Příloha č. 1 – přepis rozhovoru s Annou
Já jsem se dostala do koncentráku jako patnáctiletá, byla jsem vlastně ten rok zavřená, vrátila jsem se a byla jsem úplně sama, kompletně,
všichni šli do plynu – rodiče, prarodiče, prostě celá rodina. Já se jediná vrátila z tý rodiny. Začala jsem znovu. Neměla jsem školu, neměla
jsem nic. Otec byl lékař, dědeček byl zvěrolékař, já jsem chtěla něco dělat s tim zdravotnictvím, ale prostě ani gymnázium jsem neměla, nic,
tak nepřicházela v úvahu medicína. Ti, co měli tři roky nebo čtyři roky gymnázia, tak jim to umožnili nějakým způsobem dodělat tu
maturitu, aby mohli, ale já jsem ani nezačala, tak to nepřicházelo v úvahu. Ale co přicházelo v úvahu jedině, a bylo mi šestnáct let, ve
zdravotnictví byla zdravotní sestra. Tam zase byl problém ten, že přijímali v té době po válce až od osmnácti let, že to byla dvouletá škola
pro zdravotní sestry. Teď oni chtějí maturitu a tak, ale tenkrát to byla takzvaná dvouletá škola pro zdravotní sestry, která končila diplomem,
jako diplomovaná sestra. Ale přijímali až od osmnácti let, protože to bylo hned do praxe a tak a prostě patnáctiletý nebo šestnáctiletý děti
kolem chlapů, tak prostě podmínka byla, že od osmnácti do třiceti, i třicetiletí se mohli ještě na tu dvouletou školu hlásit. Spodní věková
hranice bylo osmnáct let a mně bylo šestnáct, tak já jsem prostě ty vrchní sestřičky, tehdy to byly sestry většinou a hlavní sestra nemocnice i
školy, protože školy byly u nemocnice a vychovávaly si, že jo, ty sestry. Tak vždycky říkaly: „No jo, vy jste ještě mladá, můžete dělat jako
elévka tady a až vám bude to…“ Ale to jsem nechtěla, já jsem chtěla vydělávat… A jediná zdravotní škola i s ubytováním – Vinohradská
nemocnice – ta měla málo přihlášek a ona mi řekla… Teda já jsem řekla: „Já jsem byla v lágru a nemám kde bydlet.“ Mně to vyhovovalo, to
bylo povinně s internátem, tak to všechno mi vyhovovalo, jenom věkově já jsem nevyhovovala. A ona říkala: „Podívejte, já nemám dost
přihlášek, můžu udělat výjimku v tomhle případě, když vidím ty okolnosti, pokud uděláte psychotechnické zkoušky. Když je uděláte, tak já
vás vezmu.“ A já jsem je udělala, jenže jsem nemluvila česky, moje mateřština není čeština, moje mateřština je maďarština, já jsem z jižního
Slovenska. Teď si představte – jsem z jižního Slovenska, otec Žid, byl tam jako okresní lékař, státní zaměstnanec, to byl jako úředník. Děda
tam byl jako zvěrolékař. To byla vesnice, já nevim, dva tisíce obyvatel, asi ani ne dva tisíce, prostě vesnice, ale byl tam doktor i zvěrolékař.
A prostě moje mateřština je maďarština, že jo, a teď jako tenkrát ta inteligence místní, že dítě se musí učit německy, tak jsem se naučila
německy, tak přivedli nějakou, to mi byly asi čtyři roky, z Opavy nějakou slečnu, nějakou dívku, která si tím přivydělávala. Byla u nás jako
slečna k dítěti, abych já se naučila německy. Byla u nás až do mých šesti let, já jsem se naučila prostě perfektně mluvit jako dítě, tak jsem
mluvila maďarsky a německy. No ale teď počkejte, když mně bylo šest let, tak ta, teď nevim, jak se jmenovala, tak uměla česky a německy,
ona byla z pohraničí. Byla odněkud z Opavy, nějak tak. A prostě tenkrát to byl pro ni výdělek, já nevim, jak ji platili, to jsem byla dítě, no,
ale teď jsem měla jít do školy, do první třídy. Byly tam dvě maďarský školy – jedna byla při tý katolický církvi a druhá byla při tý
evangelický, byly to církevní školy. A byla tam štátní slovenská ljudová škola, protože to bylo za první republiky. Byli tam četníci a z Čech
tam byli nějaký úředníci, ale škola byla slovenská. Tak můj otec říkal: „Židovský dítě státního zaměstnance přece nepůjde do církevní
školy!“ Tak mě strčili do tý slovenský ljudový školy do první třídy. Já neuměla žblebtnout slovensky, tak jsem začala chodit do slovenský
školy. To byl už třetí jazyk. Samozřejmě dítě se učí, já jsem za chvilku uměla slovensky. A chodila jsem tam do osmatřicátého roku. Ale to
bylo pohraničí a to území připojili k Maďarům v osmatřicátým roce. Tady Sudety dali Němcům a to Jižní Slovensko, což není tak známo,
prostě asi pětadvacet nebo třicet kilometrů, prostě takovej pás, připojili k Maďarsku. Tudíž ta slovenská škola se zavřela a vznikla tam státní
maďarská škola. Takže já jsem šla do čtvrtý obecný maďarský školy, což o to, maďarsky já jsem mluvila, ale ten pravopis! To je něco
jinýho, já jsem za ty tři roky, co se děti naučily pravopis, tak já jsem neuměla nic. Tak já jsem dostala v tý čtvrtý třídě z maďarštiny trojku.
Samý jedničky, jedna trojka – maďarština. Já jsem dělala pravopisný chyby. Třeba minulý čas Maďaři zdvojujou, dvě t se píšou nakonec.
Prostě to je něco úplně jinýho. No tak dobrý. Pak už i v Maďarsku začali nějaký takový, že židovský dítě mohlo jít na gymnázium, jen když
mělo samý jedničky, ale já měla trojku z maďarštiny, tak jsem musela do měšťanky. No, takže jsem vlastně čtyři roky chodila do školy, než
jsem jela do tý Osvětimi. Tak tohle je moje předcházející, před válkou.
Mně k tomu ještě napadá, doma jste mluvili maďarsky? Váš tatínek i maminka byli z Maďarska, ale bydleli jste na tom jižním Slovensku?
Tam to je takový krajový, že jo? V tý rodině byla maďarština.
Jasně, a jak jste se potom dostala do Prahy?
No, to bylo po válce, protože jeden mladší bratranec se vrátil s tou Svobodovou armádou z Ruska. A on potom v pětačtyřicátym hledal, jestli
někdo žije z rodiny, a někdo mu řekl, že jsem já, že já žiju. Prostě ten bratranec se dozvěděl z matčiny strany, prostě vzdálenej příbuznej, tak
mě šel na to Slovensko hledat. A oni řikali: „No, ona přijela, ale nikdo tady nebyl, tak odjela do Bratislavy do školy.“ Prostě v Bratislavě šel
na židovskou obec, našel mě a přivezl mě do Prahy. Takhle jsem se potom dostala do Prahy, ale neuměla jsem česky. Slovensky trochu jo,
ale česky ne…
To jste měla těžký s těma jazykama. A doteď mluvíte maďarsky?
Jo. A německy taky. (smích)
To je úžasný!
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To jsem vám takhle řekla k úvodu, abyste o mně něco věděla. A teď máte volný pole na otázky.
Děkuju, já jsem chtěla začít podobně. Nechci ten rozhovor úplně strukturovat, takže když budete chtít kamkoliv zaběhnout, tak…
Já jsem si myslela, že tohle vám musím říct, protože to není úplně typický, že jo?
Je to zajímavé, děkuju. Já bych se ještě zeptala, jak vlastně fungovala vaše rodina před válkou? Měla jste sourozence? Měli jste v rodině
služku?
Ne, já jsem byla jedináček.
A měla jste tu paní na výuku němčiny?
No, to jsem měla tu slečnu, ale jinak matka nebyla zaměstnaná, matka byla v domácnosti. Otec měl ordinaci. On byl venkovskej doktor a
musel k porodům a musel všecko dělat na venkově. Prostě okresní lékař to byl. A děda byl zvěrolékař a ten zase měl na starosti chodit
očkovat nějaká zvířata.
Ještě jestli se mohu zeptat, jak byste označila vaši ekonomickou situaci před válkou?
Dobrou.
I když to byl vlastně úplně venkov?
Jojo. Prostě bych řekla, že žádný boháči to nebyli, ale dobře situovaní byli.
A mohla byste teďka nějak porovnat, jak se změnil váš život po válce? Vlastně všichni vaši příbuzní zemřeli v koncentračním táboře…
Pro mě to začalo všecko úplně nanovo. Bylo mi šestnáct a byla jsem tady sama, tak jsem si musela začít budovat život. Byla bych chtěla
něco v tom zdravotnictví, to jsem vám říkala, takže jsem šla dělat… Udělala jsem si tu dvouletou školu, pak jsem začala pracovat
v nemocnici, ta škola byla u Vinohradské nemocnice, tak jsem tam zůstala pracovat. Byla jsem tam jako sestra, po diplomu jsem tam mohla
pracovat. Poznala jsem tam mýho muže, to byl Pražák, ten nebyl Žid. V jednapadesátým jsem se vdala a v třiapadesátým se mi narodila
dcera. A pracovala jsem v tý době, když už jsem měla tu dceru, tak jsem pracovala na oddělení popálenin. A proč vám to říkám? Protože to
oddělení popálenin bylo v Legerově ulici a v devětašedesátým tam u nás umřel Jan Palach, tak to jsem tam dělala v tý době, když tam byl.
A měla jste přímo i u něho službu?
Já jsem byla… Ona ta patra byla rozdělený a já jsem dělala na takzvaném „špinavém patře“, kde už něco hnisalo. Ale čerstvý přijímali jinam.
Já jsem ho samozřejmě neošetřovala, ale byla jsem se na něj podívat v tom třetím patře nahoře. Já jsem nedělala přímo tam, ale byla jsem se
tam podívat. Další věc, která mě potkala – byt jsem dostala, když jsem se vdala. Tenkrát rušili soukromý ordinace lékařům, protože to bylo
po osmačtyřicátým… Prostě soukromým lékařům sebrali ordinaci a museli jít buď do nemocnic, nebo někam. Moc se o tom nemluvilo. No, a
ty ordinace potom přidělovali jako byty zdravotníkům. A já jsem tímhle způsobem dostala byt, když už jsem byla vdaná a měla jsem dítě.
Tak jsem dostala byt, sice to byl takzvaně rozdělený byt, takže ještě s někým. Bylo to nad rozhlasem, Vinohrady. Já jsem bydlela
Vinohradská 16. V roce šedesát sedm jsem ovdověla. Můj muž měl zhoubnej nádor, měla jsem patnáctiletou dceru, když můj muž zemřel. Já
jsem jako zdravotnice… Ona dcera zpívala v dětském sboru, Pražskej dětskej sbor se to jmenovalo. A každej rok bylo letní soustředění a já
jsem jako zdravotnice jezdila s nima. Sto dětí a já tam byla s nima. A v tom osmašedesátým… Muž mi zemřel šedesát sedm, to bylo potom,
to jsem byla vdova a s tou patnáctiletou dcerou. Do šestnácti tam zpívali v tom dětském sboru, ještě poslední rok tam byla a já jsem jela
s nima jeli jsme na tábor v srpnu. A když přišli sovětský bratři osvobodit nás, tak já byla na tom dětským táboře. A bydlela jsem nad
rozhlasem a tam stál tank u rozhlasu a za tankem byl muniční vůz, a lidi jak byli rozvášnění, tak někdo nějakej hadr zapálil a hodil to na to a
teď to začalo bouchat tam. Já bydlela v prvním patře a ten můj byt kompletně vyhořel. Tak já jsem zase přišla o všechno, já jsem kompletně
vyhořela. Dceru jsem měla s sebou, ta plakala: „Maminko, vidíš…“ Ona měla jít potom do tanečních a ona měla všechno už připravené
doma a ona: „Maminko, ty jsi mi říkala, neber to s sebou, budeš to prát v potoce… Všechno, co jsem měla hezký, všechno zůstalo a shořelo.“
A já jsem říkala: „Nebreč! Já jsem byla přesně tak stará jako ty, bylo mi patnáct, přišla jsem o rodiče a o všecko. Všechno bude. Ty nemáš
otce, protože ti před rokem zemřel, ale máš tady mě, hele, věci budou zase!“ Takže jsem znovu v tom osmašedesátým to všecko musela
znovu začít. No, to byla další věc. Nejen, že jsem ovdověla, ale ještě jsem vyhořela. Tak jsem dostala náhradní byt a bylo. A v dnešní době
tahle dcera vystudovala, je novinářkou. Byla prostě na fakultě novinářské, vdala se, má tři děti. Všichni tři končili, všechna vnoučata mají
doktorát udělanej. Já mám šest pravnoučat. A mám krásnou rodinu. Proto jsem vám říkala, že jsem netypickej případ, příklad, protože mě to
ne to, to, že jsem přišla o všechno, mě to naopak povzbudilo. Znovu abych všechno. Psychicky jsem se nedala. Ale takových je hrozně málo,
většina je takových, co mají nějaký traumata, ale větší traumata mají lidi, kteří byli starší než já, přišli o děti a vrátili se a v pětatřiceti aby
začali znovu. V šestnácti je normální, že rodiče mohou zemřít, rozumíte mi? Prostě já jsem si řekla, že jsem to nezavinila, já za to nemůžu, že
mi zavraždili celou rodinu. Prostě jsem tady a já si musím celej ten život udělat dobrej. Musím to zaklepat, mám krásnou rodinu, pak vám
ukážu fotky. Tohle je moje dcera, tohle je moje pravnouče. To je moje dcera jako babička.
Mohu se ještě vrátit do toho období války?
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Můžete se vrátit kamkoliv.
Jak se vás a vaší rodiny dotkla ta protižidovská omezení, ty restrikce?
