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úvodník v ýročí

2 • říjen – listopad 2017

Zakladatelem sionismu – ideového směru, 
který si vytkl přesídlení Židů do jejich 

historické vlasti – byl dr. Theodor Herzl 
(1860–1904). Na základě této myšlenky se 
Židé měli vrátit do Erec Jisra‘el, do země 
Izraele a tam vybudovat svůj národní stát. 
Herzl věnoval této myšlence obrovské úsilí. 
Roku 1896 napsal důležitou knihu Der 
Jeudenstaat (Židovský stát), v níž se snažil 
moderně řešit židovský problém. O rok poz-
ději, na Prvním sionistickém kongresu ve 
švýcarské Basileji, zakládá se svými spolu-
pracovníky Světovou sionistickou organiza-
ci – הציונית העולמית   která se stala ,ההסתדרות 
zastřešující organizací sionistického hnutí 
a jejímž politickým cílem bylo založení 
židovského státu v Palestině.

První světová válka se blížila k svému 
závěru a osmanská říše, jež byla spojencem 
Rakouska -Uherska a Německa, se hroutila. 
Britská armáda postupně okupovala stále 
více a více palestinského území. Po bitvě 
o Jeruzalém, v níž britská vojska zvítězila 
nad tureckou armádou, vešel 11. pro-
since 1917 generál Edmund Allenby do 
Jeruzaléma jako vítěz. Ještě první světová 
válka neskončila, ale Britové spolu s Fran-
couzy se velmi intenzivně připravovali na 
poválečné uspořádání Blízkého východu. 
Britové si chtěli ponechat Palestinu. V té 
době tam byla již relativně početně silná 
a sionisticky orientovaná židovská komu-
nita. Bylo to především díky druhé alii z let 
1904–1914, kdy do země z Evropy přesídlilo 
přibližně čtyřicet tisíc Židů. Je to období 
zakládání prvních zemědělských osad – 
kibuců. Židovští přistěhovalci jsou rozhod-
nuti budovat svou historickou vlast a tím 
posilovat její ekonomickou sílu a židovský 
národní charakter země.

Balfourova deklarace je vlastně dopis 
podepsaný tehdejším ministrem zahraničí 
Velké Británie lordem Arthurem Balfourem 
(1848–1930), který byl 2. listopadu 1917 
odeslán předsedovi britské sionistické orga-
nizace lordu Lionelu Walteru Rotschildovi. 
V něm britská vláda vyjadřuje podporu zří-
zení národní domoviny pro Židy v Palestině 
za předpokladu, že budou zachována práva 
nežidovského obyvatelstva země. Tento 
dopis je vyjádřením kladného postoje britské 
vlády myšlence zřízení židovské národní 
domoviny v Palestině, který však nelze 

vysvětlovat jako souhlas s budoucím utvoře-
ním nezávislého židovského státu. Jisté však 
je, že Balfourova deklarace vyjadřuje sou-
hlas cizí mocnosti, v našem případě Velké 
Británie, se zřízením národní domoviny pro 
Židy v Palestině. O podobnou věc se již roku 
1898 neúspěšně pokoušel zakladatel sioni-
smu Theodor Herzel při svém setkání 
s německým císařem Vilémem II. během 
jeho cesty po Palestině. Císaři se myšlenka 
sionismu zpočátku líbila, když jej ale pak 
turecký velvyslanec v Berlíně informoval 
o sultánově záporném postoji k možnosti 
utvoření židovského státu v Palestině, 
nepodporoval již Herzlův záměr.

Ministerstvo zahraničí, 2. listopadu 1917
Drahý lorde Rothschilde,
s velkou radostí Vám zasílám, jménem 

vlády Jeho Veličenstva, následující prohlá-
šení sympatií s židovskými sionistickými 
aspiracemi, které bylo předloženo a schvá-
leno Kabinetem. „Vláda Jeho Veličenstva 
pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny 
židovského lidu v Palestině a vynasnaží se, 
aby tohoto cíle bylo dosaženo, přičemž se 
jasně rozumí, že nebude učiněno nic, co by 
mohlo poškodit občanská a náboženská 
práva existujících nežidovských společenství 
v Palestině nebo práva a politické postavení 
Židů v jakékoliv jiné zemi.“

Byl bych vděčen, kdybyste mohl předat 
toto prohlášení na vědomí Sionistické fede-
raci. Upřímně Váš Arthur James Balfour

Text deklarace či spíše dopisu adreso-
vaný lordu Rotschildovi a podepsaný tehdej-
ším ministrem zahraničí Arthurem J. Balfou-
rem byl nezávazným vyjádřením kladného 
postoje britské vlády k myšlence budoucího 
zřízení národní domoviny pro Židy v Pales-
tině. Nic více a nic méně.

V tzv. Palestinské národní chartě (الميثاق 
الفلسطيني  al-mīṯāq al-waṭanī – الوطني 
al-filasṭīnī), což je svého druhu ústava OOP 
přijatá na prvním zasedání Palestinské 
národní rady v květnu 1964 v Jeruzalémě, se 
připisuje roku 1917 negativní vliv na pales-
tinské národní hnutí. Palestinská charta 
nazývá tento rok zahájením sionistického 
proniknutí do země. Podle logiky Palestin-
ské národní charty (odstavec 6): „Židé, kteří 
trvale žili na území Palestiny do začátku 

Kde je syreček, tam je domeček, říká-
val můj děda po vzoru pejska s kočičkou. 
Kde je tedy domov, doma, v další rovině 
vlast?

Na jednu stranu se mnozí obyvatelé 
České republiky vymezují vůči možnému 
přívalu přistěhovalců, ale mnozí zároveň 
tápou, co vlastně hájí. Mají smysl národ-
nostní státy? A jak je na tom Izrael, který 
se svým pojetím občanství a identity 
občanů značně liší od pojetí evropských 
států?

Tento Maskil vychází v polovině října 
a tedy před stále ještě státním svátkem 
28. října. Slavíme vznik státu, který už se 
rozpadl. Je to zvláštní. Přežilo se Česko-
slovensko, nebo mělo vydržet? Co zna-
menal vznik republiky pro její židovské 
obyvatele? A jak se žije slovenským 
Židům dnes – na Slovensku a v Čechách? 
A proč stále dělají lidé aliju a stěhují se 
do Izraele? A proč se někdo nestěhuje 
vůbec nikam?

Anketa je na téma domova a shodou 
okolností je tentokrát hodně ženská. 
O životě v Izraeli si povídaly také dvě 
ženy: Pavlína Schultz a Irena Kalhou-
sová. Jeden článek máme ve slovenštině 
a další napsala bratislavská rodačka 
česky. Dozvíte se, jaká byla sukotová 
výprava Bejt Simcha i novinky z Izraele. 
Samozřejmostí je plno kulturních a vzdě-
lávacích pozvánek. Několik významných 
událostí se děje těsně před tiskem tohoto 
Maskilu. Od 19. října se koná festival 
izraelských filmů KOLNOA v pražském 
kině Pilotů. A také chci zmínit 16. říjen 
1941, kdy vyjel první transport z Prahy 
do Lodže a letos se jako vzpomínka na 
tuto událost bude například bubnovat na 
Bubenském nádraží (odkud pražské 
transporty odjížděly) a začnou se promí-
tat fotografie obětí na budovu Pinkasovy 
synagogy, což se pak bude dít každý 
večer.

◗ Kateřina Mikulcová, šéfredaktorka

Sté výročí Balfourovy deklarace
a sedmdesáté výročí přijetí rezoluce VS OSN 
o rozdělení britské mandátní Palestiny

➤

Druhého listopadu si připomeneme sté výročí Balfourovy deklarace, 
která představovala důležitý mezník v postoji Velké Británe vůči pozděj-
šímu založení židovského státu na území tehdejší Palestiny formálně 
ještě spravované osmanskou říší.
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sionistického proniknutí do země, budou 
považováni za Palestince.

Podle Palestinské národní rady začala 
agrese proti palestinskému národu a proti 
zemi sionistickým proniknutím do Palestiny 
roku 1917. To znamená, že odstranění všech 
stop agrese musí jít až k počátku sionistic-
kého proniknutí a ne teprve od červnové 
války 1967.“ Z toho vidíme, že OOP měla 
a má ve svém programu úpné zničení Státu 
Izrael.

Dalším logickým vývodem odstavce 6 je 
to, že právo Židů na život v Palestině se již 
nevztahuje na jejich děti, vnuky atd., kteří se 
narodili v Palestině po roku 1917. Tito jsou 
považováni za „stopy sionistického pronik-
nutí a agrese“, které musí být odstraněny.

 kaf tet be‘november, jak se – כ"ט בנובמבר
v Izraeli toto datum nazývá, neboli 29. listo-
padu, vzpomeneme ještě 70. výročí přijetí 
rezoluce č. 181, která stanovila ukončení 
mandátu Spojeného království na území 
Palestiny a bylo přijato rozhodnutí na rozdě-

lení mandátní Palestiny na arabský a židov-
ský státy. Jeruzalém měl mít podle této 
rezoluce status svobodného města pod mezi-
národním dohledem (corpus separatum).

To byl výsledek jednání Zvláštní komise 
OSN pro Palestinu (United Nations Special 
Committee on Palestine, UNSCOP) zřízené 
v květnu 1947 Valným shromážděním poté, 
co se Spojené království vzdalo jemu svěře-
ného mandátu nad Palestinou. Židovská 
reprezentace rezoluci přijala. Pro rozdělení 
Palestiny hlasovalo 33 členských států OSN: 
Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bolívie, Brazí-
lie, Československo, Dánsko, Dominikánská 
republika, Ekvádor, Filipíny, Francie, Gua-
temala, Haiti, Island, Jihoafrická republika, 
Kanada, Kostarika, Libérie, Lucembursko, 
Nikaragua, Nizozemsko, Norsko, Nový 
Zéland, Panama, Paraguay, Peru, Polsko, 
Spojené státy americké, Sovětský svaz, Švéd-
sko, Ukrajinská SSR, Uruguay a Venezuela. 
Proti hlasovalo 13 zemí: Afghánistán, Egypt, 
Indie, Írán, Irák, Jemen, Kuba, Libanon, 
Pákistán, Řecko, Saúdská Arábie, Sýrie 
a Turecko. Zdrželo se hlasování 10 států: 

Argentina, Etiopie, Chile, Honduras, Jugo-
slávie, Kolumbie, Mexiko, Salvador, Tchaj-
-wan a Spojené království. Thajsko se hlaso-
vání nezúčastnilo. Rezoluce č. 181byla 
většinou členských států VS OSN přijata.

Bez zajímavosti nebude skutečnost, že 
hlavní představitel židovské reprezentace 
David Ben Gurion, který byl zapáleným 
sionistou, přijal plán rozdělení Palestiny bez 
toho, že by historické a moderní hlavní 
město Jeruzalém bylo včleněno do území 
budoucího židovského státu. To mělo své 
důvody. Po zpřístupnění některých archiv-
ních materiálů z tohoto období se ukázalo, že 
David Ben Gurion chtěl zajistit při hlasování 
VS OSN většinu pro rozdělení Palestiny. 
Proto poslal své vyslance a jím pověřené 
osoby do zemí Střední a Latinské Ameriky, 
s cílem přesvědčit tamější prezidenty a před-
sedy vlád, aby jejich země hlasovaly pro 
rozdělení Palestiny na dva státy, na židovský 
a arabský. Představitelé tamnějších zemí 
souhlasili s Ben Gurionovou prosbou, ale jen 
v případě, že Jeruzalém nebude včleněn do 
území budoucího židovského státu. V té 
době byla pro ně nepřijatelná myšlenka, že 
Jeruzalém, kde žil a zemřel Ježíš, by se stal 
jedním z měst nově vzniklého židovského 
státu. Proto Ben Gurion nakonec váhavě 
souhlasil s rozdělením Palestiny bez Jeruza-
léma. Arabské a muslimské země odmítly 
rozdělení mandátní Palestiny na dva státy. 
Taktéž arabská reprezentace na území Pales-
tiny se postavila proti rezoluci OSN s tím, že 
považovala celou Palestinu za území náleže-
jící Arabům. Tím se vlastně sama vzdala 
možnosti založit si vedle židovského i svůj 
arabský (palestinský) stát na území rozdě-
lené Palestiny. Po přijetí rezoluce členskými 
státy OSN se situace v britské mandátní 
Palestině ještě vyostřila. Můžeme hovořit 
o občanské válce mezi arabskými a židov-
skými obyvateli Palestiny. Britové se již 
v masivním měřítku nevměšovali do probí-
hající občanské války mezi Židy a Araby, 
i když v určitých případech nadržovali arab-
ským oddílům. Také situace židovských 
komunit v arabských a muslimských státech 
se od prosince 1947 stala neúnosnou. Židé 
byli mnohde zabíjeni, muslimské obyvatel-
stvo se uchylovalo k pogromům a k násil-
nostem na svých židovských spoluobčanech 
či k rabování a ničení židovských obchodů 
a podniků. Židé z muslimských a arabských 
zemí, podobně jako koncem třicátých let 
v Evropě hledají nové útočiště, které nalez-
nou po téměř dvou ticíci letech ve znovuzro-
zeném židovském státě. Mandát Velké Britá-
nie nad Palestinou měl skončit o půlnoci 
14. května 1948. David Ben Gurion poté 
v pátek 14. května v 16 hodin v budově Tel-
-avivského muzea prohlásil nezávislost 
židovského státu – Státu Izrael.

◗ rabín Daniel Mayer
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Program Bejt Simcha

říjen/listopad 
2017
Náboženské akce – 
bohoslužby:

Dětský Kabalat Šabat 
pátek 24. listopadu od 18.30 h 

v Bejt Simcha (Maiselova 4, 

Praha 1). 

Pro děti bude připravena zkrácená 

bohoslužba, kde by měly být 

aktivními účastníky, a následný 

program a pohoštění.

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30 h

Vzdělávací akce –
kurzy:

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro začátečníky každé úterý od 18 h

pro pokročilé ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé 

ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Bejt Simcha 

Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 603 393 558

E -mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

➤

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštovného 
a bal ného; pošlete, prosím, svoji žádost 
na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 
Praha 1, telefon: 603 393 558, e -mail: 
redakce.maskil@maskil.cz; výše poštovného 
a balného je v ČR minimálně 250 Kč ročně; 
uvedený obnos nám laskavě zašlete složen-
kou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, 
variabilní symbol je 88888 (5x8), v popisu 
platby uveďte, prosím, své jméno.

Arthur James Balfour
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Izrael

Po několika kontroverzních až zcela 
nesmyslných rezolucích organizace 
UNESCO, které kritizují Izrael za „okupaci 
posvátných muslimských míst“, omezil stát 
Izrael spolupráci s touto organizací. Nyní, 
po prohlášení USA o jejich vystoupení 
z UNESCO, oznámil svůj oficiální odchod 
také Izrael. Benjamin Netanjahu veřejně 
pochválil USA za jejich rozhodnutí a naří-
dil ministru zahraničních věcí, aby připravil 
izraelský odchod z UNESCO, který by měl 
proběhnout společně s USA. 

