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Ústředním motivem knihy
Akvarely pro Mengeleho (Farby
wodne – Vodové barvy) je osud Diny
Gottliebové, která válku přežila díky tomu,
že přímo pro Mengeleho pořizovala
portréty-akvarely vězněných Romů.
Od této linie ovšem v knize vede nespočet
odboček, věnovaných osudu Romů a Židů
před a po holokaustu.

Sněhurka a holokaust. Zdá se, že mají
něco společného. Tenhle příběh začíná
pohádkou a končí hororem. Lidia
Ostałowska nepoužívá zbytečná slova,
píše úsporně a o důležitých věcech
raději mluví krátce než dlouze. I přesto,
nebo snad právě proto, jsou její knihy
v Polsku vždycky velká událost. V této
knize se jako první v Polsku věnovala
romskému holokaustu. Nepopsanému,
zapomenutému, opomíjenému. Po jejím
přečtení jsem dospěl k názoru, že existuje
lepší a horší holokaust. Hlavní a vedlejší.
Tato výjimečná reportérská kniha to
ukazuje velmi dobře.
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Ve výloze svého montrealského obchodu vystavil Abraham
Botines béžové mýdlo se svastikou a vedle něj nápis
„Polsko 1940“.
Botines je třiaosmdesátiletý Žid a svůj obchod
s upomínkovými předměty a zajímavostmi vede od roku
1967. Přiznává, že si není jistý, jestli to mýdlo opravdu
pochází z nějakého koncentračního tábora. Říká, že sbírá
památky na holokaust odnepaměti, protože „patří k té
generaci“.
„Moje děti to nezajímá, tak jsem se ty památky rozhodl
prodat. Je to moje mýdlo a můžu si s ním dělat, co chci.“
Policie zahájila vyšetřování. Zjišťovala mimo jiné, jestli
mýdlo není z lidského tuku. Obchodovat s předměty se
symbolem svastiky v Kanadě není nelegální, ale prodávat
mýdlo z lidí by porušovalo zákaz hanobení ostatků.
A pokud mýdlo není lidského původu, může být Botines
potrestán za klamavou reklamu.
(Gazeta Wyborcza, 31. března 2010)

1937 /

V HOLLYWOODU PŘED VÁNOCI

Jednou v zimě, když se z nebe sypal sníh, seděla královna u okna
s hedvábným rámem a šila. Protože se při tom dívala z okna,
píchla se jehlou do prstu. Objevily se tři kapky krve. Červená krev
vypadala na bílém sněhu tak krásně, že si královna pomyslela:
„Chtěla bych mít dítě bílé jako sníh, červené jako krev a černé
jako ebenový rám okna.“ Zanedlouho se jí narodila dcera bílá
jako sníh, s líčky červenými jako krev a vlasy černými jako eben.
Na předpremiéru Sněhurky a sedmi trpaslíků pozval Walt
Disney hosty těsně před Vánoci. Do Carthay Circle eatre, nejslavnějšího kinosálu hollywoodské zlaté éry, přišli 21. prosince
1937 Charlie Chaplin (který se právě připravoval na Diktátora),
mladá Judy Garlandová, Douglas Fairbanks, Carole Lombardová a Marlene Dietrichová.
Z dáli skrze stinný bor,
přes sedmero řek a hor,
ať je světlo nebo stín,
můj princ jede, já to vím.
Novináři zjistili, že John Barrister (hvězda se z něj stala díky
roli Hamleta) za tmavými brýlemi schovával uplakané oči.
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V hledišti nebyly žádné děti.
Ale diváci se dětmi stali, tak spontánně reagovali.
„Lidé tleskali v pauzách mezi scénami tak, jako by se dívali
na divadelní představení. Nikdy potom už jsem nic takového
neviděl,“ vzpomíná disneyovský animátor Wolfgang „Woolie“
Reitherman.
První celovečerní animovaný ﬁlm. Mezi lidmi panovalo přesvědčení, že na něčem takovém nikdo nevydrží sedět dlouho.
Vždyť by ho rozbolely oči od barev. A najednou jsme svědky
výkřiků nadšení a aplausu ve stoje. Sergej Ejzenštejn, autor
ﬁlmu Křižník Potěmkin, označil zanedlouho Sněhurku za nejlepší
snímek v dějinách kinematograﬁe.
Nej, nej, nej. Na jejím úspěchu pracovalo sedm set padesát
výtvarníků. Přesněji: třicet dva animátorů, sto dva asistentů, sto
sedm fázovačů (doplňovali fáze pohybu), dvacet odborníků
na kompozici, dvacet pět na pozadí, sedmdesát pět na zvláštní
efekty (mraky, prach, dým; všechno, co se pohybuje, ale není
postava) a celých sto padesát osm na malování hrdinů na průhledném celuloidu. Vytvořili hromady kreseb a náčrtů, ve ﬁlmu
jich bylo použito čtvrt milionu. Chemici v disneyovských laboratořích hledali nové technologie a kameramani zdokonalovali
čerstvý vynález: víceplánovou kameru. Evokovala třírozměrný
obraz.
Sněhurčin příběh se vyprávěl odnepaměti v různých jazycích.
Zaznamenali ho bratři Grimmové – romantičtí hledači kořenů
německého ducha. Animátor Ken Anderson tvrdil, že Disney
se do něj zbláznil. Jedné noci, když se kreslíři po večeři vrátili
do studia, pozval několik z nich na plac. „Sedli jsme si do
skládacích židliček, ztlumila se světla a Walt nám čtyři hodiny
vyprávěl příběh Sněhurky a sedmi trpaslíků. A nejen vyprávěl, on
se vtěloval do každé postavy. Byli jsme v šoku.“
Tak rozsáhlý projekt překračoval všechny představy. Navíc ten riskantní scénář: jedna postava zabíjí druhou – to se
v animované pohádce nedělá. Ale Disney všechny tak dlouho
přesvědčoval, že to vyjde, až mu lidé uvěřili.
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Neformální dílny pro animátory v roce 1934 zorganizoval
kreslíř Art Babbitt, potom se práce přesunula do studia. Uměleckého vedení animátorů se ujal Don Graham z Chouinard
Art Institute. Záleželo mu na tom, aby se hrdinové pohybovali
plynule, přirozeně a půvabně. Na kurzy nosil pohyblivé lidské
modely a vysvětloval na nich tajemství motoriky.
Celuloidová Sněhurka měla i svůj skutečný ženský pravzor.
Marjorie Belcherová (zanedlouho se proslavila jako Marge
Champion z tanečního dua Marge and Gower Champion)
místo ní klapala podpatky, jedla z mističky, zametala koštětem
a zapínala si knoﬂíky. Princ se měl podobat Douglasu Fairbanksovi.
V Hollywoodu ﬁlm překřtili na „Disneyovo šílenství“. Nejbláznivější bylo množství peněz, které se do něj nasypalo. Náklady se odhadovaly na dvě stě padesát tisíc dolarů a produkce
na osmnáct měsíců. Nakonec produkce trvala tři roky a spolkla
jeden a půl milionu dolarů.
Walt Disney zastavil svůj dům. „Šetření a kompromisy nepřicházely v úvahu, ačkoli to byla doba, kdy celá země bojovala
s krizí. Když rozpočet překročil všechny hranice, sám jsem
začal mít pochybnosti, jestli se podaří investované prostředky
získat zpět. A pak přišel šok. Můj bratr Roy mi řekl, že si musíme půjčit čtvrt milionu,“ vzpomínal v rozhovoru.
Kdo dá půjčku na kousky ﬁlmu? Fragmenty Sněhurky pustili Josephu Rosenbergovi z Bank of America. Když se světla
rozsvítila, Disney z jeho tváře nedokázal nic vyčíst. Rosenberg
vstal a mlčky vyšel z projekčního sálu. A pak konečně řekl:
„Walte, tenhle ﬁlm vydělá majlant.“
Navzdory krizi dostali téměř jeden a půl milionu dolarů.

BANG, BANG, UCH, OCH!
Evropa. Dva dny před Vánoci a den po premiéře ve Spojených státech si říšský ministr propagandy Joseph Goebbels
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poznamená do deníku: „Daroval jsem Führerovi dvanáct ﬁlmů
s Mickey Mousem. Velmi ho to potěšilo, ten poklad ho nadchl.“
Mickey je symbol cizí mocnosti, ale zároveň i někdo blízký.
Hitlerovi bylo sedmnáct, když vznikl první animovaný ﬁlm
Humorous Phases of Funny Faces. James Stuart Blackton v něm
přemlouval kuřáky k boji se závislostí. O čtyři roky později
mladý režisér Władysław Starewicz v Kovně experimentoval
s hmyzem. „Když jsem se pokoušel natočit boj živých brouků
roháčů o samičku, ukázalo se, že po rozsvícení reﬂektorů
strnou v pohybu. A tak mě napadlo své rytíře uspat. Oddělil
jsem jejich končetiny a rohy od trupu, a pak je znovu s pomocí
tenkých drátků připevnil na místo. Takto připravené loutky roháčů jsem oblékl do kostýmů a rajtek a do ruky dostaly rapíry.“
Starewicz je natáčel záběr po záběru. „Pohybují se, pohybují
se jako živé!“ Tak stvořil první loutkovou animaci.
Ale kreslené příběhy se divákům líbily víc. Dokonce i ty
úplně první: pes jí klobásu tak dlouho, až praskne. Zápletka
byla jednoduchá a většinou to už tak zůstalo. Hrdinové jsou
drceni, natahováni, shazováni z výšek, topeni, smaženi, sekáni
a tlučeni vším, co je po ruce. Bang, bang, uch, och! Nikdo
neumírá.
Hitler ty ﬁlmy miloval a jeho armáda na nich vyrostla.

