


když jSeM byla malá, 
žila jSeM v Polsku. 
Všichni mi říkali, 
že jSeM rozToMilá.
Měla jSeM tak 
dlouHé copy, 
že jSeM si na nicH 
mohla i sedět.

Žofi! 
doMů!

naše rodina byla dosT oByčejná. doMa jSeM se cítila
v bezPečí. nejraději jSeM měla mladší sesTřičku 
krisTinku.

TaTínek byl koňský 
handlíř.

V zimě se nám nežilo lehko. 
Všichni roMoVé to v zimě měli 
těžké.

MaMinka hádala 
lidem z ruky.

táta

anna

já krisTina

josef

máma

nedaleko VaršaVy, 1938

doHlídni
na krisTinku,

já zatím zajdu
do měsTa.

náš pejsek se 
třásl zimou.

ZaMrZala
nám voda.



léto bývalo docela jiné. To jSme s rodinou kočoVali po celém Polsku. ČaSto jSme se potkávali s našiMi 
roMy a přiPojoVali se k nim.

odkud
jedete?

Z krakova.

Žofi, 
doběhni

pro dřeVo!

a nezapomeň
na

vodu!

Vědro na vodu nesMělo nikdy zůsTaT prázdné. To přináší Smůlu.

Bratranec 
laco je podle 

mě hezčí.

janek

Tři hVězdičky 
       na nebi...

nechceTe
zůsTaT u nás? 

Večer pojíme 
a popijeme.

  líbí se
ti někdo
z kluků?
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VeZmeme si 
jídlo a vrátíme

   se do lesa.

TaM jSme museli odpovídat na sPousTu oTázek a fotili si nás tam.

lékaři zkoumali tVar našich rTů, počítali nám zuby, přeMěřoVali nosy, hlaVy a čela. 
Sejmuli nám oTiSky prsTů a odeBrali vZorky krve. PoToM nás odvezli zPátky domů.

jenže vojáci se brzo vrátili.

celý další den jSme čekali v lese. V noci jSme se přiPlížili k našeMu domu.

V náklaďáku nás odvezli k takové 
sTodole.

otevřeTe, nebo 

budeme 

sTřílet! HoneM!

jak se jMenuje tVůj táta?
Máma? děda? BaBička?

         druhý děda
         a babička?

děti,
uTíkejTe se
schovat
do lesa!

Proč nám
to tu

všechno 
rozMlátili?

kaM se poděli
maminka

s tatínkeM?



jenže když jSme si pro cHleba přišli, čekali tam 
vojáci.

Sešli jSme se tam s tatínkeM a s maminkou!

každý den náklaďáky přiVážely další lidi: Poláky, Židy, roMy i další.
Byli jSme uVěznění v gHeTtu za oStnaTým drátem.

ZaSe nás dosTrkali na náklaďák. PřeS korBu byla natažená plachTa, a tak jSme tam seděli potMě.

Podle mě nás ten
Polák proZradil za peníze.

jeli jSme dlouho, pak nás 
necHali vysToupit neznámo kde.

kde budeme 
sPát?

jak dlouho
nás tu cHtějí 

necHaT?

to
netuším

neMůžeMe 
sPát

u vás?

nás už je 
v jedné 

mísTnosTi 
dVaceT.

ScHoVávali jSme se v lese několik dní. joSeF se nám snažil 
oPaTřiT jídlo.

Mám
hlad.

PoTkal
jSeM jednoHo 
Poláka, slíbil, 
že nám prodá 

trochu 
cHleba.

já
na vás
počkám

tady.

půjdeTe s námi!

maminko...

ale kde
je anna?

To
nevíme zůsTala

v lese
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TeHdy jSme ještě nevěděli, že nacisTé zřídili 
v německu, Polsku a na dalšícH okuPoVanýcH územícH 
koncentrační a vyhlaZoVací tábory. auScHwitZ
z nicH byl nejVětší.

naši rodinu odvedli do jednoHo baráku. VyPadal jako 
nějaká sTáj.

naMačkali jSme se do jedné kóje.

raVensBrück

SachSenhauSen

Berlín

18. břeZna 1943 

terezín

Praha

auScHwitZ

chełmno

Treblinka

SoBiBor

Majdanek

VaršaVa

doraZili jSme do tábora auScHwitZ-Birkenau.

