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John Sack: Bez pravdy není nic

John Sack (1930) - americk noviná, autor desítky reportá ních knih,
pedev ím z míst rzn ch válen ch konflikt. Jako reportér byl v Koreji,
Vietnamu, Perském zálivu, v Bosn. Je autorem knihy Oko za oko (An Eye For
An Eye), která poprvé vy la v roce 1993 a vzbudila znan ohlas - autor v ní
psal o organizovan ch zloinech, kter ch se v Polsku dopou tli po skonení
války idé na Nmcích. Kniha vy la v eském pekladu u nakladatelství
Votobia. Následující rozhovor vy el v literární píloze Práva (Salon - 10. 12.
1998) a autor Zdenko Pavelka jej uskutenil s Johnem Sackem pi jeho
náv tv v Praze, kde byl jako host na mezinárodní novináské konferenci.

Co si o své knize myslíte po pti letech od jejího prvního vydání? Napsal by jste ji
jinak? Od té doby jsem pracoval na dvou dal ích knihách, take si u Oko za oko
moc nepamatuji a etl jsem ji znovu, kdy jsem letl do Prahy. Myslím, e je poád
stejn dobrá. Ped pti lety, po jejím prvním vydání, hodn lidí íkalo, e to, co jsem
napsal, není pravda. Ale kniha pravdivá je, v anglickem vydání jsou odkazy na
prameny, které v eském vydání nejsou. Dnes se u hlasy proti knize neozvají.
Není poteba, abych ji psal znovu nebo jinak. Navíc je na internetu, a dá se to k
pvodnímu textu doplnit. Napíklad, e lomo Morel je dnes v Izraeli - mu vám na
nj dát telefon, jestli chcete - a e je na nj vydán zatyka.
Byl jste obviován, e podporujete antisemitismus? Já jsem id. Kdy kniha vy la
ve Spojench státech, byl jsem v televizi obvinn z toho, e patím k tm, kteí
popírají holocaust. Pitom první ti kapitoly jsou o holocaustu.
A dnes? Dnes uznávaní profesoi na univerzitách íkají toté. Profesor Columbijské
univerzity Istvan Deak mluvil o tchto zloinech na konferenci v Los Angeles je t
osteji. Také citoval z mé knihy, i kdy ekl, e není píli dobe napsána, ale já ji
psal jako píbh, ne jako historickou práci. Ale ti dny poté jsem ml na stejné téma
mluvit v New Yorku v Muzeu holocaustu a tam mé vystoupení zru ili. V nedávno
vydané knize Evropa: Djiny její autor Norman Davis pijímá v echno, co jsem
napsal.

John Sack

Máte pocit, e jste prkopník? Ano. Ale nebyl dvod, aby to byla prkopnická
kniha, protoe se o tchto zloinech vdlo u od roku 1945. Ta kniha mla bt
napsána u tehdy a tisíce ivot by byly zachránny. Neudlal jsem ádn objev.
Napsal jsem o nem, o em reportéi i historici mli psát dávno.
V jakém smyslu by bylo zachránny ty tisíce ivot? Asi stovka lidí tam kad den
umírala. Jeden katolick knz uprchl a ekl americkm zástupcm v Berlín, co se v
Polsku dje. Ti to poslali dál, ale hláení se nkde ztratilo. Kdyby o tom tenkrát
reportéi napsali, mohli mnoho ivot zachránit, protoe to fungovalo do roku 1950. I
kdy nejhorí to bylo první dva roky. Potom u nelo o Nmce, ale o Poláky, o ty u
od konce roku 1945.
Pro to vra dní pokra ovalo? Stalin zabral Polsko a nezajímal se o Nmce.
Poteboval zlikvidovat polské vlastence, zejména lidi z Armii krajovej.
Stalin vyu il rozjetou ma inérii pro svoje zámry? Ano.
Kdyby se tehdy svt dozvdl o tom, co se v Polsku dje, mohlo to zabrzdit dal í,
pak u stalinské zlo iny ve v chodní Evrop? Urit. I kdy Churchil upozoroval
u v srpnu 1945 ve svém projevu v americké Snmovn reprezentant na to, e ve
vchodní Evrop se ztrácejí Nmci a Poláci a e se tam tábory dostávají do rukou
nové garnitury. Ale svt byl válkou píli unaven, aby chtl njakou novou válku.
Co je to spravedlnost? To je otázka... No zkusím to. Co je spravedlnost pro
Solomona Morela, kter velel koncentranímu táboru, vlastními rukama ubíjel lidi,
zavradil jich tisíce. A je poád na ivu. ije u Stedozemního moe v Izraeli. Poláci
ho chtjí dovést ped spravedliv soud, hledá ho Interpol... Spravedlnost pro nho
by mohla bt jen taková, e se vechno vrátí do roku 1939, Nmci by nezabili jeho
rodinu a nestal by se z nj vradící maniak. To by byla spravedlnost, nechat ho ít v
Izraeli anebo ho pivést k soudu? Podle m je spravedlnost vyprávt jeho píbh.
