
U pratety na návštěvě

aneb jak jsme se dozvěděli o holocaustu, jeho původu a následcích
Tak děti, vezměte si pěkné strojení, dneska pojedeme na výlet.
Jupí! A kam, teto?
Do Dvora Králové, do zoologické zahrady...
Super!
... a k tetě Anně, podívat se jak se jí daří a trochu poklidit.
Hmm, copak ona se o sebe neumí postarat?
Pavlínko, až ti bude dvaadevadesát let, jestli se toho vůbec dožiješ, taky uvítáš občas pomoc.
Nojo, ale dyť za ní dojíždí taková ta služba, no, jak jí vozej jídlo...
Pečovatelská? To je sice pravda, Kristýno, ale ať se pečovatelky snaží sebevíc, nikdy nenahradí 
zájem vlastních příbuzných.
Mně teta Anna připadá divná... je taková pomatená a trochu to u ní smrdí a vůbec, je tam hrozná 
nuda; zase bude vyprávět, jak mamince rozstříhala záclony...

Právě proto jí tam jedeme poklidit a trochu ji rozveselit - konec řečí, nebo vás pošlu domů, vždyť o 
vás se vlastně taky nemusím starat, jste moc zlobivé, děti! A namísto otrávených obličejů se zkuste 
tety na něco zeptat. Zažila například našeho posledního císaře a...
Vážně? To jako ještě bylo u nás království, teto Jano?
Přesně tak, když byla teta Anna malá, byli jsme součástí habsburské monarchie; víc se dozvíte ve 
Dvoře.

Tak už jsme tady. Pavlínko, pořádně zazvoň prosím.
Á to jste vy... Pojďte dál!
Dobrý den, teto, jak se vám daří? Děti pozdravte tetu... Tady jsem vám něco přivezla – Karolínko 
podrž mi to na chvíli. Jé ukažte, to je moc pěkné, to jste dělala sama?
Úplně sama, tady je ovečka a tady pejsek. Moc ráda vystřihuji. Od té doby, co jsem upadla a 
zlomila si nohu skoro nic jiného nedělám. Ale baví mne to. Posaďte se.

Teto Anno, co jsi dělala když si byla malá? A pamatuješ na císaře?
Co povídáš?
Musíš víc nahlas, a raději tetě vykej, Kristýnko.
Ptám se, co jste teto dělala za Rakouska-Uherska!
Děvče milé, dělala jsem to samé, co teď, vystřihovala jsem si a povídala si u toho s kamarádkami – 
byla jsem docela malá, menší než ty. Ty ještě občas něco vyrábíš?
No, občas.

A umíš třeba namalovat hvězdičku? Poslední dobou se mi to nedaří. Každý cíp je jinak velký a 
někdy ho i rozstřihnu...
To musíš takhle: jeden trojúhelník a přes něj druhý. Vidíš, je to přesné. Tedy vlastně vidíte...
Vidím... židovská hvězda. Hvězda krále Davida.
Ten u nás vládl? V té monarchii, když jste byla malá?
Ale ne, Kájo, vždyť nás to učili v náboženství, byl to židovský král, vládl hrozně dávno, v daleké 
zemi izraelské.
Tak to mě nezajímá. A nepoučuj mě! Chi vědět, jak to bylo u nás...
Ale i u nás žili Židé, viďte teto?

Prosím? Ach ano, Židé... Maminka... Jednou mi vynadala právě kvůli Židům. To už bylo po válce, 
nastěhovali jsme se do nového bytu a jedna sousedka byla Židovka. Ostatní děti v domě ji neměli 



rády, že prý je špinavá a podvádí je při hrách. Ale to nebyla pravda a já jsem to věděla a tak jsem se 
jí zastala. A oni, že já jsem taky špatná, protože mám německé příjmení jako ona... A já jsem si je 
chtěla získat, i počala jsem zpívat: "Umřela Židovka v kokrheli, Židé ji plácali po prdeli..." To byla 
taková písnička. A společně jsme se tomu smáli. Jenže to slyšela moje maminka a velmi se zlobila, 
a já dostala večer výprask, že nemám pět sprosté písně a nemám se posmívat slečně Silbersteinové.

