
POCHOD PO STOPÁCH HRDINŮ 2014JINDŘICH BUXBAUM
Čtyřicítka účastníků z Česka, Slovenska, Polska, USA a Izraele absolvovala 
v třetím srpnovém týdnu  roku 2014 pochod z Osvětimi do Žiliny po trase 
dlouhé 140 km. Trasa tohoto pochodu nebyla vybrána nikterak  
náhodně, jedná se o trasu, která se snaží kopírovat cestu útěku dvou 
mladých slovenských Židů, Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby, jimž se  
podařilo v dubnu roku 1944 utéct z koncentračního vyhlazovacího tábora 
Auschwitz II – Birkenau, aby podali pravdivé a děsivé svědectví o tom, co se 
ve skutečnosti děje s židovskými transporty směřujícími „na východ“.

Mezi účastníky pochodu byli muži i ženy, nejmladšímu bylo něco málo 
přes sedmnáct, nejstaršímu skoro sedmdesát  let. Někdo šel celou trasu  
a spal pod širákem, další využili společného ubytování na horských chatách  
v pravdě sparťanských podmínkách, jiní se k nám připojili na pár dní. 

Ubírali jsme se po asfaltkách i po nezpevněných horských stezkách, ozářeni  
sluncem i v dešti. Atmosféru útěku jsme si připomínali četbou úryvků  
z knihy Rudolfa Vrby „Utekl jsem z Osvětimi“ na jím popisovaných  
místech. Ocitli jsme se tak v Birkenau, v polské obci Pisarzowice, na vrcholech  
Polských Beskyd i ve slovenské vesnici Skalité. 

Společně jsme se šli, bavili se, jedli, pomáhali si, zpívali. Byly však i chvíle,  
kdy chtěl být každý sám a někde v ústraní přemýšlel a možná i plakal.  
Otázky vyvstávaly a ne na všechny jsme nalézali odpovědi. Setkali jsme 
se na pochodu, který byl pro všechny nezapomenutelným zážitkem, na  
pochodu, který nás proměnil.

Nositelem myšlenky založit tradici pochodů po přibližné trase útěku Vrby  
a Wetzlera je Fedor Gál, organizátorem celé akce česká pobočka 
Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR).

Jindřich Buxbaum, * 30. 8. 1953 , člen ŽO Olomouc, se fotografii věnuje 
od svých čtrnácti let, zajímá se o židovskou tematiku a život obyčejných 
lidí. Často navštěvuje Izrael a místa spojená s historií šoa. Právě tady se 
snaží vyrovnat s utrpením svého otce, který přežil věznění v Terezíně  
a Auschwitz-Birkenau. Snaží se vysvětlit nekonečnou bolest, která je  
v každém židovském srdci.

Tato výstava představuje vybranou část jeho fotografií, které zachytil  
v Auschwitz-Birkenau a na Pochodu po stopách hrdinů v srpnu 2014.
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