„Ghetto bez zdí“

Pátek

Leden 1939
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Usnesení vlády druhé
republiky o vylučování Židů
ze státní služby.
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ii Antisemitismus >
Bojkot a vyloučení ze společnosti >
Numerus clausus, s. 160

Ještě před tím, než byli Židé definitivně odstraněni, měli být od zbytku
společnosti odděleni množstvím zákazů a nařízení, která omezovala jejich
základní svobody: volnost pohybu a usazování, výkon povolání, nakládání
s majetkem, styk s „árijci“ či návštěvu škol. Stávali se tak občany druhého
řádu, pro které platila jiná pravidla než pro ostatní příslušníky Protektorátu
Čechy a Morava. Zákazy a nařízení tak odstraňovaly práva, jež Židé získali
od konce 18. století v procesu emancipace. Tento neustálý a nepřehledný příval omezení přicházel jak od okupační správy, tak i od protektorátních úřadů.
Vylučování Židů ze společnosti začalo již po Mnichovské dohodě. Především profesní organizace advokátů a lékařů požadovaly zavést numerus
clausus. Odvolávaly se na koncept Československa jako národního státu
Čechů, Slováků a Karpatorusů a vylučovaly své židovské členy jako údajné
příslušníky jiných národů. Například Jednota advokátů československých
se již dva týdny po vzniku druhé republiky usnesla na nezbytnosti „proporcionality“ (poměrnosti), požadovala po svých židovských členech doložení
národní spolehlivosti – jen aby je v lednu 1939 paušálně vyloučila.
311 – Odvolání Pavla Levita proti vyloučení z Jednoty advokátů
československých, 25. října 1938

„Posílám Vám, oč jste žádali: vypsání života pod zorným
úhlem ‚spolehlivosti po stránce národní‘ s písemnými doklady.
Dovolte, abych při tom řekl, co jest přesvědčením nejen mým,
ale i mnoha ‚árijských‘ Čechů: že takový průzkum života není
vhodný, že není důstojný a že není způsobilý přispět kloudně při
řešení otázky, o kterou jde. Především namítám – abych mluvil
slovy právníka–nepříslušnost soudu. O národní spolehlivosti
číkoli není kompetentní soudit výbor žádného spolku, i kdyby
úmysly, které k takovému souzení vedly, byly sebe čistší.
[…] Příslušnost a věrnost k národu není věcí rasy, krve nebo
matriky, ale věcí víry skutky osvědčované. […] V české vědě
a literatuře nenajdete dokladů pro to, že by k češství jakkoli
patřil přívlastek ‚árijský‘, za to však v publikacích pražské
university najdete důkazy o tom, že pojem árijské rasy nemá
s vědou nic společného. Pojem ‚árijský‘ patří do zbrojnice,
v níž se vyzbrojovali dosud jen nepřátelé českého národa.
[…] Spojovat národ a příslušnost k němu s krví a rasou
je projevem zoologického materialismu a znamená znehodnocení
pojmu češství. Nevěřím, že by něco takového mohlo být úmyslem
výboru spolku, který sdružuje advokáty československé. […]
Nedopusťte, aby se věc národa spojovala s věcí prosperity
advokátních kanceláří. Nechť se věci nazývají pravými jmény!
Ať se oddělí zájmy hmotné od věcí nehmotných. Bude to jen
na prospěch vyřešení otázek české advokacie, jehož je svrchovaně třeba.“
Helena PETRŮV: Zákonné bezpráví. Židé v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2011, s. 79
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Spolek sdružující advokáty československé
národnosti po Mnichovské dohodě vyloučil
své židovské členy. Jedním z nich byl i právník
Pavel Levit. Ani toto odvolání nepomohlo
a Levit byl z jednoty definitivně vyloučen.
Od 15. března 1939 nesměl vykonávat své
povolání a živil se překlady pro „árijskou“
advokátní kancelář. V roce 1942 byl vyšetřován, neboť se vyhýbal registraci Židů. Měl být
poslán do pracovního tábora pro Židy v Lípě,
ale nakonec nebyl uznán schopným fyzické
práce, a proto byl zaměstnán v sociálním
oddělení židovské náboženské obce. V květnu
1943 se i s manželkou vyhnul nástupu
do transportu a skrýval se v bytě své známé.
Byli však objeveni a Levita věznili v Malé
pevnosti v Terezíně a v Osvětimi. Po evakuaci
Osvětimi v roce 1945 se mu podařilo uprchnout a přežít až do osvobození.

