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Abstrakt
Tématem práce je zachycení aspektů každodenní sociální reality v nuceném
společenství v ghettu Terezín v letech 1941–1945. Práce je mikrosociologickou
sondou do života vězňů obývajících ghetto. Snaží se vymezit sociální činitele, které
ovlivňovaly životy lidí, kteří se pohybovali v mezních situacích, byli stigmatizováni
a bojovali o přežití. Výzkumná část práce využívá biografickou metodu. Bylo
zpracováno celkem deset nahraných svědectví přeživších – bývalých terezínských
vězňů. Výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů,
které se určitým okruhem otázek zaměřily na vnější a vnitřní faktory, které tvořily
každodenní realitu tohoto nuceného společenství. Záměrem bylo zjistit subjektivní
vnímání životních podmínek, sociálních vazeb, negativních, ale i pozitivních vlivů
a další osobní sdělení narátorů. Sebraná a zpracovaná svědectví slouží k hlubšímu
porozumění vnímané reality.
Mezi faktory, které společenství negativně ovlivňovaly, patřil hlavně strach
z neznáma, ze ztráty života a blízkých osob, dále velmi špatné životní podmínky,
které se zejména podílely na negativním smýšlení tamních lidí a ztrátě morálních
hodnot. Naopak k pozitivním faktorům patřila kultura a sport, které lidé vítali,
protože jim na moment umožnily odsunout chmurné myšlenky do pozadí. Lidé
pozitivně vnímali židovskou Radu starších, která se snažila, v rámci svých
kompetencí a možností, nuzný život vězněným ulehčit. Také, mnohdy nepodložené,
zprávy zvenčí vzbuzovaly naději na záchranu, na konec války a porážku Německa.
S tím souvisí individuální víra v přežití. Ten, kdo si nepřipustil, že válku nepřežije,
zvládal situaci mnohem lépe nežli ten, kdo to vzdal. Dále se ve svědectvích často
objevují vzpomínky na tajné vyučování, které bylo zakázané. Každý z narátorů také
hovořil o své vlastní strategii, jak přečkat špatné životní podmínky. Z výzkumu je
patrné, že narátoři vypovídali svůj příběh s velkým časovým odstupem a proto
i negativní věci nyní hodnotí s určitou pozitivní myšlenkou než by bylo v reálném
čase prožívání.
Klíčová slova: ghetto Terezín, každodennost, mezní situace, biografie, sociální
realita, narátor, kvalitativní výzkum, strategie přežití.
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Abstract
This study deals with aspects of the everyday social reality of the forced
community in the Terezin ghetto in 1941–1945. It is a microsociological
introspection of the life of the prisoners that lived in the ghetto. It aims to define
social factors that influenced the lives of people that were stigmatized, fought for
their lives and lived in border-line situations. The research part of the study uses
biographical method. It uses 10 recorded testimonials of survivors – former Terezin
prisoners. The research was carried out by means of partly structured interviews.
The questions dealt with internal and external factors that created the daily reality of
this forced community. The aim was to map their subjective perception of life
conditions, social ties, both negative and positive factors and further personal
utterances of the narrators. The testimonies serve for better and deeper
understanding of the Terezin reality.
The factors that affected the community in a negative way included fear of
the unknown, fear of loosing close friends and relatives, very bad life conditions
that strongly affected the negative mind-set of people and loss of moral values. In
contrast, the positive factors included culture and sports that were welcomed by the
prisoners as they allowed them to shift aside gloomy thoughts. The prisoners also
valued the Board of the elderly that within the scope of its possibilities and
competence tried to improve the hard life of the prisoners. Also, (often baseless)
news from the outside of the camp made people believe the end of war and defeat of
Germany were near. The individual hope for survival was also important. Those that
believed that they would survive coped with the situation much better than those
that lost hope. The testimonies also often feature memories of secret education,
which was forbidden. Each narrator talked about their individual strategies for
dealing with bad living conditions. The research was done a long time after the
actual experience it studied. Therefore the narrators see their experience with
a certain kind of positive twist.
Key words: Terezin ghetto, every-day routines, borderline situations, biography,
social reality, narrator, qualitative research, survival strategies.
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1.

Úvod
Záměrem práce je získat prostřednictvím vlastního biografického výzkumu

poznatky o různých aspektech každodenní sociální reality v „nuceném
společenství“ v ghettu Terezín během druhé světové války. Toto téma je součástí
naší nedávné historie a přímo se nás dotýká. Lidé, kteří mohou podat svědectví
o hrůzách války, kterou prožili v ghettech anebo koncentračních táborech, stále ještě
žijí. Jejich počet se každým rokem zmenšuje. Jejich svědectví a životní příběhy jsou
velice cenným zdrojem informací nejen pro sociology a historiky, ale také pro
badatele dalších vědních oborů. Terezín představuje v rámci české a židovské
každodennosti zcela unikátní fenomén, byl izolovaným světem, platila zde přísná
pravidla a lidé cítili strach z blízké budoucnosti, kterou představovaly záhadné
transporty na východ, odkud se nikdo nevracel [Michlová, 2012: 32].
Diplomová práce se skládá z teoretické části a výzkumné části. Teoretická
část pojímá a vymezuje současný stav bádání o tématu. Celkově je práce
koncipována v oblasti mikrosociologického přístupu. Ten je zaměřen právě na
studium každodenního chování. Předmětem bádání jsou malé skupiny osob,
bezprostřední sociální interakce a interpersonální vztahy. K dosažení cíle je využita
metoda kvalitativního výzkumu, která nejlépe splňuje nároky a vyhovuje charakteru
práce a sběru dat. Konkrétně využívá biografickou metodu, která se snaží
porozumět a interpretovat životní vyprávění osob, které strávily určitou část života
jako vězni v ghettu Terezín mezi lety 1941–1945. Jejich vyprávění jsou nahraná
nebo psaná. Biografie patří k metodám, které využívá historická sociologie a je
pojítkem mezi minulostí a přítomností se zřejmým odkazem do budoucnosti.
V teoretické části týkající se utváření každodenní reality práce vychází
zejména z teorie konstrukce reality autorů Petera Bergera a Thomase Luckmanna
a také z koncepce „Lebenswelt“ Alfreda Schütze. Dle Schütze je každodennost
součástí „žitého světa“ a díky ní se stává světem sociálním. Celkově je práce
mikrosociologickou

sondou

do

každodennosti

atypického

nedobrovolného

společenství lidí. Lze říci, že vychází částečně z existencialistické sociologie, která
analyzuje každodennost a její reálné problémy z pozice smrtelnosti, svobody,
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uchopení světa obyčejným člověkem a dalších. Charakterizuje také mezní situaci,
která ve velké míře ovlivňovala život terezínských vězňů. Lidé byli každodenně
vystaveni extrémně špatným životním podmínkám, jako byl hlad, nedostatečná
hygiena, neustálá přítomnost nemocí, ztráta domova a důstojnosti. To vše
ovlivňovalo jejich psychiku, vztahy, postoje a role. Dále práce vymezuje
stigmatizaci, která byla charakteristická pro židovské obyvatelstvo, jak před válkou,
tak během ní. Šlo o záměrné vyčleňování z veřejného života a diskreditaci. V části
věnující se strategiím přežití práce nastiňuje faktory, které pomáhaly vězňům přežít
a byly charakteristické pro více z nich. Například vzpomínky, sebeobelhávání
a iluze, otupělost a další.
Pro dokreslení celkového obrazu tématu práce je určitá část popisná. Zabývá
se okolnostmi vzniku ghetta Terezín, opatřeními zavedenými již během Protektorátu
Čechy a Morava, mapuje naplňování ghetta přijíždějícími transporty, neopomíjí také
fakta a počty osob, které Terezínem prošly. Detailně popisuje režim, který musel být
v Terezíně dodržován, pracovní nasazení vězněných, práci židovské samosprávy,
kulturu, zdravotní péči a také praktikování judaismu. Srovnává Terezín s jinými
ghetty. Například jednou z velkých odlišností byl záměr nacistů prezentovat Terezín
světovým organizacím jako ukázkové židovské sídliště.
Výzkumná část, jejímž hlavním předmětem je zachycení osobních svědectví
přeživších (přímých aktérů) a jejich následná interpretace, neopomíjí také etickou
stránku výzkumu, jeho časové a prostorové vymezení, popisuje způsob
kontaktování narátorů. Vlastní výzkum obsahuje nahrání, přepis, následnou analýzu
a interpretaci deseti rozhovorů s přeživšími. V rozhovorech zaměřuji své otázky na
vnější i vnitřní faktory, které tvořily každodenní realitu narátorů. Zajímalo mne
jejich subjektivní vnímání životních podmínek, sociálních vazeb, negativních, ale
i pozitivních vlivů, jaká byla jejich strategie přežití či jak vnímali stigmatizaci
a další jejich osobní sdělení. Pro upřesnění uvádím, že předmětem práce nebylo
zjišťování faktů, jako byly například životní podmínky ve smyslu, co lidé v ghettu
jedli, jaká byla hygiena, ubytování atd. Tato fakta figurovala pouze jako indikátory
hlubšího porozumění vnímané reality. Výzkum je zaměřen na určitou historickou
fázi života jedince, jeho cílem není objektivní popis. Spíše se snaží o hledání
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podobností a určitých vzorců, které pomáhají porozumět celkové situaci v nuceném
společenství.
Pro doplnění jsou vloženy, jako přílohy, kompletní přepisy rozhovorů se
třemi narátory a obrazové ukázky z autentického deníku tehdy třináctileté židovské
dívky Ruth Brösslerové.
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2.

Teoretická východiska a metodologie

2.1.

Literatura a zdroje
Mezi hlavní zdroje této práce patří literatura zabývající se životem v ghettu

Terezín v letech 1941–1945. Výchozím zdrojem, který se promítá v celé práci, je
trilogie Hanse Güntera Adlera Terezín 1941–1945, Tvář nuceného společenství
(Brno: Barrister & Principal, 2006–2007), která patří k zásadním dílům
o holocaustu. První díl s podtitulem Dějiny (2006) podrobně popisuje založení
ghetta, počátky a systém deportací, jeho postupné osidlování a režim vznikající pro
obyvatele. Druhá část s podtitulem Sociologie (2006) detailně zaznamenává veškeré
oblasti týkající se přímo života v ghettu, jako bylo spravování ghetta, ubytování,
práce, stravování, hospodářství, právní poměry, péče o nemocné a staré lidi, styk
s okolním světem a kultura. Ve třetím díle, který nese podtitul Psychologie (2007),
autor rozebírá psychické aspekty ovlivňující obyvatele ghetta. Popisuje typologii
změny charakterů a další. Adler zpracoval trilogii na základě svých osobních
zkušeností, proto patří k dílům, která mají významnou vypovídající hodnotou. H. G.
Adler patří k autorům zabývajícím se fenoménem masy. Stejně, jako jeho přátelé
spisovatelé – etnologové Elias Canetti a Franz Baerman Steiner, vycházel
z antropologického přístupu Bronislava Malinowského, jehož sociální antropologie
právě vychází z pozorování účastníka přímo v terénu. To bylo pro Adlera velmi
důležité. V Terezíně si určil roli výzkumníka, nikoliv vězně, protože cítil povinnost
později po válce informovat o tom, co se v Terezíně dělo. Celý jeho pobyt byl
vlastně zúčastněným pozorováním a sběrem materiálu. Právě proto hojně uvádí
statistiky a fakta vycházející z archivních pramenů a dokumentace týkající se ghetta
a konečného řešení židovské otázky. O jeho životě, spojení a vzájemném
ovlivňování s autory Steinerem a Canettim pojednává publikace Středoevropští
spisovatelé v exilu Marcela Atzeho (Brno: Barrister & Principal, 2000).
Podrobně se situaci v Terezíně věnuje publikace Město za mřížemi (Praha:
Baset, 2006) autorů Karla Laguse a Josefa Poláka. Kniha podává poměrně podrobné
svědectví o životě v ghettu. Autoři, terezínští vězni, komplexně pojednávají
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o způsobu života v ghettu a jeho sociálních aspektech. Jejich kniha je uceleným
osobním svědectvím nejen o utrpení, bolesti, úpadku morálky a smrti, ale také
o radostech a věcech pozitivních. Je doplněna rozsáhlou obrazovou přílohou.
Život v ghettu Terezín byl také ve znamení strategií přežití nelidských
podmínek. Různým strategiím se, kromě již zmíněné monografie Hanse Güntera
Adlera, věnuje přeživší psycholog Emil Utitz ve své knize Psychologie života
v terezínském koncentračním táboře (Praha: Dělnické nakladatelství, 1947). Tato
kniha podává určitý pohled na různé vlivy a faktory ovlivňující psychiku obyvatel
ghetta. Pojednává o změnách v charakterech vězněných lidí, jisté otupělosti, která
byla způsobená špatnou životní situací.
Ve sborníku Sociologie z masa a krve (Praha: Fakulta sociálních věd, 1993),
který obsahuje příspěvky studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy,
přibližuje Aleš Kabátek v jednom z příspěvků nazvaném Mahlerův deník ze
sociologického hlediska zpracované deníkové záznamy terezínského vězně.
Popisuje každodenní řád v ghettu a zároveň se autor snaží metaforicky pojmenovat
výjimečné situace, které tento řád bouraly.
Terezínské studie a dokumenty (Praha: Sefer, 2005, 2006, 2009) obsahují
nepřeberné množství příspěvků různých odborníků a patří také k důležitým zdrojům
této práce. Sborník Terezínské studie a dokumenty nabízí příspěvky na různá témata
týkající se bezprostředně dějin terezínského ghetta, ale také šířeji pojímá historii
holocaustu a nacistické politiky. Jedním z příspěvků je článek Petera Kleina
Terezín: ghetto nebo koncentrační tábor? (2005), kde autor shrnuje zásadní fakta
a srovnává ghetta ve Varšavě, Terezíně, Lodži a Rize. Dalšími zajímavými
příspěvky jsou články Franka Grünera Kultura a každodennost ve vilniuském ghettu
(2009) a Lisy Peschelové Divadlo v Terezíně a Druhý český kabaret: Duchovní
vzdor (2006).
Situaci dětí a mládeže v Terezíně barvitě popisuje Lucie Ondřichová ve své
publikaci Příběh Fredyho Hirsche (Praha: Institut Terezínské iniciativy, Sefer,
2001). Fredy Hirsch byl německý Žid, který se snažil díky své vyšší pozici
v hierarchii správy ghetta, zajistit dětem a mladým lidem v Terezíně snazší
podmínky a program aktivit. Tím se nesmazatelně zapsal do jejich myslí. Kniha
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popisuje jeho celý život a detailně se věnuje jeho působení v Terezíně.
Historický kontext vzniku ghetta Terezín, způsob života, správa, režim
v ghettu a další vychází především z publikací historičky Ludmily Chládkové
z Památníku Terezín. V příspěvku Historie ghetta Terezín (Terezín: Památník
Terezín, Institut Nadace Šoa, 2009), který je součástí metodického vzdělávacího
materiálu pro základní a střední školy, shrnuje základní informace o ghettu Terezín,
o odjíždějících transportech, samosprávě a dalších aspektech. Také její vlastní
publikace Ghetto Terezín (Praha: Nakladatelství V RÁJI, 2005) poměrně podrobně
dokumentuje život v ghettu, jeho vznik, kulturu a další. Velmi důležitým zdrojem je
také internetový portál holocaust.cz, který vytváří a spravuje Institut Terezínské
iniciativy. Poskytuje mnoho shrnujících informací nejen o Terezíně, ale také
o ostatních koncentračních táborech a ghettech, podává historický přehled
o osobnostech, zásadních souvisejících událostech a antisemitismu. Součástí je také
rozsáhlá databáze obětí, které prošly Terezínem, a také dobové dokumenty, které
dokládají životní situaci v Protektorátu Čechy a Morava a v letech následujících.
Podrobný přehled o praktikování judaismu v ghettu Terezín podává
nepublikovaná disertační práce Marty Malé. Její studie Judaismus v ghettu Terezín
(nepublikováno, Praha, HTF UK) podrobně mapuje etapy životního cyklu od
narození dítěte, přes obřízku, bar micva, svatbu, poslední věci člověka, pohřby
a také oslavy židovských svátků.
Každodenností v době protektorátu a během války se zabývá kniha Marie
Michlové Protentokrát aneb česká každodennost 1939–1945 (Řitka: Nakladatelství
AS, 2012). Přibližuje běžný život obyvatel protektorátu, kulturní dění, sport,
školství, volný čas, zdravotní péči a mnoho dalších témat. Pro účely této práce byla
využita část, která mapuje tehdejší vztahy Čechů a Židů a ve společnosti přítomný
antisemitismus. Přínosná je také publikace Ghetto Litzmannstadt 1941–1944
(Praha: Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s Terezínskou iniciativou, 2000)
publicisty Richarda Seemana, která kromě historických faktů obsahuje hlavně
dokumenty a výpovědi o životě českých Židů v polském ghettu v Lodži. Kromě
vzpomínek konkrétních osob kniha nabízí také unikátní fotografickou přílohu
a seznamy transportů.
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Výzkumná

část,

kromě

rozhovorů,

vychází

z psaných

vzpomínek

a dokumentů terezínských vězňů. Přeživší Evelina Merová ve své knize Opožděné
vzpomínky, životopis, který se nevešel na jednu stránku (Brno: Barrister & Principal,
2011) popisuje svůj život od dětství přes pobyt v Terezíně, Osvětimi a poté v SSSR.
Přepsané rozhovory s pamětníky nejen nacismu, ale také komunismu nabízí
publikace historika Vojtěcha Vlčka Ostrava za ostnatými dráty, rozhovory
s pamětníky nacistické a komunistické perzekuce (Ostrava: Fiducia, 2013). Tato
kniha obsahuje celkem deset přepisů rozhovorů. K zajímavým biografiím patří
osobní vyprávění autorky Ruth Elias Naděje mi pomohla přežít (Litomyšl:
Nakladatelství Augusta, 1998). Kniha je velmi poutavým příběhem popisujícím
mládí Ruth strávené na Moravě, dále transport a život v Terezíně, život a těhotenství
v rodinném táboře v Osvětimi a nakonec po válce odjezd do Izraele. Dalším
cenným zdrojem je autobiografická kniha (deník) Dagmar Hilarové Nemám žádné
jméno (Praha: Fragment, 2012), která popisuje dva roky života mladé básnířky
v Terezíně, která tam byla deportována před svými patnáctými narozeninami. Tato
kniha byla dříve neprávem vydána nizozemskou spisovatelkou, která si autorství
přivlastnila.
Vlastní vzpomínky sepsal také ostravský rodák přeživší z Terezína, Osvětimi
a Mauthausenu Petr Erben. Jeho publikace Po vlastních stopách (Praha:
Nakladatelství

Petr

Kalina,

2003)

podává

svědectví

z pohledu,

tehdy

jedenadvacetiletého, mladého muže. Vydaný vlastní deník Máma a já (Praha:
G plus G, 1997) Hany Posseltové-Ledererové je plný emocionálních zážitků a touhy
přežít hrůzy koncentračních táborů a zachování si alespoň kousku lidské
důstojnosti. K další biografii, ze které práce čerpá, patří životopis Jakoba Edelsteina
(Praha: Sefer, 2001), prvního židovského staršího, člena Rady starších z Terezína,
jehož autorkou je známá přeživší spisovatelka Ruth Bondy. Rovněž trojice autorů
Ladislav Jouza, Miroslava Jouzová a Jaroslav Pejša ve své knize Léta žalu a strastí,
vzpomínky na osudy kolínských židů v období holocaustu (Kolín: Městská knihovna
Kolín, 2013) přibližuje osudy kolínských židovských obyvatel.
Pro dokreslení života v Terezíně byla využita také kniha osobních vzpomínek
novinářky Jany Renée Friesové Pevnost mého mládí (Praha: Nakladatelství
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Jaroslava Poberová, 2005). Její rodina nestihla emigrovat a byla na konci roku 1942
poslána do Terezína, přežila jen ona a její matka. Důležitým zdrojem byla také
autobiografie Norberta Frýda Lahvová pošta aneb konec posledních sto let (Praha:
Československý spisovatel, 1971), která popisuje jeho život po příchodu do Prahy
ve třicátých letech, vnímání striktních opatření týkajících se židovského
obyvatelstva, přes pobyt v Terezíně, pak v Osvětimi a německém Kauferingu. Také
autentický deník třináctileté dívky Ruth Brösslerové je plný zejména osobních
pocitů a vjemů z prožívání dospívání v ghettu.
Práce vychází z mikrosociologického přístupu, který v publikaci Sociologie
(Praha: Argo, 1999) definuje sociolog Anthony Giddens. Kniha podává poměrně
rozsáhlý přehled o mnoha oblastech a tématech sociologického bádání. Také Austin
Harrington v knize Moderní sociální teorie, základní témata a myšlenkové proudy
(Praha: Portál, 2006) detailně popisuje základní společenská témata, aktuální otázky
teoretického výzkumu společnosti, myšlenkové proudy, neopomíjí klasické
myslitele ani současné problémy a směry sociálních věd.
Teoretická část práce, zaměřující se na každodenní chápání a utváření reality,
vychází z díla sociologů Petera Bergera a Thomase Luckmanna. Jejich publikace
Sociální konstrukce reality (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury,
1999) se snaží o zodpovězení otázek týkajících se společnosti jako objektivní
i subjektivní reality. Snaží se položit základ chápání lidského vědění a reality.
Mapuje jejich utváření a soustředí se na realitu každodenního života, kterou
považují za intersubjektivní, tj. sdílenou s ostatními. Tato realita je ovlivněna
prostorem a časem. V otázce každodennosti také práce vychází z fenomenologické
sociologie Alfreda Schütze, kterou velmi podrobně rozebírá sociolog Marek Nohejl
ve své knize Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze (Praha:
Sociologické nakladatelství, 2001). Dále také socioložka Helena Kubátová ve svém
příspěvku Dvojitá životní situace, sociální světy v životním světě (Praha, Bratislava:
Sociologické nakladatelství a Sociologický ústav SAV, 2012), který je součástí
sborníku věnovaného Alfredu Schützovi, rozebírá jeho koncepci životního světa
(Lebenswelt).
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Život společenství v ghettu Terezín byl ve znamení mezních situací. Mezní
situace je v této práci vymezena za pomoci více zdrojů. Jedním z nich je pojetí
psychologické, jak definuje Psychologický slovník (Praha: Portál, 2000) autorů
Pavla Hartla a Heleny Hartlové, druhé je sociologické pojetí, které vymezuje Velký
sociologický slovník (Praha: Karolinum, 1996). Mezní situaci přibližuje také přední
český

sociolog

Miroslav Petrusek. Ve

svém příspěvku

Existencialismus

a sociologie: velké míjení a pozdní setkávání, který vyšel, jako součást publikace
Lidé města (Praha: Fakulta humanitních studií, 2011), pojednává o existencialismu,
utváření sociálního světa a jeho interpretaci, s tím také souvisí existence sociálních
situací, které si člověk nevybírá, ale musí se v nich rozhodovat a jednat. V rámci
existencialismu pojednává o každodennosti, o sociologii prožívání a řešení různých
situací, například nečinností, sebeobelháváním a dalšími.
Lidé, o jejichž životě práce pojednává, byli stigmatizováni, zejména před
válkou. Tomuto tématu se podrobně věnuje studie Ervinga Goffmana Stigma,
poznámky

k problému

zvládání

narušené

identity

(Praha:

Sociologické

nakladatelství, 2003). Autor podrobně rozebírá různé aspekty stigmatizace jak
individuální tak skupinové. Tématu se také věnuje sociolog Karel Červenka, který
ve své studii Stigmatizace, morální netečnost a expertní pojmy: možné uchopení
fenoménu displacement/vymístění (Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně, 2004) navazuje na Ervinga Gofmanna a dále charakterizuje
oblasti a způsoby stigmatizace, která provází různé druhy tzv. displacementu.
Metodologická část práce čerpá zejména z odborné publikace Jana Hendla
Kvalitativní výzkum, základy teorie, metody a aplikace (Praha: Portál, 2012). Kniha
detailně popisuje kvalitativní výzkum od začátku do konce. Zaměřuje se na
východiska a zdroje kvalitativního zkoumání, metody sběru dat, způsoby kódování,
vyhodnocení a následnou interpretaci. Také publikace Jiřího Reichela Kapitoly
metodologie sociálních výzkumů (Praha: Grada Publishing, 2009) patří mezi cenné
zdroje této práce. Seznamuje čtenáře podrobně s kvalitativním a kvantitativním
druhem výzkumu. Popisuje celý proces výzkumu, zmiňuje různé druhy a způsoby
sběru dat, získávání informátorů, vyhodnocování a další.

16

Tématu

biografie

se

podrobně

věnuje

studie

Biografická

metoda

v antropologii (Přehledové studie 7/12, online, 2012) autora Michala Svobody.
Biografický

přístup

podle

něho

překlenuje

dvě

disciplíny,

historiografii

a sociokulturní antropologii v tom smyslu, že jeho primárními subjekty jsou živí
lidé a jeho primárním zájmem je jimi vnímaná a interpretovaná minulost [Svoboda,
2012: 3]. Pokládá si otázku, co je biografie/autobiografie, z čeho se skládá, popisuje
narativní interview a další. Socioložka Radka Dudová se ve svém článku
Kvalitativní výzkum životních drah: life stories a biografický výzkum (Socioweb
11/2011, online, 2011) zaměřuje zejména na přístup life-course (zkoumání životních
drah). Interdisciplinární přístup, který studuje změny, ke kterým dochází v průběhu
lidského života. Využívá přitom biografickou/autobiografickou metodu či narativní
přístup. V těchto přístupech se promítá, jak lidé konstruují svou identitu, významy
a smysl života.
Sociolog Jiří Kabele se zabývá biografickou sociologií v článku Biografie
a historie (Biograf 2, online, 1994), který je dostupný v elektronickém periodiku
Biograf. Velmi podrobně ve své knize Přerody, principy sociálního konstruování
(Praha: Karolinum, 1998) rozebírá různé aspekty konstruování reality, mj. biografii
a narativizaci. Kniha odhaluje principy sociálního konstruování. Vychází hlavně
z koncepce sociální reality a jejího utváření sociologů Petera Bergera a Thomase
Luckmanna, ale reflektuje také další odborníky, např. Ricouera, Saussara,
Garfinkela a další.
Biografické metodě se věnuje americký profesor sociologie John A. Clausen
v jednom ze svých příspěvků Live Reviews and Life stories, který je součástí
publikace Methods of Life Course Research: Qualitative and Quantitative
Approaches (London: SAGE Publications Ltd., 1998). Otázce biografické metody
a její provázanosti s orální historií, respektive její přítomností v každém vyprávění,
se věnuje ve svém příspěvku Oral history jako prostředí v Etnologických
rozpravách (Bratislava: Ústav etnológie SAV, Etnografické múzeum – Slovenské
národné múzeum, Slovenská národopisná spoločnosť při SAV, 1996) také český
sociolog Miroslav Disman. Orální historii se věnují v knize Sto studentských
revolucí, studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění (Praha:
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Nakladatelství Lidové Noviny, 1999) autoři Milan Otáhal a Miroslav Vaněk. Kniha
přináší výpovědi, svědectví studentů o událostech 17. listopadu 1989, kromě toho
obsahuje historický úvod a metodiku sběru a interpretaci sebraných výpovědí. Také
švédská autorka původem z Polska Barbara Cziarniawska se ve své knize
Narratives in Social Science Research (London: SAGE Publications Ltd., 2004)
velmi podrobně zabývá historickým přehledem vývoje narativního přístupu,
popisuje použití a uplatnění této metody v rámci společenských věd.
Srovnání autobiografií a psaných deníků se ve své knize The research Act In
Sociology. A Theoretical Introduction to Sociological Methods (Chicago:
Butterworths and CO., 1970) věnuje americký profesor sociologie Norman K.
Denzin. Narativy a lépe narativní analýzou se zabývají také autoři Martin Hájek,
Martin Havlík a Jiří Nekvapil. Ve svém článku Narativní analýza v sociologickém
výzkumu: přístupy a jednotící rámec (Praha: Sociologický ústav, 2012), který byl
publikován v Sociologickém časopise, pojímají narativy jakožto součást sociologie,
díky nimž lze referovat o společnosti. Ohlížejí se do minulosti a zkoumají tradici
v sociologii, která přisuzuje vyprávění velký význam, definují narativy a základní
přístupy jejich zkoumání. V knize Miroslava Vaňka a Pavla Mückeho Třetí strana
trojúhelníku, teorie a praxe orální historie (Praha: Fakulta humanitních studií,
2011) jsou popsány všechny aspekty a postupy v orálně-historickém výzkumu.

2.2.

Realita každodenního života

2.2.1. Mikrosociologie

Koncepčně je práce řazena k mikrosociologickému přístupu. Předmětem
mikrosociologického bádání jsou malé skupiny, bezprostřední sociální interakce,
interpersonální vztahy. Oproti makrosociologii, která analyzuje širší společenské
systémy, je mikrosociologie zaměřena právě na studium každodenního chování.
Mikrostudie používáme právě pro vysvětlení širších institucionálních souvislostí,
protože bezprostřední interakce a setkávání jsou považovány za základ všech forem
sociální organizace [Giddens, 1999: 108]. Takto obdobně popisuje sociologii
každodennosti i sociolog Austin Harrington, podle něhož „sociální teorie vyvěrá
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především z každodenního života, z nespočetných rozhovorů, diskusí a interakcí
mezi obyčejnými lidmi. Jsou to stejné souvislosti, které vedou k formování
sociálních hnutí, politických stran, odborů a organizovaných masových akcí, jako
jsou například stávky a revoluce.“ [Harrington a kol., 2006: 32] Dříve byl
mikrosociologický přístup vnímán jako zcela odlišný od makrosociologického
přístupu. Později, cca od sedmdesátých let dvacátého století, se obě disciplíny
začaly přibližovat a objevil se vzájemný respekt mezi oběma přístupy. Došlo
k pochopení obousměrných procesů a provázaností.

