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„ Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ George Santayana

Stanislav Motl studentům Gymnázia Přípotoční zprostředkoval pomocí svého dokumentu „Živý mrtvý“
šokující  zpověď  muže,  Poláka  Henryka  Mandelbauma, který  patřil  k takzvanému  osvětimskému
sonderkommandu,  tedy  k lidem,  kteří  byli  nacisty  přinuceni  asistovat  u  likvidace  lidí  v plynových
komorách. 

Stanislav Motl říká:  „Říkali si „živí mrtví“. Členové sonderkomanda, které němečtí nacisté donutili k té
nejstrašnější činnosti, jaká ve vyhlazovacích táborech mohla existovat. Jejich úkolem bylo přijímat lidi
odsouzené k smrti v prostorách před plynovými komorami, pomáhat jim se svlékáním, vyčkat až budou
usmrceni plynem a pak likvidovat jejich mrtvoly.“

Motl, Stanislav: Živý mrtvý. In web ČRo 21. 10. 2012

zpracovala: Mgr. Petra Holubová

http://vals.okamzite.eu/index.php/?p=6


Některé názory a postřehy našich studentů:

 Kristýna Gottfrídová, 2.B 

„Věděla jsem, že to, co se dělo v koncentračních táborech bylo nelidské a
zlé, ale když jsem slyšela pana Mandelbauma, úplně jsem změnila názor.
V jednu chvíli jsem si říkala: „Opravdu existovali takoví lidé, kteří se chovali
takhle  bestiálně?“  Zaráží  mne,  co  říkal  pan Motl  o  tom,  že  někteří  lidé
vyvracejí ta zvěrstva, která se za II. světové války děla. Tito lidé to podle
mne  nemají  v hlavě  v pořádku.  Pouze  název  „Konečné  řešení  židovské
otázky“ ve mne vyvolává hrůzu. Copak to nebyli lidé? Copak nežili stejný
život jako všichni ostatní před tím?!“ 

 Adéla Vrábelová, 1. A 

„Když se vrátím jak k filmu pana Motla, tak i k tomu, co jsme se od něj
dozvěděli, musím uznat, že celou problematiku měl velmi nastudovanou a
že z něj čišil  obrovský zájem o danou věc. Já osobně si myslím, že tohle
nedokáže každý. Obětovat tolik času a úsilí pro věc je obdivuhodné…“

 Veronika Jandová, 1.B 

„Domnívám  se,  že  práce  investigativního  novináře  je
hodně  podobná  práci  policejního  vyšetřovatele.  Rozdíl  je  samozřejmě
v tom, že konečným výsledkem práce policisty je soudní proces, zatímco
v případě  novináře  to  je  zveřejnění  novinového  článku  či  televizní
reportáže.  Myslím,  že  hlavními  vlastnostmi  úspěšného  „investigativního
novináře jsou odvaha a vytrvalost. Určitě bychom našli  řadu případů, na
kterých žurnalisté pracovali i několik let. Konkrétně práce pana Stanislava
Motla je toho dostatečným důkazem.“

zpracovala: Mgr. Petra Holubová