„(Americké) rozhodnutí je statečné 
a morální, neboť UNESCO se stává absurd-
ním divadlem, a místo aby historii zachová-
valo, ji zkresluje,“ uvedl premiér Netanjahu 
ve svém prohlášení.

S Benjaminem Netanjahuem nelze než 
souhlasit. Některé texty rezolucí přijatých 
organizací UNESCO, které popírají svrcho-
vanost Jeruzaléma jako hlavního města Izra-
ele či systematicky odmítají židovské a křes-
ťanské památky nazývat jinak než arabskými 
názvy, nejen že vyznívají jako pokus o dele-
gitimizaci židovského státu, ale mnohdy 
jsou i prokazatelně historickými a archeolo-
gickými nesmysly.

Americký odchod je plánován na prosi-
nec 2018. I po tomto datu by však USA 
chtěly nadále setrvat jako pozorovatelský 
stát. Své členské příspěvky přestali USA 
i Izrael platit již v roce 2011, poté co byla 
přijata Palestina jako plnohodnotný člen 
UNESCO.

Česká republika byla jednou ze 14 člen-
ských zemí, které v roce 2011 hlasovaly 
proti přijetí Palestiny do UNESCO. V reakci 
na řadu protiizraelských rezolucí této organi-
zace podala poslanecká sněmovna parla-
mentu České republiky v květnu tohoto roku 
vládě návrh na pozastavení placení člen-
ských příspěvků.

Na rozhodnutí naší vlády si ještě musíme 
počkat. Stejně jako na odpověď na otázku, 
jaká bude budoucnost historicky tak vý -
znamné organizace, jakou je UNESCO, 
opustí -li ji jeden z nejvýznamnějších zaklá-
dajících států (USA) a jediná stabilní demo-
kracie na Blízkém východě (Izrael).

◗ Ráchel Polohová

Kam směřuje UNESCO?
UNESCO, mezinárodní organizace OSN na podporu vzdělání, vědy a kultury, je už dlouho kritizována pro svá 
protiizraelská rozhodnutí a podezřívána z antisemitismu. Zdá se, že některým členským státům už došla trpě-
livost… USA ve čtvrtek 12. října oficiálně oznámily svůj odchod z organizace, která podle nich stojí za řadou 
„protiizraelských rozhodnutí“. Mezi ta patří například popření historických a náboženských vazeb Židů na 
Chrámovou horu i Západní zeď, které ve svých rezolucích UNESCO nazývá pouze arabskými názvy. 

Izraelská kultura v ČR
Milada – premiéra 2. listopadu 2017
Od 2. listopadu bude v českých kinech 
k vidění nový film MILADA, ve kterém 
hlavní roli ztvárnila herečka izraelského 
původu, Ayelet Zurer. Režisérský debut 
Davida Mrnky je inspirován osudem a živo-
tem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl 
mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937– 
1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnost 
a životě byly morální principy zakořeněny 
tak silně, že se často ve svých rozhodnutích 
řídila více svým svědomím než srdcem, a to 
i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe 
sama. Milada Horáková byla popravena 
27. června 1950 i přesto, že tehdejší prezi-
dent Československé republiky dostal mno-
ho žádostí o udělení milosti. O její milost 
žádali např. Albert Einstein, Winston Chur-
chill nebo Eleanor Rooseveltová. Ústřed-
ními tématy filmu jsou svoboda, boj za 
demokracii, pravda, láska, naděje, moc 
a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes.

Itzik Galili – All That Jazz, Rock, Blues
2. listopadu, 18.30, 4. listopadu, 
18.30, 15. listopadu, 18.30, Divadlo 
Jiřího Myrona, Ostrava
Do Ostravy opět zavítá izraelský choreograf 
Itzik Galili a v rámci taneční inscenace All 
That Jazz, Rock, Blues představí své dílo 
O Balcão de Amor inspirované nástupem 
kubánského mamba a hudby Péreze Prada, 
který je dodnes označován za krále tohoto 
žánru. „Některé věci, s nimiž se jako dospělí 

setkáváme, nás zdánlivě triviálními drob-
nostmi navracejí do mládí a jeho nadějí,“ 
napsal Galili po své návštěvě Kuby, kde se 
setkával s Pradovou hudbou a odkud čerpal 
inspiraci k vytvoření díla plného jiskřivé 
komediálnosti, vtipu, přirozené sexuality 
i půvabných absurdit. Součástí inscenace All 
That Jazz, Rock, Blues, který představuje 
fúzi hudebních stylů, je i  choreografie 
Jahana Ingera Rain Dog inspirující se ležér-
ním jazzem a  šansony a inscenací Apres 
rasage Reginy Hofmanové doprovázené roc-
kovou hudbou, tangem a  swingem.

Mezipatra Queer filmový festival
2.–9. listopadu, Praha, 
10.–17. listopadu, Brno
18. ročník mezinárodního filmového queer 
festivalu bude mít i tento rok tradiční izrael-
ské zastoupení. Letošním snímkem izraelské 
produkce bude krátkometrážní film Uriya 
Hertze. Jeho snímek Rabbi vypráví příběh 
MIchaela, charismatického rabína Heseder-
ské ješivy v  Jeruzalémě, který je zdrcen ne  -
čekanou zpovědí svého nejoblíbenějšího 
žáka Gadiho.

Teplický Cimes
7.–25. listopadu, Teplice
7. ročník dnů židovské kultury Teplický 
Cimes bude v průběhu celého měsíce listo-
padu seznamovat nejenom teplické občany 
s židovskou kulturou a tradicí. Různorodý 
program bude zastoupen dramatickým, fil-

movým i kulinářským žánrem. O prezentaci 
izraelské kultury se postará Noam Daron ve 
své přednášce s ochutnávkou věnované izra-
elské kuchyni. Návštěvníci festivalu budou 
mít také možnost vidět film Aviho Neshera 
Na konci světa doleva.

Asaf Gavron – Osada na pahorku, 
Pistorius & Olšanská, Praha; přeložila 
Magdalena Křížová
Nakladatelství Pistorius & Olšanská, které 
stojí mimo jiné za českými překlady děl A. 
B. Jehošuy či Sajjida Kašuy, připravilo 
k vydání další román izraelské provenience, 
tentokráte od spisovatele, překladatele a roc-
kového hudebníka Asafa Gavrona. Osada na 
pahorku je autorův již pátý v hebrejštině 
vydaný román a jako první se věnuje otázce 
židovských osad na Západním břehu Jor-
dánu. Široký záběr románu zpřítomňuje 
velmi věrně, barvitě a živě izraelskou realitu 
v její mnohotvárnosti a klade zajímavou 
paralelu mezi osadnickým hnutím v součas-
nosti s jeho krajně pravicovou a nábožen-
skou ideologií a levicově sekulárním hnutím 
kibuců dříve. Oba tyto proudy měly určující 
vliv na izraelskou politiku i společenskou 
atmosféru, ač se týkaly jen malého počtu 
lidí. A oba se vyznačovaly silným důrazem 
na komunitu, díky němuž se mohly stát 
životním programem lidí vykořeněných 
a existenciálně ztracených. Za svůj odvážný 
společenský román obdržel Asaf Gavron 
prestižní Bernsteinovu cenu za rok 2013.

4 • říjen – listopad 2017
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Narodil se ve Vídni v asimilované židov-
ské rodině, ale vyrůstal v Příbrami, 

a než v roce 1939 utekl před nacistickým 
režimem do tehdejší mandátní Palestiny, 
studoval na univerzitě v Praze. Po válce se 

vrátil do Česka jen nakrátko, protože po 
převzetí moci komunisty mu hrozilo zatčení. 
Odjel tedy znovu do Izraele, kde na 
Hebrejské univerzitě dokončil svá studia 
a získal doktorát. V Jeruzalémě už zůstal, 
později se oženil a měl dva syny.

Flusser pocházel ze židovské rodiny, ale 
nebyl praktikujícím věřícím. Na svých stu-
diích v Praze se pak setkal s křesťany a teo-
logy (především s Josefem Perlem z tehdejší 
Jednoty českobratrské), kteří vzbudili jeho 
zájem o křesťanství a postavu Ježíše Krista. 
Flussera zaujaly židovské kořeny křesťanské 
víry a začal je zkoumat. Předmětem jeho 
bádání se stalo rané křesťanství, skrze něž 
nalezl později vztah i k judaismu.

Jako historik se specializoval na období 
přelomu občanského letopočtu a zvláštní 
pozornost věnoval historické postavě Ježíše 
Krista a vzniku křesťanství. V židovských 
dějinách se zajímal o judaismus období dru-
hého chrámu a raný rabínský judaismus. 

Věnoval se také studiu Svitků od Mrtvého 
moře ale i dalším pramenům, včetně evange-
lií a Nového zákona, přičemž uplatňoval své 
skvělé jazykové schopnosti.

Profesor David Flusser získal později za 
svou práci čestný doktorát na několika uni-
verzitách v Evropě i USA a několik ocenění, 
mezi nimi např. izraelské státní vyzname-
nání za literaturu.

Ježíše Krista představoval Flusser přede-
vším jako nositele židovské tradice a před-
stavitele ortodoxního judaismu, tedy jako 
někoho, kdo absolutně neohrozil židovskou 
víru. Mimo jiné právě i tímto pojetím přispí-
val aktivně k židovsko -křesťanskému dia-
logu. U příležitosti 100. výročí narození 
profesora Flussera uspořádala nadace pro 
mezináboženský dialog Stuttgarter Lehrhaus 
sympozium s názvem „David Flusser a ži-
dovský Ježíš“, věnované křesťansko-
-židovskému dialogu.

◗ Ráchel Polohová, foto: archiv redakce

100. narozeniny Davida Flussera
Profesor David Flusser zemřel v Jeruzalémě 15. září 2000, v den svých 83. narozenin. Letos by oslavil sté 
narozeniny. Pojďme si při této příležitosti připomenout, kým vlastně David Flusser byl.

Hana Mayerová (rebecin a překladatelka): 
Termíny dostaly zcela jiný význam, než 
měly původně. Vlast – to, co je mi vlastní, 
a národ – to jsou lidé, s nimiž mě spojuje 
dostatek vlastností a schopností, abych se 
s nimi cítila ve shodě. Cítím se lépe v Izraeli, 
mám ale také ráda Česko, kde se ale odma-
lička cítím cizí. Je to patrně také tím, že jsem 
rostla jako německy mluvící dítě a nikdy 
jsem se plně neidentifikovala s češstvím. 
Aliju jsme vykonali díky okolnostem a jsem 
velmi ráda, že se tak stalo. V Izraeli mám 
nyní velkou rodinu, a to vidím jako satis-
fakci za to, že jsem v ČR neměla kvůli šoa 
žádné příbuzné. Myslím, že pro věřící 
a praktikující Židy není lepšího místa pro 
život než Izrael.

Marta Malá (ředitelka NFOH): Patriotis-
mus. Mám Česko ráda, je to má vlast, oba 
rodiče se zde narodili. Sama se hlásím 
k židovské národnosti. V Izraeli se cítím 
jako doma, ale doma jsem tady. Čím jsem 
starší, tím víc si spjatost s českou zemí uvě-
domuju. Aliju jsme nevykonali především 
kvůli nejbližší rodině, která žije tady. Přeju 
si, aby naše děti nebo jejich děti aliju 
udělaly. 

Pavlína Schultz (České centrum Tel Aviv):
Národ vnímám jako společenství lidí, které 

se hlásí ke stejné národnosti, jazyku, kultur-
nímu dědictví, náboženství a vlasti. To, že 
mají potřebu tuto vlast a její hodnoty budo-
vat, chránit a bránit, považuji za vlastenec-
tví. Ačkoli vidím pozitivní význam obou 
slov, často jsme svědky ideologické manipu-
lace, bohužel s katastrofálním dopadem. 
Podpora takových tendencí dle mého soudu 
pramení z nevědomosti a strachu z nezná-
mého. To je jako v židovské anekdotě 
o Kohnovi, který se nedokáže rozhodnout, 
jestli bude žít v Izraeli, nebo v Čechách 
a nejspokojenější je nakonec v letadle na 
cestě mezi oběma zeměmi. Věřím na kosmo-
politní způsob života a myslím si, že člověk 
může žít kdekoli bez ohledu na to, kde je 
jeho vlast. Je na každém, aby si vnitřně srov-
nal svůj hodnotový rámec a udržel si svoji 
identitu. Aliju jsem udělala před devíti lety 
a mojí osvědčenou odpovědí na otázku proč 
vždy bylo: kvůli jídlu a počasí…

Tereza Gafna Váňová (Zástupkyně ředitele 
pro judaismus na Lauderových školách): 
Většina z nás židů více či méně silně vnímá, 
že v naší identitě se příslušnost k české 
a židovské kultuře mísí. Já sama to považuji 
jako něco velmi pozitivního a obohacují-
cího. To, že součástí židovské identity je 
i vztah k Izraeli (ať už je u jednotlivých židů 
jakýkoliv), toto obohacení ještě významně 

prohlubuje. Sama se cítím jako česká ži-
dovka se silným vztahem k Izraeli. Za svůj 
domov určitě považuji Českou republiku, 
cítím velkou sounáležitost s českým kultur-
ním prostředím a morálními hodnotami, 
které v naší společnosti přes mnohá úskalí 
stále existují a které stále naštěstí mnozí Češi 
vyznávají. Ačkoliv možnost přestěhovat se 
do Izraele beru jako uskutečnitelnou, nikdy 
jsem o alije reálně neuvažovala. Jsem skálo-
pevně přesvědčena, že my, kteří budujeme 
židovský život a židovské komunitní pro-
středí v diaspoře, děláme důležitou a neza-
stupitelnou práci. Z jejího výsledku těží 
nejen místní židovské komunity a samo-
zřejmě okolní nežidovská společnost, ale 
v neposlední řadě také sám Izrael, pro který 
je podpora, ale sama existence diasporních 
komunit životně důležitá, ačkoliv si to ne 
vždy plně připouští.

◗ redakce

Co pro vás znamená vlastenectví a národ? Vnímáte jako svou vlast 
Česko, nebo Izrael? A proč jste nevykonali (vykonali) aliju?

Anketa Maskilu
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Jak z názvu vyplývá, výstava je o Masa-
rykovi. Muži, manželovi, otci, profesorovi, 
prezidentovi… i jeho životu po životě, 
obrazu v našich dějinách i v současnosti. 
Masaryk je velkým tématem, které lze roze-
bírat z mnoha úhlů pohledu. Ve výstavě jsme 
se kromě všeho dalšího zastavili i u tématu 
Masaryk a Židé, konkrétně Masaryk a tzv. 
hilsneriáda. Téma tak komplexní a tak 
závažné, že je prezentováno nejen v rámci 
trvalé expoziční části výstavy, ale i v pro-
storu pro krátkodobé expozice.

