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75 let po skončení druhé světové války je naživu pouze několik málo
pamětníků a pamětnic. Jsou to nyní dcery, synové, vnuci a vnučky, kdo se
odkazem svých rodičů a prarodičů zabývají. Také v Mezinárodním výboru
Ravensbrück, který byl založen v roce 1965, předaly bývalé vězeňkyně
ženského koncentračního tábora štafetu vzpomínek do rukou druhé a třetí
generace.
Ke generační výměně dochází v době, kdy je Evropa konfrontována
s nově vzplanutým nacionalismem; nové dělicí čáry a vymezování hranic
znepokojují a ztěžují dorozumění. Naproti tomu se chtějí Mezinárodní
výbor Ravensbrück a Památník Ravensbrück zaměřit na společné body
dějin, které spočívají v pronásledování v době národního socialismu,
a vybídnout k dialogu mezi evropskými národy. V Ravensbrücku bylo
uvězněno přibližně 120 000 žen. Pro tyto ženy, které byly persekuovány
z rasových a politických důvodů, nebylo v Evropě dle nacistické ideologie
žádné místo – v Ravensbrücku se tak nacházela „jiná Evropa“. Proces
evropského porozumění je odpovědí na zkušenosti druhé světové války.
Výbor, který se dodnes jednou ročně schází v jednom z evropských měst,
byl v roce 1987 vyznamenán OSN jako „posel míru“.
Od jeho založení byly ve výboru zastoupeny přeživší z koncentračního
tábora Ravensbrück. Dnes jejich dcery, jeden syn, vnučky a sympatizantky.
Ve výboru jsou aktivně zastoupeny tři přeživší, z toho dvě byly jako
děti deportovány do Ravensbrücku se svými matkami a jedna se
v Ravensbrücku narodila. Myšlenka společné výstavy výboru a Památníku
vznikla během výročního zasedání Výboru v květnu 2019 v italské Gorizii.
Zobrazeny jsou velké portréty matek, babiček a přítelkyň, dnešních členek
a členů výboru z třinácti zemí. Snímky Rosy Kugelman a Anny Burger,
které během uvěznění přišly o život, pocházejí z doby před zatčením.
Ostatní portréty pocházejí z pozdních 40. let a brzkých 50. let 20. století.
Dcery, jeden syn, vnučky a přítelkyně tyto fotografie komentují. Proč
snímky těchto žen právě z poválečné doby? Dnešní mladí lidé poznali
přeživší nacistických táborů především jako příjemné starší lidi, kteří
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jim ve školách, muzeích či památnících poskytovali informace o svých
zkušenostech. Známy jsou fotografie z osvobození táborů, na kterých
jsou vězni k vidění většinou vyhublí a v pruhovaném oblečení, ostříhaní
dohola. Ženy byly v táborech připraveny o svou důstojnost. Především
střihání vlasů vnímaly všechny jako velký šok a ztrátu svého ženství.
Fotografie z koncentračních a vyhlazovacích táborů dnes ukazují
absolutně nejnižší bod dějin civilizace. Skutečnost, že po osvobození
přeživší hledali nový začátek – většinou po svém návratu do běžného
života a svého okolí, které se o dějiny příliš nezajímalo, nebo po emigraci
do cizí země – neukazují žádné z veřejně známých fotografií.
Ve východní Evropě srovnal Wehrmacht města a vesnice se zemí.
Ti jedinci, kteří Ravensbrück přežili, se vrátili zpět do zničeného světa.
Vězení v koncentračním táboře představovalo zpočátku ukončenou
kapitolu života, o které se téměř nemluvilo. Dívky a ženy se snažily
nechat své extrémní zkušenosti pokud možno rychle za sebou tak, že
zahájily nový normální život. Mnoho z nich se vdalo. Z tohoto pohledu
lze portrétové fotografie, které nechaly tyto ženy vyhotovit několik let
po osvobození, vnímat jako znak výhry. Zvládly jsme to! Stopy prožitého
utrpení již nelze téměř vidět, přišly jsme do nové doby.
„Znovu jsem se narodila, vstávám z mrtvých, nechávám utrpení za
sebou (…), spím normálně, jím chleba, piju plnými doušky vodu a mám
v noci těžké sny o táboru v Ravensbrücku, který mi ukradl mládí,“ cituje
Hanna Nowakowska svou matku Janinu, která se vrátila do zničené
Varšavy. O těžkých snech a životních potížích v poválečné době
vypovídají fotografie méně. V textech dětí, vnoučat a přítelkyň těchto
žen, které uvádíme vedle fotografií v doprovodných sešitech, však lze
zjistit o to více: mnoho matek a babiček vedlo po návratu do vlasti život
plný tvrdé práce a strádání. „Ačkoliv by bývala ráda studovala, začala
týden po návratu pracovat. Musela živit matku a nejmladší sestru,“
píše Šárka Kadlecová o své české babičce. „Museli jsme začít od nuly,
neměly jsme vůbec nic“, vzpomíná si Barbara Piotrowska, která byla
společně se svou matkou deportována do Ravensbrücku z Varšavy:
„Moje matka pracovala a musela bojovat s velkými problémy. Přesto
vytvořila podmínky k tomu, abych mohla studovat a založit rodinu.“
Některé dcery zmiňují také psychické bolesti, které jejich matky měly,
jako například Vanda Straka Vrhovnik ze Slovinska. Jako dítěti se
jí zdála její matka „neskutečně zarmoucená žena“, která „se pouze
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výjimečně smála. (…). Byla po celém tom utrpení, které musela
překonat, emocionálně vyčerpaná.“ A o Sofje Iwanowně Schkatule,
která se narodila na Krymu, píše Natalia Timofeeva, že musela stejně
jako ostatní „svůj hněv a zlost“ přemoct silou vůle a vnitřně utlumit.
Kromě vzpomínek na prožité utrpení znamenal „Ravensbück“ pro
mnoho přeživších ovšem také něco jiného. Mnoho z nich poznalo
v ženském koncentračním táboře, ve kterém byly uvězněny osoby
z více než 30 zemí, výjimečné ženy, nové způsoby myšlení a především
solidaritu. Přátelství byla udržována přes hranice. Na jejich základě
mohl být vybudován Mezinárodní výbor Ravensbrück. „Přátelská
Evropa“ byla pro tyto ženy samozřejmostí. Mnoho z nich se v poválečné
době angažovalo politicky, bojovaly za sociální spravedlnost a za práva
žen. „Někdo, kdo je jiného názoru než ty, může být lepší než ty“, cituje
Margarita Catalá svou španělskou matku Neus Catalá Pallejà. A Anne
Cordier poznamenává, že její francouzská matka své děti „nikdy v rámci
výchovy nepodněcovala k nenávisti vůči Němcům.“
V rámci výstavy jsou k vidění portréty bývalých vězeňkyň z ženského
koncentračního tábora v Ravensbrücku z České republiky, Norska,
Itálie, Maďarska, Francie, Španělska, Rakouska, Německa, Ruska,
Polska, Ukrajiny, Nizozemí a Slovinska. Takto se země jmenují dnes.
Ve skutečnosti tyto země však během dlouhého 20. století v této
podobě dlouho neexistovaly, a proto nebylo vždy jednoduché představit
národnost žen. Abychom jmenovali dva příklady: Rosa Kugelman se
narodila v roce 1904 ve Smarhonu u Vilniusu, který v tu dobu patřil
Rusku, od roku 1918 poté Sovětskému svazu, od roku 1921 Polsku,
po skončení druhé světové války opět Sovětskému svazu a od roku
1991 Bělorusku. Pavla Cedilnik se narodila v roce 1925 v Gamelnje
u Lublaně. V tu dobu patřila tato obec ke Království Jugoslávie, které se
od roku 1945 stalo lidovou republikou. Od roku 1991 leží toto místo ve
Slovinsku. Rozhodli jsme se proto uvést vedle jmen vyobrazených osob
pouze místo narození. Aktuální názvy zemí jsou připojeny ke jménům
autorek a autora textů.
Výstava bude zahájena v neděli, 19. dubna 2020 v Památníku
Ravensbrücku u příležitosti 75. výročí osvobození tohoto ženského
koncentračního tábora. Je koncipována jako putovní a bude od podzimu
roku 2020 představena v různých evropských městech. Tato výstava bude
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sloužit jako fórum pro různé vzdělávací a diskuzní formáty k tematickým
oblastem národně socialistické persekuce a společné Evropy.
Srdečně děkujeme všem členkám a členům Mezinárodního výboru
Ravensbück za poskytnutí fotografií matek, babiček a přítelkyň, jakož
i za písemné komentáře ke snímkům. Děkujeme mezinárodnímu týmu
odpovědnému za výstavu – Šárce Kadlecové, Kateřině Kočkové a Stefanu
Osciatkovi z Prahy, Jeanine Bochat z Bad Schandau i Rüdigeru Hahnovi
a Brittě Pawelke z Památníku Ravensbrück za jejich vynikající práci na
vytváření výstavy. Kanceláři Interlingua z Prahy děkujeme za vynikající
překlady tohoto projektu do šesti jazyků. V neposlední řadě děkujeme
zmocněnci pro kulturu a média Spolkové republiky Německo a Spolkové
zemi Braniborsko za velkorysou finanční podporu této výstavy.
Dr. Insa Eschebach			
ředitelka Památníku Ravensbrück
Nadace Brandenburgische Gedenkstätten
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Ambra Laurenzi
prezidentka Mezinárodního výboru
Ravensbück
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AENNE SAEFKOW
roz. Thiebes

nar. 12. října 1902 v Düsseldorfu,
zemř. 04. srpna 1962
březen – duben 1945
v Ravensbrücku