312 – Dopis členům inženýrské komory v Praze, 21. března 1939
Národní archiv
Také profesní organizace inženýrů bezprostředně po okupaci požadovala po svých
členech vyplnění dotazníku o židovském původu. „Neárijci“ byli následně z komory
vyloučeni a nemohli – ve veřejné správě – vykonávat své povolání.
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Protektorát Čechy a Morava
Středa Březen 1939
Vyloučení židovských advokátů
ze zastupování stran před soudy.
Mohli je zastupovat jen před
úřady nebo jim poskytovat
právní porady.

Úterý

Březen 1939

21

Nařízení o správě hospodářských
podniků a o dozoru nad nimi,
v němž byla zavedena možnost
ustanovit důvěrníka nebo nuceného správce.
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Po okupaci vydávání protižidovských nařízení výrazně zrychlilo: co se v Německu zavádělo postupně od převzetí moci nacisty v roce 1933, bylo v protektorátu uplatněno během několika měsíců. Dříve se tvrdilo, že protektorátní vláda odmítala protižidovské zákony, a proto je musel vydat teprve říšský
protektor. Ve skutečnosti se vláda protektorátu snažila velmi aktivně zavádět vlastní protižidovské zákonodárství a usilovala – pro posílení českých
hospodářských pozic – o alespoň částečné vyvlastňování židovského majetku. Již 17. března 1939, na svém prvním zasedání po okupaci, rozhodla vláda
o zastavení praxe „neárijských“ advokátů a lékařů a povolila vydání nálepek,
jimiž měly být označeny obchody „árijské“. Na jaře 1939 protektorátní vláda
usilovala také o „arizaci“ (vyvlastnění Židům) „do českých rukou“ a připravila dalekosáhlý návrh nařízení o právním postavení Židů, na jehož základě by
se stali občany druhého řádu (nařízení bylo vydáno až v dubnu 1940).
Právě převodu „židovského“ majetku českého vlastnictví rukou se
však okupační úřady snažily zabránit. Ačkoli Hitler původně chtěl Čechům
v protektorátu přenechat starost o rasovou čistotu vlastního národa, vydal
říšský protektor Konstantin von Neurath 21. června 1939 nařízení o židovském majetku. Podle něj byly veškeré změny v „židovském“ majetku, včetně
podniků s jen některými židovskými členy představenstva, vyhrazeny okupačním úřadům.

314 – Obálka protektorátního soupisu
protižidovských předpisů
Stanislav JURÁŠEK: Předpisy o židovském
majetku a další předpisy židů se týkající,
Praha 1940
Spletenec protižidovských předpisů byl
postupně stále složitější. Není proto divu,
že například přehled platných právních
předpisů o Židech na stránkách Židovských
listů již v roce 1940 vycházel na pokračování
po několik měsíců. Pro protektorátní úředníky
vycházely zvláštní, několikrát aktualizované
soupisy protižidovských diskriminačních
nařízení. V roce 1940 měl takový oficiální
soupis i s dodatkem na 300 stran.

315 – Ústřední židovské muzeum
Židovské muzeum v Praze
V roce 1940 nacisté z důvodů, o nichž
historici stále vedou diskusi, souhlasili s tím,
aby v pražském židovském muzeu (nyní
nazývaným Centrální židovské muzeum
a podřízeným pražské židovské obci) byly
shromažďovány konfiskované předměty
kulturní a historické povahy. Zatímco členové
židovských obcí v protektorátu byli systematicky deportováni, cenné předměty z jejich
synagog a zčásti i ze soukromého vlastnictví
byly přesouvány do muzea. Takto vznikla
světově unikátní sbírka předmětů, dokumentů
a knih k židovským dějinám a náboženství.
Ovšem původní majitelé a uživatelé těchto
předmětů většinou zahynuli.
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313 – Zákaz vstupu pro Židy u pokladny
jednoho z pražských kin
Židovské muzeum v Praze
Od února 1940 nesměli Židé navštěvovat
kina a divadla.

