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■  Krátce
Po Kostnickém koncilu v 15. století byli 
Židé donuceni opustit na čtyři sta let 
město. Až roku 1862 je badenský kníže 
zrovnoprávnil s ostatními občany. Míst-
ní obyvatelstvo však toto politické roz-
hodnutí zpočátku nepřijímalo pozitivně 
a mocně o něm diskutovalo, protože ži-
dovská menšina byla spojována s nepři-
způsobivostí, náboženským fanatismem 
a nechutí k integraci. Je nápadné, jak 
jsou tyto argumenty blízké dnešní dis-
kusi o imigrantech.

rabín Tomáš Kučera

Osvětim nebyla nejvražednějším ze 
všech vyhlazovacích táborů. Ale proto-
že sloužila zároveň jako místo likvidace 
i nucené práce, zůstal tu poměrně velký 
počet vězňů, kteří přežili a mohli vyprá-
vět, a vytvořili tak z Osvětimi synony-
mum pro holocaust. To, jak si dnes ten-
to tábor připomínáme, se velmi liší od 
Osvětimi před sedmdesáti lety. Příbě-
hy, jež slyšíme, pasují do uspořádaných, 
uhlazených rámců melodramatu, hrdin-
ství, monstrozity a kolaborace. Sedm-
desáté výročí je příležitostí k refl exi 
způsobu, jímž o holocaustu uvažujeme. 
Pohled na svědectví týkající se gende-
ru a sexuality přitom ukazuje, že ději-
ny Osvětimi neodpovídají jednoduchým 
černobílým kategoriím.

Anna Hájková

Uvažovala jsem o tom, jak se židov-
ství v průběhu čtyř set let vyvíjelo, co 
se změnilo, co zůstává. Židovství, stej-
ně jako rodiny, totiž není zkamenělé, 
nezůstává pořád stejné, ale neustále 
se mění. A tak kdyby dnes můj prapře-
dek Pinchas seděl v této synagoze, kte-
rá nese jeho jméno, co by mu připada-
lo důvěrně známé? A co naopak úplně 
odlišné? A co by bylo onou zlatou nití, 
šalšelet ha-kabala – řetězem tradice, 
která spojuje jeho komunitu s naší, kte-
rá je zatím poslední generací?

rabínka Sylvia Rothschild

Foto nahoře: Účastníci reformního 
šabatonu Bejt Simcha zaplnili 

jičínskou synagogu do posledního 
místečka (foto: Olga Melzochová). 

Dole: Rabín Bnej Israel David 
Bohbot (vlevo) čte z Tóry v synagoze 

v Úštěku – stalo se po 77 letech
(foto: František Fendrych).

➤

čtěte na str. 17

Synagogy ožívají 

Maskil_rijen_2015.indd   1Maskil_rijen_2015.indd   1 14.10.15   11:2014.10.15   11:20



2 Říjen/listopad 2015

➤

Solomon Schechter se narodil 7. prosince 
1847 ve východorumunském městě Foc-

şa ni v rodině chasidů hnutí Chabad. 
Schechterův otec, který byl rituálním řezní-
kem-šochetem (v jidiš Schechter), se do 
města přistěhoval z Ruska. Již v útlém věku 
byl Solomon považován za zázračné dítě, 
které v pěti letech znalo nazpaměť celou 
Tóru. Pak následovala dlouhá léta studií na 
různých ješivách, kde se mu dostalo základů 
klasického talmudického vzdělání. Mladý 
Schechter však prahl po širším vzdělání, 
a proto se vypravil studovat do Lvova, kde se 
stal žákem vynikajícího talmudisty Josefa 
Šaula Natansohna. Roku 1871 pak odjel do 
Vídně, kde se stal o čtyři roky později stu-
dentem semináře Bejt ha-midraš. Zde se učil 
do roku 1879 u talmudisty a literárního histo-
rika rabína Isaaca Hirsche Weisse (1805–
1905). Poté odešel do Berlína, aby tam studo-
val na Hochschule für die Wissenschaft des 
Judentums a současně na tamější univerzitě.

Právě zde jej velmi ovlivnila metoda 
německé historické školy. V této době 
Schechter získal velký a trvalý zájem o staré 
židovské rukopisy. Práce s nimi jej později 
velmi proslavila a on se stal jedním z mála 
fundovaných odborníků v této oblasti. 
Ačkoli studoval v Německu, nikdy se nesžil 
s tehdy moderní německou školou „vyšší 
kritiky“ a jejím skeptickým přístupem k heb-
rejské bibli. Též jej zraňoval protihebrejský 
postoj německých vědců, jako M. Webera, 
A. Von Harnacka a Friedricha Delitzsche, 
kteří odmítali židovskou etiku a popírali 
starozákonní kořeny křesťanství.1

Roku 1882 Schechter přijal pozvání od 
Clauda Goldsmida Montefioreho, aby 
v Londýně vyučoval hebrejštinu a rabínskou 
literaturu. V Anglii se stal respektovaným 
badatelem talmudické literatury zvláště poté, 
kdy roku 1887 vydal dílo Pirkej de-rabi 
Natan s vlastním komentářem. Roku 1890 
začal přednášet na katedře Talmudu Cam-
bridgské univerzity. O rok později mu uni-
verzita udělila titul „doctor honoris causa“ 
jako ocenění jeho vědecké práce. Roku 1892 
byl jmenován lektorem rabínské literatury 
Cambridgeské univerzity. Roku 1894 začal 
Schechter též přednášet teologii na Londýn-
ské univerzitě a roku 1899 byl jmenován 
profesorem hebrejštiny na University Col-
lege London. Roku 1902 odjíždí do USA, 
kde jej zvolili prezidentem newyorkského 
Jewish Theological Seminary. Tuto funkci 

1  Leo Deuel, Svědkové časů, Praha 1974, str. 292

zastával až do posledních dnů svého života.
V květnu roku 1896 Schechter vyvolal 

senzaci svým sdělením, že velká část jím 
objeveného dosud neznámého hebrejského 
originálu apokryfní knihy Sírachovec – 
 pochází z genízy káhirské synagogy בן סירא
„Ben Ezra“ (Hebrejské fragmenty Síra-
chovce publikoval později v díle The Wis-
dom of Ben Sira, 1899). V prosinci téhož 
roku byl Schechter vyslán Cambridgeskou 
univerzitou do Káhiry, aby roztřídil nalezené 
materiály z této genízy. Objevil tak pro vědu 
jedinečné rukopisy, počínaje 8. stoletím. 
Objevení káhirské genízy ovlivňovalo 
a dodnes nepřestává ovlivňovat bádání 
zvláště v oblasti středověké židovské histo-
rie a kultury. Schechtera často nazývají 
objevitelem genízy, on sám však tento název 
odmítal. Když jakýsi anonymní pisatel 
dopisu do deníku The Times Schechtera 
napadl, že se „chlubí cizím peřím“, že on 
není objevitelem káhirské genízy, tak 
v odpovědi uvedl: „Pocta za objev genízy 
patří nesčetným káhirským překupníkům 
starožitností, kteří po mnoho let neustále 
nabízeli různým knihovnám v Evropě, co 
z ní získali...“2

Jedním z význačných nežidovských 
odborníků na rabínskou literaturu té doby 
a hlavním mecenášem Schechterovy cesty 
do Káhiry byl profesor matematiky, hebra-
ista a představitel St. John‘s College Charles 

2 The Times (Londýn), 7. srpna 1897, str. 11

Taylor (1840–1908). Schechter se do Káhiry 
vydal v prosinci 1896. Setkal se zde s vrch-
ním káhirským rabínem Áronem Rafaelem 
Ben Šim‘onem, který mu byl po celou dobu 
jeho mise ve všem nápomocen. Také díky 
doporučujícím dopisům a kouzlu své osob-
nosti našel Schechter pro svou sběratelskou 
a badatelskou činnost všude otevřené dveře. 
Byl ohromen množstvím materiálu nalézají-
cího se v geníze, a proto se rozhodl soustře-
dit se na sběr a prvotní studium rukopisů, 
které se tam nacházely, a ne pozdějších 
tisků, kterých se během čtyř století v geníze 
nashromáždilo také nesčetně mnoho. V létě 
1897 se Schechter vrátil z Káhiry a přivezl 
s sebou do Anglie více než sto tisíc rukopisů, 
z nichž drtivou většinu dostal darem od 
káhirské židovské obce pro knihovnu Cam-

bridgeské univerzity, jiné rukopisy koupil od 
káhirských obchodníků a překupníků. 
Mnohé rukopisy a dokumenty z genízy 
Schechter publikoval se svými komentáři, 
například dílo Sa‘adji Gaona (882–942), 
spolu s materiály o jeho životě. Dále publi-
koval z genízy pocházející písemné pra-
meny, mající vztah k životu a dějinám Židů 

K stému výročí úmrtí „otce“ káhirské 
genízy Solomona Schechtera
Před sto lety, 19. listopadu 1915 (12. kislevu 5676) zemřel v New Yorku orientalista, 
hebraista, badatel talmudické a rabínské literatury a především světoznámý objevi-
tel káhirské genízy dr. Solomon Schechter.

Na jednom z káhirských rukopisů se našel i tento 
autentický Maimonidův podpis (12. století).

Jeden z vzácných rukopisů nalezených v káhirské geníze. Vznikl v Byzanci v 11. století či dříve a jedná se o frag-
ment řeckého překladu (psaného hebrejským písmem) části biblické knihy Kohelet – Kazatel. Rukopis je uložený 
v knihovně v Cambridge pod označením T-S Misc.28.74 (foto: www.gbbj.org)
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Program Bejt Simcha

říjen – listopad

2015
pátek 16. 10.

v 18 h v synagoze 
v Brandýse nad Labem

Kabalat šabat
se skupinou 

rabína Aarona Goldsteina 

sobota 17. 10.
v 10.30 h v Bejt Simcha

Šachrit
ranní bohoslužba

pondělí 30. 11.
od 19 h, kavárna Krásný ztráty

„Zmařené naděje“
přednáška Martina Šmoka 

(viz pozvánka na této straně)

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro mírně pokročilé

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

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

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 poštov-
ného 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 mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

➤ v Palestině v 11. století, nebo dokumenty 
osvětlující vnitřní život a působení různých 
židovských sekt, například sádokovců. 
Z jeho dalších prací jmenujme alespoň třídíl-
nou knihu Studies in Judaism (Londýn 
1896–1924).

Solomon Schechter pokračoval ve své 
neúnavné badatelské a objevitelské činnosti 
nad stovkami a tisíci rukopisů v Anglii 
a později v New Yorku. Díky jeho erudici 
a trpělivosti tyto manuskripty vydaly po 
tisíci letech vzácné svědectví nejen o dějin-
ných událostech židovského národa, ale pře-
devším o jeho bohatém literárním a duchov-
ním životě. Zpracováním rukopisů z káhirské 
genízy započal Solomon Schechter obrovské 
objevitelské a vědecké dílo, v němž další 
generace odborníků pokračují až do dneš-
ních dnů.

◗ Rabín Daniel Mayer

Sidur HEGJON LEV • Modlitby progresivního směru pro 
šabat, svátky a všední dny • Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, 
vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský 
text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při 
osobním odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné 
i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč. • Objednávky na adrese olga@bejtsimcha.cz nebo 
na telefonu 603 393 558. • Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.

Solomon Schechter (1847–1905)
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Hravá hebrejština
Palindromy a magické čtverce  

řešení ze str. 20:

Filmový klub Bejt simcha zve 
své členy na promítání 

izraelského filmu

Svatá Klára
(Klara ha-kdoša) 

středa 21. října od 18 h
Výběrové knihkupectví, 
Bubenečská 10, Praha 6
Film bude hebrejsky s českými 
titulky. Před hlavním filmem 
bude ještě promítnut krátký 

film režiséra Erika Richarda H. 
Když se cítíš jako doma.

Vstup je zdarma, 
útratu si platí každý sám.

Bejt Simcha srdečně zve:

Zmařené naděje
Přednáška dokumentaristy

Martina Šmoka

pondělí 
30. listopadu 2015

od 19 h 
Kavárna Krásný ztráty

(Náprstkova 10, Praha 1)

„O výstavě, kterou někteří 
viděli a jiní neviděli, diskuse 

o paměti a zapomínání, para-
lelách minulosti a dneška.“

Vstupné 50 Kč

Akce se koná s laskavou záštitou 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
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Při minulém Roš 
ha-šana jsem si říkal, 

že v příštích letech nebu-
du mluvit o paraše, líčící 
svázání Izáka. Jak ale 
praví jedno jidiš přísloví: 
Der mentsch tracht und 
Gott lacht. – Člověk 
míní, Pánbůh mění. Po 
setkání Unie progresiv-
ních Židů v Německu 

(Union progressiver Juden in Deutschland) 
ve Spandau počátkem července jsem navští-
vil v berlínském Židovském muzeu výstavu, 
jež potrvá až 15. listopadu. Pak přišlo pře-
krásné léto s nepěknými zprávami, a tak teď 
cítím povinnost zabývat se svým aktuálním 
vnímáním Izákova svázání.

Výstava Židovského muzea v Berlíně má 
název Poslušnost (Gehorsam). Je to insta-
lace v patnácti místnostech, v nichž se lze 
hodně dočíst, vidět, ba dokonce pocítit, když 
člověk vkročí na podlahu plnou oblázků, 
které návštěvníku naruší jeho běžnou chůzi. 
Nebo když člověk pocítí chlad temného pro-
storu, v němž kape voda připomínající slzy, 
jež při Izákově spoutání prolévala jeho 
nepřítomná matka. Celá výstava začíná krát-
kým filmem, v němž si spolu hraje rodina – 
otec, matka, dítě, všichni v bílých šatech 
dávných zemědělců. Je to hezká společná 
chvíle a člověk při sledování tohoto filmu 
cítí pokojnou harmonii. Již při 
vstupu do další místnosti jsme 
se zamysleli: byly zde předvá-
děny videoklipy s mnoha 
dětmi a mladými lidmi, děv-
čátky a chlapci různého věku, 
různých barev pleti a výrazů 
tváře, kteří říkali „I am Isaak“ 
(Já jsem Izák) nebo „I am 
Ishmael“ (Já jsem Izmael). 
Těmito dvěma krátkými vě -
tami napsanými v různých 
jazycích byly odshora dolů 
popsány stěny jedné z míst-
ností. Byli zde zmiňováni oba 
Abrahámovi synové, jak prvo-
rozený Izmael, syn Hagařin, 
tak i pozdější hlavní dědic a ústřední postava 
dnešního čtení z Tóry, Izák, syn Sářin. Oba 
synové zde zjevně zastupovali všechny děti 
a mladistvé, trpící dnes špatně pochopeným 
náboženstvím nebo nekritickým subjektiv-
ním počínáním, jež druzí vnímají jako fana-
tismus. Tento dojem prohloubila místnost 

s různými zbraněmi, zvláště pak poslední 
prostor s videoklipy z mnoha míst světa, 
ukazujícími slzy a traumata utlačovaných 
rodin. Nejsem si jistý, zda kurátoři věděli, 
jak aktuální budou mnohé z těchto náznaků 
ve vztahu k momentálně panujícímu pro-
blému uprchlíků. Celý srpen narušovaly naši 
příjemnou letní atmosféru s nezvykle hor-
kými dny každodenní zprávy 
o chaosu kolem uprchlíků. 
Bylo to i vidět. Sám jsem 
v srpnu spatřil na mnichov-
ském nádraží kroužek poli-
cistů obklopujících skupinu 
mladých černochů. Bylo pro 
mne velmi skličující, když 
jsem si představil zoufalou 
situaci na obou stranách. 
Minulý týden zavládla na 
mnichovském hlavním nád-
raží jiná atmosféra, kdy bylo 
mnoho uprchlíků zdraveno 
dokonce potleskem. Ohro-
mily nás pozitivní reakce 
přihlížejících, mnozí z nich 
kvůli tomu přijeli do Mni-
chova z jiných měst. Ale situace zůstává 
stejně vážná jako předtím: od 1. září dorazilo 
do Mnichova 63 000 uprchlíků. Pronásledují 
mne dvě otázky: Jak k tomu mohlo dojít? 
A druhá: Co je třeba dělat, co mám udělat já 
a my všichni?

