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PŘEDMLUVA
„Bude to dnes ještě někoho zajímat?“ zeptala se paní Eva Roubíčková při přípravě této publikace. Nebylo už všechno řečeno?
Terezínský deník není literární skvost Prima Leviho nebo Imre
Kertésze, není učebnicí dějin holokaustu, je především svědectvím
o osudu konkrétního člověka a současně autentickým historickým
materiálem, přibližujícím všední den v ghettu. Výjimečnost textu spočívá mj. právě ve skutečnosti, že se nejedná o „paměti“, ale o poctivý
deník z terezínského předpeklí, psaný bez znalosti věcí příštích. Je tak
fascinujícím a současně hrůzným svědectvím atmosféry doby – např.
v záznamu z ledna 1943 se píše: „…v blocích lidé pomalu umrzávají,
zejména na půdách, kde není vůbec možnost topení, přirozenou reakcí na tento stav jsou další transporty do Polska; horší než zde na
půdách to v Polsku (Osvětimi) být nemůže…“
Deník ale není jen pouhou – byť mimořádně působivou – dokumentací osudu jedné české Němky židovského původu, přibližuje
niterné pocity mladého člověka konfrontovaného s tragédií svých nejbližších a perzekucí celé židovské komunity. Tíživá realita vystavuje
zkoušce Evin žebříček životních hodnot a formuje ho. Vedle strachu
o fyzické přežití zní z deníku úpěnlivé: Budeme ještě schopni žít na
svobodě jako lidé? Eva Roubíčková trpěla, ale nesestoupila pod lidskou důstojnost a nenechala si vzít vnitřní svobodu ani tehdy ani
dnes. S odstupem říká: „Ptali se mě, jestli nenávidím ty Němce, ale
já nemůžu nikoho nenávidět. Pomstít bych se taky nedovedla. Ti, co
se mstili, ti třeba i s Němci spolupracovali a měli špatné svědomí…
a pak byli zase komunisty.“
Dvě desetiletí leželo asi dvacet sešitů deníku psaných těsnopisem
sudetskou němčinou bez povšimnutí. Až děti objevily matčin svazek
tajemných hieroglyfů při hledání dárků. Paní Roubíčková potom
manželovi deník nadiktovala a společně ho kvůli dětem přeložili do
češtiny. Na konci šedesátých let byly krátké výňatky z deníku publikovány v denním tisku. Celý rukopis však zůstal znám pouze úzkému
okruhu badatelů, třebaže v odborných článcích byl několikrát citován.
Až do tohoto vydání zůstával nejrozsáhlejším v češtině publikovaným


výtahem z deníku E. Roubíčkové výběr otištěný v Terezínských listech
v roce 1992, který uspořádal a poznámkami opatřil doc. V. Blodig.
Záznamy v deníku dokumentují tak důležité události jako popravy
v počátečním období existence ghetta, hlavní vlny transportů odvážejících znovu a znovu židovské vězně z Terezína na Východ – především do Osvětimi, pověstné sčítání vězňů v Bohušovické kotlině,
tzv. zkrášlování ghetta před návštěvou delegace Mezinárodního
výboru Červeného kříže, samotný průběh návštěvy a jiné. Stejně tak
na jeho stránkách nalezneme svědectví o každodenních starostech
a nemnoha radostech všedního dne vězňů, zejména však o represích
a tragédiích, které především určovaly ráz života v terezínském nuceném společenství. Nejblíže popsala autorka život v zemědělském
hospodářství ghetta, kde pracovala, ale nalezneme i postřehy z jiných
částí ghetta a poznatky o chování různých sociálních skupin či příslušníků komunit z různých zemí a jejich psychologii.
Zvláštní místo zaujímají záznamy o spojení se světem za hranicemi
ghetta. Příběh nezištného přátelství a pomoci „árijského“ železničáře
Karla Košvance je svědectvím o lidské soudržnosti a odporu proti bezpráví a vládě násilí, o aktivní solidaritě prostých českých lidí s oběťmi
rasově motivované nacistické genocidy.
Deník Evy Roubíčkové je unikátním historickým pramenem a výpovědí statečného člověka, která by neměla být zapomenuta.
Vojtěch Blodig a Ondřej Klípa



ŽIVOT PŘED TRANSPORTEM
Již pro první americké vydání deníkových záznamů jsem byla
požádána o stručné doplnění svých osudů před válkou a po válce. Podobně činím i pro české vydání. Věřím, že dostatečně dokreslí nesmyslnost a obludnost všeho, co následovalo. Vždyť ještě pár let před válkou
jsme žili jako většina lidí kolem nás, chodili do stejných škol, pracovali
ve stejných zaměstnáních, hovořili stejným jazykem, prožívali stejné
radosti i starosti a jen občas zašli na bohoslužbu do „jiné budovy“…
Narodila jsem se 16. července 1921, tři roky po 1. světové
válce, v Žatci do židovské německy mluvící rodiny. Tatínek, za
války důstojník rakousko-uherské armády, učil na klasickém
gymnáziu řečtinu a latinu, maminka byla v domácnosti a pomáhala v místní synagoze. Žili jsme ve velké vile s maminkou
mojí matky a také s jejím bratrem. Babička se mnou trávila
spoustu času a výrazně mě ovlivnila. Jakožto jedináček a navíc
též jediné vnouče jsem byla velmi hýčkané dítě. Prožila jsem
nádherné mládí – hrála jsem tenis, v létě plavala, v zimě lyžovala, trávila čas se svými židovskými, ale i nežidovskými přáteli. Ve chvíli, kdy Hitler nastoupil k moci, se můj dosavadní
život pomalu chýlil ke konci. Jak nacistická propaganda sílila,
cítila jsem, že se mi moji nežidovští přátelé více a více vzdalují.
Žili jsme v převážně německy hovořící oblasti Československa,
v tzv. Sudetech, kde získával nacismus velkou podporu.
V létě 1938 jsem navštívila příbuzné v Plzni. V tenisovém
klubu jsem se setkala s mnoha novými lidmi, mezi nimiž byl
též Richard Roubíček, můj budoucí manžel. Bylo mi sedmnáct, jemu o jedenáct let více, měl ukončenou školu – myslela
jsem na něho pouze jako na přítele a kamaráda. O pár měsíců
později mi řekla jeho sestra, že když se vrátil zpátky do Prahy,
všem oznámil, že potkal ženu, kterou by si rád vzal. Mně to
ale tehdy neřekl.
Po návratu domů jsem zjistila, že se situace dramaticky
zhoršila. Dřívější přátelé – spolužáci a učitelé – se začali