Leopold Hilsner
Ten příběh je vám jistě známý – píše se 

rok 1899 a v okolí Polné na Vysočině je 
zavražděna Anežka Hrůzová. Z vraždy, která 
se snaží vypadat jako rituální, je obviněn 
Leopold Hilsner, Žid z téhož městečka. Bez 
přímých i nepřímých důkazů je držen ve 
vazbě, posléze souzen a odsouzen. Na jeho 
stranu se staví Zdenko Auředníček, advokát 
z Kutné hory, který se snaží proti antisemiti-
smu, předsudkům, šovinismu a především 
nepodloženým argumentům v soudní síni 
bojovat za pravdu. Hilsner je odsouzen 
k trestu smrti. Do kauzy se v témže roce 
vkládá Masaryk (na požádání) – staví se na 
stranu Hilsnera, požaduje revizi procesu 
Polenského a varuje před antisemitismem 
a primitivní důvěrou v pověry o rituálních 
vraždách. Hilsner je ovšem odsouzen po -
druhé, navíc již za dvojnásobnou vraždu, 
podruhé k trestu smrti. Ten je posléze zmír-
něn na doživotí. V roce 1918 je Hilsner na 
základě milosti udělené císařem Karlem I. 
propuštěn – s podlomeným zdravím. Umírá 
v roce 1928 ve Vídni. 

Proč vznikla hilsneriáda?
Příběh samotný je jen jedna strana mince. 

Tou druhou je mediální masáž, roztočené 
kolo probouzelo v lidech více či méně 
latentní antisemitismus, nenávistné výpady 
proti všem, kdo nestáli na straně „právem 
rozzuřeného lidu“. Tedy i nenávistné výpady 
proti Masarykovi. V období tzv. hilsneriády 
se stal Masaryk opět psancem. Opět, protože 
první velkou vinu nenávisti zažil o několik 
let dříve, v roce 1886, kdy vystoupil proti 
pravosti Rukopisů královédvorského a zele-
nohorského. Tentokrát byl Masaryk označo-
ván rozličně, více či méně hrubě za „příz-
nivce Židů“, „u Židů vážený…“, dostával 
anonymní vzkazy a dopisy psané kultivo-
vaně i ve zcela pokleslém duchu. Jejich 
výběr můžete vidět právě v samostatné 

výstavě. Vznikala řada karikatur, kde byl 
Masaryk zobrazován podobně hanlivě, jako 
stereotypizovaní „bohatí Židé“. Díky Hils-
nerově aféře se Masaryk setkal i s nenávistí 
ze strany studentů – ti ho doslova vypískali 
a vykřičeli z přednášky v Klementinu. 
Vypůjčím -li si slova Masaryka z Čapkových 
Hovorů s TGM, na tzv. hilsneriádu se díval 

takto: „Zlá kampaň byla ta „hilsneriáda“, 
když jsem se musel rvát s pověrou o rituální 
vraždě. Já jsem se zprvu o ten Hilsnerův 
proces nezajímal, ale přijel za mnou můj 
bývalý žák z Vídně, spisovatel Sigismund 

Münz, Moravan, a ten mě přiměl k tomu, že 
jsem vystoupil. (…) Vídeňští antisemité 
poštvali český nacionální a klerikální tisk, 
začali tlouci do mne – nu, musel jsem se 
bránit; když už jsem řekl A, řekl jsem i B a C. 
Musel jsem k tomu študovat kriminalistiku 
i fyziologii; o tom všem jsem tenkrát dal 
veřejnosti podrobnější zprávu. Zajel jsem 
i do Polné, abych prohlédl místo zločinu 
a jeho okolí. Pak řekli, že jsem za to placen 
od Židů. (…)“

Za vznikem hilsneriády, kauzy, aféry, 
která se kolem případu Leopolda Hilsnera 
roztočila (a nezůstala jen v oblasti střední 
Evropy, ale záhy přerostla dál), je na jedné 
straně nepochybně tisk – šířící zprávy sice 
o mnoho pomaleji než v naší digitální sou-
časnosti, ale stejnou měrou účinný, na druhé 
straně pak i právě vstup Masaryka. Tou 
dobou už někdejší, ale známý poslanec Říš-
ské rady (poprvé ve funkci v letech 1891–
1893, další mandát měl až v roce 1907) 
a především veřejnosti dobře známý kritik 
z doby Boje o Rukopisy rozdmýchal emoce. 
Nepochybně. Znovu se postavil proti větši-

Masaryk, hilsner iáda a Židé
Čtrnáctého září letošního roku, v den výročí 80 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka, byla v Nové budově 
Národního muzea zahájena výstava nazvaná Fenomén Masaryk. 

➤

Karikatura: Šípy, č. 50, 25. 11. 1899 

I takový citát si můžete odnést z výstavy Fenomén 
Masaryk.
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Zuzana Růžičková, přezdívaná královna 
cembala, by s tímto chasidským citátem 

dost možná souhlasila. Několikrát sama pro-
hlásila, že právě hudba bylo to, co jí pomoh-
lo přežít věznění v koncentračních táborech 
a utrpení, kterými si prošla. Známá jsou i její 
vyprávění o tom, jak spoluvězňům zpívala 
árie – což byl prý jediný způsob jakéhosi 
úniku z reality.

Zuzana Růžičková projevovala zájem 
o hudbu už od útlého dětství, které prožila 
s rodinou v Plzni. Její rodiče, kteří provozo-
vali obchod s hračkami, ale nebyli příliš 
nakloněni její hudební kariéře. Nakonec si 
tehdy devítiletá Zuzana prosadila hodiny 
klavíru. Talent v ní prý rozpoznala učitelka 
hudby, která navštěvovala rodinný obchod.

Radost Zuzany Růžičkové z hodin kla-
víru a hudby byla brzy přerušena nacistickou 
perzekucí. Roku 1942, když jí bylo patnáct 
let, byla deportována do Terezína i s celou 
širší rodinou. Tatínek zde později zemřel.

Po následném pobytu v tzv. rodinném 
táboře v Osvětimi se dostala do skupiny 
vybraných vězňů, kteří byli odesláni praco-
vat do táborů v Německu. Osvobození se 
Zuzana Růžičková dočkala v táboře v Ber-
gen -Belsenu. Přežila ona a její maminka. 
Krátce po válce se také setkala se svou nej-
bližší přítelkyní a sestřenicí Dagmar, která 
však zemřela na tuberkulózu brzy po jejich 
shledání.

Po návratu z koncentračních táborů se 
Zuzana Růžičková postupně zotavila a vrá-
tila zpět ke studiu hudby. Od roku 1947 stu-
dovala na pražské AMU a kvůli své lásce 
k hudbě J. S. Bacha se ve třetím ročníku 
studia rozhodla pokračovat dále ve hře na 
cembalo. Debutovala roku 1951 v pražském 
Rudolfinu a ve studiu cembala pak pokračo-
vala také v Paříži.

Právě J. S. Bach Zuzanu Růžičkovou 
proslavil. Získala postupně mnohá ocenění 
a podílela se na několika úspěšných nahráv-
kách. Například v šedesátých a sedmdesá-
tých letech nahrála postupně celé Bachovo 
dílo pro francouzskou společnost Erata a již 
v roce 1956 zvítězila v Mnichově na mezi-
národní cembalové soutěži.

To byla mimo jiné její vůbec první 
návštěva Německa od konce války. Její man-
žel ji v cestě podporoval slovy: „Jdeš vrátit 
Němcům jejich kulturu. Tím, že jako židovka 

budeš hrát Bacha v Německu, dáváš najevo, 
že Hitler neměl poslední slovo.“

Bachova hudba pomohla prý Zuzaně 
Růžičkové i nalézt znovu víru v Boha, kte-
rého se však nikdy nepřestala ptát, proč je na 

světě tolik utrpení. „Existuje něco mimo nás, 
něco nad námi. Dává to absolutní smysl, ale 
my to nevidíme. A Bachovo dílo k nám pro-
mlouvá a nabádá nás: Nezoufejte, život má 
smysl! Celý svět má nějaký smysl, i když ho 
pokaždé nevidíme.“ Takto popsala svůj 
pohled na hudbu J. S. Bacha v jednom 
z rozhovorů.

Jedním z nejvýznamnějších studentů 
prof. Růžičkové byl také cembalista írán-
ského původu Mahan Esfahani. Ten kontak-
toval Zuzanu Růžičkovou v době, kdy už 
s učitelskou dráhou skončila. Měl však velký 
zájem o hodiny profesorky Růžičkové, která 
nakonec svolila a jejich spolupráce v pod-
statě nikdy neskončila.

Od roku 1952 byla Zuzana Růžičková 
provdaná za skladatele Viktora Kalabise. 
Podle vlastních slov Růžičkové si s Kalabi-
sem rozuměli lidsky i profesně do nejmen-
ších detailů a byl to harmonický vztah až do 
smrti jejího manžela roku 2006. V tomtéž 
roce hrála Růžičková svůj poslední koncert. 
Od té doby se věnovala především péči 
o odkaz svého manžela nebo různým aktivi-
tám na podporu hudby a kultury. V nepo-
slední řadě také veřejně promlouvala o holo-
caustu a letech strávených v koncentračním 
táboře, což vnímala vedle hudby jako své 
další poslání.

Klavíristka a cembalistka Zuzana Růžič-
ková nás opustila 27. září ve věku požehna-
ných devadesáti let.

◗ Rachel Polohová

nové společnosti. Znovu to byl ten „nafou-
kaný profesor“, který nejenže hanobí a zpo-
chybňuje pravost Rukopisů, teď se ještě 
staví na stranu těch Židů! Těch, kteří mluví 
z větší části německy, divně se chovají 
a divně oblékají. Právě propojení antisemiti-
smu a protiněmeckého tónu bylo pro tehdejší 
českou nacionální politiku typické. Ale tento 
boj za pravdu znamenal o několik let později 
pomoc a podporu, bez které by se možná 
neobešel. „Za války jsem pochopil, k čemu 
to také bylo dobré…“ Jak Masaryk praví 
v Čapkových Hovorech s TGM dál: „(…) 
světový tisk je zčásti řízen nebo financován 
od Židů; znali mne z Hilsnerovy aféry a teď 
se odvděčili tím, že psali o naší věci sympa-
ticky nebo aspoň slušně. Politicky nám to 
hodně pomohlo.“ Tou politickou věcí bylo 
exilové „budování“ Československa a pře-
devším prosazování této myšlenky ve Spoje-
ných státech amerických. Díky světovému 
rozměru celé aféry, Masarykovu postoji 
a následné židovské pomoci se mohl z váleč-
ného exilu vrátit domů – v tu chvíli, v pro-
sinci 1918, už jako prezident a „Tatíček“. 
Všechna nenávist zapomenuta.

Vztah k Židům?
Mou ambicí zde není zhodnotit do 

hloubky vztah Masaryka k Židům – s čistým 
svědomím však mohu pro zájemce o toto 
téma doporučit knihu T. G. Masaryk a židov-
ství Miloše Pojara (Academia 2016), která 
tento vztah komplexně probírá.

V kontextu tématu hilsneriády a Masa-
ryka je však třeba nakonec ještě zmínit 
následující: jak Masaryk sám říkal, i on zažil 
latentní antisemitismus. Byl v něm vychová-
ván, na Židy kolem sebe se díval s podezří-
vavostí a určitým strachem: „Židů, těch jsem 
se bál; věřil jsem, že potřebují křesťanské 
krve, a proto jsem si raději zašel o pár ulic, 
než abych šel podle jejich stavení; jejich děti 
si chtěly se mnou hrát, protože jsem trochu 
uměl německy, ale já ne.“ (Hovory s TGM) 
Jeho vstup do procesu s Leopoldem Hilsne-
rem však nebyl postaven ani tak na potřebě 
a touze bojovat s antisemitismem, jako na 
potřebě bojovat s pověrami o rituálních vraž-
dách a jiných okultních praktikách. To pova-
žoval Masaryk za nebezpečné především, 
snad právě proto, že tomu jako chlapec sám 
věřil a vnímal sílu takové myšlenky a tako-
vého strachu. Jak stojí ve zmiňované knize 
Miloše Pojara: „(…) z hilsneriády však vyšel 
Masaryk jako morální vítěz, zocelený do 
dalších bojů, které ho čekaly. Masaryk 
pomohl zbavit český národ nesmyslné pověry 
o rituální vraždě.“

Kolika dalších nesmyslných pověr se 
jako společnost budeme muset ještě zbavo-
vat? A dokážeme se dnes inspirovat Masary-
kovou odvahou?

◗ Karolína Heroldová

Zuzana Růžičková 
(1927–2017)
„Pro člověka, který má zármutek, existují tři cesty z jeho trápení. Ten, 
kdo stojí na základní úrovni, pláče. Ten, kdo stojí výše, mlčí. Avšak ten, 
kdo stojí na vrcholu, přeměňuje smutek v píseň.“ 

Menachem Mendel z Kocku

Zuzana Růžičková s manželem Viktorem Kalabisem. 
(repro: wikimedia)

➤
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Je pátek odpoledne. Přicházíte domů una-
veni z práce a jediné, na co máte sílu, je sed-
nout si do křesla a usnout nebo si zapnout 
televizi. Tak proč tedy znovu vycházet 
z pohodlí domova kvůli návštěvě synagogy? 
Možná chcete být po vyčerpávajícím týdnu 
konečně chvíli sami. Možná máte na večer 
jiné plány – kino, divadlo, restaurace, setkání 
s přáteli či spánek? Možná si myslíte, že to 
ostatní v synagoze zvládnou bez vás, že pro-
stě nejste ten typ „na modlení“. Možná nevíte, 
jak to v synagoze chodí, a bojíte se, že uděláte 
něco špatně. Možná patříte mezi ty, kteří do 
synagogy nikdy nechodili a sami v tom nevi-
díte žádný smysl. Přesto bych vám ale rád 
řekl, jak moc je důležité, abyste přišli. Proč?

Hebrejský název pro synagogu je bejt 
kneset, což v překladu do češtiny znamená 
„dům shromáždění“. Ale jakého shromáž-
dění vlastně? Již po více než dva tisíce let je 
synagoga univerzálním místem setkávání 
Židů, kteří do ní nemuseli a nemusí přicházet 
nutně jen kvůli modlitbě či studiu, ale také 
kvůli navázání vztahů či setkání s přáteli 
a známými, kvůli získání pomoci v tíživé 
situaci či naopak kvůli jejímu nabídnutí 
ostatním. Žádná synagoga nikdy nebyla 
posvátným místem kvůli své zvláštní archi-
tektuře a osobitému účelu. Její posvátnost je 
vázána pouze a jen na židy, kteří se do ní 
navracejí a kteří zde prožívají všední i vý -
značné momenty svého života, společně se 
radují a společně prožívají smutek, oslavují 
svátky, vstupují do dospělosti, uzavírají 
manželství a představují své nově narozené 
děti svým přátelům. Právě toto jsou chvíle 
shromáždění, chvíle, ve kterých se v nitru 
synagogy ozývají hlasy lidí, díky nimž její 
chladné zdi ožívají a stávají se svědkem 
a zárukou naší kontinuity.