Má matka se narodila jako dcera
putovního truhláře Wilhelma Thiebese
a jeho manželky švadleny Elisabethy
Thiebesové dne 12. 10.1902
v Düsseldorfu. Již během svého
mládí byla Aenne politicky aktivní,
stala se členkou KPD a přestěhovala
se v roce 1927 do Berlína. V roce
1928 se narodila dcera Edith.
Má matka pracovala od roku 1933
v malých ilegálních skupinách proti
nacistům, když potkala v roce
1941 mého otce, řidiče Antona
Saefkowa. Vzali se a v roce 1943
jsem přišla na svět já. Můj otec
budoval s ostatními odbojovou síť.
Má matka pomáhala, poskytovala
kurýrní služby a zúčastnila se mnoha
diskuzí. Organizace se stala obětí
Gestapa a můj otec musel stejně
jako 100 dalších jeho druhů za
svou ilegální práci zaplatit životem.
Má matka, která byla taktéž zatčena,
došla po řadě pobytů ve vězeních
v březnu 1945 do „ochranné
vazby“ v Ravensbrücku. Při příjezdu
do koncentračního tábora byla
tamními panujícími poměry šokována,
na druhou stranu čerpala naději pro
budoucnost ze setkání se stejně
naladěnými antifašisty z mnoha
evropských zemí.

práce a stala se starostkou
v berlínských městských částech.
Její mimořádná angažovanost vedla
ke vzniku vzpomínkového místa
v Ravensbrücku, kam jsem s ní
od dětských let jezdila na vzpomínkové akce a mohla jsem se seznámit
s jejími německými a zahraničními
kamarádkami.
Snažím se pokračovat v jejím boji
za cíl: „Nikdy více žádný Ravensbrück!“
Bärbel Schindler -Saefkow
Německo
Dcera paní Aenne Saefkow

„DNE 13. KVĚTNA 1945
JSEM SE VYDALA S PAULOU
(JEDNOU KAMARÁDKOU
Z RAVENSBRÜCKU)
NA CESTU DO BUCHU.
VIDĚLA JSEM VÁS A VOLALA
JSEM NA TEBE: ‚BÄRBELE‘,
ALE TY SI MĚ NESLYŠELA.
ALE BYSTŘEJŠÍ UCHO
EDITHY HLAS SVÉ MATKY
POZNALO. […]
‚BÄRBELE, NAŠE MAMINKA
JE TADY!‘ BYL TO PRO MĚ
NÁDHERNÝ POCIT, KDYŽ
JSEM ZÍSKALA JISTOTU,
ŽE VZPOMÍNKA NA MNE
JE STÁLE ŽIVÁ.“

Ačkoliv byla v důsledku vazby
zdravotně oslabena a jako samoživitelka se starala o dvě děti,
patřila má matka po květnu 1945
k aktivistkám za novou společnost.
Angažovala se v rámci sociální
8
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ANGELA CABEZA

Narodila se ve Španělsku, později
žila ve Francii. Díky dělnickému
původu byla hrdá na svou revoltu
a angažovala se v hnutí mladých
komunistů. Už jako velmi mladá
se zapojila do pokrokových, antifašistických hnutí (Rudá pomoc,
Svaz děvčat ve Francii, odborové
organizace…). Následně se stala
členkou odbojářské organizace
„Národní fronta“ v hodnosti seržanta.
Za německé okupace francouzského
území se účastnila tajných schůzek,
šířila letáky a časopisy a zapojila se
do dalších zakázaných aktivit.
Dne 23. března 1941 byla po udání
zatčená francouzskou policií
a odsouzena ke dvou letům vězení.
Místo očekávaného osvobození
byla později deportována do nepopsatelného koncentračního tábora
Ravensbrück, o němž s námi nikdy
nemluvila a který nám zakázala
navštívit.

Nar. 28. prosince 1915
v Magaz de Cepeda (u Léonu),
zemř. 21. prosince 1992
18. května 1944 – 1945
v Ravensbrücku

Přijíždí tam 18. května 1944.
Od teď je jen jeden „Stück“, kus,
který má číslo 39144. Musí se jej
naučit zpaměti německy, aby se
vyhnula bití při apelu. Pozná ponížení,
odlidštění a strach, ale také solidaritu
a důstojnost v potupě. Vykonává
zde vyčerpávající práce, je přidělena
k převozu kamenů na stavbu silnic.

se sovětské jednotky přibližovaly, byla
poslána do Kraslic, pak zpět, pěšky.
Pracovala pro podnik Siemens, který
využíval deportované pro výrobu
zbraní za nejnižší možnou cenu.
Moje matka byla často trestaná,
protože sabotovala práci na strojních
součástkách a zpožďovala výrobu.
Byla osvobozená Rudou armádou
8. května, do Paříže se dostala
19. května 1945. Zdálo se, že rodině
její návrat překážel. Nikdo se jí
neodvážil říct, že se ve Francii
také trpělo. Pečovala o ni Národní
federace deportovaných. Odjela
do sanatoria v Haute Savoie, aby se
zotavila.
Udržovala kontakt s přítelkyněmi
z doby deportace. Náhodně se
účastnila schůzek a manifestací.

„MÁ MATKA ZŮSTALA
I PO VÁLCE AKTIVNÍ A SOLIDÁRNÍ. POKRAČOVALA
V BOJI ZA SVOBODU
NÁRODŮ, A PŘEDEVŠÍM
PŘEDÁVALA SVÝM DCERÁM
CHUŤ K NEUSTÁLÉMU
BOJI PROTI NEROVNOSTI,
RASISMU, SEXISMU, ZA SVOBODU I MNOHO DALŠÍCH
HODNOT.“

Marie-France Cabeza Marnet
Francie
Dcera Angely Cabeza

Později byla přeložena do pobočky
koncentračního tábora Flossenbürg
ve Svatavě. V březnu 1945, zatímco
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DEZSŐNÉ SZILÁGYI
roz. Rózsa Nagy

nar. 23. července 1922 v Budapešti,
zemř. 22. září 2016
1944 – duben 1945 v Ravensbrücku
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Dne 23. října 1944 se matka
musela dostavit na hřiště „Kisok”
v Budapešti. Odtud byla převelena
do Szigetmonostor na hloubení
zákopů. V listopadu přišla do cihelny
v Óbuda a následně do Hegyeshalom.
V Hegyeshalom za ní dorazil její
„ochranný pas”, pomocí kterého se
mohla vrátit do Budapešti. Odtud byla
deportována vlakem do Ravensbrücku.
Z mojí rodiny byla do transportu
do Ravensbrücku zařazena moje
matka, moje teta a moje babička.
Byly převáženy v dobytčích vagónech
bez toalet, a tudíž mezi lidskými výkaly.
Cesta trvala tři dny. Rózsa Fehérvári,
moje babička, narozená v roce
1896, byla zabita tři dny po příjezdu
do Ravensbrücku. Největší tragédií
bylo, že mojí babičce bylo 48 let,
a přitom povinnost nástupu byla jen
do věku 45 let. Ona však už věděla,
že její dvě dcery Rózsa a Marianna
měly být vezeny do Ravensbrücku
na smrt, proto jela s nimi a zemřela
jako mučednice. Marianna zemřela
v Mauthausenu den před osvobozením.

Jediná moje maminka Rózsa zůstala
naživu. Byla osvobozena 5. května
1945 v Mauthausenu. Vážila 28 kilo.
Do Budapešti dorazila 8. června.
Ještě i tou dobou byla ve velice
špatném zdravotním stavu.
Příčinou všech těchto tragédií byl
vražedný antisemitismus.

„RAVENSBRÜCK JE TRAGÉDIÍ
NAŠÍ RODINY A SVĚDOMÍM
TEHDEJŠÍHO NĚMECKA
A MAĎARSKA.“

Péter Kunsági
Maďarsko
Syn paní Dezsőné Szilágyi
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DENISE
ROUSSEAU-VILLARDE

nar. 30. ledna 1920
v Nogent-sur-Marne (u Paříže)
03. května 1944 – 01. května 1945
v Ravensbrücku
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„Rechlin, to byla hrůza. Rechlin,
hrobka mých spoluvězňů.“, napsala
Denise Rousseau-Villarde o ravensbrückské pobočce koncentračního
tábora v knize „Kommandos de
femmes” publikované Christianem
Bernadacem (Paříž, 1973). A našla
jsem informace o tomto komandu
z Rechlinu v knize „ La grande misère”
napsané její blízkou kamarádkou
Maisie Renaultovou. Má matka
nebyla sama nikdy schopna popsat
podmínky v Rechlinu. Říkala pouze:
„Byl to horor.“ Četla jsem tuto knihu,
když mi bylo 13 let a pochopila jsem.
Potom jsem nebyla schopna přečíst
žádnou jinou knihu o Ravensbrücku
po dobu dalších 25 let.

„RECHLIN, TO BYLA HRŮZA.
RECHLIN, HROBKA MÝCH
SPOLUVĚZŇŮ.“

Dominique Villard-Gamage
Francie
Dcera paní Denise Rousseau -Villarde
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ANNA BURGER
roz. Lasser

Moje babička, Anna Burger, měla
pět dětí. Žily ve velmi chudých
podmínkách. Často byla nucena
přispět na živobytí krádežemi
a žebráním, nicméně i to málo
nebylo dostačující. Za jedné temné
noci ukradla deky pro své děti. Byla
viděna a prozrazena, v důsledku
čehož byla v roce 1940 zatčena
a odsouzena k jednomu roku
vězení. Po odpykání trestu byla
deportována do koncentračního
tábora Ravensbrück s poznámkou
„návrat nežádoucí ”.
V Ravensbrücku byla babička
vězněna od 6. května 1941 do
2. prosince 1943, kdy byla v pouhých
30 letech zabita smrtící injekcí.
Vzpomínky na svou babičku mám
pouze z fotografií, z vyprávění své
matky a díky dlouholetému bádání.

nar. 4. června 1913 v Klosterneuburgu
(Dolní Rakousko),
zemř. 02. prosince 1943
06. května 1941 – 02. prosince 1943
v Ravensbrücku
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Koncentrační tábor Ravensbrück
představoval pro mou babičku pouze
utrpení všeho druhu. S vědomím,
že pět dětí zůstalo odkázáno
samo na sebe, přišla zde o život.
Pro mou matku byl koncentrační
tábor Ravensbrück místem, které ji
připravilo o matku a s tím spojené
dětství. Má matka v roce 2016 řekla:
„když jsem na tomto místě, kde
byla má matka, cítím, jak jdu v jejích
šlépějích…”.