ÁRIJSKÁ SNĚHURKA, PRÓFA ŽID
Za každý vtip, který byl použit v konečné verzi Sněhurky, dostávali animátoři pět dolarů. V době velké krize bylo možné se za
třicet pět centů dobře najíst. Nejvděčnějším terčem byli trpaslíci. Prófa, Rejpal, Kejchal, Štístko, Dřímal, Šmudla a Stydlín.
Nebo snad Škytka, Plešounek a Nešika? Seznam jmen na výběr
byl dlouhý a povahy se také měnily.
Gnómové u bratří Grimmů se od sebe ničím neliší. Celé
dny pracují pod zemí a neznají odpočinek. Disney tuto představu odmítl. Tušil, že trpaslíci diváky okouzlí, pokud budou
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originální. Nejvíc se odlišoval Šmudla – to je ten mladý: měl
odstávající uši, velké nohy a byl bezstarostný jako dítě, bez
vousů.
Trpaslíci byli nakresleni v pastelových barvách, aby nezastínili Sněhurku. Zářila v té době módní árijskou krásou – světlá
pleť a malý nosík (modiﬁkace – i po letech bude Sněhurka
kralovat jako panenka Barbie). Ale tváře měla moc červené.
Pracovnice oddělení barev tento defekt upravily a nanesly jemnou růž přímo na pás.
Hudbu hrál osmdesátičlenný orchestr. Poprvé v dějinách
kinematograﬁe se vydala jako singl. Kromě hudby se ve ﬁlmu
objevily zvukové efekty a dialogy. Disney se znovu projevil
jako průkopník.
Film trhal rekordy návštěvnosti, za tři měsíce si lístky koupilo dvacet milionů Američanů. A pak Sněhurka dobyla Evropu.
Distributoři svěřili dabing populárním hercům, písňové texty
překládali schopní básníci. V Polsku Marian Hemar.
Na stromě v lese seděl tchoř,
už bych ho býval chytil,
přišel jsem blízko, když on tu
zavoněl jako růže pyl.
Ach, nezpívej tu písničky nikdy už znova,
neslyšel jsem ještě v životě tak hloupá slova.
Děti se smály a šlágry si lidé notovali v dalších a dalších evropských zemích. Premiéry: únor 1938 – Londýn (zbytek Velké
Británie trochu později), březen – Francie, květen – Belgie
a Holandsko, srpen – Itálie (Benátský ﬁlmový festival), září –
Československo, Švédsko, Dánsko, říjen – Finsko, prosinec –
Maďarsko, Portugalsko a německojazyčné Švýcarsko.
V Německu se ﬁlm nepromítal, prý kvůli tvrdým devizovým
pravidlům. V Rakousku ano. Do role Sněhurky byla obsazena
rakouská rodačka Paula Wesselyová, hvězda studia UFA,
ovládaného NSDAP. Mezi jejími partnery byl i Otto Wallburg.
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Skvělý herec, ale syn židovského bankéře, takže nejdříve přišel
o angažmá v UFA a později v berlínském Reinhardtově divadle.
Oba z Německa emigrovali. Wesellyová přes Francii do Spojených států a Wallburg do Vídně.
Zahrál si Prófu.
Německo plánovalo, že anšlus v roce 1938 jim přinese i Sněhurku a sedm trpaslíků. Ale plány jim překazila rasa hlavních
představitelů. V Říši se ﬁlmy s Židy nepromítaly a v Rakousku
od 12. března také ne.
Rakouská verze Disneyovy superprodukce se v Německu
promítala až v roce 1950. (V Západním Německu, Východní
čekalo ještě třicet pět let.) Sněhurka-Wesselyová v té době měla
zakázáno vykonávat svou profesi. Uškodila jí role ve ﬁlmu
Návrat (Heimkehr), národněsocialistické agitce z roku 1941
o utrpení německé menšiny v Polsku. Stařenky bité biči, matky
s dětmi na rukou pod údery pažeb. Obraz polské degenerace.
Nábor polských herců měl na starosti Igor Sym, ředitel oﬁciálních varšavských divadel, kolaborant a agent gestapa. Známá
kauza. Odboj nechal Syma popravit v březnu 1941, v odvetě
Němci ve vesnici Palmiry popravili dvacet jedna Varšavanů.
Prófa-Wallburg utekl před nacisty do Holandska. Když
v březnu 1939 jedenáctiletá Shirley Templová předávala Disneymu Oscara (a ještě sedm malých sošek), hrál v amsterdamském kabaretu Joodsche Schouwburg. Ale jen do května 1940,
protože pak se začal schovávat. Někdo ho udal, byl zatčen.
Poté ho čekal prozatímní tábor pro Židy ve Westerborku, deportace do Terezína a odtamtud cesta do Osvětimi. Selekce.
Zemřel v plynové komoře.
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1943 /

V BIRKENAU, NA JINÉ PLANETĚ

Těsně před Vánoci 1943 stála dvacetiletá Dina Gottliebová
v Birkenau před dřevěnou stěnou baráku. Držela barvy a štětce.
Přemýšlela, co namalovat.
Jednou se tahle scéna bude kreslit tužkou, zaznamená tuší
a zvěční v počítačové animaci. Budou si o ní vyprávět uživatelé YouTube a fanoušci vzdělávacích disneyovských programů.
Dina ji popíše ve svědectvích, zprávách, rozhovorech před kamerou a na mikrofon.
Nikdy jsme se nesetkaly. V roce 2001 jsem ji v dopise prosila
o rozhovor, ale neodpověděla. V té době vedla spor se Státním
muzeem Auschwitz-Birkenau, a tak pro ni asi bylo těžké uvěřit
polské novinářce. O svém osudu ale vyprávěla mnoha jiným
lidem. A jak to tak bývá v příbězích o nejdůležitějších životních
okamžicích, občas přidávala nové detaily. Zemřela 29. července
2009.
Slova Diny Gottliebové jsem zapsala věrně. Pramenem,
z nějž čerpala, byla paměť. Ta vždycky není shodná s výčtem
faktů v kalendáriu, takový už je charakter válečných svědectví.
A určitě není úplná, v paměti si hodně necháváme pro sebe. Je
proto méně věrohodná?
Historie žije z paměti. Umírá, když s ní přestává vést dialog.
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„Řekla jsem si, že namaluju takovou verandu, jako kdybychom byli ve švýcarské chatě a dívali se na louku. A tak jsem
nakreslila zelenou trávu, modré nebe a obláčky. A na verandě
stylizované květiny v květináčích, tak plastické, že vypadaly
jako živé. Děti se na mě dívaly. Chtěla jsem namalovat tu
nejradostnější scénu, co znám. Už jsem se chystala nakreslit
krávy a ovce, ale zeptala jsem se: ,Co byste chtěly na louce?‘
Jednohlasně odpověděly: ,Sněhurku a sedm trpaslíků.‘ Byl to
ﬁlm, který jsem v Praze viděla sedmkrát, než nás deportovali,
protože mě zajímala technika animace. Byl také poslední, který
viděly děti. Samy si vybraly scény. Postavy si pamatuju dobře,
namalovala jsem Sněhurku tančící se Šmudlou, další trpaslíci
skákali a tleskali. Šlo o to, aby se děti měly na co dívat, ne jen na
prázdné stěny. S prosbou vymalovat vnitřek přišel Fredy Hirsch.
Nejdřív jsem se zeptala: ,Čím?‘ a on mě ujistil, že něco vymyslí.“
Fredy byl německý Žid s postavou atleta, sportovec a jistě
i olympionik, kdyby býval mohl. Vedl mládežnickou sionistickou organizaci. Holky na něj letěly, ale měly smůlu, protože
byl gay. Po přijetí rasových zákonů se přestěhoval do Československa, stal se instruktorem pražského klubu Hagibor. V roce
1941 byl deportován do terezínského ghetta.
Dina ho poznala o dva roky dříve v rodném Brně, kde se
dostala na Akademii výtvarných umění. Studovala graﬁku a sochařství. Po dvou semestrech musela studium přerušit – Židům
nebylo dovoleno studovat. Profesor Lichtak od sochařství ji
nenápadně zaměstnal jako asistentku.
Když už nebylo možné pracovat ani nelegálně, odjela do
Prahy. Petr Kien, židovský umělec vyhozený z Akademie, učil
mládež v synagoze na Vinohradech. Dina se znovu zapsala na
graﬁku.
„Jednoho dne jsme museli začít nosit hvězdy. Bylo nutné si
ji pevně přišít na plášť. Když jsem tak poprvé šla do školy, přemýšlela jsem, co dělat, kam s očima. A najednou jsem uviděla
muže – šel proti mně a také měl žlutou hvězdu. Usmáli jsme
se na sebe. Díky tomu jsem se cítila trochu lépe.“
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Dina studovala rok. Ve volných chvílích si tajně sundávala
hvězdu a mizela do kina.
Až z Brna přišla zpráva: matka jde do ghetta. A tak odjela
z Prahy a připojila se k těm, kteří se, namačkaní ve vlacích
a vagonech označených písmenem „U“, stali transportem. Byly
jí čtyři měsíce, když se rodiče, Richard a Jana, rozvedli. Otec
vychovával další děti s jinou paní Gottliebovou.
„Když jsem se narodila, dal mi jméno Anna Marie. A své
druhé dceři – Marianna. Asi aby se mu to nepletlo. Dina je
moje židovské jméno, změnila jsem si ho sama.“
První den v Terezíně – a devatenácté narozeniny. Zanedlouho
Dina potkala Hirsche a další známé.

