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„Jediný způsob, jak se s traumatem vypořádat, je postavit se k němu čelem, vystavit se faktům
a přemýšlet o nich, udělat to, co ţidovský národ před půl stoletím udělat nemohl – zabudovat
holokaust do své historické paměti. Nejdříve musíme projít truchlením, oplakat ztráty a
vnitřně je zpracovat. Miliony obětí zmizely v dýmu krematorií nebo byly postříleny kdesi ve
výkopu a nemají hrob ani hřbitov, kde bychom mohli konat smuteční obřady. Je třeba najít
cestu, jak dát průchod ţalu, jinak přeţivší ani potomci nikdy nedojdou klidu. Holokaust je
nutné začlenit do ţivota, do přítomnosti
a do budoucnosti, dát mu význam, který – kdyţ probíhal – neměl.“
Jehuda Bauer – Úvahy o holocaustu

„My všichni, kdo jsme z toho vyvázli ţivotem díky tisícerým šťastným náhodám nebo Boţím
zázrakům – nazývejte si to, jak chcete -, my víme a můţeme s čistým svědomím prohlásit:
ti nejlepší se nevrátili.“
Viktor Frankl: A přesto říci ţivotu ano

„Mami, ten, co ho zabili, byl člověk, nebo Ţid?“
Polské dítě očitým svědkem vraţdy ve Varšavě

„Maminko, já jsem byl přeci hodný, tma, tma…“
Ţidovské dítě v plynové komoře vyhlazovacího tábora Belţec.
Jediné svědectví slov z plynových komor.

Snad tato slova přetrvají
A budou ţít – a jednou zahlédnou paprsek světla
A v předurčené hodině nečekaně rozkvetou?
A jako zapadlé zrnko, které se stane stéblem,
Budou tato slova vyţivovat
Budou tato slova přináleţet
Lidu na jeho věčné pouti.
Avrom Sutzkever, jidiš básník ţijící v ghettu ve Vilniusu v roce 1943
a podílející se na vzniku tajné dokumentace o ţivotě v ghettu

„Zajímalo by mě, zda je třeba holokaustu, vnějšího či vnitřního, abychom si uvědomili, co je
v ţivotě skutečně důleţité…“
Marion Woodman: Těhotná pana. Proces psychologické proměny.
(slova ţeny v terapii léčící zranění způsobená patriarchátem)
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PŘEDMLUVA
Váţení čtenáři, ať uţ hledíte na monitor počítače, nebo do vytištěného materiálu,
dovoluji si vám nabídnout materiál s tematikou šoa – holocaustu, jehoţ účelem je na prvním
místě napomoci učitelům ve výuce tématu. Můţe být ale určen i zájemcům o téma z řad
studentů a veřejnosti. Cílem materiálu je formou jakési čítanky zdůraznit aspekty tématu,
které jsou podle mého názoru studentům (a laické veřejnosti) přístupné, mohou vzbudit jejich
zájem a předají nejen intelektuální informaci, ale i hlubší proţitkový vjem.
Z vlastních zkušeností studentky a matky studentek vím, ţe studující často zbytečně ztratí
zájem o téma z důvodu nesrozumitelného odborného či formálního jazyka, přílišného
mnoţství faktů (názvů, dat, hesel), nemoţnosti s tématem se ztotoţnit a vcítit se do něho, tj.
pouţít i jiné neţ racionální a intelektuální funkce, nemoţnosti vztáhnout téma ke svému
osobnímu ţivotu a ţivotní realitě. Ponechám nyní stranou kvality učitele – náročné práce
učitelů si nesmírně váţím. Jako lektorka sama připravuji přednášky a semináře pro školy a
veřejnost. Jsem si vědoma skutečnosti, ţe generace dnešních studentů je v mnohém odlišná
od generace učitelů a rodičů. Přesto se domnívám, ţe zvídavost, touha porozumět věcem
kolem sebe a pochopit jejich hlubší smysl je konstantou lidského vědomí, která se nemění –
pouze na sebe bere různé podoby.
Cílem materiálu je pomoci učitelům lépe přiblíţit studentům období a téma holocaustu
v souvislostech tak, aby pochopili, ţe nejde o historickou událost srovnatelnou svým
významem řekněme s dobytím Kartága římskými vojsky, ale o zcela zásadní událost, která
ovlivnila a stále ovlivňuje evropskou společnost, kolektivní a historickou paměť, rodovou,
rodinnou a individuální paměť, evropské duchovní klima a utváření evropské identity.
Také proto připojuji k částem „Před válkou“, „Válka a holocaust“ a „Po válce“ část „Léčení“.
Chápu, ţe léčení duše není tématem historickým. Zároveň je však silným argumentem pro
tvrzení, ţe historie je důleţitým poučením pro současníky. Jaký jiný smysl by mělo učit se o
událostech, jeţ se mne osobně a mé současnosti netýkají? Lidské osudy se do učebnic
nevejdou, přesto jsou právě tím, co můţe historii oţivit a aktualizovat a s čím se můţe student
ztotoţnit. A dějepis (nejlépe ve spolupráci s občanskou naukou či společenskovědní
výchovou) je předmětem, který – je-li dobře vyučován – můţe být aţ palčivě aktuální.
Váţení čtenáři, díky grantu projektu EU „Kulturní dědictví česko-polského příhraničí“ jsme
tento materiál mohli na webu zpřístupnit všem potenciálním zájemcům. Těším se na vaše
komentáře a připomínky.
S úctou autorka.
Terezie Dubinová, PhD.
Autorka vystudovala FF UK v Praze, obory kulturologie a hebraistika. Od roku 2008 pracuje
jako správkyně synagogy v Turnově a lektorka přednášek a seminářů s tematikou ţidovské
kultury a náboţenství a ţenské spirituality.
Více najdete zde: www.synagoga-turnov.cz a www.oheladom.cz .
POZNÁMKY K MATERIÁLU: V centru pozornosti textu jsou lidé a lidský příběh, válečné
a poválečné souvislosti a dodnes přetrvávající dědictví a paměť holocaustu. Materiál
k dokreslení vytyčených témat pouţívá pasáţe z literatury, zprávy z tisku, odkazy na zajímavé
weby, tipy na literaturu, filmy, výstavy, projekty či besedy. K tématům nabízí diskusní otázky
a témata. U pasáţí z literatury je komentář autorky psán kurzivou a podstatná vyjádření
týkající se probíraného tématu jsou autorkou zdůrazněna. Materiál lze pouţít jako čítanku či
podklad pro samostatnou práci studentů. Za pomoc s grafickou úpravou textu a korekturami
děkuji Mgr. Vratislavu Hanzlíkovi a Mgr. Petru Balcarovi.
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ÚVOD
Častou otázkou, kterou studenti při hodinách i posluchači při přednáškách kladou, je otázka:
Proč zrovna Ţidé? Proč v historii i současnosti budí tolik emocí aţ nenávisti? Odtud je jenom
krůček k pseudologickému pokusu o vysvětlení, jak jej formulovala na jednom semináři
mladá dívka: „Něco špatného přece MUSELI udělat, kdyţ byli tolik pronásledováni…“
Odpověď nikdy nemůţe být jednoduchá a stručná, nicméně je důleţité před samotným
výkladem holokaustu shrnout studentům nejen informace o Ţidech a ţidovství, ale také
historický přehled dějin Ţidů v Evropě a příčin jejich středověkého pronásledování. Bez
tohoto výkladu ztrácí téma holocaustu kořeny a historicko-kulturní souvislosti.
ŢIDÉ
Ţidé (ve starověku „Izraelité“) jsou starověké etnikum a náboţenská skupina. Český termín
„Ţidé“ pochází z francouzské výslovnosti hebrejského označení jednoho ze dvanácti
izraelitských mytických kmenů „Judejci“ podle mytického praotce Judy (Jehudy). Termín se
pouţívá pro Izraelity po zničení jeruzalémského Chrámu římskými vojsky v roce 71 n. l.
V dalších stoletích postupně většina obyvatelstva odešla do vyhnanství v jiných zemích – tzv.
diaspory (řecky „rozptýlení“).
Původ Izraelitů a formování víry v jediného Boha JHWH je stále předmětem diskusí biblistů a
archeologů. Jak etnikum, tak náboţenství se formovalo postupně. Od 7. století př. n. l. byl kult
centralizován do Jeruzaléma a byl uctíván jediný muţský Bůh JHWH (původně patrně
kmenový bůh pouštních Semitů). Po druhém zničení Chrámu Římany kněţskou a královskou
elitu vystřídali ve vedení poraţeného lidu učenci, vzešlí z tzv. farizeů (hebrejsky „perušim“ –
„oddělení“). Farizeové, líčení v Novém Zákoně spíše v negativním světle, byli ve skutečnosti
důmyslní interpreti náboţenských textů, na jejichţ základě tvořili pravidla a zákony
kaţdodenního ţivota lidu (tzv. náboţenské právo – „halacha“). Tento ojedinělý projekt
záchrany etnické a náboţenské skupiny v bezprostředním ohroţení asimilací do silnější a
rozsáhlejší populace římské říše byl postaven na práci s náboţenským textem (chápaným jako
„boţí Slovo“), vytvářením specifického ţivotního stylu úzce spjatého s náboţenstvím a tím
zachování identity, ať ţijí Ţidé v rozptýlení kdekoliv na světě. Zároveň ale vedle nařízení
upravujících vnitřní fungování vznikajících ţidovských komunit tito učenci („rabíni“ od
hebrejského „rav“, „pán“ a „rabbi“, „můj pán“) formulovali důleţitý zákon „Dina dimalchuta dina“, „Zákon země, ve které ţiješ, budiţ tvým zákonem“. Ať tedy ţili Ţidé
kdekoliv na světě a dodrţovali pravidla svého náboţenství, byli vţdy loajálními občany země,
ve které ţili.
Ţidem se člověk můţe stát původem (narodí se ţidovské matce, tj. matrilinearita) či konverzí
k judaismu (proselytismus). Tato skutečnost odráţí dvojí povahu ţidovské identity – jde o
etnickou příslušnost (v novověku mluvíme o „národnosti“) i náboţenskou příslušnost. Teprve
v 19. století v době vzniku pseudovědeckých rasistických teorií bylo ţidovství definováno
pouze na etnickém, národnostním základě. Za holocaustu byli pronásledováni i Ţidé, jejichţ
předci či oni sami konvertovali ke křesťanstvím či byli bez náboţenského vyznání.
Náboţenství Ţidů – judaismus – vyznává jediného Boha („Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh,
Hospodin je jediný“ – vyznání víry nacházející se v Bibli v Páté knize Mojţíšově 6:4). Tento
Bůh dal podle mýtu svému lidu Izraeli na hoře Sinaj učení včetně pravidel ţivota, jejichţ
cílem je „svatost“ („Buďte svatí, neboť i já jsem svatý“). K plnění tohoto poţadavku slouţí
zákony a pravidla, která rabíni doslovněji či volněji odvozují z textu Hebrejské Bible
(„Starého Zákona“), a mají tudíţ autoritu „boţího Slova“. Pravidla se týkala kaţdého
myslitelného aspektu náboţenského, společenského, rodinného i osobního ţivota.
Zdůrazňovala odpovědnost jedince vůči sobě, kolektivu i Bohu, dobročinnost, rodinnou a
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komunitní soudrţnost. Jejich formulování a odvozování ze symbolického a ekliptického
hebrejského jazyka a z mnohovrstevných talmudických (pobiblických) diskusí zachovávalo
poměrně široký prostor pro alternativy a moţnosti řešení dle konkrétní situace, času a
prostoru. Pravomoci učenců jako vůdčí elity byly decentralizované, jejich autorita spočívala
na váze jejich osobnosti, učenosti a věhlasu. Důraz na studium, vzdělání a práci s textem vedl
k vysokému procentu gramotnosti muţů i ţen v ţidovských komunitách, rozvoji jazykových
schopností (podpořenými častým stěhováním) , důraz na osobní odpovědnost a aktivitu vedl
k podnikavosti, tříbení diplomatického jednání a schopnosti uplatnit se i v cizím prostředí. Na
rozdíl od křesťanství judaismus není vyhroceně dualistický (Bůh je jediný, nemůţe mít
„temnou opozici“) a střízlivě, realisticky pracuje s nejednoznačnou lidskou přirozeností
včetně přirozenosti tělesné, kterou nijak nepopírá ani neodsuzuje. Hmotný svět, ve kterém
ţijeme, vnímá pozitivně („Bůh stvořil svět a viděl, ţe je dobrý“) jako příleţitost k rozvoji
lidských schopností a k pomoci Bohu svět zlepšit („tikkun olam“ – „náprava světa“). Témata
posmrtného ţivota či nadpřirozeného spasitele („Mesiáše“) nejsou v judaismu prioritou.
Leitmotivem veškerého náboţenského ţivota a tedy neustále přítomným motivem ţidovského
vědomí je touha a odhodlání vrátit se do své původní země – Izraele a ukončit statut
vyhnanců. Kaţdý rok se při největším ţidovském svátku Pesach (po prvním jarním úplňku)
zpívá píseň „Příští rok v Jeruzalémě…“. Historická skutečnost vzniku sionismu, návratu Ţidů
do Izraele (resp. Palestiny) a vzniku státu Izrael v roce 1948 je tedy z historického nadhledu a
se znalostí ţidovského myšlení logickou a přirozenou součástí dějin Ţidů. Proto také
souhlasím s názorem těch historiků, kteří tvrdí, ţe holocaust nebyl příčinou vzniku státu
Izrael. Souzním s názorem izraelského historika Jehudy Bauera, ţe „opak je pravdou. (Stát
Izrael) vznikl navzdory holocaustu, neboť zabránil ţidovskému státu, aby jej při vstupu do
ţivota doprovázely jako jeho novopečení občané miliony Ţidů, kteří byli zavraţděni. Je však
určitě správné říci, ţe zachránění evropští Ţidé a zvláště ti z poválečných uprchlických táborů
měli nesmírně důleţitou úlohu ve vývoji, který umoţnil palestinským Ţidům bojovat za
nezávislost…. Stát Izrael je především výtvorem generací, jeţ předcházely holocaustu a které
v Palestině zbudovaly základy pro boj za nezávislost.“ (Úvahy o holokaustu, str. 258)
Svojí specifickou identitou tvořili Ţidé ve společnostech, ve kterých ţili, jasně oddělenou a
odlišnou komunitu. To bylo nápadné zvláště v křesťanské Evropě. (V muslimských zemích
byla odlišnost oslabena příbuzností etnika, jazyka i náboţenství Ţidů a Arabů.) Křesťanství se
jiţ při svém vzniku silně vůči judaismu vymezovalo a tato sebevymezující, dualistická
(protivníka obviňující) rétorika zůstala zachována aţ do 20. století.
KOŘENY ANTIJUDAISMU
Ve starověku bylo vyznávání jediného Boha, kterého navíc nelze pojmenovat ani zobrazit,
neboť nemá konkrétní podobu, neobvyklou a odlišnou náboţenskou praxí. Proto jiţ v době
antiky byli Ţidé cílem antijudaistických pomluv (např. ţe ve svatyni svatyní Chrámu
v Jeruzalémě, kam měl přístup pouze jednou za rok velekněz, uctívají oslí hlavu). Odlišný
ţivotní styl také povzbuzoval mnohé útoky (o šabatu odpočívají, protoţe jsou líní, vepřové
maso nejedí jako rituálně nečisté, protoţe se kdysi na poušti nakazili od vepřů leprou).
Muţská obřízka, rozšířený starověký úkon, ale pouze pro Ţidy v rámci náboţenských příkazů
povinný, přitahovala sexuální uráţky.
Texty Nového Zákona, ač vyrůstají ze ţidovské tradice a jejich autory jsou částečně Ţidé,
fixují četná protiţidovská obvinění a klišé. Jiţ jen rozlišení křesťanského „Nového Zákona“,
resp. „Nové Smlouvy“, a „Starého Zákona“, je hodnotícím ideologickým rozdělením, které
vnímá křesťany jako „nový Izrael“. Podle křesťanského učení Bůh svoji smlouvu se Ţidy
rozvázal a jeho novým vyvoleným lidem jsou právě křesťané. V textu je verš, který implikuje
kolektivní vinu Ţidů za smrt Jeţíše Nazaretského (z křesťanského pohledu Boha), a
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s ohledem na autoritu „boţího Slova“ textu Bible měl tragický dopad na ţivoty Ţidů
v křesťanských zemích do 20. století („Kdyţ Pilát viděl, ţe nic nepořídí, ale ţe pozdviţení je
čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: „Já nejsem vinen krví toho člověka, je
to vaše věc.“ A všechen lid mu odpověděl: „Krev jeho na nás a na naše děti!““ Matoušovo
evangelium 27:24-25). Slovo „Ţidé“ či „farizeové“ v textu Nového Zákona nabývá významu
„nepřátelé“, „odpůrci“. V Janově evangeliu jsou Ţidé v apokalyptickém jazyce ztotoţněni
s ďáblem.Křesťanství do značné míry převzalo řecký dualismus, rozštěp těla a ducha a
zneváţení (niţší ocenění) těla, coţ následně vede ke zneváţení ţidovských pravidel
kaţdodenního ţivotního stylu spjatého s tělem (rituálně čistá strava, manţelská sexualita,
rituální očista po menstruaci aj.).
Kdyţ se po roce 330 stalo křesťanství státním náboţenstvím, byla ostatní náboţenství, zvláště
pohanství a formující se rabínský judaismus, postupně diskriminována. Četná omezující
opatření ztěţovala ţivotní podmínky nekřesťanů, byli společensky stigmatizováni a
odsuzováni. Církevní činitelé formulovali „teorii svědeckého lidu“, podle které byli Ţidé
„bohovrahy“ a jejich špatná sociální situace je důkazem jejich viny. „Vítězná církev“ je
v ikonografii znázorňována jako mladá, ctnostně zahalená dívka s korunou, drţící v jedné
ruce kostel a ve druhé hůl, „poraţená synagoga“ je znázorňována jako oslepená dívka se
spadlou korunou, v jedné ruce zlomenou hůl a ve druhé rozbité desky zákona (příp. u nohou
had). Koncem 6. století formuloval Řehoř Veliký teorii, podle které Ţidé Jeţíše nepřijali
nikoliv z neznalosti, ale ze zatvrzelosti – věděli, ţe je Mesiáš, ale zavrhli ho. K podpoře
protiţidovských argumentů byly zneuţívány z kontextu vytrţené texty Bible a Talmudu,
jejichţ pluralitní, kritické a s mnohoznačným hebrejským jazykem spojené výroky byly
chybně či bez komentáře překládány. Ţidé se v křesťanské společnosti stali stínovou skupinou
„jiných, odlišných“ (psychologický termín „the Other“), na kterou byly promítnuty negativní
stereotypy a z křesťanského vědomí vytěsněné obsahy (zvláště ze zneváţené oblasti hmoty,
sexuality a peněz či násilí a agresivity). Postavení Ţidů tak odráţí dualitní charakter
křesťanského vědomí (světlý – tmavý, dobrý – špatný, boţský – ďábelský, duch – tělo, láska
– nenávist, ctnost - sexualita).
Jan Chrysostomos (Zlatoústý), křesťanský učenec a kazatel, 4.století
„Synagoga je horší neţ bordel…je to doupě lupičů a sídlo divé zvěře…chrám démonů
oddaných modlosluţbě…útočiště banditů a zhýralců a jeskyně ďáblů, to je to zločinné
shromáţdění Ţidů…místo schůzek Kristových vrahů…dům horší neţ kořalna…brloh zlodějů,
dům neslavné pověsti, příbytek nepravosti, útočiště ďáblů, jícen a propast zatracení.“
(cituje Michael L. Brown, „Máme ruce od krve. Tragický příběh „církve“ a ţidovského
národa“, vyd. ICEJ – Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, 2001, str. 24)
Ve středověku se situace Ţidů ještě více zhoršila, zvláště po zavedení protiţidovských výnosů
IV. lateránského koncilu v letech 1214-1216. Koncil mj. odsouhlasil zaloţení církevních řádů
dominikánů a františkánů za účelem „šíření jediné pravé křesťanské víry a potlačení
sektářství“. Z řad těchto mnichů pocházeli nejfanatičtější protiţidovští kazatelé a
podněcovatelé pogromů, dominikánskému řádu byla svěřena instituce inkvizice (vyšetřování,
soud a potrestání „sektářů, heretiků a nevěřících“.) Po zformulování učení o hostii jako těle
Jeţíše Krista byla dosavadní protiţidovská obvinění (z vraţdy a mučení křesťanských dětí,
z jejichţ krve měl být pečen velikonoční chléb maces, znásilňování křesťanských panen či
lízání vemene a výkalů svině, symbolu hrabivosti a chtivosti majetku) rozšířena o obvinění
z krádeţe hostie a jejího mučení. Ţidé nesměli vstupovat do řemeslnických cechů, tj. řemesla
směli vykonávat pouze pro svoji vlastní potřebu, a nesměli vlastnit zemědělskou půdu. Jediná
povolená zaměstnání pro ně byla obchod a finančnictví. Byli segregováni do vymezených
částí měst (ţidovské ulice či čtvrti), později uzavřených a hlídaných (ghetto). Pro okamţité
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rozlišení od ostatních skupin obyvatelstva nosili zvláštní označení: ţlutá kolečka na oděvu,
odlišné límce či klobouky apod.
Ţidé byli majetkem panovníka („sluţebníci komory“, tj. královské pokladny), feudálního či
církevního pána a byli ceněni především jako zdroj mimořádných daní. Jako s majetkem
s nimi bylo také nakládáno (např. Karel IV. „splatil“ svůj dluh vůči norimberským měšťanům
přenecháním „své“ ţidovské komunity k pogromu a rabování, tj. dluh byl „splacen“
ţidovským majetkem). Někteří vládci a představitelé „své“ Ţidy ochraňovali, jiní je vydírali a
ještě jiní je nechali napospas drancujícím obyvatelům. Pozitivním příkladem spolupráce
panovníka či šlechtice a Ţidů je Polsko od 15. do 17. století a Morava od 17. století. Na
pozvání polských králů Ţidé přišli do země, kde díky své gramotnosti a podnikatelské
vyspělosti zaujali místa prostředníků mezi vyššími stavy a převáţně zemědělským
obyvatelstvem. Na Moravě ţili Ţidé ve stejně privilegovaném chráněném postavení správců
a nájemců šlechtického majetku. V době vyhnání Ţidů z českých zemí za Ferdinanda II.
Habsburského (17. století) či Marie Terezie (18. století) si moravští šlechtici „své“ Ţidy
udrţeli.
Ani reformní hnutí uvnitř církve a vznik protestantismu nezměnilo systémové pronásledování
Ţidů.
Martin Luther, německý kněz a reformátor, jeden z otcŧ protestantství, 15./16. století:
„Za prvé, jejich synagogy je nezbytné podpálit…Za druhé, jejich domy v kaţdém případě
musí být strţeny a srovnány se zemí… Za třetí, měly by se jim sebrat všechny jejich
modlitební knihy a Talmud…Za čtvrté, jejich rabínům se musí pod hrozbou smrti zakázat
veškeré další vyučování… Za páté, Ţidům by měly být odebrány všechny pasy a cestovní
privilegia… Za šesté, měli by skončit s lichvou (půjčováním na úrok)… Za sedmé, dejme
mladým a silným Ţidům a Ţidovkám cepy, sekery, motyky, rýče, přeslice a vřetena, nechť si
dobývají svůj chléb v potu tváře… Měli bychom ty ničemné líné kůţe špinavé vyhnat z naší
společnosti…Pryč s nimi… Shrnuto a podtrţeno, drazí princové a šlechtici, kteří máte na
svých panstvích Ţidy, nevyhovuje-li vám tato moje rada, pak si klidně nalezněte něco lepšího.
Hlavně, abychom se vy i jiţ definitivně zbavili Ţidů, toho nesnesitelného ďábelského
břemene.“
(cituje Michael L.Brown, „Máme ruce od krve. Tragický příběh „církve“ a ţidovského
národa“, vyd.ICEJ – Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, 2001, str. 27)
Zajímavým materiálem pro studium holocaustu je tragický osud španělských Ţidů po tzv.
„znovudobytí“ Španělska křesťanskými katolickými vládci ve 14. - 15. století. Ţidé (i
muslimové) byli postaveni před volbu buď konvertovat ke křesťanství, nebo emigrovat ze
země (a zanechat v ní veškerý majetek). Ţidé, kteří se rozhodli v zemi zůstat a konvertovali,
byli neustále sledováni, zda nedodrţují zákony judaismu, a jejich udávání se stalo zdrojem
příjmů mnoha občanů. Jejich potomci zvaní „marané“ (ze španělského „marranos“, „prasata“,
oni sami sebe nazývali „anusim“, „donucení, znásilnění“) nemohli zastávat vyšší funkce a
úřady: ti, kdo je zastávat chtěli, museli dokazovat, ţe do čtvrté generace neměli ţidovské
předky. Ukázalo se tak, ţe ani konverzí nelze protiţidovské nenávisti uniknout. Zásadní je ale
skutečnost, ţe toto vše bylo organizováno na státní úrovni, tj. nešlo o spontánní útoky davu,
ale o organizovanou politiku.
Novověk postupně uvolnil segregaci ghett, ve které Ţidé ţili. Po francouzské revoluci
získávají občanská práva a v 19. století se postupně zapojují do většinové společnosti. Tento
proces je při bliţším pohledu fascinující - během jedné generace se Ţidé z utlačovaných a
stigmatizovaných obyvatel stali vzdělanými, úspěšnými občany. I kdyţ mezi nimi bylo
mnoho chudiny, řemeslníků, dělníků či drobných obchodníků, vybírali si i nekolektivní
povolání, kde se společensky zviditelnili: byli podnikatelé, lékaři, vědci, finančníci, mecenáši,
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umělci, novináři, advokáti. To byl patrně jeden z důvodů výbuchu antisemitismu v 80. letech
19. století: většinová společnost s údivem zjistila, ţe „najednou je všude plno Ţidů“.
K odůvodnění tohoto úspěchu připomeňme, jaké osobní a občanské vlastnosti podporuje
ţidovské náboţenství a ţivotní styl: osobní i komunitní odpovědnost, vzdělanost, sociální
cítění a společenskou angaţovanost. Neustálá proměnlivost ţivotních podmínek ve
vyhnanství tříbila přizpůsobivost a pruţnost, schopnost hledat nové moţnosti řešení, učit se
nové věci, rozvíjet jazykový talent a zvládat vysokou mobilitu. Práce s náboţenskými texty
podporovala schopnost soustředění, ponoření do problému, pozornost a gramotnost.
„Osvícenství 18. století a revoluce vycházející z jeho idejí podstatně oslabily vliv církví na
veřejný ţivot, ale nepopřely křesťanské, přesněji řečeno křesťansko-ţidovsko-antické základy
evropské civilizace. Otevřely cestu k sekularizaci… Tato nová situace konečně přinesla plné
zrovnoprávnění ţidovské menšiny, bez jejíhoţ intelektuálního vkladu si vŧbec nelze
představit kulturní a vědecký vzestup moderní Evropy.“
(Jaroslav Pánek, „Mezi minulostí a budoucností našeho domova: Malá úvaha nad Evropou“,
http://www.vesmir.cz/clanek/mezi-minulosti-a-budoucnosti-naseho-domova ),
TERMÍN „ANTISEMITISMUS“
Slovo „semitský“ je lingvistický termín označující skupinu neindoevropských jazyků. Do této
skupiny patří mj. hebrejština a arabština, do rozšířené skupiny hamitosemitských jazyků patří
etiopské jazyky. Termín byl ve druhé polovině 19. století pouţit v protiţidovské
pseudovědecké literatuře ve smyslu „ţidovský“ (Ernest Renan hovoří o „semitských rasách“
v protikladu k rasám „árijským“). Termín „antisemitismus“ nabyl významu „proti Ţidům,
ţidovskému, ţidovství“. V protiţidovské literatuře začal být pouţíván jako „vědečtější
termín“ pro německý výraz „Judenhass“, „nenávist vůči Ţidům“. Za autora termínu je
povaţován Wilhelm Marr (1873). V roce 1889 Edouard Drumont zakládá stranu Antisemitská
ligu Francie, ve Vídni pouţívá otevřeně antisemitskou a rasistickou rétoriku starosta a člen
Křesťanské socialistické strany Karl Lueger. Evropské protiţidovské nálady vyvrcholily v 90.
letech 19. století (ve Francii Dreyfussova aféra, u nás v Rakousku – Uhersku tzv.
„hilsneriáda“). Hitler, který ţil několik let ve Vídni, ve svém pamfletu „Mein Kampf“
vyjadřuje otevřený obdiv vůči Luegerovi.
Termín tedy původně patřil do oblasti
pseudovědeckých teorií a populistické rétoriky.
REVIZE KŘESŤANSKÉHO ANTIJUDAISMU
Teprve II. vatikánský koncil v 60. letech 20. století přeformuloval antisemitské pasáţe
katolické teologie. V roce 1965 bylo zrušeno obvinění Ţidů z bohovraţdy.
„I kdyţ způsobili ţidovští představitelé Kristovu smrt, přece všechno, co bylo spácháno za
Kristova utrpení, se nemůţe bez rozdílu připisovat ani všem ţidům, kteří ţili tenkráte, ani
ţidům, kteří ţijí nyní. Církev je sice nový Boţí lid, přece se však ţidé nemohou představovat
lidem tak, jako by byli od Boha zavrţeni nebo zlořečeni, a jako by to vyplývalo z Písma
svatého.“ (Nostra Aetate 4)
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index.htm
Papeţ Jan Pavel II. se v 90. letech omluvil Ţidům za spáchané bezpráví, kterého se na nich
dopustila katolická církev. Omluvy jiných křesťanských církví předcházely i následovaly.
Papeţ byl také prvním nejvyšším představitelem katolické církve, který v duchu míru a
spolupráce navštívil synagogu.
Přetrvávajícími problémy zůstává omezená přístupnost vatikánských archívů (viz. dále část
„Po válce“), svatořečení mnoha aktivních antisemitů (např. Vincent Ferrera, fanatický
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dominikánský kazatel z doby španělského „znovudobývání“ve 14. - 15. století) či
v konzervativních kruzích (neuznávajících výsledky II. vatikánského koncilu) přetrvávající
antisemitismus („Kněţské bratrstvo sv. Pia X.“ – tzv. lefebvristé, stoupenci arcibiskupa
Marcela Lefebvrea, konzervativní polské kněţstvo, u nás konzervativní katolický Institut sv.
Josefa, aj.).
TERMÍN „HOLOKAUST“
Termín „holocaust“ („holokaust“) je odvozen z řeckého překladu hebrejského termínu „´ola“,
„zápalná oběť“. Termín se vyskytuje v Hebrejské Bibli v Pěti knihách Mojţíšových a je
přeloţen v Septuagintě (řeckém překladu Bible) jako „holokauston“. V období před druhou
světovou válkou byl pouţíván např. pro přírodní katastrofy (zemětřesení v San Francisku
1914) či masakry (genocida Arménů Turky v letech první světové války). Pro vyhlazení
evropských Ţidů začal být termín pouţíván aţ v 60. letech 20. století. Otázkou je, zda je
termín vhodný (Proč zápalná oběť? Komu?). Souhlasím s názorem, ţe vhodnějším termínem
je slovo hebrejského původu „šoa“ (anglicky „shoah“) ve významu „katastrofa“. S ohledem
na obecnou znalost a uţívání termínu „holocaust“ ho však také pro tuto práci volím.
Tip literatura: Mezi nejznámější historiky holocaustu patří Raul Hilberg. V jeho knize
„Pachatelé, oběti, diváci. Ţidovská katastrofa 1933-1945.“ (česky Argo 2002) má i pouhý
obsah psychologickou a informační hodnotu, kdy strukturuje totalitním reţimem dobrovolně i
nedobrovolně rozdělené skupiny lidí. Zdůrazňuji, ţe všichni byli právoplatnými občany svých
zemí.
Obsah knihy:
Část I: Pachatelé
Adolf Hitler. Úřady. Staří funkcionáři. Nováčci. Fanatici, surovci a pochybovači. Lékaři a
právníci. Zahraniční vlády. Zahraniční dobrovolníci.
Část II: Oběti
Ţidovští vůdci. Uprchlíci. Muţi a ţeny. Smíšená manţelství. Děti. Křesťanští Ţidé.
Privilegovaní, bojovníci a oţebračení. Nepřizpůsobiví. Ti, kdo přeţili.
Část III. Svědci
Národy v Hitlerově Evropě. Pomocníci, ziskuchtivci a zvědavci. Poslové. Ţidovští zachránci.
Spojenci. Neutrální státy. Církve.
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ČÁST I. PŘED VÁLKOU
 Téma: Hitlerova nenávist k Ţidŧm
Jedním z argumentů popíračů holocaustu je tvrzení, ţe Adolf Hitler, pozdější kancléř a
„vůdce“ Německa, v dochovaných dokumentech výslovně nepoţaduje usmrcení Ţidů.
Tvrzení můţe být vyvráceno následující zprávou. Dále je nutné přihlédnout k povaze jazyka
dokumentů německé „Třetí říše“ (viz. dále část „Válka a holocaust“ a „Po válce“).
Zpráva z médií: „Hitler psal o vyhlazení Ţidŧ uţ v dopise z roku 1919“, článek z 8.
června 2011 http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=703241
New York - Americké Středisko Simona Wiesenthala získalo vlastnoručně podepsaný dopis
z roku 1919, v němţ Adolf Hitler odhaluje svůj nenávistný postoj k ţidovskému národu.
Dopis je dosud nejstarším dochovaným vyjádřením Hitlerova chorobného antisemitismu.
„Jedná se o jeden z nejdůleţitějších dokumentů v historii Třetí říše," uvedl rabín Marvin Hier
na tiskové konferenci, kde ţidovská organizace pro ochranu lidských práv nový „úlovek"
představila.Hier, zakladatel a šéf Wiesenthalova střediska, novinářům ukázal zaţloutlý
čtyřstránkový strojopis, na němţ byly nejdůleţitější Hitlerův vlastnoruční podpis a věta, kde
Hitler pouţil slovní spojení „Entfernung der Juden", tedy "odstranění Ţidů", coţ, jak píše,
povaţoval za hlavní úkol německé vlády. „V roce 1919 to napsal, o dvaadvacet let později, uţ
jako německý kancléř, na tom začal pracovat," cituje rabína zpravodajská stanice CNN.Dopis
pochází z doby, kdy Adolf Hitler jako třicetiletý veterán z první světové války pracoval v
oddělení propagandy německé armády. 16. září 1919, na ţádost nadřízeného kapitána Carla
Mayra, Hitler formuluje návrh oficiálního stanoviska německé armády k Ţidům. Materiál byl
vypracován pro tehdejšího člena vojenské rozvědky Adolfa Gemlicha. „Ţidovství není
náboţenství, ale rasa, která je konzervovaná tisíci let příbuzenského kříţení. Jejím
příslušníkům jde jen o moc a peníze. Lidé s těmito touhami a ambicemi ţijí vedle nás a mají
stejná práva," rozvádí dál Hitler svou obsesi. Pogromy, které se odehrávaly v Rusku, byly pro
Adolfa Hitlera málo. „Je třeba Ţidy odstranit a to dokáţe jen vláda národní síly, nikoliv
slabosti," uzavírá pozdější říšský kancléř. Středisko Simona Wiesenthala dopis koupilo od
soukromého prodejce za 150 tisíc dolarů a v červenci jej umístí do stálé expozice v Muzeu
tolerance v Los Angeles.
Stejnou zprávu přinesl ve stejný den i Jerusalem Post.
www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=224117
Propaganda uţ v době první světové války vytvářela dojem zaostalého Východu, jehoţ
obyvatelé nejsou schopni se o zemi postarat za pomoci účinné organizace a moderních
technologií. Východ byl vykreslen jako rozlehlý prostor pro moţnou kolonizaci.
Katrin Himmlerová: Bratři Himmlerové. Příběh německé rodiny
Německá historička a novinářka Katrin Himmlerová napsala knihu o rodině Himmlerových,
která je nejen kvalitní historickou studií, ale i činem léčení rodové a kolektivní paměti.
Autorka je praneteří Heinricha Himmlera, velitele SS a jednoho z hlavních vykonavatelů
holocaustu. (Viz. dále část „Léčení“.)
„Obraz Východu jako „prostoru špinavého a vyţadujícího očistu, expanzivního, ohroţujícího,
podmanitelného a vyţadujícího podmanění“ ještě upevnila (první světová) válka, jak píše
historička Sarah Jansenová ve své studii „Škůdci. Historie vědeckého a politického konstruktu
1840 – 1920“. Tento obrázek šířili také na „domácí frontě“ zejména lékaři a sociální
hygienikové, a ţivili tak představu „etnického pročišťování“ okupovaných území. V sérii
memorand „pěti hospodářských svazů“ i v intelektuálních kruzích se od roku 1915 intenzivně
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uvaţovalo o návrhu, aby se území, jeţ by byla anektována, zabírala … – co se má stát
s tamějšími „neţádoucími“ lidmi, zůstávalo nezodpovězeno. Moţná ţe z této debaty o
domnělé „primitivnosti“ východních národů něco ve škole či doma pochytil i čtrnáctiletý
Heinrich (Himmler).“ (str. 41)
 Téma: Krize demokracie v Německu po 1. světové válce
První světová válka vyvolaná touhou evropských velmocí po mocenské nadvládě a územních
ziscích předznamenala zborcení hodnot středostavovských, poměrně stabilních společností
druhé poloviny 19. století. Optimismus z nabytí liberálních svobod a práv pro mnohem širší
vrstvy obyvatelstva (v neposlední řadě evropských Ţidů) nestačil na to, aby odolal fantaziím o
vojenském získání moci. Dobové materiály dosvědčují, ţe mladí muţi šli do války
s nadšením, přesvědčeni, ţe do zimy 1914 skončí a nutně dojde ke společenským změnám
v jejich prospěch.
Pavel Kosatík, „Sám proti zlu: Ţivot Přemysla Pittra (1895 – 1976)“
Pavel Kosatík (1962) je historik a spisovatel zabývající se českou historií 19. a 20. století a
významnými politickými a kulturními osobnostmi.
„Do zimy budou z frustrovaných dědiců rodových firem bohatýři, kteří za svou novou
totoţnost nebudou muset být nikomu (rozumí se svým otcům a starším muţským příbuzným)
vděční.“
„Vojáci první světové války, věkem ještě skoro děti, vehnáni do situací, na něţ eticky
nestačili, se provinili zabíjením dřív, neţ si svou odpovědnost dokázali uvědomit. U některých
pak následovalo pokání, u mnoha však jenom neláska ke starému světu, který to způsobil – a
volání po světě jiném, novém, který krev z mladých rukou opět smyje tím, ţe dovolí na ni
nemyslet. Z téţe nenávisti ke starému světu, hnané vpřed záţitkem viny, se pak rodily zcela
protikladné ideje. Návrat zpět, před válku, nechtěli ani mladí komunisté, ale ani mladý
německý válečný veterán Adolf Hitler.“
Katrin Himmlerová: Bratři Himmlerové. Příběh německé rodiny
„Uţ od devadesátých let 19. století existovaly přísně vojensky orientované branné svazy
mládeţe, které byly podřízeny měšťanským nacionálním spolkům a které vedli důstojníci.
Jejich cílem byla výchova příštích generací „k poslušnosti vůči otci, matce, učiteli a
vychovateli“, „v občany věrné panovníkovi, milující vlast a hrdé na vlast“ a v neposlední řadě
„k válečnému duchu a pěstování téhoţ.“ …Od roku 1915 členy i Gebhardt a Heínrich. (str.
42)
Válka a poválečné dohody Versailleského míru, zvláště finančně náročné reparace, uvrhly
poraţené Německo do těţké ekonomické a sociální situace. Výsledek války nebyl vnímán
jako ideologické selhání velmocenských a koloniálních snů, tj. vlastní chyba, ale jako
nespravedlivá poráţka a „zrada“ vnitřních nepřátel, zvláště umírněných politiků, pacifistů,
sociálních demokratů a komunistů. To přivedlo Německo téměř na okraj občanské války.
Důleţitým a stabilizačním krokem bylo ustavení spolkové republiky (tzv. Výmarská republika
oproti předválečnému císařství) a přijetí demokratické spolkové ústavy (1919). Přes všechny
těţkosti byla v roce 1919 přijata demokratická spolková ústava a ustanovena spolková
republika, tj. byly vytvořeny zákonné předpoklady pro demokratické fungování společnosti.
Tato republika skončila v roce 1933, kdy Adolf Hitler coby říšský kancléř po poţáru Říšského
sněmu (27. února 1933) vyuţil situace a donutil prezidenta Paula von Hindenburga k vydání
tzv. Dekretu o poţáru Říšského sněmu. Ten zásadním způsobem omezil občanské svobody:
pozastavil „do odvolání“ platnost ústavních zákonů týkajících se osobní svobody, svobody
projevu, svobody tisku, práva telefonního a shromaţďovacího, a poštovního tajemství. Bylo
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zakázáno shromaţďovat se, omezeno vydávání tisku (zvláště sociálně demokratického a
komunistického) a začalo zatýkání skutečných i potenciálních politických odpůrců.
Joachim Fest: Já ne! Bolestné zrání v době nacismu
Joachim Fest (1926 – 2006) byl německý historik a publicista. Vystudoval historii,
germanistiku, sociologii a dějiny umění. Významným způsobem se zapojil do poválečné
diskuse o nacistickém Německu. Je autorem oceňovaných biografií Adolfa Hitlera (1973) a
Alberta Speera (1999). Kniha „Já ne!“ je autobiografií z doby dětství a mládí v nacistickém
Německu. Vedle autora je stěţejní postavou knihy autorův otec, křesťan, povoláním úředník a
předválečný člen Hitlerem zakázané politické strany, který odmítl kolaborovat s nacistickým
reţimem.
„Původ, ţivotní cesta a síla přesvědčení poskytly mému otci čtyři cíle, z nichţ kaţdý se zdál
nepodobný těm ostatním a kaţdý, postavený proti zbývajícím třem, vytvářel jejich vzájemnou
neslučitelnost. V jeho případě byly však veškeré protichůdnosti eliminovány silou jeho
osobnosti a kaţdá z těchto myšlenkových linií přispěla svým dílem k jeho nepoddajnosti vůči
nacistickému reţimu. Přes problémy se zaloţením výmarské republiky, které zřetelně viděl,
byl přesvědčeným republikánem. Těţkosti daného okamţiku nesměly nikdy zpochybnit
princip, slýchali jsme ho častokrát říkat a kaţdý z nás sourozenců zaţil později sám
rozhořčení, kdyţ se po skončení Hitlerovy diktatury objevil široce rozšířený ospravedlňující
argument, ţe v letech 1932/33 byla jen volba mezi NSDAP a komunistickou stranou a
s Hitlerem se jen zvolilo menší zlo. Copak se nemohla, jak potom oponoval, moudřeji a
především zodpovědněji vůči republice volit ať jiţ sociální demokracie, Centrum nebo
liberálové? Ve skutečnosti chyběl tehdy všem, kteří později mluvili o situaci bez východiska,
rozum a věrnost státu. Kromě toho také bojovná rozhodnost…“ (str. 35)
Siegfried Knappe: Soldat. Vzpomínky německého vojáka, 1936 – 1949
Kniha je unikátní výpovědí německého vojáka (postupně se stane důstojníkem). Zachycuje jak
předválečnou atmosféru „budování“ Hitlerova Německa, tak vypuknutí války, ruské taţení,
ústup, boje o Berlín a zajetí v ruském zajateckém táboře. Knappe zajetí přeţil a po návratu do
svého domova, který se mezitím stal komunistickou Německou demokratickou republikou, se
s rodinou rozhodl pro emigraci do USA. První ukázka je z doby, kdy jako mladík, student
vojenské akademie, v roce 1936 lyţuje se svými přáteli v horách a je přítomen této diskusi:
„Najednou jsme si uvědomili, ţe pan Hoffer u vedlejšího stolu zvyšuje hlas. „Hitler nás
zatáhne do další války!“ prohlásil právě důrazně. „Jak to můţeš tak říct?“ ptal se jeho partner.
„Protoţe Hitler je hazardér a ti nikdy nepřestanou, dokud všechno neprohrají.“
„Já jenom nevím, jak jsi na něco takového vůbec přišel,“ odpověděl mu jeho šachový
protihráč. „Dal lidem práci, vybudoval skvělou ekonomiku, zastavil všechny politické třenice
a pouliční rvačky, postavil dálnice, roztrhal Versailleskou smlouvu, vrátil národu sebevědomí
a dokonce znovu získal Porýní.“ Druhému starému pánovi konečně došel dech.
„Jenţe kde se vzala všechna ta pracovní místa?“ doráţel na něj Hoffer. „Vznikla tak, ţe Hitler
vybudoval zbrojní průmysl. Co myslíš, ţe má v plánu se všemi těmi zbraněmi? Bude se na ně
jen tak dívat, ne? A na ulicích uţ se neperou politické bojůvky prostě proto, ţe většinu svých
odpůrců – a taky spoustu Ţidů – pozavíral do koncentračních táborů.“
Všichni jsme letmo pohlédli na Michaelise, který byl Ţid. „Jak potom můţeš říct, ţe je Hitler
hazardér?“ odporoval druhý diskutér.
„Co myslíš, ţe by se stalo, kdyby se Francouzi postavili na odpor, kdyţ naše vojska zabírala
Porýní?“ zeptal se pan Hoffer. „Smetli by tu naši ubohou armádičku jako pírko. Jenţe Hitler
to hrál jako poker a vsadil na to, ţe nepřítel ten jeho bluff neodhalí. Tuhle hru vyhrál a moţná,
ţe jich vyhraje ještě několik, jenţe nakonec to přeţene, protoţe hráči nikdy nedokáţou
přestat, dokud vyhrávají. Vţdycky sázejí tak dlouho, aţ prohrají.“
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„Ale vţdyť on chce získat nazpět jenom to, o co nás připravili Versailleskou smlouvou,“
protestoval jeho společník. Pan Hoffer vstal a přešel ke krbu, kam si vyklepal dýmku.
„Jenţe on nezůstane jen u toho,“ odpověděl. „Bude pokračovat, dokud nás nezavleče do další
války. A za jakou cenu?“ Otočil se a mávl rukou naším směrem. „Pravděpodobně za cenu
ţivota těchhle chlapců a milionů dalších.“
„To je ale starý mrzout!“ zašeptal nám Friedrich. „No, nevím, jestli nemá pravdu,“ odporoval
mu stejně tiše Michaelis. Nikdo mu neodpověděl. Všichni jsme poněkud znejistěli vzhledem
k souvislosti mezi řečí starého Hoffera a Michaelisovým ţidovským původem.“ (str. 62-63)
V akademii si Knappe diskusi znovu připomíná…
„…Odpoledne jsme absolvovali jednohodinovou přednášku, která z větší části mluvila o
„nové a větší německé říši“. V jejím průběhu se mi do hlavy vkradla vzpomínka na varování
pana Hoffera, ale rychle jsem ji zahnal. Učili jsme se kázni, pořádku a vojenským rozkazům.
To všechno nám nemohlo uškodit a cítil jsem se velmi dobře.“ (str. 68)
… a po válce ji plně pochopí.
„Nutnost připustit, ţe moje vláda vlastně zavraţdila ohromné mnoţství Ţidů, mne uvrhla do
hluboké deprese. Pořád je pro mě obtíţné uvěřit, ţe Hitler byl osobně odpovědný za takové
akce, ale bez jeho souhlasu by nebyly moţné. Podle mé zkušenosti jedině starý pan Hoffer
dokázal nahlédnout, ţe Hitler nás povede k troskám. „Za jakou cenu?“ ptal se. Teď vím, ţe
dokonce ani pan Hoffer nedokázal předvídat tu strašlivou cenu, kterou Hitlerovi zaplatí
nejenom německý národ, ale celý svět. A byla to naše slepá, nezpochybňující víra, která mu to
umoţnila.“ (str. 265-266)
S historickým odstupem vnímáme, ţe v případě nacistického Německa došlo k souběhu
mnoha faktorů, jejichţ výsledkem byla vraţedná totalita. Můţeme diskutovat německou
tradiční úctu k vojenství, patriotismus a přesvědčení o jisté výlučnosti německé kultury. Dále
pocit poníţení z poráţky v první světové válce, posílený těţkou ekonomickou situací (včetně
světové ekonomické krize). Nastupující komunismus, který – stejně jako nacismus – nabízel
populisticky jasná, jednoduchá hesla a řešení, jejichţ dopady se ovšem nezohledňovaly. Roli
hrála přitaţlivost silových a mocenských řešení pro obyvatelstvo, spokojenost
s hospodářským rozvojem pod vedením kancléře Hitlera – aniţ by byl brán zřetel na
skutečnost, ţe rozvoj je spojen především s budování vojenského průmyslu. Obyvatelstvo
mlčky přihlíţelo likvidaci politické opozice, neprotivilo se stavbě prvních koncentračních
táborů. Ostatní státy protestovaly a nezasahovaly, objevili se i sympatizanté s Hitlerovým
reţimem. Olympiáda v Berlíně v roce 1936 není pozvanými zeměmi bojkotována a je
následně zneuţita k propagandistické reklamě nacistického reţimu.
Diskuse: Období nástupu totalitního reţimu je pro celou tematiku druhé světové války,
nacismu a holocaustu mimořádně důleţité. Studenti by měli pochopit nejen ekonomické a
sociální příčiny, ale i příčiny psychologické a „náhodné“. Stejně jako se – podle historika
Jehudy Bauera – nemusel stát holokaust, nemuselo dojít ani k nástupu totalitního reţimu. Pro
aktualizaci tematiky je uţitečné projít krok za krokem události a způsoby, jakými se totalitní
reţim dostává k moci (selhání kontrolních demokratických mechanismů, ovládnutí médií,
ovládnutí policie a armády, lţivá propaganda) a které pro své upevnění vyuţívá (např.
kontrola veškerých kolektivních i soukromých aktivit, mládeţnické organizace zajišťující
ideologický vliv jiţ od útlého mládí, členství ve sledovaných organizacích pro dospělé ad.)
Mohla se daná politická a sociální situace vyřešit jinak? Kdo mohl zareagovat jinak? Jak?
K čemu to mohlo vést? Jaká byla role médií a propagandy ve formování tzv. „obecného
mínění“?
Historii změnit nemůţeme, můţeme však posílit současné občanské povědomí – totiţ
přesvědčení, ţe stateční, angaţovaní jednotlivci spolupracující v kolektivu mohou vhodnými
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kroky neblahý vývoj společnosti ovlivnit. K situaci lze najít nespočet paralel z období
komunismu i současnosti (světem nebojkotovaná olympiáda v totalitní Číně, úsilí o sankce
vůči totalitnímu Íránu vyvíjejícímu jaderné zbraně, aj.)
 Téma: Volby v roce 1932
Katrin Himmlerová: Bratři Himmlerové. Příběh německé rodiny.
„Krátké fázi německé demokracie za výmarské republiky propůjčovaly podobu stálé vládní
krize, rozpadající se koalice a nové volby – to všechno určitě právě neposilovalo důvěru lidí v
parlamentní systém. Říšskému prezidentu Hindenburgovi, kdysi ještě za císaře Viléma II.
polnímu maršálovi, bylo formou nouzového zákonodárství přenecháváno stále více vládních
pravomocí. Dne 27. března 1930 se rozpadla poslední koalice utvořená z SPD, Centra a dvou
liberálních stran, pak začala fáze prezidentských diktatur, nejprve s kancléřem ze strany
Centrum Heinrichem Bruningem, pak od května 1932 s kancléřem Franzem von Papen z
pravého křídla strany Centrum. Tváří v tvář počtům nezaměstnaných stoupajícím do
astronomických výšek a zbídačování celých vrstev obyvatelstva se stále víc šířila atmosféra
paniky, strach ze ztráty zaměstnání, ze sociálního úpadku a z bídy. Vina se přičítala
„systému”, tedy výmarské republice. Velmi mnoho lidí podléhalo dojmu, ţe dostatek
rozhodnosti zdolat krizi mají jen nacionální socialisté se svým charismatickým „Vůdcem”.
Všechny touhy po vládě silné ruky, které existovaly zdaleka nejen mezi pravicově
orientovanými lidmi, dokázal tak jako nikdo jiný na svou osobu soustředit Adolf Hitler. Jeho
strana přitom v neposlední řadě profitovala z přímo epidemického přívalu voleb v letech před
rokem 1933, při kterých NSDAP mohla plně uplatnit svou nejvlastnější sílu, tedy politickou
agitaci. Její programová nejasnost a mnohoznačnost se přitom skoroo ani nepociťovala jako
nedostatek. Rostoucímu obdivu nebyl na škodu ani nárůst politického teroru, který provázel
předvolební bitvy: těm padly za oběť stovky komunistických a sociálnědemokratických
odpůrců, ale i téměř stejný počet nacionálněsocialistických „mučedníků”. (str. 103)
Jehuda Bauer: Úvahy o holocaustu
Jehuda Bauer (1926 v Praze) je vynikající izraelský historik holokaustu.
„V posledních svobodných volbách v předhitlerovském Německu v listopadu 1932 utrpěli
nacisté poráţku. V říšském sněmu přišli o 34 mandátů a ztratili dva miliony hlasů. Zůstali
největší stranou, avšak levice (krutě rozpolcená) měla v součtu 221 křesel proti jejich 196.
Zjevně právě proto, ţe prohráli volby, v nichţ komunisté získali, je pravicoví politikové
přestali povaţovat za reálnou hrozbu a rozhodli se je pouţít proti levici a středu – proto byl
Hitler na konci ledna 1933 jmenován kancléřem.“ (str. 47)
„Po knize Endlösung (Konečné řešení) (německý historik Gotz) Aly vydal novou práci
s názvem Hitler´s Volksstaat (Hitlerův lidový stát). V ní odpovídá na otázku, jak se
nacistickému reţimu podařilo přetvořit národ, který ještě roku 1932, a dokonce i počátkem
roku 1933 odmítal dát Hitlerově straně parlamentární většinu a jehoţ antisemitismus byl
mírnější neţ u některých jiných evropských národů, do národa, který podporoval vraţdění –
nejprve Ţidů a později i další. Nabízí se moţnost, ţe reţim obyvatelstvo uplácel. Pomocí
deficitního rozpočtu (nacisté přejali keynesiánství bez Keynese) a díky tomu, ţe německé
hospodářství se ještě před nástupem nacistů k moci začalo pozvedat z hlubin krize, se jim
podařilo radikálně sníţit nezaměstnanost. Povedlo se obnovit průmyslovou výrobu a
stabilizovat mzdy. Nacisté zvýšili důchody a vytvářeli obraz nastupující prosperity.
…Deficitní rozpočty pochopitelně šly na účet devizových rezerv. Daně zasáhly především
vyšší třídy, coţ zvýšilo lidovou podporu reţimu. Avšak i tato politika dosáhla hranice, za níţ
jiţ nemohla manévrovat, a koncem 30. let Německu opět hrozilo váţné nebezpečí inflace.
Pokračovat v politice uplácení Němců…a znovuvyzbrojování umoţnilo oloupení Ţidů. Tato
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loupeţ v posledním předválečném roce vynesla pět aţ devět procent státního rozpočtu, a to
bylo rozhodující. Pokračovat dál by bylo moţné pouze dobyvačnou válečnou politikou
rabování dobytých území, a především olupování Ţidů, kteří na nich ţili. …Jedinou cestou,
jak uhradit náklady války, byly další výboje a jedinou cestou, kudy se nacisté mohli dát, byla
krajní radikalizace jejich politiky a její základní vyjádření – vyhlazení Ţidů a konfiskace
jejich majetku. …“(str. 101)
 Téma: Příčiny úspěchu NSDAP v Německu
Joachim Fest: Já ne! Bolestné zrání v době nacismu
„Pustím-li se do okrajových poznámek k politickým poměrům a jejich rodinným
souvislostem, zbývá říci, ţe pohromy konce dvacátých let, zejména nezadrţitelný vzestup
Hitlera, napínaly naše nervy aţ k prasknutí. Současně se všude vynořovali, jako vţdy
v krizových dobách, podivní proroci, okultní doktoři s recepty na záchranu světa, sektářští
kazatelé a hlasatelé ráje, kteří s okázale koulejícíma očima líčili, jak je lidstvo předurčeno ke
zkáze. Jediná naděje pro něj spočívá v tom, ţe se prostřednictvím jejich poselství najde vůdce,
který vykročí rozhodným způsobem na osudovou cestu a udělí světu nové pokyny. Vyznali se
v nejbizarnějších spiscích z minulosti, scestných proroctvích, které se často zaráţejícím
způsobem shodovaly s jejich bláznovstvím. Můj otec začal brzy sbírat literaturu na toto téma.
Pováţlivé na těchto bizarních předpovědích bylo, ţe nepozorovaně braly republice půdu pod
nohama. Vzhledem k její zjevné bezmocnosti směrem dovnitř i ven, stávalo se nové státní
zřízení stále více synonymem pro hanbu, nečestnost a mocensko-politickou ubohost. Lidé
začali stále více a více zastávat názor, ţe romantické, hlubokomyslné, v duchovnu ponořené
Německo spáchalo zaloţením republiky metafyzickou zradu na sobě samém. Německá
kultura se nikdy neměla stát cenou za obrat k povrchní civilizaci Západu. K tomu se
přidávalo, ţe s rostoucí váţností krize se stávala potřeba po změně a laciné kratochvíli stále
nevázanější. …Tradiční hodnoty, které aţ dosud poskytovaly lidem v ţivotě oporu a směr, se
nyní začínaly všem drolit před očima. A mnozí se na té destrukci podíleli, povzbuzováni
dobovými hesly, která se všechna zaměřovala na zhroucení a ruiny – soumrak lidstva, ocelová
bouře, apokalypsa nebo zánik Západu. „Procesy chátrání“, řekl jeden z přátel mých rodičů,
poslanec strany Centrum Richard Schonborn, „se nejdříve ohlašují v oblasti pojmů.“ Země a
společnost, která pouţívala taková slova jako módní pojmy, nemohla přeţít.“ (str. 50)
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„Michael Wildt ve své důleţité práci („An Uncompromising Generation: The Nazi Leadership
of the Reich Security Main Office“) analyzuje strukturu Hlavního úřadu říšské bezpečnosti
(RSHA), jemuţ velel Reinhard Heydrich. Pod RSHA spadala kriminální policie, bezpečnost
včetně gestapa, a rovněţ Einsatzgruppen, likvidační komanda, která ve velkém mnoţství
zabíjela Ţidy v okupované části Sovětského svazu. Wildt velice přesvědčivě prokázal, ţe šlo o
byrokracii značně neobvyklého typu, patřilo by se vlastně říci, o antibyrokratickou byrokracii,
jiţ tvořili ideologičtí nacisté a nejradikálnější antisemité. Většina z nich měla univerzitní
vzdělání, mnozí byli právníci. …Zastávali ideologii zaměřenou proti státu a proti pruské
tradici, a to v tom směru, ţe odmítali jakékoli právní omezování národně socialistické
politiky, a tudíţ se stavěli proti základům starého pruského právního systému, který státu
nacistů předcházel. Wildt ukazuje, jak mylné je pokládat nacismus za pokračovatele pruského
státu. Příslušníci této intelektuální špičky, kteří byli také hlavními vrahy, si přáli, aby Vůdce
nebyl zdrţován ţádnými právními překáţkami – tedy ani národně-socialistickými zákony.
Byli přesvědčeni, ţe nový reţim se má zakládat na „vůli lidu“ (Volkswille), jeţ sama má být
zaloţena na zdravé lidové vůli vyjádřené Stranou a její politikou. Nejvyšším výrazem vůle
Strany pak má být svrchovaná vůle Vůdce. (str. 23)
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„Karl Marx označil vykořeněnou, neorganizovanou, nezaměstnanou, deklasovanou část
dělnické třídy za lumpenproletariát, elity nacistů můţeme označit za lumpenintelektuály – lidi
povětšinou bez zaměstnání, krajně zahořklé proti burţoazní společnosti, jeţ je z řady důvodů
odmítla…Tihle lumpenintelektuálové se nedostali k moci prostřednictvím volebních uren.
…Pokud existoval nějaký čistě německý fenomén připravující půdu pro nacismus, tak to
nebyl vzmáhající se antisemitismus v nejširších vrstvách, ale antisemitismus vzmáhající se
mezi intelektuální elitou. …Pro inteligenci byla rozhodujícím prvkem jakéhokoli plánu zabíjet
okolnost, ţe jej reţim prohlásí za zásadní součást utopického programu. …Takový dr. Josef
Mengele (měl dva doktoráty, medicíny a filosofie), hlavní postava mezi třiadvaceti lékaři,
kteří v Osvětimi při selekci posílali mnoho set tisíc Ţidů na smrt, se do té doby nijak
antisemitsky neprojevoval. Jako typický intelektuál nicméně dosáhl absolutní identifikace
s Vůdcem a Stranou. On a jemu podobní byli produktem sítě nejlepších evropských univerzit,
a nakonec se z nich stali, slovy Franklina H. Littella ,“technicky zruční barbaři“. Ve
společnosti, která ochotně přijala svrchovanou autoritu vládnoucí elity, a zejména jejího
vrcholu, se intelektuálové stali hlavním převodovým mechanismem vraţedných rozkazů. A
jestliţe lidé s jistým sociálním a intelektuálním postavením ukázali, jak rozkazy plnit
efektivněji, nábor obyčejných vrahů z niţších společenských vrstev byl velmi snadný – pokud
inteligence nevraţdila sama. ….Lékaři, biologové, chemici, inţenýři, úředníci, atd. zapojení
do celého procesu od deportace do táborů smrti aţ po lékařské „pokusy“, tvořili ústřední,
nikoli náhodnou součást vraţedné mašinérie. Totéţ musíme říci o vědcích, filosofech,
historicích a teolozích, kteří z univerzit s vervou a do velké míry z vlastní iniciativy dodávali
pro vraţednou mašinérii racionální odůvodnění. Naopak pokud jde o místní sadisty, kteří měli
za úkol likvidovat ghetta na východě, ti většinou pocházeli z niţších středních vrstev,
případně z rolnických rodin, nebo se rekrutovali z deklasovaných skupin, které zrodila krizí
souţená německá společnost dvacátých let. Ve většině případů ani oni, ani příslušníci
inteligence neprošli výcvikem ve speciálních školách zakládaných SS. …Naprosto
rozhodující však byl umírněný antisemitismus značné části německé populace. Právě to
znemoţnilo jakýkoli účinný odpor vůči vyvraţďování nepopulární menšiny.“ (str. 50 – 51)
Uwe Timm: Na příkladu mého bratra
Uwe Timm (1940) je německý spisovatel a publicista. Autobiografická novela „Na příkladu
mého bratra“ rekonstruuje osudy jeho o šestnáct let staršího bratra, člena SS, který padl na
Ukrajině v roce 1943. Osnovou novely je text bratrova deníku, který si při ruském taţení vedl.
„Do zbraní SS mohl vstoupit ten, kdo svým průkazem původu (dokument zavedený
nacistickými rasovými zákony v roce 1933) mohl doloţit, ţe včetně svých praprarodičů neměl
ţádného ţidovského předka. Čistě árijský původ. Rodokmen. Šlechtictví pro celý národ.
…Elita. A bylo naprosto systémové, ţe velitelé Einsatzgruppen v Sovětském svazu –
Himmlerem vysloveně upřednostňovaní – byli akademici, osm z nich vystudovalo práva,
jeden působil jako univerzitní profesor a SS-Standartenfuhrer Blobel, velitel zvláštního oddílu
4a, zodpovědný za smrt 60 000 lidí, byl nezávislý architekt. K velkému překvapení
vyslýchajících amerických důstojníků nebyli tito muţi ţádní brutální primitivové, nýbrţ
literárně, filozoficky a hudebně vzdělaní muţi, kteří – člověk by si přál, aby to nebylo moţné
– poslouchali Mozarta, četli Hölderlina. Velice dobře si uvědomovali, ţe páchají bezpráví, a
proto také dělali všechno pro to, aby své činy uchovali v tajnosti. V době, kdy Rudá armáda
postupovala na Kyjev, nařídili SSmani vězňům, aby mrtvé v rokli Babij Jar vykopali ze země
a spálili, potom vězně zastřelili. Naftu pouţitou ke spálení, vyúčtovali do nákladů. Byrokraté
smrti. …Mýtus krve a němectví stačil, lhostejno, jestli byl člověk líný nebo pilný, hloupý
nebo inteligentní, patřil vţdy k panskému národu.“ (str. 44-45)
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Diskuse: Jak se mohlo stát, ţe tak vzdělaný, kulturní národ jako Německo podlehl totalitní
ideologii nacistů a jeho občané se aktivně podíleli na vybudování vojenské síly a následně na
hrůzách války? Kdo je vinen? Co stálo v pozadí úspěchu Nacionálně- socialistické dělnické
strany?
 Téma: Ţivot v totalitním reţimu
Všudypřítomný strach a obavy z udání vedly k tomu, ţe mnoho rodičů přestalo upřímně
mluvit se svými dětmi nebo v jejich přítomnosti. Pokud byly děti rodinnému rozhovoru
přítomny, byly nabádány, aby o názorech rodičů – pokud se rozcházely s oficiální ideologií –
nikde na veřejnosti nemluvily. Těţká situace vedla k jistému druhu „schizofrenie“, rozštěpení
osobnosti na veřejnou – podřízenou a loajální - a soukromou – méně či více zachovávající
svobodný, resp. vlastní názor.
Joachim Fest: Já ne! Bolestné zrání v době nacismu
„Zhluboka vydechl, jako by z něj spadla nějaká tíha, a několikrát přešel sem a tam mezi
oknem a kuřáckým stolkem. Tím z nás udělá, začal znovu mluvit, tak říkající dospělé. To
v sobě zahrnuje povinnost být mimořádně opatrný. Úzké, pevně stisknuté rty jsou symbolem
tohoto státu: „Stále na to myslete!“ Nic z hovorů o politice, které se u nás povedou, není
určeno pro kohokoliv jiného. Kaţdý, se kterým si vyměníte pár slov, můţe být nacista, zrádce
nebo jen nerozváţný člověk. Nedůvěra není v naší diktatuře prostě jen příkaz, to je dokonce
téměř ctnost.“ (str. 72)
„Teprve v průběhu dalších let jsem si uvědomoval strašlivost situace, ve které se stálá
opatrnost rodičů a dětí musela vydávat za jistý druh zákona, nedůvěra za pravidlo pro přeţití,
vydělení se za nezbytnost – kdy obyčejná dětská nezbednost mohla vést doslova ke smrti
nebo ke zkáze. Kdyţ jsem asi po patnácti letech otci připomněl tuto odvrácenou stranu onoho
odpoledního rozhovoru, z výrazu jeho tváře bylo opět patrné zoufalství, které ho tehdy
pronásledovalo. Pak se zase vzchopil a odvětil, ţe tehdy určitě pociťoval riziko, kterému
vystavuje sebe i svou rodinu. Moţná zašel příliš daleko. Ale doufal v Boha, ţe všechno dobře
dopadne…Ta krásná latinská věta: „I kdyby se všichni přidali – já ne!“ patří ve skutečnosti
k opravdovému svobodnému ţivotu.“ (str. 73)
V totalitním reţimu vede strach k rozpadu lidských vztahů. Mnoho lidí se ze zištných důvodů
či ze strachu přidá k vládnoucí „jediné správné“ straně. Následně – opět ze zištných důvodů či
ze strachu – ubliţuje svým původním přátelům, členům rodiny, sousedům, spoluobčanům.
Joachim Fest: Já ne! Bolestné zrání v době nacismu
„Krásná pravidelnost dnů se změnila na podzim roku 1936. Tehdy začalo stále více sousedů a
známých spolupracovat s vládnoucí mocí, a to nejen formálně, ale i z narůstajícího
přesvědčení. …Tento obraz je pravděpodobně moţno přičíst četným výhodám, které reţim
poskytuje lidem, mínil otec při druhém večerním posezení…Kdyţ se říká, ţe Hitlerův vzestup
je příběhem jeho podcenění, pak on chce dodat, jak řekl mému otci, ţe se daleko spíše musí
mluvit o Hitlerově příběhu „ukonejšení národa“. Ten pak přešel do účinně inscenovaného
příběhu jeho oslavování. A on nebyl oslavován jenom v Německu, nýbrţ moţná daleko
zhoubněji i v zahraničí. …Musí se k tomu vlastně přičíst i ty mnohé pseudoromantické
dekorace moderního světa, které v nacionálně – socialistickém přestrojení jiţ nebyly
vytvářeny jazzovými kapelami, krabicovou architekturou a kubismem, nýbrţ folklorem,
splétáním vlasů a uměním starých mistrů. Na koho to všechno ještě neudělalo dojem,
namlouval si, ţe se zapojil jen proto, „aby zabránil tomu horšímu“. Ve skutečnosti nikdo
z těch, kteří takto mluvili, ničemu horšímu nezabránil, nýbrţ jen poskytl reţimu respekt a
schopnosti a tím to „horší“ naopak podporoval.“ (str. 74-75)
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„Jindy zase mluvil o hlavním omylu, kterému on a jeho přátelé podlehli, protoţe příliš
bezvýhradně věřili na rozum, na Goetha, Kanta, Mozarta a celou tu tradici, která odtamtud
vycházela. Aţ do roku 1932 pokaţdé spoléhal na dokazování, ţe nějaký primitivní vůdce
bandy jako Hitler nemůţe v Německu nikdy získat moc. Ale neměl o tom vůbec ţádné tušení.
K jeho nejotřesnějším zkušenostem patří to, ţe bylo úplně nepředvídatelné, jak se soused,
kolega nebo dokonce přítel zachová při morálních rozhodováních. Na to nemá dodnes ţádnou
odpověď.“ (o otci, str. 262)
 Téma: Síla ideologie
Právě ideologie je podle Jehudy Bauera hlavní příčinou holokaustu. Je také důvodem, proč je
holocaust bezprecedentní událostí (viz. dále část „Po válce“).
Jehuda Bauer: Úvahy o holocaustu.
„Saul Friedländer ve své knize „Nazi Germany and the Jews“ tomuto souboru důvodů
výstiţně říká „spasitelný antisemitismus“, neboť jeho důleţitým prvkem je sen o všeobecné
spáse lidstva, zde zvláštní druh (falešného) mesianismu, s jakým se jinak obvykle setkáváme
v křesťanství a v judaismu. Tento typ pseudonáboţenského utopismu, který je přítomen i
v marxisticko- leninistickém myšlení, obsahuje sémě hromadného vraţdění. Neznám ţádnou
obdobnou spasitelskou ideologii, která by nebyla vraţedná – od křesťanských kříţových
výprav k dnešnímu ţidovskému, muslimskému nebo hindskému fundamentalismu po sny
čínských komunistů o Velkých skocích. Utopie šířící univerzální poselství je jistá cesta
k hromadným vraţdám.“ (str. 58)
„Dosud ţádná genocida se takto úplně nezakládala na mýtech, přeludech, na abstraktní,
nepragmatické ideologii – a pak byla uskutečňována velmi racionálními, pragmatickými
prostředky. Stejně jako křesťanský antisemitismus byl podloţen teologickými spekulacemi,
jeţ plnily důleţité praktické funkce, i antisemitismus nacistů původně vycházel z téhoţ
křesťanského bludu, avšak zároveň s křesťanskou náboţenskou vírou zavrhl i morální
principy křesťanství a převedl své smrtonosné abstrakce do postupně se vyvíjející politiky
segregace, vyhladovění, poniţování a nakonec plánovaného totálního vyvraţďování.
K vyvraţďování Ţidů došlo, poněvadţ k tomu podněcovala ideologie vraţdění, avšak nejprve
ideologie musela překonat opačné myšlenky a názory německé společnosti v konkrétním
historickém kontextu, v němţ se soustředily důsledky různých podob krize.“ (str. 65)
Helena Klímová: Totalita, intimita, spiritualita. Naše minulá a současná touţení a
pokušení. In: Trauma, řád, identita.
Mgr. Helena Klímová (1937) je významná česká psycholoţka a psychoterapeutka,
spoluzakladatelka Rafael Institutu, psychoterapeutického centra pomáhajícího přeţivším
holocaustu a druhé i třetí generaci jejich potomků.
„Znovu mne zaujala ta podivná posloupnost: perzekuce nepřišla najednou, ale začínala
postupně a nabývala intenzity. Na začátku bylo rozdělení obyvatel: vnuci prarodičů, kteří
nebyli pokřtěni, ale zaregistrováni rabínem, tito vnuci byli zbaveni občanských práv, směli
vycházet jen v určitý čas a jen na určitá místa, pak nesměli vykonávat některá zaměstnání,
byli pak zbaveni majetku, pak vystěhováni z bytů, přinuceni k poniţujícím činnostem a
posléze odesláni do transportů. O několikadenní cestě v uzavřených dobytčích vagonech
mnozí pozbyli sebeúctu, poté byli zbaveni oděvu, vlasů a lidského jména, které bylo
nahrazeno číslem. Kulturní různost byla nahrazena zestejněním. Stupňování teroru se řídilo
řádem: postupovalo zvnějšku dovnitř a od degradace společenské přes destrukci vztahů aţ po
obnaţení, degradaci a zničení těla…Zničení duše bylo cílem konečným. Ono stupňování mělo
totiţ rituální charakter, připomíná tradiční rituály různých lidských kultur, které duši
proměňují… Pronásledování za holocaustu mělo podobu rituálu smrti. Proto také, myslím, se
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oběti včas nebránily, v průběhu onoho smrtícího rituálu uţ část duše byla zasaţena a
pozměněna, strach z okamţitého trestu se stal silnějším neţ naděje.“ (str. 86-87)
Tzv. Říšský občanský zákon, jeden ze základních norimberských zákonů ze září 1935, stavěl
nad státní občanství říšské občanství, které však nebylo přiznáno Ţidům, Romům, Sintům.
Zbavovalo je tak základních práv „německého říšského občana“. Pro jmenované skupiny
platily zvláštní zákony, které nakonec sledovaly jejich vyhlazení.
Tip web: Portál www.holocaust.cz
obsahuje mnoho do češtiny přeloţených dokumentů vhodných pro dokreslení výuky.
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/antisemitism/nazi/nazi
Protiţidovské zákony a nařízení (český překlad) lze najít zde:
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/laws/laws
Konkrétně jsou zde Norimberské zákony, zákony týkající se postavení Ţidů ve veřejném
ţivotě, zákony týkající se ţidovského majetku, zákony týkající se styku neţidovského a
ţidovského obyvatelstva, zákony týkající se omezování dopravy Ţidů, zákony týkající se
označování Ţidů a další zákony.
V sekci „Vzdělávání“ http://www.holocaust.cz/cz/education/projects najdete dva projekty:
interaktivní vzdělávací projekt „Terezínské album ve škole“ (v modulu „Čísla opět tvářemi“
mohou studenti vyhledávat v Databázi obětí osudy konkrétních lidí, obětí holocaustu,
v modulu „Právo v době bezpráví“ se sleduje dopad protiţidovských nařízení a zákonů na
kaţdodenní ţivot) a projekt „Ţidům vstup zakázán“ (protiţidovská nařízení a zákony).
Najdete zde i pomoc v podobě „Vzorové hodiny“.
Tip web: Na webu www.zmizeli-sousede.cz najdete informace o projektu „Zmizelí sousedé“.
Studenti pod vedením svých učitelů v místech svého bydliště pátrají po „zmizelých“
ţidovských spoluobčanech. S pomocí archívních dokumentů a vzpomínek pamětníků
sestavují prezentaci, která je s pomocí o.s. Zapomenutí dále šířena v podobě výstavy,
digitalizována a propagována.
Diskuse: Pro lepší pochopení situace, konkrétně postupné degradace Ţidů ve společnosti, ve
které ţili a jíţ byli loajálními občany, doporučuji seznámit studenty s postupnými zákazy a
omezeními. Absurdnost a velké mnoţství vyhlášek často zastírají skutečnost, ţe Ţidé byli
postupně degradováni na občany druhé kategorie a nakonec na občany bez jakýchkoliv práv.
Podrobný postup vyhlášek např. v knize Cesta do Wannsee Rudolfa Seemana.
V současné době tzv. „ekonomické krize“, kdy mnoho lidí podléhá subjektivnímu pocitu, ţe
se má „špatně“, můţe být uţitečná i diskuse o chudobě. Co je to skutečná chudoba? Co je to
pocit chudoby, „iluzivní chudoba“? Jaké můţe mít důsledky v psychice lidí? Jaké můţe mít
sociální důsledky? Jaká jsou politická a společenská konstruktivní, nikoliv destruktivní
řešení? Sociální smír je v kaţdé společnosti důleţitým stabilizačním prvkem. Dojde-li k jeho
narušení, společnost je zranitelná a náchylná k extrémním, iluzorním řešením.
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ČÁST II. VÁLKA A HOLOKAUST
 Téma: Dokumenty ke studiu doporučené Jehudou Bauerem
Pro pochopení povahy holocaustu jsou podle Bauera důleţité tyto dokumenty:
1. Článek novináře, německého Ţida Roberta Weltsche (1891Praha - 1982 Jeruzalém) „Noste
ji hrdě,tu ţlutou hvězdu“, v novinách Judische Rundschau 4. dubna 1933. Jde o reakci na
bojkot
ţidovských
obchodů
v Německu
po
nástupu
nacistů
k moci.
http://www1.yadvashem.org/about_holocaust/documents/part1/doc14.html
2. Hitlerova řeč v německém Říšském sněmu 30. ledna 1939
http://www1.yadvashem.org/about_holocaust/documents/part1/doc72.html
3. Instrukce Reinharda Heydricha 21.září 1939 velitelům policejních jednotek SS týkající se
zacházení se Ţidy na obsazených územích.
http://www1.yadvashem.org/about_holocaust/documents/part2/doc73.html
4. Dopis Hermanna Goringa z 31. července 1941 s rozkazy Reinhardu Heydrichovi
týkajícími se plánu „konečného řešení ţidovské otázky“
http://www1.yadvashem.org/about_holocaust/documents/part2/doc106.html
5. Depeše představitele Světového ţidovského kongresu v Ţenevě Gerharda Riegnera z 8.
srpna
1942
(viz.
dále
část
„Válka
a
holocaust“)
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Riegner.html
6. Prohlášení Spojených národů 17. prosince 1942 oznamující nacistické vyvraţďování Ţidů
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/UKShoah.html
7. Úryvky z deníku Chajima A. Kaplana, vězněného ve varšavském ghettu, z 10. března a 2.
října 1940 http://www1.yadvashem.org/about_holocaust/documents/part2/doc88.html
8. Dopis na rozloučenou Mordechaje Anielewicze, velitele povstání ve varšavském ghettu,
Antekovi Zuckermanovi, svému zástupci, 23. května 1943 (viz. dále část „Válka a holocaust“)
http://www1.yadvashem.org/about_holocaust/documents/part2/doc145.html
9. Řeč Heinricha Himmlera k velitelům SS 4. října 1943 v Poznani. Český překlad se nachází
zde: http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/final_solution/himmler_posen
10. Úryvky z dopisu Rudolfa Kasztnera z 12. července 1944. Kasztner se snaţil vyjednávat
s nacisty a zajistit záchranu maďarských Ţidů. Po válce byl obviněn z kolaborace a v Izraeli
souzen, v průběhu procesu byl zavraţděn levicovým extremistou.
11. Hitlerova závěť z 29. dubna 1945. Český překlad k dispozici na webech, jejichţ
důvěryhodnost nelze ověřit.
Tip literatura: Vynikající pomůckou pro práci s autentickými dokumenty (i v českém
překladu) je kniha PhDr. Richarda Seemanna „Cesta do Wannsee. Konečné řešení takzvané
ţidovské otázky a germanizace českých zemí“ (Zdeněk Susa 2008). Lze pouţít pro
samostatnou, individuální i kolektivní přípravu a práci na hodině.

