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Slovo úvodem

Vážení čtenáři, sběratelé,
když jsem byl vy zván vy da va te lem, abych opat řil úvo dem no vý díl Mo no gra fie čes ko slo ven ských a čes -
kých zná mek a poš tov ní his to rie, ten to krát pod ná zvem Poš ta v ghet tu Te re zín, ne byl jsem za sko čen. Vě -
děl jsem to tiž, že jde o pře pra co va né a roz ší ře né vy dá ní té hož ti tu lu, vy da né ho Do mem fi la te lie Pro fil v ro -
ce 1996. Ne ní po chyb o tom, že si to to fun da men tál ní dí lo za slou ží no vé, roz ší ře né vy dá ní v rám ci Mo no -
gra fie. Kdy ko li v něm lis tu ji, žas nu nad ob rov skou su mou no vých po znat ků, sou vis los tí a his to ric kých do -
kla dů, kte ré s ne uvě ři tel nou pí lí, eru di cí a z nich ply nou cí mi vě do most mi, při pra vi li je ho tvůr ci. Na dru hé
stra ně mě to zas až to lik ne pře kva pu je - oba au to ry dí la to tiž dob ře znám.

Mgr. Patri cia Tošne ro vá je ku rá torkou his to ric kých sbí rek Poš tov ní ho mu zea a já jsem měl to štěs tí,
že jsem ved le ní mo hl pra co vat té měř tři cet let. Po znal jsem je jí vy tr va lost, hou žev na tost, od bor nou 
po-c ti vost a dů sled nost, jak při na pl ňo vá ní ak ti vit Poš tov ní ho mu zea, tak při je jí ba da tel ské a pub li kač -
ní čin nos ti. Roz sáh lé vě do mos ti a po drob nou zna lost mu zej ní do ku men ta ce v pro ble ma ti ce ho lo -
coustu uplat ni la, mi mo ji né, i při rea li za ci pro jek tu Čes ký a slo ven ský exil 20. sto le tí, v re žii Spo leč nos -
ti pro kul tu ru a dia log K 2001, o.p.s, a při tvor bě vý sta vy Do te ky poš ty a exi lu, kte rou Poš tov ní mu ze -
um před sta vi lo na ší i za hra nič ní ve řej nos ti v ro ce 2003 na Slo ven sku v Mar ti ně a v Čes ké re pub li ce v Br -
ně a v Pra ze.

JUDr. Ing. Fran ti šek Be neš pů so bí v obo ru fi la te lie a poš tov ní his to rie již ví ce než dva cet let. Mno zí
z nás, fi la te listů, čle nů vel ké poš tov ní ob ce, ale i mu zejní ků a his to ri ků, mě li pří le ži tost oce nit je ho ta -
lent. Ne jen v obo ru fi la te lie, kde dí ky vě do mos tem, stu diu, ge ni ál ní pa mě ti a roz sáh lé mu fi la te listické -
mu ma te ri á lu, kte rý má k dis po zi ci, do sáhl zce la mi mo řád né kva li fi ka ce, ale i v práv ních as pek tech té -
to zá jmo vé spe cia li za ce. Je jed ním z na šich ne je ru do va nějších soud ních znal ců v obo ru fi la te lie. Své
zku še nos ti a zna los ti zu žitko val ve svo bod ném po li tic kém a eko no mic kém pro stře dí po ro ce 1989. Ve -
de úspěš nou ob chod ní fir mu se vzta hem k fi la te lii. Ale má i šir ší zá jmy. Tře ba prá vě v obo ru his to rie
poštovnictví, kde vy stu pu je ja ko ba da tel, pub li cis ta, ob chod ník, ale i před sta vi tel na kla da te le a jed no -
ho z vy da va te lů.

