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Gretka čili Aninka 

Podle rodného listu se jmenuji vlastně Grete Hofmeister, proto

že jsem se narodila 11. září 1929 ve Vídni. Byly jsme taková nor

mální židovská pracující rodina. Tatínek byl zaměstnán v něja

kých novinách, a co přesně dělal, nevím. V roce 1938, když 
" 

Rakousko obsadil Hitler, jsme utekli do Ceskoslovenska. Nešli 

jsme celá rodina najednou, ale každý zvlášť, maminka s dětmi a 

tatínek sám, naši to považovali za bezpečnější. My jsme utíkali 

přes Mikulov, tatínek jinudy a sešli jsme se potom v Brně. Měla 

jsem ještě o rok mladší sestru. Na otázku, jestli jsme se v Brně 
usídlili, odpovídám, že se s tím vůbec nepočítalo. Moji rodiče šli 

totiž hned ilegálně dál, do Palestiny, a podobných rodin jako naše 

byly asi dvě nebo tři desítky. Asi třicet dětí tam zůstalo v nějakém 
dětském domově, protože to bylo příliš nebezpečné, děti, myslím, 

..., 

se vůbec nesměly brát s sebou, jednoduše je tam nechali. Cekala je 

moc obtížná cesta, vlaky, loděmi, bez povolení od Britů, jejichž 
mandátní území to bylo, prostě všechno ilegální a dobrodružné. 

Nakonec se rodiče do Palestiny přece jen dostali, psali nám do to

ho domova, kde to bylo docela hezké, a měly jsme jít za nimi. Ně
kterým dětem se to pak ještě podařilo, ale většině ne. Když potom 

i Československo Hitler anektoval, náš domov zavřeli a nás odstě
hovali v Brně do židovského sirotčince na Legionářské ulici. Pro 

nás to bylo velice těžké, protože jsme neuměly česky - já jsem po
chopitelně chodila předtím ve Vídni do německé školy -, sirotci 

jsme taky nebyly a děti jsou k sobě navzájem velice kruté, nepřijí
mají jen tak někoho cizího a jiného. Až teprve, když jsme se nauči

ly časem trochu česky, to bylo lepší. V tom brněnském sirotčinci 

jsme se pak taky trochu učily, měly jsme nějaké hodiny, ale moc se 
na to nepamatuji, pro židovské děti pak byla škola stejně brzy za
kázána. Dodnes vzpomínám, jaké to tam bylo hrozné: měly jsme 
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hlad, dávali nám ošklivé tresty. Hlavně tamní vedoucí byla moc 

zlá, dělala nějaké černé obchody s jídlem pro děti, a tak nás pak 

všech.ny za trest poslali jedním z prvních transportů do Terezína. 

Já nevím, jak pro ostatní, ale pro nás dvě to bylo vlastně vysvobo

zení. Tam jsme na tom najednou byli všichni stejně, všichni vězňo

vé. Já si vůbec myslím, že se často zapomíná na to, co bylo před 

koncentrákem. Když jsi šel po ulici a měl jsi hvězdu a najednou ti 

tvoje přítelkyně nebo někdo ze školy, když jdeš třeba kolem parku, 

neřekne ,,Ahoj'', protože máš tu hvězdu a takové věci, což bylo pro 

dítě ... Jak to vysvětlíš dítěti? Tohle není dost zachycené, zpracova

né a zdokumentované. To další, ty koncentráky atd., o tom se už 

hodně ví, ale o tomhle málo. 

Do Terezína jsme přišly se sestrou na začátku roku 1942, kdy 
tam bydleli ještě někteří původní obyvatelé, Češi; celý Terezín teh

