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_Sochy – tragédie polské
vesnice, jedné ze stovek
polských Lidic…
PETR ŠIMÍČEK
1. června 1943 na okraji zwierzynieckých lesů
vystříleli moji vesnici.
Sochy - jako Oradour ve Francii,
Sochy - jako Lidice v Čechách,
Sochy - jako v Itálii Mezzinote.
			Teresa Ferenc

Jen národ, jehož vyšší vrstvy jsou vyhubeny, lze zatlačit do řad otroků.				
								Adolf Hitler

Svět musí vědět, kolik nás Poláky stálo právo na naše místo na zemi.
							

Jan Pavel II.

Je niternou potřebou dobrat se podstaty pravdy. I té nejkrutější.
							Robert Traba

V Generálním gouvernementu se příběh Lidic opakoval několiksetkrát.
							Norman Davies
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Pracovní list českým žákům a učitelům nabízí úkoly vztahující se k tématu nacistických zločinů na polském
venkově za II. světové války. V povědomí Evropanů jsou po generace pevně ukotveny názvy několika míst,
kde během II. světové války došlo ze strany okupačních německých oddílů k nepředstavitelným krutostem
vedoucím v důsledku k vyhlazení a likvidaci celé obce. Tato místa se pak stala symboly nacistického barbarství a zločinů proti lidskosti páchaných na nevinných civilních obětech. Snad nejznámějšími z nich jsou naše
Lidice či Oradour-sur-Glane ve Francii. Málokdo však ví (s výjimkou historiků a svědků těchto událostí), že
míst s podobnými tragickými osudy bylo například v Polsku a východních oblastech Němci dobývané
Evropy mnohonásobně více.
Vzhledem k povaze nacistických plánů na „uspořádání“ tohoto nově získaného prostoru na východě nešlo
jen o nahodilé akty pomsty (za podporu odbojové činnosti, ukrývání zbraní či osob atd.). Timothy Snyder
charakterizuje cíle nacistů jednoduchým konstatováním, že polská identita musela z tohoto území vymizet
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a měla být nahrazena „němectvím“. Problém však představovaly počty - devět milionů Poláků v nových oblastech Říše početně mohutně převyšovalo tamní Němce. Likvidační „pacifikace“ stovek polských vesnic,
včetně evakuací, transportů, vraždění civilistů a úplného ničení objektů s cílem daná sídla vymazat z povrchu
zemského byly tedy od počátku součástí promyšleného a systematicky prováděného etnického čištění
dobytých polských území v duchu zrůdných teorií Adolfa Hitlera a jeho rasových „expertů“. Jednotlivé fáze
genocidy obyvatelstva na územích okupovaných Německem ve východní Evropě a kolonizace těchto území
německým obyvatelstvem za II. světové války vytyčoval Generalplan Ost. Konečným cílem mělo být osídlení
nových území germánskou rasou, což vycházelo z předsudků, podle nichž byli Slované nižší rasou – tzv.
podlidmi (Untermensch). Plán předpokládal, že bude vysídleno (a částečně vyhlazeno) asi 50 milionů obyvatel východní Evropy - Rusů, Poláků, Bělorusů, Ukrajinců, Židů i příslušníků pobaltských národů na východ
za Ural. Nacisté tedy měli připraveny kromě konečného řešení židovské otázky, pro ně zcela prioritního, také
plány na konečné řešení polské otázky, také ale české otázky (otevřeně je odkryl ve svém pražském projevu v roce 1941 sám Heydrich), v souhrnu de facto plány na konečné řešení slovanské otázky. Právě polská
bilance se po válce ukázala jako děsivá. Vypálené stovky vesnic, stovky Lidic, Poláci měli vedle SSSR
největší procentuální ztráty civilistů ve druhé světové válce, jejich počet podle historických zjištění přesahuje
pět a půl milionů osob, z nichž 3 miliony tvoří polští Židé...
První likvidační akce započaly již na podzim roku 1939, kdy německá armáda ze západu zabírala polské území. Zde je nutno také připomenout, že ve stejné době se srovnatelných krutostí na polském obyvatelstvu