No, v Maďarsku to bylo poměrně do toho čtyřiačtyřicátýho dobrý. Proč, to nebudeme teď rozebírat, to bychom tady byly tejden, ale prostě
ten Horthy měl někoho, prostě snažil se udržet jakž takž. Takže byly mnohem mírnější v tom maďarsku ty protižidovský to… Říkám, můj
otec měl ordinaci do čtyřiačtyřicátého, mohl ordinovat, to jinde nebylo. Do školy prostě… Nechtěli ho, Maďaři ho hned penzionovali,
nechtěli mít úředního doktora Žida, ale ordinaci mu nechali. Určitý omezení byly, ale ne takový, jako byly v Čechách a na Slovensku a tak
dále. Až potom tam se dostala taková frakce jako protižidovská v tom čtyřiačtyřicátým a pak odvezli šmahem všechny, kromě Budapešti.
V Budapešti zůstalo ghetto, tam dost židů zůstalo zachováno, ale jinak z celýho Maďarska prostě to bylo přehledný, na venkově čtyři
židovský rodiny, tak prostě i ty místní lidi, i ty orgány měly zájem, aby je odvezli, aby si to mohli rozkrást. Prostě v tom čtyřiačtyřicátým na
jaře prostě z toho venkova všechny Židy odvezli. Většinou do Osvětimi.
A jeli jste jako celá rodina pohromadě?
Pohromadě to ani moc ne. Protože moje matka… To byl nejdřív takovej menší lágr a ona se tam psychicky zhroutila a odvezli jí do
nemocnice. Můj děda jako zvěrolékař, toho nechali ještě venku, protože ho ještě potřebovali jako zvěrolékaře. A on myslel, že to jako
mamince, jeho dceři, pomůže, odvezli jí na psychiatrii, aby byla ukrytá, jenomže všechny pacienty z tý nemocnice naložili do vagónu a
odvezli. Takže matka umřela v plynu v Osvětimi. Sice nejeli jsme pohromadě, to jsem se dozvěděla všechno až po válce. Ale se mnou v tom
vagónu byla babička, dědečkova sestra, protože děda šel taky zvlášť. On potom taky musel, ale nejdřív byl ještě venku. A matčina sestra
měla pětiletýho kluka a ten byl v tom vagóně s námi, já jsem ho držela na klíně, protože mi bylo patnáct. Tři dni jsme jeli cestu ve vagónu
zavřeným, tak jsem se s ním bavila. A když jsme v Osvětimi na tý rampě vystupovali, tam řvali: „Všechny zavazadla odložit!“ To už víte, to
už nebudeme to… A já jsem neměla zavazadla, moje zavazadla měli dospělí, já měla kluka v náručí, toho pětiletýho Honzu. A takovej
malinkej chlebníček, tam byly sušenky a něco pro něj, a když řvali: „Všechno odložit!“, tak já jsem i ten chlebníček odložila. Ale teta
povídala: „To jsi neměla! Vždyť to není zavazadlo.“ Tak jsem jí kluka dala a šla jsem zpátky, že to zvednu. To mi samozřejmě nedovolili,
tam byli s psama a tak. A oni byli asi tři kroky přede mnou a já za nima utíkala, a pak tam byl, to už teď vim, Mengele, kterej dirigoval sem
a tam. Všichni na jednu stranu – ona s tím dítětem a všichni a já za nimi a poslal mě na druhou stranu. A já jsem chtěla za nimi, ale řikali:
„To jsou starý a s dětma, ty pojedou autem, vy můžete pěšky.“ No, tak tím pádem jsem byla zachráněná, kdybych měla toho kluka já, tak
bych tu nebyla. Ona měla pětatřicet, mladá žena, ale prostě měla toho kluka…
A oni šli rovnou do plynu, zatímco vy jste šli pracovat?
Ano, ano, museli všechno odložit, svlíkli je, aby ty věci… No, takhle to bylo…
A jak se vám žilo v Osvětimi? Vy jste pracovala?
Já jsem byla v Osvětimi dva měsíce a pak byla takzvaná selekce, vybírali nás na práci, odvezli nás a já jsem byla potom deset měsíců někde,
to už tam nebyly plynový komory. Byl to lágr na práci, tam jsem byla až do května čtyřicet pět. V květnu čtyřicet čtyři mě odvezli a
v květnu… Já jsem tam vlastně byla dvanáct měsíců, přesně rok jsem byla zavřená. To proti těm, co šli v jednačtyřicátym, dvaačtyřicátym to
prakticky… No, prostě v patnácti mě zavřeli a v šestnácti mě pustili. (smích)
Jaké přímo práce jste tam dělala?
Já jsem tam pracovala ještě s dvanácti, vybrali nás do skladu. Byla jsem v Poříčí u Trutnova, vlastně v českém pohraničí. Byly to dva
kilometry od Trutnova, pěšky jsme tam chodily ráno v šest hodin a večer zpátky a tak dále. A tam vyráběli, byla to továrna AEG –
Allgemeine Elektrische Gesellschaft, dělali tam nějaké součástky do letadel. Já jsem pracovala, oni si nás vybrali do skladu. Mělo to tu
výhodu, že přímo Němci nás nehlídali, že tam byl skladník, starej děda, mladý byli na frontě. No, určitě přes šedesát děda, tenkrát mně bylo,
no, pro mě to byl děda. A měl nás prostě… No, ráno nás tam ty esesačky nechaly a on nás nesměl nechat zahálet, tak nám dával práci. Něco
jsme tam třídily, prostě on si nás nevšímal a my jsme tam pracovaly, akorát v poledne nás doprovodil, šly jsme s konví do závodní kuchyně,
co byla pro Němce, pro nějaký pití a my jsme dostaly a přinesly si pití. A ještě byla ta výhoda, že my jsme šly kolem odpadků, co tam různě
vyhazovali z kuchyně a tak on si nás děda nevšímal, tak my jsme tam nabraly nějaký poloshnilý brambory, prostě něco, co šlo jíst, a daly
jsme to do plechovky a v tom skladu byly takový malý kamna a my jsme to tam postavily a uvařily jsme ty šlupky a tak. No, nebylo to
solený, ale aspoň něco. A večer nás zase ty esesačky vyzvedly. A on nás nechal, musely jsme jenom… Vylezly jsme na ty regály a jenom
jsme ťukaly a on nás nechal a řekl, že tam máme taky ty hřebíky zatlouct, aby to nepadalo, nebo něco, nám dal práci, ale on nám nenadával a
my jsme tam odpočívaly a prostě dělaly blbosti.
Co byly nějaké nejvíce stresující okamžiky během války?
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Říkám, že já jsem to možná že… Heleďte, úplně jiný pohled máte na, víte, na ten svět, protože to je věkem. I když hrozný to všechno bylo,
tak v tom věku to každý nějak zvládnul. Určitě tím líp, než když, jak říkám, někomu sebrali děti. To bylo psychický trauma větší, mnohem
větší, než tohle.
A nemáte pocit, že ta léta tý puberty, nebo dorůstání, vám nějak chybělo?
Já jsem měla štěstí, vždycky jsem měla štěstí na moje okolí. V nemocnici jsem měla bezvadný lékaře a spolupracovníky, pak jsem se
seznámila se svým mužem, kterýho vyhodili pro buržoazní původ ze školy, a musel na vojnu, ale prostě ten se ve mně viděl, takže jsem měla
hezkej vztah. Potom jsem měla výbornou tchýni, měl výbornou rodinu a ta tchýně i ten tchán se ke mně chovali dobře. V nemocnici výborný
spolupracovníci, kamarádku jsem měla výbornou, takže celkem vždycky kolem mě byli lidi, kteří byli ke mně hodný.
To je hezké! A ještě přemýšlím, jak jste říkala, že vás bylo dvanáct na těch pracích u toho Trutnova, zůstaly jste třeba nějak v kontaktu?
Ne, vůbec. Potom se to rozprchlo. Jedině potom, to už jsem byla vdova, tak chtěli, až po tý sametový revoluci, protože před tím jsme žádný
odškodnění nedostali, komunisti říkali, že to nepotřebujeme. Tak teprve potom se nějaký odškodnění začalo vyjednávat a chtěli na mě nějaký
doklady. Třeba na mě chtělo Ministerstvo národní obrany úmrtní list rodičů, ale tam v Osvětimi se žádný úmrtní listy nevydávaly, tak
takovýhle šimli úřední… A v tý době jsem přišla do styku v Terezíně s nějakou úřednicí, která se zabývala těmi lágry a ta mi dala tip, že
v nějakém archivu… Takže jsem dostala fotokopie ověřené – seznam pěti set židovských žen, který jeli z Osvětimi na práci, a já jsem na tom
seznamu. Je tam napsaný Anna Stein, dvacátého šestý dvacet šest. A teď vám řeknu, proč mě udělali starší, protože Němci byli akurátní,
prostě to dělal určitě nějakej häftling, prostě někdo z těch Židů, ale asi měli nařízeno, že na práci nesmí jít nikdo mladší osmnácti let a já
jsem na tom seznamu byla. Kdyby mě škrtli, tak mají práci místo toho, tak bylo mnohem jednodušší místo dvacet devět udělat dvacet šest,
takže zfalšovali mě. Dodělal někdo ten seznam a přišel na to, že je tam někdo na seznamu patnáctiletej… Pět set žen jde na práci od osmnácti
let, tak nemůžeme… Ale mám ten doklad a tam je napsáno dvacet šest místo dvacet devět, ale vysvětlení je velice jednoduchý, protože mi
nebylo ještě osmnáct. Tak mám tenhle doklad, tím jsem se všude prokazovala, že mám seznam z Osvětimi – mám seznam jmen a já jsem
mezi nima, co z Osvětimi museli na práci. Takže tím jsem se vykazovala, protože doklady nebyly žádný.
Ale říká se, že vězni bývali tetovaní?
Tam se už netetovalo, to bylo v tom čtyřiačtyřicátym, to už Němci měli jiný starosti, tam už se netetovalo. Už jim teklo do bot a
potřebovali… Už byli rozbombardovaný a potřebovali na práci. Ještě vězně vezli do Hamburku a všude odklízeli…
Já bych se potom ještě ráda zeptala, jak ty zážitky z války, jak jste se s tím snažila vyrovnat? Vedlo vás to spíš k tomu, že jste to sdílela
s ostatními, nebo naopak jste to jakoby zamkla v sobě a nechtěla o tom mluvit?
Já jsem o tom moc nechtěla mluvit, ani jsem neměla s kým o tom moc mluvit, protože já jsem byla v prostředí nežidovským v tý nemocnici.
Já jsem byla ráda, že prostě pracuju a měla byt. Já jsem se snažila a všude mě měli celkem rádi. Já jsem měla skvělou nadřízenou, to byla
kamarádka ze školy. A pak ten bratranec, kterej mě našel, ten tady bydlel v Praze, byl ženatej a měli jedno dítě. Takže já jsem se s nima
scházela a oni chodili na židovskou obec, takže já jsem se vlastně stala, v těch šestnácti, členkou tý židovský obce. Oni mě tam vzali a
přihlásili mě a já jsem od nich dostávala kapesný, protože ta škola se musela aspoň ze začátku platit a já jsem neměla z čeho platit, takže já
jsem dostávala z obce kapesný. Potom, když už jsme chodili i na praxi, tak už ne, ale dokud byly jen teorie, tak se to platilo ta škola. A pak
jsem se seznámila s tím svým mužem a pak jsme začali chodit na koncerty a do divadel a já jsem se snažila užívat a celkem nemůžu říct, že
bych psychicky strádala… Pro mě byl největší psychickej šok, když mi umřel muž. Mně bylo osmatřicet, když jsem ovdověla, měla jsem tu
patnáctiletou dceru, tak to bylo pro mě, když se dneska dívám zpět na svůj život, tak mě to víc postihlo psychicky, ta ztráta toho druhýho.
Ani ne, že byt hořel, na to jsem kašlala, věci jsou, ale že mi zemřel blízkej člověk, to mě teda víc… I když je to paradox, v Osvětimi mi
umřela celá rodina, ale tohle se mě dotklo víc, prostě mě to víc… Je to přirozený, proto říkám, že jsem netypickej příklad, když někdo chce
dělat o tom, jak to šlo a to všechno postihlo ty lidi psychicky, tak já jsem netypická, tedy v tomhle ohledu nejsem typická. Jsem dost
výjimečná, to bych nebyla upřímná, kdybych si vymýšlela a naříkala teď. Snažila jsem se na to zapomenout a zařídit si svůj život. No, měla
jsem smůlu, prostě takhle jsem byla postižená, tak se musím sebrat a celkem si myslím, že jsem si ten svůj život zařídila dobře. I ten konec
můj, tady se mi výborně bydlí, pořád říkám i tý mý dceři: „Já mám hezký stáří. Blbej začátek, ale hezký stáří.“ (smích)
Možná vás se to nebude úplně týkat, ale ráda bych se zeptala, zdali se vám vrací ty vaše zážitky ve snech nebo v nočních můrách?
V nočních můrách ani ne, ale vzpomínám na to z dětství a na to všecko, co bylo. Jo, mám strašně moc fotografií, protože bylo to na vesnici,
když nás odvezli, tak do toho dědovýho baráku se nastěhovali nějaký vojáci a ti všecko vyhodili, co se nedalo rozkrást. A fotky? Všechny
fotky na smetiště. A nějaká stará paní sousedka to posbírala a říkala: „No, jestli se někdo z rodiny vrátí, tohle jim bude určitě milý.“ Takže já
jsem dostala hrozně moc fotografií zpátky, pojďte sem, já vám je ukážu… Tam na tý první fotce je takový děťátko, to jsem já, mě drží ta teta,
co potom měla toho pětiletýho. Vedle je maminka a moje prababička. Ten pán, to je ten bratranec, kterej mě našel po válce, za ním, to je
dědeček, vedle dědečka můj otec. A tohle, to je matčin brácha, to byl ještě svobodnej. No, a tohle je babička… A tady je to stejné… No,
tyhle fotky já jsem dostala zpátky.