ZLÝ FLAŠINETÁŘ BRUNDIBÁR
Terezín: klaustrofobické městečko, které „Führer daroval Židům“. Záhony, květiny, hudební pavilon a ukazatele „Lázně“
nebo „Park“, a v tom parku navíc dětské hřiště. A jídelní lístek
v čisté jídelně. A vybrané zboží ve výkladních skříních.
Jenže pouze jednou, když v roce 1944 přijela delegace Mezinárodního červeného kříže, který se zajímal o Židy ze západní
Evropy, protože sem nevozili jen ty české. Představení v ghettu
se muselo povést, proto už se začaly uvězněné děti na tuto
příležitost připravovat. Měly na ulici objímat velitele Rahma
a prosit ho: „Strýčku, pohraj si s námi.“ Odpověděl: „Dnes
ne, dnes nemám čas, ale zítra to napravím.“ A vytáhl z kapsy
plechovku sardinek. Na to měly děti zakřičet: „Zase sardinky?!“
Normálně to v Terezíně vypadalo takhle: žádné obchody,
jídlo na lístky, lidé dostávali hrnek řídkého mléka týdně; pořád bylo málo vody, a tak se brambory před vařením nemyly;
v barácích byli všichni namačkaní, řádily vši a štěnice; průjem,
tyfus; zima, protože v kamnech se netopilo.
Ghettem prošlo patnáct tisíc dětí. Rodiče vídaly jen navečer, když přicházeli z nucených prací v kuchyních, pekárnách
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a dílnách. Na noc se opět vracely do malých pokojů dětského
domova. Učitelé, kteří se dětem věnovali, je legálně učili výtvarnou a hudební výchovu, tajně pak matematiku, dějepis
a zeměpis. Hebrejština byla volitelná. Jeden žák vždycky
hlídkoval.
Vychovatelé dělali, co mohli, aby jim trochu zpříjemnili život.
Konaly se koncerty, představení a výstavy, dokonce i dětské
opery. Největším hitem byla nakonec inscenace Brundibára
s hudbou Hanse Krásy. Malí hrdinové Pepíček a Aninka vystupují na náměstí městečka. Vydělávají na mléko pro nemocnou matku. Pomáhá jim chytrý pes, obratná kočka a odvážná
vlaštovka. Skupinku vyhání zlý ﬂašinetář Brundibár (tak Češi
hovorově říkají čmelákovi). Všichni věděli, jak představení
chápat, a mělo desítky repríz. (Některé herce po letech našla
americká režisérka Hilary Hersteinová, když točila dokument
o holokaustu očima umělců. Film Spatřené těmahle očima v roce
2010 vysílala polská televize TVP. Mezi hrdiny byla i Dina Gottliebová.) Fredy Hirsch organizoval terezínským dětem soutěže
a závody. Dohlížel na jejich fyzickou zdatnost, ale také tu morální, protože ve zdravém těle zdravý duch. Nutil je cvičit, dbal
na hygienu, kontroloval uši, krky a nohy.
Básníci, umělci, novináři, spisovatelé i profesoři byli zavřeni
na malém prostoru. Měli tisíce plánů. Jen aby zapomněli, aby si
nepřipouštěli, co se stane. Ghetto zpívalo, cvičilo, poslouchalo
přednášky, natáčelo ﬁlmy, přelo se o komunismus a sionismus.
Milovalo se.
Dina po letech vypráví, že v Terezíně měla hlavu v oblacích.
První láska. Jejím klukem se stal o pět let starší Karel Klinger.
„Pocházel z vesnice a do transportu se přihlásil se zvířaty.
Vysvětloval esesákům, že neví, co s nimi má dělat. Pobavil je
a v ghettu dohlížel na stáje. Měl tam na půdě pokoj, ve střeše
si udělal okénko. Zasnoubili jsme se, na tajných schůzkách
jsme se z postele dívali na hvězdy a vymýšleli jména našich
budoucích dětí.“
Karla nechala v ghettu.
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Z Terezína stále odjížděly transporty „na východ“, které
spoluorganizovali členové Judenratu. V září 1943 se do nich
dostalo téměř pět tisíc lidí, v cestovních papírech byli opět
označeni písmenem „U“. Ve městečku bylo moc lidí na to, aby
se dalo vylepšit před návštěvou zahraničních hostů. Cesta trvala tři dny.
„Ve vlaku mi bylo úplně jedno, kam a proč jedu. Seděla jsem
tam a plakala. Vylezla jsem na deky a zavazadla, které vezli
z Terezína, u malého okénka, kterým přicházelo trochu vzduchu. Musím se k něčemu přiznat. Dole stál kýbl a tam lidé
dělali potřebu. Ale já jsem seděla nahoře a plakala, nemohla
jsem přece přestat, abych se vyčůrala, a pak plakala dál, tak
jsem to udělala. Jsem ráda, protože pak všechny ty věci dostali
esesáci. Vyčůrala jsem se tam nahoře na ty deky a zavazadla,
úplně v klidu a potají.
Koleje vedly do Osvětimi. Dobytčáky v noci zastavily a lidé
byli za křiku vyhnáni ven.
„Celou dobu jsem myslela na maminku, rozhlížela jsem se,
jestli ji někde neuvidím. A kromě toho jsem ničemu nerozuměla.
Měla jsem ještě svoje oblečení, jezdecké boty, ,rajtky‘ – jezdecké kalhoty – a nějakou košili. Každého jsem se ptala, jestli
mámu neviděl. Přišla nějaká dívka a říkala, že první transport
je s námi.“
A najednou – jako ve snu, přeludu, vidění – zázrak.
„Objevila se maminka, usmála se na mě a řekla, že vypadám
jako františkán. Měla jsem dlouhé vlasy a hnědé šaty se šňůrou
v pase.“
Z rampy jsme se obě dovlekly pěšky do sekce BIIb do rodinného tábora Terezín, tedy rodinného tábora terezínských
Židů v Birkenau.
„Ocitla jsem se na jiné planetě.“
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VELITEL KRADE DRÁT
Velitel Rudolf Höss se účastnil imponujícího projektu: Generalplan Ost. Po válce Němci obnoví nevolnický systém starý
tisíc let. Na vrcholu hierarchie stanou nacističtí pohlaváři
a příslušníci SS, noví faraónové a kněží vládnoucí poddaným,
vězňům a nevolníkům v táborech. O něco níže by se ocitli
němečtí osadníci, bývalí vojáci Wehrmachtu, germánský živel
na dobytých územích. Albert Speer ve Státě otroků vypočítal,
že kolonizace Východu bude stát život dvaceti devíti milionů
vězňů. Každý z nich by do smrti pracoval pro dobro tisícileté
Říše, stavěl moderní železnice, velké kanály spojující evropské
řeky, dálnice, továrny a farmy.
Osvětim byla vybrána jako cvičiště.
Höss přijel do Osvětimi na jaře 1940. Hned bylo všechno
špatně. „A já jsem přitom nevěděl, kde bych sehnal třeba jen sto
metrů ostnatého drátu. V ženijním skladu u hlivického přístavu
ležely hory takového drátu. Inspekci KT k tomu nebylo možno
přimět. A tak jsem si musel ten naprosto nepostradatelný ostnatý drát po kouskách ukrást. Kdekoli jsem ještě nalezl zbytky
polního opevnění, všechno jsem dal rozmontovat, bunkry rozbít, aby se bylo možno dostat k armovacím drátům.“
Nějak to zvládl.
Plán se rozběhl. V Osvětimi se objevil Otto Ambros, člen
vedení chemického koncernu I. G. Farbenindustrie. Prohlížel
si místa, kde by mohla vzniknout továrna na kaučuk a umělé
hmoty. Vybral si vesnici Monowice. Civilní správa Osvětimi
počítala s velkými penězi. Ujistila podnikatele, že ve městě
vznikne rezervoár židovské pracovní síly, kterou po vítězství nahradí němečtí kolonisté. Ambros si je vyslechl a podotkl: „Jen
škoda, že je Osvětim tak ošklivá.“ Perspektiva ho ale natolik
zaujala, že v roce 1941 napsal hlavnímu oddělení koncernu:
„Naše nové přátelství s SS je velmi plodné.“
Vzorové město pro pracovníky I. G. Farben navrhl Hans
Strosberg. Puntičkář, který měl všechno pod kontrolou. Pro
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každé sídliště rodinných domků počítal se čtyřmi řezníky,
pekaři a kadeřníky, pěti ševci a třemi krejčími (jeden z nich
s obchodem). K tomu tři pradleny, jeden sedlář, jeden autoservis, jedna drogerie a sedm potravin. A pro všechny obyvatele: tři kina, šest školek, pět základních škol a dvě střední,
stadion, muzeum německého osadnictví a čtyři stranické domy.
Svobodná povolání měli zastupovat tři praktičtí lékaři, dva
zubaři, advokát a notář a jedna porodní asistentka. Pro děti
mělo vzniknout sedm dětských hřišť, budova Hitlerjugend,
hřiště na fotbal a dva tenisové kurty. Mělo to být levné a pohodlné. Velmi čisté. Na Strosbergových nákresech se v šedých
kombinézách pohybují postavičky s košťaty, na zádech mají
písmeno „P“ – Polen.
Za sídlištěm kasárna. Vstup zakázán.
A za kasárnami KT Osvětim s největším apelplacem v Evropě – pro třicet tisíc otroků. Monumentální brána. Už ne
skromné „Arbeit macht frei“, ale germánské sochy – symbol
síly SS.
Ale myšlenka otrocké práce se v Osvětimi neosvědčila. Höss
sliboval, že vězni dosáhnou pětasedmdesáti procent výkonosti
německého dělníka. Ukázalo se ale, že nikdy nepřekročili třicet procent. Rozdílné zájmy. Koncern potřeboval pracanty, ale
tábor měl na starosti konečné řešení a sázel na vyhlazování.
Z rodinných domků nakonec nic nebylo. Na sochy nezbyl
ani halíř.
11. prosince 1944 se zástupci německých chemických gigantů
potkali na konferenci v Katovicích. Po diskusi se rozhodli, že
výkonnost je nízká, protože vězni jsou zřejmě hladoví. Bylo
rozhodnuto, že nejvýkonnější z nich budou dostávat více jídla
na úkor méně výkonných.
Teorii už se nepodařilo zavést do praxe. A Katovice byly za
necelé dva měsíce v rukou Rusů.
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BULDOK VLÁDNE
61016 – Dinino táborové číslo. Po válce tyhle číslice sázela v loterii, ačkoli jí je chirurg odstranil. Nedostala mundúr a zůstaly
jí vlasy. Muži také nešli dohola, kadeřník je všechny jen trochu
ostříhal. „Terezín“ nastoupil v KT Osvětim do tzv. šestiměsíční
karantény. Vězni měli vypadat jako civilisté a být důkazem toho,
že „východ“ neznamená konec. Protože i tady očekávali Červený kříž.
Lidé okradení o své věci, v cárech s číslem a hvězdou, ve
dřevácích nebo naboso se natlačili do stájí bez oken. Muži
a chlapci do těch se sudými čísly, ženy a děti – s lichými. Pryčny,
slamníky, špinavá deka a na zemi ušlapaná hlína. Šest set metrů
na sto třicet, barák vedle baráku. Tři latríny, v každé tři sta
devadesát šest kulatých otvorů v betonové desce, ve dvou řadách. Ráno je tam vedli na několik minut po barácích, sedělo se
zády k sobě. Tři umývárny, tedy vodovodní trubky nad zrezlým
korytem. Voda často ani nekapala. Dál už jen ostnaté dráty, příkop a strážní věže. A za nimi další bloky jako čtvrti a nejbližší
sousedé: z jedné strany část pro Židovky, hlavně z Maďarska,
z druhé strany karanténní tábor.
V baráku před branou rodinného tábora Terezín seděl s triedrem Rapportführer Fritz Wilhelm Buntrock (přezdívaný
Buldok) a odtud táboru velel. Nikdo si nemohl být jistý, že
mu nepadne do rukou. Chlubil se: „Kam udeřím, tam tráva
neroste.“ Mučil, podílel se na selekcích a týral ty, které vedli
do plynu. (Po válce byl odsouzen k trestu smrti, pověsili ho
v Krakově ve vězení v ulici Montelupich.)
O každodennosti v sekci BIIb rozhodoval Arno Böhm. Byl
to Lagerältester, tedy kápo – nejvýše postavený mezi vězni. Třicátník s táborovým číslem 8, který přijel s prvním transportem
německých kriminálníků. To oni tvořili „tým“.
Böhm měl dost jídla, protože okrádal vězně, vězeňkyně
nutil k sexu, často chodil opilý a při první příležitosti zbil
každého tak silně, jako když kope kůň. Tadeusz Borowski na
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něj vzpomíná v U nás v Auschwitzu. „Dlouholetý blokař, kápo
a lagerkápo, ten, který vraždil štubáky za to, že prodávali čaj,
a sázel pětadvacet ran za každou minutu zpoždění a každé
slovo pronesené po večerním gongu; týž, který starým rodičům
ve Frankfurtu psával krátké, ale dojemné dopisy o odloučení
a návratu.“
Ale Dina to s ním uměla, dokonce se spřátelili. „Na Böhmův
příkaz jsem nejdříve malovala čísla na baráky. Potom chodívali
do našeho rodinného tábora esesáci a dávali mi fotky svých
žen, snoubenek nebo přítelkyň. Podle nich jsem kreslila portréty. Proto mi Böhm přidělil samostatný pokojík, abych mohla
svobodně pracovat.“
Zkrácený popis typického rána v rodinném táboře podle
zprávy vězně Luďka Klacera: „V pět budíček za všeobecného
hluku, s nadávkami a všudypřítomnými údery holí. Během
půlhodiny se musíte obléknout, jít do umývárny, abyste zachytili několik kapek z vyschlých trubek, uklidit pryčnu a vypít
několik hltů hořké, vlažné tekutiny, abyste to stihli na tři čtvrtě
na šest na své místo v řadě na přepočítání na apelu. Všechno
v chaotickém zmatku, mezi bitím a křikem. Konečně je šest
a my živí stojíme rovně jeden vedle druhého v pětistupech. Těla
těch, kteří v noci zemřeli, jsou složená na zemi před vchodem
do bloku. Přešlapujeme z nohy na nohu, zmrzlí a hladoví, netrpělivě čekáme na signál, že je konec apelu, a formujeme se
do čet určených na různá pracovní místa.“
Práce na stavbě táborové cesty. (Tahali těžké kameny ze
vzdálenosti několika kilometrů. Kdo vzal malý, dostal pár ran
a takový kámen na záda, že ho zpátky nesli ostatní.) Práce
v tkalcovně (šití pásů na pušky z textilního odpadu), práce
u štípání slídy.
Ale k údivu a závisti jiných v KT Osvětim-Birkenau – stále žili.
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OBJEVUJE SE DON QUIJOTE
Oﬁciálně Dina ve svém pokojíku malovala propagandistické
a varovné nápisy. halt!, hygiena je tvá povinnost!, veš je
smrt! Neoﬁciálně pracovala na soukromých zakázkách.
O tu trochu štěstí se podělila.
„Poznala jsem Míšu Grünwalda, jedenáctiletého chlapce
z Prahy, který se do tábora dostal s druhým terezínským
transportem. Pozorovala jsem ho z okna, zalíbil se mi a rozhodla jsem se využít svého postavení, abych mu zajistila lepší
existenci. Byl to můj ,pipel‘. Nosil dřevo, zatápěl v kamnech,
díval se, jak kreslím a maluju. Vznikl i jeho portrét, ale asi se
nezachoval,“ řekla zaměstnanci muzea v Osvětimi. „Pipelové
byli především mladí chlapci, často objekty homosexuálního
zájmu různých vězňů. Pipla měl i Lagerältester Arno Böhm.“
Byl jím Erich Fischer, drzý uličník z Vídně.
Jednoho dne do Dinina pokojíku vstoupil doktor König.
„Připomínal mi Dona Quijota. Vysoký, štíhlý, dlouhé ruce, ve
špatně střižené a o číslo větší uniformě. Pomyslela jsem si, že
je to první přihlouplý esesák, kterého jsem kdy viděla. Zeptal
se, jestli se může posadit.“
Pak se občas stavil.
„Díval se, jak maluju, a Míša Grünwald mu připaloval. Doktor König byl závislý kuřák, kouřil ty nejlevnější a nejsmradlavější cigarety. To pasovalo k jeho nepadnoucí uniformě.
V rozhovoru byl milý, vtipný a vůbec se choval jako normální
člověk. Vyprávěli jsme si různé příběhy a vtipy, nikdy jsme se
nebavili o táboře.“
Několikrát si ale vzpomněl na svého spolužáka ze studií,
Josefa Mengeleho.
„Doktor König mu říkal král.“
Jindy vstoupil do Dinina pokojíku Fritz Buntrock s pohlednicí: ženský akt na pozadí vodopádu. Měla to do rána namalovat v životní velikosti. Pracovala rychle a celou noc. Dostala za
to cigarety a vyměnila je za chleba. Jedna cigareta – jedna porce,
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obvyklá cena. Další den jí Buldok přinesl obraz na opravu. Na
místě zrzavé kundičky zela díra.

NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
Sněhurka tančící se Šmudlou inspirovala k nové zábavě.
Na dětském bloku byla malá scéna a představení se hrála
dvakrát týdně. Jiří Fränkl napsal pro šestileté chlapce hru se
zpěvy o Robinsonovi Crusoe: „Kromě nás nestanula na tomto
ostrově lidská noha, ale já přesto věřím Pánubohu, že se vrátím
domů celý, do objetí maminky a tatínka.“ Předškoláci vyráběli
loutky z hadrů, které matky pašovaly z táborové tkalcovny.
K tomu se každý týden přidávaly soutěže v kreslení a skládání
básniček. Děti psaly opálenými konci dřevíček na kousky papíru vyhrabané ze smetí.
Tentokrát vznikalo představení, v němž se princezna a trpaslíci dostanou do tábora – s povinným happyendem a se
zpěvy. Sněhurka byla čtrnáctiletá dívka s neuvěřitelně krásným
hlasem, nejmladší děti cvičily role trpaslíků.
Dětský blok v baráku 31, školka a škola dohromady, byl
centrem duchovního života BIIb. Vedl ho Fredy Hirsch, děti
ho milovaly.
Jehuda Bacon, představitel jedné z rolí v terezínském Brundibárovi, dnes výjimečný izraelský umělec, vypráví:
„Nevím, jak se Fredymu podařilo Němce pro všechny ty plány
získat. Pravděpodobně využil jejich snahu zachovat zdání, že
se k nám chovali humánně.“
Nebo přesvědčil vedení tábora, že děti jen překážejí při práci.
Ať tak nebo onak, v baráku 31 se podařilo stvořit neexistující,
netáborovou skutečnost.
Jehuda Bacon: „Když jsme se tam dostali, cítili jsme se jako
ve snu, v ráji. Tam se o nás starali. Největší výhodou bylo to, že
jsme nemuseli stát v zimě a dešti na apelech. Počítání a nástup
probíhaly na bloku. Brzy ráno nás Fredy bral na sníh a cvičili
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jsme svlečení do půl těla. Lidé se většinou studené vody báli.
Fredy nás chtěl zkrátka zocelit a to bylo dobře.“
A opět – jako v Terezíně – se během legálního vyučování
probíraly počty a ruční práce. A během nelegálního pak výuka
české gramatiky a jazyka, angličtina, latina, dějepis a zeměpis.
Jehuda Bacon: „Měli jsme fyzika, který nám vysvětlil, co by
se stalo, kdybychom mohli letět na Měsíc. Tedy kdybychom se
dostali mimo zemskou přitažlivost.“
A opět stál některý ze starších kluků na hlídce. Mladším
byla ta konspirace představována jako hra, a tak se ochotně
zapojovali. Ale riziko tu bylo. Každé z dětí se mohlo za kus
chleba nebo z naivity prořeknout, esesáci se vyptávali.
Mezi blokem a rampou vzniklo hřiště. Vzpomíná na něj
Klára Nová:
„To bylo opravdu místo jako dělané pro dětské hry! Z jedné
strany plot z ostnatých drátů pod elektrickým proudem,
z druhé strany plynové komory a komíny, z nichž dnem i nocí
šlehaly plameny. Ve stínu té dusivé smrti si hrály děti a zpívaly
jasnými hlásky české lidové písničky.“
Ale děti hodně věcí chápaly. Pro blok 31 se vařily speciální
příděly.
Jehuda Bacon: „Jednou jsem měl za úkol ohřát je na kamnech. Říkali jsme: Ach, první porce polévky už je hotová. Pak
jsme se podívali z okna na krematorium a říkali jsme: První
porce už je taky hotová. Viděli jsme bílý dým a věděli vcelku
přesně, co to znamená. Kdy je to dým z lidského masa a kdy
z dokumentů.“
Mezitím se připravovalo sváteční představení o Sněhurce.
Dina: „Paruku pro královnu jsem vyrobila z černě vybarveného papíru a lokny jsem natočila kolem tužky.“
Na nedělní koncerty a představení rádi chodili i zaměstnanci
a dozorci. Sám Johann Schwarzhüber, vedoucí mužského tábora
v Birkenau, sem zval své hosty. Dmul se pýchou! Chodil sem také
Franz Lucas, lékař SS v terezínském rodinném táboře (po válce
byl odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky a tři měsíce).
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Jehuda Bacon: „I esesáci chtěli změnu.“
Brali děti na klín, mysleli přitom na ty své a rozněžňovali se.
Jiný byl jen Arno Böhm – když se mu něco nelíbilo, hvízdal.
Dětem to připadalo divné.
Konečně přišla premiéra. Herci zahráli a zazpívali alegorii na
pozadí disneyovských dekorací. Sněhurka sní otrávené jablko,
které jí darovala macecha, a usíná. Možná má noční můry, podlamují se jí nohy a svírá hrdlo. Dlouhý spánek, z nějž nemůže
uniknout, ale přece jen končí probuzením. Slunce, vzduch, les
a vedle ní krásný princ.
O táboře se ti jen zdálo, probudíš se a všechno bude v pořádku.
Dina: „Bylo to krásné.“
O pár dní později se jí doktor Franz Lucas zeptal, jestli by
dokázala nakreslit portrét. Odpověděla:
„Myslím, že ano.“

OBJEKTIVEM
V únoru 1944 zastavil před barákem džíp.
Dina: „Když jsem seděla v autě, byla jsem si jistá, že mě
zabijí. Řidič neřekl ani slovo.“
Jeli cestou plnou výmolů k bráně sekce BIIe. Pěšky prošli
kolem kozy určené k bití a zastavili se před lazaretem.
Josef Mengele, lékař Zigeunerlageru, se v mrazivém vzduchu
skláněl nad stativem a objektivem pozoroval vězně. Přiváděli
je po skupinkách, po šesti, po osmi.
„Neměla jsem tušení, kdo to je a jaké experimenty provádí.
Dívala jsem se, jak Cikány fotí, a viděla jsem, že není spokojený.
Pak mě doktor Lucas představil a řekl, že jsem malířka a dokážu nakreslit opravdu dobré portréty. Vysvětlil mi, že barevná
fotograﬁe není dokonalá a on by potřeboval zachytit přirozený
odstín barvy pleti.“
Pak se do toho vložil Mengele a nařídil Dině, aby se na Romy
podívala objektivem. Dokáže je zachytit takhle věrně?
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„Můžu to zkusit.“
Za chvíli ji mlčící řidič odvezl do rodinného tábora.