Pro mě znamená koncentrační tábor
Ravensbrück různé věci:
Lze zde pocítit zármutek, bolest, ale
zároveň i radost. Je to místo, které mi
vzalo mou babičku. Chyběla mi jako
dítěti i mladistvé, ačkoliv jsem ji nikdy
nepoznala. V Ravensbrücku jsem však
získala i láskyplná přátelství. Když
vstoupím do prostor koncentračního
tábora Ravensbrück, představuji si,
že jsem na návštěvě u své babičky.

„MOJE BABIČKA BYLA VELMI
STATEČNÁ A ODVÁŽNÁ
ŽENA.“

Siegrid Fahrecker
Rakousko
Vnučka paní Anny Burger
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BARBARA HIRSCH
roz. Wentz

nar. 06. října 1919
v Gramatneusiedlu/Marienthalu (Dolní
Rakousko), zemř. 15. ledna 1996
leden 1945–28. dubna 1945
v Ravensbrücku
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Moje matka se účastnila odboje
v rámci Komunistického svazu
mládeže. V roce 1940 byla
v návaznosti na prozrazení její
skupiny zatčena a odsouzena
ke dvěma letům vězení. Následně
byla vzata do ochranné vazby.
Ochranná vazba v tuto dobu
znamenala deportaci do
koncentračního tábora. Byla
deportována do koncentračního
tábora v Osvětimi s poznámkou
„návrat nežádoucí!“! Poté byla
na určitou dobu přeložena do
vyhlazovacího tábora Březinka.
Byla zde vězněna až do ledna 1945.
Poté byla vyslána na svůj první
pochod smrti, cílem byl Ravensbrück.
Zde musela nějakou dobu strávit
v táboře Uckermark.
Během svého druhého pochodu
smrti, v dubnu 45, uprchla společně
se čtyřmi ostatními kamarádkami
do lesa. Odtud šly směrem do Vídně,
většinu času pěšky. Krátké trasy byly
schopny absolvovat vlakem nebo
koňskými povozy.
Nikdy nelitovala cesty, kterou se
vydala. Byla si vždy vědoma důsledků,
ke kterým mohlo dojít v případě, že
by její činnost v odboji byla vyzrazena.
Když došlo k řeči na její zatčení, bylo
to vždy humorně popsáno: „Gestapo
přišlo v sedm ráno. Kromě mě byly
přítomny má matka, mé dvě sestry
a má babička. Ti muži prohledali náš
dům, zdržela je ovšem má pomatená

babička, která byla pouze ve spodním
prádle. Byla zrovna po ránu na
toaletě a považovala za mimořádně
troufalé, že ji zástupci mužského
pohlaví při tom takto drze přerušili
a učinila jim jejich životy přiměřeně
těžké. Má prostřední sestra byla
během toho schopna v zadní toaletě
roztrhat a odstranit veškeré letáky.“
Pro mou matku bylo vždy velkým
přáním, aby následujícím generacím
vysvětlila, čím byly tyto hrůzné činy
umožněny: strachem, nesolidárním
chováním a nenávistí. Žádný prostor
pro fašismus znamená mimo jiné
bojovat za mír.

„BOJOVALA JSEM ZA SEBE.
NE ZA SVOU RODINU NEBO
ZA NĚKOHO JINÉHO.
NECHTĚLA JSEM ŽÍT
V TOMTO REŽIMU!”

Domnívám se, že by o Ravensbrücku
řekla (ačkoliv zde strávila jen
zlomek celkové doby po kterou
byla internována), že je především
varováním pro budoucí generace.
Vera Modjawer
Rakousko
Dcera Barbary Hirsch
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ERNA LUGEBIEL
roz. Voley

nar. 24. srpna 1898 v Berlíně,
zemř. 17. listopadu 1984
listopad 1944 – duben 1945
v Ravensbrücku

Erna se narodila v roce 1898
v Berlíně jako Erna Voley. Vyučila se
švadlenou a vdala se v sedmnácti
letech. O rok později přišla na
svět její dcera Ingrid. Politicky
se neangažovala a ze solidarity
a soucitu pomáhala židovským
kamarádkám.
Od rozvodu v roce 1935 byla Erna
Lugebiel samoživitelkou. Byla
povolána do služby Wehrmachtu
jako telefonistka. Na začátku
čtyřicátých let přišla do kontaktu
s komunistickou odbojovou skupinou
„Kampfbund“ a podporovala
perzekuované penězi a poskytováním
ubytování.
Po jejím zatčení v červenci 1943
následoval jeden rok ve vyšetřovací
vazbě v Berlíně. Její proces skončil
zproštěním obžaloby. Přesto byla
v listopadu 1944 přepravena do
Ravensbrücku. Tam se dostala
do kontaktu se členkami KPD,
Katharinou Jakobovou a Marthou
Pauckou. Pomoc, která jí byla těmito
a jinými vězni poskytnuta, byla pro ni
jednou z nejdůležitějších vzpomínek
na Ravensbrück.
V osmdesátých letech vznikl ve
Spolkové republice Německo
rostoucí zájem o dějiny národního
socialismu a také o lidi, kteří kladli
odpor. Erny se ptali v rozhovorech,
zveřejněných knihách, na jedné
výstavě a také v jednom televizním
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příspěvku na její život a na její
svědectví o národním socialismu
a odboji. V roce 1983 vyšla sbírka
vzpomínkových zpráv, ve kterých
měla pod názvem „Kamarádství bylo
pro mě to největší“ své slovo také
Erna.
V roce 1981 se účastnila dějepisně
politické iniciativy, kterou zahájily
Gertruda Müller a členky Táborového
společenství Ravensbrück v západním Německu. Kontakt na jiné
přeživší z Ravensbrücku byl pro Ernu
Lugebiel po dobu jejího života velmi
důležitým momentem. Její podpis lze
nalézt také na pohlednici z jednoho
srazu ke vzpomínce na jejich
společné osvobození. K setkání došlo
dne 30. dubna 1959 ve Východním
Berlíně. Vedle jejího jména se nachází
také podpisy Emmy Handke, Rosy
Thälmann, Marie Wiedmaier, Trudy
Neuhof, její dcery Ingrid a můj.

„KAMARÁDSTVÍ BYLO PRO
MNE TO NEJVĚTŠÍ. POUZE
DÍKY KAMARÁDSTVÍ JSME
DOKÁZALY PŘEŽÍT A TOTO
KAMARÁDSTVÍ CHCEME
UDRŽOVAT, DOKUD BUDEME
NAŽIVU!“

Jeanine Bochat
Německo
Vnučka paní Erny Lugebiel
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KÄTHE JONAS

Käthe Jonasová se narodila
v dělnické rodině v Dörnigheimu
nad Mohanem, v okrese Hanau.
Byla aktivní členkou Komunistické
strany Německa. V komunálních
volbách v březnu 1933 kandidovala
na kandidátce KPD do rady obce
Hanau a do komunálního parlamentu
v Dörnigheimu.
Po požáru Říšského sněmu, v únoru
1933, byla Käthe v rámci prvních
hromadných zatýkání zatčena
a uvězněna v ženské věznici ve
Frankfurtu nad Mohanem-Preungesheimu. Po jednom měsíci byla opět
propuštěna.
V únoru 1935 byla opětovně zatčena.
Účastnila se letákové akce ilegální
KPD v oblasti Hanau. Vrchní zemský
soud v Kasselu Käthe odsoudil
za přípravu velezrady ke třem letům
vězení s ostrahou. Byla uvězněna
do února 1938.

nar. 12. července 1902 v Dörnigheimu
(u Frankfurtu nad Mohanem),
zemř. 25. ledna 1977
22. srpna 1944 – 28. dubna 1945
v Ravensbrücku
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Po roce 1945 založila Käthe Jonas
společně s dalšími přeživšími
ve Spolkové republice Německo
Táborové společenství Ravensbrück,
v němž byla první předsedkyní.

„BOJOVALI JSME PROTI
VÁLCE A FAŠISMU …“

Rosel Vadehra-Jonas
Německo
Dcera paní Käthe Jonas

Pokus o atentát na Hitlera dne
20. července 1944 byl podnětem
k zatýkací akci, pomocí které
měli být protivníci nacistického
režimu s konečnou platností
eliminováni. Jako funkcionářka
a volená zástupkyně KPD byla
Käthe dne 22. srpna 1944
opětovně zatčena a převezena
do ženského koncentračního táboru
v Ravensbrücku. Dne 28. dubna 1945
ji vyhnali z tábora na pochod smrti.
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LISE BØRSUM
roz. Milly Elise Alnæs

nar. 18. září 1908 v Oslu,
zemř. 29. srpna 1985
červen 1943 – 07. dubna 1945
v Ravensbrücku

Po vypuknutí války se Lise brzy
zapojila do odboje. Dům rodiny
Børsumových se v říjnu 1942 stal
centrem záchrany norských Židů.
Konaly se zde koncerty, na kterých
vystupovali židovští umělci. Pak se
Lise Børsum stala součástí sítě, která
organizovala transport uprchlíků
do neutrálního Švédska.
V noci na 28. dubna 1943 byli
manželé Børsumovi zatčeni. Lise
Børsum byla vězněna ve věznici
Grini v Oslu od 27. dubna
do 13. června 1943. Pak byla
poslána do koncentračního tábora
Ravensbrück. Bylo jí přiděleno
vězeňské číslo 20807. V táboře
bylo jen 102 norských zajatců.
Občas směli dostávat potravinové
balíčky od Červeného kříže. Lise
však byla evidována jako vězeňkyně
v rámci programu Nacht und Nebel,
takže měla být v absolutní izolaci
a nesměla dostávat dopisy ani balíky.
Norští spoluvězni jí občas dali jídlo
z balíčků od Švédského červeného
kříže.
Na pokraji smrti se dočkala záchrany
v podobě „bílých autobusů“, které
vyslal Švédský červený kříž, aby
dovezly skandinávské zajatce domů,
před vypuknutím dubnového chaosu
v roce 1945.

jiné popisovala mučení vyslýchaných
vězňů. Její odvaha a její střízlivé líčení
zážitků udělaly velký dojem. Kniha
vyšla během dvou let ve čtyřech
vydáních. Později následovala další,
poslední v roce 2007 z iniciativy
její dcery Bente (která rovněž
zdramatizovala monolog na základě
knihy a jako herečka ho měla ve
svém repertoáru řadu let). Kniha
byla oceněna jako jedna z deseti
nejvýznamnějších knih o válce
v Norsku.
V roce 1947 se aktivně zapojila
do práce v Národním fondu pomoci
obětem války, od roku 1966 až
do odchodu do důchodu jej vedla.
Byla také členkou Mezinárodní
komise proti koncentračnímu režimu
(Commission internationale contre
le régime concentrationnaire), a to
od jejího založení v roce 1950.
Ravensbrück navštívila po válce
jednou, ale řadu let byla v kontaktu
s několika spoluvězeňkyněmi.
Z finančního odškodnění za čas
strávený ve vězení si koupila klavír.