4

To je hezké. Alespoň nějaké vzpomínky vám zůstaly…
Jo, jo! A tenhle obraz jsem taky dostala zpátky, on jak byl zvěrolékař, tak jednou dostal toho bejčka, a tenhle obraz je taky z domova. Ono
mně potom taky na tý vesnici lidi leccos vrátili. Nevím, to je nějaká ženská, no, ten obraz byl doma, ale nic mi to neřiká.
A vyhýbáte se nějak místům nebo tématům, který jsou spojený s tím, co jste si prožila? Jestli jezdíte na návštěvy Terezína, nebo byste tam
naopak radši nejela…
Jo, byla jsem se tam podívat. Já jsem v Terezíně vůbec nebyla, to jde úplně mimo mě, ale samozřejmě, že jsem se byla v Terezíně podívat.
Tady většina mých spolubydlících prošli Terezínem, tak všechno vím, jak to v Terezíně bylo. Ale já jsem v Terezíně nebyla, já jsem jela
s maďarskejma židama, ne tady ty transporty, co postupně od roku čtyřicet dva jezdily, tak tomu jsem se vyhnula, protože v tom Maďarsku
to nebylo. Tam to začalo až v tom čtyřiačtyřicátým…
A co vám řekli, když vás povolali do transportu? Věděli jste něco?
No, nikdo se s námi nebavil… Jenom že musíme odject, to byl rozkaz a nikoho ani nenapadlo proti tomu… Máte smůlu, že jste nafasovala
někoho netypickýho…
Já jsem ráda, že jste takovej pozitivní příklad.
No jo, ale takových je ale míň… To je taky daný tím věkem. Řikam, mně bylo patnáct a v patnácti člověk ten život bere jinak než
v pozdějším věku. A řikam, že po tý válce já jsem neměla výčitky svědomí, já jsem to nezavinila. Třeba se některý lidi nerozvedli a on
zahynul, lidi mají různý traumata po válce. Ale já jsem si prostě řekla: „Nemůžu za to. Jsem Židovka, odvezli mě, zabili mi celou rodinu, ale
já to přece nezavinila. Tak já teď musím… Zůstala jsem naživu, tak teď si musím svůj život nějak zařídit.“ Takže jsem takhle začala a dost
sobecky jsem to pustila za hlavu.
No, jo, ale vy teď ti přeživší, ti co se účastní tý studie, tak jste v podobnym věku, ale stejně si myslím, že to berou hrozně negativně, většina je
vůči tomu uzavřená a bere to jako velký trauma. Myslim si, že máte vrozený nějaký optimismus a dokážete se s tím vypořádat.
Jo, to už je povaha, mám určitě… I tady říkám: „Nehekejte! To nikoho nezajímá! Snažte se být spíš, ať je tady atmosféra pozitivní…“
No jasně, ale ne každej to tak má… Ale žije se potom veseleji…
Mám taky štěstí, že zdravotně jsem na tom celkem… Teď mám dělaný… Teď jdu ve středu k zubaři, já mám dělaný implantáty. A všechny
tyhle zuby mám přilepený, já nechci mít ty vyndavací, já chci napevno…. Finanční problémy nemáme, my dostáváme nějaký
sponzorování… Finanční problémy nemám, rodinu mám pěknou, já nemám důvod nebejt šťastná… (smích)
Potom mám na vás ještě dotaz, jestli si myslíte, subjektivně, že vás ty zážitky z války tak nějak k lidem spíše přiblížily, že máte pocit, že lidem
více rozumíte, nebo že si toho více vážíte všech těch přátelství, nebo jestli vás to spíš oddálilo…
Ne, ne, víc si vážím skutečných přátel. A určitý věci mě nechávají absolutně klidnou, protože aby byl člověk zdravej, aby ty jeho nejbližší
byli spokojený, na těch záleží… A finance nebo věci kolem mě nedokážou rozhodit… Rozumíte mi? Umím rozklíčovat, co je podstatný a co
je nedůležitý. A prostě taky se snažim mít dobrý vztah k lidem. Každý máme nějaký dobrý vlastnosti a taky nějaký špatný, ale snažim se ty
dobrý vlastnosti najít na každým, ne ty špatný…
My jsme tam taky měli lidi, kteří přišli do té studie, a ti to spíše berou jako že si nesou to trauma, že jsou trošku jiní než ty ostatní lidi, že to
mají jako břímě s sebou…
No, říkám, já jsem určitě atypická v tomhle…
Ale ta zdravější forma…
No. (smích) Určitě jsme v menšině. Určitě ze všech těch lidí, kteří tohle mají za sebou, kteří se na tohle dívají jako já, tak jsme v menšině, je
nás malinko…
Ovlivnila ta válka vaše hodnoty nějak?
Jo, určitě! To jo…
A třeba v jakém slova smyslu?
Prostě ty hodnoty jsou u mě teď… Jak bych to řekla, se neumím tak vyjádřit… Prostě aby ty lidi byli… Nelhali, byli upřímný… Určitý
takový ty vlastnosti… Já nevím, jak bych to řekla.
Takový ctnosti možná?
Jo, takový jo… A že určitý věci nejsou důležitý v životě… Kvůli určitý věci… Tak samozřejmě člověk musí mít… No, aby neměl finanční
starosti, aby mu nedělalo starosti, za co koupí zítra chleba, nebo… Tak ty určitý… Tolik aby měl, ale jinak jestli mám barák, nebo jestli mám
to, tak to není důležitý…
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Tedy dalo by se říci, že teď jsou pro vás důležitý takový nehmotný věci? Právě to přátelství, zdraví? Než třeba mít auto?
Ano, ano. Určitě.
Myslíte si, že je to tou válkou, nebo to máte v povaze?
No, asi to je trošku v mojí povaze, ale určitě to je ovlivněný těma věcma, který jsem prodělala…
Vlastně jsou to trvalý hodnoty, který nezmizí…
Jo, to určitě, to určitě. Ty zkušenosti… Že si vážim některých věcí víc než cokoliv jinýho…
A myslíte si, že ty zkušenosti, který jste vlastně nasbírala během války, se nějak promítají do toho, jak se rozhodujete? Nevím, třeba zažila
jste hlad, tak máte potřebu mít pořád dostatek jídla, nebo něco takovýho…?
No, tak určitě mě to ovlivnilo a možná ještě teď…
A myslíte si, že vás to nějak ovlivnilo i v tom směru, jak jste třeba vychovávala vaši dceru?
Určitě, určitě…
A třeba jak konkrétně?
Ona vždycky říkala: „Všechny kamarádky mi tě závidí.“ Protože jsem měla určitou důvěru v ní a já když jsem měla noční službu, ona měla
byt k dispozici a já jsem věděla, že nic špatnýho neprovede, protože to, že měla mojí důvěru, to bylo lepší, než kdybych jí něco zakazovala.
Prostě měly jsme ohromně kamarádskej vztah s tou dcerou. Ona byla taky ohleduplná, nechtěla mi dělat starosti, s červeným diplomem
končila a prostě měla jsem úžasnou dceru.
A jak se vlastně k vašim zážitkům z druhý světový války stavěl váš manžel? Chápal to vůbec? Zajímal se o to?
Můj muž byl velice chápavý, velice to chápal. Protože já jsem byla Židovka a on ne, tak říkal, že bude dcera bez vyznání a až vyroste, tak
pak si vybere, jestli bude chtít žít jako Židovka, nebo ne. Takže já jsem na tu židovskou obec chodila, to on toleroval. S těma příbuznýma,
s tím bratrancem jsem tam chodila a všechny svátky židovský, těch jsem se účastnila. A moje dcera, to už byla na vysoký škole, tak chodila
na židovskou obec na obědy, protože jí tam chutnalo líp než v menze. Říkala: „Vařej tam líp než na fakultě žurnalistiky!“ Ta fakulta byla
v Celetný a do tý Maislovky to bylo blízko, tak tam chodila na obědy. A tenkrát ten předseda říkal, ať se ale nehlásí jako členka, ono by jí to
ve škole mohlo vadit… Protože já jsem členka židovský obce a ona až jako důchodkyně… Teď už je taky členkou židovský obce, ale před
tím jí říkali, ať se nehlásí, to není potřeba… Na obědy tam chodila a oni si říkají Děti Maislovky ta její společnost… Ona měla hodně
židovských přátel… Do dneška se scházejí a říkají si Děti Maislovky…
Ještě přemýšlím, účastní se ještě někdo z vaší rodiny té studie? Jeli třeba do Brna, nebo do NÚDZ? Nebo jste jediná?
Ne, ne. Já teda nevím, jestli dcera… Ta říkala, že jí taky chtěli jako druhá generace, že jí chtěli, tak s tím možná bude něco dělat, dcera, ale já
nevím. Chtějí taky i tu druhou generaci…
No, ve výzkumu jsou zapojeny všechny tři generace, i vnuci. Ale ještě tam nebyla?
Ne, ještě ne. Sice už je důchodkyně, ale ještě pracuje, teď dělá v [vynecháno za účelem ochrany soukromí], teď dělá v [vynecháno za účelem
ochrany soukromí]reportáže…
Ještě se vrátím trošku zpátky, jak jste říkala, že jste se hlásila na tu školu zdravotnickou a nemluvila jste česky, to jste se učila potom na škole
česky?
No, já jsem se česky domluvila, jenom jsem nemluvila dobře. Měla jsem totiž tu slovenskou školu. Třeba ty děti od jedněch známých říkala:
„Ta Anna, to je taková keďálka. Říká pořád keď som…“ Já jsem znala i trošku tý češtiny… A ten pravopis! No, doteďka mám problém,
protože jsem se neučila maďarský pravopis, později slovenský taky ne, český taky ne… Tak já když píšu, tak nevím, jaký Í, tak to napíšu a
řikám: „Nemůže tam být Ý, ale Í.“ Musím vizuálně, ale neumím to prostě… Já jsem se česky neučila to základní, takže gramatiku nemám
pořádnou ani německou, ani českou, ani maďarskou. (smích)
Mluvit umíte a to je hlavní… To ale musely být pro vás taky těžké okamžiky, třeba v té škole, když se nedomluvíte, když je to úplně jinej
jazyk…
Mě ta škola ale hrozně bavila, i ta zdravotnická, i ta obecná. Bavilo mě to. I v té nemocnici. Věděla jsem, že mě lidi mají rádi, říkali:
„Sestřičko, my se nemůžeme dočkat, až budete mít službu!“ Taky jsem měla nejvíc práce, protože takový ty nepříjemný práce vždycky
čekaly, až budu mít službu… Uklízet stolici, dělat klystýr, prostě víte, já jsem dělala na těžkém oddělení. Nejdřív jsem dělala na
popáleninách, potom jsem byla na onkologii a prostě jsem cítila, že lidi mě měli rádi. Akorát jsem měla tu nevýhodu, že vrchní sestra byla
moje kamarádka, a když byly nějaký odměny nebo tak, tak já dostala vždycky nejmíň. Ona říkala: „Hele, oni by řekli, že ti přidávám, protože
jsme kamarádky.“ (smích) Vždycky když to… Tak já jsem měla vždycky míň a ona říkala: „No jo, Anno, tobě nemůžu, to by řekli, že ti…“
A to oddělení popálenin a onkologii jste si vybrala sama? Nebo náhoda?
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No, ono ty popáleniny, to jsem totiž bydlela nad rozhlasem a to bylo v Legerce, tak to bylo blízko. A tu onkologii? No, ta vrchní, co dělala na
popáleninách, šla dělat na onkologii a její jediná podmínka byla, že chce se mnou, tak jsem šla na tu onkologii. Ona říkala: „No, já tam
půjdu, ale chci, aby Anna šla se mnou.“ No, tak jsem šla.
A myslíte si, že ty zážitky z druhé světové války nějak změnily váš postoj k životu?
Asi jo…
Ceníte si víc života?
Jo, to určitě… Pozitivně… To mě zformovalo, to aniž byste to chtěla, tak to, co prožijete, tak to vás zformuje v tom životě. To určitě. Celej
můj postoj na všechno… To určitě… Já jsem byla rozmazlená, fracek drzej, jedináček… To všechno… A najednou přišel takovej šok, to mě
určitě změnilo. Takovej nevychovanec, jedináček… Jo, moje vnučka, tak ta když zlobila, měla taky pubertu, tak ona moje dcera byla
v Americe jako zpravodaj. A ona chodila na gymnázium ta Klára, ta vnučka, co má ty děti, ona měla takovou pubertu, ona mě šíleně zlobila.
Prostě ta ředitelka, to jsem chodila na školu na schůze rodičů, tak ta říkala: „Vaše vnučka seděla na okně a nohy měla venku ve třetím patře.“
Oni byli v Americe potom a ona se vrátila a dělala poslední rok, než končila tu školu. A ona říkala: „Podívejte se, já jsem našla ve třídě
román americkej v angličtině. Nikdo jinej to bejt nemohl, kdo by četl něco v angličtině, to byla Klára. A tam byla pětistovka v tý knížce.“ Já
jsem jí dala peníze na obědy. A ona říkala: „Jsem se ptala, čí je to knížka? A nikdo se nehlásil. Já jsem věděla, že je to Kláry, ale až když
jsem vytáhla tu pětistovku, tak řekla, že je to její.“ A já jsem si vždycky řekla: „Ježiš, ta zlobí! Teda to mám za to, dceru jsem měla hrozně
hodnou a já jsem tak zlobila… To je trest!“ Nebo chtěla omluvenku, někam se školou nešla. A ten druhej, o rok mladší, ten nějak to, oni měli
palandy a večer mi řekla Klára: „Babičko, napiš mi omluvenku, já jsem chyběla dvě hodiny.“ A já jsem říkala: „Nenapíšu ti omluvenku,
protože já nebudu lhát. V životě jsem nelhala, tak ani teď.“ Ona hodila zadkem, vylezla na svou palandu a Jirka přišel za mnou: „Napiš jí tu
omluvenku, prosim tě, babičko, vždyť oni jí z tý školy vyhoděj.“ Tak orodoval, tak já jsem jí tu omluvenku napsala. To bylo: „Babi, prosim
tě, vždyť oni jí z tý školy vyhoděj, rodiče jsou v Americe a oni jí vyhoděj před maturitou z tý školy, když bude mít další neomluvenou.“
Já tu mám ještě pár otázek. Jestli si třeba myslíte, že díky tomu, čím jste si v životě prošla, asi především ta druhá světová válka, tak jestli se
vám díky tomu otevřely nové životní možnosti?
Možnosti moc ne, protože já bych jinak bejvala chtěla dělat tu medicínu, tu doktorku. To nešlo, na to jsem nemohla, ale já si myslím, že jsem
si svoje místo vydobyla stejně a byla jsem spokojená. A jsem spokojená. Hlavně já jsem měla prababičku, ta jediná z rodiny umřela