Vy jste se se Solomonem Morelem setkal. Jak na vás zapsobil? Líbil se mi. Byl
vtipn. Nechtl, abych o jeho táboe psal. ekl, e mne zabije. Odpoutím mu.
A vy jste ml pocit, e vás chce nkdo za tu knihu ztrestat? Ano. Dostal jsem
vhrky, teba e mi uíznou hlavu...
Nebojíte se? Bydlím v malém mst, take m nikdo neme najít...
http://www.prefer-statement.wz.cz/js02.htm
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Oko za oko (prez knihou)
John Sack

Po skonení války se mnoho id stalo komandanty. Vytvoili organizaci, která ídila
koncentraní tábory pro nmecké civilisty v Polsku a tch ástech Nmecka, je
Polsku pipadly.
Odehrávaly se tam ukrutnosti, je idé zatajili: idé vybíjeli Nmce. Pozabíjeli v roce
1945 velké mno ství Nmc: ne nacist, ne Hitlerovch, ale nmeckch civilist,
nmeckch mu  a en, dtí a miminek, jejich zloinem bylo pouze to, e byly
Nmci. Dík idovské nenávisti Nmci ztratili víc civilist ne v Drá anech, dokonce
víc ne Japonci v Hiro im, Ameriané v Pearl Harboru, Britové v bitv o Anglii nebo
idé samotní ve v ech polskch pogromech. Vykouili v echny esesáky, nacisty a
kolaboranty z úkrytu a vést je k odpovdnosti bylo jednou z priorit promoskevské
polské prozatímní vlády v Lublizu. Za tímto úelem Poláci vytvoili organizaci s
názvem Úad státní bezpenosti. Jeho píslu níci, z nich nkteí se nechali
titulovat generálskmi hodnostmi, byli vybaveni olivov zelenmi uniformami a
ernmi opasky s pistolemi, je u ívali pi istkách.
Válka byla u konce a na Gliwice, které byly okupovanm mstem, dopadaly první
bomby, je zabily dv nmecké kolaky. V následujících dnech Rusové, vesms
Asiaté, zabíjeli lidi v Gliwicích zcela bezmy lenkovit. S vkikem “ Ty Gitler!“ stíleli
na po áky, hasie a tramvajové prvodí v tmavomodrch uniformách, zabili
dokonce i mu e, v jeho dom na li zlatem lemované epolety z první svtové války.
Pozabíjeli bhví kolik léka, advokát, krejích, o etovatelek, zedník, sedlá,
holi, horník a nkolik uprchlík z Osvtimi, vetn id. Poschovávaní ve
sklepích, Nmci vylévali koalku do kanál, aby Rusové nebyli je t opilej í a eny
si stíhaly vlasy, aby je Rusové neznásilnili. “Poj sem,“ kieli Rusové na ka dou
enu, pipraveni znásilnit osmiletou kolaku stejn jako osmdesátiletou jepti ku.
O pár dní pozdji Rusové vyvsili v Gliwicích vyhlá ky, ve kterch se uvádlo:
1.V ichni nmetí mu i ve vku 16-50 let se musí hlásit do 48 hodin na pracovním
úad.
2.V ichni si musí pinést pinejmen ím dv soupravy zimního obleení, pokrvky,
jídelní a kuchyské poteby a jídlo na 10 dn.
Gliwití Nmci se hlásili na úad a pokud ne, Rusové si pro n picházeli dom
nebo je chytali na ulicích, i kdy jim bylo teba ptasedmdesát. Ve vznici chodili v
kruhu po dvoe, pokud je Rusové nenalo ili do dobytáku po stodvaceti na jeden
vagón. Nmci museli na vozech stát, ivit se posledními drobky a spokojit se s
vodou, která se srá ela na dveích vagon. Putovali do Ruska, osm set kilometr za
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Moskvu, kde pak kopali raelinu
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Gliwice byl divok západ. Zlmi mui byly Rusové - Asijci a kriminálníci, kteí si v
armád odsluhovali trest. Vpadávali do Gliwic na jednodenní nájezdy jako bandy
loupeník. Olupovali Nmce, kradli a lili do sebe parfémy jako vodku. Kdy vtrhli do
nmeckch dom, olupovali mue, znásilovali eny, byli ím dál opilejí a nutili
Nmce k pití a provolávání slávy Stalinovi. Mui potom byli posláni do Ruska, a
protoe vtina z nich tu byli horníci osvobození od vojenské sluby, na práce v
Rusku zde bylo k dispozici njakch 30 000 mu. Rusko bylo Marxovm snem.