Jeden z nejviditelnějších účelů synagogy 
popisuje její další název – bejt tefila, česky 
„dům modlitby“. Smyslem společné mod-
litby v židovství není automatické odrecito-
vání textů a bezduché provedení rituálů. 
Modlitba v židovství je dialogem s Bohem, 
který se však nemůže uskutečnit bez dialogu 
s ostatními. I proto je k tomu, aby židovská 
modlitba byla považována za úplnou, zapo-
třebí minjan. Účel synagogy krásně popisuje 
příběh malého chlapce, který se ptá svého 
otce: „Tatínku, proč chodíš do synagogy, 
když nevěříš v Boha?“ Otec mu odpovídá: 
„Víš, synu, do synagogy chodím, abych se 
zde setkal s panem Roubíčkem. A ten se tam 
chodí setkat s Hospodinem.“ Příběh nás učí, 
že to, proč chodíme do synagogy, se u kaž-
dého z nás může lišit. Důležité je však přijít, 
protože hlas každého se počítá.

V minulosti jsme museli čelit mnoha 
pokusům o zničení naší existence, z nichž 
pravděpodobně nejstrašlivější přišel před 
polovinou minulého století. Nejenže nacisté 
přinesli zkázu našim synagogám, ale pokusili 
se eliminovat i nás samotné, vykořenit naše 
tradice a kontinuitu, se kterou jsme po gene-
race předávali židovství svým dětem. V reakci 
na to formuloval rabín a filozof Emil Facken-
heim přikázání, které přiřadil k tradičním 613 
micvot a které nás učí, že když opustíme naši 
tradici, dopřejeme tak Hitlerovi, nechť je jeho 
jméno vymazáno, který se nás podobně jako 
Haman z purimového příběhu pokusil fyzicky 
vyhladit z povrchu země, posmrtného vítěz-
ství. Po zdrcující ráně šoa přišla další 
v podobě komunismu a jeho programového 
ateismu, který usiloval o prokázání nesmysl-
nosti všech tradic a rituálů, díky nimž mohlo 
být židovství předáváno z generace na gene-
raci. Ve své snaze nahradit náboženství se 

toto úsilí nápadně podobalo snaze Antio-
cha IV., který se pokoušel zničit židovskou 
kulturu tím, že naším předkům zakázal jejich 
tradice. Obě dvě rány 20. století jsme přestáli, 
i když s velkou bolestí a mimořádně těžkými 
ztrátami. Nyní čelíme výzvám nové doby a je 
před námi otázka, co s námi bude dál. Nevíme 
sice, co přinese budoucnost, ale v jedné věci 
si můžeme být jisti. Židovství nepřežije a sny 
všech hamanů a antiochů budou úspěšně 
zrea lizovaný, když zapomeneme na své tra-
dice a ztratíme zájem o vzájemné setkávání 
v synagogách, když mezi jejich stěnami 
zavládne ticho.

Při vstupu do synagogy máme ve zvyku 
recitovat verš z Tóry, který pronesl prorok 
Bileám, když uviděl příbytky Izraelitů: „Ma 
tovu ohalecha Ja’akov, miškenotecha Jisra-
’el. Jak krásné jsou Tvé stany Jákobe, Tvé 
příbytky Izraeli.“ (4M 24:5) Podle rabínské 
interpretace se verš vztahuje k synagogám, 
k místům shromáždění židovského lidu. 
(BT, Sanhedrin 105b) Všimněme si, že Tóra 
neříká „jak krásné“, ale „jak dobré“, čím 
míní, že nezáleží na vnější kráse příbytku, 
ale na jeho naplnění dobrem, které vychází 
z těch, kteří do něj přicházejí a kteří jsou 
schopni si jej vzájemně předávat. Ron Wolf-
son ve své knize Relational Judaism trefně 
poznamenává: „Cílem je stát se vztahovým 
židem, židem, který chápe židovství jako 
mající účinek na všechny jeho vztahy. Židov-
ská identita není měřena tím, kolika boho-
služeb se měsíčně účastním, tím, kolik peněz 
dám, či tím, jestli zapaluji šabatové svíci. 
Toto jsou znaky židovské identifikace. Vnitřní 
židovská identita je formována vztahy v mém 
životě.“ A právě proto synagogu nazýváme 
domem shromáždění.

◗ David Maxa

Nevelká knížka spisovatelky Gertrudy Lan-
dové Nejkrásnější židovské pohádky 
a legendy (vydal Portál) je doplněná černo-
bílými ilustracemi, které byly převzaty 
z původního anglického vydání z roku 
1919. Z pětadvaceti příběhů jsou nám 
mnohá témata povědomá už svým 
názvem – Plaváček, Kouzelný žabák, 
Stoletý spánek, Červený střevíček…, 
i když většinou si pamatujeme poněkud 
odlišnou verzi příběhů. Ty se odehrávají 
často v Orientu, v Egyptě či v Sý  rii, je 
tu však přítomen i evropský kolorit (dokonce 
i rabbi Löw a Praha), nebo je dávný autor 

situoval méně konkrétně – „v jednom krás-
ném velkém městě u moře“. Znát je tu i bib-
lická inspirace. 

Terezínská epopej, kterou 
napsal už před mnoha lety Karel 
Hartmann (Academia, edice 
Paměť), má dosti přímočarý pod-
titul – To je ghetto. Verše jsou 
vlastně zvláštním, autentickým 
druhem deníku a zachycují pobyt 
autora a jeho rodiny v terezín-
ském ghettu v letech 1942–1944, 

kam se dostali navzdory tomu, že již před 
lety přestoupili na křesťanskou víru. 

V dlouhé básni přitom nenalezneme žádná 
konkrétní data. Karel Hartmann (1885–
1944), povoláním právník, je nepovažoval 
za podstatné. Epopej psal Hartmann na malé 
lístečky papíru při pobytu v Terezíně. Až do 
doby, než byl se svou ženou Editou zařazen 
do transportu směr Osvětim, kde oba zahy-
nuli. Synové Jan a Jiří přežili, otcův rukopis 
zachránili a snažili se jej neúspěšně vydat 
knižně. Ironií osudu kniha vychází až nyní. 
Nikoli nepodstatnou zajímavostí je skuteč-
nost, že kořeny Hartmanovy rodiny sahají až 
k velikému rabbimu Löwovi.

◗ Lubor Falteisek

Proč je důležité chodit
do synagogy?

Literatura s Davidovou hvězdou
Knihy židovských autorů, případně se židovskou tematikou, které vyšly v poslední době
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Podľa Stefana Zweiga Rakúsko-
-Uhorsko na prelome 19. a 20. sto-
ročia predstavovalo „zlatý vek 
istoty“.1 Po prehranej prvej sveto-
vej vojne bolo všetko inak. Monar-
chia sa rozpadla a s ňou zmizli aj 
istoty, ktoré ponúkala svojím oby-
vateľom bez ohľadu na národnosť 
či náboženstvo. Nečudo, že židia 
netajili nostalgiu za zaniknutou 
ríšou a strach z budúcnosti.

Židovská komunita reagovala deklarova-
ním hlbokého smútku, aký si dovtedy „rezer-
vovala“ pre deň 9. Ava. Vtedy si komunita 
pripomína, že v roku 70 občianskeho leto-
počtu rímske légie zničili jeruzalemský 
chrám. Až do šoa to veriaci považovali za 
najväčšiu tragédiu židovského národa. V ok -

tóbri 1918 v mnohých synagógach prebie-
hali smútočné bohoslužby.2 

Dobová tlač dokumentuje, že na Sloven-
sku židia sa báli budúcnosti: „Na Silvestra sa 
v meste rozchýrilo, že české vojsko (podľa 
prešporských novín „zberba vlamačov“) 
o hodinu -dve obsadí Prešporok. Na uliciach 
sa vytvorili hlúčiky vystrašených ľudí. 
Mnohí, najmä židia, sa s kufríkmi náhlili na 
stanicu, aby včas ušli do Pešti alebo aspoň 
ďalej od Prešporka“.3 Židovskú skepsu živili 
aj prvé chvíle novej vlády, pretože jej pred-
stavitelia netajili nedôveru k židom. Už 
v novembri 1918 pripravil Karel Chytil 
„několik námětů o nejbližších úkolech 
našich na Slovensku“. Tento dokument 
židov spomínal len okrajovo, ale prezento-

1  ZWEIG, S. 1994: Svet včerajška. Spomienky 
Európana. PROMO International, Bratislava, s. 6.
2 ROZENBLIT, M.L. 2002: From Habsburg Jews to 
Austrian Jews: The Jews of Vienna, 1918–1938. In: 
Lappin, E. (ed.): Jüdische Gemeinden. Kontinuitäten 
und Brüche. PHILO, Wien, p. 105–130; s. 15.
3 HANÁK, J. 2004: Obsadenie Bratislavy 1918–
1920. Kronika dní a udalostí. Albert Marenčin 
Vydavateľstvo PT, Bratislava, s. 78.

vané závery sú veľavravné. Autor okrem 
iného prizvukuje, „…že to byl na Slovensku 
žid, který byl v každém směru nejposlušněj-
ším pomocníkem Maďarů, který přímo 
neslýchaným způsobem pomáhal vládě 
maďarské k tomu, aby lid slovenský nejen 
duševně, ale taky hospodářsky zůstal 
naprosto zaostalým, tudíž odporu neschop-
ným a o obrodu nestojícím“.4 Katolícky 
kňaz Karol A. Medvecký venoval vo svojej 
štvorzväzkovej knihe o vzniku Českosloven-
ska samostatný diel (v rozsahu 189 strán) 
opisu protižidovských násilností, ktoré kon-
com roka 1918 prebehli v mnohých mestách 
a dedinách na západnom a strednom Sloven-
sku. V úvode charakterizoval dobovú situá-
ciu nasledovne: „V maďarskej nevoli odcho-
vaný a všemožne, najmä cez svetovú vojnu 
krivdený slovenský ľud zväčša zle ponímal 

nadobudnutú slobodu. Stáročné krivdy, stup-
ňované neľudským zaobchádzaním zo strany 
maďarského úradníctva, veľkostatkárov, 
Židov a niektorých obecných notárov vyvo-
lali vo chvíli štátneho prevratu neobyčajnú 
roztrpčenosť a odhodlanosť, najmä v nižších 
triedach obyvateľstva. (…) Vynahradiť si na 
účet majetnejších útrapy štvorročného biede-
nia, a to za každú cenu, to bola devíza popre-
vratových časov. Kde nebolo roduverných 
priateľov a vodcov, tam sa táto nespokojnosť 
zvrhla na krvavé výčiny pomsty a pliene-
nia“.5 Tieto útoky proti Židom súčasníci 
odôvodňovali ako odvetu za ich (reálne, ale 
častejšie vykonštruované) „hriechy minu-
losti“. Medzi najčastejšie obvinenia patrilo 
okrádanie slovenského obyvateľstva, pod-
pora maďarizácie, šírenie alkoholizmu 
a nedostatok lojality voči československému 
štátu.

4 HORVÁT, V, RÁKOŠ, E., WATZKA, J. 1977: 
Bratislava, hl. mesto Slovenska. Pripojenie Bratislavy 
k Československej republike roku 1918–1919. 
Dokumenty, s. 109. 
5 MEDVECKÝ, K.A.: Slovenský prevrat. Sv. 3, 
Komenský, Bratislava 1930, s. 3.

V ďalších rokoch sa ukázalo, nakoľko 
dôležitá bola skutočnosť, že napriek nie naj-
lepšiemu začiatku uprednostnila komunita 
pragmatickú spoluprácu s novým režimom. 
Ďalší vývoj republiky potvrdil, že to bola 
šťastná voľba. Najmä vďaka pozitívnemu 
vplyvu prezidenta Tomáša G. Masaryka sa 
počiatočná nedôvera postupne premenila na 
narastajúcu lojalitu. V rámci projektu Oral 
history: Osudy tých, ktorí prežili holokaust6 

podalo svedectvo 148 ľudí, ktorí prežili 
svoje detstvo a mladosť v rôznych mestách 
a dedinách na Slovensku. Bez ohľadu na 
prostredie, v ktorom vyrastali, prakticky 
každý z nich s radosťou spomínal na demo-
kratické pomery režimu a zdôrazňoval dobré 
vzájomné vzťahy s majoritným okolím. 
Dokladom narastajúcej istoty je množ-
stvo židovských spolkov. Len v Bratislave 
ich v roku 1930 pôsobilo 35, na Slovensku to 
boli stovky. Prevládali hlavne náboženské 
a vzdelávacie, ale nechýbali ani spolky 
židovských obchodných cestujúcich, futba-
lových rozhodcov či iných profesných 
a záujmových skupín.

Pozitívny vývoj radikálne prerušilo roz-
delenie Československa a vyhlásenie samo-
statnej Slovenskej republiky 14. marca 1939. 
Nový režim neskrýval svoje sympatie 
k nacistickému Nemecku a nepriateľstvo 
voči židom. Výsledkom bolo prijatie protiži-
dovských zákonov, ktoré zhrnul tzv. Židov-
ský kódex (9. septembra 1941), deportácie 
a následné vyvraždenie veľkej časti done-
dávna prekvitajúcej židovskej komunity. 

1. januára 1993 sa Československo opäť 
rozdelilo a znovu vznikla samostatná Slo-
venská republika. Počiatočné prejavy nacio-
nalizmu, používaná terminológia, najmä ale 
pokusy časti politického spektra o rehabili-
táciu režimu a osobností fašistického sloven-
ského štátu vnímali najmä starší príslušníci 
komunity ako návrat k tragickému obdobiu 
nedávnej minulosti. Vstup do Európskej 
únie a NATO či prijatie Eura v roku 2009 
pomohli aspoň prechodne potlačiť narasta-
júce obavy. V súčasnosti sa však spolu 
s pozitívami opäť vynárajú (staro)nové 
zápory. Znepokojujú hlavne úspechy fašis-
ticky orientovanej strany Kotleba – Ľudová 
strana Naše Slovensko. Po posledných voľ-
bách má 14 poslancov, jej vodca je županom 
v Banskej Bystrici a aktuálne prieskumy 
naznačujú nárast počtu sympatizantov tohto 
hnutia.

◗ Peter Salner, Ústav etnológie SAV

6 Podrobnejšie pozri BÚTORA, M. 2010: Svedectvá 
o holokauste. In: BÚTORA, M.: Druhý dych. 
Bratislava : Kalligram, s. 394–425; VRZGULOVÁ, 
M. 2016: Nevyrozprávané susedské histórie. 
Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív. 
Bratislava : Veda, s. 13–14.

Slovenští Židé a vznik Československa

Tomáš Garrigue Masaryk v Bratislavě. (z knihy P. Salner: Mozaika židovskej Bratislavy, Marenčin PT, 2007)
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Pavlína Šulcová odešla do Izraele 
v roce 2008. Patří tak do generace 
emigrantů, která se v mnohém liší 
od těch, kteří odcházeli do Izraele 
během komunistické diktatury. 
Její rozhodnutí odejít bylo zcela 
svobodné, nikoliv motivované 
odporem k politickému režimu či 
obavou z antisemitismu. Izrael 
znala z předchozích opakovaných 
návštěv i z dlouhodobého studij-
ního pobytu. 

