Co bylo už tady není, mizí všechno v zapomnění
Můj skoro dospělý vnuk dnes přišel na návštěvu a jenom tak mimochodem prohodil, že
dostal jedničku z písemné práce z dějepisu. ,,A na jaké téma to bylo?" ptala jsem se a vnuk
řekl, že se jednalo o 2. světovou válku. Poté jsme se začali bavit o jiných věcech. Po jeho
odchodu jsem se pohodlně uvelebila ve svém oblíbeném křesle, přivřela jsem spokojeně oči a
najednou tam opět byla… Mania, moje spolužačka. Tolik let jsem na ni ani nevzpomněla!
Byla to Židovka, ale jinak byla jako každá jiná. Dokonce se velmi dobře učila. Její maminka
pracovala v lékárně a její tatínek v tiskárně. Ten nám vyprávěl o velkých mašinách, které
plivou papír s písmenky. Mania měla dva mladší bratry a starší sestru Minnu. Minna byla
hezká a její krásu všichni obdivovali. Jednou jsem byla u Manie doma. Tapeta se jim sice od
zdi odlupovala a šest lidí mělo malý byt na pavlači, přesto zde bylo velmi útulno a blaze.
Maniina maminka pustila rádio a hráli tam zrovna Bugatti step od Jaroslava Ježka. Tančily
jsme s Manii kolem stolu a hodně jsme se nasmály.
Byla jsem zrovna v páté třídě, když začala válka. Já jsem v tom nic neviděla, rádio jsem
poslouchala, pouze, když vysílali písničky, a byla jsem příliš malá na to, abych chápala tuto
situaci. Ulicemi se potloukaly německé děti a naše české se jim smály.
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
Povinným jazykem se ve škole stala němčina. Maminka si častěji pouštěla rádio a tatínek
pořád povídal o tom, jak se u nich v práci všechno mění. Mania musela nosit černý kabátec s
šesticípou hvězdou a nesměla chodit tam, kam jsme my chodili rádi a bez problémů. V té
době mi bylo čtrnáct a začala jsem více chápat věci, které se děly. Potom už Mania nechodila
do školy. Kamsi se ztratili i její zlobiví bratříčci, i její krásná sestra a hodná maminka s
učeným tatínkem. Rodiče mi řekli, že se o Manii a její rodině nesmím zmiňovat a já tak
ztratila dobrou kamarádku. Stejně mi ale nedalo a šla jsem se do jejich bytu podívat. Na
dveřích byla cedulka s jiným jménem, a když jsem zazvonila, otevřela mi plavovlasá paní.
,,Co tu chceš?!" Bála jsem se na ně ptát. ,,Vy jste tu dříve nebydlela, že?" zkusila jsem se
opatrně zeptat, ale ta paní se strašně rozzlobila. ,,Co je ti po tom?! Běž, než na tebe zavolám
správce domu!" Nestihla jsem již nic říct, paní mi zabouchla dveře před nosem a já rychle
opustila budovu.
OSUD NENÍ SPRAVEDLIVÝ
Dnes vím, jaký osud Manii potkal. Po válce jsem jako osmnáctiletá začala po kamarádce
pátrat. Mnoho Židů bylo ,,zlikvidováno." Manii a její rodinu odvezli do Terezína. Osobně
jsem tu část zla navštívila. Bylo tam neskutečné ticho. Slyšela jsem svoje vlastní kroky. Ve
vlhké trávě byly vsazeny tvrdé desky. Takové zvláštní dlaždice, stejné a chladné. A nad tím se
tyčila šesticípá hvězda. Strašné a smutné místo. Někteří pohřbení zemřeli ve velmi útlém
věku. Padal na mě stín, srdce mi tlouklo na poplach. Chodit mezi stejně chladnými a
obyčejnými deskami ze stejného kamene. Připadalo mi, jakoby je sázeli jako semínka do
půdy. Hledat Maniinu památnou desku, která byla stejná jako ostatní, bylo pro mě nemožně
děsivé.