Nebylo anisemitské. idé si v oblasti nedaleko íny vytvoili idovskou republiku,
kde provozovali jidi divadlo a umní, vydávali jidi literaturu. Molotov ml za
manelku idovku, id Kaganovi byl Stalinv kamarád a sám Stalin jednomu
idovskému reportérovi ekl, e “antisemitismus je kanibalismus.“ Za to je v Rusku
trest smrti, ekl Stalin. A tak byli jako éfové do Úadu státní bezpenosti jmenováni
idé a ti vybírali dále idy do oddlení zpravodajství, vzeské správy a do tech
tvrtin vech ostatních míst. Ze Stalinova rozkazu jeden id, jeho otec zahynul v
Treblince, ml bt éfem Úadu státní bezpenosti. Dalí idé mli stát v ele
ostatních institucí. Posléze tito lidé jmenovali bezpenostní éfy ve vech polskch
provinciích.
Jedním z len úadu státní bezpenosti byla i Lola Poková, polská idovka, která
prola za války koncentraním táborem v Osvtimi. Koncem dubna dorazila do
Gliwic, do Klosterovy ulice .10. Skrze velká elezná vrata vstoupila do ptipatrové
vznice se adami zamíovanch oken. Njak Rus ji odvedl do kanceláe v prvním
pate. Kdy vichni Rusové odeli, Lola ulehla na lko. První noc byla jedinm
obyvatelem své vlastní vznice v Gliwicích. Následující den dorazili Nmci.
Náklaák pln mu a en vjel na vzesk dvr, kde u ekala Lola. Okolo ní stálo
jet asi padesát dalích mu a en, kteí tu te slouili jako vzeská strá. Na
zdech hlídali mui s automatickmi pukami. Nmci zaali vystupovat a stráe
potom naídily mui sem a eny tam. Lola pejídla oima po Nmcích, které
informátoi oznaili za esesáky, nacisty a nacistické kolaboranty. Nkterm bylo
estnáct, jiní byli tak ve vojenském vku a byli tu i znan staí lidé. Nikdo z nich
vak nebyl Höss, Hössler i Mengele ani kdokoliv jin z tch, které znala z Osvtimi.
Odvedli Nmce dovnit, nahnali je nejprve do sprch, potom je ostíhali a odebrali
jim peníze, hodinky a prsteny. Nkolik vz odelo navait bramborovou polévku a
kdy ji pak pivlekli ve vznicích, dalí je nalévali do misek a roznáeli. Potom dvee
zapadly a první vzni se zaali zabydlovat v Gliwickém vzení. Lola posbírala jejich
peníze, hodinky a perky a uloila je ve svém úedním byt jako njakou pirátskou
koist. Jet t den obdrela Lola dalí dodávku Nmc. Zaátkem kvtna u jich
mla skoro tisícovku, na osmi postelích v kadé cele, po dvou na kadém kavalci a
navíc vdy jednoho nebo dva na zemi.
Jednoho dne pivlekli k Lole mue v nmecké uniform. “ Kdo jsi? “ zeptala se
nmecky. “Voják, prost voják.“ “Pro nejsi v zajateckém táboe?“ “Ztratil jsem
vojenskou kníku.“ “A co identifikaní známku?“ “Také jsem ji ztratil.“ “Nejsi spí od
SS?“ “Ne, jsem prost voják.“ Lola naídila dozorci, aby Nmce svlékl. Dozorce
piskoil, strhl z Nmce staré sako i bílé triko pod ním a zdvihl mu levou ruku. V
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podpaí ml Nmec drobné tetování, jim byli oznaeni vichni písluníci SS.
“Lhái!“ vykikla Lola. Ruka jí vylétla a dopadla na Nmcovu tvá. “Svin esesácká!
Kolik id jsi povradil?“ “Já ádné, pracoval jsem v kancelái v Katowicích.“ “To je
jet horí!“ kiela Lola a znovu Nmce uhodila. “Paní velitelko, podívejte, co jsem
objevil,“ upozornil ji dozorce. V ruce drel fotografii, kterou vydoloval z kapsy
Nmcovy uniformy. Byl na ní sám zadren s esesáckou epicí s lebkou a hnáty na
hlav. “Ty hnusná esesácká svin,“ jeela Lola. Nmce zaali tlouct dozorci v
Lolin kancelái: Nmci se zaala z nosu valit krev, padl na zem, dozorci ho vak
bili a kopali dál. Potom Lola naídila, aby Nmce odvedli. Dozorci pak ranami
vyhnali Nmce do hlouby onch míst, kde první jsou posledními a poslední
prvními. Lola slyela jeho náek a jeho kik, kter se rozléhal v prostorech vznice. V
Glivicích byl vrchní vyetovatel Adam, nkdejí filosofní filantrop z Osvtimi. Dobe
vdl, e ádn Nmec by se nepiznal k tomu, e byl esesákem, nacistou, nebo e
kolaboroval, kdyby se neobával, e mu nkdo vytlue mozek z hlavy. Poprvé, kdy ho
njak Nmec tahal za nos, pratil ho Adam holou rukou, ale to zraovalo i jeho
samotného. Poídil si tedy rákosku, kterou napravoval mravy zvlá zatvrzelch
lhá. Jeho asistenti v Gliwicích si na to brali hole ze smeták a koat a speciální
nástroje, kterm Nmci íkali “zabiják.“ Byla to asi edesáticentimetrová silná hl s
tkou olovnou koulí na konci. Vyetovatelé mávali “zabijákem“ a pohybem
zápstí i pae ji dokázali Nmcm zpsobit nkolikanásobné zlomeniny rukou,
eber nebo elistí. V Lolin vznici byl “zabiják“ oblíbenou zbraní pouíval se proti
takovm vzm, jako byl jeden osvtimsk esesák. Zapíral a tvrdil, e ml idy rád
a e jim pomáhal. To rozzuilo jeho vyetovatele tak, e ho opakovanmi ranami
“zabijákem“ nakonec umlel. Odtáhli ho do nejblií cely a kadou druhou noc ho
pivádli k dalímu vslechu, a mu na tle nezstalo jediné svtlé místo v
modroerné ploe podlitin.
