JAK MŮŽEME DÁL ŽÍT?
Nezapomínejme na minulost

Jak můžeme dál žít? Můžeme, ačkoli je to kruté a nespravedlivé, žijeme si dál, v míru, klidu a
bez jakýchkoliv pocitů viny, které bychom měli cítit už z toho důvodu, že zapomínáme,
nemluvíme a vlastně ani nechceme! To všechno, co se stalo za dob druhé světové války, je
podle mého názoru bohužel téměř zapomenuté. Vždyť kolik lidí zemřelo v těch dobách buď
kvůli svému původu, víře, přesvědčení, nebo jen tak z rozmaru „vyšších mocí“!
Nechci nikoho soudit nebo kritizovat. Myslím si, že ten, kdo nezažil to hrůzné peklo, ani
nemá právo moralizovat! Chci se jen zamyslet nad naším chováním, přemýšlením a také
vlivem, který na nás měla druhá světová válka a především osudy lidí žijících v této kritické
době.
Moje maminka, o které vím, že se zájmem čte knihy o holocaustu a také sleduje filmy nebo
dokumenty o tomto tématu, mi občas vyprávěla o již přečtených knížkách. Tehdy mi bylo asi
11let a strašně mě to děsilo, ty příběhy lidí, cítila jsem tu nespravedlnost a vnitřní nenávist
k lidem, kteří byli zainteresováni do nelidského vyvražďování a jako malé dítě, které zná jen
zevrubné informace, jsem nejvíce nenáviděla Hitlera! Ovšem byla jsem jen dítě, které si tu
dobu neumělo ani trochu představit!
Poměrně často jsem s maminkou o druhé světové válce mluvila, pamatuji si, jak mi vyprávěla,
že když byla malá holka, byla s mou babičkou na exkurzi v koncentračním táboře v Terezíně
a líčila mi, jak ji děsily pece na spalování mrtvol Židů nebo jiných vězňů a také, jakou tam
cítila úzkost. Pamatuji si, jak mi nabízela, abychom spolu navštívily památník v Osvětimi a já
se tomu strašně bránila. Jistě by mi to něco dalo a více bych se dověděla o té kruté době, ale já
se bála. A nejvíce asi toho, že bych to prostě nezvládla, být na místech, kde nesmyslně umírali
nevinní lidé. Teď vím, že bych s ní jela a moc ráda, vždyť ti lidé si to zaslouží, aby se mluvilo
o důvodu jejich smrti a uctívala se jejich památka!
V naší rodině nikdy nebylo téma druhé světové války tabu a myslím si, že tak je to jen
správně. Možná to bylo i tím, že se naší rodiny tato doba dotkla, jednou mi babička vyprávěla,
jak můj praděda Stanislav Maštera pomohl zachránit život dvěma ženám, shodou okolností
dceři a matce generála Ludvíka Svobody. Tehdy Gestapo vědělo, že se tyto dvě ženy ukrývají
někde na Vysočině, a proto je intenzivně hledalo. A můj praděda na ně nečekaně narazil, když
se vrátil do domu jednoho statkáře pro zápalky. Generálova dcera s manželkou byly hodně
překvapené a ustrašené, že je uviděl neznámý muž, a proto se paní ……. zeptala pradědy, zda
je čestný člověk a pomlčí o nich. Ten jí slíbil rukoudáním, že jejich úkryt nikomu neprozradí,
a to také dodržel do konce války. Jednou, když lidé vycházeli po mši z kostela, čekalo venku
Gestapo s kulomety a ptali se lidí, jestli neví o manželce a dceři Svobodových a také
vyhrožovali, že pokud něco tají, zabijí je i celou vesnici. Tehdy praděda vystoupil z řady a
riskujíce život svůj, své rodiny i celé vesnice řekl, že kdesi za vesnicí viděl, když oral pole,
čáry v zemi, jako by byly od malého letadla. Gestapo tam s ním jelo, přeměřovali si
vzdálenosti a jiné parametry, až došli k názoru, že zde opravdu mohlo letadlo přistát. Těžko
říci, zda praděda čáry udělal pluhem, či ručně motykou, ale pravdou je, že letadlo tam nikdy
nepřistálo.
Jakmile mi to babička dovyprávěla, byla jsem hrdá na to, že se můj praděda zachoval tak
statečně, ale zároveň jsem pochopila, že tím ohrozil životy mnoha lidí. Včetně mého.
Když jsme potom v dějepise začali probírat druhou světovou válku, připravila jsem si
referát o tomto příběhu mého pradědy. Před celou třídou jsem přečetla úryvek z knihy O tom,