Třídění obyvatel podle rasy

Pondělí Březen 1941
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316 – Schéma příslušnosti k židovské rase
podle norimberských zákonů
Židovské muzeum v Praze
Ovšem i přes obsáhlou evidenci nebylo někdy
možné společnost snadno rozdělit na „árijce“
a „neárijce“, jak to předpokládala nacistická
rasová věda. Podle prováděcích předpisů
k norimberským zákonům vydaným v roce
1935 a používaným též v protektorátu byl
židovský původ určován podle členství prarodičů v židovských náboženských obcích.
Nikoli tedy podle fyzických rasových znaků
jednotlivce, jak by odpovídalo nacistické
rasové ideologii, ale podle náboženství
dědečků a babiček.
Za plného Žida byl považován každý,
kdo měl tři nebo čtyři židovské prarodiče. Židé byli podrobeni protižidovským
zákonům a nesměli vstupovat do manželství
s „árijci“. Nacisté dále rozlišovali dva druhy
tzv. „míšenců“ podle toho, zda byli „poloviční“
nebo „čtvrteční Židé“. Na ně se pak vztahovaly odlišné předpisy týkající se toho, kdo smí
uzavřít sňatek s „árijcem“ nebo „neárijcem“.
„Poloviční Židé“ byli nasazováni na otrocké
práce a na konci války byli deportováni
do Terezína. Mnoho z nich se ovšem před
deportací skrylo, často u nežidovských
příbuzných na venkově.
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Obyvatelé českých zemí měli i před druhou světovou válkou dlouhou zkušenost s nacionalistickým nátlakem a dělením na Čechy a na Němce, stejně
jako s antisemitskou propagandou. Nacionalisté z obou stran usilovali o přetvoření společnosti podle svých představ, o vytvoření oddělených národních společenství, stejně jako o ovládnutí jednotlivých obcí nebo institucí.
Od předválečného nacionalistického posuzování a přičítání národní identity
se však německý nacionální socialismus lišil ideologií založenou na biologickém rasismu, stejně jako vůlí přetvořit společnost násilnými metodami.
Nacisté si představovali vytvoření rasově čisté a homogenní společnosti,
z níž by byly odstraněny rasově závadné skupiny: Židé, Romové a Sintiové,
duševně nemocní či jinak postižení lidé a další.
Po okupaci nacisté rozvíjeli různé plány na poněmčení českých zemí,
ať již asimilací části Čechů, nebo vyhnáním ostatních. Širším rámcem
byly – většinou neuskutečněné – představy o etnické přestavbě východní
Evropy pod německou nadvládou: zatímco například Poláci měli být vystěhováni dále na východ a měli tvořit zásobárnu levné pracovní síly, „rasově
očištěná“ území měli osidlovat etničtí Němci. Celková rasová proměna českých zemí (někteří pováleční historici zde – po vzoru pronásledování Židů
– hovoří o plánovaném „konečném řešení české otázky“) se měla odehrát
až po vítězné válce. Naopak vylučování Židů ze společnosti bylo pro nacisty
součástí vedení rasové války a mělo podstatně vyšší prioritu.
V německé „Třetí říši“, stejně jako v protektorátu, však byli Židé dalekosáhle integrováni do společnosti a často se od ostatních nelišili jazykem,
oděvem či chováním. V meziválečném období byly také stále běžnější sňatky
mezi příslušníky židovského náboženství a jiných vyznání. Určit, kdo má
být považován za Žida, nebylo zdaleka tak jednoduché, jak to předpokládala nacionálně socialistická ideologie. Jako dříve v „Říši“, i v protektorátu
úřady žádaly zavedení jednoznačné definice, podle níž by mohly rozhodovat,
na koho se protižidovská nařízení vztahují. Pravidla pro určování židovského původu podle norimberských zákonů byla v protektorátu zavedena
nařízením říšského protektora z 21. června 1939.

Potravinové lístky Židů musejí být
označeny písmenem „J“.