normálně, ta umřela ještě před, ne v koncentráku. Bylo jí asi osmdesát, tak umřela, ještě před tím. Velkou rodinu měla, hezkou. A teď já jsem
ta prababička.
A cítíte se díky tomu, co jste si prošla, nějak silnější?
Určitě, určitě, určitě. Leccos mě nerozhází. Vždycky říkám: „No, takových věcí bylo…“ Já se umím přenést přes různý trable. (smích)
Vlastně v tom dotazníku je také otázka, jestli vás nějaká velmi stresová událost, třeba ten holocaust, vedly k nějaké spirituální změně?
To určitě ne! Moje rodina nebyla nijak silně náboženská… Věděli, že jsem Židovka, ale že bychom nějak striktně košer dodržovali, to ne, to
nebylo. Takže já taky teď žiju v židovském domě, ale nenutím se do ničeho, co mi není moc blízký, ani tady ne.
A jak se k vašim zkušenostem z druhý světový války staví vaše děti nebo vnoučata? Zajímá je to? Nebo se tím cítí být taky nějak ovlivněni?
No, já jim o tom povídám. To co jsem tady povídala já, tak to jim taky povídám, to oni taky vědí, to jsem jim všecko povídala. A obdivujou
mě. Mají ke mně moc hezkej vztah, jak dcera, tak vnoučata.
Tedy co vy jste získala z toho pozitivního, tak jste to dokázala přenést na ně? Například jak jste říkala ty mezilidský vztahy, že jsou důležitý?
Ty traumata ne, naopak.
To je to, co zkoumáme v té studii, jestli se ta traumata nějak přenáší…
Ne, ne, naopak, já jsem je vedla k tomu, aby si nedělali zbytečný starosti. A že jsou věci, aby se uměli přenést i přes nějaký neúspěchy a
tak… Že se to vždycky nějak vyřeší.
Tedy si myslíte, že i ty pozitivní věci, které vy jste získala, tak se mohou vlastně…
Snažím se, snažím se se to kolem sebe taky rozdávat, to jo. (smích)
Tak já už tady nemám další otázky…
No, já jsem vám toho povídala dost, abyste o mně taky trošku věděla. Jestli vám to bude do vaší práce pomáhat, to nevím.
No, já bych to ráda použila k ilustrování, že po tom traumatu jsou možné taky nějaké pozitivní změny.
No, ty jsou taky, jsou možné. Nemusí to mít všichni, ale řikám a to tam zdůrazněte, že ten pozitivní postoj vznikl jednak možná povahovýma
vlastnostma, ale taky tím, že jsem byla tak mladá. Že jsem se vrátila v šestnácti letech. Nemohla jsem dělat, co bych bývala chtěla dělat. Otec
byl doktor, byla bych chtěla ráda dělat tu medicínu, ale když byly objektivní potíže, tak jsem to vzala tu možnost být alespoň jako zdravotní
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sestra, protože tam zase byl ten internát, protože já jsem vůbec neměla kam hlavu složit. A to, že jsem mohla jít do toho internátu, to bylo pro
mě výborný řešení. A potom zase pro sestry byl domov, internát pro zaměstnance byl taky. Tak jsem tam šla hned po škole. No, a pak jsem
se vdala a dostala jsem byt a to bývala nějaká ordinace, ten doktor tam nebydlel, ale byla tam ordinace. Ale tu ordinaci mu zrušili a magistrát
dostal příkaz, že ty byty, co berou lékařům, mají dávat zdravotníkům. Já jsem už byla vdaná a měla jsem dítě, tak jsem dostala byt. Ten nad
tím rozhlasem, ale ten zase vyhořel, protože to bylo nad tím rozhlasem.
Vlastně ještě když tady koukám na váš dotazník z Národního ústavu duševního zdraví, tak jste tam odpovídala, že jste si našla nové zájmy
v porovnání s tím, jak jste to měla před nějakou traumatickou událostí. Mohla bych se zeptat na konkrétní příklad?
No, jednak to byla zdravotní sestřička místo toho, abych šla na medicínu. A taky jsem potom použila svoje jazykový znalosti a dělala jsem
průvodce, externího průvodce turistům. Vozila jsem Čechy do Budapešti nebo k Balatonu, nebo i z NDR, když sem přijeli. To jsem zase jako
průvodce pracovala. Abych použila tu němčinu a maďarštinu, tak jsem z toho taky měla nějakej užitek.
A ještě bych se zeptala, co byste označila tedy jako úplně nejhorší událost ve vašem životě?
No, to bylo to úmrtí mého muže v tom šedesátém sedmém, když mi můj muž zemřel. Bylo mu jednačtyřicet roků. Měl zhoubnej nádor
ledviny, měl metastázy a umřel. A to jsem měla tu patnáctiletou dceru. To bych považovala za nejtraumatičtější událost v mém životě.
Vyrovnala jsem se s tím brzy samozřejmě, ale to mě hodně zasáhlo.
A tahle konkrétní obtížná situace, přineslo to nějakou pozitivní změnu?
Mně to přineslo… No, dobrý, muž mi zemřel, tak moje dcera chodila zpívat, chodila na němčinu, na angličtinu. Sama si to našla, já jsem jí
nenutila. Chtěla soukromě, tak chodila na angličtinu, taky se chtěla učit němčinu. Prostě měla všelijaký zájmy a já jsem jí důvěřovala. Řekla
jsem si, že mám jenom jí, tak musí z ní bejt hodnotnej člověk a ne naopak, abych jí na sebe vázala, že musí s maminkou. No, málem to bylo
tak, řikali, že v jejích šestnácti ona jela na tejden někam s klukama. Tak jsem říkala: „Co by nejela!“ Jeli do Anglie, na tejden, v tom
osmašedesátém, to bylo trochu volněji. Tak jeli sbírat jahody nebo co. Já jsem říkala: „Tak ať jede.“ A oni: „S těma klukama?“ „No, s těma
klukama. Na to, co vy myslíte, nemusí jet do Anglie. Já mám sobotu, neděli čtyřiadvacítku, mám tam byt volnej, choděj tam za ní holky,
kluci, tak to nepotřebuje jet kvůli tomu do Anglie! Jen ať jede, ať se otrká!“ Tak jela do Anglie, já jsem jí vychovala, aby byla samostatná, ne
aby byla na mě vázaná. Krásnej vztah jsme měly odjakživa, doteďka. Ona mi denně volá.
A jak si myslíte, že ona snášela to, že přišla o tatínka?
No, prostě řikám, já jsem jí řekla: „Já jsem na tom byla hůř než ty. Hůř než ty. Ty nemáš tatínka, já neměla ani matku, ani otce, a podívej,
jakej člověk ze mě byl. Ty máš mámu, všechno bude. Já se vždycky snažím ze všeho to pozitivní. To jo, z každý příležitosti. Třeba ztratím
něco, ale řikám si a naříkám, že jsem to ztratila, ale nezlomila jsem si nohu, to by bylo horší. Ztratila jsem peněženku a v tom byla tisícovka.
No dobrý, ale nohu jsem si nezlámala! Každá situace, rozumíte mi, se na ní můžete podívat ze dvou stran. (smích) To záleží, jak se na určitý
věci díváte, vždycky je možný na všem najít to lepší. No, nebo to horší. A to potom záleží, jakej člověk je. To bude naříkat a bude nešťasten,
nebo řekne: „To je pravda. To se muselo…“ (smích) No, a já jsem vám všechno řekla, všechno, co jsem chtěla, jsem vám řekla.
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Příloha č. 2 – přepis rozhovoru s Lucií
Já bych se na úvod zeptala na nějaké úplně obecné informace, jestli mohu.
Ano.
Váš věk?
65.
Nejvyšší dosažené vzdělání?
Vysokoškolské.
A mohu se zeptat na vaše rodinné uspořádání? Jste vdaná? Máte děti?
Ano. Jsem vdaná, mám dvě děti vlastní, jedno nevlastní, šest vnoučat.
A vaše povolání? Zpravodajka?
No, novinářka je to základní. Teď dělám jako zpravodajku, ale byla jsem novinářka celej život.
A celý život jste bydlela v Praze?
Ano. Teda jak se to vezme… Pokud jsme zrovna nebyla v zahraničí. Já jsem dost jezdila. Já jsem pracovala v zahraničí.
I nějak dlouhodobě?
No, tři roky, čtyři roky… No, to nevim, jak to chcete pojmout. (smích) Jsem dělala zpravodajku.
A kde jste byla třeba?
S mužem jsem byla v Afghánistánu, pak jsme byli v Rusku, pak jsem byla v Americe, chvíli jsem byla v Anglii.
Já bych se dále zeptala, jestli byste řekla, že jste byla v životě spokojená, pokud jde třeba o váš rodinný život?
Ano.
A pracovní život?
Jojo, celej život dělám to, co mám ráda.
To je super. A byla jste v životě úspěšná?
Někdo by asi řekl, že docela jo. Ale tak já nejsem nikdy sama se sebou spokojená, takže by to mohlo bejt asi lepší (smích). Ale jo, spoustu
lidí by řeklo, že asi jo. Když by se na mě dívali zvenku.
A řekla byste, že jste i v současné době spokojená?
Ano.
Teď se vrátím trošku do vašeho dětství. Mohla byste popsat vaši maminku a tatínka? Nějak je charakterizovat?
No… Táta byl pro mě vždycky velkým vzorem, byl hodně vzdělanej, mluvil několika jazyky. Ale byl taky hodně náročnej, to znamená, že
jsem nikdy nic neudělala dokonale. To mně zůstalo do dneška, že vim, že se věci dají jaksi udělat líp. Máma vždycky říkala: „Ale vždyť je to
dítě, nemůže to udělat tak dokonale!“ Ale oba se mi hodně, fakt hodně věnovali. Byla jsem dítě dost vymodlený. Máma, jak asi víte, prošla
Osvětimí a měla nějaké zdravotní problémy a léčila se ve Františkových Lázních, tak vlastně když jsem se narodila, tak byli rádi.
Samozřejmě, z matčiny strany jsem žádný příbuzný neměla, ale z otcovy, protože já jsem ze smíšeného manželství… Z otcovy strany
babička s dědečkem se mi taky hrozně věnovali. A máma samozřejmě taky, ale máma byla taková přísnější a taky celou tu domácnost vedla,
protože byla mnohem praktičtější než můj otec.
Ten byl takovej intelektuál?
Ano, ano. Ale vyrůstala jsem v takovém prostředí, kde mě všichni jako zbožňovali. A babička, protože měla, myslím ta otcova matka,
protože měla dva kluky, tak se ve mně viděla, konečně nějaká holčička. Protože máma byla zdravotní sestra, tak když měla služby, tak jsem
byla hodně u nich, u babičky a u dědy. A babička se mi věnovala na sto procent. Dneska se to snažím aspoň trošku to vrátit těm vnoučatům.
A co byla profese vašeho tatínka?
Můj otec byl překladatel, protože jako s režimem to neměl nějak… Tak byl, jak říkám, zašitej, v ústavu a dělal tam technický překlady. Měl
tam kolem sebe nějaký známý a přátele, se kterýma se stýskal, ale myslím, že to byla trošku zašívárna.
A z jakého jazyka překládal?
Z angličtiny, z němčiny. Rodnej jazyk mý matky je maďarština, tak se naučil i trochu maďarsky a překládal technický věci. Uměl
samozřejmě latinu, italsky. Taky měl kamaráda ve Švédsku, tak se učil švédsky…
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Tak to byl podnikavej! Vaše maminka taky mluví několika jazyky, umí německy, mluví maďarsky, slovensky…
No, maďarština je její rodnej jazyk, na němčinu měla slečnu, protože byla z poměrně bohatý rodiny, tak měla slečnu, která ji učila německy.
A myslím si, že na rozdíl od jiných lidí mluví dobře česky.
No, já jsme vůbec nepoznala, že je cizinec.
No, což je docela pozoruhodný, protože někteří její příbuzní, kteří žili po válce tady v Praze. Byli teda hodně vzdálení, ale my jsme se s nimi
stýkali. Tak jejich rodnej jazyk byla maďarština, ale nemluvili zdaleka tak dobře jako máma.
No, já jsem to vůbec nepoznala… Možná, jak byste popsala váš vztah s rodiči? Vy už jste se o tom trošku zmínila…
Tak já bych řekla, že jsem je považovala… Měla jsem je ráda, byli milující. U mámy teda oceňuji hlavně to, protože mám spoustu
židovských přátel a jejich rodiče nebo aspoň jeden z rodičů měli pohnuté osudy během války, že jo? A u mámy bych ocenila, že dokud jsem
nebyla jako větší, tak mě netraumatizovala, protože znám spoustu lidí, kteří byli traumatizovaní. Ty rodiče buď se o ně přehnaně báli, což
znamenalo, že jim taky ztrpčovali život, nebo jim vyčítali, že si toho neváží, co pro ně udělali. Tak to jsou ty dva extrémy, co znám.
A to vás tedy vůbec nepotkalo?
Ne, ne!
A jak byste popsala vztah vašich rodičů? Vy jste říkala, že to bylo smíšené manželství…
Tak především máma tátu hrozně obdivovala a myslím si, že si ho hodně vážila a vlastně ten jejich vztah… No, oni oba měli nakročeno…
Máma už byla jednou nohou v Izraeli, respektive v Palestině. A můj otec chtěl zase s kamarádem do Austrálie. A oni se v nějakým momentě
sešli a oba tady teda zůstali a tím jsem se teda narodila já. Ale nevim, jestli udělali oni dva dobře. Ale tak bych řekla, že oni se měli hrozně
rádi. Máma mu byla vděčná za to, že má rodinu, že jo? Nikdy se nehádali, nebo něco takovýho. Máma občas, jak byla praktická, tak řekla:
„Tohle musíš, tamto musíš!“ Ale nikdy na sebe nekřičeli. A máma žila, což jsem se, samozřejmě, dozvěděla až pozdějc, několik let
v hrozném napětí, protože než on zemřel, tak čtyři, pět let před tím už byl na operaci. A už v té době bylo jasný, že to je onkologickej nález,
odebrali mu ledvinu, a máma trnula kdy… Takže to muselo bejt určitě hrozně náročný, ale já jsem o tom nevěděla. Já jsem byla malá…
A vám bylo kolik v té době?
Když zemřel?
No, nebo když mu to zjistili.
To jsem byla asi desetiletá. A potom když zemřel, tak to mi nebylo ještě ani patnáct.
Jak s váma maminka mluvila o těch svých zkušenostech z holocaustu?
Já jsem si to vlastně do podrobností přečetla až v nějakém životopisu, kterej musela někam psát a ona si nebyla jistá, jestli je to správně
