Jsme skutečně tak vyspělá společnost, jak o sobě rádi tvrdíme?
Mám židovský původ, a proto mi židovská problematika není lhostejná. Několik mých
rodinných příslušníků zahynulo v koncentračních táborech během druhé světové války.
Několik nacistickou nenávist vůči Židům přežilo. Naštěstí. Člověk by řekl, že svět se poučil a
že už nikdo nacistickou ideologii nebude podporovat.
Bohužel tomu tak není, což mne velmi mrzí. Proto bych rád nabídl svůj názor k tomuto
tématu. Nejen proto, že se mě to osobně dotýká, ale také proto, že se o toto téma zajímám.
Mrazí mě z toho v zádech. Nesouhlasím. Protestuji. Nechápu. Ptám se : „Proč?“.
Čtu noviny. Poslouchám zpravodajství v rádiu. Dívám se na televizi. A právě tam se
dozvídám o další demonstraci a dalších shromážděních pravicových extremistů (nacionalistů).
Vstřebávám informace, jaká opatření musela policie přijmout; kdo byl zraněn; kdo byl
převezen do místní nemocnice. To vše je jen vedlejší produkt celých akcí. Nejdůležitější věc,
která mě napadá, je otázka, proč ti nacionalisté provokují; proč mají tak vyhrocené názory.
Většina útoků je zamířena proti Židům. Příkladem je pochod v listopadu 2007 pražskou
židovskou čtvrtí načasovaný na 69. výročí největšího protižidovského pogromu, jenž je znám
jako „Křišťálová noc“.
Vyvstává otázka, co takové akce dělají s city a vědomím příslušníků židovského národa,
kteří buď holocaust přežili anebo kteří někoho blízkého v koncentračních táborech ztratili.
Jistě cítí smutek a jistou zlobu, proč se vlastně společnost vůbec nepoučila. I takovéto akce
něco vypovídají o stavu lidské společnosti, v tomto případě české.
Určitě by se všichni neextremističtí lidé v České republice shodli, že není normální, aby i
více než 60 let po konci 2. světové války byly nacionalistické a fašistické organizace a názory
čím dál tím častější a častější.
Neznají snad nynější neonacisté historii? Zkreslují si ji dle vlastních představ? Chtějí něco
v historii zamlčet? Na to bychom se měli ptát a v rámci svých možností se pokusit na tyto
otázky odpovědět, ač to je těžké.
Jsou tak extremističtí jen proto, že prostě chtějí být něčím zvláštní, něčím jiní? Nudí se?
Chtějí akci? To můžu jen odhadovat, neboť jsem do této skupiny lidí – trochu na okraji
společnosti – nepronikl a ani bych nechtěl. Bylo by mi to „proti srsti“.
Jak se však mají cítit lidé, kteří holocaust přežili? Kteří byli v Terezíně?
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Pojďme se teď společně podívat, co všechno Terezín obnášel a co tam lidé, kteří jím prošli,
prožívali. Zastávám názor, že odsuzovat fašistické a nacionalistické výroky a různé
demonstrace je správné a na místě.
Terezín byl vlastně židovské ghetto, které sloužilo jako „soustřeďovací a průchozí tábor“ pro
české Židy. Po deportaci Židů z Terezína ho nacisté v čele s Reinhardem Heydrichem
plánovali přeměnit ve vzorové německé sídliště, jež by se stalo doslova opěrným bodem pro
plánovanou germanizaci českých zemí.
Pro doplnění – první transport do Terezína byl vypraven dne 24. listopadu 1941 a první
deportace se odehrála dne 9. ledna 1942. Poslední deportační transport do Osvětimi odjel dne
28. října 1944. Z více než 60 000 českých a moravských Židů jich přežilo pouze 3097, což je
neuvěřitelné a zároveň smutné číslo.
Neměli bychom však zapomínat i na to, že Terezín neměl jen svou protektorátní funkci,
nýbrž sloužil i jako ghetto po staré zasloužilé německé a rakouské Židy. Vše to byla ale jen
nacistická propaganda, protože právě daných 42 000 Židů z Německa, 15 000 Židů
z Rakouska (dále i 5 000 Židů z Nizozemska) šlo taktéž do vyhlazovacích táborů (oklikou
přes Terezín), nikoliv do ghetta, ze kterého „vyroste“ vzorové židovské centrum.
Ať už nacisté hovořili o Terezínu jakkoliv, bylo zřejmé, že pobyt v něm měl vězně pokud
možno co nejvíce zlomit a snížit tak jejich počet. Za tímto účelem dal Heydrich pokyny, aby