První otázka si žádá spíš politicko-socio-
logickou analýzu, která vždy vyžaduje dis-
kusi. Přesto chci zmínit jeden hlas. Rolland 
Nolles patří k šéfredaktorům Spiegel online. 
Jako by psal ve smyslu Vysokých svátků, jež 

nás vybízejí ke kritickému uvažování 
o našem konání či nekonání: „Hledáme 
viníky, zaprvé EU, vládu a politiky, zadruhé 
další evropské země, zatřetí zlotřilé paše-
ráky. Jedna skupina chybí: většina voličů. 
Neseme spoluvinu, protože se ze všeho nej-
raději držíme stranou problémů tohoto 
světa.“ Zmíním jen dva z jeho příkladů. Pro 

Sýrii neexistuje strategie proti tamějšímu 
diktátorovi a vojenský zásah Američanů 
v Sýrii nebyl vůbec podpořen. A Libye byla 
ponechána sama sobě. Diplomacie inten-
zivně pracuje, třebaže je všem jasné, že to 
k řešení nepovede. Autor ví, že nejsme odpo-
vědní za boje ve válečných oblastech, ale za 
to, že proti tomu lze podniknout tak málo. 
Také publicista Bernhard-Henri Lévy ne-
dávno napsal, že Evropa teď platí za svou 
lhostejnost.

Kritické věty nás přivádějí ke druhé 
otázce, jež se netáže po příčinách, ale po 
řešení. V Německu je 800 000 uprchlíků, 
tedy 40 % z celé EU. To je enormní číslo. 
Předseda Spolkového parlamentu Lammert 
celou zemi povzbudil, když řekl: „Ano, 
zvládneme to. Občané to musí pochopit jako 
společnou humanitární povinnost.“ Přemýš-
lel jsem o tom, kde nacházíme odkaz 
k humanitární povinnosti v židovských 
písemných pramenech. 

Hned na začátku Tóry, kde je slavný 
výrok o tom, že člověk byl stvořen be-celem 
Elohim, k obrazu Božímu. Nebo jak praví 
nápis nedaleko mého bydliště: Žádný člověk 
není ilegální. Musím k tomu však dodat: 
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Židovská povinnost 
vůči uprchlíkům

4

Výstava Gehorsam/Poslušnost je v berlínském židov-
skému muzeu k vidění do poloviny listopadu 
(© Jüdisches Museum Berlin, foto: Yves Sucksdorff).

Izákovo obětování, Caravaggio, kolem roku 1603 
(foto: Wikipedia).

Rabín Tomáš 
Kučera (foto: 
archív redakce).
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zamyšlení

Pokud není ohrožen na životě ve své zemi 
a nechová se v nové zemi jako demokraticky 
smýšlející člověk, jedná ilegálně. Často slý-
cháme, že mezi uprchlíky jsou teroristé nebo 
muslimští antisemité. I když k tomu může 
dojít, nemělo by to bránit v řešení problému 
uprchlíků. Existuje latinský citát z Cicera: 
Abusus non tollit usum. – „Zneužívání neruší 
právo užívání.“ Když dojde k přírodní kata-
strofě, vysílá Stát Izrael vždy polní nemoc-
nici o 260 lidech, i když dotyčná země není 
Izraeli přátelsky nakloněná, jako tomu bylo 
v Nepálu. Přesto musí být výhrada, že by se 
mnoho uprchlíků mohlo později obracet 
proti Židům, vyslovena nahlas.

Jišmael (Izmael) je Abrahámův prvoro-
zený, z něhož vzešli Arabové. Jišmael je 
poslán do pouště a umírá žízní. A Bůh podle 
Tóry slyší jeho hlas (Gn 21, 17). Ale 
v Midraši, židovském příběhu, se malachim, 
Boží poslové, ptají: „Ribono šel olam, jeho 
potomci budou tvým dětem působit utrpení, 
a ty pro něj chceš udělat studnu?“ Bůh odpo-
věděl: „Le-fi ma’asim šehu ose achšav hu 
nadun ve-lo le-fi ma še-hu atid la’asot. Bude 
souzen podle činů, které koná nyní, a ne 
podle těch, které učiní.“ (Berešit Raba 16,2).

Ve Druhé knize Mojžíšově, krátce po 
Dekalogu – Deseti výrocích, známých jako 
Desatero přikázání, je řeč o cizinci, v hebrej-
štině Tóry nazývaném ger: ger lo tone, 
cizince nebudeš utiskovat (Ex 22, 20). Jako 
vysvětlení přichází často citovaný verš: 
„atem jedatem nefeš ha-ger ki gerim hajitem 
be’erec micrajim. – Neboť znáte život 
cizince, neboť vy sami jste byli cizinci 
v egyptské zemi.“ Tato věta je výzvou 
k empatii, která má vlastní špatné zkušenosti 
z minula transformovat v pozitivní reakci. 
Nejsou přitom míněny jen prastaré události 
Tóry, ale i moderních dějin, již z 19. století.

V létě jsem navštívil také Kostnici 
a v tamějším kulturním centru jsem byl na 
výstavě „Židovská Kostnice“ (Das jüdische 
Konstanz – potrvá do prosince). Po Kostnic-
kém koncilu v 15. století byli Židé donuceni 
opustit na 400 let město. Až roku 1862 je 
badenský kníže zrovnoprávnil s ostatními 
občany. Místní obyvatelstvo však toto poli-
tické rozhodnutí zpočátku nepřijímalo pozi-
tivně a mocně o něm diskutovalo, protože 
židovská menšina byla spojována s nepři-
způsobivostí, náboženským fanatismem 
a nechutí k integraci. Je nápadné, jak jsou 
tyto argumenty blízké dnešní diskusi o imig-
rantech. „Jak by se Žid mohl stát německým 
občanem?“ psaly kostnické noviny v srpnu 
1862. Nakonec se v Kostnici usadilo pět 
židovských rodin, o dvacet let později jich 
bylo 20 000 a významně přispěly k rozvoji 
města.

Pak ale přišlo 20. století. Když židovské 
obyvatelstvo prchalo před nacismem, přijala 
je řada asijských zemí, třebaže Židé vypadali 
úplně jinak, měli jinou kulturu a jiné zvyky. 
Michael Blumenthal, zakládající ředitel Ži-

dovského muzea v Berlíně a někdejší ministr 
financí USA, zažil jako berlínské dítě křišťá-
lovou noc. Letos v dubnu napsal, jak 
v uprchlících znovu poznává sám sebe: „Jed-
noho pochmurného večera v dubnu 1939 se 
mým rodičům a mně podařilo doslova 
v poslední vteřině uprchnout lodí do Šang-
haje. Město na pobřeží Žlutého moře bylo 
naší záchranou. Starý život jsem nechal za 
sebou a v Asii začal život nový, třebaže 
velmi těžký. Jsem však vděčný, že jsem byl 
přijat.“

Tyto historické aspekty, které začínají už 
v Tóře, nás jako židovskou obec nutí jednat. 
Stále je pro nás bolestivé, že příkaz Tóry 
„ger lo tone – cizince nebudeš utiskovat, 
nebudeš mu působit násilí“, není pro mnoho 
německých občanů univerzálním etickým 
příkazem. Vůči ubytovnám uprchlíků došlo 
k více než 200 útokům a navíc k nesčetným 
či pokořujícím útokům vůči azylantům, 
dokonce proti policistům, kteří museli azy-
lové domy chránit. Odkud se tato enormní 
nenávist bere?

Když se podíváme na statistické rozdě-
lení těchto útoků, zjišťujeme, že k nim čas-
těji dochází ve východním Německu, 
zejména v Sasku. Vedle východního 
Německa leží Čechy, kde sice nedochází 
k fyzickým útokům na uprchlické ubytovny, 
ale k brutálnímu slovnímu napadání. Odpor 
vůči uprchlíkům v Čechách stejně jako ve 
východním Německu jednoznačně chápu 
jako smutný důsledek čtyřiceti let komu-
nismu, který po válce a po šoa vytvořil 
homogenní společnost. Zkušenost s imigrací 
neexistovala a národní izolace kulturní roz-
díly neumožňovala. Co se týče současné 

doby, souhlasím s českým historikem Marti-
nem Šmokem, že lidé mají představu, že 
dějiny jsou u konce a nic dalšího už nepřijde. 
Ale ať chceme nebo ne, bude docházet 
k proměnám.

Myslíme-li evolučně, musíme připustit, 
že xenofobie, strach z cizinců, je nám vlastní. 
Je to prostě tak, že všichni upřednostňujeme 
to, co známe, protože je to méně riskantní. 
Tím byla z evolučního a biologického hle-
diska zajišťována sebeobrana. Ale právě zde 
přichází kultura a náboženství, jež musejí 
reflektovat a zpracovávat biologické 
instinkty. Čím jsme kulturnější, tím více pře-
konáváme přirozené impulsy, včetně xenofo-
bie, strachu z cizího, který máme všichni.

Boj ducha proti biologii není v židovství 
neznámý. Celý systém micvot pečuje o naši 
přirozenost, náš jecer ha-ra – zlý pud, který 

v nás podle rabínské tradice musí zůstat, a to 
tak, že si uchováváme impulsy pro své činy. 
Tyto impulsy však musejí být ovládány. 
Proto každé ráno při šacharitu po birchot 
ha-šachar, ranním požehnání, pronášíme: 
„ve´al tašlet banu jecer ha-ra – kéž nás neo-
vládne zlý pud.“ Neříká se, že by měl být 
zničen. Židovsko-sekulární verzí by byla 
slova Sigmunda Freuda, který napsal, že 
kultura musí přinášet veškerou možnou 
posilu, aby vystavěla zábrany našim agresiv-
ním instinktům, jejichž projevy musí být 
kroceny.

Kulturní vývoj krotí naše evoluční pudy, 
jež nelze zničit, pouze ošetřovat. Mluvíme-li 
už o evoluci člověka, měli bychom zdůraz-
nit, že celé lidstvo vzniklo jen tím, že druh 
Homo sapiens opustil před 50 000 lety 
africký kontinent a rozšířil se do celého 
světa. Za to, že jsme v Evropě, vděčíme 
Africe. Je velmi absurdní, že většina uprch-
líků přišla do Evropy z Afriky, třebaže 
v posledních měsících se hlavní proud pře-
nesl na trasu ve východním Středomoří.

Slyšeli a četli jsme mnoho zpráv, a jistě 
jsme přitom měli těžký pocit, že i mnoho 
spolupracovníků a politiků je bezradných 
a přetížených. K  tomu se přidávají spory 
obcí, krajů a spolkových zemí o náklady, 
které se mohou vyšplhat na deset miliard. 
Celé toto úsilí je navíc narušováno již zmi-
ňovanými útoky pravicových extrémistů. 
Tím více na nás působí povzbudivé příklady 
těch, kdo se pro cizince v Německu dobro-
volně angažují. Největší pomocnou skupi-
nou (přes 40 %) jsou osoby samostatně výdě-
lečně činné, po nichž následují studenti 
(23 %). Ohromilo nás také 12 000 obyvatel 
Islandu, kteří na Facebooku oznámili, že 
zajistí pomoc, ubytování a letenky (12 000 
Islanďanů z celkem 323 000 obyvatel 
Islandu). Také v Beth Shalom jsem slyšel 
o nezištném a aktivním nasazení jednotli-
vých členů i o velkém zájmu angažovat se 
během nového židovského roku v této 
oblasti. Před Roš ha-šana jsem odkazoval na 
konto LH München, na které je možno 
odvést cedaku na Vysoké svátky. Přesto 
nemá zůstat jen u této pomoci. Proto přijde 
přespříští týden na schůzi předsednictva 
zástupce města, který nám nabídne projekt 
vhodný pro naši obec, týkající se uprchlic-
kých rodin s dětmi. Začít chceme nejpozději 
k ohlášenému Mitzvah Day (15. listopadu). 
Aby však nezůstalo u této jednotlivé akce, 
chceme se pokusit tuto iniciativu přibližně 
každé dva měsíce opakovat. Uvidíme, jak se 
nám to bude dařit a co se z toho v tomto 
novém židovském roce vyvine. Neboť jak 
píše již zmiňovaný Michael Blumenthal: 
„Máme nesmazatelnou morální povinnost 
těmto lidem pomáhat – také a právě proto, že 
jsme přesvědčeni o převaze našich západ-
ních hodnot.“

◗ Rabín Tomáš Kučera (komunita Beth Shalom, 

Mnichov, draša pro šacharit Roš ha-šana 5776)

➤

Chešvan 5776 5

Nápisy „Uprchlíci vítáni – nikdo není ilegální“ se 
objevují po celém Německu.
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Nuže, letos do Německa na kolech asi 
tisíc kilometrů až k moři. Takový byl 

plán naší dovolené. Německo, Německo, 
rezonuje mi v hlavě, to je ta země, kde pra-
babičky a prastrýcové a další příbuzní, vlast-
ně všichni až na babičku, opustili náš svět. 
Nezůstalo nic, jen rodinná vyprávění a řádky 
se jmény v archivu památníku Jad va-šem. 
A přece to už je jiná země, to dnešní 
Německo, ne to, co mu babička nemohla 
přijít na jméno. Je to země, kde jsem v zástu-
pu tisíců mladých antifašistů kráčela kolem 
budovy nové synagogy v Drážďanech a nad 
davem se neslo volání smrt neonacismu. 
Kdybychom já nebo babička toužily po něja-
ké satisfakci, tohle by jí bylo blízko. Takové 
je dnešní Německo, je to země, do jejíchž 
uprchlických táborů směřují desetitisíce zou-
falých lidí v naději na nový život. Zní to 
skoro jako vtip.

