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Výročí začá
tku II. světové
války je spíše
vhodné vzpome
nout jejím nej
těžším násled
kem - vyhubením
[evropského žido'vstva na obsaze
ných územích Ně;
meckem, než sla’·
vnými fanfárami
na hrdinství ví
tězů, kteří si
jen tak tak, že
nevjeli do vla
sů. I když by
za takové situ
ace výsledek
střetu při ješ
tě pětiletém
monopolu USA na
atomovou zbraň,
byl mimo veške

Markt im Warschauer Ghetto: Anschein von Normalität

Fotograf Georg (1942)

rou pochybnost. Není od věci připo
menout, že právě v těchto dnech do
chází v Německu opět k rasovým výtr
žnostem a fiáyslím, že už jsme zvyklí
že světové války se rozpoutávají pr?
vě germánskými kmeny. Sjednocené Ně
mecko vysílá zřetelné signály, že t(
bude ono, kdo bude ovládat Evropu.
Nám nezbývá než si přát, aby mu to
demokratické roucho vydrželo hodně
dlouho. Jsme totiž první na řadě ja
ko vždy. Nazdar ... sokolové. V.H.

Jch habe den Tod gesehen
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Charta 77 / 1 / 91

Praha, Bratislava, 1.5.1991

Kongres Spojených států severoamerických
Senátor Richard Lugar
Pani Shirley Tempie-ólacková,
velvyslankynéJ Spojených států severoamerických

jak

Děkujeme Vám za Vaše porozuměni.
mluvčí Charty 77 pro rok .1991 :

Alena Hromádková

Helena Klímová

Hana Ponická

za správnost:
Helena Klímová
Nad lesem 8
Praha 4’
147 00

М. МИЛОРАДОВИЪ

Zas posun těla
k smrti
A ošuntělá
Praha mí drtí

*

*
S duší svíranou
zlým steskem,
jak Cyrano
jdu v bahnu českém
*
Na Prahu v dálce
myslím
Lid pravdy vzdal se
pro zrno syslí

NÁRODNÍ POLITIKA

Červen 1992

Národ svěsil už
fangle

Zvad ve Stromovce
jasmín
Zajatcem slov jsem,
Čas radost zhas mi

Melancholická haiku
o Praze

Frantilek Tomál napsal knihu vzpomínek na začátky Svobodné Evropy plnou humoru,
zanícení a víry vlepil budoucnost. Má název „Je sedm hodin středoevropského času. "Ilustroval
ji již zemřelý malíř a autor mnoha kreslených průvodců po celém svété MiroslavSalek. Otiskuje
me jeho dvé kresby. Jedna má v knize podtitulek: Jak vidfl ilustrátor autora. Druhá je karika
turou Ferdinanda Peroutky. Kdo si chce zav:pomíňat a zasmát se, knihu si může objednat na
adrese: A. Smrček, Mnichov 81, Ortlindenstr. 2.
[ret/j

Dřlvšjšl 8ovfit8ký pokus o falšováni dňjln

Plzeňské oslavy osvobození
(Honza Douba) Ve výroční den osvobození Plzně americkou armádou byla
západočeská metropole zcela oblečena do hávu bílomodročervených zástav
Spojených států a Československa. Až do posledního okamžiku se počítalo $
účastí i prezidenta Václava Havla. Ale přebohatá agenda prvního muže repu
bliky mu v tom zabránila. A tak i program třídenních oslav svobody byl defini
tivně sestaven až v posledních dnech.

První den odpoledne (6.5.) se konaJo
na radnici slavnostní zasedání městského
zastupitelstva. Krátce nato ve stejné bu
dově ale ve vstupní hale byla otevřena vý
stava návrhů na památník „Díky Ameri
ko“, který má být postaven do dvou let
na horním konci Americké ulice. Na úst
ředním hřbitově následoval pietni akt u
památníku padlých. Velké divadlo bylo
ve znamení koncertů evropské kapely
amerického letectva, která hrála i o den
později na Náměstí republiky, tentokrá
te v soutěži s hudebním tělesem pohrani
ční policie SPS Praha. Ve čtvrtek (7.5.) se
shromáždění občanů zúčastnili také
představitelé politického života a zá
stupci diplomatického sboru v čele s velvyslankyní Spojených států paní Shirley
Temple-Blackovou. V pátek projížděla
městem historická vojenská vozidla Military car Clubu. Byly rovněž položeny
věnce u památníku americké armády na
•Chodském náměstí. Pak následovala li
dová veselice pro každého něco a nejen
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Prahou jak dřív jdu,
střízliv
Pro dávnou křivdu
mám v duši jizvy

Pod hradem zmok jsi
v thujích,
kde pravda s mocí
se dohadují
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Svobody střepy,
naděj lichá
Lid dřepí
v šest U kalicha

Orloji, v zmar jsi
zazněl
Jdou Prahou starci
v žár letní prázdní

demokrothWých iitlcioliv
$a íldíem v Brné
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INFORMAČNÍ A

Zas hrob Franze K.
v kvitech tone...
Dál čeká
tu před zákonem

Jsa zpít z exilu —
es ist miř bange

června 1992.

