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Triáda

Kniha vychází pod záštitou ANNE FRANK FONDS.
ANNE FRANK FONDS (AFF) založil roku 1963 v Basileji ve Švýcarsku Otto H. Frank,
jediný přeživší člen rodiny a jediný dědic své dcery Anne. Tuto organizaci ustanovil svým
dědicem. Od smrti Otto Franka roku 1980 působí AFF jako vykonavatel jeho dědických
práv s cílem šířit spisy jeho dcery a ochraňovat je před zneužitím. Rukopisy Anne Frankové jsou vystaveny v Anne Frank House v Amsterodamu a zařazeny do světového registru
UNESCO Paměť světa.
AFF je charitativní organizace řídící se švýcarským právem. Členství ve správní radě je
čestné a jejím dlouholetým předsedou je bratranec Anne Frankové Buddy Elias. Cílem
AFF je podporovat charitativní činnost v duchu odkazu Anne a Otto Frankových. Výslovným přáním Otto Franka bylo, aby fond přispíval k většímu porozumění mezi rozdílnými
kulturami a náboženstvími, podporoval kontakty mezi mladými lidmi z celého světa
a sloužil tak míru.
Více informací naleznete na www.annefrank.ch
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PﬁeloÏili Miroslav Drápal a Michaela Jacobsenová

Het Achterhuis (Dagboekbrieven 12 juni 1942 – 1 augustus 1944)
by Anne Frank. Only authorized version:
Otto H. Frank and Mirjam Pressler.
© 1982, 1991, 2001 by The ANNE FRANK-Fonds, Basel, Switzerland
Printed with previously unpublished material.
Translation © Miroslav Drápal – dûdicové c/o DILIA, 1992
Translation © Michaela Jacobsenová, 2004, 2006

ISBN 978-80-87256-63-3 (tištěná)
ISBN 978-80-7474-110-4 (pdf)
ISBN 978-80-7474-111-1 (epub)
ISBN 987-80-7474-112-8 (mobi)
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K této knize

Anne Franková si od 12. ãervna 1942 do 1. srpna 1944 vedla
deník. AÏ do jara 1944 psala dopisy jen sama pro sebe. Pak sly‰ela v lond˘nském rozhlase nizozemského ministra ‰kolství
v exilu, kter˘ mluvil o tom, Ïe po válce bude tﬁeba shromáÏdit
a uveﬁejnit v‰echny dokumenty o utrpení nizozemského lidu
za nûmecké okupace. Jako pﬁíklad uvedl mezi jin˘m i deníky.
Pod dojmem této ﬁeãi se Anne Franková rozhodla, Ïe po skonãení války uveﬁejní knihu. Deník jí mûl slouÏit jako podklad.
Zaãala deník opisovat a pﬁepisovat, opravovala, vypou‰tûla
pasáÏe, které se jí zdály nezajímavé, a pﬁidávala jiné podle vlastních vzpomínek. Souãasnû si vedla svÛj pÛvodní deník, kter˘ se
v kritickém vydání* jmenuje verze a, na rozdíl od verze b, pﬁepracovaného druhého deníku. Její poslední záznam je datován
1. srpna 1944. Dne 4. srpna odvedla osm skr˘vajících se ÎidÛ
„Zelená policie“.
Miep Giesová a Bep Voskuijlová se je‰tû v den zatãení postaraly o zabezpeãení zápiskÛ Anne Frankové. Miep Giesová je
uchovávala v psacím stole a odevzdala je neãtené Otto H. Frankovi, Anninû otci, kdyÏ se definitivnû prokázalo, Ïe Anne uÏ
neÏije.
Otto Frank se po zralé úvaze rozhodl, Ïe splní pﬁání své zemﬁelé dcery a uveﬁejní její záznamy jako knihu. K tomu úãelu
sestavil z obou Annin˘ch verzí, z pÛvodní verze a a z pﬁepracované verze b, tﬁetí, zkrácenou verzi c. Text byl urãen pro kniÏní edici, jejíÏ rozsah byl pﬁedem stanoven nizozemsk˘m nakladatelstvím.
KdyÏ kniha roku 1947 v Nizozemí vy‰la, nebylo je‰tû obvyklé
psát o sexuálních tématech, zvlá‰tû ne v kníÏkách pro mládeÏ.
Otto Frank mûl i dal‰í závaÏn˘ dÛvod, proã nechtûl zaﬁadit
celé pasáÏe nebo urãité formulace: chtûl chránit památku své
Ïeny a ostatních druhÛ spoleãného osudu v zadním domû.
* De Dagboeken van Anne Frank, vyd. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker 1986, 5. vyd. 2001.

13

Franková 2 - zlom

14

7.10.2006 19:43

Stránka 14

Anne Franková psala ve vûku tﬁinácti aÏ patnácti let a vyjadﬁovala ve sv˘ch záznamech své averze i podráÏdûní stejnû neskr˘vanû jako svou náklonnost.
Otto Frank zemﬁel roku 1980. Originální záznamy své dcery
odkázal v závûti Nizozemskému státnímu ústavu pro váleãnou
dokumentaci (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie) v Amsterodamu. ProtoÏe pravost deníku byla od padesát˘ch let
opakovanû zpochybÀována, dali vûdci ústavu v‰echny záznamy
pﬁezkoumat. Teprve kdyÏ byla pravost s naprostou jistotou
prokázána, zveﬁejnili v‰echny deníkové záznamy Anne Frankové spoleãnû s v˘sledky sv˘ch v˘zkumÛ. Prozkoumali pﬁitom
mezi jin˘m rodinné zázemí, okolnosti zatãení a deportace,
pouÏité psací potﬁeby a písmo Anne Frankové a ve svém obsáhlém díle popsali i ‰íﬁení deníku.
Fond Anne Frankové (ANNE FRANK-Fonds) v Basileji, kter˘ jako univerzální dûdic Otto Franka zdûdil i ve‰kerá autorská práva jeho dcery, se rozhodl pﬁedloÏit ãtenáﬁÛm dosud
nezveﬁejnûné pasáÏe v novém vydání. Nijak tím neumen‰uje
editorskou práci, kterou vykonal Otto Frank a která pﬁispûla
k znaãné popularitû deníku a k jeho politickému v˘znamu.
Redakcí byla povûﬁena spisovatelka a pﬁekladatelka Mirjam
Presslerová. Pﬁevzala pﬁitom zpracování Otto Franka a doplnila je dal‰ími pasáÏemi z verzí a a b. Deník ve zpracování Mirjam Presslerové, autorizovan˘ Fondem Anne Frankové, je
o dobrou ãtvrtinu obsaÏnûj‰í neÏ dosavadní vydání. Má ãtenáﬁi umoÏnit hlub‰í pohled do svûta Anne Frankové.
Koncem devadesát˘ch let se objevilo pût dosud neznám˘ch
stránek rukopisu. Se svolením Fondu Anne Frankové je do tohoto vydání pﬁevzata del‰í pasáÏ s datem 8. února 1944 a pﬁipojena k jiÏ existujícímu záznamu tohoto data. Krátká verze
záznamu z 20. ãervna 1942 nebyla vzata v potaz, protoÏe se
v deníku nachází obsáhlej‰í verze. Dále byl záznam ze 7. listopadu 1942 pﬁesunut na 30. ﬁíjen 1943, kam podle posledních
poznatkÛ náleÏí. Dal‰í informace je moÏno nalézt v pátém, revidovaném a roz‰íﬁeném vydání kritické edice deníkÛ Anne
Frankové De Dagboeken van Anne Frank, vyd. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, Uitgeverij Bert
Bakker 2001.
KdyÏ Anne Franková psala svou druhou verzi (tj. verzi b), stanovila, jaké pseudonymy má v úmyslu dát osobám v knize, ur-
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ãené k uveﬁejnûní. Sama se chtûla pojmenovat nejdﬁív Anne
Aulisová, potom Anne Robinová. Otto Frank tato jména nepﬁevzal, ale podrÏel vlastní pﬁíjmení, naproti tomu k návrhÛm
jmen ostatních osob pﬁihlédl. Lidé, kteﬁí skr˘van˘m pomáhali a kteﬁí jsou dnes v‰eobecnû známí, si zasluhují b˘t jmenováni vlastními jmény. Jména v‰ech ostatních osob odpovídají kritickému vydání: v pﬁípadech, v nichÏ osoby chtûly
zÛstat anonymní, byly oznaãeny zaãáteãními písmeny, jeÏ libovolnû zvolil státní ústav.
Pravá jména skr˘van˘ch:
Rodina van Pelsov˘ch (z Osnabrücku): Auguste (narozena
29. 9. 1900), Hermann (narozen 31. 3. 1890), Peter (narozen
8. 11. 1926) van Pels; Anne je jmenuje: Petronella, Hans a Alfred van Daanovi; v knize: Petronella, Hermann a Peter van
Daanovi.
Fritz Pfeffer (narozen 1889 v Giessenu); u Anne se jmenuje
Albert Dussel.
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12. ãervna 1942
Doufám, Ïe se ti budu moci se v‰ím svûﬁit, jak jsem je‰tû nikdy
nikomu nemohla, a Ïe mi bude‰ velkou oporou.

22. záﬁí 1942 (Dodatek)
Dosud jsem v tobû mûla velkou oporu. Také v Kitty, které teì pravidelnû pí‰u. Tento zpÛsob psaní deníku mi pﬁipadá mnohem krásnûj‰í a nemÛÏu se skoro doãkat chvíle, aÏ budu mít ãas si do tebe zapisovat.
Jsem tak ráda, Ïe jsem si tû vzala s sebou!