česky napsaný a já jsem to přečetla do těch podrobností… A pak jsme mluvily taky o tom… Zůstal takovej psanej deník mýho pradědečka,
tak to pak máma přeložila do češtiny a já jsem si to přečetla. Taky jak jsem byla okolo židovský obce, tak taky měli nějaký povídání… Tak
jsme to probírali, ale až když jsem byla schopna to jako pochopit. Pak mi vyprávěli o těch příbuzných – o babičce, o strejdovi, o prababičce a
o celým tom příbuzenstvu, protože ta rodina na tom Slovensku byla poměrně rozsáhlá a žili hodně pospolitě.
A bylo to téma holocaustu u vás v rodině třeba spojeno s nějakými rituály, nebo spíš s nějakými tabu?
Nemyslím, pokud vám jde o to, teda ono se mi to těžko říká, nábožensky rozdělená, tak ona máma byla z hodně liberální rodiny, takže
náboženství jako takový v jejím životě nehrálo takovou roli. Jenom nechtěla, aby ta katolická část rodiny mě ověšovala nějakejma
madonkama a takovejhlema věcma. Pro mě bylo celkem přirozený, že jsme slavili Vánoce a zároveň jsem chodila s mámou na obec slavit
Chanuku a tak dále. No, mně to tak přišlo, že to bylo normální a nějak mě to nezaráželo a rozhodně to nebylo tématem nějakého sporu.
Vaše maminka mi říkala, že vlastně chtěla, abyste byla dlouho bez nějakého uvedeného vyznání, abyste si potom mohla jednou vybrat.
No, chtěli to nechat na mě. Můj otec byl hlavně pak ke konci života, možná s tou nemocí to bylo pak spojený, poměrně věřící katolík. Ale to
byl jeho vnitřní svět, ale směrem ke mně to nikterak teda neventiloval. A myslim, že i ty prarodiče byli celkem vlažný, co se týče
náboženství. Pokud vim a máma to taky zmiňovala, tak jak to bylo, tak moje babička byla asi trošku zaražená, že si můj otec vzal Židovku.
Ale spíš z toho hlediska toho lidovýho antisemitismu, co jako, jestli to dítě nebude a děti jestli tím nebudou nějak poznamenaný v životě a
tak dále. Krom toho například můj otec chtěl, abych se jmenovala Sára a to moje máma řekla: „Ne, ne, zkazíš jí život! V žádném případě!“
Takže ona naopak byla ten, kdo se vás snažil…
No, moc se o tom nemluvilo. Jenom můj strýc, což je teda pravda, jako bratr mého otce, tak ten byl vždycky jako praktikující katolík a
vždycky měl jako tendenci něco do mě cpát, ale mám pocit, že ho vždy tak jako decentně utli. Ale přesně nevim, jestli se o tom mluvilo třeba
v mé nepřítomnosti, to nevím. Ale hádky určitě ne!
Jak často s váma třeba maminka mluvila o svých zážitcích z holocaustu? Nebo od jakého věku?
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Ne zas tak často. Řekla bych od nějakých čtrnácti, patnácti…
Takže to nějak souviselo s tím, když váš tatínek umřel, nebo umíral, že se jí vrátilo…
Ne, to vůbec ne! To prostě já jsem spíš začala chodit na tu obec a s těmi přáteli… Ale rodiče vůbec. To prostě nějak přišlo na přetřes. Ne, ne,
s tím to nesouvisí.
Ještě se možná zeptám dále. Když jsem vedla rozhovor s vaší maminkou, tak ona působí jako velmi silná, optimistická žena. Ale v té studii
nám do dotazníku uvedla, že se léčí s depresemi. Tak jestli mi k tomu můžete něco říci?
Určitě bych řekla, že asi trošku, pokud vim, to jsme se i bavily později, tak ona byla hodně poznamenaná a nebyla asi v nejlepším
psychickém stavu po tom, co nám umřel táta, a potom nám i vyhořel byt, tak to určitě se musela pomocí i nějakejch medikamentů srovnávat.
Ale tyhlecty deprese a ta její léčba vypukla asi… Když začala brát vůbec nějaký antidepresiva, tak to bylo asi před šesti lety. Jak ona je
zdravotnice, tak ona ví vždycky všechno líp, jak se má člověk léčit. A ona dostala nějakou střevní virózu a v jejím věku u toho nějak málo
pila a byla hospitalizovaná a to ji najednou děsně sebralo, že ona najednou má bejt hospitalizovaná. A sama, což bylo velmi legrační, to je
tam velmi pobavilo, že si přeje, aby jí zavolali psychiatra, protože se necejtí úplně dobře. Takže je vlastně na její pokyn začala brát. Myslím
si, že bere, jo, pořád bere, ale moc toho nebere, nějaký ty antidepresiva.
Protože ono to v té studii může ovlivnit nějaké ty výsledky, tak my se na to ptáme.
No… A ona říká, že jí to tak jako srovná. Samozřejmě, tak jako v posledních letech je jako možná úzkostlivější. Možná jako ve vztahu
k dětem… Chce, abychom jí všichni dávali zprávy o tom, co děláme a neděláme, což myslím, že všichni děláme, i moje děti, ty vlastní, i ta
nevlastní, se o ní vlastně perfektně starají. A ona, nota bene, je obdivuhodná, protože do dneška jako jednou týdně hlídá jednu pravnučku.
Mně přijde úžasně fit, já bych vůbec nehádala ten její věk… Mně k tomu ještě napadá, jestli se tam tedy nemůžou objevovat nějaké strachy ze
stáří spíše než nějaký traumata toho holocaustu.
Ano, ano! Ona vždycky i proto všecko zařizovala, i se přestěhovala do toho penzionu, ačkoliv byla strašně fit a mohla se starat a do dneška
se stará sama o sebe. Ale říkala: „Radši bych byla tam, protože ty máš takový náročný povolání, a když si představím, jak bys šílela, jestli já
někde neblbnu, tak chci bejt někde, kde mi případně někdo pomůže.“
Takže taková zodpovědná sama za sebe?
Ano, ano. A samozřejmě, teď jak někdy něco zapomene, tak naříká, že už není k ničemu. Ale já vždycky říkám: „Mami, já zapomenu za ten
den deset věcí. A pro mobil se vracím třikrát!“ Protože ona ztratila dvakrát klíče a strašně jí to potom naštvalo, jak je možný, že je tak
nemožná. Tak jestli má z něčeho deprese, tak z tohohle. Nechce bejt někomu na přítěž nebo takhle.
Mě by možná zajímalo, jestli vlastně zkušenosti vaší maminky např. z holocaustu nebo i nějaký životní, jestli to nějak ovlivnilo i váš život?
Asi určitě. Protože když jsem dorůstala, jak už jste se ptala, tak jsem se cítila vždycky Židovkou. Nebo vždycky… No, když jsem rozum
začala brát… Ono to bylo… No, jak tomu říkám, ten lidovej antisemitismus, taky mi to občas někdo dal jako sežrat. Ale velmi jako absurdně
a co se mě dotklo zdaleka nejvíc a dlouho jsem se s tím nemohla srovnat, že totiž mi vždycky někdo říkal: „Jé, vy jste Židovka!“ nebo „Jé,
vaše matka je Židovka!“ atd. A to byla jedna stránka věci, ale co mě teda ťalo nejvíc je, že na samotný obci byli lidi, který začali říkat: „Jak
to, že se jmenuješ Nováková? Co to je za židovský jméno?“ A já jsem řekla: „Ale můj otec není Žid.“ „Aha!“ No, takže to se mě děsně
dotklo, to mě ranilo mnohem víc, než když měl někdo, řekněme… A víte co, vlastně nic, jenom to… Tohle mě teda… A dost dlouho jsem se
s tím nemohla srovnat. Že vlastně tady mě takhle budou vylučovat.
To je zvláštní, protože to jsou lidi, se kterými vy jste se cítila nějak spřízněná a oni vlastně vás…
Ano, ano! Je to několik lidí. Do dneška je znám a teď už si z toho nic nedělám, ale vlastně v těch formativních letech mě to docela ťalo.
A to, že jste se cítila jako Židovka, to vyplývalo z toho, že jste obdivovala například svojí maminku?
Možná a měla jsem ty přátele. Já nevím, kde se to vzalo, protože to se stěží dá jako vysvětlit… Ve třídě jsem měla židovskou holku, taky ze
smíšenýho manželství a nějak jsme se k sobě dostaly a do dneška se přátelíme. To je moje vlastně nejlepší kamarádka, i když jako od roku
sedmdesát čtyři žije v Paříži, takže vlastně tak na dálku se přátelíme. No, a to je další věc… Vždycky když se v tom světě něco jako děje, tak
v člověku trošku jako hrkne. V člověku hrkne, pač si řekne, mám já do tohohle… Nebo jsem si řekla: „Bylo ode mě zodpovědný, že jsem do
tohohle světa přivedla děti, který zase jednou bude někdo cejchovat?“ To je to, nad čím se občas jako zamýšlím…
A máte odpověď?
Ne, ne… A ještě, samozřejmě, trnu, když syn byl mladší a v hospodě někdo něco řekl o Židech, tak jsem měla strach, že mu někdo rozbije
buněčná ústečka, protože on, že jo, okamžitě vystartoval… Těžko říct, no… Samozřejmě, furt, celej život sleduju politický dění a tak dále a
já se občas otřesu, samozřejmě, to je právě to, proč o tom takhle uvažuju… Vždycky někdo bude hledat nějakou oběť, že jo…
Nějakou skupinu, kterou mohou obvinit… Hm… Řekla byste, že ten styl, jak jste byla vychována, nějak přenášíte na své potomky?
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Určitě! Moje máma totiž udělala jednu skvělou věc, za kterou jsem jí vděčná, když otec zemřel. Potom totiž měla jenom mě a vlastně se
velmi snadno se mohlo stát, že se na mě upne a vlastně mi zkazí život. Ale ona mě vychovávala velice liberálně. Prostě takovým způsobem,
že když si myslela, že bych nemohla odpovědět pravdivě, tak se radši ani neptala. Měla jsem velkou volnost. Ale cítila jsem vůči ní taky
velkou zodpovědnost, to je taky pravda. Protože když ta moje kamarádka a ještě pár přátel, když se teda v tom čtyřiasedmdesátém rozhodli,
že odejdou odsud, tak jsem taky chtěla jít, ale ptala jsem se mámy, jestli by taky odešla. A máma řekla, že v žádnym případě… Pač ona taky
měla vzdálený příbuzný v Izraeli, takže mohla odejít asi snadno, ale cítila za to velkou odpovědnost. Skoro absurdní odpovědnost vůči těm
rodičům mého otce, o který se až do posledních minut teda perfektně starala, což je teda… Ta moje babička z toho byla ze začátku taková
rozpačitá, tak to byl takovej závěr, že se na ní do konce života nemohla vynachválit. O oba se opravdu postarala do posledních minut. Ale
odejít nechtěla. A já jsem si v tý chvíli řekla, že vlastně nemá nikoho jinýho než mě a tenkrát, víte, jak to bylo, mohli jste jít a možná už jste
se nikdy nevrátili… Z dnešního pohledu to je úplně jinak, ale tahleta moje kamarádka nemohla přijet ani na pohřeb otce, protože opustila
ilegálně republiku a tady jí hrozilo vězení, kdyby přijela.
A jak se to teda promítá na ty vaše děti?
Nevim, no. Klára, to je třetí generace, ona sama měla dost nějaký potíže, nějaký deprese. Chodila i na nějaký takový terapie a ten terapeut
tvrdil, že možná část toho traumatu je v ní. Ale já nejsem odborník a nemůžu říct, jestli je to pravda, nebo ne, teda jestli jo, nebo ne. To
jenom… A mám to vlastně jen od ní. Jo a on přes ní mi vzkázal, že by mi to možná taky pomohlo, ale já jsem nevěděla, proč bych měla
vyhledávat takovouhle pomoc, takovýho terapeuta, protože jsem se nikdy necítila jako tak, abych to nezvládala. Tohle, to jsou myšlenky,
který člověka napadnou, že jo. Ale spíš to přičítám tomu, že ona měla nějaký psychický problémy, že se to často dědí a můj muž má jako
trošičku sklony k depresím, ale to je úplně z jiný strany (smích). Možná, že to člověk tak jako sám říká, že jo? (smích) Nikdy jsem neměla
pocit, že bych potřebovala nějakou takovouhle psychickou podporu, ale není to daný tím, že bych měla nějaký předsudky… Jako jsem byla
strašně šťastná, že ta dcera jako se tomu nebránila té psychiatrické a terapeutické pomoci, protože jako znám lidi a vím, že je to těžký přimět
toho člověka, aby si nechal pomoct. A naopak bylo to docela dlouhý a těžký období s tou naší Klárou a myslím si, že jako jsem jí svým
způsobem, možná by to tak ani neřekla, pomohla jí z toho vytáhnout. Můj muž byl takovej, že ona, když byla jako špatná, tak on by s ní
plakal, ale to není ten způsob, jak tomu člověku pomoct. Musíte prostě tomu člověku říct: „Tak a jdeme si zaplavat!“ nebo „Tak a jdem…!“
Prostě proti vůli trošku toho člověka ho z těch stavů jako dostávat…
Nějakejma aktivitama…
Jo, což teda jako myslim, že ty děti naše mají velmi těsnej vztah a pomohla taky ta starší sestra.
Já se ještě zeptám zpátky k tomu vašemu dětství trošku, když umřel váš tatínek a maminka tím byla velmi zasažená, jak říkala, protože ona to
také udávala jako nejhorší trauma, mnohem těžší než ten holocaust…
Protože ona tvrdila jako vždycky, že během toho holocaustu když přišli rodiče o děti, že to je jako nepřirozený, ale takhle že to je… Že se to
snáze snášelo…
To mně říkala také. A já se chci zeptat ještě, jestli tam nedošlo k obrácení těch rolí, že jste se musela o něco postarat, mamince s něčím
pomáhat…
To určitě! Rychleji jsem dospěla, že jsem se musela taky starat o domácnost, protože ona měla taky služby, tak jsem se naučila vařit a
takovýhle… A taky jsem nebyla finančně rozmazlená. Byla jsem zvyklá, že jsem se musela o sebe postarat, protože mi bylo jasný, že dělá,