Tady
budete bydleT.
V cikánSkém táboře.

Žádné
deky tu 
  nejSou?

MySlíš, že jSi 
v hotelu,
nebo co?

dokud nevyletíš 
komínem.

Ta
paní přece

deku
má.

jak dlouho tu zůsTaneMe?

je mi zima.
neFňukej

a sPi.
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Tento komiks vychází z vyprávění Sofii Taikonové neboli 
Žofi jejím vnoučatům a mně samotné.
 Žofi se o čase, který strávila v koncentračních táborech, 
dost těžko mluvilo. Nerada si to všechno, co tam viděla 
a čím si prošla, připomínala.
 „Jáj, pojďte si už povídat o něčem jiném!“ říkávala, když 
jí naše otázky připadaly moc na tělo. Nejraději mluvila  
o vnoučatech, o laskavých lidech, které v životě potkala, 
a o veselých oslavách, které zažila.
 „Dětem by z toho vyprávění nemělo být smutno,“ 
dodávala.
 Svoje nejhorší vzpomínky proto do komiksu nechtěla 
zařadit.
 „Tvoří válka zlo, anebo zlo tvoří válku?“ uvažovala Žofi.
„Jak je možné, že obyčejní lidé neprotestují, když se někdo 
dopouští takových krutostí?“

„obyčejní lidé“
Hitler se nedostal k moci násilím. „Obyčejní lidé“ 
ho zvolili ve svobodných volbách.
 V parlamentních volbách roku 1932 se nacistická strana 
stala největší stranou v Německu a roku 1933 byl 

Adolf Hitler jmenován německým kancléřem.
 V Německu byli nacisté obzvlášť silní. Ale i v ostat-
ních evropských zemích část obyvatel s nacismem 
sympatizovala, včetně Švédska. Bez více či méně aktivní 
podpory řady „obyčejných lidí“ by Hitlerova politika 
neuspěla.

PronásledoVání a rasisMuS
Už v roce 1933 bylo v Německu zřízeno několik 
koncentračních táborů. Jeden z prvních se jmenoval 
Dachau a nacházel se asi dvacet kilometrů severozápadně 
od Mnichova. Zpočátku tam byli vězněni socialisté, 
odboráři a komunisté vzdorující nacismu.
 Ve třicátých letech nacisté v Německu vybudovali 
přes 400 dalších táborů. Židům zakázali řadu povolání, 
znemožnili jim pracovat například jako lékaři nebo 
právníci. Nezaměstnané, Romy a lidi s vážnými 
nemocemi nebo postižením nuceně sterilizovali, 
homosexuály věznili. Svědkům Jehovovým bránili 
pracovat ve státních službách, Židům také ničili 
obchody. Romům, Židům a lidem jiné než bílé barvy 
pleti zakazovali sňatky s osobami „čisté německé krve“.

„dětem by z toho vyprávění
nemělo být smutno“

auScHwitZ-Birkenau, 2003
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Nacházelo se tam tehdy 3000 nemocných a zesláblých 
vězeňkyň. Téhož dne spáchal Hitler sebevraždu.
 Mezi 8. a 9. květnem Německo kapitulovalo. Druhá 
světová válka v Evropě skončila.
 