dy nebyl jen ghetto, vystěhovali je až později. Pro děti taky ještě 

nebylo nic zorganizované a byly jsme ubytovány v nějakých nor

málních kasárnách. Moji příbuzní šli už předtím různými trans

porty do Polska, jen jedna křesťanská teta zůstala v Brně, ještě žije 

a nedávno jsem ji navštívila. Když zřídili v Terezíně dětské domo

vy, tak jsem bydlela v L 410 na ,,heimu'' 25. Ten ,,heim'' - domov -

byl velice zvláštní, protože jsme se v něm zabývaly hlavně umě

ním. A měly jsme takovou - nevím, jak ji nazvat - ,,betreuerin'' čili, 

jak jsme to počešťovaly, ,,betreuerku'', co se o nás starala, opatrov

nici, myslím, že se jmenovala Magda Weissová. Tu taky zajímalo 

především umění, ale musela potom do transportu a dostaly jsme 

novou, Lauru Šimkovou. Všichni jsme byli proti ní, protože ta jako 

zabrala místo té předchozí - milované, ale pomalu taky získala 

všechny děti na svou stranu, přesto že chtěla, abychom si čistily 

zuby, stlaly postele a takové hlouposti, které jsme přece nechtěly 

dělat, ale dělat se to muselo. Holky si psaly deník a já, protože jsem 

byla tehdy, už nevím proč, na marodce, jsem jí ho dala přečíst jako 

poslední a ona mně adoptovala, protože my jsme tam neměly rodi-
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če, a rozhodla se, že se o mě bude starat. To se v Terezíně tak děla

lo, že kdo tam nikoho neměl, že dostal někoho, aby se o něj staral> 
nějakou takovou betreuerku nebo i1ěkoho jiného. Jestli byla tehdy 
Laura stará nebo mladá, to nemůžu říct: pro nás, kterým bylo teh
dy dvanáct nebo třináct, byl každý dvacetiletý už starý. Určitě ne
byla stará, byla vychovatelka a já jsem s ní pak šla dál do tran.spor
tu a i ona dokázala přežít, ale už umřela. Co se týče toho - nevím, 
jestli je správné tomu tak říkat, byly jsme ještě děti - umění, kte
rým jsme se na té ,,Pětadvacítce'' zabývaly, tak psaly jsme, malova
ly jsme, hrály jsme divadlo, zpívaly. Já jsem byla hlavně na muzi
ku, říkali, že mám hudební nadání. Zpívala jsem potom i mimo 
domov ve sboru, když tam dirigent Rafael Schachter uvedl Verdi
ho Rekviem, ale taky jednoho kluka v Kouzelné flétně od Ivlozar
ta, ve Figarovi jedno dítě, co přinese květiny a taky v Prodané ne
věstě, tu umím dodneška křížem krážem zpaměti . Karel Berman, 
po osvobození člen Národního divadla, v ní zpíval Kecala. A ten 
nám taky na takovém starém harmoniu hrál všelijaké věci, třeba 
Hubičku a různé opery, a tak jsme poznávaly hudbu. Některé děti 
se víc zajímaly o malování, některé víc o muziku. A já se tím dosta
la do toho slavného Brundibára, o kterém se dnes tak často hovo
ří, když tam tehdy ,,Baštík'' - Rudi Freudenfeld - tu dětskou operu 
spolu s Hanušem Krásou dávali dohromady. Rafael Schachter mu 
o mně řekl a doporučil mě . Než jsem odjela transportem do Osvě

timi, tak jsem zpívala v Brundibárovi Aninku, to je tam hlavní 
ženská, tedy dětská dívčí role. Pepíček byl Péťa Muhlstein, Bejček 
byl Brundibár. ,,Za ruku vedl Aninku, máme nemocnou mamin
ku ... " se tam zpívá. Nejmenovala se tam Anuška ani Anička, ale 
Aninka, aby se to rýmovalo na maminku. Aninka - maminka. Zpí

vala jsem to při premiéře a potom ještě mockrát, dodneška to 
umím taky nazpaměť, přeložila jsem to do hebrejštiny a tady v Iz
raeli jsme to uvedli s dětským sborem Hudební akademie. A hrálo 
to tady už několik souborů. Také němečtí gymnazisté z Freiburgu 

KOHN, Pavel. Zámky naděje: děti Přemysla Pittra vzpomínají. 2. vyd. Chomutov: L. Marek, 2011, 310 s. ISBN 978-80-87127-30-8. 