co může a já nemůžu mít nějaký, bůhvíjaký, nároky. Nemůžu říct, že jsem neměla… Protože prarodiče mě hodně podporovali, ale bylo mi
jasný, že se musím umět o sebe postarat.
Už jsem se vás vlastně ptala, jestli se objevovaly nějaké známky toho traumatu, které by dopadaly na tu vaší výchovu … Že by byli třeba
přehnaně ochranitelský a tak?
No, to ne. Jsem si uvědomila mnohem pozdějc, až když jsem poznala lidi opravdu těžce poznamenaný, těžce.
Nebo třeba neobjevovalo se někdy „teď máme jídlo, tak ho musíte sníst, protože…“?
Ne, právě ne. Nikdy!
A jeli jste se třeba s maminkou někdy podívat do Polska?
Ne, s mámou ne. Máma tam byla, ale spolu ne. My jsme s ní spíš jeli na to Slovensko a objeli jsme s mým mužem ta místa jejího dětství a
ona nám ukázala, co, kdy, jak a tak. Spíš mě tam mrzí, že jsem se těch jejích vzdálených příbuzných, jak byli starší než ona, nevyptala na
spoustu věcí, protože ona si to už, samozřejmě, nepamatuje. Zajímal by mě třeba vztah těch jejích rodičů, kterej je mi záhadou. A mám na to
svojí teorii, protože rodiče mojí babičky byli bohatý a myslim si, že oni tu dceru po nějakym skandálu, si myslim já, provdali za staršího
doktora, kterej byl chudej. A můj pradědeček mu zaplatil praxi, takže si myslim, že to nebylo úplně šťastný manželství. Ale to bych se
musela zeptat, to máma už neví… Její matka se taky jezdila léčit do Prahy jako na nějaké psychické problémy. Ale já si myslím, že nebyla
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v tom manželství šťastná. Ale to jsou moje jako… Si trošku vymýšlím… A to už vám líčila, jak musela ještě potom platit léta? Ony tam po
válce zůstaly asi tři domy, co jim patřily. A ona se tam jako vrátila a on tam nikdo nebyl a navíc cítila, že tam o ní nikdo nestojí, takže cítila,
že, to vám určitě říkala, že se dostala do Prahy s těma vzdálenýma bratrancema. A co s těma barákama? Tak je prostě prodala a pak se na to
přišlo, že daňovej úřad, že se mu zdálo, že to prodala pod cenu a že to určitě nebyla oficiální cena, tak ještě leta musela daně doplácet.
(smích) Tak ona byla mladá holka a nějakýmu sousedovi tam ten dům prodala, něco zabavili, kousek pozemku… My tam máme kousek
pozemku, ale stojí na něm škola, takže se s ním stejně nedá nic dělat, ale papírově máme kousek pozemku na jižním Slovensku. Ale bylo to
docela absurdní. Prodala ho pod cenu… Potom říkala, že za to sobě koupila nějakej nábytek a tátovi na kabát, nebo co… A těm daňovejm se
to potom nezdálo, že to byl podfuk, že stačilo strčit peníze do kapsy, aby neplatili tak velký daně.
Já se teďka možná zeptám ještě na vaší rodinu, jestli můžu. Vy jste ve smíšeném nebo židovském manželství?
Ve smíšeném.
A máte dvě děti vlastní a jedno to nevlastní. A třeba co studovaly vaše děti?
Ta nejstarší je sinoložka, ta z toho manželova prvního manželství. Klára, to prostřední naše dítě, tak ta studovala anglo-americká studia a
afrikanistiku. A dělá kurátorku v galerii [vynecháno za účelem ochrany soukromí], takže se trošku posunula do literární a výtvarný kritiky. A
syn studoval estetiku a bádá a učí na univerzitě v Německu.
Ještě, jak jste mluvila dříve o rozvodu, který vás nepoznamenal, tak vy jste se rozváděla?
Ano. Ale já jsem odešla z toho manželství, protože jsem si nějak uvědomila, že to není ono. A když můj manžel začal uvažovat, že bychom
měli děti, tak mi to tady takhle cvaklo. Ale do dneška se stýkáme, proto říkám, že mě to nijak nepoznamenalo. Spíš vlastně svým způsobem
poznamenalo, protože jsem se cítila vůči němu, jako že jsem mu ublížila. Dlouho mě to trápilo, protože on mi jako de facto nic neudělal. A
velmi snadno a velmi hladce jsme se rozvedli, protože konstatoval: „Když se mnou nechceš bejt, tak člověk neni věc, tak to musíme nějak
jednoduše vyřídit.“ Takže u toho soudu potom řekli, že vůbec nechápou, proč se rozvádíme, když si tak dobře rozumíme. Takže než on se
znovu oženil, tak jsem si říkala, že… Prostě mě to tak nějak uklidnilo, jenom tam je takový trauma, protože oni nemají děti. To mi určitě do
určitý míry závidí a především tomu mýmu synovi, kterej mně strašně připomíná mého otce, protože on je taky takovej intelektuál. Ale on je
úplně stejnej, takže ho obdivuje a strašně se na něj vyptává. My udržujeme jako kontakt.
Ještě když jsme teď tak trochu u toho tématu viny, tak mě napadá, že když jsem mluvila s vaší maminkou, tak jakoby ten pocit viny… Ona si
vždycky řekla, že to nezavinila ty hrůzy spojené s holocaustem, ale objevovalo se tam to téma několikrát, tak jestli s váma to nějak sdílela
nebo jestli vás k tomu něco napadá?
Ne. Spíš jsme spolu mluvily… Já jsem se jako roční dítě opařila. A málem jsem umřela, protože jsem měla třicet procent, přes třicet procent,
třetí stupeň popálení. Prostě a jasně… Nějak mě svěřila nějakým dětem a vylila se na mě voda vařící a to mě… Teda nikdy jsme o tom
nemluvily, ale to mě taky poznamenalo, protože já mám zjizvenou ruku a to… Ale nikdy jsme to neotevřely… A já si jen říkám, že je
přeúzkostlivělá, jen aby se nenalilo nějaký horký na ty vnoučata. Kafe vařící a tak… Ale nikdy to neřekla a já si myslím, že jen v duchu si
musela celej život nést v sobě tohlecto trauma, protože si umím představit, že bych ho taky nesla. Já jako si kladu za vinu, že Klára má tady
asi dvoucentimetrovou jizvu, protože mi spadla, spadla někde na schodech a rozsekla si čelo. Tak si říkám, že je to moje vina, že jsem jí
neuhlídala. Ale máma se nikdy ani slovo nezmínila, tak já si říkám, že jí to musí trápit.
Je to nějaké břemeno… Mě k tomu ještě napadá, že si vaše maminka vždycky vybírala takové pozice té zdravotní sestry na takových hodně
těžkých odděleních – oddělení popálenin, potom byla na onkologii, nebo obráceně.
Ne, je to tak. Nejdřív byla na popáleninách a to je tam ta absurdita…
Tam byl ten Jan Palach…
No, to jo, ale já jsem tam ležela.
I vy?
Jo! Ale teď jsem si vzpomněla ještě na jednu věc. Muselo jí to traumatizovat, protože já například… Dítě vidí toho, kdo byl u toho, když se
mu něco takovýho stane, tak já jsem vůbec, to mi potom řikali, já jsem nechtěla, ona mě nemohla krmit. Musel táta chodit z práce různě,
protože já jsem nechtěla jíst nic, kde byl bílej plášť pochopitelně. Ale já si to nepamatuju, tu bolest, nepamatuju si to.
To jste byla malinká…
Ale pak jsem měla, samozřejmě, několik operací…
A myslíte, že ten výběr těch oddělení v nemocnici nějak ovlivnila ta zkušenost z holocaustu?
Ne, to si teda nemyslim. Já myslim, že prostě… Na ty popáleniny odešla s nějakou tou svou kamarádkou, že chtěly bejt spolu, že se tam… A
ono to popáleninový pracoviště mělo dobrej zvuk, ona to byla jedna z prvních takových klinik ve střední Evropě, takže ono to mělo opravdu
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dobrej zvuk. Vlastně to bylo špičkový pracoviště na svou dobu. A potom právě zase s tou svou kamarádkou přešla na tu onkologii na
[vynecháno za účelem ochrany soukromí], ona tam šla dělat vrchní sestru. Ale odešla, jakmile mohla jít do důchodu, tak odešla, protože
říkala, že to tenkrát… Dneska už to tak neni, ale tenkrát, onkologie byla prostě konečná. Úplný minimum případů se vyléčily… Takže bych
řekla, že to byla jenom náhoda, ten výběr. Ale neumim to říct. Naopak už nechtěla na tej onkologii… Že to bylo takový pesimistický
pracoviště, takže jakmile mohla, odešla do důchodu. A pak léta dělala průvodkyni s maďarštinou, prováděla turisty. A já jsem jí hodně
vděčná, protože ta moje práce byla vždycky hodně náročná a máma mi s těma dětma vždycky pomohla. Já jsem v životě neměla nějakou
ošetřovačku nebo něco takovýho. Dělala jsem na směny v agentuře. Máma jela vždycky třeba do toho Ruska na dva na tři měsíce, aby nám
pomohla. V Americe byla dvakrát za náma. Já jsem jí vděčná, že nám takhle pomohla.
A označila byste vaše povolání za stresující, když jste se museli takhle hodně stěhovat?
Jo, to jo. Ale má to taky adrenalin, to mě na tom baví.
Nové příležitosti, něco se děje…
Jo, jo!
Já se ještě podívám na ty dotazníky a na něco se případně zeptám… Vy jste tady uváděla jako traumatickou událost nehodu nebo zranění…
To bylo to popálení?
Jo, jo.
A ještě v tom dotazníku posttraumatického růstu, když jste uvedla, že si dokážete lépe vážit každého dne po tom, když jste si prošla nějakým
těžkým obdobím… Tak jestli máte nějaké konkrétní příklady?
Já myslím spíš, že je to asi možná s věkem. Teď jako si vyloženě užívám takových jako… Teď si jako často řeknu, jak ten táta jako odešel,
že mám strašně hezký manželství a že si musím vážit každého dne. Jsme spolu, není to tak navždy, jednoho dne tady budeme jeden nebo
druhej sám… Prostě to je spíš s věkem. Strašně si užívám ty vnoučata, což myslím, že i mámě dodává neuvěřitelný naplnění. A my se teda
všichni snažíme, všichni, když jsou nějaký oslavy, tak ona říká: „Já mám tady tu krásnou rodinu!“ a taky: „Já mám krásný stáří!“
Já když jsem s ní dělala rozhovor, tak se tam objevila taková paralela s tou její babičkou, která umřela před válkou a nepostihly ji ty válečný
útrapy a tak, a ona je teď vlastně tou babičkou, která má tu velkou rodinu…
Jo, jo. A oni se tam taky vždycky všichni scházeli a teď když ona má ty narozeniny, tak se tam všichni sejdeme… A ona má takovou
vychloubačnou… Že asi dvakrát uspořádala takovou rodinnou oslavu v tom penzionu. A myslím si, že u nich to takhle neřekne, ale že chce
demonstrovat, jak má velikou rodinu, že má tolik dětí. A myslím si, že i to, že tam hlídá každej tejden celý dopoledne tu svojí pravnučku a
běhaj tam po tom domě a všichni je obdivujou a jak je krásná a tohle… No, myslím si, že je v tom i určitá hrdost… Jak je chytrá… (smích)
Potom jste uvedla velkou změnu v nových příležitostech, které se objevují a možná by se jinak neobjevily. Možná jestli byste k tomu mohla
něco říct?
No, to, co jsem asi měla na mysli, no, nevim. Já si myslim, že třeba tou ztrátou toho otce, jsem se hodně postavila na vlastní nohy a že jsem
si dovedla najít tu příležitost. Nějak nikdy jsem se nějakejch novejch, jak se teďka říká moderně, „challenge“ nebála. To se všichni smějou,
ale já jsem sem přešla, já jsem léta dělala v agentuře, ale já jsem sem přešla v důchodovém věku. Jsem změnila zaměstnání. Teda oni mi
hodili lano, oni mi hodili lano a řekli, že mě chtějí. Tak jsem řekla: „No dobře, tak mě tady můžete mít!“ Měla jsem vlastně jedinou
podmínku, že jsem chtěla smlouvu na dobu neurčitou… A někdo se strašně diví, že jsem na starý kolena, ty už jsou starý… Jenomže já jsem
se zase strašnou spoustu věcí naučila. Jako myslím, že je základ, že se člověk nesmí zakonzervovat jako: „Já se teďka budu učit ještě něco?
Tudle nudle. Já přece všecko vim, všecko znám.“ To je špatnej přístup, je důležitý furt a furt jako se otvírat. Tady máme takových mladejch
lidí, který mají jiný pohledy na svět a u nich je to ještě hodně s tou technikou a když se člověk naučí tyhlety věci… Já jsem celá šťastná, že
jako se tohleto můžu učit a s nima nějak komunikovat, to je fajn!
Tak vy jim zase předáváte zkušenosti, ne?
Já myslím, že tady dobře funguje ta chemie toho, že člověk má nějaký zkušenosti, ale zase od nich se naučí strašnou spoustu věcí a novejch
přístupů a baví mě to, že jsou jaksi nepoznamenaný… Někdy je to blbý, ale někdy je to dobrý, jo, jako s nějakejma stereotypama, který vás
můžou nějak brzdit. Ale na druhou stranu zase pozor, máte nějaký zkušenosti a víte, že věci se nevyvíjí tak prvoplánově kolikrát (smích). A
člověk má taky, myslim si, že mám teď dost empatie pro… Někdo by si řekl: „Vždyť on je to blbec, že by tohle udělal!“ Ale já si řeknu, že
nevím, jakej měl dneska den, jestlipak nemá nějaký problémy. Člověk se už nějak v tom věku mírní s nějakými odsudky, to už musím vědět,
že je to…
Že to není všechno černobílý, ale jsou tam nějaký stupně šedý…
Jo, jo!
A já se ještě zeptám, protože o tom moc nevím… Jak jste říkala, že jste pracovala v agentuře…
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V tiskový agentuře… To znamená, to je [vynecháno za účelem ochrany soukromí] kancelář, která vlastně vyrábí zpravodajství pro média, to
je vlastně služba médiím v podstatě.
A byl to spíš psaný projev a teďka víc mluvíte do rádia?
