Georgia 1 Sweden 10
Germany 553 Switzerland 45
Great Britain Turkey 1
(Incl. Scotland) 21 Ukraine 2472
Greece 321 USA 4
Hungary 810 Vientam 1

CELKEM 25.271
 (Statistika získána z internetových stránek památníku Yad Vashem 23. 3. 2014:
http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp)

* Dánské hnutí poprosilo, aby bylo vyznamenání uděleno celé skupině jako jednotlivci, pokud bychom brali
účastníky jednotlivě, konečné číslo by bylo vyšší.

** Včetně dvou lidí původem z Indonésie, fyzicky však pomáhali v Nizozemsku.