KŠEFTAŘ
Židům, které v září přivezli z Terezína, končila půlroční karanténa. Všichni byli nervózní. Otázka byla, co dál.
Zprávy přicházely výborné: jsou pod ochranou Mezinárodního červeného kříže, brzy je vymění a pojedou do zahraničí.
A také špatné: polská vězeňkyně, která přijímala jejich
transport, si vzpomněla na jednu příhodu se stařenkou. Ta
paní byla dementní a nebyla schopná uvést své údaje. „Nech
to být,“ mávl rukou Oberscharführer Chustek z politického
oddělení, „za šest měsíců i tak půjde do plynu.“
Tajemství plynových komor bylo střeženo, ale drby se šířily.
Krystalky otráví nejdříve spodní vrstvu vzduchu, u podlahy.
Postupně se cyklon dostává výš. Když je po všem, přichází
na řadu Sonderkommando. Za otevřenými dveřmi čeká hora
pošlapaných těl. Vespodu jsou kojenci, na nich děti, pak ženy
a starci, nahoře nejsilnější muži, podrápaní do krve v boji.
Dina zahájila přípravy. „Chtěla jsem získat jed, abych v případě nutnosti mohla umřít rychle a netrápit se.“
Znala esesáka Rennfahrera, který obchodoval s Böhmem
a jeho zástupcem Willym Brachmannem.
„Byl to typ kše"aře. Často někam odjížděl a něco zařizoval.
Jednou řekl, že jede do Prahy. Poprosila jsem ho, aby navštívil
mé známé. Po návratu řekl, že mě pozdravují a dali mu pro mě
nějakou drobnost, ale že ji někam hodil. Po válce se ukázalo,
že u nich opravdu byl.“
Jednou navrhl, že Dině pomůže utéct.
„Měl mě vyvézt z tábora v uniformě SS na motocyklu. Zvažovala jsem jeho nabídku, ale nakonec jsem ji odmítla. Nedůvěřovala jsem mu a bála jsem se, že mě po cestě zastřelí. Navíc
jsem nechtěla nechat matku samotnou.“
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PŘÁNÍ
Jed si potom sehnala přes Brachmanna.
„Rennfahrer mu doručil tři obálky s jedem, za což mu Brachmann samozřejmě dobře zaplatil. Jedna porce pro mě, jedna
pro matku a jedna pro něj. Schovali jsme je v baráku.“
Na konci února si Filip Müller ze Sonderkommanda přečetl dopis, který esesák Chustek nechtěně nechal ležet nahoře,
a vyděsil se. Krematorium se má připravit pro český tábor na
„zvláštní zacházení“. Šel s tím za kápem Kamińským, který patřil k odbojovému hnutí, a on mu řekl, že v krematoriu II už
jsou pece rozehřáté.
Informovali sekci BIIb.
Dina: „Zakrátko se roznesla ‚latrínová‘ zpráva, že celý terezínský transport půjde do plynu.“
Zabít tolik lidí najednou. Pro táborovou posádku komplikovaná operace. Velitel Schwarzhüber (po válce odsouzený k smrti)
přemýšlel, jak to nejlépe udělat. Nařídil připravit seznam všech
vězňů a říct jim, že pojedou do nového tábora v Heydebrecku
(Kędzierzyn-Koźle), kde budou žít i se svými rodinami.
Dina: „Někteří se dokonce těšili.“
Jenže ona věděla, co se stane. Kriminálníka Arno Böhma
právě z tábora propustili.
„Slíbil své přítelkyni, že až bude odcházet, ukáže nám, co
nás čeká. Dívali jsme se přes dráty. Ukázal nám sevřenou pěst
a ukazováček směrem nahoru.“
Dým.
Čekání na to, co se mělo stát, trvalo týden.
„V té době se zastavil doktor König a všiml si mé apatie.
Řekla jsem, že čekáme na transport a že moc dobře vím, co
ten transport znamená.“
Protestoval. Nic se nám nestane, prosí, abych mu věřila. Jako
důkaz nechal objednávku – fotograﬁi své ženy a dětí. Nakreslit
portrét trvá měsíc. Dina začala doufat. Kdyby u ní cestou do
plynové komory ty fotograﬁe našli… König riskoval hodně.
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Za čtyři dny ji pozvali do Krankenblocku. V nemocnici probíhalo velké sčítání. Sestra pod vedením Mengeleho zapisovala
jména dvojčat. Byla tam ještě zapisovatelka a židovský vězeň,
lékař Helmann. Usmál se na Dinu a řekl: „Na přání doktora
Mengeleho nepojedeš s transportem na práci.“
Odpověděla jsem: „Chci žít, ale co bude s mou matkou?
Bez matky nepůjdu. Všichni se na mě podívali, jestli jsem se
nezbláznila. Doktor Helmann mi vysvětloval, že moje matka je
mladá a může pracovat. Mengele požádal o její táborové číslo.
Nepamatovala jsem si ho, tak poslal pro matku zapisovatelku.
Přišla a ukázala číslo. Dal ji na ten seznam. Ale pořád jsem ještě
nevěřila, že jsme zachráněné.“

OBÁLKY
Fredy Hirsch si jednou sedl na teplý zděný komín od kamen,
který procházel středem bloku, a obrátil se na spoluvězeňkyni
Zuzanu Růžičkovou. Mluvil spíš k sobě než k ní: „Vzpomínáš si, jak nás v Terezíně fascinoval sionismus? Podívej se na
ty lidi tady. Kdo to je? Sionisté? Asimilovaní? Radikálové?
Komunisté? Všechno, co pro nás bylo důležité, už dnes není
aktuální. Jsme lidé – nazí a ubozí. Masaryk byl velký člověk.
Humanismus je jediná cesta.“
Prezident Tomáš Garrigue Masaryk, otec svobodného Československa. Filosof, humanista a volnomyšlenkář. „Rozčilení
není program,“ opakoval. Nepřítel německého idealismu
a marxismu. „Dějiny nás učí, že všechny státy padly kvůli šovinismu, ať už to byl šovinismus rasový, politický, náboženský
nebo třídní.“ Na 7. března připadalo výročí jeho narození, a tak
se dětský blok chystal slavit.
Ale ráno bylo ohlášeno, že se vězni ze zářijových transportů
musí přestěhovat do sekce BIIa, tedy do karanténního tábora,
k sousedům.
Stěhování. Chaos a zmatek. Čas na jed od kše"aře Rennfahrera.
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Lagerältester Willy Brachmann měl napilno, běhal tam
a zpátky. Dina k němu přistoupila: „Willy, neblázni. Pojďme
do tvého pokoje a vezmeme si to.“
Proč právě s ním chtěla umřít? Když z tábora propustili Arno
Böhma a přišel Brachmann, všichni si oddechli. Byl mírnější,
zejména na děti. Ale byla Willyho dobrota důvodem k tomu,
aby spolu umřeli? Žila s Brachmannem, tedy spíše – jak se
vyjádřila – „patřila mu“. Byla zamilovaná? Spoléhala na tajně
uzavřenou dohodu? Nebo když se umírá, už je člověku všechno
jedno?
„Ano, ano, půjdeme do pokoje, ale teď se musím postarat o ty
lidi,“ odpověděl Dině. Napadlo ji, že si jed nechce vzít. A tak
našla matku a schovaly se v pokoji Lagerältestera.
„Otevřely jsme obálky a nic v nich nebylo. Ještě jsem hledala,
říkala jsem si, že je to silný jed a stačí ho velmi málo. Ale nikde
nic. Když přišel Willy, řekla jsem mu: ‚Podívej se sem na ten
papír.‘ Willy se podíval do své obálky a také byla prázdná.
Zlobil se, ale je možné, že to předstíral.
Šly jsme do karantény. Celou dobu jsem se třásla. Seděla jsem
s mámou nahoře, na posteli. Třásla jsem se a přemýšlela o tom,
že jsme naposledy spolu. Seděla tam s námi vězeňkyně, která
krásně zpívala a najednou si začala prozpěvovat Wenn der Herrgott net will, nutz es gar nix (Když Pánbůh nechce, už nic nepomůže).
To mě moc neuklidnilo. Byla tam ještě mladá matka z Prahy.
Jako první z našeho transportu porodila dítě. Seděla tam i s ním.
V pět odpoledne stěhování skončilo. Ženy a muži zvlášť.
Apel a zákaz opouštění baráků – Lagersperre. Od plynových
komor bylo až do rána slyšet motory náklaďáků.
Čekaly jsme, až zastaví u našeho bloku. Ale v té době přijel
maďarský transport a jely pro něj. Byla jsem ještě živá, slezla
jsem dolů z pryčny a tam seděla ta mladá matka a kojila. Usmála
se na mě. Měla modrý šátek a vypadala jako Madona. To dítě
už bylo krásné a silné, byly mu dva měsíce.“
Druhý den, 8. března, Rapportführer Fritz Buntrock obcházel baráky karantény.
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„V poledne přišel s papírem a četl jména, především dvojčat.
Matka a já jsme byly poslední. Vzpomínám si, že když přečetl
naše jména, padla jsem na postel. Neomdlela jsem, ale na chvíli
jsem ztratila vědomí. Pak šel dál, na další blok, a nám řekli,
abychom se postavili do řady a odešli.“
Kdo zůstal v baráku, toho čekala smrt. Zůstalo tam tři tisíce
sedm set devadesát lidí.
Vybraní vězni pochodovali k bráně, bylo jich sedmdesát.
Nejdřív dvojčata, klamavě podobná sobě navzájem, i ta méně
podobná, dvouvaječná, za nimi pár lékařů, Dina a její matka
Jana. Z karanténního tábora se vrátili do rodinného tábora.
Chyběl Fredy Hirsch, ležel v bezvědomí. Prý se mohl zachránit.
Sám, bez dětí. Spolkl luminal, přátelé pro něj hledali mléko
jako protijed, ale zemřel.
Dina o incidentu u brány:
„Najednou se objevil rumunský esesák a mával nějakým
papírkem. Dal ho Buntrockovi a ten vyvolal jméno Ericha Fischera. Malý drzý uličník z Vídně, který byl Böhmovým piplem.
Esesák řekl: Pojď, půjdeš s námi. Erich odpověděl, že jen
s mámou a tátou. A esesák si před něj klekl a prosil: Vždyť víš,
kam ten transport jede. Erich se rozplakal, Buntrock se začal
cítit divně. Erich ukázal prstem nahoru, obrátil se a šel zpátky
do tábora.“
Tu noc zemřel. Tři tisíce sedm set devadesát.
Dina s matkou se vrátily do sekce BIIb.
„Někdo mi řekl, že mi zešedivěly vlasy.“

DÝMČIČKA
Od té doby už Dina netrávila mezi svými moc času. Každé
ráno pro ni na kole přijížděl Oberscharführer Ludwig Plagge,
kterému se přezdívalo Dýmčička (v roce 1947 ho krakovský
Nejvyšší národní tribunál odsoudil k trestu smrti). Z terezínského tábora jeli do Zigeunerlageru, a odtamtud do takzvané
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Sauny. Několik sprch, místnost na stříhání vězňů a ordinace
doktora Mengeleho.
Barák skoro na konci táborové části. Dlouhá cesta přes nejtajemnější část Birkenau.