250 

to v Izraeli uvedli v režii jejich učitelky, řádové sestry, která u nás 
sháněla libreto a muziku a upravila si to a přeložila do němčiny> a 
pak v němecl<é sekci Jeunesse musical inscenovali Brundibára ve 
třech řečech, _německy, polsky a česky a hrálo se to v Berlíně, v Pra
ze a ve Varšavě a já jsem při tom trochu asistovala, protože oni mě 
zvalj, vždycky chtěli vědět, jak to probíhalo tehdy v Terezíně, a tak 
jsem o tom těm dětem vyprávěla, mluvila jsem se třemi Aninka
mi, ale do Polska jsem nejela, ,,das habe ich mir geschenkt''. Nejza
jímavější pro mne bylo jedno setkání ve Wupperthalu, kde to na
studovaly skutečně samy děti bez profesionálních muzikantů: 
pozvali mě na hodinu němčiny, ale byly tam i turecké děti a děti 
z Pákistánu i jiných národností, jak ted' v Německu žijí, a tak jsem 
jim řekla: ,,Podívejte se kolem sebe, není to docela zajímavé, když 
nevypadáme všichni stejně, když nemáme všichni jen blond vlasy, 
a bud'te zvědavé, ptejte se, to je v mých očích ta pravá cesta k tole-

. (( 

ranci ... 
Ale abych se vrátila nazpátek do Terezína, kde jsem samozřejmě 

jen nezpívala. Pracovala jsem tam v zemědělství . Jídla tam bylo 
málo, ale na to jsem už skoro zapomněla . Nevím, ale snad kvůli 
tomu zpívání jsem se dostala do transportu až poměrně pozdě, 
v říjnu 1944. Zařadili moji sestru a mě, jak už jsem říkala, spolu 

"' s Laurou Simkovou, která byla jako moje maminka, starala se o mě 
jako bych byla její dcera, a bylo to mezi námi takové, že kdybych se 
do transportu dostala jen já, tak ona by se byla určitě dobrovolně 
přihlásila, aby šla taky. Vlastně i po válce se o mne starala, rok 
jsem u ní bydlela, například mě dala do anglické školy, což jsem 
vůbec nechtěla, toužila jsem být jako všichni ostatní, přímo jsem 
zuřila, chtěla jsem jít do české školy, ale ona řekla : ,,Máš rodiče 
v Palestině, musíš se učit anglicky'', - hebrejsky se tehdy učit ne
mohlo - ,,budeš to potřebovat a potom, jestli se sem budeš chtít 
někdy vrátit, tak se vrátíš, ale ted' máš povinnost jet do Palestiny.'( 
Dodneška jsem jí za to vděčná, že mě k tomu donutila. 
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V Osvětimi na rampě nás se sestrou rozdělili, jedna napravo, 