k Židům chovat jako k podřadným lidem. Lidé se s námi přestali bavit. Museli jsme ve třídě sedět až vzadu. Každý týden
pronášel Hitler dlouhé propagandistické řeči, které byly všude
rozšiřovány. Po každém projevu následovalo skandování antisemitských hesel v ulicích a dav házel kameny Židům do oken
domů a obchodů. I jenom vyjít ven bylo životu nebezpečné.
Každé ráno jsem plakala při pomyšlení, že musím vstát a jít do
školy, a večer jsem plakala kvůli všemu, co jsem musela během
dne ve škole prožít. Rodiče trvali na tom, že musím studia dokončit. Tatínek nadále učil (chodila jsem do stejné školy, kde
tatínek vyučoval) i přesto, že byl jediným židovským učitelem
na škole a jak jeho kolegové, tak studenti s ním jednali velmi
špatně.
Nakonec se v polovině září 1938 vydaly babička s maminkou
do Prahy poohlédnout se po nějakém pronájmu – pro případ,
že by vše bylo ještě horší. Den potom, co se vrátily, jsem přišla
ze školy v slzách – jako obvykle, a ony mi nařídily, abych si
sbalila pár věcí, že pojedeme na několik dní do Prahy. Při
představě krátkých oddechových prázdnin jsem byla štěstím
bez sebe – už nikdy jsem se však domů nevrátila. Odešly jsme
ve třech – s maminkou a babičkou. Tatínek a strýc se k nám
připojili o pár dní později. Prožili strastiplnou cestu vlakem,
kdy byli doslova vyhnáni Němci, ale Češi je nechtěli již přijmout. Po týdnu dorazili nakonec hladoví a špinaví přece jen
do Prahy. To, co zpočátku mělo být krátkými prázdninami, se
změnilo v trvalý stav – jakožto důsledek Mnichovské dohody,
odtržení Sudet od Československa. Bydleli jsme v jednopokojovém bytě v Praze (po vypuknutí války jsme se však museli
stěhovat).
Brzy po přestěhování do Prahy jsem se znovu setkala s Richardem. Byli jsme šťastni, že jsme se znovu potkali, a tvářili
jsme se, že žijeme úplně normální život. Začala jsem znovu
chodit do školy, Richard pracoval pro otcovu právnickou
ﬁrmu. Často jsme jako řada jiných Židů řešili možnosti emigrace. Někteří z nás doufali, že se zlá doba brzy přežene, jiní
váhali, další neměli možnost, a tak se jen málokteří rozhodli
včas. Slova, kterými mne Richard požádal o ruku, dokonale
ilustrovala tehdejší dobu. Místo aby se mne zeptal: „Vezmeš


Arnošt a Antonie Mändlovi, rodiče Evy Mändl-Roubíčkové

Žatecká vila, kde Mändlovi žili před válkou.



Bezstarostné mládí před válkou (Eva
na horách, zcela vpravo) a pražské
období po útěku ze Sudet – Eva
na plovárně (nahoře s kamarádkami,
Eva zcela vpravo, třetí zprava Eva
Glauberová)

Ples v Žatci, patnáctiletá Eva druhá zleva



si mne?“, se zeptal: „Odejdeš se mnou?“ Vzhledem ke svému
věku jsem odpověděla, že se musím zeptat rodičů. Richard
tedy vykonal formální návštěvu u mých rodičů. Ti se svatbou
souhlasili. Richard mne také představil své rodině. Brzy jsem
se s nimi velmi sblížila, byli velice laskaví jak ke mně, tak
k celé mé rodině.
Dlouhou dobu byla naše snaha získat víza do jakékoliv
bezpečné země naprosto marná. Nakonec, týden poté, co
Německo obsadilo okleštěné a v podstatě bezbranné Čechy
a Moravu (březen 1939), Richard získal povolení k odjezdu do
Anglie. Slíbil, že se vynasnaží, abychom za ním mohli všichni
přijet. Obě rodiny ho šly vyprovodit na nádraží. Moje babička
se nedala utěšit – bála se, že už ho nikdy neuvidí. Té noci
spáchala sebevraždu – myslela si, že nám bude vzhledem ke
svému věku překážet na cestě. Richard v Anglii úspěšně našel
zaměstnání i pro mne. Měla jsem pracovat jako chůva. Protože
mi však ještě nebylo osmnáct, Británie mi odmítla dát pracovní
povolení a já nemohla odjet. Richard zařídil víza a ubytování
v náhradní rodině také pro svou neteř a pro svého synovce.
Měli odjet 1. září 1939 – v den, kdy vypukla 2. světová válka.
Nikdy neodjeli a v Osvětimi zemřeli i se svou matkou.
Již v době tzv. „druhé republiky“ začaly sílit antisemitské
nálady a realizovala se první protižidovská opatření, další
zlom znamenala okupace Německem a vyhlášení protektorátu
Čechy a Morava. V době mezi vypuknutím války a naším odjezdem do Terezína se restrikce vůči Židům neustále zhoršovaly. Zakázali nám chodit do školy a začala jsem se učit vařit
a šít klobouky. Veškeré kontakty se zahraničím byly zakázány
a s výjimkou pár zpráv ze Švýcarska a z Ameriky jsem úplně
ztratila spojení s Richardem. Židé již neměli nárok na žádnou
výdělečnou práci, nesměli se objevovat na veřejných místech,
jako byla divadla či parky. Na svém oblečení museli nosit žluté
Davidovy (šesticípé) hvězdy.
Byli jsme však mladí a přese všechna protivenství se snažili užívat si života, jak jen bylo možné. Na konci roku 1939
a v roce následujícím jsem se začlenila do skupiny kamarádů,
které spojovaly podobné zájmy a jejichž přátelství si dodnes
cením. Na prvém místě musím jmenovat Evu Glauberovou.


Dokonce i dnes po tolika letech pevně věřím, že Eva a většina
členů naší party byli neobyčejní lidé. Myslím tím sebe, Evu,
oba bratry Grünbergerovi – Bennyho a Dannyho – a Petra
a Zwiho.
V říjnu 1941 odjeli první Židé transportem do Polska
(Lodže). Všichni Židé se museli zaregistrovat a atmosféra byla
plná strachu a paniky. Židovská komunita organizovala transporty podle pravidel Němců. Kdykoliv někoho vyzvali, aby
se dostavil k Veletržnímu paláci, kde lidé čekali na transport,
přátele a rodina šli do jeho domu, ukryli, případně rozpůjčovali jeho cennosti a přinesli mu jídlo, důležité věci pro denní
potřebu a spací pytel. Šeptala se spousta neuvěřitelných věcí –
jak pesimistických, tak i optimistických. Nikdo nevěděl, čemu
má věřit. V listopadu 1941 bylo několik set mladých mužů
posláno do Terezína, aby postavili židovské ghetto. O pár
dnů později začaly vozit transporty tisíce lidí do terezínského
ghetta. Já s maminkou jsme odjely v transportu 17. prosince.



DENÍK

1941
. . steda Dopoledne doma, odpoledne na nákupech,
půl hodiny po návratu volá teta Elsa, že jsme v příštím transportu. Byla jsem zcela klidná, jela jsem ihned s maminkou na
Obec, zda se ohledně tatínka nedá nic dělat.¹ Na Obci hrozný
chaos a strach, nikdo nic nevěděl, nikdo nemohl poradit. Maminka dost zoufalá. Večer u nás Glaserovi, Kohnovi, strašně
rozčilení. V jedenáct přišel muž z Obce a přinesl nám to černé
na bílém. Pouze maminka a já. V noci jsme vůbec nespaly.
.
. tvrtek Od čtyř hodin jsme již zase pracovaly.
Dělaly jsme spací pytle. Dopoledne u mamky² a k tomu ještě
spoustu cest. Odpoledne jsme pracovaly doma. Bylo u nás
množství lidí. Karel Reiner se o nás zasazuje, zda se mu to
podaří, je otázka.
. . pátek Celé dopoledne na Obci. Dostala jsem číslo:
N 69. Nálada ani ne tak hrozná a zoufalá, jak jsem si představovala. Jsme na tom všichni stejně. Gi³ se chce přihlásit dobrovolně, aby šel s námi, prozatím ale je ještě naše vlastní žádost
projednávána. Prosvícení na ambulatoriu, kdyby něco nalezli,
tak by to byla také možnost. Nevíme ovšem, zda si máme zahrávat s osudem. Příští transporty půjdou po Novém roce do
¹

²
³

Můj otec byl právě s TBC v sanatoriu na Pleši, a nemohl proto být zařazen
do transportu. (Poznámky k deníku, neoznačené jako redakční, doplnili manželé
Roubíčkovi při překladu deníku do češtiny v r. 1965 – pozn. red.)
Maminka je označení mé vlastní matky, mamka je označení matky mého
snoubence Richarda.
Můj strýc, bratr mé matky.