Nedûle 14. ãervna 1942
Zaãnu okamÏikem, kdy jsem tû dostala, to znamená, kdy jsem
tû uvidûla na svém narozeninovém stole (protoÏe koupû, pﬁi
které jsem taky byla, se nepoãítá).
V pátek 12. ãervna jsem byla vzhÛru uÏ v ‰est hodin, coÏ je
pochopitelné, protoÏe jsem mûla narozeniny. Ale v ‰est hodin
jsem je‰tû nesmûla vstát, a tak jsem musela potlaãovat zvûdavost aÏ do tﬁi ãtvrti na sedm. Pak uÏ jsem to nevydrÏela. Rozbûhla jsem se do jídelny, kde se mi na‰e koãka Moortje na uvítanou zaãala otírat o nohy.
Chvilku po sedmé jsem ‰la za taÈkou a mamkou a potom do
ob˘váku, abych si rozbalila dárky. Nejdﬁív jsi mi padl do oka ty,
a tys byl urãitû jeden z m˘ch nejlep‰ích darÛ. Potom kytice
rÛÏí, jedna kytka v kvûtináãi a dvû pivoÀky. Od taÈky a od
mamky jsem dostala modrou blÛziãku, spoleãenskou hru, láhev hroznové ‰Èávy, která chutná trochu po vínû (víno se pﬁece dûlá z hroznÛ), skládaãku, krém, dvouapÛlguldenovou
bankovku a poukázku na dvû kníÏky. Pak jsem dostala je‰tû
jednu knihu, „Camera obscura“, ale tu uÏ má Margot, a tak
jsem si ji vymûnila, vlastnoruãnû upeãené cukroví (samozﬁejmû jsem je pekla já, protoÏe v peãení cukroví jsem toho ãasu
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jedniãka), spoustu bonbonÛ a jahodov˘ dort od matky. Taky
dopis od babiãky, na den pﬁesnû, ale to je ov‰em náhoda.
Potom pro mne pﬁi‰la Hanneli a ‰ly jsme do ‰koly. O pﬁestávce jsem pohostila uãitele i Ïáky máslov˘mi su‰enkami, pak
jsme se museli pustit znovu do práce.
DomÛ jsem dorazila aÏ v pût hodin, protoÏe jsem ‰la na tûlocvik (aãkoliv nesmím cviãit, snadno si totiÏ vykloubím ruce
a nohy), a vybrala jsem pro spoluÏáky jako hru k narozeninám
volejbal. Sanne Ledermanová uÏ tam byla. Ilse Wagnerovou,
Hanneli Goslarovou a Jacqueline van Maarsenovou jsem pﬁivedla, protoÏe jsou se mnou ve tﬁídû. Hanneli a Sanne byly
dﬁív moje nejlep‰í pﬁítelkynû a kdo nás vidûl pohromadû, ﬁíkal
vÏdycky: „Podívejte, Anne, Hanne a Sanne.“ Jacqueline van
Maarsenovou jsem poznala aÏ na Ïidovském lyceu a je teì
mojí nejlep‰í pﬁítelkyní. Ilse je nejlep‰í pﬁítelkynû Hannelina
a Sanne chodí do jiné ‰koly a pﬁítelkynû má tam.
Pondûlí 15. ãervna 1942
V nedûli odpoledne jsem mûla oslavu narozenin. Rin-tin-tin*
se m˘m spoluÏaãkám moc líbil. Dostala jsem dvû broÏe, záloÏku do kníÏky a dvû knihy. Klub mi dal nádhernou knihu, „Nizozemské báje a povûsti“, ale omylem mi dali druh˘ díl. A tak
jsem dvû jiné kníÏky vymûnila za první díl. Teta Helene mi pﬁinesla je‰tû jednu skládaãku, teta Stephanie broÏ a teta Leny
prima kníÏku, a to „Daisiny prázdniny na horách“.
Dnes ráno ve vanû jsem pﬁem˘‰lela, jak by to bylo bájeãné,
kdybych mûla takového psa jako Rin-tin-tin. ¤íkala bych mu
taky Rin-tin-tin a byl by ve ‰kole vÏdycky u ‰kolníka anebo za
hezkého poãasí u stojanu pro kola.
Ráda bych teì nûco povûdûla o na‰í tﬁídû a o ‰kole a zaãnu
sv˘mi spoluÏáky.
Betty Bloemendaalová vypadá tro‰ku chudobnû a myslím, Ïe
taky chudá je. Ve ‰kole jí to jde, ale to je tím, Ïe je tak pilná,
a to je‰tû neznamená chytrost. Je to docela tiché dûvãe.
Jacqueline van Maarsenová platí za mou nejlep‰í pﬁítelkyni.
Ale opravdovou pﬁítelkyni jsem je‰tû nikdy nemûla. O Jacque
jsem si nejdﬁív myslela, Ïe by jí mohla b˘t, ale ‰karedû jsem se
zklamala.
* Rin-tin-tin se jmenoval pes ze známého filmu pro dûti.
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D. Q. je stra‰nû nervózní, poﬁád nûco zapomíná a dostává jeden trest za druh˘m. Je hroznû hodná, hlavnû na G. Z.
E. S. je tak dûsnû ukecaná, Ïe uÏ to není hezké. KdyÏ se vás
na nûco ptá, tahá vás vÏdycky za vlasy nebo za knoflíky. ¤íkají,
Ïe mû E. nemÛÏe vystát, ale to mi nevadí, protoÏe mnû se taky
nezdá moc sympatická.
Henny Metsová je veselá a milá, jenom mluví moc nahlas,
a kdyÏ si hraje na ulici, je stra‰nû dûtinská. Velká ‰koda, Ïe se
kamarádí s Beppy, která má na ni ‰patn˘ vliv, protoÏe je dûsná
‰pindíra a sprosÈaãka.
J. R., o té by se daly psát romány. Vytahuje se, pomlouvá, je
protivná, hraje si na dospûlou, je zákeﬁná a fale‰ná. Jacque si
omotala kolem prstu a to je ‰koda. Breãí pro kaÏdou maliãkost
a je hroznû nedÛtklivá a hlavnû na sebe dûsnû upozorÀuje.
Sleãna J. musí mít vÏdycky pravdu. Je náramnû bohatá a má plnou skﬁíÀ nádhern˘ch ‰atÛ, ale vypadá v nich moc staﬁe. Ta
holka si namlouvá, Ïe je ohromnû krásná, ale prav˘ opak je
pravda. S J. se nemÛÏeme vystát.
Ilse Wagnerová je veselá a milá, ale je stra‰nû puntiãkáﬁská
a vydrÏí celé hodiny otravovat. Ilse mû má moc ráda. Je taky
náramnû chytrá, ale líná.
Hanelli Goslarová nebo Lies, jak jí ﬁíkáme ve ‰kole, je trochu
svérázná. Vût‰inou nesmûlá a doma hroznû drzá. V‰ecko, co jí
kdo ﬁekne, vyÏvaní hned své matce. Ale je upﬁímná a hlavnû
v poslední dobû si jí moc váÏím.
Nannie van Praag-Sigaarová je malá, vtipná a rozumná.
Mám ji ráda. Je pomûrnû inteligentní. Moc se toho o ní ﬁíct
nedá.
Eefje de Jongová se mi zdá bezvadná. Je jí teprve dvanáct,
ale je to uÏ opravdová dáma. Chová se ke mnû, jako bych byla
nemluvnû. A je stra‰nû ochotná, proto ji mám taky ráda.
G. Z. je nejkrásnûj‰í dûvãe ze tﬁídy. Má milou tváﬁ, ale ve
‰kole jí to moc nejde. Myslím, Ïe propadne, ale jí to ov‰em
neﬁíkám.
(Dodatek)
K mému velkému údivu G. Z. pﬁece jenom nepropadla.
Jako poslední z dvanácti dûvãat sedím já vedle G. Z.
O klucích se toho dá ﬁíct moc, ale taky málo.
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Maurice Coster je jeden z m˘ch mnoha ctitelÛ, ale je to dost
velk˘ protiva.
Sally Springer je pûknej sprosÈák a vykládá se o nûm, Ïe uÏ se
páﬁil. Ale stejnû mi pﬁipadá prima, protoÏe je hroznû vtipn˘.
Emiel Bonewit je ctitel G. Z., ale ona na to moc nedbá. Je
dost nudn˘.
Rob Cohen byl do mne taky zamilovan˘, ale teì ho nemÛÏu vystát. Je to prolhan˘ pokrytec, ubreãen˘, potrhl˘, protivn˘, a myslí si o sobû bÛhvíco.
Max van de Velde je selsk˘ synek z Medembliku, ale docela
pﬁijateln˘, jak by ﬁekla Margot.
Herman Koopman je taky stra‰n˘ sprosÈák, pﬁesnû jako Jopie
de Beer, kter˘ se dûsnû pﬁedvádí a bûhá za holkama.
Leo Blom je dÛvûrn˘ pﬁítel Jopieho de Beera a taky se nakazil jeho sprosÈárnami.
Albert de Mesquita pﬁi‰el ze ‰koly Montessori a pﬁeskoãil
jednu tﬁídu. Je stra‰nû chytr˘.
Leo Slager je ze stejné ‰koly, tak chytr˘ ale není.
Ru Stoppelmon je mal˘, potrhl˘ kluk z Almela, pﬁi‰el do tﬁídy pozdûji.
C. N. dûlá v‰ecko to, co není dovoleno.
Jacques Kocernoot a C. N. sedí za námi a my se ãasto div nepotrháme smíchy (G. a já).
Harry Schaap je nejslu‰nûj‰í chlapec z na‰í tﬁídy, je mil˘.
Werner Joseph taky, ale je aÏ moc tich˘ a pÛsobí proto fádnû.
Sam Salomon je ro‰Èák z pochybné ãtvrti, syãák. (Ctitel!)
Appie Riem je dost ortodoxní, ale taky hnusák.
Teì musím pﬁestat. Na pﬁí‰tû toho mám zase tolik, co do
tebe napí‰u, tj. co ti budu vyprávût. Ahoj, jsi tak prima!

