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Do pisni ce z ghet ta do Švéd ska ze zá ří 1944, s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze a cen zur -
ním ra zít kem hlav ní me zi ná rod ní zku šeb ny lis tov ní poš ty v Ber lí ně. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná 13. 8. 1943 (?) jako doporučená zásilka s návratkou,
označená předpisově razítkem A.R. (Avis de réception). /Soukromá sbírka, SRN/



62

Do pisni ce z Ma ?ar ska do ghet ta s tex tem pře sa hu jí cím na adresní stra nu a ra zít kem P.E., uží va ným
na ko res pon den ci vy bo ču jí cí ze sta no ve ných pra vi del lis tov ní ho sty ku. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce ze Švéd ska do ghet ta po da ná v Malmö 25. 1. 1944, s ru ko pis nou po znám kou 
pří jem ce o da tu do dá ní 2. 8. 1944. /Sou kro má sbír ka, SRN/
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Do po ru če ná do pisni ce z Ru mun ska do ghetta, z ro ku 1943. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do poručený dopis z Itálie do ghet ta z 21. 5. 1943. /Sou kro má sbír ka, ČR/
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Do pisni ce ze Švý car ska do ghet ta z 10. 12. 1944 s tex tem pře sa hu jí cím na adresní stra nu.
/Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do Švý car ska ze srp na 1944 s prů bě ho vým ra zít kem me zi ná rod ní 
zku šeb ny lis tov ní poš ty Aa. /Sou kro má sbír ka, SRN/
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Me zi ná rod ní zku šeb na lis tov ní poš ty - Auslandsbriefprüfstelle by la pří mo pod ří ze na vrchní mu ve le ní
wehrmachtu. Kaž dé z de se ti od dě le ní ústřed ní zku šeb ny v Ber lí ně mě lo urče nou ob last čin nost. Prv ní
od dě le ní, tří dí cí sku pi na, pře jí ma lo zá sil ky z poš ty a pro ved lo roztří dě ní na sou kro mé, do po ru če né a ob -
chod ní zá sil ky. Sou kro mou ko res pon den ci podchy co va lo v zá zna mech se jmé nem a byd liš těm ode sí la -
te le a po uži tém ja zy ce a roztří dě nou ko res pon den ci po stu po va lo na pří sluš ná od dě le ní. Ob sah sou kro -
mé poš ty byl zkou mán na od dě le ní 3. - sou kro má poš ta.

Pro to že úřad ne sta čil zpra co vá vat množ ství pro chá ze jí cí ko res pon den ce, by la na říš ském úze mí i na
ob sa ze ných úze mích zři zo vá na dal ší cen zur ní stře dis ka, pod ří ze ná ber lín ské ústřed ní zku šeb ně,
z nichž ně kte rá mě la ozna če ní pou ze Briefprüfstelle (tj. zku šeb na lis tov ní poš ty).

Cen zu ro va né do pi sy a do pisni ce by ly ozna čo vá ny pří sluš ný mi cenzurní mi ra zít ky. Ra zít ka by la ku la -
tá, upro střed s říš ským zna kem a le gen dou: „Oberkommando der Wehrmacht Geprüft“ a jed not li vé slu -
žeb ny se rozli šo va ly ma lým pís me nem na ra zít ku ne bo pás ce na le pe né přes zá sil ku:63

Ozna če ní a mís to slu žeb ny Územ ně pří sluš ná ko res pon den ce
a Krá lo vec Ostland, SSSR
b Ber lín tran zit ní a le tec ká poš ta Již ní a Se ver ní Ame ri ky, Fin sko
c Ko lín n/R Ho land sko, Bel gie, Lu cem bur sko, se ver ní Fran cie
d Mni chov Itá lie, Špa něl sko, Por tu gal sko, Švý car sko
e Frank furt n/M Švý car sko, Již ní a Se ver ní Ame ri ka, již ní Fran cie
f Ham burk Skan di ná vie bez le tec ké poš ty
g Ví deň Bal kán, Ma War sko, Tu rec ko
h Ber lín poš ta ně mec kých vá leč ných za jat ců od ro ku 1944
k Ko daň Švéd sko, Nor sko, Fin sko
l Lyon z a do již ní Fran cie, tran zit ní poš ta
n Nancy již ní Fran cie a ne utrál ní stá ty
o Oslo Švéd sko, Fin sko, Dán sko
t Trondheim Švéd sko
x Pa říž poš ta ze zón, poš ta Čer ve né ho kří že, Bel gie, Ho land sko
y Bordeaux z a do již ní Fran cie, tran zit ní poš ta

