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BRÁNA DO NEBE

Mezi občany naší městské části se objevila
nová spisovatelka. Podle vzpomínek své
matky, odbojářky a válečné veteránky
napsala Eva Neuschlová z Brna-Štýřic
pozoruhodný text, současně dokument
i román, který právě vychází knižně. Jmenuje se Brána do nebe.
Vyprávění mladičké dívky začíná koncem
třicátých let minulého století. Plasticky popisuje tehdejší život Brna z pohledu Milady,
chudé dcerky milujících rodičů. Dívka se na
prahu své plnoletosti zamiluje, a to dost
neobyčejně. Už v tomto raném věku se potkává s rasismem v řadě jeho odporných
podob. Neopouští však svého židovského
přítele, a to ani když je uvězněn. Po nějaké
době je Julius se svými kamarády přeložen
z tábora Terezín na práci do dolu Kukla v Oslavanech, což Miladě umožní opětovné setkávání a společný ilegální boj. Napínavé drama
je plné romantického vztahu i zapeklitých
situací, odvahy až drzosti vůči německým
okupantům.
Vyjímáme z recenze PhDr. Jiřiny Veselé:
„Jsou bezesporu literární díla, která jsou
formálně vybroušenější i stylisticky vybranější. Přesto ale nedosáhnou stejného
účinku, jaký se daří Bráně do nebe Evy
Neuschlové. Největší přínos jejího příběhu
totiž tvoří autentičnost a přesvědčivost,
o nichž se mnohým zkušenějším literátům
může jen zdát. Autor čina matka Milada
Gramerová je hlavní hrdinkou příběhu.
Vstupuje do něj v roce 1932 jako devítileté
děvčátko, poprvé přijíždějící na prázdniny
do Brna, které se o dva roky později stane
domovem celé rodiny. Na jeho konci stojí
dospělá zocelená žena, která prokázala
sílu čelit válečným hrůzám a zapojit se
neohroženě do odboje.
Kniha obsahuje také album fotograﬁí z let
1942 a 1943, množství dopisů s kresbami

i plánky dolu Kukla, které psal Julius své milé,
dopisnice z koncentračních táborů a další
dobové doklady uchovávané v domácím

archivu již 77 let a nyní poprvé zpřístupněné
veřejnosti.
Podle slibu, který dívka Juliovi a jeho kamarádům ve válce dala, popisuje ve svém
vyprávění osud mladých židů, jejich myšlení,
boj, sabotáže, naděje, touhy, obavy a strach.“
Obrazové i textové ukázky z knihy
a z rodinného archívu je možno si prohlédnout na www.branadonebe.cz.
Eva Neuschlová napsala víc než jen strhující příběh přátelství a lásky ze syrového
a drsného období. Vnímavý čtenář dostane
přímo transfúzi vroucího citu a mladistvé
odvahy k životu. To je, a doufejme že vždy
bude, věčná konstanta lidských životů, na
letopočtu nezáleží. Kniha je k dostání na
www.branadonebe.cz.
Miroslav Sedláček
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