Sobota 20. ãervna 1942
Pro lidi, jako jsem já, je to zvlá‰tní pocit, psát deník. Nejen
proto, Ïe jsem si ho je‰tû nikdy nepsala, ale taky si myslím, Ïe
se pozdûji nikdo, ani já, ani nikdo jin˘, nebude zajímat o v˘levy tﬁináctileté ‰kolaãky. Ale na tom vlastnû nezáleÏí, mám chuÈ
psát a hlavnû chci b˘t úplnû otevﬁená a upﬁímná.
Papír je trpûlivûj‰í neÏ lidé. Tohle mû napadlo, kdyÏ jsem
jednoho lehce melancholického dne unudûnû sedûla s hlavou
v dlaních u stolu a z ochablosti jsem nevûdûla, jestli mám jít
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ven nebo radûji zÛstat doma, a tak jsem nakonec zÛstala a dumala dál. To je pravda, papír je trpûliv˘. A ponûvadÏ nemám
v úmyslu dát tenhle se‰it v pevn˘ch deskách s okázal˘m jménem „Deník“ vÛbec nûkomu ãíst, leda Ïe bych nûkdy v Ïivotû
na‰la skuteãného pﬁítele nebo pﬁítelkyni, nemusí na tom nikomu záleÏet.
Teì jsem do‰la k tomu, proã jsem si zaãala psát deník: nemám Ïádnou pﬁítelkyni.
Aby to bylo srozumitelnûj‰í, musím pﬁidat vysvûtlení, protoÏe nikdo by asi nepochopil, Ïe tﬁináctiletá holka je na svûtû
úplnû sama. A taky to není pravda. Mám hodné rodiãe a ‰estnáctiletou sestru, mám dohromady nejmíÀ tﬁicet znám˘ch
nebo takov˘ch, kter˘m se ﬁíká pﬁítelkynû. Mám hromadu ctitelÛ, kteﬁí dûlají, co mi na oãích vidí, a snaÏí se dokonce i ve
tﬁídû zachytit stﬁípkem zrcátka mÛj obraz. Mám pﬁíbuzné a dobr˘ domov. Ne, nechybí mi navenek vÛbec nic, aÏ na pravou
pﬁítelkyni. Se sv˘mi znám˘mi se jen bavím a Ïertuji, mohu
s nimi mluvit jenom o v‰edních vûcech a nikdy se s nimi dÛvûrnûji nesblíÏím. A v tom je ta potíÏ. Snad si za tenhle nedostatek dÛvûry mohu i sama, v kaÏdém pﬁípadû je to bohuÏel
fakt a nedá se to zmûnit. Proto tenhle deník.
Abych tu pﬁedstavu vytouÏené pﬁítelkynû ve své fantazii
je‰tû vystupÀovala, nebudu jen tak obyãejnû zapisovat události do deníku jako v‰ichni ostatní, ale chci, aby tenhle deník byl pﬁímo mou pﬁítelkyní, a ta pﬁítelkynû se jmenuje
Kitty.
Moje historie! (Blbost, nûco takového se nezapomíná.)
ProtoÏe by nikdo nerozumûl tomu, co vyprávím Kitty, kdybych vpadla rovnou doprostﬁed událostí, musím v krátkosti
popsat svÛj Ïivotní pﬁíbûh, i kdyÏ to dûlám nerada.
MÛj otec, nejvût‰í drahou‰ek mezi otci, s jak˘m jsem se kdy
setkala, se oÏenil teprve v ‰estatﬁiceti letech s mou matkou,
které bylo tehdy pûtadvacet. Má sestra Margot se narodila
roku 1926 ve Frankfurtu nad Mohanem v Nûmecku. 12. ãervna
1929 jsem pﬁi‰la na svût já. AÏ do sv˘ch ãtyﬁ let jsem bydlela ve
Frankfurtu. ProtoÏe jsme Îidé, ode‰el mÛj otec roku 1933 do
Holandska. Stal se ﬁeditelem nizozemské spoleãnosti na v˘robu marmelády Opekta. Moje matka Edith Franková-Holländerová odjela v záﬁí taky do Holandska a Margot a já jsme zÛstaly v Cáchách, kde bydlela na‰e babiãka. Margot odjela do
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Holandska v prosinci a já v únoru, kdy mû posadili na stÛl
jako dárek k Margotin˘m narozeninám.
Brzy jsem zaãala chodit do mateﬁské ‰kolky pﬁi ‰kole Montessori. Tam jsem byla do ‰esti let, pak jsem pﬁe‰la do první tﬁídy. V ‰esté tﬁídû jsem se dostala k paní Kuperusové, ﬁeditelce.
Koncem ‰kolního roku jsme se srdceryvnû a s pláãem rozlouãily, protoÏe mû pﬁijali do Ïidovského lycea, kam ‰la i Margot.
Ná‰ Ïivot neprobíhal poklidnû, protoÏe zbylá rodina v Nûmecku nezÛstala u‰etﬁena Hitlerov˘ch Ïidovsk˘ch zákonÛ. Po
pogromech v roce 1938 utekli oba moji str˘ãkové, matãini bratﬁi, do Ameriky a moje babiãka se pﬁestûhovala k nám. Bylo jí
tehdy tﬁiasedmdesát.
Od kvûtna 1940 to s dobr˘mi ãasy zaãalo jít z kopce: nejdﬁív
válka, potom kapitulace a vpád NûmcÛ, a pro nás Îidy nastala
bída. Jeden Ïidovsk˘ zákon stíhal druh˘ a na‰e svoboda byla
stra‰nû okle‰tûna. Îidé musejí nosit Ïidovskou hvûzdu; Îidé
musejí odevzdat jízdní kola; Îidé nesmûjí jezdit tramvají; Îidé
nesmûjí jezdit autem, ani soukrom˘m; Îidé smûjí nakupovat
jen od 15 do 17 hodin; Îidé smûjí jen k Ïidovskému holiãi;
Îidé nesmûjí od 20 hodin veãer do 6 hodin ráno na ulici; Îidé
nesmûjí do divadel a do kin a nesmûjí se zdrÏovat ani na jin˘ch
místech urãen˘ch k zábavû; Îidé nesmûjí na plovárny a stejnû tak na tenisová, hokejová a jiná sportovní hﬁi‰tû; Îidé nesmûjí veslovat; Îidé nesmûjí na veﬁejnosti sportovat; Îidé nesmûjí po osmé hodinû veãer sedût na vlastní zahradû, ani
u znám˘ch; Îidé nesmûjí nav‰tûvovat kﬁesÈany; Îidé musejí
chodit na Ïidovské ‰koly a podobnû a podobnû. Tak probíhal
ná‰ Ïivot a my nesmûli tohle a nesmûli tamto. Jacque mi poﬁád ﬁíká: „Já uÏ si netroufám nic dûlat, mám strach, Ïe to
není dovoleno.“
V létû 1941 babiãka tûÏce onemocnûla. Musela na operaci
a z m˘ch narozenin skoro nic nebylo. V létû 1940 uÏ taky ne,
protoÏe v Nizozemsku právû skonãila válka. Babiãka zemﬁela
v lednu 1942. Nikdo netu‰í, jak ãasto na ni myslím a jak ji mám
poﬁád ráda. Tyhle narozeniny v roce 1942 jsme tedy slavili taky
proto, abychom si v‰echno vynahradili, a babiããina svíce stála
vedle.
Nám ãtyﬁem se vede je‰tû poﬁád dobﬁe, a tak jsem se dostala
k dne‰nímu datu, kdy zaãíná slavnostní zasvûcení mého deníku, k 20. ãervnu 1942.
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Sobota 20. ãervna 1942
Milá Kitty,
tak tedy zaãnu hned. Je tu krásn˘ klid, otec a matka jsou pryã
a Margot si ‰la s nûkolika mlad˘mi lidmi k pﬁítelkyni zahrát
ping-pong. V poslední dobû si také ráda zahraju, dokonce
jsme zaloÏily klub. Jmenuje se „Mal˘ vÛz minus dvû“. Bláznivé
jméno, vzniklo totiÏ z omylu. Chtûly jsme zvlá‰tní název, protoÏe je nás pût, vzpomnûly jsme si okamÏitû na hvûzdy, na Mal˘
vÛz. Myslely jsme, Ïe má pût hvûzd. V tom jsme se ale spletly,
má jich sedm, pﬁesnû jako Velk˘ vÛz. Proto ono „minus dvû“.
Ilse Wagnerová má pingpongov˘ stÛl a velkou Wagnerovic jídelnu smíme pouÏívat kdykoli. ProtoÏe my hráãky ping-pongu
si hlavnû v létû rády pochutnáváme na zmrzlinû a po hﬁe b˘vá
horko, konãíme vût‰inou v˘letem do nejbliÏ‰ích cukráren,
kam smûjí Îidé, do Oasy nebo Delphi. Peníze nebo penûÏenku uÏ ani nehledáme, ponûvadÏ v Oase je vût‰inou tak plno, Ïe
tam vÏdycky najdeme nûkolik velkorys˘ch pánÛ z na‰eho ‰irokého okruhu znám˘ch nebo sem tam nûjakého ctitele, kteﬁí
nám nabídnou víc zmrzliny, neÏ bychom snûdly za t˘den.
Jsi myslím trochu pﬁekvapená, Ïe jsem tak mladá a uÏ mluvím o ctitelích. BohuÏel (v nûkter˘ch pﬁípadech ani ne bohuÏel), zdá se, Ïe se na‰e ‰kola tomuhle ne‰varu nedokáÏe vyhnout. Jakmile se mû nûkter˘ z klukÛ zeptá, jestli se mnou smí
na kole domÛ, a zaãneme si povídat, mÛÏu v devíti z deseti pﬁípadÛ poãítat s tím, Ïe dotyãn˘ mladík okamÏitû vzplane jako
pochodeÀ a uÏ mû nespustí z oãí. Po ãase zamilovanost zase
ustoupí, protoÏe si z ohniv˘ch pohledÛ nic nedûlám a vesele
‰lapu dál. KdyÏ uÏ mû to nûkdy otravuje, mrsknu maliãko kolem, ta‰ka mi spadne na zem a mlad˘ muÏ musí ze slu‰nosti seskoãit. NeÏ mi ta‰ku vrátí, zaãnu uÏ dávno mluvit o nûãem
jiném. To jsou ale je‰tû ti nevinní. Jsou i nûkteﬁí, co mi posílají rukou hubiãky nebo se pokou‰ejí vzít mû za ruku. Ale s tím
aÈ u mû nepoãítají! Slezu z kola a odmítnu je dál pﬁipravovat
o ãas. Nebo hraju uraÏenou a ﬁeknu jim rovnou, aÈ se seberou
a jdou domÛ.
Tak, teì byl poloÏen základní kámen na‰eho pﬁátelství. Zítra na shledanou!
Tvoje Anne
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Nedûle 21. ãervna 1942
Milá Kitty,
celá na‰e tﬁída se tﬁese strachy. DÛvodem je nastávající uãitelská konference. Polovina tﬁídy uzavírá sázky o to, kdo postoupí a kdo propadne. G. Z., moje sousedka, a já se bláznivû
smûjeme tûm dvûma, co sedí za námi, C. N. a Jacquesovi Kocernootovi, kteﬁí uÏ prosázeli cel˘ svÛj prázdninov˘ kapitál.
„Postoupí‰“, „O co Ïe ne“, „Urãitû…“, tak to jde od rána do
veãera. Ani úpûnlivé pohledy mé sousedky G., ani moje vzteklé v˘buchy je nedokáÏou uklidnit. Podle mne by mûla propadnout ãtvrtina tﬁídy, takoví tupci sem chodí. Ale uãitelé jsou
ti nejvrto‰ivûj‰í lidé na svûtû. Snad jsou obãas také v˘jimeãnû
náladoví v tom správném ohledu. O své pﬁítelkynû a o sebe se
moc nebojím, my uÏ nûjak postoupíme. Jenom v matice si nejsem jistá. No uvidíme. Zatím si navzájem dodáváme odvahu.
Já vycházím se v‰emi uãiteli a uãitelkami docela dobﬁe. Je
jich celkem devût, sedm muÏÛ a dvû Ïeny. Pan Keesing, star˘
matikáﬁ, byl na mne dlouho stra‰nû nabrou‰en˘, protoÏe jsem
ustaviãnû Ïvanila. Nestaãil mû napomínat a nakonec jsem dostala trest. Mûla jsem napsat písemnou práci na téma „Taková
jedna brepta“. Brepta, co se o tom dá napsat? Ale nejdﬁív jsem
si z toho nedûlala hlavu. Strãila jsem se‰it s úkoly do ta‰ky
a snaÏila se zachovat klid.
Veãer, kdyÏ jsem byla s ostatními úkoly hotová, na‰la jsem
najednou zápis o písemném trestu. S násadkou plnicího pera
v puse jsem o nûm zaãala pﬁem˘‰let. Jen tak nûco plácat a co
nejvíc natahovat vûty umí kaÏd˘, ale najít pádn˘ dÛkaz o nutnosti brebentûní, to uÏ je umûní. Pﬁem˘‰lela jsem a pﬁem˘‰lela – a pak jsem najednou dostala nápad. Popsala jsem celé
tﬁi zadané stránky a byla jsem spokojená. Jako argument jsem
uvedla, Ïe mluvení je Ïenská vlastnost, Ïe se opravdu vynasnaÏím, abych se polep‰ila, ale zﬁejmû se to neodnauãím úplnû, protoÏe moje matka toho napovídá zrovna tolik jako já,
ne-li je‰tû víc, a Ïe se zdûdûn˘mi vlastnostmi se toho moc nenadûlá.
Pan Keesing se musel m˘m argumentÛm smát. Ale kdyÏ
jsem v dal‰í hodinû zase Ïvanila, následoval nov˘ písemn˘
trest. Tentokrát to mûla b˘t „Nenapravitelná brepta“. Také ten
jsem dodala, a dal‰í dvû hodiny si pan Keesing nemusel stûÏovat. Pﬁi tﬁetí mu to ale bylo zase moc. „Anne Franková, jako
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trest za klábosení písemnou práci s námûtem: ‚Kvá, kvá, kvá,
ﬁekla sleãna Kvákavá‘.“
Tﬁída se válela smíchy. Musela jsem se taky smát, tﬁebaÏe
moje vynalézavost v oblasti ãlánkÛ o Ïvanûní byla vyãerpaná.
Musím pﬁijít na nûco jiného, na nûco hodnû originálního.
Moje pﬁítelkynû Sanne, dobrá básníﬁka, mi nabídla pomoc, Ïe
totiÏ cel˘ text od zaãátku do konce sepí‰eme ve ver‰ích. Jásala
jsem. Keesing mû chtûl tímhle pitom˘m tématem poloÏit na
lopatky, ale já mu to svou básní trojnásob oplatím.
BáseÀ jsme napsaly a byla skvûlá. Pojednávala o matce kachnû a otci labuÈákovi a tﬁech mal˘ch kachÀátkách, která jejich
otec kvÛli ustaviãnému ‰tûbetání ukloval k smrti. Na‰tûstí Keesing rozumûl legraci. Pﬁednesl báseÀ s komentáﬁi ve tﬁídû, pak
je‰tû v jin˘ch tﬁídách. Od té doby jsem mohla klábosit a uÏ jsem
nikdy trest nedostala. Naopak, Keesing teì poﬁád Ïertuje.
Tvoje Anne

Stﬁeda 24. ãervna 1942
Milá Kitty,
je vedro k zalknutí, kaÏd˘ funí a peãe se, a v tom horku musím
v‰ecko obíhat pû‰ky. Teprve teì vidím, jak je taková tramvaj
pﬁíjemná, hlavnû ta otevﬁená. Ale tenhle poÏitek nám ÎidÛm
uÏ není dopﬁán, pro nás je dost dobré bûhat po sv˘ch. Vãera
jsem musela o polední pﬁestávce k zubaﬁi do ulice Jana Luykena. Od na‰í ‰koly v ulici Stadtstimmertuinen je to poﬁádnû daleko. Odpoledne jsem pﬁi vyuãování proto div neusnula. ·tûstí, Ïe lidé nám sami od sebe nabídnou nûco k pití. Sestra
u zubaﬁe je opravdu hodná.
Jediné, ãím je‰tû mÛÏeme jezdit, je pﬁívoz. Pﬁevozník na nábﬁeÏí Jozefa Israële nás vzal bez ﬁeãí, kdykoli jsme ho poprosili
o pﬁevezení. Holanìané opravdu nemÛÏou za to, Ïe my Îidé
jsme na tom tak bídnû.
Já jsem si jen pﬁála, abych nemusela do ‰koly, moje kolo mi
o velikonoãních prázdninách ukradli a matãino dal otec do
úschovy ke kﬁesÈansk˘m znám˘m. Na‰tûstí se mílov˘mi kroky
pﬁibliÏují prázdniny. Je‰tû t˘den a máme to za sebou.
Vãera ráno jsem mûla pﬁíjemn˘ záÏitek. KdyÏ jsem ‰la kolem
pﬁístﬁe‰ku na kola, nûkdo na mne zavolal. Otoãila jsem se
a uvidûla jsem za sebou milého chlapce, s kter˘m jsem se pﬁe-
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de‰l˘ veãer setkala u Wilmy. Je to její vzdálen˘ bratranec z tﬁetího kolena a Wilma je moje známá. Nejdﬁív mi byla dost sympatická. To taky je, ale cel˘ den nemluví o niãem jiném neÏ
o klucích, a to zaãíná b˘t nuda. Ten chlapec pﬁi‰el trochu nesmûle blíÏ a pﬁedstavil se jako Hello Silberberg. Byla jsem maliãko udivená a nevûdûla jsem dobﬁe, co chce, ale to se brzy
ukázalo. Chtûl jít se mnou a doprovodit mû do ‰koly. „Jestli
jde‰ tak jako tak stejn˘m smûrem, mÛÏu se pﬁidat,“ odpovûdûla jsem mu, a tak jsme ‰li spolu. Hellovi je uÏ ‰estnáct a umí
pûknû vyprávût o v‰em moÏném.
Dnes ráno na mne zase ãekal a tak to nejspí‰ zÛstane i napﬁí‰tû.
Anne