 Téma: Klasifikace táborŧ
Pro objasnění nacistické politiky „převýchovy“, „vyuţití nucené práce“ a „likvidace“ je
uţitečné si ujasnit typy táborů.
1. Koncentrační tábory byly v Německu zakládány po nástupu nacistického reţimu.
Zpočátku bylo jejich cílem „převychovat“ Němce, reálné i potenciální odpůrce reţimu
(komunisty, sociální demokraty). Později byli zatýkáni a deportováni homosexuálové,
prostitutky, odsouzení za kriminální činy a déle nezaměstnaní (společná kategorie
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„asociálové“) a neusedlí Romové. Teprve po pogromu za tzv. křišťálové noci 9. listopadu
1938 byli do koncentračních táborů deportováni i Ţidé.
2. Tábory nucených prací byly zakládány ve východní Evropě, později i v Německu, po
vypuknutí války z hospodářských důvodů. V táborech byla jako nucená pracovní síla
vyuţívána populace okupované země. Po obsazení Polska (26. září 1939) byly zakládány
pracovní tábory pro Ţidy. Od vypuknutí války se Sovětským svazem pracovali v táborech i
sovětští váleční zajatci. Koncem roku 1942 fungovaly dva typy pracovních táborů: tábory
zaloţené a řízené SS v blízkosti velkých ghett a tábory u továren a podniků zaloţené
soukromými německými firmami a řízené „tovární stráţí“ zodpovědnou vedení firem (viz.
dále o Oskaru Schindlerovi, část „Válka a holokaust“)
Zpráva z tisku: O tom, ţe historie zdaleka není uzavřena, svědčí tento čerstvý článek:
MfDnes,sobota 24.září 2011, str. A7, článek „Jmění nám přinesla spolupráce s nacisty“.
Článek pojednává o německé firmě BMW, která za války vyuţívala levné pracovní síly vězňů
včetně Ţidů. Potomci rodiny si nechali historikem Joachimem Scholtyseckem vypracovat
studii o této temné kapitole rodinné historie. Studie má 1 186 stran .
„Samozřejmě bychom si přáli, kdyţ uţ (Gunther Quandt, majitel firmy) z takzvané arizace
profitoval, aby byl přinejmenším více šlechetný. Ale on to hodnotil spíše jako šťastné
okolnosti, kdyţ mohl jinou firmu lacino převzít,“ řekla listu Zeit Gabrielle Quandtová.
Mluvila o svém dědečkovi a bylo to prvně, co o hnědé historii kdokoliv z dynastie promluvil.“
V továrně Gunthera Quandta pracovaly a umíraly v době nacismu desetitisíce vězňů
koncentračního tábora Hannover – Stocken. Vyráběli akumulátory, pracovali s nebezpečnými
látkami. Přitom neměli co jíst, o ochranných prostředcích nemluvě. Řada z nich zemřela na
otravu.“
3. Vyhlazovací tábory byly budovány od podzimu 1941 v Polsku za účelem vyvraţdění
Ţidů. Prvním táborem bylo Chelmno, kde byli Ţidé zabíjeni výfukovým plynem spalovacích
motorů nákladních aut. Na jaře 1942 byly zaloţeny tábory Belţec, Sobibor a Treblinka, kde
jiţ byly vybudovány plynové komory. Osvětim - Březinka byl nejprve pracovním a
koncentračním táborem. Vraţdění plynem v něm začalo v březnu 1942. Počet obětí se
odhaduje na 1milion 250 tisíc, většinou Ţidů, dále Romů, Poláků a sovětských válečných
zajatců.
Tip literatura: Art Spiegelman: „Maus (I., II.). Příběh očitého svědka. Otcova krvavá
pouť dějinami“ (Torst 1997).
Autor, syn přeţivšího, zpracoval příběh svého otce ve formě komiksu. Při prvním vydání
kniha vyvolala bouřlivou odezvu – mnoho lidí povaţovalo formu knihy za „znesvěcení“
holocaustu. Neobvyklá forma však nijak závaţnosti tématu neublíţila a zároveň přiblíţila
příběh mladé generaci. Realistické vyprávění a dynamické zobrazení tragického příběhu
včetně popisu pobytu v koncentračním táboře svojí lakoničností a výstiţností působí na
některé čtenáře moţná více neţ mnohoslovné popisy.
Diskuse: Separace (oddělení) určitým způsobem označených jedinců není v historii novým
jevem. Společnost se dle svých představ „chrání“ a jednotlivce či skupiny, které by ji mohly
reálně či fiktivně ohrozit, izoluje. Nezbytnou podmínkou je obrání jedince o osobní práva a
ochranu společenstvím. Likvidace izolovaných jedinců se – při absenci solidarity a soucitu –
můţe jevit jako hospodárné a praktické řešení. Je uţitečné si uvědomit, ţe sklony stát se
pachatelem má v sobě kaţdý z nás.
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Jako příklad můţe slouţit vyprávění jisté paní učitelky 2. stupně ZŠ, která v rámci
nepovinného předmětu vede krouţek dramatické výchovy. Při inscenování příběhu dvou
sourozenců – příchozích, kteří jsou stejní jako „domácí“, aţ na drobný detail – jsou zelení,
ţáci sami vyvíjeli příběh nejprve směrem k solidaritě a začlenění odlišných cizinců. Ve chvíli,
kdy se příchozí pokusili asimilovat prostřednictvím sňatků a měli děti, se mezi herci projevila
panika a nakonec odlišné (zelené), ač asimilované spoluobčany, izolovali do „tábora“, resp.
vyhrazeného prostoru odděleného od společnosti. Paní učitelka po zakončení hry vše s ţáky
otevřeně probrala a ti se sami zděsili, kdyţ získali náhled na svoje konání. Jde o dobrý příklad
skutečnosti, ţe kolektivní dynamika (chování společenství, systému) je odlišná od
individuální dynamiky a její velkou část tvoří nevědomé pudové a emoční sloţky. Je důleţité
s nimi pracovat a uvědomovat si je, jinak společenství ovládají a to sahá k řešením, ke kterým
by ve vědomém stavu a jako jednotlivci nesáhli.
 Téma: Role jazyka
Důleţitým fenoménem pro pochopení procesu dehumanizace, zabstraktnění lidského
proţívání a destrukce společenských i individuálních etických hodnot je totalitní deformace
jazyka (tzv. „newspeak“, uměle vytvořená řeč). Slova ztrácejí vazbu s konkrétním
významovým obsahem, stávají se lţivým předstíráním, pokrytectvím a zastíracím manévrem.
Toto lţivé zmatení pojmů přispívá k chaosu ve společenském vědomí lidí. Reálná skutečnost
není pravdivě pojmenována, coţ vede k hodnotové dezorientaci a podřízení totalitnímu
systému. Nejznámějším příkladem je termín pro vyvraţdění Ţidů: „konečné řešení ţidovské
otázky“. (Viz. dále část „Po válce“, téma „Dokumenty tzv. Třetí říše“.)
Diskuse: Názornou ukázkou totalitního jazyka můţe být pro studenty četba dobového tisku,
např. českého fašistického tisku s antisemitskými výpady. Zvláště lze upozornit na
invazivnost tohoto jazyka (prostoupení celého systému, všech oblastí společnosti – kultury,
vědy, školství, médií a propagandy), která způsobuje, ţe i zcela absurdní vyjádření získávají
punc pravdivé skutečnosti a jsou tak přijímána. Studentům nezatíţeným ţivotem v totalitě a
neustálou přítomností totalitního jazyka připadá zcela přirozeně tento jazyk směšný a
absurdní. V další diskusi lze poukázat na paralely mezi nacistickým a komunistickým
totalitním
jazykem.
(Viz.
http://www.ustrcr.cz/cs/tiskova-zprava-webova-antologieideologickych-textu,
„Antologie ideologických textů“ historika Ústavu pro studium
totalitních reţimů České republiky Kamila Činátla či www.sorela.cz .)
Joachim Fest: Já ne! Bolestné zrání v době nacismu
„Dokonce i na straně vyhlášených protivníků Hitlera se brzy rozšířila stále narůstající
lhostejnost. Z nemalé míry ji bylo moţno dát do souvislosti s bagatelizujícím slovníkem
reţimu. Můj otec byl „degradován“, jak znělo tehdejší označení, jiní byli „předčasně“
penzionováni, zatčení se nazývala „vzetí do zabezpečovací vazby“, co na tom vlastně bylo tak
strašného?“ (str. 59)
Uwe Timm: Na příkladu mého bratra.
„V deníku (bratra, člena SS) se na jednom místě píše: „Bouráme v ruských domech kamna,
kvůli stavbě silnice.“
Zcela zjevně v dřevěných domech vylamovali z pecí kameny, aby jimi zpevnili silnice pro
nákladní auta. Neboť tohle se táhne celým deníkem: „Odjezd, ale po 500 metrech musíme
zpátky, auta nemohou bahnem projet. Kaţdých 100 metrů se musí tlačit. Silnice je stále horší
a sotva se dá projet.“
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Toto bourání znamenalo zničení domů. Co ti lidé říkali? Plakali? Pokoušeli se zoufale
vysvětlit Němcům, ţe je strašné nemít před začátkem zimy kamna? Zapisuje to, aniţ by byla
vidět třeba jenom na okamţik souvislost mezi zničenými domy na Ukrajině a
rozbombardovanými domy v Hamburku……Mezitím jsem si četl i další deníky a dopisy,
takové, které naprosto jasně vnímají utrpení civilního obyvatelstva, projevuje se v nich
pobouření, a jiné, v nichţ se s největší samozřejmostí hovoří o zabíjení civilistů, Ţidů i Rusů.
Je to naučená řeč, která usnadňuje zabíjení: podlidi, paraziti, havěť, jejichţ ţivot je špinavý,
zpustlý, zdivočelý. Jejich vykouření je hygienické opatření. (str 70)
„A Východ? Východ byl široširý. Obilí, nerostné bohatství, všechno ohromné. Blechy,
neprůjezdné silnice, ochotní lidé. Ţádný řád. …Východ, to byl ţivotní prostor, ţivotní prostor
pro zaslouţilé bojovníky SS, budoucí majitele dědičných statků. Pověřenci pro výstavbu
sídlišť jiţ měli naplánované úpravné rolnické domky z hrázděného zdiva. Lidé si mohli
prohlédnout modely. Ale v tom sídelném prostoru především ţily jako kdysi ještě miliony
Rusů, Poláků, Ukrajinců a Ţidů. Také pro to existovalo řešení: přesídlení slovanských podlidí
a konečné řešení ţidovské otázky. Konečné řešení. Slova, na která je potřeba si neustále dávat
pozor. A doklad toho, ţe také řeč, německá, ztratila svoji ne-vinu. Stejně jako všechny ty
zkratky, některé jsou v německém jazyce jako vypálené znamení a zůstávají nezapomenuty:
SS, SD,SA. Význam některých zkratek se nyní dá zjistit uţ jen ve speciálních slovnících:
RFSS, OBH, RSHA – zatemnění slov, které zasahuje daleko do poválečných let. Komisní řeč,
mrzačení řeči, které nacházelo svůj ekvivalent v tělesné invaliditě: kulhající lidé, lidé o
berlích, spínacím špendlíkem vysoko nahoře sepnuté prázdné rukávy saka, zaloţené nohavice
kalhot, skřípající protézy.“ (str. 74-75).
Siegfried Knappe: Soldat. Vzpomínky německého vojáka, 1936 – 1949
„Naučili jsme se, jak rozumět zprávám, protoţe ministerstvo propagandy vţdycky pouţívalo
k popsání stejných situací stejný slovník. Tak například pouţití slov „hrdinové“ nebo
„heroický“ vţdycky znamenalo, ţe jsme utrpěli těţké ztráty. Kdyţ jsme četli o „hrdinech
z Tuly“, věděli jsme, ţe jsme prohráli bitvu u Tuly.“ (str. 174)
Tip web: www.holocaust-history.org
Web kvalitních odborných textů v anglickém jazyce se specializuje na anglické překlady
nacistických dokumentů a analýzu a kritiku textů popíračů holocaustu.
V sekci „Auschwitz“ lze najít např. překlad dokumentu „Bathing Instalation for Special
Action“ ze dne 21. 8. 1942. Tato „instalace sprch pro zvláštní akci“ byla ve skutečnosti
instalací dvou velkých pecí v plynových komorách. Kódová slova pro vraţdění plynem byla
„zvláštní akce“ nebo „zvláštní zacházení“ (překlad dokumentu „Material for Special
Treatment“ ze dne 26. 8. 1942).
 Téma: Přenos viny
Obzvláště zvráceným rysem pachatelů totalitních zločinů byla jejich schopnost infikovat
pocity viny obětem (tzv. přenos viny). Oběti, které měly minimální či ţádnou svobodnou
volbu, byly donuceny činit věci, které by za normálních okolností jako svobodné bytosti
nikdy neudělaly. Pokud přeţily, nesly si do dalšího ţivota těţké trauma pocitu viny.
Tip literatura: Světoznámým příkladem je román Williama Styrona „Sofiina volba“
(Sophie´s Choice, 1979, česky Odeon 1988). Působivý aţ drásavý román má mnoho vrstev.
Téma mateřství, resp. kruté zneuţití citu mateřské lásky, dává knize univerzální rozměr.
Zároveň jde o příklad současného zlehčování a trivializace termínů spojených s válkou,
25