Kvů li vá leč ným ope ra cím se stře dis ka stě ho va la a ně kte rá ru ši la, pro to roz pis územ ní pří sluš nos ti ne -
ní pro vá leč nou ko res pon den ci jed not ný. Ně kte ré zá sil ky pro ne do sta tek ča su pro šly pou ze tří dí cím od -
dě le ním ústřed ní zku šeb ny či stře dis ka a ne byl zkou mán je jich ob sah. Ne by ly ozna če ny cen zur ním ra zít -
kem, ale pou ze prů bě ho vým ra zít kem tří dí cí ho od dě le ní zku šeb ny v po do bě vel ké ho A, do plně né ho
ozna če ním stře dis ka ma lým pís me nem.

V sou vis los ti s mo cen ský mi pře su ny v Ber lí ně do šlo v čer ven ci 1944 k pře ve de ní cen zur ních stře di -
sek pod pra vo moc ve li te le bez peč nost ní po li cie a bez peč nost ní služ by SD a ke změ ně ná zvu
z Auslands-briefprüfstelle na Zensurstelle (cen zur ní úřad, služ ba). No vá cen zur ní ra zít ka nes la ozna če -
ní Prüfstelle (zku šeb na) a prů bě ho vá ra zít ka již ne mě la po do bu pís me na A, ale L.

Cen zur ní ří ze ní osvět lu je pro tek to rát ní poš tov ní vý nos, tý ka jí cí se ne do ru či telných zá si lek z ci zi ny pro
Ži dy. Pro tek to rát ní poš tov ní sprá vě na sta ly v prů bě hu ro ku 1942 pro blé my v sou vis los ti s ma so vý mi de -
porta ce mi vět ši ny ži dov ské ho oby va tel stva z pů vod ní ho byd liš tě. Z úze mí pro tek to rá tu by lo do 16. 3.
1945, kdy ode šel po sled ní trans port, od su nu to cel kem 73 608 osob, z to ho do kon ce ro ku 1942 61
637. Pro ně při chá ze la řa da zá si lek z ci zi ny, kte ré ne moh ly být do ru če ny. Ne do ru či tel né zá sil ky z ci zi -
ny pro Ži dy se ve zku šeb ně me zi ná rod ní lis tov ní poš ty - Auslandsbriefprüfstelle pro jed ná va ly od dě le -
ně. Pro zlep še ní úřed ní ho dohle dá va cí ho ří ze ní se úřed ní mi lis ty pro tek to rát ních poš tov ních ře di tel ství
z úno ra 1943 při ka zo va lo listo no šům ozna čit ne do ru či tel né zá sil ky z ci zi ny, lze-li to zjis tit, po znám kou,
že pří jem ce je Žid. Do da tek z 22. 5. 1943 in for mo val, že ne do ru či tel né zá sil ky pro ži dov ské pří jem ce,
pro chá ze jí cí me zi ná rod ní zku šeb nou, se ma jí vra cet oby čej nou ces tou, pro to že jsou u zku šeb ny evi -
do vá ny. Ne do ru či tel né ba lí ky z ci zi ny měl pří sluš ný poš tov ní úřad za slat míst ně pří sluš né úřa dov ně
stát ní po li cie ne bo po li cej ní sta ni ci (Staatspo li zeistelle ne bo Staatspo li zei leitstelle). Ad re su pů vod ní ho
pří jem ce by lo nut né v tom to pří pa dě leh ce pře škrt nout tak, aby zů sta la či tel ná a ba lík i prů vodku ozna -
čit po znám kou, že jde o zá sil ku pro ži dov ské ho pří jem ce a opat řit ad re sou pří sluš né úřa dov ny stát ní po -
li cie a da tem doslá ní. Od úřa dov ny, kam se ba lík za sí lal, by ly při do ru če ní vy brá ny všech ny po plat ky,
kte rý mi by la zá sil ka za tí že na a po pla tek za do ručné.64

