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ýlánek
Autor: Veronika (další þlánky tohoto autora)
Zatímco první film þtyĜdílné dokumentární Ĝady Zapomenuté transporty sklidil pozitivní ohlas kritiky,
získal Trilobita a vstupuje do þeské distribuce, na svou premiéru se chystá druhý film této série.
Zapomenuté transporty: Do BČloruska seznamují diváky s další neznámou kapitolou dČjin holocaustu - a to
transporty ŽidĤ z ýech a Moravy do ghetta v Minsku a vyhlazovacího tábora Malý Trostinec. Ze sedmi tisíc
tam deportovaných þeských ŽidĤ se konce války doþkalo pouhých dvacet dva.
SvČdci, se kterými režisér Lukáš PĜibyl mluvil pĜi natáþení, líþí BČlorusko mezi lety 1941 a 1944 jako
apokalyptickou krajinu s nocemi ozáĜenými plameny ze stovek vypalovaných vesnic a pĤdou doslova prosycenou
krví bezpoþtu obČtí. Váleþné BČlorusko bylo zemí, kde rozvaliny zcela zniþených mČst lemovali obČšenci, kde
prašné cesty kĜižovaly pojízdné plynové komory pĜezdívané „dušehubky“ a v hlubokých lesích se pĜemnožili
„obrovští vlci, vlci lidojedi“, živící se masem zavraždČných z masových hrobĤ...
„Když už ten vlak nČkolik hodin stál, Ĝekli jsme si, že je to koneþná stanice. Tak jsme našli odvahu a odhrnuli
záclony a to, co jsme vidČli, se slovy nedá vypovČdČt. Byla tma, svČtla svítila a na každém kandelábru visely dvČ
tĜi divné vČci. NechtČli jsme vČĜit zraku, že to, co tam visí, jsou lidská tČla...,“ Ĝíká hned na zaþátku filmu jeden z
þeských deportovaných do Minsku.
V místech, kde lidský život mČl cenu kulky, mČli nejmenší šanci Židé, kteĜí pĜijeli transporty ze Západu. Bez
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znalosti jazyka a místních pomČrĤ nemohli doufat v pomoc obyvatel. Neustále zmenšující se hrstce ŽidĤ, kteĜí
nebyli zlikvidováni hned po pĜíjezdu, se jako jediná možnost jevil odpor v Ĝadách partyzánĤ. Ti ale pĜijímali jen
ozbrojené. NČkterým jednotlivcĤm se útČk do partyzány ovládaného území pĜeci jen zdaĜil, tĜeba i s pomocí
slovenských vojákĤ, kteĜí byli na východní frontČ nasazeni po boku nČmecké armády a jejich úkolem byl právČ
boj proti partyzánĤm. Na každý takový pĜípad však pĜipadaly stovky a tisíce lidí, kteĜí zahynuli. Jen nČkolika se
podaĜilo po likvidaci ghetta v Minsku pĜežít cestu pĜes vyhlazovací tábor Majdanek v Polsku a Ĝadu koncentrákĤ
v NČmecku až do osvobození.
Zapomenuté transporty: Do BČloruska pĜedstavují absurditu války, neþernobílost situací a omezené možnosti
volby lidí v pasti dČjin. Obsahují pĜíbČhy nezmČrné brutality a sadismu, ale i neokázalého hrdinství a pĜátelství.
Dozvíme se o psychopatech, kteĜí vraždili „pro uklidnČní“, ale i nČmeckých dĤstojnících, kteĜí se ŽidĤm snažili
pomáhat. O partyzánském pohrdání smrtí, stejnČ jako o nepotlaþitelné vĤli žít.
Lukáš PĜibyl natáþel svĤj þtyĜdílný cyklus Zapomenuté transporty dlouhých sedm let. Pro výsledných šest
hodin série (4 x 90 minut) poĜídil ve více než dvaceti zemích tĜí kontinentĤ okolo 260 hodin záznamu
rozhovorĤ s lidmi, kteĜí pĜežili skoro neznámé tábory a ghetta na VýchodČ: v Lotyšsku, BČlorusku, Estonsku a
oblasti Lublina v Polsku. Názvy míst, kde umíraly stovky až desetitisíce lidí – jako napĜíklad Malý Trostinec,
Jägala, Kalevi Liiva, Ereda, Kaiserwald, Zamošþ þi Sawin, dnes málokomu nČco Ĝeknou. Je tomu tak, protože o
nich nemá témČĜ kdo vyprávČt. Šance na pĜežití se tam þasto poþítala na pouhá promile a þeských ŽidĤ, kteĜí se
odtud po válce vrátili, nebylo celkem ani tĜi sta. Lukášovi PĜibylovi se nicménČ podaĜilo vystopovat osudy
prakticky všech z nich a po nČkdy dlouhém pĜesvČdþování pĜemluvit ještČ žijící, aby se mu se svými
vzpomínkami svČĜili. VČtšina své traumatické prožitky sdílela vĤbec poprvé. Toto bohatství ojedinČlých výpovČdí
se stalo základem celé tetralogie.