druhá nalevo, já jsem nevěděla, proč a co, dneska už víme, co to 

znamenalo. Sestra byla mladší, ale byla na tom tělesně stejně jako 

já, byly jsme obě už tři roky v Terezíně, takže jsme moc silné neby

ly ani jedna ani druhá, to byla prostě náhoda, že jsme se každá 
...., 

dostala na jinou stranu. Rvali na nás ,,los, los'', hnali nás a najed-

nou jsme se ztratily. Já jsem měla to velké štěstí, že jsem byla 

s Laurou, šly jsme celý čas spolu. Po nějakých těch procedurách, 

o kterých už snad není třeba mluvit, nás poslali do Óderanu, což 

bylo takové menší město mezi Drážd'anami a Chemnitzem, tam 

byla velká muniční továrna, do které nás zavřeli a kde jsme praco

valy. Vyráběly se zde náboje a podobné věci, dělaly jsme u něja

kých strojů, už se přesně nepamatuji, co to bylo, ale když se tam 

něco dalo obráceně, tak to bylo jako sabotáž a chvilku trvalo, než 

se ten soustruh, nebo co to bylo, dal zase do pořádku, což jsem 

občas riskovala, abych si odpočinula . Z Čech nás bylo dvě stě žen a 

dvě děti, já a Hanka Poláková, a pak nějaké ženy z Mad'arska a Pol

ska. Zažily jsme tam i hodně náletů. V tom případě nás Němci za

vřeli, šli do nějakých svých krytů a nás tam nechali. Z oken jsme 

se dívaly na letadla, jak shazují bomby, a měly jsme vždycky straš

nou radost . Člověk si neuvědomuje, že by ty bomby mohly taky 

padat na něj. Těšily jsme se, že už bude brzo konec. Když se potom 

přiblížila fronta, vytáhli nás z továrny, naložili do dobytčích vago

nů a křížem krážem vozili, až jsme se dostaly někam do Čech, kde 

nás z vlaku vyhodili a musely jsme mašírovat až do Terezína. To 

bylo brzo na jaře v pětačtyřicátém roce a Rusové nás tam osvobo

dili. 
Byly jsme na tom fyzicky dost špatně, ještě nám z Osvětimi ani 

nenarostly vlasy. V Terezíně jsme myslím byly pár dní v nějaké 

karanténě. Pruhované vězeňské šaty jsme neměly, ty nám v Osvě

timi nedali, protože jsme tam byly jen krátce, oblékli nás do sta

rých hadrů, já měla takové fialové šaty a dlouho potom jsem fialo -
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vou nemohla ani vidět - a právě Lauře se podařilo zorganizovat, 

abychom my, děti, šly do nějakých ozdravoven. A tak jsme se do-
..., 

stali rovnou z Terezína k Přemyslu Pittrovi, kluci na Stiřín a holky 

do Olešovic. Laura mezitím sháněla pro sebe a pro mne byt, že 

budeme bydlet spolu. Ona měla ještě sestru, která zůstala až do 

konce v Terezíně, a já jsem potom bydlela s nimi. 

Ty zámky, kam jsme se dostaly, to byl pro nás skutečný zázrak. 

Vidět něco tak krásného, dnes bych řekla civilizovaného, bylo pro 

nás děti jako pohádka. Když přijdeš z koncentráku a vidíš zrcadla 

a všechen ten lesk a knihy, já jsem tam hned z knihovny ukradla 

německou knjhu od Jacoba Wassermanna, protože to bylo tak 

ohromné, mít v ruce knihu, která je jako tvoje, protože ona vlastně 

de facto nikomu nepatřila, ty záml<y zabavili nějakým Němcům, 

které odtamtud vystěhovali. A Pitter? To byl skutečně jiný svět . To 

byl člověk ne snad zázračný, ale tak čistý a trošku taky naivní, 

bych řekla. Jedna věc : já jsem na mou duši věděla, že je to dobrý 

člověk, ale když on nám začal vyprávět o smrti, tak to bylo trochu 

- já bych nechtěla říci směšné -, ale trošku divné pro někoho, l<do 

přišel z Osvětimi . Ani tak moudrý člověk jako Přemysl Pitter si 

ovšem nemohl představit, co ty děti viděly a zažily, protože to 

opravdu až dodneška sotva může někdo pochopit. Já si dodnes 

pamatuji, že když nám vyprávěl o smrti, tak říkal, že to je něco 

takového jako lehkého, přirozeného a že použil takový obraz, že 

smrt je jenom taková změna, takový přechod, nic definitivního, že 

zanecháváš za sebou něco, co ti zůstane, co ti nikdo nevezme, a 

jdeš dál. Jenže když se někdo vrátí po třech nebo třech a půl letech 

z koncentráku a někdo ti takhle líčí, co je to smrt, tak je v tom 

snad křesťanská nebo nějaká jiná víra, ale i hodně nepochopení 

toho, co ta druhá strana prožila a na vlastní oči viděla. Na Olgu 

Fierzovou se moc nepamatuji. On na nás dělal veliký dojem, když 

mluvil, bylo naprosto jasné, že je přesvědčen o tom, co říká, že to, 

co říká, a jeho osoba jedno jsou. V tom byla jeho velikost. 
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V dubnu 1946 jsem odjela ještě s několika dalšími dětmi z Pra