317 – Protektorátní občanská legitimace
Marty Mautnerové označená razítkem
„J“ a později – po deportaci do Terezína
– razítkem „ghettoisiert“ (ghettoizována)
Židovské muzeum v Praze
Záznamům o židovství – svém nebo předků
– nešlo tak snadno uniknout. Údaje o náboženské příslušnosti byly uvedeny v matrikách, jejichž kopie byly uloženy u úřadů,
v žádostech o cestovní pasy, v domovních
přihláškách, ve školní evidenci a na řadě
dalších úředních dokumentů. Navíc po první
světové válce a ještě více od 30. let 20. století
stát mnohem důkladněji dohlížel a evidoval
obyvatelstvo. V době vzniku protektorátu se
například zaváděly – jako novinka – povinné
občanské průkazy. Od 1. března 1940 musely
být občanské průkazy Židů povinně označeny písmenem „J“ – Jude/Žid.
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318 – Razítko prohlášení o nežidovském
původu, jež bylo nutné pro svobodné
nakládání s vlastní vkladní knížkou
Židovské muzeum v Praze

319 – Potvrzení pro Spolek na ochranu
zvířat v Moravské Ostravě, že
v domácnosti, v níž je chováno zvíře,
nežijí žádní Židé, 22. srpna 1942

Židovské muzeum v Praze
I nežidovští obyvatelé protektorátu museli při
mnoha příležitostech dokazovat svůj „árijský“
původ. Takové potvrzení bylo potřeba pro
některá zaměstnání ve státní správě, pro
vydání občanské legitimace, pro podržení
soukromého majetku či dokonce i domácích
mazlíčků.
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„Spolku na ochranu zvířat
v Moravské Ostravě.
Tímto potvrzuji, že mně dnes
prodané zvíře je určeno
pouze pro mou domácnost a že
v mé domácnosti nežijí žádní
Židé povinní k nošení označení Židů.
V M. Ostravě, …“

320 – Žádost Pavla Eisnera o uznání „čestného árijství“,
25. dubna 1940
Národní archiv
Na základě nařízení protektorátní vlády o vyřazení Židů z veřejného
života, vydaného v dubnu 1940, mohli „neárijci“ žádat o schválení
výjimky z některých protižidovských nařízení a přiznání „čestného
árijství“. Na tisíc žádostí od lidí, kteří byli na základě norimberských
zákonů označeni za Židy, posuzoval zvláštní výbor úředníků z různých
protektorátních ministerstev. Mezi žadateli byli právníci a lékaři,
významní vědci, ekonomové a průmyslníci, stejně jako „židovské“ manželky „árijských“ manželů. Úředníci nakonec vybrali pouhých 41 osob,

ale nakonec kvůli nesouhlasu říšského protektora nikdo za „čestného
árijce“ prohlášen nebyl.
Pavel Eisner byl významný překladatel a novinář, jeden ze zprostředkovatelů mezi českou a německou kulturou. I během okupace
Eisner dále překládal, za pomoci přátel a pod cizími jmény. Jako partner
ze „smíšeného“ manželství měl být na konci války deportován, ale
podařilo se mu ukrýt a dožít se osvobození.
ii Zcela běžné příběhy? > Paul (Pavel) Eisner, s. 23
ii Židovské identity > Kulturní zprostředkovatelé, s. 121
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321 – Žádost Alice Henzlerové o uznání za „míšence“, 4. června 1940

311

Zoufalá žádost, jíž se paní Henzlerová snažila
uchránit před pronásledováním, byla zamítnuta. V září 1942 byla deportována do Terezína a odtud o měsíc později do Treblinky, kde
byla zavražděna.