Na cestu se chystáme společně s Petrou, 
s níž už jsme projely řádný kus světa, pěšky, 
vlakem i stopem, jen na tom kole to pro mě 
bude premiéra. Na takovou vzdálenost roz-
hodně. Nakonec máme zdárně sbaleno 
a zjišťuji, že můj batoh váží víc než mé 
zbrusu nové kolo. Spát plánujeme venku, 
kde jen to půjde.

A už je to tady! Na Labskou cyklostezku 
se napojujeme v Děčíně, projíždíme úchvat-
ným říčním kaňonem přes Českosaské Švý-
carsko a Bad Schandau, míříme k městečku 
Königstein se stejnojmenným hradem trůní-
cím na kopci nad řekou.

Všude míjíme spousty německých cyk-
listů, nemálo z nich jsou senioři, cestují ve 
skupinkách a šlapání do pedálů si usnadňují 
pomocí elektromotorků. Počasí nám i v po -
lovině září přeje natolik, že si dopřáváme 
pauzu na koupání, zdaleka ne naposledy. 
Míjíme Drážďany i s jejich monumentální 
promenádou, které jsme navštívily už mno-
hokrát, a míříme přímo k romantické Míšni, 
vystavěné na skalním ostrohu nad řekou. Na 
to, abychom si ji plně vychutnaly, nám 
vyčleněný půlden ani zdaleka nestačí, jen 
prohlídka staroslavného zámku i s bývalou 
porcelánkou (mimochodem za pomoci 

audio průvodců, jež jsou k dispozici i s čes-
kým výkladem) nám zabere zhruba tři 
hodiny. Poté vyrážíme bez váhání dál na 
sever a opět si užíváme koupačky v Labi. 
K nemalému údivu místních. Jistý postarší 
manželský pár pak zkoumá, zda nejsme 
Holanďanky. Prý pro ta závodní kola a nebý-
valou otužilost. Sympatický omyl, který se 
má během naší cesty opakovat ještě moc-
krát. K večeru se nám kazí počasí a v měs-
tečku Radebeul už vyloženě leje. Smráká se, 
nocovat pod širákem se nedá, tak nám 
nezbývá, než se poohlédnout po nějakém 
noclehu. Jde to ztuha, je po sezóně, místní 
angličtinu zrovna neovládají (inu, východ) 
a co se naší němčiny týče, ta od střední školy 
notně zarezla. Nakonec dostáváme tip na 
mládežnickou ubytovnu, nicméně vítr a déšť 
zuří natolik poctivě, že bereme zavděk prv-
ním zahradním altánkem u cesty. Ráno vyrá-
žíme časně a zastavujeme se na prvním 
„odpočívadle“ u cyklostezky, chladnou noc 
přebíjíme trampskou snídaní a horkou čer-
nou kávou. Okolo se pasou koně a nezbývá 
než zkonstatovat, že jejich nocležiště z hli-
níkových profilů a plachtoviny bylo jistě 

útulnější než to naše. A už si to zase svištíme 
směrem na městečko Thograu.

V našem cíli si samozřejmě napřed sko-
číme „na jedno“ do hostince v podhradí 
a pak se už jen potulujeme uličkami historic-
kého města, obdivujeme zámek i s příkopem 
a jeho medvědími strážci, muzeum Martina 
Luthera, jedno z mnoha po cestě, prohlížíme 
si památníky na setkání sovětských a spoje-
neckých vojsk na Labi v květnu 1945. Máme 
štěstí a můžeme si poslechnout zkoušku na 
varhanní koncert v protestantském kostele 
hned za zámkem. Připozdívá se a my putu-
jeme dál. Nakonec jsme se utábořily v kempu 
na břehu Labe, na dohled od větrného mlýna 
přestavěného na luxusní rezidenci. Na 
obzoru svítí tisíci světel chemická továrna 
nebo snad rafinérie.

Další den dorážíme do Magdeburku, je to 
poprvé, co i s batohem ujedu na kole víc než 
sto kilometrů za den, pro mě velké vítězství, 
pro Petru rutina. Podivujeme se tomu, jak je 
možné, že ani ne sto metrů od magdebur-
ského dómu stojí ohavná panelová budova 
(inu, východ) a z druhé strany naopak obdi-
vujeme laškovný, křivolaký a barevně křik-
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Řeka byla a je cestou.

Hamburk: pohled z mola.

Otužilé Holanďanky 
a všudypřítomní uprchlíci 
Zápisky z cesty po Německu
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na cestě

lavý blok domů vystavěný podle návrhu 
architekta Hundertwassera. Nocujeme pár 
ki   lometrů za Magdeburkem na cykloodpočí-
vadle, kterých je po cestě nepřeberně 
a k tomuto účelu vypadají jako stvořená. 
Ráno se „u nás“ zastavuje penzista na kole, 
briskně uvolňujeme místo na odpočívadle 
a zveme ho pod střechu, pán se omlouvá, ať 
prý se nedáme rušit a spíme dál. Ochota 
a zdvořilost jsou tu běžné.

Další zastávkou je Wittenberg. Prohlídka 
Lutherova muzea se zdá být téměř povin-
ností. Až tady si člověk plně uvědomí, kolik 
z dnešního Německa se zrodilo před čtyřmi 
sty lety ve Wittenbergu, jak toho dobrého – 
optimismus ve víře a v pravém smyslu slova 
sociální cítění a program proti chudobě, ale 
i toho neblahého. Expozice nezamlčuje ani 
Lutherovy antisemitské traktáty, ani to, jak 
se této temné stránky jeho díla později chy-
tila nacistická propaganda. Bolestí univerzit-
ního města jsou drahé pivnice, nakonec 
nalézáme jedu zapadlou „dělnickou čtyřku”, 
kde zaháníme svou vpravdě nestřídmou 
a ne-protestantskou žízeň.

Jedeme na sever, všude je neskutečně 
utěšená zemědělská krajina. Ve Wittenbergu 

jsme dospěli k závěru, že nám nezbývá, než 
si dlouhou cestu trochu zkrátit. Počasí nám 
nepřeje a z malebného německého venkova 
jsme už po asi sedmistech kilometrech viděli 
tolik, že toužíme rychleji se přesunout do 
krajin bližších k moři. Nasedáme na regio-
nální vlak mířící do Hamburku, čímž jsme si 
ušetřily asi dvě stě kilometrů.

V Hamburku na hlavním nádraží nás, 
jako ve správném velkoměstě, okamžitě 
zachvacuje neuvěřitelný shon. Uvyklé na 

liduprázdné venkovské roviny jsme docela 
v šoku. Nemůžeme si ale nevšimnout pre-
cizní organizace pomoci uprchlíkům. Tam, 
kde Praha disponuje jen několika nadšenci 
z aktivistické a squaterské scény (autorka 
zná prostředí osobně), tam mají Němci týmy 
složené jak z levicových aktivistů, tak z pro-
fesionálních zdravotníků a záchranářů, 
a v neposlední řadě tu působí dobrovolníci 
z řad naturalizovaných Němců původem ze 
Sýrie, Íránu, Afghánistánu a dalších zemí. Ti 
všichni nosí reflexní vesty se jménem 
v latince a arabštině nebo farsí, vítají u při-
jíždějících vlaků uprchlíky, řadí je za sebe 
a odvedou ke stanům, kde se jim dostane 
informací, občerstvení, případně ošetření, 
a pak jim buď nabízejí přespání či vyřízení 
jízdenek do dalších zemí.

Zaznamenávám hlouček žen v šátcích 
postávajících kolem aktivisty, který má na 
tyči nápis „Sweden“ v několika jazycích. 
Vše působí uvolněně, nikdo nikoho nena-
hání. Kdo chce, může zůstat, kdo chce 
pokračovat v cestě, je mu to rovněž umož-
něno. Mezi policií, nádražní ochrankou 
a aktivisty, zdá se, panuje dohoda o vzájem-
ném nepřekážení si v práci. Policie nikoho 
nelustruje, jen postává opodál. Necháváme 
si od aktivistů poradit, kudy nejrychleji do 
St. Pauli, rozptylujeme jejich obavy, zda 
nejsme uprchlice a nepotřebujeme pomoci, 
a vyvracíme obligátní legendu o Holanďan-
kách na cestách.

Ujíždíme přes Kennedybrücke do St. 
Pauli. V tamním squatu Rote Flora se máme 

nakontaktovat s někým, kdo by nás nechal 
přespat, buď přímo uvnitř, nebo u sebe. 
Bohužel, aktivistická siť nezafungovala, 
obrátily jsme se na ni příliš pozdě a dorazily 
dříve, než se podařilo cokoliv vyjednat. 
Necháváme se jen zevrubně informovat 
o situaci Romů v církevním azylu v kostele 
u Sv. Michala, jak nás žádají kolegové akti-
visté z ČR, a vyrážíme sehnat levné 
ubytování.

Je to ale beznadějné! V Hamburku pro-
bíhá hudební festival „Reeperbahn“, hostely 
jsou plné do posledního místečka a na hotel 
nám kapsy nestačí. S blížící se nocí ujíždíme 
zpátky na nádraží a vyrážíme vlakem k moři 
do Cuxhavenu, kde snad bude levněji a uby-
tování bude dostupné, vždyť hlavní sezóna 
je už za námi!

Cuxhaven nás vítá nočními neony, mže-
ním, mlhou od moře a hlubokou nocí. Nad 
navigací, co nás měla bezpečně dovést do 
„Jugendherberge“, po druhém průjezdu prů-
myslovou čtvrtí lámeme hůl a uléháme na 
první suché místo.

Ráno káva a croissant na pumpě a vydá-
váme se objevovat Cuxhaven. A že je toho 
hodně k vidění! Námořní muzeum, zámek 
a zahrada, promenáda u moře, most Alte 
Liebe, dřevěný maják „Kugelbake“ a mnoho 
dalšího. Nemůžeme vynechat procházku po 
pláži, i když zima je taková, že koupání 
zamítáme, ale jen těsně. Nakonec se zastavu-
jeme v rybářském doku, kde je bezpočet 
restaurací s rybími specialitami a nám je 
jasné, že na ně budeme vzpomínat hodně ➤

➤

Chešvan 5776

Zelená citadela v Magdeburku, poslední projekt Friedensreicha Hundertwassera.

7

Martin Luther byl rozporuplná osobnost. Němci to 
vědí.
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dlouho. To nejsou ryby, ale kulinární šupi-
naté básně v nálevu či remuládě!

Pozdě odpoledne vyrážíme po labské 
stezce zpět na jih k Hamburku. Jedeme po 
cestách zbudovaných za protizáplavovými 
hrázemi a podél nás se po Labi sunou zaoce-
ánské lodě vyšší než činžovní domy a vypadá 
to, jakoby pluly travou. Naši stezku protínají 
výběhy pro ovce. Zde se totiž svahy protipo-
vodňových hrází nesečou, nýbrž pěkně eko-
logicky vypásají. Ovečky vypadají stejně 
roztomile, jako ona slavná Shaun, nicméně 
to, co vytrousily na cyklostezce, už tak roz-
tomile nevypadá. Kličkuji, jak se dá, a v du -
chu slibuji pomstu v podobě šťavnaté sko-
pové pečeně, na níž si pochutnám, jen co 
dorazíme domů. Počasí je čím dál tím příšer-
nější, až nakonec leje jako z konve, nocu-
jeme tedy v hotelu v obci Neuhaus asi 40 
kilometrů od Cuxhavenu – 48 eur za noc 
není mnoho a potřebujeme se usušit. Majitel 
je sympatický pán ve středních letech, kola 
nám schovává ve své vlastní garáži a táže se, 
zda jsme z Holandska.

Přes noc se počasí naštěstí umoudřilo 
a ráno startujeme jízdu směr Hamburk, stále 
po stezce, stále se zaoceánskými kolosy po 
levé ruce. Doufáme, že v naší cílové destina-
ci stihneme spoj ve čtvrt na sedm do ČR, 
a tak ženeme kola, co to dá. Později zjišťuji, 
že je z toho můj osobní cyklistický dálkový 
rekord. Míjíme vyhlídkové restaurace, větr-
né mlýny a rozsáhlé ovocné sady, po stupně 
se blížíme k Hamburku. Zdá se, že budeme 
mít rozumnou časovou rezervu, jenže ouha, 
předměstí Hamburku je neskutečně spletité 
a my jsme na jiné straně řeky než nádraží. Po 
delším bloudění zpovídáme řidiče kamionu. 
Z těch málo mostů, co přes Labe vedou, není 
ten nejbližší přístupný cyklistům. Podle in-
strukcí od kamioňáka míříme k labskému 
tunelu, křižujeme čtvrti plné skladů, chladí-
ren a překladišť, nacházíme most, který je 
cyklistům přístupný, ale ouha, je právě vy-
zdvižen a pod ním se sune loď. Čekáme, trvá 
to a nám dochází, že to asi nestihneme. Naší 
nervozity si všímá bělovlasý pán na kole. 
Dáváme se do řeči, pán nám vysvětluje cestu 
a rovnou říká, že pojede kus cesty s námi, že 
je to tu spletité a že to samy nenajdeme. 
Neodporujeme a musíme po pár minutách 
uznat, že má pravdu. Protahuje nás několika 
přístavními ulicemi, ošklivým podchodem, 
o kterém říká, že je nejnebezpečnější v Ham-
burku a že on sám tam nechodí, ale když 
spěcháme, tak prý udělá výjimku. Mnoho-
krát mu děkujeme. Nakonec se dostáváme 
k tunelu pod Labem. Čas odjezdu vlaku mi-
nul a nálada je nedobrá. Projíždíme večer-
ním Hamburkem k nádraží, abychom zjisti-
ly, že vždycky může být hůř. Všechny spoje, 
kde berou kola, jsou beznadějně vyprodané 
a místenky jsou pro cyklisty povinné. Paní 
za přepážkou navrhuje spoj v 8.28 ráno, za-
tímco my jsme původně doufaly v čas 4.25. 
Vypadá to na dlouhou noc. Parkujeme kola 

k zábradlí, nakupujeme v nádražním super-
marketu, usedáme k batohům na celtu 
a pouštíme se do improvizované večeře.

Za chvíli je u nás aktivista v reflexní ves-
tičce, podle jmenovky Jusuf, a zkouší se 
s námi dát do řeči v arabštině. Anglicky 
vysvětlujeme, že jde o omyl, že nekempu-
jeme v hale, protože bychom byly uprchlice, 
ale proto, že nám ujel vlak a další pojede za 
deset hodin. Jusufova společnice, aktivistka 
ve vestě, se směje a ukazuje na naše kola. 
Nevím, co si povídají, ale teprve potom 
udělá Jusuf mezinárodně srozumitelné gesto. 