Stﬁeda 1. ãervence 1942
Milá Kitty,
dodne‰ka jsem si opravdu nena‰la ãas, abych ti napsala. Ve
ãtvrtek jsem byla celé odpoledne u znám˘ch, v pátek jsme mûli
náv‰tûvu, a tak to ‰lo aÏ dodne‰ka.
Hello a já jsme se v tomhle t˘dnu dobﬁe poznali, moc mi
toho o sobû vyprávûl. Pochází z Gelsenkirchenu a je tady
v Nizozemí u dûdeãka a babiãky. Jeho rodiãe jsou v Belgii a on
nemá moÏnost se k nim dostat. Hello má dûvãe, Ursulu. Znám
ji, je to vzor dobromyslnosti a nudy. KdyÏ se Hello se mnou seznámil, zjistil, Ïe po Ursulinû boku usíná. SlouÏím tedy jako
prostﬁedek k udrÏování v bdûlém stavu! âlovûk nikdy neví,
k ãemu se je‰tû hodí!
V sobotu u mne spala Jacque. V poledne byla u Hanneli a já
jsem se k smrti nudila.
Hello mûl ke mnû veãer pﬁijít, ale kolem ‰esté zavolal. ·la
jsem k telefonu a on ﬁekl: „Tady je Helmuth Silberberg. MÛÏu
prosím mluvit s Anne?“
„Ano, Hello, tady je Anne.“
„Ahoj Anne. Jak se ti vede?“
„Dûkuju, dobﬁe.“
„Hroznû mû to mrzí, ale musím ti ﬁíct, Ïe k tobû dnes veãer
nemÛÏu pﬁijít, ale rád bych s tebou chvilku mluvil. ·lo by to,
Ïe bych byl za deset minut u va‰ich dveﬁí?“
„V poﬁádku. Ahoj!“
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„Ahoj, jsem tam hned.“
PoloÏila jsem sluchátko. Honem jsem se pﬁevlékla a tro‰ku si
pﬁiãísla vlasy. A pak jsem nervóznû vyhlíÏela z okna. Koneãnû
pﬁicházel. Div Ïe jsem hned nesebûhla se schodÛ, ale klidnû
jsem ãekala, aÏ zazvoní. Se‰la jsem dolÛ. Rovnou spustil, co
mûl na srdci.
„Podívej se, Anne, babiãka si myslí, Ïe jsi je‰tû moc mladá,
abych se s tebou pravidelnû scházel. ¤íká, Ïe mám jít k LöwenbachovÛm. Ale ví‰ asi, Ïe uÏ s Ursulou nechodím.“
„Nevím, jak to? Vy jste se pohádali?“
„Ne, naopak. ¤ekl jsem Ursule, Ïe uÏ vzájemnû tak dobﬁe nevycházíme, a proto bude lep‰í, kdyÏ uÏ spolu nebudeme chodit,
ale Ïe ji u nás i dál rádi uvidíme a oni mû doufám u nich taky.
Já jsem si totiÏ myslel, Ïe chodí je‰tû s nûk˘m jin˘m, a podle
toho jsem se k ní taky choval. Ale nebyla to pravda. A tak mi ﬁekl
str˘ãek, Ïe se musím Ursule omluvit. To jsem ov‰em nechtûl,
a proto jsem to skonãil. Ale to byl jen jeden z mnoha dÛvodÛ.
Moje babiãka chce, abych ‰el teì za Ursulou, a ne za tebou.
Ale já mám na to jin˘ názor a taky to neudûlám. Staﬁí lidé mají
nûkdy stra‰nû staromódní názory, ale podle nich se ﬁídit nemÛÏu. Já sice babiãku a dûdu moc potﬁebuju, ale oni mû v jistém smyslu taky. Ve stﬁedu veãer mám vÏdycky volno, protoÏe
dûda s babiãkou si myslí, Ïe chodím na ﬁezbáﬁství, ale já chodím do jednoho klubu sionistické strany. To vlastnû nesmím,
protoÏe na‰i jsou stra‰nû proti sionismu. Já taky nejsem fanatik, ale zajímá mû to. V poslední dobû je v tom ale takov˘ zmatek, Ïe mám v úmyslu vystoupit. Proto tam pÛjdu pﬁí‰tí stﬁedu
naposledy. A tak mám ãas ve stﬁedu veãer, v sobotu odpoledne
a veãer, v nedûli odpoledne i jindy.“
„Ale kdyÏ to va‰i doma nechtûjí, nemûl bys jim to dûlat za
zády.“
„Láska se nedá vynutit.“
Pak jsme ‰li kolem Blankevoortova knihkupectví a tam stál
Peter Schiff s dvûma jin˘mi kluky. Po dlouhé dobû mû opût
pozdravil a mû to opravdu moc potû‰ilo.
V pondûlí veãer byl Hello u nás, aby se seznámili s otcem
a s matkou. Pﬁinesla jsem dort a cukroví, ãaj a su‰enky, v‰eho
bylo dost. Ale Hello ani já jsme nemûli chuÈ sedût jen tak klidnû vedle sebe na Ïidlích. ·li jsme na procházku a on mû dovedl domÛ aÏ deset minut po osmé. Otec se stra‰nû zlobil, co
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je to za zpÛsoby chodit tak pozdû domÛ. Musela jsem slíbit, Ïe
pﬁí‰tû budu doma uÏ deset minut pﬁed osmou. Na pﬁí‰tí sobotu jsem pozvaná k Hellovi.
Wilma mi vykládala, Ïe Hello byl nedávno veãer u ní a ona
se ho ptala: „Kdo se ti zdá milej‰í? Ursula, nebo Anne?“ A on
jí ﬁekl: „Co je ti po tom?“
Ale kdyÏ odcházel (cel˘ veãer uÏ spolu nemluvili), ﬁekl: „Anne, abys vûdûla! Ahoj, ale nikomu ani muk!“ ·up, a byl ze dveﬁí.
Je vidût, Ïe Hello je teì zamilovan˘ do mû, a mnû se to zdá
pro zmûnu docela pûkné. Margot by ﬁekla, Ïe Hello je pﬁijateln˘ kluk, a já si to myslím taky, a dokonce víc neÏ to. Matka
ho taky vyná‰í do nebe. „Hezk˘, zdvoﬁil˘ a pﬁíjemn˘ chlapec.“
Jsem ráda, Ïe Hello celé rodinû tak padl do oka. Zato m˘m pﬁítelkyním ne, zdají se mu moc dûtinské, a v tom má pravdu.
Jacque si mû kvÛli nûmu vûãnû dobírá. Já nejsem zamilovaná, opravdu ne, ale smím pﬁece mít pﬁítele. Na tom není pﬁece nic ‰patného.
Matka chce poﬁád vûdût, koho bych si pozdûji chtûla vzít. Ale
nikdy myslím neuhádne, Ïe je to Peter Schiff, protoÏe to vÏdycky popﬁu, ani pﬁitom okem nemrknu. Mám Petera tak ráda, jak
je‰tû nikoho v Ïivotû, a poﬁád si namlouvám, Ïe Peter chodí s jin˘mi dûvãaty, jen aby zakryl svoje city ke mnû. Snad si teì taky
myslí, Ïe Hello a já jsme do sebe zamilovaní. Ale to není pravda. Je to jenom mÛj pﬁítel, nebo, jak ﬁíká matka, kavalír.
Tvoje Anne

Nedûle 5. ãervence 1942
NejdraÏ‰í Kitty,
slavnost k zakonãení ‰kolního roku v pátek v Îidovském divadle probûhla podle pﬁání. Moje vysvûdãení není zdaleka tak
‰patné, mám jednu nedostateãnou (pûtku) z algebry, dvû ‰estky, dvû osmy a jinak samé sedmiãky*. Doma mûli radost. Ale
moji rodiãe jsou ve vûcech známek stejnû úplnû jiní neÏ ostatní rodiãe, nikdy si nic nedûlali z dobrého nebo ze ‰patného vysvûdãení a jde jim hlavnû o to, abych byla zdravá, ne moc
drzá a mûla dobrou náladu. KdyÏ jsou tyhle tﬁi vûci v poﬁádku,
v‰echno ostatní pﬁijde samo.
* Desítka je nejlep‰í známka, pûtka znamená nedostateãnou.
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Já jsem pﬁesn˘ opak, nechtûla bych mít ‰patn˘ prospûch.
Byla jsem pﬁijata do lycea s v˘hradou, protoÏe jsem vlastnû
mûla zÛstat je‰tû v 7. tﬁídû ve ‰kole Montessori. Ale kdyÏ v‰ecky Ïidovské dûti musely do Ïidovsk˘ch ‰kol, pan Elte pﬁijal
mû a Lies Goslarovou po urãit˘ch prÛtazích s v˘hradou. Lies
taky postoupila, ale musí dûlat nároãn˘ reparát z geometrie.
Chudák Lies, nemÛÏe se doma skoro nikdy poﬁádnû uãit.
U ní v pokojíku si cel˘ den hraje její malá sestﬁiãka, zh˘ãkané
batole sotva dvouleté. Dokud Gabi neprosadí, co chce, kﬁiãí,
a kdyÏ se jí pak Lies nevûnuje, kﬁiãí zase paní Goslarová. A tak
je pro Lies nemoÏné, aby se uãila, jak se patﬁí, a nepomÛÏe
jí ani spousta douãovacích hodin, které ustaviãnû bere. Ti
Goslarovi ale taky vedou pûknou domácnost! Rodiãe paní
Goslarové bydlí vedle v domû, ale jedí u nich. Pak je tu je‰tû sluÏebná, batole, pan Goslar, neustále roztrÏit˘ a duchem
nepﬁítomn˘, a paní Goslarová, vûãnû nervózní a podráÏdûná
a znovu v nadûji. V tomhle tureckém hospodáﬁství je Lies, která má obû ruce levé, jako ztracená.
Moje sestra Margot dostala taky vysvûdãení, jako vÏdycky v˘borné. Kdyby u nás existovalo „cum laude“, urãitû by postoupila s vyznamenáním. Chytrá hlaviãka!
Otec je v poslední dobû hodnû doma, v obchodû uÏ nemá
co pohledávat. Musí to b˘t nepﬁíjemn˘ pocit, kdyÏ se ãlovûk
cítí tak pﬁebyteãn˘. Opektu pﬁevzal pan Kleiman a pan Kugler
firmu pro (náhraÏkové) koﬁení „Gies a spol.“, která byla zaloÏena teprve roku 1941. KdyÏ jsme se pﬁed nûkolika dny procházeli po na‰em námûstíãku, zaãal otec mluvit o tom, Ïe se
musíme ukr˘t. ¤íkal, Ïe pro nás bude hodnû tûÏké Ïít úplnû
odﬁíznuti od svûta. Ptala jsem se ho, proã o tom mluví uÏ teì.
„Ví‰, Anne,“ ﬁekl, „uÏ pﬁes rok nosíme ‰aty, potraviny a nábytek k jin˘m lidem. Nechceme, aby ná‰ majetek padl do rukou
NûmcÛ. Ale je‰tû míÀ chceme, aby sebrali nás samotné. Proto
odejdeme z domova a nebudeme ãekat, aÏ pro nás pﬁijdou.“
„A kdy, tati?“ Otec mluvil tak váÏnû, Ïe mi to nahánûlo strach.
„Nedûlej si kvÛli tomu starosti, to uÏ zaﬁídíme. Buì bez obav
a uÏívej si, jak dlouho to je‰tû pÛjde.“
To bylo v‰ecko. Ach, kéÏ by se ta chmurná slova je‰tû hodnû
dlouho nesplnila!
Nûkdo zrovna zvoní, pﬁichází Hello, konãím.
Tvoje Anne
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Stﬁeda 8. ãervence 1942
Milá Kitty,
mezi nedûlním ránem a touto chvílí jako by uplynuly dlouhé
roky. Stalo se toho tolik, jako by se najednou cel˘ svût otoãil.
Ale vidí‰, Kitty, je‰tû Ïiju, a to je hlavní vûc, ﬁíká otec. Ano,
opravdu je‰tû Ïiju, ale neptej se, kde a jak. Mám dojem, Ïe mi
dnes vÛbec nerozumí‰, a tak ti prostû zaãnu vyprávût, co se
v nedûli odpoledne stalo.
Ve tﬁi hodiny (Hello zrovna ode‰el a chtûl se pozdûji vrátit)
nûkdo zazvonil u dveﬁí. Já nic nesly‰ela, protoÏe jsem leÏela
línû na sluníãku v lehátku na verandû a ãetla. Za chvilku se
objevila v kuchyÀsk˘ch dveﬁích Margot, celá vypla‰ená. „Tátovi pﬁi‰lo pﬁedvolání od SS,“ ‰eptala. „Máti uÏ bûÏela k panu
van Daanovi.“ (Van Daan je dobr˘ znám˘ a spoleãník otcovy
firmy.)
Stra‰nû jsem se vydûsila. Pﬁedvolání! KaÏd˘ ví, co to znamená. Vidûla jsem v duchu koncentraãní tábory a osamûlé vûzeÀské cely… A tam máme nechat odvléct otce? „On samozﬁejmû nepÛjde,“ prohlásila Margot, kdyÏ jsme sedûly v pokoji
a ãekaly na matku. „Máti se ‰la k van Daanov˘m zeptat, jestli se
mÛÏeme pﬁestûhovat do na‰eho úkrytu uÏ zítra. Van Daanovi
jdou s námi. Bude nás tedy celkem sedm.“
Ticho. Nemohly jsme dál mluvit, pomy‰lení na otce, kter˘,
nic zlého netu‰e, je na náv‰tûvû v Ïidovském starobinci, ãekání na matku, horko, napûtí… To v‰echno nás ochromovalo.
Najednou se znovu ozval zvonek. „To je Hello,“ ﬁekla jsem.
Margot mû stáhla zpátky: „Neotvírat!“
Ale bylo to zbyteãné, sly‰ely jsme matku a pana van Daana,
jak mluví dole s Hellem. Potom ‰li dovnitﬁ a zamkli za sebou
dveﬁe. Pﬁi kaÏdém zazvonûní mûla Margot nebo já ti‰e sejít
dolÛ a podívat se, jestli je to otec. Jiné lidi jsme nemûly pou‰tût. Musely jsme s Margot odejít z pokoje, van Daan chtûl
mluvit s matkou o samotû.
KdyÏ jsme sedûly v na‰í loÏnici, Margot mi povûdûla, Ïe pﬁedvolání se net˘ká otce, ale jí. Znovu jsem se vydûsila a zaãala plakat. Margot je ‰estnáct. Tak mladé holky chtûjí nûkam posílat?
Ale ona na‰tûstí nikam nepÛjde, matka to sama ﬁekla. A nejspí‰ to tak myslel i otec, kdyÏ se mnou mluvil o ukr˘vání.
Ukr˘t! Kde se máme ukr˘t? Ve mûstû? Na venkovû? V nûjakém domû, v nûjaké chatû? Kdy? Kde? Jak? Spousta otázek,
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které jsem si nemohla poloÏit, a které se mi pﬁesto stále vnucovaly.
Zaãaly jsme si s Margot balit nejnutnûj‰í vûci do ‰kolní
bra‰ny. První, co jsem do ní strãila, byl tenhle vázan˘ se‰it,
potom natáãky, kapesníky, ‰kolní knihy, hﬁeben, staré dopisy.
Myslela jsem na ukr˘vání a strkala jsem proto do ta‰ky ty nejvût‰í hlouposti. Ale nelituji toho, záleÏí mi víc na vzpomínkách neÏ na ‰atech.
V pût hodin pﬁi‰el koneãnû domÛ otec. Telefonovali jsme
panu Kleimanovi a zeptali se ho, jestli k nám mÛÏe je‰tû dnes
veãer pﬁijít. Van Daan ode‰el a pﬁivedl Miep. Pﬁi‰la, sbalila do
ta‰ky nûjaké boty, ‰aty, sáãka, spodní prádlo a punãochy a slíbila, Ïe pﬁijde veãer je‰tû jednou. Pak bylo v na‰em bytû ticho.
Nikdo z nás nemûl chuÈ k jídlu. Bylo je‰tû teplo a v‰echno
bylo stra‰nû divné.
Velk˘ pokoj nahoﬁe jsme pronajali nûjakému panu Goldschmidtovi, je to rozveden˘ muÏ kolem tﬁicítky, kter˘ zﬁejmû
tenhle veãer nemûl co dûlat. Okounûl u nás do deseti hodin
a za nic na svûtû se nedal vypudit.
V jedenáct hodin pﬁi‰li Miep a Jan Giesovi. Miep je od
roku 1933 zamûstnaná u otce a z ní, stejnû jako z jejího novopeãeného manÏela Jana, se stali na‰i dobﬁí pﬁátelé. Zase
mizely boty, punãochy, knihy a spodní prádlo v Miepinû kabele a v Janov˘ch hlubok˘ch kapsách. O pÛl dvanácté ode‰li
i oni.
Byla jsem k smrti unavená, a tﬁebaÏe jsem vûdûla, Ïe to bude
poslední noc v mé posteli, hned jsem usnula; druh˘ den ráno
mû o pÛl ‰esté matka probudila. Na‰tûstí bylo men‰í vedro neÏ
v nedûli a cel˘ den se sná‰el tepl˘ dé‰È. Navlékli jsme se v‰ichni ãtyﬁi tak dÛkladnû, jako bychom mûli pﬁenocovat v lednici,
abychom si mohli vzít s sebou je‰tû pár kouskÛ obleãení. Îádn˘ Îid v na‰í situaci by se neodváÏil vyjít z domu s kufrem pln˘m ‰atstva. Mûla jsem na sobû dvû ko‰ilky, troje kalhotky, dva
páry punãoch a jedny ‰aty, pﬁes nû sukni, sáãko, letní plá‰È,
pevné boty, ãepici, ‰álu a je‰tû mnohem víc. UÏ doma jsem se
skoro dusila, ale na to se nikdo neptal.
Margot si nacpala ‰kolní aktovku uãebnicemi, ‰la si do pﬁístûnku pro kolo a odjela za Miep kamsi do mnû neznám˘ch
dálav. Poﬁád jsem je‰tû nevûdûla, kde je to tajemné místo, kam
odcházíme.
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O pÛl osmé se i za námi zavﬁely dveﬁe. Musela jsem se rozlouãit s jedin˘m tvorem – se svou koãiãkou Moortje, která
mûla najít dobr˘ domov u sousedÛ, jak stálo napsáno na lístku
panu Goldschmidtovi.
Odestlané postele, nádobí od snídanû na stole, pÛl kila
masa pro koãku v kuchyni, to v‰echno budilo dojem, jako bychom vzali nohy na ramena. To nám bylo jedno. Chtûli jsme
pryã, jen pryã a bezpeãnû dojít, jinak nic.
Zítra více!
Tvoje Anne

