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Začátek konce

Časně ráno v  pátek 1. září 1939 zahájila německá vojska útok 
na Polsko. Po zemi, ze vzduchu i po vodě od Baltského moře až 
po  Slezsko. Důvodem bylo údajné napadení německé vysílač-
ky v Gliwicích polskými vojáky, ve skutečnosti německými vojá-
ky v polských uniformách. K Třetí říši byla připojena vojvodství 
na západě, východní území brzy obsadí Sovětský svaz a na oku-
povaném území ve středu Polska vznikl Generální gouvernement. 
Zahrnoval čtyři správní okrsky, distrikty: krakovský, lublinský, ra-
domský a varšavský. Do Krakova vstoupila německá armáda ráno 
6. září, 17. září překročila Rudá armáda východní hranici země. 
Podle dekretu Adolfa Hitlera z 12. října 1939 se sídlem Generální-
ho gouvernementu stal Krakov. Na věži Wawelu vyvěsili okupanti 
vlajku s hákovým křížem.

Do povědomí obyvatel se zapsali brzy – už 10. září zastřelili pří-
slušníci Einsatzkommanda 2/I třináct náhodně vybraných mužů 
z domů u nádraží v Płaszówě, kde předtím kdosi vykrádal vagóny 
s potravinami. Muži zemřeli u zdi židovského hřbitova v nedaleké 
Jerozolimské (Jeruzalémské) ulici a  jejich těla údajně ukryli pod 
starými věnci. Dnes už není zeď, není hřbitov a bližší místo popra-
vy zůstává neznámé. Oběti připomíná pamětní deska poblíž vel-
kého a působivého sousoší Witolda Cękiewicze z roku 1964 stojící 
na místě někdejších poprav, v místě zvaném Cipowy Dolek.

Záměr německých představitelů města v čele generálním guver-
nérem okupovaných polských území Hansem Frankem a s podpo-
rou Heinricha Himmlera byl jasný od začátku – vytvořit z Krakova 
německé město, Židům nejdříve postupně zabavovat majetek, ob-
chody, sklady a dílny, nuceným stěhováním zpřetrhat vazby na je-
jich bydliště, okolí, na  synagogy, modlitebny a  školy – a  pak je 
vyhladit i  fyzicky. Podnikatelům a živnostníkům byl nejdříve za-
kázán prodej a přemístění majetku, zablokovány bankovní účty 
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a  stanovena maximální možná částka výplaty peněz. Židé jsou 
rasa, která musí být úplně vyhlazena, prohlásil Hans Frank.

Policja granatowa. Podle barvy uniforem modrá policie. Opa-
kovaně se s jejími příslušníky setkáme. Přirovnat ji můžeme k naší 
protektorátní policii. Působila v  generálním gouvernementu 
v  letech 1939–1945. Tedy v  době, kdy si zbytek Polska rozdělilo 
Německo a Sovětský svaz. Polská policie podléhala v městech ně-
mecké bezpečnostní policii (Schutzpolizei), na  venkově němec-
kému četnictvu (Gendarmerie). Na  začátku byla jejím úkolem 
kontrola židovských obchodů a nošení povinného označení, do-
provod židovských obyvatel na nucené práce, odhalování ukrývají-
cích se Židů. I tady můžeme zaznamenat rozdílný přístup – někdy 
vymáhali od Židů peníze, jindy jim pomáhali a chránili před ně-
meckými okupanty i  ziskuchtivými Poláky. Jednou ukrývající se 
Židy včas varovali před chystanou kontrolou či prohlídkou, jindy 
německé policii a četníkům horlivě přisluhovali.

Záznam z  nedávno znovuobjeveného deníku Heinricha Hi-
mmlera v  archivu ruského ministerstva obrany z  2. února 1943: 
„10.00 až poledne: masáž, pak telefonát mammi a Puppi (své ženě 
a dceři Gudrun). 14.00: oběd s důstojníky SS. 15.00–19.00: celkem 
19 služebních schůzek. 20.00: večeře. 21.00: další schůzky, jedna 
z nich kvůli zprávě, že desítka polských policistů loajálních naci-
stickému režimu odmítla bojovat při napadení partyzány. 22.00: 
rozkaz popravit všech deset Poláků a jejich rodiny poslat do kon-
centračních táborů. Pak odchod ke spánku.“

Mezi mnoha dalšími musel v říjnu 1939 opustit během patnác-
ti minut svůj byt v ulici Szymanowského číslo 3 účetní Zygmunt 
Müller s rodinou. Nemohli si vzít nic s sebou, odešli jen v tom, co 
měli na sobě. K sestře Zygmuntovy ženy, pak ke švagru Zygmuntu 
Grünbergovi.