Plácne se do čela a se smíchem odchází za 
svými povinnostmi. Naproti nám sedí na 
zemi mladá žena v šátku, má sebou manžela 
a dítě snad šestileté, podlaha je studená, 
takže po chvíli úvah jim Petra nese moji 
alumatku. Vždyť už ji podle všeho stejně 
nebudu potřebovat. Paní děkuje, asi arabsky, 
ale její úsměv je nad tisíc slov. Chvíli poté 
k nám přichází mladý muž, představuje se 
jako Abdul a přináší nám deku, domluva je 
hodně složitá. Abdul umí jen pár slov ang-
licky a německy, ale vytahujeme bloček 
a kreslíme, co se dá. Abdul usedá k nám 
a postupně si vysvětlujeme, kdo je odkud. 
Abdul je z Afghánistánu, z provincie Kan-
dahár a v Německu je měsíc, prý chodí na 
nádraží pomáhat ostatním uprchlíkům. Vyta-
huje mobil a představuje nám svoji rodinu. 
Tvrdí, že pochází ze šesti dětí, následují 
obligátní selfíčka, ptá se po našem vzájem-
ném vztahu. Trochu neupřímně ho přesvěd-
čujeme, že jsme sestry. Informaci nadšeně 
vítá a nabízí bratry jako ženichy, situaci ale 
promptně obrací v žert. Zveme Abdula na 
naše sušenky, on dává do placu balení lenti-
lek. Vydávám se zjistit podrobnosti k našemu 
spoji, a je to katastrofa, vše je vyprodané, 
mezinárodní vlaky stojí hotový majlant. 
A tady vstupuje do hry Jusuf. Když vidí, jak 
se s dámou za přepážkou těžko dohaduji 
svojí zrezlou jidiš špikovanou němčinou, 
přistupuje a bezvadnou němčinou i angličti-
nou zachraňuje situaci. Vysvětluje, že 
s rezervací spojů je to složité a že doporu-
čuje cestovat regionálními vlaky, které 

rezervaci nevyžadují a navíc vyjdou dobře 
o třetinu levněji. Že prý to radí i uprchlíkům. 
Společně pak přes automat kupujeme lístky 
na ranní spoj v 6.28. Vřele děkuji a Jusuf už 
si musí jít zase po své práci. Přijíždí totiž 
vlak a vystupují další běženci.

Za noc se odehraje ještě jeden humorný 
moment. Nad ránem přichází pán v klo-
bouku a obleku, podle řeči rodilý Němec, 
a z obrovské tašky plné hamburgerů z neda-
lekého McDonaldu rozdává všem utečen-
cům. Na tváři se mu při tom zračí výraz 
Santa Klause. Snaží se podarovat i nás, a my 
promptně vysvětlujeme, že nejsme na útěku. 
Zdá se, že to chápe a na chvíli na štědrost 
rezignuje. Když se ale o pár minut později 
probudíme z dřímoty, stejně nám po boku 
leží hamburger a pixla hranolek. 

Samozřejmě nejsou všichni kolemjdoucí 
jenom příjemní a nápomocní. Za noc pro-
chází halou několik skupinek mužů v národ-
ních krojích, bílé ponožky, kalhoty ke kole-
nům, kšandy s mostem a tralaláky se 
štětkami, cosi křičí a směrem k uprchlíkům 
i k nám činí urážlivé posunky. Později se 
dozvídáme, že v Hamburku probíhal kromě 
hudebního i folklorní festival, a toto byli 
patrně jeho účastníci.

Ráno nasedáme na vlak a míříme domů, 
čeká nás deset hodin cesty a trojí přesedání. 
Hned na české straně kousek za Bad Schan-
dau doplňujeme pivní deficit. Pivo by mi 
opravdu chybělo, kdybych musela tuhle zemi 
opustit, a není to úvaha úplně nereálná. Je to 
už nějakou chvíli, co jsem si jako podvratný 
aktivistický a židovský element a nepřítel 
bílé rasy vysloužila políčko slávy na white-
media a možná bych si v Německu zvykla 
snáz než v Izraeli – v zemi, kterou jsem letos 
navštívila rovněž, která z mého srdce nikdy 
nezmizí, ale kde bych si zvykala jen těžko. 

◗ Text a foto: Rosa Bauerová

Říjen/listopad 2015
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Praktické rady 
pro naše cestovatele:
 Neklejte v jidiš, tady tomu budou ro-

zumět. Sice jen zčásti, ale raději se 
toho vyvarujte.

 Nevím, jak nebýt za uprchlíka. Asi 
nespat venku a nespat po nádražích. 
Pak vám nepomohou ani kola v ceně 
levnějších automobilů a sportovní 
oblečení. Budete uprchlík/uprchlice 
a basta. Nebo Holanďan.

 V sítích supermarketů Aldi neplatí me-
zinárodní karty VISA ani Mastercard.

 V bývalém východním Německu 
jsou všichni kromě mladých na štíru 
s angličtinou.

 Pivo v hospodách je na naše poměry 
nehorázně drahé, a to, které se seže-
ne v supermarketech v lahvích a ple-
chovkách, mi zase přijde nehorázně 
slabé. Ale vězte, že doma (v Izraeli) je 
v tomto ohledu mnohem mnohem hůř.

V Hamburku, tak jako jinde v Německu, mnoho míst-
ních uprchlíky vítá a nabízí jim pomoc.
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Ve třicátých a čtyřicátých letech 20. sto-
letí zaplavila celý svět vlna uprchlíků. 

Lidé se zoufale snažili dostat do bezpečí. 
Některým se to podařilo, jiným bohužel ne. 
Mnohé země se přísunu uprchlíků bránily, 
stejně jako se tomu děje právě dnes. 
Podstatnou roli však sehrály mezilidská soli-
darita a pomoc, které šly mimo oficiální 
cesty konzulátů, kvót a programových pro-
hlášení. Jednou z organizací, které pomáhaly 

Židům dostat se ze zemí, kde jim hrozilo 
bezprostřední nebezpečí, byla nadace Nan-
senova pomoc (norsky Nansenhjelpen).

Fridtjofa Nansena (10. 10. 1861 – 13. 5. 
1930) zná většina z nás jako polárníka, obje-
vitele a majitele lodi Fram, méně známá je 
však jeho vědecká, politická a humanitární 
činnost. Po první světové válce se Nansen 
aktivně podílel na repatriaci válečných 
zajatců a angažoval se v pomoci uprchlíkům. 
Roku 1920 byl Nansen jmenován vrchním 
komisařem pro uprchlictví při Společnosti 
národů a prosadil zavedení tzv. Nansenova 
pasu pro uprchlíky bez státní příslušnosti. 
Aktivně se podílel na řešení humanitární 
krize, která vznikla v průběhu řecko-turecké 
války, a inicioval výměnu tureckých a řec-
kých občanů ze zabraných oblastí. Za svoji 
humanitární a mírovou činnost obdržel roku 
1922 Nobelovu cenu za mír.

Po smrti Fridtjofa Nansena pokračoval 
v započaté humanitární práci jeho syn Odd, 
který roku 1937 založil organizaci Nanse-
nova pomoc (Nansenhjelpen). Odd Nansen 
se domníval, že by Norsko mělo pokračovat 

v humanitární práci, kterou započal jeho 
otec, a založil tedy organizaci, jejímž cílem 
bylo mimo jiné usnadňovat uprchlíkům zís-
kání azylu v Norsku, pomoc s hledáním 
zaměstnání či případnou administrativou, 
která se pojila s jejich dalším legálním 
a později také nelegálním vycestováním do 
zahraničí (například do Ameriky, Kanady, 
Švédska). Organizace se však nevěnovala 
pouze zahraničním uprchlíkům. Několik 
akcí mířilo na pomoc obyvatelům severního 
Norska, kteří přišli o své domovy během 
obsazení severních oblastí německou armá-
dou v roce 1940.

Příjmy organizace tvořily zejména dary 
mecenášů a peníze získané veřejnými sbír-
kami: například během takzvaného Týdne 
Nansenovy pomoci účelová sbírka určená 
k financování letního pobytu dětí z rakous-
kých židovských rodin v roce 1938. Vybrané 
prostředky sloužily zejména k pokrytí admi-
nistrativních poplatků spojených s přijímá-
ním nových uprchlíků (organizace odváděla 
státu 1000 norských korun za přijatého 
uprchlíka) či finanční pomoc lidem, kteří 
byli ochotní stát se jejich garanty.

Židovští uprchlíci měli situaci ztíženou, 
protože z pohledu norského státu se nejed-
nalo o politické uprchlíky. Leif Ragnvald 
Konstad, vedoucí vrchní pasové kanceláře 
norského Ministerstva zahraničí, se roku 
1938 nechal slyšet, že „Norsko není žádný 
Přistěhovalcov“, a jeho úředníci byli v posu-
zování žádostí o udělení azylu velmi přísní.

Již v průběhu roku 1938 navštívili někteří 
delegáti Nansenovy pomoci Českosloven-
sko, aby zmapovali situaci a zajistili pod-
mínky pro „polní kancelář“, která vznikla na 
konci února roku 1939. V té době dorazili do 
Prahy Odd Nansen s manželkou Kari 
a sekretářka Tove Filsethová. Společně 
s nimi přijel i vedoucí pasové kanceláře 
Ministerstva zahraničí Konstad. Na místě 
měli vybrat zhruba 200 dospělých a asi 
37–39 dětí (podle různých pramenů a vzpo-
mínek; archiv nadace byl v roce 1942 z bez-
pečnostních důvodů zničen), kterým bude 
umožněno vycestovat do Norska; vyšší 
kvótu organizaci bohužel Ministerstvo 
zahraničí neudělilo. Nejednalo se pouze 

o československé občany, velkou část tvořili 
také rakouští a němečtí občané, kteří se ocitli 
v ohrožení. Mnozí z těch, kteří vycestovali, 
byli Židé, ale Nansenova pomoc se nesou-
středila pouze na ně, víza dostávali i komu-
nisté, socialisté či kvakeři.

Mezi Čechoslováky, kteří díky Nanse-
nově nadaci našli přechodné útočiště v Nor-

sku a měli to štěstí, že přežili útrapy druhé 
světové války, uveďme pozdější významné 
norské psychiatry Lea Eitingera a Bertholda 
Grünfelda, amerického lékaře Edgara Brich-
 tu či architekta Ottu Eislera. Všechny tyto 
osobnosti svou poválečnou činností proká-
zaly nezdolnost lidského ducha a inteli-
gence: Leo Eitinger přežil koncentrační 
tábor (kde mimo jiné ošetřoval budoucího 
nositele Nobelovy ceny Elieho Wiesela) 
a stal se jedním z nejvýznamnějších nor-
ských psychiatrů – podílel se mimo jiné na 
ustavení diagnózy posttraumatická stresová 
porucha. Berthold Grünfeld se rovněž vrátil 
do Norska a věnoval se psychiatrii a sexuo-
logii. Edgar Brichta, jehož příběh byl zachy-
cen v knize Deváté dítě, působil jako lékař 
v Kanadě. Otto Eisler (jehož bratru Hugovi 
se podařilo uprchnout do neutrálního Švéd-
ska, kde bohužel zemřel na infarkt) také 
neunikl koncentračním táborům, jako archi-
tekt ovšem navázal na svou předválečnou 
činnost a do značné míry utvářel podobu 
dnešního Brna.

Všichni tito lidé přežili díky snaze něko-
lika málo osob, které dokázaly daleko citli-
věji než oficiální struktury zareagovat na 
politickou situaci. Zákonitě se vnucuje 
otázka, kolik Židů a dalších ohrožených 
skupin mohlo přežít, kdyby podobnou empa-
tii a prozíravost projevily i celé státy. 
(O paralele s dnešní situací uprchlíků se asi 
ani zmiňovat nemusíme…)

◗ Barbora Antonová, foto: archiv HL-senteret 

a Thomase Mautnera 

Nansenhjelpen, pomoc ze severu

Odd Nansen jako příslušník norského odboje prošel 
koncentračním táborem Sachsenhausen.

Dvě z dětí, které našly azyl v Norsku, Ilse a Thomas 
Mautnerovi, se svojí norskou pěstounkou Gunnhild 
Skreovou.

Tématu Nansenovy nadace se 
věnuje výstava, která byla v srp-
nu k vidění v budově bývalé synagogy 
v Lomnici. Výstavu skládající se z devíti 
přenosných oboustranných panelů (česká 
a anglická verze) organizátoři rádi zapůjčí 
do škol a kulturních a veřejných institucí.

Kontakt: Okrašlovací spolek pro Lom-
nici a okolí, Barbora Antonová, barbora.
antonova@gmail.com, 732 632 019.
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Před sedmdesáti lety vstoupili do 
koncentračního tábora Osvětim-
-Březinka vojáci Rudé armády 
a osvobodili zbývajících šest tisíc 
lidí. Osvětim nebyla nejvražedněj-
ším ze všech vyhlazovacích táborů. 
Ale protože sloužila zároveň jako 
místo likvidace i nucené práce, 
zůstal tu poměrně velký počet 
vězňů, kteří přežili a mohli vyprá-
vět, a vytvořili tak z Osvětimi syno-
nymum pro holocaust.

To, jak si dnes tento tábor připomínáme, 
se velmi liší od Osvětimi před sedmdesáti 
lety. Příběhy, jež slyšíme, pasují do uspořá-
daných, uhlazených rámců melodramatu, 
hrdinství, monstrozity a kolaborace. Sedm-
desáté výročí je příležitostí k reflexi způ-
sobu, jímž o holocaustu uvažujeme.

Pohled na svědectví týkající se genderu 
a sexuality přitom ukazuje, že dějiny Osvě-
timi neodpovídají jednoduchým černobílým 
kategoriím. Jako historička holocaustu se 
často setkávám s generalizacemi. Dokonce 
i někteří z mých studentů označují vězeň-
kyně nucené k poskytování sexuálních 
  služeb v táborových nevěstincích jako „aso-
ciální“. Vězeňští funkcionáři bývají vní   -
máni jako „právem nenávidění kolabo-
ranti s Němci“. Na univerzitě při 
vy       učování mohu takové postoje jemně 
rozptýlit tím, že ukážu, jak jsou moralizu-
jící a zatížené genderovými předsudky, 
jak izolují dějiny holocaustu do pohodl-
ných černobílých kategorií zavedených 
poválečnou společností. Ale to jde jen 
u hrstky mých studentů.

To, jak vnímáme koncentrační tábory 
a holocaust, má základ v dominantních 
narativech přeživších. Mnoho let po válce 
byl master narativ určován politickými 
vězni. V devadesátých letech jej převzali 
židovští přeživší. Obě tyto skupiny byly 
velké, vzdělané, jejich příslušníci pocházeli 
ze střední třídy. Samozřejmě ne všichni pře-
živší patřili k střední vrstvě i po válce, ale 
téměř u všech, kdo podali svědectví, tomu 
tak bylo. V důsledku toho nešlo vyprávět 
alternativní příběhy nebo takové, které by 
byly s předchozími v rozporu. Svědectví 
těchto marginalizovaných „asociálů“ – 
homosexuálů či žen nucených pracovat 
v táborových nevěstincích – existuje mimo-

řádně málo. Zná je jen hrstka odborníků. 
Slavná zpráva dvou česko-židovských poli-
tických vězňů, Oty Krause a Ericha Schöna 
(později Kulky), z roku 1946 s názvem 

Továrna na smrt ukazuje vznik určitých způ-
sobů rámování osvětimských příběhů. Jejich 
diskuse o homosexualitě a nucené prostituci 
daly zrod genderově zatíženým, moralizují-
cím představám o společnosti v koncentrač-
ních táborech.