âtvrtek 9. ãervence 1942
Milá Kitty,
tak jsme tedy ‰li v proudech de‰tû, otec, matka a já, kaÏd˘ se
‰kolní nebo nákupní ta‰kou, po okraj nacpanou nejrozliãnûj‰ími vûcmi. Dûlníci, kteﬁí ‰li ãasnû do práce, se za námi soucitnû ohlíÏeli. Na tváﬁích se jim zraãila lítost, Ïe nám nemÛÏou
nabídnout Ïádné vozidlo. Nápadná Ïlutá hvûzda mluvila sama
za sebe.
Teprve na ulici mi otec a matka postupnû vyprávûli cel˘ plán
úkrytu. UÏ po dlouhé mûsíce jsme odváÏeli z domova co moÏná nejvíc domácího zaﬁízení a prádla a teì uÏ jsme byli na tom
tak, Ïe jsme chtûli 16. ãervence dobrovolnû odejít do podzemí. Pﬁedvoláním byl plán uspí‰en o deset dní, takÏe jsme se
museli spokojit s neúplnû zaﬁízen˘mi místnostmi.
Úkryt byl v domû, kde mûl otec firmu. Pro nezasvûcené je
to asi tûÏko pochopitelné, proto to vysvûtlím blíÏe. Otec nikdy
nemûl moc personálu: pana Kuglera, pana Kleimana a Miep,
pak je‰tû Bep Voskuijlovou, tﬁiadvacetiletou stenotypistku. Ti
v‰ichni o na‰em pﬁíchodu vûdûli pﬁedem. Ve skladi‰ti pracovali je‰tû pan Voskuijl, Bepin otec, a dva dûlníci; ale tûm jsme
nic neﬁekli.
Budova vypadá takto: v pﬁízemí je velká obchodní prostora,
která se pouÏívá jako skladi‰tû. Je rozdûlena pﬁepáÏkami: napﬁíklad je tam místnost, kde se mele skoﬁice, hﬁebíãek a náhraÏkov˘ pepﬁ, a zásobárna. Vedle dveﬁí do skladi‰tû jsou normální domovní dveﬁe, za nimi spojovací dveﬁe vedoucí ke
schodi‰ti. Po schodech se vyjde ke dveﬁím s polomatn˘m
sklem, na nichÏ bylo dﬁív ãern˘mi písmeny napsáno Kanceláﬁ.
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To je pﬁední kanceláﬁ, hodnû velká, velice svûtlá a pﬁeplnûná
místnost. Pﬁes den tu pracují Bep, Miep a pan Kleiman. PrÛchozí místností s trezorem, ‰atnou a velkou spíÏkou se vejde
do malé, dosti zatuchlé a temné zadní komÛrky. Tam dﬁíve
sedûli pan Kugler a pan van Daan, teì uÏ jenom ten první. Do
Kuglerovy kanceláﬁe se mÛÏe projít i z chodby sklenûn˘mi
dveﬁmi, které se dají otvírat zevnitﬁ, ale uÏ ne tak snadno zvenãí. Z Kuglerovy kanceláﬁe se jde dlouh˘m, úzk˘m prÛchodem
kolem pﬁepáÏky na uhlí a po ãtyﬁech schodech se vystoupí
k nejnádhernûj‰í ãásti celé budovy, k soukromé kanceláﬁi.
Vzne‰en˘ tmav˘ nábytek, linoleum a koberce na podlaze, rádio, elegantní lampa, v‰ecko primissima. Vedle je velká prostorná kuchynû s prÛtokov˘m ohﬁívaãem a dvûma plynov˘mi
vaﬁiãi, pak je tu je‰tû záchod. To je první patro. Z dolej‰ího
prÛchodu vedou nahoru normální dﬁevûné schody. Tam je
malá pﬁedsíÀ, které se ﬁíká chodbiãka. Vpravo i vlevo jsou dveﬁe, levé vedou k pﬁednímu traktu se sklady, pÛdou a podkrovím. Z pﬁedního traktu vede na druhé stranû je‰tû dlouhé,
hroznû pﬁíkré, pravé holandské krkolomné schodi‰tû k druhému v˘chodu na ulici.
Napravo od chodbiãky leÏí zadní dÛm. Nikoho by nenapadlo, Ïe za obyãejn˘mi ‰edû natﬁen˘mi dveﬁmi se skr˘vá tolik
místností. Pﬁede dveﬁmi je práh a pak uÏ jsi vevnitﬁ. Pﬁímo proti vchodu je pﬁíkré schodi‰tû, vlevo malá pﬁedsíÀ a místnost,
která bude ob˘vacím pokojem a loÏnicí manÏelÛ Frankov˘ch.
Vedle je je‰tû men‰í pokojík, loÏnice a pracovna mlad˘ch dam
Frankov˘ch. Napravo od schodi‰tû je komora bez oken s umyvadlem a oddûlen˘m záchodem a dveﬁmi do Margotina
a mého pokoje. KdyÏ vyjde‰ po schodech a otevﬁe‰ nahoﬁe dveﬁe, jsi pﬁekvapená, Ïe se ve starém domû u grachtu najde tak
vysoká, svûtlá a prostorná místnost. V této místnosti je sporák
(díky tomu, Ïe to byla dﬁíve Kuglerova laboratoﬁ) a v˘levka.
Tak tedy vypadá kuchynû a souãasnû i loÏnice manÏelÛ van
Daanov˘ch, spoleãn˘ ob˘vací pokoj, jídelna a pracovna. Maliãk˘ prÛchozí pokojík bude Peterovo apartmá. Pak je tam
pﬁesnû jako vpﬁedu pÛda a podkroví. Vidí‰, pﬁedstavila jsem ti
cel˘ ná‰ krásn˘ zadní dÛm!
Tvoje Anne
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Pátek 10. ãervence 1942
Milá Kitty,
pravdûpodobnû jsem tû tím rozvláãn˘m popisem domu dost
otrávila, ale zdá se mi to nutné, abys vûdûla, kam jsem dorazila. Z dal‰ích dopisÛ se doví‰, jak to probûhlo.
Teì ale pokraãování mého pﬁíbûhu, protoÏe je‰tû nejsem
hotová, to jistû ví‰. KdyÏ jsme do‰li do domu na Prinsengrachtu 263, odvedla nás Miep dlouh˘m prÛchodem a po dﬁevûném
schodi‰ti rovnou nahoru do zadního domu. Zavﬁela za námi
dveﬁe a byli jsme sami. Margot byla na kole mnohem rychlej‰í a uÏ na nás ãekala.
Ná‰ ob˘vací pokoj a v‰echny ostatní pokoje byly tak plné krámÛ, Ïe se to nedá popsat! V‰ude na podlaze a na postelích stály krabice, které jsme poslali bûhem uplynul˘ch mûsícÛ do
kanceláﬁe. Mal˘ pokoj byl aÏ do stropu nacpán loÏním prádlem a pﬁikr˘vkami. Pokud jsme chtûli veãer spát na ﬁádnû
ustlan˘ch postelích, museli jsme se do toho hned pustit
a v‰echny ty krámy vyklidit. Matka a Margot nebyly s to pohnout prstem. LeÏely na hol˘ch postelích, byly unavené
a skleslé a kdesi cosi. Ale otec a já, dva uklízeãi v rodinû, jsme
se do toho dali okamÏitû.
Cel˘ den jsme vyklízeli krabice a plnili skﬁínû, pﬁibíjeli a kutili, aÏ jsme veãer padli k smrti unavení do ãist˘ch postelí. Cel˘
den jsme nemûli teplé jídlo, ale to nám nevadilo. Matka a Margot byly pﬁíli‰ unavené a pﬁetaÏené, aby mûly chuÈ, otec a já
jsme mûli moc práce.
V úter˘ ráno jsme zaãali tam, kde jsme v pondûlí pﬁestali.
Bep a Miep nám na na‰e potravinové lístky nakoupily, otec
opravoval nedostateãné zatemnûní, vydrhli jsme kuchyÀskou
podlahu a byli zase od rána do veãera v jednom kole. AÏ do
stﬁedy jsem mûla sotva ãas pﬁem˘‰let o té velké zmûnû, která
nastala v mém Ïivotû. Pak jsem poprvé od na‰eho pﬁestûhování do zadního domu na‰la pﬁíleÏitost sdûlit ti v‰echny ty události a souãasnû si sama ujasnit, co se vlastnû se mnou stalo
a co se je‰tû stane.
Tvoje Anne
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Sobota 11. ãervence 1942
Milá Kitty,
otec, matka a Margot si poﬁád nemÛÏou zvyknout na zvon Západní vûÏe, kter˘ bije kaÏdou ãtvrthodinu. Já ano, mnû se to
hned líbilo, a zvlá‰tû v noci je v tom nûco uklidÀujícího. Bude
tû asi zajímat, jak se mi líbí „v podzemí“. No, mÛÏu ti jen ﬁíct,
Ïe to sama je‰tû pﬁesnû nevím. Myslím, Ïe se tady nikdy nebudu cítit jako doma, ale to zdaleka neznamená, Ïe mi to tu pﬁipadá nepﬁíjemné; cítím se spí‰ jako v nûjakém zvlá‰tním penzionu, kde jsem na prázdninách. Opravdu divné pojetí úkrytu,
ale je to prostû tak. Zadní dÛm je ideální úkryt. Aãkoli je vlhk˘ a trochu nach˘len˘, urãitû by se v celém Amsterodamu
a snad ani v celém Holandsku tak pohodlnû zaﬁízen˘ úkryt nena‰el.
Ná‰ pokoj byl se sv˘mi prázdn˘mi stûnami aÏ dosud stra‰nû
hol˘. Díky otci, kter˘ sem uÏ pﬁedtím odnosil celou mou sbírku pohlednic a obrázkÛ filmov˘ch hvûzd, jsem si klihem
a ‰tûtkou natﬁela celou stûnu, a tak je teì pokoj jako obrázek. Vypadá to mnohem veseleji. AÏ pﬁijdou van Daanovi,
udûláme ze dﬁeva, které se válí na pÛdû, pár skﬁínûk a jiné
pûkné vûciãky.
Margot a matka se zas uÏ trochu zotavily. Vãera se matka rozhodla poprvé uvaﬁit hrachovou polévku, ale pak si byla dole
trochu poklábosit a na polévku zapomnûla. Ta se tak pﬁipálila,
Ïe hrách zãernal na uhel a ne‰el z hrnce ven.
Vãera veãer jsme se‰li v‰ichni ãtyﬁi do soukromé kanceláﬁe
a pustili si anglické vysílání. Mûla jsem takov˘ strach, Ïe to nûkdo usly‰í, Ïe jsem otce úpûnlivû prosila, aby ‰el se mnou zase
nahoru. Matka mÛj strach chápala a ‰la se mnou. I jinak
máme velkou obavu, Ïe by nás mohli usly‰et nebo uvidût sousedé. Hned první den jsme u‰ili závûsy. Vlastnû se o záclonách
nedá mluvit, protoÏe jsou to jen hadry nejrozmanitûj‰ího tvaru, kvality a vzoru, které jsme s otcem velice neodbornû a nakﬁivo se‰ili. Pak jsme ty skvostné kousky pﬁipevnili napínáãky
na okna, a pokud se budeme skr˘vat, nikdy je nesundáme.
Vpravo vedle nás je filiálka firmy Keg ze Zaandamu, vlevo
nábytkáﬁská dílna. Po pracovní dobû tedy nejsou v domech
Ïádní lidé, ale pﬁesto by mohly zvuky proniknout ven. Zakázali jsme tedy Margot v noci ka‰lat, i kdyÏ je silnû nachlazená,
a dáváme jí polykat spousty kodeinu.
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Hroznû se tû‰ím, aÏ pﬁijdou van Daanovi, mají tu b˘t v úter˘. Bude to tu mnohem útulnûj‰í a taky tu nebude takové ticho. Právû to ticho mû veãer a v noci tak znervózÀuje a dala
bych nevím co za to, kdyby tu spal nûkter˘ z na‰ich ochráncÛ.
Jinak to tu není vÛbec tak ‰patné, protoÏe si tu mÛÏeme
sami vaﬁit a dole v tátovû kanceláﬁi poslouchat rádio. Pan Kleiman a Miep a taky Bep Voskuijlová nám moc pomohli. Dokonce jsme uÏ mûli reveÀ, jahody a tﬁe‰nû, a nemyslím si, Ïe tu
budeme mít dlouhou chvíli. Máme taky co ãíst a nakoupíme
je‰tû hromadu her. Koukat z okna nebo vycházet ven samozﬁejmû nesmíme. Pﬁes den musíme chodit a mluvit jen hodnû
potichu, protoÏe ve skladu nás nesmí b˘t sly‰et.
Vãera jsme mûli spoustu práce, museli jsme pro kanceláﬁ odpeckovat dva ko‰e tﬁe‰ní, pan Kugler je bude zavaﬁovat. Z bedniãek od tﬁe‰ní si udûláme regály na kníÏky.
Zrovna mû volají na‰i!
Tvoje Anne