byl tábor jen primitivně vybaven (bez světla, vody či hygienických zařízení; mnozí lidé spali
na holé zemi). Jedna z ostudných praktik byla ta, že zemřelí měli být spalováni v narychlo
budovaném krematoriu! Tím pádem v Terezíně zemřelo 34 000 Židů, to znamená každý
čtvrtý. Co by nacisté chtěli více?
Do katastrofální situace se postupně dostalo zásobování vodou a elektřinou. Kuchyně, které
připravovaly jen studené jídlo, ale bohužel nestačily nasytit všechny obyvatele. Před záchody
se tvořily obrovské fronty, takže vypukly epidemie.
Jak nacisté vyřešili tak hrůzostrašný a bídný stav v terezínském ghettu? Zvýšili počet
transportů na východ, ač vyhlazovací tábory nestačily. To nacistům nevadilo. Proč by zrovna
jim mělo?
Je zřejmé a jasné, že si Židé vzniklou situaci nenechali líbit, a proto organizovali jakýsi
odboj. Mezi nejpřednější organizátory odboje patřili dr. Karel Bondy, Ota a Viktor Synkovi,
dr. Josef Fischer, dr. Viktor Kaufmann, Anna Pollertová, Emanuel Klíma a František
Taussig).
Na tom, zda se podaří alespoň trochu zmírnit kruté důsledky protižidovských opatření, měly
největší vliv židovské obce, které zajišťovaly provoz židovských nemocnic, ambulancí,
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vývařoven, starobinců, sirotčinců, dětských domovů, škol apod. To vše s vědomím toho, že
nacisté měli židovské obce doslova „v hrsti“, neboť každá židovská obec musela Židy
evidovat a musela uplatňovat nacistické diskriminační zákony.
Nicméně zabránit deportacím do vyhlazovacích táborů bylo nad síly odbojářských
organizací a židovské správy ghetta. Přesto bitevní pole mezi jednotkami SS a vězni
existovalo.
Bojovalo se s každodenní táborovou smrtí, o každičký život. V nesmírně omezených
podmínkách – pod neustálou nacistickou kontrolou a hrozbou smrti – bylo třeba zabezpečit
alespoň základní životní funkce ghetta, tj. zásobování pitnou a užitkovou vodou a dodávky
elektřiny. Bylo nutné, aby kuchyně, zdravotní služby a základní hygienická zařízení
pracovaly; aby byla organizována péče o děti a staré lidi; aby byly co nejlépe využity stísněné
ubytovací prostory a nemnohé léky.
Ač byl zápas mezi Židy a nacisty nerovný, odbojářské organizace a jejich příslušníci se za
výsledek rozhodně nemusí stydět, neboť desetitisíce lidí, každý z rozličného prostředí, si
zachovaly svou důstojnost a projevovaly solidaritu a obětavost.
Byl to odboj vedený bez zbraní, byl však vedený se stejnými cíli : zachránit co nejvíce
lidských životů.
Přijde mi to velmi sympatické, že třebaže Židé v té době měli strašný život, dokázali se
v rámci možností nad to povznést a najít alespoň nějaké světlé stránky svého života a
navzájem si pomáhat. Židé měli vskutku vytříbený žebříček hodnot a já pomyslně tleskám
vestoje . . .
Mimořádnou úlohu sehrála v Terezíně kulturní osvětová činnost, která nacistům nevadila,
neboť tvůrci i diváci byli stejně odsouzeni ke smrti. Kulturní aktivity, jako bylo divadlo,
koncerty, výtvarná a literární tvorba, přednášky apod., se v Terezíně staly symbolem a
projevem duchovního vzdoru a protestu, který stmeloval a zušlechťoval vztahy mezi vězni.
Důležitým kulturním počinem bylo například sehrání opery Bedřicha Smetany Prodaná
nevěsta ve velice omezených podmínkách.
Naprosto jedinečné a široce známé je však nastudování dětské opery Brundibár, složené
vězněným skladatelem Hansem Krásou na slova Adolfa Hoffmeistera. Tato „malá opera“,
povzbuzující zvěst o vítězství dobra nad zlem, se dočkala neuvěřitelných 55 repríz (na
nastudování se jako dirigent podílel i můj praděda Rudolf Franěk = Freudenfeld – pozn.
aut.).
Všechny kulturní inscenace byly však přerušovány kvůli neustálým odchodům herců,
hudebníků, režisérů, autorů a skladatelů do vyhlazovacích táborů. Hry tak musely být vždy
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znovu nacvičovány v novém obsazení, ale přesto neztrácely kouzlo protestu a jistému