Rodina Polańských, otec Ryszard, matka Bula a  Romanova ne-
vlastní sestra Annette (tehdy se ještě jmenovali Lieblingovi) bydlela 
v téměř novém domě v ulici Komorowského číslo 9, nedaleko bře-
hu Visly a Wawelu. Roman, Raymond, se narodil se v Paříži v roce, 
kdy se v  Německu dostal k  moci Adolf Hitler. Po  třech letech se 
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rodina vrátila do  Krakova, odkud pocházel otec. „Na  Paříž,“ píše 
ve francouzsky psané vzpomínkové knize Roman par Polański, „jsem 
si neuchoval žádnou vzpomínku. Dětství v Krakově? Nikdy jsem se 
nenudil. Nebylo možné nudit se v městě jako Krakov.“ Měl delší světlé 
vlasy, které nenáviděl, protože ho dospělí často považovali za děvče. 
Doba je nejistá, neklidná. Otec rozhodl, že se přestěhují do Varšavy, 
dál od  německých hranic. Sám zůstal se svými bratry v  Krakově. 
Také babička Marie se rozhodla zůstat, ať se děje cokoliv. Ještě před 
odjezdem u ní a strýců Stefana a Bernarda na Kaziměři, v židovské 
čtvrti Krakova, Roman pobýval. Neříká, kde přesně. Všechno tu je 
staré a temné, tajuplné, dům, dvůr, nábytek v bytě. Kontrast s bytem 
v Komorowského ulici. I babička se mu zdá hodně stará, má šedivé 
vlasy, chodí pořád celá v  černém. A potkával tu jiné, zvláštní lidi. 
Měli divné kožešinové čepice, klobouky, dlouhé kabáty.

Rodina v  souladu s  židovskými pravidly a zvyky nežila, vírou 
se příliš nezabývali. Dětem vysvětlovali, že není možné prokázat, 
jestli Bůh je či není, a už vůbec nebyli přesvědčeni, že je nábožen-
ská výchova nezbytná.

Ale ani Varšava nebyla bezpečná, německá armáda se tam ob-
jevila oproti očekávání už koncem září. Rodina se vrátila zpátky 
do Krakova.

Už v pátek 8. září přikázal SS-Oberscharfuhrer Paul Siebert, aby 
byla ustavena šestnáctičlenná Židovská rada - Judenrat. Měl ji vést 
prof. Marek Bieberstein. Odmítal, ale Sibert mu pohrozil vězením, 
nakonec tedy nevděčnou funkci přijal. Předsedou nezůstane dlou-
ho. Rada měla být prostředníkem mezi okupačními úřady a židov-
skými obyvateli města. Podléhala jednomu z referátu gestapa, které 
mělo sídlo v Slezském domě. 

Od 29. října 1939 se Polákům tak drahý Wawel musí úředně na-
zývat Krakauer Burg.

Nejvyšší představitel krakovského okresu SS-Gruppenführer 
Otto Wächter přikázal 18. listopadu 1939, že všichni Židé od 12 let 
musí od 1. prosince nosit na pravém rameni bílou pásku s Davido-
vou hvězdou. Za  nedodržení příkazu bude o  rok později hrozit 
trest smrti. Pásky prodávala Židovská obec za 10 zlotých, nejchudší 
ji dostali zadarmo. O několik týdnů dříve byly podobně označe-
ny židovské obchody a kavárny, pro německé vojáky znamení, aby 
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přinejmenším rozbili výlohu, poničili vývěsní štít. Židovské školy 
byly uzavřeny, z veřejných propuštěni židovští žáci i učitelé, z úřa-
dů zaměstnanci. To nestačilo, při takzvané Sonderaktion Krakau 
6. listopadu okupanti uvěznili 183 profesorů Jagellonské univerzity 
a Báňské akademie, mezi nimi i Židy. Odvezli je do koncentrační-
ho tábora Sachsenhausen, 19 jich zahynulo.