dopouštěla rovněž sovětská armáda, která postupovala dle společné dohody do Polska z východu. Němci
podle svých plánů vybírali na dobytém území úrodné oblasti, které chtěli v budoucnu úplně „germanizovat“.
Pro místní polské obyvatelstvo zde již nemělo být místo, měli se tady postupně usazovat němečtí „kolonizátoři“. Šílený plán na masové etnické čištění polských území probíhal v několika etapách, od vysídlování
místních obyvatel, rozdělování rodin a výběru osob s rasově vhodnými rysy, až po deportace do koncentračních táborů a systematické „pacifikace“ stovek polských vesnic. Jeho součástí tohoto bylo také odebírání
tisícovek dětí polským rodinám a poněmčování těch s germánskými rysy v německých rodinách. Ostatní,
„rasově nevhodné“ zpravidla skončily v koncentračních táborech, jež mnohé nepřežily.
Textové ukázky v tomto pracovním listu jsou vybrány ze zaznamenaných poválečných svědectví, biografických memoárových knih či historických studií a monografií, které se ve většině věnují událostem ve vesnici
Sochy, zvolené pro české prostředí jako modelový příklad nacistického postupu v okupovaném Polsku. Sochy,
ležící v okolí města Zámostí (Zamość) na jihovýchodě Polska, nacisté zničili – vypálili během jedné z akcí
etnického čištění na začátku června roku 1943. Němci vesnici obklíčili, podpálili ji, zabíjeli na potkání, koho
potkali, po odchodu vojáků hořící místo hrůzy ještě vybombardovala letadla. Masakr v této vesnici srovnané
se zemí přežilo jen několik lidí. Vybrané texty osudné události zasazují do širšího kontextu a zároveň nabízejí
prostřednictvím literární reflexe jejich zpřítomnění, včetně smutných paralel s historií středočeských Lidic.
Většinu materiálů jsme pro pracovní list i doprovodný soubor materiálů pro učitele vybírali z polských publikací či článků v polských médiích a pro české učitele i žáky je přeložili do češtiny. Mezi materiály jsou zařazeny rovněž dobové snímky, které dokumentují průběh a důsledky nacistických zločinů, případně českým čtenářům přibližují současnou podobu míst paměti těchto hrůzných událostí. Původní dobové fotografie zachycují
tragické důsledky nacistického plánovaného zabíjení, vypalování vesnic a jejich srovnávání se zemí, jsou
doklady nelidského zacházení a nespoutané krutosti, kterou okupanti pohánění nenávistnou ideologií přetavenou v konkrétní rozkazy postupovali v „boji“ proti zcela nevinným lidem. Proti obyvatelům stovek polských
městeček a vesnic. U těchto snímků pak záleží na učiteli, zda je s ohledem na věk svých žáků použije či nikoli.
Materiál vznikl ve spolupráci Polského institutu v Praze a portálu Moderní dějiny.cz.
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I. ÚKOL – LITERÁRNÍ REFLEXE TRAGICKÝCH UDÁLOSTÍ – PRÁCE VE
SKUPINÁCH
Učitel vytvoří čtyři skupiny a rozdá žákům do každé z nich jeden pracovní soubor textů (TEXTY 1. – 4.). Vyzve
je, aby si texty pročetli, diskutovali o nich mezi sebou na základě velmi širokých otázek (jsou společné pro
všechny čtyři skupiny). Svá zjištění, postřehy, reflexe si zapisují na společný arch papíru ke každé položené
otázce. Po uplynutí vymezeného času (stanoví jej na základě svých zkušeností učitel) žáky zvolený mluvčí
každé skupiny přednese ostatním zapsané odpovědi. TEXTY 1. – 4. jsou zvoleny záměrně tak, že akcentují jinou
perspektivu (historicko-informativní, literárně-pamětnickou, lidskou, paralelní – Sochy a Lidice). Odpovědi
jednotlivých skupin tedy v celé třídě pomohou načrtnout nejen základní parametry popisovaných historických
událostí, ale obohatí žáky o lidský rozměr událostí a jeho vazbu na české dějiny. Učitel samozřejmě podle
svého uvážení může s materiály naložit i jinak (kupříkladu připravit ke každému z TEXTŮ 1. – 4. vlastní,
konkrétní otázky).

