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Zavřená hranice

Doma na cestě?

V noci z 11. na 12. března 1938 do železniční pohraniční stanice Břeclav přijel z Vídně neobvykle přeplněný rychlík. Většina jeho pasažérů byli uprchlíci, kteří se chtěli na poslední chvíli zachránit před obsazením Rakouska
nacistickým Německem. Ve vlaku seděla řada významných odpůrců nacismu a lidí utíkajících kvůli pronásledování Židů. Uprchlíci byli bezpochyby
šokováni, když byli na břeclavském nádraží vysazeni z vlaku a po několika
hodinách napjatého čekání vráceni zpět.
Uprchlíci v nočním rychlíku totiž právě na vlastní kůži zažívali jednu
z nejdůležitějších změn v československé uprchlické politice. Obrat založený na etnickém třídění pronásledovaných a zaměřený zvláště proti těm,
kteří byli pronásledováni jako Židé. Ještě během obsazování Rakouska
(tzv. „anšlusu“, připojení) vydalo československé ministerstvo vnitra zákaz
vstupu pro cestující z Rakouska. I když se oficiálně nehovořilo o židovských
uprchlících, bylo všem zřejmé, že účelem nařízení je zabránit jejich útěku
do Československa. Toto rozhodnutí nebylo ostatně zcela nové: již o několik
týdnů dříve uzavřely československé úřady hranici pro židovské uprchlíky
a pro komunisty, jejichž hromadného útěku před profašistickou vládou
v Rumunsku, s nímž mělo Československo na Podkarpatské Rusi společnou
hranici, se obávaly.
Nacisté v Rakousku rozpoutali brutální pronásledování Židů: veřejně
je ponižovali, vyháněli z bytů, zabavovali jim majetek a usilovali o jejich co
nejrychlejší vyhnání. Přesto během jara a léta 1938 českoslovenští pohraničníci na hranici systematicky chytali a vraceli židovské uprchlíky. Polské
Židy, kteří byli vypovídáni z Rakouska a kteří utíkali přes Československo,
dopravovali četníci na polskou hranici. Do Československa uprchlo mnoho
Židů s československým občanstvím, kteří před „anšlusem“ žili v Rakousku.
Zvláštní osud měla skupina více než 50 Židů z Burgenlandu (rakouského regionu při hranici s Maďarskem a Československem), kteří byli
v dubnu 1938 násilně vyhnáni ze svých domovů a převezeni přes Dunaj
na československou stranu. I přes útrapy, kterými prošli, je československé
úřady vypověděly a dopravily zpět. Protože ani jeden ze států, jejichž hranice se zde stýkaly (Rakousko, Maďarsko, Československo), nebyl ochoten
tuto skupinu – byť i třeba dočasně – přijmout, umístili je nakonec Židé z Bratislavy na loď zakotvenou na Dunaji (který platil za mezinárodní vody). Na ní
byli uprchlíci uvězněni po několik měsíců, dokud se židovským pomocným
organizacím nepodařilo zajistit jim vystěhování, a to především do Palestiny
a do Spojených států amerických.

261 – Vzpomínky novináře a spisovatele Richarda Bermanna na útěk a vrácení
do Rakouska

Richard A. BERMANN: Die Fahrt auf dem Katarakt. Eine Autobiographie ohne einen Helden,
Wien 1998, s. 321–324

262 – Telegram, který Richard Bermann
z Břeclavi poslal prezidentu Benešovi,
12. března 1938
Národní archiv