No, já nemluvím na mikrofon, oni si mě sem nevzali, abych byla speakerem, ale spíše rozumím různýmu zpravodajství, jeho obsahu a jeho
formě. A tam to bylo v zásadě, ve velké části písemný a později jsme taky museli natáčet různý zvuky a tak dále…. Když jste v zahraničí, tak
vlastně musíte kolikrát dělat všechno.
A když jste byla v zahraničí, tak jste sbírala ty novinky, to dění?
Ano, ano. Samozřejmě, máte to nějak ohraničený. Jsem byla tři roky v Americe a nemůžete konkurovat velkejm agenturám jako Reuteru.
Spíš se tam člověk zaměřoval na různý bohemika, to znamená něco, co souvisí s tou Českou republikou, čeho si ty velký agentury všímat
nebudou. Pak jsem tam byla v období, než se vstupovalo do NATO, tak jsem musela sledovat vztahy, že jo, česko-americký. Ministryní
zahraničí byla tenkrát Albrightová… Tak to byly takovýhle věci. Pak taky naši krajani, že jo? Spíš, jak já jsem říkala, kdyby si prezident
Spojených států zlomil nohu, tak já to nebudu vědět první, že jo? Ale pokud se promítá nějakej českej film v New Yorku, premiéra, tak to
budu vědět asi první.
A jak ty vaše cesty do zahraničí, to jste asi jezdili jako celá rodina?
Ano.
Jak se to na tu rodinu promítalo?
No… To je taky možná jedna z věcí! Klára jako… Vlastně jsme se vrátili dřív, protože jako Tereza už tam nechtěla být v Americe. Ono je to
teda opravdu absurdní, byli jsme tam teda s těma mladšíma dětma, ta starší, nejstarší už studovala tady. Tak Tereza vždycky říkala: „Ty jsi
mě zavlekla do Ameriky!“ A ona to brala a já tomu dneska rozumim, protože jsem jí vytrhla z nějakýho přátelskýho okruhu a ona to nebrala
moc dobře… Ale prakticky profesně z toho oba žijou do dneška. Protože se naučili… Chodili na střední školu v Americe, umí výborně
anglicky a určitě jim to strašně rozšířilo obzory… Ale ano, nebylo to úplně jednoduchý. S mužem jsme se střídali, když jsme byli v tom
Rusku, tak on byl ten hlavní a já jsem byla na poloviční úvazek, děti byly taky menší. A v Americe jsem zase já byla ten zpravodaj a on teda
byl v domácnosti, ale později on dělal sportovní zpravodajství a to jsem byla celá šťastná, protože to mě moc nebaví. Takže jsme si to takhle
dělili. Mám muže, kterej dělal, vlastně dělá celej život to samý. Takže jsme si hrozně rozuměli, ale je pravda, že u nás nebylo nikdy přesný
dělítko mezi prací a rodinou. A pravda je, že Klára se mě jednou zeptala, jestli mám radši jí, nebo agenturu… Ale později… S ní jsme měla
velmi složitej vztah a taky asi pro to, že jsem jako dost od rány a ona se potřebovala asi trošku vymezit proti mně. Takže když já A, tak ona
B, že jo? Ale pak mě docela zarazilo, když jsem se prostě bavila s její kamarádkou a ona mi říkala, že si Klára hrozně, to by mi nikdy
neřekla, ale že si děsně váží toho, jak pracuju, jak jsem schopná… Mně by to do ksichtu asi nikdy neřekla, ale to je jedno. A hlavně to docela
potěšilo… Protože v jeden čas nemohlo bejt asi blbějšího člověka na světě, než jsem já, protože jak jsme proti, ona se mnou, tak jsme trošku
bojovaly… Ale dneska, když je matka dvou dětí, tak máme, já bych řekla, vztah úplně perfektní. Hlavně jsem ráda, že až my tady jednou
nebudeme, tak oni si budou jeden druhýmu, jeden pro druhýho…
To je krásné a ne tak časté… Ještě bych se tady dozeptala k položce „S druhými lidmi více soucítím“?
To jsem taky trošku přemýšlela, když člověka nějaká taková rána postihne, tak si dovedete představit, jak se může cítit… Protože ono je to
docela zajímavé, že ten vztah k tomu otci se tak strašně měnil. Já jsem si až v mnohem starším věku uvědomila, že vlastně jsem ho činila
zodpovědným za to… Teď to bude znít divně, za to, že umřel a že mě tady nechal… Dlouho jsem si uvědomovala, že jsem to považovala za
zradu. Pro mě bylo hrozně těžký… Ten otec pro vás znamená nějakou jako autoritu a všecko zvládne a já ho viděla umírat a proměňovat se
v nemohoucího člověka…
To si umím představit, že to muselo být hodně těžký…
Ten, o kom si myslíte, že vás vždycky ochrání, a pak ho vidíte, jak se proměňuje. Ta bezmoc!
A myslíte, že vaše maminka v něm viděla někoho, kdo jí chrání, nebo jakou on měl roli pro vaši maminku?
Nevim, nevim, jestli chránil. Myslím, že jí poskytl citovou podporu, péči, stabilitu.
Ještě bych se zeptala na položku „Zjistila jsem, že jsem silnější, než jsem myslela“?
No, to narážim na to, že situace se změnila, musela jsem se postavit tak jako dospělejší… A vlastně vždycky jsem se dokázala o sebe postarat
a věci řešit… I když jsem si vždycky myslela… To závidím svýmu mužovi, on přednáší jako občas na fakultě [vynecháno za účelem ochrany
soukromí, a občas řekne: „Tak, mám připravenou přednášku a je perfektní!“ To se mně nemůže stát, protože já mám vždycky pocit, že by to
mohlo bejt lepší. Když někam jdu a řeknu, že to je perfektní… Tim fakt netrpim… Takhle to uzavřít a říct si: „Udělal jsem to nejlíp, jak
můžu, a dobrý!“ To já si nikdy nemůžu myslet. A vždycky tak trošku trnu… I teď, jak už jsem stará… Mi řekne šéf: „Tohleto připravte!“ A
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já trnu, a kdo ví, jestli jsem to nemohla udělat líp. Oni teda většinou řeknou: „Lucie, to je perfektní, fajn!“ (smích) Ale ta zkušenost z tohohle
ocenění, ta trvá chvilku, a příště si zase nejsem jistá. (smích)
Ještě tu mám posledních pár otázek…
No, já pak musím jít…
Jasně, už je to dlouhé… Jenom my to máme i v tom dotazníku… Jak byste označila svoji identitu? Jako českou, židovskou, českožidovskou…?
Česko-židovskou.
A vlastně ten váš vztah k židovství… Už jste to trošku popisovala, napadá vás ještě něco k tomu?
No, teď si tak jako říkám, že půjdu v máminých stopách… Až tady přestanu dělat, tak se budu jako víc věnovat tý práci na Obci nebo něco
takovýho. Že taky musim něco vrátit…
A vaše maminka je aktivní na Obci?
Máma dělala dlouho v sociálním oddělení a starala se o spoustu lidí… Teď už teda jako ne, teď už jako zase tolik sil nemá, ale dělala taky
v tom pohřebním bratrstvu (smích). Ale opravdu, což je teda jednak čestná funkce, jednak to není jednoduchý, ale ona jako zdravotnice
s těma mrtvolama uměla zacházet. Takže to dělala leta…
To mi vůbec neříkala…
Ne? Ona vždycky říkala (ukázala palcem nahoru): „Takhle jsem si s nim zlepšila vztah. Nebylo to vždycky dobrý, ale teď to…“ To je tak
čestná role, že to všecko je…
A už jste o tom asi mluvila, jestli jste našla nějaká specifika tý druhý generace, jestli se s tím nějak identifikujete? Jestli se tím cítíte být jiná?
Jo! Někdo asi takhle neuvažuje, ale jo! Ono totiž to se těžko říká, ale mě vždycky fascinuje ta pevná židovská vzájemnost. Ta vlastně mě
provázela celej život. Já bych se v životě nedostala na vysokou školu, kdybych nebyla Židovka! Já bych se v životě nedostala do tý agentury,
kdybych nebyla Židovka… V Americe jsem spoustu svý práce zpravodajský ulehčila tím, že se ke mně okamžitě hlásili židovští krajani. Jak
říká můj muž: „Židovská lobby vždycky zapracuje!“ No, protože to vy asi nebudete tak vnímat, ale v tý době, abych se dostala na vysokou
školu, tak člověk musel mít nějakej kádrovej předpoklad… A to jsem neměla. Ale prostě tam byla jedna taková stalinistka na tý škole, která
se znala ale s mojí mámou a řekla, že mě musejí vzít, protože přece nemůžou nevzít někoho, jehož matka přežila Osvětim. Ona totiž přišla o
otce, jejího otce popravili nacisti, a tak jsem se dostala na vysokou školu. Zase, nikdy bych se nedostala do agentury, nebyla jsem ve straně,
ale jedna paní profesorka na tý fakultě, to byla Židovka, měla nějakýho kamaráda v tý agentuře a říkala: „Hele, já tu mám takovou jednu
šikovnou holku, myslím, že by se ti mohla hodit!“
A bylo!
A bylo!
A věděla byste, v jakých letech jste šla studovat na tu vysokou školu?
To bych věděla! V letech nejhlubší normalizace. V sedmdesátých. Přesně v roce 1971.
A potom do Ameriky jste odcházeli?
No, to už bylo po revoluci. Před tim by to ani nešlo.
A před tím jste byli v tom Rusku?
Ano, to byl můj muž v Rusku a já jsem byla s nim… Ono to tak jako navazovalo… Teda ne úplně! Mezi tím jsme byli taky nějaký léta taky
tady. Ne že bychom šli z jedný země do druhý…
Já ještě přemýšlím… Ještě jsem někde četla v knížce o mezigeneračním přenosu traumatu, že první generace bývá často mnohem otevřenější
k té třetí, než k té druhé. Měla jste někdy pocit, že by vaše maminka mluvila s vašimi dětmi nějak úplně jinak nebo otevřeněji? Možná už měla
nad tou zkušeností nějaký náhled a tak?
Asi mluvila s nimi samozřejmě víc, než se mnou. Do jakých detailů, to já samozřejmě nevim, o tom s nima mluvila. Ale já myslim, že Klára
ji dost zpovídala, že se jí ptala, tázala se jí.
A říkaly vám někdy vaše děti, že se tím cítí jiný, nebo poznamenaný?
Asi ano. Asi ta Klára asi určitě měla taky nějaký… To je zvláštní, ona se taky přátelí hodně s židovskýma přátelema. Můj syn taky… ten se
taky hodně kamarádil s lidmi z obce… No, tíhli vlastně, já vlastně úplně nevím jak, ale jo, mají dost židovskejch přátel.
A už úplně poslední otázka… Vaše maminka, měla jsem pocit, že vždycky říkala, že přežila holocaust, tak přežije i tohle. Nějaká taková velká
životní vitalita…
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To určitě, protože když jsme vyhořely, tak si pamatuju, že když nám tady vybombardovali ten byt, přišli jsme o všechno. A moje matka
seděla a háčkovala mi, já jsem měla jít do tanečních, háčkovala mi nějakou kabelku. A já jsem jí říkala: „Prosim tě, mami, vždyť já nic
nemám, na co tady děláš nějakou pitomou kabelku?“ A máma tam seděla a háčkovala a říkala: „Ale co, já už jsem přišla v životě o všechno.
Hlavně, že máme jedna druhou. Všecko se to spraví a zase získá.“ Což se tedy stalo. Ale odstěhovali jsme se do Krče, kde jsem ale nebydlela
ráda a trvalo mi desítky let, než jsem se od tamtaď vybabrala. Ale to bylo taky, protože jsme jezdili po světě a už jsme pak neměli s mužem
tu sílu se přestěhovat. (smích) To jsme udělali až před osmi lety, až když ty děti už byly odrostlé, tak jsme si řekli… A přestěhovali jsme se
blíž k mámě, abych nemusela jezdit taky přes celou Prahu.
A myslíte, že nějaká ta životní vitalita je ve vás taky? Nebo takovej možná až optimismus.
Jo, to jo. Ale máma je asi optimističtější než já… Ona vždycky ví, že to dobře dopadne. Což já teda asi úplně nezvládám. (smích) Nebo to
aspoň říká, že si to myslí. On je taky rozdíl, co si člověk myslí a co jenom říká… Až člověk má někdy pocit, že je to na hranici určitýho
cynismu, ale mám pocit, že ona se tak psychicky brání. Že například, že ona… Spousta lidí kolem ní umírá, že jo, a měli jsme v podstatě
takovou společnou známou. Já jsem se kamarádila s jejím synem, máma se kamarádila s ní. A já jsem jí tak opatrně řekla, že zemřela a
myslela jsem si, že o tom budeme povídat a kdesi cosi. A máma řekla: „Ano.“ A od tý doby jsme o ní nepromluvily. A máma jednou řekla,
že to je pro ní moc. Ačkoliv je máma zdravotní sestra, člověk by řekl, že když jsem já měla nějaký, moc ne, ale nějaký zdravotní problémy,
že to bude pro ni téma, ale ona to nechce slyšet. Jo, bere to na vědomí, ale dál už nic.
A už se na to nikdy neptá?
Ne, ne. Ale to byly… Ne že by to byly nějaký velký to… Jednou mi vyndavali žlučník, podruhý nějakou operaci gynekologickou, o to nejde,
ale člověk by řekl, že je zdravotnice… Že se zeptá, co jí budou dělat, ale ona nechce. Ale to mě teda strašně překvapilo vlastně, že jak měla
ta vnučka ty psychický potíže, že máma tomu vůbec nerozuměla, nebo nechtěla rozumět. Posuzovala její počínání, já bych tak řekla, jako
nerozumné, sobecké, jako kdyby vůbec nevzala na vědomí, že to je nemoc.
A brala jste to, jako že se nezajímá, nebo že…
Já jsem si to vysvětlila pro sebe, protože jinak bych musela říct, že je cynik, ale ona to jednou řekla, že už nechce, že už to neunese. Že už
neunese další negativní. Nemůže s tím nic udělat… Ona s tím nemůže nic udělat…
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Příloha č. 3 – výstupy ze statistického zpracování dat v programu SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
PTGI_prů Relating_p New_prům Personal_p S piritual_ Appreciati PCL_prům
měr
růměr
ěr
růměr
průměr on_průměr
ěr
229