Lolu u unavoval kik Nmc. Zaátkem kvtna se u ní ve vznici zastavil její pítel
Efraim a okamit jí poradil: “Tady neme ít.“ “Spolen se pak vydali do Gliwic
hledat byt. Pili do uliky jménem Lange Reike. Efraim vybral dm, v nm bydlel
jeden star sklá. Zabouchal na dvee a sotva Nmec otevel, naídil: “Vichni ven.
Nechte vechno na míst a u se nevracejte! Padejte: hned!“ Nmec bez jediného
slova odeel a Lola mla nov byt. Picházeli jen samí staí známí. Jednoho dne se
u ní objevila její pítelkyn Zlata s nkolika dívkami.“ Zstane se mnou,“ íkala jí
Lola . “Ale nás je osm.“ “No a ?“ Lola zatelefonovala svému poboníkovi, kter se
zanedlouho dostavil v doprovodu nkolika dalích dozorc. Spolu pak doli k
sousednímu domu jakéhosi nmeckého inenra. Zaklepali na dvee a kdy se
Nmec objevil, Lola mu naídila: “ Pakujte se! Do hodiny a jste pry.“ Neastn
Nmec spolu s manelkou a dcerou poslechli. Tak se osmika pekvapench dívek
odsthovala do nového domu.
Dalí vzení Úadu státní bezpenosti se nacházelo v Nyse. Vtina pracovník v
nm byli idé, kteí se rozhodli pracovat v Úadu namísto vojenské sluby. Jedním z
nich byl i id lomo. Po zabydlení ve vznici se vydali její pracovníci na lov Nmc.
Procházeli ulicí v doprovodu nkolika Nmc, kteí za odmnu upozorovali, kdo byl
nacistou. lenové komanda je odvádli do Kochovy ulice, a byla vechna lka
zaplnna. V závru kvtna se u o kad slamník dlili ti nebo tyi vzni a dalí
leeli v ulikách mezi nimi. lomo poslal Nmcm do cel talíe brambor, epy a
mrkve, jene ti, kdy je pozeli, nemli nic jiného ne kbelíky, aby si ulevili. Vzduch v
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celách pak naploval pach vkal a zdi se ernaly mouchami. “Zadusíme se,“ íkali
Nmci a jeden z nich se dokonce zmocnil bitvy, proízl si jí krk a s lapáním po
dechu zemel. Následujícího dne zaali Nmce vyvádt do kanceláí. Kolem
kadého z nich se kupilo a osm vyetovatel, vtina id, kteí kieli: “Byl jsi
Nacista?“ Tm, kteí se hned piznali, vynadali do sviní, ztloukli je, zperáeli jim
konetiny a pak je poslali do tábora ve Swietdlowicích a ke Katowickému soudu. Ty,
kteí odpovídali záporn, si vzali vyetovatelé skuten do parády. Nejprve po bití
kad vze zmlknul, ale kdy ho dál rasovali, doslova kiel své piznání. Nali se i
takoví, ze kterch nelo vytlouct piznání. Takové pak trali, tloukli a biovali i o
ábesu, kdy by ádn id neml ubliovat ani tomu nejposlednjímu ivému
tvorovi. lomo, kter byl zbon lovk, zael za vyetovateli a ekl jim, e se s tím
musí pestat. Ti mu odpovdli: “Naopak, s tím se musí pokraovat.“ Po osmém
vslechu byl vyslchan napl zpitoml a nakonec se radji piznal. Obas Nmce
zbili dív, ne se vbec odmítl piznat k nacistické minulosti. Jednoho
tiaedesátiletého Nmce povalili dva chlapi z Úadu na zem, svlékli ho a zaali ho
bít kvli jeho nmeckému jménu. Pak ho zaveli do cely a teprve za dva tdny se ho
pili zeptat, jestli byl lenem strany. Kdy jim odpovdl, e nebyl, zaali ho opt
mlátit. Nmec vak vykikoval “Jen m bijte, ani tak ze m nacistu neudláte!“
Nmci byli zatracení za svoje “Ano“ stejn jako za svoje “Ne“. Nakonec to vylo vdy
na stejno jenom proto, e se narodil jako Nmec.