Richard A. Bermann (uměleckým jménem
Arnold Höllriegel), který telegram podepsal, byl rakouský demokratický novinář
a spisovatel. Přispíval do listů Der Wiener
Tag a Die Stunde, které byly tajně podporovány československým ministerstvem
zahraničí. Po vrácení z Břeclavi do Rakouska
se Bermann pokusil o útěk do Itálie, ale ani
ten se nezdařil. Teprve 3. května 1938 mohl
za pomoci prezidenta Beneše vycestovat
do Československa, odkud emigroval přes
Paříž a Londýn do Spojených států, kde
v roce 1939 zemřel.
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„Když začal večer, šel jsem jako obvykle v tuto dobu do Café
Herrenhof; měl jsem tam schůzku s jedním z mých říšskoněmeckých emigrantů, vynikajícím lyrickým básníkem. Projednávali
jsme, jak by bylo možné uskutečnit rychle jeho odcestování
z Vídně a dal jsem mu trochu peněz. Pak se náš hovor stočil
k literárním záležitostem […], když v tom se něčí ruka jemně
dotkla mého ramene. Vedle mě stál přítel Otto, velice bledý,
ale klidný. Řekl: ‚Před deseti minutami ohlásil Schuschnigg
v rozhlase, že odstupuje a že postupujícím německým jednotkám
nemá být kladen žádný odpor.‘
[…] Opustil jsem s Ottou rychle kavárnu a nastoupil
v Herrengasse do taxíku. Na ulicích nikdo nebyl. Doma jsem
otevřel již připravený kufr, který obsahoval nejnutnější
vybavení na cestu, a naházel do něj spěšně několik papírů,
které se všechny týkaly mé funkce u ‚American Guild‘. Alespoň
tohle neměli nacisté najít. Mezitím studoval Otto jízdní řád.
Nejbližší vlak do zahraničí odjížděl za hodinu ze Severního
nádraží. Přemýšlel jsem, jestli nemám počkat ještě hodinu
a přejet u Ödenburgu maďarské hranice, pak jsem se ale bohužel
rozhodl pro československou hraniční stanici Břeclav. Jít
cestou do Švýcarska jsem se, v přesvědčení, že vlakové trasy
na západ musí již být v rukou nacistů, neodvažoval.
Krátce a bolestně jsem se rozloučil se svojí milou starou
hospodyní a jel s Ottou na nádraží. Dorazil jsem brzy na to,
abych našel ve vlaku volné sedadlo: pár minut poté byla
všechna kupé přeplněná. Většinu svých spolucestujících jsem
znal osobně nebo oni znali mě: všichni byli určitým způsobem
‚prominentní‘ a všichni měli pádné důvody k rychlému opuštění
Rakouska, ať už kvůli tomu, že vystupovali proti nacistům,
nebo byli jednoduše Židy a právem se obávali nadcházejícího
antisemitského teroru. […]
Jeli jsme. Tehdejší hraniční stanice Břeclav není od Vídně
vzdálená více než dvě hodiny rychlíkem, ale ty dvě hodiny byly
naplněny děsivým napětím. Přejedeme hladce přes hranice? Asi
každý z nás měl platný pas; ten můj byl teprve předchozího dne
obnoven na dalších pět let, nádherný exemplář hnědožlutého
rakouského pasu, platný ve všech zemích světa. Pasy měli moji
spolucestující také, ale ne všichni se drželi stávajících
předpisů týkajících se vývozu deviz tak příkladně jako já,
a nyní se proto obávali, že by mohly být při hraniční kontrole
nalezeny jejich peníze ukryté v zavazadlech.
Dorazili jsme do hraniční obce ležící na rakouské straně
naproti Břeclavi. Tam zůstal vlak dlouho stát, aniž by k nám
do kupé kdokoli přišel zkontrolovat pasy nebo zavazadla.
Zjevně panoval toho večera na hranicích zmatek. Noví vládcové
Rakouska asi ještě nestihli zorganizovat kontroly. Najednou
– ani jsme nevěřili svým očím – se dal vlak znovu do pohybu
a přejel přes hranici do svobodného Československa. […] Znovu
jsem mohl dýchat. Byl jsem, byli jsme zachráněni.
Přijeli jsme do stanice Břeclav. České nápisy, české
uniformy. A náhle přišel jeden uniformovaný k nám a vykřikl
[…] ‚Kdo má rakouský pas, vystoupit! Rakouští občané nesmějí
překročit hranici!‘
A byla to pravda. Protestovali jsme, prosili jsme. Nic
nepomáhalo. Pod hrozbou násilí jsme byli nahnáni do velké
čekárny, hnusného, vězení podobného sálu.“
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263 – Okresní jednota živnostenských společenstev a grémií v Olomouci
žádá o zákaz vstupu rakouských uprchlíků, 30. března 1938
Národní archiv
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264 – Protokol s Felixem Stiassnym, který z Rakouska utekl do Olomouce, 12. července 1938
Národní archiv
Felix Stiassny byl v březnu 1942 z tábora v Ivančicích deportován do Terezína. Jen o několik dní později,
1. dubna 1942, byl deportován do Piaski v okupovaném Polsku. Osvobození se nedožil.
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265 – Protokol s Mořicem Reissem, 3. června 1938
Zemský moravský archiv v Brně
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266 – Milena Jesenská: „Statisíce hledají zemi nikoho“