Začátkem prosince příslušníci policie a gestapa židovskou část 
Kaziměře na dva dny obklíčili, kontrolovali dokumenty obyvatel, 
zabavovali majetek. Akci doprovázelo bití, ponižování, na ulicích 
zůstali i mrtví. Na denním pořádku bude napadání hlavně orto-
doxních Židů, německý voják stříhá na ulici zadrženému muži pej-
zy a vousy, kamarád ochotně fotografuje, snímek pošle domů, oba 
se smějí, je to přece veselé, zábavné.

Už od  1. ledna 1940 měli Židé zakázáno opustit Krakov bez 
zvláštního povolení. Bez povolení úřadů nesměli změnit bydliště, 
nesměli cestovat vlakem, od 1. března jim bylo dovoleno jezdit tram-
vajemi jen ve vyhrazených vozech. O necelý týden později se mu-
seli všichni od 12 do 60 let registrovat registrovat, aby bylo možné 
dřívější příkaz nucených prací kontrolovat. Od 1. května 1940 měli 
zakázáno procházet se po Plantach, zahradách či parcích, obklopu-
jících střed Krakova v místě někdejších hradeb. Výjimku tvořila část 
mezi Hotelem Royal (stojí dodnes) a hlavní poštou. Nesměli se obje-
vit na krytém středověkém tržišti Sukiennicach, na Hlavním rynku 
jim byl vyhrazen jen chodník, po přejmenování náměstí po Adolfu 
Hitlerovi platil zákaz i pro chodníky. Řada dalších omezení bezpro-
středně následovala. Za dodržování všech nařízení byla odpovědna 
již zmíněná Židovská rada, Judenrat. Její členové byli v obtížné situ-
aci – snažili se manévrovat mezi tvrdými příkazy a svým přesvědče-
ním, okupanti stejně nebudou s činností rady spokojeni a v červnu 
1942 ji zruší.

Nový předseda Židovské rady dr. Rosenzweig dostal 20. břez-
na příkaz odevzdat arizačnímu úřadu (Treuhandstelle, Urząd 
Powierniczego) v ulici Podwale klíče od všech krakovských syna-
gog a  modliteben. Jakub Stendig vzpomínal, že se mu s  pomoc-
níky podařilo využít nepřehledné situace a  do  budovy Židovské 
obce v ulici Limanowského číslo 2 dovézt zachráněné zbytky vzác-
ných tkanin, modlitebních knih, kovových předmětů a památek ze 
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Staré synagogy a dalších synagog v Kaziměři, včetně asi 150 tór. 
Pak uvažovali o jejich zakopání do země, ale to by se jim před všu-
dypřítomnými Němci sotva podařilo, inženýr Jakub Stendig proto 
navrhl úkryt v Předpohřebním domě na židovském hřbitově v Je-
ruzalémské ulici. To se zdálo být nejlepším řešením.

Jen díky zmíněnému průvodci Majera Balabana po  židovských 
památkách Krakova jsem si mohl představit, jak vzácnými předmě-
ty byly synagogy vybaveny. Obdobný, ale jistě mnohem podrobnější 
soupis začal v roce 1940 pořizovat i Jakub Stendig, který v židovské 
obci pečoval o památky. Nejdříve se věnoval Staré synagoze, pak sy-
nagoze Remuh, svou práci však nestačil do založení ghetta dokončit.

Ze synagog a modliteben vznikly sklady, například ze Staré sy-
nagogy, nejstarší v Polsku a založené pravděpodobně českými Židy, 
kteří se uchýlili do Krakova po pražském pogromu v roce 1389, se 
stal sklad uniforem. Současně s rozhodnutím o vytvoření „Židov-
ské obytné čtvrti“ vydá starosta města zákaz pohřbívání na největ-
ším krakovském židovském hřbitově v ulici Miódowé i na starém 
židovském hřbitově v Podgórze. Nejstarší židovský hřbitov Remu, 
založený v  roce 1552, kde byli pohřbeni největší židovští učenci 
a  rabíni, zůstal bez jakékoliv péče a  byl soustavně ničen. Utrpěl 
i hřbitov v Miódowé, Medové ulici.

Ředitelství železnice z něj ubralo po celé délce dvacetimetrový 
pruh pro výstavbu drážních budov. Mnohé hroby byly otevřeny 
a vykrádány, nejcennější náhrobky vykupovali krakovští kameníci, 
zaznamenal v poválečné zprávě již zmíněný inženýr Jakub Stendig. 
V  Krakově vystudoval Akademii výtvarných umění, stal se ar-
chitektem. Za 1. světové války sloužil v  rakousko-uherské armá-
dě. Otec byl sionista, ale zakořeněný v polské kultuře, vzpomínala 
jeho dcera Gustawa, matka spíš Evropanka, ale také Židovka, která 
pečlivě dodržovala náboženská pravidla. Také by ráda studovala 
na univerzitě jako její sourozenci Leopold a Bronia, ale otec roz-
hodl, že se jako nejstarší musí věnovat obchodu. Proto obchodní 
škola. Ale studia jazyků se nevzdala.