zapomenutí na všechny hrůzy.
Mezi terezínskými vězni bylo více než 10 500 dětí, kterým v době uvěznění nebylo 15 let.
Přibližně 2 000 dalším vězňům nebylo 18 let. Celkem 250 dětí se v Terezíně narodilo, ale jen
25 z nich se dožilo osvobození. Ze 7 590 dětí do 15 let, které byly deportovány z Terezína
dále na východ, se vrátilo pouhých 242. Nicméně takovému osudu svých dětí jejich rodiče
zabránit nemohli. A právě proto byla v Terezíně velká snaha, aby se dětem dostala ochrana a
co nejlepší podmínky – chudé jídlo bylo o něco vylepšeno a i přes přísný zákaz zde probíhalo
tajné vyučování s důrazem na úctu ke vzdělání, cti, solidaritě, pracovitosti a statečnosti.
Sympatická je ochota starých pro lepší život dětí v ghettu. Tomu se říká obětavost!
Když německé armády u Stalingradu a v severní Africe prohrály, přinášelo to jistou změnu,
a to i v terezínském ghettu. V polovině února roku 1943 byly zastaveny transporty do
vyhlazovacích táborů na sedm měsíců a Terezín se začal připravovat na návštěvu delegace
Mezinárodního výboru Červeného kříže, což byla ideální příležitost pro jednotky SS, aby
pečlivě připravili falešný obraz Terezína.
Byla určena zvláštní trasa, od níž se delegace neměla odchýlit. Problémem však bylo velké
množství lidí v ghettu, a proto bylo během roku posláno do vyhlazovacích táborů asi 17 500
Židů.
Dne 23. června 1944 se uskutečnila již dlouho odkládaná návštěva delegace Mezinárodního
výboru Červeného kříže, jehož závěrečná zpráva šla doslova „na ruku“ nacistům. Obsahovala
totiž informace, že Terezín je vlastně město, které žije „téměř normálním životem“ a že to je
„konečný tábor“, ze kterého nevyjíždí žádné transporty smrti. Je to opravdu smutné, ale za
sebe musím uznat, že mě to ani u nacistů nepřekvapuje. Oni, a obzvlášť Adolf Hitler, byli
schopni ledačehos a jsem si jist, že je netížilo svědomí.
Tímto se nacisté postarali o dobrou pověst u Červeného kříže. Úspěch podvodné inscenace
měl své tragické důsledky. Mezi 28. zářím a 28. říjnem 1944 bylo neuvěřitelných 18 400 lidí
deportováno z Terezína do Osvětimi.
Po skončení podzimních transportů roku 1944 zůstalo v Terezíně jen něco přes 11 000
vězňů, z toho 400 práceschopných mužů. Proto byly do Terezína poslány desetitisíce vězňů
z Německa, Rakouska či Polska. Spousta z nich však zemřela už při transportu chladem,
hladem, žízní nebo kvůli nemocem.
Do Terezína tak vkročila jen malá část z nových vězňů. S jejich příjezdem vzplanula
v Terezíně epidemie skrvnitého tyfu, která postihla více než 2 000 osob. Celá čtvrtina z nich
nemoci podlehla.
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Dne 5. května 1945 převzal Mezinárodní výbor Červeného kříže terezínské ghetto. Téhož
dne opustili Terezín i jednotky SS a 8. května samého roku vstoupily do města první oddíly
sovětské armády postupující na Prahu . . .
A teď se ptám: „Jak někdo může toto zpochybňovat? Jak někdo může tyto hrůzné věci
vychvalovat a tolerovat? Jak někdo může Židy urážet i dnes, v 21. století (např. fotbaloví
chuligáni)? Je to vůbec možné?“
LIDÉ, CO V TEREZÍNĚ BYLI A PŘEŽILI HO, JSOU HRDINOVÉ! Bláhově si mysleli,
že se smrtí Adolfa Hitlera a s obrácením světa a společnosti od fašistické ideologie se vše
zlepší, ne-li spraví.
Bohužel, nespravilo. Fašisté sice nemají velikou podporu veřejnosti, ale tendence zde jsou.
Smutně zní fakt, že tendence jsou čím dál tím větší (vždyť se stále více a více dozvídáme o
dalších nacistických demonstracích a rasistických výrocích fotbalových fanoušků).
Co s tím? Změnit shromažďovací zákon a tím omezit svobodné shromažďování?
Upozorňovat na problémy?
Ale co by se dalo změnit, je rasistické chování některých fotbalových fanoušků. Konečně by
se fotbaloví funkcionáři mohli uvědomit problémy v celé šíři a ujasnit si priority.
Chtějí-li fotbal bez rasismu a xenofobie, nechť zamezí přístupu radikálních fanoušků na
