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2.A
Monika Chaloupková
Proč v ghettu múzy nemlčely?
Lidé se ve svém životě často ocitají ve složitých situacích, někteří zcela na okraji propasti.
Myslím, že nikdo z nás si tíživou situaci koncentračních táborů nedovede, snad ani nechce,
představit. Přesto se ale podobně jako někteří vězni snažíme věřit. Věřit v lepší časy, ve
spravedlnost, ve vítězství dobra nad zlem. A ve víře si představujeme, utíkáme do fantazie a
sny se snažíme přenést do světa – kresbou, povídkou. Stejně jako dnes, téměř týden od
začátku jara, kdy venku padá sníh, věříme, že tam někde za mraky je slunce.
Člověk sní. Představuje si. Přeje si. Věří. V nejtěžších chvílích svého života má na výběr.
Děti v ghettech, které usínaly večer co večer s nevědomím, co se stane zítra, si mohly
představovat, jak hrůzně vše skončí. Že budou ještě více trpět, strádat, umírat. Mohly ale snít.
Sny nemohl vzít ani nejpodlejší člověk. Mohly věřit, že zítra bude lépe. Že se stane zázrak a
vše dobře skončí. Že jejich utrpení už nebude dlouho trvat. Běhá nám mráz po zádech, pokud
si uvědomíme, že my dnes sníme o krásných autech a domech, kdežto ony snily o životě. A
snům chtěly a potřebovaly dát hmotný základ, uskutečnit je alespoň tahem tužky po papíře.
Myslím, že podobnou potřebu měli i dospělí. Našli se i tací, kteří viděli sny dětí. Nemysleli
jen na sebe a snažili se pomoci. Norbert Frýd se prostřednictvím básniček a písniček spojil
s dětmi, věřil a snil společně s nimi. Našli si malou radost v obrovském světě krutostí a
dokázali se z ní těšit. Možná o to intenzivněji, že bylo tak těžké ji najít. Čím více zla je kolem
nás, tím více nás dokáže potěšit a podpořit i to nejmenší dobro či radost.
Zlo a atmosféra nedaly podnět jen ke snění, ale i ke psaní. Často se potřebujeme svěřit,
odlomit alespoň část tíživého břemene, a ve chvíli, kdy nejsme schopni věřit ani nejlepšímu
příteli, uchylujeme se k papíru. A píšeme. Papír nás vždy pochopí, nevymlouvá nám náš
názor, nestěžuje si, že přeskakujeme. Myšlenky mohou proudit rychleji než slova.
S vypsaným perem se nám nepopsatelně uleví. A stejně tak hrůzy, zla a nakonec neskutečná a
paradoxní rutina dnů života v ghettech dostávali inspiraci. Myslím, že nejlepší díla nevznikají
v ideálním rozpoložení duše.
Múzy nemlčely. Možná spíš křičely. Díky nim i lidé na okraji propasti tvořili a našli střípek
radosti v kupce zla. Ať už chtěli zobrazit sny, představy, nebo popsat neskutečnou skutečnost.