V Osvtimi se nikdy nestalo, e by Nmec znásilnil idovku, protoe esesákm za
nco podobného hrozil trest smrti. Zato v Gliwicích jeden nahaven vyetovatel
strhal z Nmky aty a varoval ji: “Te mi to udlá nebo ....!“ Pokud nkterému z
idovskch dozor vnitní hlas naeptával: “Vdy pece neví, kdo z nich je vinen,“
pak u jen blond vlasy, modré oi a samotn rodn jazyk Nmc je pasovaly na
Hitlerovy pohnky. Jednoho dne pivedli do Loliny vznice Nmce v ernch
kalhotách, co byla esesácká barva. Jen kvli tomu ho zaali muit, i kdy mu bylo
teprve trnáct let. Dívky mu zhasínaly o tlo cigarety, polily mu hlavu benzínem a
zapálili mu vlasy. V té dob Úad státní bezpenosti disponoval 227 vznicemi v
celém Polsku a kadá z nich mla specifickou metodu odplaty za válku. Nkde se
chlapi ohánli holemi a jinde zadrenm zaráeli tísky pod nehty. Jiní zas vzn
biovali a lili jim do ran horkou kávu. V Myslowicích strkali Nmcm hlavy do vkal
a naizovali jimi: “Seer ty sraky!“ Aby údl hladovjících Nmc jet zhorili,
dozorci se ped nimi po celé hodiny cpali sladkostmi.
V Gliwické vznici si nkdy uprosted ervence jeden vze rozkrábl kousanec od
tnice a zanesl si do rány infekci. Kdy ho po ase dozorce odvedl na oetovnu,
tak oetovatelka stanovila diagnózu: tyfus. Pacient zakrátko upadl do komatu a
zemel. Mezitím se roznemohli i Nmcovi spoluvzni, kteí po nm zddili kavalec, a
zakrátko pach tyfové nákazy pronikal celm Lolinm panstvím. Kad den odnáeli
dozorci nkolik pacient na oetovnu, kad den rovn nkdo skonil v márnici.
Mrtvoly odváeli na oputn konec hbitova, kde je hrobník v noci zahrabával do
píkopu u lipové aleje. Lola se vak nerozhodla vznici uzavít, ani nepoádala, aby
jí Úad neposílal dalí podezelé. Ve Swietodlovicích byl tábor smrti pro Nmce,
jemu velel id jménem lomo Movel. Vybral si nejlépe pístupné budovy v táboe,
tzv. “hndé baráky,“ do nich umístil ty Nmce, kteí se piznali k lenství v SS,
nacistické stran nebo Hitlerov mládei. “Hndé baráky pak lomo i s nkolika
dozorci asto navtvovali, nutili vzn zpívat nacistické písn a pi tom je mlátili
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obuky nebo idlemi a kieli na n: „Vy svin, vy budete tuh!“ Mnozí z nich opravdu
tuzí byli. Veer co veer vpadal lomo do “hndch barák“ a pokadé za sebou
nechal nkolik mrtvol. Poet vz vak stále stoupal díky speciáln upravenm
tramvajím a naklaákm plnch novch vz, pedevím z Gliwic. V Osvtimi bylo
bití vz pouze pro vlastní potení zakázáno, esesáci za to mohli bt potrestáni.
Noní návtvníci hndch barák se nemuseli obávat, e by snad Úad chtl
trestat je samotné. Pi jedné noní návtv “hndch barák“ naídil lomo
Nmcm, aby si na sebe lehli a udlali pyramidu. Pak je jeho hosté zaali mlátit
holemi a obuky, dokud nebylo nkolik Nmc mrtvch. lomo se opíral o kavalec
a svíjel se smíchem jako blázen. U dávno ml pezdívku “Menge.“ Kadé ráno se
mrtvá tla odnáela do márnice a rozbité idle do truhláské dílny. Obtí bylo denn
a dvacet z “hndch barák“ a dalích dvacet z ostatních ástí tábora. Dozorci
znásilovali nmecké eny, uili psy vrhat se na muské genitálie, a pesto tu
zstalo jet ti tisíce Nmc a lomo je te jet víc nenávidl ne v únoru, prost
jen proto, e neumírali. Jeden lovk vak byl odtud pece jen proputn. Kdysi
proel také Osvtimí a te se kadému duoval: “Radi bych byl deset let v
nmeckém koncentráku, ne jedin den v Polském.“
Nejvtí koncentraní tábor byl v Polskch Potulicích, kde po válce zahynulo víc
Nmc ne za války id. V koncentraním táboe Myslowice u Katovic umíralo
denn pes sto Nmc. V Groszow pohbívali Nmce v pytlích od brambor,
zatímco jinde si museli nalézt do rakví, kde je pak velitel nechal zahynout. Úad
státní bezpenosti spravoval celkem 1255 tábor a v kadém z nich zahynulo dvacet
a padesát procent vznnch Nmc. Zprávy o tom, co se v táborech dje, se u
dostávaly i navenek. Winston Churchill povstal v dolní snmovn a prohlásil:
Enormní poty (nmeckch vz) se nedají ani odhadnout. Nedá se vylouit, e se
za eleznou oponou odehrává tragédie nesmírnch rozmr. Zaobírali se tím i dalí
brittí a amerití poslanci a senátoi. Do Varavy te putovala diplomatická pota,
kde sice britsk velvyslanec inklinoval k tomu pivít nade vím oko a americkému
se zdálo, e Nmci zbyten kourají, oba vak protestovali u polské vlády.