28. záﬁí 1942 (Dodatek)
To, Ïe nesmíme ven, mû skliãuje pﬁece jenom víc, neÏ dokáÏu vypovûdût, a mám dûsn˘ strach, Ïe nás najdou a pak zastﬁelí. To je
ov‰em ménû pﬁíjemná vyhlídka.

Nedûle 12. ãervence 1942
Dnes pﬁesnû pﬁed mûsícem byli ke mnû v‰ichni tak hodní, protoÏe jsem mûla narozeniny, ale teì cítím den ze dne víc, jak se
matce a Margot odcizuji. Dneska jsem pilnû pracovala a v‰ichni
mû náramnû chválili, ale o pût minut pozdûji mû zase hubovali.
Je docela jasnû vidût, jak rozdílnû se chovají k Margot a ke
mnû. Margot napﬁíklad rozbila vysavaã, a jsme proto cel˘ den
bez svûtla. Matka ﬁekla: „Margot, je vidût, Ïe nejsi zvyklá na
Ïádnou práci, jinak bys vûdûla, Ïe se vysavaã nevypíná taháním
za ‰ÀÛru.“ ¤ekla to nûmecky, Margot nûco odpovûdûla a tím
to bylo odbyté.
Ale dneska odpoledne jsem chtûla pﬁepsat nûco z matãina
nákupního seznamu, protoÏe má tak nezﬁetelné písmo. Matka
byla proti tomu a hned mû zaãala kárat, do ãehoÏ se zamíchala celá rodina.

Franková 2 - zlom

7.10.2006 19:43

Stránka 37

Já se k nim nehodím, zvlá‰tû v poslední dobû si to jasnû uvûdomuji. Jsou k sobû navzájem tak vﬁelí, a já jsem taková nejradûji, jen kdyÏ jsem sama. ¤íkají, jak je nám tu ve ãtyﬁech dobﬁe a jak se k sobû hodíme. Ale Ïe já to cítím úplnû jinak, to je
vÛbec nenapadne.
Jenom taÈka mi nûkdy rozumí, ale vût‰inou je na stranû matky a Margot. Taky nemÛÏu vystát, kdyÏ vykládají pﬁed cizími,
jak jsem breãela nebo zase jak jsem rozumná, nebo kdyÏ zaãnou o Moortje, to uÏ vÛbec nesná‰ím. Moortje je moje slabé
místo. Moc mi chybí a nikdo neví, jak ãasto na ni myslím.
A vÏdycky kdyÏ si na ni vzpomenu, vyhrknou mi slzy. Moortje
je tak milá a mám ji tak ráda. Sním a spﬁádám plány, jak ji zase
dostat zpátky.
Zdají se mi tu poﬁád tak krásné sny. A pﬁitom skuteãnost je
taková, Ïe tady musíme sedût tak dlouho, dokud válka neskonãí. Nesmíme vÛbec vyjít ven a na náv‰tûvu k nám mÛÏou
jen Miep, její muÏ Jan, Bep Voskuijlová, pan Voskuijl, pan Kugler a pán a paní Kleimanovi, ale ta nechodí, zdá se jí to moc
nebezpeãné.

28. záﬁí 1942 (Dodatek)
Tatínek je poﬁád tak mil˘. Moc dobﬁe mi rozumí a ráda bych si s ním
nûkdy dÛvûrnû popovídala, jenÏe to by mi nesmûly hned téct slzy. Ale
to asi dûlá mÛj vûk. Nejrad‰i bych poﬁád jen psala, ale to by bylo moc
nudné.
AÏ dosud jsem si do své knihy zapisovala skoro v˘hradnû my‰lenky a na hezké pﬁíhody, které pozdûji mÛÏu pﬁedãítat, nikdy nedo‰lo.
Ale pﬁí‰tû uÏ nebudu sentimentální, nebo jen tro‰ku, a budu se víc
drÏet skuteãnosti.

Pátek 14. srpna 1942
NejdraÏ‰í Kitty,
cel˘ mûsíc jsem tû nechala beze zpráv, ale ono se toho opravdu moc nedûje, abych ti kaÏd˘ den nûco pûkného vyprávûla.
Van Daanovi pﬁi‰li 13. ãervence. Mysleli jsme, Ïe dorazí aÏ 14.,
ale protoÏe Nûmci rozesílali pﬁedvolání na v‰echny strany, zdálo se jim bezpeãnûj‰í pﬁistûhovat se rad‰i o den dﬁív neÏ o den
pozdûji. Ráno o pÛl desáté (sedûli jsme je‰tû u snídanû) se ob-
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jevil Peter van Daan, dost nudn˘ a stydliv˘ ãahoun, je‰tû mu
není ‰estnáct, a od jeho spoleãnosti se toho nedá moc ãekat.
Paní a pan van Daanovi pﬁi‰li o pÛl hodiny pozdûji.
Paní van Daanová si k na‰emu velkému pobavení pﬁinesla
v krabici na klobouky velk˘ noãník. „Bez noãníku se necítím
nikde doma,“ prohlásila, a noãník dostal taky hned svoje stálé
místo pod gauãem. Pan van Daan pﬁi‰el bez noãníku, ale se
skládacím ãajov˘m stolkem pod paÏí.
První den na‰eho souÏití jsme pojedli druÏnû pospolu a po
tﬁech dnech jsme v‰ichni mûli pocit, Ïe je z nás jedna velká
rodina. Van Daanovi samo sebou vyprávûli je‰tû spoustu novinek, strávili tam venku ve svûtû o t˘den déle. Mezi jin˘m
nás moc zajímalo, co se stalo s na‰ím bytem a s panem Goldschmidtem.
Pan van Daan vyprávûl: „V pondûlí ráno v devût zavolal pan
Goldschmidt a ptal se, jestli bych za ním nemohl zaskoãit. ·el
jsem okamÏitû a vidûl jsem, Ïe je velmi rozãilen˘. Dal mi pﬁeãíst lístek, kter˘ jste mu nechali, a rozhodl se, Ïe koãku podle
návodu odnese k sousedÛm, coÏ jsem mu schválil. Mûl strach
z domovní prohlídky, tak jsme pro‰li v‰emi pokoji, sklidili ze
stolu a udûlali tro‰ku poﬁádek. Pﬁitom jsem objevil na psacím
stole paní Frankové lístek, byla na nûm nûjaká adresa v Maastrichtu. Aãkoli jsem vûdûl, Ïe paní Franková ho tam nechala
leÏet úmyslnû, tváﬁil jsem se náramnû udivenû a vystra‰enû
a naléhavû jsem pana Goldschmidta prosil, aby ten ne‰Èastn˘
papírek spálil. Cel˘ ãas jsem pﬁedstíral, Ïe o va‰em zmizení
nic nevím. A kdyÏ jsem uvidûl ten papírek, dostal jsem dobr˘ nápad. ,Pane Goldschmidte,‘ ﬁekl jsem mu, ,teì mi napadlo, co ta adresa asi znamená. Vzpomínám si, Ïe asi pﬁed
pÛl rokem se u nás v kanceláﬁi objevil vysok˘ dÛstojník. Byl to
pﬁítel pana Franka z mládí. Slíbil, Ïe mu pomÛÏe, kdyby byl
v nouzi, a vím, Ïe mûl posádku skuteãnû v Maastrichtu. Myslím si, Ïe dodrÏel slovo a Ïe FrankovÛm nûjak˘m zpÛsobem
pomohl do Belgie a odtamtud do ·v˘carska. ¤eknûte to taky
znám˘m, jestli se snad budou po Frankov˘ch ptát. O Maastrichtu se samozﬁejmû nezmiÀujte.‘ A s tím jsem ode‰el. Vût‰ina znám˘ch to uÏ ví, protoÏe jsem to uÏ sly‰el z mnoha
stran.“
Tahle historka nám pﬁipadala skvûlá, ale je‰tû víc jsme se nasmáli lidské fantazii, kdyÏ nám pan van Daan vyprávûl o dal-
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‰ích znám˘ch. Tak napﬁíklad jedna rodina z Merwedepleinu
nás ráno v‰echny ãtyﬁi vidûla, jak tudy projíÏdíme na kolech,
a jiná paní tvrdila s urãitostí, Ïe nás v noci nakládali na vojenské auto.
Tvoje Anne

Pátek 21. srpna 1942
NejdraÏ‰í Kitty,
na‰e útoãi‰tû se stalo teprve teì prav˘m úkrytem. Pan Kugler
usoudil, Ïe bude lep‰í postavit pﬁed ná‰ vchod skﬁíÀ (protoÏe
Nûmci teì provádûjí spoustu domovních prohlídek, hledají
poschovávaná jízdní kola), ale samozﬁejmû skﬁíÀ, která je otáãivá a dá se otvírat jako dveﬁe. Pan Voskuijl takovou skﬁíÀ vyrobil. (Mezitím jsme ho zasvûtili do toho, Ïe se tu skr˘váme,
a je teì ochota sama.)
KdyÏ teì chceme jít dolÛ, musíme se nejdﬁív sehnout a potom skoãit. Po tﬁech dnech jsme v‰ichni chodili s boulemi na
ãele, protoÏe kaÏd˘ narazil na nízké dveﬁe. Peter tam pak pﬁibil látku vycpanou dﬁevitou vlnou. Uvidíme, jestli to pomÛÏe!
Moc se teì neuãím, do záﬁí drÏím prázdniny. Potom mi chce
otec dávat hodiny, ale nejdﬁív musíme koupit nové uãebnice.
K velk˘m zmûnám v na‰em Ïivotû tu nedochází. Dneska Peterovi umyli vlasy, ale to není nic tak zvlá‰tního. Pan van Daan
a já jsme ustaviãnû v sobû. Mamka se ke mnû poﬁád chová
jako k malému dûcku, a to nemÛÏu vystát. Peter mi je‰tû poﬁád nepﬁipadá milej‰í. Je to protivn˘ kluk, cel˘ den se válí na
posteli, nûkdy tro‰ku truhlaﬁí a pak si jde zase zdﬁímnout. Je
to blbeãek.
Dnes ráno mi mamka zase dûlala dûsné kázání. Máme na
v‰ecko pﬁesnû opaãné názory. TaÈka je bájeãn˘, i kdyÏ se na mû
nûkdy pût minut zlobí.
Venku je krásnû a teplo a navzdory v‰emu toho co nejvíc vyuÏíváme, leÏíme na pÛdû na skládacím lehátku.
Tvoje Anne

21. záﬁí 1942 (Dodatek)
Pan van Daan je na mû v poslední dobû jako med a to si nechám
klidnû líbit.