2.2.2. Utváření každodenní reality
Tato část diplomové práce se věnuje analýze mechanismů a aspektů, které
vytvářely sociální realitu v „nuceném společenství“ vězňů terezínského ghetta. Tato
jejich žitá každodenní realita byla ve znamení mezních, život ohrožujících
podmínek a dalších ovlivňujících faktorů. Mnoho z vězňů v terezínském ghettu
strávilo roky života a pro mnoho z nich je typická ještě další konfrontace s mnohem
horšími podmínkami, kterým museli čelit ve vyhlazovacích táborech, kam byli
průběžně z Terezína posíláni. Ve výzkumné části práce se zaměřím na vnímání
každodenní reality narátorů, tedy přímých aktérů.
Každodenní realita má podle sociologů Petera Bergera a Thomase
Luckmanna výsadní postavení. „Napětí vědomí je nejvyšší v každodenním životě,
což znamená, že každodenní život útočí na vědomí nejvýraznějším, nejnaléhavějším
a nejrazantnějším způsobem. Realitu každodenního života není možno ignorovat
a její naléhavou přítomnost je obtížné byť jen oslabit.“ [Berger, Luckmann, 1999:
27] To, jak jedinec chápe svou každodenní realitu, je základem jeho vnímání světa.
I v případě obyvatel ghetta, kteří před vypuknutím války žili „normálním
životem“ a najednou se museli vypořádat s hrůznými životními podmínkami, hrály
roli v jejich životě mnohem dříve figurující fenomény (vstupní informace
a faktory), které i přese vše špatné dávaly jejich životu smysl a význam. Berger
a Luckmann rozlišují dva typy udržování reality. První typ je udržování reality na
úrovni běžných situací a druhý je na úrovni krizových situací [Berger, Luckmann,
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1999: 147]. Za krizovou situaci považuji v této práci život vězňů v terezínském
ghettu. V tomto smyslu hovoříme o internalizované realitě jedinců v interakci
s ostatními lidmi. Jedinec je v krizové situaci nucen určitým způsobem
improvizovat, což je, jak vyplývá z výpovědí vězněných, zjevné. Sociální realita je
v podstatě neustálý proces, který má sice do jisté míry rutinní charakter, ale také se
neustále vytváří v závislosti na komunikaci mezi jedinci a pravidlech, které sama
společnost udává.
Každodenností se také zabýval, v duchu fenomenologie vycházející
z koncepce „Lebenswelt“ Edmunda Husserla, kterou dále rozpracoval, sociolog
Alfred Schütz. Každodennost je dle Schütze pouze jednou ze součástí Lebenswelt
„žitého světa“, který se díky každodennosti stává světem sociálním. Sociální svět
Schütz dělí na základě vztahů a participace k aktérům na čtyři dimenze. „Podle
časového členění jsou to Vorwelt a Folgewelt, podle míry participace Umwelt
a Mitwelt.“ [Nohejl, 2001: 63] Při zkoumání každodenní reality se pohybujeme na
úrovni Umwelt, tedy ve světě bezprostředního okolí. Umwelt je partikulární svět
individuálního vnímání, který je aktérům nejblíže, který vnímají a mají s ním
bezprostřední zkušenost. V tomto světě jednají a sledují své cíle. Sociolog Marek
Nohejl ve svém díle uvádí (z koncepce Alfreda Schütze), že pro sociologii, má-li
adekvátně poznávat, je nezbytné zkoumat sociální svět, tak jak mu rozumí každý
jednotlivý aktér. Tímto světem je právě svět každodennosti [Nohejl, 2001: 42].
Tato práce je mikrosociologickou sondou do každodennosti atypického
společenství osob různého pohlaví a věku v určité etapě svého života, vězněných
v mnohdy nelidských podmínkách a každodenně se pohybujících v mezních
situacích, kterým se věnuji v následující kapitole. Každý subjekt je do každodenní
reality zasazen specifickým způsobem, který odpovídá neopakovatelnosti
individuální identity. Schütz tuto podmíněnost sociálního jednání nazývá
„biografická situace“ [Nohejl, 2001: 70]. Ta v sobě, kromě vrozených předpokladů,
nese také získávanou zkušenost. Důležitou roli hraje zásoba vědění, která je
specifická a „má svou historii, protože je tvořena veškerou zkušeností člověka se
světem, ať už se jedná o zkušenost přímou (osobní) či zprostředkovanou skrze
typizace v životním světě“ [Kubátová, 2012: 70].
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2.2.3. Mezní situace
Mezní situaci lze definovat z hlediska více oborů. V psychologii se jedná
o extrémní životní situaci vyvolávající krajní psychickou zátěž. Psychologie tedy
zkoumá odolnost člověka a podmínky jeho přežití. Zejména sociální psychologie se
zabývá chováním jedinců v takovýchto extrémních situacích, jejich postoji, rolemi
a dynamikou v těchto skupinách [Hartl, Hartlová, 2000: 484]. Lidé, kteří pobývali
v terezínském ghettu, byli každodenně konfrontováni s extrémy, jako byl hlad,
ztráta domova, důstojnosti atd. Z pohledu skupiny bylo ghetto uzavřenou
společností deseti tisíců vězněných lidí.
Ve filosofii se objevuje vymezení mezní situace v existencialismu
reprezentovaném německými filosofy Karlem Jaspersem a Martinem Heideggerem.
Tento směr, jehož východiskem je jedinec, který je soustředěný na své ego, je
izolovaný, je plný úzkosti, je si vědom nevyhnutelnosti smrti a který se snaží
překonat své zoufalství, sebe poznává se a svými činy si volí svou svobodu, se
objevuje také hojně v krásné literatuře, ale i v politice a dalších oborech. Pro
Jasperse být v mezní situaci znamená prožívat hluboké otřesy, skrze něž člověk
nazírá svou existenci jako jádro svého bytí ve světě. „Podle Jasperse se vždy
nacházíme v situaci, která vyplývá z toho, že člověk je konečný, smrtelný, že je
připoután k druhým lidem a že je závislý na své zkušenosti jako základu poznání.
Prostřednictvím prožitku mezní situace se stáváme sami sebou a uvědomujeme si
lépe plnost i smysl vlastní existence.“ [Maříková, H., Petrusek, M., Vodáková,
A. (eds), 1996: 987] Martin Heidegger vnímá mezní situaci v souvislosti se stavy
prožívání světa, jako jsou strach, odhodlání a svědomí. Významnou roli v jeho
případě hraje pojem úzkost ze smrti [Maříková, H., Petrusek, M., Vodáková,
A. (eds), 1996: 988].
Práce právě vychází, kromě jiného, z existencialistické sociologie, která se
zaměřuje na analýzu každodennosti a její reálné problémy. Upozorňuje na to, že
člověk není pouze racionálně jednající a kalkulující jedinec, ale také jedinec
poznamenaný strachem. Sociologii v průběhu jejího vývoje, ve znamení mnoha
směrů a paradigmat, také začal zajímat „obyčejný člověk“ a nejen to, jak je utvářen
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sociálním světem, ale také to, jak on sám k tvorbě sociálního světa přispívá, jak jej
spoluutváří, interpretuje, racionalizuje a jak jej aktivně uchopuje jako „svůj
svět“ a zároveň se vyrovnává s tím, že je vržen do sociálních situací, které si nevolí,
a přesto se v nich musí rozhodovat, co dělá se stavy, které nejraději vytěsňuje, ale
úplně se jim vyhnout nemůže. Jak prožívá svou otupující každodennost, která se
může měnit až v nudu, nuda v nevolnost, znechucení životem a světem, a zejména
a hlavně, jak nakládá se svou svobodou, k níž je odsouzen, stejně jako je absurdně
odsouzen k tomu, že jeho život je konečný a že je nutně svázán s koexistencí
s jinými lidmi [Petrusek, 2011: 347].
Ve vztahu k tématu se domnívám, že ukazatele a sociální indikátory mezní
situace v terezínském ghettu lze vidět jak v psychologii, tak v existenciální filosofii,
i když ne zcela v jejím duchu celkového vidění smyslu existence člověka, ale ve
smyslu poznání sebe sama v situaci prožívání strachu a bezmoci a v neposlední řadě
existenciální sociologii, která se zaměřuje na každodenní realitu. Mezní situace je
taková, která se v negativním smyslu vymyká běžnému normálnímu životu a má na
každodenní realitu jedince, na jeho subjektivní vnímání, sebereflexi a vztah
k ostatním členům společnosti nesmazatelný vliv. Jedinec se v takové situaci potýká
se zajištěním základních životních potřeb. Život v této konkrétní mezní situaci, dané
ve všech směrech nevyhovujícími podmínkami a režimem ghetta, byl nutně
poznamenán strachem z bezmoci, trestu, nemoci a smrti. Mnoho vězňů přežívalo
v terezínském ghettu i několik let. Nakonec se tato mezní situace pro ně stala
každodenností, mnozí z nich byli konfrontováni sebe samými, změnami vnímání,
změnami okolí.

2.2.4. Stigmatizace
U téměř všech lidí, kteří prošli během druhé světové války nacistickými
ghetty, sběrnými a vyhlazovacími koncentračními tábory, byly, a u přeživších stále
jsou, patrné známky stigmatizace. Zde hovoříme o stigmatizaci, kterou americký
sociolog Erving Goffman charakterizuje jako kmenové stigma rasy, národa
a náboženství [Goffman, 2003: 12]. Pojem stigmatizace bych charakterizovala jako

22

proces vyčleňování ze společnosti na základě určitých znaků, ať už na první pohled
viditelných, tělesných anebo i skrytých, na první pohled nerozpoznatelných. Proces
stigmatizace je tvořen diskreditujícími atributy – stigmaty. Nejvíce ovlivňuje ty,
kteří jsou nositeli stigmat a jsou společností či ostatními jednotlivci stigmatizováni.
Stigmata zasahují přímo do jejich každodenní reality a jsou určující pro jednání
a komunikaci s ostatními. Jsou nositeli sociální informace a budují předsudky.
Sociolog Karel Červenka ve své odborné studii hovoří o vymístění. Negativní
označení okolím znamená pro aktéry často nežádoucí psychické a nebo sociální
změny jejich životních situací. Dochází k manipulaci se životními šancemi skupiny
aktérů, v tomto případě židovských obyvatel [Červenka, 2002: 216].
Ke stigmatizaci skupiny židovských obyvatel začalo docházet ve velké míře
od vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, tedy od roku 1939. Hlavním
a nepřehlédnutelným symbolem byla žlutá Davidova hvězda s nápisem Jude, kterou
byli Židé povinni nosit na svých šatech. Hvězda byla stigmatem, které dali nacisté
Židům záměrně. Byla viditelná, koho nacisté odhalili na veřejnosti bez hvězdy,
mohl být popraven. Byla nedobrovolně nošeným označením – nositelem sociální
informace značící vyloučení. Židovský spisovatel Norbert Frýd popisuje situaci
takto: „Musela se vyvolat pořádná atmosféra strachu i nevyhnutelnosti, aby se
potrefení dali zaregistrovat u Židovské náboženské obce a začali se podle toho
chovat. To znamená poslouchat lavinu zákazů a nařízení, publikovaných veřejně
nebo taky jen rozšiřovaných ústně (jako v příznačném světě Kafkova Procesu),
a dostat z toho časem úplně změněnou psychiku tvora nejnižší kategorie žijícího
trvale v nemilosti. Tvora určeného shlukem náhod a teď už deifinitivně
k utracení.“ [Frýd, 1971: 103]
V případě starších osob ve srovnání s mladšími docházelo, díky nově
získanému stigmatu (povinnosti být na veřejnosti označen za Žida), k horšímu
snášení a vyrovnávání se s celou situací. Tito lidé se pravděpodobně potýkali
s velkým pocitem strachu a stísněnosti. K tomu přispívala i většinová společnost,
kde docházelo k diskriminaci a urážkám. Tím, že byli lidé židovského původu
a vyznání označeni žlutým symbolem stigmatu, byla znehodnocena jejich identita.
V české společnosti byl obraz židovského obyvatelstva narušen. O Židech se
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mnohdy hovořilo v negativním smyslu, ale toto tvrzení nelze generalizovat na celou
společnost. Stále zde byli lidé, kteří se s Židy přátelili a dle svých možností jim
pomáhali. Horší variantou byli lidé, kteří začali s nacisty aktivně spolupracovat.
Povinností nosit na veřejnosti žlutou hvězdu byla ovlivněna jak osobní
identita jedinců, tak identita skupinová. Erving Goffman hovoří ve smyslu
skupinové identity o spolutrpitelství nositelů stigmatu. Židovské obyvatelstvo bylo
skupinou osob, které trpěly stejnou deprivací. Osobní identitu Goffman definuje
tím, že „určitou osobu lze odlišit od všech ostatních a že kolem tohoto prostředku
odlišení se může jako cukrová vata přichytit a omotat jedinečný souvislý záznam
sociálních skutečností, ze kterého se pak stane lepkavá substance, k níž mohou
přilnout ještě další biografické fakty“ [Goffman, 2003: 71]. Osobní identita každého
židovského obyvatele byla, díky násilnému viditelnému označení, narušena projevy
nesnášenlivosti z řad spoluobčanů, obavami z pronásledování, dalšími striktními
omezeními a obavou z potrestání v případě nenošení žluté hvězdy. Ovšem míra
narušení osobní identity byla různá v závislosti na dalších faktorech.

2.2.5. Strategie přežití
O strategii přežití je nutné uvažovat zejména v individuální rovině, každý
jednotlivec měl svou vlastní strategii. I přesto bych zde zmínila určité vlivy, které
byly společné většině vězňů.
Jedním takovým faktorem jsou vzpomínky. „Typickou reakcí, která
doprovázela odmítání nepříjemné reality ghetta, byl útěk do světa minulosti
prostřednictvím vzpomínek. Čím méně byla realita přijatelná, tím silněji
vystupovaly vzpomínky na povrch. V extrémních případech mohou vzpomínky
nabýt takové síly, že zastíní význam žitého světa.“ [Kabátek, 1993: 57] Vzpomínky
poskytovaly útěchu a naději na návrat zpět do normálního běžného života, který se
stal pro obyvatele ghetta vzdáleným.
Důležitým strategickým bodem pro záchranu vlastního života bylo zapojení
do práce, být užitečný a ještě lépe nepostradatelný pro aparát a zázemí ghetta. Kdo
nebyl schopen pracovat, byl více ohrožen transporty na východ do vyhlazovacích
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táborů. Někteří vězni přežili díky svému povolání a práci1 v ghettu až do konce
války. Ale ani to v mnoha případech k přežití nepomohlo. Strach z transportu ve
spojení s nadějí na záchranu prostřednictvím práce podporoval výkonnost [Adler,
2006 b: 191]. Tvrdé a těžké práci se například nevyhnuly ani ženy. Lidé pracovali
pod velkým tlakem, nikdo nesměl pracovat pomalu a nedostatečně. Původně byli
muži z tzv. prvních transportů výstavby (AK) chráněni, měli jistá privilegia, ale
nakonec byli také posláni dál do vyhlazovacích táborů.
Sebeobelhávání, iluze a jejich přiživování se také staly charakteristické pro
život lidí v ghettu. Např. cituji: „hlad byl tak velký, že velice ovlivňoval duševní
rozpoložení“ [Adler, 2006 b: 188]. Lidé se naučili i z velice malého množství
a skromných surovin vytvářet různá jídla, jako byly například dorty z chleba. Ty
měly vytvořit pocit, že člověk jí opravdový dort. Nebo si lidé připravovali
z náhražkové kávy, do které se přidaly kvasnice a cukr, tekutinu podobnou pivu.
Právě s odkazem na každodennost a existencialismus sociolog profesor
Miloslav Petrusek uvádí: „Avšak každodennost je kromě úhrnu lidských aktivit
(nebo nečinností) také ,každodenním vědomím‛ a zde existencialismus přispívá
přinejmenším podnětnou analýzou toho, co se nazývá sebeobelhávání: aby člověk
v situaci absurdity, beznaděje a zoufalství vůbec mohl přežít, uchyluje se – aniž si to
připouští – k tomu, že nepříjemné pravdy sám sobě prezentuje jako lži a příjemné
omyly jako pravdy. Relativizace pravd a omylů se v existencialismu děje na úrovni
každodenního prožívání a je ,bytostně vlastní lidskému pobytu‛: réalité humaine se
bez sebeobelhávání prostě neobejde. Ale neměřme tento fakt morálními sudidly,
aniž prozkoumáme věcné pozadí: nejde totiž o čistou vědomou lež ani o čistotu či
vědomou pravdu, ale o fakt, že nechceme znát pravdu (nebo lež), protože bychom
je ,existenciálně neunesli‛.“ [Petrusek, 2011: 355] Lidé ve své mysli utíkali nejen do
minulosti, ale i do budoucnosti. „Nalhávali si, co se jen dalo, jak byli kdysi bohatí,
jaké měli postavení, jakou měli moc, snilo se o minulých požitcích, o jídle,

1

Pozn.: Ochraně před transporty se těšili takzvaní prominenti, což byly osoby, které byly
nějakým způsobem významné v politických, vojenských či vědeckých kruzích. Patřili sem tak
protekční lidé z veřejného života, jako například Henrietta Becková – operní zpěvačka, baronka Ida
von Feury rozená Hirschová a další [Lagus, Polák, 2006: 68].
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oblečení, bydlení, skvělých cestách, nádherných přátelstvích, o nepředstavitelných
pokladech.“ [Adler, 2007: 61] Člověk neustále hledal opojení a iluze.
Také byla pro mnoho vězňů důležitá samotná víra, že Němci nemohou tuto
válku vyhrát, že sami přežijí a znovu se setkají se svými blízkými. Útěchou pro
společenství byly i různé, byť ničím nepodložené, zprávy zvenčí o prohrách
německé armády, postupu fronty či předvídání konce války. Tyto zprávy, vzbuzující
jistou naději, se k obyvatelům ghetta dostávaly většinou z přijíždějících transportů.
Také od českých četníků, kteří vězňům pomáhali, se někdy do ghetta propašovaly
i staré noviny.
V neposlední řadě pomáhala k přežití psychická „otupělost“ vůči všemu
negativnímu a prostá vůle přežít. Psycholog a filosof Emil Utitz, který během
pobytu v terezínském táboře pracoval jako knihovník, ve své knize podrobně
popisuje vnitřní rozpoložení ve společnosti obyvatel ghetta a další činitele, které jej
ovlivňovaly: „Průměrný člověk se proti takovému náporu pudově obrní otupělostí,
nebo, jsa bez pomoci a sám bezmocný, vybuchne vztekem a zuřivostí. Tím si uleví.
Bohužel časem dosáhne bouřlivým výstupem nečekaného výsledku. Dojde tam, kde
selže slušnost a zdvořilost.“ [Utitz, 1947: 14] Člověk o sebe přestane dbát, nemá již
energii na péči o své tělo i duši, stane se „otupělým“. S tím také souvisí nepoctivé
chování, krádeže a vloupání. Lidé po příjezdu do Terezína byli téměř ihned obráni
o to, co si přivezli. Byli na mizině, a proto pokládali za své právo přisvojit si
alespoň bídnou náhradu za svůj dřívější majetek. To byl pravděpodobně důvod
vzniku „epidemie“ braní a přisvojování si cizích věcí. Bylo to postupně bráno jako
druh jakéhosi sportu [Utitz, 1947: 34].

2.3.

Metodologická východiska

2.3.1. Kvalitativní výzkum
K dosažení cíle byla využita metoda kvalitativního výzkumu, která plně
splňuje nároky a vyhovuje charakteru práce a s tím souvisejícího sběru dat.
Kvalitativní přístup řadíme ke dvěma základním paradigmatům sociologického
výzkumu. Tím druhým je kvantitativní přístup. Kvalitativní metodou se snažíme
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hlouběji porozumět určitému sociálnímu problému, nikoliv problémy a jevy
kvantifikovat. Jde o „nenumerické šetření a interpretaci sociální reality“ [Reichel,
2009: 40]. Sociolog Jan Hendl ve své publikaci Kvalitativní výzkum s podtitulem
Základní teorie, metody a aplikace cituje velmi výstižnou definici kvalitativního
výzkumu metodologa Johna W. Creswella: „Kvalitativní výzkum je proces hledání
porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného
sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz,
analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí
zkoumání v přirozených podmínkách.“ [Creswell citován in Hendl, 2012: 48]
Kvalitativní výzkum je velmi pružný a v podstatě se neustále modifikuje.
Rozlišujeme více druhů metod a hledisek práce v kvalitativním výzkumu.
Patří sem například: zakotvená teorie, fenomenologický přístup, etnografický
výzkum, biografický výzkum, zkoumání dokumentů a další. Tyto přístupy se liší ve
východiscích, v předmětech anebo způsobech zkoumání. Nespornými výhodami
kvalitativního výzkumu jsou: a) možnost získání podrobného popisu a vhledu při
zkoumání jedince, skupiny, události a fenoménu, b) zkoumání fenoménu
v přirozeném prostředí, c) možnost zkoumání procesů, d) možnost navrhování
teorií, e) dobrá reakce na místní situace a podmínky, f) hledání lokálních příčinných
souvislostí, g) pomoc při počáteční exploraci fenoménů [Hendl, 2012: 50]. Na
druhé straně je nutné říci, že kvalitativní výzkum je časově velice náročný, jeho
výsledky nemusí být zobecnitelné a mohou platit pouze v určitém prostředí a čase
u určité skupiny osob. Dále při interakci výzkumníka např. s narátory může
docházet k mnoha zkreslením a totéž platí i v případě analýzy, kde se promítá také
názor výzkumníka.

2.3.2. Biografická metoda

Práce využívá biografickou metodu výzkumu, která studuje životní příběhy.
Biografií rozumíme „písemnou formou zachycenou či orálně vyprávěnou minulost
konkrétního individua, čili životní příběh jedince sepsaný/vyprávěný buď jím
samotným, nebo i jinou osobou“ [Svoboda, 2012: 3]. Biografie popisuje historii
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jedince, snaží se o interpretaci a určitou rekonstrukci celého anebo části života
jedince. Biografický výzkum se mnohdy snaží srovnáváním různých životopisných
vyprávění nalézt podobnosti a vzorce životních drah a přispívá k vysvětlení jak
osobních tak společenských jevů [Hendl, 2012: 50]. Nelze však hovořit o zcela
objektivním popisu, ale také ani zcela subjektivním, protože lidé jsou ve velké míře
ovlivněni prostorem, společností ve které žijí a pohybují se. Situace biografického
rozhovoru je umělým navozením situace vyprávění životního příběhu, kdy je
vypravěč nucen vytvořit a prezentovat svou narativní identitu v interakci
s výzkumníkem [Dudová, 2011: 3]. Biografie, ať ústní či psané, se skládají z dílčích
narativ. Narativem rozumíme informátorem demonstrovaný obraz události jeho
života. Narativum je tedy subjektivní představa informátora o dílčím aspektu
minulosti a narativem se však stává až v momentě jeho vyřčení. Je nutné si
uvědomit dvojí proces interpretace v případě informátorů – nejprve je událost
nějakým způsobem uložena v informátorově paměti a poté je kódována do slov
a vět. Třetí interpretace je záležitostí výzkumníka. Dochází tedy třikrát k rekódování
informace a výsledný obraz se bude od události v minulosti určitým způsobem lišit
[Svoboda, 2012: 3]. Sociolog Jiří Kabele také prezentuje biografii jakožto produkt
terciární narativní interpretace. Jde o sedimentované převypravování životopisných
líčení – historek, jejichž dynamika je dána potřebou porozumět sociálnímu dění
a narativním sebeprezentacím [Kabele, 1994]. Biografie se ustanovuje nejen prostou
sedimentací životních historek, ale také prostřednictvím přerodů individuality, kde
život jednotlivce je v různé míře převypravován. Je naplněním individuálního
osudu, ale je možné z ní vyčíst smysl vlastního života. Role biografií spočívá
v rozvržení a obnovování „životních cest“, přičemž cestami rozumíme vyjádření
problémů subjektivní totožnosti. V mezních a krizových situacích dochází k přerodu
osoby. Osoba může vyjít z krize nenarušena anebo dokonce posílena [Kabele, 1998:
177–184]. Tento princip je zřetelný v případě vyprávění narátorů – přeživších
z Terezína a zejména vyhlazovacích táborů. Vypovídá o tom jejich dnešní pohled na
svět a postoj k různým situacím.
Konkrétně je v práci využita epizodická koncepce biografického výzkumu.
Ta se zaměřuje na určitou část nebo fázi života jedince. V tomto případě na část
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života osob, které byly vězněné v ghettu Terezín během druhé světové války. Práce
je zaměřena na osobní prožitky, individuální sdělení, vnímání každodenní reality
narátorů. Biografická metoda s sebou nese i studium psaných biografií
a autobiografií. Zkoumá významy ve vyprávěních, vychází z intepretací jedince,
zkoumá sociální vazby a interakce ve skupině, historický kontext atd. Biografie není
jen suchým převyprávěním minulosti, propojuje se v ní minulost s přítomností
a s budoucností, jelikož narátor vypráví svůj životní příběh ze své současné
perspektivy, přičemž může hodnotit a přikládat významy událostem úplně jinak,
nežli to činil v době, kdy k nim docházelo, nebo v dalších životních obdobích
[Clausen, 1998: 192]. Biografická sociologie a narativní přístup vychází z teze, že
lidé při budování vlastní identity konstruují smysl svého života a tento smysl má
zpravidla podobu příběhu.
Biografická metoda má v případě této práce velmi blízko k orální historii,
která se zaměřuje zejména na zkoumání dějin 20. století za použití vyprávěných
životních příběhů [Dudová, 2011: 3]. Z dostupné literatury není zcela jasné, zdali je
lepší považovat orální historii za metodu, anebo jde spíše o cíl. Sociolog Miroslav
Disman konstatuje, že orální historie je přítomna v každém vyprávění, je jeho
prostředím [Disman, 1996: 42]. Orální historie v sobě skýtá možnosti zaznamenat
individuální životní příběhy na poli mikrohistorického bádání stejně jako
biografická metoda. Díky vzpomínkám a pamětem nabízejí trochu jiný pohled než
ten, který nabízí historie, zkoumající velké události a souvislosti. Můžeme hovořit
o tzv. historii zdola, díky které je možné sledovat a rozpoznat motivace, postoje,
názory a rozhodování jedinců. Tento druh výzkumu zprostředkovává emoce, pocity,
vjemy a mnohdy vykresluje vedlejší ovlivňující faktory. Biografie společně s orální
historií nesou jistý potenciál jiného historického výkladu. Ze sociologického
hlediska můžeme tyto zprostředkované emoce, pocity, vjemy a ovlivňující faktory
určitým způsobem analyzovat. Nutno zdůraznit, že cílem těchto druhů výzkumů
nejsou zobecňující závěry. Lidská paměť funguje selektivně, člověk si pamatuje
pouze určité sekvence, které se určitým způsobem zapsaly v jeho mysli. Kvalitu
vzpomínání ovlivňuje řada faktorů, mezi nimi sám předmět zkoumání. Klíčové
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momenty zůstávají v paměti déle a interviewovaný si na ně vzpomíná přesněji
[Otáhal, Vaněk, 1999: 34].

2.3.3. Metoda sběru dat
Jako metoda sběru informací byl zvolen narativní polostrukturovaný
rozhovor daný určitým okruhem otázek s možností návazného volného vyprávění.
To, co je přítomno v rozhovorech, je výsledkem vnímání světa a jeho výkladu, což
je pro výzkumníky velice cenné. Mohou tak předpokládat další doplňující
informace o životě a zkušenostech narátorů [Czarniawska, 2004: 48]. Každý své
vyprávění staví a buduje na určitých informačních segmentech, které na sebe jistým,
pro autora logickým a smysluplným způsobem, navazují buďto chronologicky
anebo obsahově. Existence tzv. struktur výstavby historek a událostí, umožňuje
vzájemně srovnávat a v určité míře zobecňovat vyprávění různých osob [Reichel,
2009: 40].
Hlavní struktura rozhovoru byla složena z deseti otázek. Ty byly postupně
v průběhu interview doplňovány dalšími otázkami, v závislosti na jeho průběhu.
Nejprve byly pokládány otázky, které se týkaly základních informací o narátorovi
za účelem seznámení a navození určité důvěry, pak teprve přicházely otázky na
vnímání aspektů každodenního života v Terezíně. Narátorům byl ponechán prostor
pro vlastní vyprávění toho, co oni sami považovali k otázkám za důležité sdělit. Při
zpracování a analýze získaných informací jsem se snažila vyvarovat špatného
pochopení sdělení narátora či špatné interpretaci. V případě, že bylo v průběhu
interview zřejmé, že narátor úplně neporozuměl otázce či odbočil od tématu, byla
položena otázka doplňující. Po celou dobu nahrávání rozhovoru jsem si dělala
poznámky, díky kterým jsem zpětně měla možnost si uvědomit atmosféru celého
rozhovoru, jeho prostředí a neverbální chování narátora.
Po nahrání, přepisu a prvotním vyhodnocení prvních tří přípravných
rozhovorů, jsem zjistila, že některé otázky nejsou ideálně koncipované pro získání
potřebných odpovědí souvisejících s tématem výzkumu. Následně byly otázky
upraveny. V podstatě jsem na problémy porozumění a interpretace otázek v určité
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míře narážela téměř u všech dalších nahrávaných rozhovorů. Bylo nutné otázky
neustále přizpůsobovat a modifikovat podle linie rozhovoru a způsobu vyprávění
narátora. Pokud bylo zřejmé, že některé otázky a témata nejsou narátorovi příjemné,
nebyla odpověď vyžadována. Při nahrávání rozhovoru by měl mít tazatel smíšenou
roli psychologa, sociologa a hlavně osoby mající důvěru narátora. Při naléhání by
mohla být tato důvěra narušena.

2.3.4. Studium dokumentů
Doplňkovou částí výzkumu bylo studium dokumentů a publikací mapujících
osobní vzpomínky pamětníků z Terezína. Analýza dokumentů patří k standardní
aktivitě jak v kvalitativním, tak v kvantitativním výzkumu. K dokumentům řadíme
vše napsané nebo zaznamenané. Dokumenty mohou být podrobeny analýze
z různých hledisek. Projevují se v nich osobní nebo skupinové, vědomé i nevědomé
postoje, hodnoty a ideje. Hodí se pro doplnění nebo verifikaci platnosti získaných
poznatků jinou cestou [Hendl, 2012: 130–131]. V tomto případě se jedná hlavně
o publikované vzpomínky nebo osobní deníky vězňů z archivů. Americký profesor
komunikace a sociologie Norman K. Denzin srovnává autobiografii s psaným
deníkem a vyzdvihuje pro výzkum výhody deníku, které nepodléhají tolika
zkreslením a vyjadřují vlastní pocity a v neposlední řadě nejsou určené veřejnosti.
„Na rozdíl od autobiografie, deník představuje okamžitý záznam zkušeností, který
neovlivňuje nepříznivě rekonstrukce a narušení paměti.“ [Denzin, 1970: 228]
V případě publikovaných deníků, následně vydaných po válce, zcela jistě došlo
k úpravám ze strany samotného autora a také redaktorů.

2.4.