„ČAS STRÁVENÝ
V ZAJETÍ V LISE BØRSUM
PROHLOUBIL EMPATII VŮČI
LIDEM, KTEŘÍ MĚLI ŠRÁMY
NA TĚLE I NA DUŠI. BYLA
NEKONVENČNÍ, ODVÁŽNÁ
A NIKOMU NEODMÍTLA
POMOC.“

Bente Børsum
Norsko
Dcera paní Lise Børsum

V roce 1946 vydala knihu „Fange
i Ravensbrück“ („Zajatcem
v Ravensbrücku”), ve které mimo
24
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MARIE CORDIER
roz. Girard

Koncem roku 1942, kdy byla
Francie okupována Němci, se matka
ve svých 19 letech rozhodla připojit
k síti odboje (Setnině (Centurie)
a Občanské a vojenské organizaci
mladých (l’Organisation Civile et
Militaire des Jeunes) jako kurýrka:
zasílání zásob, pomoc vzbouřencům,
politickým vězňům a jejich rodinám,
hledání nezvěstných.
31. července 1944 byla zrazena
některým z členů sítě, zadržena
Gestapem, mučena a 15. srpna
1944 odvezena z Pantinu posledním
vlakem, který vezl deportované
z pařížské oblasti. Podařilo se jí
při odjezdu směrem do Německa
vyhodit papírek z vlaku, který pak
našel neznámý člověk a doručil ho
její matce do Paříže, do ulice Pierre
Nicole.

nar. 16. října 1923 v Sceaux (u Paříže),
zemř. 02. dubna 1999
23. října 1944 – 29. dubna 1945
v Ravensbrücku

„Milovaní rodiče, jsem ještě
v poměrně dobrém stavu a mám
jedinou lásku, lásku k mé Francii
a k těm, kteří ze mne udělali dobrou
Francouzku. Děkuji, děkuji, miluji vás.
Děkuji mému ošetřovateli: částečně
jsem mu vrátila to, co pro mne
dobrého udělal. Miluji vás, mějte
důvěru, brzy budu s vámi, důvěřujte
mi a věřte mi.
Maryton“
(její rodinná přezdívka)

Proto byla odeslána do trestního
tábora v Königsburgu nad Odrou, kde
dostala tyfus. Dne 20. listopadu ji
vrátili zpět do Ravensbrücku.
Dne 29. dubna 1945 byla
osvobozena Švédským červeným
křížem. Trpěla avitaminózou,
zánětem pohrudnice a rozsáhlým
otokem. Nejprve se léčila ve Švédsku
a do Francie se vrátila 10. července
1945. Když se jí pak v listopadu
vrátil zánět pohrudnice, léčila se
v sanatoriu v Horním Savojsku.
V roce 1947 se provdala za Bernarda
Cordiera a měla tři děti a osm
vnoučat.

„MÁ MATKA BYLA NÁROČNÁ,
BOJOVALA PROTI NESPRAVEDLNOSTI, BYLA ŠTĚDRÁ,
PŘESVĚDČENÁ GAULLISTKA,
MILUJÍCÍ SVOU RODINU,
SVÁ VNOUČATA, MĚLA RÁDA
KVĚTINY A BYLA VELMI
DOBRÁ KUCHAŘKA.“

Moje matka se do Ravensbrücku
již nikdy nevrátila a nikdy své děti
nevychovávala v nenávisti vůči
Němcům.
Anne Cordier
Francie
Dcera paní Marie Cordier

23. srpna 1944 příjezd do
Ravensbrücku. Pak v září do Torgau.
Odmítla ale pracovat pro Němce.
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MARTA
STACHOWICZ
roz. Łucyk

nar. 05. října 1900 ve Lvově,
zemř. 25. prosince 1971
Říjen 1944 – duben 1945
v Ravensbrücku

V době Varšavského povstání Němci
dobývali další a další čtvrtě, civilní
obyvatelé byli vyháněni bez svého
majetku, jejich domy byly bourány.
Obyvatelé Varšavy (včetně matky, mě
a otce) byli soustředěni do tranzitního
tábora „Dulag 121“. Tam jsme byli
několik dní, během nichž Němci
vybírali lidi do transportů. Po několika
dnech na cestě dorazili muži z našeho
transportu do koncentračního tábora
Neuengamme. Můj otec tam přišel
o život už 8. 12. 1944. Ženy s dětmi
byly odvezeny do Ravensbrücku a byly
jsme umístěny do velkého stanu.
Pobyt tam byl strašný, všechny ovládal
strach z odloučení. Následně nás
poslali s velkou skupinou žen s dětmi
do práce v zemědělském hospodářství
a následně v cihelně a cukrovaru, kde
matky těžce pracovaly a byly bity.
V závěrečném období války v roce
1945, v čase pochodu smrti,
prokázala má matka velkou odvahu
a sílu a někde získala dětský kočárek
a vezla mě, protože jsem nemohla
chodit. Na konci dubna 1945 nás
osvobodila americká armáda.
Po skončení války jsme zůstali na
území Německa ve střediscích
vybudovaných Američany pro péči
o válečné oběti. Do Polska jsme se
vrátily v červenci 1946 po obdržení
oficiální zprávy o smrti mého otce.

smutnou ženu. Přežily jsme pobyt
v koncentračním táboře Ravensbrück,
putování a pochod smrti jen díky
silné vůli matky, která nepropadla
zoufalství, ale věřila v svobodu
a v boží ochranu.
Všechny zážitky z období války byly
pro matku tragické – ztratila svého
manžela a svůj majetek a sama se
musela starat o dceru. Návrat do
Polska byl hořký. Varšava v ruinách.
Život jsme musely začínat od počátku,
neměly jsme nic. Pomáhala nám
vzdálená rodina a otcovi přátelé.
Moje matka pracovala a potýkala
se s obrovskými potížemi. Přesto
mi vytvořila podmínky ke studiu
a k založení rodiny. Nechtěla se vracet
ve svých vzpomínkách do doby války.

„KDYŽ NĚMCI OBSADILI
VARŠAVU, SKONČIL
NORMÁLNÍ ŽIVOT. KAŽDÝ
DEN MATKA SE STRACHEM
ČEKALA NA TO, AŽ SE OTEC
VRÁTÍ Z PRÁCE. DRŽELA
MNE, MALOU HOLČIČKU
A ŘÍKALA: URČITĚ SE VRÁTÍ,
NEZŮSTANEME SAMY.”

Barbara Piotrowska
Polsko
Dcera paní Marty Stachowicz

Na svou matku vzpomínám jako na
neobyčejně statečnou, odvážnou,
psychicky silnou, ale i velmi
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MILOSLAVA
KALIBOVÁ

nar. 29. prosince 1922 v Lidicích,
zemř. 27. prosince 2019
13. června 1942 – 28. dubna 1945
v Ravensbrücku

Míla Kalibová byla do Ravensbrücku
deportována ve věku devatenácti let
společně s matkou Annou a mladší
sestrou Jaroslavou a dalšími 193
ženami z Lidic. Tato vesnice byla
Gestapem vybrána jako místo pomsty
nacistického režimu za atentát
na říšského protektora Reinharda
Heydricha, který úspěšně spáchali
českoslovenští odbojáři Gabčík
a Kubiš. Mužští obyvatelé vesnice
byli na místě zastřeleni a některé děti
byly vybrány k poněmčení, většina
však byla zavražděna. Vesnice byla
vydrancována, vypálena a srovnána se
zemí.
V Ravensbrücku přečkaly všechny tři
ženy Suchánkovy tři roky. 28. 4. 1945
se vydaly spolu s ostatními na pochod
smrti. Šly pěšky v divokých podmínkách
končící války, nocovaly tam, kde to bylo
možné, živily se tím, co si obstaraly,
a denně ušly kolem třiceti kilometrů.
Později vytvořily národní skupinu
s mužskými vězni ze Sachsenhausenu.
Nakonec došli do Neu Brandenburgu.
1. 6. se vrátily do Československa. Když
překročily hranici v Cínovci, vítali je
vojáci, kterým při zpívání státní hymny
stékaly po tvářích slzy. Teprve tam se
lidické ženy dozvěděly o osudu svých
blízkých a zničené vesnice.

slunci a čerstvém vzduchu. Byla velmi
disciplinovaná ve všem, co dělala. Měla
jsem pocit, že brala život takový, jaký
je, s radostí. Je pro mne inspirací.
Myslím, že Ravensbrück byl místem,
které ji ovlivnilo na celý život. Přežila
tři roky v hrozivých podmínkách
a nesvobodě. Našla si tam přítelkyně
z jiných zemí. Po válce se vrátila domů,
kde nebylo nic. Přestože by bývala ráda
studovala na vysoké škole, nastoupila
týden po návratu do práce. Musela
živit matku a mladší sestru. Později
se stala členkou Mezinárodního
ravensbrückého výboru a aktivně se
podílela na udržování paměti o příběhu
Lidic.

