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Zatímco první film ty dílné dokumentární ady Zapomenuté transporty sklidil pozitivní ohlas kritiky,
získal Trilobita a vstupuje do eské distribuce, na svou premiéru se chystá druhý film této série.

Zapomenuté transporty: Do B loruska seznamují diváky s další neznámou kapitolou d jin holocaustu - a to
transporty Žid  z ech a Moravy do ghetta v Minsku a vyhlazovacího tábora Malý Trostinec. Ze sedmi tisíc
tam deportovaných eských Žid  se konce války do kalo pouhých dvacet dva.

Sv dci, se kterými režisér Lukáš P ibyl mluvil p i natá ení, lí í B lorusko mezi lety 1941 a 1944 jako
apokalyptickou krajinu s nocemi ozá enými plameny ze stovek vypalovaných vesnic a p dou doslova prosycenou
krví bezpo tu ob tí. Vále né B lorusko bylo zemí, kde rozvaliny zcela zni ených m st lemovali ob šenci, kde
prašné cesty k ižovaly pojízdné plynové komory p ezdívané „dušehubky“ a v hlubokých lesích se p emnožili
„obrovští vlci, vlci lidojedi“, živící se masem zavražd ných z masových hrob ...

„Když už ten vlak n kolik hodin stál, ekli jsme si, že je to kone ná stanice. Tak jsme našli odvahu a odhrnuli
záclony a to, co jsme vid li, se slovy nedá vypov d t. Byla tma, sv tla svítila a na každém kandelábru visely dv
t i divné v ci. Necht li jsme v it zraku, že to, co tam visí, jsou lidská t la...,“ íká hned na za átku filmu jeden z
eských deportovaných do Minsku.

V místech, kde lidský život m l cenu kulky, m li nejmenší šanci Židé, kte í p ijeli transporty ze Západu. Bez
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znalosti jazyka a místních pom r  nemohli doufat v pomoc obyvatel. Neustále zmenšující se hrstce Žid , kte í
nebyli zlikvidováni hned po p íjezdu, se jako jediná možnost jevil odpor v adách partyzán . Ti ale p ijímali jen
ozbrojené. N kterým jednotlivc m se út k do partyzány ovládaného území p eci jen zda il, t eba i s pomocí
slovenských voják , kte í byli na východní front  nasazeni po boku n mecké armády a jejich úkolem byl práv
boj proti partyzán m. Na každý takový p ípad však p ipadaly stovky a tisíce lidí, kte í zahynuli. Jen n kolika se
poda ilo po likvidaci ghetta v Minsku p ežít cestu p es vyhlazovací tábor Majdanek v Polsku a adu koncentrák
v N mecku až do osvobození.

Zapomenuté transporty: Do B loruska p edstavují absurditu války, ne ernobílost situací a omezené možnosti
volby lidí v pasti d jin. Obsahují p íb hy nezm rné brutality a sadismu, ale i neokázalého hrdinství a p átelství.
Dozvíme se o psychopatech, kte í vraždili „pro uklidn ní“, ale i n meckých d stojnících, kte í se Žid m snažili
pomáhat. O partyzánském pohrdání smrtí, stejn  jako o nepotla itelné v li žít.

Lukáš P ibyl natá el sv j ty dílný cyklus Zapomenuté transporty dlouhých sedm let. Pro výsledných šest
hodin série (4 x 90 minut) po ídil ve více než dvaceti zemích t í kontinent  okolo 260 hodin záznamu
rozhovor  s lidmi, kte í p ežili skoro neznámé tábory a ghetta na Východ : v Lotyšsku, B lorusku, Estonsku a
oblasti Lublina v Polsku. Názvy míst, kde umíraly stovky až desetitisíce lidí – jako nap íklad Malý Trostinec,
Jägala, Kalevi Liiva, Ereda, Kaiserwald, Zamoš  i Sawin, dnes málokomu n co eknou. Je tomu tak, protože o
nich nemá tém  kdo vypráv t. Šance na p ežití se tam asto po ítala na pouhá promile a eských Žid , kte í se
odtud po válce vrátili, nebylo celkem ani t i sta. Lukášovi P ibylovi se nicmén  poda ilo vystopovat osudy
prakticky všech z nich a po n kdy dlouhém p esv d ování p emluvit ješt  žijící, aby se mu se svými
vzpomínkami sv ili. V tšina své traumatické prožitky sdílela v bec poprvé. Toto bohatství ojedin lých výpov dí
se stalo základem celé tetralogie.