♦

...Přijel jsem z Prahy a posílám poslední příspěvčk na rozloučenou s Národní
politikou. Byl jsem rád vaším spolupracovníkem. — Karel TRIN K EW ITZ, 2.

V Čertovce slézy
vadnou
Ach Stáří, zlé jsi,
kvit padá na dno

zábava, ale i mnoho dobrého, jak se říká
na zub.
Plzeňské oslavy osvobození ame
rickou armádou, která přijela do plzeňrickou armádou, která přijela do plzeň
ských ulic v ranních hodinách 6. května
roku 1945, se konají po dlouhé přestávce
teprve potřetí. Komunističtí mocipáni
nestáli moc o pravdu, že západní Čechy
neosvobodila Rudá armáda, ale armáda
Spojených státu. A tenkrát byla by přije
la na pomoc i revoluční Praze. Ale v tom
jí zabránila přísná ujednání o tzv. demar
kační čáře, na kterých Moskva zatvrzele
trvala, a tak se v Plzni po celá desetiletí
neslavil americký 6. kvčten, ale ten so
větský 9. Jedním z důkazů tohoto ma
licherného pokusu o falšování historie je
i pamětní deska na schodišti plzeňské
radnice. Poprvé byla odhalena v roce
1945, pak ale zničena komunistickým
režimem v roce 1951 a znovu obnovena v
roce 1990. Co se tak na ní nelíbilo teh
dejšímu režimu? Text pod americkou or
licí: „Věnováno 16. pancéřovou divizí
USA občanům města Plzně ČSR na pa
měť jejich účasti při osvobození Plzně 6.
května 1945.“
Letošních plzeňských oslav svobody
se zúčastnilo několik amerických vete
ránů, aby si připomněli svá válečná léta,
své mládí. Nebylo jich už tolik jako před
rokem či dvěma. To letošní 47. výročí už
není takovou novinkou jako poslední
dvě a není navíc ani kulaté. To za tři roky
bude věru jubilejní. Ale i veteráni stár
nou a kdoví, kolik se jich toho 50. výročí
dožije.
Oslavy svobody nejsou povinným
svátkem nuceného jásání. Zúčastní se
jich jen ti, kdo opravdu chtějí. A kdyby z
toho všeho nakonec zůstala jen lidová
veselice, i to by stálo zato. Protože lidé se
mohou radovat jen ve svobodě. A tu nám
jednou v naší historii přinesli do Plzně
Američané. A to 6. května roku 1945.

Das
„Seuchensperrge
biet“ , wie die Nazis das
Ghetto nannten, wurde bis
auf wenige Ruinen dem
Erdboden gleichgemacht.
Knapp vier Wochen nach
Beginn des Aufstandes ließ
SS-Brigadeführer Jürgen
Stroop, als triumphalen
letzten Akt. die Synagoge
sprengen und meldete:
„Das Judenviertel existiert
nicht mehr.“
Beinahe wären auch, an
jenem Junitag 1941, Willi
Georgs , Fotos vernichtet
worden. „Was machen Sie
hier? Fotografieren ist ver
boten!“ raunzte ihn em

N e ty p ic k é p o k ra č o v á n í
z d ru h é s tra n y

Ghettowärter an. „Her mit der Kame
ra!“
Der fünfte Film wurde herausgeris-

sen, die vier bereits belichteten rettet«
Georg in der Hosentasche aus den
Ghetto. Einige Telefonate klärten sein<
Identität. Er durfte, nach Rückgabe de:
Passierscheins, in seine Kaseine in
Warschauer Ortsteil Mokotow zurück
kehren. Die Negative entwickelte er ir
einem polnischen Labor. Als er sie sei
nem Offizier zeigen wollte, war dei
Iverschwunden. Georg sah ihn nie wie
der, sein Schicksal blieb ungeklärt.
Der Fotograf wurde mit seiner Ein
heit kurz darauf nach Lodz versetzt.
Die Filme schickte er seiner in Mün
ster lebenden Mutter, bei der sie in ei
nem Kellerschrank lande
ten.
i Fünf Jahrzehnte später
fand
der
mittlerweile
180jährige die längst verges
senen Aufnahmen wieder.
'Es waren die ersten nach
(der Gründung des Ghettos
am 15. November 1940.
, In Deutschland sind die
Fotos bislang noch nicht
ipubliziert worden; Georg
'fürchtete Racheakte von
F Neonazis.
‘ Ein entfernter Bekann
ter. erinnert sich Willi
Georg, habe ihm einmal
’gesagt, das ganze Gere
de über Nazigreuel sei
'nichts als Lüge. „Ich habe
den Tod persönlich gese!hen“. antwortete der Foto■graf.
◄