prosinec
Polska a Terezín je přece jen mnohem lepší. Celé dopoledne
jsem obíhala jedno ambulatorium po druhém, všude šílený
zmatek. Všude fronty a doma toho máme tolik co dělat. Jsme
již všude známy jako zvláštní případ, kvůli tatínkovi. V tomto
transportu je to případ ojedinělý. Záleží zcela na gestapu, zda
nás zde s tatínkem nechají. Všichni naši známí dojemně hodní,
mamka, Glaserovi, paní Kohnová, která má neslýchaně moc
práce.
Pracovaly jsme dnem i nocí. Myslely jsme několikráte, že
máme práci tak celkem za sebou, a pak jsme viděly, že skutečná práce je pořád ještě před námi. Zrušily jsme celý byt,
věci jsme arizovaly, rozdělovaly jídlo. To vše bylo hlavní prací.
A přitom hrozná nejistota, zda pojedeme či ne. Musíme ovšem
počítat, že ano. Chudák Gi je nejvíce rozčilen.
.
. sobota Od čtyř hodin ráno jsme zase pracovaly.
V sedm hodin byli u nás Petr a Danny, šli pro váhy.⁴ Vážili
jsme všechny věci. Mám toho víc než padesát kilo. Ráno přišel
muž z Obce, naše žádost byla zamítnuta a musíme jet. Gi se
ihned dobrovolně přihlásil. Dopoledne byla všechna zavazadla
vyzvednuta. Odpoledne jsme vyklidily ještě spíž, a bylo po
největší práci. Večer jsme ještě odstranily mnoho věcí, všechny
koberce a vyměnily nábytek. Byla jsem celý den jako ochromena, díky Bohu jsem se nedostala k tomu, abych přemýšlela.
Je mi jako bych dostala injekci, vím, že to musí bolet, ale jsem
zcela bez citu. Mamka je nestále u nás, dostala jsem od Richarda fotky, které přišly přes strýčka Richarda z Ameriky.
. . nedle Ráno jsme se ještě jednou vykoupaly, umyla
jsem si hlavu, pak mnoho návštěv, stále ještě práce, a pak starost o maminku. Je hrozně rozčilená, pořád pláče, hlavně pro
tatínka. Napsala jsem tatínkovi dlouhý dopis, který však bude
odeslán, teprve až budeme ve Veletržním paláci. Bude to pro
něj strašné, jako blesk z čistého nebe. Nechť se jen probůh
dobrovolně nepřihlásí, byla by to pro něj katastrofa. Byl u nás
⁴

Naše věci musely být váženy, protože nám bylo povoleno brát si s sebou
pouze padesát kilogramů.



Od 1. září 1941 museli Židé v Protektorátu nosit na veřejnosti označení v podobě
šesticípé žluté hvězdy s nápisem Jude. – Dokumenty Židovské náboženské obce
v Praze obsahující pokyny k registraci a transportu (prosinec 1941)