Ces ta listovních zá si lek z te re zínské ho ghet ta do ne utrál ní a spo je nec ké ci zi ny by la slo ži tá. Z ghet -
ta by ly do pisni ce za slá ny ŽNO v Pra ze a přes Ústřed nu pro ži dov ské vy stě ho va lec tví Hlav ní mu úřa du
říš ské bez peč nos ti úřa du v Ber lí ně. To již by la pro ve de na ně ko li ka ná sobná vnitř ní cen zu ra u te re zínské 
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ži dov ské sa mo sprá vy, ko man da tu ry a ústřed ny a evi den ce na ŽNO v Pra ze. Zde byly do pisni ce ra zítko -
vány po moc ným ra zít kem s le gen dou: „Rückantwort nur auf Postkarten in deutscher Spra che über den
Ältestenrat der Ju den in Prag V, Phi lipp de Monte Gasse 18.“. Ra zít ko „Rückantwort nur auf Postkarten
in deutscher Spra che“ na ně kte rých do pisni cích na zna ču je, že část ko res pon den ce nepro chá ze la přes
Pra hu, ale by la z Te re zí na pře ve ze na rov nou do Ber lí na. Přes Říš ské sdru že ní Ži dů v Ně mec ku a po je ho
zru še ní rov nou z bez peč nost ní ho úřa du by ly do pisni ce, opa tře né říš ský mi poš tov ní mi znám ka mi, do sí lá -
ny vět ši nou z poš tov ní ho úřa du Berlin W 62 ne bo Berlin-Charlottenburg 2. Pro šly cen zu rou me zi ná rod ní
zku šeb ny lis tov ní poš ty a ně kte ré i cen zu rou zku še ben, ke kte rým územ ně pří slu še ly, a jsou na nich otis -
ky jed no ho či dvou cen zur ních ra zí tek.

Do ghet ta ad re so va né do pisni ce by ly soustře Wo vá ny na hlav ním cen zur ním úřa dě v Ber lí ně. Zde by -
lo vyčle ně no ne po jme no va né od dě le ní pro ko res pon den ci Ži dů, jak o tom svěd čí uve de né pro tek to rát -
ní vy hláš ky. Přes Ber lín pro chá ze la ko res pon den ce i když již by la cen zu ro vá na ně kte rou z po bo ček
hlav ní ho cen zur ní ho úřa du. I na těch to do pisni cích se pro to ně kdy ob je vu jí cen zur ní ra zít ka ví ce slu že -
ben. Z Ber lí na by ly zá sil ky hro mad ně za slá ny Ústřed ně pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze. Ces ta
přes ŽNO v Pra ze by la zřej mě zvo le na z dů vo dů vy pra co vá vá ní přes ných evi denč ních se zna mů, 
po sky to va ných ústřed ně, kte rá ko res pon den ci sle do va la. Od tud by ly po vy pra co vá ní se zna mů zá sil ky
do ru če ny do ghet ta.

O listovních zá silkách ze Švéd ska se do cho va la zmín ka v zá pi su z jed ná ní ve li te le tá bo ra se ži dov -
ským star ším 10. 3. 1945. Š lo o 99 do pisnic, kte ré pře dal člen ko man da tu ry SS-Untersturmführer
Baltrusch ži dov ské mu star ší mu s po ky nem, aby líst ky pro od su nu té ne bo ze mře lé adre sá ty vrá til po
pro šet ře ní ně mec ké slu žeb ně, ostat ní pak do ru čil. Pro vá dě ní by lo svě ře no ústřed ní evi den ci ži dov ské
sa mo sprá vy.65

Po po vo le ní ve li te le tá bo ra by lo věz ňům do ru če no 31 po hled nic od účast ní ků trans por tu z 5. 2.
1945.66 Trans port 1 200 te re zínských věz ňů do Švý car ska byl vý sled kem jed ná ní Himmle ra s bý va lým
švý car ským spol ko vým pre zi den tem Jeanem Ma riem Mu sym, mo ti vo va ném z ně mec ké stra ny blí ží cím
se kon cem vál ky, o po stup ném pro pouš tě ní ži dov ských věz ňů za fi nanč ní pro ti hod no tu. Po pře kro če -
ní hra ni ce se Švý car skem byl do ghet ta ode slán te le gram a účast ní ci trans por tu do sta li po hled ni ce,
kte ré mu se li ode slat do Te re zí na. Pří jem po hled nic se švý car ský mi poš tov ní mi znám ka mi měl v ghet tu
roz ptý lit po chyb nos ti pa nu jí cí o cí lo vé sta ni ci trans por tu, vy vo la né zprá vou o osu du de por to va ných
věz ňů v ro din ném tá bo ře v Osvě ti mi-Birke nau. I v tom to pří pa dě se lis tov ní ko res pon den ce podři zo va -
la na cis tic kým zá mě rům.