Am Vorabend
des Holocaust
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machte sich der Obergefreite Willi
Georg mit einer Leica und fünf FilmroDen in Warschau auf Motivsuche. Es
war ein heißer Junitag im Jahre 1941.
..Da sind einige seltsame Dinge hinter
der Mauer“, lautete die vage Instruk
tion seines Wehrmacht-Offiziers, ..brin
gen Sie ein paar Aufnahmen mit.“
Die Mauer war drei Meter hoch und
mit Glasscherben bewehrt. Die ..seltsa
men Dinge“ waren eine euphemisti
sche Umschreibung für den Alltag im
größten Ghetto Europas: Dort hatten
die Nazis eine halbe Million Juden zu
sammengepfercht.
Deren Existenzbedingungen doku
mentierte Willi Georg, ein gelernter
Fotograf, in erschütternden Bildern.
128 (XX) Menschen lebten auf einem
Quadratkilometer. Mehr als neun Per
sonen mußten sich einen Raum teilen.
65 000 Ghettobewohner hatten als
Arbeiter oder Selbständige ein karges
Einkommen, sie versorgten damit dop
pelt so viele Familienangehörige. Die
anderen 3(X) 000 Insassen bildeten das
Lumpenproletariat, sie hungerten und
verhungerten. 184 Kalorien betrug die
Nahrungsmittelration für Warschauer
Juden: Polen erhielten 669 Kalorien,
Deutsche 2613.
Zwischen Januar 1941 und Juli 1942
starben fast 61 (XX) Menschen an Un
terernährung oder Mangelkrankheiten.
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Warschauer Ghetto im Juni 1941: .Wir leben im Gefängnis, wir sind zu Tieren

kamen in die Todeslager
von Treblinka, Belzec und
Sobibor.

u Tieren

degrodierf

tiert. Ende 1942 vegetierten noch
75 000 Bewohner im Ghetto, dessen
Ursprünge
als
Judenviertel.
als
„Schtetl“, auf ein Dekret der russi
schen Zarin Katharina II. von 1795 zu
rückreichten. Verzweifelt entschlossen
sie sich zum Widerstand - grimmige

Skelette mit antiquierten Flinten, ein
paar Maschinengewehren und selbstge
bastelten Benzinbomben.
Das Ghetto erhob sich am 19. April
1943, und die Nazi-Schergen traten zu
nächst den Rückzug an. Sie kehrten
mit Flammenwerfern zurück - und leg
ten Haus um Haus in Asche.

z
'

Georg fotografierte abge
rissene Bettler mit Hun
gerödemen und dahinsie
chende Kinder, aber auch
all jene Juden, die einen
Anschein von Normalität
und damit ihre Würde zu
wahren suchten - Rikscha
fahrer und ihre Kunden.
Marktfrauen und ihre Ge
müsestände. Händler und
ihre Angebote aus dem
Koffer.
„Wir leben im Gefäng
nis“, notierte Abraham
Lewin, ein Chronist des
Elends. im Dezember
1941. „Wir sind zu hei
matlosen, sich selbst über
lassenen Tieren degra
diert.“
Nach dem Einmarsch in
Polen 1939 hatten die Nazis
zunächst noch eine Aus
beutungsstrategie verfolgt;
die Juden wurden systema
tisch verannt und zu blo
ßen Arbeitskräften redu
ziert. Im Januar 1942 wur
de dann auf der Berliner
Wannsee-Konferenz
die
„Endlösung der Judenfra
ge“ verkündet.
Vom 22. Juli 1942 an
rollten die ersten Züge von
Warschau ins Vernich
tungslager Treblinka. Bin
nen zwei Monaten wurden
mehr als 300 000 Juden in
die Gaskammern depor„Der Gestank verbrennender Körper EGEL 4/1992 53
war überall“, schrieb ein Augenzeuge,
„verkohlte Körper lagen auf den vom
Feuer verschonten Baikonen und in
Hauseingängen. Hunderte begingen
Selbstmord, indem sie sich aus den
oberen Etagen stürzten.“ Jene 40 (MX),
die das Inferno überlebten,
—

I když Alexandr Dubček se po svém odstavení angažoval ve prospěch odporu
proti okupační a kolaborantské vládě v Československu velmi zřídka a to spí
še až ke konci její existence, ale i to bylo velmi cenné na rozdíl od Oldři
cha Černíka o jehož odooru jsem neslyšel zhola nic. Vyklidil pole normalizá-

INŽ. OLDŘICH ČERNÍK

torům až příliš
krotce.
V.H.
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Fotografie z roku 1968