prosinec
také Otta Mändel. Paní Glauberová nám každý den posílala
jídlo, dnes u nás vařila mamka. Ačkoliv máme teď spoustu
všeho, nemůžeme jíst, nutíme se ke každému soustu.
V poledne jsme jely do Veletržního paláce. Gi jel na Obec,
nemá ještě číslo a neví, zda bude zařazen. Mamka, Eva, Danny
a spousta jiných lidí jeli s námi. Rozloučení s Prahou. Jen nepřemýšlet. V jednu musíme narukovat. Rozloučení se všemi
je velmi rychlé. Vrata se za námi zavírají a od nynějška jsme
zajaty a nejsme již svobodnými lidmi.
Veletržní hala je obrovský sál z prken, na mnoha místech
přepažený. První dojem je hrozný. Snažila jsem se to před maminkou nedávat najevo. Podlaha je celičká pokryta matracemi,
jen s úzkými uličkami mezi nimi. Na matracích ležíme ve dne
v noci. Lidé zčásti celkem dobře naložení, zčásti hrozně rozčilení, nešťastní a skleslí. Ihned jsme šly na průzkum. Viděla
jsem mnoho známých, Egona Forschera, kterého jsem jednou
poznala u Bennyho, dobrého známého Zwiho, Pacovského,
se kterým jsem chodila v Žatci do školy, synovce Taussiga. Ve
čtyři hodiny byl přivezen k smrti nemocný muž, s plačící ženou
a křičícím dítětem, a byl uložen hned vedle nás. Podíváme se
blíže, vidíme, je to Pavel Mändel. Za chvíli jsme z něho dostaly, že hraje jen komedii, aby se snad dostal ještě domů. Na
druhé straně vedle nás je mladé děvče (Fanny) v mém věku,
zdá se milá, hned jsem se s ní spřátelila. Je šest týdnů vdaná
a přihlásila se dobrovolně, aby mohla jet za svým mužem.
Před veletržní halou je potrubí s kohoutky na mytí. Z druhé
strany je otevřená kuchyně, krytá jen skříňkou. Na mytí pro
ženy je malá dřevěná bouda s umyvadlem. „Nejkrásnější“ je
záchod, dlouhá dřevěná bouda s kbelíky, které je třeba denně
vynášet. Všichni jsou zděšeni a hrozně nešťastni, já si z toho
moc nedělám. Má nová přítelkyně je stále se mnou, jsem ráda,
že ji mám. Je sportovní, veselá, ve dvou je vše snazší. Večer
přišel Egon na návštěvu, zůstal celou noc s námi. Vůbec jsem
nespala a bavila se s ním.
". . pondlí Lidé museli odevzdat klíče od bytů. My
nikoliv, protože tatínek zůstal ještě doma. Jen klíče od skříní
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jsme odevzdaly, od úplně prázdných skříní. Dále bylo nařízeno
odevzdat veškeré peníze, stříbro atd. Němec Fiedler, který to
vše řídí, nás přišel několikrát kontrolovat. Je to třiadvacetiletý uličník, na každého řve, po jeho boku Mandler, Žid, ještě
horší než Fiedler. K večeru přišel Gi. Měly jsme velkou radost.
Dostala jsem žlutou pásku, topím v kotli na teplou vodu a vydávám ji k mytí a mytí nádobí. Prima zaměstnání. Nemusím
již stát ve frontě na jídlo a dostávám často dvakrát. Jídla je
dost a je dobré. Ráno černá káva a houska, v poledne polévka
a maso s příkrmem, odpoledne lipový čaj a večer polévka nebo
guláš. Jen se nesmíme dívat, jak nám to vaří.
$. . úterý Jsme stále spolu s Egonem a několika jinými
mladými lidmi, a vždy s Fanny. Dvakrát jsem psala domů,
jednou ilegálně Evě, jednou legálně mamce. Večer hrozné rozčilení. Fiedler začal fackovat lidi kolem, protože někdo kouřil
(veškeré kuřivo, peníze až do posledního halíře, lihoviny,
stříbro musely být odevzdány). To vše se strašným křikem,
aby lidé byli zastrašováni a rozčilováni. Dělali prý také namátkově kontroly v zavazadlech a při tom lítaly také facky. Právě,
když jsme nakládali zavazadla, pršelo proudem. My dvě jsme
si nechaly jen málo zavazadel, i spací pytle jsme odevzdaly
a poslední noc jsme spaly bez nich.
'. . steda Ráno jsme vstávaly v šest hodin. Spaní je
hrozné, lidé přecházejí celou noc, stálý kašel. Maminka spala
hrozně špatně, já poslední dvě noci již lépe. Všem mužům
ostříhali vlasy, ženám ne. V osm hodin bylo vše připraveno
k odjezdu. V devět hodin nás vedli pod silnou stráží německých vojáků s nabitými puškami na nádraží, posadili nás
do zaplombovaných vagonů, avšak teprve v jedenáct hodin
jsme odjeli, směr Terezín. Byli jsme hrozně namačkáni ve vagonech, s mnoha zavazadly. Vše to je tak podivné, že tomu
prostě nemohu rozumět. Díky Bohu, že tomu nerozumíme,
jinak bychom se snad zbláznili. Odpoledne ve dvě v Terezíně.
Byli jsme tam ihned přijati Hilfsdienstem. Chlapci vypadají
dost špatně, neoholení, ostříhané vlasy, ale nálada není příliš
špatná.
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Z Bohušovic do Terezína jsme šli pěšky. Ačkoliv jsme měly
jen velmi málo zavazadel, byla to pro nás těžká cesta. Příchod
do kasáren, tam nás přijalo množství Židů, mezi jinými i Ruda
Lechner. Změnil se rozhodně ve svůj prospěch. Fannin muž
s několika známými nás ihned odvedli na pokoj. Je malý
s tekoucí vodou a hezkými kamny. Na podlaze dřevitá vlna.
To jsou Vrchlabské kasárny, nemocnice. My tady zůstaneme
pravděpodobně jen přechodně, muži jsou ubytováni v týchž
kasárnách, ale v jiných pokojích. Je nás osm, všechny se zdají
velmi milé.
(. . tvrtek Ráno černá káva, v poledne polévka, večer
polévka. Pomalu se zařizujeme. Celý den nám chlapci ze
Sudetských kasáren nosili zavazadla na pokoje. Chudáci se
hrozně nadřeli.
).
. pátek Dopoledne jsme mluvila s Bennym. Měla
jsem velikou radost. Nosil také kufry, ale pak s námi seděl celé
dopoledne. Odpoledne přišel ještě Zwi a s oběma jsem zůstala
po celé odpoledne. Maminka hraje partii bridže.
. . sobota Ráno přišel nějaký chlapec, přinesl pozdravy
od Zwiho a krabičku sirek, které zde jsou hrozně potřebné,
ačkoliv je vlastně nikdo nesmí mít. Zwi má trvalou propustku
a může i nakupovat. Měla jsem hroznou radost. Ráno na
dvoře tělocvik pod německým dozorem. Nejžádanější jsou
zde cigarety, ještě více než chleba. Všichni je bláznivě shánějí,
všude lidé kouří, ačkoliv to je co nejpřísněji zakázáno. Odpoledne Zwi a Benny u mě. Máme to na našem pokoji opravdu
hezké, můžeme si zatopit a nehádáme se jako jinde. Chlapci
a děvčata zde hrozně vyvádějí. V deset náhle rozkaz, že ráno
musí být všechny ženy přestěhovány z Vrchlabských kasáren.
Nějaký muž byl nalezen u své ženy, byl ihned zavřen a my
všechny musíme pryč. V noci jsme ještě balily a ráno od pěti
hodin opět.
. . nedle Fanniny narozeniny. Celé dopoledne jsme
seděly na svých kufrech, pak nás odvedli do našich nových kasáren. Tam jsme musely dlouho stát na dvoře za všeobecného
rozčilení. Zmatek. Jen abychom nemusely být pohromadě se
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starými lidmi. Pak nás přivedli na pokoje, to znamená, že se
každý mohl vrhnout na nějaký pokoj. Organizace vůbec žádná.
Kdo tam měl známého, dostal pěkný pokoj. Nakonec jsme my
samy zůstaly bez pokoje. Šly jsme prostě do jednoho pokoje,
ve kterém již byli nějací lidé a ti nás vyhodili. Konečně nás
dali do jiného, obrovsky velikého, studeného pokoje. Situace
zoufalá, vše tam plakalo. Zwi mě mohl jen chytit a přistrčit mi
naše dvě tašky s jídlem. Nyní jsme seděly na svých příručních
zavazadlech, hádaly se o místo, zima, hlad, prostě k zoufání…
Jsme zcela uzavřeny a odděleny od celého světa, nikde pomoc,
nikde východisko.
Byl to nejhorší den celé evakuace. Pak hledali velitelku pokoje, já byla vybrána a měla tak alespoň zaměstnání. Musela
jsem napsat jména atd. všech a to nejhorší již bylo za námi.
Kasárna jsou prastará, ráno nám povídali, že to jsou nejmodernější kasárna s ústředním topením, teplou vodou a vším
možným, a přitom ráno nikdo kasárna ani neviděl. Když bylo
zatopeno, postupně jsme všechny roztály. Z Vrchlabských kasáren přišlo jídlo. Každý dostal jeden díl matrace, příjemné na
spaní to není.
. . pondlí Stálé pobíhání kvůli zavazadlům. Máme
docela pěknou umývárnu se studenou vodou. Zřizuje se kancelář.
. . úterý Já jako Zimmerälteste – pokojová nejstarší
či vlastně nejmladší – mám spoustu běhání. Jsme stále spolu
s Fanny, vše děláme společně, je to štěstí, že ji mám. Maminka
je pochopitelně také vždy s námi. Každý den je apel v kanceláři. Říkají nám, co smíme a co nesmíme dělat, všechny
Zimmerälteste jsou tam, je to dost zajímavé. Setkala jsem se
s Mio, měla jsem obrovskou radost. Byl zde s kufry, vypadá
báječně. Není téměř k poznání, je veliký, silný a zdá se, že se
mu vede dobře. Někdo přinesl dopis od Giho – dělá pedikúru
a má hodně práce. Fannin muž je zde denně, přichází s čističi záchodů, kteří jsou prakticky jedinými muži, se kterými
je možno mluvit. Za několik dní zde bude kuchyně. Fanny,
Pavla a já jsme teď stále spolu, přihlásily jsme se na škrábání


Vězni na cestě z nádraží v Bohušovicích do Terezína (až do roku 1943 končily
vlaky v Bohušovicích nad Ohří)

Příprava na transport do Terezína
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brambor. Nepříjemná práce, ale snad se tak dostaneme ke kuchyni, což by přirozeně bylo to nejlepší.
. . steda Kromě kávy, polévky a brambor v poledne
a večerní polévky nebo kávy dostáváme každý druhý den
s maminkou společně jeden chléb. Náš pražský chléb jsme
převážně rozdaly, chudáci chlapci měli všichni hrozný hlad,
a teď nevím, jak s přídělem vystačíme. Nyní máme ještě vánočku a suchary, co však bude potom? No, nějak to půjde.
Každý den máme v šest hodin vstávat, ale to přirozeně neděláme. Pro chlapce byl zřízen dětský domov a jiný bude zřízen
pro děvčata, nyní však je právě spála. Bude k tomu použit
pravděpodobně náš pokoj, a tak se budeme muset zase stěhovat. Hrozné! V denním rozkaze četli, že kromě věcí, které
jsme již měli odevzdat, musíme ještě odvést: všechny konzervy,
čaj, výtažky, léky, voňavky. A opětně peníze, cigarety, sirky,
cenné papíry, šperky apod. Nejhorší je to s konzervami. Neodevzdáme pochopitelně ani jedinou a nesníme je také jako
jiní lidé. Štědrý večer.
". . tvrtek Bydlení nás uvádí v zoufalství. Všechny pokoje jsou přeplněny, pravděpodobně nás rozstrkají jednotlivě
do ostatních pokojů. Nemůžeme vůbec nic vybalit a nikdy se
nedostaneme do klidu. Do 1. ledna musí být vše odevzdáno
a teď nemůžeme nic schovat. Nepřetržitě hledáme pokoj. Maminka s dvěma dámami konečně našla pokoj, s kamennou podlahou a bez kamen. Z toho bychom si nic nedělaly, jenže nám
ho nedali. Fanny, Pavla a já chodíme denně škrábat brambory
a není to tak zlé. Ve volném čase mám já jako Zimmerälteste
spoustu psaní, stále se něco zjišťuje.
$.
. pátek Mimo čističů záchodů zde nemluvíme
s žádnou mužskou bytostí. Benny dnes přišel s nimi. Měla
jsem hroznou radost. Ghettowache⁵ a hasiči jsou zde také. Seznámila jsem se náhodou s jedním, který má stálou propustku,
a ten mi ihned přinesl balík s prádlem na praní. Nabídla jsem
⁵