Nejhlasitji se ozval americk erven kí. Jeho pedstavitelé se vydali do Katovic,
aby si popovídali s tamním idovskm tajemníkem státní bezpenosti - Pinkem.
Naléhali, aby mohli navtívit tábory ve Slezku, ale Pinek jim odpovdl: “Za války
jste nemohli pomoci idm, te zas oni nemu pomoci vám.“ Nikdy pak nepustil
erven kí - a americk nebo mezinárodní - do tábor ve Slezku a stejn se
zachovali éfové ostatních polskch provincií. Bhem následujících tí let pak v
táborech zahynulo nco mezi edesáti a osmdesáti tisíci Nmc. Bylo to víc ne
kolik to bylo za války id v Belsenu i Buchenwaldu a stovce dalích míst, pi
jejich návtv idé prohlaují: „Nikdy nezapomeneme.“
28. února podepsal polsk prezident dekret, kterm se naizovalo: „Na území
Polské republiky a bvalého msta Gdaska veker majetek (a) oban
Nmecké íe a za (b) vech Nmc, bez ohledu na obanství, bude registrován a
konfiskován.“ V pátek 2. bezna vydali Poláci stejn dekret pro nmecké oblasti pod
polskou provincii, celkem pro osm milión lidí. Obyvatele nmeckch dom
policisté oznaili za „nacisty,“ vypakovali je do koncentrák a nasthovali tam
Poláky. Vtina z onch „nacist“ pitom ani nedosáhla nejniího vku pro lenství
ve stran. V jednom koncentráku u Beltu mli celé oddlení plné bíle natench
postlek se tykilovmi vzni. Nemli mléko, protoe tamní idovsk léka matkám
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nedovolil kojit. Z padesáti dtí tam tyicet osm zemelo. Poltí úedníci vyhánli
Nmce z dom, nahnali je do náklaák a odváeli je vstíc naprosto konenému
eení. V koncentraním táboe ve vesnici Lansdorf, jejím velitelem byl jist
Czeslaw, si Nmci první veer piívali na obleení látkové “W,“ znamenají
“wiezie.“ Dalí den je táborová posádka zaala vybíjet. Czeslaw nejradji dupal
Nmcm po hrdle, jednou ho ale napadlo naídit vzni, aby vylezl na strom a kiel:
“Jsem opice.“ Kdy to Nmec neudlal, Czeslaw ho zastelil. Kad den se jména
mrtvch Nmc shromaovala na Czeslawov stole, on vak jen mrzut
opakoval:“Pro tak málo?“ Nejvíc si vytrply Nmky, které se dostaly do rukou
psychopatickch dozorky. Nutily Nmky pít lidskou mo a lidskou krev, jíst vkaly a
jedné z nich jen tak pro zábavu nacpaly do vagíny promatnou ptimarkovou
bankovku a tu pak zapálily. Jednou poslal Czeslaw nmecké vzenkyn vykopat
tla mrtvch Polák na louku poblí Lansdorfu, které tam za války pohbili esesáci.
Tváe vykopanch mrtvol byly zernalé a maso z nich opadávalo, ale dozorkyn
zaaly velet: “Líbejte je! Pomilujte je!“ Pabami puek pak tloukly Nmky po hlavách
tak dlouho, a se jim nosy zaboily do hnijících tváí mrtvch. Mrtví Poláci byli zejm
nakaeni tyfem a edesát tyi en zemelo.
Z Loly se mezitím vytratila ta straná nenávist k Nmcm a ve své vznici nastolila
nov ád. O vzn se te dobe starali, dávali jim dobré jídlo a dbali na hygienu, aby
co nejmén vz umíralo na tyfus. To vak bylo hodn lidem trnem v oku, zejména
veliteli vzeského odboru Chaimovi, kter Nmce skuten nenávidl. Chaim se
rozhodl Lolu pronásledovat a zniit, avak nic na ni nenael. Lola byla vak
Chaimem natolik vydená, e pila za svm ruskm milencem a nabídla mu, aby
odjel pry. Rus souhlasil, a tak spolu odjeli na západ. Vytratit se snaila i ást
Lolinch koleg, kteí byli zdeni pomry ve vznicích. Ti vichni pak nazváni
zrádci a dezertéry. idovtí agenti Úadu státní bezpenosti toti nesmli odejít, na
rozdíl od kteréhokoli z osvtimskch esesák, kteí mli právo kdykoliv rezignovat.