A proč ti Židé bydleli tady, teto Jano?
Protože byli kdysi vyhnáni ze své země, a dlouho se neměli kam vrátit. A tak putovali po světě až se 
mnozí zabydleli i u nás.
Jako třeba Cikáni? Ty taky nemají svůj stát, učili jsme se to ve škole.
Izraelité se už svého státu dočkali, Kristýno. Byl vytvořen docela nedávno a dodnes se tam občas 
bojuje o území.
Já bych klidně Romům nějaké to území nechala a všechny je tam odstěhovala, ať se starají sami o 
sebe.
Ale oni už jsou doma tady, nemůžeš je donutit aby odešli do nějakého určeného území, mají tu své 
kamarády, práci,..
To je pravda, i když moc Romů prý nepracuje. Ale ve třídě vedle mě seděla jedna Romka a ta byla 
docela fajn.
Nemůžeš lidi odsuzovat jen kvůli tomu že jsou jiné rasy, děvenko. Za mnou sem chodí jedna malá 
Cikánka, a dobře si rozumíme. Vždy mi tu pomůže uklidit a pak si povídáme a vystřihujeme...
Vidíte děti, já jdu uklidit a umýt nádobí a vy si tu zatím s tetou pěkně hrajte.

Haf, haf, já jsem ovčácký pes!
A já nebohá ovečka -  zachytila jsem se nohou v trní, asi ji mám zlomenou...
Teto, bolelo vás to, když jste zlomila tu nohu?
To víš, že ano. Ale mnohem horší bylo předlouhé čekání na pomoc. Nemohla jsem se dostat k 
telefonu, a tak jsem musela zůstat nehybná až do příchodu pečovatelky... Ležela jsem tu dva dny.
Ty bláho, to bych asi nevydržela...
Člověk vydrží hodně, Petruško...
Jsem Pavlína.
Vy nic nepamatujete, děti.
Spíš vy si nic nepamatujete, teto.
Hodně jsem toho zažila a na některé věci ani nechci vzpomínat.

Ale abyste viděli, co všechno nosím v hlavě, přece vám něco povím. O čem jsme to mluvili před 
chvíli?
O Židech, teto. Umřela Židovka v kokrheli...
To jsem vám neměla říkat. Opravdu to není pěkná písnička a maminka dobře věděla jak je to 
nebezpečné, posmívat se Židům. Lidé se naučili vztahovat na ně všechno špatné a začali jim 
ubližovat. Já už jsem dávno nebydlela u rodičů, tak jsem ani nevěděla, že Silberteinovi emigrovali. 
Dobře udělali, protože v naší zemi obsazené nacisty už platily norimberské zákony a schylovalo se 
k válce.

K jaké válce? Jaké zákony?
No přeci k druhé světové válce. Norimberské zákony určovaly, kdo je Žid a kdo není.
A ono to nešlo poznat? Židé nejdou od ostatních lidí poznat?
Židé byly v té době velmi dobře začlenění do naší společnosti, navíc nejsou od původních obyvatel 
vzhledově příliš odlišní, jako třeba Cikáni. Podívej se tamhle na ten obraz Ježíše, to byl taky Žid.
Vážně? Já myslela, že Židé ho ukřižovali, mám v tom hrozný zmatek...
A právě toho zmatku využívali nepřátelé Židů. Podporovali všelijaké lži a předsudky, které mezi 
lidmi kolovali. Pak jim nikdo nebránil, když Židy začali omezovat a později stěhovat pryč. Tak 
jako tys chtěla před chvíli odstěhovat Romy.



Ale já jsem to tak nemyslela...
Vyhradili jim městečko Terezín; jenže Židů tady před válkou žilo opravdu hodně a všichni se tam 
nevešli, proto je posílali na do takových zvláštních táborů, kde byli rovnou zabiti nebo se upracovali 
k smrti. Nacisté takto chtěli židovský národ úplně zničit. A to nebylo všechno, další měli přijít na 
řadu Slované, mezi něž patříme i my.

Tak, práce je hotová. Ale co jim to teto povídáte? Jen se chvíli vzdálím a už mi ty děti strašíte!
Milá Jano, když jim to nepovím já, nepoví jim to asi nikdo. A tak ještě přidám vyprávění o konci 
války, i když je mi zatěžko o tom mluviti, byla jsem totiž zdravotní sestrou a viděla jsem věci 
opravdu strašné.
Ale teto, vždyť jsou holky ještě malé...
Já jsem byla povolána k dětem menším, než jsou ony! Byli to děti z velké části osiřelé, 
podvyživené, zavšivené, často nakažené tyfem.
Tyfus je nějaké zlá nemoc, teto Anno?
Velmi zlá a velmi nakažlivá nemoc, která se na konci války rozšířila téměř ve všech táborech a 
dostala se i do Terezína, těsně před jeho osvobozením. Málem jsem se tam taky nakazila... byla 
bych to byla vnímala jako trest boží, za to, že jsem se i já sama kdysi Židům posmívala. Maminka 
měla pravdu...

Ale teto, vy si nemáte co vyčítat. Napijte se čaje a uklidněte se. Povězte mi ještě něco o mamince.
No, prováděla jsem i méně závažné věci. Třeba jednou, když jsem byla ještě opravdu malá, jsem 
rozstříhala záclony. To bylo tak...
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