39

Franková 2 - zlom

40

7.10.2006 19:43

Stránka 40

Stﬁeda 2. záﬁí 1942
Milá Kitty,
pan a paní van Daanovi se stra‰livû pohádali. Nic takového
jsem v Ïivotû nezaÏila, protoÏe otce s matkou by nikdy nenapadlo na sebe takhle kﬁiãet. DÛvod byl tak malichern˘, Ïe ani
nestojí za to se o nûm zmiÀovat. KaÏd˘ holt podle svého gusta.
Peterovi je to ov‰em nepﬁíjemné, protoÏe se mezi tím octl,
ani neví jak. Ov‰em nikdo ho nebere váÏnû, jelikoÏ je stra‰nû
pﬁecitlivûl˘ a lín˘. Vãera byl úplnû vedle, najednou mu totiÏ
zmodral jazyk. Zvlá‰tní jev ale zmizel stejnû rychle, jak se objevil. Dneska chodí s tlustou ‰álou kolem krku, protoÏe s ním
nemÛÏe h˘bat. Dále si milostpán stûÏuje na housera. Bolesti
mezi srdcem, ledvinami a plícemi mu také nejsou cizí. Prav˘
hypochondr! (¤íká se tomu tak, ne?)
Mezi matkou a paní van Daanovou to moc neklape. DÛvodÛ
k nepﬁíjemnostem je spousta. Povím ti mal˘ pﬁíklad: paní van
Daanová uÏ teì ze spoleãného prádelníku vytahala v‰ecka svoje prostûradla kromû tﬁí. Samozﬁejmû pﬁedpokládá, Ïe matãino prádlo se bude pouÏívat pro celou rodinu. To bude koukat,
aÏ zjistí, Ïe matka jejího dobrého pﬁíkladu následovala.
Kromû toho má dûsn˘ vztek, Ïe se pﬁi jídle nepouÏívá na‰e
nádobí, ale její. Poﬁád se snaÏí zjistit, kam jsme dali na‰e talíﬁe. Jsou blíÏ, neÏ si myslí, stojí v krabicích na pÛdû za obrovskou hromadou reklamního materiálu Opekty. Dokud se budeme skr˘vat, k talíﬁÛm se nedostanem. A to je dobﬁe! Mnû se
stávají poﬁád nûjaké maléry. Vãera jsem rozbila polévkov˘ talíﬁ
ze servisu paní van Daanové.
„Prosím tû,“ kﬁiãela vztekle, „buì pﬁece opatrnûj‰í! To je to
jediné, co je‰tû mám.“
(Uvûdom si laskavû, Kitty, Ïe obû dámy mluví stra‰nou holand‰tinou. O pánech si to netroufám ﬁíct, cítili by se moc
uraÏeni. Kdybys tu hatmatilku sly‰ela, potrhala by ses smíchy.
My uÏ si toho nev‰ímáme, opravovat je nemá smysl. KdyÏ ale
pí‰u o matce nebo paní van Daanové, neuvádím jejich svéráznou ﬁeã, ale správnou holand‰tinu.)
Minul˘ t˘den jsme v na‰em tak jednotvárném Ïivotû zaÏili
malé vzru‰ení, které bylo zpÛsobeno jednou kníÏkou o Ïenách
a Peterem. Abys vûdûla, Margot a Peter smûjí ãíst skoro v‰ecky
knihy, které pro nás pan Kleiman vypÛjãí. Ale tuhle zvlá‰tní
knihu o Ïensk˘ch záleÏitostech nechtûli dospûlí pustit z rukou.
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To vzbudilo Peterovu zvûdavost. Jaképak asi zakázané vûci mohou b˘t v té knize? Tajnû ji sebral své matce, kdyÏ byla dole na
kus ﬁeãi, a bûÏel se svou koﬁistí na pÛdu. Dva dny mu to procházelo. Paní van Daanová dávno vûdûla, co dûlá, ale nic neprozradila, aÏ na to pﬁi‰el pan van Daan. Rozzlobil se, sebral
Peterovi knihu a myslel, Ïe tím je to vyﬁízeno. Nepoãítal ale se
synovou zvûdavostí; otcÛv energick˘ zákrok ho ani tro‰ku nevyvedl z míry. Pﬁemítal o tom, jak by si tuhle víc neÏ zajímavou
kníÏku mohl pﬁece jen doãíst.
Paní van Daanová se mezitím zeptala matky, co si o té vûci
myslí. Matce se kniha pro Margot zdála nevhodná, ale na vût‰inû jin˘ch neshledávala nic ‰patného.
„Mezi Margot a Peterem, paní van Daanová, je velk˘ rozdíl,“
ﬁekla matka. „Za prvé je Margot dûvãe a dûvãata jsou vÏdycky
zralej‰í neÏ chlapci, za druhé Margot ãetla uÏ víc váÏn˘ch knih
a nepídí se po vûcech, které pro ni uÏ nejsou zakázané, a za
tﬁetí je mnohem vyspûlej‰í a rozumnûj‰í, coÏ taky souvisí s tím,
Ïe má za sebou ãtyﬁi roky lycea.“
Paní van Daanová s tím souhlasila, pﬁipadalo jí v‰ak v zásadû
nesprávné dovolovat mladistv˘m ãíst kníÏky pro dospûlé.
Mezitím si Peter vyhlédl správnou chvilku, kdy se nikdo nestaral ani o knihu, ani o nûj. Veãer v pÛl osmé, kdyÏ celá rodina poslouchala dole v soukromé kanceláﬁi rádio, si vzal svÛj
poklad s sebou na pÛdu. O pÛl deváté mûl b˘t zase dole, ale
protoÏe kníÏka byla tak napínavá, zapomnûl na ãas a se‰el po
schodech z pÛdy právû ve chvíli, kdy do pokoje vcházel jeho
otec. Je jasné, co následovalo. Plesk, bum, bác, kniha leÏela na
stole a Peter byl na pÛdû.
Taková byla situace, kdyÏ se rodina dostavila k jídlu. Peter zÛstal nahoﬁe a nikdo se o nûj nestaral, mûl jít do postele o hladu. Jedli jsme a vesele klábosili, ale najednou jsme usly‰eli
pronikavé hvízdání. V‰ichni jsme poloÏili vidliãky a dívali se
po sobû s bled˘mi a vydû‰en˘mi tváﬁemi.
Pak jsme usly‰eli PeterÛv hlas, nesl se k nám rourou od kamen: „Já dolÛ nepÛjdu, abyste vûdûli!“
Pan van Daan rud˘ jak rak vyskoãil, ubrousek mu spadl na
zem, a kﬁiãel: „Ale teì uÏ toho mám dost!“
Otec ho chytil za paÏi, protoÏe se bál nejhor‰ího, a oba se vydali nahoru. Po dlouhém tahání a dupání skonãil Peter ve
svém pokoji. Dveﬁe se zabouchly a jedli jsme dál.
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Paní van Daanová chtûla svému synáãkovi nechat krajíc chleba, ale pan van Daan byl neoblomn˘: „Jestli se hned neomluví, bude spát na pÛdû.“
Protestovali jsme a mínili jsme, Ïe zÛstat bez jídla je uÏ dost
velk˘ trest. A kdyby se Peter nastydl, nemohl by k nûmu ani
pﬁijít lékaﬁ.
Peter se neomluvil, byl uÏ zase na pÛdû. Pan van Daan se
o nûj dál nestaral, ale ráno si v‰iml, Ïe Peterova postel byla pﬁece jen zmuchlaná. V sedm hodin byl Peter uÏ zase na pÛdû, ale
otcova smírná slova ho nakonec pﬁimûla, aby se‰el dolÛ.
Tﬁi dny mrzuté tváﬁe a tvrdo‰íjné mlãení, pak se v‰echno vrátilo do zabûhnut˘ch kolejí.
Tvoje Anne

Pondûlí 21. záﬁí 1942
Milá Kitty,
dnes ti struãnû vypovím v‰eobecné novinky ze zadního domu.
Nad gauãem mi umístili lampiãku, takÏe mÛÏu jen zatáhnout
za ‰ÀÛru, kdyby se v noci stﬁílelo. Teì to ale nejde, protoÏe
na‰e okno je ve dne v noci pootevﬁené.
Van Daanovic muÏi vyrobili velmi komfortní moﬁenou spíÏku
na zásoby s pravou síÈkou proti mouchám. Tahle slavná vûc stála aÏ dosud v Peterovû pokoji, ale teì ji kvÛli vût‰ímu chladu
pﬁestûhovali na pÛdu. Peter teì místo toho dostal poliãku. Poradila jsem mu, aby si na místo té skﬁínû postavil stÛl s hezkou
deãkou a jednu skﬁíÀku povûsil na zeì. Pak by z toho mohla b˘t
docela útulná komÛrka, i kdyÏ já bych tam nerada pﬁespávala.
Paní van Daanová je nesnesitelná. Skoro ustaviãnû mû kárají, Ïe moc Ïvaním. Ale já si z jejich slov vÛbec nic nedûlám!
S madam je poﬁád nûco. Teì se jí nechce do mytí hrncÛ. KdyÏ
je v nich je‰tû nûjak˘ zbytek, nedá ho do sklenûné mísy, ale nechá ho rad‰i zkazit. A kdyÏ pak má Margot v poledne pﬁi mytí
nádobí hodnû hrncÛ, ﬁíká: „Ach Margotko, Margotko, ty má‰
ale práce!“
Pan Kleiman mi nosí ob t˘den pár dívãích románÛ. Jsem
nad‰ená sérií na pokraãování „Joop ter Heulová“ a povaÏuji
v‰echno, co napí‰e Cissy van Marxveldtová, za úÏasné. „Bláznivé léto“ jsem ãetla uÏ ãtyﬁikrát a musím se vÏdycky znovu
smát tûm komick˘m situacím.
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S otcem se teì bavíme tím, Ïe sestavujeme rodokmen jeho
rodiny, a on mi pﬁitom o kaÏdém nûco vypráví.
Zaãalo mi uãení. Hodnû dûlám francouz‰tinu a bifluju
kaÏd˘ den pût nepravideln˘ch sloves. BohuÏel jsem zapomnûla hodnû z toho, co jsem se nauãila ve ‰kole. Peter se
pustil se vzdycháním do anglick˘ch úkolÛ. Právû pﬁi‰lo nûkolik uãebnic. Bohatou zásobu se‰itÛ, tuÏek, gum a ‰títkÛ
atd. jsem si pﬁinesla uÏ z domova. Pim (to je otcova mazlivá
pﬁezdívka) si dûlá nárok na hodiny holand‰tiny. Zdá se mi
to prima, je to protisluÏba za jeho pomoc ve francouz‰tinû
a v jin˘ch pﬁedmûtech. Ale ty boty, co dûlá, jsou neuvûﬁitelné!
Poslouchám nûkdy holandsk˘ vysílaã Oranje. Nedávno mluvil princ Bernhard. Asi v lednu se jim zase narodí dítû, ﬁekl.
Zdá se mi to krásné. Na‰i jsou udiveni mou náklonností k nizozemskému královskému rodu.
Pﬁed nûkolika dny jsme mluvili o tom, Ïe se musím je‰tû hodnû uãit, a proto jsem se hned pﬁí‰tí den pustila pilnû do práce.
Opravdu nemám chuÈ ve ãtrnácti nebo patnácti letech sedût
je‰tû poﬁád v prvním roãníku*. Taky jsem nadhodila, Ïe nesmím
skoro nic ãíst. Matka právû ãte „MuÏi, Ïeny a sluhové“, to
ov‰em ãíst je‰tû nesmím (Margot ano!), teprve aÏ budu je‰tû o nûco vyspûlej‰í, tak jako moje nadaná sestra. Mluvili
jsme také o tom, Ïe o filozofii, psychologii a fyziologii (tahle
obtíÏná slova jsem si musela vyhledat ve slovníku) nemám ani
páru. Snad budu pﬁí‰tí rok moudﬁej‰í!
Do‰la jsem k stra‰nému poznání, Ïe mám na zimu jen jedny ‰aty s dlouh˘mi rukávy a tﬁi vesty. Otec mi dovolil, abych
si upletlla pulovr z bílé ovãí vlny. Vlna není moc krásná, teplo musí ten nedostatek vyrovnat. Máme je‰tû nûjaké ‰atstvo
u rÛzn˘ch lidí, ale to si mÛÏeme bohuÏel vzít aÏ po válce, jestli u nich je‰tû bude. KdyÏ jsem ti onehdy psala nûco o paní
van Daanové, zrovna ve‰la do místnosti. Klap, se‰it jsem zabouchla.
„No tak, Anne, smím se podívat?“
„To ne, paní van Daanová.“
* Mínûn je první roãník vy‰‰í ‰koly následující po sedmi tﬁídách ‰koly
základní.
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„AspoÀ na poslední stránku?“
„Ani to ne, paní van Daanová.“
Stra‰nû jsem se lekla, protoÏe právû na téhle stránce jsem si
ji dost podala.
KaÏd˘ den se tedy nûco pﬁihodí, ale jsem moc líná a moc
zmoÏená, abych ti to v‰ecko vypsala.
Tvoje Anne

