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Mým bratrům, Caligovi a Heršlovi,  

a všem synům a dcerám, sestrám a bratrům, rodičům 

a prarodičům, kteří zahynuli v holocaustu.

A Oskaru Schindlerovi, jehož vzácný čin  

skutečně zachránil „celý svět“.

Leon Leyson
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 Cesta Leona Leysona
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ChLAPeC nA dřeVěné Bedně
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ChLAPeC nA dřeVěné BedněChLAPeC nA dřeVěné Bedně

Prolo g

PřIZnÁM Se, Že Se MI POTILy dLAně A  ŽALUdeK 

jsem měl jako na  vodě. Čekal jsem v  řadě trpělivě, ale to 

neznamenalo, že jsem nebyl nervózní. Byla na  mně řada, 

abych potřásl rukou muži, který mnohokrát zachránil můj 

život… ale to bylo před mnoha lety. Teď jsem se obával, jestli 

mě vůbec pozná.

Tentýž den, o něco dříve, na podzim roku 1965 cestou na 

losangeleské letiště jsem si říkal, že člověk, s  nímž jsem 

se měl setkat, mě možná nepozná, nebo si na  mě nebude 

pamatovat. Od našeho posledního setkání uplynulo dvacet 

let, a odehrálo se na jiném kontinentu a za zcela jiných okol-

ností. Tehdy jsem byl vyhublý a  hladový chlapec, bylo mi 

patnáct, ale vypadal jsem na deset. Teď jsem zralý pětatři-

cetiletý muž. Jsem ženatý, mám americké občanství, jsem 

válečným veteránem a  učitelem. Když ostatní vykročili, 
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aby se s  naším hostem pozdravili, držel jsem se v  pozadí. 

Koneckonců jsem byl z  naší skupiny nejmladší, a  bylo jen 

správné, aby ti starší dostali přednost. A abych řekl pravdu, 

snažil jsem se to setkání co nejdéle odkládat, protože jsem 

nechtěl být zklamaný, jestli mě muž, jemuž jsem tak moc 

zavázán, nepozná. Ale místo zklamání se dostavila úleva, 

když se srdečně usmál a řekl: „Já vím, kdo jste!“ V očích mu 

zajiskřilo a dodal: „Jste malý Leyson.“

Měl jsem vědět, že Oskar Schindler by mě nikdy ne- 

zklamal.

V  době tohoto setkání svět ještě neznal Oskara Schin-

dlera, a nevěděl ani o tom, co vykonal. Lidé z naší skupiny 

na letišti to však věděli. My všichni a ještě víc než tisíc dal-

ších lidí mu vděčilo za své životy. Přežili jsme holocaust díky 

obrovskému riziku, které na sebe Schindler vzal, jakož i díky 

úplatkům a tajným dohodám, které uzavřel, aby nás, židov-

ské dělníky, uchránil od plynových komor Osvětimi. Schin-

dler nás krmil a ukrýval, a dokonce nás vysvobodil z trans-

portů. Uměl využít svou mysl, své srdce, svoji neuvěřitelnou 
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ChlapeC na dřevěné bedně

chytrost a svoje peníze, aby zachránil naše životy. Přechyt-

račil nacisty tím, že prohlásil, že jsme důležití pro válečné 

účely, i když věděl, že mnozí z nás včetně mě nemají žádné 

užitečné dovednosti. Ve skutečnosti jsem se musel postavit 

na dřevěnou bednu, abych dosáhl na páky stroje, na kterém 

jsem měl pracovat. Ta bedna mi dala šanci přežít, vypadat 

užitečně.

To, že jsem přežil holocaust, je k neuvěření. Všechno bylo 

proti mně, a  skoro nic pro mě. Byl jsem jenom chlapec, 

neměl jsem žádné kontakty, nic jsem neuměl. Ale měl jsem 

jednu věc, která přetrumfla všechno ostatní. Oskar Schin-

dler si myslel, že můj život má cenu. Myslel si, že stojí za to 

mě zachránit, i když tím, že mi dával šanci žít, vystavil svůj 

vlastní život nebezpečí. Teď je řada na  mně, abych dělal 

všecko, co umím, a vyprávěl o Oskaru Schindlerovi tak, jak 

jsem ho znal. doufám, že se stane součástí vaší paměti, tak 

jako jsem já byl vždy součástí jeho paměti. Je to také příběh 

mého života a  pojednává o  tom, jak se zkřížil s  jeho živo-

tem. Postupně vás seznámím i se svojí rodinou. I oni ohro-
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zili svůj život, aby zachránili ten můj. I v nejhorších časech 

mi dávali najevo, že mě milují a že jim záleží na mém životě. 

V mých očích jsou to hrdinové.

LeOn LeySOn
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