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Tisková zpráva: Turínský knižní veletrh / Salone di Libro 2019 

Praha, 8. května 2019 

Češka, která přežila holokaust, se přidává k protestu proti přítomnosti 

neofašistického nakladatelství na knižním veletrhu v Turíně 

Češka Doris Grozdanovičová, která přežila holokaust a byla pozvána na knižní veletrh Salone 

di Libro, aby tam vyprávěla o tom, co zažila během nacistické okupace své vlasti, se přidala 

k sílící vlně protestů vyvolaných plánovanou účastí Francesca Polacchiho, ředitele 

nakladatelství Altaforte, na Mezinárodním knižním veletrhu v Turíně. Nakladatelství Altaforte 

udržuje úzké vazby na neofašistické kruhy a sám Polacchi o sobě hovoří jako o „fašistovi 

v jediném možném smyslu slova“. 

Paní Grozdanovičová říká, že „my, kteří jsme jako děti přežili nacistické hrůzy během 

druhé světové války, moc dobře víme, k čemu může vést lidská lhostejnost vůči 

negativnímu vývoji ve společnosti. A proto je nutné energicky vystupovat proti 

veškerým neonacistickým a neofašistickým projevům.“ 

Paní Grozdanovičová má podle programu vystoupit na akci, jejíž součástí bude také svědectví 

polské spisovatelky Haliny Birenbaum, Židovky, která prošla nacistickým koncentračním 

táborem v Osvětimi. Akci organizuje italské sdružení Treno di Memoria ve spolupráci 

s osvětimským muzeem a společností Živá paměť, která podporuje přeživší oběti nacistické 

perzekuce v České republice. 

Několik významných osobností spojených s programem turínského knižního veletrhu, jako 

jsou např. spisovatelé Wu Ming a Carlo Ginzburg, již reagovalo na očekávanou přítomnost 

ředitele Polacchiho tím, že vyjádřili své pobouření sloganem „Nikdy bok po boku s fašisty“. 

Přidala se k nim i Carla Nespolo, předsedkyně Národní asociace italských partyzánů (ANPI). 

Za těchto okolností, je samozřejmé, že paní Grozdanovičová i paní Birenbaum se zúčastní 

pouze takové akce, která nebude poskvrněna přítomností neofašistů a jejich ideologie. Paní 

Grozdanovičová a Živá paměť, zastoupená svou zakladatelkou a předsedkyní správní rady 

PhDr. Darinou Sedláčkovou, plně sdílí postoj vyjádřený paní Birenbaum, která uvedla, že po 

přeživších obětech nacistické a fašistické perzekuce není možno žádat „sdílení společného 

prostoru s těmi, kdo zpochybňují historická fakta, jež vedla k holokaustu, s těmi, kdo navrhují 

návrat fašistické představy o společnosti“. 

Doris Grozdanovičová, žena, která přežila holokaust  

PhDr. Darina Sedláčková, zakladatelka a předsedkyně správní rady, Živá paměť, o.p.s. / Living 

Memory, p.b.o. 