Inženýr Jakub Stendig řídil snad všechny stavební práce pro 
Židovskou obec. Bezplatně. V  Krakově také založil Židovskou 
řemeslnickou školu, mladí přece musejí mít nějaké povolání.
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Matka Jakubovy ženy se jmenovala Ester. Byla možná první, která 
se po provdání odmítla dát ostříhat a nosit, jak bylo zvykem, paru-
ku. Její muž Salomon, obchodník s krejčovskými potřebami v Kra-
kowské ulici, jí to prostě nedovolil. Ostříhat takové krásné vlasy? 
Nikdy. Sám odmítl nosit chasidskou beranici a nahradil ji jen malou 
čapkou. Gustawin strýc Leopold Infeld vystudoval fyziku na Jage-
llonské univerzitě, ještě před válkou odjel do Ameriky. Díky Albertu 
Einsteinovi dostal stipendium Rockeffelerovy nadace na univerzitě 
v Cambridge, stal se světoznámým teoretickým fyzikem a spolupra-
covníkem Maxe Borna a zmíněného Alberta Einsteina.

Jakub Stendig navštěvoval modlitebnu Tingera na Grodzké uli-
ci, jednu z hlavních, která nás dovede na Rynek Głowny. Založila ji 
zámožná rodina Tingerů, která obchodovala s kožešinami. V pátek 
se s dcerou procházívali po Kaziměři, se zájmem sledovali tančící 
chasidy. Zvláštní svět. Zanikající svět.

Gustawa s  rodiči, matčinou sestrou Broniou, jejím synem 
a  dalšími Krakovany opustili město 4. září 1939. Mířili pěšky 
do lázeňského městečka Busko, asi 80 kilometrů severovýchodně 
od Krakova. Provázely je nálety, sirény, střelba. Z jedné strany pol-
ská armáda, z druhé němečtí okupanti. Když se do města vrátili, 
vystěhovali je z bytu. Němci potřebují místo pro houfně přicháze-
jící soukmenovce.

V květnu 1940 byla založena organizace Židovská sociální své-
pomoc. Název napovídá, že měla pečovat o židovské obyvatele Ge-
nerálního gouvernementu. Bude sídlit v  Józefińské ulici číslo 18 
v bývalé bance, dodnes, potvrzuji, poměrně honosné a reprezenta-
tivní budově. Vedl ji někdejší režisér a divadelní kritik dr. Michal 
Weichert a jedním ze tří představitelů byl dr. Aleksander Biebers-
tein. Provozovala kuchyně, nemocnice, domov sirotků, organizo-
vala peněžní sbírky, obstarávala potraviny. Přebírala a rozdělovala 
peníze, léky a  oblečení od  organizace JOINT (American Jewish 
Joint Distribution Committee – Americko-židovský výbor pomo-
ci) i židovských charitativních spolků. Americká organizace byla 
založena již v roce 1914 s cílem poskytovat materiální a potravi-
novou pomoc běžencům z Ruska. V letech 1939–1945 pomáhala 
lidem z  ghett a  dodávala zbraně a  peníze pro židovskou ilegální 
činnost.
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Německé úřady však Svépomoc v červenci 1942 zrušily a v břez-
nu 1943 ji v mnohem skromnějším domě v Józefińské číslo 2 na-
hradí Jüdische Unterstützung-Stelle s  podobným účelem, ale 
zřejmě lépe kontrolovatelná. Při pozdější likvidaci koncentračního 
tábora v  Płaszówě bude její majetek zabaven a  tím znemožněna 
další činnost.