utrpením a holocaustem, neboť termín „Sofiina volba“ se stal součástí obecného slovníku a je
pouţíván pro věci banální, bez ohledu na původní význam – a bez ohledu na pietu vůči mnoha
matkám, které byly za války donuceny k nesmírně bolestivým rozhodnutím. Tato skutečnost
přetrvává v kolektivní paměti a podle některých terapeutů je mj. jednou z příčin krize
mateřství v moderní společnosti (viz dále).
Jedním z ţivě diskutovaných příkladů nucených viníků je ustanovení tzv. ţidovských rad
(judenrat) v ghettech zvláště polských měst. Šlo o Němci dosazenou a schválenou ţidovskou
„samosprávu“, která „spolupracovala“ s německými institucemi. Tato spolupráce ovšem byla
nedobrovolná a pod nátlakem. Našli se jedinci, kteří dokázali svého postavení vyuţít
k vlastnímu mocenskému postavení a obohacení (např. nechvalně známý předseda ţidovské
rady v Lodţi Chajim Rumkowský či varšavská ţidovská policie zv. Třináctka pod vedením
Abrahama Gancwajcha), většina členů rad se však snaţila své komunitě pomoci a manévrovat
v rámci velmi omezených či nulových moţností. Jejich osud byl stejně zoufalý jako osud
ostatních obyvatel ghetta. Jehuda Bauer říká: „Historik musí vzít v úvahu i záměry a postoje,
nikoliv jenom výsledky. Politika ţidovských rad selhala, ale kdo to mohl předem vědět? Jaké
byly původní úmysly členů, jak čelili utlačovatelům, jaký měli vztah ke své komunitě?“ Je
známo, ţe na některých místech byla nejen jedna ţidovská rada, ale i druhá či třetí – kdyţ se
vzepřely plnit německé rozkazy, byly zabity a nahrazeny poslušnějšími.
Tip literatura: Brilantní izraelská novinářka a spisovatelka českého původu Rut Bondy
napsala knihu o „starším“ terezínského ghetta Jakobu Edelsteinovi („Jakob Edelstein“,
nakladatelství Sefer 2001). V knize zachycuje těţká morální dilemata, kterým byli členové
ţidovských rad vystaveni.
Jehuda Bauer: Úvahy o holocaustu.
„Předsedové ţidovských rad odstupovali, kdyţ nebyli ochotni přijmout německou politiku,
nebo je pro neuposlechnutí odstranili Němci nebo odmítli dodat jména Ţidů, a byli kvůli tomu
zabiti, nebo spáchali sebevraţdu nebo udrţovali kontakt s podzemním hnutím nebo v jejich
případě platilo několik z uvedených moţností.“ (str. 90)
„Fascinující příklad dilemat, před nimiţ stály ţidovské rady a jejich spolupracovníci
v polských ghettech, přináší případ, který v 60. letech prostudoval Šaul Eš. Friedrich
Hielscher byl antinacisticky smýšlející Němec, který chtěl zjistit, co Němci provádějí se Ţidy.
Pod chatrnými záminkami se mu dvakrát podařilo získat povolení k návštěvě ghetta v Lodţi –
na podzim 1941 a na jaře 1942. Krátce se sešel s představeným ghetta Chajimem
Rumkowským a měl důleţitá setkání s Leonem Rosenblattem, náčelníkem policie, a rabínem
Josefem Feinerem – oba s Rumkowským spolupracovali. V poválečném svědectví Hielscher
cituje Rosenblatta, který se ho táţe, zda to, co dělá, je morálně správně. „Kaţdý týden, kdyţ
přijede nová skupina Ţidů, musím nahlásit počet Ţidů, kteří budou transportováni do-„
odmlčel se a Hielscher dopověděl: „-plynu.“ „Vy to víte?“ zeptal se Rosenblatt a pokračoval.
„Tak tedy dobrá. Dobrý Boţe, den co den se ptáme sami sebe, je tohle pravda? Ale ona to je
pravda. A musím vybrat lidi tam. Kdyţ to neudělám, zastřelí mě. To by pro mě bylo
jednoduché řešení. Co budou dělat pak? SS uţ mi to řekli: pak budou vybírat ONI. To
znamená silné lidi, těhotné ţeny, rabíny, učence, profesory, básníky – ti půjdou do pece první.
Kdyţ ale zůstanu, kde jsem, mohu brát dobrovolníky. Často ţádají, aby byli vybráni, někdy
jich mám tolik, kolik jich mám dodat, někdy jich je málo, a to potom beru umírající, o kterých
mi řeknou ţidovští doktoři, a kdyţ to nestačí, beru těţce nemocné. A kdyţ ani to není dost, co
udělám? Mohu vzít zločince – ale, milosrdný Boţe, kdo tady není zločinec? …Kdo bude
soudce?......Pane Hielschere, já jsem jen ubohý Ţid, ze Lvova. Naučil jsem se, co dělat ve své
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branţi. Naučil jsem se velet dělostřelecké jednotce (jako rakouský důstojník za první světové
války). Nenaučil jsem se ale, co musím dělat tady. Ptal jsem se představených obce, rabínů,
lidí učených, a všichni říkali: Udělal jsi dobře, ţe jsi zůstal na svém místě… Všichni se mnou
souhlasili, ale stejně, pane Hielchere, já nechci ţít. Ţádám vás, proboha, pro Boha, v kterého
věříte vy: Jestli víte o lepší cestě, neţ je ta, kterou jsem si vybral já, řekněte mi o ní, a já vás
budu ve dne v noci velebit. A jestli neznáte lepší cestu, tak mi povězte, mám zůstat na svém
místě, nebo bych se raději měl nechat zabít?“ (Bauer str. 90-91, cituje Shaul Esh, „Germani
be-geto Lodz“, in: Joseph Walk (ed.), Ijunim be-heker ha-šoa ve-jahadut zmanenu (Výzkum
bádání o holocaustu a současní Ţidé), Jeruzalém 1973, str. 296-316, Friedrich Hielscher,
Funfzig Jahre unter Deutschen, Vogel Hamburk 1954)
„Vězeň v koncentračním táboře, aby si zachránil ţivot, ukradl chléb spoluvězni. Většina z nás
takovou osobu neodsoudí, neboť odpovědnost nenese konkrétní muţ nebo ţena, ale Němci,
kteří vytvořili podmínky, v nichţ lidé byli stavěni před podobně příšerná rozhodnutí. Platí tu
staré ţidovské pravidlo: „nesuď svého bliţního, dokud jsi nestál na jeho místě“.“ (str. 130)
Jiným příkladem zvnitřnění viny oběťmi můţe být ţivot ţen, které byly za války sexuálně
zneuţívány. V krutých podmínkách vyhlazovacích a koncentračních táborů byla moţnost
přihlásit se do táborových bordelů pro ţeny moţností přeţití – dostávaly více jídla a ošacení,
měly moţnost být v teple a více odpočívat. Jejich rozhodnutí však v ţádném případě nelze
nahlíţet jako „dobrovolné“ a nelze je tedy ani obviňovat z „prostituce“. Jak poukázaly
autorky studií na toto téma, tento přeţívající mýtus a stereotyp je třeba vyvrátit jako
neodpovídající válečné realitě (viz. dále).
Tip literatura: Dalším příkladem obětí zvnitřnění viny a hlubokého traumatu jsou členové
tzv. Sonderkommand, zvláštních oddílů tvořených ţidovskými vězni. Jejich „práci“ si člověk
stěţí dokáţe představit. Důkladné zpracování tématu přinesla publikace Erica Fiedlera,
Barbary Siebertové a Andrease Kiliana „Svědkové z továrny na smrt. Historie a svědectví
ţidovského Sonderkommanda v Osvětimi.“
Členové tzv. Sonderkommanda, většinou mladí a zdraví ţidovští muţi, pomáhali při svlékání
lidí před jejich vstupem do plynových komor, dopravovali jejich mrtvoly do pecí krematorií
nebo na hranice, kde je pálili, a odklízeli jejich popel. Před spálením v pecích obětem
vytahovali zlaté zuby a stříhali vlasy – i z těchto lidských částí nacisté usilovali o zisk. Dále
čistili plynovou komoru a připravovali ji pro další oběti. Někdy se stávalo, ţe se museli
zúčastnit i přípravy vraţdy vlastních rodičů, ţeny, bratrů nebo sester a potom je spálit. Kdo se
zdráhal, byl zavraţděn. Většina z členů Sonderkommanda nepřeţila. Někteří umírali
dobrovolně, jiní byli zavraţděni jako nepohodlní svědci. V letech 1942-45 přidělily jednotky
SS k Sonderkommandu v Osvětimi celkem 2100 muţů. Přeţilo jich pár desítek.
Příslušníci Sonderkommanda proţívali nevýslovná psychická muka. Jen několik z nich
nalezlo sílu a slova, aby vydali svědectví o tom, jak masové vraţdění v Osvětimi – Brzezince
skutečně probíhalo a čím oni sami museli projít. Kniha „Svědkové v továrně na smrt“
popisuje vznik vyhlazovacího tábora Osvětim, historii zřizování Sonderkommand, vzpomínky
a rozhovory se členy (včetně zmiňování a zveřejnění přísně utajovaných zápisů či tajně
pořízených fotografií).
V epilogu knihy jsou dva rozhovory s manţelkami bývalých členů Sonderkommand.
V rozhovoru s manţelkou Šloma Veneziho Marika Venezi říká: „Svého muţe jsem poznala,
kdyţ mi bylo patnáct a jemu třicet (v roce 1952). …Často býval tak tichý. Věděla jsem proč,
ale i tak to pro mě bylo těţké. Věděla jsem, ţe byl v lágru, ale on mi nevyprávěl, jak, kde, co.
Nebyl depresivní, jen tichý. Zpočátku to nebylo tak snadné. Vlastně to nebyl normální ţivot,
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jaký by měli vést mladá ţena a mladý muţ. Nebyl to veselý ţivot, on totiţ nedovedl být
veselý. Ale myslím, ţe jsem mu pomohla, smála jsem se, zpívala jsem, on přišel domů, a na
stole byly květiny. Kdyţ to někdy opravdu nebylo lehké, myslela jsem na to, čím prošel…
Kdyţ byly děti ještě malé, někdy se ptaly: „Tatínku, co to je za číslo, jak máš tady na ruce?“
„To je telefonní číslo,“ říkal vţdycky, „které nesmím zapomenout.“ Teprve kdyţ byly trochu
větší, vyprávěl jim, ţe byl v koncentračním táboře, ale nic přesnějšího jim pochopitelně
neříkal. Jenţe děti tím přesto trpěly, ţe jejich otec neměl normální ţivot a ţe měl tak strašné
mládí. … Snaţila jsem se dodávat mu odvahu. Musíte totiţ chápat, ţe něco z něho zůstalo
v táboře navţdy. A kdyţ zavře oči, pak vím, co vidí, i kdyţ jsem to sama neviděla. On to
viděl. To musí být strašné. Kdyţ se otevřely dveře od komory a byly tam všechny ty mrtvoly,
těch patnáct set mrtvol. On byl tehdy mladý muţ – já nevím, jestli by to náš syn vydrţel. A to
zůstává, je to v něm, je jedno, jestli uplynuly tři roky, deset let nebo patnáct. Je to rána na jeho
duši, která se nikdy nezhojí. Bylo mu devatenáct, kdyţ byl na tom strašném místě, a potom
byl celá léta sám, tak je vlastně ještě velice normální po tom všem. O tom všem jsem se
dozvěděla teprve v průběhu našeho manţelství, na začátku jsem totiţ jen věděla, ţe byl
v táboře. Teprve po pěti šesti letech mi začal vyprávět víc. Většinou ráno, kdyţ měl v noci
noční můry. Míval zlé sny. A ráno mi pak říkal: „Zase se mi zdálo o Němcích, jak jsou za
mnou.“ Postupně mi vyprávěl víc a víc…Ale i to, co mi vyprávěl, bylo stěţí k pochopení.
…Také pro mě je Osvětim přítomná v ţivotě neustále. Nemyslím na ni kaţdý den, ale
jednoduše je tady. Kdyţ jsem tam s ním pak doopravdy jela, bylo to, jako bych byla na tom
místě uţ stokrát. …Kaţdý den se stane něco, co mému muţi připomene tábor, kaţdý den.
Proto to patří i k mému ţivotu. Ale moc ho obdivuji, myslím, ţe byl opravdu silný, kdyţ to
všechno prodělal a zůstal dobrým muţem. …. Myslím, ţe mu také pomáhá, ţe asi od roku
1991 můţe o táboře mluvit veřejně. Je to, jako by z něj něco vycházelo, jako by to byla úleva.
“ (str. 262-264)
ŠlomoVenezia o své minulosti napsal knihu „V pekle plynových komor. Autentické svědectví
přeţivšího člena osvětimského Sonderkommanda“ (česky Rybka Publishers 2010).
Druhá vzpomínka pochází od německé katoličky Lydie Mandelbaumové, která si vzala
přeţivšího ze Sonderkommanda Henryka Mandelbauma. Vypráví o (zlo)zvycích svého muţe,
např. o neustálém neklidu, o schraňování jídla, hltání jídla, kupování zásob, neustálé touze po
svobodě, volném pohybu. Její manţel smutek přebíjí veselostí: „Ale viděla jsem ho i jinak: ve
filmu o zvláštním komandu, tehdy poprvé jsem ho viděla docela jinak. Jak tak šel přes pole a
vykládal – tady stálo krematorium, tady stál tábor – a šel sehnutý, starý, schýlený muţ. Svou
veselou povahou to dokázal vţdycky zakrýt, ţe je takový starý, zlomený muţ. Ale kamera, ta
to ukázala, najednou to bylo vidět. Kdyţ jsem ho tak v televizi viděla, starého, sehnutého
muţe, musela jsem plakat. Plakala jsem, protoţe mi bylo strašně hořce, ţe toho musel šíleně
tolik prodělat. Bylo to tak smutné… Snaţil se ţít co nejlépe, přestoţe mu v táboře otrávili
mládí. Jeho samotného otrávili aţ do morku kostí. Vyrvali mu tam duši, a ţe se od toho nějak
dokázal osvobodit – já myslím, ţe ho chránil Bůh.“ (str. 268)
 Téma: Ţeny za holocaustu
Dlouho opomíjenou skutečností byl osud ţen (v uţším pojetí ţidovských ţen) za holocaustu.
Obecně byli všichni Ţidé – muţi, ţeny i děti – oběťmi určenými k vyhlazení. Jejich osudy
jako jednotlivců byly přirozeně různorodé, ale v zásadě podobné. Genderová optika však
odkrývá skutečnost, ţe osudy ţen byly v něčem odlišné.
Téma můţe být přínosné a podnětné pro starší studenty, kteří jiţ reflektují a zvaţují
genderovou problematiku. Zároveň ale v jejich věku jde o téma citlivé, proto nechávám na
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zváţení učitele, do jaké míry a na jaké téma se studenty hovořit. V době současného chaosu
genderových rolí můţe být diskuse o narušení kulturně a sociálně vázaných tradičních rolí
pohlaví za války a totalitních reţimů přínosné a vysvětlující mnohé současné postoje a změny
genderových rolí (viz. např. role ţen ve válečném průmyslu a v poválečné obnově za absence
muţů, plnění rolí jak matek, tak otců, nevědomá traumata ovlivňující partnerský ţivot
současných generací, aj.).
Je nespornou skutečností, ţe druhá světová válka a totalitní reţimy nacismu a komunismu
byly ve své podstatě brutálními excesy patriarchálního náhledu na svět. Jejich dopadem je
závaţné poškození lidských duší (tj. ţenského elementu lidské bytosti) a znehodnocení
psychologicky ţenských vlastností (citlivosti, něhy, péče, mateřství, plodné pasivity,
přijímání, důvěry a péče o domov jako posvátný prostor). Zdůrazňuji, ţe nepracuji s
rozdělením na biologicky dané „muţe“ a „ţeny“, ale s psychologickým rozlišením hodnot a
vlastností muţů a ţen na „muţské“ a „ţenské“. Pracuji s psychoanalytickým zjištěním, ţe
kaţdý z nás, ať jsme jakéhokoliv pohlaví, v sobě máme různou měrou zastoupeno i pohlaví
opačné, a to na vnitřní (psychologické, archetypální) úrovni. Pachateli násilí a spolupachateli
fungování totalitních reţimů byli jak muţi, tak ţeny. Totalitní reţimy pronikly do
soukromého a intimního prostoru rodiny, domova a domácnosti a usilovaly o jeho kontrolu.
 Téma: Ţeny pachatelky a spolupachatelky
Gisela Bock: Ordinary Women in Nazi Germany: Perpetrators, Victims, Followers, and
Bystanders. (str. 85 – 100) in: Women in the Holocaust.
„Některé z ţen, které se aktivně zúčastnily eugenického a etnického rasismu, byly vůdkyněmi
nacistických ţenských elitních skupin a autorkami ţenského tisku. Naléhaly na ţeny, aby
přijaly politiku sterilizace a odmítaly manţelství se Ţidy, Romy a dalšími „méněcennými“
osobami. Tím se obracely proti tradičním názorům na mateřství, na ţeny jako matky.
„Mateřství“ se stalo předmětem rasistické polemiky a bylo ve formě „ţenského instinktu
pečovat o všechny, kteří to potřebují pomoc“ označeno za „čin proti rase“.“….
Fungování nacistického reţimu a uskutečňování jeho zločinů bylo moţné i za aktivní pomoci
ţen, a to nejen vůdkyň a předsedkyň nacistických či spolupracujících organizací a institucí,
ale i nesčetných sekretářek, písařek, stenografek, telefonních operátorek. V neposlední řadě
ţeny pracovaly i jako dozorkyně koncentračních táborů (uvádí se 10 procent celkového počtu
táborových vedoucích). „Pro mnoho dívek představovalo členství (v nacistických dívčích
organizacích) osvobozující oddělení od rodiny a tradičních ţenských norem“.
Narušení rodinného soukromí totalitním systémem ilustruje německá anekdota: „Můj otec je
v SA (úderné jednotky NSDAP, předchůdce SS), můj starší bratr je členem SS, můj mladší
bratr je členem Hitlerjugend (mládeţnická nacistická organizace), moje matka je v Nacistické
ţenské lize a já jsem členkou nacistické dívčí asociace BDM.“ „Ale kdy vidíte jeden
druhého?“ „Potkáváme se kaţdý rok na kongresu nacistické strany v Norimberku“.“
K tomuto narušení přispívali i domovníci, kteří fungovali jako donašeči a udavači. Podle
Gisely Bock je „s ohledem na tuto skutečnost nutné revidovat pohled na nacismus jako na
systém, který podporoval rodinu a mateřskou roli ţeny. Hlavním zájmem ţen bylo opustit
málo placenou práci a získat postavení v nějaké nacistické organizaci nebo „přidruţené“
instituci. Nikdo nebyl nucen, dobrovolně se hlásili na práci např. v policii, ţeleznici (která
byla zatíţena nočními transporty…) Matky a manţelky NEBYLY OBĚŤMI. Nebylo to
„Kinder, Küche, Kirche („děti, domácnost, kostel“ – obrat vystihující nacistickou ideologií
předepsaný ideální obraz německé ţeny)“.“
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 Téma: Ţeny oběti
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„. …Hovoříme-li dnes o roli ţen ve společnosti a přenášíme své postoje do období
holokaustu, počínáme si ahistoricky. Poukazujeme-li na hrdinskou roli nebo na vůdčí roli či
na tragickou, avšak mimořádnou roli ţidovských ţen v té době, máme sklon vkládat do nich
vědomí, jeţ jim tehdy nebylo vlastní, a stavět je do role, jíţ si nebyly vědomy. Ony se
nepovaţovaly za bojovnice o uznání postavení ţeny v muţi ovládané společnosti. Bojovaly
spíše o přeţití jejich skupiny, proto, aby se pomstily, za ţidovskou čest, o vlastní přeţití.
Mohly takto bojovat, poněvadţ ţidovská patriarchální společnost se zhroutila pod ranami
nacistů. V dobách míru by jim ţidovská společnost podobné postavení nepovolila, byly by
opět odstaveny do svých tradičních rolí a aţ na nepatrnou menšinu by to všechny přijaly.
Holokaust nepochybně ţenám připravil mimořádný osud, právě tak jako muţům…“ (str. 189)
Ţeny na straně obětí měly situaci ztíţenou skutečností, ţe byla napadána nejen jejich identita
lidské bytosti a identita ţidovská, ale i identita ţeny.
Gaby Glassman: Kdyţ ne já – kdo jiný bude pro mne? In: Trauma, řád, identita.
Autorka, psycholoţka a psychoterapeutka, zmiňuje změnu role, kterou ţidovské ţeny byly
nuceny podstoupit.
„Muţi, kterým se podařilo přeţít, nebyli schopni obstát jako ţivitelé a to je často
psychologicky poškodilo vzhledem k jejich tradiční roli hlavy rodiny. Vedlo to také k tomu,
ţe se ţeny chopily povinnosti obstarávat pro rodinu jídlo a starat se o fungování rodiny
alespoň na minimální úrovni i v oněch děsivých podmínkách. Vzaly zodpovědnost na svá
bedra, coţ lze vysvětlit jejich schopností fungovat v situacích existenciálního tlaku… Kromě
toho se vůbec nezabývaly běţnou představou sebeúcty – jejich motivací a zdrojem energie
bylo přání nasytit rodinu a udrţet ji na základní hygienické úrovni. Ţeny se identifikují s péčí
o druhé… Ţeny zbavené veškeré individuality, vlastní rodiny a moţností kultivovaného
ţivota, které utvářely jejich původní identitu, se všemoţně snaţily o obnovu své
psychologické totoţnosti. Ţily na „jiné planetě“, podle pravidel, která se příčí zdravému
rozumu, a pokoušely se přeţít v pevných vazbách (bonding) s jinými ţenami. Také vědomí,
ţe s nimi jejich osud sdílí takové mnoţství dalších Ţidů, je posilovalo. Pojítkem mezi těmito
ţenami byla vůle ţít, ať se děje, co se děje…“ (str. 59)
O mimořádném významu vzájemné pomoci a podpory mezi ţenami, tj. ţenského přátelství,
hovoří více pramenů.
Amesbergerová, Auerová, Halbmayrová: Sexualizované násilí. Ţenské zkušenosti
z nacistických koncentračních táborŧ.
Unikátní studie rakouských socioloţek se věnuje tabuizované problematice.
„Přítelkyně v koncentračním táboře je nesrovnatelně důleţitějším faktorem neţ v normálním
ţivotě. K ní směřuje veškerá láska, veškerá pozornost, obětavost, jaká vlastně patřívá
sexuálnímu partnerovi, rodině, dětem. Přítelkyně – to je symbol, magické ztělesnění
rodinného ţivota. Přítelkyni mohu vyprávět, „co jsem vlastně byla, dříve neţ…“, a tak si
uvědomit svou bývalou osobnost, duchovně ji znovu proţívat, vlastnit. Vzpomínky znamenají
znásobení nejvnitřnějšího já. V tom spočívá jejich mimořádné kouzlo, ať uţ jde o vzpomínky
na přečtené knihy, znalosti z různých oblastí, všechny záţitky, i vysněné, které mohou
nějakým způsobem táborovou přítomnost spojit s „lidštější“ a „lepší“ minulostí, jsou
neobvykle cenné. Všechny bez rozdílu jsou lačně vyvolávány a komentovány, neboť posilují
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„já“, posilují osobnost v boji s vraţedným strachem, potvrzují fakt: „Podívej, nepřestala jsem
být člověkem“.“ (str. 98, autorky citují vzpomínku české vězeňkyně Marty Kosové)
Dalšími významnými „technikami přeţití“ byla péče o hygienu (ač minimální či symbolická)
a rozhovory o šťastné minulosti. Zvláštní místo mezi tématy rozhovorů zaujímá kuchyně a
recepty. „Rozhovory o vaření a výměna receptů byla způsobem potýkání se s hladem a
zároveň upnutím se k budoucnosti.“ (Myrna Goldenberg, Memoirs of Auschwitz Survivors:
The Burden of Gender, in: Women in the Holocaust)
Jehudit Inbar, ředitelka muzea holocaustu Jad vašem v Jeruzalémě, nazývá hovory o jídle a
výměnu receptů mezi ţenami v táborech za „mentální metodu přeţití par excellence“: „Byl
to celý svět smyslných ţenských fantazií, svět pozitivního, tvořivého úniku, svět s nadějí do
budoucnosti. Kdyţ nepřeţily ţeny samotné, přeţily jejich recepty…Ţenská tradice tak nebyla
přerušena.“
Metodami přeţití mohly být i činnosti, které v době míru a svobody se jeví jako běţné aţ
banální, ale v podmínkách věznění se stávají téměř neuskutečnitelnými. Právě jejich
uskutečnění vyvolává pocit bývalého bezpečí a jistoty.
http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/interviews/inbar.asp
Jehudit Inbar, ředitelka muzea holocaustu Jad vašem v Jeruzalémě, říká o výstavě „Spots of
Light: The experiences of women in the Shoah“ (Kousky světla: Zkušenosti ţen v šoa)
„Například v první části výstavy vystavujeme podprsenku, kterou si ţena sama v táboře ušila.
Vypadá to jako okrajová záleţitost, ale jde o úţasný čin přeţití. Celý proces vytváření
podprsenky, poté co ţena ztratila svoji rodinu a svoji dceru, byl procesem přeţití a
emocionálního zotavování. Síla vytvořit něco z ničeho je VOLBOU ŢIVOTA. Bylo téměř
nemoţné to uskutečnit: sehnat střep skla k nařezání látky, získat provázek, zajistit látku.
Ostatní ţeny z tábora jí jistě pomáhaly. Musela být pyšná, ţe se jí něco takového povedlo, a
dosáhla něčeho, co bylo téměř nemoţné. Tato činnost byla svým způsobem mentálním
únikem i sebeléčením a záchranou. (Dětem) tuto funkci plnila hra nebo imaginace.“
 Téma: Sexuální násilí
Jednou z forem útoku na ţenskou identitu (nejen) ţidovských ţen bylo sexuální násilí. Je to
ovšem téma zatíţené mlčením a tabuizací, nedostatkem dokumentů a zpochybňováním
svědectví. Mezi nejtěţší formy sexualizovaného násilí vůči ţenám patřila nucená sterilizace,
umělé potraty, lékařské pokusy na ţenách (zvláště těhotných či dvojčatech), nucená práce
v táborových bordelech, sexuální obtěţování a znásilnění.
Ţidovské ţeny byly zranitelné jiţ v situacích přebývání v ghettech a při ukrývání, ať uţ
v domech a domácnostech neţidů nebo v lesích. Násilí vůči nim se mohli dopouštět muţi,
kteří by se za normálních okolností takto nechovali, ale v situaci, kdy věděli, ţe ţena je
bezbranná a nemá nikde zastání, zneuţívali její situace. Pokud mladé dívky v ghettech nebyly
vdané, raději si našly partnera, který by je alespoň minimálně ochraňoval. Po deportaci do
koncentračních či vyhlazovacích táborů ţenu jiţ nikdo ochránit nemohl. Ve vzpomínkách ţen
hraje často významnou roli obrovský strach z fyzické zranitelnosti a sexuálního poníţení.
Ţeny si velmi výrazně pamatují hanbu, kdyţ byly oholeny, svlečeny či prohledávány po
příjezdu do tábora. Reálné znásilnění ţidovských ţen ze strany příslušníků SS nebylo
z důvodů „rasových zákonů“ tak časté, ale jeho nebezpečí a moţnost způsobovalo strach a
hrůzu. Pokud ke znásilnění došlo, je pro ţeny (pokud válku přeţily) z důvodu silného
traumatu dodnes těţké o něm mluvit.
Hanna Krallová: Stihnout to před Pánem Bohem
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Polská novinářka a spisovatelka napsala několik knih s tematikou holocaustu na pomezí
novely a dokumentu. Její stručný, lakonický styl jazyka je mimořádně působivý.
„Vedle Abrama Bluma leţí jeho ţena Ljuba, ta, která v ghettu řídila zdravotnickou školu. …
Po válce vedla Ljuba Blumová dětský domov. Do tohoto domova přiváţeli děti, které našli ve
skříních, klášterech, bednách s uhlím a v hrobkách na hřbitovech, pak je ostříhali dohola,
oblékli do věcí z UNRRY, učili je hrát na klavír a ţe se nesluší při jídle mlaskat. Jedna
z holčiček se narodila poté, co její matku znásilnili Němci, a tak jí děti říkaly Švábka. Druhá
byla úplně plešatá, protoţe jí z nedostatku vitamínů vypadaly vlasy, a tu třetí, která se
skrývala na vesnici, musela paní vychovatelka několikrát prosit, aby nikomu nevyprávěla, co
s ní na půdě dělali sedláci, protoţe dobře vychované slečny takové věci ve společnosti
nevyprávějí.“ (str. 68)
Amesbergerová, Auerová, Halbmayrová: Sexualizované násilí
„Znásilňování a sexuální vykořisťování jako dvě formy sexualizovaně antifeminního násilí
nejsou ţádným sexuálním jednáním, jsou to násilné činy, které v psychice pachatelů plní
funkci pokořování ţeny, jakoţ i touhu po moci a ovládání…. Jde o sexualizovaný projev
agrese…. V kontextu nacistického pronásledování a věznění je zřejmě podstatné i to, ţe –
kromě demonstrace muţské moci a upevňování patriarchálních struktur – měla být
demonstrována i nacionálně socialistická moc a dominance nad rasově méněcennými
ţenami. Mnoho ţen muselo proţít sexualizované násilí a vykořisťování často i ve svém
vlastním sociálním prostředí, před uvězněním či po osvobození od muţských rodinných
příslušníků, spojeneckých vojáků apod.“ (str. 340 ad.)
Těţkou pozici měly ţidovské ţeny, které se snaţily najít útočiště v neţidovských
partyzánských jednotkách.
Nechama Tec: Women among the Forest Partisans, in: Women in the Holocaust
Většina ţen v běloruských lesích byly ţidovské ţeny. Pokud to byly křesťanky, odešly tam za
muţi – partyzány. Ţidovky tam utekly, aby si zachránily ţivot. V oddílech byly povaţovány
za méněcenné, nedávaly se jim rovnocenné vojenské úkoly. Nicméně plnily sexuální potřeby
muţů, zvláště velitelů, proto byly vítány. Zároveň ale jimi bylo opovrhováno, slovo „děvka“
se stalo synonymem pro slovo „ţena“. Jak rostl antisemitismus v ruských partyzánských
oddílech, na velitele, kteří měli ţidovské milenky, byl vyvíjen nátlak, a někteří je skutečně
vypudili. Ke konci války se někteří kolaboranti s nacisty ze strachu přidali k partyzánům,
čímţ vzrostl nejen antisemitismus, ale i celková agresivita bojovníků. Odhaduje se, ţe v
posledním roce války tvořili bývalí kolaboranti deset aţ dvacet procent sovětských partyzánů.
Některé ţeny tento „obchod“, ochranu za sexuální sluţby, odmítly, a byly vyhnány. Pouze
lékařky, zdravotní sestry či dobré kuchařky měly šanci přeţít bez sexuálního vykořisťování.
(str. 223-233)
 Téma: Mateřství
Nesmírně bolestnou kapitolou osudů ţen za holocaustu je mateřství. Brutální způsob, jakým
byl tento základní ţivotní projev zneuctěn a zneuţit, má dopad na ţenské proţívání a ţenskou
identitu aţ do současnosti.
Těhotné ţeny patřily za války k nejohroţenější skupině mezi ohroţenými. Svým těhotenstvím
si prakticky podepsaly rozsudek smrti. Také proto rabíni vydávali v ghettech halachická
rozhodnutí (rozhodnutí náboţenského práva), ţe je moţné pouţívat antikoncepci, neboť
v judaismu má ţivot matky přednost před ţivotem dítěte. Pro matky bylo těţké starat se o
děti, kdyţ byly základní ţivotní podmínky omezené, kruté a poniţující.
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Amesbergerová, Auerová, Halbmayrová: Sexualizované násilí
„V jednom z těchto textů uvaţuje jedna z přeţivších ţen o tom, zda holocaust tím, ţe
korumpoval roli matky a ţeny, která v štetlu (ţidovském městečku, obecněji v ţidovské
komunitě) byla tak podstatná pro ţenskou identitu, nepodvracel a neničil ţenské sebevědomí.
Takové rány je často odcizovaly od vlastních dětí nebo jim vůbec bránily je mít, coţ násobilo
pocit izolace a ztráty…Tyto mučivé vzpomínky popisují pronikání krutosti do nejskrytějších
koutů ţivota, to, jak matky nebyly s to stát se matkami. Nacistický systém tak stavěl proti
sobě blaho dětí a blaho matek a dělal z nich nástroj vlastních útrap.“ (str. 339)
Ve vyhlazovacích táborech šly těhotné ţeny, ţeny s malými dětmi a ţeny, které se od svých
dětí odmítly odloučit, při selekci do plynových komor. Bolest ţen, které byly od svých dětí
odděleny, nelze popsat. Děti narozené v ghettech a táborech byly často usmrcovány, aby
ţivoty jejich matek byly zachráněny. Jedna z ţen, jeţ si nechala dítě odebrat a zabít, po
šedesáti letech od této události v rozhovoru s výzkumnicí říká: „Jsem jako kámen. Někdy se
cítím jako kámen. Uvnitř, víte…“
Helena Epsteinová: Děti holocaustu
Dcera českých Ţidů napsala knihu, ve které s psychologickým vhledem popsala svoji ţivotní
zkušenost dítěte přeţivších (tzv. druhé generace, viz. dále). Název knihy se stal termínem tyto
děti označujícím. V úryvku popisuje setkání a namlouvání svého (budoucího) otce Kurta
Epsteina a pocity jeho vyvolené, své (budoucí) matky, která přeţila Osvětim a přišla o prvního
manţela a dítě.
„Zpočátku, kdykoli mluvil Kurt Epstein o dětech, mlčela. Těhotenství ji vţdycky děsilo.
Nedokázala si představit sama sebe – samostatnou ţenu s vlastní firmou – jako matku.
Neměla tušení, jak se s dětmi zachází. Jako malá trávila většinu času s dospělými. Nyní však,
kdyţ se sprchovala nebo kdyţ se chystala jít spát, často zkoumala své tělo pátrajíc po nějaké
oblině značící mateřství, ale ţádnou nenašla. Tohle tělo, které kdysi pozorovala na kavalci
v Osvětimi, jak se mění v těla dvě, přece nemůţe mít děti. Dítě, které by takové tělo přivedlo
na svět, by trpělo nedostatkem kalcia a vitaminů. Její miminko by se narodilo buď s měkkými
kostmi, nebo bez končetin nebo slepé. Nebo to s ní dopadne tak, jak to dopadalo s jinými
ţenami v Terezíně a v Belsenu. Bude několik neděl těhotná, pak začne krvácet a nakonec dítě
ztratí. Další ztráta. Její tělo odmítalo další ztrátu: do jiného stavu nepřišla.“ (str. 56)
Těţkou roli zatíţenou morálním dilematem v tomto dramatu zastávaly vězeňkyně, jeţ ve
vyhlazovacích táborech plnily funkci lékařek a zdravotních sester.
Tip film a literatura: Jednou z lékařek, která pomáhala ţenám v Osvětimi, byla Gisela Perl
(1900 – 1988). Pocházela ze Sighetu v Rumunsku (stejně jako Elie Wiesel), kde byla před
válkou gynekoloţkou. Roku 1944 byla transportována do Osvětimi, kde se stala lékařkou.
„Nedělej si starosti s nástroji, nebudeš mít ţádné“, řekli jí kolegové lékaři první den. Josef
Mengele osobně vybral pět lékařů a čtyři sestry. Zpočátku měla Perl nejvíce práce kaţdý den
po rozdělování potravin – ošetřovala vězeňkyně, které se popraly. Záhy se stala svědkem bití
ţen bičem přes ňadra a mučení těhotných ţen. Kdyţ poznala, ţe těhotné ţeny, které nebyly
zabity, pouţívá Mengele pro své pokusy, rozhodla se, ţe těhotným bude pomáhat potraty.
Dělala to navzdory svému přesvědčení lékařky a věřící Ţidovky. Ordinací jí byla špinavá
podlaha baráků, nástrojem vlastní špinavé ruce. Po válce Perl odhadla, ţe takto provedla aţ tři
tisíce potratů. Někdy uţ děti byly příliš velké, proto vyvolala porod nedonošeného dítěte,
které zemřelo. Narozené děti byly udušeny, aby nezemřely hladem a netrpěly déle či aby
neslouţily Mengeleho pokusům. Ve dne Perl asistovala Mengelemu a v noci tajně chodila na
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baráky. Později byla Perl transportována do Bergen-Belsen, kde se dočkala osvobození. Její
manţel, syn i rodiče zemřeli v Osvětimi. Kdyţ to Perl po válce zjistila, pokusila se o
sebevraţdu. Jejímu psychickému zdraví nepomohla ani skutečnost, ţe ač byla v táborech
ţenami vítána jako „anděl“, po válce byla mnohými odsuzována jako „vraţedkyně“.
O osudu Gisely Perl byl roku 2003 natočen film „Out of Ashes“ (Z popela) na základě její
knihy „I Was a Doctor in Auschwitz“ (Byla jsem doktorkou v Osvětimi). Autorka scénáře
Anne Meredith tematiku prostudovala, mluvila s pamětníky a nakonec prohlásila: „Skutečný
problém nás všech, kteří jsme tam nebyli, je, ţe na tyto strašné situace nahlíţíme hodnotícím
způsobem…. Nedokáţeme si představit, čím přeţivší lidé prošli. Kaţdý dělal věci, které by za
normálních okolností vůbec nedělal.“
Více informací: http://www.holocaust-history.org/auschwitz/gisella-perl/
Tip literatura a web:Gitě Perl pomáhala jako zdravotní sestra rumunská Ţidovka Olga
Lengyel. Válku přeţila a roku 1947 vydala o svém pobytu v Osvětimi knihu „Five
Chimneys“ („Pět komínů“). Po emigraci do USA zaloţila Memorial Library (Pamětní
knihovnu, www.memoriallibrary.org). Součástí je Holocaust Edicator Network, síť pro
vzdělávání učitelů v USA o holocaustu.
Tip literatura a web: Studii univerzitní profesorky Sarah R. Horowitz o ţenské literatuře
holocaustu naleznete zde:
http://jwa.org/encyclopedia/article/holocaust-literature
Sarah Horowitz k tématu vydala knihu „Voicing the Void: Muteness and Memory in
Holocaust Fiction“ (Dát hlas prázdnotě: Ticho a paměť v beletrii o holocaustu, State
University of New York Press).
Muzeum holocaustu Jad vašem v Jeruzalémě připravilo výstavu „Spots of Light: The
Experiences of Women in the Shoah“. Rozhovor s ředitelkou muzea Jehudit Inbar si můţete
přečíst zde:
http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/interviews/inbar.asp
Paní Inbar cituje hebrejský zápis z návštěvní knihy na výstavě:
„Má matka, budiţ poţehnána její památka, přeţila Osvětim. Ţila dobrý, dlouhý ţivot. Zemřela
před několika lety. Výstava mi umoţnila poznat úsilí, které spolu se svou sestrou musela
vyvinout, aby uchovala své ţenství. Také jsem v novém světle viděla úsilí jiných ţen mé
rodiny, které holokaust nepřeţily. Poprvé je vnímám jako ţeny, které se snaţily ţít, snít a
uchovat své ţenství, i kdyţ ţily v pekle. Děkuji této výstavě za to, ţe mi moji matku opět
darovala. Rina.“
Diskuse: Co podle vašeho názory cítily ţeny zraňované ve svém ţenství a mateřství?
Všimněte si zmiňovaných „adaptačních mechanismů přeţití“, ţenského přátelství, hovorů o
jídle, plánování šťastné budoucnosti. Jak toto mentální programování mohlo ovlivnit chování
a sílu přeţít u ţen? Jaký dopad má podle vás tragická válečná zkušenost mateřství na
poválečné chování ţeny a ocenění mateřství ve společnosti?
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 Téma: Ţeny v boji a odboji
Tip web: O českých ţidovských ţenách, které se zúčastnily odboje, se lze více dozvědět na
portálu www.pametnaroda.cz, kde jsou zachyceny osobní vzpomínky. Dále jsou zmíněny na
putovní výstavě „Ţidé v boji a odboji. Rezistence československých Ţidů v letech druhé
světové války“ (viz. dále).
Na webu washingtonského muzea holocaustu United States Holocaust Memorial Museum
můţete najít mnoho osobních příběhů, mj. i ţen, které se zapojily do odboje.
http://resources.ushmm.org/inquery/uia_doc.php/query/1?uf=uia_klpTwR
Chaja (Chajka) Grossman (1919 – 1993) se narodila v Bialystoku. Od mládí se účastnila
aktivit sionistického hnutí mládeţe Hašomer Hacair. Po dokončení vyšší školy byla přijata ke
studiu na Hebrejskou universitu v Jeruzalémě. Díky rodinným kontaktům získala povolení do
Palestiny vycestovat, ale protoţe byla zároveň poţádána, aby pomáhala hnutí v Polsku,
zůstala v Evropě. Po přepadení SSSR v roce 1941 Chajka pomáhala organizovat odboj
v bialystockém ghettu. Především navazovala kontakty s polským odbojem. S pomocí kolegy
získala falešné dokumenty na krycí identitu „Halina Woronywicz“. Společně s pěti dalšími
Ţidovkami, které získaly falešnou polskou identitu, pracovala jako spojka a kurýr mezi ghetty
a mezi Ţidy a neţidy. Dívky mj. kanalizací pašovaly zbraně do ghetta a ţidovské uprchlíky
z ghetta do lesů k partyzánům. Chajka se zúčastnila povstání v bialystockém ghettu 16. srpna
1943, které vypuklo během jeho likvidace. Po potlačení povstání se se spolubojovníky
ukrývala v lesích. Chajčin otec byl Němci zastřelen, matka zahynula v táboře Majdanek, bratr
zmizel poté, co vstoupil do Rudé armády. Pouze Chajka a její sestry přeţily. Po válce se
Chajka Grosman stala členkou Ústředního výboru polských Ţidů. Mj. byla jako delegátka
poslána na Světový sionistický kongres v Londýně (1945) a Basileji (1946). Aktivně se
zúčastnila operace Bricha (viz. dále). V květnu 1948 i ona emigrovala do nově vyhlášeného
státu Izrael. Usadila se v kibucu Evron a provdala se za svoji lásku z mládí, předsedu
Hašomer hacair v Bialystoku, Meira Orkina. Orkin emigroval do Palestiny v roce 1936.
Orkinovi měli dvě dcery. V roce 1950 vstoupila Chaja Grosman do místní politiky a v roce
1969 se stala poslankyní parlamentu Kneset (do roku 1981).
Někteří přeţivší polského ţidovského odboje, kteří odešli po válce do Izraele, zaloţili kibuc
Lochamej hagetaot, „Bojovníci z ghett“, v blízkosti města Akko. V roce 1984 členové kibucu
publikovali čtyřsvazkové válečné svědectví devadesáti šesti členů kibucu pod názvem
„Svědectví přeţití“. V kibucu se nachází muzeum a archív ţidovského odboje. Mezi
zakladateli byli účastníci varšavského povstání Jicchak Zuckermann a jeho manţelka Civia
Lubetkin.
Civia Lubetkin (krycí jméno Celina) (1914 – 1976), bojovala v povstání ve varšavském
ghettu 1943, ve varšavském povstání 1944, zúčastnila se akce Bricha (viz. dále). Po ukončení
Brichy emigrovala se svým muţem a dalšími spolubojovníky do Izraele. Její vnučka Roni
Zuckermann se v roce 2001 stala první ţenou – pilotkou izraelského letectva IAF.
Tip web: Cenným informačním portálem je Jewish Women Archive (Archív ţidovských ţen)
http://jwa.org.
http://jwa.org/encyclopedia/article/kempner-kovner-vitka
Vitka Kempner – Kovner (1920) se narodila v městečku Kalisz v západním Polsku. Celá
jedna třetina obyvatel městečka byli Ţidé. Vitka pocházela z liberální ţidovské rodiny, mj.
mluvili doma polsky, nikoliv jidiš. Vitka byla první ţenskou členkou vojenské ţidovské
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skupiny Betar. Později vstoupila do sionistické organizace Hašomer hacair. Kdyţ nacisté
obsadili Polsko a Vitka se poprvé stala svědkyní brutality SS, rozhodla se, ţe „ona se poníţit
nenechá”. Opustila své rodiče a společně s mladším bratrem a dalšími mladými Ţidy uprchli
do Vilniusu v Litvě. Vilnius byl v červnu 1940 okupován Sověty, coţ vedlo k mnoha
ideologickým rozporům uvnitř Hašomer hacair. Perzekuce Ţidů začala po obsazení Vilniusu
Němci v červnu 1941. Mladí aktivisté se těţko rozhodovali, zda zůstat v ghettu či uprchnout.
Dne 31. prosince 1941 jeden z velitelů Abba Kovner přečetl manifest o povstání se slovy
„Nepůjdeme na poráţku jako ovce”. Vitka Kempner získala falešné dokumenty a působila
jako kurýrka. V lednu 1942 vznikla „Spojená partyzánská organizace” (FPO), jejímţ cílem
byl ozbrojený boj. Velitelem se stal komunista Jicchak Wittenberg. Aktivisté doufali, ţe tím
zajistí materiální podporu svého boje ze strany Sovětského svazu. V červenci 1943 se však
ukázalo, ţe většina obyvatel ghetta a zvláště Němci ustanovený velitel policie Jakob Gens
povaţují ozbrojený odpor za nemoţný a mladé ţidovské partyzány odsuzují za to, ţe ohroţují
celou komunitu. Ačkoliv velení FPO tvrdilo, ţe Němci chtějí obyvatele ghetta zabít tak jako
tak, Jakob Gens vydal Jicchaka Wittenberga gestapu. FPO ho osvobodila, ale nacisté pohrozili
vedení ghetta, ţe pokud Wittenberga nevydají, všichni zbývající Ţidé v ghettu (cca 20 000)
budou zastřeleni. Wittenberg se gestapu vydal sám a v cele se otrávil. Likvidace ghetta, tj.
zavraţdění či transport do vyhlazovacích táborů, proběhla v září 1943. Vitka Kempner se
celou dobu pohybovala mezi ghettem a okolním světem, kanalizací prováděla skupiny
mladých Ţidů do lesů, zajišťovala zbraně a kontakty či úkryty. Po likvidaci ghetta zůstala v
lesní partyzánské skupině, která čítala na 600 členů, muţů i ţen, a ţila v zemljankách v lesích
Rudniki a Naroch v západním Bělorusku. Nadále prováděli sabotáţe (např. vyhazovali
vojenské vlaky do povětří) a v náročné, křehké spolupráci s ruskými partyzány podnikali i
větší bojové akce. Vitka Kempner i Abba Kovner, její budoucí manţel, se jako jedni z mála
doţili konce války. Po válce se zapojili do akce Bricha a pomáhali emigrovat přeţivším
Ţidům do Palestiny. Kempner osobně převáděla prchající Ţidy do Rumunska. Oba se také
angaţovali v úsilí pokračovat dál v boji, vyhledávat vrahy a pachatele holokaustu a potrestat
je (jednotka Nakam – hebrejsky „Pomsta”) . Proti tomuto postoji se stavěli nejen Spojenci, ale
i Ţidé v Palestině, coţ bylo pro ţidovské přeţivší bojovníky hořkým zklamáním. Kovner byl
v Jeruzalémě uvězněn. Nakonec velitelé Hagany, dosud ilegální izraelské armády, členy
Nakam přesvědčili, aby z Evropy odešli do Palestiny. Tam se Kempner a Kovner usadili v
kibucu Ejn ha-Choreš. Vitka Kempner pracovala nejprve v zemědělství na poli, a jak sama
řekla, tato těţká práce se zemí, mír a čerstvý vzduch jí znovu vrátili chuť do ţivota. V
manţelství s Abbou Kovnerem, který se stal známým izraelským básníkem, filosofem a
veřejným aktivistou, se narodily dvě děti. V 50. letech Vitka trpěla váţnou a vleklou formou
tuberkulozy. Ve čtyřiceti pěti letech začala studovat klinickou psychologii a pracovala jako
terapeutka s handicapovanými dětmi. O svém ţivotě Kempner říká: „Nejsem přeţivší, jsem
silná. Ţila jsem ţivot naplno, aktivně. Smutky a uráţky nechávám za sebou.”
Diskuse: Co podle vašeho názoru dávalo ţenám sílu a odvahu bojovat? Jaké povahové rysy a
osobní vlastnosti ţenám pomáhaly? Všimněte si, ţe i po válce byly ţeny – bojovnice aktivní a
angaţované ve společnosti.
Příběh ţidovských partyzánů v Litvě je ukázkou sporů a rozporů uvnitř ţidovské komunity.
Mnoho Ţidů do poslední chvíle doufalo, ţe se zachrání, a nechtělo „Němce dráţdit“ bojovými
akcemi. V dané chvíli nemohli vědět, ţe jejich naděje je iluzí. Ani uvnitř odboje nevládla
vţdy jednota – byly zde různé směry sionismu, komunisté, náboţensky zaloţené skupiny.
Tato rozmanitost je ve společnosti přirozená, ve chvílích ohroţení však mohla situaci
komplikovat. Nicméně případ, kdy jedinec překročil své přesvědčení ve prospěch kolektivu
(čin Jicchaka Wittenberga) nebyl ojedinělý.
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 Téma: Děti za holocaustu
Tip
web:
Na
webech
www.zmizeli-sousede.cz
a
http://www.holocaust.cz/cz/education/programs/pocta se dozvíte více o zajímavém
projektu „Pocta dětským obětem holocaustu“. Cílem projektu je „ zabývat se ţidovskými ţáky
a studenty převáţně té školy, kterou studenti a ţáci navštěvují, nalezené informace a poznatky
prezentovat vlastní třídě, škole a co nejširší veřejnosti zpracované ve formě výstupu v co
největší míře autorském. Studenti hledají jména a pokud moţno tváře mladých lidí (základní
informace jsou většinou ve výročních zprávách konkrétních škol v daném regionálním
archivu). Studenti mohou ve školních dokumentech zjistit, ţe v roce 1940 byla náhle
ukončena školní docházka některých studentů, kteří zmizeli z rasových důvodů ze školních
lavic, za pomoci svědectví prarodičů najít fotografie a dokumenty a vytvořit tak pamětní
desku (v digitálním zpracování). Na základě pátrání studentů po zmizelých ţidovských
studentech - kamarádech jejich prarodičů se vrací školám jejich historická identita a dnešním
studentům utajená tvář jejich školy v minulosti.“ (oficiální text )
Před válkou či na začátku války jiţ mělo mnoho ţidovských rodičů obavy, ţe nacismus, který
se Evropou šířil a ve své rétorice se nijak netajil nenávistí vůči Ţidům, je pro ně a jejich děti
nebezpečný. Někteří se rozhodli emigrovat s celou rodinou, jiní poslali své děti samotné do
západní Evropy vlakem – tzv. kindertransporty. Bylo to v době, kdy imigrace Ţidů byla jiţ
značně ztíţená a jednotlivci či organizace pomáhající imigraci Ţidů se soustředili na –
z mnoha důvodů jednodušší – imigraci ţidovských dětí samotných. Celkem bylo takto
zachráněno 10 000 ţidovských dětí bez rodičů (některé z nich nemluvňata a batolata na rukou
starších sourozenců), většinou ve Velké Británii.
Tip web: Více o dětských transportech, včetně historie, dokumentace a příběhů najdete zde:
www.kindertransport.org
Tip film: Působivým dokumentárním filmem o ţidovských dětech, jeţ na poslední chvíli
jejich rodiče poslali do bezpečí ve Velké Británii, je film „Do cizí náruče“ (reţie M. J. Harris,
2000). Film získal Oscara za dokument v roce 2001.
V České republice je známý příběh britského ţidovského bankovního úředníka Nicholase
Wintona (nar. 1909). V roce 1938 přijel do Prahy a zde na vlastní pěst, přímo v praţském
hotelu, kde bydlel, začal organizovat vycestování vlakem do Velké Británie pro ţidovské děti.
Reagoval tak na rozhodnutí britského parlamentu po pogromech Křišťálové noci (9. listopadu
1938) poskytnout azyl ţidovským dětem mladším sedmnácti let, pokud budou mít zajištěnou
rodinu a ubytování v Británii a budou vybaveni částkou 50 liber na případnou zpáteční
jízdenku. Winton pomocí novinových inzerátů a za peněţní podpory svých přátel sehnal
ubytování pro 669 dětí z Československa. Poslední vlak s 250 dětmi vyjel 2. září 1939, byl
však jiţ z důvodu vypuknutí války vrácen. Děti se v Británii dočkaly konce války, na rozdíl
od většiny svých rodinných příslušníků, kteří zůstali v Čechách a zahynuli. Winton o svém
činu nikomu neřekl. Na jeho aktivitu přišla aţ v roce 1988 jeho manţelka, kdyţ našla sešity se
seznamy dětí a jejich adresami.
Více o Nicholasu Wintonovi najdete zde: http://nicholaswinton.com , www.wintonstrain.com
V roce 2009 u příleţitosti výročí posledního, nezdařeného vlaku se ţidovskými dětmi, byl
vypraven tzv. Winton´s Train z Hlavního nádraţí v Praze na nádraţí v Londýně, kam měl
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před sedmdesáti lety dorazit. Na praţském nádraţí byl odhalen památník v podobě sochy
Wintona drţícího jedno dítě v náručí a druhé za ruku. K výročí byla připravena putovní
výstava „Wintonovy vlaky“. Více o akci: www.wintonstrain.com.
Tip film: Wintonův čin a osud zachráněných dětí v České republice opakovaně připomíná
slovenský reţisér Matěj Mináč. O osudech Wintona i dětí natočil filmy Všichni moji blízcí
(1999), dokumentární film Síla lidskosti – Nicholas Winton (2002) a dokumentární film
s hranými rekonstrukcemi Nickyho rodina (2011).
Tip literatura: Muriel Emanuelová, Věra Gissingová: „Nicholas Winton a zachráněná
generace“ (X-Egem 2002)
Diskuse: Čin Nicholase Wintona je příkladem skutečnosti, ţe i jedinec mohl svojí osobní
iniciativou přispět k záchraně mnoha ţivotů. Bankovní úředník Winton a jemu podobní
(švédský diplomat Raoul Wallenberg, švýcarský vicekonzul na velvyslanectví v Budapešti
Carl Lutz, americký novinář Varian Fry a další) nebyli vojáci, nebyli ozbrojení hrdinové, ale
za pomoci byrokratických úkonů, diplomatické ochrany, vyjednávání, lobování a získávání
financí, osobního nasazení a odvahy dokázali pomoci stovkám a tisícům ohroţených lidí.
Jaký je rozdíl mezi lhostejným a solidárním úředníkem? Ti, kdo pomáhali, často tak činili na
hraně či za hranou zákona. Přesto jejich činy podporují tvrzení těch historiků, kteří neodsuzují
byrokracii paušálně, nýbrţ poukazují na její zneuţití totalitními systémy.
Kdyţ vypukla druhá světová válka, na územích okupovaných německou armádou ţilo 1,6
milionu ţidovských dětí. Válku přeţilo 6 – 11 procent z nich. (Např. v Polsku samotném ţil 1
milion ţidovských dětí, válku jich přeţilo 5 000). Děti nemohly být vyuţity jako pracovní
síla, byly tedy nacistickou ideologií nahlíţeny jako „zbyteční jedlíci“. Z těch, které přeţily,
bylo několik tisíc dětí ukrýváno. Jde o fenomén tzv. hidden children, „ukrývaných dětí“.
Děti byly svými rodiči ukryty v domácnostech neţidů z nejrůznějších vrstev společnosti,
v sirotčincích či klášterech, v naději, ţe tak spíše uniknou smrti. Děti přeţily často jediné
z celé rodiny. Z období ukrývání si do dalšího ţivota nesly specifická traumata, např.
problémy s identitou (jejich skutečná identita byla za války změněna a nahrazena falešnou
krycí identitou), strach z uzavřených prostor (byly skrývány ve sklepích, skříních,
vybudovaných skrýších), citové problémy (děti byly opuštěny rodiči, jejich opatrovníci jim
přes veškeré úsilí rodičovskou lásku nemohli nahradit, někteří opatrovníci se k dětem
nechovali vţdy dobře).
Senek Rosenblum: Přeţil jsem varšavské ghetto.
Autobiografická kniha zachycuje osudy ţidovského chlapce za války. Matka malému Senkovi
před válkou zemře, otci se podaří s ním uprchnout z varšavského ghetta a domluvit jeho
skrývání za peníze u různých polských rodin. Válku oba přeţijí. Po letech Senek ve své knize
vzpomíná:
„Skříň, v níţ visí převáţně šaty a dlouhé kabáty, je hluboká a tmavá. Do poloviční výše pravé
poloviny sahají zásuvky, na nichţ je naskládáno několik krabic. Přehrabuje se v zásuvkách a
najednou drţí v ruce dlouhé široké prkno. Je to vyjímatelná část mé skrýše…Myslím, ţe jsem
tenkrát plně nepochopil váţnost situace. Ţe totiţ budu od nynějška uvězněn jako zajaté zvíře
po mnoho hodin v dřevěném úkrytu ve skříni. Ţe pro mě začíná martyrium dítěte, jehoţ touha
po pohybu bude násilně potlačena. Ţe ten bolestný a tmavý stísněný prostor bude ve mně
vyvolávat halucinace a noční můry.“ (str. 10)
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„Tolikrát jsem jiţ musel za ten rok strávit nesčetné hodiny ve skříni, kdyţ hrozilo
bezprostřední nebezpečí! Tentokrát je to však obzvláště tvrdé a znovu mi to připomene, ţe
k této společnosti patřím jen za určitých podmínek. Je to bezpečnostní opatření, abychom se,
kdyţ se začne stmívat a hosté se scházejí, vyhnuli všem nemilým překvapením. Neţ se
dostaví poslední pozvaný host, musí být v pokoji zvláštní atmosféra, protoţe všichni přítomní
vědí, ţe sedím ve skříni a mým největším přáním je, aby mě alespoň dnes pustili ven co
nejdříve. Jen ţádné zbytečné prodluţování mé izolace. Chci být od prvního okamţiku při tom,
mezi lidmi, bez ohledu na to, jak se ten svátek jmenuje. V poslední době jsem se musel
schovávat ve skříni uţ jen málokdy. Kdyţ se setmělo a směl jsem konečně vylézt ven, světlo
mě vţdy na pár sekund oslnilo. …Od samého počátku mě překrásně nazdobený vánoční
stromek s hořícími svíčkami, skleněnými a papírovými koulemi nejrůznějších barevných
odstínů, pečivem zavěšeným na nitkách a nekonečným řetězem veselých barev, …okouzlil.
Ještě nikdy jsem neviděl něco tak slavnostního a symbolického. Nazdobená jedle jako by
právě vystoupila z pohádky… Společnost, která oslavuje narození tohoto boţstva, má co
nabídnout nejen očím, ale i ţaludku. Jako by se křesťanský Bůh skutečně objevil na Zemi,
aby se osobně postaral o naše blaho, je slavnostně prostřený stůl bohatě obloţený lákavými a
chutnými jídly, které jsou normálně nedostupné. …(Vánoční stromek) stojí ještě řadu dní
pokoji a ztrácí pomalu svůj magický lesk. …Brzy uvadne, začne mu opadávat jehličí a jeho
vůně ztratí svou kořeněnou svěţest… Nemocný stromek se teď stane neuţitečnou věcí, musí
odsud pryč, prohrál a s ním i řeči o lepším světě. …Je mi jasné, ţe v té hře nemá prsty ţádné
boţstvo, protoţe skříň na protější straně pokoje tu stojí jako vítěz a učiní konec krásným
představám.“ (str. 226-229)
Tip on-line výstava: US Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu uspořádalo výstavu
„Life in Shadows: Hidden Children and the Holocaust“ (Ţivot ve stínu: Ukrývané děti a
holocaust). Texty výstavy včetně příběhů ukrývaných dětí, fotografií lidí i předmětů
s ukrýváním
spjatých
najdete
zde:
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/hiddenchildren/index/
Tip web: Info o české organizaci Hidden Child najdete zde:
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/ros_chodes/1999/11/hidden_child
Po válce utrpení dětí a přeţivších rodičů neskončilo. Děti často nenašly rodiče, rodiče nenašli
děti. V některých případech opatrovníci odmítli děti rodičům nebo ţidovských organizacím
vydat, probíhaly i právní spory a stalo se, ţe děti byly opatrovníky ukryty podruhé. (Viz. dále
„Bricha“).
„Musela jsem ukrývat své ţidovství. Bylo to tajemství, které pod trestem smrti nesmělo být
odhaleno. Přišla jsem o své dětství a o nejlepší léta dospívání. Byla jsem okradena o své
jméno, náboţenství, sionistické ideály,“ říká Regine Donner. „Byla jsem od své matky tak
dlouho oddělena, ţe uţ pro mne nic neznamenala,“ říká Renee Fritz. Obě ţeny, belgické
Ţidovky, byly v dětství ukrývány.
Tip web: Rafael Centrum, psychoterapeutické centrum na pomoc přeţivším holocaust a jejich
rodinám v České republice, se problematice ukrývaných dětí věnuje z pohledu psychoterapie.
Více o centru: www.rafaelinstitut.cz. Jednou z terapeutek je i psycholoţka H. Klímová.
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Helena Klímová a kol. : Vliv holocaustu na „ukrývané děti“ a na druhou generaci, in:
Trauma, řád, identita.
Ve studii shrnující psychoterapeutické zkušenosti práce s „ukrývanými dětmi“ vynikající
psycholoţka a psychoterapeutka upřesňuje, co způsobilo dětská traumata. V případě, ţe se
rodiče skrývali spolu s dětmi, ţili všichni dlouhé měsíce v úkrytu, zaţívali zimu, tmu, hlad,
nemoci, strach, poníţení, násilí, zraňování na těle i na duši, zapírání či změnu identity. Děti
zaţily své rodiče ve stavu bezmoci, strachu, poníţení, vynucené přetvářky aţ lhaní. „Děti
postrádaly oporu přirozené autority, jejich základní potřeba bezpečí a jistoty…byla těţce
deprivována.“. Pokud rodiče předali dítě cizí osobě či instituci, „…zaţilo dítě šok opuštění ze
strany svých nejbliţších…. To, čím děti trpěly, nemusel být pouze nedostatek potravy, ale
spíše nedostatek citových projevů, dotyků, hravého zacházení včetně specifických projevů
hlasových, které matky, babičky, chůvy instinktivně pouţívají jakoţto první podoby lidského
jazyka. Dětská základní potřeba neverbálního kontaktu byla deprivována a jejich potřeby,
které při zdravém vývoji matka svým zacházením pomáhá zvědomovat, zůstávaly na úrovni
nevědomé. Navíc při ukrývání některé tyto děti přebíraly rodičovskou roli vůči svým
sourozencům a to vše na ně kladlo nároky přesahující jejich dětské síly. Také často postrádaly
oporu otcovské autority. …Vězňové koncentračních táborů zaţívali utrpení jakoţto mladiství
či dospělí, v kaţdém případě však poté, co základy jejich osobnosti byly poloţeny proţitkem
dětství v relativně ochraňující rodině a poté, co prošli aspoň první fází generační separace, co
poznali normální svět. Ukrývané děti byly vystaveny pronásledování v době, kdy se jejich
osobnost teprve vytvářela a mohla být zraněna, těţce traumatizována, tím snadněji, čím
mladší dítě bylo. Svět pronásledování a zraňování, který dítě v útlém věku poznalo, tedy
nebyl pro ně výjimkou, ale tím jediným pravým světem.“ (str. 77 – 78)
Diskuse: Jaké pocity proţívaly ukrývané děti? Lze je popsat a pochopit? Jak se mohou
projevovat v jejich dalším, dospělém ţivotě? Jakou pomoc tyto děti po válce potřebovaly?
(Viz. dále o Přemyslu Pitterovi).
Tip
web:
Více
k tématu
ukrývaných
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/hidden.html

dětí:

http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/hiddenchildren/index/
Tip výstava: V Ţidovském muzeu v Praze si lze do školy zapůjčit putovní výstavu „Neztratit
víru v člověka… Protektorát očima ţidovských dětí“. Výstava velice dobře zpracovává osudy
několika ţidovských dětí, zachycuje způsob, jakým se historické události odráţejí v jejich
osobním ţivotě a jakým se snaţily s nimi vypořádat. K dispozici jsou pracovní listy pro
studenty. Více informací o výstavě zde: http://www.jewishmuseum.cz/cz/czpv07.htm
 Téma: Osobní příběhy
Utrpení obětí války a holocaustu je těţké zprostředkovat lidem, kteří ţijí v mírové a
blahobytné společnosti. To ale neznamená, ţe bychom se o to nemohli pokusit, neboť empatie
(schopnost soucítění se svým bliţním) zůstává i dnes důleţitou lidskou hodnotou a znakem
emoční inteligence.
Pokud chceme studentům přiblíţit utrpení oběti šoa, volíme osobní osudy, příběhy vrstevníků
či rodinné příběhy. Osobní osudy dají obětem tvář, jméno, ţivotní příběh, sny a touhy,
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ukotvení v síti vztahů. Tím jim je znovu vrácen ţivot – stávají se „jedním/jednou z nás“.
Známe-li celý ţivotní příběh oběti, dokáţeme více vnímat její osud.
Příběhy vrstevníků - studentů umoţňují ztotoţnění a vcítění se do situace oběti či přeţivšího.
Přes propast sedmdesáti let mají děti a mladí lidé tytéţ touhy, radosti a starosti. Kdyţ Anna
Franková popisuje své pocity, jsou to pocity ţidovské dívky donucené se skrývat, tj.
vyloučené ze společnosti, i dospívající dívky, v mnohém stejné jako mají jiní vrstevníci.
Někteří ze studentů mají či měli rodinné příslušníky, kteří byli v době totality vězněni
v nacistických a/nebo komunistických věznicích a koncentračních táborech. Tyto rodinné
příběhy představují nejen moţnost dozvědět se o době totality konkrétní informace (jejichţ
přijetí je zesíleno citovým a emocionálním proţitkem příbuzenského pouta), ale i léčit paměť
rodu a rodiny v zájmu stávající a budoucí generace (viz. část „Léčení“).
Tip literatura: Věra Kohnová: „Deník“
„Dvanáctiletá ţidovská dívka z Plzně si psala deník od prázdnin 1941 do ledna 1942 - do
odjezdu transportu plzeňských Ţidů do Terezína, z něhoţ se nikdo z rodiny nevrátil.
Vychází faksimile deníku spolu s jeho překladem do angličtiny a do němčiny v jednom
svazku.“ (oficiální text nakladatelství Zdeněk Susa 2006)
Tip literatura: Rut Laskierová: „Deník. Leden – duben 1943“ (Academia 2009).
Útlá malá kníţka obsahuje deník čtrnáctileté ţidovské dívky a několik doprovodných textů.
Předmluvu napsala Rutina nevlastní sestra Zahava Scherz. Mj. píše: „Kdyţ mi bylo čtrnáct
let, našla jsem za sloţeným naškrobeným loţním prádlem v domě mých rodičů v Giv´atajim
(Izrael) červené fotoalbum. Byly v něm fotografie odtamtud, z holocaustu. Byly to obrázky
rodiny mého otce, která v té době celá zahynula. Věděla jsem, ţe měl čtyři bratry, čtyři sestry,
rodiče – nic víc. V albu byla i fotografie dívky objímající malého chlapečka. Bylo jí asi osm
let a měla krásné, jemné černé vlasy. S těţkým srdcem jsem se obrátila na otce a zeptala se
ho, kdo jsou ty děti, a hlavně kdo je ta dívka, která se mi tak podobá. A tehdy mi otec poprvé
pověděl o Rutce a Jášovi, dětech, které měl se svou první ţenou Dorkou (Dvorou
Hampelovou, narozenou v roce 1904 v Bedzině) a které zahynuly během holocaustu. Kdyţ
Rutka zemřela, bylo jí čtrnáct let, tedy stejně jako mně, kdyţ jsem se o její existenci
dozvěděla. Jášovi bylo šest. Tak jsem se dozvěděla o mrtvých dětech mého otce a o jeho první
ţeně. O čtrnáct let později se mně a mému muţi Avigdorovi narodila v porodnici na Mount
Scopus v Jeruzalémě holčička, sestra našeho syna Jišaje. Rozhodli jsme se, ţe ji pojmenujeme
Rut…“ (str. 10-11)
Ukázka z deníku:
5.4.1943
„Tak uţ jsem začala pracovat. Dny plynou tak monotónně, šedě. Pracuji od 8 do 2. Dá se to
vydrţet, práce je dost lehká. Nějak to půjde. Připadám si hrozně unavená, pořád se mi chce
spát. Jumka deportovali. Mietek u něj byl a vyřídil mi jeho pozdravy. Je mi ho opravdu líto.
Byl to skvělý kluk. Uţ se mi nechce psát.“
(Jeden z posledních zápisů.)
V srpnu 1943 byla v ghettu městečka Bedzin provedena „Aktion“. Ţidé byli deportováni do
Osvětimi. Na rampě byla Rutka, její matka Dora a bratr Joachim (Jaška) posláni do plynové
komory. Otec Jakov byl poslán do pracovního komanda. Později se stal členem skupiny
pracující v Operaci Bernard – padělání bankovek. Po válce se Jakov Laskier z Polska dostal
do uprchlického tábora v Itálii, Bari, kde pracoval pro UNRRA. Odtud se nalodil na loď do
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Palestiny, byl však Brity internován na Kypru a později v palestinském internačním táboře
Atlit. Zde se poznal se svojí druhou ţenou. V roce 1949 se jim narodila dcera Zahava,
provdaná Scherz.
Diskuse: Nad válečnými deníky ţidovských dětí lze se studenty hovořit o tom, jak se za
extrémních situací mísí „normální“ a „nenormální“ kaţdodenní situace. Záţitky a pocity, se
kterými se dnešní ţáci mohou ztotoţnit, jsou vystřídány střídmými popisy zákazů, omezení,
deportací, strachu a hrozivého tušení. Běţný, kaţdodenní ţivot, na který si často stěţujeme
jako na „fádní“ a „nudný“, je v této konfrontaci vyjeven jako jedinečný, absolutně cenný a
ztělesňující tu nejvyšší hodnotu – ţivot.
Působivé vyznění deníků je dáno faktem, ţe čtenář ví více neţ autor, zná budoucnost a rozsah
násilí. Co si ale málokdy uvědomujeme je skutečnost, ţe poválečný osud přeţivších byl
válečnými ranami i nadále formován a ovlivňován.
Tip literatura: Annika Tetzner: „Červená stuha. Terezínské ghetto očima dítěte“ (Portál
2011).
Annika Tetzner se narodila v terezínském ghettu, nyní ţije v Izraeli. Je spisovatelkou a
malířkou. Kniha je vhodná pro přiblíţení situace v Terezíně mladším dětem. „Kniha je
souborem tří povídek, v nichţ autorka zprostředkovává vlastní zkušenost malého dítěte
v terezínském ghettu. Příběhy viděné dětskýma očima a vyprávěné dětským jazykem jsou
určeny především malým čtenářům, ale působivý text osloví i dospělé. Povídky jsou
postaveny na obrazech – slovních i grafických. Vedle obrazů hladu, strachu a smutku tu stojí
záţitky blízkosti, radosti a malých vítězství. Annika Tetzner přeţila válku z celé početné
rodiny jako jediná a nikdy nepřestala hledat své vzdálené příbuzné a jejich potomky. O své
zkušenosti z raného dětství napsala několik knih, které doprovází vlastními ilustracemi:
Bloodflowers, Lullabies for Annika.“ (text z pozvánky na besedu s autorkou ve Vzdělávacím
a kulturním centru Ţidovského muzea v Praze).
Tip literatura: Jana Renée Friesová: „Pevnost mého mládí“ (Nakladatelství Jaroslava
Poberová 2005).
Jana Renée Friesová ve své kníţce popisuje své dětství v milující rodině, do kterého zasáhla
válka. Jako mladá dívka přeţila Terezín, po válce se však sešla pouze se svojí maminkou.
Ostatní členové rodiny zahynuli. Jana Renée Friesová je matkou zpěvačky Lenky Lichtenberg
(viz. dále).
Tip literatura: Kateřina Pošová: „Jsem, protoţe musím… (napsala jsem si ve čtrnácti do
lágrového deníku).“ (Prostor 2003)
Kateřina Pošová, tlumočnice, překladatelka a filmová novinářka, přeţila válku jako jediná
z rodiny. V pracovním táboře Glowen u Wittenbergu si tehdy čtrnáctiletá Katka Bárkányová
psala deník. V zápisech oslovuje svého otce, věří v poválečné shledání. V deníku je i tato
básnička:
„Někdy je príma, ţe je jaro, slunce svit, ţe ţiju a ţe přece existuju
A jdu si slepě, jen na nic nemyslit.
Nevím proč, pro koho a nač ţiju, jen jsem, protoţe musím, a protoţe věřím.
Ţe umřu, ne, to mě netrápí,
I kdyţ mám někdy dost špatné svědomí.
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Mám malé, všední, ale pro mě veselé radosti
A nezoufám si, vţdyť je tu se mnou Bůh,
Jemu věřím stále, k němu zvedám své oči.
Vţdyť jednou musí skončit to utrpení, a pak uţ nebude bolest, nářky a muka
A spadne z nás kříţ, prokletí, poznamenání.“
„Tuhle básničku jsem si sloţila jen tak spontánně, tatínku, muselo to ven, i kdyţ se pořádně
nerýmuje, a vím, ţe není dobrá, ale já to tak cítím, tak to pro mě stačí. …“ (str. 105)
Tip literatura: Clara Kramerová: „Clařina válka. Skutečný příběh dívky, která zázračně
přeţila holocaust.“(Ikar 2009)
„Kdyţ v roce 1941 dorazili do polského městečka Żołkwi nacisté, patnáctileté ţidovské dívce
Claře se definitivně hroutí svět. Po letech sovětské okupace, během níţ agenti NKVD odvlekli
řadu lidí neznámo kam, začíná soustavné pronásledování. Rusové na útěku stačili pozabíjet a
znetvořit všechny politické vězně, ale s příchodem Němců propuká nové peklo. Lidé jsou
deportováni do koncentračních táborů či zabíjeni přímo na ulici. Po masovém vraţdění, při
němţ gestapo postřílelo tři tisíce ţidovských obyvatel městečka, se Clara s příbuznými ukryje
v maličkém bunkru pod domem Beckových. A tam, ve stísněném prostoru, kde se mačká
osmnáct lidí, stráví téměř nepřetrţitě nekonečný rok a půl. Valentin Beck je záletník,
alkoholik a vyhlášený antisemita, přesto riskuje ţivot, aby zachránil tři ţidovské rodiny. Jen
sehnat jídlo pro osmnáct lidí představuje v přídělovém systému téměř nadlidský úkol. Dny
pod podlahou plynou jednotvárně, jeden jako druhý, dole je slyšet kaţdé slovo, kroky,
cvaknutí vypínačem, dech. Existuje jen jediná moţnost, jak zajistit, aby uprchlíky nikdo
neobjevil: mlčet a sedět celé hodiny bez hnutí. Jako by to nebylo dost, jejich utrpení zhoršují
nečekané zvraty, počínaje poţárem domu přes noční pitky, které s policisty pořádá pan Beck,
aţ po nucené nájemníky přidělené Němci a dočasně ubytované příslušníky SS. A špehové se
nacházejí všude. Nastává závod s časem a pro Claru i její blízké se ţivot mění v trýznivé
čekání na smrt... či záchranu. Zhruba z 5000 Ţidů z městečka jich přeţilo šedesát. Po válce se
Clara s rodinou dostala přes Slezsko a Německo do Izraele a roku 1957 se odstěhovala do
USA. V bunkru si psala deník, v němţ zaznamenávala podrobnosti kaţdodenního ţivota.
Nyní ho uchovává Muzeum holocaustu ve Washingtonu. Zcela unikátní svědectví, které bere
za srdce, je příběhem plným hrůzy a utrpení, ale také lidskosti i jedinečnou výpovědí o
naději.“ (oficiální text nakladatele)
V záhlaví knihy se nachází věnování: „Mým rodičům, kteří mne vedli k soucitu a slušnosti,
mé sestřičce, která mi ukázala, co je pravá statečnost, a Beckovým, kteří mi zachránili ţivot a
naučili mne znovu věřit v člověčenství.“ V úvodu paní Kramerová píše:
„Psát tuto knihu bylo jako vyjít ze dveří mé kuchyně ve městě Elizabeth v New Jersey a
vstoupit rovnou do našeho domu v Ţolkwi. I kdyţ události, které v této knize popisuji, se
odehrály před šedesáti lety, provázejí mě celý ţivot. Stejně jako mnozí jiní, kteří přeţili, je i
dnes stále znovu a znovu proţívám. Je mi osmdesát dva a jsem jednou z těch, kteří měli štěstí.
Od té doby, co jsem vystoupila z bunkru, se snaţím ţít plnohodnotný ţivot. Přednáším o
holocaustu. To, ţe mi bylo dovoleno přeţít, je privilegium, jeţ jde ruku v ruce s pocitem
odpovědnosti vůči těm, kteří nepřeţili. Proto ten příběh vyprávím…V bunkru jsem strávila
osmnáct měsíců a celou tu dobu jsem si vedla deník, jenţ je teď uloţen v Muzeu holocaustu
ve Washingtonu.“ (Slovo ke čtenáři, str. 7)
Rodina Clary přeţila, ale zahynula její milovaná sestra Mania. „A pak uţ jsem měla v hlavě
jen jednu jedinou myšlenku. Uţ aby to bombardování skončilo. Na nic jiného si nepamatuji aţ
do chvíle, kdy přišel pan Beck, bušil na poklop a křičel, ţe Rusové jsou tady. Jeden po
druhém jsme se vysoukali z bunkru a vyšli ven. Bála jsem se ale vstoupit na ulici. Rozum mi
říkal, ţe je všechno v pořádku. Němci jsou pryč. Přeţili jsme, ale tělo jsem měla tak plné
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strachu, ţe k tomu bylo zapotřebí vypětí vší vůle, abych se dostala ven, na jasné, oslepující
sluneční světlo. Z pohledu na tu neskutečnou scénu se mi dělaly mţitky před očima. Poláci
byli celí pryč stejně jako my. Viděli vybombardovanou ulici a vyhořelé domy. Ulicí
projíţděly ruské armádní vozy a pochodovali jí vojáci Rudé armády, kteří se vyhýbali tělům
mrtvých německých vojáků, leţícím na zemi. Muţi byli vyzáblí, pušky měli volně zavěšené
přes ramena, kouřili cigarety, smáli se a mávali. My jsme se prostě jen navzájem objali a
ustavičně jsme plakali. Nedokázali jsme slzy zastavit….“ (str. 336)
Diskuse: Muţ, který ţidovské rodiny schovával, nebyl ţádný ukázkový hrdina – byl to
nevěrný manţel, opilec, násilník. Přesto jim zachránil ţivot. Lidský osud a lidská povaha
nejsou černobílé a válka můţe v lidech probudit jak ty nejlepší, tak ty nejhorší vlastnosti.
Tip literatura: Marek Edelman, Paula Sawická: „A byla láska v ghettu.“(Volvox Globator
2010)
Ojedinělá kniha patnácti příběhů z varšavského ghetta, jak je vypráví jediný přeţivší z velitelů
povstání Marek Edelman. Vzpomínky jsou vyprávěny strohým, jakoby nezaujatým jazykem,
o to více vynikne zoufalství aktérů a jejich touha po důstojném ţivotě i nejednoznačné osudy
pod tlakem vyhrocených situací.
Tip beseda: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), česká pobočka, ve
spolupráci se Ţidovským muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou, za finanční podpory EU
a Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, připravilo projekt „Centra vzdělávání a
dialogu“, v jehoţ rámci si můţete do své školy pozvat pamětníka z řad přeţivších
v doprovodu s vyškoleným lektorem ICEJ na besedu či přednášku pro studenty. Více na webu
www.icej.cz . Cílem projektu je „zvýšit u mladé české populace povědomí o závaţnosti
rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku.“ (materiál ICEJ).
 Téma: Ţidé a odboj
„Sen mého ţivota se stal skutečností. Sebeobrana v ghettu se stala realitou. Ţidovský
ozbrojený odpor a pomsta jsou skutečností. Jsem svědkem velkolepého hrdinského boje
ţidovských muţů v bitvě.“ Z posledního dopisu Mordechaje Anielewicze, třiadvacetiletého
vůdce varšavského povstání, psaný dva týdny před smrtí (8. 5. 1943)
Ţidům bylo po válce často vytýkáno, ţe se nijak nebránili tragickému osudu a svojí pasivitou
přispěli k průběhu holocaustu. Tomuto tvrzení přeţivší i historikové oponují dvěma
námitkami. Tím prvním je skutečnost, ţe ve 30. letech 20. století si nikdo nedokázal
představit, co mají nacisté a jejich pomahači skutečně v úmyslu. Holocaust je bezprecedentní
genocida. Ţidé, uvyklí na pronásledování po dva tisíce let svého ţivota ve vyhnanství,
většinou věřili, ţe se i toto stávající nebezpečí „nějak přeţene“ a oni budou moci ţít ve svých
domovech i nadále.
Elisabeth Sommer – Lefkovitzová: Aj vy ţijete v tom pekle?
Slovenská Ţidovka Elisabeth Sommer-Lefkovitsová vydala válečné vzpomínky na počátku 90.
let ve Švýcarsku. Slovensky kniha vyšla v roce 1995 pod názvem „Aj vy ste v tomto pekle?“
V knize popisuje ţivot ve Slovenském štátě za války, křehký statut „hospodářsky důleţitých
Ţidů“, kteří nebyli deportováni do pracovních či koncentračních táborů i konec tohoto
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statutu, skrývání se dvěma malými syny, zatčení a deportaci do Ravensbrücku a následně do
Bergen Belsenu. V Bergen-Belsenu byl její starší syn, čtrnáctiletý Pavel, od matky oddělen a
zabit. Osvobození tábora britskými vojsky se paní Lefkovitsová dočkala s mladším synem
Ivanem, později vynikajícím vědcem (viz. dále část „Po válce“).
„Kdyţ roku 1982 vysílali v televizi film o holokaustu, zeptal se mne můj tehdy osmnáctiletý
vnuk, otřesený a rozčilený: „Babičko, jak je moţné, ţe jste nekladli ani takový odpor jako
například Poláci ve varšavském ghettu? Proč jste se nechali odvléct jako dobytek na jatka bez
jediného slova protestu?“ Na tuto otázku se těţko odpovídalo. Ten, kdo tehdejší situaci
nezná, na ni ani nemůţe odpovědět. Rozpačitě jsem vnukovi vypočítala více argumentů,
abych mu nějak vysvětlila naši „zbabělost“. Ne kaţdý je bojovník a člověk nešel na smrt ze
zbabělosti, ale proto, ţe si rychle uvědomil, ţe odpor proti mašinérii masového vraţdění je
zbytečný. Nepoznali jsme nebezpečí dostatečně včas, a kdyţ jsme ho poznali, bylo uţ pozdě.
V době vzniku Československa byla ţidovská menšina rozmanitá a mnohovrstevnatá. Za
dvacet let demokratického rozvoje se stále více přizpůsobovala ostatnímu obyvatelstvu. Dělali
jsme si iluze, ţe patříme k váţeným občanŧm Československa, které nenechají „ve
štychu“. Věděli jsme, co se děje v Německu, a to nás znepokojovalo. Ale kdyţ jsme viděli,
kolik pronásledovaných utíká z Německa k nám do Československa, domnívali jsme se, ţe
jsme v bezpečí. Kdyţ Němci obsadili českou část ČSR, tedy Čechy a Moravu, a kdyţ v roce
1939 vznikl na slovenském území samostatný slovenský stát (i kdyţ z německé vůle), v jehoţ
čele stál kněz, stále jsme si nepřipouštěli myšlenku na nejhorší.
Jednoduše jsme nevěřili, ţe naše muţe, bratry a syny, kteří vybudovali a spoluvedli stát,
společnost opustí a nemilosrdně je poţene na smrt způsobenou podvýţivou a těţkou prací.
Nevěřili jsme ani tomu, ţe ţivot mladých dívek, které byly v roce 1942 v rozpuku mládí, bude
záviset na Mengeleho pohybu ruky „doprava“ nebo „doleva“. Jednotlivci i jednotlivé rodiny
si mohly zachránit ţivot – a mnohé to i udělaly. Jiné rodiny, včetně té naší, zůstaly, a to bylo
osudné. Velkou chybou bylo, ţe jsme se nechtěli vzdát své existence, společensky a politicky
uznávaného postavení, a neopustili jsme včas naše pěkné byty. Byli jsme přesvědčení, ţe
pronásledování nepovede k deportacím. Starší lidé a ti, kteří díky svému povolání (lékaři,
lékárníci a ostatní „hospodářsky důleţití Ţidé“) byli uchráněni před první vlnou deportací, si
navzájem sugerovali, ţe si musíme hlavně zachovat pevné nervy, neţ se naši drazí opět vrátí
domů. Dlouho jsem si vyčítala, ţe jsme nepodnikli to či ono, ale nakonec jsem si
uvědomila, ţe záchrana jednotlivcŧ sice moţná byla, ale záchrana Ţidŧ nikoliv.
Zůstávala pouze moţnost zemřít vzpřímeně – a ve varšavském ghettu to udělali. Udělali to za
nás za všechny, které připravili o lidské hodnoty.“ (str. 40-41, ze slovenštiny přeloţila TD)
Další námitkou proti tvrzení, ţe „Ţidé šli na poráţku jako ovce“, jsou důkazy o tom, ţe
ţidovský odboj (hebrejsky „amida“) existoval, je však náročné ho doloţit a zmapovat.
Jehuda Bauer: Úvahy o holocaustu
Bauer vnímá odboj v širších souvislostech: „Patří sem pašování potravin do ghett, vzájemné
sebeobětování mezi rodinnými příslušníky s úmyslem odvrátit smrt hlady nebo ještě něco
horšího, patří sem kulturní, vzdělávací, náboţenská a politická činnost konaná pro
pozvednutí morálky, práce lékařŧ, zdravotních sester a vychovatelŧ cílevědomě
udrţujících zdravotní stav a morální sílu na výši, jeţ umoţní individuální nebo skupinové
přeţití. A samozřejmě sem patří ozbrojená vzpoura nebo uţití síly (i holýma rukama nebo
„chladnými“ zbraněmi) proti Němcům a jejich spolupracovníkům. …Druhým pojmem značné
důleţitosti je „posvátnost ţivota“, výraz, který údajně zavedl rabín Jicchak Nissenbojm ve
varšavském ghettu, avšak ve skutečnosti byl uţíván jiţ dříve. Výraz byl zvolen k vyjádření
SMYSLUPLNÉHO přeţití Ţidů a pravděpodobně zahrnuje většinu shora uvedených kroků,
ne však ozbrojený odpor či uţití síly jako takové. …(str. 130)
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V mnoha městech, později ghettech, bylo po zákazu školní docházky pro ţidovské děti
organizováno domácí vyučování. Malé skupiny dětí se tajně scházely s učiteli, jejichţ platem
bylo trochu jídla navíc. Pokud byly v místě náboţenské komunity, snaţily se pokračovat ve
zboţném ţivotě. „Víme o ultraortodoxních skupinách, jeţ se ve Varšavě pokoušely alespoň
v nejniţší míře zachovat náboţenská studia – a máme důkazy o rozkladu a morálním
zhroucení některých z nich. Z jedné z těchto skupin věrných pochází sbírka kázání velkého
chasidského myslitele rabi Kalmana Klonyma Šapiry z Piaseczne, jeţ byla po válce ve
Varšavě nalezena a vydána pod názvem Eš kodeš (Svatý oheň).“ (str. 133)
V českých podmínkách je příkladem amidy a potvrzení „posvátnosti ţivota“ dobře doloţená
kulturní a vzdělávací činnost v ghettu Terezín.
Tip literatura: K tématu existuje bohatá literatura, naposledy studie Dany Kasperové
„Výchova a vzdělávání ţidovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín“ (FF UK 2011).
Tip výlet: Terezínskou pevnost a město, která za války byla jediným českým ghettem a
sběrným táborem, nyní spravuje Památník Terezín (www.pamatnik-terezin.cz ). Pro školy i
učitele pořádá zajímavé projekty a semináře, viz.
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/projekty
Organizace zaloţená přeţivšími Ţidy „Terezínská iniciativa“ pořádá zajímavé besedy a
přednášky. Silným záţitkem pro studenty je i zájezd do Terezína s výkladem pamětníka či
odborného lektora. Na zájezdy poskytuje finanční podporu. Web: www.terezinstudies.cz.
Tip kulturní program: Dismanův rozhlasový dětský soubor nacvičil dětskou operu
ţidovského skladatele Hanse Krásy „Brundibár“, která byla v Terezíně uváděna
(http://www.rozhlas.cz/drds/repertoar/_zprava/153160 ). Představení si lze objednat
(http://www.rozhlas.cz/drds/kontakt/ ).
Tip projekt: Obdivuhodným příkladem, jak lze zpracovat téma terezínské aktivity dětí a
mládeţe a zprostředkovat ho dnešním studentům, je projekt „Shoa – Holocaust“ Soukromého
reálného gymnázia Přírodní škola, o.p.s., v Praze (www.prirodniskola.cz ). Sami studenti se
zapojili do zpracování tématu chlapeckého časopisu Vedem v Terezíně a dětského divadla,
digitalizace časopisu „Kamarád“, nacvičili operu Brundibár a dosud neznámou loutkovou hru
čtrnáctiletého chlapce Hanuše Hachenburga „Hledáme strašidlo“. Hanuš byl krátce po napsání
hry deportován do Osvětimi – Březinky a zemřel v plynové komoře, stejně jako většina
terezínských dětí. Více o projektu zde: http://www.prirodniskola.cz/o-skole/skolniprojekty/shoa-holocaust/ Studenty vytvořený web a digitální podoba časopisu Kamarád zde:
www.vedem-terezin.cz
Tip výstava: V Ţidovském muzeu v Praze si lze do školy zapůjčit putovní výstavu „Děvčata
z pokoje č. 28, L 410, Terezín“.
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„Výstava vznikla péčí německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která
na základě osobních vzpomínek ţen vězněných v mládí v Terezíně vydala v Německu
stejnojmennou knihu, doplněnou dochovanými dokumentárními materiály (kniha vyšla v
českém překladu v nakladatelství Barrister & Principal, www.barrister.cz). Panely představují
srozumitelným způsobem z období Protektorátu Čechy a Morava ţivot několika mladých
děvčat jednoho z dětských domovů v Terezíně. Přibliţují jejich kaţdodenní starosti, ale i malé
radosti a především silná přátelství, která na tomto místě vznikala. Seznamují návštěvníky s
obsahem činností dětí v terezínských domovech, zejména výchovy a vzdělávání, které jim
poskytli laskaví vychovatelé. Poslední tři panely mapují ţivot přeţivších děvčat aţ do
dnešních dnů.“ (oficiální text ŢM, http://www.jewishmuseum.cz/cz/czpv10.htm )
Další nabídkou výstavy k tématu jsou panely s výstavou „Příběh dětí – Kresby dětí
z terezínského ghetta“ (více zde: http://www.jewishmuseum.cz/cz/czpv04.htm ). Výstava
představuje ukázky ze 4 500 dětských kreseb, které při improvizovaném vyučování s dětmi
v Terezíně tvořila malířka Friedl Dicker – Brandeisová v letech 1942 – 1944. Drtivá většina
dětí později zahynula v Osvětimi, obrázky jsou tak jedinou hmotnou památkou na jejich ţivot.
Skromné, o to obdivuhodnější doklady potvrzení „posvátnosti ţivota“ jsou doloţeny i
z koncentračních a vyhlazovacích táborů (zpěv, vyprávění, recitace zpaměti, modlitba,
připomínka ţidovských svátků apod.)
 Téma: Ţidovské tajné archívy
Jak se o případech amidy, odboje, můţeme dozvědět, kdyţ přímí účastníci zahynuli či po
válce zemřeli bez toho, aby vydali svědectví? Jak se vůbec můţeme dozvědět o kaţdodenním
ţivotě, utrpení a osudech lidí za zavřenými zdmi ghetta?
Ţijeme v době, kdy se na nás denně valí stovky informací. Připadá nám přirozené, ţe
dokumentujeme kaţdý svůj krok a ţe totéţ činí společnost. Mnoho lidí pouţívá internetové
sociální sítě či mobilní telefony k výměně informací. Není proto lehké vysvětlit studentům, ţe
byly doby, kdy vrcholem dokumentace byly fotografie a rukou či psacím strojem psané
dokumenty. A není lehké jim vysvětlit, ţe někdo pro sběr takovéto dokumentace nasazoval
ţivot, aby se budoucí generace dozvěděly, co se ve vydělených, od okolních společností
separovaných ţidovských komunitách, ghettech a koncentračních či vyhlazovacích táborech
odehrávalo. Osudy lidí, kteří veškeré své úsilí věnovali dokumentaci postupného ničení
evropských Ţidů, jsou hodné hlubokého obdivu. Jejich skutek je činem odboje. Právě
nezlomná naděje, ţe jimi zdokumentovaný ţivot a smrt napomůţe potrestání viníků a obnově
ţidovské komunity, je pro nás dodnes výzvou – tváří v tvář zpochybňování holocaustu a
zkreslování jeho průběhu.
Archív Emanuela Ringelbluma
Emanuel Ringelblum (1900 – 1944) byl polským ţidovským historikem, politikem a
sociálním pracovníkem. Kdyţ byl s manţelkou a synem zavřen do varšavského ghetta,
vytvořil za pomoci svých spolupracovníků z nejrůznějších vrstev ţidovské společnosti archív.
V tajné operaci Oneg šabat („Rozkoš šabatu“) nashromáţdil přes 25 000 listů materiálů
týkajících se ţivota Ţidů v ghettech: osobních deníků, dokumentů, plakátů a letáků, výnosů a
nařízení (např. Ţidovských rad), osobních dopisů (včetně autentických prvních zpráv o
zabíjení ve vyhlazovacích táborech Belţec, Chelmno a Treblinka), zpráv o ničení polských
ghett, lékařských zpráv o dopadu hladu a strádání na obyvatele ghetta, novin vydávaných
odbojovými organizacemi, potravinových kuponů apod. Ringelblum se dále jako člen
organizace Ţidovská sociální svépomoc snaţil pomoci těm nejvíce strádajícím ve varšavském
ghettu. Na podzim 1942 a na jaře 1943, kdyţ bylo ghetto za povstání ničeno, ukryli
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Ringelblum a jeho spolupracovníci archív do mléčných konví a kovových schránek a zakopali
je na několika místech ve sklepích a zahradách. V letech 1946 a 1950 byly objeveny pouze
dvě části archívu. Ringelblumova rodina po poráţce povstání uprchla do jiných částí města a
spolu s třiceti osmi dalšími Ţidy se skrývala v podzemním bunkru. Skrýš byla ze zištných
důvodů vyzrazena osmnáctiletým polským chlapcem. Všichni Ţidé včetně Ringelbluma a
jeho rodiny byli zatčeni a popraveni.
Kdyţ byla první část archívu zakopávána, pomáhal i devatenáctiletý Dawid Graber. Ten
napsal ke zprávě o zakopání (nalezené v jiné části archivu) dodatek: „Muţi, kteří zakopávali
archívy, vědí, ţe asi nepřeţijí a nezaţijí chvíli, kdy bude tento poklad vykopán a skutečná
pravda bude vyjevena. To, co nejsme schopni vykřičet do světa, to skrýváme pod zemí. Jedna
z věcí, na které mohu být hrdý v těchto krutých a strašlivých dnech, je, ţe jsem byl vybrán,
abych pomohl tento poklad zahrabat, abyste vy věděli o vraţdění a mučení, kterých se
dopouštějí nacističtí tyrané….“
Zdroje: http://www.holocaustresearchproject.org/ghettos/ringleblum.html
http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%205830.pdf
Tip literatura: Abraham Lewin: „Pohár slz. Deník varšavského ghetta.“ (Academia 2010)
Součástí Ringelblumova archívu byl i deník Abrahama Lewina. Lewin sám s rodinou zahynul
ve vyhlazovacím táboře. Jeho deník je svědectvím kaţdodenního ţivota v extrémních
podmínkách varšavského ghetta.
Tip literatura: Podrobnou studii o Ringelblumově archívu napsal Samuel D. Kassow, „Who
will write our history? Emanuel Ringelblum, the Warsaw Ghetto, and the Oyneg Shabes
Archive“ (Kdo napíše naši historii? Emanuel Ringelblum, varšavské ghetto a archív „Rozkoš
šabatu“, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press 2007). K dispozici je
v knihovně Ţidovského muzea v Praze.
Archív Hermanna Kruka
„Píšu, protoţe musím psát – je to pro mne útěchou v těchto hrůzných časech. Budoucím
generacím alespoň zanechávám zprávu.“ (zápis Hermana Kruka z 24. března 1944)
Hermann Kruk byl polským ţidovským knihovníkem a politikem. Po jednom ze zátahů na
Ţidy ve varšavském ghettu uprchl do litevského hlavního města Vilnius, kde se ukrýval.
Vilnius, historiky i Ţidy označovaný za „litevský Jeruzalém“ pro svůj bohatý a kvetoucí
předválečný ţidovský ţivot, se stal také ghettem. Kruk našel spolupracovníky, se kterými
shromaţďoval materiály dokládající ţivot v ghettu. Vedle toho si psal podrobný deník o všech
událostech, kterých byl svědkem nebo které mu někdo vyprávěl. V deníkových zápiscích
pokračoval i ve vyhlazovacím táboře Kluga na území Estonska. Poslední zápis pochází ze 17.
září 1944, pouhých pár hodin před popravou. Část shromáţděného archívu a deníků se
zachovala. V 60. letech byly deníky vydané v originálním jazyce jidiš, v roce 2002 byl vydán
anglický překlad pod názvem „The Last Days of the Jerusalem of Lithuania: Chronicles from
the Vilna Ghetto and the Camps, 1939 – 1944. “ (Poslední dny litevského Jeruzaléma:
Kroniky z vilniuského ghetta a táborů, 1939 - 1944) v překladu Barbary Harshav (Yale
University
Press
2002).
http://www.eilatgordinlevitan.com/vilna/vilna_pages/vilna_stories_kruk.html
 Téma: Povstání
Symbolem ţidovského odboje se stalo povstání ve varšavském ghettu.
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Zachoval se poslední dopis vůdce povstání, třiadvacetiletého Mordechaje Anielewicze. Dopis
byl napsán 23. dubna 1943, Anielewicz zemřel 8. května t. r.
„…Nemohu slovy vyjádřit, čím procházíme. Jedna věc je však jistá. To, co se děje, předčilo
naše nejtroufalejší sny. Němci dvakrát utekli z ghetta. Jeden z našich oddílů vydrţel bez
ústupu čtyřicet minut a další více neţ šest hodin. Miny, které jsme poloţili u kartáčovny,
vybuchly. Některé naše oddíly zaútočily na rozptýlené Němce. Naše ztráty jsou malé. To je
také úspěch. Jechiel padl. Padl jako hrdina, byl zastřelen. Cítím, ţe se dějí velké věci, a to, co
si troufáme dělat, má obrovský význam… Odedneška přecházíme na partyzánskou taktiku.
Tři bojové jednotky se dnes v noci přesunou se dvěma úkoly: průzkum a získání zbraní.
…Potřebujeme granáty, pušky, samopaly, výbušniny. Je nemoţné popsat podmínky, za
kterých nyní Ţidé v ghettu ţijí. Jenom málo jich můţe vydrţet, ostatní dříve či později
zemřou. Jejich osud je zpečetěn. Téměř ve všech skrýších, kde se schovávají tisíce lidí, není
moţné pro nedostatek vzduchu zapálit svíčku a udělat světlo. Poslouchali jsme vysílačku a
slyšeli, jak s obdivem o našem boji vysílá rádio „Šavit“. Skutečnost, ţe se o našem boji ví za
branami ghetta, nám dodává odvahy. Pokoj s tebou, můj příteli! Moţná se někdy znovu
setkáme! Sen mého ţivota se stal skutečností. Sebeobrana v ghettu se stala realitou. Ţidovský
ozbrojený odpor a pomsta jsou skutečností. Jsem svědkem velkolepého hrdinského boje
ţidovských muţů v bitvě.“
Zdroj: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Anielewiczlet.html
a http://www1.yadvashem.org/about_holocaust/documents/part2/doc145.html
K bojovníkům ve varšavském ghettu patřil i Marek Edelman, který po Anielewiczově smrti
převzal velení. Jako jediný z velitelů povstání přeţil. Po válce zůstal v Polsku a stal ve
vynikajícím kardiologem a protikomunistickým aktivistou (spolupracoval s hnutím
Solidarita). Edelman zemřel v roce 2009. V jednom z projevů (v roce 1995) řekl:
„Dnes je pouze zapotřebí naučit mládeţ, ţe první a nejdůleţitější věcí je ţivot, a teprve pak
pohodlí.“
Tip literatura: Hanna Krallová: „Stihnout to před Pánem Bohem“ (NLN 1999). Jde o
kniţní rozhovor s Markem Edelmanem.
K povstáním či pokusům o povstání však došlo i v dalších ghettech a dokonce ve
vyhlazovacích táborech. Víme, ţe Ţidé se snaţili bojovat v polských ghettech Bialystok,
Krakov, Bedzin, Čenstochová a v litevských ghettech Vilno, Kovno a Svencian. Vzpoury jsou
doloţeny ve vyhlazovacích táborech Sobibor (srpen 1943), Treblinka (říjen 1943) a Osvětim Březinka (7. října 1944). Zde povstali vězni donucení k práci v plynových komorách a
krematoriích (tzv. Sonderkommando). Povstání bylo potlačeno a nikdo z aktérů ho nepřeţil.
Tip film: Na DVD je v českých obchodech k dispozici slavný seriál televize NBC
„Holocaust“ z roku 1978 (reţie Marvin Chomsky). Seriál sleduje na osudu ţidovské rodiny
nástup nacismu, vypuknutí války, deportace, varšavské povstání, koncentrační tábory i
poválečná shledání a neshledání. Uvedení seriálu značně přispělo k rozšíření povědomí o
holocaustu a probuzení diskuse (viz. vzpomínka Elisabeth Sommer – Lefkovitsové).
Tip literatura: Jehuda Bauer „They Chose Life: Jewish Resistance in the Holocaust“,
(Zvolili si ţivot: Ţidovský odpor za holocaustu, American Jewish Committee 1973).
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 Téma: Ţidovští partyzáni
Lesy východního Polska, Běloruska a severní Ukrajiny představovaly jedinou krajinu, kde
bylo moţné se schovat. Proti nacistům zde bojovalo pravděpodobně aţ 30 000 nedostatečně
vyzbrojených Ţidů. Většina z nich padla. Nejrozsáhlejším partyzánským hnutím se stalo FPO,
„Spojená organizace partyzánů“, jejímţ velitelem byl mladý básník Abba Kovner. V oddílech
bojovalo mnoho ţen. Existují svědectví o komunitách Ţidů schovávajících se v lesích, které
v přísně organizované podobě přeţily do konce války. V „lesních osadách“ se uzavírala
manţelství, rodily děti, stavěly provizorní kuchyně a ošetřovny. Nesčetněkrát museli jejich
obyvatelé prchat a bránit se jak před nacisty, tak před místními kolaboranty, kteří za finanční
odměnu ţidovské uprchlíky v lesích vyhledávali a předávali Němcům.
Ve středním a západním Polsku se Ţidé – pokud chtěli být členy odboje - museli přidat ke
komunistickému odboji (Armija Ludowa), neboť „oficiální“ odboj směrovaný na polskou
exilovou vládu v Londýně (Armija Krajowa) Ţidy nepřijímal. Pokud se snaţili proniknout do
partyzánských oddílů vedených ruskými veliteli a sloţenými z Rusů, Ukrajinců, Bělorusů či
Poláků, museli čelit silnému antisemitismu. Nezřídka jimi byli vyhnáni či zavraţděni.
Ţidovské ţeny byly přijímány většinou pod podmínkou sexuálních sluţeb velitelům oddílu.
Tip literatura: Nám blízkým příkladem můţe být Slovensko, kde v podzemním hnutí
bojovalo asi 1600 Ţidů. V horách za Slovenského národního povstání operoval i ţidovský
oddíl, jemuţ velel ţidovský komunista Juraj Špitzer. Po válce se stal Špitzer novinářem a
spisovatelem. O svém pobytu v pracovním táboře Nováky v době tzv. Slovenského štátu
napsal knihu „Nechcel som byť Ţid“ (Kalligram Bratislava 1994).
Tip film: Teprve v 90. letech minulého století se stal známým příběh tří bratrů Bielských,
kteří uprchli do lesů a tam vybudovali z postupně přicházejících uprchlíků komunitu. Na
základě vzpomínek manţelky velitele Tuvji Bielského vznikla kniha izraelské historičky
Nechamy Tec „Defiance: The Bielski partisans“ (New York, Oxford University Press
1993). Podle knihy vznikl scénář k filmu reţiséra Edwarda Zwicka „Defiance“ (Odpor). Film
běţel i v českých kinech a je k dispozici na DVD. Bratry Bielské hrají Daniel Craig, Liev
Schreiber (potomek ukrajinských Ţidů) a Jeremy Bell. Plně doporučuji k výuce, jde o velice
dobře natočený film.
Tip web: Více o bojích ţidovských partyzánů v lesích Běloruska:
http://www.eilatgordinlevitan.com/vilna/vilna_pages/vilna_stories_alexander_bogen.htm
Tip literatura: Rich Cohen: „The Avengers. A Jewish War Story“ (Mstitelé. Ţidovský
válečný příběh, Vintage 2001).
Tip výstava a kniha: V českých podmínkách je výbornou pomůckou putovní výstava „Ţidé
v boji a odboji. Rezistence československých Ţidŧ v letech druhé světové války.“ Výstavu
připravilo a zapůjčuje Sdruţení ţidovských vojáků a odbojářů. Stejnojmenný sborník vydala
autorka výstavy Zlatica Zudová – Lešková v Historickém ústavu AV ČR v roce 2007. Jde o
čtyřicet příspěvků k tématu, které zazněly na dvoudenní konferenci v říjnu 2006.
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Sborník a výstava zaplňuje mezeru v povědomí o odváţných českých ţidovských muţích i
ţenách, kteří se aktivně zapojili do boje proti nacismu. Výstava zachovává pestrost
angaţování – zmiňuje domácí odboj (Petiční výbor Věrni zůstaneme, Politické ústředí,
Obrana národa, KSČ), slovenské ţidovské organizace ( Hašomer hacair, Bnei Akiva, Makabi
Hacair), slovenský odboj (Obrana národa, Justícia, Flóra, KSS). Připomíná útěk mnoha Ţidů
za hranice a zapojení do boje v armádě – v české a slovenské legii v Polsku (byla poraţena
Němci a mnoho jejích členů bylo vězněno v sovětských internačních táborech),
v československé jednotce v severní Africe, v 1. československé divizi ve Francii, ve
Španělsku na straně republikánů, v československé vojenské jednotce v SSSR či
československé samostatné obrněné brigádě ve Velké Británii, která se zúčastnila vylodění v
Normandii. Zmíněna je i činnost jednotlivců - vedoucí ţenské sionistické organizace Gisi
Fleischmanové, která se snaţila zachránit co nejvíce slovenských Ţidů (zemřela roku 1944
v Osvětimi), Františka Kriegela (politika známého z roku 1968), Pavla Tigrida, Viktora
Fischla. Zajímavé jsou málo známé informace a unikátní fotografie z doby Slovenského
národního povstání. Připomenuta je i čtyřčlenná zpravodajská skupina Amsterdam, jejímţ
úkolem byla záchrana spojeneckých letců zajatých na území Slovenska, Jugoslávie a
Maďarska a pomoc slovenským Ţidům. Skupinu tvořili čtyři Ţidé z Palestiny – Chaviva
Reiková (vlastním jménem Marta Reichová, původem slovenská Ţidovka, která v roce 1939
emigrovala do Palestiny, kde spoluzakládala kibuc Maanit a stala se vojačkou ilegální
izraelské armády), Rafael Reisz, Zwi ben Jakob Grunhut a Chajim Chermeš. Kromě
Chermeše byli všichni zajati 31. října 1944 a popraveni 20. listopadu t. r. v protitankovém
příkopu v Kremničce u Banské Bystrice.
Kontakt na správce výstavy: Eva Benešová evabenesova@centrum.cz, Hana Krchovová
hana.krchovova@atlas.cz .
 Téma: Spravedliví mezi národy
„Kdokoliv zachrání jediný ţivot, zachrání celý svět.“ Mišna Sanhedrin 4:5
Titul „Spravedlivý mezi národy“ je od roku 1963 udělován jeruzalémským muzeem
holocaustu Jad vašem z pověření Nejvyššího soudu v Izraeli těm neţidům, kteří s nasazením
vlastního ţivota pomáhali za holocaustu pronásledovaným Ţidům. Jejich čin by měl splňovat
tyto podmínky: pouze Ţidé je mohou nominovat, není zohledňována pomoc rodinným členům
či ţidovským konvertitům ke křesťanství, pomoc by měla být opakovaná a/nebo zásadní a
pomoc byla poskytnuta bez očekávání finanční odměny. K 6. září 2011 bylo oceněno celkem
23 788 Spravedlivých mezi národy. V České republice je jich 108, mezi nimi antifašistická
novinářka Milena Jesenská, spisovatel a překladatel Zdeněk Urbánek , historik a publicista
Miloš Hájek (oba signatáři Charty 77) či křesťanský humanista a sociální pracovník Přemysl
Pitter a jeho spolupracovnice Olga Fierzová (viz. dále).
Více o projektu na webu muzea Jad vašem, video prezentace, příběhy a fotografie zde:
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/index.asp?WT.mc_id=ggcamp&WT.srch=1
Tip literatura: O českých Spravedlivých mezi národy napsala útlou kníţku „Darované
ţivoty: příběhy českých a moravských Spravedlivých mezi národy“ Miroslava Ludvíková
ze Vzdělávacího a kulturního centra Ţidovského muzea v Praze ( Gaudeamus Hradec Králové
2007). Zachycuje příběhy těchto lidí z různých společenských vrstev i z různých míst.
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Tip literatura: Martin Gilbert: „The Righteous: The Unsung Heroes of the Holocaust“
(Spravedliví: Neopěvovaní hrdinové holocaustu, Holt Paperbacks 2004).
Milton Meltzer: „Rescue: The Story of How Gentiles Saved Jews in the Holocaust“
(Zachránce: Jak neţidé zachraňovali Ţidy za holocaustu, Harper Collins 1991).
Eva Fogelman: „Conscience and Courage – Rescuers of Jews during the Holocaust“
(Svědomí a odvaha – zachránci Ţidů za holocaustu, Anchor 1995).
Diskuse: Příběhy spravedlivých mezi národy jsou výborným učebním materiálem o prostém,
a přitom mimořádném hrdinství. Zachránci pocházeli z různých společenských vrstev,
náboţenského prostředí, kulturního zázemí. Jejich osudy a postoje mohou být dobrým
materiálem k diskusi, vţdyť o zlu toho víme mnoho, ale o hrdinství málo. Jak říká významný
psycholog Philip Zimbardo: „Dělali jsme důkladné osobnostní testy (lidí, kteří se projevili
jako hrdinové) a nevyšlo z nich nic. Ţádný faktor, který by poukazoval na to, kdo bude
odváţný a kdo poslechne rozkaz, jsme nenašli…“ Novinář: „Takţe o hrdinství zatím stále
moc nevíme.“ Zimbardo: „Je to tak. Všichni věříme, ţe se zachováme čestně, aţ nastane náš
čas. A podceňujeme drobné detaily. Ţe bude mnohem těţší svému přesvědčení dostát…“
(rozhovor pro časopis Respekt, 41/2011)
OSKAR SCHINDLER
Mediálně známým „spravedlivým mezi národy“ je německý obchodník a továrník ze Svitav
na Moravě Oskar Schindler. Jeho postava můţe být studentům zmíněna jako příklad
„nehrdinského hrdiny“. Povaha pana Schindlera byla po etické stránce diskutabilní. Byl
členem NSDAP a určitý čas pracoval pro Abwehr (německou výzvědnou sluţbu). Přesto mu
nelze upřít, ţe v polském Krakově zachránil zaměstnáním ve své továrně kolem jednoho tisíce
Ţidů, včetně ţen, dětí a slabých, nemocných lidí, které vykazoval jako „nutně potřebné
odborné síly“ a odmítal je vydat k deportaci do vyhlazovacích táborů. Po válce Oskar
Schindler doţil v chudobě, podporován ţidovskými organizacemi, a je pohřben na
jeruzalémském hřbitově na Olivetské hoře.
Tip film: Příběh sepsaný dle vzpomínek jednoho ze zachráněných Ţidů byl zfilmován
Stevenem Spielbergem pod názvem „Schindlerŧv seznam“.
Zpráva z tisku: „Zemřel „komplic“ Schindlera“ – „Ve věku 91 let zemřel v Německu
Mietek Pemper – muţ, který kdysi sepisoval takzvaný Schindlerův seznam, a pomohl tak
zachránit 1200 Ţidů před smrtí v koncentračním táboře“, Lidové noviny 10. června 2011
Článek připomíná válečné osudy Pempera. Jako Ţid byl vězněm koncentračního tábora
Krakov – Plaszov a pracoval jako osobní písař velitele tábora. Tam se mu dostaly do ruky
tajné dokumenty s příkazy zrušit koncentrační tábor a vězně zlikvidovat. „Včasná informace
od Pempera umoţnila Oskaru Schindlerovi transformovat svou výrobnu smaltovaného nádobí
v Brněnci na válečně důleţitý podnik a vyreklamovat si pak postupně na 1200 vězňů jako
pracovní síly do něj. Pemper v ohroţení ţivota vynášel z tábora také seznamy vězňů, z nichţ
pak (Jicchak) Stern a Schindler sestavovali seznamy poţadovaných osob.“ „Pemperovy
zprávy a paměti poslouţily jako významná součást při vypracovávání scénáře filmu Stevena
Spielberga Schindlerův seznam. Kvůli zjednodušení však autoři scénáře spojili činnost
Pempera a Sterna do jedné osoby, takţe ve filmu některé Pemperovy informace dodává Stern,
ztvárněný hercem Benem Kingsleym. Stern byl ale ve skutečnosti Schindlerovým účetním,
jenţ neměl příleţitost dostat se k nacistickým tajným dokumentům.“
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Diskuse: Filmová zpracování reálných událostí jsou dobrou pomůckou pro pochopení
atmosféry a získání znalostí. Je nutné však mít na paměti, ţe filmový příběh je přizpůsoben
svému médiu, a ne vţdy přesně odpovídá realitě – ani jí naplno odpovídat nemůţe, neboť ta je
mnohem více plastická a mnohovrstevná. Zajímavým tématem k diskusi jsou rozdíly mezi
více filmy zachycujícími tutéţ historickou událost, ale zpracovanými různými reţiséry,
různými zeměmi, různými reţimy a v různé době. V různé míře jde jiţ o interpretaci historie.
Dalšími známými spravedlivými mezi národy, na jejichţ osobním osudu a příkladu lze ukázat
na moţnost pomoci pronásledovaným a slabým jednotlivcům i skupinám, jsou např. Švéd
Raoul Wallenberg, Švýcar Carl Lutz, Američan Varian Fry , Polka Irena Sendler či německý
důstojník Wilm (Wilhelm) Hosenfeld (viz. dále).
Příběhy
spravedlivých
mezi
národy
z celého
světa
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/index.asp