Odjížděla s tím, že pokud se rozhodne, může 
se kdykoliv vrátit zpět do České republiky. 
Mnozí z těch, kteří odešli do Izraele po roce 
1989 s představou, že v Izraeli zůstanou po 
zbytek života, se po nějaké době vrátili do 
Čech či odešli do jiných evropských zemí. 
Navzdory počátečnímu sionistickému či 
náboženskému nadšení je často přemohla 
obtížná ekonomická realita či kulturní šok. 
Možná i to, že měli možnost se vrátit zpět, 
zkomplikovalo jejich schopnost překonat 
počáteční trable spojené s emigrací a integ-
rovat se do izraelské společnosti. Je úkolem 
sociologů důkladně zpracovat u generace, 
která se rozhodla odejít do Izraele po roce 
1989, důvody pro odchod a úspěchy a pře-
kážky při integraci. Zajímavé může být 
srovnání s těmi, kteří před rokem 1989 
odcházeli s vědomím, že se do své vlasti už 
nikdy nebudou moci ani podívat, natož vrá-
tit. V tomto rozhovoru čtenářům Maskilu 
nabízíme příběh ženy, která po devíti letech 
života v Izraeli zde postupně nachází svůj 
nový domov.

Proč ses rozhodla pro odchod zrovna 
do Izraele?

Ještě v době, kdy jsem o odchodu do 
Izraele ani příliš neuvažovala, jsem v Izraeli 
absolvovala několik programů. Byla jsem na 
Taglitu, na mezinárodním semináři organi-
zovaném izraelským Ministerstvem zahra-
ničních věcí, pak jsem dostala stipendium na 
univerzitu v Haifě. Na Taglit jsem se pak 
ještě jednou vrátila už v pozici madrichy 
(vedoucí). Navíc jsem v Praze studovala 
politologii a zaměřovala jsem se na Izrael. 
Izrael pro mě byl důležitý také z hlediska mé 
židovské identity. Takže když jsem si uvědo-
mila, že mám potřebu někam odjet, byla to 
docela logická destinace. Další důležitý fak-
tor v mém rozhodování sehrálo to, že ve 
stejné době odjelo do Izraele několik mých 
dobrých známých. A tak fakt, že jsem tam 
tedy už měla nějaké zázemí, také přispěl 
k tomu, že jsem nakonec odjela právě sem. 

Odjížděla jsi na zkušenou, nebo spíše 
s tím pocitem, že je to možná na celý 
život?

Odjížděla jsem s tím, že tomu dám dva 
roky a pak se uvidí. Tak jsme byli dohodnutí 
i s mými rodiči. Ovšem po dvou letech 
v Izraeli jsem začala mít pocit, že se mi tu 
začíná líbit, a tak jsem si to trošku prodlou-
žila. V Tel Avivu žiju dodnes.

Moje velká výhoda spočívala v tom, že 
jsem už den poté, co jsem udělala aliju, měla 
práci. Dostala jsem místo na české ambasádě 
a tím jsem tedy oproti jiným novým přistě-
hovalcům měla v mnohém zjednodušenou 
situaci. Musela jsem si tedy hlavně zvyknout 
na přechod z práce pro izraelskou firmu 
v Praze, kde panovala do jisté míry velmi 
neformální pravidla, na práci pro českou 
státní správu, kde je naopak většina pravidel 
velmi přísně naformátovaných. Často jsem 
si říkala, jestli zrovna tento typ práce byl 
dobrou volbou.

V prvních měsících a vlastně i letech po 
příchodu do Izraele je asi nejtěžší si najít 
vlastní místo – v zemi, kde je člověk nový. 
Na jednu stranu jsem tu měla okruh českých 
známých, včetně mé spolubydlící, a do toho 
jsem měla české kolegy v práci. Na straně 
druhé jsem se snažila lépe poznat a zapad-
nout i do izraelské společnosti, což není 
vždy úplně jednoduché a nějakou dobu to 
trvá. První půlrok až rok jsem dokonce měla 
vůči izraelské společnosti jistý blok. Najed-
nou jsem si mnohem více uvědomovala svoji 
evropskou identitu a některé moje kroky by 

se daly chápat jako snaha dělat věci jakoby 
„na just“, jako snaha jít proti izraelskému 
hlavnímu proudu. Měla jsem například před-
platné na Izraelskou filharmonii, což mezi 
mými vrstevníky bylo dost ojedinělé.

Co tě nejvíce v Izraeli překvapilo, pozi-
tivně a negativně?

Pozitivní je izraelský přístup k řešení 
problémů. Izraelci rádi riskují, jdou do věcí 
často po hlavě, i když není vůbec jisté, že to 
dobře dopadne. Češi často věc raději ani 
nezkusí z obavy, že by to mohlo skončit 
špatně. Izraelci jsou optimističtí i v dosti 
beznadějných situacích. Co mě také v Izra-
eli vždycky odzbrojí, jsou momenty, kdy se 
v jedné minutě s někým hádáte kvůli před-
bíhání ve frontě na poště či v bance a ve 
druhé minutě ten samý člověk udělá nějaké 
velmi lidské gesto a nakonec se loučíte jako 
největší přátelé. Jisté zklamání mě přinesl 
určitý vývoj v izraelské společnosti. V Tel 
Avivu je to možná ještě o něco zřetelnější 
než jinde v Izraeli. Jedná se o až zbytečně 
velký obdiv k rychle nabytému bohatství, 
k tomu prokázat vlastní úspěšnost přede-
vším materiálně. Možná ale ještě větší pro-
blém vidím v tom, jak se izraelská společ-
nost polarizuje. Ukázalo se to například 
tento rok při Jom haZikaron, kdy se vzpo-
míná na padlé vojáky. Skupina Židů a Arabů 
se sešla při ceremonii, při které společně 
truchlili nad lidmi, kteří zahynuli během 
izraelsko -palestinského kon   fliktu. Na konci 
toho obřadu byli jeho účastníci napadeni 
izraelskými pravicovými extremisty, kteří 
na ně házeli výkaly a pokřikovali na ně, že 
jsou zrádci. Přišlo mě docela otřesné, že má 
někdo potřebu takto agresivně se projevovat 
zrovna na Jom haZikaron.

Změnilo devět let v Izraeli tvoje poli-
tické nastavení?

Než jsem odjela z Čech, byl Izrael mým 
akademickým tématem. Psala jsem analýzy 
o izraelském politickém systému, o izrael-
ských volbách. Navíc jsem díky svým rodi-
čům a prarodičům do určité míry sdílela 
takovou tu idealistickou vizi Izraele jako 
z ničeho vybudovaného židovského státu. 
Po příjezdu sem se najednou stal Izrael mým 
životem. A samozřejmě ten jistý obdiv 
a akademičnost narazily na realitu. Člověk si 
uvědomí obrovskou komplexnost izraelské 
společnosti. Vidí, jak se mnohé kategorie do 
určité míry překrývají, uvažuje nad tím, kam 
vlastně v rámci toho populárního a proble-
matického nálepkování „pravičák“ „levičák“ 
patří. A ano, cítím, že životem tu se určitým 
způsobem posouvám, že vidím některé věci ➤

Domov je čím dál víc v Izraeli

Pavlína Šulcová vystudovala poli-
tologii na Karlově Univerzitě 
v Praze a v rámci mezivládního 
stipendia absolvovala roční stu-
dijní pobyt na Univerzitě v Haifě. 
Bakalářskou i magisterskou práci 
věnovala Izraeli, konkrétně tématu 
volební reformy v Izraeli a kon-
fliktním liniím v izraelské společ-
nosti. Od roku 2008 žije v Tel 
Avivu, kde pracovala několik let 
na obchodním a kulturním oddě-
lení Velvyslanectví České repub-
liky a v současné době působí 
v Českém centru Tel Aviv. V Izraeli 
vystudovala obor fotografie a gra-
fický design. Vytvořila několik 
dokumentárních sérií např. o čes-
koslovenských  pilotech a letec-
kých mechanicích The Wingmen 
nebo Řekni mi, co jíš o izraelských 
veganech. V Praze vystavovala 
rovněž projekt TLV24 či Telavivské 
lavičky dokumentující každodenní 
život v Tel Avivu. Je autorkou 
blogu FromTelAviv.com.
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trochu jinak, než když jsem před devíti lety 
přijela. Na mnohé kroky současné izraelské 
vlády se dívám mnohem kritičtěji. Je to asi 
i proto, že když člověk žije v Evropě, tak má 
potřebu upozorňovat na to, že pohled na 
Izrael je často nefér, zkreslený, zjednodu-
šený. Ale když člověk žije tady, tak si silněji 
a zřetelněji uvědomuje jisté události, jako 
například už zvýše zmíněné napadení účast-
níků ceremonie během Jom haZikaron nebo 
extrémně emocionální a zpolitizovanou 
debatu ohledně odsouzení izraelského vo -
jáka, který zastřelil již odzbrojeného a na 
zemi ležícího palestinského teroristu. To 
jsou momenty, které mě nutí uvažovat nad 
tím, kam se vlastně izraelské společnost 
v posledních letech posouvá. Jsem si vědoma 
toho, že žiju ve svojí telavivské bublině, ale 
takovéto srážky s realitou mě občas dost 
zaskočí. Z médií čtu v poslední době spíše 
Haaretz, Ynet, Times of Israel. Tedy média, 
která jsou spíše levicová a liberální, čemuž 
bych se v minulosti možná trochu bránila. 
(říká se smíchem) Nutno dodat, že vnímání 
pravice a levice je v Izraeli komplikovanější 
než v Evropě, resp. v Čechách.

Jak se dnes, 70 let od vzniku státu, 
staví už rodilí Izraelci k novým přistěho-
valcům? Jak tě přijali?

Myslím, že skvěle to vystihuje scénka od 
Uriho Zohara a Arika Einsteina, kdy paro-
dují jednotlivé přistěhovalecké vlny. Nový 
přistěhovalci přicházejí s nadšením, staro-
usedlíci je vítají se skepsí a s výčitkami: 
„Kde jste byli v roce ’48, ’67, ’73?“ 
V poslední době jsme svědky nové vlny 
z Francie a čtvrť, kde bydlím, se před mýma 
očima mění na malou Paříž. Tak mám někdy 
už taky tendenci být jako ti starousedlíci 
a říkat, co všechno už není, jak bývalo. 
Samozřejmě s nadsázkou a humorem.

Olim chadašim jsou všeobecně přijímáni 
se slovy „vítejte“. V tom je to všechno jed-
nodušší. Často sice musíte vysvětlovat, proč 
jste se sem přistěhovali a jestli jste se 
nezbláznili, když jste z tak krásného evrop-
ského města, jako je Praha. Ale stačí říct, že 
jste se tak rozhodli kvůli jídlu a počasí 
a všichni jsou spokojeni. Pravdou ale je, že 
jedna věc je vřelost a pohostinnost, druhá jak 
moc se vám podaří opravdu zakořenit a zís-
kat přátele na celý život, když jste s nimi 
nechodili do školy nebo jste nebyli v armádě.

Pomohl ti odchod do Izraele v otázce 
židovské identity?

Určitě. Pro mě bylo vždy těžké oddělit 
v židovství otázku náboženskou a národ-
nostní. Je Pesach náboženský svátek, nebo 
se jedná o svátek, který přispěl ke zformo-
vání židovského národa? Vždy jsem si 
lámala hlavu nad tím, jestli psát první pís-
meno ve slově žid malé, či velké. Současně 
jsem měla velkou potřebu navázat na jistou 
minulost, kořeny, které byly válkou a asimi-
lací přerušeny.

Vyrůstala jsem v sekulární smíšené 
rodině, kde byla židovská identita defino-
vaná hlavně holocaustem a strachem 
z reakce většinové společnosti, když se člo-
věk otevřeně hlásí k židovství. Přesto, nebo 
možná právě proto, jsem měla potřebu se 
k židovské tradici vrátit a uchovat dědictví 
mých předků. A odchod do Izraele mě v tom 
určitě pomohl. Nevím, jestli by se mi to 
v Čechách povedlo.

Díky různým mládežnickým programům, 
ať už v Evropě, tak i tady v Izraeli, jsem 
najednou zjistila, že židovská identita má 
mnoho odstínů, že má i mnohé moderní 
podoby. Najednou jsem potkala lidi, jak 
zbožné, tak sekulární, kteří měli židovskou 
identitu velmi silnou, ukotvenou, a přitom 

žili naprosto moderním životem. A já si díky 
tomu uvědomila, že návrat ke kořenům 
nemusí znamenat to, že se budu muset zcela 
změnit. Tohle by nemělo vyznít jako alibis-
tické smlouvání. Myslím si, že pokud chce 
být člověk součástí nějaké tradice, měl by ji 
v první řadě respektovat. Důležitá je ale také 
vlastní autenticita. Celkově to vnímám jako 
proces hledání a formování se a jsem vlastně 
za tuhle cestu vděčná.

V Izraeli ses začala hodně věnovat 
focení, proč?

Říká se, že mnozí fotografové jsou buďto 
dysgrafici nebo že se ocitli v prostředí, kde 
je pro ně jednodušší komunikovat vizuálně 
než verbálně. A možná právě to, že jsem se 
ocitla v zemi, kde se nemluví mojí mateřšti-
nou, mi fotografování pomohlo najít si to 
svoje místo v nové zemi. To, co někdo vyja-
dřuje jazykem, se já snažím vyjádřit fotkou. 
Navíc jsem vždy chtěla ukázat Izrael trochu 
jinak, než je běžné v českých médiích. 
Chtěla jsem ukázat, že Izrael je víc než jen 
konflikt, chtěla jsem se oprostit od mediálně 
vděčných obrazů jako „ortodoxní žid u Zdi 
nářků“, „vojačka se samopalem“ nebo 
„pomeranče z Jaffy“. Chtěla jsem ukázat 
každodenní Izrael, proměnu Tel Avivu, lidi, 
kteří tvoří dnešní Izrael. Ukázat, že to není 
vše jen o konfliktu, ale že na úrovni každo-
denních mezilidských vztahů je ta situace 
mnohem optimističtější.

Když se řekne domov, co v tobě toto 
slovo evokuje?

Když jsem se jednou vracela do Izraele 
z návštěvy rodičů v Čechách, tak se mnou 
dělal na letišti pohovor zaměstnanec El Alu. 
Řekla jsem mu, že jsem udělala aliju a že se 
vracím z návštěvy doma v Praze. A on zvedl 
obočí a reagoval tak, že přeci ne, že domů se 
naopak vracím teď cestou z Prahy zpět do 
Izraele. Tak to jsou ty momenty, kdy si uvě-
domím, na jak tenkém ledě se pohybuji. Jak 
obtížně uchopitelné může téma domova být. 
V Izraeli nové emigranty sice vítají jako 
navrátilce domů, nicméně i tak člověk 
zůstává expatem, cizincem dlouhodobě žijí-
cím v cizí zemi. Navíc moje rodina, pří-
buzní, zázemí, to vše mám v Čechách. A tak 
moje pocity o tom, kde je doma, procházejí 
do určité míry jistými vlnami. Ale po devíti 
letech v Izraeli cítím, že navzdory konflik-
tům, navzdory tomu, že izraelská společnost 
není jednoduchá na sžití se s ní, doma je pro 
mě čím dál více tady, v Izraeli. 