„Ahasver na vinohradské ulici

237

1

Dokud existují silnější, vždy
na straně slabších.

Přítomnost, 27. července 1938, přetištěno in Milena JESENSKÁ:
Nad naše síly. Češi, Židé a Němci 1937–1939, Olomouc 1997, s. 59

267 – Brněnské Ústředí pro uprchlíky
telegramem žádá ministra vnitra Jana
Černého o zastavení zatýkání rakouských
židovských uprchlíků v Brně,
22. července 1938
Národní archiv
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V pokojné a klidné vinohradské ulici mne zastavil člověk.
Byl otrhaný a zbědovaný, ale nežebral. I k prosbě je asi
židu třeba odvahy, zažil-li osvobození Rakouska. ‚Mluvíte
německy?‘ ‚Ano.‘ ‚Jste židovka?‘ ‚Nejsem.‘ Bylo to jistě to
podivné oslovení, které mne přimělo, abych se vrátila za jeho
zklamanými zády, protože jsem si uvědomila, že se tento člověk
neodvažuje prosit o pomoc někoho, kdo není žid – a to uprostřed
Prahy, uprostřed Evropy, v klidné, slunečné odpoledne roku
1938. Příběhů, jako je jeho, jsme v posledních letech slyšeli
mnoho. Měl vyražené zuby a krvavou dáseň, měl cáry místo šatů,
neměl ani haléř a nejedl mnoho hodin. Nikde nepřespal – ze
strachu, že by ho poslali zpátky. Jen šel a šel a šel.
Jak dlouho může jít vysílený a pokořený člověk bez peněz,
než ho zastaví stráž? Snad ho zastaví zítra, snad pozítří.
A nezbude jí, než aby ho poslala zpět, protože by přišly karavany zbědovaných lidí, kdyby se někde otevřely hranice. Poslat
zpět – ale kam? Papíry nemá, o příbuzných neví. Československé
úřady ho pošlou na hranice bývalého Rakouska a na hranicích
jeho státu ho nepřijmou. Poštovní balík se musí doručit majiteli do rukou, ale lidský balík se postaví před hranicemi
a řekne se mu: běžte! A lidský balík běží několik kroků sám,
než ho chytí nejbližší stráž. Byl v Praze člověk, který zažil
rekord tohoto bědného putování: byl odehnán od různých hranic
různých států šedesátkrát.
V hlavičce sociálnědemokratického listu ‚Arbeiterzeitung‘ stála, pokud vycházel, velmi krásná věta: ‚So lange
es Stärkere gibt, immer auf der Seite der Schwächeren.1‘ Ze
všeho nejvíce bych chtěla vědět, jak se chová dnes to skvělé
a statečné, mužné a uvědomělé vídeňské dělnictvo k nejslabším
ze slabých, k vídeňským pronásledovaným židům. Proč o tom
není zpráv? Jímá mne hrůza, dovídám-li se, že mnozí rakouští
dělníci přihlížejí prý týrání židů s poměrně klidnou myslí.
Je-li to pravda, je to zase nový důkaz, že zášť proti židům
dříme i v těch nejlepších a že není nic tak snadné, jako ji
probudit.“

268 – Vzpomínky Arona Grünhuta na pomoc vyhnancům z Burgenlandu

Aron GRÜNHUT: Katastrophenzeit des slowakischen Judentums. Aufstieg und Niedergang
der Juden von Pressburg, Tel Aviv 1972, s. 13–16

1

6. dubna 1938; Pesach je jeden z hlavních židovských svátků, trvá 8 dní.