Neozbrojená stráž ghetta, složená především z mladých mužů a bývalých
důstojníků. (Pozn. red.)
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jim to všem. Není to žádná velká práce a chudáci chlapci to
skutečně neumějí.⁶
'. . sobota Konečně jsme dostaly pokoj, ale dosud bez
kamen. Několik starých dam přestěhovali do našeho pokoje,
my spíme dosud ve starém pokoji. Ztratila jsem hodinky.
Jídla je málo. Je to však snesitelné, pokud máme ještě něco
z domova. Šaty nenosím vůbec, pouze kalhoty, bohužel jsem
s sebou přivezla pouze jeden pár špatných. Nějaký muž mi nabídl, že mi podá dopis, který bych napsala. Za to je sice stále
ještě trest smrti, ale přesto všichni psali. Psala jsem mamce.
Vlastně jsem si to všechno představovala ještě horší, něco
jako smrt, poněvadž jsem si o tom nemohla učinit vůbec
žádnou představu, a rovněž ti, kteří zde jsou již delší čas, se
nám při setkání zdáli jako lidé z jiného světa. Ale žijeme i zde,
nemáme ani tak špatnou náladu, dokonce se dost často smějeme, což jsme v Praze vůbec nepovažovali za možné. Krátce
a dobře, život jde dál. Jen přemýšlet nesmím. Celý den mám
zaměstnání, večer si lehneme na matraci a spíme. Jen nepřemýšlet! Jen to ne! Dokonce se bavíme s chlapci.
(.
. nedle Konečně jsme přesídleny do našeho tak
těžce vybojovaného pokoje. Je to průchozí pokoj, se samými
starými dámami. Ihned jsme si jej oddělily přikrývkami. Je nás
tam šest. Vychází to velmi těsně. Jsme šťastné, konečně jednou
se dostaneme do pořádku. Pomalu se vše uspořádává. Já peru
prádlo pro celou řadu chlapců. Dokonce je ve všem již vidět
jakousi organizaci, ačkoliv přirozeně všechno chybí. Nejdůležitější věci tu prostě nejsou, např. košťata a lopatky a ještě
spousta jiných věcí.
). . pondlí My tři chodíme dále pilně škrabat brambory, k tomu máme ještě přebírání brambor ve sklepě. Hrozná
práce. Zima, tma, špína. Maminka nyní chodí také škrábat
brambory, ale ne společně s námi. Z kufrů jsme si udělaly stůl.
Snášíme se dost dobře, oproti jiným pokojům je to zde ide⁶

Prát prádlo jsem mohla přirozeně pouze ve studené vodě na dvoře kasáren.
Bylo to v prosinci.

*

prosinec
ální. Ženy se všude příšerně hádají. Jsme zde nakonec trochu
klidnější než v Praze, kde jsme v poslední době ze strachu žily
jen napůl. To vše je teď za námi. Co se nám ještě může stát?
 . . úterý Jsme zde pod dozorem četníků⁷, kteří jsou
většinou zcela slušní.⁸ Z Vrchlabských kasáren přichází denně
spousta mužů. Někdy nesmějí se svými ženami vůbec mluvit,
někdy smějí. V Drážďanských kasárnách, kde jsou všechny
ostatní ženy, nesmějí vůbec nikdy mluvit s muži. Muž, který
promluví se ženou, dostane pětadvacet ran bičem. Také jídlo
je zde poněkud lepší než jinde. Děti zde dostávají často jiné
a lepší jídlo než my.
 . . steda Znám zde již spoustu lidí, tykám si se všemi
a je to velmi dobré kamarádství. Do dneška sem chodily balíčky. Mnoho lidí dostávalo balíčky, my ne, avšak ode dneška
jsou balíčky i dopisy zastaveny, protože někteří lidé byli zase
jednou hloupí a psali neopatrné dopisy. Nějaký muž byl proto
na tři měsíce zavřen. Fanny a já jsme známé jako dvě nejhladovější duše celého transportu. Silvestr byl slaven v několika
pokojích, u nás vůbec ne, neměly jsme náladu. Ve dvanáct
hodin přivedla Pavla čtyři muže z požární hlídky, ačkoliv jsme
již spaly. Prý abychom měly štěstí. Měly bychom je skutečně
zapotřebí.

⁷

⁸

Přímý dohled nad vězni a ostrahu tábora zajišťoval oddíl protektorátního
četnictva (přibližně 150 mužů). Ti byli do Terezína přidělováni z různých
služeben, část se střídala v několikaměsíčních turnusech. (Pozn. red.)
Četníci byli Češi, nikoliv Němci.
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. . tvrtek Vše, co má být odvedeno, jsme daly na jednu
hromadu, ale ještě jsme se neshodly, kam to schováme. Odpoledne byl v kanceláři koncert. Hráč na harmoniku a zpěvák.
Pocit, jako bychom se vrátily do minulých časů. Pocit podivný,
mnozí plakali. Zpívali jsme německé i české písně. Fredy
Hirsch⁹ měl proslov a odvážil se hodně. Řekl, že jsme nyní na
nejnižším bodě, že vše bude zase brzy lepší a že dosud žádný
panovník nebyl navěky. Asi v polovině jsme museli přestat
a všichni muži se museli vzdálit. Četníci vše zakázali.
. . pátek Mám již mnoho známých. Fanny a já si obstaráváme více či méně poctivým způsobem v kuchyni vždy
něco k jídlu. Všeobecně je velmi málo jídla, většina lidí má
však stále ještě nějakou zásobu z domova. Já peru pro mnoho
chlapců a mám tak hodně známých. S elektrikáři, pořádkovou
službou a mnoha ostatními jsem velice zadobře. Navštívil mě
Zwi. Jsme stále v písemném styku.
. . sobota Paní Krausová v našem pokoji je jediná, která
se stále hádá. Každodenně je spor kvůli zatápění, maminka jí
⁹