229

229

229

229

229

229

2,219

2,207

1,956

2,516

1,714

2,61

1,783

1,239

1,379

1,41

1,508

1,712

1,643

0,637

0,072

0,081

0,092

0,093

0,2

0,103

0,131

N
Normal
Mean
Parameter S td.
s(a,b)
Deviation
Most
Absolute
Extreme
Difference Positive
s

Negative

Kolmogorov-S mirnov Z
Asymp. S ig. (2-tailed)

0,072

0,081

0,092

0,093

0,2

0,097

0,131

-0,072

-0,074

-0,083

-0,072

-0,158

-0,103

-0,109

1,09

1,229

1,39

1,411

3,023

1,552

1,983

0,185

0,098

0,042

0,037

0

0,016

0,001

a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

Group Statistics
Skupina

N

Std.
Std. Error
Deviation
Mean
2,325
1,183
0,097

Mean

PTGI_prů 1
měr
2

150

Relating_ 1
průměr
2

150

2,264

1,365

0,111

79

2,099

1,409

0,158

New_prům 1
ěr
2

150

2,035

1,352

0,11

79

1,808

1,51

0,17

Personal_ 1
průměr
2

150

2,692

1,431

0,117

79

2,184

1,601

0,18

Spiritual_ 1
průměr
2
Appreciati
1
on_průmě
2
r

150

1,787

1,739

0,142

79

1,576

1,66

0,187

150

2,842

1,632

0,133

79

2,169

1,582

0,178

PCL_prů 1
měr
2

150

1,873

0,664

0,054

79

1,612

0,546

0,061

79

2,018

18

1,323

0,149

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

PTGI_prů
měr

Relating_p
růměr

New_prům
ěr

Personal_p
růměr

S piritual_
průměr

Appreciati
on_průměr

PCL_prům
ěr

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

t-test for Equality of Means

F

S ig.

t

df

S ig. (2tailed)

Lower

Upper

Lower

Upper

Lower

3,385

0,245

3,42

4,18

0,865

0,193

3,805

0,067

0,621

0,066

0,042

0,353

0,661

0,052

Mean
S td. Error
Difference Difference
Upper

Lower

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Lower

1,794

227

0,074

0,307

0,171

-0,03

0,645

1,732

144,144

0,085

0,307

0,177

-0,043

0,658

0,857

227

0,392

0,164

0,192

-0,214

0,542

0,848

154,412

0,398

0,164

0,194

-0,218

0,547

1,16

227

0,247

0,227

0,196

-0,159

0,613

1,121

144,317

0,264

0,227

0,203

-0,173

0,628

2,45

227

0,015

0,508

0,207

0,099

0,917

2,366

144,12

0,019

0,508

0,215

0,084

0,933

0,885

227

0,377

0,211

0,238

-0,258

0,68

0,898

165,29

0,37

0,211

0,235

-0,253

0,674

3

227

0,003

0,673

0,225

0,231

1,116

3,028

163,075

0,003

0,673

0,222

0,234

1,113

2,999

227

0,003

0,261

0,087

0,089

0,432

3,186

187,391

0,002

0,261

0,082

0,099

0,422
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Mann-Whitney Test
Test Statistics(a)
PTGI_prů Relating_p New_prům Personal_p S piritual_ Appreciati PCL_prům
měr
růměr
ěr
růměr
průměr on_průměr
ěr
MannWhitney U
Wilcoxon
W

5102,5

5529

5273,5

4809,5

5554

4520,5

4452,5

8262,5

8689

8433,5

7969,5

8714

7680,5

7612,5

-0,832

-1,369

-2,344

-0,798

-2,957

-3,092

0,406

0,171

0,019

0,425

0,003

0,002

-1,726
Z
Asymp.
0,084
S ig. (2tailed)
a Grouping Variable: Skupina

ANOVA
Sum of
S quares
PTGI_prů
měr

Between
Groups
Within
Groups
Total

Between
Groups
Relating_p
Within
růměr
Groups
Total
Between
Groups
New_prům
Within
ěr
Groups
Total
Between
Groups
Personal_p
Within
růměr
Groups
Total
Between
Groups
S piritual_
Within
průměr
Groups
Total
Between
Groups
Appreciati
Within
on_průměr
Groups
Total
Between
Groups
PCL_prům
Within
ěr
Groups
Total

Mean
S quare

df

5,365

2

2,683

203,036

147

1,381

208,401

149

11,262

2

5,631

266,155

147

1,811

277,418

149

1,227

2

0,613

271,233

147

1,845

272,46

149

1,517

2

0,759

303,785

147

2,067

305,302

149

16,056

2

8,028

434,618

147

2,957

450,673

149

12,083

2

6,041

384,739

147

2,617

396,821

149

2,166

2

1,083

63,489

147

0,432

65,655

149

20

F

S ig.

1,942

0,147

3,11

0,048

0,332

0,718

0,367

0,693

2,715

0,07

2,308

0,103

2,507

0,085

Kruskal-Wallis Test
Test Statistics(a,b)
PTGI_prů Relating_p New_prům Personal_p S piritual_ Appreciati PCL_prům
měr
růměr
ěr
růměr
průměr on_průměr
ěr
ChiS quare
df

4,026

6,352

0,926

0,332

3,862

5,021

4,619

2

2

2

2

2

2

2

Asymp.
0,134
S ig.
a Kruskal Wallis Test

0,042

0,63

0,847

0,145

0,081

0,099

b Grouping Variable: Generace

Correlations(a)
Věk

Věk

Spearman's
PCL_průměr
rho

PCL_průměr PTGI_průměr

Correlation
Coefficient

1

0,109

0,03

Sig. (2-tailed)

.

0,404

0,817

61

61

61

0,109

1

,350(**)

0,404

.

0,006

61

61

61

0,03

,350(**)

1

0,817

0,006

.

61

61

61

N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient

PTGI_průměr
Sig. (2-tailed)
N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
a Generace = 1
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Correlations(a)
Věk

PCL_průměr PTGI_průměr

Correlation
Coefficient

1

-,201(*)

-0,115

Sig. (2-tailed)

.

0,042

0,245

103

103

103

-,201(*)

1

0,059

0,042

.

0,557

103

103

103

-0,115

0,059

1

0,245

0,557

.

103

103

103

Věk
N

Spearman's
PCL_průměr
rho

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient

PTGI_průměr
Sig. (2-tailed)
N

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
a Generace = 2

Correlations(a)
Věk
Correlation
Coefficient

1

0,094

,363(**)

Sig. (2-tailed)

.

0,455

0,003

65

65

65

Correlation
Coefficient

0,094

1

,450(**)

Sig. (2-tailed)

0,455

.

0

65

65

65

,363(**)

,450(**)

1

0,003

0

.

65

65

65

Věk
N
Spearman's
PCL_průměr
rho

N
Correlation
Coefficient
PTGI_průměr

PCL_průměr PTGI_průměr

Sig. (2-tailed)
N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
a Generace = 3
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