Historický kontext

2.4.1. Vznik ghetta Terezín
Terezínské ghetto sehrálo v naší historii velkou roli. V letech 1941–1945 se
stalo místem uvěznění mnoha tisíců nejen českých Židů. Jeho hlavním účelem bylo
shromažďování, přestupní stanice, pro realizaci dalšího hlavního cíle nacistického
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režimu, kterým bylo konečné řešení židovské otázky tedy likvidace evropských
Židů. Z Terezína během války odjely desítky transportů do vyhlazovacích táborů,
kde docházelo k masovému vyvražďování židovských obyvatel.
Původním záměrem nacistů bylo zřídit více sběrných táborů v Čechách a na
Moravě. Nakonec vzniklo jedno sběrné místo právě v Terezíně. Myšlenku Židy
izolovat od ostatní společnosti, shromáždit je na uzavřeném místě a pak
transportovat do vyhlazovacích táborů, měl za úkol realizovat říšský protektor
Reinhard Heydrich. Terezín byl vybrán pro svou polohu, která nacistům vyhovovala
zejména z hlediska dopravy a také pro přítomné masivní hradby, které činily
z města pevnost, kterou nebylo snadné opustit, a proto i ostraha vězňů nebyla tak
složitá. Jakékoli útěky byly pro vězně velice obtížné. Jak uvádí H. G. Adler,
existovaly také interní důvody výběru Terezína nacisty: „Bylo zapotřebí místo, kam
by se dali umístit Židé s rozsáhlými styky nebo mezinárodně známí. Místo, kde by
okamžitě nezmizeli, alespoň ne hned zpočátku, jinými slovy, kde byli dosažitelní
a kde je v případě potřeby bylo možné předvádět.“ [Adler, 2006 a: 47] Celé to byla
„zástěrka“ nejen pro ostatní svět, ale také pro samotnou židovskou samosprávu,
která velmi dlouho věřila, že Židé v táboře přežijí. Tato samospráva, kterou
představovala rada starších, s jistým paradoxem sehrála ve společenství vězňů
velice důležitou roli, ovlivňovala každodenní život jedinců v ghettu. Důležitou
osobností byl člen rady starších Jakob Edelstein, který se snažil vytvořit v ghettu
snesitelnější podmínky. Po Edelsteinevi, který byl nakonec poslán do transportu do
Osvětimi, se ujal funkce Němec dr. Paul Eppstein, který byl nakonec zastřelen
v Malé pevnosti a nakonec rakouský rabín Benjamin Murmelstein, který přežil.
Samospráva byla výkonným orgánem nacistů, neměla sama prakticky žádnou moc,
byla přímo podřízena denním rozkazům komandatury SS a byla zodpovědná za
jejich plnění. Jednalo se o Heydrichův důmyslný systém, který spočíval v tom, že
židovští funkcionáři, představitelé židovských náboženských obcí byli přímo
zapojeni do systému deportací. Na založení a budování terezínského tábora se
podíleli dobrovolně. Vědomi si nebezpečí transportů se činili z hlediska práce
a funkcí nepostradatelnými, přesto nakonec nebyli zachráněni.
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V momentě vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 se
židovské obyvatelstvo ocitlo v pasti, ze které již nebylo úniku. Situace se nejprve
nezdála být tak vážnou a život ohrožující. Byly zabavovány majetky, občas někdo
zatčen a odvezen neznámo kam. Na různá omezující opatření si Židé zvykli s jistou
úlevou, že nepřišlo nic horšího. Postupně byly ovšem podmínky stále tvrdší. V celé
říši začala platit pro židovské příslušníky velmi tvrdá pracovní omezení. Byli
vyloučení ze všech spolků, zastupitelských sborů a orgánů veřejných organizací,
byla jim zakázána návštěva českých škol, platil i zákaz soukromého vyučování
[Seeman, 2000 a: 14]. Nesměli nakládat se svým majetkem, omezeno bylo
vycházení a návštěvy veřejných míst, Židé byli částečně vyloučeni z veřejné
přepravy, nakupovat směli pouze v určité denní době a návštěva restaurací byla také
do velké míry omezena. Velmi tvrdým opatřením zavedeným v září 1941 byla
povinnost nosit našitou žlutou hvězdu.
Co se týče vztahů Čechů a Židů nutno dodat, že v té době nebyly nijak valné
a pomoc Židům přicházela v malé míře, a pouze v ojedinělých případech.
Antisemitismus byl v české společnosti zakořeněn ještě před vyhlášením
Protektorátu Čechy a Morava. Češi si rychle zvykli na transporty Židů na východ,
a pokud se Češi Židů zastávali, činili tak většinou proto, aby dali najevo odpor vůči
Němcům, nikoliv lásku k Židům. Lidem, kteří projevovali určitou náklonnost
Židům, hrozil stejný osud v koncentračních táborech či dokonce poprava
[Michlová, 2012: 32].
První transporty do Terezína začaly odjíždět v listopadu 1941. První
transport do Terezína AK1 přijel z Prahy 24. listopadu 1941. V tomto transportu
přijelo 342 mladých židovských mužů, jejichž úkolem bylo ghetto budovat, jednalo
se o tzv. Aufbaukommando [online – holocaust.cz, 2013]. Tito muži sem odjížděli
s vědomím, že jde o pracovní tábor. „Měli slíbeno, že budou moci na sobotu
a neděli jezdit domů, že na Vánoce budou mít týden dovolené, že jim bude povolen
písemný styk s rodinami a že jejich výdělek bude poukazován rodinám.“ [Lagus,
Polák, 2006: 63] Toto se brzy ukázalo jako velký omyl. Postupně, v krátké době,
byly deportovány další tisíce Židů. Od ledna 1942 začaly deportace na východ do
vyhlazovacích táborů. Od října 1942 již všechny transporty z Terezína směřovaly do
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jednoho z největších vyhlazovacích táborů v Polsku Osvětimi II – Březinky
[Chládková, 2009: 100].
Ještě je třeba zmínit Malou pevnost, která byla situována mimo ghetto.
Původně sloužila jako policejní vězení a od roku 1940 zde gestapo mělo své vězení.
Byli zde vězněni hlavně členové odbojových organizací, vlastenci, ale také cizinci
(Italové, Francouzi, Poláci, angličtí váleční zajatci a další). Malá pevnost fungovala
od roku 1943 také jako popraviště, bylo zde bez soudního řízení popraveno celkem
250 osob. Celkem Malou pevností prošlo během pěti let 32 tisíc mužů a žen.
Fungování Malé pevnosti nemělo přímou vazbu na dění v ghettu. Pouze v případě
provinění byli někteří vězni z ghetta odesíláni do Malé pevnosti, ze které se
povětšinou nevrátili.

2.4.2. Souhrnná data
Během let 1941–1945 prošlo terezínským ghettem okolo 155 tisíc vězňů.
Zde se zdroje v přesnosti liší, např. historička Ludmila Chládková uvádí počet
vězňů větší než 155 tisíc, H. G. Adler naopak uvádí 153 tisíc až 155 tisíc osob,
otevřená encyklopedie Wikipedie uvádí přesný počet 156 500 osob, autoři Karel
Lagus a Josef Polák ve své knize uvádějí 160 tisíc lidí. Počet úmrtí z důvodů,
nemocí, hladu, sebevražd atd. se pohybuje přes 35 tisíc osob. Z Terezína bylo
následně dál deportováno okolo 88 tisíc vězňů. Kromě protektorátních Židů byli od
poloviny roku 1942 v důsledku změny politiky2 přiváženi deseti tisíce Židů ze zemí
okupovaných Německem: Rakouska, Nizozemí, Dánska, Slovenska a Maďarska.
Lidi ponejvíce sužovaly nemoci. Nejvíce úmrtí (okolo 60 tisíc) je připisováno tzv.
enteritidě – průjmovému infekčnímu onemocnění. K dalším nemocem patřily: tyfus,
spála, záškrt, tuberkulóza, žloutenka, encefalitida. Infekce a nemoci se díky špíně,
nedostatku léků, vitamínů a další látek potřebných pro fungování organismu, šířily
mezi obyvateli velikou rychlostí.
2

Na konferenci ve Wannsee byla 20. ledna 1942 po poradě německých funkcionářů
dohodnuta strategie konečného řešení židovské otázky a s tím se i definitivně určila role Terezína,
který byl nově určen starým Židů starším 65 let, dále prominentním osobám, držitelům
vyznamenání a poškozeným z 1. světové války. Ti měli zůstat v ghettu trvale a pomoci tak zastřít
skutečný cíl a rozsah konečného řešení židovské otázky [Chládková, 2009: 94].
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2.4.3. Režim ghetta
Termínem „ghetto“ označujeme část města, kde jsou ať už dobrovolně anebo
nedobrovolně shromážděni lidé stejného náboženského původu a vyznání, stejné
rasy či národnosti. Cílem ghettoizace je tyto skupiny obyvatel marginalizovat.
Dle „Návrhu na členění ghetta“, předloženého SS v Praze bylo terezínské
ghetto charakterizováno jako uzavřené židovské sídliště řízené židovskou správou,
která podléhá německým orgánům, do jejichž kompetence ghetto spadá. Správa
ghetta byla správním orgánem, v jehož čele stál vedoucí. Obyvatele ghetta tvořily
osoby, které platily za Židy a Ústřednou byly určeny pro osídlení. Správa ghetta
byla povinna postarat se o plánovanou práci a plnění úkolů, týkajících se zájmu
ghetta jako celku. Jmenovitě bylo jejím úkolem: soudnictví a jeho výkon, péče
o veřejný pořádek, bezpečnost a klid, finanční a hospodářské vedení, pracovní
nasazení, zdravotní a sociální péče a hospodářská správa budov a pozemků [Adler,
2006 a, 63].
Terezínské ghetto bylo specifické. Jak říká pamětník narátor KF, který strávil
v Terezíně během války tři roky před tím, než odjel transportem do Osvětimi: „bylo
to ghetto s režimem koncentračního tábora“ 3. Ghetto mělo charakteristické rysy,
podobné koncentračním táborům. Nešlo jen o izolaci židovské skupiny obyvatel, šlo
hlavně o první krok k její decimaci. Lidé zde byli doslova vězněni za velmi
špatných životních podmínek, měli omezený pohyb, nedostatek jídla a základních
potřeb od hygieny až po lékařskou péči. Život v ghettu se řídil podle denních
rozkazů vydávaných nacisty.
Obyvatelé byli umístěni v původních kasárenských objektech, kterých bylo
celkem deset, kromě toho obývali tzv. baráky. Mnohdy se jich tlačily desítky
v jednom pokoji. Spali většinou na třípatrových kavalcích, matracích či slamnících.
Ženy a muži bydleli odděleně, postupně byl zřízen i domov pro děti. Bydlet
s rodinou mohlo cca jen 5 % vězňů. Veškerá místa na spaní byla pečlivě evidována
Správou budov. Obyvatelé se nesměli svévolně stěhovat. V některých kasárnách
byly umývárny, v některých nebyly. Záchody byly naprosto nedostačující, mnohdy
3

Rozhovor s narátorem KF, nahrán dne 18. 11. 2012 v Praze.
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připadaly na jeden záchod stovky lidí. Lidé museli snášet obtížný hmyz (blechy, vši
a štěnice) a všudypřítomnou špínu. Každý pokoj měl svůj nepsaný domácí řád.
Např. ti, co nepracovali v noci, vstávali nejpozději mezi šestou a sedmou hodinou,
tlačili se u okna, aby vyvětrali alespoň na pár minut své lůžkoviny. Postele musely
být ustlané, ložní prádlo se pralo jednou za několik měsíců [Adler, 2006 b: 136].
Obyvatelé přes den pracovali, na pokojích zůstávali jen nemocní a starší. Kolem
poledne lidé přicházeli, aby se najedli, nádobí se mylo jen ve studené vodě, ale
vzhledem k charakteru jídla, které mělo pramálo tuku, to bylo dostačující. Po práci
měli volno, někteří se scházeli s příbuznými a přáteli, také hráli hry, sportovali,
někteří odpočívali atd. Noční klid a zákaz svícení platil od 22 hodin. V každé
místnosti visel jak seznam obyvatel, tak také seznam vybavení, což byla například
bedna na odpadky, koště a lopatka. Pokoj většinou osvětlovala jedna slabá žárovka.
Obytné jednotky měli na starosti starší pokojů společně se správci domu. Měli své
povinnosti, jako každodenní hlášení stavu, předávání obsílek vězňům a výdej
přídělů. Mnohdy také vězně šikanovali a většina z nich byla úplatná.
Za velice zásadní, co se týče životních podmínek, lze považovat stravování,
malé množství jídla a jeho kvalitu. I strava byla velice detailně zpracována předpisy.
Byly přesně dané potraviny a porce v odpovídající kalorické hodnotě pro těžce
pracující, nepracující, děti a normálně pracující. Realita byla ovšem jiná. Byl zde
prostor pro šizení, používání nekvalitních starých surovin, krádeže surovin, takže
lidé např. místo 35 dkg brambor dostávali jen 4–12 dkg. Nejcennější byl pro
obyvatele chléb, dále máslo a vejce. Většinou dostávali margarín a to jen malé
množství. H. G. Adler uvádí, že jednu dobu byli nejvíce šizeni nemocní
a nemohoucí, zdravotní sestry jim dávaly sotva třetinu jejich přídělu. Důležitým
zdrojem pomoci byly poštovní balíky s jídlem, díky nimž ti šťastnější mohli lépe
vyžít. Zejména Židé z Dánska a později i Rakouska dostávali pomoc od Červeného
kříže. Potraviny se také staly platidlem [Adler, 2006 b: kap 12]. Jídlo v táboře
zajišťovalo sedm velkých kuchyní a pět menších. Velké kuchyně připravovaly až
12 tis. porcí denně. Jídelníček byl téměř neměnný. Ráno měli obyvatelé k dispozici
náhražkovou kávu neslazenou, k obědu řídkou, sotva ochucenou polévku a většinou
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brambory či kroupy, maso bylo velmi zřídka. K večeři byla buďto opět polévka
anebo jen náhražková káva [Lagus, Polák, 2006: 98].
Práce hrála v životě vězňů důležitou roli. Byli pod neustálým tlakem
pracovních povinností. Ty platily pro každého schopného jedince ve věku 16 až
60 let bez ohledu na pohlaví. Pracovat však mohli i starší 60 let, pracovat pro ně
bylo výhodné. Jakmile nově příchozí do tábora opustili „šlojsku“ 4 zaregistrovalo je
oddělení pracovního nasazení. I zde fungovala protekce. Práceschopnost byla
rozhodující pro zařazení do pracovních kategorií. Lidé byli nasazováni na tři typy
prací: zaopatřovací práce (kuchyně, sklady, péče o osoby, prádelny atd.), veřejné
práce (rozvodny elektřiny, vody, kanalizace, bezpečnostní a pořádková služba,
provádění staveb, úřední evidence atd.), práce hrazené z cizích účtů (např. stavba
silnice do Litoměřic, výroba galanterního zboží, zemědělství) [Adler, 2006 b: 197].
Lidé průměrně za týden odpracovali okolo 70 hodin. V měsíci měli pouze čtyři dny
volna. Pracovní nasazení plnilo dva základní cíle: a) udržovat tábor v chodu,
b) sloužit nacistům.
K důležitým stránkám života v Terezíně patřily kulturní aktivity. Zpočátku
nebyly povoleny, ale postupně od roku 1942 od konference ve Wansee byly,
v souladu se záměry nacistů s ghettem v Terezíně, povoleny, přesněji řečeno spíše
trpěny. „Umění v Terezíně mělo nacistům posloužit jako alibi a zároveň jako kulisa
k zastření krutého osudu, jejž židům dávno předurčili.“ [Chládková, 2005: 29]
Kulturní projevy zaznamenaly velký nárůst, nakonec nebylo v moci nacistů je více
korigovat a usměrňovat. V řadách vězňů bylo, kromě jiných odborníků, také mnoho
různě zaměřených umělců. V ghettu se hrálo divadlo, pořádaly koncerty
a přednášky a také se provozovalo výtvarné umění a literatura. Kultura se
objevovala všude, kde to bylo jen trochu možné, v kůlnách, garážích, půdách apod.
Duchovní rozvoj formou kulturní zábavy byl pro obyvatele ghetta velice pozitivní.
Kultura spadala pod oficiální úsek samosprávy tzv. Oddělení pro organizaci volného
času. Největšího rozmachu kultura dosáhla v době tzv. zkrášlování5 , sloužila

4

Šlojska nebo také schleuse z německého jazyka propusť. Zde byli soustředěni všichni
příchozí vězni. Byli zkontrolováni a byly jim zabaveny zakázané věci.
5
„Terezínský tábor měl prakticky od svého vzniku hrát významnou propagandistickou roli
a nacisté proto vyvíjeli značné úsilí, aby zakryli skutečné poměry v ghettu. Tak, jak se zhoršovala
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nacistům pro zakrytí hrůzných podmínek. Městská kapela musela každý den
vyhrávat, neobydlené prostory byly na rozkaz nacistů přetvořeny na divadelní,
koncertní a přednáškové sály. Součástí kulturních aktivit byly také vědecké,
politické i např. sportovní přednášky a programy o židovství. Veškerý program
podléhal schválení a cenzuře. Esesáci se většinou spoléhali na to, že vězňové jsou
tak zastrašeni, že se budou držet přesně schválených textů [Lagus, Polák, 2006:
142]. Velice negativně se na kulturních aktivitách podepisovaly transporty.
Najednou chyběli hlavní herci, členové souborů a další. Velice oblíbeným žánrem
byla opera. Hrála se zde například Prodaná nevěsta, Hubička, Kouzelná flétna
a další. Dramata moc oblíbená nebyla, což je pochopitelné. Veliké oblibě se těšila
dětská opera Hanse Krásy Brundibár. Ta se dodnes v Terezíně hraje u příležitosti
vzpomínkových aktivit. V Terezíně přebývalo také mnoho autorů, zejména básníků,
například Pavel Friedmann, Karel Fleischmann, Otta Weiss, Zdeněk Jelínek. Autoři
Lagus a Polák ve své knize píší: „Snad nikde se nenajde tolik básnících lidí, jako
jich bylo v Terezíně. Vězňové tak chtěli zachovat to, co prožívali, i pro časy
budoucí.“ [Lagus, Polák, 2006: 143] V Terezíně také existovala knihovna. Byly v ní
k dispozici knihy, které si lidé přivezli s sebou, většinou šlo o kvalitní i odbornou
literaturu. Objem knih neustále rostl, až nakonec, když se tábor likvidoval,
knihovna čítala na 180 tis. svazků.
Sport také patřil k životu obyvatel ghetta, zejména mladých lidí. Po splnění
pracovních povinností si mohli zahrát například fotbal. Ten se hrál na dvoře
Drážďanských kasáren, a protože bylo hřiště menší než obvykle, mohlo hrát pouze
sedm hráčů. Při „zkrášlovací akci“ byly sporty dokonce nařízeny a pro provozování
kopané dostali vězňové k dispozici nové hřiště. Na příkaz komandatury byla
vytvořena národní mužstva (české, německé, dánské a další), která mezi sebou
soutěžila. Kromě toho se hrála také házená či odbíjená.
situace Německa na frontách, sílil ze zahraničí – zejména ze strany Mezinárodního výboru
Červeného kříže – tlak na umožnění návštěvy Terezína, která by ověřila pravdivost nacistických
tvrzení o charakteru ghetta. Zároveň by napomohla ověřit hrůzné zprávy o vyhlazování Židů, které
postupně pronikaly z koncentračních táborů. Německé úřady nakonec rozhodly návštěvu povolit
a využít ji k propagandistickému triku. Terezín byl podroben řadě zlepšení a změn již v roce 1943
a jeho tzv. zkrášlování vyvrcholilo na jaře roku 1944, kdy bylo o návštěvě delegáta Mezinárodního
výboru Červeného kříže definitivně rozhodnuto. Nacistům v žádném případě nešlo o skutečné
zlepšení životních podmínek vězněných Židů, ale o zastření pravého účelu celého
zařízení.“ [Chládková, 2005: 31]
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Co se týče náboženského života, můžeme říci, že byl v pozadí. „Náboženský
život v ghettu nebyl Židům na rozdíl od Protektorátu Čechy a Morava
zakázán.“ [Malá, 2011: 110] Provoz v táboře židovské svátky příliš neakceptoval.
Vařilo se z potravin, které byly dostupné. Pouze hrstka vězňů např. během Pesachu6
vyměnila běžný chléb za macesy. Lidé nemohli dodržovat šabat vzhledem
k pracovním povinnostem, a spíše se od náboženského života odvraceli. I přesto zde
působilo několik rabínů a některé půdní prostory v kasárnách fungovaly jako
modlitebny. Badatelka Marta Malá ve své disertační práci detailně mapuje
náboženské obřady celého životního cyklu od narození dítěte, darování jména,
obřízky, výchovy dětí a dospělých, svateb, rozvodů, až k posledním věcem člověka
a pohřbům. Neopomíjí také oslavy svátků. Dokumentuje například svatby
a manželské sliby, kterých v Terezíně proběhlo více jak sto, z toho 97 sňatků bylo
nábožensky vedených [Malá, 2011: 52]. Je tedy patrné, že ne všichni obyvatelé
zcela rezignovali na svůj předešlý náboženský život a mnoho z nich nepraktikovalo
judaismus ani před tím.
V případě nemocných byla zajištěna základní péče od lékařů a sester z řad
vězněných. Z počátku byla péče na velmi primitivní úrovni a až teprve postupem
času a díky obětavému přístupu zdravotníků byly vybudovány nemocnice a další
zdravotnická zařízení, jako byly ambulance a marodky. Vzhledem k daným
podmínkám je zřejmé, že zdravotnického materiálu a léků byl velký nedostatek.
K celkově špatnému stavu také přispíval nedostatek vody, špatná hygiena a chabé
sociální zařízení. Takovéto podmínky byly živnou půdou pro infekce vyvolávající
průjmová onemocnění (enteritidy), ale také šíření břišního tyfu, tuberkulózy,
kožních chorob, zánětu spojivek a rohovky, zarděnek. Nemocem nejvíce podléhali
staří lidé, kteří byli zesláblí a těžko se vyrovnávali s nastalou situací. Mrtví lidé byli
pohřbíváni za hradbami města a od roku 1942 byly mrtvoly spalovány v novém
krematoriu [Chládková, 2009: 100].

6

Pesach – židovský svátek, který si připomíná vyjití Izraele z Egyptského otroctví. Během
pesachu se smí konzumovat pouze určité potraviny a zejména nekvašený chléb maces vyrobený
z mouky a vody. Jeho příprava je velmi rychlá. Ostatní pečivo vyrobené z obilovin, které bylo ve
styku s vodou déle než osmnáct minut, se nazývá chamec a není dovoleno jej během osmi dnů
pesachu konzumovat a ani přechovávat v domácnosti.
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V terezínském ghettu také pobývaly tisíce dětí. Nejdříve bydlely s rodiči,
dívky s matkami, chlapci s muži. Po vystěhování civilních obyvatel Terezína se
v uvolněných objektech začaly vytvářet samostatné domovy dětí a mládeže tzv.
„heimy“. Vznikl tak domov pro kojence a batolata, pro předškolní děti a pro starší
děti, které ovšem již byly rozděleni na chlapce a dívky. Každý z domovů měl své
vychovatele a pečovatele, ti se snažili, aby děti nezaostávaly a po skončení války se
mohly bez problémů vrátit do normálního života. Připravovali pro ně besedy,
divadla, sportovní a výtvarné činnosti [Chládková, 2005: 26].
Okolní svět byl pro vězně terezínského tábora velmi špatně dosažitelný.
Nacisté tímto způsobem obyvatele ghetta deptali a snažili se o jejich nevědomost
o jejich dalším osudu. Ghetto bylo velmi uzavřené, zpočátku platil úplný zákaz
jakékoliv korespondence, který byl pak v září 1942 zrušen. Veškerá korespondence
však podléhala velmi přísné cenzuře, nesmělo se psát nic o poměrech v táboře,
příjem zpráv z venku byl také omezován. Velmi cenné byly balíky, proto se
nejčastěji kradli a vykrádali. Také existovaly ilegální poštovní kontakty nejprve za
pomoci civilních obyvatel a později také za pomoci četníků, železničářů a dalších.

2.4.4. Specifičnost ghetta v Terezíně
V prvé řadě bych chtěla uvést, že ghetta se od koncentračních táborů lišila
v zachování určitých prvků civilního života. Terezín se odlišoval od ghett ve
Varšavě, Lodži, Rize a dalších už v počátku jeho založení a v celkovém konceptu.
Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich při zakládání Terezína vycházel
z bohatých zkušeností z dříve založených nejen polských ghett. Tím se snažil
eliminovat různé možné potíže. Například terezínské ghetto nebylo vedeno civilním
okupačním úřadem, ale bylo vedeno Ústřednou pro židovské vystěhovatelství
v Praze. Heydrich záměrně vybral oblast, která nebyla nijak průmyslově významná.
Tím se chtěl vyhnout tomu, že by se Židé stali nepostradatelnými pracovními
silami. Vše s cílem usnadnit pozdější evakuace na východ [Klein, 2005: 100–102].
Dalším rozdílem bylo, že lidé sem byli sváženi z různých míst i ze zahraničí.
V Terezíně, v době kdy fungoval jako tábor, zde nebylo žádné původní židovské či
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jiné obyvatelstvo, jako tomu bylo např. v polských ghettech. Z výpovědí českých
Židů odvlečených do ghetta v Lodži, které shromáždil a vydal publicista Richard
Seeman, je zřejmé, že podmínky byly pro nově příchozí velmi tvrdé. Polská
ortodoxní židovská komunita, která v Lodži žila již v předválečné době, byla svou
tradicí a způsobem života velmi vzdálená západoevropskému pojetí. Samospráva
ghetta byla v rukách tamní židovské komunity, která se na cizince dívala jako na
vetřelce [Seeman, 2000: 61].
Terezín měl také jednu důležitou roli, kterou ostatní ghetta postrádala. Kromě
toho, že zde byli Židé a další shromažďováni a postupně decimováni, byl Terezín
pro nacisty „vzorným židovským sídlištěm“, tedy důkazem toho, že nacisté
zacházejí s evropskými Židy humánně [Ondřichová, 2001: 54]. Díky tomuto
propagandistickému záměru se v ghettu v poměrně hojné míře pěstovala kultura,
sport, programy pro mládež a byla zde i určitá možnost práce. Na druhé straně,
konkrétně v červnu roku 1944 před návštěvou delegace Mezinárodního výboru
Červeného kříže nebylo vhodné prezentovat přeplněnost ghetta, což znamenalo
odeslání mnoha transportů s vězni pryč. Oficiální zpráva z této návštěvy byla velmi
pozitivní. Hovořila o spokojených lidech, žijících v čistotě, dobrém zázemí
a dalším.
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3.

Výzkum

3.1

Předmět výzkumu
Cílem výzkumu je prostřednictvím biografických rozhovorů zachytit,

analyzovat a interpretovat vzpomínky osob, které v letech 1941–1944 pobývaly
v nacisty vytvořeném ghettu Terezín. Práce využívá biografickou metodu
kvalitativního výzkumu. Polostrukturované rozhovory s danými tématy otázek jsou
zaměřeny na subjektivní vnímání životních podmínek v táboře, na roli sociálních
vazeb, dále vliv negativních ale i pozitivních faktorů na každodenní život. Práce se
také věnuje strategiím přežití vězňů a jejich vnímání stigmatizace. Tomu nejblíže
odpovídá hermeneutický přístup analýzy vyprávění, který „usiluje o interpretaci
vyprávění, tzn. odhalení významu, který byl do něj vypravěčem vložen“ [Hájek,
Havlík, Nekvapil 2012: 206]. Prioritní a nelehký úkol byl porozumět sdělením
obsaženým v nahrávkách rozhovorů. V některých případech bylo snazší vysledovat
indikátory, které ovlivňovaly život obyvatel ghetta, někdy se jednalo o složitější
proces hledání prvků a shodných znaků souvisejících se zkoumaným cílem této
práce. Při analýze jsem také čerpala z terénních poznámek, díky kterým jsem
rozhovory do určité míry doplnila pro snazší analýzu. Zajímavé bylo sledovat
chování narátorů, jejich gesta, v jakých momentech se odmlčeli anebo se smáli.
Jaké informace brali na lehkou váhu a kterým naopak přikládali důraz. Při
písemném zpracování rozhovorů nebyl dělán doslovný hovorový přepis, všechny
rozhovory byly upraveny do srozumitelné formy a běžně psané, do jisté míry
spisovné, řeči. Obsah sdělení zůstal nezměněn. Celý výzkum byl pak doplněn
o psané a knižně zpracované vzpomínky mnohdy vypadající jako deníky
a románové příběhy.
Konkrétně si výzkum stanovuje určité faktory, které přímo ovlivňovaly
každodennost v nuceném společenství terezínských vězňů. K těmto činitelům, které
měly negativní vliv na život v ghettu, patří strach, nuzné podmínky k životu, špatné
ubytování, hygiena, strava, dále také v mnohé míře ztráta morálních hodnot. Nelze
ovšem hovořit pouze o negativních vlivech, ale je třeba zmínit také pozitivní
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činitele, které naopak přispívaly ke zvládání celé situace a k chvílím radosti
a zábavy vězňů. Otázky byly otevřené směem k tématu života před odjezdem do
Terezína, pobývání v ghettu a dalších životních cest. Otázky zohledňovaly věk, kdy
narátor pobýval v Terezíně, sociální aspekty a další.

3.2.

Charakteristika a kontaktování narátorů
Narátoři byli přeživší šoa7, kteří pobývali za války v ghettu Terezín. Nyní

jsou ve věku přes osmdesát let. V době pobývání v Terezíně byli nejčastěji
v dětském věku či dospívající.
Při oslovování narátorů k nahrání rozhovorů byly využity zejména osobní
kontakty. Také byla oslovena Terezínská iniciativa – mezinárodní sdružení
terezínských vězňů a členové Historické skupiny Osvětim, kteří prošli Terezínem.
Celkem bylo osloveno 14 přeživších, přičemž čtyři z nich interview odmítli
z různých osobních důvodů. Většinou se již nechtějí k této části života vracet anebo
se jim o tomto období nelehko hovoří. Naopak ti, co souhlasili, jsou toho názoru, že
je důležité, aby lidé, kteří dosud žijí a májí takovéto tragické životní zkušenosti,
o nich hovořili a předávali je dalším generacím.

3.3.

Etická stránka výzkumu

Výzkum byl proveden v souladu s principy, které vyplývají z etického
kodexu České asociace orální historie. Tento kodex vychází ze směrnic
Mezinárodní asociace orální historie a Americké antropologické asociace. Tyto
etické principy vytyčují „tři základní etické okruhy terénního výzkumu:
a) odpovědnost tazatele (instituce) vůči narátorovi, b) odpovědnost tazatele
(instituce) vůči veřejnosti a vlastní profesi, c) odpovědnost archivujících ústavů
a institucí“ [Vaněk, Mücke, 2011: 211]. Před zahájením výzkumu bylo nutné řádně
seznámit narátora s cílem a postupy a právy orálně-historického výzkumu. Velice
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Šoa – hebrejské označení pro holocaust (pohroma, zničení, neštěstí).
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důležitý byl respekt tazatele k narátorovi. V žádném případě by nemělo docházet
k jakémukoliv manipulování.
Před zahájením nahrávání rozhovorů byli narátoři seznámeni s účelem,
k jakému bude rozhovor použit, dále s právem anonymizace či autorizace
přepsaného rozhovoru a také s následným uložením nahrávek rozhovorů. Na
základě vysvětlení všichni souhlasili s nahráváním a následně přepisem rozhovorů
a s použitím v diplomové práci. Souhlasy mi byly uděleny ve všech případech
ústně. Někteří narátoři si vyžádali přepis rozhovoru k autorizaci. Ten jim byl
následně poskytnut a upraven dle jejich připomínek. Několik narátorů si nepřálo
jmenovat v diplomové práci, proto všechny narátory uvádím pod iniciálami. Přesný
seznam jmen narátorů bude uložen v mém soukromém archivu.

3.4.

Časové a prostorové vymezení výzkumu
Vlastní výzkum trval celkem šestnáct měsíců včetně přípravy, nahrávání

rozhovorů a následně pak přepisu a vyhodnocení. Zejména nahrávání rozhovorů
bylo nutné podřídit možnosti osobního setkání s pamětníkem. K setkání a nahrání
rozhovorů s narátory, kteří nežijí přímo v Praze, byla využita pravidelná setkávání
přeživších pamětníků, např. prostřednictvím Terezínské iniciativy – mezinárodního
sdružení terezínských vězňů v Praze anebo pravidelná setkávání Historické skupiny
Osvětim sdružující vězně, kteří prošli osvětimským vyhlazovacím táborem rovněž
v Praze. S pamětníky, kteří žijí v Praze, byly rozhovory většinou natáčeny v jejich
domácím prostředí anebo byly využity prostory výše zmíněných organizací.
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4.

Analýza rozhovorů

4.1.