Narozdíl od jiných dokument  Zapomenuté transporty nepoužívají ani mluvený komentá  ani sou asné
záb ry. Nesnaží se o všezahrnující, a tím nutn  zjednodušující pohled na holocaust, ale vypráv jí poutavé p íb hy
jednotlivc . Filmy jsou tak mozaikou st ípk  vzpomínek, zážitk , soukromých perspektiv a dojm . Sv dci
hovo í pouze o místech, osobách a událostech, se kterými se osobn  setkali. Dohromady se však tyto úzké
úhly pohledu skládají do nového, p ekvapivého obrazu holocaustu a r zných „model “ p ežívání v
naprosto extrémních podmínkách.

Tato minimalistická, d myslná montáž je podpo ena a doložena vzácnými autentickými vizuálními materiály,
které po letech výzkumu a hledání pocházejí z neoby ejn  širokého spektra zdroj , od oficiálních archiv
po alba bývalých milenek p íslušník  SS. Každý, by  drobný detail zmín ný sv dky je pe liv  obrazov
dokumentován. Tento p ístup je velmi p sobivý, protože nejenže dopl uje slova sv dk , ale také je potvrzuje,
protože jejich tvá e na fotografiích z dané doby a místa poznáváme.

Tv rci si samoz ejm  uv domovali limity a ošidnost lidské pam ti. Proto bylo každé interview konfrontováno se
všemi dostupnými prameny informací o daném míst  i lov ku, což znamenalo studium tisíc  stran dobových
dokument . Drtivá v tšina nato ených sv dectví však byla výjime n  p esná. lov k, který p ežil jako jediný z
tisíce deportovaných, si nemá s kým své zkušenosti porovnávat a vym ovat. O popisovaných místech rovn ž
nebyly nato eny žádné dokumentární filmy a literatura o nich tak ka neexistuje, takže sv dci do svých
vzpomínek nemohli nev domky integrovat povále né poznatky. Sd lovali tak skute n  jen to, co si pamatovali.
Tento fakt dokument m – krom  dramatického vypráv ní a samotné síly p íb h  - dává i mimo ádnou
historickou a výpov dní hodnotu.
Zapomenuté transporty jsou provázeny zdrženlivou, citlivou hudbou, která posouvá d j a umoc uje sd lované
p íb hy, ale nikdy neruší.

Unikátní dokumentární cyklus Zapomenuté transporty, a  pojednává o nanejvýš temné dob , diváka
inspiruje životním optimismem, vnit ní silou a moudrostí vyprav  a objevuje mu holocaust tak, jak jej
d íve neznal.
Premiéra druhého dílu Zapomenutých transport  se koná 18. b ezna v kin  Sv tozor od 20:00 hodin. Další díly
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o Estonsku a východním Polsku tv r í tým v ele s Lukášem P ibylem práv  p ipravuje.

Zapomenuté transporty: Do B loruska
Výzkum, scéná  a režie: Lukáš P ibyl
Producenti: Lukáš P ibyl a Ond ej Trojan
Kamera: Jakub Šim nek
St ih: Vladimír Barák
Hudba: Petr Ostrouchov
Zvuk: Jan en k

Zdroj: 2media.cz

N co dalšího ke tení

Unikátní dokumentární cyklus Zapomenuté transporty  0
Protektor mí í na Oscary  0
Do kin mí í dlouho o ekávaný dokument Auto*Mat Martina Mare ka  0
ArtCam vás zve do kina  0
Projekt 100 obsadil kina  12

Komentá e

lánek zatím nikdo nekomentoval.

ETARGET odkazyP idat inzerát
Akce klimatizace
Skv lé ceny údržby klimatizace. išt ní jen za 690 K !

Imodium®
Spolehlivá a šetrná lé ba akutního i chronického pr jmu.

P j ka ihned na ruku
Peníze ihned a pro každého Peníze do 24 hodin.

P j ky - srovnání
Rychlá p j ka 2.000 - 600.000 K . Rychlé a p ehledné srovnání p j ek.

Jak na odvykání alkoholu?
Podívejte se do naší velké poradny! Rady léka  a tipy návšt vník .

 

Na úvodní stránku lánk

Hlavní menu:

Sout ž
lánky

Filmy
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