„BABIČKA MĚLA SILNOU VŮLI
ŽÍT A POZITIVNÍ PŘÍSTUP
KE SVĚTU.“

Šárka Kadlecová
Česká republika
Vnučka paní Miloslavy Kalibové

Babička byla velice chytrá, skromná
a činorodá žena. Až do vysokého
věku se věnovala práci na zahradě,
v domácnosti, zajímala se o dění
ve světě, cvičila, ráda trávila čas na
30
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MIRELLA STANZIONE

Bratr mé matky byl jedním z partyzánů
vlastenecké jednotky GAP (Gruppi
di azione patriottica). Protože byla
prozrazena tajná schůzka, Gestapo
vtrhlo k nim domů a všechny je
pozatýkali. Má matka a babička byly
předvedeny na velitelství, kde byly
vyslýchány, aniž by cokoli vyzradily,
a poté byly převezeny do věznice Villa
Andreini, následně do Ravensbrücku.
Po uzavření závodů Siemens se
matka vrátila do hlavního tábora
a v posledních dubnových dnech roku
1945 byla přinucena jít na pochod
smrti. Po několika dnech ji zastihlo
bombardování a společně se svou
matkou a ostatními vězenkyněmi
musely zalehnout k zemi. Díky tomu,
že hned nevstaly, se jim podařilo
zachránit a z pochodu uniknout.
Poté se setkaly s ruskými vojáky, kteří
je informovali o konci války a poradili
jim, aby vyhledaly americké oddíly.

nar. 11. března 1927 v La Spezia
Říjen 1944 – duben 1945
v Ravensbrücku

V utečeneckém táboře, který zřídili
Američané, pak musely určitou dobu
čekat, než je vlak transportoval do
Itálie. Přijely do Bolzana a odtud
dalším vlakem do Janova, kde žila
teta mé matky, a konečně 25. října
1945 se dostaly do La Spezie.

násilné vytržení ze života. Bylo to, jako
by najednou vstoupila do neznámého
světa, ve kterém jí byly jedinou oporou
její matka, od níž naštěstí nebyla nikdy
oddělena, a Bianca a Bice Paganini,
dívky ze stejného města, s kterými
trávila většinu času v zajetí.
Zajetí v Ravensbrücku ji naplnilo
pocitem nevinné oběti a této hořkosti
v srdci se již nikdy nezbavila.

„MÁ MATKA ČASTO ŘÍKÁVALA,
ŽE KDYBY NEBYLO JEJÍ
MATKY, SE KTEROU BYLA
PO CELOU DOBU V ZAJETÍ,
TOTO PEKLO BY VE SVÝCH
SEDMNÁCTI LETECH
NEPŘEŽILA.“

Ambra Laurenzi
Itálie
Dcera paní Mirelly Stanzione

Moje matka stále žije, má babička
zemřela v 99 letech.
Pro mou matku, která do té doby žila
spokojeným studentským životem,
zajetí v Ravensbrücku představovalo
32
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NEUS CATALÀ
PALLEJÀ

Moje matka byla deportována
do Ravensbrücku za činnost
ve francouzském hnutí odporu.
Neus v tomto odboji působila
převážně jako prostředník, mimo
jiné při předávání zpráv, dokumentů
a zbraní mezi departementy
Dordogne a Corrèze. Neus patřila
do skupiny hnutí odporu „Roland”
v oblasti „Perigord”. Její dům sloužil
ke schůzkám partyzánů a dezertérů
ze Služby nucených prací.
Po osvobození z Holýšova se
Neus dostala nejdříve americkými
nákladními vozy přes Norimberk
a poté vlakem přes Rýn zpět
do Francie. Ti, kteří pocházeli z jihu
Francie, se vrátili do svých domovů
vlakem. Neus přijela na nádraží
v Périgueux, kde na ni čekali kolegové
z hnutí odboje a jiných institucí.

nar. 06. října 1915 v Els Guiaments
(u Tarragony), zemř. 13. dubna 2019
03. února 1944 – 05. května 1945
v Ravensbrücku a pobočce
koncentračního tábora Holýšov
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Moje matka byla po celý svůj
život čestná žena, silná, věrná
svým ideálům a hodnotám. Vždy
říkala, že by svůj život nikdy
nevyměnila. I přes utrpení byl její
život plný setkávání a zkušeností,
kterých nikdy nelitovala. Neus byla
bojovnicí za mír, svobodu, sociální
spravedlnost a rovnoprávnost žen.
Její radost a postoj k potížím nám
zprostředkovaly představu o odporu
proti bezpráví. Až do konce života
byla neúnavnou svědkyní nacistické
hrůzy.

Matka říkávala, že Dante Alighieri,
když psal „Peklo”, neznal Ravensbrück. Nedokázal si představit
nepředstavitelné. Ravensbrück byl
místem nepředstavitelné hrůzy,
ale ne jenom to. Bylo to také místo
solidarity, kde se získávaly různé
zkušenosti. Neus říkávala často,
že se tam naučila pravdě, možná
té nejabsolutnější: „Někdo, kdo
nesmýšlí jako ty, může být lepší
než ty.” Pro ni to byla „ukázka krásy
vznešené myšlenky velkého bratrství,
od hrdinství až po smrt”. Vydržely
všechno „pro krásný ideál, který dává
lidské bytosti smysl a díky kterému
se cítíte nekonečně lepší než
popravčí “.

„KDYŽ SE PODÍVÁM NA ROKY,
KTERÉ MÁM PŘED SEBOU
A OHLÉDNU SE ZA TĚMI
UPLYNULÝMI, CÍTÍM, ŽE MÁM
STÁLE RADOST ZE ŽIVOTA
A ŽE TOU JEDINOU SMRTÍ,
KTERÁ MĚ TÍŽÍ, JE SMRT
VZPOMÍNEK.”

Margarita Catalá
Španělsko
Dcera paní Neus Català Pallejà
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JANINA CISZEWSKA,
roz. Buszkowska

nar. 25. května 1922 v Ludwikówě,
zemř. 1. května 2014
srpen 1944 – květen 1945
v Ravensbrücku

Na konci srpna 1944, během
Varšavského povstání a po zničení
varšavské čtvrti, Starého Města, byla
přes tzv. tranzitní tábor v Pruszkówě
deportována spolu s matkou do
koncentračního tábora Ravensbrück
(vězeňské číslo Janiny 63 392,
její matky Władysławy 63 393).
Důvodem deportace byla nenávist
německého okupanta k polskému
národu. Janina Buszkowska byla
Polkou žijící ve Varšavě a patřila
k civilnímu obyvatelstvu Varšavy.
V květnu 1945 se spolu se skupinou
několika Polek zachráněných
z Ravensbrücku pěšky do Polska;
cesta trvala přibližně jeden měsíc.
Moje matka a babička se vrátily do
ruin Varšavy srovnané se zemí, do
domu, který už nestál. Vracely se
pěšky pro své lidské štěstí vykoupené
slzami a utrpením prožitým v táboře,
kde byly pouze „čísly“. Na této
cestě je doprovázela muka nejistoty
a strachu, slzy a modlitba.

„PO NÁVRATU DO VARŠAVY
ŘEKLA: ŽIJI OD ZNOVA,
VSTÁVÁM Z MRTVÝCH,
DOSTÁVÁM SE Z BÍDY,
NACHÁZÍM JMÉNA, PŘÍJMENÍ,
ADRESY, NORMÁLNĚ SPÍM,
JÍM CHLEBA, VODU PIJI
PLNÝMI DOUŠKY A V NOCI
MÁM TĚŽKÉ SNY O TÁBORU
RAVENSBRÜCK, KTERÝ MI
VZAL MLÁDÍ.“

Moje matka byla statečná žena,
tvrdohlavá, ale vstřícná, měla
nezlomnou vůli přežít. Naděje v lepší
osud a podpora její matky a mé
babičky Władysławy jí pomohly přežít
peklo války a začít budovat nový život
v naprosto zničené Varšavě.
Hanna Nowakowska
Polsko
Dcera paní Janiny Ciszewské
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ODETTE MÉTAIS
MARCHELIDON

V roce 1938 se Odette nechala
zaměstnat manželským párem, byli
to přátelé její matky, Jeanne a André
Goupillovi, kteří měli čtyři nezletilé
děti. Tito v roce 1940 adoptovali
válečného sirotka, Odette se starala
o dům a tohoto malého chlapce.
Stala se napříště součástí rodiny.
Demarkační linie procházela
La Haye Descartes. Celá rodina se
zapojila do odboje – to znamená do
příjímání uprchlíků, osob odmítajících
nucené práce, židovských rodin, letců
a předávání informací.
Lucien Marchelidon se přidal
k odbojové skupině. Byl pověřen
spolu s Louisem vyhledat terén
vhodný pro svržení zbraní padákem.
V roce 1944 byla situace náročná,
protože došlo k infiltraci do sítě.
V noci 15. února byli všichni zadrženi
Gestapem a deportováni.

nar. 25. února 1922
v La Haye-Descartes (u Tours)
22. dubna 1944 – 05. května 1945
v Ravensbrücku, pobočce
koncentračního tábora Holýšov

Ženy byly odvezeny napřed
do Romainville a 18. dubna do
Ravensbrücku, kam dorazily 22.
Odette dostala číslo 35253, dne
4. května byla přesunuta do Holýšova
do zbrojního závodu v bývalém
Československu.
Jak to líčí Odette osvobození:
Sobota 5. května 1945 – 11 h
Osvobození. Poláci obklíčili tábor
a uvěznili všechny naše dozorce
a dozorkyně.
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17. květen – Konečně odjíždíme
nákladním automobilem, je 7 hodin,
je to skvělý průvod, máme
18 amerických nákladních
automobilů, jedeme 300 km do
Würzburgu, kde se setkáváme
s deportovanými, to, co vyprávějí je
hrozné, nemohu se dočkat, až budu
doma, abych zjistila, co se děje.
20. května – Vlak Offenbach,
Frankfurt …
21. května – Už nám zbývá jen
30 km a budeme ve Francii, srdce
nám buší.
Čtvrtek 24. května – 12 h Paříž!
Celá rodina se opět shledala v době
mezi květnem a červencem 1945,
Odette a Lucien se vzali 6. listopadu 45!
Pro maminku představoval Ravensbrück peklo, ve kterém však potkala
i mimořádné ženy.