2

Ješiva je židovská náboženská škola.

3

Aron Grünhut byl členem Ortodoxní izraelitské obce v Bratislavě.

4

Seder je slavnostní večeře, kterou začíná
svátek Pesach.

5

Tehdy se podařilo zabránit vrácení 28 Židů
vyhnaných z Rakouska do Maďarska
a umístit je na Slovensku.
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„Prvního pesachového rána1 roku 1938 mě navštívil sekretář bratislavské ješivy2 pan Fettmann a požádal mě, abych rychle přišel do domu rabiho Wesselyho. Tam jsem se dověděl o stovce Židů
z Kittsee v Burgenlandu uvězněných na ostrově uprostřed Dunaje.
Policie prý hlídá břehy, aby nedošlo k žádnému průniku na slovenské území. Rabi Wessely mě přesvědčil, abych se vydal na místo
a zjistil, co se dá dělat.
Když jsme já a pan Eichner, sekretář naší obce3, dorazili
na místo, shledali jsme situaci opravdu vážnou. Rozhodl jsem se
okamžitě navštívit bratislavského policejního prezidenta Dr. Juska. Ten nejprve odmítl jakkoli jednat bez souhlasu svých nadřízených. Vpuštění vyhnanců na československé území bez platných
dokladů a propustek ho mohlo stát místo. Nakonec se mi ho však
podařilo přesvědčit, aby nešťastníky předvedl k výslechu. Byli
přepraveni do Bratislavy na policejní stanici.
Při výsleších jsme se dověděli, že byli doslova vytrženi
od sederového4 stolu a bez možnosti cokoli si sbalit byli naloženi
a odvlečeni na ostrov uprostřed Dunaje.
Mezitím Rachel Unreichová a další ženy uvařily nějaké jídlo,
aby vyhnance nakrmily. Také se podařilo opatřit nějaké nezbytné
oblečení.
Dr. Jusko kontaktoval sekretariát ministra vnitra v Praze,
ale byl striktně odmítnut se slovy, že Československo má dost
svých vlastních Židů, a bylo mu nařízeno neprodleně vyhnance
transportovat zpět do Rakouska. Mnoho dalších mužů intervenovalo
na příslušných místech, mezi nimi např. Dr. Julius Reiss, Dr. Moritz Fleischhacker, Ludwig Meyer, Heinrich Schwartz, bez sebemenšího úspěchu. Policejní prezident nicméně přislíbil, že se bude
snažit intervenovat dále.
Po dvou dnech strávených na policejní stanici se mi s pomocí
přátel podařilo umístit uprchlíky v táboře Antonienhof v ‚zemi
nikoho‘ mezi Rakouskem, Maďarskem a Československem. Chtěl jsem
zkontrolovat, zda jsou v pořádku, ale stráž mě nepustila dál.
Rozhodl jsem se navštívit velitele maďarské pohraniční stanice v Karlburgu kapitána Ördöga, který mi pomohl před pár týdny
v podobném případu vyhnanců z Frauenkirchenu5. Ten mě však tentokrát odkázal na jinou osobu, majora Demenyho z Wieselburgu. S tím
to vůbec nebylo jednoduché – jednání se komplikovala a protahovala. Přece se mi však podařilo pro ně zajistit ubytování ve stájích
v maďarském Karlburgu. Včas, neboť setrvávání v táboře Antonienhof
již nebylo déle možné. Během transportu se však vojáci chovali
k vyhnancům tak brutálně, že jsem jim musel pohrozit udáním. Nemají žádné právo se k těm lidem takto chovat.
Plán převést vyhnance z maďarského Karlburgu do slovenského
Gutoru s pomocí rybářských lodí, který se mi osvědčil dříve, bohužel tentokrát nefungoval. Navrhl jsem proto majoru Demenymu, že
seženu loď, na které budou vyhnanci čekat v mezinárodních vodách
uprostřed Dunaje, dokud se mi pro ně nepodaří sehnat povolení
k pobytu v Bratislavě. Major Demeny požadoval pro takovou akci
svolení policejního prezidenta z Budapešti. To se naštěstí podařilo získat.
Byl jsem informován o jisté francouzské lodi a vlečné lodi Zurich kotvících v zimním přístavu. Spojením obou a jejich ukotvením
v mezinárodních vodách mohl vzniknout dočasný azyl pro vyhnance.
Při naloďování jsme však byli podvedeni. Námořníci nechali vlečnou
loď s uprchlíky osamocenou u maďarských břehů. Major Demeny zuřil
a nařídil mě zatknout. Ve studené cele jsem čekal do rána, než mě
major předvolal a než se mi ho podařilo přesvědčit, že jsem jediný, kdo dokáže v této svízelné situaci nalézt řešení […].“
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269 – „ 50 štvaných mezi hranicemi“
Rudé právo, 21. dubna 1938