můţete

najít

zde:

Nejvíce spravedlivých mezi národy je v Polsku. Důvodem je velké mnoţství Ţidů, kteří
v Polsku před válkou ţili. Smutnou skutečností je fakt, ţe vedle statečných Poláků, kteří
Ţidům pomohli, bylo i mnoho těch, kteří propadli antisemitismu a spolupodíleli se na jejich
vraţdění. Osud polských spravedlivých mezi národy nebyl jednoduchý za války ani po válce
– z obav před útoky okolí svoji pomoc Ţidům zamlčovali.
ANTONINA A ALEKSANDER WYRZYKOWSKÝCH
Manţelé Antonina a Aleksander Wyrzykowských zachránili šest Ţidů, kteří přeţili polský
masakr Ţidů v městečku Jedwabne 10. července 1942 (viz. dále). Titul obdrţeli 16. ledna
1976.
Více o jejich příběhu: http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/wyrzykowski.asp
Jan Tomasz Gross: Strach. Největší poválečný protiţidovský pogrom.
Gross cituje slova Wyrzykowské v poválečném rozhovoru: „Některým dobrým známým
bych to mohla říct, ale přesto se člověk nechlubil, protoţe se bál…Sama víte, kde ţijeme,
proto mi řekněte – kolik je takových lidí, jimţ by se to líbilo, ţe jsem ukrývala Ţidy? Jeden
z deseti a to ještě přeháním… Kdyţ jsem získala vyznamenání, titul těch Spravedlivých, moje
Helenka (dcera) jej hned hodila do koše. A moţná lépe, přeci i tak by nebylo komu to
ukazovat. V Americe jsem knězi v Chicagu při zpovědi vyznala, ţe jsem zachránila Ţidy a ţe
se za ně kaţdý den modlím. Nic na to neřekl, takţe to není hřích. V Polsku bych takové věci
neřekla knězi ani za nic.“ Wyrzykowskou a jejího muţe po válce lidé z její vesnice zbili a
nadávali jim: „Vy ţidovští sluhové, schováváte Ţidy, a oni ukřiţovali Jeţíše.“ Rodina musela
utéct z hospodářství, potom se stěhovali ještě jednou, kdyţ i v nové vesnici potkali
pronásledovatele – partyzány. „Hluboká víra Wyrzykowské jí umoţňovala vidět v kaţdém
člověku svého bliţního a odhalovala malověrnost katolíků, dělících lidi na Ţidy a pravé
Poláky. Ţádný polský kněz se jí po válce nezastal, třebaţe důsledky lidské zloby, i na
vlastním těle, nese dodnes.“ Ona sama ani nepřijela na oslavy 60. výročí pogromu
v Jedwabném, protoţe se bála. (str. 14-16)
IRENA SENDLER
Asi před dvěma lety kolovala po internetu fotografie půvabné usměvavé babičky s textem
jejího ţivotního příběhu. Byla to Irena Sendler, polská katolička, sociální pracovnice a
statečná ţena. Jiţ v době studií vystupovala proti antisemitským zákonům a omezením vůči
ţidovským studentům na univerzitách. Po uzavření varšavského ghetta v listopadu 1940
zfalšovala doklady nutné pro vydání propustky do ghetta a pravidelně jako zdravotní sestra
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ghetto navštěvovala. Na vlastní oči viděla osud opuštěných dětí i násilné deportace. Navázala
kontakt se ţidovským odbojem a na podzim 1942 spolu s polskými přáteli zaloţila organizaci
Ţegota – Radu pro pomoc Ţidům. Ţegota nejrůznějšími způsoby pašovala ţidovské děti ven
z ghetta (v rakvích, v mlékařských konvích, ve vycpaných pytlích přehazovaných přes zeď),
vyráběla jim falešné doklady a hledala pro ně rodiny či instituce, které se jich – pod novou
falešnou identitou – ujaly. Přesný počet zachráněných dětí není znám, odhaduje se kolem
dvou a půl tisíc. Přeţily v rodinách, v katolických klášterech a sirotčincích. Údaje o dětech,
jejich původní i krycí identitě a další důleţité doklady schovávala Sendler v zavařovacích
sklenicích zakopaných na zahradě u přítelkyně. Dne 20. října 1943 byla Sendler zatčena
gestapem a krutě mučena, přesto neprozradila nic o svých spolupracovnících ani o činnosti
organizace. Byla odsouzena k smrti, jejím kolegům se však podařilo podplatit stráţe a
osvobodit ji. Aţ do konce války ve své činnosti pokračovala. Po válce byla pronásledována
komunistickým reţimem, protoţe Ţegota byla povaţována za nekomunistický, „burţoazní“
odboj. Některé z dětí, které zachránila a které po válce odešly do státu Izrael (většinou
v rámci akce Bricha – viz. dále) navrhly Irenu Sendler na ocenění „Spravedlivá mezi národy“.
Titul získala 19. října 1962, komunistický reţim jí však odmítl vydat povolení k vycestování.
Do Izraele se podívala aţ v 80. letech. Irena Sendler zemřela v roce 2008. Teprve před smrtí
byla za svoji činnost oceněna i polským státem.
Příběh Ireny Sendler: http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/sendler.asp
Tip literatura: Anna Mieszkowska, Irena Sendler: „Děti Ireny Sendlerové“ (Víkend 2010).
Tip hraný film: Kniha byla v roce 2009 zfilmována v americko – polské produkci reţisérem
Johnem Kentem Harrisonem pod názvem „The Courageous Heart of Irena Sendler“
(Statečné srdce Ireny Sendler). Hlavní roli hrála známá americká herečka Anna Paquin. Film
lze v původním znění shlédnout na www.youtube.com (zadat anglický název filmu). V závěru
filmu promlouvá skutečná Irena Sendler a vzdává poctu ţidovským matkám, které byly
natolik odváţné, ţe jí svěřily své děti, a polským matkám, které se jich ujaly a přijaly je za
své.
Tip dokumentární film: Příběh Ireny Sendler a statečných muţů a ţen ze Ţegoty byl
zachycen americkou reţisérkou Mary Skinner v dokumentu nazvaném „Irena Sendler: In
the Name of Their Mothers“. Více na webu www.irenasendlerfilm.com. Sama reţisérka je
dcerou varšavského válečného sirotka.
Tip projekt: V 90. letech minulého století objevila příběh Ireny Sendler skupina amerických
středoškoláků z Kalifornie. Napsali divadelní hru „Life in a Jar“ (Ţivot v zavařovací láhvi –
naráţka na zakopané sklenice, ve kterých Sendler schovávala údaje o zachraňovaných dětech)
a vytvořili stejnojmenný projekt interaktivní výuky o holocaustu pro své vrstevníky. Více o
projektu – a moţná inspirace zde: www.irenasendler.com
KAROLINA (KAROLCIE) SAPETA
Karolcie Sapeta (Sapetová) pracovala jako sluţebná a chůva v ţidovské rodině Hochheiserů
v polském Krakově. Starala se o tři malé děti. Po zavření rodiny do krakovského ghetta jim
tajně nosila oblečení a jídlo. Kdyţ bylo ghetto likvidováno, ujala se dvou dětí, odvezla je do
vesnice ke svým rodičům a pracovala, aby je uţivila. V roce 1944 vesničané zjistili, ţe rodina
54

