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Mgr. František Šafránek

Síla lidských emocí je někdy nezvladatelná. Někdy je to moţná „ke škodě věci“, jindy
ale ne. Protoţe i emoce dělají člověka člověkem. V nedávné době jsem byla zasaţena třemi
silnými citovými záţitky.
Ten první: Pan učitel nám ve škole vyprávěl o strastiplné historii ţidovského národa
a hrůzách holocaustu.
Ten druhý: Byla jsem na školním představení filmu „Nicholas Winton – síla
lidskosti“.
Ten třetí: Listovala jsem stránkami „Terezínské pamětní knihy“ a z nekonečně
dlouhých seznamů těch, kteří se za druhé světové války ocitli v hrůzném světě terezínského
ghetta, na mě několikrát zakřičelo příjmení Mahler.
Všechna tato setkání se smutnými osudy lidí vyhnaných ze své „země zaslíbené“ mi
vyústila do připomenutí nedávné historie mých předků, tak jak ji znám z vyprávění své
maminky. Za svobodna Mahlerové.
Píše se rok 1942 a můj pradědeček Jiří, jeden z Mahlerových, se nachází v Olomouci.
Stejně jako kaţdý jiný Ţid dostal dopis, který mu přikazoval dostavit se v určitý den na
předem dané místo. Nechtěný transportní vlak jiţ přijel, míří do Terezína!
Středoškolské vzdělání nic neznamená, to dokazuje i skutečnost, ţe dědeček „raději“
při svém nástupu uvedl jako svou ţivnost kamenictví. To je v naší rodině uţ velice dlouho.
Ţena, muţ, vzdělaný či nikoli, bohatý nebo chudý, na tom nezáleţelo, kaţdý musel pracovat.
Hlavním dědovým posláním byla těţká ruční práce.
V Terezíně nebylo veselo. Kdekdo pláče, mí příbuzní nebyli výjimkou. Někdo jiţ
nepřeţil, třeba to pro ně bylo jisté vysvobození. Všichni přemýšlí, co bude dál.
Jednou se ale něco změnilo, dědovi přišla do cesty jedna mladá slečna. Pocházela
z Prahy a přišla do ghetta stejného roku jako on. Děda od té chvíle necítil pouze nenávist
k Hitlerovi, německému vůdci, teď se v jeho srdci rozlila i láska. A tak se stereotypní ţivot
v Terezíně jednoho dne aspoň na několik hodin změnil, rozezněly se jím tóny svatebního
pochodu.
Nevinní, bezradní lidé v té době platili za svůj původ tou nejhorší cenou, svým
ţivotem. Továrny na smrt, plynové komory, jedou na plné obrátky. Ţidovské pokolení se
pomalu ale jistě vyprazdňuje. Děda, a nejen on, začal přemýšlet, kdy ţe přijde řada i na něho
a jeho nejbliţší, kteří se také ocitli v Terezíně. Čekal a čekal… ale ono zatím nic.
Z vypravování vím, ţe tyto chvíle pro něho byly nejhorší. Nevěděl, co bude za pár hodin,
zítra, natoţ za týden.
Mé předky potkává další rána, ta je stihla v roce 1943. Strýček je napsán na listině
těch, kteří budou deportování jedním z transportů do polské Osvětimi. Provinění, kterého se
prý dopustil, bylo asi natolik závaţné, ţe byl odveden do jednoho z nejhorších koncentračních
táborů.
A tu se ghettem rozletěla zpráva! Můţe se ještě emigrovat, Ţidé dostali ještě jednu
šanci. Údajně by odešli do Švýcarska výměnou za zajatce, vše vedl Červený kříţ. Někteří se

ihned zaradovali, zapsali na listinu. Ale někteří byli opatrní, nějaké to vnitřní já jim říkalo:
„Nejezdi, nepodepisuj se na tu listinu, je to dozajista past!!!“ Děda nebyl jediný, před kterým
byla tak těţká volba. Rozhodl se neodejít… A pak, kdyţ přijel vlak Červeného kříţe, začal
svého rozhodnutí litovat! Nevynesl si nad sebou ortel smrti?
Jestliţe byl Terezín tragédie, tak Osvětim byla peklo. Koncem roku 1944 dozorci
vyhnali všechny své „vězně“ do polí. Začal pochod smrti, který skončil aţ po konci války.
Strýček nebyl jediný, který se z něho vrátil ţiv, ale obraz vraţdy jeho bratra, kterého na
pochodu potkal, mu utkvěl před očima a stále se mu vracel. Jeho bratra zastřelili nelítostně a
krutě před jeho očima.
Válka nakonec skončila. Z mých předků ji přeţili jen strýc a děda s novomanţelkou a
tatínkem!!!
„Vzpomínky zůstanou“, to se zpívá v jedné písničce, ale někdy je lepší zapomenout.
Podle vyprávění vím, ţe se touto dobou někdy děda i babička trápili a nechtěli o tom mluvit,
ale ţili spolu dál a dál… Moţná právě to, ţe se vzali v tak nepřátelské době je drţelo tak
dlouho pospolu, rozdělila je aţ… smrt. Naštěstí přirozená, ne v koncentráku.