Mnozí z nich ale chtli jen pry - jak z Úadu, tak z Polska.
17. íjna podepsal polsk prezident dekret o odsunu Nmc z Polska a tch ástí
Nmecka, které byly k Polsku pilenny. Polská policie je obklíila a pak je jako
stádo nahnalo deset milion lidí do vlaku a rozpoutala tak nejvtí vlna migrace v
lidskch djinách. V Katovicích a podobn i v Kielcích, Wrodawi, ttín a dalích
mstech stáli v ele policie idé. Ve Wroclavi, která se svmi 300 000 obyvateli byla
nejvtím mstem této ásti nového Polska, stál id v ele policie, dalí ídili sekci
Úadu státní bezpenosti pro otázky Nmc, tetí velel místnímu útvaru vojenské
kontrarozvdky a dokonce i starostou byl id. Nahánli Nmce na nádraí a tam do
rozpálench dobyták. Nmci si smli vzít na cestu nanejv dvacet kilo zásob. I
tak je jet policisté olupovali a nkteré z nich pitom zabili. Mrtví se balili do
hndého papíru, e snad je pak nkdo pohbí. Z deseti milion Nmc, kteí ili v
Polsku a nynjích “navrácench územích“ tsn po válce, nepeilo odsun jeden a
pl milionu. Po ase bylo Polsko vyitno od Nmc a zaízení úadu se zaalo
plnit Poláky. Celkem 150 000 odprc reimu bylo uvznno a v místech jako
Gliwice se stále astji stávalo, e chlapi z vkonného oddlení pivádli Poláky k
vzeské zdi a popravovali je. Tm z dozorc, kteí byli Poláci, se to píilo, ale
vichni ti, kteí zastávali velitelské funkce, zstali vrni Stalinovi, protoe sami sebe
povaovali za idy a ne za polské vlastence. Stalin získal do svch slueb u na
sklonku roku 1943 mnoství id, propikoval jimi Úad státní bezpenosti a
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pemnil ho na svj úinn nástroj v nové Polské lidové republice. V roce 1945
zaali Poláci válku proti Úadu a po mnoha jejich idovskch agentech dokonce
stíleli. idé to prohla ovali za vraz polského antisemitismu, Poláci v ak podobné
obvinní odmítali:“Nejsme proti idm, jsme proti Úadu,“ íkali.
Poláci zaali konen Nmce soudit ped tribunály po celé zemi. Z víc ne dvou set
tisíc nmeckch vz bylo nakonec k nejrznj ím trestm odsouzeno mén ne
tisíc Nmc. Víc ne devtadevadesát procent jich bylo nevinnch. Jednoho z
Nmc se soudce zeptal, pro podepsal piznání, podle kterého se podílel na
vradní polskch vlastenc “Musel jsem,“ odpovdl Nmec. “Pro?“ “Musel jsem,
protoe m bili, poád m bijí.“ Ukazoval soudci rozbité u i, ruce a pae, nohy a
kotníky i záda. “Vím vám,“ ekl soudce a Nmce propustil. Ped soud
pedstupovali dal í a dal í Nmci a tém v ichni byli osvobozeni. O spoust
Nmc se prokázalo, e si spí zaslouí uznání.
Zjistilo se, e nikdo, a u id nebo kesan, nebyl v Polsku souzen za zloiny proti
Nmcm. Pro srovnání Höss byl ob en, Hössler skonil stejnm zpsobem. V
Jeruzalém, v archivu Yad Vashem, vládní agentue pro památku holocaustu,
jejím heslem je ,, Nikdy nezapomeneme,“ jsou shromádny dokumenty o v em,
co se za války pihodilo kadému idovi v Evrop. Celkem má na padesát milion
stránek na kadého idovského mue, enu, dít. Není tu v ak nic o Úadu státní
bezpenosti nebo o idech, kteí ho ídili. Pi tom v em cítí lovk smutek. To co
nkteí Nmci provádli idm, bylo obludné, ale prvními, kdo to po nich opakoval,
byli lidé, kteí zárove prohla ovali:
,,NIKDY VÍCE“!
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Rozhovor Johnem Sackem na NPR
John Sack – válen korespondent pro americk magazín Esquire, kter
pro el konflikty v Korei, Vietnamu, Iráku, Jugoslávii a Afghánistánu. Napsal
nkolik knih a eskému tenái se zejm zaryl do pamti svojí okující knihou
Oko za oko, která vy la u nakladatelství Votobia (a stále ji lze nájít na pultech
knihkupectví). Vypráví píbh o Lole Potokové, která pro la koncentraním
táborem Osvtim a po osvobození Polska se stala jedním z velitel vznice pro
Nmce. Tato strhující kniha se te se zatajenm dechem a místy se tená
dopátrá okujících vcí, o kterch se je t nedávno ani nevdlo.