ukrývá ţidovské děti, a chtěli je zabít. Karolcie děti tajně převezla a aţ do konce války je
zachránila. Po válce je adoptovala a vychovala. Do konce ţivota potom ţila s „dcerou“ a její
rodinou. Ocenění Spravedlivá mezi národy získala 11. ledna 1995.
Příběh Karoliny Sapety: http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/sapeta.asp
Jan Tomasz Gross: Strach.
Gross zmiňuje vzpomínku Karolcie Sapetové: „Kdyţ všechny Ţidy soustředili do ghett,
rozloučili jsme se. Kaţdý den jsem chodila do ghetta a nosila jsem, co jsem jen mohla,
protoţe se mi stýskalo po dětech, brala jsem je jako vlastní. Jakmile byla v ghettu neklidná
atmosféra, děti přicházely za mnou a zůstávaly do doby, neţ se situace uklidnila. U mě se
cítily jako doma. V roce 1943, v březnu, došlo k likvidaci ghetta. Nejmladší chlapeček byl
díky náhodě tou dobou u mě na venkově. Ten den jsem šla k bráně ghetta, obklopené ze všech
stran esesáky a Ukrajinci. Jako šílenci naháněli matky s dětmi, které se bezradně tlačily
směrem k bráně. Náhle jsem si všimla matky Salusie a Izáka (paní Hochheiserové). Ona si mě
také všimla a řekla děvčátku do ouška: „Jdi ke Karolcii.“ Salusia se dlouho nerozmýšlela,
proklouzla skrze holínky Ukrajinců, jeţ si jí nějakým zázrakem nepovšimli. S ručkama
prosebně nataţenýma běţela ke mně. Já celá strnulá jsem šla s tetou a Salusií směrem k naší
vesnici Witanowice u Vadovic. Matka s Izákem šli na vysídlení a uţ o nich nikdo nikdy
neslyšel.
Byl to těţký ţivot, je potřeba věřit, ţe jen zázrak ty děti zachránil. Zpočátku děti chodily ven
z chalupy, ale kdyţ se vztahy zhoršily, musela jsem je ukrývat doma. Ale ani to nepomáhalo.
Naši lidé věděli, ţe schovávám ţidovské děti, a začala šikana a vyhrůţky ze všech stran, aby
se děti vydaly gestapu, protoţe přeci hrozí spálení celé vesnice, vyvraţdění….. Starosta
vesnice byl ke mně přátelsky naladěný a to mě často uklidňovalo. Dotěrné a agresivní sousedy
jsem uklidňovala různými dárky, případně podplácela. To ale netrvalo dlouho. Esesáci stále
slídili a znova začaly výtrţnosti, aţ mi jednoho dne (jiní obyvatelé) oznámili, ţe musíme děti
sprovodit ze světa, a vymysleli plán, ţe zavedeme děti do stodoly a tam jim ve spánku
usekneme hlavy. Chodila jsem jako omámená, můj stařičký otec se velice strachoval. Co
máme dělat? Co dělat? Ubohé, nešťastné děti o tom všem věděly a před ukládáním ke spánku
nám říkaly: „Karolcie, ještě nás dnes nezabíjejte. Ještě ne dneska.“ Cítila jsem, jak trnu, a
rozhodla jsem se, ţe děti nevydám za ţádnou cenu. Dostala jsem spásný nápad. Naloţila jsem
děti na vůz a řekla jsem všem, ţe je odváţím za vesnici, abych je utopila. Projela jsem celou
vesnici, všichni viděli a uvěřili. Kdyţ nastala noc, přijela jsem s dětmi zpátky….“ (str. 38)
Diskuse: Vyprávění Karoliny Sapety výmluvně dokládá nebezpečí, kterému se zachránci
Ţidů vystavovali. Pojmenování těchto nebezpečí můţe studentům pomoci lépe pochopit
odvahu zachránců.
ANNA BOROWSKA – SESTRA BERTRANDA (1906-1988)
Anna Borowska byla řádovou sestrou dominikánského řádu římskokatolické církve, později
matkou představenou malého kláštera v Kolonii Wilenské blízko litevského Vilniusu. Kdyţ
nacisté po napadení Sověty obsazené Litvy v roce 1941 začali vraţdit Ţidy a zavírat je do
ghett, Anna poskytla v klášteře útočiště sedmnácti mladým Ţidům včetně Abby Kovnera,
pozdějšího velitele ţidovského partyzánského odboje. Anna se nejprve snaţila získat podporu
a pomoc svých představených v církvi, ti ale ze strachu z nacistické odvety vůči církvi
odmítli. Anna tak jednala ze své vlastní iniciativy. Kdyţ několik řádových sester proti
ukrývání protestovalo, pohrozila jim Anna vyloučením z řádu. V době povstání v ghettu, kdy
se skrývaní Ţidé vrátili do ghetta, odešla i ona za nimi a prosila, aby jim mohla pomáhat
přímo v ghettu. „Bůh je nyní v ghettu“, řekla Kovnerovi. Ten její přítomnost odmítl, nicméně
poţádal ji o pomoc při získávání zbraní. Anna prosbě vyhověla a právě od ní pocházely první
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granáty, zbraně a munice. V září 1943 bylo povstání potlačeno. Anna byla zatčena a
transportována do pracovního tábora v Estonsku. Klášter byl zavřen a řádové sestry vyhnány.
Anna válku přeţila a po ní opustila řád Dominikánek. Přesto zůstala hluboce věřící
křesťankou. O jejím činu nikdo nevěděl. V roce 1984 ji ve Varšavě navštívil Abba Kovner,
který ji a šest dalších sester navrhl na ocenění Spravedlivé mezi národy. Kdyţ jí v jejím
malém bytě předával medaili, Anna se ptala: „Čím si takovou čest zaslouţím? Dělala jsem
jenom svoji povinnost.“ Kovner jí odpověděl: „Jsi Anna z andělů.“ V děkovné řeči doplnil:
„V době, kdy andělé před námi skryli své tváře, byla tato ţena pro nás Anna z andělů. Nebyli
to andělé, které jsme si vymysleli ve svých srdcích, ale andělé, kteří navţdy utvořili náš
ţivot.“
Příběh Anny Borowské: http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/borkowska.asp
JAN KARSKI
Významnou a svým způsobem vyjímečnou osobností mezi polskými „spravedlivými mezi
národy“ je Jan Kozielewski – Karski. Po vypuknutí války se zapojil do odboje (člen Armiji
Krajowe), kde díky své fotografické paměti působil jako kurýr mezi odbojem a polskou
exilovou vládou. V říjnu 1942 odboj rozhodl, ţe by měl vynést zprávu o likvidaci Ţidů.
Karski se sešel se dvěma představiteli polských ţidovských organizací, kteří mu předloţili
zoufalý vzkaz – „Náš všechen lid bude zničen.“ Tajně Karského propašovali do ghetta, aby na
vlastní kůţi zaţil jeho ţivotní podmínky a nacistické násilí. V listopadu 1942 se Karski dostal
do Londýna, kde se setkal s Winstonem Churchillem, politiky a novináři. Pokračoval do
Spojených států amerických, kde se setkal mj. s prezidentem Rooseveltem. Jeho naléhavé
poselství se však nesetkalo s ohlasem, který očekával. Spojenci ţádné akce, které by „konečné
řešení ţidovské otázky“ zastavily, nepodnikli. Zůstává otázkou, proč se tak stalo – a zda
vůbec mohli cokoliv podniknout? (K tématu viz. dále). Jan Karski byl za svoje úsilí zastavit
vraţdění Ţidů oceněn titulem „Spravedlivý mezi národy“ 2. června 1982.
Karski po válce emigroval do USA, kde se stal univerzitním profesorem. V roce 1981 při
setkání s americkými vojenskými veliteli, kteří osvobozovali evropské koncentrační tábory,
řekl, ţe svou válečnou misi povaţuje za selhání: „A tak jsem se já sám stal Ţidem. A stejně
jako byla vyhlazena rodina mé manţelky v polských ghettech, koncentračních táborech a
krematoriích, tak se všichni vyhlazení Ţidé stali mojí rodinou. Ale já jsem křesťanský Ţid,
jsem praktikující katolík… Moje víra mi říká, ţe lidstvem byl spáchán druhý dědičný hřích. A
ten hřích bude pronásledovat lidstvo aţ do konce času. A tak to má být.“
V roce 1994 bylo Karskému uděleno čestné občanství státu Izrael. Při této příleţitosti řekl: „Je
to nejsmysluplnější a nejdůstojnější den mého ţivota. Díky čestnému občanství státu Izrael
jsem dosáhl duchovního zdroje mé křesťanské víry. A také jsem se stal součástí ţidovské
komunity… Nyní jsem se já, Jan Karski, rozený Jan Kozielewski, Polák, Američan a katolík,
stal také Izraelcem.“
Příběh Jana Karského: http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/karski.asp
Tip literatura: Yannick Haenel: „Tajný posel Jan Karski“ (JOTA 2011).
Kniha zpracovává jak dokumentární, tak fiktivní formou příběh Jana Karského a opět klade
otázku po smysluplnosti a okolnostech jeho mise. „Kdyţ se člověk odvrátí od zla a odmítá
slyšet, ţe zlo existuje, stává se jeho součástí…. Lidstvo, které dopustilo takový zločin, nemá
právo nazývat se lidstvem.“ (Jan Karski)
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WILHELM HOSENFELD
Tip film: Příběh německého kapitána wehrmachtu Wilhelma Hosenfelda je mediálně známý
– reţisér Roman Polanski o něm natočil v roce 2002 film „Pianista“. Hosenfelda hrál
německý herec Thomas Kretschmann. Ţidovského pianistu Wladislawa Szpilmana hrál
americký herec s maďarskými ţidovskými předky Adrien Brody.
Tento příběh poukazuje na skutečnost, ţe i členové nacistické strany a vojáci wehrmachtu
měli volbu chovat se jako slušní lidé, prohlédnout ideologii, zachovat si zdravý rozum,
soucítit s oběťmi války a aktivně jim pomoci. Dále ukazuje na skutečnost, ţe spravedlivý
skutek a pomoc bliţnímu mají vliv i po smrti vykonavatele, neboť zachovává ţivot a
umoţňuje stvořit další ţivoty v dětech zachráněných. Děti Wilhelma Hosenfelda se nemusí za
svého otce stydět, naopak, mohou ho vnímat jako pozitivní a odváţný rodičovský vzor.
V poválečné německé generaci takových dětí mnoho nebylo. (O tíze viny otců pro jejich děti
a obtíţném léčení traumat viz. dále část „Léčení“).
Wilhelm Hosenfeld se narodil na venkově v Hessensku, Německo, v roce 1895. Byl vychován
jako katolík ve zboţné a konzervativní rodině, v německém vlasteneckém prostředí. Za první
světové války bojoval, po válce se stal učitelem a učil v místní škole. V době vypuknutí druhé
světové války byl Hosenfeld ţenatý a měl pět dětí. Na konci srpna 1939, týden před
německým útokem na Polsko, byl třiačtyřicetiletý Hosenfeld povolán do wehrmachtu. Byl
umístěn do Polska, nejprve do obce Pabiance, od července 1940 do konce války byl ve
Varšavě. Většinu této doby zastával funkci sportovního a kulturního referenta. Dosáhl
hodnosti kapitána. V létě 1944 za polského povstání, kdyţ byly všechny vojenské síly vyuţity
k jeho potlačení, se účastnil vyšetřování zajatých vězňů. Ačkoliv vstoupil do nacistické strany
jiţ v roce 1935, brzy byl reţimem znechucen, zvláště zločiny vůči Polákům a Ţidům, jichţ se
stal svědky. Po celou dobu vojenské sluţby si vedl deníky, ve kterých své pocity otevřeně
vyjadřoval. Texty se zachovaly díky tomu, ţe je pravidelně posílal domů. Ve svých zápiscích
Hosenfeld zdůrazňuje své rostoucí znechucení s útlakem Poláků, pronásledováním polského
kněţstva, týráním Ţidů a s „konečným řešením“ - popisuje svoje zděšení nad vraţděním
Ţidů. Kdyţ byl v roce 1943 svědkem potlačení povstání ve varšavském ghettu, napsal si do
deníku: „Taková zvířata. Celou válku jsme prohráli touto strašlivou masovou vraţdou
Ţidŧ. Vloţili jsme na sebe věčnou kletbu a budeme navěky zatíţeni hanbou. Nemáme
právo na slitování či milost – všichni jsme vinni. Stydím se kráčet po městě…“
Hosenfeld svůj odpor vyjadřoval nejen slovy, ale i aktivní pomocí obětem. Ţidovský vězeň
Leon Wurm utekl z transportu do Treblinky při deportacích z Varšavy roku 1942. Šel zpátky
do města a s Hosenfeldovou pomocí přeţil – ten ho zaměstnal na sportovním stadionu a
poskytl mu falešné doklady. Hosenfeldova pomoc jinému Ţidovi, pianistovi Wladislawu
Szpilmanovi, je známá ze zmíněného filmu „Pianista“. Szpilman, jehoţ celá rodina byla
vyvraţděna, opustil ghetto a přeţíval na „arijské“ straně Varšavy s pomocí polských přátel,
Janiny Godlewské,Andrzeje Boguckého a Czeslawa Lewického (oceněni tituly „Spravedliví
mezi národy“ v roce 1978). Po varšavském povstání v létě 1944 byli Poláci z města
vystěhováni a Szpilman zůstal sám. Schovával se mezi ruinami zničeného města. Tam ho,
hladového, vystrašeného a promrzlého, nalezl Hosenfeld v listopadu 1944 a pomohl mu přeţít
aţ do osvobození města. V lednu 1945 byl Hosenfeld zajat sovětskými vojáky. O pět let
později, 7. května 1950, ho vojenský tribunál v Minsku, Bělorusko, odsoudil k dvaceti pěti
letům vězení. Proces se konal bez moţnosti obhajoby. Rozsudek pravil, ţe Hosenfeld osobně
vyšetřoval zadrţené osoby v průběhu varšavského povstání a posílal je do vězení, čímţ
„posiloval fašismus a bojoval proti Sovětskému svazu“. Šest měsíců po procesu, v listopadu
1950, navštívil Hosenfeldovu manţelku Leon Wurm. Polský kněz, který se s Hosenfeldem
setkal v táboře válečných zajatců, totiţ Wurma vyhledal a řekl mu o obtíţné Hosenfeldově
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situaci. Wurm, který se chystal z Evropy vystěhovat, napsal dopis Szpilmanovi do Varšavy.
Tito dva přeţivší, kteří své rodiny ztratili a vzpamatovávali se z toho ve světě, který měl jen
malý zájem o ţidovskou tragédii, se snaţili něco podniknout. Nepodařilo se jim to však a
Hosenfeld zemřel v sovětském vězení v roce 1952. Szpilman se na Jad vašem obrátil v roce
1998 s prosbou o udělení titulu Spravedlivý mezi národy Hosenfeldovi. Leon Wurm byl tou
dobou jiţ mrtvý, ale jeho dopis Szpilmanovi se zachoval. Wurmova sestra napsala z Austrálie
dopis potvrzující příběh bratrova zachránění. Předtím neţ Komise pro ustanovení
Spravedlivých mezi národy mohla udělit titul německému vojákovi, musela ověřit, zda se
Hosenfeld nezúčastnil válečných zločinů. To umoţnilo zveřejnění jeho dopisů a deníků, které
uchovávala manţelka. Muzeum také obdrţelo potvrzení od polské Komise pro vyšetřování
nacistických zločinů, ţe „Hosenfeldovo chování nebylo zločiny zatíţeno“. Dne 25. listopadu
2008 Jad vašem uznalo Wilhelma Hosenfelda „Spravedlivým mezi národy“.
Příběh
Wilhelma
Hosenfelda
zde:
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/hosenfeld.asp
Na stránce je i fotografie Hosenfeldova syna Detleva u památníku se jmény všech
dosavadních spravedlivých.
Spravedliví mezi národy zachránili nejen ţivoty, ale i víru a naději v lidství, soucit a
solidaritu. Známý italský spisovatel Primo Levi byl zachráněn Italem Lorenzem Perrone.
Navrhl ho na ocenění „Spravedlivý mezi národy“ s těmito slovy: „Věřím, ţe opravdu jen díky
Lorenzovi jsem dnes naţivu. Ani ne tak proto, ţe mi poskytl materiální pomoc. Spíše proto,
ţe mi svým ţivotem dokázal, ţe stále tam venku existuje spravedlivý svět, jiný neţ byl
ten náš, něco a někdo stále čistý a celistvý, za které stojí zato přeţít.“ (Primo Levi, „Je-li
toto člověk“)
PŘEMYSL PITTER
Mimořádnou osobností z řad spravedlivých mezi národy byl český křesťanský humanista a
aktivní sociální pracovník Přemysl Pitter. Přemysl Pitter před válkou zaloţil dům mládeţe zv.
„Milíčův dům“ na praţském Ţiţkově, kde pečoval o chudé a bezprizorní dělnické děti v jejich
volném čase. Ani začátek války a vyhlášení platnosti norimberských zákonů na území
protektorátu Čech a Moravy mu nezabránily v péči o ţidovské děti. Své svěřence vyprovázel
do transportů a posílal jim do Terezína potravinové balíčky. Jiţ před koncem války v roce
1945 prozíravě ve spolupráci s přáteli a pod záštitou ministerstva vnitra zorganizoval na
čtyřech státem zabavených zámcích (Olešovice, Štiřín, Kamenice a Lojovice) ozdravovny pro
ţidovské děti, zvláště sirotky, vrátivší se z koncentračních táborů. Zde jim Pitter se svými
spolupracovníky (včetně ţidovského lékaře Emila Vogela) poskytoval zdravotní i sociální
péči.
Pavel Kosatík: Sám proti zlu
„Ani sám Pitter si zřejmě nepředstavoval (a nemohl představovat), jaké ţivotní zkušenosti
mají jeho bývalí „koncentráčníci“ za sebou. Na obě strany čekal šok. Ţidovské děti v zámcích
zaţily péči, jíţ dávno odvykly. Ocitly se mezi dospělými lidmi, kteří nejenţe neusilovali o
jejich ţivot, ale rozhodli se jim pomoci – a evidentně za to nic nechtěli. Pitter a jeho lidé si zas
brzy uvědomili, ţe jsou konfrontováni se zaţitým utrpením, na jehoţ pochopení ani jejich
náboţenský fundament beze zbytku nestačil. Záţitky z koncentračních táborů se vymykaly
jakékoli pedagogice a všem systémům lidských pravidel. Pokud u těchto dětí mohlo něco
výchovně uspět, pak to patrně nemohla být ţádná „metoda“, tedy umělý konstrukt,
abstrahující od osobnosti vychovatele a konkrétního vztahu k dítěti. V zámcích se
terapeuticky řešily důsledky mezní situace, a to bylo moţné dělat jen „metodou“ Pittrovou –
tedy osobním nasazením sebe sama beze zbytku a bez „pedagogického“ odstupu. Kdo chtěl
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pomoci, ten se musel odváţit do stejného světa bez pravidel, v jakém po léta ţily ţidovské
děti v koncentrácích, a setkat se s jejich dušemi tam, kde se „zkušenost“ válečné Prahy a
osvětimské plynové komory v ničem nelišila. Pitter věřil, ţe nějaký takový společný prostor
musí existovat, ţe hlubinné téma, o kterém mohou spolu mluvit všichni, bez ohledu na
Terezín a Osvětim, trvá.“ (str. 202)
O mimořádném charakteru Přemysla Pittera, jeho odvaze a prozíravosti svědčí i skutečnost,
ţe brzy k ţidovským sirotkům přibyly německé děti. Jak popisuje Pavel Kosatík v knize „Sám
proti zlu“, hned 9. května 1945 se stal Pitter svědkem napadení, mučení a upalování
německých civilních obyvatel včetně ţen a dětí. Tento záţitek jím hluboce otřásl. Od té chvíle
vytrvale obcházel improvizovaná shromaţdiště a sběrná místa německého obyvatelstva,
v tisku popisoval jejich těţkou situaci, apeloval na zodpovědná místa a usiloval o zlepšení
jejich situace. Jako jeden z mála nepropadl davové hysterii – uvědomoval si, ţe vedle hrstky
viníků je potrestáno i mnoho nevinných a to se naprosto neslučovalo s jeho křesťanským
přesvědčením. Pitter byl za svůj postoj napadán. Ministerstvo vnitra přestalo podporovat jeho
„Akci Zámky“. Nakonec našel zastání na ministerstvu sociální péče. Tam se o zaštítění akce
postaral úředník Ladislav Šťastný, Ţid, jenţ válku přeţil v Anglii a jehoţ celá rodina byla
vyvraţděna.
Zvláště komplikované zdravotní případy malých německých dětí z internačních táborů byly
soustředěny na zámku v Lojovicích. „Zde, v Lojovicích, doktor Vogl bojoval o dětské ţivoty
a zde také nakonec, navzdory vší péči, celkem sedmi německým dětem, hladovým a
vysíleným, pomoci nedokázal. Protoţe katolický kněz v Popovicích odmítal děti okupantů
pohřbít, stalo se jednou, ţe pohřeb musel obstarat dr. Vogel se Zdeňkem Teichmanem sám.“
(Pavel Kosatík, Sám proti zlu, str. 202)
„Akce Zámky“ byla ukončena v květnu 1947. Celkově zámky prošlo na 810 dětí, z toho 247
jich bylo z koncentračních táborů (z nich 165, většinou ţidovských dětí, přišlo z Terezína).
Dále mezi nimi bylo 407 dětí z internačních táborů pro Němce a kolaboranty, zbytek tvořily
československé děti repatriované po skončené válce z Německa.
V říjnu 1964 Pitter (který tou dobou uţ ţil v exilu) navštívil „své“ ţidovské děti, nyní jiţ
dospělé, v jejich novém domově – ve státu Izrael. Setkání proběhlo (podle Kosatíka) „v
přátelském a úctyplném duchu“.
Mezi „Pitterovými dětmi“ byl i budoucí izraelský malíř Jehuda Bacon. V anglicky psaném
hesle na Wikipedii je doslova napsáno: „Ţil v sirotčinci nedaleko Prahy, který zaloţil český
humanista a učitel Přemysl Pitter. Díky němu našel po osvobození znovu cestu k ţivotu.“
Bacon celý ţivot kreslil a maloval kresby a obrazy inspirované dětskými záţitky holocaustu.
Tyto kresby mj. poslouţily jako důkazní materiál při procesech s nacistickým zločincem
Adolfem Eichmannem a popíračem holocaustu Davidem Irvingem.
Více o něm: www.yehudabacon.net
Tip literatura: Pavel Kohn: „Kolik naděje má smrt. Ţidovské děti z poválečné akce
„zámky“ vzpomínají.“ (Nakladatelství Luboš Marek 2000)
Pavel Kohn: „Mŧj ţivot nepatří mně. Čtení o Přemyslu Pittrovi.“ (Kalich 1995)
Diskuse: Přemysl Pitter měl mimořádnou vlastnost – v přítomném okamţiku byl praktický, a
přitom hleděl do budoucnosti. Válka skončila a v té válce většina německého národa Ţidům
fatálně ublíţila. Pitter však miloval děti, nekladl na ně viny otců a jejich společnou výchovou
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jako by připravoval budoucí souţití dalších generací. V rozjitřené poválečné době byl tento
střízlivý, a přitom hluboce moudrý a humanistický přístup bohuţel ojedinělý.
Tip projekt: Pro rozbití monolitního pohledu je důleţité poukazovat na alternativy ve
zdánlivě jednoznačných událostech. Pro tento účel doporučuji zmínit německé odpůrce
nacismu jak v Německu samotném, tak v protektorátu Čechy a Morava. Více informací o
projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé
světové války postiţeni v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv.
nepřátelskému obyvatelstvu“ zde:
www.zapomenutihrdinove.cz
http://www.avcr.cz/veda_a_vyzkum/vyznamne_a_zajimave_projekty/humanitni_a_spolecens
ke_vedy/dokumentace_osudu_aktivnich_odpurcu_nacismu.html
http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/projekty/antifa
Muzeum Ústí nad Labem vydalo sborník z mezinárodní historické konference (listopad 2006)
„…i oni byli proti“. Moţnost zakoupení na webu muzea www.muzeumusti.cz .
Tip literatura: Alena Wagnerová: „A zapomenuti vejdeme do dějin… Němci proti
Hitlerovi: Ţivotní příběhy německých odpŧrcŧ nacismu v Československu“ (NLN 2010).
Tip projekt: Občanské sdruţení Krebul oţivilo památku německých obětí poválečného
odsunu Němců ve sborníku „Přes Volary přešla smrt – Pochod smrti očima pamětníků“.
Sdruţení pořádá konference, naposled s názvem „Volary a pochod smrti – multikulturní
výchova v praxi“, besedy s přeţivšími holocaust a podporuje studentské projekty. Více na
www.oskrebul.cz.
 Téma: Pachatelé – tzv. „obyčejní lidé“
„Jak můţeme očekávat, ţe spravedlnost zvítězí, kdyţ se stěţí někdo odváţí překročit své
soukromí a vzít se za spravedlivou věc? Dnes je tak krásný slunečný den a já musím jít …, ale
na mé smrti nezáleţí, pokud se podaří probudit tisíce lidí a přimět je k činu…“ Poslední slova
jednadvacetileté Sophie Scholl před popravou. Tato německá dívka, členka protinacistického
odboje, věděla o masovém vraţdění Ţidů v Sovětském svazu z dopisů svého přítele Fritze
Hartnagela.
Jak se mohli obyčejní lidé aktivně či pasivně zúčastnit nepřehlédnutelného masového zločinu,
kterým je holocaust? Mohl jednotlivec odolat nátlaku totalitního systému a nespáchat zločiny,
které po něm byly ţádány?
Podle výzkumu historiků bylo moţné – navzdory represivní povaze totalitního reţimu –
nátlaku odolat a odmítnout svoji účast. Někdy byl rebel za toto odmítnutí persekvován, je
však dokumentováno i mnoho případů, kdy persekvován nebyl.
Jehuda Bauer: Úvahy o holocaustu
„Vzdorovat nacistické politice bylo moţné, a není znám jediný případ, ţe by Němec, který se
odmítl podílet na vraţdění (a našli se takoví jednotlivci, příleţitostně i mezi intelektuály), byl
potrestán vězením nebo popraven.“ (str. 51)
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Uwe Timm: Na příkladu mého bratra
„Kdyţ jsem začal s touto prací, s pokusem napsat o bratrovi, četl jsem knihu od Christophera
R. Browninga: Obyčejní muţi. 101. záloţní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku
(česky Argo 2002). Browning na základě výpovědí tehdy ještě ţijících muţů při soudních
procesech dokládá, ţe oni, kdyţ přišel rozkaz zastřelit ţidovské civilisty, muţe, ţeny a děti,
mohli rozkaz odmítnout vykonat, aniţ by se museli obávat disciplinárních trestů. Jsou k tomu
zaznamenány příklady, také v tomto praporu. Ovšem z asi 500 vojáků jich vystoupilo jen 12,
odevzdali pušky a dostali jiné úkoly. Ti – tedy ta většina, je třeba říct, ţe téměř všichni - , kdo
nevystoupili, neřekli ne, ti uposlechli, zabíjeli, po počátečních rozpacích stále samozřejměji,
bezohledněji, mechaničtěji – člověk se musí ke čtení popisu těch činů nutit -, je to něco
nepochopitelného. …Podle Hlášení o exekuci zastřelili příslušníci 101. záloţního policejního
praporu od července 1942 do listopadu 1943 38 000 Ţidů. V roce 1967 byl v Hamburku
zahájen proces proti 14 příslušníkům praporu. Tři důstojníci byli odsouzeni kaţdý na osm let
odnětí svobody, dva poddůstojníci jeden na pět a jeden na šest let. Ti ostatní opustili soud
jako svobodní lidé. Ţádný z obţalovaných nedal najevo, ţe by si uvědomoval, jaké páchal
bezpráví. Všichni se odvolávali na rozkaz a poslušnost. Tresty jim byly později podstatně
sníţeny.“ (str. 76-77)
Psycholog Philip Zimbardo (nar. 1933) v roce 1971 uspořádal známý „vězeňský experiment“
se studenty Stanfordovy univerzity. Studenti byli rozděleni na vězně a dozorce a měli „hrát“
své role. Experiment musel být předčasně zastaven, protoţe studenti – dozorci se vţili do
svých rolí natolik, ţe začali druhou skupinu týrat. Experiment poukázal na skutečnost, jak
snadno se pod nátlakem a v extrémních podmínkách stávají ze slušných lidí zločinci.
V rozhovoru pro časopis Respekt (41/2011) Zimbardo mluví o moci systému: „V systému se
rodí to nejhorší zlo. Systém zabíjí, systém korumpuje, systém jde do války, lidé do války
nechtějí. …Problém je, ţe systém vţdycky odolává změně.“ Lidská společnost navíc bez
systémů nemůţe fungovat. Je proto nesmírně důleţité uvědomovat si, ţe kolektivní dynamika
uvnitř systému můţe změnit individuální chování jedince, který do systému vstupuje, a
automaticky na něho tlačí, aby se vzdal odpovědnosti za své chování. Jedinec by měl vědomě
dělat maximum, aby zůstal věrný humánním hodnotám a svoji odpovědnost a svobodu si
zachoval. Zároveň by měl být systém dostatečně zákonně ošetřen. Zákon by měl navíc čestné
jedince uvnitř systémů podporovat a chránit.
 Téma: Pachatelé z jiných národŧ
Pachateli zločinů byli nejen němečtí nacisté, jednotky SS a německá armáda. K válečným
zločinům a vraţdění Ţidů se dobrovolně přidali i příslušníci jiných národů. Dnes je pro ně
těţké se s touto skutečností vyrovnat a vinu často svádějí na Němce a nacisty.
V některých evropských zemích (Slovensko, Rumunsko, Chorvatsko, Maďarsko) se místní
fašisticko – klerikální reţimy dobrovolně staly pachateli válečných zločinů.
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„V Rumunsku se v roce 1938 a znovu v roce 1940 dostaly k moci vraţedně antisemitské síly a
výsledkem byla masová vraţda asi 260 000 rumunských a více neţ 100 000 ukrajinských
Ţidů rumunskými ozbrojenými silami, jakkoli ve spojení s nacistickým Německem. Dělo se
tak souběţně s vyvraţďováním Ţidů a Romů nechvalně známou Einsatzgruppe D pod
velením Otto Ohlendorfa, jejíţ oběti nejsou do uvedených čísel započítány. Na surovém
zabíjení se v různých místech Evropy podíleli Litevci, Lotyši, Ukrajinci a další…“ (str. 117)
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Zpráva z tisku: Mass grave of history: Vatican´s WWII identity crisis („Masový hrob
historie: Krize identity Vatikánu za druhé světové války“) Jerusalem Post 22. února 2010
http://www.jpost.com/Features/InThespotlight/Article.aspx?id=169378
Studie Julie Gorin, politoloţky zabývající se problematikou Balkánu, přináší podrobnou
zprávu o zločinech chorvatských Ustašovců nejen vůči chorvatským Ţidům, ale i vůči
srbským ortodoxním křesťanům. Páchání zločinů se zúčastnili i katoličtí kněţí, arcibiskup
Alojz Stepinac je schvaloval a byl s velitelem Ustašovců Ante Paveličem v úzkém kontaktu.
Stepinac ţehnal úderným jednotkám před přepady vesnic, přesto byl pravidelně přijímán ve
Vatikánu. Koncentrační tábor Jasenovac byl určen jak Srbům, tak Ţidům. Poválečná
komunistická totalita, postava Josipa Broze Tita uznávaného Západem za Stalinova
protivníka, socialismus a nacionalismus zabránili vyrovnání s vlastní násilnou válečnou
minulostí. Zamlčování tíţivého dědictví mohlo být i jednou ze součástí krvavého
jugoslávského konfliktu v 90. letech. Důkazy a dokumenty z koncentračního tábora Jasenovac
byly na začátku 90. let zničeny. Některé chorvatské skupiny dokonce zaţádaly muzeum
holocaustu Jad vašem v Jeruzalémě o titul „Spravedlivý mezi národy“ pro arcibiskupa
Stepinace. Muzeum ze situace „vycouvalo“ prohlášením, ţe „osoby, které Ţidům pomáhaly,
ale zároveň spolupracovaly nebo byly spojeny s fašistickým reţimem, který se aktivně
zúčastnil nacistického vyhlazování Ţidů, mohou být vyloučeny z titulu „Spravedlivého mezi
národy“.“ Podle Gorin byla „pokračující krize identity Vatikánu týkající se druhé světové
války zjevná v září 2009, kdy po pobídce chorvatských vůdců záhřebský arcibiskup Josip
Bozanic navštívil „o šedesát let později“ pamětní místo koncentračního tábora Jasenovac. Byl
tak prvním oficiálním představitelem chorvatské (římskokatolické) církve, který kaţdoroční
slavnost navštívil. Místo omluvy Bozanic bránil Stepinace a církev a vyuţil této dlouho
očekávané chvíle k připomenutí masakru prchajících nacistů partyzány v rakouském
Bleiburgu. Zde kaţdý rok chorvatská vláda na své náklady pořádá vzpomínkový obřad a ten
je katolickými představiteli vţdy navštíven.“ Gorin dále připomíná, ţe chorvatský prezident
Franjo Tudjman na slavnostním otevření muzea holocaustu ve Washingtonu (US Holocaust
Memorial Museum) v roce 1993 prohlásil, ţe Ţidů bylo zabito 900 000 a ne šest milionů a ţe
koncentrační tábor Jasenovac je „mýtus“. Po jugoslávské válce našel chorvatský válečný
zločinec, generál Ante Gotovina, útočiště ve františkánském klášteře. V roce 2005 haagská
soudkyně Carla del Ponte, sama katolička, v rozhovoru pro tisk řekla, ţe byla „mimořádně
zklamaná, kdyţ narazila na zeď mlčení z Vatikánu – odmítli říci, který z osmdesáti
chorvatských klášterů Gotovinu ukrývá, ačkoliv to v krátké době jistě mohli zjistit.“
V roce 2005 se konala vzpomínková slavnost v opraveném památníku Jasenovac. Efraim
Zuroff, ředitel Centra Simona Wiesenthala, setkání komentoval: „Všiml jsem si, ţe pachatelé
zodpovědní za zmiňované zločiny, nebyli nijak identifikováni… Byl jsem překvapen, ţe
nikdo z řečníků nezmínil největší chorvatský úspěch v zúčtování s ustašovskou minulostí,
totiţ soudní stíhání a usvědčení velitele koncentračního tábora Jasenovac Dinko Sakiče …
Zdá se, ţe potrestání tohoto zločince je tak nepopulární, dokonce i v dnešním Chorvatsku?“
Sakič byl pohřben v roce 2009 v nacistické uniformě a se mší slouţenou knězem, který
oficiálně slouţí mše na památku velitele Ustašovců Ante Paveliče. Nad hrobem řekl, ţe
„kaţdý čestný Chorvat je pyšný na jméno Dinko Sakič.“
Článek končí větami: „Církev je lepší neţ souhrn jejích nejodpudivějších částí. Kanonizace
Pia XII. by byla nespravedlivá vůči katolíkům, kteří udělali více neţ on, a byla by políčkem
katolíkům po celém světě. Pius by neměl být démonizován, ale neměl by být ani
posvěcován.“
POLSKO
Před válkou ţilo v Polsku 3,5 milionu Ţidů. Za války zahynuly 3 miliony. Na této skutečnosti
měli vinu nejen němečtí nacisté, vyhlazovací tábory a válečná fronta, která se přes Polsko
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převalila dvakrát, ale i sovětská Rudá armáda, která Ţidy uprchlé na východ deportovala do
internačních táborů nebo gulagů, a v neposlední řadě samotní Poláci.
Polský antisemitismus má kořeny v dobách, kdy polští králové zvali ţidovské obchodníky a
podnikatele ze západu do svých drţav. Ti se zde usazovali a s ohledem na svoji gramotnost i
obchodní a podnikatelské zkušenosti vytvořili novou vrstvu společnosti, jakési prostředníky
mezi šlechtou a rolníky, příp. řemeslníky. Toto jejich výlučné postavení bylo postupně
změněno, Ţidé chudli a více či méně se do společnosti začlenili, přesto ve společnosti
přetrvávala vůči nim nelibost. Dalším zdrojem polského antisemitismu je tradičně silné, spíše
konzervativní římskokatolické náboţenské vyznání.
Ve východních částech Polska obsazených carským Ruskem, resp. Sovětským svazem,
přetrvávaly tradičně ţijící náboţenské komunity, v západních částech ţily spíše asimilované
vrstvy. Ţidovský ţivot v Polsku byl před válkou nesmírně bohatý a pestrý, kvetl politický,
společenský i kulturní ţivot.
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„Po smrti maršála Jozefa Pilsudského v roce 1935 se politika polské vlády stočila ještě více
vpravo a začala být jiţ nepokrytě antisemitská. Vlna pogromů v letech 1936 – 1937 zasáhla
13. května 1937 i Brest Litevski. Polská policie pogromistům pomáhala a násilí ukončil aţ
přímý příkaz z Varšavy.“
Nejtragičtějším příkladem polského antisemitismu jsou pogromy v městečkách Jedwabne (10.
července1941) a Kielce (po válce 4. července 1946), které spáchali samotní Poláci, sousedé a
spoluobčané Ţidů. Kolem 340 Ţidů zde bylo za dohledu německé pořádkové policie
obyčejnými vesničany pobito či zaţiva upáleno.
Tip literatura: O pogromech se začalo v Polsku veřejně mluvit aţ po roce 2000, kdy vyšla
publikace polsko-amerického historika Jana Tomasze Grossmanna „Sousedé: Zničení
ţidovské komunity v Jedwabnem“ (česky JOTA 2008). Na základě bouřlivého ohlasu byla
událost prozkoumána polským Ústavem národní paměti (polská obdoba Ústavu pro studium
totalitních reţimů). Grossova verze byla s několika výhradami (týkajícími se detailů průběhu)
potvrzena. Události se věnuje i kniha polské novinářky AnnyBikont „My z Jedwabnego“
(česky H a H 2008). Po celospolečenské diskusi se za událost jménem Poláků omluvil
prezident Aleksander Kwasniewski.
Zpráva z tisku: http://www.rozhlas.cz/svet/portal/_zprava/454959
Článek Tomáše Sniegoně začíná slovy: „ Jan Tomasz Gross je seriózním profesorem na jedné
z předních světových univerzit, a přesto byl svými radikálními kritiky v Polsku, mezi nimiţ
byli rovněţ historikové, nazván „upírem polského dějepisectví". Nadávkami jej častují hlavně
ti, kdo by rádi svou verzi tzv. vlasteneckých polských národních dějin vytesali do kamene a
nikomu nedovolili, aby se ke kameni byť jen přiblíţil, natoţ aby jej zpochybnil či dokonce
přetesával. …“
Zpráva z tisku: Dne 1. září 2011 médii proběhla zpráva, ţe památník obětem pogromu
v Jedwabne byl zneuctěn. Vandalové ho pomalovali mj. hákovými kříţi a popsali slovy „Já se
za Jedwabne neomlouvám“ a „Hořeli dobře“.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/134871-vandalove-pocmarali-zidovsky-pomnik-vjedwabnem/
http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=236311
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Nechvalně známými spolupachateli násilí vůči Ţidům byla i běloruská a ukrajinská pomocná
policie (Schutzmannschaften, jednotky civilní ochrany, Hiwis = Hilfswillige „dobrovolní
pomocníci“). Zvláště na ukrajinské stráţné z ghett či koncentračních táborů přeţivší vězni
vzpomínají s hrůzou. Úkolem policie bylo i hledat Ţidy ukrývané mezi běloruskými,
ukrajinskými a polskými občany. Pokud byli objeveni, zahynuly i rodiny pomocníků. Udavači
byli finančně odměněni.
Diskuse: Jaké důvody měli příslušníci jiných národů přidat se k německé okupační moci?
Proč si myslíte, ţe je důleţité pravdivě pojmenovat viníky, i kdyby byli „z vlastních řad“?
Proč je důleţité události připomínat (financováním průzkumu a sběru dokumentace,
zveřejněním, památníkem, shromáţděním, knihou)?
(K tématu léčení kolektivní paměti viz. dále část „Léčení“).
 Téma: Zprávy o vyvraţďování Ţidŧ v Evropě
„Lituji, ţe Vás musím obtěţovat kvůli Ţidům. Vím, jak je to otravné“. (Richard Law,
zástupce britského ministerstva zahraničí na konferenci o uprchlících, v dopise ministru
zahraničí Anthony Edenovi 18. března 1943).
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„…americký historik Richard Breitman zjistil, ţe Britové dešifrovali radiodepeše německé
pořádkové policie z obsazeného sovětského území odesílané od července do září 1941.
Depeše dokládaly zabíjení mnoha, mnoha lidí a v určitém počtu případů byli výslovně
uváděni Ţidé. Existuje důkaz, ţe se tyto zprávy dostaly na Churchillův stůl. V jednu chvíli
důstojník, který zprávy analyzoval, došel k závěru, ţe probíhá kampaň vyhlazování Ţidů:
„Skutečnost, ţe německá policie zabíjí všechny Ţidy, kteří jí padnou do rukou, by nyní měla
být dostatečně dobře vyhodnocena.“ Depeše umlkly po polovině září 1941 poté, co z Berlína
přišel rozkaz, který zakázal předávat citlivé podrobnosti vraţedných akcí vysílačkou.“ (str.
218)
„Kdyţ se exekutiva Ţidovské agentury poté, co se do Palestiny v listopadu 1942 dostaly
informace o hromadném vyvraţďování evropských Ţidů, pokoušela získat povolení ke vstupu
pro 29 000 dětí, dostalo jich imigrační povolení jen velmi málo. Ve zdůvodnění takové
politiky, jeţ stále opakovaly britské vládní dokumenty, se tvrdilo, ţe kdyby do Palestiny přišli
Ţidé, Arabové by se obrátili na mocnosti Osy a Británie by ztratila svůj vliv na Středním
východě.“(str. 216)
„O hromadném vyvraţďování Ţidů měla (švýcarská vláda) podrobné výpovědi vojenských
lékařů, které v listopadu 1941 poslala jako gesto dobré vůle vůči Německu do německých
nemocnic na východní frontě. Lékaři měli zakázáno o svých zkušenostech s kýmkoli mluvit…
V červnu 1942 byla do Londýna doručena zpráva ilegálního ţidovského Bundu (před válkou
v Polsku významné socialistické, protisionistické, protikomunistické a protináboţenské
politické strany), a koncem června a v červenci byla zveřejněna. BBC vysílala do Evropy
zprávu, ţe v Polsku bylo usmrceno 700 000 Ţidů, část z nich plynem. Zpráva se zmiňovala o
vyhlazovacích táborech (ale ne o Osvětimi). Podle všeobecného mínění bylo terčem polské
Ţidovstvo a ne nutně všichni evropští Ţidé, natoţpak všichni Ţidé kdekoli. Američtí ani
palestinští Ţidé zprávě nevěřili, a nevěřili jí ani britští úřední činitelé, kteří ji zveřejnili.“ (str.
220)
Podle Jehudy Bauera nastal zlom v náhledu na zprávy o vyvraţďování Ţidů aţ v roce 1942
v souvislosti s tzv. Riegnerovou zprávou. Ani ta však nevedla k aktivní pomoci ze strany
Spojenců. K aktivizaci vedla aţ tzv. osvětimská zpráva Rosenberga a Wetzlera (viz. dále).
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Kroky, které na jejím základě byly podniknuty, patrně zachránily ţivot 120 – 200 tisícům
maďarských Ţidů.
Zpráva představitele Světového ţidovského kongresu (WJC) v Ţenevě Gerharda Riegnera z 8.
srpna 1942:
Riegner zprávu obdrţel od německého průmyslníka protinacistického smýšlení Eduarda
Schulteho, který se ve Slezsku zúčastnil jednání vysokých nacistických úředníků. Ti mezi
sebou volně hovořili o vraţdění Ţidů. Schulte ve zprávě poukazuje na skutečnost, ţe Hitler se
rozhodl systematicky zničit veškeré evropské Ţidovstvo, a k tomuto cíli má být pouţit plyn.
Riegner shromáţdil informace a poskytl je Americkému konzulátu v Ţenevě. Předal je do
rukou pověřenému konzulovi a poţádal ho, aby je předal Stephenu Wiseovi, hlavnímu
představiteli amerických Ţidů. V samotné depeši ale Riegner uvádí, ţe „informace moţná
nejsou pravdivé“. Tento dodatek uvedl na naléhání Paula Guggenheima z WJC. Ministerstvo
zahraničí USA depeši dostalo, ale rozhodlo se ji dále nepředávat, neboť byla „vzkazem
soukromé osoby“. Obsah depeše se nicméně dostal ke Stephenu Wiseovi přes britské zdroje a
ten ji v listopadu 1942 poskytl vládě i tisku. Dne 17. prosince 1942 byla vyhlášena deklarace
Spojených národů přinášející informaci o vyvraţďování Ţidů.
Zdroj: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Riegner.html
Pohnutou kapitolou v úsilí o záchranu Ţidů je vznik a fungování tzv. Pracovní skupiny ve
Slovenském štátě. Skupinu vedla ţena, sionistka Gisi Fleischmannová, v úzké spolupráci
s ortodoxním rabínem Chajimem Weissmandlem. Od roku 1942 do roku 1944 se jim za
pomoci úplatků esesmanům a německým a slovenským úředníkům a obtíţného vyjednávání
dařilo oddalovat transporty slovenských Ţidů. Zároveň se snaţili všemi moţnými způsoby o
zaslání zpráv politickým reprezentacím západních států i palestinským Ţidům. Jejich volání o
pomoc bylo stále naléhavější. Weissmandl mimo jiné poţadoval na spojencích bombardování
ţelezničních kolejí do vyhlazovacích táborů. Prosby však nebyly vyslyšeny. V roce 1944 bylo
Slovensko přímo obsazeno německou armádou a transporty byly zahájeny. Fleischmannová
zahynula v Osvětimi, Weissmandlovi se podařilo uprchnout z vlaku a schovat se v Bratislavě.
Po válce emigroval do Spojených států. Celá jeho rodina zahynula. Weissmandl si aţ do své
předčasné smrti vyčítal, ţe nedokázal slovenské Ţidy zachránit. Jeho trpkost vedla
k radikálnímu zhoršení vztahů mezi ortodoxními Ţidy a sionisty po válce. Weissmandlovy
dopisy byly pouţívány jako důkazní materiál při pochybném procesu s maďarským Ţidem
Rudolfem Kasztnerem, který se také vyjednáváním s SS a konkrétně Adolfem Eichmannem
pokusil v roce 1944 o záchranu maďarských Ţidů.
V dopise z 15. května 1944 sionistickému vedení v Palestině Weissmandl napsal: „A vy, naši
bratři v Palestině, ve všech svobodných zemích, a vy, politici států, jak můţete být potichu
tváří v tvář této kruté vraţdě? Jak můţete být potichu, kdyţ tisíce a miliony Ţidů jsou
vraţděny? Jak můţete být potichu, kdyţ desítky tisíc Ţidů ještě zbývá a čeká na to, aţ budou
zavraţděni? Jejich zničená srdce volají o pomoc a naříkají nad vaší krutostí. Jste také krutí
vrazi, protoţe se chladnokrevně a potichu jenom díváte.“
Tip literatura: O Gisi Fleischmannové, vyjímečné a odváţné ţeně, více viz. Jehuda Bauer:
Úvahy o holokaustu, kapitola 8 „Otázka genderu: Případ Gisi Fleischmannové“.
Jan Láníček: USA a zpráva osvětimských uprchlíkŧ v roce 1944. Ţidovská ročenka
2009/2010, str. 39-60
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Článek mapuje pohyb podrobné zprávy o vyhlazovacím táboře Osvětim, kterou sepsali dva
mladí slovenští Ţidé, Walter Rosenberg (později Rudolf Vrba) a Alfred Wetzler (později
Josef Láník). Vrbovi a Láníkovi se podařilo 10. dubna 1944 uprchnout z Osvětimi a sepsali
zprávu o třiceti dvou stranách, která obsahovala údaje o skutečném účelu tábora, jeho plánek
a odhad počtu obětí. Zprávu se jim podařilo s pomocí československého odboje v červnu 1944
propašovat do neutrálního Švýcarska, do rukou Jaromíra Kopeckého, československého
vyslance u Společnosti národů a Mezinárodního úřadu práce. Kopecký ve spolupráci
s představiteli ţidovských organizací ve Švýcarsku (mj. s Gerhardem Riegnerem) připravil
souhrn nejakutnějších informací a seznámil s jejich obsahem československou exilovou vládu
v Londýně. Zpráva byla dodána i spojeneckým vládám.
Zpráva byla prvním detailním popisem způsobu vyvraţďování Ţidů. „Její obsah byl posléze
doplněn informacemi Czeslawa Mordowitze a Arnošta Rosina, kteří z Birkenau uprchli
koncem května 1944, o probíhajícím masovém vyvraţďování maďarských transportů.
Připojen byl rovněţ popis tábora, který poslal na Západ Jerzy Tabeau (tzv. „Zpráva polského
majora“). Od poloviny června se informace postupně dostávaly do rukou zástupců Spojených
států amerických. Se svědectvími pěti uprchlým vězňů o bezprecedentním masovém
vyhlazování Ţidů v táboře smrti ve Slezsku byl tudíţ Západ konfrontován.“ (str. 42-43).
Na základě zprávy vydal americký vládní Výbor pro válečné uprchlíky (War Refugee Board)
26. listopadu 1944 publikaci nazvanou „German Extermination Camps – Auschwitz and
Birkenau“ (Německé vyhlazovací tábory Osvětim a Březinka). „Americká veřejnost se díky
tomu mohla – poprvé z oficiálních vládních kruhů – seznámit s podrobnostmi o nacistických
koncentračních táborech a plánech na „konečné řešení ţidovské otázky v Evropě“. Informace
o zveřejnění této zprávy přineslo v dalších dnech 83 deníků a časopisů na celém území
Spojených států.“ (str. 39-40)
Jak Láníček podrobně dokládá, zpráva byla zveřejněna zásluhou člena Výboru a úředníka
ministerstva financí Johna Pehleho, který obešel sloţité schvalovací procesy. Jeho prozíravost
potvrzují reakce z americké armády, kde zprávu odmítli zveřejnit se slovy, ţe je to „příliš
semitská“, „zatraceně oţehavá zpráva“. V hodnocení přístupu amerických institucí Láníček
uvádí: „Vedení americké armády obecně velmi nerado vyuţívalo vojenské prostředky pro
humanitární cíle…Část amerického vedení byla velice opatrná při oficiálním posvěcování
zpráv, kterým plně nedůvěřovala. Důvodem byla moţná diskreditace celé americké válečné
propagandy. Do jaké míry zde hrál roli jejich vlastní antisemitismus, je velmi obtíţné určit…
Důvod je spíše nutno hledat v jejich obavách z moţného růstu antisemitismu v americké
veřejnosti, které, jak prokázaly výzkumy veřejného mínění, nebyly vůbec neopodstatněné.“
(str. 59)
Tip literatura: Rudolf Vrba napsal o svém útěku z Osvětimi a sepsání i předání zprávy knihu
„Utekl jsem z Osvětimi“ (česky Sefer 2007).
Britský historik Martin Gilbert označuje Vrbu a Láníka za „skutečné hrdiny“. Na základě
jejich zprávy, resp. té části, která varovala před chystaným vraţděním maďarských Ţidů,
odvysílané 15. června 1944 radiovou stanicí BBC World Service, americký prezident Franklin
D. Roosevelt, švédský král Gustav V. a papeţ Pius XII. ţádali maďarského vůdce, admirála
Miklóse Horthyho, o zastavení deportací. Horthy ze strachu, ţe by byl souzen jako
zodpovědný za deportace, je zastavil 9. července 1944. Bylo tak zachráněno 120 – 200 tisíc
maďarských Ţidů.
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„Domnívám se, ţe Wetzlerova a Vrbova zpráva k zastavení deportací významně napomohla.
Za prvé měla přímý účinek na Horthyho, který jiţ dále nemohl popírat, ţe o hromadném
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vraţdění ví, a vzhledem k vývoji války přispěla k jeho rozhodnutí deportace zastavit. Za
druhé, prostřednictvím Weissmandelova dopisu zpráva vyvolala falešný dojem, ţe Spojenci
nejsou k deportacím lhostejní a ţe odpoví bombardováním a ne pouhým vyjádřením
nesouhlasu…(Rudolf) Kasztner se svou skupinou podstatně přispěl ke konečné záchraně
většiny z 200 000 budapešťských Ţidů.“ (str. 239)
Za prozrazení „státního tajemství“, totiţ hromadného vraţdění Ţidů, byli popravováni i
němečtí občané. Zachovala se zpráva o popravě německé ţeny pracující u telegrafu jako
operátorka, která vyzradila „státní tajemství“, tj. to, co se děje ve vyhlazovacím táboře
v Osvětimi. Zprávu napsal SS četař Gottfried Weisse. Sděluje, ţe byl o popravě informován:
„Dnes jsem byl dopisem velitele SS ekonomického oddělení hlavního úřadu SS informován,
ţe 29. června 1944 se odehrál zvláště hrubě nedbalý případ prozrazení státního tajemství,
(kterého se dopustila) ţena - telefonní operátorka. Byla odsouzena k smrti lidovým soudem.
Poté jsem byl opět informován o pravidlech utajování ve sluţebních úkonech.“ Podepsán:
Gottfried Weisse
Zdroj: http://www.holocaust-history.org/auschwitz/1944-weisse/
 Téma: Co mohli neţidé i Ţidé pro záchranu evropských Ţidŧ udělat?
Svědectví Rudolfa Vrby a jeho poválečná vystupování u soudu s válečnými zločinci či
popírači holocaustu jsou dokladem sloţitosti situace, ve které se jednotliví očití svědkové
holocaustu a přeţivší ocitali. Např. Vrba byl přesvědčen, ţe kdyby jeho a Wetzlerova zpráva
byla okamţitě rozšířena mezi maďarskými Ţidy jiţ v dubnu, kdy byla jejich hlavním
představitelům předána, bylo by jich zachráněno desítky tisíc. Podle Vrby by jednoduše
nenastoupili do vlaků, schovali by se, utekli či bojovali. Pravdou je, ţe rychlost likvidace
maďarských Ţidů v Osvětimi přesáhla dosavadní mašinérii a byla vyjímečná. Vrba později
obvinil vedení maďarských Ţidů, ţe zatajením zprávy způsobili smrt mnoha souvěrců ze
strachu před panikou či dokonce z vlastních sobeckých pohnutek (vyjednávání s veliteli SS
včetně Eichmanna o výměně „ţivotů za cennosti“ – tak se však podařilo zachránit pouze
1 685 Ţidů ve vlaku propuštěném nacisty do Švýcarska). Diskuse je vnímána jako odlišný
pohled těch, kteří přeţili, a jejich zkušenost jim dává hluboké zaujetí a emocionální
naléhavost, zároveň ale nutně mají omezený pohled daný pouze svou osobní, subjektivní
zkušeností, a těch, kteří holocaust studují v širším kontextu, totiţ historiků. Robert Rozett,
historik a knihovník jeruzalémského muzea holocaustu Jad vašem, k úkolu historiků říká:
„Skutečný historik, který se tématem holocaustu váţně zabývá, chápe skutečnost, ţe pravda je
sloţitá a má mnoho podob.“
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu.
„Spojenci mohli udělat to, oč je ţádaly ţidovské organizace, totiţ slíbit neutrálním zemím, ţe
se postarají o všechny ţidovské uprchlíky, kteří by se na jejich území mohli dostali. Dále
mohli přijmout do Palestiny aspoň tolik Ţidů, kolik předpokládaly britské restriktivní zákony,
mohli poskytnout finanční prostředky pro ilegální ţidovské skupiny v okupované Evropě a
mohli pokračovat v propagandistické válce v Německu. …Znovu však opakuji, ţe nikdo si
neuvědomoval moţný rozsah této tragédie.“ (str. 222-223)
„Kdyby Ţidé ony informace přijali a odmítli věřit výmyslům a výmluvám Němců, kteří jim
je nabízeli, aby si zajistili klidný a ničím nerušený průběh vyhlazování, co přesně by mohli
dělat? Ukrývat se? Mezi nepřátelsky naladěným obyvatelstvem? Postavit se na odpor? Beze
zbraní a bez podpory místních? Uprchnout? Kam? Je pravda, ţe s pomocí ortodoxních a
levicově sionistických odbojových skupin se několika tisícům Ţidů podařilo dostat do
Rumunska a některým slovenským Ţidům se povedlo vrátit na Slovensko. Pro statisíce
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venkovských Ţidů však útěk nebyl řešením.“ (str. 235)Podle Bauera se evropští Ţidé
nacházeli v situaci „absolutní bezmocnosti“. „Američtí Ţidé mohli nabídnout jen velmi
omezenou pomoc, britští Ţidé ţádnou a palestinští Ţidé byli menšinou čítající půl milionu
v zemi okupované velkou britskou armádou. …“(str. 240)
Tip literatura: Yehuda Bauer: „Jews for Sale? Nazi-Jewish Negotiations 1933-1945“ (Ţidé
na prodej? Vyjednávání nacistů a Ţidů 1933 – 1945, Yale University Press 1994)
V samostatné knize se problematice vyjednávání s nacisty Bauer věnuje podrobněji. Tvrdí, ţe
kdyţ někteří vězni uprchli a říkali, co se děje, „lidé nechtěli naslouchat“: „V průběhu
holocaustu mnoho jednotlivců získalo informace (co se děje se Ţidy), ale odmítli je, popřeli
nebo zracionalizovali. Propadli depresi, která je ochromila a oni nic nepodnikli, nebo ji
zdánlivě přijali, ale dále se chovali, jako kdyby ji nikdy neslyšeli.“ (str. 72)
V rozhovoru s Hannah Rosen roku 1995 Jan Karski řekl: „Pro nacisty to bylo snadné
pobít Ţidy, proto to udělali. Spojenci to povaţovali za nemoţné a příliš drahé, zachránit Ţidy,
proto to neudělali. Ţidé byli opuštěni všemi vládami, církevními institucemi a společnostmi,
ale tisíce Ţidů přeţilo, protoţe tisíce jednotlivců v Polsku, Francii, Belgii, Dánsku,
Nizozemí… pomáhalo Ţidy zachránit. Nyní kaţdá vláda a církev říká: „Snaţili jsme se Ţidům
pomoci…“, protoţe jsou zahanbeni a chtějí si zachovat dobrou pověst. Ale nepomohli, a proto
šest milionů Ţidů zahynulo, zatímco ti, co byli ve vládách a církvích, přeţili. Nikdo neudělal
dost.“
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ČÁST III. PO VÁLCE
 Téma: Návrat přeţivších Ţidŧ.
Obrovský exodus poválečných přeţivších a uprchlíků (tzv. DP – „displaced persons“, „lidí
bez domova“) vedl ke vzniku sběrných táborů. Zde byli shromaţďováni před další emigrací,
opatřováni dokumenty, potravou a základními ţivotními potřebami. Tábory byly spravovány
institucemi Mezinárodního červeného kříţe z pověření agendy Spojenců dle válečné zóny
(sovětské, britské, americké, francouzské). Ţidé mezi těmito uprchlíky tvořili vysoké
procento.
Návrat přeţivších Ţidů do vyrabovaných, cizími lidmi obydlených domovů, byl těţkým
pokračováním válečných traumat. Často byli nemocní, po malých dávkách se učili jíst, spát,
odpočívat, pracovat. Neměli kde bydlet a museli se nějak uţivit. Pokud se shledali se svými
blízkými a znovu se usadili v místě předválečného pobytu, bylo pro ně náročné ţít uprostřed
obyvatel, kteří většinou tak dramatickou existenciální zkušeností neprošli a neměli pro utrpení
svých ţidovských spoluobčanů pochopení. Někde se Ţidé setkávali s otevřeným nepřátelstvím
či minimálně překvapením, ţe přeţili a vrátili se. Výjimkou nebyly ani poválečné pogromy
(11. srpna 1945 Krakov, 4. července 1946 Kielce). Jejich komunity byly zničené, příbuzní a
přátelé mrtví. Není divu, ţe své předválečné domovy opouštěli a odcházeli do ciziny.
Simon Wiesenthal: Slunečnice. Vyprávění o vině a odpuštění
Simon Wiesenthal, právník a poválečný bojovník za spravedlivé potrestání válečných
zločinců, se dočkal konce války v koncentračním táboře Mauthausen. O svých pocitech po
osvobození tábora říká:
„Pro mne nebylo cesty domů. Polsko se pro mne stalo hřbitovem. Jestliţe jsem si chtěl
vybudovat nový ţivot, nemohl jsem začínat na hřbitově, nikoli tam, kde mi kaţdý strom,
kaţdý kámen připomínal tragédii, kterou jsem přeţil jen o vlásek. Také jsem se uţ nechtěl
setkávat s nikým z těch, kteří se stali spoluviníky našich strastí. …Brzy po osvobození jsem se
připojil k jedné komisi, která shromaţďovala údaje o nacistických zločinech. Léta utrpení
hluboce otřásla mou vírou ve spravedlivý svět. Připadalo mi nemoţné dál prostě ţít tam, kde
byl můj ţivot tak násilně přerušen. Práce v komisi mi měla pomoci opět nalézt víru ve
spravedlnost, v lidskost a ve všechno to, co člověk kromě jídla a bydlení k ţivotu
potřebuje.“(str. 82)
Yudit Kiss: Léto, kdy otec zemřel.
Maďarská ekonomka ţijící ve Švýcarsku napsala částečně autobiografickou novelu o vztahu
ţidovského otce a jeho dcery. Jejich vztah i ţivot dcery stále ovlivňuje skutečnost, ţe otec byl
za války jako Ţid pronásledován, přišel o rodinu a po válce se iluzorně „léčil“ vstupem do
komunistické strany a kariérou marxisticko – leninského vědce.
„Příběhy těch, kteří se vrátili z táborů, často nedokázala vyposlechnout ani jejich vlastní
rodina – pokud je vůbec dokázali vyprávět, coţ nebylo nijak časté. Jejich zkušenost byla
taková, ţe se o ni nemohli podělit. Levi, Borowski, Celan chtěli hned po válce vykřičet svůj
příběh jménem „víckrát ne“, ale potom pochopili, ţe bude lepší, kdyţ zůstanou zticha. A to
ticho je časem zahubilo. (Primo Levi, 1919 – 1987, italský ţidovský chemik a spisovatel,
Tadeusz Borowski, 1922 – 1951, polský básník a spisovatel, Paul Celan, 1920 – 1970,
rumunský ţidovský básník. Všichni tři přeţili Osvětim a vydali o ní svědectví. Svůj ţivot
ukončili sebevraţdou.) Jen těm vzácně šťastným bylo dáno, aby po desetiletích, kdyţ čas i
proti jejich vůli uţ odnesl s sebou alespoň část strašlivých vzpomínek, přece jen vypověděli,
co se jim přihodilo. Trauma přeţití bylo neléčitelné kvůli absenci katarze. Svět všedních dnů
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nepotvrzoval zpětně ani existenci pekla, ani mimořádné pokušení návratu do pekla. Světový
řád se uţ nikdy neuspořádal. Ještě ničivější mohl být návrat z lágrů gulagu…“ (str. 250)
Jan Tomasz Gross: Strach
Miriam Hochberg-Marianska psala o ţidovském dítěti v sirotčinci v Zakopaném: „Devítiletý
chlapec, jinak vţdy plný ţivota a v dobré náladě, jedno odpoledne usedavě plakal a nebylo
moţné ho uklidnit. Nakonec, naprosto přemoţený smutkem a na pokraji emocionálního
zhroucení, začal mluvit o smrti své rodiny, jako by se to stalo právě teď. Mezi vzlyky stále
opakoval, ţe jeho otec, matka a malá sestřička byli zavraţděni, ţe je na světě sám, ţe nemá
nikoho, nikoho, nikoho… Byli jsme překvapeni tímhle neočekávaným výbuchem zoufalství
po několika měsících, co přišel do sirotčince. Ale následující den se všechno vyjasnilo.
Několik chlapců ve škole ho pravidelně uráţelo, zesměšňovalo a brutálně na něj útočilo a
učitel pasivně naslouchal nadávkám, jimiţ ho častovali. Chlapec si nechtěl stěţovat řediteli.
Ale jeho utrpení muselo vyprovokovat reakci a v prostředí plném nespravedlnosti a odmítání
se cítil úplně opuštěný.“ (str. 113)
Diskuse: S jakými překáţkami a těţkostmi se přeţivší při návratu domů setkávali? Co pro ně
bylo nejtěţší? Jakou pomoc potřebovali? Jakým způsobem je okolí přijímalo?
 Téma: „Bricha“ – odchod do Izraele
Pokud chtěli Ţidé odejít do oblasti Palestiny (budoucího státu Izrael), pomáhala jim v tom
ilegální ţidovská organizace Bricha (hebrejsky „Útěk“). Brichu zaloţili společně přeţivší
členové ţidovského odboje v Polsku (mj. Abba Kovner, Jicchak Cukierman a jeho ţena Civia
Lubetkin) a z Palestiny vyslaní ţidovští emisaři – vyslanci sionistických organizací Dror,
Hašomer hacair, Hanoar hacijoni a Beit Trumpedor. Sionistické organizace zaloţily
Koordinační výbor Bricha v polském Lublinu. V květnu 1945 vyslaly mladé lidi na výcvik do
Rumunska. Odtud potom tito emisaři (hebrejsky „šlichim“, „vyslanci“) za pomoci vojáků
ţidovské brigády (stále ilegální) izraelské armády Hagana pomáhali uprchlíkům putovat
připravenými cestami z Polska přes Československo do rakouské zóny obsazené západními
spojenci a odtud do Itálie (zvláště do přístavu Terst). Jiní uprchlíci přicházeli ze sběrných
táborů v Německu a Rakousku. Další cesta vedla přes Maďarsko a Rumunsko. Z Itálie se
uprchlíci na pronajatých soukromých lodích (často v pováţlivém technickém stavu) plavili ke
břehům Palestiny, kde však stále platilo britské omezení přistěhovalectví. Mnozí tedy skončili
v internačních táborech na Kypru. Uvádí se, ţe mezi srpnem 1945 a červnem 1946 uprchlo
48 100 Ţidů, v únoru 1947 jich bylo jiţ 127 720. Celkový odhad hovoří o 250 tisíc uprchlíků.
Připomeňme, ţe Ţidům bylo oficiálně zakázáno vládou Sovětského svazu odejít ze zemí pod
sovětskou správou. A také připomeňme, ţe v nastupující nové, komunistické totalitě ještě
československá vláda a její ministr zahraničí Jan Masaryk aktivně organizaci Bricha
pomáhali, resp. nechali uprchlíky přejít československé území. Vlády států o útěcích věděly,
nicméně proti nim nezasahovaly. Uplácení úředníci, vojáci a pohraničníci měli z akce
prospěch. Ţidé byli pouze kontrolováni, zda nevynášejí cennosti či zda nejde o hledané
politické představitele.
Tip film: Unikátním projektem je dokumentární série společnosti Vera film (Martin Šmok –
výkum a scénář, Petr Bok – produkce a reţie, www.verafilm.cz ) „Mezi zaslepenými blázny“
a „Mezi hvězdou a půlměsícem“. Dokumenty se věnují oţehavé problematice pokusu o
záchranu slovenských Ţidů tzv. Pracovní skupinou na Slovensku v letech 1942 – 1944
(trilogie „Mezi zaslepenými blázny“) a tematice poválečného osudu Ţidů v komunistickém
Československu. Věnují se i tématům zbrojní pomoci československého státu Izraelcům
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v době války za nezávislost 1948 – 1949, československé podpory palestinských teroristů či
vraţdy významného představitele ţidovské humanitární organizace Joint Distribution
Committee Charlese Jordana (utopen, tělo nalezeno 20. srpna 1967).
Více o české účasti na operacích Bricha viz. dokumentární film Bricha z cyklu Mezi hvězdou
a půlměsícem. Info: http://www.verafilm.cz/projects-star-bricha-cz.html
„Jiţ na jaře 1946 vyjádřil československý president Beneš podporu úsilí sionistů o
vybudování vlastního státu v Palestině. Tato podpora však nesla podtóny jiných ideologií,
zvláště pak Benešovy snahy o vytvoření poválečného Československa jako státu bez
národnostních menšin. Beneš ve svém projevu k členům anglo-amerického vyšetřovacího
výboru, pověřeného zkoumáním palestinské otázky, mimo jiné řekl: „Všem ţidŧm, kteří o
to poţádají, musí být povoleno vystěhování do Palestiny. Ti, kteří se odmítnou
vystěhovat, se musejí zcela asimilovat s národem, v němţ se usadí. Pokud se neasimilují,
budou v hostitelském státě ţít jako cizinci. Vytvoření ţidovského státu v Palestině je
jediným moţným řešením mezinárodního ţidovského problému."
Zvláštní kapitolu v aktivitách Brichy tvoří záchrana ţidovských dětí, zvláště sirotků. Pokud
přeţily koncentrační tábory, hledali je emisaři ve sběrných táborech. Byly však i děti, které se
za války skrývaly u neţidovského obyvatelstva, v sirotčincích či klášterech. Nebylo
jednoduché je najít a odvézt do Palestiny (Izraele). Mnoho ţidovských dětí schovávaných
v římskokatolických klášterech, bylo bez vědomí rodičů pokřtěno. Po válce je řádové sestry či
bratři odmítali vydat přeţivším příbuzným či ţidovským emisarům s odvoláním na papeţem
vydaný církevní dokument. Ten poţadoval, aby pokřtěné děti nebyly vydávány jednotlivcům
a organizacím, u nichţ nebyla zajištěna další křesťanská výchova. Děti si často také zvykly na
své nové pěstouny a nechtěly odejít s cizími lidmi do neznámé země. Často jim byla zamlčena
jejich skutečná identita a ony nevěděly, ţe jsou Ţidé.
Zpráva z tisku: „Pope asked to find Jews raised Catholics“ (Papeţ byl poţádán, aby
pomohl nalézt katolicky vychované Ţidy),Jerusalem Post, Matthew Wagner, 27. dubna 2009.
http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=140466
Článek pojednává o petici zaslané papeţi Benediktu XVI. organizací Jad le-achim (Ruka
podaná bratrům), ve které je ţádán, aby pomohl nalézt Ţidy zachráněné před holokaustem
katolickým duchovenstvem. Doloţen je seznam dvou tisíc jmen ţidovských dětí. Děti byly
patrně zachráněny v katolických rodinách a klášterech, jejich ţidovská identita jim však byla
zatajena. Rabi David Rosen, ředitel oddělení pro mezináboţenské záleţitosti při American
Jewish Committee, ke zprávě říká: „Přeţivší holocaustu mají právo vědět o svých ţidovských
kořenech, ale obrátit se s apelem na papeţe povaţuji za senzacechtivé. Vhodnější by bylo
setkat se s místními duchovními v jednotlivých diecézích.“ Jad le-achim je organizací
ultraortodoxních Ţidů, která pomáhá Ţidům potýkat se s nátlakem ke konverzi k jinému
náboţenství.
Tip literatura: Howard Blum: „Brigáda“ (BB Art 2003). Čtivě napsaná kniha literatury
faktu sleduje osudy ţidovských emisarů poslaných z Palestiny hledat přeţivší Ţidy a ţidovské
děti v Evropě a pomoci jim v cestě do Palestiny.
 Téma: Ţidé v Československu
Čeští Ţidé, kteří zůstali po roce 1945 i po komunistickém puči roku 1948 v Československu,
proţili svůj ţivot v nové, tentokrát komunistické totalitě.
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Tip literatura: Sborník „ Ţidovská menšina v Československu po druhé světové válce: od
osvobození k nové totalitě.“ Uspořádali Blanka Soukupová, Peter Salner, Miroslava
Ludvíková (Ţidovské muzeum v Praze 2009).
Tip literatura: Ojedinělou a zajímavou studií na téma identity českých Ţidů po holocaustu a
za socialismu v ČSSR je kniha Aleny Heitlingerové „Ve stínu holocaustu a komunismu.
Čeští a slovenští Ţidé po roce 1945“ (G plus G, Baobab 2007). Na základě studia archívních
materiálů, dotazníkového šetření i osobních rozhovorů se autorka věnuje komplikovanému
přístupu k ţidovské identitě generace přeţivších i jejich dětí (tzv. druhé generace). Autorka,
sama česká Ţidovka, která emigrovala v roce 1968 a dnes ţije v Kanadě, podává prakticky
první důkladnou zprávu k tématu v českém prostředí.
Tématu sledování Ţidů v komunistickém Československu Státní bezpečností se věnuje
historik Ondřej Koutek.
Zpráva z tisku: www.turnovskovakci.cz, archív: http://www.synagoga-turnov.cz/cs/napsalio-nas.html , článek „Svitek pro zemřelé a Komunistická perzekuce“ .
Článek T. Dubinové připomíná přednášku JUDr. Mgr. Ondřeje Koutka, PhD., „Perzekuce
ţidovského obyvatelstva v Československu Státní bezpečností“ v Městské knihovně A. Marka
v Turnově 31. ledna 2010. Výklad začal popisem výbuchu antisemitismu při nechvalně
známých procesech 50. let, kdy byl u mnoha odsouzených zdůrazňován jejich ţidovský
původ. Ten se v komunismu stal předpokladem pro „sionismus“, „oportunismus“,
„kosmopolitismus“ a jiná osočení komunistického newspeaku. Osoby fakticky či domněle
ţidovského původu byly Státní bezpečností registrovány, sledovány, byla kontrolována jejich
zahraniční korespondence a veškeré kontakty, byl jim znemoţňován přístup na určitá
pracovní místa. Podrobně byla sledována činnost americké dobročinné organizace Joint
Distribution Comittee, která českým Ţidům, často přeţivším holocaustu s podlomeným
zdravím, zprostředkovávala finanční výpomoc. Praţské jaro 1968 bylo označeno za „ţidovské
spiknutí“, různé obstrukce ztěţovaly náboţenský ţivot ţidovských obcí, zestátněnému
Ţidovskému muzeu byla znemoţňována badatelská činnost (a ukradeny četné exponáty, jak
v Turnově dobře víme), byli sledováni turisté domněle ţidovského původu. Vztahy se
ţidovským státem Izrael byly roku 1968 přerušeny, izraelská ambasáda v Praze byla
uzavřena. Není bez zajímavosti, ţe seznamy občanů ţidovského původu převzala Státní
bezpečnost od nechvalně proslulých bezpečnostních sloţek Třetí říše. Kromě paranoidního
skutečného či ideologického přesvědčení, ţe Ţidé jsou potenciální nepřátelé a špioni, stála za
úsilím Státní bezpečnosti snaha komunistického reţimu vymazat památku na ţidovské
osídlení v Čechách a na Moravě, coţ opět můţeme doloţit místní snahou o zničení
ţidovského hřbitova. Lze říci, ţe listopad 1989 přišel pro ţidovskou komunitu v Čechách „za
pět minut dvanáct“.
Pro mnoho Ţidů, kteří se jiţ před válkou nebo za války pod vlivem proţitých hrůz nacismu
idealisticky přiklonili ke komunismu, byl komunistický antisemitismus obrovským
zklamáním. Válečné záţitky je často donutily skrývat svoji ţidovskou identitu, být
„nenápadní“, a to do té míry, ţe o ní neřekli ani vlastním dětem. Druhá generace se tak o
svém ţidovství nezřídka dozvídala od svého okolí.
Hanna Krallová: Tanec na cizí veselce.
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„Vraťme se k Adamovi a Cypě. Do Ria odjeli krátce poté, co kamarád ze dvora jejich synovi
vynadal do Ţidů. Znáte vy osobně nějakého Ţida? zeptal se jich vlastní syn, kdyţ přišel
zvenku. Neřekli dětem, kdo jsou. Ţidovský problém přece komunismus vyřešil jednou
provţdy, proč by jim měli plést hlavu podobnými problémy. Od té doby, co se Adam D. vrátil
ke svým bakteriím a Cypa k psychologii, jejíţ studia jí znemoţnila válka, stále méně a stále
lhostejněji mysleli na velkou nápravu, jakou měl zajistit komunismus. Nebyli udiveni ani
pobouřeni. V šedesátém osmém roce zaţili otřes: komunismus nevyřešil ani ţidovské
problémy, takţe nevyřešil vůbec nic. My jsme Ţidé, odpověděl Adam na otázku svého syna,
který se vrátil zvenku. Cypa okamţitě dodala: A pamatuj si, oţeň se s Ţidovkou. Proč?
podivil se syn. Protoţe Ţid musí být v kaţdé chvíli připraven na cestu. S árijskou ţenou tě
čekají řeči – kdo zůstane, kdo pojede, ale ţidovská ţena začne hned balit vaše věci. Sbalili si
věci. Přijeli do Ria.“ (str. 215)
Téma: Potrestání pachatelŧ
Pachatelé zločinů se většinou snaţili uniknout spravedlnosti. Mnoho z nich se skrývalo pod
falešnou identitou na německém venkově či prchali do západními spojenci obsazených území
ve strachu před Rudou armádou. Někteří se západním spojencům vzdali dobrovolně. Hlavní
proces s největšími válečnými zločinci – hlavními představiteli nacistického reţimu - proběhl
v německém Norimberku, symbolicky v místě nacistických sjezdů, od 20. listopadu 1945 do
1. října 1946. Ţalující stranou byli vítězní Spojenci – USA, Velká Británie, Francie a
Sovětský svaz.
Tip výstava: Norimberský Justiční palác, kde se proces konal, lze navštívit.
http://www.museums.nuremberg.de/courtroom600/index.html
Výstavu,
která
je
zde
umístěna,
je
moţné
shlédnout
http://www.nuernberg.de/internet/museums/image_library/exhibition.html

on-line

zde:

Pro spojenecké vězeňské psychology, právníky a soudce bylo šokující skutečností, ţe
pachatelé válečných zločinů byli často na první pohled „normální“, „obyčejní“ lidé. Jejich
„jediným“ nedostatkem byla naprostá absence soucitu a empatie s lidmi, které povaţovali za
méněcenné.
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_H%C3%B6ss
Kdyţ měl před soudem vypovídat Rudolf Höss, velitel vyhlazovacího tábora Osvětim, jeho
střízlivý, realistický popis budil zdání, jako kdyby nevěděl, co dělal za práci a co působil
druhým lidem:
„Udělali jsme mnohá zlepšení oproti Treblince. Plynové komory jsme postavili desetkrát
větší, takţe zatímco v Treblince se do jedné vešlo 200 lidí, v Osvětimi mohlo být najednou
zabito 2.000 lidí. V Treblince oběti většinou věděly, co je čeká, kdeţto v Osvětimi se nám
podařilo oběti obelstít. Myslely si, ţe jdou na odvšivování. Někdy si v poslední chvíli
uvědomily naše skutečné záměry, takţe se vyskytly potíţe a nepokoje. Velmi často ţeny
schovávaly děti pod šaty, ale my jsme je samozřejmě našli a poslali je k likvidaci.“
„Technicky to nebylo těţké – nebylo by těţké ani likvidovat ještě větší počet. Samotné
zabíjení zabralo nejméně času. Mohli jste odstranit dva tisíce za půl hodiny. Co trvalo dlouho
bylo spalování. Zabíjení bylo snadné, dokonce je ani stráţce nemuseli nahánět do komor.
Prostě šli a mysleli si, ţe se budou sprchovat, ale místo vody jsme jim pustili plyn. Celé to
probíhalo velice rychle.“
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Odhaduje se, ţe ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi bylo zavraţděno či zahynulo hladem a
strádáním 2.500.000 aţ 3.000.000 lidí.
Americký vojenský psycholog Gustav Gilbert, sám ze ţidovské rodiny, které se před válkou
podařilo uprchnout z Rakouska, řekl o Hössovi: „Získáte dojem, ţe jde o muţe, který je
intelektuálně normální, ale vzhledem k chorobné apatii, necitlivosti a naprostému
nedostatku empatie je stejný jako kterýkoliv jiný psychopat.“
Mnoha zločincům se podařilo uprchnout do totalitních států v Jiţní Americe, do
frankistického Španělska či do nacionálně-vojenských reţimů Blízkého Východu. V tomto
úprku jim často pomáhaly, ať uţ vědomě či nevědomě, mírové organizace (Červený kříţ,
CIA, Vatikán).
Zpráva z tisku a tip literatura: “Vatican helped Nazis evade conviction after Holocaust”
(“Vatikán pomáhal nacistům vyhnout se usvědčení po holokaustu”), Jerusalem Post,
Jpost.com staff, 27/05/2011
http://www.jpost.com/ArtsAndCulture/Books/Article.aspx?id=222504
Článek pojednává o knize Geralda Steinachera „Nazis on the Run: How Hitler´s
Henchmen Fled Europe“ (Nacisté na útěku: Jak Hitlerovi stoupenci uprchli z Evropy, vydal
Oxford University Press). Autor v ní tvrdí, ţe katolické autority pomáhaly členům SS (včetně
Adolfa Eichmanna a Josefa Mengeleho) vyhnout se dopadení, bezpečně vycestovat z Evropy
a ţít pohodlně v exilu. Autor vycházel především z dosud nepublikovaných dokumentů
Červeného kříţe. Ty dokládají, ţe přetíţení, málo početní evropští humanitární pracovníci,
kteří se pokoušeli pomoci milionům válečných uprchlíků, nevědomky vytvořili sítě, které
byly zneuţívány prchajícími nacisty. Podle Steinachera takto našlo azyl ve Velké Británii a
v Kanadě kolem osmi tisíc příslušníků SS. Červený kříţ o této skutečnosti patrně nevěděl,
Vatikán však o ní věděl. Prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříţe tuto síť
vyuţíval – napomáhal úprku přes tyrolské Alpy do italských přístavů a vystavoval zločincům
falešné dokumenty, se kterými cestovali dále do Severní či Jiţní Ameriky, Španělska či na
Blízký Východ. Jedním z důvodů mohl být strach Vatikánu z komunismu.
Více o knize:
http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/HistoryOther/MilitaryHistory/WWII/~~/dmll
dz11c2EmY2k9OTc4MDE5OTU3Njg2OQ==
Jedním z přeţivších, kteří zasvětili svůj ţivot spravedlivému potrestání pachatelů nacistických
zločinů, byl Simon Wiesenthal (1908-2005). Narodil se v městečku Bučač u Lvova a stal se
architektem. Mimo jiné studoval v Praze. Za války byl zatčen a pracovně nasazen ve
lvovském ghettu. Několikrát stál na pokraji smrti. Po válce se shledal se svojí manţelkou a
začal pracovat pro americkou armádu, kde sbíral dokumentaci o nacistických zločincích jako
podklad pro soudní procesy. Aktivně se zapojil i do hnutí Bricha, které tajně pomáhalo
evropským Ţidům a zvláště ţidovským sirotkům emigrovat po válce do Palestiny (pozdějšího
Izraele). V roce 1947 zaloţil s přáteli „Ţidovské historické dokumentační centrum“ v Linci
(Rakousko), ale vzhledem k nastupující studené válce uţ neměly Spojené státy ani Sovětský
svaz zájem na pokračujících procesech. Centrum zaniklo a Wiesenthal se věnoval
dokumentační činnosti vedle zaměstnání. Jeho informace mj. napomohly dopadení Adolfa
Eichmanna v Argentině. Po procesu s Eichmannem a jeho popravě v roce 1962 Wiesenthal
znovu otevřel Ţidovské dokumentační centrum, které existuje dodnes pod názvem Centrum
Simona Wiesenthala (The Simon Wiesenthal Center, www.wiesenthal.com). Centrum
provozuje dokumentační středisko a Muzeum tolerance v New Yorku, Los Angeles (USA) a
Jeruzalémě (Izrael). Web obsahuje mnoho informací a materiálů pro učitele a lektory
holocaustu.
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Simon Wiesenthal: Slunečnice. Vyprávění o vině a odpuštění.
Kniha „Slunečnice“ vypráví Wiesenthalův osobní příběh, se kterým se léta nemohl vyrovnat.
Kdyţ byl jako Ţid nasazen na nucené práce, nechal si ho jednoho dne do nemocnice zavolat
umírající esesman a doznal se mu, ţe se zúčastnil masakru ţidovských obyvatel ukrajinského
městečka. Na smrtelném loţi po něm ţádal odpuštění. Wiesenthal od lůţka uprchl, do konce
války a dlouho po ní se však trápil otázkou, zda měl či neměl umírajícímu odpustit. Otázku
poloţil – jiţ jako známý muţ – čtyřiceti významným intelektuálům své doby. Typy jejich
odpovědí jsou v knize uvedeny. Shodou náhod se Wiesenthal po válce dostal k esesmanovým
osobním věcem a donesl je jeho matce v Německu, aniţ jí cokoliv špatného o synovi řekl.
„Kaţdým dnem získával tehdejší svět přesnější povědomí o příšerných rozměrech
nacistických zločinů. Čemu zpočátku nikdo nechtěl uvěřit jen proto, ţe to bylo aţ příliš
strašlivé, aby to bylo uvěřitelné, to se stále novými důkazy potvrzovalo. Síla nacistŧ
spočívala právě v tom, ţe se dopouštěli zločinŧ, jaké si do té doby nikdo nedovedl
představit. Po válce se okamţitě hlásili o slovo různí kněţí, filantropové a filozofové a
burcovali svět, aby nacistům odpustil. Většinu z nich tvořili různí estéti, kteří by vlastní
utrţenou facku nikdy neodpustili, jimţ však současně nebylo zatěţko odpouštět ve jménu
milionů nevinných zavraţděných. Duchovní vykládali o tom, ţe zločinci budou muset stanout
před boţím soudcem, a proto by se, pokud jde o světskou spravedlnost, měli ponechat na
pokoji….“ (str. 83)
Tip literatura: Více o úsilí Simona Wiesenthala si můţete přečíst v knize Alana Levyho
„Simon Wiesenthal a jeho případy“ ( Mladá fronta Praha 1996). Wiesenthalovy paměti
vyšly pod názvem „ Spravedlnost, nikoli pomstu“ (Sfinga Ostrava 1994).
Patrně nejznámějším procesem s válečným zločincem je jeruzalémský proces s Adolfem
Eichmannem, jedním ze strůjců holocaustu. Eichmannovi, zajatému americkou armádou, se
podařilo zatajit svoji pravou identitu a pod jménem Otto Eckmann přeţíval v Německu aţ do
roku 1950. Pod novým jménem jako uprchlík odešel do Itálie, kde za pomoci františkánských
mnichů a biskupa Aloise Hudala uprchl do Jiţní Ameriky na základě humanitárního pasu
Červeného kříţe. Usadil se v Argentině, kam za ním přijela i jeho ţena s dětmi. V roce 1960
byl Eichmann unesen izraelskou tajnou sluţbou Mossad a postaven před soud. Soud ho
odsoudil k trestu smrti. Trest byl vykonán v roce 1962.
Proces s Adolfem Eichmannem měl veliký dopad na izraelskou společnost. Poválečná nálada
v nově se rodícím státě, který po válce o nezávislost v letech 1948-49 nabyl sebevědomí a
s plným úsilím budoval svoji staronovou zemi, nepřála přeţivším holocaustu a léčení jejich
traumatu. Jejich vzpomínky a záţitky nebyly ţádoucí, protoţe odporovaly náladě ve
společnosti. Přeţivší byli někdy obviňováni, ţe se v Evropě nebránili vraţdění, ţe byli příliš
pasivní. Proto své záţitky uzavřeli do svého nitra a s nikým o nich nemluvili.
Tato situace se změnila, kdyţ začal proces s Adolfem Eichmannem. Přeţivší z řad Izraelců
byli povoláváni k soudu, aby přinesli svědectví. Bylo to často poprvé, kdy o svém utrpení a
utrpení svých blízkých promluvili a kdy to jejich izraelská rodina a přátelé slyšeli.
Tip literatura: Česky vyšla o procesu kniha ţidovské filosofky Hannah Arendtové
„Eichmann v Jeruzalémě. Zpráva o banalitě zla.“ Název i obsah knihy vyvolal bouřlivé
diskuse. Arendtová názvem chtěla vystihnout skutečnost, ţe lidé, „slušní občané a počestní
otcové rodin“, se jako „pouzí“ úředníci mohli stát vrahy milionů obětí, aniţ si reálně ušpinili
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krví ruce. Připojuji se k názoru, ţe zlo rozhodně není banální. Právě válka poukázala na
skutečnost, ţe zdaleka nevíme, jaké destruktivní síly jsou v člověku ukryty.
 Téma: Křivolaké cesty spravedlnosti
„Prvním a nejnaléhavějším úkolem je potrestat pachatele zločinů. V případě nacistického
reţimu se mohou zdát počty na první pohled úctyhodné – v mnoha procesech v několika
desítkách zemí byly odsouzeny tisíce zločinců. Kdyţ však srovnáme tato čísla s rozsahem
spáchaných zločinů a počtem obětí, jasně vyvstane, ţe bylo potrestáno jenom malé procento
zločinců. V případě komunistických zločinů je toto procento ještě niţší. Důvodů pro tuto
skutečnost je řada. V mnoha případech nebyli svědci (někdy také proto, ţe byli všichni zabiti),
byly zničeny důkazy a jen málo pachatelů se ke zločinům přiznalo. Mučitelé se směli
zaštiťovat právy, kterých zbavili své oběti. To jistě bylo a je potvrzením skutečnosti, ţe jsme
těmto pachatelům morálně nadřazeni. Nezmírňuje to však bolest obětí a jejich blízkých,
jestliţe soudní proces s mučiteli z různých formálních důvodů skončil osvobozením nebo
neobvykle mírným rozsudkem….“
(Z projevu Lukasze Kaminského, ředitele polského Ústavu národní paměti, předneseného ve
Varšavě 23. srpna 2011 u příleţitosti prvního Evropského dne památky obětí totalitních
reţimů. Zdroj: Paměť a dějiny – revue pro studium totalitních reţimů, 2011/3, str. 125 - 127).
Příkladem těţkého dobývání spravedlnosti můţe být médii značně sledovaný příběh Ivana
Demjanjuka. Ivan Demjanjuk (1920) pochází z Ukrajiny. V roce 1941 byl povolán do Rudé
armády. V bitvě byl zajat a stal se válečným zajatcem. V koncentračním táboře se dobrovolně
přihlásil na post stráţného. Slouţil v Trawnikách, Majdanku, Sobiboru a Flossenburgu. Po
válce se Demjanjuk s rodinou vystěhoval do Spojených států, kde získal občanství. V srpnu
1977 byl obviněn, ţe ve své ţádosti o vstup do země z roku 1951 zamlčel svoji minulost
stráţného v německých vyhlazovacích táborech. Následovalo vyšetřování, při kterém byl
Demjanjuk identifikován přeţivšími holokaustu. V říjnu 1983 Izrael zaţádal Spojené státy o
vydání Demjanjuka na základě Zákona o potrestání nacistů a jejich kolaborantů z roku 1950.
Demjanjuk byl vydán a souzen v procesu v letech 1986-88. Při procesu ho bývalí vězni
vyhlazovacího tábora Treblinka identifikovali jako „Ivana Hrozného“, obávaného stráţného,
který obsluhoval stroje vhánějící plyn do plynových komor. Demjanjuk byl odsouzen k trestu
smrti, rozsudek byl ale v roce 1993 staţen pro nejasnosti s identitou. Přestoţe bylo dokázáno,
ţe páchal zločiny ve vyhlazovacím táboře Sobibor, byl Demjanjuk osvobozen a vrácen do
USA. Tam mu bylo vráceno občanství. V roce 1999 byl ale znovu obviněn ze zločinů
v Sobiboru a Majdanku. V roce 2008 o vydání Demjanjuka poţádalo Německo, které ho
obvinilo z podílu na vraţdě 29 000 Ţidů. Demjanjuk byl vydán v roce 2009. Dne 12. května
2011 byl ve věku 91 let usvědčen z napomáhání k vraţdě 27 900 Ţidů a odsouzen k pěti letům
vězení. Demjanjuk se odvolal, rozsudek byl zatím odloţen.
Zpráva z tisku: „Holocaust Justice: The Final Chapter“ (Spravedlnost holocaustu:
Poslední kapitola)http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=218607
Dva týdny před vynesením rozsudku nad Demjanjukem, 1.května 2011, vyšel v Jerusalem
Post komentář z pera Marka Iry Kaufmana. Článek začíná tvrzením, ţe Demjanjuk je patrně
posledním člověkem, který bude souzen jako přímo zodpovědný za válečné zločiny
holocaustu. Přitom byl identifikován poprvé před 33 lety. Následné těţkosti s uplatněním
rozsudku byly způsobené pochybami o jeho identitě. V závěru článku autor cituje Viktora
Frankla, známého psychologa, přeţivšího holokaust. Frankl dokládá, ţe i v tak extrémních
podmínkách jaké byly ve vyhlazovacích táborech, měli stráţe z řad dobrovolníků – vězňů
svobodnou volbu. Uvádí příklady hrstky těch, kteří se k ostatním vězňům chovali slušně nebo
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jim dokonce pomáhali. Jako by chtěl touto citací autor článku říci – i Demjanjuk měl svobodu
volby, i kdyţ pochopitelně extrémně stíţenou.
Zpráva z tisku: „German Court Convicts then Frees Nazi Guard Demjanjuk“ (Německý
soud usvědčil a poté osvobodil nacistického stráţce Demjanjuka)
http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=220245
Článek ze dne vynesení rozsudku 12. května 2011 vydal Jerusalem Post ve spolupráci
s agenturou Reuters. Dle něho německý soudce rozsudek odůvodnil: „Od začátku
(Demjanjuk) věděl velmi dobře, co se (ve vyhlazovacím táboře Sobibor) děje.“ Hlavním
důkazem byl nacistický průkaz z výcvikového tábora SS pro stráţe z řad dobrovolníků. Očití
svědci totiţ jiţ zemřeli. Průkaz je však některými právníky a experty povaţován za podvrh
sovětské tajné sluţby KGB, která se tímto způsobem snaţila v mnoha případech očernit
občany SSSR, kteří po válce zůstali na Západě.
Zpráva z tisku: „Demjanjuk: A Powerful Verdict, Bitterly Undermined“ (Demjanjuk:
Silný
rozsudek,
hořce
oslaben)http://www.jpost.com/Opinion/OpEdContributors/Article.aspx?id=220355
Den po vynesení rozsudku, 13. května 2011, vyšel v Jerusalem Post komentář procesu z pera
současného hlavního představitele Centra Simona Wiesenthala Efraima Zuroffa. Efraim
Zuroff, ředitel izraelské kanceláře Centra, nejprve zcela neobvykle uvedl věnování článku:
„Věnováno památce Berty (Betty) Davidové, její památka budiţ poţehnána (hebrejská
formule „zichrona livracha“), která byla deportována do Sobiboru z Nizozemí 23. července
1943 a tam zavraţděna. Je to babička mého souseda Jehudy Davida.“
Následují slova: „Mnichovský rozsudek nad Ivanem Demjanjukem úspěšně zakončil jeden
z nejdelších a nejnáročnějších případů nacistických válečných zločinců.“ Případ ukázal na
rozdílné právo v jednotlivých zemích: např. v USA byl Demjanjuk souzen za porušení
přistěhovaleckých zákonů mj. proto, ţe pachatelé zločinů holocaustu tam za tyto zločiny
nemohou být stíháni. Zuroff reaguje na námitky, ţe Demjanjuk je uţ „příliš starý“ na naplnění
rozsudku. Říká, ţe bychom si pachatele měli představovat jako mladé lidi na vrcholu sil, kdy
své zločiny páchali. Empatii s pachateli nazývá Zuroff „syndromem nesprávně cílených
sympatií.“ Demjanjuk se odvolal a rozsudek byl zatím odloţen.
Diskuse: V poválečné historii známe mnoho případů, kdy se viníci vymlouvali na „systém“,
„zákony té doby“, „situaci“apod. a potrestání unikali (často lţivým) potvrzením o zdravotních
problémech. Lze srovnat s paralelami polistopadové doby v České republice, např. s případem
soudkyně Ludmily Broţové – Polednové. Proč by měli být pachatelé zločinů potrestáni? Jaký
trest je přiměřený za vraţdu či podíl na vraţdě desetitisíců obětí? Jak právo zohledňuje
skutečnost, ţe mnoho vrahů nenosilo zbraň, ale vraţdilo „od psacího stolu“?
„Většinou jsou před soud stavěni přímí pachatelé zločinů, tj. důstojníci bezpečnostních sloţek
a armády a podřízený personál. Málokdy je moţné vynést rozsudek nad takzvanými vrahy od
psacích stolů – politickými vůdci a tvůrci zločinných ideologií. To můţe vést k mylnému a
nebezpečnému dojmu, ţe ideologie, které vedly ke zrodu totalitních reţimů, i otcové
zakladatelé jsou „nevinní“ a ţe veškerá zodpovědnost leţí na vykonavatelích na niţších
úrovních. Naprostou výjimkou …pak je, kdyţ se podaří pohnat k odpovědnosti prokurátory,
kteří přednášeli falešná obvinění, a soudce, kteří odsuzovali nevinné lidi.“
(Z projevu Lukasze Kaminského, ředitele polského Ústavu národní paměti, předneseného ve
Varšavě 23. srpna 2011 u příleţitosti prvního Evropského dne památky obětí totalitních
reţimů. Zdroj: Paměť a dějiny – revue pro studium totalitních reţimů, 2011/3).
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 Téma: Dŧkazy
Z doby tzv. „Třetí říše“ se zachovalo mnoho dokumentů v souladu s byrokratickou povahou
nacistického totalitního reţimu. Tyto dokumenty mohly být pouţity jako důkazní materiál
v procesech s pachateli. Přesto čelili vyšetřovatelé, ţalobci, soudci, archiváři a později
historici některým problémům. Jazyk dokumentů často zastírá skutečnou povahu násilných
činů, o kterých pojednávají.
Tip web: www.adl.org/education/dimensions_18_1/portrait.asp
Web americké organizace dokumentující projevy antisemitismu Anti-Defamation League.
V článku o Jehudovi Bauerovi „Yehuda Bauer, Historian of the Holocaust“, se o problematice
dokumentů říká:
Moderní historie mŧţe pracovat s mnoha psanými dokumenty, ale jejich nadbytek
skrývá skutečnost, ţe většina z nich má druhotný význam a nám chybí ty nejdŧleţitější
listinné dŧkazy o rozhodovacích procesech jak institucí, tak jednotlivcŧ. Příkladem můţe
být diskuse probíhající mezi Hitlerem a členy jeho nejvyšší elity. Od roku 1938 se v Německu
nekonalo zdokumentované formální vládní zasedání. Zásadní rozhodnutí byla činěna
v diskusích, které na Hitlerův příkaz nesměly být zapisovány. Nevíme tedy, do jaké míry
případné poznámky účastníků odráţejí situaci.
Mezi dokumenty, které po sobě pachatelé zanechali, patří: příkazy a instrukce, úřední
korespondence a agenda, hlášení a zprávy, oficiální zprávy, zaznamenané rozhovory. Jehuda
Bauer patří mezi historiky, kteří tyto dokumenty podrobují kritickému bádání s ohledem na
moţnou propagandu a zkreslení ideologií. To vede často k odlišné interpretaci. Bauer říká:
„Někteří historici chápou německé dokumenty jako doslovný odraz událostí, které popisují
nebo ke kterým se vztahují… To můţe být velice zavádějící. Německé dokumenty byly
často vytvářeny proto, aby klamaly, přikrášlovaly nebo zakryly realitu.“
Příkladem takového dokumentu je zpráva, kterou vypracoval (podle svého přiznání v roce
1960) Adolf Eichmann na konferenci ve Wannsee. Konference, setkání klíčových úředníků
nacistických ministerstev, se konala 20. ledna 1942. Písemná zpráva zakrývá skutečnost, jak
budou Ţidé přesunuti na Východ a jak s nimi bude zacházeno. Podle Bauera bylo rozhodnutí
o vyhlazení Ţidů učiněno v období před konferencí, konference sama měla pouze přinést
diskusi o konkrétních způsobech. Při soudu v roce 1960 se Eichmann přiznal, ţe opominul ty
nejdůleţitější diskuse týkající se metod zabíjení Ţidů. Podle jeho svědectví to byl Reinhard
Heydrich, kdo chtěl, aby zpráva byla „neškodnou verzí schůze“.
Český překlad protokolu konference ve Wannsee lze najít zde:
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/final_solution/wannsee_protocol
Jiným příkladem jsou zprávy jednotek SS a armády o bojích s partyzány ve východní Evropě.
Některá hlášení zdůrazňují „nebezpečné ţidovské bandity“, ačkoliv v tom konkrétním boji
ţádní Ţidé přítomní nebyli. Další dokumenty naopak nezmiňují přítomnost bojujících Ţidů,
protoţe by se to rozcházelo s nacistickou propagandou, podle které byli Ţidé neschopni boje a
nemohli být pro německé síly hrozbou.
Důleţitým zdrojem informací a důkazním materiálem jsou deníky a soukromé dopisy psané
jak pachateli, tak oběťmi. Na jednu stranu obsahují cenné bezprostřední a konkrétní
informace, na druhou stranu jsou přirozeně subjektivní, psány z úhlu pohledu pisatele.
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Deník Anny Frankové
Nejznámějším příkladem deníku je Deník Anny Frankové, nizozemské Ţidovky, která se
s vlastní rodinou a rodinou přátel ukrývala v zadním traktu domu v Amsterdamu za pomoci
nizozemské rodiny. V srpnu 1944 byl úkryt vyzrazen a Anna byla spolu s ostatními zatčena a
deportována do KT Bergen – Belsen. Tady dva týdny před osvobozením, v březnu 1945,
podlehla tyfové epidemii. Z rodiny se zachránil pouze otec Otto Frank.
Zpráva z tisku: „Book makes new claims about Anne Frank“ (Kniha činí nová prohlášení
o Anně Frankové), Jerusalem Post 18/03/2010 , Associated Press
Autor článku informuje o skutečnosti, ţe v Nizozemí byla vydána kniha „Life After Anne
Frank“ („Ţivot po Anně Frankové“). Její autorkou je Berthe Meijer (narozena 1938),
nizozemská Ţidovka, která tvrdí, ţe při svém pobytu v koncentračním táboře Bergen Belsen
se jako malé dítě setkala s Annou Frankovou. Pamatuje si ji proto, ţe ji zaujala její péče o
malé děti, především vyprávění příběhů o pohádkových tajemných bytostech.
Odborníci, kteří její tvrzení i text knihy posuzovali, se shodují na tom, ţe jej nelze ani
potvrdit, ani vyvrátit. Kaţdopádně se ví, ţe Anna Franková se chtěla po válce stát
spisovatelkou a novinářkou a dochovaly se její eseje a fragmenty příběhů, mj. i o skřítcích a
vílách. Ty byly také publikovány pod názvem „Příběhy z tajného úkrytu“. Také rodina Berthe
Meijerové se skrývala ve svém domě. Byli objeveni na začátku roku 1944 a deportováni do
Bergen Belsenu. Tam Berthini rodiče zemřeli. Jí samotné bylo sedm let, kdyţ byl tábor
osvobozen. Říká: „Kdyţ je vám sedm, uţ si toho spoustu pamatujete. Museli jsme si
svléknout šaty, protoţe byly plné vší, které šířily tyfus. Byli jsme zabaleni do dek, přesto jsme
byli polozmrzlí a choulili se v rohu. …“
Autor článku zmiňuje zajímavou skutečnost, ţe Berthe po válce dělala profesi, po které
touţila Anna – tedy novinářku a spisovatelku. Mimo jiné vydala kuchařku („…kulinářským
expertem jsem se stala, kdyţ jsem v koncentráku nekonečné dny fantazírovala o jídle…“). Po
válce trpěla posttraumatickým syndromem, projevujícím se ochromujícími vzpomínkami a
emocemi. Dodnes má strach z davu a veřejné dopravy – a ve svém domě má ve sklepě
„připravený“ malý úkryt. „V historických knihách válka skončí, kdyţ jste osvobozeni. Ale pro
mnoho lidí to není pravda…… Pro toho, kdo přeţil tábory, ukrýval se či zaţil různá traumata,
válka jen tak neskončí,“ říká dnes dvaasedmdesátiletá ţena.
Tip výstava: Ţidovské muzeum v Praze vám na školu zapůjčí putovní výstavu „Anna
Franková – odkaz pro současnost“. Výborně zpracovaná výstava připravená nizozemským
týmem přináší mnoho podnětů pro samostatnou práci studentů. Při její instalaci v Jičíně roku
2002 byli např. kurátorkou Ţidovského muzea vyškoleni dobrovolníci z řad studentů, kteří
potom na výstavě plnili roli průvodců. Více o výstavě:
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czpv05.htm
http://www.annefrankguide.com/
Tip literatura: Helen Berrová: „Deník. Deník ţidovské dívky v okupované Francii 19421944“. (Vyšehrad 2009)
Významnou roli mezi zdroji informací o válce, holocaustu a ţivotě v totalitních reţimech
hrají osobní ústní svědectví (zpracovávaná historiky metodou „oral history“). Podle
odborníků je mezi výpověďmi poskytnutými těsně po válce, nebo později, rozdíl. Poválečné
výpovědi jsou sice přesnější a úplnější, vynechávají však nejbolestnější traumatické záţitky,
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neboť ty jsou stále ţivé. Pozdní výpovědi jsou jiţ selektivní v tom, co si pamatují a co sdělují,
ale sami vypravěči mají zájem vyslovit to nejbolestnější, co proţili a co dlouho zamlčovali.
Při práci s osobními výpověďmi by mělo být dodrţováno několik pravidel. „Ten, kdo vede
rozhovor, by se nikdy neměl s přeţivším dohadovat o hodnověrnosti. Kaţdé svědectví by
mělo být s úctou respektováno,“ říká Jehuda Bauer. Zároveň ale dodává, ţe i tato svědectví
musí být ověřována a projít komparativní analýzou. Např. někteří přeţivší, kteří prošli
koncentračním táborem Osvětim, zmiňují ve svých vzpomínkách nechvalně proslulou rampu.
Právě skutečnost, ţe je známá, dává vypovídajícím „pocit“, ţe ji zaţili. Rampa však byla
vybudována aţ v pozdější fázi války, takţe ti, kteří Osvětimí prošli na začátku, ji nemohli
vidět.
Tím se dotýkáme problému paměti. Paměť je na jedné straně nesmírně cenným zdrojem
informací a sdílení ţivotního osudu je pro vypovídající většinou pozitivním, terapeutickým
záţitkem, na druhou stranu je paměť selektivní. Osobní paměť můţe být často „obohacena“ i
o plody imaginace, přání a fantazií, a to i bez vědomí vypovídajícího. Při práci s nesmírně
důleţitým materiálem, jakým jsou osobní vzpomínky, je důleţité mít tyto skutečnosti na
paměti.
Tip web a literatura: V českém sdruţení Post Bellum spolupracují novináři, historici,
politologové a dobrovolníci především na zaznamenávání výpovědí pamětníků nacismu a
komunismu v rámci projektů Příběhy 20. století a Paměť národa. Pro výuku dějepisu nabízejí
interaktivní materiál „My jsme to nevzdali“. K 1. listopadu 2011 vychází komiksovou
formou zpracované vzpomínky a ţivotní osudy pamětníků v knize „Ještě jsme ve válce –
Příběhy 20. století“ (Argo a Ústav pro studium totalitních reţimů). Více na
www.postbellum.cz .
Vojen Syrovátka: Moje rodina a minulý reţim
Text vzpomínky evangelického faráře a bývalého synodního seniora Československé církve
evangelické byl přednesen na pastorální konferenci farářů církve. Zaznamenán je zde:
http://www.zeitzeugen-dialog.de/cz/?id=990 .
Tip web: Jde o web česko - německého projektu „Dialog pamětníků“, který vyhledává
pamětníky holocaustu a stalinismu, zaznamenává jejich vzpomínky a organizuje besedy
s nimi ve školách.
„S Mnichovem a okupací se tatínek nesmířil. Šokovali ho Češi, kteří kolaborovali s Němci,
byli takoví i mezi jeho osobními přáteli, přestal se s nimi stýkat. Od roku 1941 byl účastníkem
odboje, nejprve se zúčastnil zpravodajských akcí, později se stal velitelem partyzánské
skupiny Ţelezné hory, kde působil jaksi po pracovní době, po nocích. Měli jsme v tomto kraji
na Seči vilu, do jejíţ stavby tatínek na počátku války investoval své peníze. Maminka se
mnou a mou sestrou tam bydlela stále. Tatínek pendloval mezi Prahou a Sečí. Jeho
partyzánská skupina se zabývala především záškodnickými akcemi, jako vyhazování
muničních vlaků a mostů do povětří, přerušování telefonního vedení atd. Spolupracovala s
parašutisty vyslanými z Britanie. Několik posledních měsícŧ války tatínek v praţském
bytě skrýval mladou ţidovku, které se podařilo uprchnout z pochodu smrti. Tatínek
samozřejmě nebyl jediný, kdo se takto za války choval, kdo rozpoznal, ţe nacisté ohroţují
základy svobodné lidské společnosti a kdo byl ochoten za svobodu a lidskost bojovat. Byl
řadovým bojovníkem ve velkých zápasech 20. století, mně ovšem i on ztělesňuje úctu k
mravním hodnotám proměněnou v odhodlaný čin….. Kdyţ na počátku okupace nacisté
začali arizovat ţidovský majetek, babička z maminčiny strany se formálně rozvedla s
dědou, aby jako ţidovka neohroţovala rodinný majetek. Později byla odtransportována do
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Terezína, kde nějaký čas ţila v ghettu a s rodinou si dopisovala. Pak se dostala do transportu
do Osvětimi, kde šla hned do plynu. Děda, kdyţ si po válce přečetl dokumenty o
koncentrácích, se ţral ve svědomí, ţe by babička byla mohla třeba zůstat naţivu, kdyby se
nerozvedla. Po únoru 1948 komunisti stejně veškerý rodinný majetek zabavili, a tak se děda
na závěr ţivota s hořkostí dobíral poznání, ţe bludné je příliš lpět na majetku, opírat o něj své
naděje.“
Diskuse: Vzpomínka se dotýká tragického aspektu tzv. smíšených manţelství (podle
nacistických norimberských zákonů). Mnoho tzv. „árijských“ partnerů se se svými
ţidovskými partnery rozvedlo, aby chránilo rodinu, rodinný majetek apod. Bohuţel je tím
zbavili ochrany, ti byli deportováni a ve většině případů zahynuli (např. matka známého herce
Miloše Kopeckého. Herec celý svůj dospělý ţivot trpěl maniodepresivní psychózou, jejíţ
kořeny patrně leţely v záţitku rozvodu rodičů a vyprovázení vlastní matky na shromaţdiště
k transportu). Pokud „árijští“ partneři silnému nátlaku se rozvést nepodlehli, své partnery ve
většině případů zachránili – ti šli do transportů aţ jako poslední a zůstali ve sběrných či
pracovních táborech (např. osud otce a bratrů spisovatele Otty Pavla). Výčitky svědomí, které
„árijští“ partneři po válce mohli mít, tak nadále traumatizovaly rodinu a rod. (Působivě je to
zachyceno ve filmu Vojtěcha Jasného „Všichni dobří rodáci“ v postavě hrané Waldemarem
Matuškou.)
Tip film a literatura: Patrně nejznámějším dokumentárním filmem osobních svědectví o
holocaustu je devítihodinový dokument francouzského reţiséra Claude Lanzmanna „Shoah“.
Film sestává z rozhovorů se „zástupci“ přeţivších, přihlíţejících pomocníků a pachatelů.
Rozhovory s pachateli byly vesměs natočeny na skrytou kameru. Film mimo jiné obsahuje
rozhovory s Rudolfem Vrbou a Richardem Glazarem, českým Ţidem, který uprchl
z vyhlazovacího tábora Treblinka. O své zkušenosti napsal knihu „Treblinka, slovo jak
z dětské říkanky“ (G plus G 2007). Přepis výpovědí vyšel v tomto roce česky (Claude
Lanzmann: „Šoa“, vydal Prostor Praha).
Někteří přeţivší své vzpomínky na pronásledování a utrpení za války napsali. Tato
memoárová literatura zaţívá v současné době – v době, kdy poslední pamětníci umírají –
konjunkturu.
Tip literatura: Ivan Lefkovits, významný imunolog a slovenský Ţid, který jako malý
chlapec přeţil s matkou Elisabeth Sommer – Lefkovitsovou KT Bergen-Belsen, při besedě se
studenty řekl, ţe po válce reagovali přeţivší na své utrpení dvěma způsoby: prvním bylo
zapomenout a nemluvit o něm, druhým – mluvit a psát o něm neustále. On sám sebe zařadil
do první skupiny. O svých záţitcích začal mluvit aţ jako starší muţ. Ve Švýcarsku, kde od 60.
let 20. století ţije, vydal nejen knihu svých vzpomínek (Ivan Lefkovits: „Bergen-Belsen,
vollendet-unvollendet“), ale zorganizoval vydání vzpomínek i jiných pamětníků.
V květnu aţ červenci 2011 se v Synagoze Turnov konala původní výstava „Granátový
imunoglobulin – čeští vědci s pohnutým osudem oceněni prestiţní cenou České
imunologické společnosti vyrobenou v Turnově“. Tématem výstavy jsou ţivotní osudy čtyř
předních českých či slovenských ţidovských vědců, kteří za dramatických okolností jako děti
přeţili holocaust: Ivana Lefkovitse, Raji Ţádníkové – Lodinové, rozené Engländerové, Juraje
Iványho a Emila Skamene.
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Tip literatura: Příkladem literatury napsané bezprostředně po záţitku vyhlazovacího tábora
jsou knihy Primo Leviho „Je-li toto člověk“ (Sefer 1995) a Oty B. Krause „Země bez Boha“
(Sefer 1992). Nedávný hraniční proţitek a zvolený jazyk dává knihám mimořádnou
působivost. Při četbě této literatury se nabízí otázka, zda je záţitek holocaustu a
vyhlazovacích táborů vůbec moţné převést do slov a do jaké míry jazyková stylizace a
subjektivní interpretace zkresluje či naopak posiluje reálnou skutečnost.
Naopak příkladem vzpomínek, jeţ autorka sepsala na prahu ţivota, „aby další generace
věděly“, je kniha Eriky Bezdíčkové s výmluvným názvem „Moje dlouhé mlčení. Ţivot a
holocaust“ (Karteziánské nakladatelství 2010).
Tip web: Známý americký reţisér Steven Spielberg, potomek americké ţidovské ortodoxní
rodiny, zaloţil v roce 1994 neziskovou organizaci „Survivors of the Shoah Visual History
Foundation“, jejímţ cílem je zaznamenat na video svědectví lidí přeţivších holocaust a
koncentrační tábory. Mezi zpovídanými jsou kromě Ţidů i Romové, Svědkové Jehovovi,
homosexuálové, političtí vězni, lidé věznění za pomoc odboji, Ţidům či vězňům, a spojenečtí
vojáci, kteří byli očitými svědky situace v koncentračních táborech bezprostředně po
osvobození. Spielberg nadaci zaloţil rok poté, co dokončil film „Schindlerův seznam“. V roce
2006 se nadace spojila s University of Southern California (USC) a byla přejmenována na
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. V současné době
organizace mj. spolupracuje s rwandskou organizací IBUKA na sběru svědectví přeţivších
genocidy ve Rwandě roku 1994 a s arménským filmovým fondem obsahujícím záznamy
turecké genocidy vůči Arménům v letech 1914-1915.
Web nadace: http://dornsife.usc.edu/vhi/ Na webu je k dispozici mnoho informací a materiálů,
včetně video ukázek a nahrávek pro učitele a lektory holocaustu.
 Téma: Archívy – stráţci paměti
Dokumenty z doby holocaustu byly shromaţďovány v archívech. Některé archívy však byly
dlouhá léta badatelům nepřístupné a otevírají se aţ v posledních letech. Některé archívy dosud
nejsou plně zpřístupněny.
Tip web: V roce 1943 britský Červený kříţ (Red Cross) zaloţil organizaci pro pátrání po
pohřešovaných v průběhu války. Z Londýna se organizace přesunula do Versailles, po válce
do Frankfurtu am Main a nakonec do německého města Bad Arolsen. Organizace, později
pojmenovaná International Tracing Service, se stala archívem obsahujícím originální
záznamy z koncentračních táborů (např. registrační karty), údaje o nucené práci (např.
pracovní pasy, doklady o pojištění), seznamy transportů a transportovaných osob, záznamy o
úmrtí, záznamy o uprchlících aj. V archívu je uloţena např. originální zpráva o zatčení a
deportaci Anny Frankové a Elie Wiesela (známého spisovatele a aktivisty), je zde i originální
Schindlerův seznam. Administrativně je archív zastřešen mezinárodním výborem Červeného
kříţe, finančně ho sponzoruje vláda Německa.
Archív dlouho nebyl přístupný veřejnosti (včetně historiků). Vedení archívu se odvolávalo na
německý archívní zákon na ochranu osobnosti, který vyţaduje stoleté prodlení od události po
zveřejnění. Nakonec byl archív na nátlak mezinárodní komise zpřístupněn 28. listopadu 2007,
tj. šedesát dva let po válce. Web archívu: www.its-arolsen.org/en/
Základní info: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Tracing_Service
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Zpráva z tisku: „Brother, sister reunited after 64 years“ (Bratr a sestra se znovu shledali
po 64 letech), Jerusalem Post 01/12/2009
Článek Jamie Romma popisuje šťastné shledání sourozenců po dlouhé době. Před válkou ţila
ţidovská rodina Bogdanovičových v Rostově na Ukrajině. Zde byli vlivem válečných událostí
rozděleni a sourozenci, bratr a sestra, se sobě ztratili. V roce 1966 Viktor Bogdanovič zahájil
pátrání po své rodině. Obrátil se na ruský Červený kříţ, ale ten nenalezl ţádné stopy. V roce
2007 se do pátrání po členech rodiny své matky Leny Bogdanovičové pustila Liz Suda, ţijící
v Austrálii. Obrátila se na International Tracing Service v německém Bad Arolsenu. I kdyţ
zde záznamy nebyly nalezeny, dozvěděla se, ţe tutéţ rodinu uţ hledal někdo jiný. Paní Suda
došla k názoru, ţe muselo jít o strýce, matčina bratra. Místem pobytu tazatele byla Moskva,
adresa uvedena nebyla. Zástupci ITS se po konzultaci s ruským Červeným kříţem obrátili na
pracovníky Červeného Davidova štítu („Davidovy hvězdy“, hebrejsky Magen David Adom),
kteří za několik dní objevili syna Viktora Bogdanoviče. Bratr a sestra se po šedesáti čtyřech
letech setkali v Northcote v Austrálii. „Náš příběh je typickým příběhem mnoha rodin naší
doby, ale z našeho úhlu pohledu je to naše naprosto jedinečná historie,“ řekla Lena
Bogdanovičová po setkání s bratrem.
Mezi archívy, v nichţ je přístup k dokumentům z doby války stále omezen, patří archívy
Vatikánu. V římském Muzeu Kapitol bude od února 2012 otevřena výstava pro veřejnost
vybraných dokumentů z tajných archívůVatikánu, včetně některých dokladů z doby druhé
světové války. Komplex dokumentů z období 1939-1945 je však badatelům i veřejnosti stále
uzavřen. Vyjímečnost vatikánského archívu spočívá ve skutečnosti, ţe do něho doslova
proudily dokumenty z celé Evropy i zámoří díky kontaktům církve s nesčetnými institucemi.
Zdroj: http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/vatikanske-archivy-ii-svetove-valky-budou-odtajneny/
K tématu vatikánských archívů viz. dále.
Tip web: Roli archívů dnes plní i muzea holocaustu po celém světě. Vedle jeruzalémského
Jad vašem je významnou institucí washingtonské muzeum United States Holocaust Memorial
Museum (www.ushmm.org). Web obsahuje vynikající dokumentační materiál, fotografie,
osobní svědectví, texty výstav a studií.
V archívech se dnes nachází i mnoho fotografií, které jsou dalším důleţitým důkazním a
dokumentačním materiálem holocaustu. Fotografie lze rozdělit do tří skupin: předválečné a
válečné aranţované rodinné fotografie, dokumentární fotografie pořízené oběťmi (často tajně
a s nasazením vlastního ţivota) a dokumentární fotografie pořízené pachateli. Tato poslední
skupina je poměrně početná a byla nejcennějším důkazním materiálem při procesech
s pachateli.
Příkladem můţe být tzv. Osvětimské album. Fotograf SS Bernhardt Walter a jeho asistent SS
Ernst Hofmann fotili fotografie transportů východoevropských Ţidů ze Zakarpatí v květnu
1944, jejich selekce a cesty do plynových komor. Album z fotek udělal, fotky nalepil a
popisky napsal polský vězeň Myszkowski. Po válce bylo album nalezeno přeţivší Lili
Jacob(ovou). Ţena se zotavovala z tyfové nákazy a američtí vojáci ji umístili do baráku po SS.
Album našla, kdyţ hledala šaty (její vězeňské hadry byly kvůli nákaze spálené). Album
obsahuje193 fotografií na 56 stranách. Lily vzala album do Prahy, kde po válce ţila, a
umoţnila členům praţské ţidovské komunity, aby si udělali kopie. Tyto kopie vyšly v knize
„Tragédie slovenských Ţidů“ (Bratislava 1949). Později byly pouţity při procesech s dozorci
v Osvětimi (tzv. osvětimské procesy ve Frankfurtu v letech 1963-65). Lily tam přijela z USA
svědčit. Mezi obviněnými byl i fotograf Walter. Serge Klarsfeld, významný francouzský
ţidovský aktivista usilující o potrestání pachatelů holocaustu, přesvědčil Lily, aby album
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darovala muzeu Jad vašem a sponzoroval jeho kniţní vydání. On-line je album moţno
shlédnout na webu washingtonského Muzea holocaustu.
 Téma: Byl holocaust nevyhnutelný?
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„V diskusích o holocaustu je nepřehlédnutelně přítomna metla marxistického, případně jiného
determinismu, a já musím zcela jasně prohlásit, ţe holocaust se uskutečnil, avšak nemusel.
…Vracíme-li se však v čase od počátku roku 1941 k začátku války v září 1939 nebo ještě před
něj, tak holocaust nevyhnutelný nebyl. Anglo – francouzsko – sovětské rozhovory koncem
jara 1939 mohly zabránit sovětské expanzi, přinejmenším v té podobě, kterou nakonec
dostala. Právě tak jiná koalice mocností kolem sudetské otázky v roce 1938 mohla
v kombinaci s nespokojeností německé vojenské skupiny vedené Ludwigem Beckem zabránit
vývoji směřujícímu k válce, a tak zmařit příleţitost nacistů postupovat podle své smrtící
ideologie.“ (str. 20)
Gaby Glassman: Moje trauma, jejich řád. In: sborník „Trauma, řád, identita“.
„Přestoţe se minulý víkend setkali zástupci předních světových národů, aby diskutovali o
tom, ţe Írán odmítá ukončit jaderné zbrojení, ukazuje se, ţe dohoda na společné odvetě je
sloţitější. Fóra pro dialog mezi náboţenstvími, Rada bezpečnosti Organizace spojených
národů a jiné organizace, které vedou mravním příkladem, by podle všeho měly být vítanými
iniciativami, kdyţ je narušen vnější pořádek nebo kdyţ hrozí, ţe by narušen být mohl, ale
zjevně nepřinášejí uspokojivé výsledky a mají své vnitřní spory, které nesouvisejí s jejich
posláním. Úspěch sankcí je často omezen postranními zájmy, které napomáhají pachateli.
Proto, jak se síť uzavírá a moţností, i tak omezených, ubývá, se traumatu téměř nelze
vyhnout. Zásadní význam má to, aby akce nastala včas, hned jak se objeví varovné
signály, protoţe převzetí iniciativy v raném stadiu občas dává moţnost katastrofu
odvrátit. Kdyţ se zpětně zamyslíme nad křišťálovou nocí nebo okupací Sudet, včasný a
hlasitý veřejný protest by mohl obrátit světové veřejné mínění proti nacistickému útlaku
a historie období 1939 – 1945 by byla jiná.“ (str. 24-25)
Siegfried Knappe: Soldat. Vzpomínky německého vojáka, 1936 – 1949.
„15. března 1939 obsadila německá armáda bez odporu zbytek Československa, ale moje
jednotka se té operace neúčastnila. To bylo poprvé, kdy jsem cítil morální výhrady
k jednáním naší vlády. Sudety nám právem patřily, ale obsazení celého Československa
nebylo ničím vyprovokováno a nenacházel jsem pro něj omluvy.“ (str. 103)
 Téma: Čím je holocaust ojedinělý?
Podle izraelského historika Jehudy Bauera je holocaust bezprecedentní událostí,
nesrovnatelnou se ţádnou jinou genocidou. K tomuto tvrzení udává tyto důvody:
1. Totalita holocaustu. Nacisté chtěli zabít všechny Ţidy.
2. Universalita holocaustu. Nacisté chtěli zabít Ţidy všude, kam dosahovala jejich moc.
Jejich záměrem bylo ovládnout celý svět, tj. zabít Ţidy po celém světě.
3. Ideologie - rasová teorie jako ústřední teorie nacionálně-socialistického státu. Poprvé
v historii chtěli nacisté vybudovat společnost podle (pseudovědecké) rasové teorie.
4. Přesvědčení nacistů, ţe Ţidé představují věčnou, všudypřítomnou hrozbu tzv. Třetí říši a
nacistické civilizaci. Ţidé byli vnímáni jako symbol moderní civilizace, která měla být
zničena, aby nacisté dosáhli svých cílů.
Rysy holocaustu, které jsou shodné s ostatními genocidami, jsou podle Bauera tyto:
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1. Bezdůvodné utrpení nevinných obětí
2. Uţití byrokracie, zapojení státní moci.
3. Uţití moderní techniky a technologie pro deportaci a vraţdění.
4. Propaganda pomlouvající oběti
5. Koncentrační tábory.
Podle Stevena T. Katze, ţidovského filozofa a ředitele Centra Elie Wiesela pro ţidovská
studia při univerzitě v Bostonu, je holocaust „fenomenologicky jedinečnou genocidou proto,
ţe nikdy předtím stát nestanovil jako svoje záměrné pravidlo a uskutečňovanou politiku
fyzické zničení kaţdého muţe, ţeny a dítěte přináleţejících k určitému národu.“ Jiná skupina
nebyla takovým cílem: handicapovaní a homosexuálové byli zabíjeni pouze v Německu,
z Romů byli deportováni ti, kteří kočovali, němečtí Svědkové Jehovovi nebyli určeni
k likvidaci a byli „pouze“ vězněni jako odpírači vojenské sluţby. Dokonce ani komunisté,
sociální demokraté či odboráři nebyli primárně určeni k likvidaci.
Podle historičky Debory Lippstadt „není jiný příklad moderní vlády, která by uţila veškeré
prostředky včetně pošt, bank, ţeleznice a armády k likvidaci celého národa. Podle ní lze
k holocaustu připodobnit pouze genocidu Arménů Turky (ta však byla územně omezená a
vázaná) a některé události v Bosně a Hercegovině z války v Jugoslávii.
Manfred Gerstenfeld shrnuje faktory, které činí holocaust bezprecedentním: vedle totality a
universality je to státní priorita (všechna odvětví státu holocaustu slouţila), průmyslový
charakter a nepraktičnost (místo vyuţití k práci byli i zdraví a silní Ţidé zabiti).
 Téma: Krize evropských hodnot
Druhá světová válka a holocaust představují krizi evropských hodnot a evropského
humanismu. Oba totalitní reţimy, jak nacismus, tak komunismus, vyrostly z více či méně
vědomé touhy po radikální změně společnosti, „zničení starého a zrození nového“.
Joachim Fest: Já ne! Bolestné zrání v době nacismu
„To, co jsem zaţil, bylo ve svém souhrnu zhroucením občanského světa. Jeho konec byl
viditelný jiţ předtím, neţ Hitler vstoupil na scénu. To, co integrálně přestálo roky jeho
vlády, byli pouze jednotliví charakterní lidé, ale ţádné třídy, skupiny nebo ideologie. Na
zničení tohoto světa se podílelo příliš mnoho společenských sil, politická pravice stejně jako
levice, umění, literatura, mládeţnické hnutí a řada dalších. Hitler v zásadě jen odstranil zbytky
toho, co ještě existovalo. Nebyl to ţádný revolucionář. Ale tím, ţe se vyznal v tom, jak
vytvořit zdání občanskosti, zničil s pomocí občanů prázdné fasády občanství – touha, aby mu
učinil konec, byla ohromná. A tak tato touha byla v minulosti, ale také v poválečných letech
nejen příčinou všech odchylek od cest poskytujících víru v budoucnost, ale poněvadţ potřeba
obětních beránků byla pořád nesmírně vysoká, byla také zdrojem propagandistických hesel a
vykonavatelem nespočetných zločinů reţimu.“ (str. 282-283)
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„Domnívám se tudíţ, ţe nacistický útok na Ţidy, kteří byli symbolickým přeţívajícím
zbytkem hodnot a dědictví, jeţ nacisté hodlali zničit, měl svou vnitřní logiku. Můţe to být
faktor, který přispěje k definici holokaustu.“
Manfred Gerstenfeld: The Abuse of Holocaust Memory: Distortions and Responses.
Gerstenfeld v knize obsáhle cituje rozhovor, který vedl s francouzským ţidovským filosofem a
politologem Shmuelem Triganem (str. 175 – 183). Trigano mj. říká: „Způsob, jakým je se šoa
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nakládáno v evropské společnosti, má hluboké historické kořeny a můţe být dohledán aţ do
období emancipace Ţidů v roce 1791 ve Francii. Cílem bylo dát Ţidům občanství jako
jednotlivcŧm, a tak ukončit existenci Ţidů jako národa. Ţidé v Evropě tak nezískali ani
legitimitu, ani existenční rámec pro svoji politickou a historickou pozici. Nebylo ale moţné
zrušit ţidovský národ ideologickým diktátem nebo ustanovením zákonného nařízení. Program
francouzské revoluce „obnovy Ţidů“ byl v rozporu s historickou realitou. Tato realita i nadále
existovala, i kdyţ se mnoho Ţidů snaţilo jí uniknout. Po emancipaci mělo mnoho ţidovských
jednotlivců příleţitost vstoupit do veřejné sféry majoritní společnosti. „Ţidovský národ“ však
zůstal v zemi nikoho. Šoa jasně ukázalo, ţe Ţidé nebyli uznáni ani jako jednotlivci – občané,
tak jako byli uznáni ostatní jednotlivci v evropské společnosti. Jejich občanská práva byla
zrušena, protoţe patřili k zvláštní skupině. Takto definovaní jedinci byli shromáţděni a
zničeni proto, ţe patřili k ţidovskému lidu. Většina Ţidů ani nepochopila, ani nepřijala
historické a politické rozměry katastrofy – totiţ ţe Ţidé neměli moţnost existovat jako takoví
(jako Ţidé) v evropské politické modernitě. … Pro Evropu znamenalo šoa zhroucení
demokracie. Ta selhala v tom, ţe nechránila Ţidy (a mnoho dalších) v neštěstí. …
Také Hannah Arendt v knize „Původ totalitarismu“ rozeznala, ţe skutečnost Ţidů jako národa
je jádrem jejich destrukce v šoa. Ţidé nebyli emancipováni na základě „práva“, ale na základ
„privilegia“, tak jak politika a ekonomika evropských národních států potřebovala kontinuitu
vyloučených Ţidů a jejich začlenění do ekonomických funkcí. Válka 1914-18 ukončila tento
systém a odsoudila ţidovský národ ke zničení.“ (str. 176-77)
Diskuse: Diskusi na téma zpochybněných či zničených evropských kulturních a etických
hodnot lze vhodně propojit s diskusí o smysluplnosti Evropské unie. Není náhodou, ţe první
kroky k jejímu vytvoření byly podniknuty právě po válce. Zdá se, ţe v současnosti Evropou
zmítá ekonomická krize. Ta je však především krizí důvěry a aby tato důvěra byla obnovena
či vytvořena, je důleţité uvědomit si, znovu připomenout či nově formulovat duchovní, etické
a kulturní hodnoty, na kterých Evropa stojí. Prvotní není „materiální základna“, jak učil
marxismus – leninismus, ale vědomí přetavené do zmíněných duchovních a etických hodnot.
Evropské hodnoty, jak byly znovu těţce po válce budovány (a v komunistických zemích
potlačeny) jsou spojeny se „svobodou, spravedlností a solidaritou“ a „s kritickým myšlením“
(Jaroslav Pánek, „Mezi minulostí a budoucností našeho domova: Malá úvaha nad Evropou“,
http://www.vesmir.cz/clanek/mezi-minulosti-a-budoucnosti-naseho-domova ), s demokracií,
právy i odpovědností jedince, právní ochranou svobod (voleb, slova, náboţenství
shromaţďování, tisku, aj.), nezávislým soudnictvím, ochranou a právy menšin a
znevýhodněných skupin, příznivými pracovními podmínkami a funkčním (dnes přebujelým a
zneuţívaným) sociálním zabezpečením. V postkomunistické České republice byla tato práva
zakotvena v Listině základních práv a svobod (16. prosince 1992).
Na začátku však stojí přesvědčení, ţe lidský jedinec má mimořádnou hodnotu, jeho ţivot je
cenný a má právo ţít jej svobodně dle svého rozhodnutí v míře přijatelné pro kolektiv stejně
svobodných jedinců. Tato zdánlivá samozřejmost zdaleka není samozřejmá. Demokracie je
náročná disciplína, která vyţaduje vnitřní kultivaci a vnější podporu jak jedinců, tak
kolektivu.
 Téma: Krize křesťanských církví
Holocaust – vyhlazení evropských Ţidů zásadním způsobem otřáslo autoritou a pověstí
křesťanských církví. Mnoho nacistických pachatelů či členů jednotek SS byli členy
katolických či protestantských církví. Někteří dokonce pocházeli z kněţských nebo farářských
rodin. Křesťanské církve Ţidům jako organizace aţ na výjimky nepomáhaly. Mnohé církve
v různých zemích s nacisty kolaborovaly. Není pochyb, ţe toto formální křesťanství fatálně
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narušilo autoritu a důvěryhodnost křesťanských institucí. Otázkou také zůstává, do jaké míry
nacismus navazoval na křesťanský antijudaismus.
Dennis Preger , Joseph Telushkin: Why the Jews? The Reason for Antisemitism
„Křesťanství holocaust nevyvolalo. Dalo by se spíše říci, ţe jej umoţnilo. Nacismus samotný
byl přeci také protikřesťanský. Bez antisemitismu křesťanů by přesto holocaust nebyl
myslitelný… Hitler a nacisté nalezli vzor ve středověkém katolickém protiţidovském
zákonodárství. Kromě jiného také stále znovu vydávali a četli zlovolné antisemitské práce
Martina Luthera. Je zřejmé, ţe holocaust uvedla v pohyb jediná z větších zemí Evropy, v níţ
byl přibliţně stejný počet katolíků a protestantů. Obě tyto tradice byly plné nenávisti vůči
Ţidům. „
„ Po téměř dva tisíce let…křesťanský svět vytrvale odlidšťoval Ţidy a v konečném důsledku
tím umoţnil holocaust. Přestoţe mnozí nacisté byli protikřesťanští, platí podle ţidovského
filozofa Eliezera Berkovitze fakt, ţe všichni byli potomky křesťanů.“
(cituje Michael L.Brown, „Máme ruce od krve. Tragický příběh „církve“ a ţidovského
národa“, str. 21)
Raul Hillberg: The Destruction of the European Jews
„Od čtvrtého století našeho letopočtu aţ do současnosti byly proti Ţidům pouţívány tři
metody: nucené obracení na víru, vyhánění a vyhlazování. Druhá z nich vznikla jako
alternativa té první a třetí se objevila jako alternativa druhé…Křesťanští misionáři v zásadě
hlásali: „Nemáte ţádné právo ţít mezi námi jako ţidé.“ Pozdější světští panovníci
prohlašovali: „Nemáte ţádné právo ţít mezi námi.“ Nacisté pak nakonec řekli: „Nemáte ţádné
právo ţít.“
„Tento proces byl nastartován pokusem přinutit Ţidy k přijetí křesťanství. To se později
vyvinulo v jejich vyhánění do exilu. Konečným krokem se stalo zabíjení Ţidů. Němečtí
nacisté tuto minulost nezavrhli, naopak na ni navázali: proces nezačali, ale dovršili.“
(cituje Michael L. Brown, „Máme ruce od krve. Tragický příběh „církve“ a ţidovského
národa“, str. 22)
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„Antisemitismus nacistů si z (křesťanství) osvojil antisemitský obraz Ţidů a křesťanskou
teologii odmítl: ve skutečnosti si tedy osvojil křesťanský antisemitismus bez křesťanství, které
…povaţoval za ţidovský vynález. V tomto ohledu, podobně jako v několika dalších
aspektech své ideologie, čerpal národní socialismus z osvícenství a z Francouzské revoluce.
Křesťanství ostatně odmítal Francois Marie Voltaire, viděl v něm rozkladnou sílu, jiţ uvedl
do Evropy judaismus a Ţidé, jimiţ opovrhoval. Jak víme, další stránku nacistické ideologie
představoval sociální darwinismus – totiţ zvrácený výklad Darwinových myšlenek, který
předpokládá, ţe lidské „rasy“ jsou odsouzeny spolu neustále zápasit. Podle této teorie silnější
je lepší a krásnější, a ten, kdo je lepší, má morální právo, ba povinnost vládnout ostatním, a
pokud to bude nutné, tak je zničit. …“
Úloha římskokatolické církve, papeţe Pia XII. a Vatikánu je dodnes předmětem diskusí. Tuto
diskusi komplikuje skutečnost, ţe Vatikán dosud badatelům z řad vědců plně nezpřístupnil
své archívy. Otazníky vyvolává záměr Vatikánu papeţe svatořečit.
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
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„Dne 30.října 2008 Vatikán oznámil, ţe archivní fond z doby pontifikátu Pia XII. je třeba
nejprve zkatalogizovat, coţ potrvá šest aţ sedm let. Dokumenty z let 1922 – 1932 (Pius XI.)
jsou přístupny od září 2006.“
Zpráva z tisku: „WikiLeaks: Vatican backed out of Holocaust Task Force“ (Podle
WikiLeaks Vatikán vycouval z účasti v mezinárodní komisi o holocaustu), Jerusalem Post,
JPost.com
staff
22/12/2010
http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=200537
Článek má podtitulek „Depeše z USA ukazuje, ţe vatikánští představitelé odmítli (účast
v mezinárodní komisi o holocaustu) kvůli obavám z tlaku na odtajnění a zpřístupnění
záznamů z doby pontifikátu papeţe Pia XII. za druhé světové války.“
Text dále přináší tyto informace: „Vatikán se stáhl z jiţ dříve podepsané dohody, podle které
se měl stát pozorovatelem v ITF – International Task Force on Holocaust Education,
Remembrance, and Research. Ukazuje to americká diplomatická depeše z října 2009
zveřejněná na WikiLeaks. Podle amerických diplomatických zdrojů změna „zkomplikovala
zahraniční vztahy Vatikánu“. Podle depeše měli tři členové ITF navštívit Řím k závěrečnému
projednávání, ale plán selhal kvůli ústupu Vatikánu od dohody. Členy týmu byli rakouský
velvyslanec Ferdinand Trauttsmandorff, americký vědec, profesor Steve Katz a izraelská
vědkyně, profesorka Dina Porat. Všichni vyjádřili velké zklamání. Také podle jejich názoru je
za staţením Vatikánu z dohody strach z nátlaku na zpřístupnění archívních dokumentů z doby
války.“
ITF je mezivládní organizace zaloţená roku 1998 pro podporu vzdělávání a výzkumu
holocaustu, uctění památky jeho obětí , a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Od roku
2007 se věnuje i genocidě Romů a prevenci antisemitismu. Česká republika je členem,
zastoupena bývalým velvyslancem v Izraeli Milošem Pojarem.
V roce 2009 uvedla pracovnice americké ambasády ve Vatikánu Julieta Valls Noyes, ţe
„pouze šest nebo osm badatelů zpracovává 16 metrů dokumentů uloţených ve stovkách
beden, které pocházejí z období pontifikátu Pia XII. Jeho diplomatickou korespondenci
zpracovával do podoby dvanácti svazků tým čtyř členů jezuitského řádu sedmnáct let.“
Druhá světová válka a holocaust zpochybnili tradiční obraz Boha v křesťanství a judaismu a
otevřeli cestu nezbytné diskusi a změnám v tradiční teologii. Důleţitou součástí teologických
spekulací se stala psychologie, tj. zájem o vnitřní svět člověka a síly v něm působící. K tématu
viz. dále část „Léčení“.
Jehuda Bauer: Úvahy o holokaustu
„Všichni víme, ţe člověk projevuje sklon popírat existenci ţivot ohroţujících událostí.
…Víme všichni, ţe dějiny lidstva jsou zbarveny krví. Pokoušíme se tuto jejich temnou
stránku bagatelizovat, neznat se k ní, neučit o ní, neboť představuje stálé ohroţení našeho
pocitu bezpečí, a my se chceme nebezpečí vyhnout tím, ţe odvrátíme pohled. Erich Fromm
k objasnění našeho chování pouţil pojem Thanatos, ničivý pud (pud smrti). Zdá se, ţe lidé
stále oscilují mezi puzením k ţivotu, „libidem“, které (s přílišným důrazem na sexualitu)
popsal Freud, a zkázonosným nutkáním ke zničení ţivota. Soudím, ţe z tohoto imanentního
vnitřního konfliktu pramení jak představa „dobrých“ bohů nebo spravedlivého,
všudypřítomného a všemohoucího boha či transcendentálních ne-lidských bytostí vůbec, jeţ
nám mají slouţit jako studnice morálky, tak představa jejich protikladů – postav ďábelských,
zlých bohů nebo monoteistického Boha, jenţ skrývá svou tvář. Nosíme tyto protiklady v sobě,
geneticky zafixovány dlouhou historií vývoje lidstva: můţeme být buď „dobří“ a
„spravedliví“ a „lidští“, nebo být opakem Přesouváme tyto vlastnosti mimo sebe a vytváříme
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si obraz transcendentálních bytostí, jeţ je pro nás budou ztělesňovat. Vytváříme si bohy nebo
Boha a činíme tak se záměrem, aby se k nám vrátili a vloţili na nás „dobrou“ morálku, aby
měli autoritu a zabránili nám v tom, aby se z nás stalo, čím se, jak víme, můţeme stát a
bojíme se, ţe se tím staneme – totiţ stvoření „zlá“, „ďábelská“. Zbloudíme-li z cesty ctnosti,
někteří z nás budou naše bloudění povaţovat za hřích. Pokud hřešit CHCEME, snaţíme se své
(ho) bohy (Boha) přimět k tomu, aby nám to nařídili. …Genocida a masové vraţdění jsou
popsány ve všech tak zvaných svatých knihách, ať uţ jsou to indické védy, Bible, nebo
Korán. Jako Ţid musím ţít s vědomím, ţe kánon kultury, jiţ jsem zdědil, rovněţ obsahuje
volání po genocidě (Čtvrtá kniha Mojţíšova 31)… Pozdější generace mudrců před sebou
měly nezáviděníhodný úkol to nějak vysvětlit – budiţ však řečeno, ţe jim z toho vraţdění
bylo velmi nepříjemně a rozhodně NECHTĚLI, aby se z něj stal pro jednání Ţidů precedent:
proto se tak zoufale snaţili je vymazat „interpretací“. Musíme připustit, ţe strategie měnit
texty jejich (re) interpretací je celkově vzato známkou značně pokročilé civilizace.“ (str. 5455).
 Téma: Antisemitismus dnes
Prof. Dina Porat, vedoucí Institutu pro studium antisemitismu a rasismu na Tel Aviv
University, v článku What makes an anti-semitism? podrobně sleduje zrození definice
antisemitismu.
http://www.haaretz.com/print-edition/features/what-makes-an-anti-semite-1.211271
V lednu 2005 byla na konferenci v Cordobě (Španělsko) poprvé od vzniku termínu přijata
mezinárodní pracovní definice pojmu ANTISEMITISMUS. Jde o výsledek spolupráce dvou
institucí: vídeňského Centra EU pro monitorování rasismu a xenofobie (the European
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, nyní Fundamental Rights Agency) a
varšavského centra při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE). Definice
říká: „Antisemitismus je způsob nahlíţení Ţidů, který můţe být vnímán jako nenávist vůči
Ţidům. Řečnické a fyzické projevy antisemitismu jsou namířené proti ţidovským i
neţidovským jednotlivcům a/nebo jejich majetku, proti ţidovským komunitám a institucím a
náboţenským zařízením.“ (Podrobnosti viz. dále).
Definice je důleţitá pro vypracování legislativy zákona. Navzdory realitě holocaustu nebyla
po válce ţádná definice antisemitismu oficiálně stanovena, coţ komplikovalo jak právní
stránku vypořádání se s realitou holocaustu, tak jeho nahlíţení, vnímání, přijetí a zpracování
do kolektivní a historické paměti. Studená válka proces zkomplikovala, resp. odsunula jeho
důleţitost. Socialistické země v područí Sovětského svazu oficiálně antisemitismus
„vymýtily“ universalitou komunismu, ve skutečnosti jej opět zneuţívaly pro své stranické
boje a čistky (proces se Stalinovými „ţidovskými“ lékaři v SSSR, politické procesy v ČSSR
na počátku 50. let se skupinou Rudolfa Slánského ad.).
Po rozpadu sovětského bloku na přelomu 80. a 90. let, sjednocení Německa a se vzestupem
imigrace se vynořila nová potřeba definice a navazující legislativy. Objevila se nová obvinění
Ţidů z řad extrémní pravice (údajně mají Ţidé způsobovat příliv imigrantů a vyuţívat jejich
pracovní síly), z řad levice (údajně Ţidé stojí v pozadí globalizace, neboť jsou vlastníky
nadnárodních korporací a mezinárodních bank) a z řad přistěhovalců, převáţně muslimů (kteří
své problémy se zapojením do nové společnosti a svoji frustraci často ventilují napadáním
usedlých ţidovských komunit). V roce 1993 bylo na konferenci ve Vídni organizované OSN
přijato prohlášení, ţe antisemitismus, xenofobie (strach z cizinců), negrofobie (strach
z černochů) a islamofobie „jsou formami rasismu“. Nicméně definice „rasismu“ a
„antisemitismu“ nebyla na konferenci přijata. V roce 2001 se pod záštitou OSN konala
konference v Durbanu (Jiţní Afrika), která měla být významným krokem v boji proti rasismu.
Program se však pod vlivem některých členů OSN z nedemokratických zemí zvrhl a stal se
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demonstrací antisemitismu, zvláště ve formě antiizraelismu, přímo na půdě konference.
Z problémových bodů programu včetně pomoci přistěhovalcům konference nevyřešila nic.
Proto je shoda na definici z roku 2005 krokem vpřed. Podle Porat je účelem dokumentu
poskytnout praktického průvodce pro rozlišení incidentů, sběr dat a podporu realizace a
vymáhání legislativy týkající se antisemitismu. K výše zmíněné definici Porat dodává, ţe
projevem antisemitismu je i antiizraelismus, neboť Izrael je povaţován za ţidovské
společenství. Antisemitismus se často projevuje jako označení Ţidů za příčinu všeho zla ve
světě, neúspěchů, škod, selhání. Antisemitismem je i činění Ţidů po celém světě
zodpovědnými za existenci a aktivity státu Izrael.
„Antisemitské činy jsou trestným činem, pokud jsou takto právem definovány (např. popírání
holocaustu nebo distribuce antisemitských materiálů). Trestné činy jsou antisemitské, pokud
jsou cíle útoků – ať uţ jsou to lidé či majetek (budovy, školy, místa bohosluţby, hřbitovy) –
zvoleny právě proto, ţe jsou reálně či předpokládaně ţidovské či spojené se Ţidy.
Antisemitská diskriminace znamená, ţe Ţidům jsou odpírány příleţitosti nebo sluţby
dostupné jiným občanům.“
Manfred Gerstenfeld: The Abuse of Holocaust Memory. Distortions and Responses.
Izraelský publicista se dlouhodobě zabývá sledováním případů „zneuţití paměti holocaustu“,
současným antisemitismem a antiizraelismem. V knize shrnuje současnou situaci.
The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) vypracoval tuto
definici projevů antisemitismu v kritice státu Izrael:
Odepírání ţidovskému lidu práva na sebeurčení prohlašováním, ţe existence státu Izrael
má „rasistické pozadí“ a Ţidé nemají nárok na vlastní stát.
Uplatňování dvojího měřítka na hodnocení chování Izraele, která na jiné demokratické státy
není uplatňováno.
Pouţívání symbolŧ a obrazŧ spojených s antisemitismem (např. krevní pověra, zabití
Jeţíše) k charakterizování státu Izrael.
Srovnávání současné izraelské politiky s politikou nacistů
Přisuzování kolektivní odpovědnosti Ţidům za aktivity státu Izrael.
Diskuse: Proč je tak obtíţné se v kolektivu na něčem dohodnout? Můţete se studenty
vyzkoušet cvičení - domluvit se společně na definici „práv a povinností studenta ve třídě“.
Nejprve v pracovních skupinkách připravte návrhy, poté vyberte zástupce, ti společně budou
hledat konečnou definici na základě dohody a kompromisu. Cvičení jim přiblíţí tento
náročný, leč nezbytný proces.
 Téma: Zneuţívání holocaustu
Manfred Gerstenfeld: The Abuse of Holocaust Memory: Distortions and Responses.
Gerstenfeld rozděluje zneuţívání holocaustu a památky jeho obětí do několika skupin.
1. OSPRAVEDLŇOVÁNÍ A OSLAVOVÁNÍ HOLOKAUSTU
Jde o antisemitská tvrzení v duchu předválečné nacistické propagandy („Ţidé způsobili
německé finanční a politické problémy, důvodem pro jejich perzekuci jsou provokativní
prohlášení Ţidů samotných, atd.“). V současné době je pouţívají především totalitní a
autoritativní islamistické reţimy a organizace, např. íránský prezident Mahmoud
Ahmadinejad a palestinský Hamas. V zakládající deklaraci organizace Hamas, článek 7, je
přímo řečeno, ţe úkolem Hamasu je naplnit Allahovu vůli a zabít všechny Ţidy. Islamistické
reţimy navazují na tradici arabské podpory nacismu a Hitlera (jeruzalémský muftí Haj Amin
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el-Husseini, vůdce palestinských Arabů, podporoval Hitlera finančně i vojensky, mnohé
arabské země se po válce staly útočištěm pro nacistické válečné zločince).
2. POPÍRÁNÍ HOLOKAUSTU
Popírání holocaustu je definováno jako „odmítání základních faktŧ vyhlazování Ţidŧ za 2.
světové války“. Popírači např. mění počet ţidovských obětí (údajně 200 – 300 tisíc), z nichţ
většina zemřela hladem či nemocemi v koncentračních táborech, tvrdí, ţe nacisté neměli
v úmyslu vyvraţdit všechny Ţidy a Hitler o zabíjení nevěděl, atd. Mezi popírače patří např.
J.Belling, Bradley Smith, Robert Faurisson, Arthir Butz, David Irving, Germar Rudolf, Carlo
Mattogno. Česky vyšla např. diskutabilní kniha Normana G. Finkelsteina „Průmysl
holocaustu. Úvahy o zneuţívání ţidovského utrpení“ (Dokořán 2006, anglicky 2000), ve které
autor obviňuje přední ţidovské organizace a stát Izrael ze zneuţívání památky obětí
holocaustu pro vlastní obohacení. Kniha je zatíţena ideologií, většinu tvrzení lze zpochybnit a
pohybují se na hraně či za hranou antisemitismu.
Tip literatura a web: Mediálně známým případem sporu historie a pseudohistorie v podobě
popíračství je soudní proces popírače Davida Irvinga a historičky Debory Lippstadt.
Deborah Lippstadt (1947) ve své knize „Popírání holocaustu: sílící útok na pravdu a
paměť“ (česky Paseka 2001) obvinila Irvinga z dezinterpretace faktů o holocaustu a
vědomého pouţívání padělaných dokumentů v zájmu svého ideologického úhlu pohledu.
Irving Lippstadt a nakladatele knihy Penguin Books roku 1998 zaţaloval z poškození pověsti.
Podle britského práva to byla Lippstadt, kdo musel dokázat svůj postoj. Proces trval dva roky
a nakonec dal za pravdu obviněné straně. Irving byl označen za vědomého lháře, falzifikátora
a popírače. Nicméně skutečnost, ţe bylo nutné rozsáhlým prŧkazním materiálem
dokazovat základní fakta holocaustu a problémy s „jazykem třetí říše“, tj. nedoslovným,
opisným jazykem rozkazŧ a dokumentŧ přikazujících vraţdění Ţidŧ, je nepříjemným
varováním před vědomou manipulací s historií zvláště v budoucnu, kdy očití svědkové
(s vytetovaným osvětimským číslem na předloktí) jiţ nebudou naţivu. To je také jedním
z důvodů rozsáhlé a aktivní dokumentace osobních příběhů přeţivších různými nadacemi a
institucemi (např. Nadace Stevena Spielberga, viz. výše )
Podrobný právní rozbor soudního procesu najdete zde:
http://en.wikipedia.org/wiki/Irving_v_Penguin_Books_and_Lipstadt
Lippstadt napsala o procesu knihu: Deborah Lippstadt, „Historie před soudem: mŧj den u
soudu s Davidem Irvingem“ (česky o.s. Epocha 2006). V interview řekla: „Irving zjevně
miluje nacisty do té míry, ţe by chtěl znovu ustanovit národní socialismus jako výkonný
politický systém. Uvědomuje si, ţe předpokladem ke vzkříšení nacismu je jeho očištění a
zbavení nejhorších elementů. Prvním důleţitým nástrojem k tomu je vytváření nemorálních
rovnocenností. Například jedním dechem zmíní, ţe nacisté sice bombardovali Londýn v roce
1940, ale Spojenci bombardovali Německo v roce 1945.“
Zpráva z tisku: Příkladem paradoxů (či pokrytectví), které popíračství doprovází, můţe být
nedávné vystoupení údajně liberálního egyptského politika na konferenci „o demokracii a
lidských právech“ v Budapešti v červnu 2011. Konference se konala na počest kongresmana
Thomase (Toma) Lantose (1928 – 2008), maďarského Ţida přeţivšího holocaust, který se
po emigraci do USA stal kongresmanem. Konference byla financována nadací, kterou Lantos
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zaloţil – „The Tom Lantos Institute and Center for Democratic Transition“ (Ústav a centrum
Toma Lantose pro přechod k demokracii) .
„Anne Frank a „fake“, says „liberal“ Egyptian leader („Deník Anny Frankové je podvrh,
říká „liberální“ egyptský vůdce“), Jerusalem Post, Oren Kess, 6.7.2011
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=228194
Na konferenci byl pozvaný předseda údajně liberální egyptské strany Wafd , Ahmed Ett elArab. Ten řekl v rozhovoru pro The Washington Times, ţe holocaust je leţ, deník Anny
Frank je podvrh („přísahám při Bohu…“) a útoky 11. září jsou „made in USA“. Bin Ladin byl
americký agent. Dále obvinil „americké ţidovské vojáky“, ţe rozkradli ţidovské památky
z období babylonského exilu v Iráku a znovu je pohřbili v Jeruzalémě, aby upevnili ţidovské
nároky na město. Podle něj jsou teď zakopané pod mešitou Al-Aksa, aby byly „objeveny“.
3. UPRAVOVÁNÍ HOLOKAUSTU
Podle Gerstenfelda jde o jev častý v zemích, které se nevyrovnaly se svojí pronacistickou
minulostí a podílem na holokaustu. Mezi příklady uvádí Rakousko, Rumunsko, Maďarsko,
Polsko, Litvu, Estonsko a Východní Německo.
Rakousko se prohlásilo za „první oběť nacistů“, přitom však s nacisty aktivně kolaborovalo.
Podle Simona Wiesenthala byli Rakušané účastni zabití poloviny ze šesti milionů obětí
holocaustu, neboť jejich účast v jednotkách SS a v táborech byla neproporčně vysoká (např.
po anšlusu Rakušané tvořili pouhých 8 procent německého obyvatelstva, ale tvořili 40 procent
zaměstnanců a 75 procent velitelů vyhlazovacích táborů byli Rakušané).
Rumunsko se těţko vyrovnává s minulostí komunismu i válečného pronacistického reţimu
Iona Antoneska. Pro četné skupiny obyvatelstva je Antonescu stále hrdinou. Sympozium
z roku 2001 s názvem „Byl holocaust v Rumunsku?“ došlo k názoru, ţe Ţidé trpěli všude
v Evropě, ale v Rumunsku nikoliv. Na tento závěr odpověděla Mezinárodní komise pro
holocaust v Rumunsku v čele s rumunským Ţidem Elie Wieselem sběrem svědectví a důkazů,
na jejichţ základě prohlásila: „Ze všech spojenců nacistického Německa je to Rumunsko, kdo
nese zodpovědnost za smrt více Ţidů neţ kterákoliv jiná země kromě Německa.“
Maďarsko bylo spojencem Německa aţ do roku 1944. Období vlády fašistické organizace
tzv. šípových kříţů je obdivováno a zlehčováno současnou maďarskou pravicí, proto se o
osudu Ţidů nemluví. Generál Horthy sám Ţidy nepronásledoval, po obsazení Maďarska
německými vojsky je však nijak nebránil. Teprve hrozby ze strany spojenců ho přiměly
deportace Ţidů do Osvětimi zastavit. Maďarští Ţidé drţí smutné prvenství - byli skupinou,
která byla v Osvětimi zavraţděna v nejkratší moţné době.
Polsko bylo vedle Ţidů a obyvatel sovětských zemí národem, který za války trpěl nejvíce.
Historik James E. Young říká: „Mučednictví hrálo ústřední roli v polském národním vědomí a
toto v kombinaci s extrémně krutým zacházením s Poláky ze strany Němců za války vytvořilo
obraz Poláků jako trpících minimálně stejně jako Ţidé. Později, kdyţ byli Poláci
konfrontováni se ţidovskými vzpomínkami, došlo k napětí a narušení způsobu, jakým na sebe
Poláci nahlíţeli.“
V Litvě bylo více neţ devadesát pět procent z 220 000 Ţidů zavraţděno a velká část byla
zavraţděna Litevci, nejprve ve spontánních pogromech vedených ozbrojenými výtrţníky,
později bezpečnostními policejními jednotkami. Pogromy začaly předtím, neţ do země
vstoupili Němci (červen 1941). V Litvě je zlehčování holocaustu úzce spojeno s genocidou
Litevců ze strany sovětské komunistické vládní moci, vyrovnáváním s komunismem a
přetrvávajícím traumatem „znásilněné země – oběti“. (Připomeňme, ţe pobaltské země byly
obsazeny sovětskou armádou a zdecimovány Stalinem, proto německé jednotky vítaly jako
osvoboditele. Na německé straně bojovalo mnoho dobrovolníků z řad pobaltského
obyvatelstva.) Gerstenfeld povaţuje za zlehčování holocaustu (resp. upírání jeho výlučnosti a
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jedinečnosti) srovnávání nacismu s komunismem, např. označování sovětské genocidy
pobaltského obyvatelstva za „litevský holocaust“.
K Německu viz. dále část „Léčení“.
4. DEJUDAIZACE HOLOKAUSTU
Jde o zkreslení paměti holocaustu tím, ţe ţidovský charakter obětí je minimalizován nebo
odepřen. Příkladem můţe být zahrnutí ţidovských obětí ţijících na území obsazených
Sovětským svazem mezi „dvacet milionů sovětských obětí“. Na pomníku v ukrajinském Babi
Jaru u Kyjeva z roku 1976 stojí: „Zde Němci popravili přes 100 000 občanů Kyjeva a
válečných zajatců“. Ve skutečnosti v této strţi proběhl největší masakr války v nejkratší době
– ve dvou dnech (29. - 30. září 1941) zde bylo postříleno jednotkami SS a SD 33 770 Ţidů
z Kyjeva a okolí. V dalším průběhu války zde bylo zavraţděno odhadem 100 aţ 150 000
Ţidů, ruských válečných zajatců, Ukrajinců a Romů. Na pokrytectví tohoto přístupu upozornil
profesor politických věd na universitě v Haifě Sergio Minerbi v reakci na projev papeţe Jana
Pavla II. v Osvětimi roku 1979. Papeţ v řeči řekl: „Zde ztratilo svůj ţivot za druhé světové
války šest milionů Poláků – celá pětina národa“. Minerbi reaguje: „Ţidé, kteří za svého
ţivota nebyli povaţováni za část polského národa, jsou přijati a včleněni po své smrti.
Jde o další příklad přivlastnění ţidovských symbolů církví, ke kterým dochází mnoho staletí.“
Tip web: Studii Minerbiho „Pope John Paul II and the Jews: an Evaluation“ (Papeţ Jan Pavel
II. a Ţidé: Zhodnocení)
najdete na webu Jerusalem Center for Public Affairs zde:
http://www.jcpa.org/phas/phas-minerbi-s06.htm
Tip web a výlet: Případ „ideologizace“ vyhlazovacího tábora Osvětim je dlouhodobým
problémem. Teprve po pádu komunismu byla do jeho prezentace včleněna ţidovská účast a
byly vybudovány nové expozice. Web ţidovského muzea, synagogy a vzdělávacího centra
v Osvětimi najdete zde: http://ajcf.org/ . Silným záţitkem a vynikajícím podnětem pro výuku
holokaustu je pro studenty zájezd do Osvětimi. Je moţné jej spojit s návštěvou Krakova (kde
byla slavná ţidovská čtvrť a za války zlikvidované ghetto) a okolí. Příklad nabídky
jednodenního zájezdu najdete zde:
http://www.studentagency.cz/jazykove-kurzy-a-studium-v-zahranici/skolnizajezdy/kratkodobe-zajezdy/krakov-a-osvetim.html
5. PŘEKROUCENÍ POJMU HOLOKAUST: ZNÁZORŇOVÁNÍ IZRAELE A ŢIDŦ
JAKO NACISTŦ
Zvláště v prostředí západní levice a v muslimských zemích je neblahým jevem obviňování
státu Izrael a jeho obyvatel z „holokaustu“ Palestinců a z „nacistického chování“. Toto
obviňování je projevem antisemitismu, neboť podle Natana Šaranského (ruského ţidovského
disidenta a aktivisty, v současnosti izraelského politika) „démonizace, uplatňování dvojího
měřítka a delegitimizace státu Izrael je antisemitismem a nikoliv legitimní kritikou státu
Izrael“. Projevy tohoto antisemitismu a antisionismu se objevují od konce války. „Mnoho
těch, kdo zlehčují holokaust, má za cíl podpořit věc Arabů a Palestinců tím, ţe démonizují
Izrael… Ovšem zajímají se málo nebo vůbec o to, ţe Palestinci jsou často vraţděni jinými
Palestinci, nebo ţe jsou zabíjeni a persekvováni v jiných zemích, např. v Iráku…“ Obvinění
Izraele dále pomáhá potomkům viníků zbavit se viny: „Nejefektivnější způsob jak se zbavit
břemene viny je přehodit morální odpovědnost na Izrael prohlášením, ţe co dělali pachatelé je
nyní rozšířeno a praktikováno mezi Izraelci a Ţidy.“ Tím jsou Evropané osvobozeni od své
století trvající historie antisemitismu. Kdyţ jsou Izraelci, kteří jsou většinou Ţidé, srovnáváni
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s nacisty, tak to koneckonců nebylo zase aţ tak strašné jim za války nepomoci. Navíc se tím
Evropané zbavují viny za osud Palestinců.“ Jeffrey Gedmin, bývalý prezident ústředí Rádia
Svobodná Evropa a politický publicista říká: „…zároveň to odráţí evropské pokrytectví,
neboť se nikdo s takovým zaujetím v Německu ani v Evropě nestará o osud nezávislého
Kurdistánu či Baskicka, či podrobených Tibeťanŧ. Nelze neţ dojít k názoru, ţe dŧvody,
proč je palestinské úsilí o nezávislost tak dŧleţité pro Evropany, jsou dány jejich
kulturním pozadím, břemenem minulosti a antisemitskými náladami. Bylo by mnohem
více logické vidět Izraelce jako slabší a podmaněné, malou demokracii uprostřed
nepřátelské přesily arabských okolních zemí.“ (str. 104)
6. ZLEHČOVÁNÍ HOLOKAUSTU
Patří sem uţívání termínu „holocaust“ jako obecného podstatného jména „velká katastrofa“.
Slovo tím ztrácí svůj jedinečný, specifický charakter neopakovatelné historické události.
Příkladem je pouţívání slova pro popis rozsahu poškození ţivotního prostředí, pro potrat
nenarozených dětí, zabíjení zvířat, kouření a porušování lidských práv.
7. NIČENÍ PAMĚTI HOLOKAUSTU
Sem patří hanobení a ničení památníků, narušování shromáţdění k uctění památky obětí,
ničení ţidovských památek – synagog, modliteben, hřbitovů –, jejichţ komunity byly
v holocaustu vyvraţděny a které jsou často jedinými hmotnými připomínkami bývalé
přítomnosti evropských Ţidů.
Diskuse: Výše zmíněné formy ničení paměti (a památky obětí) holocaustu vybízejí k mnoha
diskusním tématům. Proč k nim dochází? Jak je rozlišit od standardních a solidních diskusí a
kritiky? V jakých vrstvách společnosti, ideových skupinách a typech organizací se vyskytují?
Jde o excesy jednotlivců/skupin, nebo o alarmující změnu v obecném povědomí? Vypořádali
jsme se s dědictvím holocaustu? Lze se s ním skutečně vypořádat? Co to znamená na
kolektivní a na individuální úrovni? Jaké stálé varovné poselství s sebou holocaust nese? Do
jaké míry lidé mohou vědomě ovládat své chování (svoji agresivitu, xenofobii, projekci
vlastních problémů na jiné jedince či skupiny) a jak ho kultivovat? Jaké bezpečnostní
mechanismy by měly fungovat na kolektivní a individuální úrovni, aby nedošlo
k celospolečenskému kolapsu demokratických hodnot, jak tomu bylo za nacismu a
komunismu? Co mohu udělat já sám za sebe? Co můţeme udělat my sami za svůj kolektiv?
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ČÁST IV. LÉČENÍ
Holokaust je stále přítomný ve vědomí jednotlivců i kolektivu a způsob, jak s tímto poznáním
naloţíme, ovlivňuje naši budoucnost. Tu, o které se jednou bude učit jako o historii.
Setkávání se studenty mne znovu a znovu přesvědčuje o tom, ţe mnozí se o hlubší smysl
událostí zajímají. Mnozí se bez ohledu na korektnost či nekorektnost vyjadřují ve spirituálních
pojmech a rádi diskutují o hlubších příčinách lidského chování. Pokud je vaše zkušenost
vyučujících stejná, nabízím k diskusi témata a texty, se kterými můţete podle svého uváţení
pracovat.
 Téma: Zranění kmenové duše
Holokaust byl bezprecedentní mj. tím, ţe odsouzenými na smrt byli příslušníci jednoho
národa, aniţ se čímkoliv provinili. I děti, narozené či nenarozené, byly odsouzeny k smrti.
Došlo tak k vyhlazení, zranění a traumatizaci nejen těl a duší jednotlivců, ale i těl a duší
kolektivu – ţidovského národa. Mluvíme o tzv. zranění kmenové (kolektivní) duše.
Tip literatura: Rozhovor s Daanem van Kampenhoutem, nizozemským ţidovským
terapeutem a autorem knihy „Obrazy duše: Duše v šamanských a rodinných konstelacích“
(česky Maitrea 2007). Van Kampenhout pouţívá pro léčení individuální i kolektivní duše
terapeutickou metodu systemických konstelací a šamanské techniky, především práci
s hlasem (zvukovými vibracemi) a hudebním nástrojem (bubnem).
http://www.maitrea.cz/magazin/rozhovor-s-daanem-van-kampenhoutem
Otázka: „Vím o tobě, ţe hodně pracuješ s potomky Ţidů, zpíváš jejich písně a modlitby. Co tě
tam přitahuje?“
Odpověď: „Já jsem Ţid a to jsou moje písně. Nejsem tam přitahován, ale uţ se tam nacházím.
Ty písně přicházejí od mých předků a od mé vlastní duše. Všechna zranění kmenové duše
Ţidŧ jsou částí mojí vlastní duše a tak trochu zkouším přispět k léčení nebo nacházení cest,
jak s těmito zraněními zacházet.“
 Téma: Léčení traumatu jednotlivcŧ
Jak jiţ bylo výše zmíněno v jedné z citovaných vzpomínek, válka pro oběti neskončila
podpisem mírových smluv. Přeţivší si s sebou do dalších ţivotů nesli bolest ze ztráty rodiny a
přátel, pocit viny, ţe právě oni přeţili, zvnitřněné strachy (z tmy, hladu, násilí, davu, nečekané
fatální události, fyzického kontaktu, samoty ad.). Mnoho z nich začalo potlačovat a zamlčovat
svoji ţidovskou identitu. Poměrně brzy zaloţili rodinu. Snaţili se nevyčnívat, nebýt nápadní,
nebo byli naopak velice angaţovaní ve společnosti, zvláště v oblasti lidských práv. Většinou o
svých zkušenostech mlčeli (společnost ostatně nebyla zralá ani nakloněná jim naslouchat) a
do značné míry je potlačili (kolektivní potlačení). Neproţité, nevyjádřené emoce však mají
tendenci somatizovat (v podobě tělesných poruch a nemocí, např. dle izraelského tisku je
mezi přeţivšími holocaustu nadměrně rozšířena rakovina), přesouvat se na další generace
(viz. dále „transgenerační přenos“) či nekontrolovaně vybuchovat.
Mnoho přeţivších s rostoucím věkem vyhledalo odbornou psychoterapeutickou pomoc a/nebo
pomalu začali sami o svých zkušenostech mluvit – v rodině i ve společnosti. Léčivý efekt má
sepsání vzpomínek, pojmenování skutečnosti a její integrace do vědomí (přijetí). Nesmírně
léčivou je schopnost truchlit, oplakat své mrtvé, svůj ţivot, svoji minulost, tím ji uzavřít a
uvolnit, aby v přítomnosti (v níţ se tvoří i budoucnost) neměla dále deformující dopad na
chování a proţívání. Britská ţidovská psychoterapeutka Irene Bloomfield (na jejíţ počest
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členové Rafael Institutu udělují společensky angaţovaným osobnostem Prix Irene) řekla, ţe
„…člověk, který toho musí tolik popírat ze sebe sama, nemůţe být skutečně opravdovou či
celistvou osobou, …a celistvost je jedním z cílů terapie.“
Celistvost je projevem autentického, skutečně svobodného ţivota. Kdo o ni usiluje, kdo
pracuje se svými traumaty, je skutečným hrdinou.
Gaby Glassman: Kdyţ ne já – kdo jiný bude pro mne?, in: Trauma, řád, identita.
„Chce-li se někdo začít zbavovat stínů minulosti, znovu zaţehnout své vnitřní světlo a získat
zpět kontrolu nad tím, co se s ním děje, je pro něj nejdůleţitější schopnost truchlit. Zápas o
přijetí a integraci všech vlastních pocitů se tak stane součástí jeho nové identity, identity,
kterou je moţné formovat. …Citát z Hillela (izraelský učenec z 1.st.n.l.) „Kdyţ ne já, kdo jiný
bude pro mne?“ …nám připomíná, ţe kdyţ nejsme schopni odhalit své „já“ – tu část sebe
samých, která je jedinečná – kým pak tedy jsme? Jakou hodnotu tohle „já“ má, kdyţ si
nenajde cestu k vyjádření? Právě to nás nutí uvědomit si, ţe kdyţ den končí, zůstáváme sami,
odkázáni na své vnitřní zdroje – na naše vlastní „já“. …Hilelova citace „Kdyţ ne já, kdo jiný
bude pro mne,“ pokračuje takto: „ A kdyţ ne teď, tak kdy?“ (str. 64)
Amesbergerová, Auerová, Halbmayrová: Sexualizované násilí
Dinah Wardi píše ve své knize „Pečeť vzpomínky“, ţe Ţidovky přeţivší koncentrační tábor
velmi rychle navazovaly sexuální vztahy a rodily děti. Zaloţení nové rodiny bylo také
odpovědí na nacistické masové vraţdění. „Po osvobození se stalo rození nových dětí
symbolem vítězství nad nacisty.“ Děti byly záchrannou kotvou a novým ţivotním obsahem.
Podle Wardiové připadla novorozencům především úloha vyplnit vnitřní prázdnotu rodičů a
„díky své existenci zajistit kontinuitu celistvé rodinné historie a vytvořit tak skrytý vztah
k objektům, jeţ přišly o ţivot v holocaustu.“ (str. 305) Dinah Wardi říká: „Četní badatelé o
holocaustu stále podtrhují, ţe válka nacistů proti ţidovskému národu mířila především na jeho
fyzickou kontinuitu, to znamená proti jeho reprodukčnímu potenciálu. Není proto divu, ţe
mnozí z těch, co přeţili, chápali zaloţení nové rodiny jako odpověď na tuto elementární
součást nacistických plánů. Za holocaustu bylo zavraţděno půl druhého milionu ţidovských
dětí. Po osvobození se stalo narození nových dětí symbolem vítězství nad nacisty.“ (str. 330)
Tip literatura: Dinah Wardi je psycholoţkou a psychoterapeutkou, autorkou knihy
„Memorial Candles: Children of the Holocaust“ (Pamětní svíce: Děti holocaustu,
Routledge 1992), ve které poukazuje na to, ţe po válce se děti z rychle zaloţených rodin
přeţivších staly „pamětními svícemi“ za ty, kdo v holocaustu zahynuli.
Zpráva z tisku: „Auschwitz survivor uses hip-hop to spraid anti-racism message“
(Přeţivší KT Osvětim zpívá hip-hop, aby šířila protirasistické poselství) Jerusalem Post,
Associated
Press
27/01/2010
http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishFeatures/Article.aspx?id=166969
„Chceme, aby paměť holocaustu zůstala ţivá, ale zároveň hledíme do budoucnosti“
Esther Bejarano říká, ţe hudba jí pomohla přeţít. V Osvětimi, kde byla jako Ţidovka vězněna,
i v letech po válce. Nyní, šedesát pět let po osvobození nacistického tábora smrti, se
osmdesátipětiletá ţena připojila k hip-hopové hudební skupině a společně šíří protirasistické
poselství mezi německou mládeţí.
„Je to střet všeho – věku, kultury i stylu“, říká Bejarano, malá ţena s laskavým úsměvem.
Rozhovor se koná den před výročím osvobození Osvětimi. (Osvětim byla osvobozena 27.
ledna 1945. Tento den byl v Evropě prohlášen za Den památky obětí holocaustu.) „Ale my
všichni milujeme hudbu a sdílíme stejný cíl – bojujeme proti rasismu a diskriminaci.“
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Bejarano se narodila do rodiny ţidovského kantora v Saarbrueckenu v západním Německu.
(Kantor vede synagogální bohosluţby, od 19. století i zpívá ţalmy a modlitby. )Vyrostla tak
v hudební rodině a studovala hru na piano. Kdyţ nacisté přišli k moci, rodina byla roztrţena.
Bejarano byla deportována do Osvětimi, kde se stala členkou dívčího orchestru. Hrála na
akordeon pokaţdé, kdyţ do tábora smrti dorazily vlaky plné Ţidů z celé Evropy.
„Hrály jsme se slzami v očích“, vzpomíná Bejarano. „Ti, kdo přijeli, nám mávali a tleskali,
ale my jsme věděli, ţe budou odvedeni přímo do plynových komor.“
Bejarano válku přeţila, ale její rodiče i sestra Rut byli zabiti nacisty. Posledních dvacet let
hrála Bejarano především starou ţidovskou hudbu – melodie jidiš, písně z ghett a ţidovské
odbojové písně – společně se svými dětmi Ednou a Joramem. V Hamburku zaloţili hudební
skupinu Coincidence (Shoda okolností). Před dvěma lety je kontaktoval Kutlu Yurtseven,
turecký přistěhovalec a rapper skupiny Microphone Mafia z Kolína nad Rýnem, a zkoumal
případnou spolupráci.
„Naše skupina chtěla udělat něco proti vzrůstajícímu rasismu a antisemitismu v Německu“,
říká Yurtseven (36) do telefonu. „Joram mi řekl, ţe se nejprve musím zeptat jeho matky
Esther, co si myslí o projektu s bandou mladých rapperů.“
Ukázalo se, ţe Esther Bejarano si o hip-hopu myslí, ţe je „opravdu příliš hlučný“, ale zároveň
povaţovala spolupráci za dobrý způsob, jak oslovit německou mládeţ.
„Chceme, aby paměť holocaustu zůstala ţivá, ale zároveň hledíme do budoucnosti a chceme
podpořit mladé lidi, aby se nebáli postavit se proti neonacismu, “ říká Bejarano. „Vím, kam
můţe rasismus vést. Členové Microphone Mafia jsou přistěhovalci a zaţili také diskriminaci.“
Muslim Yurtseven také hovoří o poselství náboţenského smíření. „Všechna náboţenství
vyţadují lásku a respekt vůči druhým – a to také děláme“, říká.
Ukázalo se, ţe spojení dvou stylů, moderního hip-hopu a tradiční ţidovské hudby, bylo trefou
do černého. Rapeři zmixovali ţidovské písně s hip-hopovými beaty a vytvořili nové texty
k některým písním tak, aby byly přístupnější mladým divákům. Vloni v létě (2009) obě
skupiny nahrály CD „Per La Vita“ a natočily dokument, který bude promítán na středních
školách v Německu. … Skupina nyní dělá turné po Německu. V jejich publiku jsou jak mladí
přistěhovalci, tak starší návštěvníci, kteří mají raději klasické pojetí, jak je vnáší Bejarano.
„Všichni to milují“, říká Bejarano. „Dokonce se stává, ţe starší návštěvníci vylezou na ţidle a
začnou tančit.“
Bejarano říká, ţe je to někdy náročné v jejím věku účinkovat na pódiu s mladými lidmi, ale ţe
si našla způsob, jak vystoupení přizpůsobit svému věku. „Musela jsem chlapce trochu
poučit… Ubrali jsme zvuk a poprosila jsem je, ať celou dobu neskákají po pódiu…“
Yurtseven a jeho kolegové říkají, ţe moţnost vystupovat s přeţivší Osvětimi je pro ně
ojedinělá ţivotní zkušenost. „Jednou jsem se ptal Esther, jak můţe stále dělat hudbu po tom
všem, co proţila v Osvětimi,“ říká Yurtseven. „Odpověděla mi, ţe kdyby jí tehdy vzali i
hudbu, zemřela by.“
 Téma: Zraněné mateřství
Ţena, která byla napadena v hluboké ţenské identitě mateřství, si svá traumata nese do
dalšího ţivota. Pokud je nevyléčí, předává je transgeneračním přenosem (přesunem traumatu
po časové ose k budoucím generacím) svým dcerám a vnučkám, často v zesílené podobě
(kumulativní trauma). Výše v části „Válka a holocaust“ byly zmíněny takové případy, nyní se
zeptejme, proč právě zraněné mateřství zásadně ovlivňuje vědomí jedince i kolektivu?
Helena Klímová: Totalita, intimita, spiritualita. Naše minulá a současná touţení a
pokušení. In: Trauma, řád a identita
„Mateřské zacházení je projev lidské kultury, je to patrně první proměna instinktu v kulturu
člověka, fylogeneticky i ontogeneticky. Jako kaţdý kulturní projev i mateřské zacházení se
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předává proţitkem a učením, skrze záţitek mateřského rituálu. Kdyţ je řetěz generačního
učení přerušen nebo rozvolněn, zůstává sice potřeba jakoţto výraz instinktu, ale chybí umění,
jak potřebu uspokojit – vzniká obraz deprivace. Bez mateřské pomoci člověk sice obvykle
přeţije, avšak jeho citový ţivot, jeho schopnost intimity jsou ochuzeny, namísto kultury citů
nastupuje jednak racionalita, jednak řeč nevědomého těla – psychosomatické příznaky a
poruchy. Takový člověk můţe výborně fungovat na úrovni profesionální a společenské, jako
člen skupiny a týmu, ale jeho intimita a subjektivita zůstávají nevyvinuty. Chybí jistota vlastní
lidské hodnoty pro sebe i pro druhého, chybí pocit lidské jedinečnosti. Tím se takový typ
člověka stává vhodným pro totalitní manipulaci. Není divu, ţe totalitní systémy všeho druhu
podporují ranou odluku dítěte od matky a nastolují kolektivní péči od nejútlejšího věku.
…Proţívání intimity v radosti a svobodě člověk prvně zakouší jako proţitek těla – při
mateřském zacházení. Pro matku je dítě bytostí jedinečnou, výjimečnou,
nezaměnitelnou a ona dokáţe tyto pocity dítěti vštípit – skrze veškerou preverbální péči.
Děje se tak opět mechanismem projektivní identifikace: matka na dítě promítá všechno to
jedinečné a nejlepší a dítě do podoby takové bytosti skrze proţitky svého těla vrůstá… Tato
identifikace s láskou a jedinečností je nejlepší prevencí případných pozdějších identifikací
destruktivních a totalitních. Je to první zkušenost lidské kultury a malému savci zabezpečuje
jeho budoucí lidskou podobu.“ (str. 90-91)
 Téma: Jméno
Ţidovská tradice přikládá velký význam jménu – Boha i člověka. Judaismus uctívá Boha,
kterého nelze nijak zobrazit a jehoţ jméno JHWH nesmí být vyslovováno a čteno, neboť
obsahuje energii svého nositele. Stejnou úctu mají Ţidé ke jménům obětí holocaustu.
Zpráva z tisku: „Last-ditch attempt to list names of Holocaust victims“ („Poslední pokus
zdokumentovat jména obětí holokaustu“) Jerusalem Post, Arieh O´Sullivan, The Media Line,
03/03/2010 (webová adresa jiţ nefunkční).
Článek seznamuje s kampaní izraelského památníku holocaustu Jad vašem „The Holocaust
Victims´ Names Recovery Project“(Projekt navrácení jmen obětem holocaustu). Manaţerka
projektu Cynthia Wroclawski říká: „Jméno je v podstatě duší osobnosti. Je to identita (obětí).
Nacisté se snaţili vyhladit kaţdou památku na své oběti…Kdyţ se snaţíme a vytvoříme
osobní připomínku na kaţdou oběť, je to v jistém smyslu jejich obrození. (Tak si
připomínáme) tu velkou a tragickou ztrátu šesti milionů našich bratrů a sester, kteří byli
brutálně zabiti.“ V rámci projektu bylo vyškoleno 250 dobrovolníků, kteří docházejí za
posledními ţijícími přeţivšími holocaustu a dělají s nimi rozhovory, aby byla – navzdory
jejich blízké smrti – zachována jména jejich příbuzných, přátel a známých, kteří za války
zahynuli. Podle ústředí Organizace přeţivších holocaustu v Izraeli bylo izraelské občanství
v době existence státu uděleno 327.000 přeţivším. V současné době stále ţije 167.000 z nich,
přičemţ většina je starších osmdesáti let. „Pro mnoho přeţivších je to poslední příleţitost
vydat svědectví. Kdyţ budou vědět, ţe jim s tím pomůţeme, udělají to.“, říká Wroclawski.
Jedna z dobrovolnic, Zahava Schwartz, jejíţ rodiče také prošli holocaustem a která nyní
dochází za starými lidmi domů, říká: „Přeţivší nyní cítí, ţe jsou uţ příliš staří a ţe uţ o tom,
co proţili, musí promluvit, jinak to bude zapomenuto. Kaţdý člověk je novým příběhem a
kaţdý člověk je smutným příběhem… Je to těţké. Někdy pláčeme spolu a někdy jdu domů a
pláču tam.“ Článek zmiňuje šestaosmdesátiletého bývalého holiče Jehošuu Neiditze, který
utekl z rodného polského městečka před nacisty a skrýval se mezi partyzány. Jeho rodinu
nacisté vyvraţdili. „Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit,“ říká Neiditz ve svém malém, pečlivě
uklizeném bytě v Tel Avivu. „Cítím úzkost, jako bych to znovu proţíval. A to není dobré pro
můj duševní stav.“ Nicméně i on vydává svědectví – o svých rodičích, sourozencích,
přátelích. Kdyţ se ho dobrovolnice zeptala, proč svědectví vydává teprve nyní, odpovídá:
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„Vlak uţ vyjel ze stanice. Není k tomu co říci. Kdyţ řeknu „ To je ale škoda…“, komu to
pomůţe? Nikomu. To, co nyní dělám, je lepší neţ nic, protoţe uţ nás zbývá málo, kdo jsme
holocaust přeţili.“
 Téma: „Děti holocaustu“ (druhá generace)
Psychologové zjistili, ţe transgeneračním přenosem traumatu je traumatizující událostí,
v našem případě holocaustem, zasaţena i generace dětí (a vnuků) přeţivších obětí. Na děti
byla jiţ před početím naloţena obrovská emoční náloţ – jejich jména byla jmény zemřelých
rodinných příslušníků rodičů, jejich ţivot měl potvrdit ţivot přeţivších a pokračující existenci
Ţidů („Hitler nevyhrál!“), jejich výchova byla ovlivněna traumaty rodičů (např. nesměli
odmítat jídlo, byli úzkostlivě ochraňováni, byly na ně kladeny vysoké nároky), většinou
neměli širší příbuzenstvo. Pokud reakcí přeţivších byla potřeba o válečných záţitcích mluvit,
děti často byly (nedobrovolným) posluchačstvem, pokud naopak strategií přeţití bylo
potlačení traumatu a mlčení, cítily děti nevyslovenou tíhu a břemeno neznámého, tajemného
dědictví, „černé díry holocaustu“, která je osudově ovlivňovala (např. si nedovolovaly dětsky
„zlobit“, aby rodičům „nepřitíţily, obtíţně se od rodičů odpoutávají – „neopouštějí je“ apod.).
Základním rysem „dětí holocaustu“ je, ţe do značné míry neţijí svobodně svůj osobní
autentický ţivot, neboť jsou zatíţeni odpovědností za osudy svých známých i neznámých
příbuzných (traumatem rodu, rodiny a kolektivu).
Tip web: Vynikající studii k tématu „dětí holocaustu“ a jejich léčení publikovaly
psychoterapeutky Rafael institutu Helena Klímová a Věra Roubalová Kostlánová pod názvem
„Transgenerační přenos traumatu a moţnost uzdravování – zkušenost se skupinovou
terapií pro potomky obětí holocaustu“. Studie shrnuje výsledky praxe i výzkumu. Přečíst si
ji můţete zde: http://www.psychosom.cz/?page_id=1320
Tip literatura: Z vlastní zkušenosti píše o „druhé generaci“ Helena Epsteinová, dcera
českých Ţidů, kteří po válce emigrovali do USA, v knize „Děti holocaustu“ (Volvox
Globator 1994).
Lenka Lichtenberg: „Dítě těch, co přeţili“, píseň z CD „Deep Inside“
„Kdysi, včera,
Šílený malý muţ svedl svůj národ na scestí.
Můj lid ztratil svoji svobodu,
Nemohl jet vlakem, chodit do školy… Bylo to vše nadarmo?
Jsi dítě těch, co přeţili?
Je tvojí odpovědností udrţovat jejich památku ţivou!
Jsi dítě těch, co přeţili?
Je projevem úcty nenechat je nikdy zemřít, zachovat je naţivu!
Kdysi, včera,
Vládla nenávist, hrabivost, lhostejnost
Zůstaly jenom slzy
Můj lid hleděl s bolestí
Jejich nejdraţší mizeli
Zemřeli nadarmo?
Bylo to dnes ráno, bylo to dnes,
Dívala jsem se na děti, jak si hrají, tak sladké, tak nevinné,
Jejich učitel – a jeho právník – popřeli historii
Slovy „Nikdy se to nestalo!“
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Řekli to tobě, řekli to mně.
Kdyţ cizí nevěří, ať, ale naše děti vědět musí,
Aby naše budoucnost byla lepší neţ naše minulost.
My jsme děti těch, co přeţili
Je naší odpovědností udrţet jejich památku ţivou
My jsme děti těch, co přeţili
Je projevem úcty, abychom je nikdy nenechali zemřít,
A zachovali je naţivu – chaj!“
Lenka Lichtenberg je dcerou Jany Renée Friesové, české Ţidovky, která za války jako mladá
dívka přeţila Terezín a se svou matkou přeţila jediná z celé široké rodiny. Lenku si jako
blonďatou desetiletou dívku můţe starší generace pamatovat z doby, kdy zpívala spolu s Jiřím
Suchým v Divadle Semafor. Po roce 1968 emigrovala do zahraničí. Nakonec se usadila
v Kanadě. Pod vlivem návštěvy Izraele se Lenka začala více zabývat svými ţidovskými
kořeny a stala se originální a uznávanou zpěvačkou vlastní tvorby i tradiční ţidovské hudby,
zvláště jidiš písní. Svojí tvorbou dokazuje, ţe ţidovskou tradici lze dále rozvíjet i v moderní
době a novými přístupy. Pravidelně se vrací do České republiky. Setkání s její osobností a
hudbou je vţdy silným záţitkem. Poslední slovo písně – „chaj“ znamená hebrejsky „ţivý“,
zároveň je jedním z Boţích Jmen („Ţivý“). Více o Lence zde: www.lenkalichtenberg.com.
 Téma: Judaismus a jeho pohled na holocaust
Holokaust byl nepochybně přelomem nejen v ţidovských dějinách, ale i v ţidovské kultuře a
náboţenství. Se skutečností holocaustu se věřící praktikující Ţidé, filozofové i učenci
vyrovnávají různě. Přeţivší se často od judaismu a ţidovské identity odvraceli – bylo pro ně
příliš bolestné, ţe „Bůh nezasáhl“ a Ţidé byli ponecháni svému osudu. Z obavy o osud svých
dětí mnozí svoji identitu zamlčovali a potlačovali. Na druhou stranu došlo k rozmachu
ţidovského ţivota v nově ustaveném státě Izrael a ve Spojených státech amerických. V pozadí
tohoto rozmachu nepochybně stála i zodpovědnost vůči obětem holocaustu.
Elie Wiesel: Návrat do Sighetu
„Dopad táborového holocaustu na věřící stejně jako na nevěřící nedokázali dosud ţidé ani
křesťané nahlédnout v celém rozsahu. Ne do hloubky a ne dostatečně. Nemůţe to nikoho
překvapovat. Ti, kdo jej přeţili, nemohou být objektivní: výchozím bodem jim bude vţdycky
člověk tváří v tvář Absolutnu. Jsou-li vědci a filozofové, kteří měli to štěstí a přeţili, schopni
upřímnosti, a tudíţ i pokory, stáhnou se do ústraní, aniţ se odváţili obnaţit ţitý nerv – a
nejsou-li upřímní, co potom záleţí na upovídaných závěrech, k nimţ mohou dospět! Osvětim
je uţ svou definicí mimo dosah jejich slovníku. Ti realističtější, ne-li dokonce poctivější, kteří
přeţili, si jsou vědomi toho, ţe Boţí přítomnost, či spíš Jeho nepřítomnost v Majdanku nebo
v Treblince je sama o sobě problém, který bude patřit mezi ty nejneřešitelnější.
Poznal jsem hluboce věřícího člověka, který u konce se silami se o dni odpuštění, Jom kipur,
obrátil proti nebi a vyl jako raněné zvíře: „Co po mně chceš, Pane? Co jsem ti vlastně udělal?
Chtěl jsem ti slouţit, chtěl jsem tě korunovat jako krále Vesmíru, ale ty mi v tom bráníš, chtěl
jsem zpívat o tvém milosrdenství, a ty mne zesměšňuješ, chci v tobě zakotvit svoji víru,
obětovat ti své myšlení, ale ty mi to nechceš dovolit: proč, proč, proč?“ A znal jsem také
jednoho volnomyšlenkáře, který se jednou večer, po selekci, náhle začal modlit, zalykaje se
přitom jako dítě, které bijí. Bil se v prsa, objevil v sobě mučedníka. Potřeboval oporu, a ještě
spíš jistotu: trpí-li, je tomu tak proto, ţe zhřešil, byl-li trest tvrdý, bylo to proto, ţe jej
zasluhoval.
Ztrátu víry u jedněch vyvaţovalo, ţe jiní Boha objevili. Jedno i druhé přitom vyplývalo
z jedné a téţe nutnosti zaujmout stanovisko, ze stejného impulsu vzpoury. A v obou případech
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šlo o obviňování. Jednoho dne třeba vysvětlíme, jak byla z lidského hlediska moţná Osvětim,
ale z Boţího hlediska to jednou provţdy zůstane jedním z nejvíc zneklidňujících tajemství.“
Jean Améry, vlastním jménem Hans Chajim Mayer (1912 – 1978), byl synem ţidovského
otce a katolické matky. Za války byl jako člen odboje a Ţid vězněn v Osvětimi, Buchenwaldu
a Bergen – Belsenu. Po válce se stal publicistou a filozofem. Česky vyšlo jeho zásadní dílo o
záţitku holocaustu a jeho existenciálním civilizačním přesahu pod názvem „Bez viny a bez
trestu“ (Prostor 2011).
„Být Ţidem pro mne znamená cítit tragédii včerejška jako vnitřní útlak. Na levém předloktí
mám číslo z Osvětimi. Je kratší neţ text Pěti knih Mojţíšových nebo Talmudu, a přesto o
ţidovství říká mnohem více. Také zavazuje mnohem více neţ základní pravidla ţidovské
existence. Kdyţ sám sobě, světu i jiným Ţidům, zboţným i sionistům (kteří mne nepovaţují
za Ţida), říkám: „Jsem Ţid“, myslím tím skutečnosti a moţnosti shrnuté v osvětimském
čísle.“
Filosof a reformní rabín Emil Ludwig Fackenheim (1916 – 2003) přeţil holocaust ve Velké
Británii. Později emigroval do USA a v roce 1984 do Izraele. S odkazem na tradičních 613
přikázání (micwot) ţidovského náboţenského práva formuloval Fackenheim 614. přikázání,
které zní: „Nenech Hitlera posmrtně zvítězit – ţij dále jako Ţid.“ Ţidé mají morální povinnost
udrţovat svoji víru a ţít jako Ţidé, říká Fackenheim. „Je nám přikázáno přeţít jako Ţidé, aby
ţidovský lid nezahynul. Je nám přikázáno připomínat si celou svojí bytostí mučedníky
holocaustu, aby jejich památka nezahynula. Je nám zakázáno popírat Boha či v něho ztratit
naději, jakkoliv se s ním potýkáme a jakkoliv v něho věříme či nevěříme, aby judaismus
nezanikl. Je nám zakázáno ztratit naději ve svět jako v místo, které se můţe stát boţím
královstvím. Napomáhali bychom tím znehodnocení světa, kdy by se z něho stalo místo, kde
je Bůh mrtvý nebo nedůleţitý a vše je dovoleno. Přestoupit tato přikázání znamená přidat
k Hitlerově vítězství v Osvětimi nová, posmrtná vítězství.“
Fackenheimův pohled je jak přijímán (s argumentem, ţe holocaust, ať chceme nebo
nechceme, je součástí ţidovské identity a zároveň zásadním imperativem), tak odmítán
(s argumentem, ţe nelze budovat identitu na „negativním“ příkazu a zákazu).
Mezi rabíny, kteří odmítají Fackenheimův názor, je rabbi Michael Goldberg, autor knihy
„Why should the Jews Survive? Looking Past the Holocaust toward a Jewish Future“ (Proč by
měli Ţidé přeţít? Pohled od holocaustu v minulosti vstříc ţidovské budoucnosti, Oxford
University Press 1996). Goldberg tvrdí, ţe existuje určitý „kult“ holocaustu, který je pro
ţidovskou identitu destruktivní, protoţe nahradil Boha a Tóru „pocitem diskriminace,
pronásledování a přeţití za kaţdou cenu“.
Se vší úctou k obdivuhodné práci rabi Goldberga především jako kaplana v nemocnicích a
hospicech připomínám, ţe je americkým Ţidem střední generace, tj. ţije v míru celý svůj
ţivot, v zemi s hluboce zakořeněnou demokratickou tradicí. Pro mnohé Američany, americké
Ţidy nevyjímaje, je náročné nahlédnout a pochopit realitu totality a skutečného ohroţení.
Jehuda Bauer: Úvahy o holocaustu.
Jehuda Bauer v kapitole „Teologie aneb Bůh jako chirurg“ (str. 191 – 214) shrnuje reakce
judaismu na holokaust. „Ţidovská teologická vysvětlení holocaustu nabízejí různá
ospravedlnění Boţí činnosti nebo nečinnosti v tu dobu (ciduk ha-din – „ospravedlnění
(Boţího) úradku“), přičemţ některá jsou více a jiná méně zakotvena v ţidovské náboţenské
tradici. Tato tradice vychází z pojetí všemohoucí Bytosti, Boha, po němţ nelze poţadovat
ţádná vysvětlení, protoţe lidé jsou příliš titěrní na to, aby pochopili jeho vládu (hanhaga) nad
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světem.“ První argument říká, ţe nemůţeme pochopit Boţí jednání. Druhý, ţe všechno zlo
má základ ve svobodě, jiţ Bůh dal lidem, aby si mohli vybírat mezi dobrem a zlem. „Zlo je
v kaţdém případě …volbou lidskou, nikoli boţskou.“ Bauer však namítá: Měly oběti moţnost
volby? Sotva. Historickou pravdou je, ţe se zachránili spíše sekulární Ţidé v západní Evropě
neţ zboţní Ţidé v Polsku. „Měl-li Člověk svobodu jednat a byl-li za zlo odpovědný pouze
Člověk, měl Bůh jakýkoli skutečný význam?“
Dle dalšího tradičního názoru dobro i zlo pochází od Boha a je Boţím záměrem. „Čili i zlo je
součástí Boţího plánu, jehoţ nejzazším cílem je vţdy dobro. Z toho ovšem plyne, ţe zlo,
neštěstí a všechny hrůzy jsou jenom zdánlivě špatné a ţe v poslední instanci vedou k dobru.
Ţe tato odpověď odporuje ostatním, nevadí…“
Většinovou ortodoxní odpovědí na holocaust je tradiční odůvodnění ţidovského utrpení „za
naše hříchy“, „mipnej chata´ejnu“. Resp. ortodoxní rabíni obviňují sekulární Ţidy, sionisty,
Ţidy jiných směrů judaismu (reformního, liberálního, konzervativního…), ţidovské socialisty
a komunisty či prostě moderní dobu. Některá tvrzení hraničí aţ s podporou
fundamentalistického mučednictví a zneuctěním památky obětí holocaustu (např. tvrzení
bývalého rabína misijní ultraortodoxní ţidovské denominace „Chabad“ Menaše Schneersohna
zv. Lubavičský rebe, který tvrdí, ţe „utrpení a bolest těch, kdo byli čistí a svatí, bylo pouze
přechodné a v přechodných mukách těla není ve srovnání s věčným ţivotem duše obsaţena
ţádná hodnota.“)
Tip literatura: Výše zmíněný postoj je názorem tzv. chasidim, „zboţných“ učenců a rabínů.
Připomeňme jednoho takového chasida, který holocaust zaţil a zanechal po sobě svůj ţivotem
zaplacený pohled. Kalman Kalonymus Šapira (1889 – 1943) byl rabínem a oblíbeným
učitelem ješivy (vyšší náboţenské školy) v předválečné Varšavě. Za války ve varšavském
ghettu vybudoval a vedl tajnou synagogu a v rámci moţností se snaţil pokračovat
v náboţenském ţivotě. Své promluvy ke studentům shrnul do knihy a tu zakopal v plechové
krabici. Po válce byla objevena stavebním dělníkem. Kniha vyšla v Izraeli v roce 1960 pod
názvem „Eš kodeš“ (Svatý oheň). Dnes je k dispozici anglický překlad této i jiných knih rabi
Šapira. (Můţete si zakoupit zde:
http://www.amazon.com/Holy-Fire-Teachings-Kalonymus-Shapira/dp/0876688423 )
Po potlačení povstání v ghettu byl rabi Šapira deportován a zastřelen. Podle svědectví byl rabi
oporou a pomocí mnoha Ţidů aţ do své smrti.
Jak připomíná Bauer, pro Šapira bylo „utrpení Ţidŧ utrpením samotného Boha, určitě
nebylo zpŧsobeno jejich hříchy, jakkoli hříšní dozajista byli, ale Boţím plánem pro lidstvo
vůbec a pro jeho Ţidy zvlášť. Rabi si kladl otázku, zda utrpení nebylo tak veliké, ţe ohrozilo
celý Boţí plán zničením Boţího lidu. To by mělo stačit k tomu, aby byl vyvolán zázračný
zásah – avšak ten vyvolán nebyl. V tom případě se zamítá „mipnej chata´ejnu“ (kvůli našim
hříchům). …“
S tímto jeho názorem i s autentickou zprávou o náboţenské situaci v ghettu (Šapira popisuje
odklon od víry mezi Ţidy v ghettu a svoji vlastní otřesenou víru v boţí spravedlnost) mají
ovšem mnozí současní ortodoxní a ultraortodoxní rabíni problém.
Tip literatura: Osobně za velmi inspirativní povaţuji učení rabi Irvinga Jicchaka
Greenberga. Irving Jicchak Greenberg (1933) je rabínem moderního ortodoxního směru
judaismu. Ve svých knihách se věnuje především tématu holocaustu jako události se zásadním
dopadem na ţidovství a judaismus, dále vztahům mezi Ţidy a křesťany a praktikováním
judaismu v souladu s moderní dobou. Jeho manţelkou je brilantní ortodoxní feministická
autorka Blu Greenberg.
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V úvodu ke knize „For the Sake of Heaven and Earth:The New Encounter between
Judaism and Christianity“ (The Jewish Publication Society Philadelphia) Greenberg
působivě popisuje své „setkání s holokaustem“: Jako mladý učenec narozený do rodiny
evropských imigrantů (kteří o minulosti nemluvili) odjel s rodinou do Izraele studovat. Bylo
to v roce 1961 – a v Jeruzalémě, kde se usadili, zrovna probíhal proces s Adolfem
Eichmannem. Greenberg začal pod vlivem novinových článků a vzpomínek pamětníků chodit
do tehdy „ošuntělého, zanedbaného a špatně organizovaného“ (sic!) muzea holocaustu Jad
vašem a studoval materiály. (K popisu muzea a klíčovému datu znovu připomeňme, ţe právě
proces s Eichmannem otevřel téma holocaustu v izraelské společnosti. Proces s Eichmannem
tak znamenal nejen osobní zlom u Greenberga, ale i kolektivní zlom pro izraelskou
společnost.) Greenberga poznání historie holocaustu hluboce zasáhlo a jeho praktikování víry
podrobilo zatěţkávací zkoušce. Nejen ţe přehodnotil chápání mnoha základních pojmů
judaismu, ale – šokovaný poznáním, jakou negativní roli ve vyhlazení evropských Ţidů hrála
tradiční křesťanská protiţidovská ideologie – začal se angaţovat v ţidovsko-křesťanském
dialogu.
Ústředním bodem Greenbergova myšlení je rabínský koncept Tikkun Olam, „nápravy
světa“ člověkem, který jako aktivní spolustvořitel Boha zvelebuje svět. Dále se věnuje
konceptu Smlouvy ţidovského lidu s Bohem, který jej zavazuje být morálním příkladem pro
celé lidstvo. Greenberg holokaust vnímá jako zásadní událost ţidovské historie. Podle jeho
názoru jde o projev „rozbití Smlouvy” mezi Bohem a ţidovským lidem a posledním stadiem
boţího staţení z tohoto světa. Holokaust jasně poukázal na skutečnost, ţe osud světa je v
rukou lidstva samotného. Jestliţe se mohlo ve světě stát takové absolutní zlo jako je
holokaust, můţe se stát i největší dobro. Greenberg cituje Elie Wiesela, který řekl: „Bůh nám
dal poslání – to je v pořádku. Ale zapomněl nám říci, ţe to je sebevraţedné poslání.” Podle
Greenberga nadále nelze mluvit o odměně, trestu či boţí prozřetelnosti, není moţné mluvit
o vzájemné loajalitě, lásce a odpovědnosti mezi Bohem a Izraelem. „Bůh nás nechal
napospas, a co je horší, povolal nás k sebevraţednému poslání. Po holokaustu mu skutečně
nic nedluţíme.” Na druhou stranu mnoho Ţidů dobrovolně smlouvu s Bohem obnovuje
jednoduše proto, aby zachovali kontinuitu ţidovského lidu. Greenberg říká: „Nemáme
mnoho povinností ve starém smyslu slova, ale můţeme si zvolit sen o záchraně
(„redemption“ – jde o náboţenský termín „vykoupení, spasení”). Sami dobrovolně
pokračujeme, naše smlouva s Bohem je dobrovolná.” Tato smlouva není smlouvou
„dělání”, ale smlouvou „bytí”. Ţidé jsou loajální Bohu jednoduše tím, ţe zůstávají Ţidy. Jde
tedy o jednostrannou smlouvu a nové rozdělení moci. „Pokud Mesiáš nepřišel do Osvětimi,
nepřijde nikdy. Musíme se zachránit sami – a zachránit i náš svět. Bůh povolil holokaust.
My tuto skutečnost musíme překonat – a jenom my to můţeme udělat.” Dále rabbi Greenberg
vyzývá Ţidy, aby revidovali historicky a teologicky neudrţitelná tvrzení o křesťanství.
Navrhuje nové teologické modely, které křesťany přijímají i kritizují v duchu partnerské
diskuse a v zájmu společné práce. A konečně další oblastí aktivit rabi Greenberga je podpora
státu Izrael. Návrat Ţidů k vlastní suverenitě a vlastnímu státu chápe Greenberg jako
významnou a zásadní událost. Americká ţidovská podpora státu Izrael se můţe opírat o jeho
prohlášení „moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně, ale ze všeho nejvíce
korumpuje bezmoc.”
Svými kritiky byl Greenberg obviněn z „hereze 20. století” a „dekonstrukce judaismu“. Pojem
dobrovolné smlouvy je kritizován jako příliš liberální. Podle mého názoru to jenom dokládá
odvahu, nezávislost a novátorství Greenbergových myšlenek. Moderní ortodoxie se bohuţel
přiklání spíše ke konzervativnímu pojetí aţ k fundamentalismu a rabbi Greenberg i jeho
následovníci jsou povaţováni za okrajový proud ortodoxního judaismu.
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Více
najdete
zde:
http://www.thejewishweek.com/editorial_opinion/opinion/embattled_voice_modern_orthodox
y
Tip web: Rozhovor s rabbi Greenbergem, ve kterém shrnuje svůj pohled na „judaismus a
křesťanství
po
holocaustu“
můţete
najít
zde:
http://www.beliefnet.com/Faiths/2006/03/Disagreeing-In-The-Service-Of-God.aspx.
Mj. v něm říká: V moderní době lidé ţijí pohromadě ve městech, ať jsou jakéhokoliv
náboţenství. Jsou tak geograficky spojeni a mohou se kulturně jeden druhému otevřít. To, ţe
druhý jedinec nebo kultura je “jiná” (the Other, důleţitý psychologický termín náboţenských
konfliktů a patriarchálního diskriminačního dualismu) uţ nemusí být ohroţující. To ovšem
můţe vyvolat strach .Dvě nejrozšířenější odpovědi na moderní dobu jsou relativismus
vedoucí k sekularismu, případně ateismu aţ materialismu, a fundamentalismus – uzavření se
ze strachu před změnou a lpění na své “jediné pravdě” včetně násilného popření alternativ.
Právě odmítnutí plurality je jednou z příčin holocaustu. Přitom moţnost širší perspektivy,
a tudíţ přijetí plurality světa, je velikým výdobytkem moderní doby a kultury. Holokaust je
ústředním bodem obratu, „vhledem přinášejícím moţnost změny“ (transformative insight),
„zjevením“ (revelation) – výzvou a příleţitostí ke změně uvnitř judaismu a křesťanství i ve
vztazích mezi nimi. „Holokaust nemá vysvětlení a já se stále na Boha hněvám, ţe nezasáhl.
Podle mého názoru se stáhl, pouţijeme-li kabalistický termín (hebrejsky „cimcum“), a člověk
byl a je povoláván ke stále větší zodpovědnosti. Pouze toto sebestaţení můţe podle mého
názoru vysvětlit, proč Bůh nezasáhl – kdy jindy by uţ měl zasáhnout?!? Protoţe k tomu
nedošlo, myslíme si, ţe buď se o nás Bůh nestará, nebo není, nebo je mrtvý. Ale já věřím, ţe
to znamená nové radikální vyjádření lidské svobody dané sebestaţením Boha. Lidé mají
svobodu – a dnes k tomu mají i technologii – nejen zabít všechny Ţidy, ale zabít všechny lidi,
a Bůh nezasáhne, aby je zastavil. Bůh je učí, aby to nedělali, Bůh je soudí, Bůh je bude trestat,
ale nezasahuje. Znamená to změnu v historii smlouvy (mezi člověkem a Bohem) v tom
smyslu, ţe (člověk uţ není poslušným dítětem, nýbrţ) se stává zralým dospělým. A
myslím, ţe toto byl cíl celé smlouvy – způsob, jak mají lidé přebírat více a více odpovědnosti,
včetně toho, co v historii promítali na Boha – činění zázraků. Dříve jsme mysleli, ţe Bůh
vyšle Mesiáše, a ten nás zachrání, dnes to děláme my spolu s Bohem. … Holokaust ukázal, co
se stane, kdyţ lidé dostanou absolutní moc – zneuţijí ji bezuzdným, démonickým způsobem a
stanou se z nich vrazi. Kdyţ se lidé snaţí stát se sami sobě modlami a myslí si, ţe jsou
bohové, to je Hitlerův přístup: absolutní autorita, úplná kontrola… Modlosluţba, uctívání
model, je náboţenstvím smrti. A to se stalo za holocaustu. Je to na mnoha úrovních šokující.
Vyzývá to tradiční víru judaismu (včetně té mé), ale já věřím, ţe nás pozitivním způsobem
posiluje interpretace, ţe nás Bůh neopustil. Myslím, ţe Bŧh trpěl kaţdou vteřinu stejně
hořce a úplně jako Ţidé v táborech, a patrně ještě více, protoţe Jeho vědomí je
nekonečné. Utrpení kaţdého Ţida, kaţdého člověka, je v boţské zkušenosti větší. … Bůh
chtěl po lidech, aby holocaust zastavili, a pravdou je, ţe holocaust mohl být několikrát
zastaven – na začátku Hitlerovy kariéry, kdyţ vypukla válka, v průběhu války. … Lidé jsou
povoláni, aby převzali plnou odpovědnost… Bůh se z lásky stáhl, aby vytvořil prostor bytí.“
Helena Klímová: Trauma – inspirace pro „tikkun“? In: Jak se vyrovnáváme
s holocaustem? Overcoming Holocaust?
„Od minulého století jsou Ţidé sváděni k tomu, aby podlehli dějinám a svou identitu
odvozovali od holocaustu, který byl světu vnucen. Podobně bývají viděni okolím: jako ti,
kteří prošli holocaustem, nespravedlivě a strašně trpěli, strádali a mají nepřítele. Opravdu
tomu tak bylo i bývá. Ale naše pŧvodní, nezraněná identita souvisí s něčím jiným:
s rozhodnutím přijmout Desatero. Podle pradávného příběhu ţidovský lid svobodně
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přijal Učení jako základ kolektivní identity a sebepřijetí. Tento zdroj identity
nepředpokládá existenci vnitřního nepřítele, naopak vyjadřuje zdraví duše a k duševnímu
zdraví také otevírá cestu, tím, ţe pomáhá k trvalému rozlišování dobré a zlé cesty, dobrého a
zlého konání….. Jedinci prospívá, kdyţ jeho vztah k sobě samému, jeho sebepojetí, odráţí
rodičovské přijetí a rodičovskou nepodmíněnou lásku. Podobně i lidské společenství při
formulování své podoby, svého sebepojetí, musí zpracovat kolektivní trauma a vyrovnat se
s ním, zbavit se poškození (např. projevů identifikace s agresorem). Pak mŧţe společenství
pokročit a přijmout morální a humanistické poselství moudrých předchŧdcŧ jako zdroj
totoţnosti. Tak si znovu osvojí zdravého ducha nepoškozeného traumatem.“
Na závěr tématu řipomeňme výstiţnou rabínskou moudrost:
Ptali se rabína: „Kde byl Bůh, kdyţ se odehrával holocaust?“
Rabín odpověděl: „A kde byl člověk?“
 Téma: Výuka holocaustu v Izraeli
Jehuda Bauer: Úvahy o holocaustu
„Kdyţ nyní v Izraeli navštěvuji střední školy, často dostávám otázky jako: Proč nezasáhlo
izraelské letectvo? Holokaust způsobil rozvoj těţkého společenského traumatu, které zasáhlo
celý ţidovský svět a v jeho rámci i Ţidy v Izraeli. Brání jim ve vnímání reality, neboť
skutečný svět 40. let 20. století byl tak strašný a poniţující, ţe o něm Ţidé nechtějí
přemýšlet…“ (str. 240)
Zpráva z tisku: „Holocaust education important to Israeli educators, pupils“(Vzdělávání
o holocaustu je důleţité pro izraelské učitele/lektory i studenty)
Jerusalem Post 27/01/2010 Abe Selig http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=166947
Článek seznamuje s výsledky průzkumu veřejného mínění mezi ţáky a studenty izraelských
středních a vyšších škol:
77% studentů říká, ţe holocaust ovlivňuje jejich světonázor, 94% studentů chce udrţovat
památku holocaustu, včetně zachování Jom ha-šoa (Dne holocaustu) jako izraelského státního
svátku, 83% studentů se zajímá o výuku o holocaustu. Za nejúčinnější a nejdůleţitější metody
povaţují studenti kaţdoroční zájezd do Polska (do koncentračních a vyhlazovacích táborů,
zvláště do Osvětimi) a osobní setkání s pamětníky.
 Téma: Vina pachatelŧ
Válka skončila. Rozbombardované Německo bylo rozděleno na čtyři okupační zóny. V roce
1949 vznikla Německá demokratická republika (v zóně okupované Sovětským svazem) a
Německá spolková republika (v zónách okupovaných USA, Velkou Británií a Francií.)
Miliony muţů padlo, na jejich místa byly nuceny nastoupit ţeny a starat se o základní obţivu.
Americká humanitární pomoc (Marshallův plán, UNRRA, C.A.R.E.) pomáhala Němcům
fyzicky přeţít. Málokdo se v těchto podmínkách zabýval otázkou, proč se téměř celý německý
národ nechal svést nacistickou totalitou a jak se vyrovnat s vinou za zničené ţivoty milionů
Evropanů. Vina si však umí počkat, jde o nesmírně silnou energii s transgeneračním
přenosem. Dříve či později vyţaduje rozkrytí a léčení. Jaký byl tedy postoj Němců po
prohrané válce a odhalení zločinů holocaustu?
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NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA
Joachim Fest: Já ne! Bolestné zrání v době nacismu
„Postoje během prvních poválečných let se později označují jako „komunikativní
zamlčování“, které nebylo jen jednoduchou formou potlačování pocitů. Mnohem více se
v něm mísilo vystřízlivění, hanba a vzdor do obtíţně proniknutelného komplexu
odmítání viny. A k tomu ještě sklon k dodatečně konstruovaným hrdinským rolím. Mnozí
lidé si vymýšleli činy odporu proti reţimu, které nikdy nevykonali, jiní se pouštěli do hry na
zkroušenost při hledání dobře viditelného místa na lavici sami sebou obţalovaných. Při všem
tom lamentování však byli připraveni pomluvit kaţdého, kdo se nechoval stejně jako oni a
nebušil se provinile do prsou. Kdyţ Günter Grass nebo někdo jiný z těch nespočetných
sebeobviňovačů předváděl svůj pocit viny, nechtěl v ţádném případě poukázat na jakoukoliv
vlastní vinu, nýbrţ na těch mnoho důvodů, proč by se měli stydět všichni ostatní. K ostudě
jich a nás všech, říkali, není k tomu ale masa lidí připravena. Oni sami jiţ měli pocit, ţe jim
nikdo nemůţe nic vytknout, kdyţ se ke své hanbě přiznali.“ (str. 282)
Uwe Timm: Na příkladu mého bratra.
Ke konci knihy píše Timm sám o sobě ve třetí osobě („mladík“) a popisuje svoji vědomou i
nevědomou pubertální vzpouru proti generaci rodičů – a totalitní mentalitě s touto generací
spojenou:
„Moţná to byl ten hlubší důvod, proč se tento mladík, jenţ uţ nebyl dítětem, s takovým
rozhořčením přel a psal, text, v němţ tohle všechno ještě nedokázal kriticky zformulovat, ale
přece jen se pokusil popsat fiktivní osoby v konfliktních situacích. Nenávist, pobouření,
opovrţení. Nejen kvůli těm malicherným zákazům, otcovým předsudkům pokud jde o filmy,
hudbu, modu, byla to jeho slabost, která ho popuzovala, tahle vlaţnost, tahle znatelná snaha
uniknout před vlastní vinou, vinou, která nevyplývala z jednotlivých pochybení, nýbrţ
z postoje, právě z toho postoje, jenţ znal pouze rozkazy a poslušnost. Vŧči komu měl být
člověk poslušný? Od koho přicházely rozkazy a jak se předávaly dál? A jak ty rozkazy
zněly? Obstát v této zodpovědnosti, coţ ale on právě neudělal. Vymlouval se. Dělal něco, co
u ostatních povaţoval za opovrţeníhodné. Kdyţ začal být mladík všímavý, zjistil, ţe se
všichni ti nositelé spon za boj zblízka, Ţelezných kříţů, Rytířských kříţů, vymlouvali,
nebrali na sebe ţádnou odpovědnost. Jeden z těch omluvných výrazů: bezpodmínečná
poslušnost. Bezpodmínečná poslušnost vedla k tomu, ţe po válce zŧstali na svobodě
masoví vrazi, ţe se z nich zase stali soudci, lékařští znalci, policisté, profesoři.“ (str. 100)
NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
Ta část Německa, která byla po válce okupována sovětskou Rudou armádou, přešla
neodvratně do nového totalitního reţimu. Tzv. „Německá demokratická republika“ se stala
sovětským satelitem.
Siegfried Knappe: Soldat. Vzpomínky německého vojáka, 1936-1949.
Ve svých vzpomínkách Knappe zachycuje i dobu, kdy byl vězněn v sovětském internačním
táboře pro německé válečné zajatce. Mj. zmiňuje úsilí Sovětů naverbovat mezi Němci
spolupracovníky tajné policie a budoucí komunistické kádry v NDR. Sověti se soustředili na
vojáky a důstojníky, kteří měli na svědomí zločiny a byli tudíţ vydíratelní. K vyrovnání
s nacistickou minulostí tedy v NDR prakticky nedošlo – zločinci starého totalitního reţimu
byli „vyuţiti“ v novém totalitním reţimu.
„Mezi aktivisty (němečtí kolaboranti s Rusy, kteří řídili chod německých zajateckých táborů
v Rusku) nebyli jenom vojáci niţších hodností nebo niţší inteligence. Někteří z nich byli
generálové a nositelé akademických titulů. Takoví byli zpravidla nejhorší. Tak například jistý
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doktor Nawrocki patřil mezi nimi k nejaktivnějším a nejnebezpečnějším. Neustále vězně
suţoval ţádostmi, aby „rezoluce“ (propagandistická komunistická prohlášení) podepsali, a
nepřestával mezi vězni agitovat, aby z nich udělal přesvědčené spolupracovníky Rusů.
…Staral se naprosto jen sám o sebe a kaţdý jím pohrdal. Choval se povýšeně a arogantně a
z německé poráţky se očividně ničemu nenaučil. Těšil se, ţe po svém propuštění zaujme
v komunistickém reţimu Východního Německa vysoké postavení…. Dalším takovým
aktivistou byl velitel našeho baráku, generálmajor Bammler…Stal se jedním z nejaktivnějších
a nejvychytralejších, bezskrupulózních a nebezpečných vedoucích a organizátorů sluţeb
NKVD. Podepsal všechno, co po něm příslušníci NKVD podepsat chtěli, psal na ně oslavné
články a snaţil se všemi prostředky, které měl k dispozici, přinutit ostatní, aby dělali totéţ.
Kolaboroval s Rusy při shromaţďování a falšování důkazů, které slouţily k obvinění mnoha
lidí, které Rusové později odsoudili k mnoha letům vězení. Jestli ještě ţije, má na svědomí
osudy mnoha lidí. Všichni jsme samozřejmě věděli, ţe se nestal rázem přesvědčeným
komunistou, ale ţe má něco na svědomí a snaţí se zachránit si vlastní kůţi…“ (str. 267-8)
„Všichni příslušníci první východoněmecké vlády prošli tímto typem (marxisticko leninského) „vzdělávání“ ve stejném táboře, ve kterém jsme byli my, předtím, neţ byl změněn
na zajatecký tábor. Rozdíl byl v tom, ţe němečtí komunisté slepě přijali jejich teorie o víře,
my však nikoliv. Hlavním cílem Rusů bylo vyrobit špiony, kteří by pro ně pracovali po
návratu domů. Hleděli do budoucnosti. Chtěli lidi, které by mohli vydírat, kteří by se po svém
návratu do Západního Německa anebo do jiných západních zemí jevili mimo veškeré
podezření a mohli se tak dostat do důleţitých funkcí…“ (str. 270-1)
Manfred Gerstenfeld: The Abuse of Holocaust Memory: Distortions and Responses
Ve východním Německu neproběhlo vyrovnání se s nacistickou minulostí v takové míře jako
v západním Německu. Podle komunistické ideologie se pokračovatelem nacistického
Německa stalo NSR. Propaganda zdůrazňovala utrpení dělníků, komunistické strany a
sovětského obyvatelstva, nikoliv Ţidů. Byla vedena dělící čára mezi „zločinným
Hitlerovým reţimem“ a „trpícím německým pracujícím lidem“ – ten byl „nevinnou
obětí reţimu“. Debata o podílu Němců na diskriminaci, konfiskaci a masových vraţdách
Ţidů tak začala aţ po roce 1989. Tehdy se také změnil tradiční náhled na wehrmacht,
německou armádu. Dlouho se tradovalo, ţe vraţdy Ţidů mělo na svědomí SS, nikoliv armáda.
Teprve v roce 1995 pod vedením historika a sociologa Jana Philippa Reemtsmy zveřejnil
Hamburg Institute for Social Research výstavu „War of Annihilation, Crimes of the
Wehrmacht 1941-1944“ (Pustošící válka – Zločiny wehrmachtu v letech 1941 – 1944).
Výstava vyvolala bouřlivou diskusi (včetně demonstrací neonacistů) a přispěla k debatě o
podílu „obyčejných Němců“ na vyhlazení Ţidů.
Joachim Fest: Já ne! Bolestné zrání v době nacismu
„Poučení z let nacismu pro mě zní, vzdorovat hlavnímu názorovému proudu a nikdy k němu
nebýt náchylný. A tak mě nikdy váţně nezasáhlo pokušení komunismu, kterému podlehli,
alespoň na nějakou dobu, mnozí váţení, v jednom nebo moţná ve více případech dokonce
téměř spřátelení současníci. V průběhu následujících let mě příklad mnohých přátel z mládí,
kteří zůstali na Východě, naučil, ţe komunistický reţim v NDR byl v kaţdodenním ţivotě
často více šikanující a neprostupnější neţ vláda hnědokošiláčů a neumoţňoval alespoň
částečně šťastné rodinné souţití, které bylo dopřáno nám. V kaţdém případě jsme nikdy
neměli pocit, ţe vyrůstáme do doby bez budoucnosti, jeţ stále více postihoval mnoho z našich
spoluţáků, kteří zůstali na Východě. Při tom všem se nesmí nikdy zapomenout, ţe se
komunismu podařilo na dlouhou dobu zabránit jakémukoliv srovnávání s národním
socialismem. To byl jeho obrovský propagandistický úspěch.“ (str. 295)
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 Téma: Děti pachatelŧ (druhá generace)
V Izraeli, zemi, v jejíţ populaci ţilo a ţije mnoho přeţivších holocaust, je psychologie a
psychoterapie špičkovou vědní disciplínou. Jeden z terapeutů, Daniel Bar On, začal pracovat
jak s dětmi obětí, tak s dětmi pachatelů.
V rozhovoru pro washingtonské Muzeum holocaustu vzpomíná, jak přijel v roce 1985 do
Německa a dal do novin inzeráty, ţe hledá „děti nacistických válečných zločinců“. A k jeho
velkému překvapení se mu skutečně někteří přihlásili. O tématu se tehdy vůbec nemluvilo,
v německém veřejném diskurzu se pojem „děti pachatelů“ vůbec nevyskytoval. Objevil se aţ
v roce 1987, kdyţ byla vydána kniha rakouského ţidovského novináře a publicisty Petera
Sichrovského „Narozeni vinní: Děti z nacistických rodin“ (pozdější anglický překlad „Born
Guilty: Children from Nazi Families“ ).
Bar On říká: „Myslím, ţe mi to trvalo dlouho, neţ jsem pochopil, ţe (děti nacistických
pachatelŧ) ve skutečnosti také ţijí v pekle. O minulosti nemohou s nikým mluvit. A tak,
kdyţ potkali někoho (jako jsem byl já), kdo byl ochotný naslouchat, přáli si to zkusit a
promluvit. Kdyţ jsem jim naslouchal, uvědomil jsem si jejich naprostou krizi. Kdysi zjistili –
a uţ se před tím nemohou schovávat - , ţe jejich milovaný otec nebo dědeček se zúčastnil
strašného vraţdění a zúčastnil se ho aktivně. A dokonce, kdyţ někdy pátrali po
podrobnostech, zjistili, ţe to dělal dobrovolně a dokonce, ţe si to uţíval a bylo to pro něho
nejlepší období jeho ţivota. To je nesmírně komplexní věc, se kterou je téměř nemoţné
pracovat. A proto jsem chápal, ţe mnoho z nich to prostě zjistit nechce. … Kdyţ jsem je
navzájem seznámil a zorganizoval jejich setkání (v říjnu 1988) a kdyţ mohli sdílet své
příběhy, rozhodli se vytvořit svoji vlastní svépomocnou skupinu. A ta skupina se scházela
deset následujících let. Myslím, ţe měli obrovskou odvahu, protoţe v té době to byla jediná
skupina, která se takto v Německu scházela. “
U této skupiny „dětí pachatelů“ však nezůstalo – Bar On po zralé úvaze navrhl setkání „dětí
pachatelů“ s „dětmi obětí“. Obě skupiny souhlasily a několikrát se setkaly, poprvé v červnu
1992. Za nejdůleţitější principy své práce povaţuje Bar On vyprávění a sdílení příběhŧ
(prezentace v kolektivu a přiblíţení rŧzných úhlŧ pohledu), formální analýzu včetně
rozkrytí iluzí, klamŧ a sebeklamŧ, a vzájemnou podporu při přijetí pravdy a
odpovědnosti.
V současné době pracuje Bar On v Mírovém výzkumném institutu Blízkého Východu (Peace
Research Institute in the Middle East), kde společně s palestinským kolegou, profesorem
Sami Adwanem, uplatňuje své zkušenosti z práce s traumatizovanými Ţidy a Němci v práci
s Izraelci a Palestinci.
Tip literatura: O své práci napsal mj. knihy „Legacy of Silence. Encounters with Children of
the Third Reich.“(Dědictví mlčení. Setkávání s dětmi třetí říše, Harvard University Press
1989) a „The Indescribable and the Undiscussable: Reconstructing Human Discourse After
Trauma.“ (Nepopsatelné a nevyslovitelné: Obnova lidské rozmluvy po traumatu, Central
European University Press, Budapest 1999). Termíny „nepopsatelné a nevyslovitelné“ Bar
On pouţívá pro popis základní překáţky mezi dětmi pachatelů a jejich společenským
kontextem.
Rozhovor
najdete
zde:
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/antisemitism/voices/transcript/index.php?conte
nt=20080214