Kraus a Kulka strávili v Osvětimi přes 
dva roky v zámečnické pracovní jednotce. 
Mohli se pohybovat po celém táborovém 
komplexu a zároveň pracovali pro odbojové 

hnutí a podařilo se jim pašovat ven infor-
mace o masovém vraždění. Jejich kniha 
obsahuje výroky jako: „Růžový trojúhelník 
nosili ‚teplí bratři‘ (Schwule Brüder), lidé 

věznění za pohlavní zvrácenost, homose-
xualitu. V táboře se jim naskytla skvělá 
příležitost, aby zneužili co největšího 
počtu mladých hochů.“ Tato poznámka 
zakrývá skutečnost, že téměř všichni 
muži, zatčení pro homosexuální chování 
(§ 175 Říšského trestního zákoníku se 
týkal jen mužů; lesby byly persekvovány 
jako „asociálové“ či „zločinci“), se nachá-
zeli na dně táborové hierarchie a byla 
u nich hrozivě vysoká úmrtnost.

Sexuální vztahy mohla mít jen úzká 
společenská elita, někteří z vězeňských 
funkcionářů. Tito muži měli sex s muži, 
protože tábory byly monosexuální, nikoli 

nezbytně proto, že by byli gayové; sex s pří-
slušníky stejného pohlaví byl jediný sex, 
který měli k dispozici (kromě návštěv tábo-
rového nevěstince, vyhrazeného jen elitní 
hrstce „árijských“ vězňů). Vybírali si mla-
distvé, kteří nebyli schopni sami čelit brutál-
nímu systému, jenž v táborech panoval, a za 
sex jim nabízeli ochranu. Bylo tomu tak 
i proto, že mladí chlapci jsou kódováni jako 
femininní.

Říjen/listopad 201510

Vězňové, kteří se do koncentračních táborů dostali kvůli homosexualitě, bývali označeni růžovým trojúhelníkem. 
Právě tím se inspirovali autoři amsterodamského památníku, tzv. Homomonumentu (foto: Wikipedia, Adam 
Carr) i pamětní deska v Buchenwaldu (foto: Wikipedia, Gorodilova).

➤

Jak si máme pamatovat

Osvětim?
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polemika

Je mnoho, co lze analyzovat u těchto 
často násilných sexuálních směn, a co se 
týče tématu konsensu. Ale tady mi jde o opo-
vržení, které najdeme v téměř všech svědec-
tvích přeživších. Vězňové, kteří praktikovali 
stejnopohlavní sexuální aktivity, byli často 
považováni za hrozivé, stejně jako další, 
násilné aspekty táborů. To tvoří paralelu 
k podobným výrokům o ženách v táboro-
vých bordelech či ženách zatčených kvůli 
prostituci. Dokonce i bolestně krásná kniha 
Taková krásná neděle (do češtiny nikdy 
nepřeložená Quel beau dimanche!) od Jorge 
Semprúna obsahuje brutální, odsuzující 
poznámky o ženách nucených k prostituci 
v Buchenwaldu.

Většina homosexuálů a „asociálů“ Osvě-
tim nepřežila. Pokud přežili, nejenže jim 
byly upřeny jakékoli reparace, ale často 
museli čelit nové persekuci. Kulkovy 
a Krausovy poznámky jsou o to znepokoji-
vější. Proč lidé, kteří svědčili o vraždění 
tisíců, o vražedné všednosti, kteří se statečně 
zapojili do odbojové sítě v táboře, verbálně 
snižovali své spoluvězně?

Vysvětlení spočívá v logice naší lidské 
společnosti. Lidé si své mravní kodexy pře-
nášejí i do nejkrajnějších okolností; rozlišují 
a vytvářejí společenské roz-
díly, aby ze sebe měli lepší 
pocit. Erich Kulka a Ota 
Kraus aplikovali mravy, jež si 
zvnitřnili v homofobní evrop-
ské společnosti počátku 20. 
století. Sexualita je jedním 
z nejvýraznějších ukazatelů 
toho, jak ta která společnosti 
projevuje své nejzásadnější 
hodnoty – a proto je nutné se 
těmito výroky bývalých vězňů 
vážně zabývat, jakkoli jsou 
nepohodlné.

Společnosti často označují 
ty, kdo porušili zásadní kódy 
chování, jako sexuální devianty. Během 
holocaustu byl tento mechanismus uplatňo-
ván například na vězeňské dozorkyně. Jejich 
oběti je vnímaly a později popisovaly jako 
nestvůry. Lidé snadněji přijímají, chovají-li 
se násilně muži, ale brutalitu páchanou 

ženami vnímají jako abnormální. Přesně 
jako média popsala Lynndie Englandovou, 
americkou vojačku, jež zneužívala vězně 
v Abú Ghraib, jako bestii, tak přeživší, 
včetně Oty Krause, vnímali dozorkyně jako 
nestvůry s abnormálním sexuálním apetitem 
nebo jako lesby.

Když si v databázi více než 52 000 
pamětnických vyprávění židovských pře-
živších, spravované USC Shoah Foundation 
(u nás zastoupena v Centru Malach), vyhle-
dáte slovo „homosexualita“, najdete jen 
očité svědky vzpomínající s homofobním 
odporem na setkání s gayi a na homosexu-
ální styk druhých. Samozřejmě že mezi 
oběťmi holocaustu byli gayové deportovaní 
jako Židé a je pravděpodobné, že byli i mezi 
těmi, kdo vyprávění poskytli. Ale mezi 
těmito 52 000 rozhovory nenajdeme ani 
jediný, v němž by se přeživší identifikoval 
jako gay. Inscenace poslední scény těchto 
rozhovorů – kdy jsou přeživší ve společnosti 
manžela/manželky, dětí a vnoučat – vytvo-
řila scénář, podle nějž je úspěch cosi výlučně 
heterosexuálního, což znemožnilo vyprávět 
příběh o šťastném queer životě.

Heteronormativní rámec zabránil tazate-
lům v tom, aby do přeživších dloubali a ptali 

se na toto téma, i když se jim nabízelo. Také 
bránil přeživším, aby se identifikovali jako 
gayové, a to přesto, že většina rozhovorů 
byla pořízena v letech 1994 a 2000. Bylo 
pořízeno jen šest rozhovorů s lidmi, kteří 
byli persekvováni jako gayové, vesměs ne-
Židy; rozhovory s nimi byly pořízeny nezá-
visle na rozhovorech s židovskými 
přeživšími.

Tyto příběhy mohly být shromážděny, ale 
jsou nenávratně ztraceny. To, že největší 
a skvělá sbírka orální historie přeživších 
holocaustu popisuje homosexualitu výhradně 
jako odpudivý, násilný a obecně hrozivý 
aspekt koncentračních táborů, navíc zna-
mená, že homofobní příběhy budou v té či 
oné podobě přetrvávat.

Dnes už nejsme schopni vytvořit kánon 
marginalizovaných hlasů. Můžeme – a měli 
bychom – si však klást otázky týkají se 
vynechávek a protimluvů v osvětimských 
memoárech a historiích. Tím, že budeme 

přemýšlet o tom, co chybí, můžeme vytvořit 
méně moralizující a zároveň inkluzivnější 
minulost.

Když se studenty probírám zásadní knihu 
Hermanna Langbeina Lidé v Osvětimi 
(Menschen im Auschwitz) – produkt Langbe-

inovy angažované existence coby rakous-
kého komunisty, interbrigadisty, politického 
vězně v Osvětimi, v šedesátých letech pak 
jednoho z klíčových svědků a organizátorů 
Frankfurtského procesu –, diskutuji se svými 
studenty Langbeinovy homofobní pasáže. 
Jak jim porozumět a jak je spojit s naším 
obdivem k Langbeinovi? Proč je najdeme 
bez jakéhokoli komentáře v anglickém pře-
kladu z roku 2004 vydaném renomovaným 
nakladatelstvím University of North Caro-
lina Press? Na tyto otázky neexistují snadné 
odpovědi. Ale tím, že o nich budeme pře-
mýšlet, můžeme zabránit uhlazování toho, 
čím Osvětim byla, a vzpomínat na její oběti 
v jejich rozdílnosti.

Lidé se mne často ptají, jaký je odkaz 
holocaustu. Obvykle vysvětluji, že ze šesti 
milionů zmasakrovaných neplyne žádné 
morální poučení. Chceme odkaz, protože 
pochopit tuto negaci je těžké. Když vyprá-
víme holocaust jako spásný příběh, dáme mu 
smysl, a to nám umožňuje cítit se lépe.

Další kniha, kterou Kulka a Kraus 
napsali, se jmenuje Noc a mlha (v němčině 
Massenmord und Profit). Zabývá se způ-
soby, jimiž německý průmysl v rámci pro-
gramu Vernichtung durch Arbeit vydělával 
na nucených pracích miliónu vězňů. Až po 
roce 2000 uznaly velké německé podniky 
svoji odpovědnost a zaplatily reparace těm, 
kdo kdysi konali nucené práce a byli dosud 
naživu. Jak tak přemýšlím o těchto otázkách, 
napadá mne, že snad přesto existuje odkaz 
lidí z Osvětimi: vytváření inkluzivnějších 
a méně moralizujících dějin; vytváření místa 
pro mnoho různých obětí holocaustu; usilo-
vání o lepší, sociálně spravedlivou společ-
nost; a začít u sebe sama.

◗ Anna Hájková. 
Originál vyšel 27. ledna 2015 v Open Democracy. 

Redakce děkuje za povolení k překladu. 

Chešvan 5776

Hlasy vězeňkyň, nucených k poskytování sexuálních 
služeb v táborových nevěstincích, patří mezi ty margi-
nalizované (ilustrační foto: www.ww2resource.word-
press.com).

Budova táborového nevěstince v koncentračním táboře Mauthausen 
(foto: Wikipedia, Bundesarchiv Bild 192-174).
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Dr. Anna Hájková (1978) je odbor-
nou asistentkou (assistant professor) pro 
moderní evropské kontinentální dějiny 
na University of Warwick ve Velké Bri-
tánii. Její dizertace o historii terezínského 
ghetta dostala ceny Irmy Rosenbergové 
a Herberta Steinera. V letech 2006 až 
2009 byla koeditorkou Terezínkých stu-
dií a dokumentů. Její článek o sexuální 
směně v Terezíně obdržel cenu Catharine 
Stimpson Prize for Outstanding Feminist 
Scholarship 2013. Je členkou Společnosti 
pro queer paměť, jakož i členkou její vě-
decké rady.

➤
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Jak vznikl pražský Moishe House?
Asi dvěma lety jsem potkala v Izraeli 

kamaráda, který mě vzal na party právě do 
MH. Tehdy jsem vůbec nevěděla, co to je. 
Bylo to super. Pak mi náhodou napsala 
kamarádka ze Sofie, že otvírá MH v Sofii 
a jestli bych se na to nechtěla podívat, že 
bych to mohla udělat v Praze. Zrovna jsem 
se vracela ze studií v zahraničí a říkala si, co 
budu dělat. Pročetla jsem si stránky organi-
zace a sehnala další dva lidi.

Velikost domu a počet obyvatel závisí na 
velikosti a potřebách místní komunity. 
V Londýně je to třeba dům pro šest lidí. Nás 
tady není tolik, takže stačí, když máme byt 
a jsme tam tři. Pak následoval dlouhý proces 
přihlášek a ověřování. Lidé z Londýna – tam 
je centrála pro evropské MH – ověřují, jestli 
jsme dostatečně dobří, jestli splňujeme 
všechny podmínky. Hlavní jsou vysoká 
motivace, organizační schopnosti a pově-
domí o židovském prostředí. Pak se hledá 
místo a řeší praktické otázky. Celé to trvalo 
zhruba čtyři až pět měsíců.

Co vám tedy MH proplácí?
Platí nám polovinu nájmu bez energií, 

plus 370 dolarů na akce. Nájem je logický – 
musíme bydlet ve velkém bytě, abychom 
v něm mohli dělat tyto akce. Máme velký 
obývák a celý byt má asi 150 metrů 
čtverečních.

Jak jste si volili místo?
Bylo to levné, velké a v dobré lokalitě. 

Jsme na Hradčanské, což znamená ne úplně 
v centru. Organizace má sice ráda, když 
jsou byty v centru, protože pak je toto místo 
blízko obce. Ale to bychom zaprvé neupla-
tili, zadruhé v Praze je podle mě blízko 
všude. A Hradčanská je dostupná pro 
všechny. 

A máme balkón, takže máme kde dělat 
suku... a kuřáci mají kam chodit kouřit.

Jak to u vás vypadá?
Fungujeme od konce loňského září. 

Každý měsíc děláme pět akcí, rozdělených 
do kategorií „židovské svátky a židovská 
tradice“, „židovské studium“, „tikun olam“, 
čtvrtá je „společenské“. Lidi si to tu docela ➤

➤

Říjen/listopad 2015

Pražský Moishe House 
oslavil první výročí
Na první pohled se zdá, že tři mladí lidé měli prostě mimořádné štěstí na pěkný byt. Velké místnosti, dobrá čtvrť 
nedaleko centra, každý má svůj pokoj a scházejí se v kuchyni nebo společné místnosti. Jsou společenští a mívají 
hodně návštěv. To je všechno pravda, ale má to pozadí...

Chanuka fotobox party v pražském Moishe Housu

12

David Cygielman se už na střední škole 
pouštěl do různých aktivit v neziskovém 
sektoru – angažoval se tehdy v organizaci 
Feed the Need, poskytující jídlo lidem bez 
domova. Na univerzitě se pak zapojil do 
činnosti Hillelovy nadace (Hillel: The Foun-
dation for Jewish Campus Life), později se 
dokonce stal jejím předsedou.

V roce 2005 si povšiml, jak moc mladým 
Židům chybí zkušenosti rodinného, domá-
cího způsobu setkávání. Akce organizované 
ve společenských centrech způsobují, že čím 
dál víc mladých lidí za svým židovstvím 
dochází mimo domov. Pro mnohé jsou svá-
teční bohoslužby v synagoze a na obci tou 
hlavní zkušeností, kterou se židovstvím mají. 
Domov totiž na rozdíl od tradičního pojetí 

přestává být hlavním místem slavení židov-
ských svátků a předávání tradic. Lidé s tako-
vou výchozí zkušeností pak mohou jen těžko 
sami zakládat židovské domácnosti; spíše 
budou tu a tam chodit do synagogy.

David tedy začal zvát přátele a známé 
k sobě domů na různé židovské oslavy: kaba-
lat šabat, havdala, svátky... Dokázal vytvořit 
příjemnou atmosféru a lidí rychle přibývalo. 
Díky svým organizačním schopnostem si 
uvědomil, že právě domácí atmosféra 
a neformální sekávání jsou to, nač současní 
mladí Židé slyší.