Za tím co na říš ském úze mí, v pro tek to rá tu a v ostat ních oku po va ných ze mích by li ob ča né a poš tov ní
sprá vy in for mo vá ni o nut nos ti do dr žo vat pra vid la poš tov ní ho sty ku s Te re zí nem a pří pust nos ti pou ze do -
pisnic po da ných ja ko oby čej né lis tov ní zá sil ky a ty to po ky ny do dr žo va li, ode si la te le z ne utrál ní a tzv.
spřá te le né ci zi ny ne by lo mož né do nu tit pře de psa ná na ří ze ní do dr žo vat a za hra nič ním po štov ním sprá -
vám při ká zat, aby ji né dru hy zá si lek - te dy pře de vším do pi sy, do po ru če né zá sil ky a zá sil ky s ná vrat kou67

- nepři jí ma ly. Ty to zá sil ky při chá ze ly bo hu šo vické mu poštovní mu úřa du ja ko tzv. po sled ní poš tě a ten je
vy dá val ně mec ké mu ve li tel ství. O tom, jak se s ni mi dá le na klá da lo, svěd čí ne úpl ný spis z ro ku 1944 do -
cho va ný ve sbír kách Poš tov ní ho mu zea.68 Ob sa hu je úřed ní do pi sy k rekla ma cím za hra nič ních poš tov -
ních správ ve vě ci do po ru če né ho do pi su ze Švý car ska, ně ko li ka do po ru če ných do pi sů a do po ru če ných
do pisnic ze Švéd ska a dvou do po ru če ných do pisnic z Ru mun ska ode sla ných z uve de ných ze mí v ro ce
1943 a ur če ných pro věz ně v ghet tu Te re zín. Ně mec ká ko man da tu ra ty to zá sil ky za dr že la a pře da la je
Hlav ní mu úřa du říš ské bez peč nos ti v Ber lí ně k roz hod nu tí. Pro to že ne šlo o stan dard ní zá sil ky ani zá sil -
ky do šlé na zá kla dě po vo le né vý jim ky, roz ho do vá ní o tom, zda bu dou věz ňům vy dá ny ne bo vrá ce ny
zpět tr va lo dlou ho, ve spi se se ob je vu je údaj o ví ce než šes ti mě sí cích. To vy vo la lo zmí ně né re kla ma ce
za hra nič ních poš tov ních správ, pro to že po dle pra vi del Svě to vé poš tov ní unie, kte rý mi se ří dil me zi ná -
rod ní poš tov ní styk, měl být po da cí úřad o řád ném do dá ní do po ru če né zá sil ky ne bo do po ru če né zá sil -
ky s ná vrat kou vy ro zu měn ve sta no ve né do bě, vět ši nou do tří mě sí ců, pak li že se ne vrá ti la zpět. Za hra -
nič ní poš tov ní sprá vy se po sta no ve ném ter mí nu do ta zo va ly na osud těch to zá si lek a pro to že z je jich
hle dis ka byl za ty to zá sil ky od po věd ný pro tek to rát ní poš tov ní úřad v Bo hu šo vi cích nad Ohří ja ko tzv. po -
sled ní poš ta, smě řo va ly do ta zy for mou poptá va cích lis tů již pří mo k ně mu. Bo hu šo vický poš tov ní úřad
se s do ta zy, co s došlý mi poptá va cí mi lis ty má uči nit, ob rá til na praž ské poš tov ní ře di tel ství a je ho pro střed -
nic tvím o nich by la in for mo vá na pro tek to rát ní poš tov ní sprá va. Ani ta ne moh la ře še ní si tua ce ovliv nit a po -
stou pi la ce lou zá le ži tost pro střed nic tvím úřa du říš ské ho stát ní ho mi nis ter stva pro Če chy a Mo ra vu své mu
nad ří ze né mu úřa du, kte rým by lo říš ské mi nis ter stvo pošt, a žá da la o po kyn, jak do šlé re kla ma ce ře šit, a o vy -
pra co vá ní me to di ky pro pří pad, že do Bo hu šo vic do jdou dal ší po dob né zá sil ky. V při lo že ném roz kla du 
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pro ble ma ti ky, kte rý pro tek to rát ní poš tov ní sprá va za sí la la ja ko pří lo hu ke spi su, uvá dě la, že na zá kla dě
plat né ho pro tek to rát ní ho poš tov ní ho řá du lze chá pat pře dá ní do po ru če ných zá si lek ně mec ké mu ve li tel -
ství ja ko je jich řád né do ru če ní, kte ré neodpo ru je ani před pi sům Svě to vé poš tov ní unie, a na vr ho va la,
aby byl dán bo hu šo vické mu poštovní mu úřa du po kyn vy ří dit v tom to smys lu do šlé poptá va cí lis ty. Zá ro -
veň uvá dě la, že pro blé mem zů stá va jí do po ru če né zá sil ky s ná vrat kou, je jichž pří jem mů že stvr dit pou ze
pří jem ce zá sil ky ne bo jím ur če ný zá stup ce. Pro tek to rát ní poš tov ní sprá va se dá le v do ta zu od vo lá va la na
sku teč nost, že poš tov ní styk s ghet tem se ří dí vnitř ní mi před pi sy, je jichž pře zkou má ní jí ne pří slu ší, ne ní
o nich opráv ně na po dá vat in for ma ce za hra nič ním po štov ním sprá vám a je to na víc z dů vo dů ob ra ny 
za ká zá no.