270 – „Zničení lodi vyvrženců“
Večerní české slovo, 30. srpna 1938
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271 – Dopis Jaroslava Katze prezidentu Československé republiky
Edvardu Benešovi, 30. srpna 1938
Národní archiv
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272 – Dopis Pavla Deutsche prezidentu republiky Edvardu Benešovi a záznam
Marie Schmolkové o návštěvě na vlečňáku, na němž byla dočasně ubytována
skupina vyhnanců z Burgenlandu, 28. července 1938
Národní archiv
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„Dovolujeme si přikládati opis listu, který jsme zaslali
Jeho Excelenci panu Osusky-mu, velvyslanci Československé
republiky ve Francii.
Dovolte nám, abychom opakovali prosbu, obsaženou ve výšeuvedeném listě, a naléhali vřele, aby prosbě té bylo vyhověno.
American Joint Distribution Committee jest hotov převzíti
plnou finanční zodpovědnost za dotyčné nešťastníky jak ohledně
jejich pobytu v Československu tak i ohledně nákladů, spojených s jejich další emigrací. Slibujeme, že učiníme vše, co
jest v naší moci, abychom docílili jejich vjezdu do jiné země
v době co možno nejkratší. Račte přijmouti naše upřímné díky
za všechno to, co laskavě učiníte ohledně vyhovění naší prosby.
Paříž, dne 2. V. 1938.
American Joint Distribution Committee.
/Americká spojená přidělovací komise/.“
Národní archiv
Americký společný distribuční výbor, zkrácené JOINT nebo JDC, je jedna z nejvýznamnějších
židovských dobročinných organizací. Byla založena roku 1914 a funguje dodnes. Překlad dokumentu převzat z původního archivního spisu i s jazykovými zvláštnostmi.
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273 – Žádost American Joint Distribution Committee adresovaná ministru vnitra
Československé republiky Josefu Černému, 2. května 1938

274 – Dopis Ligy pro lidská práva v Československu adresovaný ministru vnitra
Československé republiky Josefu Černému, 23. dubna 1938
Národní archiv
Liga pro lidská práva v Československu byla založena v roce 1929 z iniciativy tehdejšího
ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše. Šlo o sesterskou organizaci Ligy pro lidská práva,
která sídlila v Paříži a byla založena v roce 1898, v době snahy o revizi antisemitského procesu
s Alfredem Dreyfusem.
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275 – Zpráva pohraniční stanice v Suchdole nad Lužnicí o opatření cestovních pasů
německých Židů písmenem „J“, 5. prosince 1938
Národní archiv
Vyhánění Židů z Německa po „anšlusu“ Rakouska vedlo k uzavření hranic většiny evropských
států pro tuto skupinu uprchlíků. Země sousedící s Německem, které nechtěly zavést vízovou
povinnost pro všechny německé občany (ta by měla negativní hospodářské důsledky), proto
hledaly cestu, jak zabránit vstupu pouze německým Židům. Československý konzulát ve Vídni
po „anšlusu“ vydával zvláštní typ doporučení, které opravňovalo k překročení jinak uzavřené
hranice. „Neárijcům“ tento dokument vydáván nebyl. Na základě jednání mezi Švýcarskem
a nacistickým Německem byly nakonec cestovní pasy německých Židů opatřeny razítkem „J“.
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