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Pohled do minulosti 
 

 

 Znovu se mi zdál ten sen. Žádné osoby, žádná slova, jen panika a mlhavé vystrašené 

tváře. Šedé obrazy, které nepoznávám, ale neustále se mi vracejí. Chtěla bych vědět, co to 

znamená, ale jak to zjistit? 

 Ten den jsem se vracela z výpomoci v útulku. Pomáhala jsem tam ráda, protože ti 

zbídačení psi byli tak vděční za každé dobré slovo či pohlazení. Nezáviděla jsem jim jejich 

osud. Byli zavření v malém prostoru ve špatných podmínkách odkázaní na milost a nemilost 

člověka. A proč? Protože někdo, kdo měl vládu nad jejich životem, rozhodl za ně. Procházela 

jsem ulicemi a už z dálky jsem slyšela hluk, křik a povyk. Celá hlavní třída byla zatarasená a 

v ulicích se hromadily davy lidí. Pokřikovali nadávky na průvod, který mířil s transparenty 

hlavní třídou k muzeu a byl ostražitě hlídán těžkooděnci. Tušila jsem, co se děje. Nebylo by to 

poprvé. Ale přesto jsem se prodrala mezi naštvanými přihlížejícími až k zátarasům, abych se 

přesvědčila. 

 Stovky lidí v tmavých mikinách se hrnuly vpřed a křičely hesla, která připomínala, že 

duch holocaustu stále žije. Všichni byli stejní. Bledé tváře, holé hlavy, prázdné oči a tupé 

výrazy. Samí muži. Vlastně… kluci. Mladí pravicoví radikálové a každý z nich vypadal jako 

vzteklý buldok, který neváhá zaútočit na cokoliv, co se hýbe. Ale ani přihlížející nebyli němí. 

„Neonacismus zabíjí!“ volali a hrozili pěstmi. Ještě chvíli jsem stála a vrtěla hlavou nad 

neznalostí a hloupostí znuděných mladíků, když po mně jeden z nich hodil dlažební kostku. 

Odrazila se od země kousek ode mě a dva policisté hned proti němu zakročili. Jeho ledový 

šílený výraz ale nešel přehlédnout. Možná rána nepatřila mně, ale jeho pohled mě zasáhl 

nečekaným přívalem strachu. Nevěděla jsem, proč jsem tak ztuhla, ale chtěla jsem co 

nejrychleji zmizet. Protlačila jsem se davem pryč a oklikou, abych se vyhnula průvodu, jsem 

se vydala domů. 

 Jen co jsem odemkla dveře, zahlédla jsem mámu, jak mlčky stojí u zavřeného pokoje. 

I to už jsem zažila. 

 „Neonacisté?“ zeptala se máma, ale odpověď znala. 

 „Ano,“ odpověděla jsem suše. „Babička se zase zavřela v pokoji?“ 

 Přikývla. Pokaždé, když pravicoví radikálové hlásali v ulicích o lepším světě, babička 

se zavírala sama v pokoji a nevycházela celý den. Máma už mi vyprávěla proč tomu tak je. 

Babička prožila velkou část svého dětství v Terezíně jako dítě židovského otce a z poloviny 

židovské matky. Oba její rodiče zemřeli v Osvětimi a sama babička přečkala v Terezíně do 

konce války. „Nevím nic víc,“ říkávala mi máma, „nechce o ničem mluvit. Pro malé dítě to 

muselo být trauma.“  Babička ale přežila, dospěla a založila rodinu. Žila klidný život, ale 

vzpomínky z dětství se čas od času vracely. Jako dnes. 

 Šla jsem do kuchyně a máma přede mě postavila talíř bramboračky. „Jez.“A tak jsem 

jedla a při tom poslouchala máminy nadávky na „všechny ty zabedněnce tam venku, co 

nedávali při dějepisu pozor.“  



 „Mám z nich špatný pocit. Už jenom při myšlence na to, co prosazují, mě zamrazí,“ 

pokračovala a já zbystřila. Nestávalo se často, že by na sobě dávala znát obavy. „Myslela 

jsem, že ten strach nemůžu vnímat tak silně, když jsem válku nezažila, ale zřejmě to tak není. 

Občas se mi stává, že mám podivné sny, neurčité, ale význam je mi jasný…“ odmlčela se a já 

se přidala: „Taky se mi zdají divné sny, i když jsem nic z toho nemohla zažít.“ 

 „Vypadá to jako babiččiny vzpomínky,“ přikývla máma. „Nedávno jsem o tom četla 

knížku, protože jsem si to nedokázala vysvětlit, a vypadá to, že psychoanalytici připouštějí 

přenášení traumatických zážitků na další generace. Nevím sice, jak je to možné, ale asi to 

bude pravda, a tak stejně jako babička máme strach z něčeho, co máme v podvědomí jako 

zlé.“ 

 Tento rozhovor jsem si přemílala v hlavě ještě několik dní. Hledala jsem na internetu, 

pořád dokola jsem o tom musela přemýšlet a nakonec jsem se rozhodla: Nechci se bát, chci se 

tomu postavit čelem. Pojedu do Terezína. A tak jsme s mámou a babičkou nasedly do auta a 

jely vstříc minulosti. 

 Terezín nás zasáhl už při příjezdu. Babička mlčela a nepřítomně se rozhlížela po 

oprýskaných budovách. V žádném případě tu nebyla příjemná atmosféra. I za slunečného 

letního dne tu bylo zvláštní pusté ticho. Celé město bylo živý pomník lidské krutosti. Nevím, 

jestli to vnímali i jíní návštěvníci, ale jako by vojenské vozy a červené prapory s hákovým 

křížem nezmizely. Jen nebyly vidět, ale cítit někde ve stínu. Prošly jsme expozici v muzeu, 

památky a zastavily se i na místě, odkud byly vypravovány transporty. Babička se roztřásla, 

odtud byli deportováni její rodiče, a máma ji musela odvést do auta. Do Malé pevnosti se 

neodhodlala, a tak jsem tam šla sama. Myslela jsem, že jsem připravená na silné dojmy, ale 

stejně mě překvapily. Děs a strach se mi dostal pod kůži, ale vydržela jsem to. Neplakala 

jsem, neutekla jsem, a když jsem vyšla ven a tíha ze mě spadla, věděla jsem, že je to za mnou 

a že jsem zvítězila. 

 Je dobře, že se o holocaustu mluví, stejně jako o dalším zlu a to nejen z doby druhé 

světové války. Lidé si musí uvědomit své chyby a snažit se z nich poučit. Žít lepší život, bez 

předsudků a nenávisti, naučit se toleranci a porozumění a nepodlehnout jednomu člověku, ať 

vypadá sebevíc přesvědčivě. Musíme přemýšlet do důsledků, vidět čistou hlavou. Nebýt 

slepý. Jinak se bude minulost znovu a znovu opakovat. Žádná radikální ideologie není 

správná. Jednoduše se nic nesmí přehánět. 

 Když jsme odjely z Terezína, děsivé sny ustoupily. Nikdy ale nezapomenu na to, co je 

způsobilo. Vidět vše na vlastní oči bylo lepší než všechny filmy na světě, a tak mám o svých 

názorech jasno.  

 I máma se snů částečně zbavila, ale babička už se jich nezbaví nikdy. Prožila vše na 

vlastní kůži a to nepřebolí do konce života. Ona i spousta dalších lidí si ponese následky 

napořád, ale přežila. Miliony lidí takové štěstí nemělo. 

 