Pro to že poš tov ní zá le ži tos ti ghet ta ne měl v roz ho do va cí kom pe ten ci ani říš ský mi nis tr pošt, ře šil ce lou
pro ble ma ti ku, jak vy plý vá z kon tex tu spi su, Hlav ní úřad říš ské bez peč nos ti v Ber lí ně. Zdán li vě ne dů le ži tá
zá le ži tost - do ru čit či vrá tit zpět ně ko lik do po ru če ných zá si lek pro věz ně v ghet tu - v so bě to tiž skrý va la
jak ne bez pe čí opa ko va ných stíž nos tí, do ta zů a žá dos tí o fi nanč ní ná hra dy ze za hra ni čí a znač né kom pli -
ka ce pro říš skou poš tov ní sprá vu pro po ru šo vá ní me zi ná rod ních pra vi del poš tov ní ho sty ku do jedna ných
v rám ci Svě to vé poš tov ní unie, tak ve svém dů sled ku i ob rá ce ní pro ří ši ne žá dou cí po zor nost na si tu a ci
věz ňů v ghet tu Te re zín.

Na po ru šo vá ní me zi ná rod ních poš tov ních pra vi del po uka zo va la na pří klad re kla ma ce ge ne rál ní ho
ře di tel ství pošt, te le gra fu a te le fo nu ru mun ské ho mi nis ter stva ve řej ných pra cí z červ na 1944, adre so -
va ná pří mo říš ské mu mi nis ter stvu pošt. Tý ka la se dvou do po ru če ných zá si lek, vrá ce ných ru mun ské
poš tov ní sprá vě s po znám kou, že jsou do vo le ny pou ze oby čej né zá sil ky. Ru mun ská stra na uvá dě la,
že o zá ka zu po sí lat do Ně mec ka do po ru če né zá sil ky ne by la in for mo vá na a od vo lá va la se na po kyn
Me zi ná rod ní kan ce lá ře Svě to vé poš tov ní unie, po dle kte ré ho by mě ly být všech ny zá sil ky v me zi ná -
rod ním po štov ním sty ku za sí la né do po ru če ně. Ge ne rál ní ře di tel ru mun ské poš ty pro to žá dal o in for -
ma ce, zda říš ská stra na vy da la v po sled ní do bě v té to vě ci ně ja ké na ří ze ní.