„Na předvolání přichází rozv. manželka Alice Henzlerová,
roz. Eichnerová, bydlištěm v Praze II, V Jámě 7,
a na dotaz uvádí:
,Narodila jsem se 22. září 1907 v Lazech jako dcera Leo
Eichnera a jeho manželky Erny, roz. Wechsbergové. Ačkoli
oba rodiče náleželi k židovskému náboženství a i mě zapsali
do židovské matriky, dostalo se mi čistě německé výchovy.
Rodiče mě posílali do německé školy a vychodila jsem německou
katolickou klášterní školu v Orlové a německé dívčí lyceum,
resp. Německé spolkové dívčí reformní reálné gymnázium
v Ostravě. V důsledku této výchovy jsem se duchovně vždy
cítila jen jako Němka a stejně jsem si také počínala. Mimo
jiné jsem byla členkou Německého kulturního svazu a německého
Beskydského spolku. Ještě jako vdaná jsem byla 30. 5. 35
pokřtěna v evangelickém ritu. Jako dítě jsem vůbec nevěděla,
že mi v žilách proudí židovská krev, a k židovské víře jsem
nikdy neměla sebemenší vztah. Výchovou v klášterní škole
jsem dospěla k hluboké zbožnosti v křesťanském smyslu, takže
pozdější křest byl jen výrazem mých niterných citů. Až nedávno
jsem zjistila, že má náklonnost k německému národu a ke křesťanskému světonázoru má hlubší důvod než čistě citový postoj.
Když si má matka všimla, jak hluboce mě zraňuje a trápí, že
mě teď pokládají za židovku, vyjevila mi, že jsem ve skutečnosti nemanželskou dcerou árijce dr. Franze Pokornyho, s nímž
prý měla milostný poměr. Do matriky mě ovšem zapsali jako
manželskou dceru Leo Eichnera. Má matka v této věci 13. února
t. r. v Praze před notářem dr. Aloisem Frenzlem závazně
prohlásila, že jsem dcerou doktora Pokornyho.
Ve skutečnosti tak nejsem úplná židovka, nýbrž mišlink
I. stupně. Ve smyslu nařízení z 21. června 39 už nemám být
považována za příslušnici židovské rasy. Přeji si a vroucně
toužím, abych se zase směla cítit a vystupovat jako Němka.
V květnu 1936 jsem se v Ostravě provdala za neříšského
Němce Ferdinanda Henzlera a před sňatkem jsem vystoupila
z židovské náboženské obce. Můj muž vždy působil na vysoké
pozici ve věci národa. S ohledem na jeho národnostně angažovanou činnost a postavení jediného německého vedoucího zaměstnance dolu v Ostravě vyvstala nutnost manželství ukončit.
Právoplatné rozhodnutí vynesl německý městský soud v Ostravě
14. pros. 39. […]‘“
Národní archiv
Holocaust a lidské chování

Oddělení Židů
K požadavkům antisemitů patřilo též oddělení Židů od nežidů v prostoru
obcí a zákaz pro Židy vstupovat do obecních prostor nebo hromadné dopravy. Řada nařízení z doby protektorátu se týkala prostorového oddělení Židů:
nesměli vstupovat do parků a lesů, v dopravních prostředcích – pokud je ještě směli používat – měli být odděleni, Židům bylo zakázáno například používání koupališť a vstup do některých – lepších – částí obcí. V Praze například
Židé od prosince 1940 nesměli vstupovat do okolí pražské Plodinové burzy,
do Panské ulice, na Nekázanku, na Senovážné náměstí a do Dlážděné ulice.

Středa Duben 1940

24

Neděle Červen 1940

30

322 – „Z pražského judenparku“

„Kdož by se byl nadál, že největší městské sady, které se
rozkládají u nového Českého Musea až k hlavní třídě Hybernské
zrovna před učouzeným nádražím dráhy Františka Josefa a před
německo-židovským ‚Mašoleum‘1, stanou se výhradním rejdištěm
pražských židů? Kromě vyvoleného národa nespatříš tam skoro
po celý den nikoho jiného, a jak se tam roztahují, je víře
nepodobno, ale přece pravdivo. Od rána do večera jsou jimi
všecky židle a lavice okupovány, ba v novější době tvoří
i na cestách, které mají zůstati pro pasáž volnými, z židlí
celé cerkle a brebentí tu v samospasitelné štácšpráche2
maušlováním3 opepřené tak horlivě a nenuceně, že věru netřeba
městským zahradníkům, aby kolem rozložené záhonky – kropili!
A rejdiště pro děti taktéž jen židovskými dětmi je zaujato.
Nepřičítejž tudíž nikdo smrady, park městský znešvařující,
pouze dusivému kouři z protějšího nádraží!“

Židé nesmějí pracovat jako
učitelé, lékaři, zvěrolékaři a lékárníci, advokáti, umělci z povolání,
redaktoři periodického tisku.

Židé nesmějí chovat holuby.

Středa Srpen 1940

7

Židovské děti nesmějí od září
chodit do českých škol.