SBĚRAČKY A HOTENTOTKY
Romové obývali sekci BIIe už rok, ale ne každý vězeň to věděl. Jednou na ně narazily sběračky kopřiv. Každý den šly na
jiné místo mimo tábor a jinou cestou se vracely s jídlem. Až
najednou zpoza ostnatých drátů „vyhlížejí Cikáni, ustrojení do
velikých klobouků a do jezdeckých bot, se stopami své cikánské
krásy, kterou si zachovali ve svých kadeřavých vlasech, černých
knírech a fajčičkách. Když přišli do tábora, nic jim nesebrali.
Vedle nich jsou jejich ženy v řasnatých květovaných sukních,
v pestrých korsetech obepínajících prsa, s řadami korálů a zlatých mincí, navlečených na řetízky, s náušnicemi, tiše zvonícími
v uších,“ píše v Dýmech nad Birkenau Seweryna Szmaglewska.
Dva světy. My – v mundúrech a dřevácích, s oholenými
hlavami. Bez žádných známek osobnosti, osamělí ve velkém
mraveništi. A oni. Exotičtí a neskuteční. Divadelní kostýmy
a chřestění náramků, šustot sukní.
Lidská zoo.
Příběh podobných zvěřinců je starý jako zámořské cesty.
V 19. století vznikaly pro peníze, ve 20. století z lásky k eugenice.
Etnograﬁcké expozice divochů, černošské vesnice s Núbijci a Samoany, v Londýně hotentotská Venuše, kterou vodí v cirkuse
na laně za šilink. A v parku v newyorském Bronxu stojí klec
s Pygmejem a nápis „Chybějící článek“. Rarity. Lidé je milují
od Marseille po Antverpy a od Stuttgartu po Varšavu. V Paříži
si v roce 1931 během Mezinárodní koloniální výstavy koupilo
lístky na přehlídku nahých Afričanů třicet čtyři milionů diváků.
V Birkenau si sběračky kopřiv všimly, že „Cikánky jsou neslýchaně špinavé. Svá damašková a hedvábná roucha nesvlékají
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ani večer, kdy uléhají vedle svých mužů, nemyjí svá tmavá těla,
nečesají své ebenové černé vlasy. Mezi nimi běhají děti. Docela
malé, zpola nahé, pod houští černých kadeří, nebo větší, ustrojené jako jejich rodiče. Cikáni – děti lesů a polních cest – národ
bez vlasti.“
Chovají se nedospěle. „Nedělají si nic ze zákazů esesmanů
a jdou docela blízko k drátům, aby se podívali na ženy, které
kráčejí kolem. Ve své neznámé řeči něco hlasitě vykládají,
na něco se vyptávají, v jejich výrazných tvářích se zrcadlí
mnoho citů.“
Ale jakých?
Velitel KT Osvětim Rudolf Höss v autobiograﬁckých zápiscích Velitelem v Osvětimi přemýšlí: „Většina Cikánů, pokud
jsem mohl pozorovat, vazbou vzdor nepříznivým poměrům
psychicky nijak zvlášť nestrádala, pokud ovšem odhlédneme
od touhy být na cestách, nyní spoutané.“
(Ze sekce BIIe je výhled na krematoria šlehající oheň
a rampu, kde probíhají selekce Židů. V noci jsou dráty pod
proudem. Někdy i ve dne, ale nikdo neví kdy. Žádné stromy.
Prostředkem vede cesta – mokré nebo vyschlé bláto a kolem
dřevěné baráky. Kdyby se znovu předělaly na stáje, do každé
by se vešlo padesát cikánských koní. Mezi prkny jsou spáry, za
nepřízně počasí tudy dovnitř sněží a prší. Uvnitř zděný komín
procházející barákem. Rozděloval místnost na dvě části, byl to
stůl, ale ne kamna, protože netopili ani v zimě. Po obou stranách stály třípatrové pryčny. Ženy se je snažily trochu zabydlet
a zakrývaly je červenými dekami.)
Podle Hösse však Romové „na stísněné ubytovací podmínky,
na nevyhovující hygienické poměry, zčásti i na nedostatečnou
stravu byli při svém primitivním životě, jaký dosud vedli, zvyklí.
Ani nemoci a vysokou úmrtnost nebrali tak tragicky.“
(V romském táboře zemřelo každý měsíc více než devět set
lidí: na tyfus, průjem z hladu, spálu a záškrt. Umíralo tu nejvíce
dětí z celého Birkenau. Už ani nebyly zvyklé na jídlo a neptaly se po něm, všechny jen chtěly pít. Nedalo se je žádnými
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výhružkami ani prosbami odradit od pití špinavé vody. Když
už nemohly chodit, plazily se v noci z pryčen, tajně lezly ke
kýblům a pily vodu na mytí.)
Velitel: „Nikdy jsem si u Cikánů nevšiml temných, nenávistných pohledů. Když někdo přišel do tábora, vyšli z baráků,
začali hrát na hudební nástroje, vyzvali děti, aby tancovaly
a předváděly své obvyklé kejkle. Celou svou podstatou totiž
zůstali dětmi, byli překotní v myšlení i jednání.“
Lišili se od západních lidí.
Měli ale určité nadání, a to se občas hodí.
„Buď je svátek, nebo není, a ty spíš! Hej, muziko. Hrajeme,
nebo umřeme. Otevřenými dveřmi dovnitř vtrhlo pronikavé
vřeštění cikánské kapely. Dvě mladé Cikánky, které měly přes
ramena uvázané barevné šátky, začaly tančit na prahu a proplétaly ruce nad hlavou,“ čteme u Tadeusze Borowského.
Höss měl s Romy hodně problémů. „I když jsem se s nimi
v Osvětimi nemálo nazlobil, byli to přece jen vězni mi nejmilejší – pokud to tak vůbec lze říci. (…) Nejžádanějším umístěním pro ně bylo transportní komando, to se všude dostali,
mohli uspokojit svoji zvědavost – a měli příležitost ke krádežím. Toto nutkání krást a potulovat se je jim vrozeno a nelze
ho z nich vykořenit. Mají také zcela jiné morální náhledy. Krást
neznamená v jejich očích absolutně nic zlého. Nedokáží pochopit, proč jsou za to trestáni.“
Scéna z Dýmů nad Birkenau. Na jednom z úseků probíhá
akce odvšivování. Ženy vycházejí z bloků, ale hlídají si své
poklady. Lékař esesák vběhne mezi ně. „Vyrve jim z rukou vše,
co v nich drží, a hodí do příkopu. S břinkotem tam letěly misky
a lžíce, za nimi letěl chléb, porce margarínu nebo salámu, co
která měla. Nesmí se obrátit k příkopu. Lékař je veliký a silný,
ruku má těžkou.“
Straky v hejnu.
Nikdy neřekly, jaké to bylo: přikrást se, přiskočit, popadnout
něco a zmizet. I jejich muži, nastrojení do klobouků, po válce
o Zigeunerlageru mlčeli. Vypovídali za ně jiní.
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Tadeusz Joachimowski, polský vězeň, pracoval několik
týdnů „na cikánském“. Všiml si něčeho zvláštního a ve svých
vzpomínkách na to upozornil. Esesáci se k Romům chovali
jinak než k ostatním vězňům.
„Úplně lhostejně, jako k mase, v níž nerozlišovali jednotlivé
lidi. Nenutili je k práci, nebili, zkrátka si jich nevšímali nebo
se jim vyhýbali. Samozřejmě se to netýká esesáků, kteří měli
zvláštní zadání.“

RODOKMENY
Joachimowski byl „šrajbr“ v Osvětimi I. Na jaře 1943, když
vznikala romská sekce, dostal rozkaz. S jinými písaři má zaevidovat nově příchozí. Vstoupili do prvního baráku zkraje. Téměř
všichni tam byli bez bot, bosýma nohama udusávali studenou,
špinavou zem. Strašný, dusivý smrad. Nevydrželi to.
Stoly rozložili pod širým nebem. Kápové postavili Romy
do pětačtyřiceti řad po deseti. Pak se na ně šrajbr podíval lépe.
„Byli různě staří. V ostrém slunci všichni bez výjimky vypadali velmi špatně. Ten odstrašující vzhled byl také daný tím,
že od té doby, co je přivezli z Říše a vykoupali se v táboře
v mužské sekci BIb, už neměli možnost se umýt a od té doby
uplynul více než týden. Navíc byli nevyspalí a podvyživení.“
Jak se ukázalo, písaři dostali těžký úkol: chyběly údaje o více
než polovině dětí, rodiče si z nich dělali blázny. Ale kolonka
musela být vyplněná. Na politické oddělení a do hlavní kanceláře tak poslali výmysly.
V osobních kartách se našlo místo na zvláštní záznamy
o vojenské službě a vyznamenáních. Písaři mezi Romy našli
veterány z první světové války a vojáky wehrmachtu, čerstvě
vyznamenané za statečnost na Krétě, Krymu a u Sevastopolu.
Táborový odboj poslal za dráty zprávu o „Zugangu“ – nových. „Jednou po příjezdu transportu z Německa se nějaký
esesák choval k jednomu Romovi hrubě. Ten vyskočil a vrhl
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se na něj: ,Ty zbabělče, bojuješ tady s ženami a dětmi místo na
frontě, já jsem byl raněný u Stalingradu, mám vyznamenání
a vyšší hodnost než ty, jak si na mě dovoluješ šahat?!‘ Esesák
odešel jak zpráskaný pes.“
Asimilovaní seržanti se chlubili Železnými kříži a obyčejnými Romy pohrdali. A co teprve vězni jiných národností, kteří
v táboře něco znamenali. Po čase přejali jejich funkce: znali
jazyk, chápali, co je to disciplína, dokázali dát jiným co proto.
Nejdříve všichni tvrdili, že uvěznění je omyl a půjdou ven za
pár dní. Několik z nich opravdu pustili. Dokonce ani táborové
gestapo nevědělo, co si s tím bláznivým stádem počít.
Problém totiž je, že Romové se pokládají za Árijce.
V roce 1936 dostal Himmler nápad. Romy je nutné roztřídit.
Oddělí se zrno od plev a ty rasově čisté zavřeme do rezervací.
Ať si tam žijí po svém, relikt minulosti a předmět zkoumání.
Nevyužitelný zbytek je potřeba vyhladit. Stačilo už jen stanovit
kritéria třídění. Reichsführer SS se s tím obrátil na Roberta Rittera. O Židech psala celá armáda německých vědců, o Romech
jen on. Neurolog, psychiatr a antropolog univerzitní kliniky
v Tübingenu zkoumal romskou genealogii do desátého kolene.
Ritter založil hned dvě centra, Výzkumný ústav rasové
sociální hygieny a biologie a Institut kriminální biologie. Na
začátku dostal od policie v Mnichově devatenáct tisíc složek.
Žeň bavorského zákona o boji proti Cikánům z roku 1926 (cizí
vyhostit, místní zavřít v domech nucené práce a děti umístit
v ústavech). Akce vyžadovala informace: osobní údaje, doklady,
místa pobytu, trasy cest, dobytek, rodinné a rodové vazby.
V roce 1942 už znal Ritter rodokmeny třiceti tisíc Romů z tzv.
Velkého Německa. To byli téměř všichni. Titánská práce. Ale
konečně měl každý svou přihrádku.
Z – čistokrevný Cikán
ZM+ – více než půl-Cikán
ZM1 – napůl Cikán, napůl Němec
ZM2 – napůl ZM1, napůl Němec
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MZ – více než půl-Němec
NZ – ne-Cikán
Ritterovi pomáhala štíhlá, skromná dcera drážďanského
úředníka. Donedávna byla Eva Justinová obyčejnou ošetřovatelkou s malou maturitou. Pracovala v sirotčinci St. Josefspﬂege v Mulﬁngenu, kde jí svěřili malé Romy. U Rittera začínala jako praktikantka při rasových expertizách. Prý trochu
mluvila romsky. Měřila romské hlavy na loukách a lesních
paloucích a usmívala se na děti. Chránila je před deportací,
dokud neprošly výzkumem.
Šedý průměr, ale rychle povýšila až na asistentku šéfa. Téma
začala zpracovávat na doktorát. „Cikáni se nemohou integrovat s německou společností, protože mají primitivní myšlení,“
psala. „I když se je do společnosti pokoušíte začlenit, ovlivňovat je zvýšením úrovně osvěty, zůstávají i nadále asociálními
bytostmi.“ Závěr: „Z pohledu dodržování rasové čistoty by
se mělo u mužů usilovat o úplnou likvidaci rozmnožovacích
schopností.“
Fixovaná na sterilizaci. Její šéf měl jinou úchylku. Nejnebezpečnější jsou německo-cikánská manželství, z dětí pocházejících z podobných svazků vyrůstají analfabeti, kriminálníci
a děvky. A jako by toho nebylo málo, nemocní vytlačují zdravé.
V rakouském Oberwartu v letech 1890–1933 romská populace
vzrostla o čtyři sta procent, ale místní jen o dvacet!