Koncept byl překvapivě jednoduchý: 
zajistit domy/byty pro lidi mezi dvaceti a tři-
ceti lety, kteří už dokončili střední školu, ale 
ještě nezaložili rodinu. Budou zde bydlet, 

jako by bydleli ve společném podnájmu. 
Společně vytvoří židovskou domácnost, 
která však nebude tvořena příslušníky jedné 
rodiny, nýbrž přáteli. Všichni tito lidé už 
mají známé, pro které budou vytvářet pravi-
delný a různorodý program (a tito známí 
budou podporováni, aby zvali své známé). 
Tento program bude přirozeně odpovídat 
zájmu příchozích. Obyvatelé se budou každé 
tři roky měnit, aby jednotlivé „domy“ 
nestárly a nepřestávaly časem plnit potřeby 
původní cílové skupiny.

K takovému projektu jsou ovšem potřeba 
peníze na pronájem prostor i provoz. Cygiel-
manovi se podařilo pro svůj plán získat psy-
chologa a filantropa Morrise Beara Squirea 
(1923–2014). David Cygielman byl tehdy 

Historie Moishe House

rozhovor s Evou Wichsovou
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oblíbili. Je to vlastně systém, že zveš někoho 
k sobě domů. Není to nic formálního, není 
to velký prostor, kde se někteří lidé cítí 
nepohodlně. My se hlavně snažíme vytvářet 
domov nejen pro sebe, ale i pro ostatní lidi 
v komunitě, kteří by třeba nešli na akce 
pražské židovské obce. Ať už z jakéhokoli 
důvodu, nechci říkat, že obec nenabízí 
dostatek akcí, nicméně pro mladé lidi není 
zatím moc programů, a toto je alternativní 
prostor.

Jaký prostor tam lidé různého 
původu mají?

MH je jednou z mála organizací, která se 
na halachický původ neptá. Předpokládá, že 
lidi, kteří tam chodí, jsou Židé nebo mají 
o židovství zájem. To je mi hodně blízké, 
protože si myslím, že je dobré, když ke mně 
domů, kde je židovské prostředí, mohou 
přijít i moji nežidovští kamarádi. Ty akce 
jsou samozřejmě koncipované tak, že větši-
nou zajímají jenom lidi, kteří se v tom pro-
středí pohybují a chtějí si třeba něco vyrobit, 
podívat se na nějaký film se židovskou tema-
tikou a podobně. Ale já jsem velmi otevřená 
tomu, aby za námi chodili ne-Židé.

Čím je to „židovský domov“?
Je to židovský byt. Máme košer kuchyni. 

Jsou v něm předměty, podle kterých je to 
poznat. Slaví se v něm židovské svátky, rok 
má židovský rytmus. Ale nekontroluju 
u dveří, jestli ten člověk je halachický nebo 
není, anebo jestli se dokonce jenom chce 
dovědět něco víc. Pro mě je nejlepším bojem 
proti antisemitismu právě otevřenost. To je 

můj osobní postoj a myslím, že i postoj této 
organizace.

Zdá se, že organizace počítá 
s prostředím, které je do jisté míry 
sekularizované.

Máme samozřejmě směrnice, co můžeme 
a co ne. Nemůžeme mít na akcích vepřové 
nebo krevety. Nevadí ale, jestli máme nebo 
nemáme oddělenou mléčnou a masovou 
kuchyň. To už je na lidech, kteří tam bydlí. 
Protože konkrétní lidé vytváří konkrétní MH 
v určitém městě. Dalším pravidlem je, že 
člověk, který se rozhodne v MH bydlet, tam 
bydlí minimálně rok a maximálně tři roky. 
To zajišťuje, aby se jeho činnost neustále 
obměňovala, aby tento koncept nezůstával 
na jednom místě. S každou individualitou 
přichází trochu jiný pohled na věc. A to si 
myslím, že je super. Ta organizace je nábo-
ženská a zároveň pluralistická. Můžeme 
pořádat akce s jinou organizací, ale s žádnou 

nesmíme mít výhradní partnerství. Takže 
i kdybychom všichni tři, co tam bydlíme, 
byli stejného směru, nesměli bychom dělat 
akce výhradně s obcí takového směru nebo 
s příslušným zaměřením. My se musíme 
snažit nabízet co největší spektrum aktivit 
pro jakoukoli denominaci.

Kdo jste vy tři?
Teď momentálně tam bydlíme tři holky 

ve věku 22–26 let. Každá jsme jiná a každá 
máme svůj vlastní pohled na židovství. A to 
je pro nás důležité, stejně jako je to důležité 
pro vedení Moishe Housu.

Jak je to s partnerskými vztahy, 
když člověk bydlí v MH?

 (Smích.) Myslím, že asi jako v normálním 
spolubydlení. Samozřejmě záleží to na dohodě 
spolubydlících, v tomto případě nás tří.

Chešvan 5776

➤

➤

V rámci Good Deeds Day jsme uspořádali akci s názvem Books4Books. Lidé nám darovali knihy, které už nepo-
třebovali, nechtěli nebo měli dvakrát a my jsme pak uspořádali bazar, kde si ostatní lidé z komunity mohli knihy 
za symbolické ceny koupit. Výtěžek šel na vzdělávací pomůcky v projektu Člověka v tísni.
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výkonným ředitelem Forest Foundation, kte-
rou Squire založil roku 1963 a jejímž cílem 
je podpora výzkumu v oblasti psychologie.

O několik měsíců později, v lednu 2006, 
spolu založili neziskovou organizaci Moishe 
House (MH) a v kalifornském Oaklandu ote-
vřeli první dům. Hned za dva týdny následo-
val další v San Franciscu. Squire MH kom-
pletně financoval do roku 2008, kdy se již 
počet domů rozrostl natolik, že bylo potřeba 
získat další sponzory. V současnosti funguje 
síť MH za podpory tisíců dárců z různých 
zemí. Nyní, deset let po svém založení, jsou 
MH na všech světadílech (zatím kromě Ant-
arktidy). Najdete je v Pekingu, Kapském 
Městě, Šanghaji, Almaty i v Praze. Pro socio-
logy jsou vděčným příkladem glokalizace – 
propojení lokálních prostředí v globální síti. 
Na gauči v Opavě si mohu zjistit, co právě 

připravuje MH v Aucklandu, kam se zrovna 
chystám na dovolenou. Jediným kliknutím se 
seznámím s jeho obyvateli, a pak stačí napsat 
e-mail, že bych se rád přišel podívat. Adresu 
na stránkách nenajdu, není to klub ani židov-
ská obec. Domlouvám se podobně, jako bych 
se chystal na návštěvu k lidem, které jsem 
potkal na Twitteru nebo Facebooku.

MH tak představuje určitý kompromis 
mezi tradičním nábožensko-společenským 
životem v domácnostech a hromadnými 
akcemi na židovských obcích. V něčem je 
tradičnější, vrací lidi odosobňující oslavy 
u mnoha stolků v restauraci k  jednomu stolu 
doma. V jeho čele však nesedí zasloužilý 
patriarcha, ale ten nebo ta, na něž to vyšlo. 
Aktuální témata jako sport, móda, pití, hle-
dání partnerů a vztahové peripetie nemusejí 
zůstat „venku“, jako by k židovskému životu 

nepatřily. Mluví nebo nemluví se o nich tak 
jako na návštěvě – ne jako v „kostele“. 
Zůstává zkušenost, že židovství může být 
i doma, nejen v synagoze, a že to nemusí být 
trapná hra na „jak se to dělalo dříve“.

Cygielman ukázal, jak snadno je možné 
vyhnout se těžkopádnému „organizování pro 
mladé“ – stačí jim dát prostor a možnost 
udělat si to po svém. Samozřejmě zůstává 
nebezpečí, že se financování nadstandartního 
bydlení změní v jakési podplácení, aby dva-
cátníci rámovali své páteční pařby židovsky. 
Stejně tak je otázkou, jak bude projekt MH 
vypadat za dalších deset let. Má jeho tvůrce 
a výkonný ředitel dostatečná opatření proti 
vlastnímu stárnutí? Nebudou i tady přestárlí 
mládežníci časem přesvědčovat skutečné 
mladé o tom, co je má zajímat?

◗ rjw

Jak se dostat do Moishe Housu? 
Nechceme moc veřejně dávat naši adre-
su. Stačí však napsat na e-mail: moi-
shehouseprague@gmail.com 
nebo se ozvat na Facebooku. Tam fungu-
jeme asi nejvíc a máme tam všechny naše 
programy.

mládež

dokončení na straně 19 ➤
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Můj otec byl synem Waltera, syna Alice, 
která byla dcerou Ley, ta zase dcerou 

Rosalie, dcery Abrahama, který byl synem 
Gitel, dcery Izáka, syna Jákobova, který byl 
synem Meira, a ten synem Šmuela, syna 
Jehušuova, syna rabiho Pinchase ha-Leviho 
Horowitze, po němž je pojmenována tato 
synagoga, a který byl vnukem Aharona 
Mešulama Horowitze, zakladatele této syna-
gogy, který byl mým předkem, vzdáleným 
třináct pokolení.

Takže svým zvláštním způsobem cítím, 
že se o tomto svátku Roš ha-šana vracím 
domů. Tato rodinná vazba mě přivedla 
k tomu, abych se zamyslela nad kořeny 
a vazbami a nad podstatou židovských dějin, 
které jsou v Bibli rámovány strukturou tole-
dot – generací. V židovství se tradičně pře-
dávaly hlavní myšlenky v rámci rodiny 
a rozšířené rodiny, které říkáme komunita. 
Učení se předává z generace na generaci 
a identita se formuje sledováním a praktic-
kým konáním minimálně stejně jako formál-
ním učením.

A tak jsem přemýšlela o genealogické 
linii mezi mnou a Pinchasem ha-levi 
Horowitzem, o těch třinácti generacích, 
které nás dělí, mezi nimi osm generací 
rabínů, o nichž toho vím jen velmi málo, 
a ptala jsem se sama sebe, co pro mě tohle 
spojení znamená, jak se jeho život prolíná 
s mým. Uvažovala jsem také o tom, jak se 
židovství v průběhu těch téměř čtyř set let, 
které uplynuly od jeho smrti, vyvíjelo, co se 
změnilo, co zůstává. Židovství, stejně jako 
rodiny, totiž není zkamenělé, nezůstává 
pořád stejné, ale neustále se mění. A tak 
kdyby tu dnes můj prapředek Pinchas seděl 
v této synagoze, která nese jeho jméno, co 
by mu připadalo důvěrně známé? A co nao-
pak úplně odlišné? A co by bylo onou zlatou 
nití, šalšelet ha-kabala – řetězem tradice, 
která spojuje jeho komunitu s naší, která je 
zatím poslední generací?

Jeden známý talmudický příběh (Mena-
chot 29b) vypráví: Rabi Jehuda řekl: Rav 
řekl: Když Mojžíš vystoupil na nebesa, nalezl 
Svatého, jak sedí a nasazuje písmenům 
korunky. Řekl mu: „Pane všehomíra! Co 
děláš?“ Hospodin mu odpověděl: „Za 
mnoho generací přijde jeden muž, jeho 
jméno bude Akiva ben Josef, který vyloží 
každičkou korunku zákona.“ Mojžíš řekl: 

„Pane všehomíra! Ukaž mi ho.“ Nejvyšší mu 
řekl: „Otoč se.“ On šel a posadil se dozadu, 
za ostatní žáky ve studovně rabiho Akivy. 
Poslouchal a nevěděl, o čem všichni mluví. 
Rozčílil se, ale pak uslyšel, jak se studenti 
zeptali: „Náš učiteli, kde ses to naučil?“ 
A slyšel, jak Akiva odpověděl: „To je zákon, 
který byl předán Mojžíšovi na Sinaji.“

Tento velmi starý talmudický příběh 
vypovídá o rabínském principu, že judais-
mus se vyvíjí, a že co bylo považováno za 
zřejmé či nutné v jedné generaci, nebylo 
tesáno do kamene. Tak jako Mojžíš nemohl 
pochopit učení rabiho Akivy, tak by se Pin-
chas ha-levi Horowitz příliš neorientoval 
v judaismu 21. století. A přece je tu i mnohé, 
co by mu bylo známé. Velká témata novo-
ročních bohoslužeb zůstala stejná od doby, 
kdy byla liturgii pro Roš ha-šana ustavena, 
a zejména musafová modlitba velmi jasně 
vypovídá o hlavních motivech tohoto 
svátku – malchujot, zichronot, šofarot – kra-
lování Boží, čas, kdy si jak my, tak Hospodin 
připomínáme svůj vzájemný vztah a čas 
troubení na šofar. Bohoslužba, kterou tu 
dnes vedeme, zůstává v podstatě věrná dáv-
ným tématům svátku Roš ha-šana.

Roš ha-šana má několik různých názvů: 
Jom teru´a, Den troubení na šofar, Jom ha-

zikaron, Den připomínky, Jom ha-din, Den 
soudu a méně známý Jom ha-kese, Den skrý-
vání či utajení. První tři jsou nám jasné – 
slyšíme, jak nás šofar volá, mluvíme o tom, 
že stojíme před Bohem, aby nás soudil 
(a také soudíme sami sebe). Přemýšlíme 
o svých životech a činech a snažíme se 
napravit, co je možné. Ale co je ono utajení, 
o němž naše liturgie hovoří, když recitu-
jeme: „Tiku ba-chodeš šofar, ba-kese le-jom 
chagejnu. Ki chok le-jisrael hu, mišpat le-lo-
hej Ja´akov (Žalm 81:4-5). – Při novoluní 
zatrubte na polnice, ve skrytém čase (kese) 
v den našeho svátku. Takové je nařízení 
v Izraeli a řád Jákobova Boha.“ V této poe-
tické struktuře by dávalo smysl, pokud by 
kese bylo paralelou k měsíci (chodeš) a zna-
menalo novoluní (takto také pojem „kese“ 
najdeme v českém překladu Bible – pozn. 
red.), takže žalmista by mluvil o troubení na 
šofar v době, kdy je měsíc nový, takže je 
sotva vidět. Roš ha-šana je jediný svátek, 
který slavíme na začátku měsíce. Ale kese je 
neobvyklé slovo a žádá si naši pozornost. 
A najednou se úkol tohoto období stává 
  jasnějším, i když je ironií, že je nám také 
jasnější, že úkolem Dnů smíření je zároveň 
činit zřejmými a zároveň skrývat něco 
z našich minulých činů. Hlavním významem 

Říjen/listopad 2015

Novoroční draša

Zjevné a skryté
Vysoké svátky jsou již sice za námi, domníváme se však, že některé myšlenky, které byly v jejich průběhu vyslo-
veny, by neměly jen tak zapadnout. Dovolujeme si tedy čtenářům nabídnout zamyšlení, které britská rabínka 
Sylvia Rothschild pronesla během bohoslužby, pořádané o Roš ha-šana v pražské Pinkasově synagoze komunitou 
Bejt Simcha.