Uvědomila jsem si, že mně samotné byla krutost války zatajena. Já byla to dítě, které nikdy
nic neudělalo proti nacistům, nebyla jsem Žid. Mí předci byli Němci. A pak, když jsem v tom
smutném rozpoložení mířila k bráně, spatřila jsem stejně chladný kámen s Maniiným jménem.
Poklesla mi kolena a stekly mi slzy po tváři. Svíčku a květinu, kterou jsem přivezla s sebou,
jsem položila na kámen. Stála jsem tam ještě několik minut a potom pomalým krokem odešla.
Vzpomínka na Manii mi však nedala spát.Vracela se s podivnou naléhavostí. Bolela. Musela
jsem něco udělat. Ani vám nebudu vyprávět, co všechno jsem musela podniknout, než se mi
dostal do ruky Maniin zubožený, mnohokrát zmáčený deník s vytrženými listy. Byla to
svízelná a dlouhá cesta, ale nemohla jsem se zastavit. „Jak jsem mohla být tak naivní? Jak
jsem mohla být tak slepá? Jak jsem mohla být tak důvěřivá? Jak..? Jak…? Jak…? Tisíce
podobných „jak“ se staly mým motorem a poháněly mě v mém pátrání dál a dál. Když jsem
Maniin deník poprvé otevřela, tlouklo mi srdce tak zběsile, až jsem měla pocit, že snad
omdlím…
20.4. 1942
Mám hlad a ta studená polévka, kterou nám dnes dali, nebyla moc dobrá, ale aspoň něco.
Dnes jsem na naší procházce v obvyklém a jednotvárném kruhu vzpomínala na maminku a
tatínka. Kde jen asi jsou? A co bratříčci a sestřička? Já jsem tu na šprycnách a hrozně mě
svědí tělo. Ráda bych se umyla, bohužel nesmím. Vlasy dříve tak krásné a hladké mám
ostříhané, ale stejně mám vši. Dnes jsem pod svým lůžkem našla myš. Dělá mi tu společnost,
protože s Reginou se nedá mluvit. Někdy ze spaní volá o jídlo. Je hubenější než já a dnes jí její
stravu vylila dozorkyně na zem. Chtěla jsem se s Reginou rozdělit, ale po pár doušcích mi v
nestřeženém okamžiku půlku snědla nějaká žena, která byla úplně zbědovaná. Ostatní dívky v
naší cimře skoro nemluví a já se tu proto cítím hrozně sama.
2. 6. 1942
Asi mám teplotu. Třesu se zimou a přesto musím pomáhat ostatním s prací náročnou a
zbytečnou. Dnes jednu z mých spolubydlících, Reginu odvezli a už ji asi neuvidím. Stále
myslím na svoií rodinu. Dnes jsem spatřila sestru z dálky. Sotva se na nohou nesla, ale já
nevím, jak jí mám pomoci. A také mě napadla myšlenka: Jak se v Terezíně mám? Byla bych
ráda v Praze mezi svými přáteli a chodila bych s nimi na Matějskou pouť i do kina a taky
bych chodila do školy a klidně se učila i německy. Ráda bych tam byla třeba jako Helena
Sýkorová, která nemusela nosit černý kabát s hvězdou a pustili ji tam i onam a lidé si jí vážili.
Protože moje kamarádka není Židovka a předky má z Německa. Kéž bych teď mohla být u nás
doma a poslouchat třeba Davida a Goliáše od Wericha a Voskovce. Klidně i úkoly bych
psala!
Mania byla transportována do Osvětimi 18.12. 1943. Zahynula. Stejnou smrtí zemřeli i její
rodiče a mladší bratři. Sestra Minna přežila. Po válce se stala členkou Komunistické strany
Československa a provdala se za ruského vojáka Ivana Lidančoviče.
Tak na jejich rodinu vzpomínám a mrzí mě, jak to s nimi dopadlo. Proč, můj bože! Copak
tolik lidských životů má být zničeno jen kvůli jiným zvykům a jinému náboženství? Lidi jsme

přeci všichni! Nemá smysl to říkat, stejně Manii a jejím rodičům s bratry život nevrátím a
stejně tak ani těm ostatním.
Zapsala Helena Sýkorová 1990