WERNER MILUJE A HLEDÁ
Romové se už nemohli ženit s Němkami. Žáci museli odejít ze
škol, řemeslníci z dílen, úředníci z pošt a dráhy, vojáci z armády.
Kouzelníkům, hudebníkům, tanečníkům, cirkusákům a majitelům tančíren sebrali koně. Měli vyhrazené zvláštní obchody
a hodiny nákupu. Kastrovali je, a pokud se bránili, končili za
dráty Ravensbrücku a Dachau.
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Když začala válka, vyhnali německé Romy do Generálního
gouvernementu. Bez střechy nad hlavou se toulali po Polsku,
které se němčiny děsilo. Nakonec je sebrali a zavřeli v židovských ghettech a narychlo vybudovaných lágrech.
Gefreiter Werner Soetebier v té době dobýval Francii. Když
se vrátil z fronty na zaslouženou dovolenou do Hamburku, už
tam svou krásnou romskou snoubenku Bertu Bambergovou nenašel. Byla deportována. Napsal tedy generálnímu guvernérovi
Hansi Frankovi: „Velmi dobře znám svou snoubenku a opravdu
se vyrovná německým ženám. Sám většinou Cikánů pohrdám,
protože jsou to paraziti na těle národa. Tato žena se náhodou
stala manželkou Cikána, kterého nikdy nemilovala. Ten člověk
byl spravedlivě potrestán. Zemřel v koncentračním táboře po
dvouletém trestu. Moje snoubenka ani ve svých jednatřiceti
letech nezošklivěla, a to je mezi Cikány výjimečné.“
Prosil guvernéra o pomoc a uvedl všechny Bertiny údaje,
včetně adresy. Odpověď: „Pro Vás jako Němce je neospravedlnitelné, že jako svou životní družku uvádíte ženu s menší
rasovou hodnotou a cizí krví.“ Otřepaná formulace, městské
úřady se už dávno korespondenčně ptaly Němců ve smíšených
manželstvích: „Jak si představujete další život se svou současnou ženou?“
Příběh lásky Wernera a Berty zachytil Jerzy Ficowski, básník
a romista. Konec: když Soetebier pochopil, že dopis Hansi
Frankovi byl jen pomýleným udáním, vydal se Bertě na pomoc.
Hledal ji v řadě prozatímních táborů a v zimě 1942 ji našel
v malém táboře Kozie Górky u Siedlec, kde na dvoře kolem
pumpy ležely hromady ledem pokrytých těl.
Berta zemřela na tyfus. Prý do poslední chvíle věřila, že ji
snoubenec zachrání. Werner na vlastní oči spatřil vyhlazovací
tábor a zastřelil se u lesní cesty.
Je to zvláštní, protože německou veřejnost přece na konečné
řešení připravovali. V „cikánské otázce“ odehrál Eichmannovu
roli Himmler. Po čase přestal fantazírovat o rezervacích, v nichž
by Romové žili jako zubři. Přijal Ritterův úhel pohledu: každý,
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kdo má v generaci prarodičů romské nebo smíšené předky, je
geneticky narušený.
V únoru 1943 přišel veliteli Osvětimi dálnopis z Pátého oddělení říšského bezpečnostního úřadu. Ohlašoval příjezd mnoha
tisíc Romů. Ale jen tuláků bez trvalého pobytu a práce.
Pery Broad, příslušník táborového gestapa: „Tato klauzule
existovala jen na papíře a nikdy se nedodržovala. Protože tyto
Romy nebylo jednoduché chytit, tvořily největší podíl umístěných v táboře jiné skupiny. Děvčata zaměstnaná jako stenotypistky v oddílech wehrmachtu, dělníci z Organisation Tod, žáci
konzervatoří a jiní lidé, kteří vedli slušný život, se najednou
ocitli v koncentračním táboře s vytetovaným vězeňským číslem.
A nejen to. Přímo z fronty byli odváděni vojáci, kteří dokonce
ani nevěděli o tom, že jsou romskými míšenci. Všem namlouvali,
že jedou do cikánské vesnice.“
V Osvětimi byli označeni černým trojúhelníkem – asociální.
Číslo začínalo od Z – Cikán. Kojencům se propichovaly nohy
a tetování sahalo od slabin ke koleni.

CÉLINE ZPÍVÁ
V Sauně vedle Mengeleho ordinace byla malá komůrka.
Dina: „Něco jako ateliér. Mengele mi dal vodové barvy,
štětce a blok. Ale já jsem ještě nikdy nemalovala akvarely, ve
škole jsme měli jen olejové barvy a tempery. Stojany nebyly, ale
dostala jsem dvě židle. Na jedné jsem seděla a na druhou jsem
postavila rýsovací desku. A začala jsem.“
Od výběru modelu, protože doktor nikoho neurčil, jen řekl:
„Běž a někoho si vyber.“ A tak Dina vyšla před barák.
„Vzala jsem prvního člověka, kterého jsem uviděla. Dívku
s umně uvázaným barevným šátkem.“
Práce jí trvala dva, tři dny. Levý poloproﬁl, pod ním informace: „Zigeuner-Mischling aus Deutschland“, cikánský míšenec z Německa.
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„Mimoděk jsem se tužkou podepsala: Dinah. Mengele si toho
všiml a neřekl mi, abych to odstranila. Moc se mi ten portrét
nepovedl, ale on byl spokojený. Dnes si myslím, že ten první
portrét byl nejhorší. Nedělala jsem si žádné skici.“
Akvarel, to je jen zdánlivě jednoduchá technika. Dina věděla, kolik zručnosti a cviku vyžaduje. Znala pravidla. Barvivo
(spojené arabskou gumou) se smíchá s vodou. Právě voda mění
intenzitu barvy. Bílá barva na paletě není, pro efekt světla se
využívá běl papíru. List nemůžete špinit tužkou, několik barevných skvrn – to už je celá kompozice. Každý dotek štětce
musí být dokonalý, protože je konečný.
Jistě se bála, ačkoli se o tom ve vzpomínkách nezmiňuje.
Stále byla naživu. Zachránil ji všemohoucí Mengele, přihlouplý
doktor König nebo Sněhurka? To je jedno, teď spoléhala na
talent.
Po úspěchu „Zigeuner-Mischling“ se s novou zakázkou vydala mezi stáje.
Chaos, shromáždění otrhanců. Jak prát bez vody, jak šít bez
jehel a nití. Esesáci „za trest“ hnali muže po štěrkové Lagerstrasse a křičeli rozkazy. Točit se dokola. Skákat v podřepu.
Svíjet se na zemi. Zpívat. Nejčastěji zpívali Das kann doch einen
Seemann nicht erschüttern, „To námořníkem neotřese“. Vyhublé
děti objímaly nástroje, housle a kytary se zdály být větší než
ony samy.
Od toho politováníhodného davu se odlišovala mladá
Romka s modrým šátkem kolem krku.
„Sundala jsem jí ten šátek a nařasila kolem hlavy. Poprosila
jsem ji, aby se trochu usmála. Na to mi odpověděla, že jí právě
zemřela dvouměsíční dcera, protože neměla mléko. A tak jsem
ji už o úsměv neprosila.“
(Všechny děti narozené v Zigeunerlageru zemřely. Bylo jich
tři sta sedmdesát osm.)
Ta dívka, Céline, onemocněla průjmy.
„Nesnášela brukev a černý chléb. Takže jsem pro ni poprosila
o bílý a na rozkaz Mengeleho jsem ho opravdu dostala. Byl
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tam takový vysoký muž, Čech, v bílém obleku. Číšník, obsluhoval doktora Mengeleho. Každý den mi nosil chleba. To jí
pomáhalo.“
Dina si s Céline šeptala.
„Zkoušela jsem zazpívat francouzskou písničku, ale zapomněla jsem ji. A ona mi pomohla. Znala slova, musela to být
Francouzka. Vypadala jako panenka z porcelánu, jako primadona. Dívala jsem se jí do očí a připadalo mi, že jí nahlížím do
duše. To se na obraze projevilo.“
Doktor jednou za čas kontroloval, jak si vede. Ačkoli se většinou vězňů nedotýkal, modrý šátek osobně zastrčil za ucho.
Odhalil ho. Důležitá část těla při zkoumání ras.
Ale kompozici uškodil.
„Kvůli tomu uchu je obraz divný.“
Mengele Célinin portrét přijal, ale řekl jí, že další typy vybere sám.
„Ti, které vybíral on, byli starší a méně atraktivní. Muži. Já
si vybírala ženy.“
Tentokrát se Dina schovala za primitivním malířským stojanem.
„Když jsem pracovala v cikánském táboře, nemusela jsem stát
na apelech, nemusela jsem kromě malování dělat nic jiného.
Když šel Mengele na oběd, také mi přinesl něco k jídlu. To
byla jediná doba, kdy jsem se v Osvětimi cítila jako člověk.
Malovala jsem pomalu.“
A tak to bylo. Dva týdny – jeden akvarel.