Negativní vlivy na každodenní realitu společenství

4.1.1. Strach
Reálný život v ghettu byl ovlivněn mnoha negativními okolnostmi či
situacemi. Dominantním faktorem byl téměř nepřetržitý strach. Lidé měli obavy
o své životy, o své blízké a z budoucnosti. Nevěděli, co je čeká, vše bylo ve
znamení neznáma. Tento strach byl patrný ještě před tím, než byli odvezeni do
Terezína. Strach plynul z represivních opatření, zejména po nástupu Reinharda
Heydricha, kdy se začalo s popravami těch, kteří se nechtěli přizpůsobit. Strach byl
záměrně přiživován. Ne všichni narátoři však na tuto dobu vzpomínají ve zlém. To
je dáno tím, že byli v dětském věku a proto jim například zákaz návštěvy škol příliš
nevadil. Narátor PW vzpomíná: „No, to víte, že… takhle zase… hlavně si
vzpomínám na to, že jsem nemusel do školy, že jo? To mi vůbec nevadilo
(smích).“ Většina zmínila zabavení majetku, museli se přestěhovat z vlastních bytů
do jednoho cizího pokoje. Narátorka VM si jako dítě vzpomíná také na nákupy:
„S babičkou jsme měly co dělat, abychom opatřily nákupy… stály jsme dlouho ve
frontě, abychom přišly na řadu v momentě, kdy Židi začínali smět nakupovat. A třetí
věc, kterou si pamatuju, že nás vyhodili z bytu. My jsme právě bydleli v moderním
bytě na Letné a ten zabrali asi pro nějakého důstojníka. To bylo, já nevím, jestli
někdy čtyřicet jedna – čtyřicet dva, přesně nevím.“ Velmi podobnou zkušenost měla
i narátorka ME: „Za prvé jsem byla vyloučena ze školy, když jsem ukončila třetí
třídu. Za druhé, jsme se museli vystěhovat z našeho bytu. Židé směli obývat jenom
jednu místnost, takže jsme se museli z našeho krásného bytu na Letné vystěhovat do
menšího bytu a pak z toho menšího bytu jsme také museli pryč, protože se zalíbil
Němcům. Naposled jsme bydleli v domě mého dědečka v Klimentské ulici padesát,
kde ve čtyřpokojovém bytě bydlely čtyři cizí židovské rodiny.“
Narátorka GD si dodnes vzpomíná na vyloučení ze školy: „Já jsem chodila
do klasického gymnázia a pak mě vyhodili… musela jsem odejít, protože židovské
děti nemohly chodit normálně do školy. V Brně bylo jediné židovské gymnázium
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v celém protektorátu. Tam jsem ještě necelý rok chodila do kvarty, ale pak zavřeli
i to gymnázium. Musela jsem se učit šít a s ne moc velkým úspěchem
(smích.).“ Narátorka PD již byla starší, a proto si vybavuje nedůstojnost
protektorátních opatření. Vzpomíná: „No, to víte. Nesmíte do tramvaje, nesmíte po
chodníku pomalu, nesmíte… všechno, odevzdat, co máte. Potom ty hvězdy, nikam
člověk vlastně nesměl. Bylo to kruté, hodně kruté.“
Dále pak v Terezíně pamětníci často vzpomínají například na sčítání osob, kde
byli lidé vystaveni veliké nejistotě, zdali sčítání přežijí, zdali budou odesláni
z Terezína atd. Nejvíce se strach projevoval obavami ze zařazení do transportů na
východ, nikdo nevěděl, kdy dostane on sám anebo někdo blízký pokyn k zařazení
do jednoho z desítek vlaků, které Terezín opouštěly. Narátorka HH: „Ten strach
hlavně, tam jsme žili v neustálém strachu. Jednak strach, že budeme zařazeni do
transportu, strach jeden o druhého a myslím, že tento přehnaný strach jsme přenesli
na naše děti. Můj syn tím trpí hrozně. Jsou to strachy přenesené… od ledna čtyřicet
dva transporty do Terezína transporty nejen přijížděly, ale také odjížděly. Nikdo
nevěděl kam, říkalo se tomu Ost transporty – transporty na východ, nikdo nevěděl,
co to znamená. Tušili jsme, že to bude něco horšího, tenhleten strach být zařazen do
transportu na východ byl nad námi celou dobu.“ Také Narátor KF hovoří o své
zkušenosti: „… Nevěděli, to se šlo do neznáma, taky se nevědělo, co je po Terezíně.
Nevěděli jsme kam jedem.“
Narátorka LD rovněž hovoří o tom, že nejhorší pro ni byl strach z deportací
dále do vyhlazovacích táborů: „Úplně nejhorší byl asi ten strach, že tam
nezůstaneme. Protože i když to tam nebyl žádný ráj, nic příjemného, tak přece
jenom to bylo snesitelné. Pořád jsme byli spolu, i když jsme spolu nebydleli, tak
jsme byli přece jenom pohromadě, každý den jsme se viděli. Měli jsme svoje věci,
byli jsme v Čechách, do Prahy jsme věděli, že je to kousek. Takže, myslím, že
nejhorší bylo, že jsme měli strach, že nás odtamtud pošlou. I když ty ostatní věci,
jako to, že jsme měli všechny možné nemoci a že jsme se moc nenajedli, že nás
kousal všechen možný hmyz, tak to taky nebylo příjemný. Ale to nebylo tak hrozný.“
Terezín byl tehdy relativně bezpečné, a jak říká narátorka LD, snesitelné
místo. Přečkat zde válku bylo pro vězněné lidi velkou nadějí. Takto po celou dobu
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(přes dva roky) pobývala v Terezíně narátorka VM. To, že přežila ona a její rodiče,
bylo díky faktu, že měli oba dva práci. Tatínek byl tesař, což bylo v budování ghetta
velmi důležité zaměstnání. Byl zařazen na „Bauhof“ – stavební dvůr. Maminka
působila jako vychovatelka v dívčím domově. Narátorka VM přišla do Terezína
v šesti letech, a proto pro ni bylo mnoho faktorů vzdálených. Na otázku, zdali si
připustila, že by nemusela přežít, odpověděla: „O tom jsem ani tak moc
nepřemýšlela, protože jsem nevěděla, o co jde. Já jsem měla jenom strach, a ten
jsem měla samozřejmě pořád, jestli neodvezou rodiče nebo někoho z rodičů do
transportu a já že bych tam zůstala, nebo naopak. Prostě, tu ztrátu rodičů, že by mě
odvezli a rodiče zůstali, tak jedině tohle, ale to byl spíš strach z odloučení, než ze
smrti.“
Narátorka GD strávila pobyt v Terezíně na šancích, kde pásla ovce a husy.
Byla velice šťastná, že takto mohla přežívat ve společenství lidí, kde jak sama říká,
člověk nikdy nebyl sám: „ A to už je jiné, také že člověk nikdy nebyl sám. To je také
hrozné. Já na té pastvě jsem měla kliku, že jsem byla sama. Jinak to je hrozné být
pořád s někým. I když ty lidi máte ráda, tak je to obtížné.“ Za nejhorší v Terezíně
považovala jako většina z narátorů: „Transporty a smrt. Umírání lidí a transporty.
A ten hlad, který byl stále.“
Narátor PW, který má srovnání s pobýváním v dalších vyhlazovacích
táborech, vzpomíná na jeden moment strachu z neznáma, z toho co bude následovat,
a to během onoho sčítání z důvodu nesouhlasících stavů osob, kdy byli všichni
vězňové shromážděni celý den na jednom místě. Panovala zde obrovská nejistota,
co bude dál. Vzpomíná: „No, pamatuju si na to, když tehdá bylo to sčítání. To byl
jeden den, co jsme museli všichni ven. Teď jsme se shromáždili na té Bohušovické
louce. Dlouho, celý den, myslím. To bylo… ta nervozita, že nikdo nevěděl, co se
bude dít, myslím, že to se přenášelo i a ty děti. Ale ve srovnání… heleďte, Terezín
a ostatní lágry, to je nesrovnatelný. To se prostě nedá. Pokud člověk nebyl starej
a sám... sám, že jo, to byli ti němečtí Židi, byli starý a byli na tom hrozně špatně. Si
pamatuju, že jsme chodili a vždycky jsme měli jako takový jako strach jít kolem té
kavalírky, tam byla cvokárna pro starý lidi. Ono tam bylo vidět i dovnitř trošku, to
byl takový pocit špatný.“ O sčítání, které zanechalo v lidech nesmazatelnou stopu,
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hovoří i pamětnice Evelina Merová ve své knize. Detailně popisuje, co události
předcházelo a jak konkrétně probíhala: „Bylo prachmizerné počasí, zima, mrholilo.
Nad námi přelétávala letadla. Byli jsme seřazeni v zástupech, stále znovu nás
přepočítávali. Stálo tam třicet tisíc lidí! Všichni byli nervózní. … Proč nás nevedou
domů? Jaké s námi mají úmysly? Snad tu nezůstaneme navždy, snad se nestane
něco hrozného. Strach a nejistota živí ty nejhorší obavy.“ [Merová, 2011: 53]
Také narátorka PD vzpomíná na sčítání v Bohušovické kotlině jako na
nejhorší věc, která ji v Terezíně potkala: „Celý den… až večer už, no, už tma byla,
potom už to pustili. Odvedli domů. To byl strašný den. My jsme nevěděli, co bude,
zastřelí nás? Nebo co s námi bude? Malé děti a staří padali a mrtví už tam byli. To
byl v Terezíně nejhorší den, co jsme tam měli.“

4.1.2. Bydlení, hygiena, hlad
Celkově životní podmínky, jako byly hlad, nedostatečná hygiena, stísněné
bydlení rovněž velmi ovlivňovaly psychické rozpoložení obyvatel ghetta. Vězňové
ztráceli morální zábrany a upadali do beznaděje a na budoucnost mnozí pohlíželi se
skepsí. Adler to popisuje následovně: „Zdá se, že platí pravidlo, že v těžkých
podmínkách lidé při sobě nejméně drží tehdy, když je běžný obtížný všední den
zatížen ještě mimořádným utrpením. Vzniká pak netrpělivá a podrážděná nálada,
v jinak veskrze snášenlivých lidech se náhle probudí všechno zlé, stanou se
surovými a udusí v sobě veškerou shovívavost a laskavost; uložená práce, při níž by
vzhledem k vlastním zážitkům měli být ochotni pomáhat, se stává protivnou
a odbývanou záležitostí, a veškerá lidskost selhává.“ [Adler, 2006 b: 71] Narátor
KF, dnes již devadesátiletý, říká: „Hlad byla hrozná věc. My jsme museli přežít
příští minutu, hodinu, ten den přežít… týden, ale to byla pro nás hrozně dlouhá
doba… to byla jedna myšlenka a ta druhá byla touha jednou mít dvě kila brambor
a bochník chleba a čtvrt kila másla tedy margarínu.“
Přeživší Luděk Eliáš v jednom z publikovaných rozhovorů vzpomíná na jídlo
v Terezíně „v dobrém“. To je způsobeno tím, že na vlastní kůži byl vystaven
mnohem horším podmínkám ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Říká: „V Terezíně
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bylo jídlo špatné a nebylo ho dost. Nikdo nebyl nasycený, pokud neměl to štěstí, že
se dostal k práci kolem kuchyně. Ale v Osvětimi byl skutečný krutý hlad. … Hlavně
člověka deprimovalo vědomí, že stejně bude zítra, za týden, za měsíc. A když
člověk potkával lidi, ze kterých se stávaly lidské trosky, které už ztratily svalovinu
a ve tváři byla vidět předtucha smrti, bylo to deprimující. To jsme v Terezíně
neznali.“ [Vlček, 2013: 121– 122]
Narátorka VM naopak má ve své paměti hluboce zažité rozdávání jídla. To
charakterizovala jako jednu z nejhorších věcí, kterou si pamatuje. Vzpomíná: „…
rozdávání jídla. Protože tam chodili staří lidé a vždycky se ptali jednoho po
druhým ,prosím vás, budete si brát polívku?‛. No, a to víte, sedmiletý dítě stojí ve
frontě a teď se má rozhodnout, jestli tu polívku někomu přenechá? A ještě horší
bylo, když už jsem se rozhodla, že ji přenechám, ona teda dobrá nebyla, takový ty
bryndy. U takový tý čočkovky, tam to bylo horší, ale ta byla málokdy a nejčastěji
byla jenom taková brynda, a když se jí nedostávalo, tak kuchaři přilili kbelík horký
vody, že jo. No, ale přeci jen, jako rozhodnout se, jestli se té polívky vzdám, a když
už ji chci někomu přenechat, jak mám vybrat, komu? Protože těch hladových očí co
tam na mě koukalo, nebyly jedny, těch tam bylo vždycky povícero. S takovou nadějí
vzhlížely ke každému. Jo, tak představte si sedmiletý dítě, jak tohle řeší. … Takže,
prostě, tohle každodenní rozhodování pro mě bylo asi to nejtěžší v tom Terezíně. Pak
samozřejmě, se loučit, když někdo šel do transportu. Ale myslím, že tamto s polívkou
bylo horší, protože to bylo každý den.“
Zajímavá byla výpověď narátorky GD, která dodnes vzpomíná na chleba,
který v Terezíně dostávali: „Že bylo pořád haše a chleba, jednou… dostávali jsme
jednou za týden čtvrtku chleba a podle mne to byl nejlepší chleba mého života.
Všichni říkali, prosím Tě, jak to můžeš říkat.“
Většina vězňů trpěla díky špatným hygienickým podmínkám různými
nemocemi. Velmi rozšířené byly střevní infekce, tyfus, žloutenka, spála a další
nemoci. Mnoho z nich je nepřežilo. Narátorka HH: „V takových podmínkách
vznikaly epidemie. Spousta nemocí. Samozřejmě nemoci, které vznikaly z těchto
podmínek, jednak z hladu, z přecpaných ubikací. Tyfus, žloutenka, úplavice, ta byla
hodně. Přestože tam byli výborní lékaři a byly tam zdravotní sestry, nebyly léky
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a jediné, čím jsme se mohli bránit těm nemocem, bylo udržet se v čistotě. Dělali
jsme, co jsme mohli. Bylo to složité, ale nějak jsme to zvládali. V těch podmínkách
se také dařilo hmyzu, spousta blech a štěnic, byly tam i vši. Byla tam nějaká
desinfekční stanice, určitá desinfekce tedy existovala, ale to nebylo dostačující, ten
hmyz se šířil daleko rychleji, než jsme to stačili zlikvidovat. Štěnicemi jsme trpěli
dost, ty byly všude a blechy také a ani těm vším jsme se nevyhnuli. To ale ještě
nebylo to nejhorší, protože v Terezíně byly vši, ale to byly ty vlasové vši. Potom
v těch dalších lágrech, tam byly vši tělové, ty byly úděsný. Tam jsme se už neubránili
vůbec.“
Jistým paradoxem celého systému byl fakt, že nemocní a jejich rodiny byli
chráněni před transporty. Díky nemoci se zachránila narátorka VM. Měla být
původně zařazena do transportu, ale protože onemocněla, nebyla nakonec do
transportu zařazena. O své zkušenosti říká: „Ano, já jsem měla právě štěstí, že jsem
se nedostala nikam dál, protože jinak bych tu neseděla. Jako šestileté dítě dostat se
do transportu… tak jsem neměla šanci přežít... bylo to, protože jsem dost těžce
onemocněla v tom dětském domově, dostala jsem tyfus, spálu a spalničky najednou.
A prakticky žádné léky nebyly, tak pamatuju jenom, že mě balili do mokrých
prostěradel a že mě krmili strašnou věcí.“ O podobné zkušenosti píše ve svých
vzpomínkách Ruth Elias. Ona a její rodina dostala předvolání do transportu, ale
díky konstatování lékaře, že není schopna transportu, byla ona i její rodina
zachráněna. „V té době platilo, že neplnoletí (mladší 21 let), pokud nebyli schopni
nastoupit do transportu, chránili i svou nejbližší rodinu.“ [Elias, 1998: 80] Nakonec
její rodina později odjela transportem na východ a již se nikdy neshledali. Ruth
Elias se zachránila díky oddání s přítelem Konym, který byl tehdy členem
Ghettowache a byl chráněn.

4.1.3. Morální hodnoty
K otázce o změně morálních hodnot lidí, kteří se najednou ocitli v roli vězňů,
plynoucích ze špatných podmínek, hladu a strachu, se přeživší vyjadřovali
rezervovaně. Toto téma jim nebylo zrovna příjemné a pravděpodobně se jim
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nelehko na otázky odpovídalo. Jak píši v závěru, nelze jakékoliv morální poklesky
soudit vzhledem k dané situaci obyvatel ghetta. Na velmi osobní otázku, zdali sami
stáli před nějakou morální volbou, většina poskytla obecnou „vyhýbavou“ dopověď.
Nárátor A říká: „No,… většina právě pozbyla, většina lidí si neuvědomuje, co je
morálka, co se má dělat, a sami sebe nedovedou posoudit, jestli jsou ty dobrý anebo
nejsou ty dobrý… tam, kde je člověk úplně obnažený a v takovém nebezpečí,
všechno špatný, co v něm je, se projeví a to se projevilo v koncentračních táborech,
takže jeden druhému nebyl tím bratrem, to prostě byl jednotlivý boj, který nás
samozřejmě oslaboval…“ Narátorka HH říká: „To samozřejmě záleží na povaze
lidí, ale v takových situacích se to vyhrotí a vyjdou na povrch… Bojuje se o život.
Tam se projevily právě třeba ty silné charaktery, ty slabší… nelze to ale nikomu
zazlívat, protože v takové situaci, když jde o život…“
Narátorka KM se naopak snaží vyzdvihnout spíše kladnou stránku obyvatel
Terezína: „Já si myslím, že někdo byl mínusový, ale většinou bych řekla, že to bylo
kladné, že jeden druhému pomáhal, jenom si vezmi tu Editu Weissovou, vždyť jim
hrozilo zastřelení, a přesto nás učili.“ Již zesnulá pamětnice Dagmar Hialrová
rozená Berzettiová ve svém deníku, který byl vydán poprvé v roce 1980
v Nizozemsku, píše o poklesu lidské důstojnosti: „Stáří, hlad a samota tady
dokázaly zcela podlomit lidskou důstojnost. Kolem kuchyní se hromadily odpadky,
ve kterých se staří lidé hrabali a lovili slupky brambor, které pak na místě pojídali.
Ano, tady kosil hlad.“ [Hilarová, 2012: 31] Narátorka VM měla osobní zkušenost.
Jako dítě při skládání brambor sebrala jednu zakutálenou velkou bramboru.
Výsledkem toho bylo, že jí tatínek velmi vynadal, ale ne z důvodu, že to bylo
nebezpečné, že se o ni bál, ale z morálního důvodu. Narátorka VM popisuje: „Táta
se zlobil! Táta se zlobil – ne, že jsem se vystavila nebezpečí, ale jak to, že kradu?
Jak to, že kradu, protože tahle velká brambora, to by vystačilo tak oběd pro tři lidi,
jo? No, tak nebýt toho, že to bylo nebezpečnější ji tam vrátit, tak by mě asi byl
přinutil, ať ji tam vrátím. Takhle se teda pečlivě vydrbala, nakrájela na tenké
lupínky a na bubínku opekla a měli jsme chipsy. Vím, že táta mi tohleto strašlivě
vyčítal a říkal, tak to už nikdy nedělej. … Prostě, že to není možný, aby jeho dcera
kradla.“ Sama říká, že morální poklesky nelze soudit: „... největší prohřešek bylo
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ukrást chleba třeba kamarádovi... jako ze společného nebo co kdo ukradl, tak to
nebyla krádež, to bylo organizování, jo? ... ale, kamarádovi ukrást chleba bylo
skutečně zločin, který zasloužil deku.“
Docházelo k ústupu morálních zábran, ale v situaci boje o život je to snáze
pochopitelné. Stanovení hranice mezi ilegálními, avšak neškodnými kroky a kroky
morálně zavrženíhodnými bylo obtížné. Většina lidí si byla vědoma rozdílu mezi
nouzovou výpomocí, která nucenému společenství neškodila, a tím, co již bylo
zločinným zneužíváním pro vlastní potřebu. Hranice mezi dobrým a špatným
existují v normální společnosti. V táboře se tato hranice stírala a principy etiky
a zákonem zapovězeného ztrácely zřejmou analogii, bez níž zdravý sociální řád
nemůže existovat. A tak byla v Terezíně veškerá mravnost od počátku ohrožena
a nakonec ztracena [Adler, 2006 b: 146].

4.2.

Pozitivní vlivy na každodenní realitu společenství

4.2.1. Kultura a sport
Pro zvolnění atmosféry byla pro většinu vězňů důležitá kultura a sport. Lidé
se obojího aktivně účastnili. Poskytovaly jim jisté rozptýlení. To se objevuje
v mnoha vzpomínkách přeživších. Například Petr Erben ve svých vzpomínkách
píše: „V našem životě to byl tak důležitý činitel, že si myslím, že bychom bez toho
nemohli překonat svízele denního bytí.“ [Erben, 2003: 53] Každý se uchyloval
k tomu, co měl rád. Někdo maloval, někdo rád poslouchal operu či operetu, někdo
hrál fotbal či jinak sportoval. Pamětnice Jana Renée Friesová vzpomíná: „Můj svět
byl tehdy světem Jiřího Wolkera, Fráňi Šrámka, francouzské poezie. V té době mi
mluvili z duše Wolker i Kipling. V patnácti netrvá dlouho najít stejně rychle důvody
pro život – jako proti němu.“ [Friesová, 2005: 84] Kultura měla dokonce více
aspektů,

představovala

sociální

prostor,

byla

„protiváhou

odlidštěného

každodenního života a nabízela možnost tomuto životu alespoň nakrátko uniknout,
ale také umožňovala vyjádřit emoce, zatlačené do pozadí rutinou hrozného
každodenního žití a sdílet je ve více či méně chráněném prostoru s podobně
postiženými a podobně cítícími bližními“ [Grüner, F., 2009: 151]. Prostřednictvím
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kultury, zejména umění máme dnes také svědectví o tamním životě. Badatelka Lisa
Peschelová hovoří o kultuře, konkrétně ve formě divadla, jako o duchovním vzdoru
či odporu (odboji). Terezínskému divadlu se podařilo vytvořit ochranný efekt,
divadlo má schopnosti poskytnout něco, co nelze zažít v realitě. „Promítnutí herců
a diváků do postterezínské budoucnosti jim poskytlo možnost zažít vytoužený
konec: jejich vlastní přežití.“ [Peschelová, 2006: 30]
Ve vzpomínkách narátorky KM utkvěl kabaret. Zajímavé je, že jej dává do
spojitosti právě s odbojem. Nejprve hovoří o spolubydlící Haně Hánové, dceři
příslušníka SS, která ačkoliv se mohla zachránit tak neučinila ze solidarity
k ostatním dívkám, se kterými bydlela. Na to navazuje s ostatními aktivitami, které
považuje za formu odboje: „Á tohle nesnáším víš, že nebyl odboj. Ty profesorky, ty
lidi co nás učili, vždyť to byl všechno odboj Karel Švenk, ty kabarety, Rafík
Šchächter, to všechno přece… to jsi zapomněla, kde jseš, když jsi to slyšela.“ Ruth
Elias ve svých vzpomínkách píše o sportovních aktivitách, fotbalové lize, hodině
gymnastiky, která denně probíhala na dvoře Hamburských kasáren, a které se
účastnily ženy navzdory hladu a nedostatku. „Všechny ty aktivity nám pomáhaly
zapomenout.“ [Elias, 1998: 100] Další pamětnice Hana Posseltová-Ledererová ve
svém deníku také zmiňuje kulturní počiny, které jí ovlivnily: „Člověk někdy prožije
v Terezíně něco neuvěřitelně krásného a zapomene, že je za hranicemi normálního
života. Octne se například na klavírním koncertě ve velkém útulném sále, v bývalé
zasedací síni Městské rady Terezína.“ [Posseltová-Ledererová, 1997: 59] Narátorka
LD se přímo účastnila přípravy dětské opery Brundibár8: „Chodila jsem na nějaké
kulturní pořady, když byla možnost, a zpívala jsem ve sboru, v Brundibárovi, když
takhle chraptím, tak se to možná nezdá (smích), ale já jsem tenkrát ještě docela
8

Brundibár – dětská opera, kterou napsali hudební skladatel Hans Krása a spisovatel Adolf
Hoffmeister v roce 1938. V polovině roku 1941 představení nacvičil Rafael Schächter s několika
přáteli jako dárek k padesátinám ředitele sirotčince v Praze na Hagiboru. V Praze se představení
hrálo pouze dvakrát a navíc tajně, protože kulturní činnost byla už v té době Židům zakázaná.
V srpnu 1942 Hans Krása odjel s transportem do Terezína, mnozí jeho spolupracovníci a děti ho
brzy následovali. Rudolf Freundfeld-Franěk přivezl do ghetta klavírní výtah a ujal se vedení
zkoušek na půdě Drážďanských kasáren. Do práce neustále zasahovaly transporty. Dětské herce
odvezené do koncentračních táborů na východě musely nahrazovat děti z nových transportů. Po
více než dvou měsících zkoušení se 23. září 1943 v Magdeburských kasárnách konala premiéra.
Opera Brundibár měla velký úspěch a celkem se do podzimu 1944, kdy z Terezína odjížděly
poslední transporty, odehrálo asi 55 repríz, tzn. že se hrálo v průměru jedno představení týdně
[online – holocaust.cz, 2014].
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uměla zpívat, teď už nemůžu. My jsme byly velice nadšené, že tam můžeme. Ale
pamatuji si to dobře a vím, že to pro nás bylo úžasné, že můžeme něco takového
prožít.“ Pro Luďka Eliáše byla kultura velmi důležitá. Účastnil se po večerech
různých přednášek, měl rád básně a literaturu. Říká: „Snažili jsme se své bytí nějak
zpestřit a postupně se z toho vyvinula snaha zahrát si divadlo.“ [Vlček, 2013: 114 až
115] Byl aktivním hercem v jedné z divadelních skupin a vzpomíná, že divadlo bylo
pro všechny, nejen pro diváky, ale také pro herce velmi povzbuzujícím činitelem.
Pomáhalo jim na chvíli zapomenout na místo, kde se nacházejí, a dodávalo určitou
hrdost. Ve vzpomínce Elsy Kašparové, původem z Kolína, je také velmi patrný
vztah ke kultuře. Uvádí časté návštěvy koncertů v tamější sokolovně. Tyto návštěvy
jí dodávaly duševní posilu. Například na divadlo vzpomíná: „Divadlo bylo tak
pečlivě připraveno a sehráno, že by se mohlo hráti i na Národním divadle. Celé
představení až do konce jsem byla tak rozrušena, že jsem plakala radostí
i bolestí.“ [Jouza, Pejša, Jouzová, 2013: 57]
Spisovatel Norbert Frýd, který měl osobní zkušenost s pobytem v Terezíně
a dále v Osvětimi, píše o nebývalém zájmu o kulturu. Srovnává společenství se
stádem zvířat: „Jestliže ten, kdo odpravuje zvířata, postupuje jen trochu
profesionálně, stádo si nevšímá odchodu nebo přímého skolení dalších členů, pase
se dál. Lidské stádo má větší rozhled než zvířecí, nebo by ho aspoň mělo mít,
a přece se taky rádo pase dál, baví dál.“ [Frýd, 1971: 185] Kultura byla
komandaturou povolena, sice podléhala jisté cenzuře, ale byla v různých formách
možná. Byla povolena s jistým záměrem. Měla fungovat jako kulisa lepšího života
pro okolní svět a také možná právě měla vězněné odpoutat od nelidského počínání
nacistů.