Úterý

Červen 1942

23

Židům je povolena cesta vlakem
pouze v posledním oddělení
posledního vagónu. Nesmějí
používat nosiče, čekárny,
hostince a jiná zařízení.
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Vinohradské listy, 27. června 1889, s. 3
Antisemitský článek a karikatura ilustrují kontinuitu snah antisemitů o odstranění Židů ze
sdíleného prostoru města, zejména z parků, restaurací či divadel, v nichž se pohybovala lepší,
středostavovská, společnost.
1
Nové německé divadlo, dnešní Státní opera.
2
Z němčiny, Staatssprache, státní (úřední) řeč: v tomto případě myšlena němčina,
i když oficiálně nebyla v Předlitavsku státní řečí.
3
Maušlovat = mluvit po židovsku.

1

2

323 – „Thateleben1, tamhle ta holčička nechce mne pustit na lavičku.“
Humoristické listy, 1. května 1896
1
„Thateleben“ – zhruba „tatínku“, odkaz na údajný židovský žargon.
2
„musíš na to jít zchytra!“

324 – Zákaz vstupu na dětské hřiště
Národní archiv

325 – Mapa zakázaných ulic uveřejněná
v Židovských listech
Židovské listy, 13. prosince 1940
Židovské listy (Jüdisches Nachrichtenblatt) byl oficiální časopis vydávaný česky
a německy židovskou náboženskou obcí
v Praze. Informoval Židy v protektorátu
o protižidovských nařízeních a o registraci
Židů, ale také jim pomáhal udržovat naději
v bezvýchodné situaci.
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326 – Vyhláška
Policejního
ředitelství v Praze,
14. srpna 1939
Národní archiv
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327 – Policejní zpráva o přestupku Rudolfa Ebena, který se při vydávání potravinových
lístků vydával za „árijce“, 3. října 1941
Národní archiv
Rudolf Eben se narodil v roce 1883 v Kolíně. V červenci 1919 se v Rakousku oženil s Olgou
Pachnerovou, která však již v lednu 1921 zemřela. Nejprve se živil jako úředník, později jako
akademický malíř a grafik. V roce 1920 přestoupil k římskokatolické církvi. Před deportací
bydlel v Praze. V listopadu 1941 byl odvezen jedním z prvních transportů do Terezína a v září
1943 do Osvětimi. Tam byl umístěn v Terezínském rodinném táboře a pravděpodobně byl spolu
s ostatními ještě žijícími vězni zavražděn v noci z 8. na 9. března 1944.
ii Holocaust a lidské chování > Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau, s. 376
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328 – Zadržení manželů Fleiszerových kvůli vstupu do parku, 5. ledna 1942
Národní archiv
Berek Fleiszer se narodil 6. srpna 1899 v Minsku, odkud během první světové války utekl
do německého Magdeburku. Sára či též Gitl Fleiszerová se narodila 14. prosince 1899 ve Varšavě,
odkud v roce 1919 odešla za prací do Německa. Po nástupu nacistů k moci, kteří zvláště krutě
vystupovali proti tzv. „východním Židům“, byli v roce 1934 vypovězeni a utekli do Prahy. Zde
dostávali skromnou podporu od Židovského pomocného komitétu. Počátkem srpna 1942 byli
oba deportováni do terezínského ghetta, odtud však byli již o dva týdny později posláni
do ghetta v Rize. Oba zahynuli.
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329 – Židovská zahradní restaurace Braník-Zátiší
Židovské listy, 26. dubna 1940
Po zákazu návštěv běžných restaurací nabízely Židovské listy aspoň zvláštní židovské restaurace.
Na jejich stránkách se odráželo stále větší oddělení Židů od ostatních obyvatel.
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330 – Matka s dětmi na židovském hřbitově v dnešní Fibichově ulici, 1942
Židovské muzeum v Praze
Po zákazu vstupu do parků a lesů byly téměř jedinou zbývající zelenou plochou
pro matky s dětmi židovské hřbitovy.