Alfred (Fredy) Hirsch, slavná postava terezínského ghetta, neodmyslitelně
spjatá s výchovou dětí a mládeže. Německý rodák utekl v r. 1935 před nacisty do Prahy. Do Terezína přijel 4. 12. 1941 jako jeden z třiadvaceti vedoucích činovníků Obce, z jejichž řad se ustavil Ältestenrat. Hirsch se
ujal péče o terezínské děti, prostřednictvím sportu, divadla a her se snažil
zlepšit jejich podmínky. V září 1943 byl poslán do tzv. rodinného tábora
v Osvětimi - Birkenau. Zde pokračoval ve své dosavadní činnosti až do
smrti 9. března 1944, kdy byl celý zářijový transport včetně dětí poslán do
plynových komor. (Pozn. red.)
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musí každé ráno přinášet kávu a dělat spoustu jiných věcí. Jak
k tomu přijde?
. . nedle Veliké rozčilení. Pojede odsud transport
do Polska. Budeme v něm? Je to příšerné. Myslely jsme, že
alespoň před tím zde budeme uchráněny a nyní jsme na tom
stejně jako v Praze. Odpoledne byli poslední povoláni a příští
den ráno museli být již připraveni. Paní Kaudersová se dobrovolně přihlásila se svým manželem, jinak z našich kasáren
nikdo. Polovinu noci jsme pro ni balily.
". . pondlí Fanny a já máme kuchyňskou službu. Stojíme
střídavě u dveří a nesmíme nikoho pustit dovnitř. Jsme šťastné,
že tak dostaneme více jídla a ještě můžeme nějaké vzít domů.
Je to sice přísně zakázáno, ale my si z toho nic neděláme. Ráno
nastoupil transport do kasáren, všichni vypadali hrozně, roztrhané kufry, staří, nemocní lidé, žádné jídlo s sebou.
$. . úterý Služba u kuchyně je dobrá. Musíme tam sice
stát od rána do večera a hádat se s lidmi, kteří chtějí dovnitř,
a když někoho pustíme, vynadají nám zase ti v kuchyni, ale
stojí to za to. Nálada je všeobecně velice špatná. Mnozí chodí
do Hamburských kasáren škrabat brambory, aby tam mohli
mluvit s lidmi.
'. . steda Mám ctitele, elektrikáře. Zwi a Benny jsou
téměř denně u nás a dostanou vždy něco k jídlu.
(. . tvrtek Devět lidí, zavřených pro pašování, bylo pověšeno. Rozsudek museli vykonat Židé. Všude zoufalství.
). . pátek Velitelé pokojů měli odpoledne apel v Magdeburských kasárnách. Krásný proslov, že popravy měly sloužit
jen k odstrašení.
. . sobota Další transport jde do Polska. Není vlastně
vůbec známo, kam jde. Někteří říkají, že jde do Rigy, jiní do
Josefova. Z našeho transportu šly dvě staré dámy. Jedna se
zhroutila, křičela. Je to neštěstí.
. . nedle Sloužíme dál pilně v kuchyni, najíme se
alespoň a máme také něco pro chlapce. Někdy vaří pro děti
bramborové knedlíky nebo perník. Z toho přirozeně zůstane
také něco pro nás.
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. . pondlí Ihned ráno veliké rozčilení, další ženy povolány do transportu, téměř polovina z našich kasáren. My náhodou ne. Každý, s kým jsme mluvily, byl v transportu. Všude
chaos. Během tří hodin muselo být sbaleno. S maminkou
a Fanny jsme zůstaly samy v pokoji.
. . úterý Dopoledne bylo povoláno dalších padesát žen,
protože mnoho protekčních dětí je vyreklamováno. Dostala
jsem dopis od Zwiho, chce mě chránit před Polskem a přihlásit mě u zahradníků jako svou snoubenku. Samozřejmě jen
formálně. Je to náramně slušné.¹⁰
. . steda Díky Bohu, již nikdo další nebyl povolán.
Benny, Zwi a ještě mnoho návštěvníků bylo u nás. Služba
v kuchyni má veliké výhody, alespoň máme pro chlapce vždy
něco k snědku.
". . tvrtek Všude panuje hrozná protekce, jinak to snad
ani není možné, každý chrání sebe sama. Čilý obchod s cigaretami a potravinami.
$. . pátek Přijedou tři plzeňské transporty a pravděpodobně zase některé odsud odjedou. Nikdo neví, kam šly dva
poslední.
'. . sobota Jsem již napevno zapsána u zahradníků.
Těším se již na jaro, až budeme pracovat venku. Maminka
hraje někdy odpoledne bridž.
(. . nedle Dorazil první plzeňský transport. Šla jsem do
Hamburských kasáren škrabat brambory. Nepřišli žádní známí.
). . pondlí Prohlídky v Sudetských kasárnách. Máme
veliký strach. Vše jsme daly do jednoho kufru s falešným
číslem. Musela jsem zase vše přebalovat. Kuchyňskou službou
je člověk úplně uvázán. Ve volném čase praní prádla a spousta
návštěv.
¹⁰ Některé kategorie pracujících a jejich rodinní příslušníci byli chráněni před
další deportací do Polska. Tuto ochranu požívali také pracovníci Landwirtschau, terezínských zemědělských provozů. Zwi chtěl tím, že mě přihlásí
jako svou snoubenku, docílit, že ochrana, která se vztahovala na něj, by
byla rozšířena i na mě. Jakmile jsem začala sama pracovat jako zahradnice
v Landwirtschau, měla jsem již svou vlastní ochranu.
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. . úterý Budeme se asi muset stěhovat do Hamburských kasáren.
. . steda Přijel druhý plzeňský transport. V hrozném
stavu. Byli biti býkovci, zcela bezdůvodně. Zwi mi přinesl dvě
lžíce, které jsme ztratily. Je hrozná zima.¹¹
. . tvrtek V neděli se budeme stěhovat. Všichni se připravují a dohadují, s kým chtějí být na pokoji. Máme veliké
obavy, že se již nedostaneme ke kuchyni.
. . pátek Třetí plzeňský transport má přijet v pondělí.
Balíme si věci.
. . sobota Naposledy v kuchyni. Hodně jsem se najedla, kdo ví, jak to bude s jídlem vypadat v Hamburských
kasárnách.
". . nedle Ráno se zavazadly do Hamburských kasáren.
Maminka tam držela místa, my šly třikrát se zavazadly sem
a tam. Jsme ve velikém pokoji s dvaadvaceti lidmi. Marcel
nám rezervoval místa. Zdá se, že jsou tam zcela milí lidé.
$. . pondlí Třetí plzeňský transport dorazil. Téměř samí
staří a nemocní. Tetička Greta a strýček Rudi, Nelly a pan
Popper. Je hrozná zima. Všichni z nich došli ve velmi špatném
stavu. Benny a já jsme šli od pokoje k pokoji a říkali všem, aby
nic neodevzdávali.
'. . úterý Fanny a já máme menážní službu. V poledne
vyvoláváme pokoj za pokojem k jídlu a dostáváme větší porce.
Je to téměř lepší než kuchyňská služba, pracujeme jen několik
hodin denně a máme pak volno. Maminka zase škrabe brambory a převzala péči o starobinec.
(. . steda Život v těchto kasárnách již není tak klidný
jako dříve, vše je hrozně rozlehlé, všude panuje protekce,
a kdo se nestará, nepřijde vůbec k ničemu. Samé apely, vše se
bere velmi vážně a přitom je menážní služba hračkou.
). . tvrtek Marcel je téměř denně zde, také Benny a Zwi.
Jeden z chlapců přinesl harmoniku a hrál, ale pak přišel ghettowachmann a řekl: „Musíte ihned přestat, někdo to udal.“
¹¹ Druhý plzeňský transport přijel až 22. ledna. (Pozn. red.)
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 . . pátek Dnes přišel další pražský transport. Šla jsem
opět z pokoje na pokoj. Sgalitzerovi přišli a přinesli balíček
od mamky.
 . . sobota Všichni muži z pořádkové a menážní služby
musejí z kasáren pryč, stejně jako z Drážďanských, takže jen
někteří muži smějí do kasáren vstoupit. Zde je několik malých
pokojů, dokonce se sporáky. Náš pokoj je hrozný. Z kanceláře
byli všichni vyhozeni. Fanny mě velmi zklamala. Je vypočítavá,
drží se ze zásady jen lidí, z kterých má nějaký prospěch. Od
nás toho měla skutečně hodně. Maminka se s ní o vše dělila,
ráno jí přinášela kávu. Fanny dostává hodně od svého manžela a ještě nikdy nám ani to nejmenší nedala. Vše schovává
jako poklad, jen aby nám nic nemusela dát.
. . nedle Přijel brněnský transport. Téměř samí mladí
lidé, v dobrém stavu. Jsem hodně pohromadě s tetičkou
Grétou, má mnoho jídla s sebou a odmítá jíst zdejší jídlo.
Nemůže si vůbec představit, co je to mít hlad. Mám menážní
službu s Emmi, je velmi milá. Praní prádla je zde katastrofou,
prádlo se nesmí nikde věšet a já je stále ještě dostávám od
chlapců, kterým jsem prala v Podmokelských kasárnách.
Budu teď muset přestat.
. . úterý Dostáváme teď jedenkrát týdně k večeři pět
deka marmelády. Maminka pilně gumuje¹², a tak je to s jídlem
docela dobré. Krom toho může obvykle maminka přinést několik brambor. Chodí starým dámám pro jídlo ráno, v poledne
a večer a také od nich něco dostává.
. . steda Bude otevřena prádelna, a to již v nejbližší
době. Hledají pro ni lidi. Smíme psát domů, ale nesmíme dostávat balíky. Přirozeně musíme psát hrozně opatrně. Fanny je
velmi sobecká. Děvčata jsou většinou koketní a tak u chlapců
vše docílí. Já to nesvedu a tak také k ničemu nikdy nepřijdu.
Zwi a Benny jsou i nadále často u mne, nejsou však již tak
zadobře jako dříve.
¹² To znamenalo vygumování záznamu o vydání oběda, který byl tužkou poznamenán na menážním lístku. Dostala pak druhý.
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". . tvrtek Tři čtvrtiny žen zde nemají menstruaci. Já
naposledy na cestě do Terezína.
$. . pátek Ženy na našem pokoji jsou velice příjemné,
zvláště paní Korálková. Je ohromně slušná a má vše, na co si
člověk může vzpomenout.
'. . sobota Marcel je každý den u mě. Je dobrák od kosti,
ale hrozný nešika. Teta Gréta je denně u nás. Pomalu začíná
chápat zdejší situaci a jí již vše, co dostane.
(. . nedle Přijel pražský transport. Někteří známí, kteří
nám ale nic nepřivezli. Proč nám nikdo nic nepošle? Copak
nevědí, že zde máme hlad?
). . pondlí Některé zahradnice již pracují ve sklenících.
Zwi mě ještě nedal zapsat, protože se mi v menážní službě
vede docela dobře. Vedoucí zahradnické party, Štefa, je z našeho pokoje. Je velmi sympatická.
. . úterý Dostáváme teď k jídlu tuřín. Je dobré, že
máme zase konečně zeleninu.
. . steda Jsem zvědavá, zda naše dopisy do Prahy dojdou. Bůh ví, jak dlouho půjdou. Přílišný optimismus prvních
dní znatelně opadl, nikdo již nepočítá, že na jaro pojedeme
domů. Bude to zajímavé, až si jednou na to vše vzpomeneme.
Ráno v šest hodin každý den budíček, pak fronta na uhlí,
fronta na jídlo, boj o každý centimetr. Každá osoba smí mít
pro sebe sedmdesát centimetrů, boj o matrace, každý večer
hrozná zima.
. . tvrtek Největší komedií je pořádková služba – Ordnungsdienst. Jsou to samá hezká mladá děvčata, která se chtějí
bavit a celý den prolelkují. Jejich vedoucí pobíhá celý den po
kasárnách oblečena jak krasojezdkyně.
. . pátek Zajímavý je nášup. Kdykoliv k němu po jídle
dojde, musí zasahovat ghettowache. Velikým problémem jsou
i elektrické vařiče, které často zkratují a asi budou zakázány.
To by bylo zlé, protože bychom neměli kde ohřívat jídlo.
. . sobota Pražský transport. Opět žádný balík.
". . nedle Dostaly jsme další tři lidi na pokoj a nejsme
moc nadšené. Benny a Zwi u nás.


