Jak viděli a vidí svět?
Naše generace je svým věkem vzdálena událostem druhé světové války.
Její hrůzy nám připomínají filmová a literární díla, vzpomínky těch, kteří přežili utrpení
nacistické okupace, totální nasazení, transporty do koncentračních táborů.
Je pochopitelné, že pamětníci se chtějí podělit o své zážitky především s mladou generací.
Chtějí jí připomenout své někdy zdravím, v některých případech i životem zaplacené
zkušenosti.
Jejich vzpomínky a prožitky by měly být MEMENTEM.
I když se říká, že nevstoupíme dvakrát do stejné řeky, tedy dějinné události se v úplné podobě
neopakují, není ani současný svět bezpečný před návratem různých forem extremismu.
Národnostní nepokoje byly a jsou v Jugoslávii, muslimští fundamentalisté šíří ideje
nesnášenlivosti, msty, nepřátelství.
Dokonce i my v České republice jsme svědky výstředních nacionalistických projevů.
Podobné nacionalistické vášně už Evropa zažila. Zdvižení pravice, fanatismus, ale také
sociální nejista a bída přivedly svět ve 30. letech XX. století do katastrofy.
Nacionalismus a fanatismus na straně jedné, benevolence, „hluchota“ na straně druhé. Byly
protestní hlasy před sedmdesáti lety slabé? Je dnes slabý hlas těch, kteří přežili pohnutou
dobu? Není podceňovaný? Opomíjený?
Ba, některá tvrzení a svědectví o hrůzách holocaustu jsou zpochybňována!
A tak nezbývá nám – mladým – abychom přidali svůj hlas k těm, kteří varují, protože už
„viděli, slyšeli“ v letech 1933-1945.
My můžeme připomínat atmosféru ghett, koncentráků, totálních nasazení jen zprostředkovaně
na základě přečtených knih, zhlédnutých filmů a vyslechnutých svědectví…
Dovolte mojí fantazii, aby se vrátila do června 1941…
Je rozhodnuto. Už jen čtyři dni zůstanou místní židé ve svých domovech. Vždyť už pro ně
připravují šlojsku.
Kdo to slovo vymyslel? Kdo ví. Šlojska – Schleusse – propust, umělá strž. Strhne tě do
chřtánu a staneš se hříčkou. Hříčkou osudu, národnosti, rasy, náboženství?
Šlojska – propust s hrázemi. Vytvořená lidskou zlobou a chamtivostí, arogancí moci. Propust,
kterou musí proplout židé. Tedy vstupní brána jejich cesty za neznámým osudem. Jaký bude?
Šlojska čeká na první oběti…
Trans-port, trans-port, rachotí kola. Te-re-zín, Te-re-zín, kvílejí nápravy vagónů. Co bude
potom?
Myšlenky jsou vtíravé. Terezín vystrčený na hranice protektorátu. Německé komando,
protektorátní četníci a židovská samospráva. Co se dá dělat pod německým komandem? Co
udělají Němci se starými, co čeká ženy? Co zamýšlejí s dětmi?
Jüdisch – jüdisch, syčí lokomotiva. Abteilung, Abteilung vyťukávají kola.
Po silnici od Bohušovic se plouží procesí mužů, žen a dětí. Slunce praží, nikde stín, nikde
osvěžení.
V červnovém parnu se vlekou lidé v zimních kabátech, s baťohy a pytli na zádech. Každý si
nese to nejcennější, co bude potřebovat. Strkání, kopání je usměrňuje k Terezínu. A už ho
mají na dohled. Toho tisíckrát prokletého netvora s rudohnědou hradbou zdí. Černající tlama
první brány polyká první řady dlouhého průvodu.
Tu babička podpírá dědu. Tam syká mladá žena námahou i bolestí. Zdá se, že už neunese svá
zavazadla a ještě děcko zmožené cestou a rozpálené horečkou.

Mátožná mdloba mnohým milosrdně zastírá smysly, přivírají oči, ale starostliví příbuzní je
poponášejí vpřed. Lidská soudržnost. Vydrží jim?
Došli, spíše se dovlekli. Klesají bezvládně na dřevěné palandy, ještě si neuvědomují, že jejich
dočasným obydlím jsou zatuchlé kobky.
Kobky, které dříve nebyly vhodné ani na ustájení koní.
A pak se až do otupení mysli hraje stále stejné tragické představení.
Přicházející a odcházející transporty. Kulisy se nemění, jen herci se střídají. Ti příchozí ještě
doufají – alespoň jiskřička naděje jim zbývá. Udržet se tu. Přežít! Dny, týdny, měsíce jako
korálky na maminčině rodinném šperku. Roky – to je uzávěr rodinné památky. Zacvaknout?
Ještě raději ne.
Terezín je přetížen. Deportovali sem lidi ze starobinců, nemocnic nejen z protektorátu. Zdá se,
že je to město přestárlých. Děti tu nemají místa.
A tak se sestavují transporty na východ. Komandatura stanovila počet. Musí být naplněn.
Nastává handl. Kus za kus. A zase se otvírá chřtán šlojsky.
Transport je naložen.
Ve vagónu je tma. Lidé si už zvykli. Tma je milosrdná.