Pátek 25. záﬁí 1942
Milá Kitty,
otec má starého známého, nûjakého pana Drehera, je mu pﬁes
sedmdesát, stra‰nû ‰patnû sly‰í, je nemocn˘ a chud˘. Na krku
má Ïenu o sedmadvacet let mlad‰í, taky chudou, ale ovû‰enou
prav˘mi i neprav˘mi náramky a prsteny, které je‰tû zbyly ze star˘ch zlat˘ch ãasÛ. S tímhle panem Dreherem si otec toho uÏ
dost uÏil, a vÏdycky jsem obdivovala jeho andûlskou trpûlivost,
kdyÏ s tím politováníhodn˘m staﬁíkem telefonoval. KdyÏ jsme
je‰tû byli doma, matka ãasto radila, aÈ otec postaví k telefonu
gramofon, kter˘ kaÏdé tﬁi minuty ﬁekne „Ano, pane Drehere“
a „Ne, pane Drehere“, protoÏe star˘ pán stejnû niãemu z otcov˘ch ob‰írn˘ch odpovûdí nerozumí.
Dneska volal pan Dreher do kanceláﬁe a poÏádal pana Kuglera, aby k nûmu na chvilku pﬁi‰el. Panu Kuglerovi se nechtûlo a ﬁekl, Ïe po‰le Miep. Miep to telefonicky odﬁekla. Paní Dreherová pak tﬁikrát volala, a protoÏe Miep tam celé odpoledne
údajnû nemûla b˘t, musela v telefonu napodobovat Bepin
hlas. Dole v kanceláﬁi i tady nahoﬁe se v‰ichni stra‰nû smáli
a vÏdycky, kdyÏ teì zazvoní telefon, ﬁekne Bep: „To je paní
Dreherová!“ NaãeÏ se Miep hned rozesmûje a odpovídá do telefonu s nezdvoﬁil˘m chichotáním.
Takhle pra‰tûná firma se nenajde na celém svûtû! ¤editelé si
spolu s písaﬁkami uÏijí fÛru legrace!
Veãer chodím obãas k van Daanov˘m na kus ﬁeãi. To pak
jíme molí su‰enky (plechovka se su‰enkami stála ve skﬁíni
s pﬁípravkem proti molÛm) slepované karamelem a bavíme se.
Nedávno pﬁi‰la ﬁeã na Petera. Vyprávûla jsem, Ïe Peter mû ãasto pohladí po tváﬁi a Ïe se mi to nelíbí. Takov˘m prav˘m rodiãovsk˘m zpÛsobem se zeptali, jestli bych Petera nemohla mít
tro‰ku ráda, on Ïe mû má urãitû moc rád. Pomyslela jsem si
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„A jé!“ a ﬁekla jsem „No to urãitû!“ Pﬁedstav si to! Pak jsem ﬁekla, Ïe Peter se chová tro‰ku nemotornû a je myslím ost˘chav˘.
Tak je tomu u v‰ech chlapcÛ, kteﬁí dosud nepﬁi‰li moc ãasto
do styku s dûvãaty.
Musím ﬁíct, Ïe pánská ukr˘vací komise zadního domu je velice vynalézavá. Poslouchej, co si teì zase vymysleli! Chtûjí, aby
pan Broks, zástupce spoleãnosti Opekta a ilegální ukr˘vaã
vûcí, od nás dostal zprávu! Po‰lou jednomu obchodníkovi, zákazníkovi Opekty v Pﬁímoﬁsk˘ch Flandrech, na stroji psan˘
dopis s dotazníkem; ten muÏ musí lístek vyplnit a poslat ho
zpátky v pﬁiloÏené obálce. Adresu na obálce napí‰e otec rukou. AÏ ta obálka pﬁijde ze Zeelandu zpátky, vytáhnou páni zákazníkÛv lístek a vloÏí do ní rukou psané oznámení, Ïe jsme
naÏivu. Broks si dopis pﬁeãte, aniÏ bude mít nûjaké podezﬁení.
Vybrali zámûrnû Zeeland, protoÏe leÏí blízko Belgie, takÏe
to mÛÏe vypadat, Ïe dopis byl propa‰ován pﬁes hranice.
Krom toho tam nikdo nesmí bez zvlá‰tního povolení, které
obyãejn˘ zástupce, jako je Broks, tûÏko dostane.
Otec se vãera veãer zase jednou pﬁedvedl. Bylo mu ‰patnû
z únavy a dovrávoral do postele. Mûl studené nohy, a tak jsem
mu navlékla svoje postelové papuãky. Za pût minut ale zas leÏely
vedle lÛÏka. Pak nechtûl svûtlo a schoval si hlavu pod pokr˘vku.
KdyÏ jsem zhasla, náramnû opatrnû hlavu vystrãil. Bylo to legraãní. Pak jsme mluvili o tom, Ïe Peter ﬁíká na‰í Margot „madam“, a najednou se ozval z hloubky otcÛv hlas: „Kafíãková.“
Koãka Mouschi je ke mnû ãím dál milej‰í a pﬁátel‰tûj‰í, ale
já z ní mám poﬁád je‰tû trochu strach.
Tvoje Anne

Nedûle 27. záﬁí 1942
Milá Kitty,
dneska jsem mûla zase takzvanou „diskusi“ s matkou. Nejhloupûj‰í je, Ïe se pokaÏdé hned rozbreãím, ale nemÛÏu si pomoct.
TaÈka je vÏdycky ke mnû mil˘ a taky mi líp rozumí. V takov˘ch
chvílích nemÛÏu matku vystát a pro ni jsem taky cizí. To se
hned pozná, vÏdyÈ ani neví, co si myslím o tûch nejobyãejnûj‰ích vûcech.
Mluvili jsme o sluÏkách, Ïe se jim má ﬁíkat pomocnice v domácnosti a Ïe po válce se to urãitû bude poÏadovat. Já jsem

45

Franková 2 - zlom

46

7.10.2006 19:43

Stránka 46

hned nebyla stejného mínûní, a tak mi vyãetla, Ïe moc ãasto
mluvím o tom, co bude „potom“, a hraju si na velkou dámu.
Ale to není vÛbec pravda. Já si pﬁece smím obãas stavût maliãké vzdu‰né zámky, vÏdyÈ to není nic ‰patného, to se pﬁece nemusí brát tak váÏnû. Tatínek mû aspoÀ brání, bez nûho bych
to tady urãitû nevydrÏela.
Ani s Margot si moc dobﬁe nerozumím. I kdyÏ v na‰í rodinû
nikdy nedochází k takov˘m scénám jako nahoﬁe, pohoda tu uÏ
také dávno není. Mám úplnû jinou povahu neÏ Margot a matka, jsou mi cizí. I s pﬁítelkynûmi si rozumím líp neÏ s vlastní
matkou. A to je pﬁece ‰koda!
Paní van Daanové zas nûco uÏ pokolikáté pﬁeletûlo pﬁes nos.
Je stra‰nû náladová a zamyká si poﬁád víc sv˘ch osobních vûcí.
·koda, Ïe matka na kaÏd˘ vandaanovsk˘ úbytek neodpovídá
frankovsk˘m úbytkem.
Nûkteﬁí lidé jako by nacházeli zvlá‰tní potû‰ení v tom, Ïe vychovávají nejen svoje dûti, ale i dûti sv˘ch znám˘ch. Takoví
jsou i van Daanovi. Na Margot se toho moc vychovávat nedá,
ta je zosobnûná dobrota, láska a moudrost. Ale já její podíl na
v‰ech nectnostech bohatû vyrovnávám. Pﬁi jídle nejednou létají sem tam napomenutí a drzé odpovûdi. Otec a matka mû
vÏdycky s rozhodností obhajují, neb˘t jich, tak snadno bych se
neubránila. Sice mû pokaÏdé nabádají, Ïe nemám tolik mluvit,
Ïe se nemám do niãeho plést a Ïe mám b˘t skromnûj‰í, ale já
to málokdy dokáÏu. Neb˘t otcovy trpûlivosti, dávno bych se uÏ
vzdala nadûje, Ïe vyhovím rodiãovsk˘m poÏadavkÛm, a pﬁitom
opravdu nejsou tak velké.
KdyÏ si vezmu málo nûjaké zeleniny, kterou nemám vÛbec
ráda, a místo toho jím brambory, tak hlavnû paní van Daanová nemÛÏe takovou rozmazlenost vystát. „Vem si pﬁece trochu
zeleniny, no tak, Anne!“ ﬁekne okamÏitû.
„Ne, dûkuji,“ odpovím. „Mnû staãí brambory.“
„Zelenina je moc zdravá, tvoje matka to ﬁíká taky, tak si trochu vem,“ naléhá pak, dokud nezasáhne otec a nepodpoﬁí mû.
Paní van Daanová pokraãuje: „To byste mûli vidût u nás
doma, tam byly dûti aspoÀ vychované! Tohle pﬁece není Ïádná v˘chova! Anne je stra‰nû rozmazlená, já bych to nikdy nedovolila. Kdyby byla mojí dcerou…“
Tím vÏdycky cel˘ ten slovní vodopád zaãíná a konãí. „Kdyby
byla Anne mojí dcerou…“ Na‰tûstí nejsem.
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Ale abych se vrátila k tomu v˘chovnému tématu. Vãera nastalo po posledních mnohoznaãn˘ch slovech paní van Daanové ticho a pak ﬁekl otec: „Já myslím, Ïe je Anne moc dobﬁe vychovaná. UÏ se nauãila aspoÀ tolik, Ïe na va‰e dlouhá kázání
neodpovídá. A co se t˘ãe zeleniny, nemohu ﬁíct nic jiného neÏ
nápodobnû.“
Do madam jako kdyÏ hrom uhodí. To se ov‰em vztahovalo
na ni, protoÏe veãer nesná‰í fazole a hlavnû Ïádné zelí, pr˘ po
nich má „vûtry“. To bych mohla ﬁíkat taky. Je ale pûknû blbá,
co ﬁíká‰? Kdyby aspoÀ mnû dala pokoj.
Je to ale legraãní, jak rychle paní van Daanová zãervená. Já
teda nikdy, heã, a to ji hroznû ‰tve.
Tvoje Anne

Pondûlí 28. záﬁí 1942
Milá Kitty,
mÛj vãerej‰í dopis je‰tû zdaleka nebyl u konce, a já jsem musela pﬁestat psát. Nedá mi, abych ti nevyprávûla o dal‰í roztrÏce. Ale neÏ s tím zaãnu, je‰tû tohle: Zdá se mi stra‰nû divné,
Ïe se dospûlí tak snadno a tak rychle pohádají kvÛli maliãkostem. Doteì jsem si vÏdycky myslela, Ïe jenom dûti se takhle ha‰teﬁí a Ïe to pozdûji pﬁejde. Obãas se ov‰em naskytne dÛvod pro „opravdovou“ hádku, ale tyhle zdej‰í slovní souboje
nejsou nic jiného neÏ ha‰teﬁení. Patﬁí uÏ k dennímu poﬁádku
a mûla bych na nû b˘t zvyklá. Ale není to tak a taky nikdy nebude, pokud skoro v kaÏdé diskusi (tohle slovo se tu pouÏívá
místo hádky, samozﬁejmû úplnû ‰patnû, ale to právû Nûmci nevûdí!) bude ﬁeã o mnû.
Nic, ale vÛbec nic dobrého na mnû nevidí. Moje vystupování,
mÛj charakter, moje chování, o tom v‰em se Ïvaní a rozbírá se
to podrobnû odzdola nahoru a odshora dolÛ, a krom toho
mám teì, jak soudí kompetentní strana, klidnû spolknout nûco,
na co vÛbec nejsem zvyklá, totiÏ tvrdá slova a kﬁik. To nedokáÏu! Ani mû nenapadne, abych si nechala líbit takové uráÏky. Já
jim ukáÏu, Ïe Anne Franková není vãerej‰í! Budou se je‰tû divit
a zavﬁou ty svoje klapaãky, aÏ jim objasním, Ïe musí zaãít ne
s mou v˘chovou, ale nejdﬁív se svou vlastní. Ti mají ale chování!
Jedním slovem barbaﬁi! Jsem pokaÏdé znovu pﬁekvapená takovou nevychovaností a hlavnû hloupostí (paní van Daanová). Ale
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