Narozdíl od jiných dokumentĤ Zapomenuté transporty nepoužívají ani mluvený komentáĜ ani souþasné
zábČry. Nesnaží se o všezahrnující, a tím nutnČ zjednodušující pohled na holocaust, ale vyprávČjí poutavé pĜíbČhy
jednotlivcĤ. Filmy jsou tak mozaikou stĜípkĤ vzpomínek, zážitkĤ, soukromých perspektiv a dojmĤ. SvČdci
hovoĜí pouze o místech, osobách a událostech, se kterými se osobnČ setkali. Dohromady se však tyto úzké
úhly pohledu skládají do nového, pĜekvapivého obrazu holocaustu a rĤzných „modelĤ“ pĜežívání v
naprosto extrémních podmínkách.
Tato minimalistická, dĤmyslná montáž je podpoĜena a doložena vzácnými autentickými vizuálními materiály,
které po letech výzkumu a hledání pocházejí z neobyþejnČ širokého spektra zdrojĤ, od oficiálních archivĤ
po alba bývalých milenek pĜíslušníkĤ SS. Každý, byĢ drobný detail zmínČný svČdky je peþlivČ obrazovČ
dokumentován. Tento pĜístup je velmi pĤsobivý, protože nejenže doplĖuje slova svČdkĤ, ale také je potvrzuje,
protože jejich tváĜe na fotografiích z dané doby a místa poznáváme.
TvĤrci si samozĜejmČ uvČdomovali limity a ošidnost lidské pamČti. Proto bylo každé interview konfrontováno se
všemi dostupnými prameny informací o daném místČ þi þlovČku, což znamenalo studium tisícĤ stran dobových
dokumentĤ. Drtivá vČtšina natoþených svČdectví však byla výjimeþnČ pĜesná. ýlovČk, který pĜežil jako jediný z
tisíce deportovaných, si nemá s kým své zkušenosti porovnávat a vymČĖovat. O popisovaných místech rovnČž
nebyly natoþeny žádné dokumentární filmy a literatura o nich takĜka neexistuje, takže svČdci do svých
vzpomínek nemohli nevČdomky integrovat pováleþné poznatky. SdČlovali tak skuteþnČ jen to, co si pamatovali.
Tento fakt dokumentĤm – kromČ dramatického vyprávČní a samotné síly pĜíbČhĤ - dává i mimoĜádnou
historickou a výpovČdní hodnotu.
Zapomenuté transporty jsou provázeny zdrženlivou, citlivou hudbou, která posouvá dČj a umocĖuje sdČlované
pĜíbČhy, ale nikdy neruší.

Unikátní dokumentární cyklus Zapomenuté transporty, aþ pojednává o nanejvýš temné dobČ, diváka
inspiruje životním optimismem, vnitĜní silou a moudrostí vypravČþĤ a objevuje mu holocaust tak, jak jej
dĜíve neznal.
Premiéra druhého dílu Zapomenutých transportĤ se koná 18. bĜezna v kinČ SvČtozor od 20:00 hodin. Další díly
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o Estonsku a východním Polsku tvĤrþí tým v þele s Lukášem PĜibylem právČ pĜipravuje.
Zapomenuté transporty: Do BČloruska
Výzkum, scénáĜ a režie: Lukáš PĜibyl
Producenti: Lukáš PĜibyl a OndĜej Trojan
Kamera: Jakub ŠimĤnek
StĜih: Vladimír Barák
Hudba: Petr Ostrouchov
Zvuk: Jan ýenČk
Zdroj: 2media.cz

NČco dalšího ke þtení
Unikátní dokumentární cyklus Zapomenuté transporty 0
Protektor míĜí na Oscary 0
Do kin míĜí dlouho oþekávaný dokument Auto*Mat Martina Mareþka
ArtCam vás zve do kina 0
Projekt 100 obsadil kina 12
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KomentáĜe
ýlánek zatím nikdo nekomentoval.
ETARGET odkazyPĜidat inzerát
Akce klimatizace
SkvČlé ceny údržby klimatizace. ýištČní jen za 690 Kþ!
Imodium®
Spolehlivá a šetrná léþba akutního i chronického prĤjmu.
PĤjþka ihned na ruku
Peníze ihned a pro každého Peníze do 24 hodin.
PĤjþky - srovnání
Rychlá pĤjþka 2.000 - 600.000 Kþ. Rychlé a pĜehledné srovnání pĤjþek.
Jak na odvykání alkoholu?
Podívejte se do naší velké poradny! Rady lékaĜĤ a tipy návštČvníkĤ.
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