Terezínská půda – půda, která skrývá tajemství
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V den, na který připadá mezinárodní den obětí holocaustu a ve který si připomínáme osvobození
koncentračního tábora v Osvětimi, proběhne v Terezíně prezentace nově odhalených souvislostí
týkajících se obyvatel mansardy z doby terezínského ghetta.
Půda v domě s dnešní adresou Dlouhá 24 v Terezíně byla v době terezínského ghetta obývána
židovskými vězni. Někteří po sobě zanechali stopy na stěnách půdy, a to ať už obrázky nebo nápisy.
Málokdo se však podepsal. Jednotlivé indicie v nápisech vedou pomalu k rozluštění tajemství
obyvatel, kteří se tu ovšem střídali, podle toho, jak odcházely transporty na východ.
Díky tomu, že se čtyři mladíci, kteří zde žili v roce 1942-1944, dopustili prohřešku proti veřejnému
pořádku ghetta, když byli přistiženi při nedostatečném zatemnění, známe jména těchto čtyř mladých
mužů – jejich jména a adresa v ghettu byla zaznamenána v Denních rozkazech rady starších. A díky
tomu, že se v těchto záznamech uváděla vedle jmen i transportní čísla, podařilo se je identifikovat.
„Pomocí Databáze obětí na portálu holocaust.cz, který provozuje Institut Terezínské iniciativy, se
podařilo ke jménům dohledat i fotografie a dokumenty. Na základě nich jsme schopni částečně
rekonstruovat jejich předválečný život. Právě tyto dokumenty budeme prezentovat na malé
konferenci, kterou jsme se rozhodli uspořádat v budově, kde se tato půda nalézá právě 27. ledna,“
vysvětluje Lukáš Lev, duchovní otec projektu Terezínská půda.
Součástí programu konference, která je určena pro nejširší laickou veřejnost, je i prohlídka výstavy
Dívky z pokoje 28, která je nyní k vidění v Terezíně.
Projekt Terezínská půda je součástí celodenní prohlídky bývalým terezínským ghettem, kde se
návštěvníci seznámí s historií ghetta, ale také mají možnost spatřit jedny z posledních nástěnných
maleb a původních prostor v Terezíně.
Dívky z pokoje 28
Výstava o životě několika mladých židovských děvčat, vězněných v terezínském ghettu v jednom z
pokojů, tzv. heimů. Na jednotlivých panelech je přiblíženo nejen jejich každodenní strádání, ale
především malé radosti a silná přátelství, která na tomto místě vznikala.
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