BEPPO BRÁNÍ NORDICKOU KREV
Joachimowski už vedl evidenci „na cikánském“ nějakou dobu.
Ale neviděl zatím nového doktora, který v květnu 1943 převzal
místní nemocnici. Konečně mu ho kolega ukázal.
„Šel po kraji cesty se svěšenou hlavou, jako by počítal kameny pod nohama.“
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Elegantní vzezření. Podmanivý vzhled a pohled. Zdál se
přístupný a lidský. Joachimowski se ale zmýlit nenechal.
„Mnohokrát se potvrdilo, že čím příjemněji esesák vypadal,
tím větší to byl ve skutečnosti vrah.“
Ze zájmu se za doktorem vydal.
Josef Mengele do tábora přišel na vlastní žádost, po několikaměsíční snaze. Byl ambiciózní a pracovitý, mladý, bylo mu
sotva dvaatřicet let. Prvorozený syn majitele továrny na zemědělské stroje. Otec měl sen: Josef s mladšími bratry vybuduje
rodinné průmyslové impérium.
Ale syna nelákala technika, nýbrž příroda, umění a hudba.
Psal. V rodném Günzburgu hráli během dobročinných akcí pro
sirotky jeho hry. Chvála za talent, inteligenci a vychování se jen
sypala. Charismatický Josef měšťanské prostředí přerostl. Nesdílel otcův vlažný vztah k Hitlerovi a vystoupil do Stahlhelmu.
Stahlhelm byla organizace, ale především ocelová helma.
Byla pro vojáky z velké války roku 1914 tak důležitá, že si ji
později dali na prapor. V piklhaubnách byli bezbranní, šrapnely jim trhaly lebky a tříštily zátylky. Proto kapitán Friedrich
Schwerd (v civilu profesor Technického institutu v Hannoveru)
navrhl novou ochranu hlavy. Použil jeden kus chromniklové
oceli a vytvaroval ho tak, aby chránil i krk a oči.
Stahlhelm sloužila německé armádě od bitvy u Verdunu
v roce 1916. Dočkala se řady inovací a její verze M1935 se vyvážela do konﬂikty zmítaného Španělska a do Číny, kde bojovali
komunisté s národovci z Kuomintangu. Stala se symbolem
německé vojenské síly, tak byla výjimečná a nezaměnitelná.
(Z tohoto důvodu ji později odmítlo Západní Německo.)
Ve výmarských dobách, kdy bylo Josefu Mengelemu dvacet
let, symbolizovala ocelová helma pýchu a naději. Proto její
jméno použil v roce 1918 svaz válečných veteránů, nacionalistů, kteří byli nepřáteli republiky. Zanedlouho veteráni začali
přijímat další členy. V roce 1930 měl Stahlhelm půl milionu
příslušníků a byl největší paramilitární skupinou v zemi. Po
třech letech byla organizace spojena s SA.
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Mazánek rodiny Mengelových mezi nacisty, ve službách teroru.
Co se dá dělat. Stejně ho doma milovali a láskyplně mu říkali
Beppo. Italská zdrobnělina od Giuseppe, známá vzdělaným
lidem – tak se jmenoval hlavní hrdina italské Byronovy básně.
Po maturitě, kterou Josef složil v roce 1930, studoval medicínu ve Frankfurtu a ﬁlosoﬁi v Mnichově. Setkal se s přednášejícími fascinovanými eugenikou, kteří názory anglického
vědce Francise Galtona upravovali pro nové potřeby. Nešlo
tu už o předcházení dědičným nemocem, boj s alkoholismem,
hygienu práce a sport. Cílem byla rasová genetika a její evangelium: svatá nordická krev, která se nesmí míchat s žádnou jinou.

ČERNÝ ODZNAK ZA ZRANĚNÍ
Evropské eugenické spolky vyzývaly zdravé, schopné a bohaté,
aby se množili. V Německu na přesvědčování nevěřili. Na mnichovské univerzitě učil studenty doktor Ernst Rüdin: lékaři
mají povinnost zničit život, který nemá hodnotu. Především židovské životy, protože to je pochybná směska černochů, Arabů
a bílých. Profesor eodor Mollison odhaloval semitské předky
podle fotograﬁí.
Nadšenci pro zdokonalování lidí chtěli mít co nejširší pole
působnosti. A uvědomovali si, že nejvyšším chovatelem je stát,
protože jen ten může zařídit, že se děti narodí lidem správným
a ne těm nehodnotným. Potřebovali tedy politiky a politici zase
vědce, aby to mohlo v praxi fungovat. Setkali se v Německu za
Hitlera. Teorie byla vyhlášena za dogma, zákony ho podpořily.
V módním oboru vynikal Institut dědičné biologie a rasové
hygieny frankfurtské univerzity. Spojoval výzkum s klinickou
praxí. Mengele, čerstvě promovaný lékař, doktor ﬁlosoﬁe
a zakrátko také medicíny, se tam dostal na doporučení Mollisona. V roce 1937 se připojil k týmu jednoho z nejlepších
evropských genetiků a zapáleného nacisty, profesora Otmara
von Verschuera. Stal se jeho asistentem. Školitel Mengeleho
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podporoval a předpovídal mu skvělou kariéru. Poslal ho na
antropologický kongres do Tübingenu k Ritterovi. Zapamatovali si ho tam jako tichého a distingovaného člověka.
Asistent chodíval i k Verschuerovi domů a nakazil se od něj
vášní pro dvojčata. Kdyby tak každá německá žena vždy rodila
více než jedno dítě! Spolu psali zprávy pro zvláštní tribunály,
které soudily Židy za sex s Árijkami.
(Po válce ve Frankfurtu jeden z židovských vědců odmítl
s Verschuerem spolupracovat, ale profesor byl příliš velký specialista na to, aby o něj přišli, a tak jeho akademická kariéra
pokračovala. Tentokrát zkoumal vliv radioaktivního záření na
lidský organismus.)
Mengele byl už v NSDAP, ale chtěl vstoupit do SS. Prověřili
jeho rodokmen a přijali ho. V roce 1940 byl zařazen do wehrmachtu. Přešel k Waﬀen-SS a jako polní lékař se vyznamenal
v divizi Wiking v bojích ve Francii a Sovětském svazu. Dostal
Železný kříž I. třídy za záchranu dvou vojáků z hořícího tanku
pod střelbou nepřítele, medaili Za službu německému národu
a Černý odznak za zranění.
Zranění od Donu. Tak vážné, že už se Hauptsturmführer
Mengele nehodil pro aktivní službu. Počítal s návratem k vědě.
Barona von Verschuera našel v Institutu antropologie, teorie lidské dědičnosti a eugeniky císaře Viléma v Berlíně (jeden
z ústavů byl později spojen s Institutem Maxe Plancka). Profesor si stěžoval na marasmus. Nedostatek klinických objektů.
Ale našli řešení. Existovala přece místa, kde analýzy a měření
mohly začít ihned.
Koncentrační tábory. Neomezené pole působnosti, nekonečné zdroje zdravotních potíží a poruch.
Nadřízení poslali slibného lékaře SS do největšího tábora
a dali mu Zigeunerlager. Ale plnil také službu na ambulancích
a v nemocnicích na jiných oddílech, a zanedlouho se stal hlavním lékařem, Lagerarztem. Vládl celému Birkenau.
Joachimowski ho potají pozoroval. Nový lékař pochodoval
po kraji cesty se svěšenou hlavou, jako by počítal kameny. Přišel
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k barákům 20 a 22. Nařídil vyvést sedm set Romů z oblasti
Białystoku. Poslal je do krematoria.
Profylaktika. Přitáhli tyfus.

KONÍČEK
Setkání v Sauně doprovázel každodenní rituál. Vždycky ráno
se sešel tým skvělých doktorů a sestřiček. Mengele si na rampě
mohl vybírat z odborníků, v polovině května 1944 si z maďarského transportu Židů vylovil Miklóse Nyiszliho, patologa s německými školami. Nechal ho pitvat ty, na nichž dělal své pokusy.
Nyiszli o Sauně: „Zajímavostí cikánského tábora je místní
barák určený k experimentům. Laboratoř vede dr. Berthold
Epstein, světově proslulý pediatr, profesor pražské univerzity.
Jeho asistentem je dr. Bendel, docent lékařské fakulty v Paříži.“
(Profesor Epstein během procesu s Hössem vypověděl: „Pamatuji se na svůj první dojem, který jsem měl po příchodu do
cikánského tábora. Zdálo se mi, že se nenacházím v Evropě,
ale v Súdánu, kdesi v hloubi Afriky.“)
Laboratoř byla vybavena moderními přístroji, to zařídila –
za podpory věčného kandidáta na Nobelovu cenu profesora
Ferdinanda Sauerbrucha – Německá vědecká společnost
a Institut císaře Viléma. Výzkumy v koncentračních táborech
sloužily armádě a farmaceutickým ﬁrmám, v Osvětimi se každý
lékař mohl věnovat své vášni. Profesor Carl Clauberg, autorita
v léčení ženské neplodnosti, vypracoval metodu neoperativní
sterilizace v masovém měřítku. Zapáleně vstřikoval ženám
dráždivý prostředek, který vynalezl Johannes Göbel z Schering
Werke, s nímž pracoval v táboře. Doktor Horst Schumann zase
ozařoval varlata a vaječníky nebo je zkrátka odstraňoval.
Mengelovým koníčkem byla dvojčata a liliputi, lidé s jedním
okem modrým a druhým hnědým nebo postižení. Zkoumal
rozdíly mezi Židy, Romy a zbytkem nebo jejich odolnost vůči
nakažlivým nemocem (těhotné nakazil tyfem, aby zjistil, jestli
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se nakazí i dítě). Všechny zvláštnosti lidské anatomie ho přitahovaly.
Sara Nomberg-Przytyková, polská Židovka, která pracovala
v nemocnici v Birkenau: „Jeho zálibou bylo vyhledávat ty, kteří
nebyli stvořeni k Božímu obrazu a podobě. Jednou k nám přivedl ženu se dvěma nosy, podruhé dívku s ovčí vlnou na hlavě
místo vlasů, jindy zase ženu s oslíma ušima.“
Nebo Ukrajince s neuvěřitelně dlouhým pohlavím. Vyšetřil
ho a po chvíli zábavy pro diváky nechal zastřelit.
Vězni se v Sauně dostávali do rukou odborníků. Přesné
přístroje jim měřily délku a šířku hlavy, nosu, dlaně, hrudníku a chodidel. Po antropometrii přišla na řadu morfologie:
krevní obraz a vzájemná transfúze u dvojčat, lumbální punkce.
Rentgen. Nakonec stomatolog (sádrové odlitky čelisti a zubů)
a v závěru laryngolog, očař a chirurg.
Dina: „Mengeleho asistentka byla vysoká, mladá a krásná
Polka. Taková veselá, Zoša se myslím jmenovala. Zapisovala
všechny údaje, cokoliv Mengele řekl. Měla také na starosti sbírat otisky prstů. Nejdřív Romům myla ruce éterem – musela
ale láhev dobře hlídat, říkala, že jí jednu ukradli a éter vypili.
Doktor si Dinu často volal, aby jí rozšířil obzory.
„Ukazoval mi rozdíly mezi různými typy Romů. Že árijský typ
má linii vlasů podle linie očí. Jak se modrá barva očí u Romů
liší od modré barvy árijských očí a které barvy jsou nejhlubší.
V rámci experimentů sbíral materiály pro knihu o fyzické podobnosti a vlastnostech tělesné stavby u Romů z různých zemí.
O tom se hodně mluvilo.“
Došlo jí, že její práce poslouží v knize jako ilustrace. Mengele si pečlivě prohlížel každý akvarel, někdy nařídil něco doplnit a bral si obrázky k sobě. Poklady schovával v zamčené
skříni z obavy před konkurencí. Trval na přesném zobrazení
skutečnosti.
„Při práci s výzkumnými objekty využíval knih a nákresů.
Měl vzorce pro stanovení barvy očí a kůže, přikládal je a prováděl výpočet. Jedním z popisů tvaru úst bylo písmeno M.“
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti
eReading.