Otázky kladla Irena Kalhousová, která 
se specializuje na Izrael, v současné 
době dokončuje doktorát na London 
School of Economics. Vystudovala 
politologii na Hebrejské univerzitě. 
V Izraeli žila sedm let.

➤

Pavlína Šulcová: Z cyklu Telavivské lavičky.
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Středočeská obec poblíž Českého Brodu 
nese zvláštní název Přistoupim, který 

do    kládá, že ves má prastarou historii. Při 
malé slavnosti tu zdejší občané 24. září, tedy 
těsně po vstupu do židovského nového roku 
5778, odhalili pamětní desku obětem holo-
caustu. O její zřízení se postaral aktivní 
místní spolek oPŘISe. S nápadem přišla 
jeho místopředsedkyně, výtvarnice Barbora 
Veselá, a ta také desku s patnácti jmény 
výtvarně zpracovala. A o která jména jde? 
O rodiny s příjmením Bergler, Heller, 
Kesler, Schneider, Kischer/Kyšer, Ulmann…

„Po válce se vrátila jen rodina paní Heř-
tusové – její maminka a tatínek, ona sama 
šla do Terezína jako malé dítě, ve věku pou-
hých 22 měsíců,“ rozpomíná se Alžběta 
Čechráková, předsedkyně spolku oPŘISe. 
„Navzdory osudu zde její dcera Eva Kle-
mentová žije dosud. I ona se na zřízení 
desky podílela finančně, doplnila nám také 
seznam těch, co zahynuli. Prvních deset 
jmen na desce jsme vyhledali v databázi 
obětí, dalších pět jsou jména jejích příbuz-
ných. Kolik ještě je těch dalších neznámých, 
jak se píše na desce, to opravdu nevíme. 
Proto jsme to napsali takhle, abychom na ně 
mysleli na všechny, nikoho nevynechali.“ 
Pa   mětní deska je dílem Barbory Veselé: „Do 
Přistoupimi jsem se přistěhovala z Prahy 
před deseti lety. Do hezké vesnice s dávnou 
historií, což mám ráda. Bývalé hradiště, kos-
tel, kamenná zvonice a krásný hřbitov, syna-
goga, řada maličkých domečků v těsném 
sousedství. Bydlí se tu, úřaduje, kope do 
balónu…, ale nikde žádná připomínka, při-
znání, tabule, cedule, že tu před lety žili 
i další lidé. Po neúspěšném vyjednávání na 

radnici, tedy vlastně v synagoze, jsem po 
čase narazila na přistěhovanou Alžbětu a při-
stěhovanou Michaelu, založily jsme spolek 
oPŘISe a dál to už víte.“

Na oné malé nedělní slavnosti se sešlo 
několik desítek hostů. Studentka českobrod-
ského gymnázia Oleksandra Jarišová zahrála 
na kytaru, z Prahy přijela uvést pár skladeb 
s židovskými motivy flétnistka Sabina Fal-
teisková, známý recitátor Rudolf Kvíz před-
nesl báseň a židovskou modlitbu pronesl 
chazan Rafael Rod. Po promluvě starostky 

Přistoupimi Vladimíry Brychové už došlo 
na to, nač se všichni účastníci slavnosti 
těšili. Nebyly to chlebíčky či bábovka, ale 
procházka po zdejším židovském hřbitově 
spojená s přednáškou Jaroslava Achaba Hai-
dlera. A jak asi všichni víme, jeho unikátní 
proslovy nad macevami, to je herecký kon-
cert a gejzír zajímavých informací zároveň. 
A je také o čem mluvit, protože hřbitov 
založený roku 1785 je velmi rozsáhlý, po 
léta sem totiž pohřbívala své členy hlavně 
židovská obec z Českého Brodu.

Přestože v Přistoupimi žili před válkou 
židovští obyvatelé v počtu asi čtyř desítek, 
dosud o nich nebyla nikde žádná zmínka. 
„Spolku šlo především o to, že to byli naši 

sousedé, na které se úplně zapomnělo,“ říká 
předsedkyně Alžběta Čechráková. „Já jsem 
se k nápadu paní Veselé připojila někdy 
v roce 2015. Spolek jsme založily loni, ještě 
s Michaelou Vítkovou, a v roce 2016 jsme 
získaly grant Nadačního fondu obětem holo-
caustu na zřízení památníku. Dostaly jsme 
také příspěvek od obce, ale i od řady soukro-
mých dárců. Mezi nimi jsou především naši 
známí a příbuzní, ale také evangelíci ze 
sboru ČCE v Českém Brodě.“

Pamětní deska zdobí průčelní stěnu 
nevelké zdejší synagogy, v budově cihlové 
barvy však dnes sídlí obecní úřad. Stavba 
pochází z 18. století, v novorománském 
slohu pak byla přestavěna kolem 1842. 
V bývalé židovské škole, kterou najdeme 
před vchodem na hřbitov, se dnes bydlí. 
Letos v dubnu besedovala s žáky místní 
školy paní Heřtusová. „Byl to pro nás osobně 
i pro naši obec historický okamžik,“ říká 
organizátorka slavnosti Alžběta Čechráková, 
„protože paní Heřtusová zde nikdy o váleč-
ných zkušenostech své rodiny nemluvila, 
i když do školy chodila ona i její dcera…“

◗ text a foto Lubor Falteisek 

I sedmdesát let od konce války vznikají nové památníky nevinným obětem, které krutá doba pohltila. A nejlepší 
variantou je, když potřebu nezapomínat mají sami občané, kteří denně chodí kolem míst, odkud zmizely celé 
rodiny…

Achab Haidler se cítí na hřbitově jako v divadle.

Deska vznikla původně ze šamotové hlíny. Bronzová 
by byla krásná, ale obava z lupičů aktéry přiměla 
k rozhodnutí nechat ji udělat z laminátu. Není to ale 
na první pohled znát…

Patnáct zmizelých má jméno

Slavnost se odehrávala před bývalou synagogou.

Maskil_rijen_2017_novy_layout.indd   12 30/10/17   10:19



hebrejština

chešvan 5778 • 13

Minikurz hebrejského jazyka
pro samouky 3. lekce
Procvičování hebrejské abecedy, psaní a čtení:

Křížovka s obrázky: 

(Z nabízených písmen 
vyberte ta, s jejichž 
pomocí sestavíte správné 
slovo do příslušného 
řádku/sloupce. Nápovědou 
jsou vám obrázky.) 

 

 

 

 

Pro ty, kdo ještě nemají dost sudoku nebo 
si chtějí dál procvičovat čtení na mezinárod-
ních slovech, doporučujeme knížečku: 
T. Novotný: Jak číst hebrejsky za jeden den.

◗ Připravila: Ráchel Polohová
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Vy máte židovské kořeny, ale vaše 
maminka vás vychovávala sekulárně. 
Později jste se rozhodl k těm kořenům 
vrátit a začal jste se tomu víc věnovat. 
Jak dlouho ve vás to rozhodnutí zrálo 
a kdy pro vás nastal ten poslední zlom, 
kdy jste se definitivně rozhodl, že se 
opravdu judaismu budete věnovat?

Nevím, zda se dá říct „vrátil“ k židov-
ským kořenům, protože kořeny stále jsou. 
Vyrůstal jsem s tím, že naše rodina byla 
velice malá, neúplná. Žil jsem s mamin-
kou, protože se rodiče rozvedli, když jsem 
byl malý. Maminka byla jediná, kdo z celé 
rodiny přežil koncentrační tábory, což pro 
mě bylo do života důležité předznamenání. 
Člověk chce vědět o své rodině a já se to 
postupně dozvídal. Židovské téma pro mě 
bylo zajímavé, četl jsem vše, co s ním sou-
viselo. Nicméně zlomovým okamžikem byl 
pro mě rok 1967, bylo mi tehdy 17 roků pryč. 
V té době došlo na Blízkém východě k tak-
zvané šestidenní válce, pro Izrael obranné. 
V komunistickém bloku byla tehdy vedena 
otevřeně antisemitská kampaň a nikdo se 
moc netajil tím, že cílem je židovský stát 
zničit. A tenkrát jsem si najednou silně 
uvědomil, že co jsem prožíval doma, takový 
soukromý příběh, o jakých se v komunistic-
kém režimu moc nemluvilo, se týká i jiných 
lidí. To mě k židovskému ve mně přimklo 
ještě víc, ale zatím ne nábožensky. Chtěl 
jsem se však o židovství dozvědět víc a víc 
a zase do toho zasáhla jedna dějinná událost, 
srpen 1968, okupace Československa, když 
mi bylo necelých osmnáct. Režim, který 
následoval od roku 1969, velice nemilosrdně 
potlačoval jakoukoli snahu o svobodné smě-
řování. A v tomto okamžiku jsem – protože 
jsem byl mladý a myslím, že je to vlastní 
všem mladým lidem – silně pocítil potřebu 
osobního, vnitřního směřování, duchovního, 
i když jsem si to ještě plně neuvědomoval. 
Nechtěl jsem být ve vleku událostí. Pro mě 
bylo přirozené, že jsem směřoval k judai-
smu. A když se člověk vydá na určitou cestu, 
setkání mu vycházejí vstříc. Seznámil jsem 
se později s Karolem Sidonem, který ještě 
tenkrát nebyl rabín, ale spisovatel, a věděl 
toho víc než já. Společně jsme začali chodit 
na židovskou obec a začali se učit hebrejsky. 
A když jsem víc poznal náboženské texty, 
přijal jsem judaismus za svůj.

Zazlíváte nějak své mamince, že vás 
vychovávala sekulárně a musel jste si 
později přijít na všechno sám?

Ne, vůbec. Jednak mamince bych nikdy 
nemohl něco zazlívat, protože to, jak – řekl 
bych hrdinně a pevně – nesla svůj osud, 
bylo samo o sobě obdivuhodné. A co je pro 
člověka v dětství nejdůležitější, totiž aby 
poznal cit a lásku, toho se mi dostalo vrcho-
vatě. Duchovní směřování je směřování 
každého jednotlivého člověka za sebe. To 
nelze přijmout, to není něco, co vám někdo 
dá. Člověk musí stále sám v sobě hledat. 
A pokud to nedělá, může snadno sklouznout 
k formálnosti, nedostane se tam, kam by 
mohl dojít.

Mám dojem, že lidé hodně potřebují 
věřit v něco vyššího, než jsou oni 
sami – v Boha. Myslíte -li si to taky, 
z jakých důvodů to my jako lidé máme 
tolik zapotřebí?

To zaleží na tom, z jaké strany se na to 
jde. Kdybychom si řekli, že něco vyššího 
máme jako lidé zapotřebí, tak by to zname-
nalo, že jsme si to vyšší lidsky vymysleli 
nebo že jsme si to tak nějak lidsky do světa 
přitáhli. Obávám se, že se to často děje, a to 
i lidem, kteří o sobě hovoří jako o prakti-
kujících a věřících, ale víru si překládají do 
velice utilitárních, někdy i hodně přízem-
ních lidských rozměrů. Ano, něco jde od 
nás nahoru, ale žijeme především ve světě 
dokonale stvořeném, nás přesahujícím před 
život i za smrt, a takto nahlížet naše bytí, 
vědomí, že jsme věčnou součástí tohoto 
věčného proudu, není jenom věc víry; nako-
nec když si vezmete moderní fyziku, tak ta 
se jiným jazykem, než užívají náboženské 
koncepce, například velice blíží pojetí stvo-
ření světa ex nihilo. Pokud přijmeme, že 

jsme součástí vyššího řádu, a já jsem pře-
svědčen, že do něj náležíme, potom člověk 
může a má to nejvyšší hledat v sobě. Upřen 
vzhůru, ale v sobě. Čímž určitě nemíním, že 
se má cítit mírou všeho. Může však nalézat, 
pokud se tak rozhodne a pokud se na to 
soustředí.

Já bych se vás rád zeptal na českou 
společnost. Mně připadá, že je hodně 
proizraelská, prožidovská. Myslíte si 
to taky? Zajímal by mě váš názor jako 
ředitele Židovského muzea, který se víc 
setkává s tlakem společnosti.

Chtěl bych věřit, že vztah k Izraeli není 
vyjádřením jakéhosi fandovství ve smyslu: 
je zde konflikt, a buď fandím tomu, nebo 
tomu. Spíše že jde o postoj opřený o určitý 
objektivní názor, který lze při vší složitosti 
tohoto střetu, který není černobílý, vysoudit. 
Jeho zdroj je ale podle mě zřejmý, a pokud 
v České republice převládá dojem pocho-
pení pro stanovisko Izraele, považuji to 
za správné hodnocení. Konec konců určitá 
vzájemnost se shledává v různých parale-
lách dějin českých a židovských: sdíleném 
pocitu menšin, dlouhých údobí bez národní 
samostatnosti, závislosti na vůli mocných, 
a současně ocenění vzdělanosti, knih. Osví-
cenství se u Židů prolínalo s postupnou 
emancipací, byla zde dále sdílená touha po 
rovnosti, demokratičnosti. To vše zřejmě má 
svůj význam. A zcela jistě i role osobnosti 
T. G. Masaryka. Letos tomu bude 90 let od 
jeho návštěvy židovských komunit v britské 
mandátní Palestině roku 1927 – žádný jiný 
prezident tak před válkou neučinil. Masaryk 
měl pochopení pro sionistický projekt, pro 

Leo Pavlát:
člověk musí to nejvyšší hledat v sobě
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Samaří

Na Východ od hranice

Mami

a co tam najdu teď?

Vojáky. 

Šperkovnice –

Královny z Théb.

Na míli od osady,

Najdu tam 

také sebe, viď?

Dvě cesty. Poklady –

A na rozbušce 

niť. 

A v hájích olivových,

Uslyšíš se mnou starý žalm?

Mé sestry. Smích – 

i přes napalm, 

co potemnělé noci

obrací v hvězdné

◗ Tim Postovit

národní stát Židů. Nakonec totéž dal jasně 
najevo i prezident Václav Havel, když po 
přerušení diplomatických styků s Izraelem 
roku 1967 komunistickým režimem je hned 
roku 1990 obnovil. Byl to jeden z prvních 
kroků, které chtěl učinit: navázat diplo-
matické styky s Izraelem a s Vatikánem. 
Myslím, že role velkých osobností se do 
kladného vztahu u nás k Izraeli promítla.

Zajímalo by mě několik věcí, a to z his-
torie židovského muzea. Četl jsem 
knihu o historii Židovského muzea do 
revoluce od paní Veselské. Ta kniha 
končí tím, že jste se stal ředitelem, a mě 
by zajímalo, jak se to odehrávalo dál.

Čili od října 1994?