4.2.2. Rada starších
Mezi činitele, které určitou měrou přispívaly k lepší náladě a jistému
pozitivnímu smýšlení, patřila Rada starších, a to zejména její první „židovský
starší“ Jakob Edelstein. Na toho přeživší nejvíce pozitivně vzpomínají. Jeho heslem
byla záchrana dětí, protože ty považoval za budoucnost. Snažil se po celou dobu
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působení v Terezíně zabránit deportacím do Polska, hlavně deportacím dětí.
„Mnoho lidí vědělo a jiní to vycítili, že Edelstein by neváhal Němcům lhát,
podvádět je, tajit před nimi informace a cokoli mařit, jen aby zachránil židovský
život, zahladil pašování či kryl pokus o útěk. Znovu a znovu přemáhal svůj strach
a žádal německé vedení, aby byl ten či onen obyvatel ghetta ušetřen
potrestání.“ [Bondyová, 2001: 288]
Narátor KF hovoří o prvním starším Edelsteinovi: „Ten Edelstein byl český
sionista, který se mohl vystěhovat a nevystěhoval se, protože nechtěl opustit ty
ostatní a šel do Terezína.“ Narátor KF vzpomíná také ve spojitosti s Edelsteinem na
vyšší příděl jídla pro děti: „To bylo právě to, co ten Edelstein chtěl, protože si řekl,
že ty starý a ty střední to nepřežijí a ty děti mají šanci to přežít. Taky netušil, že bylo
rozhodnuto ve Wansee jinak.“ Narátor KF zmínil také druhého představitele Rady
starších Paula Eppsteina: „Nastoupil z Německa, to vůbec byla výměna, když tam
přicházeli německý Židi, tak ty esesáci si těch německých Židů vážili víc než těch
českých, tak jako v protektorátě došlo k výměně českých úředníků za německé. To
byl Eppstein, on byl dobrý organizátor a slušný člověk, ale měl ten německý štych
a to těm Němcům samozřejmě vyhovovalo.“
Narátorka HH rovněž ve svém vyprávění zmínila prvního staršího Jakoba
Edelsteina: „Jak jste zmínila to jméno Edelstein, to vedení vědělo, co se čeká venku,
a nechtěli to lidem říct, aby nevznikla panika. Ten Edelstein to snad lidem chtěl říct,
o tom existuje velká studie od Ruth Bondyové, o Edelsteinovi. Na té komandatuře na
náměstí, kam se denně nosily zprávy o stavu. Neustále nás počítali, každý pokoj měl
nějakého toho staršího a to se předávalo dál, každý den někdo hlásil, že někdo
zemřel, stavy musely souhlasit. Edelstein tam nosil tyto zprávy a denně dostával
denní příkazy. Denní příkaz, Tagesbefel. Na té komandatuře byly nějaké bunkry.
Toho Edelsteina nepustili ani ven, pak ho zařadili do transportu, i tu rodinu
a dokonce i ten vagon, kde jel, byl označen. Když přijeli do Osvětimi, zastřelili je,
dokonce myslím, že zastřelili tu ženu s dítětem před jeho očima, dříve než zastřelili
jeho. To byl takový krutý osud toho Edelsteina.“
Narátorka HH také hovoří o vyučování, které určitým způsobem probíhalo
díky židovské samosprávě. Židovská samospráva o vyučování věděla a tolerovala
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jej. Dalo by se říct, že jej nepřímo podporovala: „U nás pracovaly tzv. betrojerky,
vychovatelky, my jsme těm německým slovům dávali české přízvuky, je to takový
terezínský slang. Takže o nás pečovaly ty betrojerky a také nás vyučovaly. Vyučování
bylo zakázané, ale právě bylo jednodušší to organizovat, když jsme bydleli
pohromadě. To vše bylo díky té samosprávě.“

4.2.3. Zprávy zvenčí
K optimismu přispívaly také zprávy zvenčí. Zprávy byly nepodložené
a během svých cest upravované, vzbuzující naději na záchranu. Některé zprávy
přicházely s přijíždějícími transporty či od četníků. Lidé je ve svém vlastním zájmu
překrucovali a doplňovali, tak aby poskytly alespoň malou naději na přežití a konec
války. Přeživší pamětnice Ruth Elias ve svých vzpomínkách píše: „Tyto novinky,
kterým se říkalo bonkes, se šířily od úst k ústům jako uragán, a když k nám dorazily,
nevěděli jsme, kde končí pravda a kde začíná fantazie. Tyto informace však jistě
přispěly k tomu, že jsme si dokázali uchovat naději. Jedna z nejčastějších otázek
obyvatel ghetta zněla: ‚Kdy bude konec války, kdy budeme opět svobodní?‘.“ [Elias,
1998: 76] Narátorka HH také zmiňuje pojmenování tohoto druhu zpráv: „Terezín…
jednak jsme byli bez novin, bez rádia, bez telefonu a jakýkoliv kontakt s vnějškem
byl zakázaný. Propašovávaly se tajné dopisy, bohužel na to někteří lidé doplatili,
když se to zachytilo. Takže jsme v podstatě žádné zprávy neměli, ale nějaké zprávy
se přece jenom nějak ilegálně dostávaly. Hodně také myslím pomocí českých
četníků, protože nás v Terezíně hlídali čeští četníci, s jejichž pomocí se právě
dostávaly zprávy do Terezína. Bylo to nebezpečné a proto to spousta těch slušných
četníků i životem zaplatila. … Zprávy se tam dostávaly, ale byly tak nějak vylepšené,
vždy byly lepší než ve skutečnosti, protože tím ústním podáním, které fungovalo
velice rychle, to byla taková tichá pošta, ale protože to přání bylo, tak jsme si tam
přidávali věci, třeba jak postupovala fronta. Třeba podle těch zpráv tam byli dřív
než ve skutečnosti (smích). Těmto zprávám se říkalo ponky, ponkes. To je snad
z nějakého jidiš slova. Ty zprávy nebyly podloženy žádnými fakty.“
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Oficiální korespondence byla povolena od září roku 1942. Podléhala ale
velmi přísným pravidlům a hlavně cenzuře. Povoleno bylo maximálně třicet slov
a odesílání probíhalo v turnusech. O poměrech panujících v ghettu se nesmělo psát.
Omezen byl samozřejmě také příjem pošty a hlavně balíků. Balíky byly vykrádány
anebo zcela ukradeny. Adler také zmiňuje ilegální poštovní styk, za který v případě
odhalení hrozila smrt. Doslova hovoří o hladu po autentických zprávách, který
nebyl o nic menší nežli hlad po chlebu. Největší zájem byl o válečnou situaci.
Zprávy se do tábora dostávaly, a co proniklo, se šířilo pilně a rychle. Jen málokdo
by někdy přiznal, že válka bude trvat déle než několik měsíců [Adler, 2006 b: 440].
Jak je zmíněno výše, většina zpráv šířících se mezi vězni byla zkreslena anebo zcela
vymyšlena.
Narátorka VM, i když byla v dětském věku, zaznamenala existenci
přicházejících zpráv zvenčí: „Vím, že se těmto zprávám říkalo ‚latrinen
nachrichten‘… tichá pošta u latrín (smích). Protože někdo měl nějakou zprávu
a chtěl těm ostatním dodat náladu, tak ji trošičku vylepšil a pak ji zase ještě trošičku
vylepšil, takže když máma říkala třeba tátovi ‚no hele, spojenci už se vylodili‘, tak
táta říkal, ‚ale tak to jsou asi zase nějaký latrinen nachrichten‘ (smích). Tak asi
v tomhle smyslu. Vím, že jsme čekali prostě, kdy bude konec války a jak válka
pokračuje, jak je daleko, tak to jsem samozřejmě nevnímala.“

4.2.4. Víra v přežití a dobrý konec
Velice důležitou roli hrála samotná víra v přežití a dobrý konec. Přeživší,
s kterými byly dělány rozhovory, si vůbec nepřipustili myšlenku, že by nemuseli
válku přežít. Lidé se s každým novým transportem dovídali o situaci na frontě.
Naděje na brzký konec jim dodávala sílu a odvahu vydržet. Optimisté snášeli krutý
osud lépe, pesimisté trpěli mnohem víc [Elias, 1998: 76]. Narátorka HH, která
přijela do Terezína ve dvanácti letech: „To jsme si uvědomovaly, nedělejte ani rozdíl
mezi námi dětmi a dospělými, velice dobře jsme chápaly situaci a to že bychom to
nepřežily, to jsme si nijak nepřipouštěly. Celou dobu jsme samozřejmě věřily
a doufaly, že válku přežijeme.“ Narátor KF hovoří právě o tom, že to celé pro něho
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bylo dobrodružství. Věřil, že Německo prohraje. To byla jeho strategie přežití: „Jo,
já byl furt šťastný, protože já jsem to bral všecko jako takové dobrodružství s tou
vírou, že to Němci prohrají, to bylo jasný, to musí prohrát, to nemůžou vyhrát, že by
měli jít do švestek... no, ale když napadli Sovětský svaz, tak mě bylo jasný, že takový
rozsah Němci nemůžou zvládnout, byl jsem překvapený, že se dostali až na Kavkaz,
ale pořád jsem si myslel, že to prohrají.“
Právě například projevy kulturního života byly mnohdy důvodem neztrácet
naději, pozvedaly vůli vězňů k životu, posilovaly důvěru, mezinárodní solidaritu
vězňů a hlavně pevnou víru v dobrý a vítězný konec [Lagus, Polák, 2006: 142].
Norbert Frýd píše, že mezi lidmi byl zažehnut plamínek něčeho, čemu filosof říká
princip naděje. Někdy žhnul více, někdy méně [Frýd, 1971: 194].

4.2.5. Láska a přátelství
Láska a přátelství byly pro členy nuceného společenství velmi důležité.
V mnoha případech vznikly ještě před příchodem do Terezína. Docházelo pak ke
šťastným shledáním. Myšlenka, že někdo blízký taktéž sdílí neblahý osud, a že
člověk není v dané situaci úplně sám, byla pozitivní. Člověk se nestal zcela
otupělým, stále byla přítomná jistá soudržnost a potřeba lidské blízkosti nejen na
úrovni rodiny. I ve svědectví pamětnice Jany Renée Friesové nalézáme zmínku
o lásce: „Přesto zůstala láska průzračnou kapkou vody posilující v člověku naději.
Naděje často hasly dřív, než se rozhořely, ale v podmínkách apokalypsy může být
i hodina života dlouhá.“ [Friesová, 2005: 149]
Narátorka VM v rozhovoru zmiňuje osobní lásku a přátelství s chlapcem,
které v Terezíně navázala: „On byl můj nejlepší kamarád v Terezíně a já ho
obdivovala a milovala potom, co už jsem byla z nemocnice venku, protože jemu
snad žádný strom nebyl dost vysoký, žádná zeď, prostě takový nesmírně odvážný,
správně klukovskej kluk.“ Dodnes si pamatuje i další přátelé, se kterými byla a je
v kontaktu i nadále: „No, a pak jsem tam měla ještě další kamarády, a z těch tedy,
co si tak pamatuju… Beďu Felixovou, ta je teďko členka Židovské obce v Brně. Pak
si pamatuju Pavla Fuchse, pak si pamatuju tohodle Štěpku Sommera, pak si
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pamatuju Petra Vogela, to byl od inženýra Vogela syn, z toho se stal pak inženýr,
profesor jaderné fyziky v Kalifornii. Z Pavla Fuchse se stal architekt v Seattlu.
Potom jsem tam měla… my jsme mu říkali Gungi, ale jmenoval se Ferdinand Bígl,
no, tak ten dělal potom stavební inženýrství. Pak jsem měla Kariho Weisse, ten byl
doktor Na Homolce, neurolog, předtím byl na IKEMu.“
Ruth Elias ve své knize popisuje vnitřní touhu po lásce: „Zvlášť silně jsme
pociťovali touhu po lidském přiblížení, po lidském doteku a po tělesné lásce. Je
s podivem, že v tomto stavu hladu a podvýživy jsme tolik a stále silněji toužili po
lásce. Láska je život a po něm jsme toužili; snad jsme sami sobě chtěli dokázat, že
dosud žijeme, chtěli jsme prožít několik šťastných chvil, na všechno zapomenout
a vychutnat život až do dna.“ [Elias, 1998: 100] Narátoři, s nimiž byly dělány
rozhovory, nehovořili o svých láskách a přátelích příliš podrobně. To patrně
vyplynulo z určitého ostychu sdělovat cizí osobě své vnitřní rozpoložení a tužby.
Naopak v psaných vzpomínkách a denících se jak láska, touha a emoce, tak
přátelství vyskytují hojně.
Pro narátorku ME byl nezapomenutelný život v dívčím domově na pokoji
č. 28, kde pobývaly dívky stejného věku. Dodnes se několik dívek schází
a přátelství přetrvalo. Narátorka ME uvádí, že nikdy na pokoji, kde se dívky
přátelily, nedocházelo k nekalým věcem, jako byly krádeže a jiná problémová
jednání. Na otázku, zdali nalézala přátelství, odpověděla jednoznačně: „ Ano,… teď
už méně, ale ještě donedávna jsme se scházely každý rok ve Špindlu na podzim.
Vloni už jsme tam byly, myslím, jen v pěti, ale byly časy, kdy nás přijíždělo i třicet.
To znamená, že přijížděly už se svými dětmi nebo se svými příbuznými. … Je nás
pořád míň a míň. Někdo je nemocný, někdo má nemocného manžela, někdo nemůže.
Takže teď to nějak už chabne.“ Jak plyne z odpovědi, přátelství přetrvává dodnes.
Narátorka MA byla zasnoubená ještě před začátkem války a díky tomu, že
systém deportací nerozděloval rodiny, odjeli do Terezína všichni společně
a dokonce je to zachránilo jednou od transportu z Terezína. Narátorka MA
vzpomíná: „A já jsem ale byla tenkrát zasnoubená prostě a on byl tam a to ještě
platila ta zásada, nerozdělovat rodiny a nerozdělovat ty příslušníky. … Takže jsme
byli vyřazeni z toho transportu.“
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Ve svých vzpomínkách Evelina Merová, tehdy dvanáctiletá dívka, píše:
„Dobré přítelkyně a pravidelné návštěvy rodičů nebyly v ghettu jedinou mou
radostí. Měla jsem tu Harryho! Přijel půl roku po nás a bydlel v chlapeckém
domově L417. Večer jsme spolu chodili na procházky a povídali si.“ [Merová,
2011: 52] Její velká láska Harry válku přežil a odstěhoval se do Izraele, po válce se
ještě několikrát setkali.
Pro narátorku PD byla láska s přítelem Kurtem zásadní, ve svém vyprávění
se k němu několikrát vrací. Po příjezdu do Terezína měla být vzápětí deportována
na východ. Díky jejímu příteli, se kterým žila ještě před válkou, a který odjel tehdy
prvním transportem AK1, byla tehdy z dalšího transportu na východ zachráněna.
I když byl Kurt chráněn, odjel dobrovolně transportem do Osvětimi se svou matkou.
Narátorka PD doufala, že se s ním ještě v Osvětimi setká, ale to je již nestalo. Kurt
tam zahynul.
Nejen v Terezíně, ale také později po válce, hrálo důležitou roli v životě
narátorky LD přátelství. S kamarádkou Dagmar se potkaly v Terezíně a byly
přítelkyněmi až do nedávné doby: „A potom jsem tam chodila přes den do toho
dětského domova a seznámila jsem se na dvoře těch Hamburských kasáren ještě
s jednou dívkou, když jsem jí viděla, tak jsem usoudila, že bude asi starší než já,
protože byla o kousek větší. Daly jsme se do řeči a ukázalo se, že jsme stejně staré,
že ona taky nebydlí v tom dětském domově, dokonce se ukázalo, že se stejně
jmenujeme, dokonce jsme měly stejný monogram, protože ona se jmenovala
Friedová a já jsem se jmenovala Fantlová.“ A tak jsme se nějak daly do řeči a od
samého začátku jsme si rozuměly.“ Později se společně s kamarádkou Dášou
přestěhovaly do dívčího domova a byly spolu až do konce války. Na otázku, zdali se
ještě vídají, narátorka LD odpověděla: „Bohužel ne, ona zemřela, teď to bude na
podzim, v roce dva tisíce sedm umřela. Je pochovaná tady na hřbitově. Ona byla
z Prahy, to je… Dáša je román (smích). Narodila se v Praze, žili před válkou na
nějakém velkostatku, její otec měl pronajatý velkostatek tam v pohraničí někde. Jak
vždycky říkám, mezi Mostem a Louny. A když byly zabrané Sudety, tak přišli do
Prahy, takže ona šla do Terezína z Prahy i s maminkou a starší sestrou
a i s tatínkem. Její sestra i tatínek zemřeli v Terezíně. Ale to jsem nějak odbočila.“
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Autentický deník Ruth Brösslerové, která přišla do Terezína v lednu 1942,
obsahuje velmi osobní zpověď o životě v ghettu. Tehdy třináctiletá dívka na mnoha
místech v deníku popisuje své emoce dané přátelstvím a láskou, ale také zmiňuje
nevraživost mezi spolubydlícími. Kromě smrti svých blízkých píše o zájmu
chlapců, o jejích sympatiích k nim a kamarádství s dívkami. Je pochopitelné, že pro
tehdy mladou dívku byly láska a přátelství velmi důležité. Cituji: „Oba chlapci jsou
mi velmi sympatičtí. A myslím, že k Egonovi jsem cítila jeden čas víc než
kamarádství. Tento cit jsem brzy v sobě zavrhla, poněvadž jsem dala víc na
rozumovou stránku než na citovou. Chodit bych s ním nemohla. Není stálý, každá
se mu hned omrzí a vůbec nemá moc dobré vlastnosti. A tak když se všechny
kamarádíme je to lepší.“ [Brösslerová, 1944: zápis 23. duben]

4.2.6. Tajné vyučování
Většina oslovených narátorů přišla do Terezína v dětském věku či
v dospívání.

Proto

také

téměř

všichni

hovořili

o

tajném

vyučování

a o vychovatelkách. Vyučování, které bylo tehdy zakázané, se realizovalo tajně.
A pro mladé obyvatele dětského domova a domova pro mládež hrálo důležitou roli.
Narátorka KM zmiňuje vychovatelky (betrojerky) v rozhovoru vícekrát. Byly
důležité během jejího pobývání v Terezíně: „Bydlela jsem v tom L410 na
čtyřiadvacítce v druhém patře a ráno jsme chodili na práci, to znamená na pole, na
zahrady a na podzim jsme chodili sbírat kaštany, protože to se pak rozemlelo na
mouku a přidávalo do chleba a večer nás tajně učily ty naše betrojerky a moc si
vzpomínám na tu profesorku Brumlíkovou a Editu Weissovou, ty jsem měla
nejraději, ty byly úžasné.“ Další svědectví podává ve svém deníku tehdy
šestnáctiletá paní Dagmar Hilarová: „Naše touha po vzdělání neznala překážek.
Snad proto, že nám bylo zakazováno. Nikdy bych nevěřila, co všechno člověk
dokáže, když chce. Protože se školy před námi zavřely, čerpali jsme s jiných
studnic. Kolik dobrých a zkušených pedagogů bylo mezi terezínskými vězni!
Ochotných k tajné výuce za nejtěžších podmínek.“ [Hilarová, 2012: 27]
Nejprve bylo vyučování komandaturou zakázané. Zákaz vyplýval již ze
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zákazu o návštěvě škol pro židovské děti z roku 1941. Nakonec, jak píší autoři
Lagus a Polák, bylo vyučování v určité míře povoleno a zajištěno. Probíhalo v tzv.
učebních kroužcích, kde se děti učily zejména výtvarnou činnost, ruční práce. To
vše pro získání určité zručnosti pro pozdější pracovní nasazení. Vyučovací kroužky
vedli zkušení pedagogové a dochoval se i učební materiál, jako např. slabikáře či
tabule. Učitelé měli velmi obtížnou roli, protože děti měly různé stupně znalostí,
některé před tím nenavštěvovaly školu vůbec [Lagus, Polák, 2006: 162].
Narátorka VM vzpomíná na pobyt v domově také velmi pozitivně: „Program
v dětském domově byl opravdu dobře vymyšlený, protože děti, když se nenudí, tak
podstatně snáz zapomenou, že jídlo za moc nestojí, že není moc dobré a že nás
přece nějaké ty blechy možná také kousaly. Na štěnice si tedy nepamatuju. Ale
hlavně jsme měli možnost si hrát.“ Na otázku, jestli se děti učily rády, odpovídá
podobně jako všichni ostatní. Samotný fakt, že vyučování bylo zakázané a tajné, ho
činil pro děti a mládež velice přitažlivým a lákavým. Mnozí z nich pak po návratu
z Terezína nastoupili zpět do škol a navázali právě tam, kde by skončili, kdyby
nedošlo k válce. To svědčí o tom, jak kvalitní vyučování v Terezíně bylo.
Nespornou zásluhu na tom měli právě vychovatelé a vychovatelky. Ve svém
vyprávění narátorka VM také vzpomíná na jednu z vychovatelek: „Tam jsme bydleli
a já chodila do toho denního domova, tam nám dělala vychovatelku Martička
Blajerová, kterou jsem hrozně milovala, ona byla taková droboulinká, modrooká,
a byla hrozně hodná.“
Narátorka ME se k vychovatelkám a k vyučování vrátila několikrát během
rozhovoru, patrně byl pobyt v domově a aktivity s ním spojené pro ni velmi důležitý
a dodnes na to vzpomíná: „... říkalo se tomu kavalec, to byly takové pryčny,
uprostřed byl stůl a lavice, kde jsme se učily. Měly jsme výborné opatrovnice,
kterým se říkalo betrojerky. Hlavní byla Tela, to je ta Ela a její… jako pomocnice
byla Eva Weissová, dosud žijící v Anglii. Ještě jsme měly někdy nějakou třetí, ale ty
se nějak měnily. Pamatuji se na jednu, která se jmenovala Laura Šimková a jedna se
jmenovala Rita... nevím jak dál. … A také vyučování bylo zakázané, nevím proč,
dosud mně to není docela jasné, proč bylo zakázané, ale říkalo se, že je to přísně
zakázané. Dokonce když jsme se učily, tak dole byla jakoby… hlídka, která měla
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zapískat, kdyby náhodou. Ale myslím, že k tomu nikdy nedošlo. Ani nevím, proč to
bylo zakázané, nebo se jenom říkalo, že je to zakázané, vždyť těm Němcům to mohlo
být úplně jedno, co si ti Židi tam dělají, věděli stejně, jaký je čeká konec. Ale my
jsme se učily a učily jsme se velice rády. Protože když je něco zakázané, tak se to
dělá s elánem a s energií. Měly jsme také výborné učitelky. Hlavně si vzpomínám
a naši učitelku dějepisu a zeměpisu, paní profesorku Brumlíkovou, která nám
vyprávěla, co jsem já nikdy předtím neslyšela, o Egyptě, o Římanech, o francouzské
revoluci, a to jsme všechno poslouchaly s velkým zájmem.“ Narátorka ME také
zmiňuje, že pro ni nejkrásnější byly vždy soboty, protože nebylo vyučování a děti
mohly chodit ven na baštu, na hradby. Vzpomíná na zelenou trávu, na sportovní
aktivity a opět vzpomíná na vychovatelky, které se snažily udělat dětem život
alespoň trochu zajímavý a klidnější.

4.2.7. Osobní strategie

Někteří přeživší narátoři hovořili o svých osobních důvodech a motivacích,
proč se vnitřně nikdy nevzdali a přežili hrůzy Terezína a dalších vyhlazovacích
táborů. Například při analýze rozhovoru s narátorem KF jsem zjistila jeden velice
významný prvek, který hrál při jeho pobývání v Terezíně a následně pak
koncentračních táborech velkou roli a vlastně jí hraje dodnes. Tím prvkem bylo
členství ve skautském oddíle. Narátor KF se narodil v roce 1922. Po vzniku
Československa se skautské organizace těšily velkému zájmu a rozvoji. Jak jsem
pochopila, členství ve skautu bylo tím „motorem“ vypořádat se s mnohdy
nelidskými podmínkami. Narátor KF si nikdy za dobu pobytu v Terezíně a pak
v Osvětimi nepřipustil, že by to nemusel přežít: „Měl jsem jenom spacák, který jsem
v roce 1933 poblil (smích). To jsme dělali skautský slib. To jsme spali v místě, kde
teď stojí srub 18. oddílu a kolem prvního května jsme dělali ten slib s Klímou
Tomášem, který byl mým kamarádem od narození. Bydleli jsme ve stejném baráku.
Byli jsme stejně staří, on je o čtyři měsíce starší. No, a v noci jsme spali ve velký
místnosti v hospodě, která patřila… nevím, teď si nevzpomenu… a já jsem měl
s sebou uherák, to si pamatuju a netušil jsem, že mi to kluci pomazali šumákem. To
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mi zvedlo žaludek. Ten spacák byl neustále cítit i v Terezíně (smích), což bylo deset
let potom.“ Dále „… že bych já to nevydržel jsem nepřemýšlel ani vteřinku, jsem
silnej jedinec a já to prostě přežiju. … Já jsem to musel přežít, protože jsem měl
úkol skautskej úkol, znáš skautskej pozdrav? (narátor KF ukazuje) … to je skautskej
pozdrav, ten je symbolickej, jsou tři věci, který svým slibem slibuješ... silnej chrání
slabšího a to byl ten můj symbol, z Terezína jsem přišel do Auschwitz ještě silnej,
musel jsem vydržet, abych mohl pomáhat slabším, ten skauting ve mně byl.“ Narátor
KF také zmiňuje, že současně s ním byl v Auschwitz psycholog Viktor Emil
Frankl9: „Současně se mnou tam byl nějaký Frankl, kterého jsem tam nepoznal, ale
byl tam ve stejné době, jak jsem se později dočetl, který byl po válce profesorem ve
Vídni, psycholog, a ten to takhle formuloval, ten kdo si uvědomoval určitý úkol
a měl cíl, tak to mu obrovsky pomohlo, samozřejmě ne úplně, ale obrovsky mu to
pomohlo a to byl můj případ. Vůbec jsem si nepřipustil, že bych to nepřežil… prostě
jsem pomáhal, kde jsem mohl, protože jsem to slíbil 30. dubna 1933.“
Rozhovor s narátorkou HH se nesl v duchu rodinných vazeb a pohledu na
celou situaci očima mladé dospívající dívky. Narátorka HH odjela do Terezína ve 12
letech. Nejprve bydlela v kasárnách s maminkou a pak byla přestěhována do
dětského domova. Právě možná lepší podmínky, a jak sama narátorka uvádí,
atmosféra v dětském domově, přispěly k lepšímu vnitřnímu přijetí celkové situace.
Jinak celý pobyt byl pro ni poznamenán strachem z transportů a ztráty matky a otce:
„Bydlely jsme jako děti pohromadě a atmosféra byla úplně jiná, dospělí byli
nemocní a nervózní z celé té situace... u nás pracovaly betrojerky, to byly
vychovatelky. Ty nás také vyučovaly, jinak vyučování bylo zakázáno, ale jak jsme
byly pohromadě, bylo to snazší a samospráva snad o tom i věděla a nějakým
způsobem to tolerovala“. Narátorka uvádí, že se dodnes stýká s 24 kamarádkami,
tehdy dívkami, s kterými tehdy bydlela, a měly to štěstí, že přežily. Některé žijí
v zahraničí, ale jsou i tak v kontaktu. Když společně vzpomínají, vyjasňují si
9

Viktor Emil Frankl byl rakouský neurolog a psychiatr, narozený ve Vídni česko-rakouským
rodičům. V roce 1942 byl deportován do koncentračního tábora. Byl vězněn v Terezíně a Osvětimi.
V koncentračních táborech motivoval další vězně, že budou-li mít pro co žít, přežijí. Tyto
myšlenky a zkušenosti se promítají v jeho odborných publikacích, které vydal po válce, např.
A přesto říci životu ano, Karmelitánské nakladatelství 2006.
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některé události, srovnávají si své pohledy a vnímání různých situací.
Rozhovor nahraný s narátorkou KM, která přišla do Terezína na jaře roku
1942 ve věku dvanácti let, byl poměrně složitý. Narátorka KM se příliš
nesoustředila na mé otázky a prezentovala mi svou linii příběhu, kde nebyla
ústřední postavou ona sama. Hodně hovořila o svém bratrovi a tatínkovi, kteří také
prošli táborem v Terezíně a pak Osvětimí. Nicméně určité souvislosti se mi podařilo
v jejím vyprávění rozpoznat. Narátorka KM velmi často používala přímou řeč
„tatínek mi řekl...“, „přišel doktor a povídá mi...“. Také mne zaujalo, jakou
pozornost věnuje detailům, například: co měli lidé na sobě v danou chvíli. Velmi
zajímavě to oživuje celé její vyprávění. Pro narátorku KM byl velmi důležitý bratr,
měli velmi kladný vztah, vzájemně se o sebe v Terezíně starali a pomáhali si, to se
nese celým jejím vyprávěním.
Přeživší pamětnice Hana Posseltová-Ledererová píše, že jí pomáhalo přežít
veškeré útrapy a hanebné ponižování psaní deníku: „Musím ve svém notýsku utíkat
do minulosti, vší silou se odpoutávat od přítomnosti.“ [Posseltová-Ledererová,
1997: 39] Velice často vzpomíná na domov a celým deníkem se prolínají emoce
smutku, žalu a malé naděje na přežití.
Kromě intenzivního přátelství narátorka LD v Terezíně vzpomínala na
Kutnou Horu, odkud pocházela její rodina, kde vyrůstala: „Na Kutnou Horu jsem
vzpomínala. Potom, když jsme mohli chodit po Terezíně, a Terezín je vlastně takové
nudné město. Tam je všechno v pravých úhlech, tak jak to bylo postavené. No,
a Kutná Hora je úplně jiná, Kutná Hora je středověké město, tam byly uličky
a zákoutí a já jsem vlastně žádné jiné město moc neznala. V Praze jsem byla myslím
jednou nebo dvakrát předtím, když jsme jeli za babičkou do Čimelic, to si vůbec
nepamatuju, to jsem byla ještě hodně malá. A do Berouna, to jsme byli u nich doma
a po městě jsme nechodili, takže pro mě jako město byla Kutná Hora a ten Terezín
byl úplně jiný. Takže já jsem vzpomínala na Kutnou Horu.“
Narátorka GD zvolila jako osobní strategii čelit nuzným podmínkám
intenzivní četbu knih. Jak sama vzpomíná, měla velké štěstí, že získala práci a to
pastvu ovcí a hus. Díky tomu, že byla každý den na hradbách sama, přečetla mnoho
knih. Ani se nezúčastňovala kulturních programů, prioritní pro ni byla četba. Knihy
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získávala od spolubydlících a přátel. Byla na tom tak dobře, že po návratu
z Terezína po skončení války nastoupila na gymnázium o jeden rok níže než by
měla původně být. Vzpomíná: „My jsme si půjčovali knížky mezi sebou. Já si
přivezla od Romaina Rollanda Petra a Lucii, na to nezapomenu. Já vůbec, mám
takové zážitky s četbou, že jsem na pastvě s ovečkami četla a nevím, jestli se to
smělo, nebo ne. Četla jsem Malrauxa – Naději, na to nezapomenu, zrovna
o občanské válce ve Španělsku.“ Nesporný byl a je dodnes optimismus narátorky
ME: „… a já se svým optimismem nějak jsem vše překonávala líp. Protože mi to
bylo dáno, ne, že bych se do toho nějak vpravila. Je to dodnes, lidé říkají, že ze mě
vyzařuje optimismus a ne stařecká skleslost (smích).“
Narátor PW, který přišel do Terezína v jedenácti letech se svou rodinou
a mladší sestrou, která mj. v Terezíně zemřela, vzpomíná na jeden svůj
„zvláštní“ koníček. Vzhledem k tomu, že byl dále transportován z Terezína do
Birkenau, do Mauthausenu, pak pobočného tábora v Melku a nakonec
Gunskirchenu, jsou jeho vzpomínky na Terezín přehlušeny pozdějším pobytem
v dalších vyhlazovacích a pracovních táborech. Jeho vzpomínání se skládá z etap,
které se mu vybavují, na některé věci si nevzpomíná vůbec. Narátor PW vypravuje
o svém koníčku, který ho dokázal odpoutat od života ve špatných podmínkách, od
ztráty své malé sestry a strachu, který všechny lidi v Terezíně provázel: „ No, pak
jsem tam sbíral obaly od žiletek, těch jsem měl spoustu, a chodil jsem po těch
velkých umyvárnách, těch mužských, to bylo v těch, myslím Sudeten Kaserne,
sudetských, tam byly obrovský umyvárny a tam tehdy, že by se někdo holil
elektrickým strojkem, tak to nebylo a břitva, to byla taky výjimka, takže každý se
holil žiletkami, a protože tam bylo těch lidí spousta, byli tam i Němci, německý,
rakouský Židi, takže já jsem měl možnost, já jsem… to byla toho skutečně velká
sbírka.“ Na otázku, jestli sbíral obaly již dříve, odpověděl: „Až tam, no, tam mě to
prostě napadlo, takže jsem to sbíral. Měl jsem toho hodně, bohužel… ani nevím, co
se s tím stalo, protože, když jsme potom odjížděli v květnu čtyřicet čtyři do
Birkenau,… nepamatuju se, co se s tím stalo. No, zaručeně jsem si je nevzal sebou.“
Narátorka MA vzpomínala na jednu velmi osobní věc, která se jí přihodila
v Terezíně. Zajímavé bylo, kam až by nechala celou věc dojít jen proto, aby
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zachránila svou rodinu. Jednou, když se vracela z práce, vzpomíná: „Ano, a on mě
tam doprovodil. A to se nedělo tak moc často. A tenhleten chlapík, to byl Žid.
Jmenoval se Šalinger, tak ten mě cestou doprovázel zpátky. Hned řekl, že se mám
s ním vyspat. A já jsem odmítla. A on, že ‚uvědomte si, že za‘, já nevím za tři neděle,
nebo čtyři neděle ‚jede polskej transport‘. No, a v tom transportu jsme byli. Takže to
vidíte, že Židi taky nebyli takoví úžasní, nebo dobří. No, a to jsme pak dostali to
předvolání, nejdřív maminka, pak já, to ve stejný den. Tak já jsem šla a řekla jsem
mu ‚to je Vaše práce‘? A on, že ‚ano, ale když chcete splnit povinnost, tak já Vás
z toho transportu ještě můžu dostat. Ale ne Vaši matku‘. Tak jsem řekla…“ Na
otázku, kdyby řekl, že zachrání i její maminku odvětila: „Tak bych byla asi řekla
ano. Rozumíte, transporty šly, to se nedalo to… ale ještě se z toho moci dostat, tak
bych to byla určitě akceptovala. Myslím, že jo.“
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Závěr

5.

Diplomová práce si kladla za cíl prostřednictvím výzkumu charakterizovat
nucené společenství terezínských vězňů, kteří zde pobývali v letech 1941–1945.
Záměrem bylo poznání každodenní reality a nalezení sociálních faktorů či dalších
podnětů, které celé společenství ovlivňovaly.
Z výzkumu vyplynulo rozdělení různých ovlivňujících faktorů na negativní
a na pozitivní. Přeživší narátoři pojmenovali několik faktorů, které měly negativní
dopad na náladu a rozpoložení celého společenství. Velmi dominantním faktorem
byl strach, který byl všudypřítomný. Většinou se jednalo o strach o vlastní život či
životy blízkých osob nebo strach z neznáma související s odcházejícími transporty
kamsi na východ. Strach byl neustále záměrně přiživován nacisty prostřednictvím
různých opatření týkajících se režimu v ghettu, také nenadálými změnami
a neutuchající nejistotou zítřka. Dalšími činiteli, které sociálně i psychicky
ovlivňovaly obyvatele ghetta, byly celkové životní podmínky, k nimž patřilo velmi
stísněné bydlení, zcela nedostatečná hygiena a hlad. Každý všední den byl ve
znamení nedostatku jídla a rychle se šířících nemocí. Lidé se s podmínkami
vypořádávali různě. Vytvářeli iluze a obelhávali sami sebe. Patrná u nich byla
otupělost vůči všemu.
Původně lidé, kteří před válkou žili normální život, se najednou ocitli v roli
vězňů. Nutně u mnohých z nich docházelo k poklesku morálních hodnot. Ze
slušného člověka se na několik okamžiků stal zloděj, např. z důvodu velkého hladu
a

nedostatku.