„KAŽDÝ DEN JE NADĚJE,
KAŽDÝ DEN JE RIZIKO.
KÉŽ BY SE VZPOMÍNKA
NA TYTO HRŮZY MOHLA
ZAPSAT DO VĚDOMÍ VŠECH
A PODPOROVAT JEJICH
VŮLI VYTVOŘIT BRATRSKOU
EVROPU VE SVĚTĚ PLNÉM
MÍRU.“

Moji rodiče, kteří oba prošli tou
samou zkouškou, dokázali s ohledem
na toho druhého mlčet. Také uměli
mluvit, aby popsali to, co zažili, a aby
vysvětlili, jakou cenu má svoboda.
Françoise Marchelidon
Francie
Dcera paní Odette Métais
Marchelidon
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PORVINA PELAGEJA
NIKITITSCHNA

nar. 04. října 1906 v Husarce
(u Mariupolu),
zemř. 12. dubna 1991
Podzim 1943 – květen 1945
v Ravensbrücku

40

Narodila jsem se v Německu
v koncentračním táboře Ravensbrück.
Moje matka, Porvina Pelageja
Nikitična, žila před válkou a po válce
ve vesnici Husarka v Kujbyševském
okrese v Záporožské oblasti.
Pracovala před válkou v kolchozu
jako zootechnička. Byla členkou
komunistické strany. Během
německé ofenzívy odváděla skot
směrem dál na východ. Sama však
již nestihla uprchnout. Udal ji nějaký
policista. Na začátku léta 1943
byla zatčena a poslána do věznice
v Berďansku. Tam ji vyslýchali
a mučili a na podzim roku 1943
ji poslali do Německa. Její první
zastávkou byl koncentrační tábor
Buchenwald, odtud ji pak poslali do
koncentračního tábora Ravensbrück.
Maminka už není naživu, zemřela
v roce 1991, proto již nedokážu
sepsat přesná fakta o životě
v koncentračním táboře. Ale podle
jejího vyprávění to byly komunistky
z Belgie a Holandska, které jí i mně
pomohly přežít v tomto pekle.
Na svůj pobyt v koncentračním
táboře si nevzpomínám, protože
jsem byla příliš malá. Vzpomínám si
jen na to, když jsme se vrátily zpět do
vlasti, že se mě ptali: „A cos tam jedla
v Německu?“a já jim odpovídala:
„Řepu a špenát.“

V roce 2000 jsem jako členka
ukrajinské delegace navštívila
Památník Ravensbrück při příležitosti
55. výročí osvobození tábora.
Jevgenija Ivanovna Bojko
Ukrajina
Dcera paní Porviny Pelageji
Nikititschny

„NIKOMU NEPŘEJI, ABY
NĚKDY ZAŽIL TO, CO
PROŽILA MOJE MATKA
PORVINA PELAGEJA
NIKITIČNA SPOLEČNĚ SE
STOVKAMI TISÍC DALŠÍCH
VĚZŇŮ FAŠISTICKÝCH
KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ.“
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ROZA KUGELMAN,
roz. Klionsky

nar. 25. března 1904 v Smarhon
u Vilniusu – zemř. v červenci 1944
13. prosince 1943 – červenec 1944
v Ravensbrücku
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Zřejmě nás uvěznili jako osoby
neárijského původu (důvod
přesně neznám). Nejprve jsme
byli vězněni ve věznici gestapa,
poté v koncentračním táboře
Mechelen v Belgii. Pak nás rozdělili:
Všechny muže a dospívající poslali
do Buchenwaldu, ženy s dětmi
do Ravensbrücku. V táboře jsem
viděla matku pouze jednou, díky
Belgičance paní Claire van den
Boom. Z Ravensbrücku se matka
už nevrátila, byla spálena v pecích
krematoria koncentračního tábora.
Zbavili ji všeho, nemá ani hrob. Zato
otec přežil, našla jsem ho v Brazílii,
v Sao Paulu. Od něho jsem se
dozvěděla jen to málo, co jsem si
sama nepamatovala z raného dětství.
Co by býval znamenal Ravensbrück
pro mou matku, nemohu říci. Ale
Ravensbrück zasáhl můj život
jako nejstrašnější zbraň, která mě
zbavila toho, co mi bylo nejdražší
a co jsem nejvíc milovala. Osiřela
jsem totiž v necelých pěti letech.
Pokud si sama pamatuji, vždycky
jsem žila s nadějí že najdu otce.
A nebýt ženy z Ravensbrücku, nikdy
bych ho nenašla. A také bych nikdy
nepochopila, co je to obětavá láska
lidí, kteří přežili peklo.

A právě Ravensbrück byl pro nás
tím, co pojilo, blížilo a spřátelilo ty,
kteří přežili. Tato láska je ta nejvyšší
hodnota na světě, která existuje do
konce, do poslední hodiny života.
Stella Nikiforova (Kugelman),
vězeňkyně v Ravensbrücku, č. 25622
Rusko
Dcera paní Rozy Kugelman

„PAMATUJI SI, JAK JSME
JEDNOU ŠLY S MATKOU
PRO KLÍČE K TATÍNKOVI DO
PRÁCE. ZABOUCHLY SE
NÁM DVEŘE. KRÁČELY JSME
PŘEKRÁSNOU KRAJINOU
(ZELENÁ TRÁVA, KVETOUCÍ
KEŘE, SVĚTLE MODRÉ
NEBE). ZNIČEHONIC JSEM
SE ZEPTALA MATKY: MAMI,
ODKUD JSEM SE VZALA?
ONA ODPOVĚDĚLA: NAŠLA
JSEM TĚ POD KEŘEM RŮŽÍ.
KOLEM NÁS BYLA TAKOVÁ
KRÁSA, ŽE JSEM TOMU
UVĚŘILA (TO BYLO V BELGII,
V ANTVERPÁCH).“
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ROSA THÄLMANN
roz. Koch

nar. 27. března 1890 v Bargfeldu
(u Hamburku), zemř. 21. září 1962
27. září 1944 – duben 1945
v Ravensbrücku
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Irma a její matka Rosa byly zatčeny,
protože se nacisté obávali dělnického
vůdce Ernsta Thälmanna a proto
chtěli vyhladit celou rodinu. Obě byly
deportovány do koncentračního tábora
Ravensbrück s poznámkou „návrat
nežádoucí“.
Obě byly deportovány do
koncentračního tábora Ravensbrück.
Jako již před zatčením pociťovala
Rosa v Ravensbrücku „velkou rodinu“
a milou solidaritu, která jí na konci
zachránila život. Jednou řekla: „Na to
nikdy nezapomenu“.
Kamarádky rovněž přispěly k tomu,
že Irma byla zachráněna. Aby Rosa
a Irma zůstaly spolu v hlavním
táboře Ravensbrück, bylo pro obě
příliš nebezpečné. Proto byla Irma
byla umístěna na přepravní listinu
do pobočky koncentračního tábora
Neubrandenburg, a následující den tam
byla transportována. Irmě zakázalo
Gestapo používat její příjmení Vester.
Pomocí solidarity žen v koncentračním
táboře Ravensbrück získala Irma po
dlouhé době zpět své jméno. Jedna
žena s červenou páskou na ruce
zavolala hlasitě a nevlídně: „Kde je
tady Irma Vester?“– „To bylo nyní opět
mé jméno!“ Rosa a Irma se potkaly
v noci před přeložením, předtím, než
Irmě v pobočce koncentračního tábora
Neubrandenburg začaly trýznivé
měsíce.

Irma zažila osvobození Neubrandenburgu Rudou armádou dne 29. dubna
1945. Rose se podařilo během
pochodu smrti utéci. Rosa a Irma byly
nejprve ošetřeny v nemocnici a později
byly v jednom sanatoriu v Sovětském
svazu vyléčeny.
Jsem velmi vděčná, že dnes mohu
díky mezinárodní solidaritě obyvatelek
Ravensbrücku žít a že jim to mohu
svou činností v Lagergemeinschaft
Ravensbrück/ Freundeskreis e.V. vrátit.

„PŘIŠEL NEJHEZČÍ
OKAMŽIK NAŠEHO ŽIVOTA,
OSVOBOZENÍ SOVĚTSKOU
ARMÁDOU.“

Vera Dehle -Thälmann
Německo
Vnučka paní Rosy Thälmann,
dcera paní Irmy Gabel-Thälmann
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MIROSLAVA
BERDYCHOVÁ
roz. Teplá

nar. 27. října 1914 v Praze,
zemř. 26. července 1995
14. ledna 1942 – duben 1945
v Ravensbrücku

Moje matka byla předválečnou členkou
Komunistické strany Československa.
Před válkou pracovala u filmu a velmi
aktivně sportovala jako členka oddílu
lehké atletiky Vysokoškolského sportu
Praha. Lyžovala, závodila v chůzi
a hrála pozemní hokej.
Od začátku války se s mým otcem
zapojila do odboje. Od druhé poloviny
roku 1941 byla vězněna v Praze na
Pankráci, zatímco otec byl později
vězněn v Malé pevnosti Terezín
a KT Mauthausen. Matka byla
převezena do Ravensbrücku, kde se
dožila konce války. Měla číslo 9030.
Na konci dubna 1945 byly ženy
z tábora vyhnány na pochod smrti.
Mé mámě se podařilo spolu se čtyřmi
kamarádkami uprchnout do blízkosti
městečka Goldberg. První, co mladé
ženy udělaly, že si v opuštěném domě
ušily civilní šaty. Po jednodenní bitvě
o Goldberg se jim podařilo dostat
na stranu Sovětské armády. Dále
až do poloviny srpna 1945 zůstaly
vypomáhat v mlékárně u Goldbergu.
Pak potkaly Čecha, který jel pro britské
letce a v Goldbergu mu došel benzín.
Ženy pro něj sehnaly benzín u ruské
posádky a muž je odvezl vozem do
Prahy. Od mlékárny dostala každá na
cestu kilogram másla.
Po válce pracovala má matka ve
filmovém týdeníku a já jsem vyrůstala
na venkově u její matky, které vděčím
za svůj dobrý zdravotní stav.
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Byla jsem mezi prvními dětmi, které
se po válce vězenkyním narodily. Byla
jsem velmi nemocná a babička mne
i mé rodiče léčila zdravou stravou,
která ve městě nebyla. V roce 1995
jsem se zúčastnila mezinárodního
workcampu v Ravensbrücku, jako
první potomek jedné z vězenkyň, tam
se mi poprvé dostala do ruky kniha
„Ravensbrück“, na které se máma
autorsky podílela. Matka byla rovný,
upřímný člověk. Po své matce měla
silně vyvinuté sociální cítění a velký
smysl pro humor.
Když jsem se matky ptala na
koncentrační tábor, odpověděla:
„Moje nejkrásnější jaro bylo, když
jsem utekla z pochodu smrti.” Rodiče
se mnou nikdy nemluvili o hrůzách
z tábora. Má matka začala o svých
zkušenostech v koncentračním táboře
mluvit až ve stáří s mými syny. Uvedla,
že k přežití jí pomohla solidarita
s ostatními, vzájemná pomoc
a udržování kultury, ale hlavně to,
že před válkou aktivně sportovala.