John Sack byl oznaován za prkopníka nového novináského smru. Byl za
svoji knihu nenávidn vlivnmi skupinami, ale i uznáván pro pínos do oboru
historie. A jako id byl obdivován za svoji upímnost, proto e se odvá il prolomit
jedno z tabu, které se tkalo samotnch id, a to byly události po druhé
svtové válce a pomsta na Nmcích za utrpení bhem války.
Tento lánek ml bt pvodn zveejnn k 1. vroí úmrtí Johna Sacka, kter
zemel ve vku 74let, dne 27. bezna 2004 v San Francisku, ale poslední dobou
nemám njak moc asu a tak namísto slibované pedná ky, její peklad zstal
na mrtvém bod (dodám pozdji), pikládám aspo rozhovor s Johnem Sackem,
kter se objevil na jeho ji nefungujících stránkách. K tomuto rozhovoru
pikládám dal í dva materiály o Johnu Sackovi, které ji byly publikované Oko
za oko - prez knihou /ti zde>>> a Bez pravdy není nic - rozhovor s Johnem
Sackem /ti zde>>.
(lb)

Dean Olsher: ... Píbh vypravovan Johnem Sackem je nesporn neuviteln.

John Sack: Myslím si, e pokud bych práv te ekl, e zde byl válen zloinec,
mu , kter ídil koncentraní tábor bhem druhé svtové války a kter umlátil lidi k
smrti,co mi dosvdili jak Nmci, tak idé, které jsem vyhledal a kdokoliv si m e
najít 1580 úmrtních list lidí, kteí zemeli v táboe; jestli eknu, e ten mu je t il,
byl hledán v Polsku a v Nmecku pro zloiny proti lidskosti, ale uprchl na Stední
V chod, myslíte si, to byla báchorka? Myslíte si, e by to bylo na NPR? Myslíte si, e
by to bylo na pedních stránkách Washington Postu a The New York Timesu?
Olsher: Ale Sacku íkáte, e píbh není zcela pravda?
Sack: Píbh je pravdiv . Ale mu nebyl Nmec, byl id. A uprchl na Stední V chod
do Izraele. On ije v Tel Avivu. Jeho jméno je Solomon Morel.
Olsher: Sacku íkáte, e píbh Morela v knize nazvané Oko za oko ml bt
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pvodn asopisov lánek napsan koncem osmdesát ch let o en jménem
Lola Potoková, která po druhé svtové válce byla velícím dstojníkem v Polsku
- ídila tábor, kde byli dr eni Nmci.
Sack: Byl to sladk píbh o en, která se zaala mstít, stálm fackováním a
kopáním nkterch Nmc ve vzení, které ona ídila a pak si uvdomila, e je to
patné a zaala pomáhat Nmcm a zaala bt na n hodná... Ale (píbh) se
ukázal mnohem víc rozsáhlejí. Nmci ve vzení Loli si vzpomnli, e byli vojáci, jo,
dvacet z nich bylo vojáky. Dalích tisíc bylo civilist. Byly tam eny. Byly tam dti. Byl
tam chlapec, on byl uvznn, protoe ml na sob erné kalhoty. Mysleli si, e je
faista. Kvli jeho skautskm kalhotám. Bylo mu 14 let. Kdy byl uvznn, stráe ho
muili. Zde se pouívaly vechny druhy muení. eny byly znásilovány. A mnoho
lidí umelo. Oni zkoueli dlat stejné vci co Nmci. A do jakého mítka, dlali to
do malého mítka. edesát a osmdesát tisíc Nmc zemelo v tchto táborech,
které vedl Úad státní bezpenosti, jen peván ídili idé.
Olsher: Sacku byl jste pozvan podlit se o svj v zkum s vdci na seminái
poádan m V zkumn m ústavem Amerického muzea památníku holocaustu.
Ale zaátkem tohoto msíce jste dostal dopis, kde bylo toto zru eno...
Sack: To (muzeum), práv mluví o tom, co Nmci udlali idm. Oni by mli
prezentovat to,co Turkové udlali Arméncm, co Iráané udlali Kurdm, co
Kambodané udlali Kambodanm. Myslím si, e jsou v ele Ameriky pi uení lidí
co me rasová nenávist udlat. A proto udlali toto rozhodnutí a jestli by to udlali i
kdybychom mluvili o jakékoli jiné genocid krom té, co spáchali idé, tak by to
nebylo pekvapující, ale je to velmi smutné...
N e v  e c h e n m a t e r i á l n a t é t o s trá n c e v y s t i h u j e n á z o ry tv urc 
Prefer Statem e nt
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