V Terezíně

se

projevily

veškeré

charakteristické

změny

a degenerativní projevy života ve vězení. Změny v habitu a charakteru zpravidla
intenzivněji zvýrazní fenotypické znaky, ovšem právě zvýrazněné zvláštní příznaky
se v případě silně pokročilé biologické degenerace z velké míry zase vyruší, ono
čistě animální se dostává do popředí a stírá výraznou individualitu, až ji zcela zruší.
Změny v morálním charakteru stupňují slabosti, které jsou v normálním životě
potlačovány, ale v nuceném společenství právě vystupují do popředí [Adler, 2006 b:
101].
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Naopak k vlivům, které ve společenství působily pozitivně, patřila kultura
a sportovní aktivity. Kulturu zmínila většina narátorů a bylo zřejmé, že na ni
vzpomínají. V té době byla pro ně nevšedním zážitkem umožňujícím únik ze
zoufalé, chmurné každodenní reality, kterou přeplněné terezínské ghetto skýtalo.
Kultura anebo sport umožňovaly obyvatelům jisté rozptýlení a zábavu. Pro někoho
byla kultura (divadlo, koncerty, kabarety) dokonce forma odboje. Celkově narátoři
ve svých svědectví více zmiňují pozitivní věci a zkušenosti.
K dalšímu činiteli, který lze považovat za kladný, patřila Rada starších,
zejména pod vedením Jakoba Edelsteina, který se snažil život lidem usnadnit.
Snažil se zachránit zejména mladé lidi a děti. Někteří narátoři Radu starších zmiňují
ve svých vzpomínkách a je pravděpodobné, že teprve s odstupem času uznávají její
strategii, která mnohdy např. ubírala jídlo starým, aby se najedly děti. Většina
narátorů, když přišla do Terezína, byla právě v dětském či mladém věku.
K lepší náladě a zejména optimismu přispívaly zprávy zvenčí. Tyto zprávy
byly většinou nepodložené. Lidé si je upravovali a překrucovali podle potřeb. Cílem
bylo vzbuzovat naději v porážku Německa a v blížící se konec války. Nikdo pak už
nevěděl, co je pravdou, a co je již fantazie. S těmito zprávami byla také úzce spjata
víra v přežití a dobrý konec. Všichni narátoři v rozhovorech zmiňují, že si nikdy
nepřipustili, že by nemuseli přežít. Byli optimisté, někteří vnímali celou věc jako
dobrodružství. „Morálka a chování jednotlivců utrpěly sice nejeden šrám, ba
nezřídka i značnou úhonu, ale Židé nadále projevovali humor, byť mnohdy
šibeniční a pokoušeli se udržet si optimismus.“ [Adler, 2006 a: 39]
Důležitou roli ve společenství hrály také dva základní city, láska a přátelství.
Sdílení údělu s někým blízkým pomáhalo snášet bídné podmínky. Na lásky
a přátelství pamětnici dodnes vzpomínají a s těmi, co přežili, se dodnes stýkají.
Vzhledem k tomu, že většina narátorů přišla do Terezína v dětském a dospívajícím
věku a obývali tzv. Kinderheimy (dětské domovy) téměř všichni s jistým nadšením
vzpomínají na tehdy zakázané vyučování, které probíhalo tajně díky statečným
vychovatelkám a vychovatelům. Tito lidé utkvěli dodnes v paměti přeživších. Byli
to dobří vzdělavatelé. Mnoho dětí po skončení války nastoupilo do tříd, jako kdyby
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nikdy výuku nevynechaly. Narátoři většinou se smíchem vzpomínají na to, že tím,
že bylo vyučování zakázané, o to víc bylo pro ně poutavé.
Ve snaze přečkat nuzné podmínky panující v ghettu pomáhala každému také
osobní motivace a důvody. U narátora KF hrálo roli členství ve skautu, jehož
filosofie byla zásadní. Narátor PW začal sbírat obaly od žiletek, což se stalo
v Terezíně jeho koníčkem, narátorka GD se intenzivně věnovala čtení a pro
narátorku KM byl velice důležitý starší bratr, který jí vedl po celou dobu a dodnes
v něm vidí hrdinu.
Z analýzy rozhovorů je patrné, že narátoři vypovídali svůj příběh s již
velkým odstupem, a proto třeba i negativní a špatné věci nyní hodnotí s určitou
pozitivní myšlenkou, než by tomu bylo v reálném čase prožívání. Na ukázku zpětná
reflexe u narátorky VM: „Vůbec jsem si ale neuvědomovala, že to asi stálo život
jednoho dítěte, protože šlo s rodinou do transportu, a tím se tam uvolnilo místo. A to
jsem si samozřejmě vůbec neuvědomovala. Pro mě bylo bezvadné, že jsem měla
kamarády, že jsme měli vlastně plný program a abych pravdu řekla, už nevím, kdo
nám dělal vychovatelku. Vím, že jsem tam byla docela spokojená. Nechci říct
šťastná, ale spokojená. Rodiče mě občas chodili navštěvovat. Pamatuji si na jednu
z prvních návštěv, to bylo právě na moje narozeniny šesté.“
Výpovědi o životě stráveném v Terezíně také ovlivnila u některých narátorů
jejich osobní zkušenost, a tedy možnost srovnání s přežívání ve vyhlazovacím
táboře, kde byly podmínky k životu mnohem horší. „Je rovněž třeba přihlédnout
k faktu, že jak narátor, tak i tazatel jsou neustále ovlivňováni okolním světem,
společenskou i politickou skutečností a konečně dnes i silně medializovanou verzí
reality.“ [Vaněk, Mücke, 2011: 130] Díky tomu občas dochází ke zkreslování
osobních vyprávění narátorů, dochází k přiřazování faktů, které pravděpodobně
nebyly součástí jejich příběhů. I přesto jsou svědectví jistým obrazem dané
historické epochy a osobních pocitů a emocí. Toto bylo typické v případě narátorky
KM. Její vyprávění bylo plné situací, které jsou mnohde prezentovány, a na které
nebyla položena otázka, jako například cestování dobytčákem, příjezd vlakem do
Osvětimi: „Najednou vlak zastavil a bylo to něco... dnes už vím, že to byli kápa,
hole v rukou, všechno ven, muži na jednu stranu, ženy na druhou stranu... šli jsme
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po rampě, maminka byla na druhé straně... a najednou řekla ,pojď honem ke mně‛...
viděla Mengeleho... chytla jsem jí za ruku a v tu ráno on po mě šáhl a odhodil mě,
to mi zachránilo život, jinak bych šla s maminkou do plynu.“ Je možné, že se v této
části příběhu promítá něco, co již bylo zobrazeno ve filmových zpracováních.
Narátoři mohou přejímat jako součásti svého vyprávění osoby anebo další fakta,
s kterými se setkali jinde a mohou být obecně zažité. Zjistit v tomto případě, zda
došlo k přijetí obecně známého faktu, by bylo předmětem dalšího rozhovoru
a následné analýzy.
Dle Alfreda Schütze: má každý člověk svou biografii, kterou on chápe jako
usazeninu osobní minulosti, která se mění stále a tak dlouho, pokud člověk žije
a rozvíjí se v souvislosti se svou minulostí. Naše současné jednání a rozvrh naší
budoucnosti jsou ovlivněny naší minulostí. Není možno pochopit životní situaci
člověka, aniž vezmeme v úvahu její historický kontext [Kubátová, 2012: 88–89].
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7.

Přílohy
Pro doplnění celé práce jsem vložila jako přílohy tři kompletní přepisy

rozhovorů. Narátoři jsou uváděni pouze iniciálami, ne celými jmény. Někteří si
nepřáli jmenovat, proto nejsou uvedená celá jména. Pro zpřesnění je uvedeno datum
nahrání rozhovoru a místo. Záměrně jsem vybrala první nahraný rozhovor
s narátorem KF, který odjel do Terezína prvním transportem v roce 1941, dále
s narátorkou HH, která rovněž odjela se svou rodinou v roce 1941 a dále přežila
pobyt v Osvětimi, tedy má srovnání Terezína a vyhlazovacího tábora. Třetí
rozhovor byl nahrán s narátorkou VM, která přišla do Terezína v šesti letech, jako
dítě, a přečkala zde i s rodinou celou válku. Každý z rozhovorů nabízí jiný pohled
na různé aspekty života v ghettu. Jako obrazová příloha byla zvolena ukázka
z autentického deníku Ruth Brösslerové, který je součástí archivu Židovského
muzea v Praze.

7.1. Přepis rozhovoru nahraného 18. listopadu 2012 v Praze
s narátorem KF
Tazatelka: Kolik vám bylo let, když jste odjel do Terezína?
Narátor: Mě bylo devatenáct.
Tazatelka: Vy jste jel tím AK1 pokud si vzpomínám.
Narátor: AK1 první transport 24. listopadu 1941. A my jsme nejeli jako transport,
nesešli jsme se jako transport, nýbrž sešli jsme se přímo na nádraží, na Masarykově
nádraží ráno v pět hodin a mysleli jsme, že jdeme na práci, aspoň já jsem si to
myslel, a že v sobotu se vždycky vrátíme a budeme doma v sobotu, v neděli a zase
potom pojedeme tam na určité místo, ale nikdo nevěděl kam. Když jsme tam přišli
tak nás obklopili německý četníci… polizei a SS, nic neřekli, ale už jsme tušili, to
není normálně na práci, to je něco jiného a naložili nás do vlaku, byly to osobní
vagony. Bylo nás 342, takže to nebylo tolik lidí. Jeli jsme na sever.
Tazatelka: Většina byla mladých mužů? Jenom muži?
Narátor: Jo, všecko kolem devatenáct až dvaadvacet, tak nějak s výjimkou několik
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starších, který… tam byli vybráni ze zaměstnanců, z vyšších zaměstnanců pražské
židovské obce, který tam už měli zakládat to židovský vedení.
Tazatelka: Oni to věděli, že…
Narátor: Oni pravděpodobně věděli, o co jde, ale to nikdo z nás neví určitě, ale to
byli lidi, kterým bylo takových pětatřicet.
Tazatelka: To byl ten Edelstein?
Narátor: Edestein, pak to byl Egon Popper, který byl se mnou dokonce spřízněný, to
byl synovec mého dědečka… pak tam byl doktor Berger. Teprve před několika lety
se projevilo, že on byl vedoucí podzemní organizace do který já jsem patřil,
a nevěděl jsem, že to je on. Ten člověk vždycky, když mě potkal, mě zastavil a dával
mi otázky a já měl před ním velký respekt, protože to byl starej mužský pětatřicet let,
měl jsem tedy velký respekt a to mě pravděpodobně zkoušel, jestli tedy můžu být tím
členem… asi… no, to vím, ale teprve pár let.
Tazatelka: Vidíte, to jsou takové osudy, člověk ani neví, s kým se setká.
Narátor: Teď jak ten transport vypadal. Přijeli jsme do Bohušovic, tam už čekali
četníci, kteří nás obklopili…
Tazatelka: A byli to Češi?
Narátor: Češi, kteří nás obklopili a to už jsme byli seřazený a pod bodáky nás vedli
do Terezína. Zavřeli nás v tak zvaných Sudetských kasárnách. Ty byly modernější,
než ty, který byly stavěný v roce 1870… tam se za námi zavřela brána a tím jsme
byli vězňové, ale nikdo nám neřekl, že jsme vězňové, jenom to z toho vyplývalo… no,
a ven jsme se dostali, jen když jsme šli na nějaké pracovní komando, to samozřejmě
v útvaru vedeným četníky anebo esesáky. Ale víc tam bylo četníků než esesáků.
Rovnou můžu říct, že jejich velitel se jmenoval Janeček, to byl velký kolaborant
a taky byl po válce odsouzen k smrti. Ten má na svědomí hrozně moc terezínských
vězňů. Za malý poklesek je hned předal SS, kde je utloukli. Já bych ale řekl, že
většina těch četníků byla na naší straně, ale nebylo jich zase tolik, kteří to něčím
projevili, i když to na nich bylo vidět, neprojevili to nějak prakticky. Můžu říct, že
polovina to i projevila. Projevila to tím, že třebas pašovali jídlo nebo nechali to
propašovat někoho jiného například zaměstnance nádraží v Bohušovicích. Ten
zaměstnanec, já to jméno neznám, má dneska v Bohušovicích na nádraží odhalenou

77

desku, o to se zasloužila nějaká škola v nedávné době. Někteří četníci dokonce
umožnili styk z venčí, třebas příbuzní, kteří nepodléhali rasovým zákonům, se mohli
někde setkat, což ty četníci aranžovali a taky někteří věděli o tom podzemním hnutí.
Byli někteří četníci, kteří na to doplatili životem. Takže to bylo různě a člověk
nevěděl, s kým se setká tam, takže jsme museli být ostražití, ale někteří si to spojení
vybudovali. Já jsem nepatřil mezi ně. Já jsem nikoho neměl, já měl akorát v Praze
paní, která u nás žila, vedla domácnost, byla takovou druhou matkou. Byla to
hrozně jednoduchá primitivní žena, ale měla takový to český srdce. Vlastně ovlivnila
mou výchovu více než matka.
Tazatelka: Dostal jste od ní balíček?
Narátor: Jeden určitě, možná, že i víc, ale to si nepamatuju, pamatuju si na jeden.
Ani to ovšem nebylo jednoduché. Balíčky se nějakou dobu směly posílat, nějakou
nesměly posílat a strefit se do toho bylo obtížné. Já jsem jí tím alespoň mohl
naznačit, že žiju, ovšem moje další osudy nevěděla, po šestnáctém říjnu čtyřicet
čtyři, když jsem odjel do Auschwitz.
Tazatelka: Jinak jste byl celou dobu v Terezíně?
Narátor: Tři roky jsem byl v Terezíně, celé tři roky. Pak jsem byl v Auschwitz a pak
jsem byl v třetím táboře, který je dneska v Polsku, dříve to bylo německé Slezsko
deset kilometru od našich hranic od Adršpašských skal. Jmenovalo se to za
Německa Friedland a to byl pobočný tábor centrálního tábora, který se jmenoval
Gross Rosen, který samozřejmě existuje, nyní má polské jméno, které si
nevzpomínám.
Tazatelka: Když jste tedy odjížděl, měl jste sebou nějaké osobní věci, když jste si
myslel, že zase v sobotu pojedete zpátky?
Narátor: Já jsem byl vybavený tak, jak jsem byl zvyklý jezdit na větší skautské
výlety, spací pytel…
Tazatelka: Krabičku poslední záchrany?
Narátor: Tu jsem neměl, ale šití třeba… takže jsem měl ruksak na záda a šel jsem.
Nepřipadalo mi to jako něco strašného, protože jsem byl celý ty léta zvyklý od roku
třicet dva takhle trávit soboty a neděle. Tedy půlky sobot, sobota byla pracovní
dopoledne.
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Tazatelka: Co jste tam dělali? Budovali jste…
Narátor: My jsme tam jeli jako budovací komando, Aufbaukomando a to proto,
protože to bylo posádkový město a to mělo všemožný rozměry pro sedm tisíc lidí no,
a když byl Terezín plný vězňů, tak tam bylo šedesát až sedmdesát tisíc lidí, čili
desetkrát tolik než to místo bylo postaveno. To se muselo částečně doplnit, třeba pro
odpadové vody, studny se musely dělat, musely se dělat dvoupatrový, třípatrový,
čtyřpatrový postele anebo jednopatrový, záleželo na výšce místnosti. Třeba v těch
velkých kasárnách se leželo pod střechou a ta byla hodně vysoká, tak tam byly
čtyřpatrový kavalce. V civilních domech byly jednopatrový.
To byl jeden úkol, který jsme měli, a druhý úkol byl evakuovat civilní obyvatelstvo,
protože to tam bylo ještě a vojsko, to tam bylo, to obývalo ty kasárna. To
obyvatelstvo bylo vystěhováno během sedmi měsíců do června roku čtyřicet dva.
S civilním obyvatelstvem jsme se nesměli stýkat, ale při práci jsme byli vedle nich,
ale jsme nesměli mluvit s nimi, to se hlídalo, a když to na někoho prasklo tak ho
utloukli. No, a když tam to civilní obyvatelstvo už nebylo, tak se otevřely brány těch
kasáren, kde jsme byli zavřeni a od té doby byl možná pohyb téměř po celém
Terezíně s výjimkami, což byla třebas komandatura SS nebo…
Tazatelka: Ta komandatura byla v Malé pevnosti?
Narátor: Né, ta byla ve městě, tam kde je dneska spořitelna a vedle je hotel. Ty dva
domy bylo velitelství SS a to proto, protože v té spořitelně podzemí byl sejf a v tom
sejfu se prováděly výslechy a většina těch výslechů končila utlučením toho vězně,
takže v tom podzemí rohového domu s malou věžičkou bylo utlučeno asi dvě stě
vězňů.
Tazatelka: Vy jste tam byl dole?
Narátor: Naštěstí ne, ale prodělal jsem určitý druh mučení a sice to bylo v roce
čtyřicet dva v lednu, jako komando 28 jsme šli, pod bodáky samozřejmě, z Terezína
do Bohušovic na nádraží a tam byly nějaký vagony, které byly určený pro Terezín.
Tazatelka: Nějaký materiál?
Narátor: Něco, určitě to nebyly poživatiny, něco. To byl leden a sníh, hrozně mrzlo,
jeden z nás, a pamatuju se, jak se jmenoval a taky odkud byl, byl z Rakovníka, což je
rodné město mého otce, jmenoval se Masárek a ten hodil do sněhu dopis své matce,
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která byla ještě v Praze. No, dopis, to byl kus papíru a tam napsal, že je živý, zdravý
a že pracuje a že čeká svou matku, protože v té době transporty přijížděli ze všech
končin Protektorátu Čechy a Morava do Terezína. Našel to jeden četník, který
kolaboroval s Němci. Ty hned sebrali vězně Masárka, mučili ho a chtěli vědět, jestli
má komplice v doručování dopisů. On žádný neměl a to bylo jasný už potom i těm
esesákům, nemohli z něj nic vytlouct, už byl polomrtvý a tak vůbec využili této
situace, aby nastolili ostrou disciplínu a to proto, protože bylo rozhodnuto 20. ledna
1942 ve Wansee, což je součást Berlína dneska, ve vile která patřila SS, na
konferenci, které předsedal Heydrich, který byl odpovědný za řešení židovské
otázky. Bylo určeno, že Židé mají být shromážděni na určitých místech
v okupované Evropě, které budou tranzitními tábory, a tím se stal Terezín tranzitním
táborem. Z těch tranzitních budou převážení do vyhlazovacích táborů a pak teprve
začali budovat ty vyhlazovací tábory, z nichž první byl Auschwitz II Birkenau, který
potom po válce měl sloužit k vyhlazení slovanských národů, z nichž první byli Češi,
měla zde zahynout třetina Čechů. Ten tábor už se stavěl, měl tři díly BI, pak byla
rampa, BII pak byla široká ulice a krematorium a stavělo se už BIII a to bylo určeno
pro Čechy a to jsme už věděli a pak měli přijít na řadu Poláci a to souvisí s dalekou
historií. České království bylo součástí Svaté říše římské národa německého. A to
bylo od dob?
Tazatelka: To bylo deváté století.
Narátor: Desáté. Jindřich Ptáčník neměl rád Slovany. Sasové se neustále rozpínali.
V Čechách vládl Václav, později prohlášen za svatého, a ten vyzval Ptáčníka na
souboj, nakonec se stal leníkem Ptáčníka a zde vznikl ten nárok, že Čechy a Morava
jsou součástí německého prostoru. To byl úkol Heydricha.
Tazatelka: Vy jste tedy bydlel pořád celou dobu v těch samých kasárnách?
Narátor: Ne, já jsem kamarádil s jedním klukem, který byl… teď nevím, jestli o rok
starší anebo o rok mladší než já. Byl takový docela energický, jmenoval se Martin
Lederer, říkalo se mu Mopl.
Tazatelka: Proč?
Narátor: No, tak se mu říkalo a ten našel kozí chlívek a z toho kozího chlívku jsme
si udělali pokoj. A sice do toho kozího chlívku se vešel jeden dvoupatrový kavalec,
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jeden spal nahoře a jeden dole. Moc místa tam nebylo, ale byli jsme separé, každý
z nás měl dívku, takže to mělo svůj význam.
Tazatelka: Tam jste žil celé tři roky? Nestěhoval jste se?
Narátor: Dál jsem se nestěhoval, byl jsem tam, už nevím přesně Q304 nebo 303, ale
bylo to v bloku Q300… tenkrát ty ulice byly pojmenované, ty dlouhé měly L jako
lange strasse a ty krátké měly Q a čísla.
Tazatelka: Měl jste sebou přikrývku?
Narátor: Měl jsem jenom spacák, který jsem v roce 1933 poblil (smích). To jsme
dělali skautský slib. To jsme spali v místě, kde teď stojí srub 18. oddílu a kolem
prvního května jsme dělali ten slib s Klímou Tomášem, který byl mým kamarádem
od narození. Bydleli jsme ve stejném baráku. Byli jsme stejně staří, on je o čtyři
měsíce starší. No, a v noci jsme spali ve velký místnosti v hospodě, která patřila…
nevím, teď si nevzpomenu… a já jsem měl s sebou uherák, to si pamatuju a netušil
jsem, že mi to kluci pomazali šumákem. To mi zvedlo žaludek. Ten spacák byl
neustále cítit i v Terezíně (smích), což bylo deset let potom.
Tazatelka: Měli jste třeba vařič nebo kamna?
Narátor: To se nepamatuju, ale taky si nepamatuju, že bychom cítili nějaké studeno,
nějaký vařič jsme asi měli.
Pamatuju se ráno, když byla zima, jsme rychle ty spacáky dali ven a ty blechy
ztuhly. Tak jsme je mohli pochytat, jinak blechu nechytíš. Blechy a vši nám nedaly
spát. Ale v Terezíně tolik vší nebylo, ale potom dál jsme byli hrozně zavšivený. A to
přinášelo nemoci, zejména tyfus. Pamatuju se, jak ty vši pochodovaly v noci,
pochodovaly od pasu ke krku a to hrozně svědělo
Tazatelka: Hygiena byla asi špatná v Terezíně, četla jsem pouze jedny sprchy např.
atd.
Narátor: Já se vůbec nepamatuju, že bych byl ve sprše. Myli jsme se na dvoře
u pumpy. V těch kasárnách byly vodovody a lavory. Někteří si přivezli dokonce
i mýdlo. Někdo si třeba přivezl noty.
Tazatelka: Lidi, když odjížděli, tak nevěděli, jaké jsou v Terezíně podmínky.
Narátor: Nevěděli, to se šlo do neznáma, taky se nevědělo, co je po Terezíně.
Nevěděli jsme kam jedem. Jeli jsme dva dny a dvě noci, taky jsme všude stáli,
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vojenský transporty nás míjely sem a tam, byli jsme na vedlejší koleji. Já jsem jel
v osobním vagóně, ale většina jela v dobytčácích, tam neměli ani kýble na
vyměšování. Jeden roh se určil a to potom se dostalo po celé podlaze. V tom lidi
seděli a nic se s tím nedalo dělat. Lidé tam umírali, ještě než přijeli do
vyhlazovacího tábora.
Tazatelka: V Terezíně byly také nějaké peníze… mohli jste si koupit třeba oblečení?
Narátor: Ne, za to se nedalo nic koupit. Ty peníze byly akorát na vytření zraku…
Tazatelka: Jak jste si sháněli oblečení?
Narátor: No, to jsme měli s sebou a to jsme mohli akorát měnit za jídlo, někdo, kdo
měl velký hlad, tak to raději prodal za chleba.
Tazatelka: Jídlo jste dostávali pravidelně?
Narátor: Jídlo bylo ze společných kuchyní, v tom se lišil Terezín od jiných ghett.
Právě proto Terezín není normální ghetto. Je to sice jmenovaný jako ghetto, ale
s režimem koncentračního tábora, na rozdíl od Lodže a ostatních polských ghett,
který tam existovaly. Kdežto tady neexistovaly ghetta od roku 1792, a sice patentem
Josefa II.
Tazatelka: Takže společná kuchyně vydávala…
Narátor: Asi dvanáct kuchyní bylo, každý kasárna měly velikou kuchyň a někdy to
bylo,… např. Tomy Kosta vařil v kuchyni na dvoře jednoho baráku. V ulici jak byly
Magdeburská kasárna. Kuchyň ráno vydávala náhražkové kafe, v poledne oběd
a večer většinou taky jenom kafe. Chleba šel zvlášť, ten rozvážel.
Tazatelka: Ten se přiděloval na osobu?
Narátor: Ten se přiděloval, jestli víš, že příděl byl 370 gramů a těžce pracující
dostávali víc a starý lidi měli méně a děti měly taky víc. To bylo právě to, co ten
Edelstein chtěl, protože si řekl, že ty starý a ty střední to nepřežijí a ty děti mají
šanci to přežít. Taky netušil, že bylo rozhodnuto ve Wansee jinak.
Tazatelka: Dalo se to jíst, to jídlo?
Narátor: Dalo se to jíst, ale masa tam bylo takových asi dvě tři deka, víc ne,
většinou to byly brambory a omáčka a polívka, to bylo ve velkých kotlích a dole se
usazovaly ty brambory, takže ty starý lidi si říkali „prosíme až zespod“.
Tazatelka: V Terezíně asi bylo dobré, že tam fungovala ta samospráva.
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Narátor: To bylo dobrý, ta dělala, co mohla, až na tu poslední, kterou vedl Rakušan
Murmelstein a ta část ještě kolaborovala, Je otázka, jestli musela kolaborovat
anebo nemusela. My jsme ho neměli rádi, nakonec stál před soudem, pak mu to
prominuli a legálně pak odešel do Itálie, kde pak žil a zemřel. Ten Edelstein byl
český sionista, který se mohl vystěhovat a nevystěhoval se, protože nechtěl opustit ty
ostatní a šel do Terezína. Toho oddělali na malé pevnosti proto, protože mu
nesouhlasily stavy… počty lidí. Nehlásil útěky, tehdy jich bylo víc. Němci na to
přišli. Pak několik z rady starších umučili v malé pevnosti.
Tazatelka: V jakém to bylo roce?
Narátor: Myslím v roce čtyřicet tři. A nastoupil z Německa, to vůbec byla výměna,
když tam přicházeli německý Židi, tak ty esesáci si těch německých Židů vážili víc
než těch českých, tak jako v protektorátě došlo k výměně českých úředníků za
německé. To byl Eppstein, on byl dobrý organizátor a slušný člověk, ale měl ten
německý štych a to těm Němcům samozřejmě vyhovovalo. Ten zahynul v Auschwitz,
to šel celý Ältestenrat koncem září čtyřicet čtyři.
Též tedy Egon Popper, doktor Berger a ty oddělali v Osvětimi, hned po příjezdu.
Myslím, že je zastřelili hned po příjezdu, což byla milost, protože to umírání v plynu
bylo hrozný… to se roztrhly plíce a… už jsme zase přeskočili.
Tazatelka: V pořádku… a byl jste i přes ty strašné podmínky někdy šťastný
v Terezíně?
Narátor: Jo, já byl furt šťastný, protože já jsem to bral všecko jako takové
dobrodružství s tou vírou, že to Němci prohrají, to bylo jasný, to musí prohrát, to
nemůžou vyhrát, že by měli jít do švetstek… no, ale když napadli Sovětský svaz, tak
mě bylo jasný, že takový rozsah Němci nemůžou zvládnout, byl jsem překvapený, že
se dostali až na Kavkaz, ale pořád jsem si myslel, že to prohrají. No, a že bych já to
nevydržel, to jsem vůbec… ani vteřinku. Já jsem silný jedinec a já to prostě přežiju.
Taky v tom Terezíně nebyla ta smrt kolem dokola, tam zemřelo kolem pětatřiceti tisíc
lidí z těch sto pětatřiceti tisíců. Takže to nebyl tak jako v Auschwitz, kde každý den
zemřelo dvanáct tisíc lidí. Ale i tam jsem si nepřipustil, že bych to nepřežil. Já jsem
to musel přežít, a to proto, protože jsem měl… já jsem to musel přežít, protože jsem
měl úkol, skautský úkol, znáš skautský pozdrav? (narátor KF ukazuje) … to je
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skautský pozdrav, ten je symbolický, jsou tři věci, který svým slibem slibuješ... silný
chrání slabšího, a to byl ten můj symbol, že jsem se považoval za silnějšího, protože
z toho Terezína jsem přišel ještě silný a ne jako slabý… do Auschwitz, a řekl jsem si,
já musím vydržet, protože mohu třebas někomu prospět, někomu slabšímu, ten
skauting ve mně byl... já jsem si to neuměl samozřejmě takto formulovat. Současně
se mnou tam byl nějaký Frankl, kterého jsem tam nepoznal, ale byl tam ve stejné
době, jak jsem se později dočetl, který byl po válce profesorem ve Vídni, psycholog,
a ten to takhle formuloval, ten kdo si uvědomoval určitý úkol a měl cíl, tak to mu
obrovsky pomohlo, samozřejmě ne úplně, ale obrovsky mu to pomohlo, a to byl můj
případ. Vůbec jsem si nepřipustil, že bych to nepřežil… prostě jsem pomáhal, kde
jsem mohl… protože jsem to slíbil 30. dubna 1933.
Tazatelka: Ještě mám otázku, člověk žil v nějakém standardu s nějakými morálními
hodnotami, co ten pobyt s tím udělal?
Narátor: No,… většina právě pozbyla, většina lidí si neuvědomuje, co je morálka,
co se má dělat a sami sebe nedovedou posoudit, jestli jsou ty dobrý anebo nejsou ty
dobrý… tam, kde je člověk úplně obnažený a v takovém nebezpečí, všechno špatný,
co v něm je, se projeví a to se projevilo v koncentračních táborech, takže jeden
druhému nebyl tím bratrem, to prostě byl jednotlivý boj, který nás samozřejmě
oslaboval…
Tazatelka: Což možná v Terezíně nebylo ještě tak silné…
Narátor: To určitě ne, protože tam ještě tolik nešlo o život, tam šlo o těch pětatřicet
tisíc životů, což je to špatné říct je hrozně málo, to je otázka tří dnů v Auschwitz,
v pěti krematoriích…
Tazatelka: Byl jste někdy postaven před nějakou morální volbu, že jste si pak říkal,
je to jsem neměl dělat?
Narátor: Určitě jo, já jsem si představoval taky ty povinnosti, to byl ten důvod, proč
jsem byl v podzemním hnutí, tam jsem se nechal nalákat, ale já jsem nikoho jiného
neznal, než toho Honzu Šebu, který mě do toho dostal.
Tazatelka: Poslední otázka, vzpomínáte na to často, ptám se v souvislosti s nově
publikovanou knihou Amira Gutfreunda Jídlo se nevyhazuje…
Narátor: To mám úplně v sobě, já nedovedu žádné jídlo vyhodit, ani plesnivé, tu
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plíseň odstraním, i když samozřejmě ty mikroby jsou taky někde jinde, já to
nedovedu vyhodit, ale to není tak výlučné pro všecky vězně, znám vězně, který
dovedou jídlo vyhodit a nedojedí. Hlad byla hrozná věc. My jsme museli přežít příští
minutu, hodinu, ten den přežít… týden, ale to byla pro nás hrozně dlouhá doba… to
byla jedna myšlenka a ta druhá byla touha jednou mít dvě kila brambor a bochník
chleba a čtvrt kila másla tedy margarínu.
Tazatelka: Děkuji.