OTÁZKY PRO ŽÁKOVSKÉ SKUPINY:
Co vás v textech překvapilo?
Co vám bylo známé?
Pojmenujte pocity, které ve vás takové informace vyvolávají.
Proč by se podle vás MĚLY / NEMĚLY takové texty číst a proč by se MĚLO /
NEMĚLO o dávných tragických událostech mluvit právě v dnešní době?
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TEXTY 1
A další noc už bylo prvního června. Smrákalo se, když se ozvalo zase klepání. Co kdo chce? Ale to Stach
Jarosz klepe na okno a říká, že přes hory něco jde, přesunuje, přechází z jedné strany na druhou. To jsou
Němci, přijeli vlakem do Szozdówa a teď nastupují, řadí se… A najednou se rozlehne výstřel a objeví
kouř. Hned kouř, protože stříleli zápalnými kulkami. Běž, zavolej děti, říká táta, vesnice hoří. Už hoří na
několika místech, říká Stach Jarosz. Kriste drahý, a tam nahoře už rabovali ti, co vyšli z lesa! Už hoří u
Masztalewicze a od Mazura je taky vidět kouř. Pusť krávu, říká mi máma, a otci: ty osedlej koně a vyjeď
na dvůr. Otec ukazuje na Marysiu: mám tu pár drobných, říká, dejte jí to do medailonku, možná ji vyvezou
někam do Německa, pro každý případ, je tak malá, aby dítě mělo na chleba, a napište lístek, aby věděla,
jak se jmenuje…“.
– Kolik času jste měli v Sochách? Čtvrt hodiny? Dvacet minut? V některých vesnicích se stávalo, že jen pět
minut. Za pět minut se museli lidé obléknout, zabalit si něco k jídlu, polštářek pro dítě, růženec a už běžet,
protože když ne, zabouchnou nacisti dveře a spálí je i s domem.
– Jací nacisti!
– Dobře, mami, já nebudu říkat „nacisti“, vím, že to slovo tam nikdo neznal, říkalo se „Němci“ a každý
věděl, co to znamená. Bylo to jméno strachu. U vás v Sochách vám vůbec nedali čas, protože jste ho na nic
nepotřebovali. S vámi se neplánovalo nic než zabíjení. Nikdo si od vás nebral dokumenty, tentokrát nikam
nevystěhovávali a k smrti není totožnost důležitá. /…/
POST SCRIPTUM.
Uspořádání masakru
První dům, Mielnikowých – všechno vypáleno, zahynuli rodiče a dvě mladičké uprchlice z Józefowa.
Zachránili se Zbyszek (dvanáct let) a Tadzio (deset let). Rok po požáru zabila Zbyszka mina v lese.
Druhý dům, Obszyńských, vypálený, muži zabiti, zůstaly ženy a šest malých dětí, od roku do dvanácti let.
Třetí dům, Józefa Cielici – část dětí už ve vlastním manželství, ostatní odvezeny na nucené práce do
Německa. Dům spálen, majitel zabit. /…/
Osmdesátý šestý dům, Franciszky Chomové – vypálen, zabiti vyhnanci, kteří tam našli přístřeší, a její
matka. Ona se dvěma holčičkami zůstala.
Osmdesátý sedmý dům, Grabiasiových – spálen, zabit otec, tři děti a matka přižily.
Osmdesátý osmý dům, Skórových, Michałových – všechno vypáleno, otec, matka a tři děti zabiti. Zachránil
se jeden malý synek, Lencio.
		
Anna Janko v knize „Pamatuješ, mami?: příběh jedné vyhlazené vesnice.“
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TEXTY 2
KAREL ŠIKTANC - „Heinovské noci“
Sklep
plný mužů
sotva dýchá
A drolí bláto z nohavic
A ve škole se s rancem hrůzy
nevejdou ženy do lavic /…/
A děti klečí na stupínku
A neví proč
A neví zač
A prvně vidí hořet knihy
A prvně slyší kachní pláč /…/
A u Horáků na zahradě
stavěli stěnu z matrací /…/
Mrtví
jsou směšní
jako klauni
Můžeš jim šlapat po nohou
Můžeš jim shodit brýle s očí
Mrtví se bránit nemohou /…/

/…/
Byl červen Hvězdy
Deset hodin
A mlčel kraj A mlčel Bůh
A četníci a esesmani
uzavírali za vsí kruh. /…/
A ráz
A dva
A kruh se úží
A škrtí tichou spící ves
A slepý pes se dívá do tmy
a zakopává o řetěz /…/
A ráz
A dva
A pažby v okně
A zotvírané almary
A starý farář běží padá
běží a padá u fary /…/

TERESA FERENC – „Ves zkameněla“

Matka umírá na podlaze
cvrček v kamenných křídlech
rozpadlá pec se krví rozpaluje
oheň po ohňostrojích
Anděl nad kolébkou se vytrácí
opadávají ptáci ze stěn
svatý František jim rozevírá strop
Jen ukřižovaný Kristus visí
a chrání pietu před požárem