stadion – britský model budiž příkladem (ten násilného fanouška zpacifikuje způsobem, že
mu zakáže chodit na stadiony a v době zápasů se musí hlásit na stanici policie či musí nosit
elektronický čip monitorující jeho pohyb – sice to je omezení lidské svobody, ale když ten
fanoušek vlastně svobodu potírá, nedá se nic dělat)!
Nebo chtějí-li fotbal s rasistickými a xenofobními výkřiky a hesla, nechť „tvrdá jádra“ svých
příznivců podporují. Důsledky svého konání uvidí. Poloprázdné stadiony a jen „hooligans“.
Možná se nejdůležitější lidé v českém fotbalu bojí, že kdyby zavedli nějaký druh represe
vůči xenofobním projevům svých fanoušků, bylo by na stadionu ticho a fotbalisty by tak
nikdo nehnal do útoku. „Ó, chudáci fotbalisté!“. Snad hráči fotbalu dokáží odvést svůj výkon,
za který jsou placeni, i bez velikého hluku.
Nic se s tím nedělá. A to je špatně. Velmi špatně!
Nám, co rasismus tvrdě odmítáme, nezbývá nic jiného, než na fotbal nechodit. Co tím
dokážeme? Změníme něco?
Teď je otázka, zda si funkcionáři palčivý problém celé české (nejenom fotbalové)
společnosti uvědomí.
Zda si zametou před vlastním prahem . . .
Zda přijmou řešení, které by bylo produktivní a nemíjelo by se účinkem . . .
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Zda se postaví k problému . . .
Ale jak vyřešit ty nacistické a nacionalistické demonstrace? Těžko bychom měli spoléhat na
anarchisty, kteří průvod „nácků“ zastaví. Policisté toho též mnoho nezmůžou.
Ne, tudy cesta nevede. Jenže kudy vede správně? Nepřipustit jakoukoliv demonstraci, která
by měla jen náznak nějakého extremismu! Jak takovou demonstraci poznat? Citem?
Zkušenostmi? Něčím jiným? Nejlepší by asi bylo, kdyby se do zakazování demonstrací
s náznakem rasismu zapojili i odborníci specializovaní na hnutí, která podporují porušování
lidských práv a která chtějí omezit svobodu a demokracii.
Uvědomuji si, že to je začarovaný kruh a že jednoduché řešení ani neexistuje. Měli bychom
se ale snažit nějak problém vyřešit, neboť on se sám jen tak najednou, z ničeho nic nevyřeší.
Nesmíme spoléhat na to, že „náckové“ prostě vymizí. A proto pišme takovéto práce,
publikujme co nejvíce svých názorů, které odráží naše cítění, a upozorňujme na problémy!!!
Samý příklad jako nacionalisté jsou komunisté – spoléhali jsme, že „vymřou“. Stalo se to?
Ne! Komunisté stále sedí v našem parlamentu a podpora jim nijak dramaticky neklesá. Je
nesmysl, že komunisté mají zastání jen u starších lidí. 27letí lidé na kandidátce KSČM nejsou
žádnou výjimkou . . .
Smiřme se s tím, že nacionalisté tady budou stále do té doby, dokud jim neuděláme „přítrž“.
Konec. Zákaz činnosti. Stíhání kvůli rasismu.
Doufejme, že se toho jednou dočkáme. Jakýmsi základem by mohlo být zrušení
„komsomolců“ (KSM). Kéž by takto pokračovalo. Už to vidím a slyším : „KSČM byla
zrušena!“, „Soud ukončil činnost Národní strany!“, „Nacionalistických demonstrací ubylo!“
apod. Zatím to je sen, ale já pevně věřím, že za chvíli to bude skutečnost. Vždyť o to přeci
bojujeme a boj není nikdy prohraný!
V polovině 20. století byli hlavními diktátory Hitler, Stalin a Lenin. Ale co dnes? V jakých
zemích jsou soustavně doslova pošlapávána lidská práva? Nejvíce asi na Kubě, v Číně,
v Tibetu, v Súdánu, v Barmě, v Rusku, v Bělorusku, v Egyptě a mnoha dalších zemích . . . I
toto je smutné! Lidská práva nejsou samozřejmostí. Pohodlný život bez existenčních starostí
jakbysmet.
Měli bychom si nesmírně vážit, že žijeme tady, v České republice. Můžeme mít tisíc a jednu
výhradu (ke korupci apod.), ale bojíme se vysloveně o svůj život? Máme pocit, že nemůžeme
svobodně a bez obavy z postihu vyjádřit svůj názor? Nemůžeme cestovat? Máme nedostatek
potravin, nezávadné pitné vody, lékařské péče? Ne! Třebaže má náš život spoustu much a
mušek, ve srovnání s jinými zeměmi to je rajská zahrada.