Začátkem července 1940 byla na  příkaz starosty města Karla 
Schmida (Stadthauptmann der Stadt Krakau) a doporučení gesta-
pa zřízena Židovská pořádková služba, Jüdischer Ordnungsdi-
enst, zkratkou OD, někdy nazývaná také židovská policie. První 
sídlo měla v  ulici Podbrzezie, po  založení ghetta ve  čtvrti Pod-
górze, v  Józefińské 39. Její členy zpočátku vybírala Židovská 
obec. Původním záměrem OD  bylo sledovat dodržování vyhlá-
šek Židovské obce, chránit obyvatele a udržovat pořádek v ulicích. 
Brzy se však ukázala její neblahá role. Z  několika desítek členů 
Ordnungsdienstu, říkalo se jim běžně „odemani“, se až na výjim-
ky postupně stávali poslušní vykonavatelé příkazů okupantů, měli 
na svědomí nejen vyhánění lidí z jejich příbytků, bití, zadržování 
osob bez dokladů nebo skrývajících se, ale často i smrt svých sou-
věrců. Zvláštní skupinu tvořili muži v civilním oblečení, oddělení 
zvané Zivilabteilung, které úzce spolupracovalo s  gestapem. Jed-
ním z jeho úkolů bylo sbírat informace o ŽOB, Židovské odbojové 
organizaci, a odboji vůbec. V Józefińské ulici patřilo k OD i vězení, 
odkud byli Židé zadržení v ghettu posíláni po výslechu do krakov-
ského vězení v ulici Montelupich a následně nejčastěji do Osvěti-
mi. Nutno přiznat, že někteří svým židovským krajanům pomáhali, 
většinou však horlivě plnili rozkazy německých nadřízených.

Vytvořili si síť donašečů a  konfidentů, připravovali seznamy 
Židů určených k  deportaci, přijímali úplatky, nedostatkem jídla 
jako ostatní netrpěli. Zpočátku byli označeni na  rukávu páskou, 
po  čase nosili uniformu, odznak JOD, čepici se žlutým lemem, 
sako zapjaté ke krku a vysoké boty. Gumové obušky. Budou mít, 
především v  ghettu a  płaszówském táboře, velkou moc, trpké-
mu osudu ostatních Židů se však nevyhnou. Koncem března 
1941 se stal jejich velitelem Symche Spira. Před válkou ortodoxní 
Žid, nosící pejzy a vousy, pracoval ve sklárně, hovořil špatně pol-
sky i  německy, jeho mateřským jazykem zůstal jidiš, podobný 
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němčině. Naprosto se změnil, když byl jmenován velitelem. Získal 
velké výhody, měl přístup do kanceláří gestapa. Magistr Tadeusz 
Pankiewicz z lékárny U orla ho později popíše jako neurastenika, 
psychopata se záchvaty zuřivosti. Člověk-stroj, nemyslící robot, pl-
nící rozkazy gestapáků. Sekretářka, dodává ve svých vzpomínkách 
na ghetto, byla jednou z jeho milenek. O přijetí do OD rozhodoval 
právě Spira. A výše úplatku. Jeho bezprostředním nadřízeným byl 
SS-Hauptscharführer Wilhelm Kunde. A  byl to právě Spira, kte-
rý se Szymonem Spitzem, před válkou odsouzeným za  podvody 
do vězení, připravoval seznamy Židů určených k deportaci.

Aleksander Bieberstein, autor knihy o vyhlazení krakovských 
Židů, připomíná například osud svého známého, dr. Wilhelma Ar-
mera, který dříve bydlel ve středu Kaziměře, v Miódowé ulici. Pra-
coval jako lékař a jeho úkolem bylo mimo jiné potvrdit, že zatčený 
je Žid. Litoval, že se k OD hlásil, chtěl se tak pokusit zachránit svou 
ženu a  jedinou dceru. Ostatním Židům se snažil pomáhat. Dok-
tor Bieberstein mu nabízel falešné maďarské doklady, téměř jistou 
naději na záchranu, Armer odmítl a s rodinou později skončí jako 
ostatní příslušníci OD – budou zastřeleni v Płaszówě.

V polovině srpna 1940 vyhlásil Hans Frank, že město Krakov 
je nutné zbavit „židovského charakteru“. Vysidlování z města za-
čalo už v polovině května, do října opustilo město asi 30 000 Židů, 
místo svého budoucího pobytu si mohli zatím ještě svobodně vy-
brat. Celkový počet židovských obyvatel se však zvýšil na 70 000–
80 000, protože do města přicházeli naopak lidé z okolí, ze Slezska 
a Lodže. Krakov se jim zdál bezpečnější, měli pocit, že se tu spíš 
ztratí, že nejsou tolik na  očích. Židovská obec jim pomáhala 
hledat ubytování. Počet židovských obyvatel města se tak neustále 
proměňoval, někteří, většinou zámožnější a  mladší, z  města 
odcházeli s  nadějí, že na  venkově nebo na  východě bude jejich 
život klidnější. Všechna čísla o počtu Židů v Krakově a okolí jsou 
však nepřesná, prameny se různí, i v ghettu budou později žít, spíše 
se skrývat, osoby nikde neregistrované, bez průkazu totožnosti.