Od bor ná eru di ce obou au to rů při zpra co vá ní té mat lis tov ní a ba lí ko vé poš ty do ghet ta v Te re zí ně se
pl ně pro je vi la při stu diu a vy uži tí his to ric kých pra me nů z ar chiv ních a mu zej ních fon dů Stát ní ho ústřed -
ní ho ar chi vu, Pa mát ní ku Te re zín, Stát ní tis kár ny ce nin, Ži dov ské ho mu zea a do ku men tů, ulo že ných
v mu zej ních sbír kách a kni hov ně Poš tov ní ho mu zea. Sy ste ma tic ky zpra co va li te re zínskou te ma ti ku, ale
sou čas ně i pro ble ma ti ku diskri mi nační ho po sta ve ní ži dov ské ho oby va tel stva ve sty ku s ve řej nou, te dy
i poš tov ní sprá vou, v tzv. pro tek to rá tu. K to mu vy uži li do sud ne pub li ko va né do ku men ty z fon dů (pods-
bí rek) Poš tov ní ho mu zea II. od boj poš tov ních za měst nan ců a Úřed ní věstní ky, okruž ní vý no sy a úřed -
ní lis ty jed not li vých poš tov ních ře di tel ství.

Sou běž né čes ké, ně mec ké a an glic ké vy dá ní Poš ty v ghet tu Te re zín v ro ce 1996 by lo po zá slu ze 
oce ně no do ma i v za hra ni čí. Zís ka lo ve vý stav ní tří dě li te ra tu ry na Me zi ná rod ní vý sta vě poš tov ních 
zná mek Hunga ria 1996 v Bu da peš ti zla tou me dai li a dále řa du dal ších oce ně ní na svě to vých a me zi ná -
rod ních fi la te listických vý sta vách i jin de ve svě tě, ale i do ma. Jme nuj me ale spoň vý sta vy Mosk va ´97,
Pacific ´97, Ita lia ´98, Pra ga ´98, Ibra ´99 ne bo Chi na ´99.  To to vý znam né dí lo, dokreslu jí cí tra gic ké dě -
ji ny ho lo coustu ne je n v pro tek to rá tu Če chy a Mo ra va, ale v šir ších geo gra fic kých, po li tic kých, správ ních
a dal ších as pek tech s vy uži tím je jich do bo vé ho od ra zu v poš tov ní služ bě a na poš tov ních do kla dech a
do ku men tech, by lo oce ně no i vě dec kou aka de mic kou ob cí v obo ru his to rio gra fie a sa mo zřej mě i ži dov -
skou ko mu ni tou ne je nom v tu zem sku. Ne ní pro to di vu, že au to ři při stou pi li spo lu s vy da va te li a na kla da -
te lem k je ho za řa ze ní do dnes již mo nu men tál ní Mo no gra fie čes ko slo ven ských a čes kých zná mek. Je to
bez po chy by po cta au to rům, ozdo ba Mo no gra fie, ale i ku pro spě chu sbě ra te lům a svě to vé fi la te lii. Pře ji dí -
lu i au to rům, aby vzbu di li zá jem a ohlas me zi čte ná ři a aby na šlo tr va lé mís to v kni hov ně kaž dé ho vy spě -
lé ho fi la te listy.

PhDr. Pavel Čtvrtník
ředitel Poštovního muzea České pošty, s. p.
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Úvod k I. vydání

Čím více času nás dělí od konce druhé světové války, tím vzdálenější a jakoby méně skutečné se zdají
hrůzy oněch let. Nová utrpení a tragédie zatlačují vzpomínky z let 1939 - 1945 do pozadí, pamětníci
postupně umírají a ti, kdo nacistickou perzekuci přímo nezažili, často nevidí nejmenší důvod, proč se
po půl století vracet k drásavým, dávno uplynulým událostem. Troufám si říci, že jen z paměti jediného
národa, paměti kolektivní, se vzpomínka na nacismus nevytratí ani po staletích. Pouze Židé v žádné
své generaci nikdy nezapomenou, protože jenom je, jako národ v jeho úplnosti, se nacisté pokusili
„zničit, vyvraždit a vyhladit od jinocha po starce, kojence i ženy".

