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1941 Brno → Minsk 
2021 Brno ← Minsk 

Nacistický a sovětský režim proměňovaly lidi v čísla, z nichž část můžeme pouze odhadovat a 

část velmi přesně rekonstruovat. Jako vědci musíme po těchto číslech pátrat a uvádět je do 

souvislostí. A jako humanisté musíme oněm číslům vrátit lidský rozměr. 

Timothy Snyder 

Před osmdesáti lety byla spuštěna deportační vlna v protektorátu Čechy a Morava s cílem zajistit, aby 

bylo jeho území nadále tzv. judenrein. Tedy bez obyvatel židovského původu. Nástupem Reinharda 

Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941 se tzv. konečné řešení židovské 

otázky dalo výrazně do pohybu. Jedna z prvních porad jeho štábu rozhodla 10. října 1941 o zahájení 

deportací Židů z protektorátu. Proto mezi 16. říjnem a 3. listopadem odjelo z Prahy do ghetta v Lodži 

pět transportů. Následoval je 16. listopadu transport z Brna do ghetta v Minsku. Mezitím bylo 

dohodnuto, že vznikne místo určené ke koncentraci Židů také na území protektorátu. Vybrán byl 

Terezín, kam z Čech a Moravy zamířilo dalších více než devadesát transportů.  

Deportacím předcházelo období, které k jejich uskutečnění výrazně napomohlo. Připravilo strůjce, 

budoucí oběti i přihlížející na to, že s lidmi může být manipulováno. Nejprve pojmově v podobě hledání 

umělé definice židovství a domnělé židovské závadnosti. Následně prakticky při vytváření ghetta beze 

zdí, kdy byla část společnosti během tří let systematicky vylučována z hospodářského a společenského 

života. Nakonec došlo k manipulaci fyzické, která znamenala nastoupení jednoznačné cesty směřující k 

vyloučení ze života. 

Seznamy studentů a absolventů MU  

Studenti židovského původu, kteří na Masarykově univerzitě studovali v letech 1919‒1939, byli pro tuto 

výstavu vyhledáni v dobových evidencích uložených v univerzitním archivu. Rozhodující informací byl 

záznam o náboženství, který se v dobových studijních podkladech uváděl jako obligatorní. Přesto se 

toto vodítko stávalo stále méně spolehlivým, neboť v průběhu první Československé republiky již 

nebylo neobvyklé, že si studující v otázce náboženství zapsali: „bez vyznání“. Na základě dochovaných 

univerzitních evidencí dospěl rešeršní výzkum k číslu 1107 osob. Toto číslo lze chápat jako minimální. 

Následně byla všechna nalezená jména prověřena v databázích obětí holocaustu především v 

památníku Jad Vašem (Izrael), Arolsen Archives (Německo), v Památníku Terezín, v Institutu 

Terezínské iniciativy a United States Holocaust Memorial Museum (USA). Výstava představuje 552 

studentů a absolventů Masarykovy univerzity, jejichž jména se podařilo v databázích ověřit. Většina z 

těchto osob byla zavražděna. Seznamy neuvádějí jména, k nimž zatím databáze mlčí, ani jména těch, 

kteří emigrovali a poté se zapojili do některé ze zahraničních armád. Lze však předpokládat, že poměr 

zemřelých a přeživších bude u neztotožněných osob obdobný jako u těch, které dohledány byly.  

Masarykova univerzita měla v období první Československé republiky čtyři fakulty: lékařskou a 

právnickou, filozofickou a přírodovědeckou. První dvě jmenované byly otevřeny při vzniku univerzity a o 

studium na nich byl veliký zájem. Mezi řádově stovkami posluchačů bylo v tomto období až 10 % 

studentů židovského původu. Řada z nich pocházela z oblastí, kde na začátku 20. let stále ještě 

probíhaly válečné operace a židovští studenti zde měli k vysokoškolskému vzdělání omezený přístup. Z 

těchto důvodů se na Masarykově univerzitě setkáváme i s množstvím studentů z dnešního Běloruska, 
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Ukrajiny, Moldávie, Polska a Pobaltí. Byli to lidé různých národností a mateřských jazyků, významný 

podíl však mezi nimi zaujímají ti, kteří jako své vyznání udávají „izraelské“, „mojžíšské“ či prostě 

židovské. Řada z nich mluvila pouze německy, platilo to zvláště pro Židy z českých zemí, kteří na 

Masarykově univerzitě mnohdy studovali jen krátce a přecházeli poté na Německou univerzitu do Prahy 

či na Vídeňskou univerzitu, kde dostudovali a promovali.  

Československá republika byla v meziválečném období relativně benevolentní s výběrem poplatků za 

studium, jejichž výše byla pro domácí i zahraniční studenty velmi dlouho shodná. I přes hospodářské 

potíže přelomu 20. a 30. let, dlouhodobé prostorové problémy a zpožďující se výstavbu univerzitního 

kampusu na ulici Veveří, docházelo k trvalému vzestupu počtu studujících včetně studentů židovského 

vyznání. Tento trend trval do roku 1937. O rok později začaly být uplatňovány první restrikce, jež 

vycházely z národnosti a vyznání. Nejprve vůči studentům, záhy i proti pedagogům. Na podzim roku 

1938 začali být vylučováni všichni, kteří pocházeli ze zabraných území a nebyli české nebo slovenské 

národnosti. Toto opatření postihlo velké množství studentů z Podkarpatské Rusi. I přes odvolání a 

poukazování na úspěšný průběh dosavadního studia a v některých případech i blížící se absolutorium, 

byli všichni vyloučeni, a to bez možnosti studia na jiných vysokých školách v Československu. Na 

přelomu let 1938/1939 začal být na univerzitní půdě používán termín „árijec“, resp. „neárijec“. Označeni 

tak byli všichni studenti, pedagogové i ostatní personál. Češi, tedy árijci, restrikcím nepodléhali, zatímco 

neárijci – Židé byli v únoru roku 1939 posláni na dlouhodobou dovolenou – v případě profesorů, nebo 

přímo dostali výpověď – v případě ostatních zaměstnanců. Po obsazení Československa nacistickým 

Německem v březnu 1939 se během tohoto roku nařízení dále zpřísňovala. Poslední dva akademické 

roky tak byly poznamenány drastickým úbytkem studentů, již měli jiný původ a vyznání než většinová 

společnost.  

Z tisíce lidí odvezených z Brna do ghetta v Minsku se konce války dočkalo třináct. V dalších 

deportacích z Čech a Moravy zmizelo přes osmdesát tisíc dalších osob. Domů se vrátilo 

přibližně deset tisíc z nich.  

 

 

 