Bílé autobusy
Na jaře 1945, v posledních měsících války, se švédská 
vláda rozhodla podpořit pokusy o záchranu vězňů 
z koncentračních táborů. Výsledkem byla expedice 
Švédského červeného kříže, který pro ně vypravil takzvané 
„bílé autobusy“. Jednalo se o nebezpečný úkol, protože 
autobusy musely projet oblastmi, kde dosud zuřila válka. 
Několik set Švédů se přihlásilo na pomoc a mezi 
březnem a květnem 1945 se jim podařilo zachránit asi 
15 000 vězňů z táborů. Žofi patřila mezi ně.

těžko doložiTelná praVda
Uvádí se, že za druhé světové války bylo zavražděno 
asi půl milionu Romů. Někdy se ale tvrdí, že jich byl více 
než dvojnásobek.
 Lidé často chtějí poznávat pravdu na základě 
nezpochybnitelných důkazů, jenže skutečnost se málokdy 
dá podložit přesnými čísly. Ani o Žofiině životě nelze 
dohledat podrobné údaje. Ve stáří už si některé věci 
nepamatovala přesně. Neměla fotografie, školní vysvěd-
čení, adresáře, lékařské záznamy ani jiné památky z dětství. 
A neměla ani příbuzné nebo známé z koncentračních 
táborů, s nimiž by o svých vzpomínkách mohla mluvit.
 Když si nacisté uvědomili, že druhou světovou válku 
prohrají, ničili dokumenty dokazující jejich zločiny. Víme, 
že při holokaustu bylo zavražděno kolem šesti milionů 

Židů. Říct, kolik zahynulo Romů, je složitější. Zadržení 
Romové se snažili skrývat svůj původ, říkali například, 
že jsou Češi nebo Poláci. 
 Mnozí byli zastřeleni na cestách nebo v polích 
a pohřbeni v anonymních masových hrobech, další se 
utopili v řekách.
 Kromě Židů a Romů povraždili nacisté a jejich 
sympatizanti velké množství svých politických odpůrců, 
homosexuálů, svědků Jehovových a lidí s postižením 
různého druhu. Zabili i miliony válečných zajatců 
a civilistů.

odVážní lidé exiStují
Žofi se zachránila, ale nevyhnula se zdravotním 
následkům. V táboře zažila bití a později ji trápily bolesti 
zad. Kvůli zraněné noze už ve vyšším věku skoro nemohla 
chodit a jedla jen speciální, snadno stravitelné jídlo. 
V noci ji budily noční můry.
 Přesto se Žofi často smála a vtipkovala. Ráda hostila 
návštěvy, pokaždé prosila Janka, aby uvařil boršč, který 
ho naučila.

Žofi se Svenem-arneM a Violou carlSsonovými 
v jönköpinGu, Říjen 1945

PřežiVší z koncentračnícH táborů v karanTéně
ve ŠvédSku, uproStřed Žofiina kamarádka 
karola, květen 1945
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 „Jen jezte, přátelé,“ vybízela. Sama přitom zvládla sníst 
jen pár lžic vývaru. 
 Žofi připadalo zvláštní, že z příběhu jejího života vzniká 
komiks.
 „Snad ta knížka nebude až moc děsivá,“ uvažovala. „Jen 
jestli jsme to s vyprávěním o zlu a krutosti lidí nepřehnali!“
 Žofi si chtěla připomínat hlavně laskavé a vstřícné lidi. 
Poláka z Auschwitzu, který jí ošetřil zraněnou nohu, 
Němku z Ravensbrücku, která se s ní dělila o chleba, 
Židovku, která Žofi nabídla, že se stane její sestrou, 
švédskou rodinu z Jönköpingu, která jí otevřela svůj 
domov.
 „Svět bohužel není spravedlivý ani dobrý,“ říkávala Žofi, 
„ale existují dobří a spravedliví lidé. Takoví, kteří odmítají 
ubližovat ostatním, dokonce i když jim samým hrozí 
nebezpečí. Možná že nemají žádnou moc, ale stejně jsou 
odvážní. Díky takovým lidem jsem naživu.“

Gunilla Lundgrenová

Žofi ve sTockHolmSkém parku Tantolundenu 
v padesátýcH letecH

SvatBa Žofi a janka, StockholM, 1962

u Žofi a janka doma, StockholM, 2004

Poznámka redakce: Žofi zemřela v roce 2005,
krátce před vydáním této knihy.