Citát z biblické knihy Ester, zasazené do doby panování perského vládce Xerxa (5. století před
občanským letopočtem), dokládá, že pronásledování Židů mělo již dávno před Hitlerem svou
předlouhou historii. Teprve uprostřed 20. století však dosáhlo svého strašného vyvrcholení, přestože
přinejmenším evropští Židé se již pár desítek let předtím dočkali větší či menší míry emancipace.
Dřívější pogromy, diskriminace, ponižující segregace v uzavřených ghettech, všechny ústrky, které po
staletí provázely život Židů rozptýlených mimo historickou vlast, se od dob racionalismu, osvícenství a
rozmachu vědění zdály být vzdalující minulostí. Myšlenky demokratické, občanské společnosti otevřely
Židům stejné možnosti jako ostatním národům a sotvakdo si dovedl představit, že protižidovská zášF
ve své vražedné podobě znovu ožije; dokonce zavilejší a ničivější než kdykoliv předtím, protože zau-
jatost náboženskou měly vystřídat předsudky rasové, povýšené na vědu. Jestliže po dlouhá staletí
pronásledování mohli Židé uniknout smrti přijetím křesFanství, rasová stigmatizace 20. století jim žád-
nou šanci na záchranu nedávala. Tím spíše, že za nacismu již nešlo o protižidovskou posedlost
vybuchující občas, nýbrž o nenávist zformovanou v systém, vraždící průmyslově.
Na území dnešní České republiky žilo počátkem okupace přibližně 120 000 osob, které postihlo naci-

stické protižidovské zákonodárství. Tito lidé měli až do ustavení protektorátu stejná práva jako ostatní
občané Československé republiky, těšili se z její demokracie, přispívali k její kultivaci a rozvoji země.
Stačilo však několik okupačních nařízení a z Židů se staly bytosti druhého řádu. Nebyli to již občané,
protože jejich status měl byF jen s karikaturou občanství málo společného, a nacisté k nim
nepřistupovali ani jako k lidem. Židé se jim stali "podlidmi".

Kniha, kterou máte před sebou, tento strašný přerod zaznamenává a komentuje ve vztahu k jediné-
mu fenoménu - poště. Ve válečném životě českých a moravských Židů tato instituce představovala jen
jeden a jistě ne nejpodstatnější článek v řetězu perzekučních nařízení, na jejichž konci stály plynové
komory vyhlazovacích táborů. Přesto právě tento dílčí aspekt umožňuje nahlédnout, jak systematická
a důkladná byla mašinerie pronásledování Židů, do jakých podrobností dokázala zajít, jak hustě utkaná
byla síF, jež měla české a moravské Židy oddělit od ostatních obyvatel. Jakkoliv jde o dílo
dokumentační a faktografické, přece jen ho není možné přečíst bez zvláštní asociace. VždyF pošta,
alespoň jak já tento pojem vnímám, ve svém nejjednodušším, původním smyslu evokuje dopis, zprávu,
kontakt mezi lidmi, blízkost ve vzdálenosti, společenství sdílení dobrého i zlého. Za války, a zvlášF v
koncentračním táboře, však byl sám tento přirozený smysl deformován. Pro Židy se pošta stala jedním
z mnoha zařízení, jež jim připomínala jejich vyloučení ze společnosti, a sdělení, která válečná pošta
Židům dopřála, měla povahu ran. VždyF i na samém počátku cesty, z níž nebylo návratu, stála obsílka
do transportu ...

Na šest milionů Židů z celé Evropy bylo za druhé světové války zavražděno. Mezi nimi 270 000 z 
předválečného Československa a ze samotných Čech a Moravy téměř 80 000. Židovská tragédie byla
komunistickým režimem dlouho zamlžována. Teprve po jeho pádu se naskytla možnost objektivně 
zaznamenat opomíjená fakta a sdělit je veřejnosti. K takovým dílům patří i "Pošta v ghettu Terezín", jež
vychází péčí Domu filatelie Profil a pražského Poštovního muzea. Není sporu, že kniha představuje 
význačné obohacení dosavadní literatury zaznamenávající válečnou perzekuci Židů.

PhDr. Leo Pavlát
ředitel Židovského muzea v Praze
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