
Netřeba zapomenout

S tímhle už jsem věděla, jak si poradit. I přesto racionální řešení utlačoval instinkt schoulit se 

na  posteli  do  klubíčka  a  čekat  na  fiktivní  chlácholení.  Venku byla  ještě  tma a  od  té  mojí  mě  

neosvobodilo ani několikeré zamrkání. Shodila jsem bosé nohy na studenou podlahu a pokusila se 

vstát.

Pocit na zvracení. Motání hlavy.

Budiž, ještě jednou.

Cestou do koupelny jsem rozsvítila všechna světla, jako když se malé dítě, které zůstalo poprvé 

samo  doma,  bojí,  aby  ho  někdo  nepřepadl.  Opláchla  jsem  si  obličej,  a  teprve  potom  začala 

přemýšlet. Už se to stalo po několikáté od té doby, co jsem si slíbila, že ještě jednou, a začnu o tom 

s někým mluvit.  Jenže  kdo  z mých  přátel  a  příbuzných  bude  schopen  oprostit  se  od  naivního 

utěšování? Kdo z nich se mi pokusí vysvětlit, co mají všechny ty noční můry znamenat???

Bedlivě jsem při tom se svěšenou hlavou zkoumala výpusť umyvadla, o které jsem byla plnou 

vahou opřená. Nechtěla jsem totiž ani zavadit pohledem o zrcadlo. Mé rozespalé oči mi v odrazu 

nahánějí hrůzu a vracejí obrazy ze snu…

 Je pokaždé stejný. Stojím s o sedmdesát let mladší babičkou na vlakovém nádraží a všichni 

okolo  nás  mají  zastřené  výrazy.  Ptám se  jich,  co  se  děje,  ale  nikdo neodpovídá,  nikdo se  ani 

nepohne. Přitom je zřejmé, že jsou si mojí otázky a přítomnosti vědomi. Jediná babička mě chytá 

okolo ramen. Vypadá jako na své svatební fotce, kterou si vždycky s oblibou prohlížím na nočním 

stolku u její postele.  Byla moc krásná. Teď mám ale z jejích černých očí zvláštní pocit,  i  když 

nevím proč.

Po neurčitě dlouhé době k nám začne doléhat zvuk přijíždějícího vlaku. Celá rodina má na sobě 

uniformy SS a zvedá k nám dvěma ještě před chvílí sklopené zraky. Babička vytahuje z náprsní 

kapsy občanský průkaz a podává ho dědečkovi v čepici s hrdě připnutým orlem. Poté se otáčí ke 

mně a říká: „Víš, že musíš odjet místo mě. Vypadáme stejně, všichni tvrdí jak moc jsi mi podobná. 

Pochop, že už jsem tam naposledy byla, a vrátit se tam, když vím, co mě čeká, by znamenalo mou 

jistou smrt. Měla jsem tě ráda, drahá.“

S těmito slovy mě otáčí čelem k prosklenému oknu čekárny, abych v něm mohla shlédnout její 

přesnou kopii. Sebe. Stejně mladou, stejně krásnou, se stejnýma černýma očima.

Občas tady sen skončí, občas mě ještě někdo stihne odvléct k přeplněnému vlaku.



Když  se  pak  probudím,  vidím kolem sebe  ve  tmě  známé obrázky ze  školních  prezentací, 

televizních dokumentů a záběry černobílých videí. Hromady mrtvých těl. Ostnaté dráty, židovské 

hvězdy  připnuté  na  vězeňských  šatech,  propadlé  oči  plné  smutku,  beznaděje.   Hledí  na  mě 

z černých koutů pokoje. Mám z nich strach.

Ale proč? Proč zrovna já, když jsem nikdy neměla žádný traumatický zážitek spojený s tímto 

tématem? Stíhá snad holocaust všechny lidi ve snech? Snaží se mi tímto způsobem Bůh říct, že 

mým úkolem je ukazovat všem, jak moc je důležité, aby se nikdy nic podobného neopakovalo??? 

Mám snad v hlavě tak moc uchovaná vyprávění svých prarodičů? Nebo se ve mně snad promítají 

scény z přečtených knih, shlédnutých filmů, získaných informací a navštívených výstav?

Nikdy dřív bych neřekla, že by mě mohlo cokoli tak intenzivně zasáhnout. Chtěla jsem říct 

cokoli, co se mě vlastně ani netýká. Ale nyní vím, že to není pravda. Holocaust se týká každého 

z nás víc, než si myslíme. Vzpomínky v jakékoli formě by měly zůstat živé. Živé a mezi námi. 

Patřit do našich životů a do naší minulosti.

Minulosti, jejíž chyby nesmíme opakovat.

Pokoušela  jsem se  tu  noc  ještě  několikrát  usnout.  Otázky  týkající  se  mých  snů  a  vnitřní 

nepochopení celého holocaustu mi ale nedaly spát. Nechtěla jsem si připouštět, že mě už opouští  

moje dřívější, téměř naivní, názory o nesmazatelném dobru v každém člověku, i když možná právě 

ty  v našich  srdcích  nejvíc  potřebujeme.  Také  jsem se  bála.  Bála  jsem se  znovu  na  sebe  vzít  

babiččinu podobu a dívat se na sebe v okně čekárny. Bála jsem se lidí, kteří mě nacpou do plného 

vlaku. Bála jsem se mít další divný pocit ze své vlastní rodiny, která mě nechápe. A nedokázala 

jsem si ani představit, co bych cítila, kdyby to nebyl jen sen. Kdybych na nástupišti musela před 

sedmdesáti lety stát doopravdy a zároveň věděla, co mě čeká. 

Snažila jsem se modlit, snažila jsem se vidět alespoň náznak Boha ve válce a utrpení. Ale pro 

tuto noc marně. Nedokázala jsem se smířit se zlem, ani s tím, že nevím, jak proti němu bojovat.

Nedošla jsem k rozumné odpovědi ani k ránu, ani další den a neznám žádnou dodnes. Jen vím, 

jak nutné je o tom přemýšlet a nezapomenout. 

Veronika Bárová