7.2. Přepis rozhovoru nahraného 28. listopadu 2012 v Praze
s narátorkou HH
Narátorka: Deník jsem začala psát v devíti letech ještě v Praze, do Terezína jsem se
dostala jako dvanáctiletá.
Tazatelka: Jak dlouho jste tam pobývala a v jakém roce jste tam jela?
Narátorka: Jela jsem v jednom z prvních transportů v prosinci jednačtyřicet, přesně
měsíc po svých dvanáctých narozeninách. 10. listopadu mám narozeniny a sedmého
jsme tedy nastoupili a desátého jsme do Terezína přijeli, čili přesně měsíc po mých
dvanáctých narozeninách.
Tazatelka: Co jste si myslela? Kam jedete? Jak tam budete dlouho?
Narátorka: To jsme si naivně všichni mysleli, jednak nám slibovali, že to bude
nějaké místo, kde budeme všichni soustředění, že tam budeme nějak pracovat a žít.
Nikdo neočekával, že to bude tak dlouho a že to bude takové, jaké to skutečně bylo.
V Terezíně jsem byla na štěstí poměrně dost dlouho, já jsem byla jedna z těch
prvních transportů a byla jsem tam až do října čtyři a čtyřicet, to byly ty velké
likvidační tábory, ty říjnové.
Tazatelka: Mluvila jsem také s narátorem KF, ten jel prvním transportem do
Terezína.
Narátorka: První transport jel myslím 14. listopadu a to byly dva mužské
transporty, tzv. AK Aufbaukomando, to byli pouze muži, kteří to jeli připravit. My
jsme byli jedny z těch prvních rodinných transportů, jela jsem tam s rodiči.
Tazatelka: Měla jste sourozence?
Narátorka: Neměla jsem sourozence.
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Tazatelka: Když jste do Terezína přijeli, bydleli jste všichni spolu?
Narátorka: Když jsme přijeli, to byl hned první šok, kdy jsme poznali, že je všechno
jinak, protože když jsme odjížděli, tak jsme si mysleli, že tam budeme bydlet jako
rodiny pohromadě. Že je všechno jinak, jsme poznali hned po příjezdu, protože
rodiny rozdělovali, nikoliv rodiny, rozdělovali muže a ženy a děti do patnácti let.
Chlapci, děvčata, já taky, šli s matkami. Chlapci starší patnácti let šli do mužských
kasáren. Na začátku ještě několik měsíců se bydlelo pouze v kasárnách, do té doby
než se vystěhovalo, respektive bylo evakuováno původní obyvatelstvo. Bydlela jsem
tedy s maminkou v ženských kasárnách, tzv. drážďanských. Asi víte, že kasárna byla
pojmenována podle německých měst. Tatínek bydlel na začátku v sudetských, já
jsem bydlela s maminkou v drážďanských.
Tazatelka: Bydlela jste s ní celou dobu?
Narátorka: Bydlela jsem s ní na začátku, myslím až do června čtyřicet dva, kdy byly
zřízeny dětské domovy. Víte, že byl domov pro docela malé děti, byl zřízen dokonce
domov tzv. Säuglingsheim, všechno to má německá jména. Byl Säuglingsheim pro
matky s kojenci, pak byl domov pro docela malé děti, pak byl chlapecký, dívčí
domov a ještě pro dospělejší mládež. Já jsem bydlela v jednom z těch domovů
dětských, v takzvaném L410, to byl dívčí domov, pro děvčata od deseti do sedmnácti
let.
Tazatelka: Jak vypadalo to ubytování?
Narátorka: To ubytování na začátku… jsme bydlely pouze v kasárnách, a když jsme
tam přišly, nebylo tam vůbec nic, spalo se na zemi, spaly jsme samozřejmě na
přecpaných ubikacích, vyfasovaly jsme dvě matrace. Bylo asi metr osmdesát
životního prostoru a to jsme myslím na začátku ani neměly. Byly to dvě matrace, za
hlavou jsme měly srolovanou peřinu nebo deku, tehdy nebyly spací pytle ještě, zatím
jsme ještě měly kufr. To by celý životní prostor, který se stáhl tak na metr dvacet.
S maminkou jsem bydlela na začátku a později potom, když vystěhovali to
obyvatelstvo, začali lidi ubytovávat v jednotlivých domech, ovšem to neznamená, že
dostali přidělený byt, bydlelo se stejným způsobem i v těch domech. Na začátku na
zemi, ale později, aby se nás tam vešlo víc, tak se stavěly kavalce, třípatrové
kavalce. Bydlela jsem tedy v tom dívčím domově L410, na pokoji číslo 24, protože
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jsme byly zase rozdělovány podle věku, takže jsem vždy bydlela s děvčaty, které se
narodily v roce 29–30. To mě bylo už třináct. Na tom pokoji nás bydlelo tři a třicet.
Asi těžko bychom to dnes spočítaly, i když jsme se o to snažily, kolik vlastně děvčat
tím pokojem prošlo, protože vždycky někdo odjel transportem a někdo další ho
nahradil. Stálý stav byl třiatřicet, ale ten ubýval a zase se doplňoval, takže se asi
nespočítá, kolik nás tam celkem bylo. Dneska je nás myslím z té čtyřiadvacítky pět,
šest.
Tazatelka: Stýkáte se?
Narátorka: Stýkáme se, ony taky nejsou všechny tady, protože vrátilo se nás… to
jistě víte, že z těch dětí v tomhle věku se nás vrátilo mizivě málo. Po válce ty, co se
vrátily, tady všechny nezůstaly, některé emigrovaly, žijí v Americe, některé v Izraeli,
někdo je ve Vídni, takže jsme roztroušeny po celém světě, ale ten vztah, to přátelství
přetrvává. Jsme ve styku, protože jsme se léta neviděly, až teď v poslední době, kdy
to zase možné je. Ony přijíždějí sem a my občas tam. Teď jsme vyspěly natolik, že už
si nejen píšeme, že si i emailujeme a dokonce jsme už tak daleko, že se bavíme
i skypem…
Tazatelka: To je výborné. Když jste odjížděla, měla jste sebou nějaké věci?
Narátorka: Když jsme odjížděli… já jsem se dokonce narodila v tomhle bytě, ale to
zařízení je jinak, protože po našem odchodu všechno odvezli, nic tady nezůstalo.
Tady během války bydlel nějaký Němec. Po válce ten byt někdo obsadil, bylo to
nějakým podfukem, vydával se za nějakého partyzána, což vůbec nebyla pravda,
takže horko těžko jsme byt dostali zpátky a to zařízení jsme postupně doplňovali…
Ještě než jsme odjeli, byli jsme jednak registrováni a museli jsme sepisovat soupis
majetku. Když jsme odjížděli, tak jsme si sebou směli vzít padesát kilo zavazadel,
odevzdali jsme ten seznam, který musel souhlasit s tím, co se nechalo v bytě.
Odjížděli jsme s těmi padesáti kily.
Tazatelka: Vzali jste si to nejnutnější…
Narátorka: Vzali jsme si jen to nejnutnější, ale netušili jsme, na jak dlouho tam
jedeme. My jsme jeli v zimě, takže jsme měli i na léto, horší bylo, když lidé jeli v létě
a pak neměli zimní. A protože jsme si nebyli jistí, že dostaneme všechny zavazadla,
tak jsme se snažili si vzít co nejvíce na sebe.
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Tazatelka: Přišel vám také třeba nějaký balíček?
Narátorka: Ne, protože jsme byli jedni z prvních. Prvním transportem, právě tím
mužským, tím Aufbaukomando odjel jeden můj strýc, ten byl úplně první z rodiny.
My jsme jako rodina byli vlastně první, takže tady ještě nějací členové z rodiny
zůstávali. Ty pak postupně přijížděli, a pak už jsme tady z rodiny neměli nikoho.
Balíčky se také nesměly v jednu dobu posílat, už nevím přesně od kdy. Pak se směly
posílat balíčky, ale směl je poslat jenom nějaký Žid, ale my už jsme tady žádného
rodinného příslušníka neměli a vymysleli jsme takovou věc… že tady v domě bydlelo
jedno smíšené manželství, nějací Steinovi. Pan Stein byl Žid, jeho manželka nebyla
židovka, takže on tady zatím byl a na toho jsme potom posílali… protože, když jste
chtěla dostat balík, tak jste musela tomu dotyčnému poslat takovou poukázku, takže
tohle jsme napsali na toho pana Steina. Jenže od pana Steina jsme nemohli
očekávat, že by nám posílal balíky, protože v té době byly omezené potravinové
lístky, pro Židy ještě víc, takže ze svého malého přídělu by nám asi těžko posílal
balíky. Tehdy tatínek vymyslel takový klam… protože jsme ještě vedle v domě měli
jedny dobré přátele nežidovské. Oni pocházeli ze Sudet a jmenovali se Pěchočovi.
Tady vedle v domě měli malý potravinový obchod. Ty se k nám chovali za války
velice slušně. Takže tatínek vyrobil korespondenční lístek, já tady nějaké ty
korespondenční lístky mám schované, a protože tatínek pracoval v Terezíně
v kanceláři, tak měl přístup k psacímu stroji. Ty lístky, co se psaly, musely být
tiskacím písmem anebo tedy na stoji, což každý neměl tu možnost. Tatínek jí měl.
Smělo to být tiskacím písmem a pouze třicet slov. Napsali jsme panu Steinovi, ale
tatínek použil takovou fintu, že na ta první písmena dal červenou pásku a to
dohromady dalo jméno toho souseda… jméno Pěchoč. Pan Stein to pochopil, řekl to
panu Pěchočovi, ten připravil balík. Byla jediná pošta v Praze v Ostrovní ulici,
odkud se směly posílat balíky do Terezína. Pan Pěchoč byl natolik úžasný, nejen to
že ten balík zabalil, i ho do té Ostrovní ulice donesl a tam byl pan Stein, který si
balík vzal a podal ho u okénka. Takže jsme takto dostali nevím už kolik, možná deset
balíčků. Samozřejmě to nebyly velké balíky, směly mít do tří kilo. Byl to vždycky
bochník chleba, kousek suchého salámu, trochu mouky, trochu cukru, nějaké
sušenky, nic moc, ale pro nás to samozřejmě byla veliká pomoc.
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Tazatelka: Kdy jste pak odjela z Terezína?
Narátorka: V Terezíně jsem byla až do října čtyři a čtyřicet a to byly ty velké
likvidační transporty. A tehdy opět lež, řekli, že terezínské ghetto je již přeplněné,
a že se bude stavět nové ghetto. První dva transporty, ty říjnové čtyři a čtyřicet,
v kterých jeli opět jenom muži, a k třetímu transportu se mohly ženy hlásit
dobrovolně, což moje maminka tehdy chtěla udělat. Oni dokonce slíbili těm mužům,
co odjeli, že jejich rodiny zůstanou v Terezíně. Tatínek to nedovolil, asi tomu úplně
tak nevěřil. Tatínek odjel tím třetím transportem prvního října, no, a my jsme dva
dny potom dostaly předvolání, jela jsem já i s maminkou. Jely jsme opět naivně,
nebo jsme tomu snad ani nevěřily, ale chtěly jsme tomu věřit, trochu jsme snad měly
naději, že jedeme na stejné místo a že se sejdeme. Stejné místo to sice bylo –
Osvětim, ale už jsme se nikdy nesešli…
Tazatelka: Měli jste během pobytu v Terezíně nějaké zprávy z venčí?
Narátorka: Terezín… jednak jsme byli bez novin, bez rádia, bez telefonu a jakýkoliv
kontakt s vnějškem byl zakázaný. Propašovávaly se tajné dopisy, bohužel na to
někteří lidé doplatili, když se to zachytilo. Takže jsme v podstatě žádné zprávy
neměli, ale nějaké zprávy se přece jenom nějak ilegálně dostávaly. Hodně také
myslím pomocí českých četníků, protože nás v Terezíně hlídali čeští četníci, s jejichž
pomocí se právě dostávaly zprávy do Terezína. Bylo to nebezpečné a proto to
spousta těch slušných četníků i životem zaplatila. Bylo tam dokonce jedno
amatérsky vyrobené rádio, myslím, že je dnes i vystavené v terezínském muzeu, ale
myslím, že se z něj nedalo vysílat, ale dalo se z něj poslouchat. Zprávy se tam
dostávaly, ale byly tak nějak vylepšené, vždy byly lepší než ve skutečnosti, protože
tím ústním podáním, které fungovalo velice rychle, to byla taková tichá pošta, ale
protože to přání bylo, tak jsme si tam přidávali věci, třeba jak postupovala fronta.
Třeba podle těch zpráv tam byli dřív než ve skutečnosti (smích). Těmto zprávám se
říkalo ponky, ponkes. To je snad z nějakého jidiš slova. Ty zprávy nebyly podloženy
žádnými fakty.
Tazatelka: Jak jste vy jako mladá slečna vnímala celou situaci, uvědomovala jste si,
že byste to nemusela přežít?
Narátorka:

To jsme si uvědomovaly, nedělejte ani rozdíl mezi námi dětmi
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a dospělými, velice dobře jsme chápaly situaci a to že bychom to nepřežily, to jsme
si nijak nepřipouštěly. Celou dobu jsme samozřejmě věřily a doufaly, že válku
přežijeme. Samozřejmě zase, protože Terezín nebyla žádná konečná stanice, což
byla taky jedna z těch lží, které jsme věřily na začátku, protože od ledna čtyřicet dva
transporty do Terezína nejen přijížděly, ale také odjížděly. Nikdo nevěděl kam,
říkalo se tomu Ost transporty – transporty na východ, nikdo nevěděl, co to
znamená. Tušili jsme, že to bude něco horšího, tenhleten strach být zařazen do
transportu na východ byl nad námi celou dobu.
Tazatelka: I pro tu samosprávu to muselo být obtížné, oni rozhodovali, kdo půjde.
Narátorka: Ano, to bylo šalamounsky promyšlené, mělo to vypadat na oko, jako by
to rozdělovali oni. Oni dostali příkaz sestavit transport, tisíce lidí, rozkaz zněl třeba
transport práceschopných, tím jel tatínek. To byli muži údajně, že budou budovat
nové ghetto, pak byl třeba transport starých lidí, všichni nad pětašedesát let. Takto
např. zněl ten rozkaz. Byl dán počet lidí, většinou tisíc lidí. Teď bylo na té
samosprávě, aby ten seznam sestavila a to byla těžká rozhodnutí. Moje teta přežila,
psala ty listiny. Ona nerozhodovala, ale tím, že psali ty listiny, tak si hlídali své
příbuzné. Bylo to velice těžké a také bylo možno někoho z toho vyřadit, ale ten počet
musel souhlasit. Namísto toho, kdo byl vyřazen, musel jít někdo jiný.
Tazatelka: Jak to bylo s oblečením? Jak jste si ho obstarávali?
Narátorka: Jeli jsme s těmi padesáti kily a to nám muselo vystačit po celé ty tři
roky. Třeba také po zemřelých lidech. U nás u dětí, moc jsme asi nerostly, ale přece
jenom. Já se docela divím, že jsme vyrostly vůbec, myslím, že žádná z nás není ani
moc veliká. Přece jenom jsme vyrostly do normální velikosti. Hlavně nám rostly
nohy a to byl trochu problém. Maminka moje byla vyučená švadlena. Lidé různě
přežívali, takže i to nám pomáhalo si opatřit nějaké jídlo, lidem přešívala věci. Šila
to v ruce při jedné žárovce. Jeden čas bydlela na půdě, tam seděla pod tou žárovkou
a v noci tam šila v ruce. Šila třeba za kus chleba. Nejvyšší cena, nevyšší platidlo –
chleba. Ty boty, jak jsem říkala, jsme získaly po zemřelých lidech. Dokonce si
pamatuju jedny boty, takové modré, které maminka sehnala.
Tazatelka: Jak to bylo s jídlem? Měly jste jako děti vetší příjem jídla?
Narátorka: Malinko ano. To bylo díky židovské samosprávě, která zřídila ty dětské
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domovy. My jsme tam bydlely za stejných podmínek jako ti dospělí, také jsme měly
ty třípatrové kavalce a malý životní prostor, ale bydlely jsme děti pohromadě a ta
atmosféra byla úplně jiná, než když jsme bydlely s dospělými, kteří byli nemocní
a nervózní. Samozřejmě lidé jsou, jací jsou, a v takové situaci… když jsme byly jako
děti mezi sebou, tak to bylo jiné, a navíc u nás pracovaly tzv. betrojerky,
vychovatelky, my jsme těm německým slovům dávali české přízvuky, je to takový
terezínský slang. Takže o nás pečovaly ty betrojerky a také nás vyučovaly. Vyučování
bylo zakázané, ale právě bylo jednodušší to organizovat, když jsme bydlely
pohromadě. To vše bylo díky té samosprávě.
Jak jste zmínila to jméno Edelstein, to vedení vědělo, co se čeká venku a nechtěli to
lidem říct, aby nevznikla panika. Ten Edelstein to snad lidem chtěl říct, o tom
existuje velká studie od Ruth Bondyové, o Edelsteinovi. Na té komandatuře na
náměstí, kam se denně nosily zprávy o stavu. Neustále nás počítali, každý pokoj měl
nějakého toho staršího a to se předávalo dál, každý den někdo hlásil, že někdo
zemřel, stavy musely souhlasit. Edelstein tam nosil tyto zprávy a denně dostával
denní příkazy. Denní příkaz, Tagesbefel. Na té komandatuře byly nějaké bunkry.
Toho Edelsteina nepustili ani ven, pak ho zařadili do transportu, i tu rodinu
a dokonce i ten vagon, kde jel, byl označen. Když přijeli do Osvětimi, zastřelili je,
dokonce myslím, že zastřelili tu ženu s dítětem před jeho očima, dříve než zastřelili
jeho. To byl takový krutý osud toho Edelesteina. No, a o mládež se staral Fredy
Hirsch, který se velice staral o to, aby se dětem ulehčilo, pokud to šlo. To je další
taková postava. To bylo také těžké rozhodnutí, protože na osobu se fasovalo určité
množství potravin. Bylo to málo, nedostatečné pro všechny, a protože šlo především
o to, zachránit děti pro budoucnost. Opatřit těm dětem o něco víc se muselo vzít na
úkor někoho. To se dělalo, zní to krutě, jiné řešení nebylo, šlo to na úkor starých
lidí, kteří dostali trochu míň, aby děti dostaly trochu víc. Dokonce jsme občas
fasovaly trošičku mléka, což ani nebylo mléko, spíše to byla taková modrá voda.
Takže o něco lepší jsme snad tu stravu měly, ale ne o moc.
tazatelka: Co jste dostávaly? Polévku, kávu…
Narátorka: Jídlo se vařilo v těch kasárnách, protože tam byly velké kuchyně.
Tazatelka: Každá kasárna měla svou kuchyň?
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Narátorka: Ze začátku to měla každá ta kasárna pro sebe, ale víte, že teď nevím,
jestli se to vařilo v jedné kuchyni pro všechny, možná že ano.
Tazatelka: Při tom počtu lidí to asi ani nešlo…
Narátorka: No, ono se toho zas tolik nevařilo (smích). Měli jsme jednotnou stravu,
tak se to muselo vařit v jedněch, ale nevím v kterých. Fasovalo se třikrát denně,
ráno tzv. káva, černá voda, v poledne se fasovala polévka, ta snad byla vždycky,
většinou čočková, ale nebyla z čočky, byla z takového prášku, denně nám vařili
tuřín, kroupy, poloshnilé brambory, téměř žádné maso, myslím jednou týdně kousek
masa a jednou týdně byl také knedlík. Takový kynutý knedlík politý sladkou
omáčkou, ta mě chutnala. Všichni jsme říkali, že si to po válce uděláme, neudělali.
Bylo to z té černé kávy a v tom nějak rozšlehaný margarín. Ono se to tam nějak
srazilo a bylo to takové kropenaté, bylo to ohromně dobré. Dále se fasoval chleba.
Ten příděl se měnil časem, protože ho bylo čím dál tím méně, já nevím, asi třicet
deka a to jsme fasovali asi na dva dny a pak byl příděl, že na den byly buďto dvě
deka margarínu nebo lžička marmelády. Ještě červená řepa, na tu jsem zapomněla,
tu také často vařili. A i ta marmeláda byla z té řepy, měla chuť také jako řepa.
Jednou týdně jsme dostali kolečko salámu anebo paštiku. To bylo v podstatě vše.
Tazatelka: Adler píše ve své knize, že to jídlo se nedalo jíst.
Narátorka: V Terezíně, no, že by to byla nějaká pochoutka, to nemohu říct. Když
máte hlad, tak vám chutná i to špatné. Takže jsme to jedli. Nic moc zvláštního to
nebylo, ale to, co jsme dostávali dál, tak tam to skutečně nebylo k jídlu.
Tazatelka: Co hygiena?
Narátorka: To byla potíž, protože, jak víte, v Terezíně před válkou žilo sedm tisíc
obyvatel včetně vojáků, kterých tam bylo tři a půl tisíce a obyvatel, kterých tam bylo
taky asi tři a půl tisíce, čili dohromady sedm tisíc. Samozřejmě nefungovala
kanalizace, nebyl dostatek vody, nebyl dostatek záchodů a později i latrín, které se
stavěly. S vodou se muselo šetřit, jestli znáte mé kresby, tak to tam někdy i vidíte,
všude cedule wasserspar – šetřit vodou. Tekla jen studená a to jen někdy. Je
s podivem, že jsme tam chodily čisté, nevím, jak jsme to dělaly. Dokonce se jedna
druhý i teď ptáme, jak jsme to vlastně dělaly, že jsme i praly. Existovala tam
prádelna, kam jsme mohly odevzdat prádlo myslím jednou za šest týdnů. To jsme
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odevzdaly cíchy a nějaké ty větší věci, ale to osobní prádlo jsme musely nějak prát.
Tazatelka: Měli jste vodu v kasárnách, kde jste bydlela?
Narátorka: V každých kasárnách byly umývárny, dlouhý žlab, z kterého tekla voda
studená a jen někdy. V tom dětském domově, nebo v tom dívčím domově, nahoře
nebyla voda žádná, říkám nahoře… to byl dvoupatrový dům a já jsem bydlela v tom
druhém patře. Tam byl jeden záchod, možná dva, to teď už nevím. Na tom pokoji
nás bydlelo tři a třicet a na tom patře bylo těch pokojů, už nevím kolik, šest. Ten
jeden záchod musel stačit. Jestli na tom záchodě byla voda? ... Myslím, že asi ne.
Jedině dole v domě jsme měly zřízenou takovou umývárnu. Také jsme se myly na
pokojích. Měly jsme umývadla, nosily jsme si vodu nahoru. Byla tam kamna na uhlí
nebo nějaké topivo jiné, to se snad fasovalo, takže nic moc, ale přece jenom, když ta
kamna hřála, tak se na nich mohla ohřát i ta voda. V původním zavazadle jsme si
mýdlo vzaly z domova, ale to nevydrželo věčně. Mýdlo jsme také fasovaly, myslím
jednou za měsíc. Byl to takový malý kousek mýdla špatné kvality, nemydlil, a to jsme
měli na umytí i na prádlo. V takových podmínkách vznikaly epidemie. Spousta
nemocí. Samozřejmě nemoci, které vznikaly z těchto podmínek, jednak z hladu,
z přecpaných ubikací. Tyfus, žloutenka, úplavice, ta byla hodně. Přestože tam byli
výborní lékaři a byly tam zdravotní sestry, nebyly léky a jediné, čím jsme se mohli
bránit těm nemocem, bylo udržet se v čistotě. Dělali jsme, co jsme mohly. Bylo to
složité, ale nějak jsme to zvládaly. V těch podmínkách se také dařilo hmyzu, spousta
blech a štěnic, byly tam i vši.
Tazatelka: To muselo být hrozné.
Narátorka: (smích) To bylo. Byla tam nějaká desinfekční stanice, určitá desinfekce
tedy existovala, ale to nebylo dostačující, ten hmyz se šířil daleko rychleji, než jsme
to stačili zlikvidovat. Štěnicemi jsme trpěli dost, ty byly všude a blechy také a ani
těm vším jsme se nevyhnuli. To ale ještě nebylo to nejhorší, protože v Terezíně byly
vši, ale to byly ty vlasové vši. Potom v těch dalších lágrech, tam byly vši tělové, ty
byly úděsný. Tam jsme se už neubránily vůbec…
Tazatelka: Jak jste vnímala morální hodnoty? … V tom boji o život… kradlo se
jídlo atd.
Narátorka: To samozřejmě záleží na povaze lidí, ale v takových situacích se to
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vyhrotí a vyjdou na povrch…
Tazatelka: Člověk je nucen bojovat sám za sebe…
Narátorka: Bojuje se o život. Tam se projevily právě třeba ty silné charaktery, ty
slabší… nelze to ale nikomu zazlívat, protože v takové situaci, když jde o život.
Tazatelka: Co v dnešní době? Vzpomínáte na to často? Ovlivňuje vás to ještě dnes?
Narátorka: Určitě, do jisté míry ano, a bohužel jsme myslím ovlivnili i své děti…
všichni jsme je tím nějak poznamenali, ten strach hlavně, tam jsme žili v neustálém
strachu. Jednak strach, že budeme zařazeni do transportu, strach jeden o druhého
a myslím, že tento přehnaný strach jsme na ně přenesli. Můj syn tím trpí hrozně.
Jsou to strachy přenesené.
Tazatelka: Poslední otázka, proč se ptám na současnost. Četla jsem o nově vydané
knize Amira Gutfreunda Jídlo se nevyhazuje…
Narátorka: To jsem vychovávala ve svých dětech odmalinka. Věděli, že jídlo se
nevyhazuje, to je přesně ono. Třeba když byly děti malé a nechtěly něco jíst, ne, že
bych dětem vykládala nějaké drastické příběhy odtamtud, ale věděly, že jídla si
musíme vážit a třeba, když nechtěly něco jíst, jak to občas děti dělávají, tak říkaly:
„Já vím, já vím, kdyby to bývaly děti tenkrát měly…“. V tomto děti vyrostly, u nás se
jídlo nevyhazovalo a dodneška nevyhodíme a myslím, že v žádné z těch našich rodin
se nevyhazuje chleba. Chleba byl nejcennější. I když doma ztvrdne, dávám ho na
zahuštění omáčky anebo jsme ho vozili na venkov sousedům pro králíky. Když se mi
stane, ale to jen velice málo, že zplesniví, a musíte to vyhodit… s velice těžkým
srdcem a pokaždé si na to vzpomenu. Takže jídlo se nevyhazuje a chleba zvlášť ne.
Tazatelka: Moc Vám děkuji za rozhovor.
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7.3. Přepis rozhovoru nahraného 13. března 2014 v Praze
s narátorkou VM
Tazatelka: Kolik Vám bylo, když jste odjížděla do Terezína?
Narátorka: Šest. Ano, já jsem to měla jako dárek k šestým narozeninám, protože náš
transport šel dvacátého prosince a já mám třicátého narozeniny.
Tazatelka: A šla jste roku čtyřicet jedna?
Narátorka: Čtyřicet dva.
Tazatelka: Takže to si asi moc nepamatujete…
Narátorka: Ale ano, pamatuju.
Tazatelka: Jak jste vnímala ta opatření, která byla ještě před transporty?
Narátorka: Z těch jsem vnímala jenom několik. Jedno bylo to označení, protože
jsem nesměla s dětma do parku, takže najednou to vyčlenění od kamarádů jsem
vnímala velice drsně. Protože oni, i když mě potkali na ulici, se mi museli vyhnout.
Nemohla jsem si s nikým hrát. Bydleli jsme na Letné a tam jsem měla spíše české
kamarády, ze židovských tam byl jedině Pavel Fuchs, syn pozdějšího předsedy rady
tady na obci, ale to bylo až mnohem později. To byl jediný židovský kluk v okolí,
kterého jsem znala.
Tazatelka: A chodili jste tady v Praze do komunity? Byli jste členy obce?
Narátorka: Ne, byli jsme členy obce, ale sem jsme nechodili. Máma totiž učila tady
na židovské škole, takže oba rodiče byli zaměstnaní. S babičkou jsme měly co dělat,
abychom opatřily nákupy. To je druhá věc, kterou si pamatuji, že jsme chodily na
nákupy, že jsme stály dlouho ve frontě, abychom přišly na řadu v momentě, kdy Židi
začínali smět nakupovat. A třetí věc, kterou si pamatuju, že nás vyhodili z bytu. My
jsme právě bydleli v moderním bytě na Letné a ten zabrali asi pro nějakého
důstojníka. To bylo, já nevím, jestli někdy čtyřicet jedna, přesně nevím. Ale vím, že
v létě čtyřicet dva už jsme byli pryč, čili někdy před létem čtyřicet dva.
Tazatelka: Takže jste se museli vystěhovat?
Narátorka: Museli jsme se vystěhovat a přišli jsme do takového bytu, kde nás bylo
potom víc rodin.
Tazatelka: Ale to jste se neznali?