1. června 1943 na okraji zwierzynieckých lesů
vystříleli moji vesnici.
Sochy - jako Oradour ve Francii,
Sochy - jako Lidice v Čechách,
Sochy - jako v Itálii Mezzinote.
Mlátili, až se prohýbalo
dřevo ve dveřích.
Ještě mi zvoní v uších
sklo skříněk
hlína misek praská
v oknech popel
prudce poletuje.
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TEXTY 3
– Vybavil se mi český film o Lidicích. Lidice, to je ta obec nedaleko Prahy, která za války lehla popelem
stejně jako Sochy.
– Já o tom přece vím.
– Ale možná nevíš, že v šedesátých letech lidé z Lidic, ti, co přežili, přijeli na návštěvu do Soch, podívat se
na stejně tragické přeživší… Jenže ta jejich vesnice byla jediná v celých Čechách, se kterou zacházeli tak
tvrdě, takže ji média velmi hýčkají. Proslavila se v celém světě kvůli Heydrichovi, esesáckému vůdci Čech
a Moravy, protože Lidice byly pacifikovány za atentát na něj. Všichni znají obrázek krásného památníku,
zástupu soch dětí, který tam dnes stojí. Každé zavražděné dítě tam má svou sochu… U nás byly stovky
takových vesnic, tisíce dětí, mluví se obecně o všech najednou. A to není tak nosné. Protože když slyšíš:
sto deset vesnic na Zamojsku, tisíce v celém Polsku, že Poláci vytrpěli po Židech nejvíc ze všech národů,
nic nevidíš. To, co námi otřese, musí být konkrétní a mít své jméno.
Anna Janko v knize „Pamatuješ, mami?: příběh jedné vyhlazené vesnice.“

Proč Lidice, a ne naše Sochy?
slova maminky Anny Janko v knize „Pamatuješ, mami?: příběh jedné vyhlazené vesnice.“
V první řadě československá exilová vláda měla velmi dobře fungující propagandu a dokázala
prezentovat zemi jako spolehlivého a sympatického spojence. Oproti tomu Polsko, hlavně kvůli sporu
se Sovětským svazem o své východní hranice, vnímali spojenci jako „potížistu“. Věhlas Lidic se hlavně
odvíjel od jedinečného významu atentátu na Heydricha. Nešlo o smrt několika vojáků či odvetu za
pomoc partyzánům. Heydrich byl personou opravdu velkého významu v nacistické hierarchii, jeho smrt
znamenala pro Hitlera velkou ztrátu. K věhlasu Lidic přispěli i sami nacisté. Nejenže se hned přiznali, ale
zničením Lidic se v podstatě chlubili. Zprávám o podobných věcech v Polsku se moc nevěřilo, zdály se být
přehnané.										
Jiří Friedl, český historik
V protektorátu fungovala loutková česká vláda a státní správa v čele s Háchou, v Generálním
gouvernementu, který vznikl na většině předválečného území Polska, takové řešení nacisty ani nenapadlo.
Proto také Lidice a Ležáky byly příkladem bezprecedentního zločinu, zatímco na polských územích šlo
o smutnou každodennost. Podobných pacifikací se během války uskutečnilo kolem osmi set. Většina ze
zničených obcí nebyla důsledkem bojů při přechodu frontové linie, v obrovské většině případů šlo o cílené
vyhlazovací operace, často byly uskutečňovány jako odvety za působení odboje.
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TEXTY 4
Vojenská policie a speciální oddíly ze Zámostí prohledaly místo, Sochy, 27 kilometrů od Zámostí. Během
bojů místo vyhořelo. Vzdušnými silami, které se do boje zapojily, byla vesnice i obyvatelé zničeni
vojenské hlášení Státní archiv v Lublinu (Archiwum Państwowe w Lublinie)
Plán na vysídlení celého Zamojska a obsazení území Němci byl ve své jednoduchosti šílený a nelidský.
Bylo naplánováno vysídlit dvě stě tisíc práceschopných, ale vždycky tam přece zůstanou ostatní, kteří
se nehodí – na práci v Říši nebo v koncentračních táborech jsou moc slabí. Měly snad vzniknout nějaké
invalidní vesnice, určené speciálně pro ty přeživší, ale ve skutečnosti byl problém s jejich množstvím,
který se nedal snadno vyřešit, a dětem hrozilo „konečné řešení“ podobné židovskému. K poněmčení se
totiž hodily jen některé děti. Antropologické míry a zbarvení vylučovaly použitelnost většiny z nich, v
praxi byl ovšem zmatek v této otázce od začátku jen na papíře, věc měla svou příšernou logiku.
Vraťme se k počtům, které se počítají. Jen na Zamojsku esesáci, vojáci, strážníci a policisté v německé
službě zpacifikovali 115 vesnic, některé i několikrát, definitivně vysídlili 110 tisíc Poláků (z téměř tří set
vesnic). Ze 110 tisíc vysídlených bylo asi 30 tisíc dětí, z nichž 10 tisíc nepřežilo. Ty počty jsi neznala, že
ne? Ty děti zahynuly v Majdanku, v Osvětimi, udusily se ve vagonech při transportu, umřely na zápal plic.
Neví se, kolik jich zmizelo v Německu, kam se dostaly některé z nich, ty, co měly modré oči… A spočítal
někdo děti zabité na místě, v domech, na dvorcích? Nebo ty, které zůstaly sirotky čili napůl zemřelé?
Ty zabité v lůnech matek se nepočítají. Tvoje maminka byla těhotná, když ji zastřelili…
/…/ A ještě na nějakého dobrého Němce jsem si vzpomněla. Je to příběh vyčtený z tábora v Zámostí
při selekci rodin. Pamatuješ si, že v Zámostí byl přesídlenecký tábor, viď? Malá holčička, která se tam
dostala, vypráví – mezi mnoha vyprávěními jsem v knize o tom táboře našla její vzpomínku – že stáli s
celou rodinou na táborovém placu a odevšad se rozléhal jen křik a pláč dětí. „Když jsem se loučila s
tatínkem a s bratry, všichni jsme plakali. A viděla jsem, jak se k nám jeden z Němců obrátil a také měl
slzy v očích. Nikdy jsem jeho obličej nezapomněla. Řekl tátovi, aby utekl, ale táta mu odpověděl, že jeho
synové už šli do skupiny určené do Osvětimi a že je nemůže nechat samotné.“
Zapamatovala si slzy na tvářích obou, otce i Němce. Mašinérie smrti jim oběma vytlačila z očí slzy.
Dobrý Němec. Připadá mi neobyčejně důležité ty dobré teď najít a perem přišpendlit na papír. Byli vzácní
jako bílí černoši, albíni nacismu. Musíme se na ně pamatovat, v té paměti je jakási záchrana před krutostí
minulého. A je dobré, aby měli jména, a pokud je nemají, je potřeba je vymyslet.
		