➤
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zamyšlení

slova kese je skrývat; podobně jako význam 
slova kapara je přikrýt, skrýt nebo dokonce 
vyhladit. Nacházíme se v období skrývání – 
ale kdo skrývá, co, kde, a proč?

Jedním z mých oblíbených výkladů 
židovského pojetí tešuva – pokání je to, že 
bychom neměli naše činy přemalovat na bílo, 
jako by se nikdy nestaly, a začít znovu, jako 
bychom byli nově zrozenými dušemi. Místo 
toho máme k dispozici čas k tomu, abychom 
promýšleli to, co bylo, abychom se postavili 
čelem ke všemu, co jsme udělali, a přáli 
bychom si, aby se to bývalo nestalo, aby-
chom se k tomu přihlásili a přijali své vlastní 
činy. Vyznáváme se sami před sebou, před 
zkoumavým zrakem Božím a činíme pokání, 
které je aktivní činností – židovský zákon od 
nás vyžaduje, abychom se pokusili napravit 
škody, které jsme napáchali, abychom požá-
dali o odpuštění ty, jimž jsme ublížili, aby-
chom se rozhodli, jak se zachováme tváří 
v tvář novým výzvám, které před námi 
budou v budoucnosti stát. A jedině tehdy, 
když jsme udělali vše, co jsme udělat mohli, 
abychom napravili svoji minulost, jedině pak 
ji můžeme nechat za sebou – nikoliv ji popí-
rat ani se jí zříkat, ale přikrýt ji (kapara), 
skrýt (kese) vše, za co se hanbíme a za co 
jsme činili pokání. Víme, že když to udě-
láme, Bůh nám také odpustí, v nebeské knize 
bude nalistována nová čistá stránka, i když ty 
staré, dříve napsané stránky v knize zůstá-
vají, ale nejsou vidět a my si nad nimi nemu-
síme zoufat. Jsme utvářeni naší minulostí, 
ale naše budoucnost tím není zdeformována.

Nedávno jsem narazila na rozhovor 
s Václavem Havlem a byla jsem překvapena, 
jak se jeho názory v mnohém podobají 
tomuto chápání. Když mluvil o vyrovnávání 
se s minulostí, řekl: „Je důležité najít správ-
nou rovnováhu, správný přístup – lidský 

a civilizovaný, ale přitom před minulostí 
neutíkat. Musíme se pokusit čelit vlastní 
minulosti, pojmenovat ji, vyvodit z ní 
důsledky a posoudit ji. Ale musíme to udělat 
poctivě, obezřetně, velkoryse. Kdekoliv 
dojde k vyznání viny a pokání, mělo by být 
místo pro odpuštění.“1

Podle židovské tradice úkol, který před 
sebou máme v tomto období – tešuva –, 
vyžaduje, abychom si uvědomili svá pochy-
bení a abychom prošli procesem, v jehož 
závěru už nejsme ochromeni bolestí, hanbou 
či strachem kvůli tomu, co jsme udělali, 
a můžeme se v životě posunout dál. To, co 
pošpinilo naše duše, co nás uvěznilo, to 
necháváme za sebou, skryté, nikoliv však 
zapomenuté či popřené.

To tu dnes právě děláme a totéž dělali 
Židé z této obce v době, kdy byla tato syna-
goga postavena. I když se od té doby mohla 
změnit rétorika, mohly se částečně změnit 
texty modliteb, rabi Pinchas ha-levi Horowitz 
by poznal, co tu děláme, kdyby tu dnes 
s námi byl. Stejně jako by to poznali ti, 
jejichž jména jsou zde zapsána na zdech, 
a stejně jako by to poznali Židé všech gene-
rací, které jsou mezi nimi. Jsme s nimi spo-
jeni liturgií dnešního dne, společným chápá-
ním významu a úkolu tohoto období, 
nadčasovostí tradice, která hovoří o pokání 
a návratu k Bohu, o odpouštění a cestě 
kupředu, o nutnosti nezapírat minulost, ale 
zároveň nebýt jejím vězněm.

Židé, kteří tu byli před námi, jsou s námi 
spojeni řetězem tradice, jejich moudrost 
a zkušenost je nám předávána z generace na 
generaci. I my se jednou staneme součástí 
historie, zůstane po nás jméno, pár rodin-
ných příběhů, snad trocha moudrosti a lásky, 
pár potomků a snad i nějaký fyzický pomník. 
Na něm bude nepochybně zapsán akronym, 
který nacházíme i na zdi této synagogy, nad 
jmény pražských Židů zavražděných v kon-
centračních táborech – ת’נ’צ’ב’ה. Pochází 
z knihy Samuelovy a hovoří o duši svázané 
do svazku živých. Představuji si spíš neko-
nečné tkanivo látky či koberce, do nějž jsou 
vetkány duše těch, kteří tu byli před námi, 
a které jsou nutné, aby celá struktura držela 
po hromadě a aby do ní mohly být vetkány 
nové duše. V této představě jsou duše těch 
před námi neoddělitelnou součástí tkaniny 
našeho života a stejně tak naše životy se 
budou podílet na utváření světa těch, kteří 
přijdou po nás. A toto vědomí nám přináší 
pocit zakořeněnosti a zodpovědnosti s ohle-
dem na ty, kteří byli před námi, i na ty, kteří 
teprve přijdou. Aby byla látka pevná, naše 
životy musí být spojeny, a i když jedna nit 
skončí, její existence poskytla ukotvení pro 
další, které na ni navazují. A aby jednotlivé 
nitě byly pevné, je třeba pravidelná tešuva, 
reflexe a rovnováha, uvědomování si 

1 Transitional Justice: Country Studies v. 2; How 
Emerging Democracies Reckon with Former 
Regimes: Country Studies… Dec 1996, Neil J. Kritz

a pojmenování toho, co bylo špatně, aby-
chom tomu dokázali čelit, učit se z toho 
a chápat, abychom dokázali uplatňovat sou-
citnou a náležitou spravedlnost, abychom se 
dokázali vymanit z bolesti, hořkosti či hněvu 
a dokázali jít dál. A ať už si onen obrat tka-
niny aplikujeme na život jednotlivce, život 
rodiny či celého židovského lidu, poučení je 
stejné. Přemýšlíme a vzpomínáme, přizná-
váme a činíme pokání, snažíme se o nápravu, 
usilujeme ze všech sil konat dobro, a potom 
se vydáváme zpět do života, připravení 
napsat novou stránku ve své Knize života.

Naše novoroční liturgie necituje pouze 
žalmistu, ale také proroka Izajáše (65:16-
18), který předává slovo Hospodinovo: 
„Kdo bude v té zemi dávat požehnání, 
bude je dávat v Bohu pravém. Kdo bude 
v té zemi přísahat, bude přísahat při 
Bohu pravém. Minulá soužení budou 
zapomenuta, ukryta před mým zrakem. 
Neboť já stvořím nová nebesa a novou 
zemi. Věci minulé nebudou připomínány, 
nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte 
stále a stále nad tím, co stvořím.“

Když si připomínáme, činíme věci 
zjevnými, činíme pokání a nápravu 
a potom to staré opouštíme, činíme sva-
tou práci. Kese či kapara tohoto období 
odráží božskou práci stvoření. Toto ob -
dobí je časem pokání, kdy se oblékáme 
do bílé; Jom kipur je radostným postním 
dnem, není časem utrpení a chmur. Zvuk 
šofaru nám připomíná práci, kterou vyko-
náváme v součinnosti s Bohem, skrytí 
a překrytí rozumně vyřešené minulosti 
nás postrkuje kupředu, abychom se pus-
tili do práce, kterou od nás Bůh očekává. 
Jsme vázáni k minulosti a jsme hrdí na to, 
odkud jsme přišli. Jsme vázáni k budouc-
nosti, a abychom se pokusili přispět 
k tomu, aby byla co nejlepší, proto jsme 
všichni zde. Jako články šalšelet ha-ka-
bala – řetězce tradice, zlatá nit nás poutá 
ke všem, kteří se o Roš ha-šana modlili, 
je to náš obrat k připomínání, nápravě, 
pokání a návratu. Nechť nám všichni, 
kteří tu byli před námi, požehnají a nechť 
zase my jsme požehnáním pro ty, kteří 
jsou s námi i pro ty, kteří teprve přijdou.

◗ Rabínka Sylvia Rothschild
Přeložila Kateřina Weberová, foto: Pinkasova 

synagoga – Židovské muzeum v Praze
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Sylvia Rothschild 
vystudovala psycholo-
gii a pracovala jako 
psy  choložka a sociální 
pracovnice, než v roce 
1982 zahájila studia na 
Leo Baeck College. 

Poté, co byla ordinována na rabínku, 
sloužila nejprve patnáct let v synagoze 
Bromley a pak dalších dvanáct let, spo-
lečně s rabínkou Sybil Sheridan, v syna-
goze ve Wimbledonu. Momentálně nemá 
stálou kongregaci a využívá této možnos-
ti ke spolupráci s různými komunitami. Je 
vdaná, má tři děti. Letos v září se podílela 
na vedení bohoslužeb na Vysoké svátky 
v pražské progresivní komunitě Bejt 
Simcha. Uvedenou drašu zde přednesla 
na Roš ha-šana. S dalšími myšlenkami 
Sylvie Rothschild se zájemci mohou 
seznámit na jejím blogu na adrese http://
rabbisylviarothschild.wordpress.com/

Pozvánka na kulturní akci 
do Jeruzalémské synagogy

Vladimír Železný:

Svět, který měl zmizet

Výstava fotografií Vladimíra Železné-
 ho, které téměř nikdo nemůže pořídit. 
Snímky pečlivě zakonzervo vaného 
světa chasidů. Do 31. 10. 2015

Jeruzalémská synagoga,

Praha 1, Jeruzalémská 7
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SLOVENSKÝ

SOCIOLOG 

(FEDOR)

JEREM-

JÁŠŮV 

UČEDNÍK

CHEM. ZN. 

URANIA

TENTO ROK 

(ŘIDČ.)

KDO ŘEKL 

"A", MUSÍ 

ŘÍCT...

NÁZEV 14. 

PÍSMENE 

LATINKY

POLOKOV 

(ZN. SE)

ČESKÝ 

BÁSNÍK 

(EUGEN)

PŘEPIS

1. PÍSMENE 

HEBREJSKÉ 

ABECEDY

STARŠÍ 

VÝRAZ PRO 

"MOLOCH"

ČERNÉ 

DŘEVO
DOKTOR

PŘEPIS 3. PÍS-
MENE HEBR. 
ABECEDY / 
ČS. POLITIK

JIDIŠ "BRAM-
BORY" / 
RODILÝ 
IZRAELEC

HEBR. PÍSME-
NO S HOD-
NOTOU 30 / 
ČESKÁ TAJNÁ 
SLUŽBA

KÓD 

ALBÁNIE
MINHAG

ÚRODNÉ 

MÍSTO V 

POUŠTI (ST. 

PRAVOPIS)

MPZ 

ŠPANĚLS-

KA / RÁJ

B-H 

STVOŘIL 

... A ZEMI

ZOBRAZE-

NÍ / HEBR. 

"SLUŽEB-

NÍK"

DRUH VÍNA
UPLETEME 

(VĚNCE)

JIDIŠ "PÍS-
NIČKA" / SKU-
PINA STARO-
VĚK. JAZYKŮ V 
OBL. GRUZIE

LIST VLAST-
NICTVÍ / 
SMĚS 
ARGONU 
A DUSÍKU

SPOJKA

1. DÍL TAJEN-
KY / ŽID. 
ŽENA, JEJÍŽ 
MUŽ ZMIZEL

ZN.
JAPONSKÉ 
MĚNY /
RUSKÁ ŘEKA

NÁZEV 

MĚSÍCE 

CHEŠVAN

HRDINA / 

JMÉNO IZR. 

MIN. 

VNITRA

VÝZNAM 

SLOVA "ŠA-

NA" / ČÁST 

KABÁTU

HEBR. 

"DORT"

NĚM. "NE" / 

LAT. ZN. OB-

ČANSKÉHO 

LETOPOČTU

USEDNUTÍ / 

JEMU

ZKR. SOVĚT. 
TAJNÉ SLUŽBY 
/ INICIÁLY 
BÁSNÍKA 
GINZBERGA

ZKR. KU-

KLUX-

KLANU

CHEM. ZN. 

RUTHENIA

ZN. AMPÉ-

RU / DODA-

VATEL 

PALIV

KILOJOUL / 

TRNOVNÍK

RUS. VESMÍR-
NÁ STANICE 
(1986-2001) / 
"ANDSKÝ 
VELBLOUD"

POBÍDKA / 

ŠÉTŮV SYN

ZN. CERTIFI-
KOVANÝCH 
KOŠER POT-
RAVIN / HEBR. 
"STROM"

KLADNÁ 

ELEKTRODA

MĚSÍC PŘED 
ROŠ HA-ŠANA 
/ ISLAMIC 
JIHAD UNION

MALÝ 

EGON / 

STARÝ NÁ-

ZEV TOKIA

HEBR. "LID"

4. PÁD 
JMÉNA VŮD-
CE S. KOREJE 
/ ZAPSANÝ 
SPOLEK

PRYČ Z MÍST-
NOSTI / INIC. 
SOUČ. IZR. 
PREZIDENTA

NEUROLOG 
(ARNOLD; 
1851-1924) / 
ZKR. VYSOKÉ 
TATRY

2. DÍL 

TAJENKY

STOVCE

JMÉNO SPI-

SOVATELE 

LUSTIGA

POMŮCKA: AGUNA, 
BULBES, LIDELE, UGA, 
ZAN

           SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
Tajenkou křížovky je tentokrát dokončení zajímavého výroku filozofa Martina Bubera (1878–
1965): „Svaté se neprojevuje odloučeností asketů a asketických škol, ale tím, že se mistři 
i jejich společenství… VIZ TAJENKA.“ 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 
724 027 929, a to nejpozději do 3. 11. 2015. Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím 

čísle. Soutěží se o knihu Přítomnost Boha v dějinách Emila Fackenheima z nakladatelství Oikoymenh.
Tajenka z minulého čísla zněla: „Kdo máslo na hlavě, nesmí chodit na slunce.“ Knihu Deník z kibucu Jaroslava Balvína z nakladatelství 
Novela bohemika vyhrávají: Jaromír Rux, Renata Poulová, Milena Veselá. Výhercům gratulujeme.

Trumpetista Avišai Cohen 
se svým triem, 
24. října, 22 h, Jazz Dock, Praha
Mezinárodní jazzový festival Jazz On5 2015 
přiváží do Prahy melodické vyprávění talen-
tovaného trumpetisty Avišaie Cohena 
a jeho tria Triveni. Sám Avišai se v mládí 

učil od slavého Zubina Mehty, věhlasného 
dirigenta Izraelské filharmonie, absolvoval 
prestižní hudební školu v USA a prosadil se 
po boku špičkových jazzových umělců.