„KDYBYCH PŘED VÁLKOU
AKTIVNĚ NESPORTOVALA,
NEPŘEŽILA BYCH.“

Kateřina Kočková
Česká republika
Dcera Miroslavy Berdychové
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PAVLA CEDILNIK

nar. 04. července 1925 Gamelnje
(u Lublaně), zemř. 21. prosince 2005
1942–1945
v Ravensbrücku
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Když německá armáda na jaře roku
1941 vtrhla do Jugoslávie, připojila
se má matka k hnutí Národního
osvobození. Během léta se stala členkou
posádky Rašica, první organizované
ozbrojené vojenské jednotky, která
v září 1941 zranila místního policistu,
kolaboranta okupačních sil. Německá
armáda poté zaútočila na posádku
Rašica. Matka byla společně se
zbytkem zadržené posádky uvězněna.
Podařilo se jí z cely uprchnout, byla
ovšem během několika dní znovu
zajata a uvězněna ve věznici v Begunje,
kde byla kvůli vzpouře obžalována
a odsouzena k trestu smrti. Z důvodu
jejího mladistvého věku byl rozsudek
smrti zrušen. Počátkem roku 1942 byla
převezena do koncentračního tábora
v Ravensbrücku.
Jako většina vězňů se má matka vrátila
po osvobození domů pěšky a občas
vlakem. Cesta domů zabrala měsíce.
Když se vrátila, byla fyzicky a mentálně
vyčerpána.
Jako dítěti se mi matka jevila jako
nesmírně zarmoucená žena, která
se usmívala jen zřídka. Nemohu
si vzpomenout, že bychom si hrály,
trávily společně rána nebo si povídaly.
Své denní povinnosti vykonávala pečlivě,
připravovala výtečná jídla, snažila se
pro mě vše perfektně připravit. Byla
emociálně vyčerpaná po všem tom
trápení, které musela překonat. Nebyl
čas pro zábavu ani radost. Sledovala
jsem ji s nadšením, když seděla na

posteli a oblékala se. Nerozuměla
jsem jejímu hněvu a smutku,
který měla v souvislosti se zprávami
o válkách, ke kterým docházelo
po celém světě. Jak jsem rostla,
začala její bolest ustupovat. Pomalu
si začala užívat života, nicméně nikdy
nechtěla vzpomínat na roky strávené
v Ravensbrücku.
Nikdy mi o dlouhých letech, které během
mládí v táboře strávila, nevyprávěla.
Pouze čas od času sdělila střípky –
o zápachu, který pocházel z krematoria,
když bylo v zimě bezvětří; o problémech
se stravováním s dřevěnou lžící navzdory
velkému hladu; o puchýřích, které
pocházely od dřeváků; o dozorkyni, která
ji uhodila do ucha, až na něj ohluchla;
o mrazivě chladných větrech zuřících
nad rovinami. Občas se setkala se
svými bývalými spoluvězni. Jednou se
zúčastnila setkání osob internovaných
v koncentračních táborech. Vedlo to
k návratu mnoha bezesných nocí a příliš
velkému smutku, takže se již žádného
dalšího setkání nezúčastnila.

„NESMÍRNÉ UTRPENÍ,
KTERÉ MATKA VE SVÝCH
MLADÝCH LETECH PROŽILA,
POZNAMENALO CELÝ JEJÍ
ŽIVOT. A TAKÉ CELÝ MŮJ
ŽIVOT.”

Vanda Straka Vrhovnik
Slovinsko
Dcera Pavly Cedilnik
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SOFJA IWANOWNA
SCHKATULA

nar. v roce 1926 na Krymu
1943–1945 v Ravensbrücku

V roce 1942 byla Sofja Iwanowna
deportována z Krymu do Německa
na nucené práce. Dívka se dostala
do pracovního tábora nedaleko
Frankfurtu nad Mohanem.
Poté, co závod vybombardovali
Angloameričani, byla přesunuta
do jiného pracovního tábora.
Odtud si Sofju Iwanownu vzali
do hospodářství. Ale za tři měsíce
ji znovu vrátili zpět do tábora
u Frankfurtu nad Mohanem.
Životní podmínky se výrazně zhoršily.
Proto spolu s ostatními jednou na
znamení protestu odmítla večeři.
Pracovníci byli potrestáni, proto se
Sofja Iwanowna dostala do vězení
ve Frankfurtu nad Mohanem. Konal
se soud a dle jeho rozsudku se ocitla
v Ravensbrücku.
V roce 1945 přišlo osvobození.
Osm měsíců pracovala Sofja
Iwanowna v útvaru materiálových
zásob Sovětské armády. V prosinci
téhož roku se vrátila domů na Krym,
kde žije do dnes.
Dcera Ljudmila o Sofje Škatula:
„Má matka nerada vyprávěla
o tom, co v jejím životě znamenal
Ravensbrück. Poprvé jsem se o něm
dozvěděla náhodou v 10 až 12 letech.
Každou noc se jí zdálo o „psech“
z tábora. Od té doby jsem se o ni
starala, jak jsem mohla.
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Ravensbrück s jeho hrůzami
vězenkyně nikdy úplně neporazily. Svojí
silou vůle zadržovaly svůj hněv a zlobu,
kterou neprojevovaly a dusily uvnitř
sebe. Jejich síly každým dnem ubývaly
a bylo jich čím dál tím míň.
O mámě říkali, že měla nejméně dva
anděly strážné. Myslím, že třetím
andělem strážným byla její matka,
která svou moudrostí, dobrotou
a trpělivostí ochránila všechny své děti
během války před útrapami a před
hladem a chladem v neméně těžkém
poválečném období. Právě pod jejími
„křídly“chtěla matka být, když byla
v táboře.“

„HNED PO OSVOBOZENÍ
JSEM SE ROZHODLA
NA KONCENTRAČNÍ TÁBOR
ZAPOMENOUT A VYPUDIT
VŠE DEFINITIVNĚ Z PAMĚTI.
NENAPADLO BY MĚ, ŽE SE
PO ŠEDESÁTI LETECH NA TO
BUDE NĚKDO PTÁT.“

Natalia Timofeewa
Rusko
Přítelkyně Sofje Iwanowny Schkatuly
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JAROSLAVA
SKLENIČKOVÁ
roz. Suchánková

nar. 27. března 1926 v Lidicích
14. června 1942–28. dubna 1945
v Ravensbrücku

Jaroslava Skleničková byla jako
šestnáctileté děvče uvězněna
v koncentračním táboře Ravensbrück,
společně s lidickými ženami. Byla
nejstarším lidickým dítětem. Přežila
i díky podpoře a společnému věznění
s matkou a sestrou Miloslavou, které
měly rovněž to štěstí a dočkaly se
konce války. Ženy z Lidic byly do
Ravensbrücku transportovány po
obsazení Lidic nacisty. Obec byla
10. 6. 1942 vypálena, muži a chlapci
nad patnáct let zastřeleni a 102 dětí
zplynováno ve vyhlazovacím táboře
Chelmo. Pouze 17 dětí se dožilo konce
války.

se zaměřením právě na válečné dějiny,
ale rovněž k účasti na rekonstrukci
pochodu smrti lidických žen, kterou
jsem absolvovala v roce 2017.
Je obdivuhodné, jakou vnitřní sílu ženy na
konci války našly, aby přežily.

Jaroslava absolvovala na konci dubna
1945 čtyřdenní pochod smrti v délce
127 kilometrů, osvobozena byla
v Crivitz. Návrat do vlasti byl velice
smutný, protože rodný dům byl zničen
a milovaný otec zastřelen.

Na Ravensbrück nevzpomíná Jaroslava
Skleničková jen jako na místo utrpení
a tragédie, ale naopak vyzdvihuje pevné
přátelství a enormní solidaritu některých
spoluvězeňkyň, které jí a dalším zachránily
život.

V roce 2006 vydala publikaci o svém
životě s názvem „Jako chlapce by
mě zastřelili“. Tato kniha se stala
bestsellerem a byla přeložena do
několika světových jazyků. I přes
vážné zdravotní problémy, plynoucí
z vězeňské doby v mladistvém
věku, se stále těší ze svých vnoučat
a pravnoučat a není lhostejná
k současným problémům společnosti.
Vymezuje se veřejně vůči xenofobii
a bezpráví.

Dnes je poslední žijící lidickou ženou.