hy do Palestiny. Vlakem jsme jely do Paříže a do Marseille a od

tamtud pak po Středozemním moři lodí do Palestiny. Problémy 

s certifikáty pro přistěhovalce jsme neměly, všechno bylo legální, 
..., 

povolené britskou mandátní správou, Cervený kříž nám dal všech-

ny doklady, které jsme potřebovaly. Byly jsme děti, které v Palesti

ně měly rodiče, sourozence nebo jiné rodinné příslušníky. Od Jo

intu jsme na cestu obdržely nějaké peníze, a když jsme dorazily do 

Paříže, tak jsme si tam hned koupily velké knihy reprodukcí z Lou

vru a různé umělecké publikace, byly velice těžké, a tak jsme je 

nesly na hlavě po celém Champs-Elysée a byly šťastné . Zase jsme 
měly něco, co nám patřilo. Že jsme ty peníze dostaly na jídlo a jiné 

potřebné věci k životu, na to jsme nemyslely: jídlo pro nás nebylo 

důležité, věděly jsme ze zkušenosti, že se to bez něj dá vydržet. 

V Palestině jsme přistály v Haifě, kde byla právě nějaká stávka či 
co, a tak nás poslali do nějakého lágru, tedy ne, to není správné 

slovo, do nějaké ubytovny u Haify, kde jsme měly čekat, až si nás 

někdo vyzvedne. 

Pro mne tam přijeli rodiče, se kterými jsem si předtím pochopi-
.... 

telně dopisovala a kteří na mě čekali. Zili v Chederá, což byla ten-

krát ještě za britského mandátu větší vesnice nebo maloměsto 
u moře. Tatínek pracoval jako ,,foreman'' v takovém anglickém 

kempu a maminka byla doma, neměli byt, měli jen malý pokoj a 

kuchyň v domě u jednoho člověka. Byla jsem u nich asi půl roku a 
pak jsem utekla, já jsem se chtěla učit a toužila jsem po městě ... 

Tedy přesně to bylo tak, že jsem dostala stipendium do Tel Avivu, 

jako že mám hezký hlas a absolutní sluch a co já vím, ale já jsem 
v Tel Avivu žít nechtěla a šla jsem do Jeruzaléma, kde jsem měla 
štěstí, že jsem se dostala k nějaké ženě, která hledala někoho, kdo 

by hlídal jejího malého synka. Tam jsem mohla bydlet a dělat ta
kového ,,baby-sittera'' a chodit na konzervatoř. Jenže tu jsem ne

dodělala, jako jsem nedodělala vlastně žádnou školu - oficiálně 
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mám de facto jen dvě třídy obecné. Vždycky do toho něco přišlo, 

třeba v případě té konzervatoře vypukla válka a já nemohla pokra
čovat. Mezitím jsem se ale dobře naučila asi čtyři pět řečí a absol
vovala hudební výchovu a asi třicet let jsem pracovala v izrael
ském rozhlase Kol Izrael, kde jsem byla zodpovědná za cizojazyčnott 
katalogizaci hudebních nahrávek a za hudební archiv, nákup za
hraničních desek atd., až jsem sla do důchodu . A taky jsem byla 
členkou hudebního akademického sboru, který byl velmi profesio
nální, a kde jsem zpívala. Tak jsem zůstala ,,věrná sobě''. 

..., 

Můj zemřelý manžel se sice narodil v Berlíně, ale vyrostl v Ce-
chách, v Izraeli pracoval na Hebrejské univerzitě v archivu rukopi
sů, psal, překládal atd. atd., ale žil vždycky v anonymitě a tu bych 
ani ted' nechtěla porušit. Byli jsme spolu třicet let, moc dobře jsme 
si rozuměli, všichni se u nás cítili jako doma, ať to byli feláhové, 
beduíni, umělci nebo univerzitní profesoři. A byli jsme asi jedni 
z prvních, kteří jsme hostili německé studenty, bydleli u nás v jed
nom pokojíku. V určité době, v šedesátých letech, nás velice zají
malo, chtěli jsme vědět, co si o věcech opravdu myslí a jací jsou. Na 
názory jejich rodičů či babiček jsme zvědavi nebyli, ty jsme pozna
li a nechtěli se jimi znovu zabývat. Já jsem předtím v Německu 
nebyla, až můj manžel mě tam pak vzal. A zjistili jsme, že mladí 
Němci na tom, co se stalo, skutečně nenesou vinu a že mají velmi 
silně vyvinutý pocit svědomí, mnohem víc než třeba Poláci. Já 
jsem ted' ochotna jezdit do Německa, a taky to dělám, a mluvit 
tam s mládeží jako ,,zeitzeuge'', svědek toho, co se stalo. Říkám 
jim: ,,Ptejte se mě na to, co chcete vědět. Reálie si můžete přečíst 
v knihách, ale já jsem určité věci sama na vlastní kůži zažila a 
o těch vám mohu vyprávět něco, co třeba v knihách nenajdete." 
.., 