Hans – Georg Wiedemann: Mŧj strýc Reinhard Heydrich. Byl jsem „korunním
princem“ Heydricha.
Jedním z klientů, se kterými Bar On pracoval, byl synovec Reinharda Heydricha Peter
Thomas Heydrich, zpěvák a kabaretiér. Jejich první setkání bylo symbolické. Thomas na
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závěr programu o (nacisty pronásledovaném satirikovi Walteru) Mehringovi přednášel jeho
„Rituální pohádku o dvou ţidovských dětech“. Po představení šel Bar On za ním do zákulisí,
aby mu poděkoval. Celou událost popsal: „Našel jsem ho plačícího v koutě šatny. Prudce mě
objal a vzlykal, já se rozplakal také a náhle jsem pocítil strašlivou tíhu minulosti na našich
slabých ramenou. To bylo jedinkrát za mých návštěv v Německu, ţe jsem plakal spolu
s Němcem.“ (str. 123)
Na konci interview, které dal kolem roku 1987 Danu Bar-Onovi, říká (Peter Thomas):
„Myslel jsem, ţe to všechno mám za sebou, ţe jsem to zpracoval, ale teď vidím, ţe jsem
jenom našel cestu, jak s tím ţít. Jsou věci, které člověk nikdy nemŧţe uzavřít, aby se od
nich osvobodil. Tenhle Heydrich mě bude pronásledovat do posledního dne mého ţivota.“
(str. 124)
Peter Thomas Heydrich byl vychován v přesvědčení, ţe jeho strýc je mimořádnou a skvělou
osobností, vzorem německého muţe a obdivuhodným vojákem. Takto jsou v knize popsány
jeho pocity, kdyţ se v dospělosti dozvěděl pravdu o válce, činech a povaze svého strýce:
„Neviděl jsem moţnost jak ty stěny probourat. Celá nejmladší minulost byla v oněch letech
zcela tabuizované téma. Cítil jsem se jako náměsíčník, zmatený a zmoţený tím, co jsem se
dozvěděl v knihách. Lidé, kteří mě tehdy znali a nevěděli, co čtu, s úsměvem – nikoli
soucitně, nýbrţ spíš obdivně – říkávali: „Kdykoli člověk potká Piela na ulici, má v ruce
nějakou knihu.“ Jako ve snách jsem scházel z chodníků. Ale nebylo to opojení básněmi, jak si
lidé mysleli, ani nadšení velkou literaturou, nýbrţ otupělost z toho, co jsem se dozvěděl.
Dozvídal jsem se to stále přesněji, podrobněji a uţ jsem se nemohl vymlouvat. Teď jsem
věděl. Teď jsem viděl. Jiţ jsem ani nemohl věřit lidem, kteří říkali, ţe všechno, co se
v knihách píše, je přehnané, a ti, co to píší, jsou odpůrci nacistů. Bylo mi jasné, ţe všechno je
to pravda. Nic není vylhané. …Tehdy jsem se pokoušel číst všechny existující dokumenty a
zprávy o této době a roli, kterou v ní sehrával můj strýc. Chodil jsem do dokumentačního
střediska Američanů a do Amerického domu v Berlíně s tvrzením, ţe mám o této době něco
napsat, aniţ jsem přiznal, ţe jsem synovec Reinharda Heydricha. Četl jsem všechno, co se mi
dostalo pod ruku. Nebylo to tak, ţe bych si řekl, ţe s tím vším nechci mít nic společného.
Naopak, chtěl jsem vědět čím dál víc.“ (str. 100-101)
Zatímco mnozí potomci nacistů odmítali nahlédnout pravdivé skutky svých příbuzných, Peter
Thomas si je nejen uvědomil, ale cítil se za ně spoluvinný a poznamenán, „jako kdyby měl na
sobě Kainovo znamení“.
„Seděl jsem ve vězení, které jsem si sám vytvořil. Nezavřel mě tam nikdo zvenčí. Ale
neviděl jsem ţádnou moţnost, jak z tohoto vnitřního vězení uniknout. Nikdo z mého
okolí si zřejmě nevšiml, co se ve mně odehrává, a pokud něco tušili, pak s tím nechtěli mít
nic společného, protoţe se to často týkalo i jejich osudŧ. “ (str. 102)
Mnoho let trápení a zpracovávání traumatu vedlo nakonec k důleţitému poznání, ţe
pozitivním rubem pocitu viny je pocit odpovědnosti. „Jsou to dvě strany téţe mince. Jenţe
s tou jednou se člověk zničí, s druhou můţe nejen ţít, ale ještě se pozitivně rozvíjet.“ (str.
119)
Peter Thomas dokázal své trauma pozitivně proměnit: svůj ţivot zasvětil znovuoţivování
písní a textů nacisty odsuzovaného „zvrhlého umění“. Přednášel a zpíval texty ţidovských
básníků, kabaretiérů, satiriků, spisovatelů a dramatiků. Tak dokázal léčit nejen vědomí a zátěţ
rodiny a rodu, ale celého kolektivu. Z rozhovoru v závěru knihy vyplývá, ţe to byl v rodině
pouze on, kdo toto břímě na svá bedra vzal, coţ je mimochodem poměrně častý jev (kdy
jeden člen rodiny léčí zátěţ viny a svědomí celé rodiny).
„Pro mě a mé povolání spočívá tzv. odčinění ve zvláštním způsobu, jak se vypořádat se
skutečností, ţe ţidovští spisovatelé byli ve Třetí říši hanobeni, pronásledováni, týráni a
vraţděni. A já jsem nejprve nepříliš vědomě, později velmi vědomě, dělal a dělám to, ţe díla a
texty těchto lidí i jejich osobní příběhy opět vyvolávám do povědomí širší veřejnosti. Je to pro
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mě srdeční záleţitost. Nemám rád výraz „odčinění“ – něco takového ve skutečnosti neexistuje
- , ale je to můj osobní příspěvek k němu. (str. 137)
Otázka: „Vyhledával jsi, nebo udrţoval někdy bliţší kontakty s jinými příslušníky druhé
generace po pachatelích? Především s rodinou svého strýce?“
Odpověď: „Ne. Neudrţoval jsem kontakty ani je nevyhledával. Zpočátku to vyplynulo
z maminčina odmítavého postoje k vdově po Reinhardu Heydrichovi – a tím i jeho rodině
s třemi dětmi, která zůstala v Praze. A později, kdyţ jsem zpozoroval, jaký postoj veřejně
zaujaly, jsem se kaţdému kontaktu s nimi vyhýbal. Manţelka Reinharda Heydricha a jeho děti
vůbec nechápali, co všechno se stalo. Odmítali jakékoli zpracování skutečnosti. Uctívali
manţela, případně otce, i nadále. Osobnosti a funkci toho muţe zjevně vůbec nerozuměli –
moţná ji vůbec nebrali na vědomí. Dům na ostrově Fehmarn, který patří mé tetě, se později
stal jakýmsi Heydrichovým muzeem. Vůbec nic nezpochybňovali.“ (str. 127)
„…A později, kdyţ jsem to uţ překonal, jsem z různých výroků synů a dcer stejně starých
jako já jen vyrozuměl, ţe svou minulost buď vŧbec nechápali, nebo se pokoušeli ji
opentlit.“
„Myslím, ţe poměr musí zŧstat zachován: nejprve děti obětí. To je otázka, která musí
člověka zaměstnávat nejdřív. Ale děti pachatelů jsou důleţité proto, ţe na nich lze poznat,
jak se vyrovnaly s předchozí generací. …Na nich musí být patrné, do jaké míry se Němci
zabývali svou minulostí a jak se z ní poučili. Věřím, ţe to lze na dětech pachatelů zjistit. Na
nás musí být znát, jak jsme se postavili k tomu, co se tehdy stalo.“ (str. 128)
Otázka: „Setkal ses u příslušníků generace pachatelů s myšlenkou zprošťování, pocitem být
obětí nebo sebelítostí?“
Odpověď: „Především jsem se setkal se zavrhováním viny, odmítáním výčitek spojených
s vinou. Někdy to bylo jako vzdorovité trumfování: Konali jsme jen svou povinnost!
V podstatě jsem u ţádného příslušníka generace pachatelů nezaţil, ţe by mluvil o pochopení,
nebo snad dokonce o vině či spoluvině. Vlastně je to neuvěřitelné, kdyţ si člověk představí,
jaké břímě se nahromadilo. A to u všech, kteří přeţili jako pachatelé nebo spolupachatelé,
nezaslechl jsem slůvko přiznání viny, jen sebeobhajoby – ano, skoro nepochopení těch, kteří
je obţalovávali, jako v norimberském procesu a dalších pozdějších procesech. Vţdycky jsem
slyšel jen: jednali jsme správně. Dokonce i kdyţ přiznali, ţe moţná nebylo všechno
v pořádku, osobně s tím nechtěli mít nic společného. To jsem vyrozuměl vţdycky. Děsivé!
Třebaţe nemohli popřít, ţe zločiny byly páchány, pro sebe našli vţdycky vysvětlení a
omluvu. Směrodatná je pro mě vzpomínka na mé učitele po roce 1945. I nadále mě – jakoby
strýcovo zastoupení – obdivovali a nadrţovali mi. Nikdy jsem nepoznal učitele, který by
nějakým způsobem poukázal či naznačil, ţe jeho generace svým jednáním na sebe naloţila
vinu. Nikdy!“ (str. 133-134)
Tip kniha: Společné úsilí německých a izraelských psychoterapeutů při práci na léčení
vztahu Němců a Ţidů shrnuje publikace „Fed with Tears – Poisoned with Milk“ (Krmeni
slzami – otráveni mlékem, Psychosozial – Verlag 2009) psychoanalytiků H.Shmuela Ehrlicha,
Miry Erlich Ginor a Hermanna Belanda. Publikace přibliţuje průběh setkávání dětí pachatelů
a obětí v rámci psychoterapeutických společenství i na čtyřech psychoterapeutických ( Group
Relations ) konferencích. Cílem setkávání je podle terapeutů poznávání „toho druhého“ (the
Other), prozkoumat své fantazie, pocity, zkušenosti, sebeklamy, stereotypy, skrývané a
rozporuplné emoce, tak, aby došlo k pravdivějšímu, realističtějšímu vzájemnému vnímání a
ke změnám osobní identity „pachatele“ a „oběti“. Při této skupinové práci je důleţitá
skutečnost, ţe práce s bolestí a utrpením jedněch a břemenem viny a hanby druhých je dělána
v přítomnosti těch druhých. Tato křehká, náročná práce na vnitřním procesu transformace
můţe být ztíţena i skutečností, ţe „oběti“ a „pachatelé“ se se svými rolemi jiţ natolik
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identifikovali, ţe se bojí z nich osvobodit a svoji identitu změnit. Ale kdyţ se proces daří,
je osvobozením, jak říká jeden z účastníků: „Toto je mé malé vítězství nad tím, co se tehdy
stalo. Destrukce nemůţe zvítězit tam, kde se lidé snaţí najít lidskou tvář v „tom druhém,
jiném“ – a kdo můţe být více „jiný“ neţ Němci a Ţidé?“
Tip web: Katharina von Kellenbach je vynikající teoloţka původem z Německa, pracující
na universitách USA. Jako první upozornila na pokračování anti – judaistických a anti –
semitských lţí, projekcí a klišé v euroamerickém myšlení, konkrétně ve feministické teologii .
Kromě feministické teologie jsou jejími oblastmi zájmu mezináboţenský dialog a studie o
holokaustu. K tomuto tématu se dostala z osobních důvodů – zjistila, ţe její strýc je vrahem
minimálně 20 000 běloruských Ţidů. Přiznání a přijetí této skutečnosti (která vedla i k „pouti“
na místa činu v běloruském Pinsku a okolí), její hluboká lítost a její současná práce jsou tedy
nejen obdivuhodnou vědeckou aktivitou, ale i léčením zátěţe rodiny, rodu a kolektivu.
„Německá rodinná historie je konstantně spojena s národním socialismem a holokaustem. Je
plná emocí strachu, viny, hněvu a popírání. Jak odchází generace, která ţila v době
holokaustu, tedy generace přeţivších, pachatelů i přihlíţejících, dochází k tomu, ţe jejich
potomci vedle majetku dědí také alba fotografií, dopisy, vzpomínkové předměty.
Zkreslená či zcela pohřbená minulost se náhle znovu vynořuje. Jak příští generace odpoví
na zjištění, ţe členové rodiny se zúčastnili vraţdění? Má vlastní cesta do rodinné historie
proběhla v diskusích s americkými dětmi přeţivších, kteří – stejně jako já – bojovali s
minulostí a snaţili si představit nepředstavitelné.
Můj vlastní pocit ochromení a nedůvěry nikdy zcela nezmizel, navzdory nezvratným a
přímým důkazům. Jako dospívající dívka jsem díky novinovému článku zjistila, ţe jeden z
mých strýců se přímo účastnil holokaustu, konkrétně vytvoření ghetta a masové vraţdy Ţidů v
Pinsku v Bělorusku. V létě roku 2002 jsem proto podnikla pouť do Běloruska, abych si
dokázala představit místo a čas, a poskytla členům rodiny a jejím potomkům příleţitost ke
společné připomínce a truchlení.“Bohuţel není asi potřeba dodávat, ţe rodina se proti ní
postavila a její aktivitu odsoudila (jev popírání viny a selektivní paměti).
Jako aktivní křesťanka se von Kellenbach dále věnovala projektu studia a pečlivé analýzy
deníkových a literárních textů pachatelů vězněných po válce a konvertujících (či vrátivších
se) ke křesťanské víře. V působivé studii, ve které vyuţívá mytický archetypální biblický
příběh Kaina a Abela, poukazuje na realitu, ţe jen málo pachatelů skutečně změnilo smýšlení
a litovalo spáchaných činů. Svůj podíl na tom má i křesťanský koncept hříchu a viny („Viník
je uvolněn z pout hříchu, kdyţ se poddá víře v Krista.“). Pokání není mnohdy chápáno ve
svém původním smyslu jako „metanoia“ (řecky „proměna vědomí“) doprovázená skutky
nápravy.
Více o Katharině von Kellenbach zde: : http://faculty.smcm.edu/kvonkellenbach/
Český překlad jejích textů zde: http://www.oheladom.cz/2011/prectete-si/katharine-vonkellenbach-studie-k-holokaustu/
Tip literatura: Mimořádně působivou reakcí na zločiny nacismu a osobním procesem léčení
jsou dva dokumentární romány Niklase Franka, „Moje německá matka“ (česky Práh 2010)
a „Mŧj otec: Účtování“ (česky Academia 2010). Emocionálně silná je jiţ výchozí situace –
knihy popisují ţivoty manţelů Brigitty a Hanse Frankových, rodičů autora, přičemţ Hans
Frank byl válečným zločincem, jedním z prvních spolupracovníků Hitlera, který se přes
pozice právníka, Hitlerova obhájce a ministra nacistické „spravedlnosti“ vypracoval aţ na
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guvernéra tzv. Generálního gouvernementu (uměle vytvořeného správního celku na části
původně polského území v oblastech Krakova, Lublinu, Radomi a Varšavy). Hans Frank nese
zodpovědnost za smrt nejméně milionu Ţidů a Poláků. Po válce byl odsouzen
v Norimberském procesu a popraven. Knihy jeho nejmladšího syna Niklase jsou na první
pohled šokující svojí otevřeností bez jakýchkoliv ohledů, při pozornějším vnímání však cítí
čtenář především hlubokou bolest a zoufalství. Díky četbě můţeme skutečně pochopit, ţe
mezi základní lidské (resp. dětské) potřeby patří i potřeba váţit si svých rodičŧ, a je-li
tato znemoţněna, mŧţe nést tuto bolest celý ţivot. Niklasovo intimní a trýznivé vyjádření
je i příkladem skutečnosti, ţe zatíţení rodu na sebe bere jeden z členů, a ten je ostatními
většinou tiše trpěn či přímo odsuzován (fenomén tzv. černé ovce). Niklasův nejstarší bratr ho
podporoval, ale neměl potřebu se osudem rodičů zabývat. Tuto potřebu somatizoval – třicet
let aţ do své smrti byl nehybný, upoután na křeslo. Druhý bratr Niklase veřejně obviňoval ze
lţi, sestra zemřela ve čtyřiceti šesti letech na rakovinu a druhá se odstěhovala do Jihoafrické
republiky, protoţe obdivovala politiku apartheidu.
Romány jsou zaloţené na podrobných deníkových záznamech, protokolech výslechů,
vzpomínkách autora a rozhovorech s pamětníky.
Niklas Frank: Mŧj otec. Účtování.
Pasáţ popisuje Frankův rozhovor s vyšetřovatelem, německým Ţidem, v norimberské věznici,
a přesně vystihuje jeho zbabělé vykrucování, shazování viny na druhé a únik před
zodpovědností.
„…Podporovala vás vaše manţelka ve vaší vyhlazovací politice vůči Ţidům a Polákům?“
Frank na něj mlčky upřeně zíral. „Vyhlazování…? Víte, já jsem přece katolík a také celá moje
rodina. Jsem velmi silně katolicky zaměřený. A pro mne je to duchovní záleţitost, jsem přece
katolicky vychován.“
„Co to tady blábolí?“ říkal si Mayrich. Je moţné, aby člověku, který se kdysi vytahoval, ţe je
schopen současně hovořit a psát dopisy, chyběla v jeho větách úplně logika?
„Já jsem tak strašně pobouřený,“ mluvil Frank dál, „podívejte se, byl jsem celkem pět let
támhle v Krakově ve své bezvýznamné funkci. Bylo to v ní nepředstavitelně těţké, protoţe SS
tam mělo zvláštní pravomoci a vykonávalo všechny tyhle strašné násilné činy. A já jsem v té
době musel pořád a neustále proti těmto lidem bojovat, abych zabránil tomu nejhoršímu.“
Mayrich je zhnusený, Frank zmlknul. Mayrich přišel o velkou část své rodiny pravděpodobně
v Osvětimi. „Zabránil tomu nejhoršímu?“ ptá se Franka smutkem přiškrceným hlasem.
„Brečí,“ je v závorce za Frankovou odpovědí, jak to zapsala stenotypistka.
„Musel jsem přece vést boj proti odbojovým hnutím a proti Ţidům,“ Frank si drţí obě ruce
před obličejem….
„Kdo tedy zřizoval ty koncentrační tábory?“ „To byla pořád ta samá parta,“ odpověděl Frank
najednou horlivě. „Himmler, Heydrich a celý tenhle podlý svět kolem nich. Nedalo se proti
nim uţ nic dělat…“ (str. 204)
Román „Můj otec: Účtování“ je psán formou rozhovoru syna s mrtvým otcem. Tíhu hrůzného
dědictví, které nesou na svých bedrech dětí pachatelů války a holocaustu, mj. vyjadřuje tato
silná pasáţ:
„…Jedna věc se ti ovšem podařila: určitým způsobem jsi vţdycky byl v mé blízkosti, jako bys
mě na upíří způsob kousl do krku, vidím, jak ti jako Christopheru Lee stékají vpravo i vlevo
z koutků úst nitky mé krve, kdyţ se po návratu ode mne třepotavě snášíš na svůj soukromý
varný kotel a mumlavě skládáš koţovitá křídla: nebylo v mém ţivotě dosud dne, aby ses mi
jako prasečí rypák nezjevil v mozku.“ (str. 249)
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Zpráva z tisku: Při příleţitosti vydání knih v českém překladu autor přijel do ČR a poskytl
zajímavé rozhovory.
http://www.novinky.cz/kultura/salon/201273-jsem-nemec-ziju-s-osvetimi-rika-niklasfrank.html
Mám přátele mezi mladými Němci a pocitu viny mají plné zuby. Vnímají ho jako umělý a
nefér. Co si o tom myslíte? Budou muset ţít s tím, ţe jsou náhodou Němci. Záleţí jak. Jako
individua jsou nevinní, já jsem taky nevinný, ale mezi lety 1933 aţ 1945 jsme prováděli
hrozná zvěrstva. Musíme se tomu umět postavit. Ale neexistují ţádní my Němci. Ani my Češi.
Ale ano. Historii nosíte v hlavě. Kdyby nedošlo k válce, byly by to skvělé roky na úrovni plné
chuti do ţivota. Ale v němectví je třetí říše pořád obsaţená. Stejně jako císařství, můj
milovaný Goethe, karolinská doba. Osobně si nemusejí nic vyčítat, ale nemůţou nic
odstřihnout. Je to stejné, jako kdyby se narodili jako černoši. Jsem Němec, ţiju s Osvětimí.
Musím se to naučit……. Miluju německé dějiny. Nenávidím nacionální socialismus. Ale
byli jsme normální zločinci. Ţádný národ není imunní vŧči zločinu. Ale my tenkrát dělali
jenom zločiny. A s tím se potomci musejí nějak popasovat. To neznamená, ţe máte celý den
truchlit. Bavte se, tancujte, choďte do školy, ale mějte to vzadu v hlavě…… Co chcete od
svých čtenářů? Aby se na všechno vyptali svých příbuzných, dokud ţijí, i vy Češi. Ráno
jsem byl u pana Pitharta a zajímalo mě, jestli máte v Česku taky nějaké tabu. Pak jsme
hovořili o letech 1945-48. Ti lidé ţijí. Mně jako čtenáři můţe jít celý zatracený Frank k šípku,
ale vím já vlastně, co se tenkrát dělo? Co dělali moji rodiče, prarodiče? Kam těma očima
uhýbali? Dneska se nepopravuje, jde jenom o to se zeptat. Kdyby jenom němečtí dědečci a
babičky přemohli zbabělost a promluvili. Místo toho mlčí ve své vnitřní emigraci….
http://hn.ihned.cz/c1-42956330-otcem-pohrdam
HN: Přiznal vůbec někdo z vysokých nacistů vinu, projevil lítost?
„Můj otec sice vinu přiznal, ale nebylo to upřímné, coţ je vidět na tom, ţe pak přiznání vzal
zpět. Lítost neprojevil v podstatě nikdo. Je těţké si přiznat, ţe člověk byl celý ţivot
zločinec.“
Tip literatura: Působivým příběhem je osud syna nacistického důstojníka SS Wilhelma
Odera Wernera Odera. Jeho otec, brutální vrah Ţidů, byl jedním z prvních nacistů, které
odhalil Simon Wiesenthal. Soudní proces v rakouském Linci však Odera staršího odsoudil
pouze na několik měsíců. Poté se vrátil ke své rodině a suţoval ji i své okolí svojí agresivitou,
násilím a antisemitismem. Jeho syn Werner se postupně přiklonil ke křesťanství. Podařilo se
mu rodinu opustit, stal se křesťanským pastorem a proizraelským aktivistou. Ţije s rodinou ve
Velké Británii. O svém rodném Rakousku a Rakušanech tvrdí, ţe nechtějí slyšet nic o
válečném antisemitismu: „Panuje tam tichá konspirace, která dusí rakouský lid,“ vysvětluje.
„První generace zemřela bez pokání, a v dŧsledku toho leţí na druhé a třetí generaci
stále prokletí. Rakousko by mohlo být v mnoha ohledech svobodnou zemí, kdyby se to
vyřešilo.“
Více
zde:
http://www.proglas.cz/detail-akce/muj-otec-nacista.html
http://www.jpost.com/ChristianInIsrael/Features/Article.aspx?id=143080
„My Father was Nazi“ (Můj otec byl nacista), 21. května 2009.