Ješ tě ná zor ně ji vy zněl při lo že ný slu žeb ní do pis krá lov ské švéd ské poš tov ní sprá vy, vy pra ve ný ze
Stock hol mu 5. 6. 1944, ve kte rém švéd ská stra na ozna mu je, že se do Švéd ska v po sled ní do bě vrá ti -
lo vel ké množ ství do po ru če ných do pi sů a do po ru če ných do pisnic ur če ných do Te re zí na v Pro tek to rá -
tu Če chy a Mo ra va, je jichž pří jem ci jsou dle vše ho ži dov ské ho pů vo du, s po znám kou: „zpět, po vo lu jí
se jen oby čej né zá sil ky“. Ode si la te lé těch to zá si lek vznes li pro to u švéd ské poš tov ní sprá vy do ta zy na
dů vod to ho to zá ka zu. Pro to že ko res pon den ce pro zmí ně né pří jem ce, jak do pis dá le po kra čo val, zřej -
mě ne pod lé há ozná me ným pra vid lům říš ské poš ty o poš tov ních zá silkách vá leč ných za jat ců a in ter no -
va ných ci vi lis tů, a o dal ších ji ných ome ze ních ně mec ké poš tov ní pře pra vy, kte ré by opravňo va ly k vra -
ce ní do tyč ných zá si lek, ne by la švéd ská poš tov ní sprá va in for mo vá na, žá da la o upřes ně ní dů vo dů
k navra ce ní těch to zá si lek.

Me zi tím vy dal v červ nu 1944 Hlav ní úřad říš ské bez peč nos ti říš ské mu mi nis ter stvu pošt po kyn, kte rý
byl ci to ván v do pi se od dě le ní IX říš ské ho stát ní ho mi nis tra pro Če chy a Mo ra vu ze dne 10. 6. 1944 pro -
tek to rát ní poš tov ní sprá vě, aby se všech ny zá sil ky pro věz ně v ghet tu, kte ré je nut né vy dat pro ti vlastno -
ruční mu pod pi su pří jem ce, vra ce ly zpět, pro to že ve sku teč nos ti ne ma jí dů le ži tý ne bo cen ný ob sah
a jsou ode sí lá ny pou ze pro to, aby se vlast no ruč ním pod pi sem pří jem ce da lo zjis tit, zda do sud ži je.

Za čát kem čer ven ce ale Hlav ní úřad říš ské bez peč nos ti úpl ně změ nil sta no vis ko. Co by lo hlav ním dů -
vo dem k vy dá ní no vých po ky nů ne ní ze spi su pa tr né. Hlav ní úřad říš ské bez peč nos ti buW uznal ar gu -
men ta ci poš tov ní sprá vy, že do ta zy za hra nič ních poš tov ních správ a Svě to vé poš tov ní unie bu dou po -
kra čo vat, ur či tou ro li snad se hrál i již zmí ně ný do pis krá lov ské švéd ské poš tov ní sprá vy, je hož dů raz -
ný ob sah jas ně na zna čo val hroz bu ob dob ných po tí ží do bu douc na a dal ší došlá re kla ma ce, ten to krát
švý car ské poš tov ní sprá vy ve vě ci poš tov ních pouká zek do ghet ta. Pří pad ně moh la ke změ ně sta no -
vis ka při spět i ná vště va zá stup ce Me zi ná rod ní ho Čer ve né ho kří že dr. Rosse la 23. červ na 1944 v Te re -
zí ně a je ho do taz na za jiš tě ní poš tov ní ho sty ku s ghet tem.

O no vém na ří ze ní, kte ré od Hlav ní ho úřa du říš ské bez peč nos ti ob dr žel, in for mo val říš ský stát ní mi -
nis tr pro Če chy a Mo ra vu do pi sem všech ny zúčast ně né stra ny. Všech ny zá sil ky z vnit ro ze mí i z ci zi ny,
te dy ta ké do po ru če né a ce ni ny, poš tov ní po ukáz ky, ba líč ky, ba lí ky - z úze mí pro tek to rá tu jen s při -
pouště cí mi znám ka mi - i zá sil ky se zpá teč ním líst kem (ná vrat kou) se mě ly pří jemcům, te dy věz ňům
v ghet tu, vy dá vat. Ve vý ji meč ných pří pa dech, když ve li tel ství ghet ta ne do vo lí zá sil ku vy dat a bu de za -
slá na zpět, mu sí být, zvláš tě do ci zi ny, dů vod vrá ce ní vy zna čen pou ze po znám ka mi úřed ně po vo le ný -
mi, tzn. po dle pra vi del me zi ná rod ní ho poš tov ní ho sty ku, na pří klad že ad re sát ze mřel.