Vlak se dává do pohybu. Nikomu není do řeči. Ještě netuší, že koleje vedou do Německa,
směrem na Drážďany a odtud se stáčejí na východ. Děti se tulí k dospělým. Únavou zmožení
Terezínští usínají, nevědí, že právě projíždějí územím koncentráků.
Jedou už dva dny – jsou apatičtí. Cesta do neznáma. Osud také neznámý, ale tušený. Zvěsti
došly i do Terezína. Pojednou vlak zastavuje. Zaslechnou útržky povědomé řeči. Slovanský
jazyk se mísí s němčinou.
Ikdyž tušili, kde je čeká konečná stanice, bdícími to otřese.
Zamřížovaným oknem se mihnou vystrašené oči. Staří zahlédnou oblohu bez hvězd. Temné
nádražní budovy.
Náhle se rozzáří světla, světelné kužely burcují poslední spáče.
Odvážní přečtou nápis na budově: AUSCHWITZ.
Ale vlak se znovu rozjíždí – tentokrát po slepé koleji. Brzdy skřípou. Lidé ztrácejí dech.
Rozčilením? Očekáváním? Strachem? Esesáci s řevem otvírají vagóny. Už nic nepředstírají –
žádné hraní si na civilizovaný svět – vždyť je říjen 1944. Už v červnu se anglo-americká
vojska vylodila v Normandii, v září dosáhla německých hranic. Ani na východní frontě se
neblýská na lepší časy. Snad jim lepší pozici pro jednání s „nepřítelem“ zajistí připravovaná
ofenzíva v Ardenách. Zbožné přání těch, kteří nyní vyhánějí lidský houf. Šlojska je nenasytná.
Terezínští se stávají čísly. Nic nového – čísla je provázela celý život, s čísly většinou i
pracovali. Ale nyní už neexistuje Frau Weiss, pouze číslo. Číslo v pekle. Mnozí přestali věřit
v boha, jiní k němu častěji volají.
Ale Hospodin nevyslyšel mnohé z prosebníků národa svého „Bože smiluj se a dej mi smrt.
Vím, že není zlá, je jen koncem mého utrpení. Chci umřít. Budu mezi svými. Vždyť žít je tak
strašné…“
Celým táborem se šířil nasládlý zápach spáleného masa. Nejen v pecích, ale i v jámách se
denně spalovaly tisíce mrtvých, kteří se předtím „očistili“ v plynových komorách.
Terezínský transport byl poslední, který byl v Osvětimi – BIRKENAU zplynován.
Hrůza má několik dějství. Co se zbylými čísly? Další evakuační transport?
Jako dobytek na jatka jsou hnáni opět do vagónů. Agónie končí třetí den.
Je možné ohromit vězně koncentračního tábora, kteří jsou připraveni na nejhorší?
Ano.
Tentokrát byli zaskočeni nejen vězni, ale i velitelé. Zděšení jde buchenwaldským lágrem. To,
co přijelo z Birkenau, se už lidem nepodobá.

Lidskou tvář ztratili, pro kus chleba se zabíjejí, šlapou po sobě. Polomrtví, zavšivení,
infikováni tyfem, někteří zjevně šílení. Kdo z nich je politický, kdo žid, kdo vrah? To ví jen
Bůh.
Velitelé jsou šokováni a najednou bezradní. Byli zvyklí na přesné rozkazy a podrobné
pokyny. Léta vše šlapalo. Co dělat nyní, když se kruh nepřátelských armád stahuje kolem
Buchenwaldu? Kdo se objeví? Rus nebo Američan? Máme evakuovat tábor nebo postřílet
vězně a zmizet? Kde se zachráníme my – příslušníci vybrané rasy? Máme naději na přežití?
Halasné projevy Vůdce jsou zapomenuty. Slova: národ, rasa, náboženství… vyznívají v tuto
chvíli nepatřičně…
Slova nám mohou připomenout dobu, nastínit utrpení (nejsou schopna ho postihnout). Utrpení
trýzněných, pronásledovaných, ponižovaných. Jak jsme my – Homo sapiens – člověk
rozumný, moudrý – mohli dopustit vyvraždění milionů? Vlastně my ne, ale naši předkové.
Není moudré zapomenout na dobu, kdy Hitler vyhladil šest milionů Židů, plánoval genocidu
Slovanů, případně poněmčení rasově vhodné části.
Budiž nám varováním, že podobně, jako Hitlerova mládež nadšeně zpívala „Dnes nám patří
Německo a zítra celý svět“, si dnes zpěvem dodávají odvahy „náckové“ 21. století.
Skupiny holých hlav vzpomínají s nostalgií na dobu před sedmdesáti lety a ohánějí se slovy o
národu a svobodě.
Neopakujme chyby. Nebuďme slepí a hluší. Nedovolme zvítězit omezenému myšlení,
fanatismu, nenávisti.
Braňme se všemi zákonnými prostředky, zpřísněme zákony postihující extremismus,
xenofobii…
Rouhačský hlas mi našeptává: A jak se bránit, když i náš nejvyšší vládní představitel se
nestydí pronést. Es kommt der Tag! Že by neznal minulost? Anebo opět arogance moci?
Lidská hloupost?