Na  podzim začaly německé úřady vydávat nové průkazy to-
tožnosti, takzvané kenkarty. Znamenaly také povolení poby-
tu ve  městě. Pro Židy měly žlutou barvu. Fronty v  ulici Lubicz 
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byly nekonečné. Ti, kteří po posouzení důležitosti své práce po-
volení k pobytu nedostali, se museli začátkem prosince 1940 při-
hlásit na  příslušném úřadě k  „dobrovolnému odchodu“, přesněji 
k nucenému vysídlení. Do dočasného tábora si mohli vzít pouze 
zavazadlo o váze do 25 kilogramů, potraviny na tři dny a 2000 zlo-
tých. Byty uzamknout, klíče odevzdat. K 15. březnu 1941 bude vy-
dáno přibližně 12 000 žlutých kenkaret. Do konce měsíce opustilo 
město asi 41 000 jeho židovských obyvatel. Transporty směřovaly 
nejčastěji do oblasti Lublinu a Varšavy. Rovněž začátkem prosince 
1940 vyzvaly okupační úřady Židovskou obec k odevzdání všech 
liturgických předmětů ze zlata a stříbra.

V lednu 1941 vyhlásily úřady pro Židy neobvyklou pracovní po-
vinnost – museli po 12 dní a 8 hodin denně odklízet sníh z ulic 
města. Za každý odpracovaný den dostali do průkazu razítko, kdo 
jich koncem ledna neměl 12, hrozilo mu jeho odebrání. V ulicích 
každý den shrabovalo a odváželo sníh až 2500 mužů. Stejná povin-
nost, ale osmidenní, se zopakuje také v únoru.

V knize Apteka w getcie krakowskim (Lékárna v krakovském ghet-
tu) připomíná magistr Tadeusz Pankiewicz rozhovor s Wilhelmem 
Kundem v lékárně U orla. Řeč přišla i na Symche Spiru. Proč si ge-
stapo vybralo za velitele Židovské pořádkové služby – Ordnungsdi-
enstu právě jeho? „Z  psychologických důvodů,“ odpověděl mu 
jednoduše Kunde. „Kdyby byl na jeho místě vzdělaný a inteligentní 
člověk, nebylo by to ono. Místo aby nám šel na ruku, pořád by ztě-
žoval práci. Jako doktor Rosenzweig. Byl nerozhodný, nechtěl a ne-
byl schopný pracovat tak, jako Spira nebo Gutter. Ty si bylo možné 
koupit novou uniformou, kterou se odlišili od ostatních. Mohli vol-
ně opouštět ghetto, ale nenapadlo by je utéct. Bylo zapotřebí vzbudit 
v nich pocit velikosti a moci… Spira nepřemýšlí a na nic se neptá, 
rozkaz je pro něj vším, pracuje horlivě a spolehlivě,“ dodal Kunde.

Symche Spira, Mojzesz Feiler a  jejich pomocníci z OD zřejmě 
provedli i veřejnou popravu oběšením sedmi neznámých Poláků 
26. června 1942 v  ulici Wodna nedaleko płaszówského nádraží, 
kteří byli obviněni ze sabotáže na železnici. Druhá veřejná poprava 
jedenácti  mužů, podle jmen rovněž nevinných Poláků, proběhla 
na předměstí Wola Duchacka 1.  července, důvodem byla odveta 
za  zastřelení příslušníka kriminální policie Jerzyho Orlowského 
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v blízkém Prokocimu. Také tady postavili šibenice muži OD, ten-
tokrát za asistence Němců. Vzpomínkové pomníčky na obou mís-
tech v poválečných letech oznamovaly, že oběšení muži byli oběťmi 
německých okupantů. Pokud jsou dochovaná svědectví nepochyb-
ná, byla to promyšlená součást německé antisemitské propagandy: 
členové OD, Židé, postavili šibenice a dávali smyčky na krk Polá-
kům. Veřejně. Krakované se to jistě dověděli. Ano, mnoho Poláků 
se k Židům chovalo netečně, neměli je z různých důvodů rádi už 
dávno, udávali je. Ale také bylo hodně těch, kteří jim s nasazením 
vlastního života pomáhali, kteří je ukrývali. Názorně o tom svědčí 
počet ocenění Spravedlivý mezi národy.