Následující strana
331 – Udání českého fašisty Oldřicha
Sýkory z Červeného Kostelce,
23. dubna 1942
Národní archiv
Oldřich Sýkora patřil mezi velmi aktivní české
fašisty a kolaboranty. V Červeném Kostelci
a okolí aktivně šířil antisemitskou propagandu. Po válce byl odsouzen Mimořádným
lidovým soudem za kolaboraci s nacisty.
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Označení
Od září 1941 museli všichni Židé starší šesti let na veřejnosti nosit na oděvu
viditelnou žlutou hvězdu s nápisem „Jude“ (Žid). Toto opatření, po nacistickém útoku na Sovětský svaz a přechodu k fyzickému vyhlazování evropských
Židů, mělo za cíl úplnou izolaci židovských obyvatel a nakonec i jejich deportaci do ghett a koncentračních táborů. (V okupovaném Polsku bylo podobné
označení Židů již v roce 1939, kdy začalo shromažďováni Židů v ghettech.)

Středa Únor 1942

25

Všichni „árijci“ žijící ve společné
domácnosti se Židem musejí
nahlásit svou telefonní přípojku.

ii Antisemitismus > Český antisemitismus > Rudolf Vrba: antisemitská část programu
křesťansko-sociální strany (1897), s. 144

332 – Peter Demetz: O židovské hvězdě maminky

Peter DEMETZ: Praha ohrožená 1939–1945. Politika, kultura, vzpomínky, Praha 2010, s. 218–219

333 – Příprava židovských hvězd
na židovské obci
Židovské muzeum v Praze
Židovská obec v Praze musela připravit
a rozdělovat látkové židovské hvězdy.
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„Odpoledne jednoho dne ke konci září 1941 mi matka oznámila,
že byla na židovské obci (nejsem si jistý, jestli tam nešla
vůbec poprvé), kde vystála frontu a dostala několik černě lemovaných žlutých nášivek s černě vyznačenou Davidovou hvězdou
a černým slovem Jude ve středu hexagramu. Vzala jehlu a nit,
jimiž se dovedla tak zručně ohánět, a podle nařízení si je
našila na dvě blůzy a jedny šaty. Hvězda jí v mžiku znemožnila
svobodný pohyb po městě, jelikož Židé měli zákaz vstupovat
do parků, zahrad i mnoha ulic, ale matka ho občas přestoupila,
protože jsem jí pomáhal předstírat, že mezi vyvržené nepatří.
Měla jednu velice elegantní čtvercovou kabelku z patentní
černé kůže, za kterou by se v hollywoodském filmu nemusela
stydět ani taková Claudette Colbertová, a pokud ji držela
přitištěnou na prsa ve správném úhlu, nebyla hvězda vidět,
takže nikdo nic nepoznal a ona vypadala jako normální matka,
která si se synem vyrazila na procházku. Když bylo hezky,
občas jsme pomalu korzovali v některém parku na Vinohradech,
kde jsme nemohli potkat nikoho ze sou sedství, a těšili jsme
se z podzimního slunce, ale sednout si na lavičku, jak to
dělali staří lidé, jsme se nikdy neodvážili.
Jednou jsme nařízení porušili opravdu nezapomenutelným
způsobem. Bylo to na Silvestra, v předvečer nového a opravdu
hnusného roku 1942. Otec [který nebyl židovského původu]
přišel s nápadem, že půjdeme společně na noční představení
do kina Broadway na Příkopech, v němž tehdy pracoval. Přinesl
lístky, a tak jsme se tam vypravili a všichni se posadili
na balkon hned zkraje řady, abychom se v případě nutnosti
mohli rychle vytratit. Na programu byla jakási veselohra.
Matka se bavila a přestala kabelku křečovitě tisknout k tělu,
ale když se na konci představení světla v sále rozsvítila,
okamžitě ji zase dala zpátky a udělala dobře, protože jakýsi
muž se společnicí na nás začal vrhat zlověstné pohledy. Otec
mi pošeptal, že to je jistý K. Byl to jeho dávný kolega
z divadla, a tak věděl, koho má otec za manželku. Nový rok
tedy nezačal vůbec dobře, protože jsme se přinejmenším tři dny
třásli strachy, že nás K. udá. Byl to zřejmě čestný člověk,
a tak to neudělal, ale matka se od té doby do kina už nikdy
nepodívala. Zopakovat tohle dobrodružství jsme se neodvážili
a výprav do parku taky ubylo.“

334 – Se židomily jako se Židy!
A-Zet, 14. listopadu 1941
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335 – Ironická báseň neznámého autora o protižidovských nařízeních, zřejmě z let 1941–1942
Židovské muzeum v Praze

