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DOJEMNÝ DOKUMENT O PŘEŽITÍ A O DALŠÍM ŽIVOTĚ V ZEMI NEPŘÁTEL.
JEDEN Z MÁLA LIDÍ, KTEŘÍ PŘEŽILI ČENSTOCHOVSKÉ GHETTO,
VYPRÁVÍ PŘÍBĚH JEDNOHO Z POSLEDNÍCH SVĚDKŮ HOLOCAUSTU.
Shlomo Birnbaum, narozený v roce 1927, vyrůstal v ortodoxní židovské rodině v polské Čenstochové. Po
vpádu nacistů do Polska v září roku 1939 byla rodina přemístěna do ghetta, kde každodenní život provázely
smrt a strach. Shlomo Birnbaum ještě dnes říká: “Zažil jsem, jak moje maminka byla poslána na smrt, jak byli
zabiti moji sourozenci. Ztratil jsem víru. Kde byl tehdy Bůh?”
Shlomo přežil spolu se svým otcem, který mu opakovaně zachránil život. Po své „záchraně” však musel
odvádět otrockou práci ve zbrojnické továrně a po válce byl opět konfrontován s vražednou nenávistí vůči
Židům – tentokrát z polské strany.
Shlomo a jeho otec Árie nakonec utečou do země, do níž nechtěli nikdy vkročit: do Německa. V Mnichově
Shlomo založí rodinu, má čtyři děti, stane se podnikatelem a nalezne zde přátele. Přestože minulost nikdy
nedokáže zcela uzavřít, přece jen žije nový život, což považoval za nemožné.
SHLOMO BIRNBAUM, narozený roku 1927, vyrůstal
v polské Čenstochové. Po vpádu německého wehrmachtu do Polska se rodina Birnbaumových musí přestěhovat do ghetta. Shlomo přežije se svým otcem, po
válce uprchl do Mnichova a vybudoval si nový život.

RAFAEL SELIGMANN, narozený roku 1947 v Tel
Avivu, je jeden z nejznámějších židovských spisovatelů žijících v Německu. Napsal četné knihy, pro
různá média komentuje denní události a působí jako
vydavatel novin Jewish Voice from Germany.
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