Korespondence přicházející do Terezína, dopis mamince Evy, lístek Evě od tatínka
ze sanatoria v Pleši, moták od Bennyho
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$. . pondlí Maminka je nemocná. Má bolesti, horečku,
doufám, že to rychle přejde a nebude to nic vážného.
'. . úterý Mamince je již lépe. Celý den máme co dělat
se samými hloupostmi. Hodiny stojíme na výdej paliva, hrozně
často musíme mýt nádobí a stále něco hledáme ve svých věcech.
(. . steda Ode dneška se již nesmí topit. Hrozná zima.
). . tvrtek Pražský transport. Přijela teta Flora. Maminka ještě leží, ale je jí již lépe. Teta Flora v dobré náladě,
nezměněná.
. . pátek Teta Gréta je již stejná jako my a má také stále
hlad. Její roli však převzala teta Flora. Dostala jsem od ní sýr
a trochu sádla. Jsem vyžádána jako zahradnice a budu již od
zítřka pracovat. Těším se. Bude to ovšem obtížné s jídlem,
když již nebudu v menážní službě.
. . sobota Není to tak jednoduché dostat se z menážní
služby. Musím nejprve napsat žádost. Odpoledne jsem šla poprvé s partou do Vrchlabských kasáren. Podivný pocit jít zase
jednou ulicí.¹³ Je nás šest a jdeme bez doprovodu. Vedoucí
party je Štefa. Ve skleníku přesazujeme salát a ředkvičky.
. . nedle Je mi špatně, jsem unavená, bolesti v krku.
Zůstávám v posteli.
. . pondlí Již žádná horečka, ale zůstávám v posteli.
Fanny je také nemocná.
. . úterý Šla jsem opět do skleníku. Práce je docela
pěkná. Zwi mi přinesl knedlík.
¹³ Do července 1942 byli Židé zavřeni v jednotlivých kasárnách a nemohli je
vůbec opustit. Pouze ti z nich, kteří měli pracoviště mimo kasáren, mohli
dostat propustky, které je opravňovaly projít cestou na pracoviště branou.
Po dva měsíce jsem vůbec neopustila kasárna. Většina obyvatel kasáren
neměla vůbec žádnou práci. Propustky byly velice žádoucí doklad, poněvadž umožňovaly návštěvu přátel nebo příbuzných v jiných kasárnách.
Propustky zněly na určité jméno, v mnohých případech ale mohl v doprovodu majitele propustky opustit kasárna určitý počet lidí, kteří nebyli
jmenovitě uvedeni. Tato skupina byla předpokládanou pracovní partou.
Jakmile jsem dostala vlastní průkaz, byla mi dána možnost vzít i maminku
na procházku Terezínem.
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". . steda Ve Vrchlabských kasárnách jsem mluvila
s panem Popperem a strýčkem Rudou.
$. . tvrtek Opět deset lidí popraveno. Část pro pašování dopisů, někteří, protože se vzepřeli, když je Seidl¹⁴ tloukl.
Opět všude hrozná nálada.
'. . pátek Je velikou nevýhodou, že již nejsem v menážní
službě a dostávám jen malé porce. Tu a tam gumujeme, ale
vydá to málo. Zwi mi někdy přinese něco k jídlu.
(. . sobota Odpoledne jsem se poprvé zde koupala. Byl
to nádherný pocit ležet zase ve vaně. Pak u zahradníků.
. . nedle Dnes jsem doma, mám menážní službu. Praní
prádla. Do Polska půjde opět transport. Mnoho lidí z našich
kasáren.
. . pondlí Jsou zde naši příbuzní z Chomutova. Hrozně
nešťastní. Musíme jim pomáhat.
. . úterý Pracovala jsem ve skleníku ve Štábní zahradě.
Je ještě ve zcela syrovém stavu, bude tam hodně práce.
. . steda Je nepříjemné, že musím tak často zůstat
doma. V zahradě je to mnohem lepší, jsem vždy šťastná, když
tam mohu být. Gi má nové místo. Je ordonancí v Magdeburských kasárnách u Fredyho Hirsche.
". . tvrtek Německý správce, který přichází dvakrát
denně za námi do zahrady, je dost dobrý a je s námi velmi
spokoje.
$. . pátek Štábní zahrada je mimo Terezín, má veliký
skleník a sady, které jsou nově zřizovány. Zwi se v posledních
dnech změnil, mluví se mnou jen velmi málo.
'. . sobota Příští transport do Polska obeslán. Většinou
lidé z kladenského transportu.
(. . nedle Ráno roznášeli ještě dodatek k polskému
transportu. Strýček Viktor je tam. Teta Flora se ihned přihlásila, během hodiny musela být hotova a ještě dopoledne byla
ve vlaku. Maminka a tetička Gréta jí pomáhaly.
¹⁴ Siegfried Seidl, první Lagerkommandant terezínského ghetta (1941–43).
Popraven v r. 1947 ve Vídni. (Pozn. red.)