Jiný příběh. V krakovské čtvrti Podgórze se stal zástupcem veli-
tele Schutzpolizei, německé ochranné policie, Vídeňák s neobvyk-
lým příjmením Oswald Bousko. A s neobvyklým osudem. Chlubil 
se, že je jedním z prvních Rakušanů, kteří vstoupili do služeb SS. 
Lidem v  ghettu pomáhal, jak mohl, vzpomínal Aleksander Bie-
berstein. V útěku, obstarávání potravin, předávání zpráv. Odmě-
nu nečekal. Když měl v červenci 1944 odejít na frontu, podařilo se 
mu ukrýt v nemocnici. Po několika týdnech však zbýval jen útěk. 
S dvěma židovskými dětmi se skrýval u polské přítelkyně ve městě. 
Aby zmátl policejní pátrání, napsal svému veliteli dopis, že se do-
stal jako rukojmí do rukou partyzánů, ale neví, kde se nachází. Jeho 
život závisí na tom, zda budou Poláci odsouzení k smrti popraveni. 
Policie ho po usilovném pátrání zadržela ve chvíli, kdy se chystal 
překročit hranice. Převezli ho do  krakovského vězení Montelu-
pich. Snažil se předstírat duševní nemoc, ale marně. Po několika 
týdnech byl německým vojenským soudem v Gdaňsku odsouzen 
v prosinci 1944 k nejvyššímu trestu.

Oswalda Bouska připomíná také Tadeusz Pankiewicz. Po dvou-
denní službě v lékárně odcházel z ghetta do města. Už dříve ho je-
den ze  starých německých policistů varoval – příslušníkům SS je 
jedno, že jste árijec, že máte povolení k pobytu v ghettu, můžou si 
tu dělat, co chtějí. Neposlechl, odcházel sám, bez policejního dopro-
vodu, opuštěnými ulicemi a kolem strážních stanovišť. Nikdo si ho 
moc nevšímal. Neměl na rukávě pásku s Davidovou hvězdou, pova-
žovali ho samozřejmě za Němce. U výchozí brány ho zastavil vyso-
ký poručík. Bylo mu okolo čtyřiceti, měl světlé vlasy, oválnou tvář, 
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hluboké oči. Prohlíží si osamělého chodce, žádá o doklady. Vrací je 
a začíná nadávat. Křičí. Lékárník mu moc nerozumí, protože mluví 
vídeňským dialektem. Konečně mu dochází – ten policajt mu vyčí-
tá, že opouští ghetto bez doprovodu německého policisty. Mohli ho 
přece na místě a bez varování zastřelit. Tadeusz Pankiewicz nechá-
pal, proč mu záleží na jeho životě. Vždyť se neznají. Přes ten křik, 
přiznával si, mu byl ten důstojník docela sympatický. Radil mu, aby 
příště zavolal na strážnici a vyžádal si doprovod. Později se dově-
děl nejen jeho jméno. Utekl z kláštera a vydal se na cestu po světě. 
Prošel pěšky celou jižní Evropu, a když se vrátil do Vídně, dal se 
do služeb policie. A stal se, jak už víme, nadšeným národním soci-
alistou a tajným příslušníkem SS. Po anexi Rakouska obrátil – a stal 
se nepřítelem Hitlera. Křik nejlíp maskuje to, co si skutečně myslím 
a dělám, vysvětloval Oswald Bousko těm, jimž věřil. S jeho činem se 
Němci nemohli smířit a připisovali mu každý další útěk Židů z ghe-
tta. Co se asi stalo se dvěma židovskými dětmi?

V Krakově však zatím ghetto není.
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13. III. 1943–13. III. 1946, Kraków 1946.
DUDA, Eugeniusz, La Cracovie juive, Kraków 2014.
FIKEJZ, Radoslav, Oskar Schindler: (1908–1974), Svitavy 1998.
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Autor literatury faktu, píše však i  prózu a  poezii. Jako publicis-
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-německou sbírku Hořce voní arnika. Jiná Šumava (Bitter duftet 
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V roce 2015 se zúčastnil literárního pobytu v Krakově, který 
podpořil Mezinárodní visegrádský fond.
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