Ano.
V té knížce mám shodou okolností 

doslov a tam vše další stručně popisuji. 
Muzeum bylo známé, velice navštěvované 
hned po pádu komunistického režimu. Za 
jeho trvání na něj doléhaly četné restrikce, 
ale ani po změně poměrů nemělo jako státní 
instituce dost prostoru k rozvoji. Takže když 
bylo muzeum navráceno židovské komu-

nitě, mohli jsme jeho činnost prohlubo-
vat, jak jsme považovali za dobré. Naše 
muzeum bylo a je světoznámé, s velkou 
návštěvností, což umožnilo zajistit vše, co 
bylo třeba napravit. Museli jsme opravit 
a rekonstruovat všechny synagogy, v nich 
zřídit nové stálé expozice, a to tak, aby 
byly zasazeny do kontextu židovských tra-
dic a zvyků, židovských dějin, aby před-
měty vypovídaly. Následně jsme založili 
vzdělávací a kulturní centrum. Nabídku pro 
školy jsme považovali za velice důležitou 
stejně jako nabídku kulturních programů, 
aby návštěvníci mohli vidět i něco jiného 
než stálé expozice. I když to není tak známo, 
muzeum je i významnou vědeckou institucí, 
pracují zde odborníci, judaisté, vydáváme 
časopis Judaica Bohemiae, který se stal 
impaktovaným časopisem, to znamená, že 
má své odborné renomé. Snažili jsme se 
též co nejvíce aktuálně reflektovat spole-
čenskou a politickou situaci, reagovat na 
projevy antisemitismu, rasismu, xenofobie. 
V tom souzníme i s Federací židovských 
obcí a Židovskou obcí v Praze.

Co si vy myslíte o tom, co se tady za 

války podařilo, o tom obřím projektu, 
který tady proběhl?

Je úžasné, že se díky židovským odborní-
kům a funkcionářům obce podařilo zachrá-
nit judaika ze všech částí Čech a Moravy. 
Záměr shromáždit v Praze konfiskované 
předměty muzeální hodnoty jistě vyhovoval 
nacistickému záměru mít všechno uspořá-
dáno, katalogizováno. Toho návrh židov-
ské komunity dobře využil. A tým, který 
v muzeu za okupace v nesmírně obtíž-
ných podmínkách pracoval, odvedl skvělou 
práci. Shromážděné předměty jsou z jed-
noho územního celku, a tím – za tragických 
okolností ovšem – vznikl jedinečný soubor, 
který v tomto rozsahu nemá obdobu. Z práce 
oněch kurátorů těžíme dodnes; těch, kteří 
působili ve válečném Židovském muzeu 
a kteří až na výjimky zahynuli.

Děkujeme moc za rozhovor.
◗ Albetina Čížková 

a Jan Adamec

(rozhovor reakčně krácen 
a je v audiovizuálním 
nezkráceném formátu 
na www.lauderky.cz)
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Pocházíš ze Slovenska a pak ses přestě-
hovala do Čech a nyní žiješ v Německu. 
Co tě vůbec ke stěhování vedlo?

Ze Slovenska jsme se přestěhovali celá 
rodina začátkem roku 2001 kvůli pracovní 
nabídce mého manžela. Pro stěhování do 
Německa v roce 2015 jsme se přestěhovali 
ze stejných důvodů.

V čem jsou jiné nebo stejné slovenské 
a české židovské komunity?

Z výše uvedeného vyplývá, že jsem 
v Praze pobývala patnáct let. Pocházím 
z čistě židovské rodiny, která své židovství 
nepopírala ani v dobách socialismu. Již jako 
malé dítě jsem s rodiči a sestrou chodila na 
Chanuku a Purim do židovské obce. Tenkrát 
jsme říkali, že chodíme do „kuchyně“. To 
proto, že židovská obec sídlila v prostorách 
rituální kuchyně na Zámocké ulici v Brati-
slavě. O velkých svátcích (Roš hašana a Jom 
kipur) jsme také chodili do synagogy na 
Haydukové ulici, ale modlit jsme se neu-
měli. Ani my děti, ani naše rodiče.

Byla to divná doba, kdy jsme při těchto 
příležitostech potkávali pouze starší lidi. 
Rodin s dětmi tam bylo pomálu (cca další 
2–3 rodiny). Atmosféra byla spíše smutná. 
Ale my děti jsme se při těchto svátcích před-
váděli zpíváním hebrejských písniček, které 
s námi nacvičil pianista pan Berger. Někteří 
zahráli na rozladěném klavíru nebo na flétnu 
či akordeon a pak nám přítomné babičky 
vyštípaly tvářičky. Moji předci z máminy 
strany pocházeli z jedné z nejstarších brati-
slavských, resp. prešporských rodin. Kdysi 
se mluvilo v Bratislavě hlavně německy, jidiš 
a maďarsky, slovenština byla spíše „kuchyň-
ským“ jazykem služek a děveček. Před vál-
kou jezdila z Bratislavy tramvaj do Vídně. 
Což obě města hodně propojovalo. I za soci-
alismu jsme pořád koukali na rakouskou 
televizi. Proto také všichni uměli německy.

Na svátky jsme se vždy scházeli celá 
rodina, abychom spolu povečeřeli. Rituály 
a zvyky jsme znali jen poskrovnu a většinou 
bez kontextu. Kromě jedné babičky jsem 
neznala žádné své prarodiče, jelikož už 
dávno nebyli naživu, takže tradice neměl 
kdo předávat dál.

Po revoluci nastala obrovská změna 
i v našem židovském životě. V průběhu 

revolučních týdnů se v „kuchyni“ scházelo 
každým dnem více a více lidí a přicházeli 
i naši vrstevníci. Byl to úžasný pocit. Zalo-
žili jsme Československou unii židovské 
mládeže. Scházeli jsme se pravidelně dva-
krát do týdne a podnikali různé aktivity. 
Učili jsme se tancovat izraelské tanečky, 
politizovali jsme, zvali jsme si na diskuze 
zajímavé lidi, založili jsme knihovnu, opra-
vovali hřbitovy, bavili se. Naše židovská 
identita byla spjata s kulturním dědictvím, 
Izraelem a holocaustem. Velice málo s nábo-
ženstvím. Na Slovensku nebyla po revoluci 
téměř žádná tendence vést ortodoxní život. 
Seznamovali jsme se s naší historií, učili 
jsme se o zvycích, učili jsme se hebrejštinu, 
ale v synagoze bylo těžké sehnat minjan. 
Rozdíly mezi českým a slovenským přístu-
pem k židovství jsme cítili už na našich 
společných seminářích.

Slovenští Židé vnímají svoji identitu dost 
rozdílně než naši čeští kamarádi. Souvisí to 
s nedávnou historií. Slovenský fašistický 
stát byl vytvořen Slováky, kteří také sami 
organizovali transporty většiny slovenského 
židovského obyvatelstva do vyhlazovacích 
táborů. Nejenom to, oni také Německé říši 
platili za každého odtransportovaného Žida 
500 říšských marek. Pro Žida pocházejícího 

ze Slovenska je proto velice těžké se identi-
fikovat se slovenským národem, který se 
dosud nevyrovnal s touto části jeho neslavné 
historie.

Jelikož byl tehdejším prezidentem kato-
lický kněz Jozef Tiso, je také pro většinu 
katolického Slovenska těžko přípustné, že 
by mohl být zároveň válečným zločincem. 
Naproti tomu se Židé pocházející z Čech 
téměř bez výjimky identifikují s českým 
národem a židovství vnímají mnohem více 
přes náboženství.

Upřímně řečeno si myslím, že rabín May-
ers to měl od začátku v Bratislavě těžké, 
protože tamní obec nebyla a není nastavena 
na jeho ortodoxní vnímání židovství a občas 
to působí potíže. Jako příklad může poslou-
žit naše svatba. Můj manžel není halachic-
kým Židem. Nicméně jeho identita je jasná 
a nezpochybnitelná. Přesto nebo právě proto 
jsme oba chtěli židovskou svatbu. Liberální. 
Tenkrát se nám povedlo poprvé přitáhnout 
do Bratislavy liberálního rabína pana 
Andrewa Goldsteina, který od té doby jezdí 
několikrát ročně do Bratislavy dělat před-
nášky. Pan Mayers neumožnil svatbu na 
dvoře synagogy ani komunitního centra 
a nechtěl povolit ani půjčení baldachýnu. 
Ten však bratislavské obci zapůjčil sou- ➤

Z Prahy (a Německa)
o slovenském židovství
V rámci toho česko-slovenského čísla jsme oslovili Silvii Nürnberger, která dnes pracuje jako psychi-
atrička a psychoanalytická terapeutka v Německu a se kterou se znám ještě z akcí Československé unie 
mládeže z již dávných devadesátých let. Za ty roky se do Prahy přestěhovalo mnoho židovských přátel 
ze Slovenska. Jak vnímají rozdíl mezi dvěma státy a komunitami?
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kromník z Piešťan, který, když se to dově-
děl, zařídil propůjčení a naše svatba se 
konala v Trnavě. Po anexi Krymu ruskou 
armádou se do Bratislavy přestěhoval žák 
rabína Goldsteina s rodinou a od té doby má 
Bratislava i liberálního rabína, pana 
Kapustina.

Specifika pražské židovské obce jsem 
zažívala od začátku našeho pobytu 
v Čechách. Složitá byla už jen procedura 
vstupu do pražské obce. Když jsem přinesla 
ketubu svých rodičů, kteří měli v dobách 
socialismu (1971) v Bratislavě poslední 
židovskou svatbu, byla jsem požádána 
o jejich rodné listy, kde jsou uvedena jejich 
židovská jména! Takové se socialismu samo-
zřejmě nevydávala. Připadalo mi to celé 
absurdní, když můj otec býval předsedou 
bratislavské obec. Po několika diskusích, 
tedy trochu ostřejších, jsem se nakonec stala 
členkou ŽOP.

Rabín v mých představách není jen nábo-
ženská autorita, ale také moudrý člověk, 
který rozvíjí „jidiškajt“ své komunity kromě 
jiného tím, že každý pátek večer má doma 
u stolu hosty, každý člen obce ví, kde pan 
rabín bydlí, aby se mohl přijít poradit, je -li to 
nutné. Který podporuje rodiny s dětmi 
a hlavně vychovává mládež, pro které je jis-
tým příkladem. Kdysi v devadesátých letech, 
když byla populární skupina Šalom, začalo 
se v Praze konvertovat ve velkém. Dodneška 
nerozumím tomuto fenoménu. Chápu Giur 
u lidí s židovskými předky, kteří chtějí žít 
židovský život a vrátit se k odkazům svých 
předků. Ale novopečení Židé „z ulice“ jsou 
pro mě záhadou. Nicméně tato komunita se 
neskutečně rozrostla a do velké míry udává 
styl židovství v Praze. Židovství pouze jako 
náboženství, čistě ortodoxní bez „jidiškajt“, 

která dává nám jako národu koření, to není 
nic pro mě. Přesto jsem našla v Praze 
spoustu skvělých lidí a přátel, se kterými 
jsem a budu v neustálém kontaktu.

Obrovskou výhodou Prahy oproti Brati-
slavě je také její „světovost“. Žije zde 
spousta cizinců, včetně cizinců -Židů, kteří 
jsou obrovským obohacením. Je fantastické, 
že Praha má také židovskou školu, která se 
v posledních letech těší výborné pověsti. Co 
se týče náboženského života, je možné si 
opravdu vybrat podle libosti. To až done-
dávna v Bratislavě možné nebylo. Z mého 
profesionálního hlediska musím ocenit 
i Rafael Institut, který sdružuje terapeuty 
s židovským původem a zabývá se specific-
kou práci se židovskými traumatizovanými 
pacienty. Vůbec psychoterapie a povědomí 
o duševním zdraví je v Čechách na mnohem 
vyšší úrovni než na Slovensku.

Máš teď srovnání s židovskou komuni-
tou v Německu?

V Německu žijeme nedaleko Frankfurtu 
nad Mohanem. Na tamější židovskou obec 
také vedly naše první kroky, ještě než jsme se 
přestěhovali. Nemůžu říct, že bych tuto 
komunitu nějak dobře znala. Dorozumíva-
cím jazykem je kromě němčiny (která se jeví 
při společenských akcích spíše marginální) 
hlavně hebrejština a ruština. Každou neděli 
probíhá v prostorách obce program pro děti 
a mládež všech věkových kategorií. Program 
není vůbec nábožensky zaměřený. Vznikají 
tam skvělé party, které jsou budoucností 
obce. Jinak také mají školu a školky a také 
tzv. Volkshochschule, která zabezpečuje 
postgraduální vzdělávání a kurzy juda ismu. 
Velice dobře funguje i Makabi. Přímo 
v budově obce je obrovská tělocvična, kde 

probíhají turnaje např. v basketbalu i s jinými 
frankfurtskými kluby. Zajímavé je, že v jedné 
synagoze slouží jak ortodoxní rabín, tak libe-
rální rabínka. Takže to jde, když se chce.

Co pro tebe znamenalo Československo 
a co rozdělení na dvě republiky?

Proti rozdělení Československa jsem 
neúnavně protestovala a skandovala na 
náměstích v Bratislavě. Nic mi to nebylo 
platné. Poté co se v roce 1998 změnila na 
Slovensku vláda a velký Mufti (Mečiar) 
odešel do lesů, tak se mi ulevilo a dnes si 
myslím, že je asi dobře, že se tak stalo. Slo-
váci se už nemůžou vymlouvat na Čechy 
a být v roli oběti. Nakonec jsou dnes vztahy 
obou státu vysoce nadstandardní a oba jsou 
členy důležitých mezinárodních institucí 
(EU a NATO), takže politicky je to z mnoha 
pohledů jedno.

Kde je vlast? Kde je doma?
Doma je tam, kde mám moje blízké lidi, 

rodinu, přátelé, kde to dobře znám a cítím se 
tam přirozeně a dobře. Kde potkávám známé 
tváře na ulici, kde mám místa spojená 
s osobními zážitky a kde rozumím řeči, kte-
rou se tam mluví. Z tohoto pohledu mám 
domov hlavně v sobě a pak v Goldbachu, 
Bratislavě, Praze a v Izraeli. Někdy je 
náročné tady v Německu odpovědět na 
otázku: Odkud pocházíš? Pocházím ze Slo-
venska, žila jsem dlouho v Praze a teď jsem 
tady. Moje identita je však hodně spjatá 
s mým židovstvím. Židovství vnímám 
hlavně jako národní a kulturní identitu. A my 
se cítíme všude doma, kde nás přijmou 
takové, jací jsme. Hlavně jako lidi.