*
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). . pondlí V zahradě jsem pracovala již venku. Je hrozná
zima.
. . úterý V zahradě jsem hodně pohromadě s Marthou
Holzbauerovou. Se Zwim nemluvím téměř vůbec. Nevím proč.
. . steda Byly jsme u chomutovských příbuzných, jsou
docela bezradní, přestěhováni do malého pokoje. Jedna z dcer
je nemocná. Dělají se plány. Počátkem června bude otevřeno
ghetto, všichni árijci se musejí z Terezína vystěhovat.
. . tvrtek Již podruhé je dvě stě mužů povoláno
k práci v dolech na Kladně. Všichni jim závidějí, budou se jistě
mít lépe, volnější život a více jídla, ačkoliv od prvních nepřišly
vůbec žádné zprávy.
. . pátek Dopoledne ve Štábní zahradě. Hrozná zima.
Odpoledne v koupeli a u zahradníků. Byla jsem s Bennym,
pohostil mě polévkou.
. . sobota Měla jsem menážní službu. S jídlem je to teď
velmi špatné. Karty jsou teď sestříhány.¹⁵ Maminka jen jednu
porci, já poněkud více.
". . nedle S jídlem je to nyní ohavné. Maminka jednu
porci, já jednu porci. Někdy vaří maminka něco z brambor.
Egon bydlí ihned vedle zahrady s dvaceti šesti vepři.¹⁶ Vede se
mu velice dobře.
$. . úterý¹⁷ Přijel transport.
'. . steda Pracovala jsem ve skleníku v městské komandantuře. Velmi krásný skleník s květinami a listovím. Árijec
jako zahradník. Pomáhám zase s menážní službou a dostávám
za to větší porce. Jinak to prostě není možné.
¹⁵ Stříháním výdejních lístků bylo znemožněno gumování záznamů.
¹⁶ Egonovi se vedlo podle našeho názoru dobře, protože měl práci, která mu
umožňovala brát brambory vepřům.
¹⁷ Zde se začíná v deníkových záznamech rozcházet datum a příslušný den
v týdnu. 16. 3. 1942 bylo pondělí, v deníku je však zapsáno úterý. Autorka
neměla v té době k dispozici žádný kalendář. Protože tak není jisté, zda byl
správně uveden den nebo datum, a autorka to dnes již nemůže zrekonstruovat, uvádíme původní deníkové údaje – až do 15. 7. 1942, resp. 7. 10. 1942,
kdy se datum a den v týdnu opět začínají shodovat. (Pozn. red.)
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(. . tvrtek Pracovala jsem opět ve skleníku.
). . pátek Byla jsem ve Štábní zahradě. Pracovala jsem
venku. Konečně nastává jaro, slunce svítilo a ihned je lepší
nálada.
. . sobota Odpoledne zase u zahradníků. Od Bennyho
jsem dostala zase jídlo.
. . nedle Štefa měla svatbu a dostala mnoho dárků.
. . pondlí Štefa dostala vlastní propustku. Jsou přijímány nové zahradnice.
. . úterý Dorazil brněnský transport. Egonova láska
s ním. Bude také pracovat u prasat. Chudák Gi má veliký hlad
a musí hrozně dřít. Posíláme mu často něco, ale máme samy
jen tak málo.
. . steda Byly přijaty další zahradnice. Mezi nimi
i Hanka Mauthnerová. Klára dostane také propustku pro čtyři
osoby. Po práci ve Vrchlabských kasárnách u Giho a zahradníků.
". . tvrtek Gi má hlad, má sice propustku, ale musí se
hrozně dřít. Přišel brněnský transport.
$. . pátek Poprvé v lese, hrabala jsem listí. Příjemná
práce. Konečně je teplo.
'. . sobota Svoláván transport do Polska. Gi je tam. Maminka šíleně rozčilená. Pokoušely jsme se odpoledne dostat se
do Magdeburských kasáren. Nepodařilo se nám to. Gi přišel
k nám, je zcela klidný. Smířil se s osudem, ačkoliv podal odvolání.
(. . nedle Dopoledne jsem byla s maminkou v uhelné
koloně v Magdeburských kasárnách. Celé odpoledne jsme
byly u Giho. V pokoji Fredy Hirsche jsou samí mladí chlapci,
kteří se zde stali velikými pány. Gi je v dobré náladě, počítá
pevně s odjezdem, u komise, která transport sestavuje, byl
několikrát s dotazem, zda byl vyreklamován, nemůže ale nic
zjistit.
). . pondlí Tisíc žen půjde do Křivoklátu. Mám se
s maminkou přihlásit? Snad by to tam bylo lepší. Transport
svolán. Maminka je zařazena, já ne, protože jsem zahradnicí.
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Odpoledne byl Gi u nás. Od nás musel rovnou do šlojzky¹⁸.
Snad jej již nikdy neuvidíme. Maminka zoufalá.
 . . úterý V zahradě jsem hovořila s Vildou¹⁹, tázala
jsem se, co mám dělat s maminkou. Když pojede, přihlásím
se každopádně také. Musíme bezpodmínečně zůstat spolu.
Všichni říkají, že by bylo šílenství opustit zahradnictví. Vilda
chce vyreklamovat všechny tři matky, které byly zařazeny. Podaří-li se mu to, budou chráněny i pro veškeré další transporty.
Maminka dobře neví, co by měla dělat. Jednak má velikou
chuť jet do Křivoklátu, jednak by chtěla, abych zůstala v zahradnictví. Od Giho jsme zcela beze zpráv. Benny je denně
u nás, je mi skutečně dobrým přítelem, se kterým se mohu
o všem poradit.
 . . steda Gi se dostal ven! Napsal nám ihned dopis,
který jsme ale nedostaly. Jsme přešťastné.
. . tvrtek Stále ještě nevíme, zda se maminka dostala
z transportu či ne. U nás je pilná příprava pro Křivoklát.²⁰
Fanny je nešťastná, protože její muž zde zůstává. Štefa, která
nás vede, se také dobrovolně přihlásila do Křivoklátu.
. . pátek Gi je u nás. Jsme velice šťastné. Pracuji v nové
zahradě, kterou převzal Porges.
. . sobota Maminka byla vyřazena z křivoklátského
transportu, jsem tomu velice ráda. Ona má dost smíšené
pocity, protože všichni říkají, že se jim tam povede lépe. Odpoledne došel brněnský transport. Dostala jsem se s velikými
potížemi do Kavalírských kasáren.
. . nedle Odpoledne byl Benny u nás. Bavili jsme se
o normálních časech.
¹⁸ Místo, kterým procházeli všichni při příjezdu a při odjezdu z ghetta. Museli zde odevzdat veškeré cennosti a majetek. (Pozn. red.)
¹⁹ Vilda Bišický byl tvůrce terezínského Landwirtschau. On a jeho bratr
Tonda měli v Landwirtschau vedoucí postavení. Jim byl nadřízen německý správce, Kurzawe, a vždy nějaký esesák, jako např. Lederer nebo
Heindl.
²⁰ Pracovní transport do Křivoklátu se sice vrátil, byl však později téměř celý
poslán do Polska.
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