(Viz.
také:
Jerusalem Post,

Werner Oder napsal o svém osudu knihu „Battling with Nazi Demons. From Anti-semitism
to Zionism - the Astonishing Journey of the Son of an Austrian War Criminal“ (Boj
s nacistickými démony. Od antisemitismu k sionismu – podivuhodná cesta syna rakouského
válečného zločince, Onwards and Upwards 2011).

113

S Wernerem Oderem, který pravidelně jezdí po Evropě a vypráví svůj ţivotní příběh, se
můţete setkat i v České republice, kam pravidelně jezdí na pozvání Mezinárodního
křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (www.icej.cz ).
Tip literatura: Barbara Cherish, „Mŧj táta, velitel Osvětimi“. Autorka je dcerou Arthura
Liebehenschela, SS dozorce v Osvětimi a Majdanku. Otec měl mimomanţelský poměr a
s rodinou se rozešel, matka se zhroutila. Po válce byla Barbara adoptována americkou
rodinou. Její otec byl odsouzen a popraven v Krakově roku 1948. Teprve kdyţ Barbaře bylo
čtyřicet let, začala se o svoji původní rodinu zajímat – a otce poznávat. Výsledkem je
působivá kniha.
Tip literatura: Katrin Himmlerová, historička a publicistka, praneteř Heinricha Himmlera, se
dobrovolně pustila do pátrání po pravdivé rodinné historii, kdyţ se jí a jejímu ţidovskému
izraelskému manţelovi narodil syn. Její kniha „Bratři Himmlerové. Příběh německé
rodiny“ (Academia 2008) je jak historickou prací, tak činem léčení prostřednictvím hledání
pravdy a pravdivého pojmenování skutečnosti. V knize Himmlerová otevřeně a zajímavě
zmiňuje i nelehké navazování vztahu se svým manţelem, včetně zatíţení jich obou
stereotypním vnímáním a odlišnými zkušenostmi předků.
„Na stopy naší rodiny jsem naráţela neustále. Ale nezměrná vina Heinricha Himmlera jako by
v rodinách jeho bratrů vedla k tomu, ţe své vlastní otce do značné míry vyvinili – přes
neustálou přítomnost určitých obav, ţe otcové zabředli do svých vin hlouběji, neţ byli
potomci ochotni připustit. Takové obavy jsem měla i já sama. Zní to neuvěřitelně, ale teprve
pět let po začátku svého pátrání jsem v rodičovském domě narazila na dokumenty, dobová
svědectví, dopisy, adresáře. …Byla to sloţka, do které moje babička, kterou jsem ještě znala a
kterou jsem velmi ctila, ukládala kde co. Aţ později jsem zjistila, ţe babička ještě celá léta po
roce 1945 patřila k rozvětvené síti starých nacionálních socialistů, kteří se vzájemně
podporovali: to pro mne bylo poznání obzvláště bolestné…. Pokud někdo zkoumá historii
vlastní rodiny, je těţké překonat mnohou formu slepoty, zpŧsobené nedostatečným
odstupem, prolomit nejednu myšlenkovou bariéru. Je to od počátku aţ do konce
bolestný proces, ohroţovaný stálou obavou, ţe člověk o cosi přijde…. Po prvních
nálezech, které jsem v dokumentech učinila o svém dědovi, jsem potřebovala tři roky na to,
abych si přiznala, ţe tahle rodinná historie mě uţ nepustí. Mezitím jsem se stala matkou syna,
který převezme nejen těţkou dědičnou zátěţ mého příbuzenstva. Jeho otec pochází
z ţidovské rodiny, která byla pronásledována esesáky mého prastrýce Heinricha a jejíţ
příslušníky dodnes stíhá hluboko usazené trauma vraţdy mnoha příbuzných. Uvědomila jsem
si, ţe bych svému dítěti chtěla později přenechat rodinnou historii v takové podobě,
která uţ by nereprodukovala všechny ty legendy, v rodině kolující. …“ (str. 10 – 11)
 Téma: Léčení kolektivní paměti
Co je to kolektivní paměť? Historikové termín pouţívají ve spojení s pojmem „historická“ či
„sociální paměť“. Vycházejí z poznání, ţe jedinec je součástí určitého kolektivu (národa,
etnické skupiny, náboţenské skupiny, ideové skupiny) a částečně nebo plně se s ním
identifikuje. Pro jeho proţívání, chápání a interpretaci ţivotních událostí (které se stávají
událostmi historickými) je tak důleţitý nejen osobní náhled a hodnocení (nutně subjektivní),
ale i náhled a hodnocení kolektivní. Kolektivní paměť také nemusí být tzv. „historicky
přesná“, pracují v ní projevy selekce, vytěsňování, opomíjení a deformace. Zároveň je ale
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mocnou silou, která ovládá vědomí jednotlivců i kolektivu a (většinou nevědomě) ovlivňuje
jejich chování.
Psychoterapeuté mohou pracovat s termínem „kolektivní vědomí“ (a „kolektivní nevědomí“,
pojmem formulovaným psychologem Carlem Gustavem Jungem). Podle tohoto pojetí je
individuální vědomí pouhou malou součástí potenciální moţnosti lidské seberealizace.
Vynořuje se z individuálního nevědomí, a to je součástí nevědomí kolektivního. Analogicky
se z kolektivního nevědomí vynořuje kolektivní vědomí. Je obdařeno značnou emoční a
pudovou silou, neboť součástí nevědomí jsou instinkty a archetypy, mocné energetické
obsahy a představy, které bez vědomé kultivace ovládají vědomí člověka, a ten se potom
ocitá v jejich zajetí, bez moţnosti rozumové korekce. Právě válka, nacismus a holokaust
byli podle Junga (jeţ ovšem sám nejprve jejímu archetypálnímu lákadlu „zničení starého a
vybudování nového“ podlehl) takovým výronem nevědomí do vědomí, kdy mnoho lidí
pudově následovalo iracionální a zhoubné ideje, neboťindividuální i kolektivní vědomí nebylo
schopné nahlédnout jejich destruktivitu. Prvním krokem léčení kolektivní paměti a
kolektivního vědomí by tak mělo být uvědomění si pravé podstaty člověka, nebezpečí, která
skrývají hlubiny nevědomí, a proces vědomé kultivace všech sloţek lidské osobnosti (rozumu
a intelektu, citů a emocí, smyslového vnímání, intuice, instinktů a pudů). Vedle individuální
práce jsou důleţité i kolektivní „rituální úkony“ v podobě rozkrývání minulosti, její
připomínání, vědomého projevu lítosti a snahy o nápravu.
Carl Gustav Jung: Člověk a duše.
„Tato válka ukázala kulturnímu člověku neúprosně, ţe je ještě barbar, a současně, jaký ţe je
na něj nachystaný bič, kdyby mu snad znovu napadlo činit svého souseda odpovědným za své
osobní špatné vlastnosti. Psychologie jedince však odpovídá psychologii národů. Co činí
národy, činí i kaţdý jedinec, a dokud to činí jedinec, činí to i národ. Počátkem proměny
psychologie národa je pouze změna postoje jedince.“ (str. 122)
Tip web: V České republice se studiu, dokumentaci, zveřejňování materiálů a odborných
studií a připomínání tíţivého dědictví totalitních reţimů věnuje Ústav pro studium
totalitních reţimŧ. Na svém webu www.ustrcr.cz nabízí semináře, publikace a projekty
týkající se i doby válečné (sekce „Doba nesvobody (1938 – 1945)“). Ústav se připojil
k činnosti pracovní skupiny „Platforma evropské paměti a svědomí“, v jejímţ rámci
spolupracují postkomunistické evropské země zastoupené svými „institucemi paměti“.
Kvalitní časopis „Paměť a dějiny“ pravidelně přináší články a studie k tématu války a
holocaustu. Portál orální historie Paměť národa www.pametnaroda.cz shromaţďuje a on-line
zpřístupňuje vzpomínky účastníků protinacistického a protikomunistického odboje i
holocaustu.
„Připomínání má více rozměrů. Jedním z nich je rozměr symbolický. Památníky, jména ulic a
náměstí jsou svědectvím o naší paměti. Zůstanou zde jako znamení, která budou číst naši
potomci.“
(Z projevu Lukasze Kaminského, ředitele polského Ústavu národní paměti, předneseného ve
Varšavě 23. srpna 2011 u příleţitosti prvního Evropského dne památky obětí totalitních
reţimů. Zdroj: Paměť a dějiny – revue pro studium totalitních reţimů, 2011/3).
Manfred Gerstenfeld: The Abuse of Holocaust Memory: Distortions and Responses.
Gerstenfeld se vyjadřuje k diskusi, jaký smysl (jestli vůbec nějaký) mají veřejné omluvy
činěné představiteli států či institucí. Podle něho omluvy smysl mají: „Omluvy za minulou
nespravedlnost zůstávají významné pro budoucí generace, zvláště kdyţ jsou učiněny vládami
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či parlamenty a můţe na ně být v budoucnosti odkazováno. Dále tyto kroky mohou být
doprovázeny dokumentací o předválečných, válečných a poválečných nezdarech.“ Např.
francouzský prezident Jacques Chirac se 16. července 1995 Ţidům omluvil za roli Francouzů
v holocaustu. Jeho prohlášení bylo o to důleţitější, ţe jeho socialistický kolega Francois
Mitterand zodpovědnost francouzské vlády ve Vichy a její spolupráci s nacisty odmítal.
V roce 1997 řekl Lionel Jospin: „Zatčení Ţidů rozhodli, plánovali a realizovali Francouzi.
Politici, úředníci, policisté a milice se jich zúčastnili. Nebylo potřeba ani jediného německého
vojáka, aby ta hanba byla provedena.“ Chirakovým prohlášením se ve Francii změnila
atmosféra a na podzim 1997 katoličtí biskupové připravili tzv. „Deklaraci pokání“.
„Někteří kritici říkají, ţe Ţidé by neměli poţadovat omluvy, protoţe rozhodnutí zda a jak se
omluvit je věcí svědomí. Dále je sporné, jak se můţe omlouvat někdo, kdo není vinný. To je
pravda, ale zástupci představují a zastupují instituce – a ty byly za války stejné.“ Jiní
kritici říkají, ţe mnohé omluvy byly učiněny ze zištných důvodů (např. politický tlak, strach
z ekonomického bojkotu USA, postkomunistické země se omlouvaly, aby získaly „body“ pro
vstup do EU).
Odpůrcem omluv je také Jehuda Bauer: „Omluvy některých východoevropských vlád jsou
nedůleţité symbolické skutky učiněné proto, aby napomohly vstupu zemí do NATO. Ti, kteří
mají dnes moc, nezavraţdili šest milionů Ţidů. Nemohou ţádat odpuštění pro generaci, ke
které náleţí a která je k tomu nezplnomocnila. Kdo je vinný? Oni ne. Vinní jsou ti, kdo kdysi
Ţidy vraţdili. …“ (str. 148 – 149) Podle Gerstenfelda mají omluvy význam potenciálních
pevných bodů v kolektivní paměti. Oficiální národní omluvy budou zachovány v archívech a
stanou se důleţitým pramenem pro historiky. Zůstanou zdokumentovány pro budoucí
generace – a to je také důvod, proč proti nim vystupují popírači, ultranacionalisté a další jim
podobní. Vzpomínková oslava je významnou součástí „civilního náboţenství“ a plní mnoho
významných funkcí ve společenském kontextu. Upevňuje pocit jednoty a kontinuity,
napomáhá rozvoji a udrţení hodnot předávaných z generace na generaci a zároveň je velkou
vzdělávací příleţitostí.“ (str. 136 a dále).
Jan Tomasz Gross: Strach
V roce 2003, v předvečer 60. výročí povstání v ghettu, vyšla v novinách Gazeta Wyborcza esej
polské pamětnice Haliny Bortnowské. Gross cituje tyto pasáţe:
„Vzpomínám si na dvě věci, ne z knih nebo z vyprávěných příběhů, ale tak, jako si člověk
vzpomíná na opakující se zlý sen. Jaro, slunce svítí, dubnová oblaka. Tma, padá dotěrný a
vířící černý sníh, vločky sazí. „To je z ghetta“, říká moje matka a utírá ten černý sníh
z okenních parapetů, z tváře, z očí. Během dne a zejména v noci můţeme slyšet výbuchy a
vzdálenou střelbu. Tehdy to nebylo ve Varšavě nijak neobvyklé, ale pořád to vyvolávalo
strach. „To nic není. To je v ghettu.“ „V ghettu“ tehdy znamenalo – tady ne. Ne tam, kde
jsme my. Tenhle oheň k nám nepřijde, nezaplaví naši ulici, náš dvorek…Vzpomíná si ještě
někdo, kromě mě, co jsme říkávali? „To nic není, to je v ghettu.“ Říkávali jsme si to navzájem
přesně takhle, tónem uklidňujícího vysvětlení, jako se vojáci musí mezi sebou ujistit, ţe právě
tenhle poplach je určený někomu jinému. Ale dnes se za tenhle odstup stydím. Vidím v něm
stín ďábla na zdi, zakrývající lidskou duši. Je to, jako by se pŧvodcŧm varšavského
holocaustu podařilo odstranit Ţidy z říše lidské solidarity a jako by se jim podařilo
dostat nás mimo sféru, kde ji mŧţeme zaţít. Co jsme cítila, kdyţ padal černý sníh? Nic.
Skutečně nic?“ (str. 220-221)
Gross na závěr své kniky poukazuje na skutečnost, ţe přiznání viny a spoluviny je cenným
aktem léčení a tvoření jiné, lepší budoucnosti pro celou společnost. „Takové vraţdy, kdyţ
odhalujeme blízký vztah oběti a kata, nás vytrhávají z všední kaţdodennosti. Protoţe přece i
bez vzájemné náklonnosti ţijeme jaksi vedle sebe, hrajeme si na sousedních dvorech,
míjíme se na ulici, setkáváme se v obchodě, kde vyřizujeme svoje záleţitosti, kradmo se na
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sebe díváme při nedělní procházce. Náhle se ukazuje, ţe ty společně proţité chvíle nás
k ničemu nezavazují. Dochází k tomu, ţe ze dne na den, kvůli našeptávání kohosi třetího,
vyrŧstá mezi lidmi neproniknutelná bariéra, jako by patřili do jiné kategorie bytí.
Náhle muţi, který vytáhl na svého bliţního březový klacek, boţí ruka odebírá dar řeči, čímţ
ho řadí mimo lidský druh, takţe dokáţe jen vyblekotat: „Jdi za svou zkurvenou matkou,
Ţide.“ Kein warum.
Abychom se mohli před tímto antisvětem uchránit, musíme spolu umět hovořit,
pokládat otázky a poslouchat odpovědi. Odkud přišel příkaz shromáţdit vědomosti o
hromadné vraţdě, která se mezi námi stala? Proto, abychom mohli konečně důstojně pochovat
ty tragicky zemřelé. Ne pouze proto, ţe se to tak sluší, ale i pro vlastní klid, aby nás a naše
děti jejich duše přestaly trápit hlasy antisemitů a výčitkami svědomí.“ (str. 306)
Tip web: Vynikající článek psycholoţky a psychoterapeutky Heleny Klímové o agresi jako
přirozeném, uţitečném pudu a potřebě její kultivace („ochočování“) najdete zde:
http://www.helena-klimova.cz/texty/Orientace_07_06_2008_6.pdf
„Jenomţe pokud lidskou pudovou sílu nerespektujeme a nekultivujeme, ohroţují nás poruchy.
Člověk by měl upřít ekologický pohled sám na sebe: skrze svoji tělesnost, včetně výbavy
pudové, jsme stále součástí přírody. Je třeba respektovat a kultivovat přírodu v nás samých.“
Tip web a literatura: Na závěr bych ráda uvedla obsáhlejší citaci psychologa, psychiatra a
psychoterapeuta českého původu Stanislava Grofa, autora mnoha odborných knih z oboru tzv.
transpersonální psychologie (česky např. „Psychologie budoucnosti“, „Krize duchovního
vývoje“, „Nesnadné hledání vlastního já“, „Dobrodruţství sebeobjevování“ aj.).
Níţe uvedený text nabízím jako moţnou odpověď na otázku, zda je skutečně člověk pouze
pudový tvor odsouzený k sebedestrukci, či zda mají děje 20. a 21. století smysl slepé uličky,
výstrahy a probuzení skutečného lidského potenciálu.
„Násilí a chtivost patří bezpochyby mezi nejmocnější psychologické síly, které provází
historii lidstva, přičemţ současná globální situace jen umocňuje veškeré důsledky jejich vlivu.
Za celou historii lidstva, od samotného počátku po devatenácté století, nebylo zabito tolik lidí,
jako v posledním století. Mezi ţivočišnými druhy se nám podařilo dosáhnout pochybného
prvenství, které zdůrazňuje schopnost vlastní eradikace a vůbec zničení veškerého ţivota na
této planetě. Je třeba však říci, ţe současná globální krize má psychospirituální povahu, a
nelze ji tudíţ vyřešit bez radikální a rozsáhlé vnitřní transformace lidstva. Moţná, ţe se
tento úkol zdá být beznadějným, ale nedávné vědecko-teoretické koncepce a praktické
přístupy vycházející z řady zdrojů, jenţ se opírají o nová paradigmata, nabízí slibné strategie,
které lze rozdělit do následujících pěti kategorií: rozvoj nového pojetí vesmíru a širší
chápání lidské povahy i psyché; nové pohledy na kořeny zhoubné agrese a lidského
násilí; nové názory na povahu nenasytné chtivosti; proţitkové přístupy podporující
pozitivní osobní transformaci a vývoj vědomí; transpersonální psychologie, výzkum
vědomí a řešení globální krize.Čím dál jasněji se ukazuje, ţe vědomí není produktem
fyziologických procesů probíhajících v mozku, ale základním atributem existence. Podle
posledních analýz je individuální psyché kaţdého z nás součástí celkového bytí a lidství ve
své hloubi nemá bestiální povahu, nýbrţ boţskou.Maligní agrese není odrazem skutečné
povahy, je spojena s doménou nevědomé, perinatální dynamiky, která nás odděluje od
hlubší identity. Lidé, kteří podněcují válečnou činnost a násilí obecně, se v podstatě zaměřují
na vnější cíle, které jim slouţí jako náhrada za prvky vlastní psyché, s nimiţ by se při procesu
důsledného sebezkoumání měli správně střetnout. Okolnosti porodu sehrávají důleţitou roli
117

při formování, buďto násilných a sebedestruktivních tendencí, nebo naopak mohou aktivovat
sklony k laskavému chování a pomáhat rozvíjet zdravé mezilidské vztahy. Znamená to, ţe
změna porodní praxe orientovaná na lidštější a jemnější způsoby provádění porodů by měla
obrovský
vliv
na
míru
násilí
projevovanou
ve
vnějším
světě.
Perinatální zdroje chtivosti spočívají v pocitu nespokojenosti a disharmonie se současnou
situací, ať uţ je jakákoliv. Jestliţe jedinec při narození uvízl v porodním kanálu, bude ve
svém ţivotě cítit neustálé nutkání hnát se kupředu za lepší situací, výsledkem čehoţ se stává
ţivotní strategie "krysích závodů," která v ţádném případě nemůţe poskytnout štěstí.
Transpersonální kořeny chtivosti tkví v pocitu oddělení od naší pravé boţské identity, z
čehoţ vyplývá touha po falešných nahráţkách, které poskytují pouze prchavé
uspokojení.
Naděje však spočívá v hlubokých proţitkových přístupech, které umoţňují realizovat proces
psychospirituální smrti a znovuzrození a napojit se na pozitivní postnatální nebo prenatální
vzpomínky, tedy proţít osobní transformaci. Tyto přístupy se v neustále rostoucí míře
projevují v rozvoji vnímání hluboké spirituality vesmíru a veškeré přírody i v odpovídajícím
růstu vysoce humanitárních a ekologických zájmů jednotlivců. Současná globální situace je
externím projevem mnoha esenciálních témat perinatální dynamiky. Budeme-li se i nadále
nechat unášet těmito destruktivními a sebedestruktivními tendencemi, jejichţ kořeny
tkví v hlubinách nevědomí, zcela nepochybně zničíme nejen sebe, ale také celý ţivot na
této planetě. Ovšem, podaří-li se nám v rozsáhlém měřítku tento proces transformovat ve
vlastním nitru, můţeme se tak přičinit o evoluční posun, který nás dostane mnohem dále,
neţ je úsek, který současné lidstvo urazilo od období primátů. Proto je ţivotně důleţitým
posláním šířit informace o zmíněných moţnostech transformace a evoluce vědomí a oslovit
tím dostatečné mnoţství lidí, kteří by tak cítili patřičnou osobní motivaci tyto moţnosti
realizovat. Zdá se, ţe se účastníme dramatického závodu o čas, který nemá v celé historii
lidstva obdoby.“
Zdroj: http://www.holos.cz/holoscentrum/holotropni_dychani/napsali/korenynasili.asp
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ZÁVĚR
Carl Gustav Jung: Člověk a duše
„Velké události světových dějin jsou v podstatě hluboce bezvýznamné. Podstatný je nakonec
jen subjektivní ţivot jedince. Ten jediný dělá dějiny, jenom v něm se nejdříve odehrávají
všechny velké proměny a veškerá budoucnost a celé světové dějiny pocházejí jako obrovitý
souhrn nakonec přece jen z tohoto skrytého jedincova pramene. Ve svém nejsoukromějším a
nejsubjektivnějším ţivotě dobu nejen trpně snášíme, ale jsme i jejím strůjci. Naše doba – to
jsme my!“ (str. 123)
V roce 2011, tedy dnes, máme to štěstí, ţe ţijeme v demokratické zemi, v míru a dostatku.
Jiní lidé na Zemi takové štěstí nemají. Starší z nás si pamatují dobu totality, a tak vědí, ţe tato
skutečnost zdaleka není samozřejmá. Totalitu i demokracii tvoří lidé.
VÍME, ţe totalita je špatná. Jak je tedy moţné, ţe přesto ji mnoho lidí aktivně vytváří či
pasivně snáší? Jak uţ bylo výše řečeno, člověk bohuţel není tvor pouze vědomý. Podstatnou
částí jeho psýché je nevědomí, ve které se skrývají nevypočitatelné pudy, afekty a emoce.
Nejmocnější emocí je strach. Z něho pramení touha po ovládání druhých, abych já sám nebyl
ovládán. Strach probouzí i touhu po jistotě. Jistota ve věčné proměnlivosti autentického,
svobodného ţivota nikdy nemůţe být plně realizována, ale ne kaţdý člověk má sílu tuto
nejistotu nést. Totalitní reţimy nabízejí klamnou iluzi jistoty mj. označením vnějšího viníka
nejistoty a příslibem jeho likvidace. Za války to byli Ţidé, dnes to mohou být např. Romové či
přistěhovalci/příchozí z jiných zemí.
Odvaha nést nejistotu ţivota a otevřenost svobodné volby je znakem fyzické, ale
především psychické dospělosti a zralosti. Dospělý a zralý člověk nese plně odpovědnost za
svůj ţivot a nesvádí na druhé lidi své neúspěchy. Proměnlivost ţivota je pro něho přirozeným
jevem, nikoliv důsledkem. Na některé změny v našem ţivotě a okolí nám síly stačí, na jiné
nikoliv. Někdo nahlíţí na svět skrze iluzi utopie, jiný skrze střízlivost realismu. Záleţí na
našem vnitřním rozhodnutí, zaloţení a naladění, zda stvořený svět vnímáme jako nebezpečné
místo plné násilí a nepřátel, nebo krásné, příjemné místo k dobrodruţnému ţivotu.
Ţijeme v době, kdy se některé „staré hodnoty“ jeví být překonané a nové se těţce tvoří. Přesto
si dovoluji tvrdit, ţe určité lidské hodnoty přetrvávají. Podle amerického psychologa Martina
Seligmanna, představitele tzv. pozitivní psychologie, má kaţdý člověk „dvacet čtyři silných
stránek, které činí ţivot lepším“. Dohromady tvoří šest základních lidských hodnot:
Moudrost a poznání, odvahu, lidskost, spravedlnost, umírněnost a transcendenci.
Tip web: www.evalabusova.cz/rozhovory/m_seligman.php
I. Moudrost a poznání (Wisdom and knowledge) - kognitivní silné stránky, které provázejí
získávání a vyuţívání vědomostí
1. Tvořivost (Creativity), originálnost, vynalézavost: být originální a produktivní v myšlení a
konání; (zahrnuje také umělecké výtvory, ale neomezuje se pouze na ně)
2. Zvídavost (Curiosity and interest in the world), zájem, vyhledávání nového, otevřenost
novým zkušenostem: projevovat zájem o získávání zkušeností pro ně samotné; být fascinován
novými věcmi a tématy; bádat a objevovat
3. Otevřenost mysli (Judgment and critical thinking), úsudek, kritické myšlení: promýšlet a
posuzovat věci ze všech úhlů; nečinit ukvapené závěry; umět změnit názor ve světle nových
důkazů; spravedlivě zvaţovat všechna pro a proti
4. Láska k učení (Love of learning): osvojovat si nové schopnosti a znalosti, zvládat nové
tématické celky ať uţ samostudiem nebo v rámci formální výuky; (souvisí se zvídavostí, ale
přesahuje ji tendencí jedince rozšiřovat své dosavadní poznání systematickým způsobem)
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5. Vhled (Perspective), moudrost: schopnost dát moudrou radu druhým; mít takový pohled na
svět, který je pro jedince i pro ostatní lidi smysluplný
II. Odvaha (Courage) - emocionální silné stránky zahrnující uplatnění vlastní vůle k dosaţení
cíle navzdory vnějšímu či vnitřnímu odporu
6. Statečnost (Bravery), udatnost: neutíkat před ohroţením, výzvou, obtíţemi nebo bolestí;
vyjadřovat svůj názor i proti opozici, zachovat se podle vlastního - byť nepopulárního přesvědčení; (zahrnuje fyzickou odvahu, ale neomezuje se pouze na ni)
7. Vytrvalost (Persistence), pracovitost, píle: dokončovat započaté; vytrvat v činnosti
navzdory překáţkám a obtíţím; zaţívat pocit uspokojení z dokončování úkolů
8. Integrita (Authenticity, honesty), autentičnost, upřímnost: říkat pravdu; chovat se a
prezentovat se upřímně; nic nepředstírat; přijímat zodpovědnost za vlastní pocity a činy
9. Vitalita (Vitality), radost, elán, nadšení, energičnost: mít nadšený a energický přístup k
ţivotu; nedělat věci jen napůl či pouze z povinnosti; proţívat ţivot jako dobrodruţství; cítit se
čilý a aktivní
III. Lidskost (Humanity) - interpersonální silné stránky, které zahrnují navazování a
udrţování vztahů
10. Láska (Love): váţit si blízkých osobních vztahů s druhými lidmi, obzvláště s těmi, kteří
sdílení a péči opětují; být s někým v důvěrném vztahu
11. Laskavost (Kindness), velkorysost, starost a péče, soucit, altruistická láska, přívětivost:
konat laskavosti a dobré skutky; pomáhat druhým a pečovat o ně
12. Sociální inteligence (Social intelligence), emoční inteligence: být vnímavý vůči pocitům
a motivům druhých lidí i svým vlastním; vědět, jak se vhodně zachovat v různých sociálních
situacích; poznat, co ostatní motivuje
IV. Spravedlnost (Justice) - občanské silné stránky, které jsou základem zdravého fungování
komunity
13. Občanství (Citizenship), sociální zodpovědnost, loajálnost, týmová práce: dobře pracovat
jako člen skupiny nebo týmu; být loajální vůči skupině; podílet se a sdílet
14. Spravedlivost (Fairness), nestrannost: jednat se všemi lidmi stejně čestně a spravedlivě;
nedovolit, aby osobní pocity ovlivňovaly rozhodnutí; dát všem stejné příleţitosti
15. Vŧdcovství (Leadership): povzbuzovat skupinu, jíţ je člověk členem, k dosaţení výkonu;
udrţovat dobré vztahy ve skupině; organizovat skupinové aktivity a dohlíţet nad jejich
průběhem
V. Umírněnost (Temperance) - silné stránky, které chrání před neumírněností a nestřídmostí
16. Odpuštění a milosrdenství (Forgiveness, mercy): umět odpouštět těm, kteří se provinili;
přijímat druhé i s jejich nedostatky; dávat lidem druhou šanci; nebýt pomstychtivý
17. Pokora a skromnost (Humility, modesty): nechat za sebe mluvit svoje činy; nesnaţit se
být středem zájmu; nepovaţovat se za výjimečného
18. Obezřetnost (Prudence): být opatrný při rozhodování; zbytečně neriskovat; neříkat a
nedělat to, čeho by člověk později litoval
19. Autoregulace (Self-regulation), sebekontrola: usměrňovat své pocity a chování; být
disciplinovaný; ovládat své touhy a emoce
VI. Transcendence (Transcendence) - silné stránky, které člověka propojují s univerzem a
vnášejí do ţivota smysl
20. Smysl pro krásu a dokonalost (Appreciation of beauty and excellence), úcta, úţas,
nadchnutí se: být vnímavý, umět ocenit krásu a dokonalost a/nebo vynikající výkony v
různých oblastech ţivota - od přírodních krás přes umění, matematiku, vědu, aţ po
kaţdodenní zkušenosti
21. Vděčnost (Gratitude): být si vědom dobrých věcí, které se dějí, a být za ně vděčný; umět
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vyjádřit díky
22. Naděje (Hope), optimismus, orientace na budoucnost: očekávat od budoucnosti jen to
nejlepší a aktivně se snaţit dosáhnout cílů; být přesvědčen, ţe je moţné dospět k lepší
budoucnosti
23. Smysl pro humor (Humor), hravost: mít rád legraci a škádlení; umět ostatní rozveselit a
rozesmát; vidět světlé stránky ţivota; umět ţertovat (nejen vyprávět vtipy)
24. Spiritualita (Spirituality), zboţnost, víra, smysl: mít ucelenou představu o vyšším účelu a
smyslu světa; znát své místo v řádu vesmíru; mít smysl ţivota a víru, která člověka vede,
formuje a je zdrojem útěchy
Kultivace vlastní osobnosti je nezbytným základem pro společenskou angaţovanost. Zralí
jedinci tvoří zralý kolektiv a takový nelze svést k totalitním praktikám. Tvorba
demokratického kolektivu je nadmíru náročná disciplína, jak sami můţeme denně zaţívat
v rodinách, ve škole, v práci. Je to však smysluplné úsilí. Měnit sám sebe a učit se souţití
s jinými znamená měnit společnost – a svět. Chceme-li ţít v lepším světě, ve kterém násilí
vůči spoluobčanům nebude moţné, buďme první, kdo se o to snaţí. Nejen v zájmu lidské
společnosti, ale i v zájmu Země, která od první lidské vraţdy otevírá svá ústa, a dnes je
zahlcená a trpící.
„Wa-jomer me ´asita qol dmej achicha co´aqim elaj min-ha´adama“
„I řekl (Hospodin): co jsi učinil? Hle, hlas prolité krve (doslova „hlas krví“) bratra tvého
křičí ze země ke mně!“ (První kniha Mojţíšova 4:10)
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