95

Narátorka: Neznali jsme se, ale náhodou to byl byt, kde bydlel dědeček s babičkou
o patro výš, takže aspoň takové určité útočiště tam bylo, ale my jsme tedy bydleli
v bytě s dalšími cizími lidmi. Topit se muselo uhlím, uhlí bylo málo, koupat se
pořádně nedalo, jednou za čas jsme se koupali jeden po druhém. Takže to si jako
dítě pamatuji. To jsou ty střípky, co si pamatuji osobně.
Tazatelka: A když jste odjížděli do Terezína, co jste si mysleli, co vás tam čeká?
Narátorka: Co si mysleli rodiče nevím. Já můžu říct jenom, co mi řekli. Mně právě
řekli, ať si z toho nic nedělám, že tam zas budu mít židovské kamarády, že tam
budou samí Židé, že nebudeme mezi cizími a to mě celkem uklidnilo. Že pojedeme
vlakem, na to jsem se těšila. Táta mi vysvětloval, že je možné, že přijdu do dětského
domova, ale nic si z toho nemám dělat. Vyprávěl mi o kibucu. On byl v letech dvacet
pět až třicet v tehdejší Palestině zakládat jeden z kibuců. Pak se vrátil domů, aby se
oženil a myslel si, že se tam zase vrátí zpátky, ale z různých důvodů k tomu už
nedošlo. Právě mně vyprávěl o kibucu, jak tam děti bydlí také v dětském domově,
ale že rodiče je navštěvují, že oni mě budou také navštěvovat, že tam budu mít
kamarády, ať si z toho nic nedělám. V podstatě psychicky jsem na to byla docela
dobře připravená.
Tazatelka: Takže jste bydlela hned v dětském domově?
Narátorka: S maminkou jsem bydlela jenom asi dva–tři dny, prostě hrozně
kraťounko a potom jsem přišla do dětského domova pro ty menší děti, což bylo za
rohem od radnice, ale na druhou stranu než je dneska muzeum ghetta. Za rohem byl
dětský domov pro menší děti. A tam jsem přišla, ovšem první dobu jsem vůbec
neměla svoji postel. Byly tam také palandy, ale jenom dvoupatrové. Já jsem neměla
svoji palandu, spala jsem na dvou takových lavicích, které se sešouply k sobě, na to
se dal slamník. Přes den pak byl ten slamník někde uklizený. Já jsem se právě
strašně těšila, když mě pak přidělili na jeden kavalec. Vůbec jsem si ale
neuvědomovala, že to asi stálo život jednoho dítěte, protože šlo s rodinou do
transportu, a tím se tam uvolnilo místo. A to jsem si samozřejmě vůbec
neuvědomovala. Pro mě bylo bezvadné, že jsem měla kamarády, že jsme měli
vlastně plný program a abych pravdu řekla, už nevím, kdo nám dělal vychovatelku.
Vím, že jsem tam byla docela spokojená. Nechci říct šťastná, ale spokojená. Rodiče
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mě občas chodili navštěvovat. Pamatuji si na jednu z prvních návštěv, to bylo právě
na moje narozeniny, šesté.
Tazatelka: A měla jste sourozence?
Narátorka: Neměla jsem. Byla jsem právě jedináček. To byl vlastně jeden z důvodů,
proč jsme zůstali tady. Máma měla problémy s tím, mít dítě, první se narodilo mrtvé,
a tak to chtěla přivést na svět a vypiplat tady. Proto tady rodiče zůstávali
a odsouvali ten odjezd, až bylo pozdě. Takže v tom dětském domově… já jsem se teď
ztratila… že, mě rodiče přišli navštívit, to bylo v zimě, prosinec, a že se mnou
půjdou trošku na procházku, abychom byli pohromadě. Říkala jsem: No jo, ale mně
je dneska šest let, tak mně musíte našít hvězdu“. A máma říkala: „Vždyť o jeden den
se nic neděje, já Ti tu hvězdu zítra přinesu, našiju“. A já jsem říkala: „No ne, mně
už je šest let, já už mám právo ji nosit“. Takže takhle jsem to brala, ne, že ji musím
nosit, ale že mám na ni právo. Program v dětském domově byl opravdu dobře
vymyšlený, protože děti, když se nenudí, tak podstatně snáz zapomenou, že jídlo za
moc nestojí, že není moc dobré a že nás přece nějaké ty blechy možná také kousaly.
Na štěnice si tedy nepamatuju. Ale hlavně jsme měli možnost si hrát…
Tazatelka: Měli jste vyučování?
Narátorka: Měli jsme vyučování. Vím, že po válce jsem složila zkoušku do páté třídy
obecné, ale vzali mě do čtvrté. Ale že jsem se učila asi poměrně dobře v Terezíně.
Tam se každý učil, kolik stíhal. Nebyly třídy, první, druhá, ale bylo tam víc věků
pohromadě a každý se učil, jak stíhal, co stíhal. U nás byly třeba nějaké body, ale ne
jako vysvědčení, ale třeba za test nebo za diktát. Nebylo to takové, že se člověk bál,
jestli nedostane čtyřku nebo pětku. To učení se odehrávalo tak nějak skoro
nenásilně, bych řekla.
Tazatelka: To se děti učily rády?
Narátorka: Právě, že my jsme to vnímaly, že to máme zakázané, a to víte, když děti
mají něco zakázané, a teď kór ještě od Němců zakázané, takže jsme to musely přece
trošičku tajit. Já se divím těm kantorům, že si to dovolili i u takhle malých dětí, ale
ono to vlastně nebylo komu prozradit. V Terezíně to všichni vězňové věděli a ti to
neprozradili a nikomu jinému se to neříkalo, nebo nedoneslo. Takže právě, že to
bylo zakázaný, tak nás to lákalo o to víc.
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Tazatelka: A hrála jste třeba divadlo?
Narátorka: Já moc ne, já jsem ani moc malovat neuměla, sice jsem malovala, tedy
kreslila, když děti kreslily, ale myslím, že to nebyl žádný zázrak, protože kreslení mi
nešlo. Mně šlo spíš psaní, slohy a tak, počítání mi šlo. Zpívání mi šlo, takže jsme
také hodně zpívali. Takže tohle jsem docela snášela bezproblémově.
Tazatelka: Na to se ptám právě proto, že si myslím, že to přispívalo k tomu, nějak
přežít ty podmínky.
Narátorka: Určitě. Ti betrojeři, ti se opravdu podepsali… na všech, na nás i na těch
dospívajících. To… opravdu všechna čest a dík a sláva jim. Málo se o nich mluví.
Tazatelka: A jak dlouho jste byla v Terezíně? Byla jste tam po celou dobu?
Narátorka: Ano, já jsem měla právě štěstí, že jsem se nedostala nikam dál, protože
jinak bych tu neseděla. Jako šestileté dítě dostat se do transportu – tak jsem neměla
šanci přežít. V podstatě, já jsem takhle utekla hrobníkovi z lopaty několikrát, když se
to tak vezme. Protože poprvé teda tím, že tátu zařadili na Bauhof, na ten stavební
dvůr jako tesaře, tak jsme byli více či méně chráněni před transporty, protože měli
nějaké důležité zakázky. Potom mámu udělali betrojerkou u děvčat, ale taky spíš
vyučovala. Takže oba byli zařazeni na poměrně důležité pozice. Takže to bylo to
prvé, co nám pomohlo, že tátu zařadili na potřebné práce, táta pak dělal tesaře na
Bauhofu. A potom další bylo, když jsem dost těžce onemocněla v tom dětském
domově, dostala jsem tyfus, spálu a spalničky najednou. A prakticky žádné léky
nebyly, tak pamatuju jenom, že mě balili do mokrých prostěradel a že mě krmili
strašnou věcí a totiž…
Tazatelka: Co to bylo?
Narátorka: No, byl to odvar z krup, nebo odvar z ovesných vloček, protože při tyfu
je trávení dost nabourané, tak jsem nic nesnášela, tak abych aspoň něco do sebe
dostala, tak takový strašný blivajz to byl, no.
Tazatelka: Tak jste třeba přežila díky tomu.
Narátorka: Pak jsem dostala teda ve vodě rozšťouchaný brambory a to už jsem byla
spokojená, že mám přece jenom něco pořádného. Takže… to trvalo dost dlouho, než
jsem se odtamtud dostala. Mezitím jsem se samozřejmě nakazila žloutenkou, protože
terezínku a žloutenku si v Terezíně odstonal každý. Terezínku jsem měla ještě
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v dětském domově. To taky nebylo příjemný, protože to lítá člověk každé dvě–tři
minuty. A teďko z postele doběhnout na záchod se nedalo, takže já jsem asi dvě noci
proseděla na nočníku vedle postele. V záchodě jsem vysedávat nemohla, to by mě
vyklepali odtamtud. Tak jsem v noci seděla na nočníku vedle postele. Ale pak to
přestalo. Takže to jsem ještě zvládla v dětském domově a potom… potom… jsem
měla tyhlety tři nemoci, a když jsem se z toho dostávala, tak jsem dostala ještě
žloutenku. A potom… to vím, že jsem strašně litovala, protože to bylo zrovna nějak
v době, kdy bylo to sčítání v bohušovické kotlině a oni ten den přidělovali játrovou
paštiku k obědu a já ji nemohla (smích). Takže to si docela pamatuju, tu žloutenku…
Takže jsem se dostala z té žloutenky a pak se objevily následky nedoléčené spály,
takže nějaké problémy se srdcem, zánět srdečního svalu nebo pánbůh ví co. Ještě,
v té nemocnici ještě, než mě propustili. Jenže to už jsem byla aspoň mezi
rekonvalescenty, takže už… přece mohla máma k nám. Ne ke mně, ke mně do špitálu
nesměli rodiče vůbec. Já jsem psala dopisy, sestra je musela přežehlit, než je
předala mámě. Já jsem s rodiči měla styk jenom oknem přes ulici, tedy na ulici. Oni
stáli pod oknem. Ale potom tedy s tím srdcem to trvalo hrozně dlouho, než jsem
směla trošku chodit. Máma chodila do dvora, aspoň do dvora přicházela, tam byl
takový dvorek a tam chodily děti, které byly rekonvalescenti, tak je učila. Takže tam
jsem docházela, ale trvalo to dlouho, byla jsem tam přes rok v té nemocnici. To je
dlouho. Docela dobře jsem to ale využila, protože jsem se tam naučila německy. Se
mnou byl na pokoji kluk, kterému bylo o pár měsíců méně než mně. Pocházel
z Berlína a byl to sirotek. Prostě my jsme byli tam nejmladší na tom pokoji, takže
jsme se snažili se navzájem bavit. On neuměl česky a já neuměla německy, ale tak
nějak jsme se tam naučili tu řeč toho druhého. Takže to je tak moje vzpomínka
z nemocnice. A další vzpomínku odtamtud mám, že potom, když už jsem aspoň
trochu směla chodit, byla taky rekonvalescent, tak jsem chodila do sousedního
pokoje k větším klukům. To byli takoví patnácti- šestnáctiletí kluci. Já jsem si tam
jednoho oblíbila a on kupodivu mě snášel. Takže jsem si vlezla k němu do postele,
jako takhle k nohám a poslouchala jsem, jak kluci vedli řeči. Samozřejmě jsem
nerozuměla, ale naučila jsem se tam krásně... jako ne zrovna mravné písničky a ne
zrovna slušná slova. Nerozuměla jsme tomu, ale tak nějak. … Takže to byla moje

99

studia v nemocnici. Opravdu to bylo vlastně podruhé, co jsem slezla hrobníkovi
z lopaty. No, a potřetí potom, když byl podzim, a byly transporty mužů z Terezína
pryč, tak táta se taky dostal do transportu, a máma že se dobrovolně přihlásí se
mnou, ale táta jí to striktně zakázal. I když se naslibovalo horem dolem já nevím co,
a… oni rodiče si vždycky slibovali, že budou pohromadě, pokud to půjde. Ale teď to
táta zakázal. Dozvěděla jsem se to až později, ale je to taková zajímavá maličkost,
že si nakreslili a pamatovali souhvězdí pih na mých zádech, jak má člověk ty
mateřský znaménka nebo pihy. Tak si pamatovali, jak je mám, kdybych se jim
ztratila, aby mě rozpoznali podle pih na zádech. To je taková opravdu zajímavá
maličkost, kterou. … Další taková zajímavost byla, že táta, když jsme balili
zavazadla a bylo teda omezena… váha, tak táta vzal semínka ředkviček a nějakých
zelenin, takže jak pak pracoval na Bauhofu, dostal takový kousíček země, plný
akátových kořenů. On to vyčistil, nanosil si tam po troškách hlínu, takže to byl
takový malý záhoneček na Šancích. Jak já byla nemocná, neměla jsem žádný
vitamín, tak když jsem se potom z toho nejhoršího dostala, tak mi vždycky přinesl
nějakou ředkvičku nebo takovouto pidi karotku (smích), protože tam byla velice
chudá půda. Prostě aspoň kousíček vitamínu mi přinesl, když jsem byla
v rekonvalescenci. Takže to jsou tak věci, které si z Terezína pamatuji jako velice
zajímavé a ojedinělé. Prostě málokoho napadlo brát si sebou semínka, že jo?
Tazatelka: A tatínek nepřežil?
Narátorka: Táta to přežil. Právě, jak byly ty transporty, tak i on se dostal do
transportu, jenže v noci přišla nějaká vichřice a poškodilo to střechu na nějakém
baráku. Nevím kde, nevím o tom nic bližšího, jenom, že dostal Bauhof příkaz to
spravit. No, a oni, poslední tesaři, byli v transportu, už jen čekali v kasárnách na
odjezd. Přišel tam nějak ten jejich šéf, že chce tři dobrovolníky a táta se přihlásil.
A než spravili střechu, tak transport odjel a on to byl ten poslední transport, co jel
do Osvětimi, další už pak nejely, protože mezitím vyhodili plynový komory
v Osvětimi do vzduchu. Takže prostě táta měl ohromné štěstí, že přišel ten vítr
akorát, než odjel ten transport a ne o pár dní později a že se dobrovolně přihlásil,
ačkoliv se mu v podstatě posmívali „chceš dostat macesový řád nebo co, proč chceš
jít pracovat“, vždyť oni pracovali dvanáct–třináct hodin denně. Jakože si můžou při
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tom čekání na odjezd odpočinout. Takže tyhle maličkosti zachránily tátu – a to, že
mámě a mně zakázal se hlásit dobrovolně, zachránilo životy i nám, takže potřetí
jsme měli ohromnou kliku, že jsme tam zůstali. Tím pádem jsme tam zůstali všichni
tři až do konce.
Tazatelka: A co přátelé? Přežil to někdo, nebo viděli jste se ještě potom, po válce?
Narátorka: No, tak já jsem chtěla, aby rodiče adoptovali toho chlapečka
z Německa, a to v Terezíně nešlo a po válce ho samozřejmě už nenašli. Ten šel
s nějakým z těch transportů, jak se blížila návštěva Červeného kříže, spousta
nemocných šla do transportu a on byl zřejmě mezi nimi, už se po něm nenašla ani
stopička.
Tazatelka: Jak se jmenoval?
Narátorka: Já už si to ani nepamatuji, myslím, že první jméno bylo Kurt, ale dál
nevím. … Ale vím, že z těch velkých kluků se jeden jmenoval Horst Kohn, což byla
taková krásná kombinace. Ten myslím taky nepřežil. A… no, tak z těch dětí, já jsem
potom, když jsem se vrátila z toho špitálu, tak už jsem nebyla v dětském domově, ale
bydlela jsem s mámou na půdě a chodila jsem potom do denního domova. Tak z těch
někteří přežili.
Tazatelka: Co to znamenalo „do denního domova“?
Narátorka: No že se tam chodilo přes den a že jsem spala s maminkou. Oni snad už
ten domov, kde jsem původně byla, potom zrušili. Protože tam už ani nebylo tolik
dětí, nebo já nevím proč, ten domov už prostě pak nebyl, nebo už tam pro mě nebylo
místo, nebo já nevím. Každopádně jsem pak bydlela s mámou na půdě, protože ona
už nebydlela v kasárnách. Bydlela napřed v radnici na půdě – no a to byl taky
problém, protože já ještě nesměla chodit po schodech, takže táta mě vždycky nosil,
nebo máma, mě nosili do třetího patra nahoru. Tam jsme měli takové lůžko, jak jsou
ty střešní trámy, tak táta na tom mámě vybudoval pryčnu a bylo to oddělený
takovým nějakým hadrem, no, a tam jsme spaly. Měly jsme tam teda slamníky. Mělo
to jednu výhodu, zřejmě tam bylo příliš zima pro blechy a pro štěnice. Tak tam jsme
bydlely a já chodila do toho denního domova, tam nám dělala vychovatelku
Martička Blajerová, kterou jsem hrozně milovala, ona byla taková droboulinká,
modrooká, a byla hrozně hodná. Ta přežila. Tam jsem chodila velice ráda. Tak
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z těch kamarádů, jednoho docela významného kamaráda jsem tam měla a totiž
Štěpku Sommera. On teda pak se jmenoval Rafael Sommer.
Tazatelka: On se přejmenoval?
Narátorka: No, oni se vystěhovali do Izraele a tam jako jméno Štěpka nebylo
zrovna… Štěpán, takže tam přijal jméno Rafael a jak byla ta známá Alice Herzová,
Herzová-Sommerová, to byla jeho maminka a ta mě po válce pak učila na klavír.
Tazatelka: To je ta paní co teď…
Narátorka: … teďko zemřela ve sto deseti letech, ano, tak to byla jeho maminka. On
byl můj nejlepší kamarád v Terezíně a já ho obdivovala a milovala potom, co už
jsem byla z nemocnice venku, protože jemu snad žádný strom nebyl dost vysoký,
žádná zeď, prostě takový nesmírně odvážný, správně klukovskej kluk. A tam si taky
pamatuju… takovou příhodu, on měl, nevím, kde našli, snad na půdě pravý sáně.
A on se vsadil, že sjede zmrzlý schody ze Šancí dolů. No, sjel je, ale dole naboural
do stromu, takhle si rozsekl nos (smích) a hrozně mu to krvácelo, a tak ho vzali do
špitálu a tam mu dali takhle svorky. No, já ho obdivovala a o to víc milovala. On
snad ani nebrečel, když se mu to stalo, to byl asi v šoku, nevím (smích). Prostě toho
jsem milovala. No, a pak jsem tam měla ještě další kamarády, a z těch tedy, co si tak
pamatuju… Beďu Felixovou, ta je teďko členka Židovské obce v Brně. Pak si
pamatuju Pavla Fuchse, pak si pamatuju tohodle Štěpku Sommera, pak si pamatuju
Petra Vogela, to byl od inženýra Vogela syn, z toho se stal pak inženýr, profesor
jaderné fyziky v Kalifornii. Z Pavla Fuchse se stal architekt v Seattlu. Potom jsem
tam měla… my jsme mu říkali Gungi, ale jmenoval se Ferdinand Bígl, no, tak ten
dělal potom stavební inženýrství. Pak jsem měla Kariho Weisse, ten byl doktor Na
Homolce, neurolog, předtím byl na IKEMu. Takže se jako vesměs uplatnili velice
dobře, no, a Štěpka samozřejmě koncertoval po celém světě na violoncello. Tak já
myslím, že jsem znala celkem lidi, kteří si našli místo ve světě.
Tazatelka: A proč Vy jste šla vlastně studovat přírodovědu? Bavilo Vás to? Jakou
máte specializaci?
Narátorka: Já mám biologii, chemii, ale speciálně jsem dělala živočišnou fyziologii.
Mělo to asi dva důvody. Jeden byl, jak jsem byla v nemocnici v Terezíně, tak jsem
obdivovala lékaře, takže původně moje touha byla medicína. No, ale potom, jednak
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tedy jsem viděla, že rodiče, kteří byli poměrně známí sionisté, táta pracoval potom
na Izraelském vyslanectví, tak že bych asi těžko měla šanci se za komunistů dostat
na medicínu. To byl jeden důvod, proč jsem to vzdala, druhý důvod byl, že jsem
dostala trochu strach z té zodpovědnosti. Že jsem si právě uvědomovala, jakou
hodnotu má lidský život… to už jsem byla tedy větší. Takže to byl druhý důvod a třetí
důvod byl, že jsme pořád doufali, že se vystěhujeme do Izraele, do kibucu, a tam že
by se uplatnila asi více taková agrotechnika, nebo něco takového. Chtěla jsem
studovat tu biologii, která je blízká té medicíně a tomu lidskému tělu a tak dále
a prostě mám širší spektrum, že se můžu věnovat eventuálně agrotechnice nebo
zootechnice, nebo něčemu takovému v kibucu. Tak to byly tak důvody, proč jsem šla
studovat tohle.
Tazatelka: Jak jste vnímala morální hodnoty, krádeže a tak podobně?
Narátorka: My jsme potom bydleli, ale to už bylo ke konci nějak, po těch říjnových
transportech, jsme bydleli pohromadě, táta, máma i já. A táta měl ve svým, on tam
bydlel teda ještě s nějakými kolegy z Bauhofu, nevím s kým, a měli tam bubínek. Já
bydlela s mámou vedle, pak jsme dokonce snad bydleli i v jednom kamrlíku pospolu,
a já jsem šla takhle po Terezíně a zrovna dodávali do sklepa brambory, syrový.
A měli takový ty šoupadla a strkali to do sklepa a stál u toho Ghettowachmann. A já
viděla jednu takhle velikánskou bramboru, jak se zakutálela kousek stranou, tak
jsem tak jako nenápadně, jak si děti hrají a kopou do kamínků nebo do kaštanů, tak
já jsem kopala do té brambory, tak jsem ji dokopala do dostatečně bezpečné
vzdálenosti, kde už jsem si myslela, že teda Ghettowachmann nekouká. Tak jsem se
ohnula a já měla tepláky, který měly dole gumu, protože to bylo oblečení, který jsem
si brala s sebou v ruksaku, a ono bylo dost velký, takže jsem ho nosila pak ještě
další dva roky a… dole byla guma, no, tak jsem se ohnula, jakože si zavážu
tkaničku, a šup bramboru do nohavice tepláků. Takhle jsem to vítězoslavně přinesla
pak domů a…
Tazatelka: Maminka se zlobila, ne?
Narátorka: Táta se zlobil! Táta se zlobil – ne, že jsem se vystavila nebezpečí, ale jak
to, že kradu? Jak to, že kradu, protože tahle velká brambora, to by vystačilo tak
oběd pro tři lidi, jo? No, tak nebýt toho, že to bylo nebezpečnější ji tam vrátit, tak by
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mě asi byl přinutil, ať ji tam vrátím. Takhle se teda pečlivě vydrbala, nakrájela na
tenké lupínky a na bubínku opekla a měli jsme chipsy. Vím, že táta mi tohleto
strašlivě vyčítal a říkal, tak to už nikdy nedělej.
Tazatelka: Tak to je obdivuhodné, myslela jsem, že Vám spíš vynadal, že to bylo
nebezpečné.
Narátorka: Ne, ne, ne, ne… prostě, že to není možný, aby jeho dcera kradla.
Tazatelka: No, ono se to nedá soudit.
Narátorka: No nedá, samozřejmě že ne, ale to bylo vždycky: největší prohřešek
ukrást chleba třeba kamarádovi? Jako ze společného nebo co kdo ukradl, tak to
nebyla krádež, to bylo organizování, jo?
Tazatelka: Ano, to už jsem taky zaslechla.
Narátorka: Ale, kamarádovi ukrást chleba bylo skutečně zločin, který zasloužil
deku.
Tazatelka: A dělo se to.
Narátorka: A dělo se to, protože kdyby jednou se tohle připustilo, tak jako… by si
lidi vydrápali oči. No, takže tohle byla taková… jedna taková ukázka morálky.
Tazatelka: A kdybyste měla říct jednu takovou úplně nejhorší věc, na jakou si
vzpomínáte?
Narátorka: No, rozdávání jídla. Protože tam chodili staří lidé a vždycky se ptali
jednoho po druhým „prosím vás, budete si brát polívku?“. No, a to víte, sedmiletý
dítě stojí ve frontě a teď se má rozhodnout, jestli tu polívku někomu přenechá?
A ještě horší bylo, když už jsem se rozhodla, že ji přenechám, ona teda dobrá
nebyla, takový ty bryndy. U takový tý čočkovky, tam to bylo horší, ale ta byla
málokdy a nejčastěji byla jenom taková brynda, a když se jí nedostávalo, tak
kuchaři přilili kbelík horký vody, že jo. No, ale přeci jen, jako rozhodnout se, jestli
se té polívky vzdám, a když už ji chci někomu přenechat, jak mám vybrat, komu?
Protože těch hladových očí, co tam na mě koukalo, nebyly jedny, těch tam bylo
vždycky povícero. S takovou nadějí vzhlíželi ke každému. Jo, tak představte si
sedmiletý dítě, jak tohle řeší. O to víc, že babičku s dědou už dávno odvezli. Já jsem
si říkala, jestli oni takhle někde v tom Polsku taky. … Já jsem neměla anung, že už
je poslali dávno do plynový komory hned, jak přijeli. Prostě jsem si říkala, no, oni
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jsou někde v tom Polsku, jestli oni jsou taky takhle vyhládlí? Takže, prostě, tohle
každodenní rozhodování pro mě bylo asi to nejtěžší v tom Terezíně. Pak samozřejmě
se loučit, když někdo šel do transportu. Ale myslím, že tamto s polívkou bylo horší,
protože to bylo každý den.
Tazatelka: A asi ten život tam Vás určitě ovlivnil, že jo? Vzpomínáte třeba ještě
dneska na to často? Já se ptám ve smyslu, jak v roce 2013 nebo možná už v roce
2012 vyšla ta knížka „Jídlo se nevyhazuje“
Narátorka: Jako, to samozřejmě, chleba nevyhodím. Někdy, když se něco opravdu
zkazí, tak jo, ale ne chleba, chleba nenechám dojít tak daleko, to se prostě
v nejhorším usuší a udělá se chlebová polívka. Chleba je nejcennější a chleba je
symbol. Chleba je symbol. Řekněme, shnilý pomeranč není symbol. Když člověk
koupí špatný pomeranč a on zplesniví, tak i když je to teoreticky cennější, tak prostě
to není ten symbol. Ale chleba prostě, chleba se nedá vyhodit. Takže určitě tohle jo.
Tazatelka: A ještě se zeptám, jestli si vzpomínáte na nějaké zprávy zvenčí, když jste
tam byli.
Narátorka: No tak, já osobně ne, protože jsem byla na tohle asi dost malá. Vím, že
se těmto zprávám říkalo „latrinen nachrichten“.
Tazatelka: Jak byste to přeložila?
Narátorka: No, „tichá pošta u latrín“ (smích). Protože, někdo měl nějakou zprávu
a chtěl těm ostatním dodat náladu, tak ji trošičku vylepšil a pak ji zase ještě trošičku
vylepšil, takže když máma říkala třeba tátovi „no, hele, spojenci už se vylodili“, tak
táta říkal, „ale tak to jsou asi zase nějaký latrinen nachrichten“ (smích). Tak asi
v tomhle smyslu. Vím, že jsme čekali prostě, kdy bude konec války a jak válka
pokračuje, jak je daleko, tak to jsem samozřejmě nevnímala.
Tazatelka: A nepřemýšleli jste o tom třeba tak, že byste nemuseli přežít? Když Vám
bylo sedm let.
Narátorka: O tom jsem ani tak moc nepřemýšlela, protože jsem nevěděla, o co jde.
Já jsem měla jenom strach, a ten jsem měla samozřejmě pořád, jestli neodvezou
rodiče nebo někoho z rodičů do transportu a já že bych tam zůstala, nebo naopak.
Prostě, tu ztrátu rodičů, že by mě odvezli a rodiče zůstali, tak jedině tohle, ale to byl
spíš strach z odloučení, než ze smrti.
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Tazatelka: Tak já myslím, že jste mi řekla všechno, co potřebuji.
Narátorka: Neřekla, ještě jsem Vám neřekla o osvobození.
Tazatelka: Povídejte.
Narátorka: Totiž, osvobození, k nám do Terezína, to byla taky taková smutná
vzpomínka, přijel vlak s transportem smrti. A vytahovali odtamtud takový ty trosky
lidský a tak Ghettowachmanni nás sice odháněli, ale… to bylo už v dubnu… ale
samozřejmě děti jsou zvědavé, no, tak jsme koukaly a vidět tyhlety trosky lidský, to
byla hrůza. No, a teď přišel konec války a tyhlety lidský trosky přinesly do Terezína
skvrnitý tyfus. A Terezín dostal karanténu. I když už nás převzal Červený kříž
a potom přijeli Rusové, tak jsme tam museli zůstat. Tátovi se podařilo teda odejít,
protože on se v Terezíně totiž narodil, takže se tam vyznal a nějakým způsobem se
oblíkl do pracovního, a že jde někam pracovat. Schoval pracovní věci a nářadí
někde v křoví za hradbami a šel pěšky do Hrdel, což je kousek od Terezína.
Odtamtud potom načerno jel do Prahy a my s mámou jsme tam zůstaly.
Tazatelka: A jak dlouho jste tam musely zůstat ještě?
Narátorka: Asi čtrnáct dní nebo tak nějak, to přesně nevím. Ale vím, že jedna
z maminek těch dětí, s kterýma jsem chodila do denního domova, tak že pracovala
v zelinářský zahradě, co tam byla pro esesáky. A nějak ty ženský říkaly, že tam
budou chodit dál, že prostě je první úroda, a že by bylo škoda se o ni připravit, tak
tam chodily dál a vzaly hrstičku dětí s sebou. My jsme tam teda trošičku pomáhaly,
což byla práce samozřejmě lehounká, my jsme zalívaly do pařenišť vodu, nebo jsme
přikrývaly slaměnými rohožemi pařeniště, nebo zase odkrývaly, zvedaly okna,
spouštěly okna podle toho, jak bylo zapotřebí a hlavní úkol, který byl kouzelný, tam
byly takový obrovský asi třímetrový sudy na takové železné konstrukci, kde se
předehřívala voda, no, a my jsme se v tom koupaly (smích). My jsme měly teda za
úkol sledovat hladinu, když, tak jako dopustit vodu, ale my jsme to využívaly
samozřejmě s chutí na koupání. No, ale proč o tom povídám. My jsme za tuhle práci
každý den dostaly nějakou ředkvičku, nebo někdy i dokonce nějaký malý hlávkový
salátek nebo tak. To byla naše mzda, na kterou jsme byly velice pyšný. No,
a jednoho dne, jak jsme skončily už práci a hrály jsme si takhle někde na kraji
zahrady, jel tam kolem ruský voják na koni. Nějaký takový mladý vojáček,
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samozřejmě dětem se líbil, to nebyl šedesátý osmý rok, to byl čtyřicátý pátý, takže
jsme mu mávaly a on přijel blíž, a jak mají rádi děti, no, tak popadl prostě jedno
dítě po druhým a objel s námi takhle kousek dokola. No, a to je moje první
vzpomínka na pocit svobody, že sedím na tom koni v náručí toho vojáka a on mě tak
pevně drží, čili, já se cítím tak jistá, tak bezpečná a jak vidím z hřbetu toho koně
všecko barevný. Do té doby nevzpomínám na barvy, ale v tenhle moment vzpomínám
na barvy. Že je tu zelená louka, kvetoucí stromy, z hřbetu toho koně, to bylo opravdu
nádherný. Pro mě to bylo ohromný. Prostě to byl ten pocit, kdy jsem si uvědomila,
že je konec, a že je svoboda.
Tazatelka: A mohli jste se potom vrátit do toho bytu?
Narátorka: Do bytu, ne do toho našeho, ten dostal přidělený jeden židovský lékař,
který si tam zřídil ordinaci, a protože to bylo v moderním domě, tam bylo zřejmě víc
Němců, tak tam byl ještě jeden volný byt, sice menší a ten tátovi přidělili. Sice to byl
menší byt, ale bydleli jsme vedle toho pana doktora a on se pak o mě hrozně staral,
protože jeho rodina zahynula v Osvětimi. Holčička nebo chlapeček, to už nevím, ale
jenom o malinko mladší než já. Takže o mě se staral jako o vlastní dítě – doktor
Fischl se jmenoval – a… takže jsme měli menší byt, ale v tomtéž domě, v moderním
domě, kde… bylo ústřední topení, teplá voda a tak dále, jenom menší. Ale měli jsme
kam jít, byla to jako dvougarsoniéra, čili dva pokoje, ale v jednom tom byla kuchyň,
kuchyňský kout, a mělo to koupelnu se záchodem, prostě pohodlný byt. Takže jsme
tam zase bydleli víceméně na stejné adrese. Akorát, že táta musel všecko, co v tom
bytě bylo, zaplatit, protože to byla válečná kořist. A nejenom to, táta našel taky
někde ve skladišti židovského nábytku, vystěhovaného, svůj původní nábytek. On ho
měl navržený od architekta Kohna, který žil potom v Izraeli, takže opravdu poznal
svoje kousky. No, takže táta je chtěl mít, nechal si je vrátit, ale právě proto, že i to
byla taky vlastně válečná kořist, tak za to musel zaplatit. Takže on si znova koupil
svůj původní nábytek, který mu navrhl architekt ke svatbě. Ale mám to do dneška.
Tazatelka: A Vy tam bydlíte dodnes v tom bytě?
Narátorka: Ne, dávno ne, to mezitím byly různé další byty a různé další peripetie,
protože my jsme se pokusili ilegálně opustit komunistický ráj a tak dále. To ale byly
už zase jiné historie.

107

7.4.

Obrazová příloha – ukázky z deníku Ruth Brösslerové

Ukázky z modrého deníku Ruth Brösslerové
Zdroj: Archiv Židovského muzea v Praze, Terezín, inv. č. 324
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Ukázky z červeného deníku Ruth Brösslerové
Zdroj: Archiv Židovského muzea v Praze, Terezín, inv. č. 324
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