Sou čás tí na ří ze ní byl ta ké roz kaz za vést v ghet tu poš tov ní pl né mo ci. Všich ni věz ni mě li vy sta vit poš -
tov ní pl nou moc ve pro spěch jed no ho ži dov ské ho zmoc něn ce, usta no ve né ho ve li tel stvím ghet ta a za
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tím to úče lem mě lo být za jiš tě no ihned 40 000 pří sluš ných for mu lá řů. Vy sta ve né poš tov ní pl né mo ci se
mě ly shro máž dit u ve li tel ství ghet ta, even tuel ně v jím ur če né slu žeb ně v Te re zí ně. Ve li tel ství ghet ta mě -
lo po tvr dit, že kaž dý vě zeň sku teč ně vy sta vil pl nou moc na urče né ho zmoc něn ce a to i na zá sil ky s po -
znám kou „do vlast ních ru kou“. Ve li tel ství ghet ta převzalo zod po věd nost i za to, že tu to pl nou moc vy -
sta ví kaž dý no vý vě zeň a Hlav ní mu úřa du říš ské bez peč nos ti mě lo ta ké ihned na hlá sit pří pad nou změ -
nu v oso bě zmoc něn ce. Zmoc ně nec vy bra ný ve li tel stvím měl za stu po vat všech ny věz ně ja ko opráv ně -
ný k při jí má ní zá si lek ve smys lu § 49 B poš tov ní ho řá du. Tam, kde poš tov ní řád pře de pi so val vy dá ní zá -
sil ky pří jem ci sa mé mu, even tu ál ně je ho zmoc něn ci (na pří klad u zá si lek s ná vrat kou) se zá sil ka mě la vy -
dat poštovní mu zmoc něn ci. Po vo le né do pisni ce, ba líč ky a ba lí ky se mě ly tak ja ko do sud vy dá vat pří -
mo věz ňům.

Na ří ze ní o vy sta ve ní poš tov ních pl ných mo cí by lo v ghet tu ihned uve de no v plat nost. Po dle po ky nů
ve Zprá vách ži dov ské sa mo sprá vy z 27. 7. 194469 mu sel kaž dý vě zeň vy sta vit poš tov ní pl nou moc na
ži dov ské ho star ší ho, kte rým byl v té do bě dr. Paul Eppstein. Ten ji pra vo moc ně po stou pil čle no vi ži dov -
ské sa mo sprá vy dr. F. Weidmanno vi, kte rý tím zís kal prá vo s veške rý mi došlý mi zá silka mi dis po no vat.
Dr. Fran ti šek Weidmann, dří věj ší ta jem ník a po slé ze před se da praž ské ŽNO, se do Te re zí na do stal
s trans por tem St 28. 1. 1943. Z Te re zí na byl 28. 10. 1944 de por to ván po sled ním trans por tem do Osvě -
ti mi; kdo se po něm stal dal ším zmoc něn cem ne ní do lo že no.

Zda se zá sil ky, o něž ve spi su š lo, sku teč ně do sta ly do ru kou věz ňů, ne lze do lo žit. Prav dě po dob ně
vět ši na z adre sá tů těch to zá si lek by la již mrt vá, ne bo by li de por to vá ni. Ani zá sil ky do šlé po vy dá ní no -
vých po ky nů se ne mu se ly do ru kou věz ňů do stat. Po dle po mě rů pa nu jí cích v ghet tu vel mi prav dě po -
dob ně poš tov ní zmoc ně nec pou ze na po kyn ve li tel ství ghet ta stvr dil je jich pří jem a vy dá ní či ne vy dá ní
zá sil ky zů sta lo v ru kou ně mec ké ho ve li tel ství.