-6-

Ale i přesto nebuďme ukolébáni a přehnaně spokojeni. Nedopusťme, aby se něco jako
holokaust opakovalo! Nedopusťme porušování lidských práv a práv na život bez překážek a
utrpení!
Dokud se mé sny a přání nesplní, nebudu o naší společnosti a o světě všeobecně prohlašovat,
že je vyspělý a na úrovni. Omyl. Není. Zatím . . .

Pozn. aut. : Autor tohoto příspěvku do literární soutěže Památníku Terezínu pojal tento text
jako úvahu podepřenou historickými fakty. Autor vycházel ze svých vlastní znalostí a
z publikace Židovského muzea v Praze „Židé a kultura“ (2007).
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FOTOSERIÁL ANEB JAK ŽIDÉ MAJÍ SVÉ CHVÍLE KLIDU I
STRACHU . . .
A) Davidova hvězda, symbol židovství = doba rozmachu

(http://img.aktualne.centrum.cz/4/30/43053-davidova-hvezda.jpg)
Na počátku to byl Boží národ, Bohem vyvolený. Jeho víra je neobyčejná, fascinující a
zajímavá. Člověk do židovství chce proniknout a porozumět mu.
Období židovského rozmachu a rozpínání se však změnilo do období útlaku a diskriminace,
kdy Židé neměli doslova „na růžích ustláno“ . . .
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B) Zubožený židovský chlapec během holocaustu

(http://www.utexas.edu/features/archive/2005/graphics/holocaust5.jpg)
Židé žili v těžkých podmínkách i jindy, ale ve 20. století to bylo nejmarkantnější. Adolf Hitler
je nenáviděl. Chtěl je vymýtit ze světa. Byl to největší útok proti určité lidské rase za všechny
doby lidské civilizace . . . Přesto Židé zůstali silní! Nedali se a dokázali se veselit i za tak
nepříznivé situace!

C) ZMĚNA? Po holocaustu přišel rozkvět . . .

(http://st.blog.cz/k/komteska.blog.cz/obrazky/11245895.jpg)
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Když skončila druhá světová válka, Židé cítili naději. Chtěli lepší život. Opět duševně i fyzicky
„rozkvetli“ a doufali, že se už nic podobného nebude opakovat . . . Byli šťastni, že to bylo za
nimi a celý svět s nimi!

D) Nacismus žije! BOHUŽEL!

(http://praha.zeleni.cz/1187/1/0/rubrika/nase-politika/)
A je to opět tady! Není to sen, nýbrž skutečnost. Na snímku jsou pravicoví extremisté, jenž
hajlují. Nestydaté! Naděje Židů na společnost bez rasismu umírá . . .
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