◗ ptala se Kateřina Mikulcová

(redakčně zkráceno)

➤

Z přírody:
jasmín
krokodýl
kokos
zebra
kaktus
kobra
gorila

Z hudby:
takt
klarinet
partitura
sonáta
koncert

Z lékařského 
prostředí:
aspirin
analgetika
astma
virus

Mezinárodní slova

KřížovkaSudoku
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➤

Židovské muzeum v Praze, 
Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu
Maiselova 15, Praha 1, 
tel.: (+420) 222  325  172, 
education@jewishmuseum.cz,
www.jewishmuseum.cz

Auditorium OVK ŽMP,
Maiselova 15, 3. patro:

čtvrtek 2. 11. v 18 h:
Balfourova deklarace: historické sou-
vislosti, interpretace, odkaz. Balfourova 
deklarace (1917) je zpravidla vnímána jako 
jeden z klíčových mezníků v moderních 
dějinách Izraele/Palestiny. Na pohled strohý 
a místy vágní text vzbuzuje badatelský 
zájem a politické vášně i po 100 letech své 
existence. Jaký je však jeho bezprostřední 
dobový kontext? Můžeme právě tento doku-
ment označit za zlomový okamžik v pro-
cesu vzniku novodobého židovského státu? 
Je z pohledu tehdejších reálií významnější 
bezprostřední dopad na dění na Blízkém 
východě či přesah směrem do židovské dia-
spory? Na tyto otázky se ve své přednášce 
pokusí odpovědět historik Jan Zouplna 
z Orientálního ústavu AVČR. Vstup volný.

středa 15. 11. v 18 h:
Tvorba Ladislava Fukse a jeho modus 
vivendi s normalizační mocí. Druhá ze 
série tří přednášek literárního historika 
Erika Gilka (Univerzita Palackého v Olo-
mouci) se zaměří na prozaické dílo Ladi-
slava Fukse, které je neodmyslitelně spjato 
s uměleckou reflexí šoa, přestože jeho texty 
od začátku normalizace toto téma provždy 
opustily. Přednáška nastíní důvody, které 
vedly autora nežidovského původu k zobra-
zení zla páchaného na židovských obětech 
za druhé světové války. Zároveň se pokusí 
načrtnout Fuksovu vnitřní charakteristiku, 
která se do jeho děl promítá a jež úzce sou-
visí s jeho dvojakým poměrem ke komunis-
tickému establishmentu. Vstup volný.

úterý 21. 11. v 18 h:
Between Documentary and Provocation 
(Mezi dokumenty a provokací). Vzhle-
dem k historickým a kulturním podmínkám 
hrála v Polsku židovská témata vždy výraz-
nou roli. Přednáška slavisty a polonisty 
Hanse -Christiana Trepteho z Univerzity 
v Lipsku představí důležité tendence této 
židovské tematiky v polské literatuře i ve 
filmu v kontextu významných kulturně-
-politických proměn. Večer se koná ve spo  -

lupráci s Pražským centrem židovských stu-
dií. V angličtině. Vstup volný.

čtvrtek 23. 11. v 18 h:
Izrael zespoda. Vernisáž výstavy fotografií 
Lukáše Falteiska. Když se mluví o cesto-
vání po Izraeli, většina lidí si vybaví histo-
rické nebo náboženské památky. Pokud se 
na stejné místo vypraví biolog se zájmem 
o speleologii, najde i jiné druhy stop po 
dlouhodobém soužití lidí s touto poměrně 
drsnou zemí. To byl také podnět, který vedl 
Lukáše Falteiska k fotografování zdejší 
krajiny, především pozůstatků po historické 
i současné těžbě nerostných surovin. Sou-
středí se mimo jiné na to, jak využití přírod-
ních zdrojů pomohlo zvýšit diverzitu kra-
jiny a někdy vytvořilo neobyčejné scenérie. 
Vstup volný.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
12. 11. ve 14 h:
Lvíček Arje na palubě archy. Jak to asi 
vypadalo na palubě archy? Co si Noe počal 
s tolika zvířaty pohromadě? O tom bude 
vyprávět jeden z přímých účastníku této 
veliké plavby lvíček Arje. Prohlídka: Klau-
sová synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč.

Maiselova synagoga,
Maiselova 10, Praha 1: 

středa 1. 11. v 19 h:
Duše a tělo / Komorní smíšený sbor Subito. 
Koncert Komorního smíšeného sboru Subito 
pod vedením sbormistryň Moniky Václové 
a Michaely Králové. Během koncertu zazní 
díla Ofera Ben -Amotse (*1955), Erica Whi-
tacrea (*1970), Davida Ludwiga (*1974) 
a Clauda Debussyho (1862–1918). Vstu-
penky na koncert možno zakoupit v před-
prodeji v Maiselově synagoze, v Informač-
ním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 
15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových 
stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní 
program koncertu. Koncert se koná s pod-
porou hlavního města Prahy. Vstupné 230 
Kč / 150 Kč.

středa 8. 11. v 18 h: 
Německo: laskavý přítel, nebo nebezpečný 
soused? Spolková republika Německo má 
po volbách. Nadchází čas, kdy se máme 
Německa opět bát? Jako Češi, jako Židé nebo 
prostě jako sousedé? Jak vypadá německá 
demokracie v roce 2017? Je německá veřejná 
debata příkladem pro mladé demokracie, 
nebo mají pravdu ti, kdo tvrdí, že se v sou-
časném Německu jinak smýšlející hlasy 
umlčují? Je integrace muslimů úspěšná a co 
si o tom myslí sami Němci? O těchto téma-

tech pohovoří publicista Jan Fingerland se 
svými hosty Bárou Procházkovou, Zuza-
nou Lizcovou a Danielem Kaiserem, novi-
náři a analytiky, kteří se německou politikou 
a společností dlouhodobě zabývají. Pořad 
probíhá ve spolupráci s projektem Diskuze 
v Maislovce. Vstup volný.

pondělí 27. 11. v 18 h: 
Alexandr Galič – Kadiš. Večer s písněmi 
a verši ruského sovětského židovského 
básníka, písničkáře a disidenta Alexandra 
Galiče (1918–1977), od jehož úmrtí uplyne 
letos v prosinci čtyřicet let. Večerem slo-
vem i hudbou provázejí Alena Hanusová 
a Milan Dvořák, který je předním překlada-
telem Galičova díla do češtiny a dlouhodobě 
usiluje o to, aby Galič v českém povědomí 
získal své oprávněné místo vedle Vladi-
míra Vysockého nebo Bulata Okudžavy. Sou-
částí pořadu je písňový a veršový cyklus 
Kadiš věnovaný polskému lékaři, spisovateli 
a pedagogovi Januszi Korczakovi, který 
se dobrovolně připojil k dětem ze svého 
sirotčince, když byly v srpnu 1942 deporto-
vány z varšavského ghetta do vyhlazovacího 
tábora Treblinka. Vstup volný. 

Galerie Roberta Guttmanna,
U Staré školy 3, Praha 1 

 středa 25. 10. 2017 v 17–18 h:
Kometovaná prohlídka výstavou „Labyrin-
tem normalizace“ za osobní účasti kurátora 
Martina Šmoka. Vstupné 40 Kč.

pobočka Brno
třída Kapitána Jaroše 3, Brno, 
tel. + 420 544 509 651
brno@jewishmuseum.cz

sál OVK,
třída Kapitána Jaroše 3, Brno

Kulturní programy v týdnu od 13. do 19. lis-
topadu jsou ve znamení prvního českého 
festivalu Bruna Schulze, věnovaného pol-
skému židovskému malíři, grafikovi, kriti-
kovi a jednomu z nejvýznamnějších polských 
meziválečných spisovatelů.  

pondělí 13. 11. v 17.00 h:
Koncert skupiny Małe instrumenty. Kon-
cert Projekt Schulz pols ké hudební skupiny 
Małe instrumenty představí čtené úryvky 
Schulzových povídek doprovázené hrou 
na malé hudební nástroje. Skupina Małe 
Instrumenty zkoumá zvukové projevy široké 
škály hudebních nástrojů, mezi kterými lze 
vedle těch profesionálních nalézt i zvukové 
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Akce v obcích:
Židovská obec v Praze

Káva o půl čtvrté

čtvrtek 2. 11.

Karol Efrajim Sidon. Kde a proč dávají 

lišky dobrou noc – na vinici? A co na to 

Chaim Cigan?

pondělí 13. 11.

MUDr. Martin Vodřich. Primář ARO 

v ÚVN. Co trápí naše malé choré české 

zdravotnictví?

Kavárna jako vždy od 14.30 h, zahájení pro-

gramu přesně v 15.30 h. V prostorách ŽOP, 

Maiselova 18, Praha 1.

Výstava, Národní muzeum v Praze

3. 10. – 30. 11.

Fenomén Masaryk – Hilsneriáda

Studio Paměť, Soukenická 29, Praha 1

Vernisáž 2. 11. v 20.00 h

Výstava maleb „Terezín reflexe minu-
losti a současnosti“ Věry Leininger, 
výstava potrvá celý listopad.

➤ hračky vyrobené pro děti, podivné hudební 
vynálezy nebo celou řadu malých předmětů, 
které nejsou reálnými hudebními nástroji, ale 
vydávají zvuk. Vstupné 30 Kč.

úterý 14. 11. v 17 h:
Sanatorium na věčnosti. Filmový historik 
Jaroslav Blažejovský představí režijní čin-
nost Wojciecha Jerzyho Hase a jeho film 
Sanatorium  na věčnosti z roku 1973, který 
byl natočen dle Schulzovy stejnojmenné 
povídky. Hrdina surreálního příběhu přijíždí 
do sanatoria, kde se setkává se svým dávno 
mrtvým otcem a vyrovnává se s nenávratně 
ztraceným dětstvím i zničenou tradiční 
židovskou kulturou v Polsku. Film bude pro-
mítnut v původním znění s českými titulky. 
Vstupné 30 Kč.

středa 15. 11. v 17 h:
Večer krátkého filmu. Projekce filmo-
vých adaptací Schulzových povídek, a sice 
krátkometrážních filmů Výprodej lístků na 
čas, Zavazadlo, Rukopis Bruna S. nalezený 
v šuplíku od polské režisérky a scénáristky 
Aliny Skiby. A také surrealistického krátkome-
trážního filmu Krokodýlí ulice z dílny americ-
kých bratří Quayů. Filmovou projekci uvede 
Hana Nela Palková ze Spolku přátel Bruna 
Schulze. Filmy budou promítnuty v původním 
znění s českými titulky. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 16. 11. v 17 h:
Hledání obrazů. Projekce dokumentárního 
filmu Benjamina Geisslera z roku 2003. Hle-

dání obrazů pojednávajícího o osudu výtvar-
ných děl Bruna Schulze nalezených v jeho 
rodišti Drohobyči. Obrazy byly objeveny ve 
vile za války obývané německým důstojní-
kem Felixem Landauem a následně za kon-
troverzních okolností převezeny pracovníky 
jeruzalémského památníku Jad Vašem do 
Izraele. Film bude promítnut v původním 
znění s českými titulky. Vstupné 30 Kč.

neděle 19. 11. v 10.30 h: 
Program pro děti – Bruno. Chlapec, který 
se naučil létat. Výtvarnou dílnu propojuje 
příběh Bruna, chlapce, který se stal slavným 
spisovatelem a malířem. Víte, jak je velká 
vaše silueta a kolika způsoby lze složit papí-
rové ptáky? Přijďte se s námi naučit létat! 
Dílna pro děti od 5 let se uskuteční v pro-
storách sálu Turistického a informačního 
centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-
-Židenicích. Vstupné 30 Kč.

pondělí 20. 11. v 17.00 h:
Vernisáž výstavy Kdo je kdo? Autorská 
výstava olejomaleb malířky a členky Židov-
ské obce Brno Judity Kopotové. Portrétní 
tvorbu, které bude výstava věnována, spojuje 
autorčino osobité umělecké ztvárnění postav, 
rodinných příslušníků či osob, které uměl-
kyni vstoupily do života. Vstup volný.

V měsíci listopadu můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu Slovo, obraz, Schulz. 
Výstava je přístupná ve dnech programových 
akcí. Vstup volný.

Rumcajs už ví, co to je suka
Během oslav svátku Sukot proběhl další 

z víkendů pro rodiny s dětmi, který se letos 
těšil mimořádně hojné účasti. S dětmi jsme 

se podívali na Jičínsko, kde jsme se ubyto-
vali nedaleko působiště proslulého loupež-
níka Rumcajse. Program byl zahájen hned 
v pátek večer společným přivítáním šabatu. 
Během zjednodušené bohoslužby pro děti 
jsme se naučili nové šabatové melodie 
a nechyběla ani draša. Té se chopil Vladimír 
Kostka a dětem se svým typickým zápalem 
objasnil, jak je důležitá spolupráce a pomoc 
druhým.

Hlavním sobotním programem byl prů-
zkum okolí. Počasí nám přálo, a tak jsm e se 
vydali po stopách Cipíska v okolí Prachov-
ských skal. Ti zdatnější z nás vzali na výlet 
dokonce i nová kola. Na lesní cestě se nám 
nakonec podařilo objevit Rumcajsovo oby-
dlí. Naneštěstí však obávaný loupežník 
nebyl doma a nám nezbylo než se vrátit. 
Večer pak byl zasvěcen výrobě nových pořa-
dových čísel pro četbu z Tóry. Úkolu se děti 
chopily s chutí, a tak přirozeně nevznikla 
pouze pořadová čísla, ale celá řada umělec-
kých děl a téměř polovina zoo.

V neděli přišel na řadu zlatý hřeb celého 
víkendu, kterým je každoročně stavba suky. 
Stejně jako v loňském roce jsme se vypravili 
do lesa, abychom suku postavili vlastními 
silami z dostupných lesních materiálů. Do 
stavby opěrné konstrukce se pustili přítomní 
tatínkové, zatímco maminky s dětmi sbíraly 
větvičky a listí na střechu. Stavba suky se 
letos vydařila a mohli jsme tak přistoupit ke 
splnění další sukotové micvy a s příslušným 
požehnáním zamávat čtyřmi druhy.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se 
na příští rok.

◗ Kamila Špinarová, 

foto Olga Melzochová, Michal Spevák

Zprávy z Bejt Simcha
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Hava nagila
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הבה נגילה ונשמחה.
הבה נרננה ונשמחה!

שמח! עורו אחים בלב 
Pojďme se radovat a veselit.

Jásejme a veselme se!
Povstaňte, bratři, se srdcem radostným!

Balfourova deklarace není jediná, kdo slaví letos 100 let. Roku 1917 vznikla slavná píseň Hava nagila, dnes asi jedna 
z nejznámějších židovských písní. 

Text písně Hava nagila napsal muzikolog, skladatel a kantor Abraham Cvi Idelsohn. 
Idelsohn (1882–1938) se narodil a vyrůstal v Lotyšsku, později se přestěhoval do Německa a roku 1906 odešel do Izraele. 
V Izraeli se začal věnovat židovské lidové hudbě a založil hudební školu. Později přednášel také na Hebrew Union College 

v Ohiu v USA. 
Přestože se Idelsohn věnoval více sefardské muzice, pro svůj jednoduchý text Hava nagila si vybral chasidský lidový nápěv. 

Traduje se, že píseň vznikla na oslavu vítězství britské armády v Palestině během první světové války.
Ať už byl Idelsohnův záměr jakýkoliv, faktem je, že se Hava nagila stala bezprostředně po svém napsání v roce 1917 sym-
bolem radosti z osvobození Jeruzaléma od osmanské nadvlády a oslavou sepsání Balfourovy deklarace, která dávala naději 

na vznik židovského státu.
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