„JAKO CHLAPCE BY MĚ
ZASTŘELILI…“

Gabriela Havlůjová
Česká republika
Přítelkyně Jaroslavy Skleničkové

Vyprávění sester Suchánkových mě
motivovalo nejenom ke studiu historie
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AAT BREUR-HIBMA

nar. 28. prosince 1913 v Haagu,
zemř. 31. prosince 2002
10. září 1943 – 30. dubna 1945
v Ravensbrücku

Aat byla učitelkou kreslení
v Haagu. V září 1940 uzavřela
sňatek s komunistou a bývalým
interbrigadistou Krijnem Breurem.
Manželům se narodily dvě děti: syn
Wim v a dcera Dunya. Krijn i Aat se od
samého počátku války účastnili odboje.
Krijn prováděl atentáty, Aat padělala
osobní doklady. Ve svém domě také
přechovávali Židy, ale byli prozrazeni
a 19. listopadu 1942 byli zatčeni.
Aat byla se svou dcerou převezena
do vězení v Scheveningen a potom
do Wehrmacht Gefängnis v Utrechtu.
V červnu 1943 byla zařazena do
transportu. Zásluhou ředitele věznice,
který jí byl nakloněn, mohla při svém
odjezdu předat Dunyu svým rodičům.
10. září 1943 dorazila Aat jako
vězeňkyně Nacht und Nebel do tábora
Ravensbrück. Díky dozorkyním dostala
práci v knihvazárně, kde pro Němce
kreslila přáníčka k narození dětí.
Tak získala zbytky papíru, na které
kreslila své spoluvězně. Tyto kresby
byly ukryty.
1. března 1945 byla Aat přemístěna do
Strafblocku, což se prakticky rovnalo
rozsudku smrti. Jeden lékař však Aat
vytáhl z řady, připnul jí lágrové číslo
jedné zemřelé vězeňkyně, a tak jí
zachránil život.

také lágrovými traumaty, což hodně
ovlivnilo dětství jejího syna a dcery.
Na podzim 1945 dostala své
kresby z tábora zpět díky jedné
spoluvězeňkyni, která je zachránila.
Aat je schovala do kufru a nechtěla
o nich už nic vědět. Teprve v roce
1980 se Aatině dceři podařilo
prolomit mlčení své matky a kufr
mohl být otevřen. Když byly kresby
v amsterdamském Rijksmuseu
zrestaurovány a vystaveny, vzbudily
velkou pozornost. Kresby použila
Dunya ve své knize Verborgen
herinnering (Skrytá vzpomínka), která
vyšla v roce 1983. Pro Aat to bylo
svým způsobem vysvobození. Konečně
mohla mluvit o koncentračním táboře.

„AAT ZOBRAZILA SVÝMI
KRESBAMI CELOU TU HRŮZU
ŽIVOTA V LÁGRU.“

Aat byla silná a statečná žena, která
až do vysokého věku malovala, kreslila
a také malování vyučovala.
Agnes Dessing
Nizozemsko
Přítelkyně Aat Breur-Hibma

Po osvobození tábora, byla Aat
v červenci 1945 repatriována do
Nizozemska, kde se ukázalo, že
trpí tuberkulózou. Musela se proto
dlouhou dobu léčit v Davosu. Trpěla
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VILMA BRAINI
roz. Wilma Brainic

nar. 14. června 1928 v Gorizii
(u Terstu), zemř. 22. dubna 2017
24. února 1945 – březen 1945
v Ravensbrücku
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Kvůli italianizaci slovinského
obyvatelstva z vůle fašistického režimu
si musela změnit jméno. Její rodina
obchodovala s ovocem a zeleninou a již
odmala se do této živnosti zapojovala.
Za svou aktivní účast na hnutí odporu
v Gorizii byla zatčena, umístěna
do tamní věznice a dne 24. února
1945 transportována nejdříve do
Ravensbrücku, posledním vlakem, jehož
odjezd z Operační zóny jadranského
pobřeží je znám. Později převezena
do Bergen-Belsenu. Po osvobození
spojeneckými oddíly se nakazila
skvrnitým tyfem. Ale zachránila se
a vrátila do Gorizie, kde žila až do smrti.

„PŘINUTILI NÁS VYSTOUPIT
A JÍT SMĚREM K LÁGRU.
NA JEDNÉ STRANĚ CESTY
BYLO JEZERO. ŠLY JSME,
DÍVALY SE A NECHÁPALY, CO
TO JE.“

Patrizia Del Col
Itálie
Přítelkyně Vilmy Braini
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CONSTANZA
MARTÍNEZ PRIETO

nar. 16. ledna 1917 v Madridu,
zemř. 03. ledna 1997
25. června 1944 – 22. dubna 1945
v Ravensbrücku a v pobočce
koncentračního tábora Schönefeld
u Lipska

Constanza byla aktivní členkou Spojené
Socialistické Mládeže (Juventudes
Socialistas Unificadas). Pracovala
v redakci novin, které byly určeny
bojujícím, ve Vojenské politické komisi
ústředního výboru a na Ministerstvu
obrany až do roku 1939, kdy odjela
do Francie. Když Francie vstoupila do
války, úřady na Constanzu naléhaly,
aby se vrátila do Španělska. Odmítla.
V červnu 1941 byla naverbována
německou armádou, což jí nebránilo být
ve styku se zakázanou Komunistickou
stranou Španělska (Partido Comunista
de España) tajnou strukturou PCE.
27. června 1942 byla během razie
zatčena. Byla přivedena do vězení
v Paříži. Constanza a Juan Escuer,
její budoucí manžel, se poprvé setkali
na komisařství u výslechu. Juan dal
Constanze tajně papírek, o němž si
myslela, že to je jen dopis pro ženy ve
vězení. Po návratu do cely zjistila, že
se jedná o vyznání lásky. Následující
den, uprostřed soudního líčení mu
Constanza řekla své ano.

pobočky. Když hlídky zmizely, ženy se
rozdělily do malých skupin, z nichž
každá pokračovala odděleně. Skupinu,
kde byla Constanza, další tři Španělky
a jedna Francouzka, přijala jiná skupina
válečných zajatců (Čech, Jugoslávec
a Ital), kteří pracovali na statku. Tam
je ukrývali až do příchodu sovětských
vojsk do Schönefeldu dne 22. dubna
1945. Shromáždili je do velkého tábora,
později odvezli do Torgau a odtud je
americké vojsko vrátilo zpět do Francie
do hotelu Lutecia. Tam se setkala se
svým mužem, který se vrátil o patnáct
dní dříve.

V červnu 1944 byla Constanza
přivedena před Saarbrücken do
koncentračního tábora Ravensbrück,
kde zůstala skoro jeden měsíc. Od
konce července 1944 až do osvobození
musela v ravensbrückské pobočce
koncentračního tábora Schönefeld
u Lipska vykonávat nucené práce pro
válečnou výrobu.

Constanza trpěla vážnými zdravotními
problémy, které byly důsledkem
utrpení, které zažila během deportace.
Nepřestávala však podávat svědectví
o tom, co se dělo v koncentračních
táborech. Byla viceprezidentkou spolku
Amical de Mauthausen.

S blížícími se sovětskými vojsky se SS
rozhodla evakuovat Ravensbrück a jeho
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Říkám to jako anekdotu, že za svůj
život vděčila brýlím. Musela je nosit od
dětství a den poté, co přijela do Lipska,
se jí rozbily. Dozorci řekli, že brýle
opraví, ale nikdy je nevrátili. První dny
bez brýlí byly hrozné. Jednoho dne však
byla Constanza za ztrátu brýlí vděčná,
protože na základě nařízení, které vydal
velitel tábora, musely všechny ženy,
které měly brýle, do plynové komory.

„TA NESMÍRNÁ RADOST
ZE SPOLEČNÉHO SHLEDÁNÍ
S MANŽELEM SE ZMENŠILA,
KDYŽ JSME SE DOZVĚDĚLI
O SMRTI MNOHA PŘÁTEL,
KTEŘÍ ZŮSTALI V TÁBORECH
SMRTI A NEMOHLI SE
RADOVAT Z VÍTEZSTVÍ, JENŽ
NÁS PŘIŠLO TAK DRAHO.”

Teresa del Hoyo
Španělsko
Přítelkyně Constanzy Martinez Prieto
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EVA TURCU
roz. Markovits

nar. 26. listopadu 1926
ve Velkém Varadíně,
zemř. 24. listopadu 2002
srpen 1944 - září 1944
v Ravensbrücku

Moje matka, Eva, se narodila
v roce 1926 ve městě Velký
Varadín (v maďarštině Nagyvarad)
na severovýchodě Rumunska,
v Transylvánii. V roce 1940 byla část
Rumunska (severozápadní Transylvánie)
včetně Velkého Varadína postoupena
Maďarsku a navrácena až po válce.
Moje matka a její příbuzní se tak
nacházeli na maďarské půdě, když
vstoupily v platnost antisemitské
zákony. V roce 1941 bylo mému
dědečkovi, profesorovi, zakázáno
učit. Ve školách byl zaveden numerus
clausus a na univerzitách numerus
nullus. Od dubna 1944 byla vytvářena
ghetta, a v květnu zahájeny transporty
do Osvětimi, takzvanými vlaky smrti.
Přijela do Osvětimi i s rodinou
1. června 1944. Tam její matka, otec
i sestra zahynuli. V srpnu 1944 byla
transportována do Ravensbrücku
a v září poslána na nucené práce do
továrny v Altenburgu v Durynsku.
V dubnu 1945 se fronta přiblížila a vězni
byli evakuováni do Waldenburgu, kde
byli osvobozeni americkým vojskem.
Tak byla moje matka se svou rodinou,
jako všichni Židé ze severozápadní
Transylvánie, deportována maďarskými
úřady z Maďarska do tábora v Osvětimi.

Holocaust v Rumunsku se tedy
vztahuje k tomu, co se stalo s těmito
Židy, a ne k příběhům jako je ten
mé rodiny. Příběh mé matky, která
se dostala do Ravensbrücku ve
věku sedmnácti let z Maďarska jako
Židovka (a ne z důvodu politické
činnosti), je neobvyklý a není spojován
s Holocaustem v Rumunsku.
Moje matka se stala členkou
Mezinárodního výboru Ravensbrück po
opakovaných výzvách Charlotty Gruia,
bývalé vězenkyně z Ravensbrück.
Charlotta byla židovka, narozená také
ve Velkém Varadíně, která však byla
zatčena ve Francii, protože se tam
zapojila do odboje. Její židovský původ
tedy nehrál roli.
Lucia Spulber
Rumunsko
Dcera Evy Turcu

Poté se shodou okolností na nějakou
dobu ocitla v Ravensbrücku. Židé
na rumunském území byli za války
deportováni do táborů ve východní
Evropě, blíže k Rusku (v Podněstří).
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