co bylo od dcery Ludvíka Svobody, Zoe Klusákové - Svobodové a pravdivost doložila knihou
Z Buzuluku do Prahy, kterou napsal sám generál Svoboda. V knize bylo vepsané věnování
právě mému pradědovi. Náš pan učitel si uvědomoval cenu a váhu této vzácnosti, avšak když
jsem se vrátila do lavice, moje kamarádka a spolusedící se jen překvapeně, avšak se zaujetím
zeptala: „Ty máš věnování od Heydricha?“ K tomu jsem prostě neměla co dodat, jen mi to,
slušně řečeno, pohnulo žlučí.
Myslím, že to je právě ten problém! Mladou generaci nezajímá historie, stará fakta, téměř
ignorují příběhy lidí, které mi až vhánějí slzy do očí. Někdy mám pocit, že mí vrstevníci jsou
přímo zaslepení moderní dobou zasvěcenou technice a novým, mnohdy úplně zbytečným
vynálezům. Jasně, každý je jiný a ne všechny zajímá historie, ale není správné soustředit se na
současnost a vědět pramálo o minulosti. Vždyť musíme znát chyby, které se staly, i když
v době, kdy jsme ještě nebyli na světě, abychom právě tyto chyby opět neopakovali! A
bohužel mám pocit, jako bychom právě to dělali, vraceli se do starých kolejí, někteří lidé
rasisticky odmítají jinou rasu, jiní popírají tak nevyvratitelnou věc, jakou je Holocaust a jiní to
jen přehlížejí! Kam to povede a jak to může asi skončit? Ovšem je pravdou, že nemůžu mluvit
globálně o všech lidech, někteří se zajímají o minulost, mluví se svými prarodiči o době
minulé, se zájmem si přečtou knihu nebo se podívají na dokument o tomto závažném tématu,
ale dělají to i příslušníci mladé generace?
Já osobně si myslím, že lidé, kteří zažili válku, nebo se jich jinak dotklo nacistické peklo,
musí být neuvěřitelně silní, nejen kvůli tomu, co prožili, ale také proto, že se musí dívat na
nynější svět, kdy k nim mladí nepřistupují s náležitou úctou. A pokud chtějí odpouštět, pak
musí být o to silnější. Vždyť kdo by v naší společnosti dokázal odpustit někomu, kdo mu
zabil rodinu? Na jednu stranu cítím, že tehdejší vrahové, stoupenci Hitlera, v podstatě neměli
na výběr, buď zabijí sami, nebo někdo výše postavený zabije je. Těžko říci, jak bychom se
v jejich situaci zachovali my. Chybovat je lidské, odpouštět božské…ale odpustit někomu,
kdo vraždil naše nejbližší?
To není téma pro jednu slohovou práci, ale pro celý život…

Název díla: Nezapomínejme na minulost
Jméno autora: Michaela Procházková
Věk: 15
Kategorie: I.
Datum narození: 13. 9. 1994
Adresa bydliště: Horní konec 28, Zlín – Velíková, 763 14 Zlín 12
e-mailová adresa: mishaprochazkova@seznam.cz
Adresa školy: ZŠ Zlín, Nová cesta 268, 763 14 Zlín 12
Třída: IX. A
Jméno pedagoga: Mgr. Eva Chmelová