Casto se mě ptají na hudbu v Terezíně, kvůli tomu tam většinou 
jsem. Ale jednou se mě taky někdo zeptal, co si myslím o fašismu 
v Německu. A já jsem jim řekla, že jsem proti každému fašismu, ať 
je kdekoli, a taky proti tomu našemu, protože i u nás existuje. Byli 
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z toho trochu paf. Ale proč bych to neřekla, když je to můj názor. 

V Izraeli jsem taky dělala různé programy v televizi a hovořila 
o těchto věcech, protože i tady mládež už nechce vidět jen mrtvoly 
a hromady kostí, a je přece lepší s někým, kdo takové zkušenosti 
má, mluvit a nechat si věci vysvětlit. Jednou se cosi natáčelo v ja
kési škole s uměleckým zaměřením, kde se hodně maluje, a já jsem 
jim řekla: ,,Byly jsme děti jako vy." ,,Děti jako vy'' se jmenoval i ten 
pořad. A ukázali jsme jim obrázky, které malovaly děti v Terezíně, 
a pak i animovaný film, který z toho vznikl. A někdo se tam rozči

loval: ,,Jak je možné, vzít takovou věc, kterou někdo vytvořil, a 
použít ji k něčemu úplně jinému?'' ,,A vidíš, právě tím ty obrázky, 
na které by se třeba už zapomnělo, dále žijí, protože je někdo vzal 
a vytvořil z nich něco jiného,'' vysvětlila jsem své stanovisko. 
Vznikla z toho debata a to je myslím vždycky dobré: otevřeně o vě

cech diskutovat. 
Ještě bych něco chtěla říct: Jehuda Bacon o mně říká, že jsem 

nebo jsem byla komunistka. Tak to bylo tak: on - když nám bylo po 
válce patnáct nebo šestnáct - hledal tatínka-Boha, já spravedlnost. 
Říkal o mně, že jsem komunistka, a já zase o něm, že se považuje 
za papeže nebo co. Tak jsme se přeli. Ale já jsem skutečně měla 
z tehdejších komunistů ten nejlepší dojem, protože jsem v nich 
viděla idealisty: že chtějí spravedlnost a dát každému stejnou 
možnost, aby se rozvinul. To se mi líbilo, to mě lákalo. Ale v komu
nistické straně jsem nikdy nebyla ani v komunistickém Svazu čes

ké mládeže. Abych byla zase přesná: chtěla jsem se přihlásit, ale 
Laura řekla: ,,Ty se jdi učit hudbu, v té je tvůj talent a budoucnost a 
nech politiku!'' A já jí dodneška děkuji za to, že mě vlastně duševně 
stvořila. Ona sama komunistka byla - a moc těžce nesla, jak to 

v 

s komunismem dopadlo. Chtěla jsem ji v Ceskoslovensku někdy 
v šedesátých letech navštívit, ale měla jsem jen izraelský pas a ne
šlo to. To zas komunistům nikdy neodpustím, že mě tam nepusti
li. Jednou jsem byla ve Vídni a chtěla jsem tam jet jen o víkendu, 
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už jsem jim dala svou fotografii a zaplatila jsem nějaké peníze na 

autobusové stanici - ty mi potom vrátili, ale fotografii ne - a přes 

hranice mě přejít nedovolili. Takže jsem Lauru neviděla - a ona 

mezitím zemřela. Po převratu 1989 jsem byla v Čechách už něko
likrát, poprvé myslím v devadesátém roce, jeli jsme s americkými 

přáteli do Karlových Varů a taky do Terezína, jenže tam tehdy ješ

tě žádné Muzeum ghetta nebylo, tak jsem jim toho moc ukázat 

nemohla. Ale ted' je už všechno jiné a Praha je zkrátka Praha. 
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