Ži dé ze Slo ven ské ho stá tu v ghet tu Te re zín
Slo ven ský stát za po čal se sil ný mi pro ti ži dov ský mi opat ře ní mi ihned po svém vzni ku. Pre mi ér slo ven -
ské vlá dy a mi nis tr za hra ni čí Vojtech Tu ka pat řil spo lu s mi nis trem vnit ra Ale xande rem Ma chem k ini -
ciá to rům pro ti ži dov ských na ří ze ní a ta ké je jich de por ta cí mi mo slo ven ské úze mí. Slo ven ský stát při jal
říš skou na bíd ku „usídlit slo ven ské Ži dy“ na oku po va ných úze mích v Pol sku a by la sjed ná na fi nanč ní
ná hra da, kte rou ří še při ja la za kaž dé ho Ži da na ná kla dy „spo je né s osídlo vá ním“. Slo ven ský stát si za
to po ne chal ma je tek de por to va ných Ži dů a zís kal záruku, že de por to va né ří še ni kdy ne vrá tí na Slo ven -
sko. De por ta ce se opí ra ly o vlád ní na ří ze ní 198/1941 Sl. z. o práv ním po sta ve ní Ži dů z 9. 9. 1941, tzv.
ži dov ský ko de x, a ústav ní zá kon o vy síd le ní Ži dů z ja ra 1942. Slo ven ský stát pro vá děl de por ta ce, ja ko
je di ný evrop ský neoku po va ný stát, vlast ní mi ad mi ni stra tiv ní mi a mo cen ský mi si la mi.

De por ta ce Ži dů mi mo slo ven ské úze mí, vět ši nou do Osvě ti mi a Maj dan ku, za ča ly 25. 3. 1942 a tr va -
ly do 20. 10. 1942, kdy by ly pro od por hos po dář ských, cír kev ních a za hra nič ních kru hů za sta ve ny. De -
por to vá no by lo ko lem 58 ti síc Ži dů. Slo ven ská ve řej nost by la o si tu a ci v ghettech a tá bo rech na vý cho -
dě in for mo vá na ze zpráv za hra nič ních rozhla sů i od uprch lých Ži dů. To zvý ši lo pro tes ty pro ti de por ta cím
a ak ti vi tu ži dov ské or ga ni za ce - Ústredny Ži dov v Bra ti sla vě, kte rá spo lu se slo ven ským Čer ve ným kří -
žem orga ni zo va la ba líčko vé ak ce do tá bo rů, po zdě ji i do te re zínské ho ghet ta. Na pod zim 1944, kdy by -
lo slo ven ské úze mí obsa zo vá no ně mec kým voj skem pře de vším v sou vis los ti se Slo ven ským ná rod ním
po vstá ním, by ly de por ta ce ob no ve ny a po stih ly té měř 13 ti síc osob. Po sled ní mi trans por ty by lo asi 1 500
Ži dů de por to vá no do Te re zí na, kam při jel prv ní trans port 23. 12. 1944.

Pí sem ný styk věz ňů te re zínské ho ghet ta se Slo ven skem, kte rý me zi pří buz ný mi z bý va lé ho Čes ko -
slo ven ska exis to val i před tím to da tem, po pří cho du slo ven ských Ži dů vzros tl. Ří dil se pra vid ly lis tov ní -
ho sty ku v ghet tu a poš tov ní mi ci vil ní mi pra vid ly o me zi ná rod ním po štov ním sty ku. Slo ven ský stát pat -
řil do ka te go rie spřá te le né a ne utrál ní ci zi ny. Do pisni ce šly přes ŽNO v Pra ze, ci vil ní cen zur ní zku šeb -
nu a přes Ústredňu Ži dov v Bra ti sla vě, kde by ly opat ře ny čtyřřádko vým ra zít kem s le gen dou: „Durch
Vermittlung der Abtei lung für Sonde raufträ ge der Ju denverwaltung, Pressburg“ (tj. zprostředko vá no
od dě le ním zvlášt ní ho po vě řen ce ži dov ské sprá vy v Bra ti sla vě). Stej nou ces tou šla ta ké ko res pon den -
ce do ghet ta. Ně kte ré do pisni ce by ly za slá ny ži dov skou or ga ni za cí v Bra ti sla vě ŽNO v Pra ze buW hro -
mad ně ne bo ku rýrní ces tou, ne jsou franko vá ny a ne pro šly poš tou.

Ži dé z Dán ska v ghet tu Te re zín
Účin nost za hra nič ních in ter ven cí ve pro spěch věz ně ných Ži dů se nej vý raz ně ji pro je vi la na po sta ve ní Ži -
dů z Dán ska, je jichž prv ní trans port do ra zil do Te re zí na 5. 10. 1943. Dán sko si na zá kla dě tzv. po li ti ky vy -
jed ná vá ní za cho va lo po oku pa ci jis tou for mu sa mo stat nos ti a ne vstou pi ly zde v plat nost no rim ber ské 