Anna Janko v knize „Pamatuješ, mami?: příběh jedné vyhlazené vesnice.“
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II. ÚKOL – PRÁCE S DOBOVOU FOTOGRAFIÍ
Na základě četby dokumentů a vzpomínek doplňte do bublin dle vlastní
představivosti:
A. Co si ve chvíli tohoto setkání mohli lidé na fotografii myslet?
B. Co si mohli vzájemně říci (rekonstrukce krátkého rozhovoru)?
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III. ÚKOL – PŘEKLADATELSKÝ
Pokuste se přeložit text pamětní desky ze hřbitova ve vesnici Sochy. Pomůže vám
slovníček vybraných slov, význam ostatních můžete odvodit, velmi se podobají
českým.

cmentarz – hřbitov / podczas – během, v průběhu / czerwiec – červen / kobieta – žena

Poté, co jste se seznámili s dalšími dokumenty k osudu Soch i jiných polských
vesnic za války, doplnili byste na pamětní desku ještě něco? Pokud ano, zapište
svůj nápad:
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IV. ÚKOL – ZAMYŠLENÍ
Malá genocida ukazuje, že jizvy se dědí po rodičích a otázky vyžadující odpovědi
nemizí.
				
Adam Sikorski, historik a novinář

Přivlastnila jsem si tvůj příběh, mami, tvou apokalypsu. /…/ A co mám s tím naším
příběhem dělat teď? Moje děti ho nechtějí. Vložím ho do těsných vět, do uzavřených
odstavců. Aby už nebyl vidět ani kouř, ani ohnivé jazyky, ani slzy. A aby sis ho
nemusela s sebou brát na onen svět...
Anna Janko, autorka knihy „Pamatuješ, mami?: příběh jedné vyhlazené vesnice.“

Nechejte se inspirovat citáty a napište úvahu, esej na téma důsledků ran a jizev,
které lidem dějinné události, často tragické, po generace způsobují. Své zamyšlení
můžete opřít o znalosti konkrétních historických skutečností z dějin národních či
světových, nabízí se rovněž nazírání z čistě lidské, osobní či rodinné perspektivy. Můžete
se zamýšlet nad podobami křehkého rozhraní mezi pamětí, jejím uchováním, trýznivými
vzpomínkami a zapomněním, vytěsňováním či „balzámem“ nevědění.
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