
Slzy pro Terezín

Toho rána se pan T. vzbudil časně. Snad ani slunce ještě nevyplulo nad obzor, ale ulice pod 

T.ovým oknem už byla plná hluku. Tramvaje, auta, kouř, děti, rodiče, rodiče těch rodičů. Všichni 

někam spěchali, jen T. mohl být v klidu. Do práce už nechodí, dojde si pro noviny, a pak si možná 

někdy  odpoledne  zajde  s několika  známými  někam  do  restaurace.  Přece  jen  se  už  pár  týdnů 

neviděli. – A vlastně, kdo je vůbec pan T.? Není to ani tak člověk, spíš myšlenka zrozená v mé 

hlavě. Ten muž nikdy nežil a ani žít nebude, ale přesto si prožívá svůj neskutečný život. V mých 

myšlenkách, v mé hlavě. To, co prožívá, co si myslí, jsem mu vymyslel já. Jeho příběhy a osudy 

jsou předem určené, ale i tak jsou dokonce i pro mne často dost překvapivé. I mne často překvapí, 

co jsem T.ovi přichystal. 

Když asi po půl deváté alespoň trochu opadl každodenní ranní ruch, zašel si T. do stánku 

nedaleko  svého domu  pro  čerstvý  denní  tisk  a  po  návratu  si  připravil,  jako každé  ráno,  šálek 

sypaného zeleného čaje, který si  kupoval výhradně v Zahradní čajovně paní M. na konci ulice. 

Lepší zelený čaj, než ten ze Zahradní čajovny se, alespoň podle T.ova názoru, nedá pořídit nikde 

jinde na světě. Pára stoupající ze šálku, vytvářela ve vzduchu stále se měnící obrazce a T. líně  

obracel listy novin. Dnes nic nového, nic převratného. Jeho zrak klouzal z jednoho titulku na druhý. 

Až najednou (bylo to asi na straně 3) ho upoutal silný nadpis na začátku strany. Centrem města 

budou pochodovat neonacisté. T.ovi přeběhl mráz po zádech. Najednou se mu vybavili někteří jeho 

přátelé a známí, kteří byli za války odvlečeni do koncentračních táborů daleko na východě. Někteří 

z těch přátel mu o této době párkrát vyprávěli.  Ti další už vyprávět nikdy nebudou, jejich hlasy 

navždy umlkly někde daleko od vlasti. T. na chvíli odvrátil oči od novin a zamyslel se. Jak může 

někdo  tvrdit,  že  nikdy  v koncentračních  táborech  neexistovaly  žádné  plynové  komory?  Vždyť 

v nich zahynulo tolik nevinných lidí. Děti, rodiče, rodiče těch rodičů. A jak se může někdo i dnes 

hlásit k té strašné a nesmyslné hitlerovské ideologii? Co některé lidi vede k tomu, aby měli takové 

názory? Možná je to touha zařadit se do velké skupiny, jež dokáže čas od času vyvolat poměrně 

velký rozruch. Možná si někteří mohou tímto způsobem kompenzovat své osobní potíže. Každý má 

ale asi svůj důvod a svou cestu k takovým myšlenkám. Vždy, když T. o něčem takovém slyšel, cítil 

v sobě podivnou směs pocitů. Nebyl to vztek nebo nenávist vůči těm lidem. Cítil vždy smutek a 

tíseň, když si vzpomněl na to, jak asi žili ti, co byli uvězněni v těch strašných táborech hrůzy. 

Pokuste si někdy vzpomenout na to, co jste všechno udělali, viděli, s kým jste se potkali, co 

vše se ve vašem životě za jeden rok stalo. Procházejte si celý rok den po dni a uvědomte si celou 

jeho délku. Ti, co byli v táborech zcela neprávem vězněni, tam často museli vydržet i mnohem déle. 

A ještě si také, prosím, uvědomte, že oni neměli ten váš přepych, blahobyt a nudu všedního dne. 

Každý den bojovali o jídlo i o holý život. A ne všichni úspěšně. – T. si náhle uvědomil, že je už na 



konci celého článku. Během svého rozjímání o vězních a koncentračních táborech sice nepřestával 

číst, ale proud jeho myšlenek se ubíral úplně jiným směrem, a tak nakonec zjistil, že si z celého 

článku  nepamatuje  snad  jedinou  větu.  Ze  šálku  s čajem stoupal  už  jen  nepatrný  sloupec  páry, 

v němž T. najednou viděl lidské tváře, jež se vždy hned rozplynuly. T. naposledy pohlédl na článek 

a otočil list.

Když jsem byl poprvé, a zatím i naposledy v Terezíně, udělalo na mne to místo ohromný 

dojem. Možná právě tam se v mé hlavě zrodil pan T., a pak už jen čekal, kdy mi o sobě dá vědět.  

Terezín se na první pohled zdá jako úplně normální město, ale je tu přece jen něco, co ho od jiných 

měst odlišuje – jeho pohnuté dějiny. Přestože je jeho vlastně asi nejslavnější, a také nejsmutnější  

období už přes půl století za námi, je tu ona tragická doba stále cítit na každém kroku. Jako bychom 

se zde i dnes setkávali s těmi, co tu žili před námi. Ještě víc ale dolehne na člověka ten temný a 

tíživý stín zdejší minulosti v Malé pevnosti, v místě utrpení desítek tisíc žen, mužů i dětí. Zároveň 

nám toto místo ale připomíná také hrdinství a neustávající boj Čechů proti cizí kruté nadvládě. Je 

připomínkou toho, že i český národ se v nejhorších dobách dokáže spojit a tváří v tvář se postavit 

nepříteli. Terezín je místem smutku, ale také jakési naděje, že vše zlé snad jednou pomine. Tyto 

pocity a nálady ale  asi  nejvíce  působí  na toho,  kdo přijíždí  do Terezína  jen výjimečně.  Zdejší 

obyvatelé se už asi proti tomuto pocitu otupili.  Terezínský genius loci už nad nimi nemá téměř 

žádnou moc. Zatímco já přecházel most ve středu města stísněn depresivitou místa, jež byla toho 

dne ještě více umocněna šedivou mlhou a neustálým vytrvalým deštěm, několik místních podivných 

individuí se na tomtéž mostě povalovalo na zemi s cigaretou v ruce. Ani jeden z nich nevypadal, že 

je svazován stejným pocitem jako já. Když jsem pak k večeru z Terezína odjížděl, rozpršelo se ještě 

víc. Bylo to, jako by obloha oplakávala smutný osud města. Po skleněných oknech auta tekly ty slzy 

jedna za druhou, a když jsem se po chvíli ohlédl zpět, už jsem neviděl vůbec nic. Celé město bylo 

zahaleno do husté tmavé mlhy. Od té doby jsem v Terezíně nebyl. V myšlenkách se tam ale často 

vracím a všechna místa navštěvuji znovu a znovu. Určitě se tam ale chci opět někdy podívat a vše si 

zase projit v tom skutečném, hmotném světě, ne pouze tajně v hloubi mých myšlenek …
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