Izraelská kultura 
v ČR
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Chtěl bych se krátce vrátit k letošní hlavní akci Bejt Simcha – 
k Šabatonu v Jičíně. Tamní synagoga byla krásně opravena 

v rámci programu „10 hvězd – Revitalizace židovských památek 
v ČR“. Většinu nákladů uhradil Evropský fond pro regionální rozvoj, 
zbytek český stát. Je chvályhodné, že EU i náš stát vydaly peníze na 
smysluplnou věc. Velký dík a respekt patří všem, kdo se na obnově 
podíleli, ať již jakoukoliv formou. Já se však chci dotknout tohoto 
tématu z jiné stránky.

Jinou opravenou synagogu (mimo program 10 hvězd) jsem viděl 
předloni v Třebíči. Okolo ní je dokonce zachovalá malá židovská 
čtvrť. Konají se tam prohlídky s výkladem. Dojem z návštěvy ale byl 
spíš smíšený – vypadá to tam jako v muzeu vymřelého národa. 
V Třebíči jsem se ptal, zda se tam někdy konají b-hoslužby, ale bylo 
mi rázně vysvětleno, že takové věci tam nedělají. Stejný nepříjemný 

pocit jsem míval, když jsem kdysi jako student o prázdninách prová-
děl na zámku. Hezké, opravené a mrtvé. O to víc mě nadchla syna-
goga v Jičíně, která je nejen krásně opravená, ale díky Šabatonu Bejt 
Simcha dostala celá její oprava nový rozměr. Večerní i ranní b-ho-

služby byly završením provedené opravy. Synagoga ožila a poslou-
žila svému účelu. Vedení b-hoslužby i čtení z Tóry se výborně zhostil 
zkušený chazan Ivan Kohout. Hlavními hosty byli místopředseda 

Světové unie progresivního judaismu (WUPJ) rabín Joel Oseran 
a profesor Paul Liptz z Univerzity Tel Aviv.

Shodou okolností se podobná akce konala o týden později 
v Úštěku. Tentokrát pod taktovkou Bnej Israel spolu se Židovskou 
liberální unií, nicméně na obou akcích bylo zastoupeno více židov-
ských komunit. Není to úplně objevení Ameriky, když zopakuji, že 
synagoga má být v první řadě místem b-hoslužby. Předpokládám, že 
v Jičíně se jednalo o první nebo jednu z prvních bohoslužeb po válce. 
V Úštěku byla Tóra do synagogy vnesena skutečně poprvé po 77 
letech. B-hoslužbu výborně vedl začínající chazan Rafael Rod, ze své 
vlastní Tóry četl rabín David Bohbot. Po ranní b-hoslužbě v Úštěku 
přinesl zvídavý místní občan ukázat asi metrový fragment původního 
svitku Tóry, který se dostal do jeho vlastnictví spletitou cestou. Jiná 
podobná akce proběhla před nedávnem v Brandýse nad Labem. Dou-
fám, že další budou následovat. Závěrem si dovolím doporučit účast 
na podobných akcích, mají smysl.

◗ Mirek Daniel Rux

Oživlé synagogy

Pohled z galerie synagogy v Jičíně (foto: Olga Melzochová).

Nádherná klasicistní synagoga v Úštěku (foto: František Fendrych).

V sobotu 3. října 2015 se v Muzeu umění 
Olomouc v rámci Dnů architektury konalo 
slavnostní předávání Cen Rudolfa Eitelber-
gera. Tuto cenu udílí jednou za dva roky 
společnost Za krásnou Olomouc za zdařilou 
realizaci v oblasti architektury, urbanismu 
a péče o památky v Olomouci a Olomouc-
kém kraji.

Z několika desítek kandidátů se do užšího 
výběru dostalo 25 projektů, z nich pak pět 
vybrala odborná komise do finále. K našemu 
velkému překvapení a potěšení se mezi ně 
dostal i projekt rekonstrukce loštické syna-
gogy a celkově se pak v této prestižní pře-
hlídce umístil na druhém místě.

Porota ocenila na našem projektu přede-
vším spolupráci sdružení Respekt a tole-
rance s městem Loštice. Překvapeni byli 

rovněž různorodostí finančních podporova-
telů v rámci jednotlivých etap rekonstrukce. 

Na rekonstrukci se finančně podíleli Nadační 
fond obětem holocaustu, Česko-německý 
fond budoucnosti, Ministerstvo kultury, 

Státní zemědělský intervenční fond. Všem 
děkujeme z celého srdce, protože bez nich 
bychom si večer v olomouckém Divadle 
hudby vůbec neužívali. V neposlední řadě si 
velmi ceníme minulé i současné podpory 
Města Loštice, a proto i ocenění bývalého 
starosty Ctirada Lolka v projektu nás velmi 
těší. Dále porotu zaujalo propojení prostoru 
jako muzejní expozice, místa vzdělávání 
a kultury a oživení tohoto prostoru pro veřej-
nost. Vyzdviženo bylo rovněž využití arte-
faktů zachráněných ze zničené olomoucké 
synagogy jakožto symbolického památníku 
obětem holocaustu. Ocenění samotné nese 
přídomek „za přípravu a realizaci vzorné 
stavební i duchovní obnovy loštické 
synagogy“.

◗ Sdružení Respekt a tolerance

Významné ocenění loštické synagogy

17
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

Maiselova 15, Praha 1, 
tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

čtvrtek 5. 11. v 19.30 h:
SIEMPRE NUEVO. Koncert stejnojmen-
ného kytarového dua Patrika Vacíka 
a Matěje Fremla, jehož těžištěm bude tvorba 
italského židovského skladatele Maria Cas-
telnuovo-Tedesca. Vedle jeho děl zazní 
i výběr ze skladeb Jana Nováka a Enriqua 
Granadose. Vstupenky na koncert je možno 
zakoupit v Maiselově synagoze nebo 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 180 Kč

pondělí 9. 11. v 19 h:
DAVID MELECH JISRAEL. Koncert 
v rámci IX. ročníku mezinárodního hudeb-
ního festivalu Nekonvenční žižkovský pod-
zim. Skladby Antona Hammerschmidta, 
Ludwiga van Beethovena, Erwina Schul-
hoffa, Zdenka Fornůska a Stanislava Jelínka 
uslyšíte v provedení Pražského dechového 
tria ve složení Zdeněk Rys (hoboj), Milan 
Polák (klarinet) a Lukáš Kořínek (fagot). 
Koncert se koná u příležitosti připomínky 
tzv. křišťálové noci. Vstupenky na koncert je 
možno zakoupit v Maiselově synagoze nebo 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 100 Kč

čtvrtek 12. 11. v 19 h:
Chasidismus a haskala v 18. století. Před-
náška předního izraelského odborníka na 
vztahy chasidismu a východoevropské has-
kaly prof. Jonatana Meira (Hebrejská uni-
verzita v Jeruzalémě). Přednáška uzavírá 
Druhé pražské kolokvium o židovské knize 
pořádané Pražským centrem židovských stu-
dií při Univerzitě Karlově v Praze, jehož 
letošní téma zní East and West as Cultural 
Categories in Jewish Booklore and Literacy. 
V angličtině. Vstup volný

neděle 22. 11. v 17 h:
Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Pokračování úspěšného pamětnického 
cyklu, který se zaměřuje na příběh českých 
Židů ve 20. století v prolínání židovské 
a nežidovské perspektivy. Pozvání přijal 
jeden z nejvýznamnějších představitelů čes-
kého skautingu Jiří Navrátil (*1923) a pře-
živší holocaustu, historik Toman Brod 
(*1929). Moderuje Petr Sokol, lektor vzdě-

lávacího projektu Naši nebo cizí? Židé v čes-
kém 20. století. Vstup volný

pondělí 23. 11. v 19 h:
Bratři Krausové. Literární večer – autorské 
čtení povídek spisovatele Ivana Krause, 
v podání autora a jeho bratra, herce a popu-
lárního moderátora Jana Krause. Námětem 
jsou často příběhy rodiny Krausových, dopl-
něné humornými glosami obou účinkujících. 
Vstupné 90 Kč

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

neděle 1. 11. v 17 h:
THE RETURN (Polsko/USA, 83 min., 
v angličtině a polštině s anglickými titulky). 
Projekce stejnojmenného dokumentárního 
filmu newyorského filmaře Adama Zuc-
kera, zachycujícího jedinečnou realitu pol-
ské židovské současnosti. Ve filmu se prolí-
nají příběhy čtyř žen vychovaných 
v katolicismu, které v průběhu svého dospí-
vání objevily své židovství. Zucker se snaží 
zachytit jejich zápas o vytvoření živoucí 
židovské identity a komunity v zemi, která 
byla kdysi epicentrem židovského světa. 
Projekce proběhne za přítomnosti autora 
a bude následována besedou. V angličtině. 
Vstup volný

úterý 3. 11. v 18 h:
Zmizelá židovská stopa. Vernisáž výstavy 
fotografií, v níž se protínají dva soubory 
zachycující zmizelé a dochované židovské 
památky v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku. První soubor představuje výběr z autor-
ské tvorby fotografa Libora Cabáka, který 
se dlouhodobě věnuje dokumentování 
židovských památek, přičemž se zároveň 
snaží zprostředkovat jejich hlubokou poe-
tiku. Druhá část výstavy je věnována archiv-
ním fotografiím synagog a židovských 
čtvrtí, které byly zničeny během druhé svě-
tové války nebo i po ní, a připomíná návštěv-
níkům významné kulturní dědictví, jež je 
nenávratně ztraceno. Vstup volný

neděle 15. 11. ve 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče 
– Lvíček Arje poznává Židovské Město. 
Se lvíčkem Arjem zavítáte do znovuote-
vřené Maiselovy synagogy, kde se dozvíte 
spoustu zajímavých informací nejen o této 
krásné stavbě, ale i o historii Židů na našem 
území. Prohlídka: Maiselova synagoga. 
Více o nedělních dílnách na www.jewishmu-
seum.cz. Jednotné vstupné 50 Kč

čtvrtek 19. 11. v 18 h:
Padre a Rebe. Představení stejnojmenné 
knihy Martina Flosmana, pracovníka 
Vojenského historického archivu v Praze, 

který se dlouhodobě zabývá vojenskou 
duchovní službou v československých 
zahraničních jednotkách za druhé světové 
války. Kniha je založena na denících, které 
si přímo na frontě vedli katolický kněz, 
kapucín František Petružela (přezdívkou 
Padre), a rabín JUDr. Hanuš Rezek (Rebe). 
S publicistou Petrem Brodem budou 
o knize, a zejména pak o židovské duchovní 
službě v československém vojsku za druhé 
světové války rozmlouvat její autor a histo-
rik Jan Stříbrný. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Zmizelá židovská stopa. Výstava fotografií 
Libora Cabáka. Od 4. 11. 2015 do 7. 1. 2016. 
Po–čt 12–16 h, pá 10–12 h, během večerních 
programů a po domluvě.

pobočka Brno:

třída Kapitána Jaroše 3, 
602 00 Brno, 
tel. 544 509 651, 544 509 652

úterý 3. 11. v 17 h:
Rabín Feder – život a dílo. Zahájení 
výstavy připomínající významného rabína, 
spisovatele a filozofa, který část svého 
života spojil s Brnem. V programu zazní 
jeho dosud neznámá povídka nazvaná 
Korach v podání studentů brněnské Konzer-
vatoře Radima Šimíka a Simony Benáčkové. 
Vstup volný

čtvrtek 5. 11. v 18 h:
Z historie poslední židovské komunity 
v Jičíně. Přednáška Anny Sedláčkové se 
zaměří na život tamní židovské komunity ve 
dvou paralelách – v době předválečné 
a v období válečném. Formou životopisných 
medailonků představí příslušníky židovské 
komunity jako celistvé osobnosti, jako 
aktivní členy řady volnočasových spolků 
a zároveň vlastníky obchodů a továren. 
Zaměří se na problematiku odjakživa značně 
diskutovanou – Židé a obchod. Bylo obcho-
dování pro Židy vždy a všude tak výnosné? 
Jak tomu bylo v Jičíně ve třicátých letech 
20. století? Jakou roli hrálo židovské obyva-
telstvo v ekonomické sféře města? Vstupné 
30 Kč

neděle 8. 11. v 10.30 h:
Směr mizrach. Tento pro někoho možná 
těžko rozluštitelný název osvětlí další 
setkání z cyklu dětských výtvarných dílen 
Šalom, vítejte u nás. Seznámí s významem 
obrázku mizrach v tradiční židovské domác-
nosti, chybět nebudou výtvarné akti-
vity. Akce se koná v sále Turistického 
a informačního centra ŽOB na židovském 
hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč
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dokončení ze strany 13

Jak se taková věc dá zvládat spo-
lečně se školou, když si k tomu 
představím ještě nějaké brigády...?

Já pracuju na plný úvazek. Studuju dál-
kově. Dá se to zvládat. Člověk jen musí být 
trošku akční. A musí dobře fungovat tým. 
Myslím, že to je super. Zatím si to ještě mys-
lím. (Smích.) Až z toho budu hodně una-
vená, tak mě někdo vystřídá.

Jak dlouho myslíš, že to vydržíš? 
Celé tři roky?

Uvidíme. Doufám, že minimálně ještě 
rok. Dokud mě to bude bavit. Když člověka 
něco nebaví, tak je to vidět a lidi to poznají. 
Když se na nějakou akci netěším, jsem otrá-
vená a jenom tam prostě jsem, tak si to 
ostatní taky tolik neužijí. Myslím, že je 
dobré vědět, kdy odejít.

Kolik akcí asi tak dělají v jiných 
MH?

Když jsou v MH tři až čtyři lidi, měli by 
dělat pět akcí měsíčně. Když je jich víc, 
dělají sedm nebo dokonce devět. Takže to 
vychází jedna až dvě akce na jednoho. Spíš 
dvě než jedna. Ale ono to souvisí s poptáv-
kou. V Praze je těch pět akcí úplně top, co 
může být. Možná bychom zvládli víc akcí, 
ale už by to bylo náročnější. Nevím, jestli by 
se dal vymyslet takový počet akcí, aby na ně 
přišlo tolik lidí, aby to mělo smysl. I když pro 
mě má smysl, když přijdou dva nebo tři lidé. 

Co když někdo z čtenářů přijde 
s nápadem, který by chtěl u vás 
realizovat?

Super. To budeme rádi. Může kontaktovat 
mě nebo kohokoli z nás na Facebooku nebo 
na e-mailu a pak se domluvíme, jestli to je 
vhodná akce, dohodneme detaily a zařadíme 
ji do programu. Myslím, že návrhy by měly 
přicházet od účastníků. Často se proto ptáme 
lidí, co by chtěli. Snažíme se mít pořád na 
paměti, že ty programy neděláme jenom pro 
sebe, i když nás baví. Chceme dělat to, co 
nám lidi říkají, že by chtěli dělat, co si mys-
líme, že by je mohlo zaujmout. A děláme 
jich poměrně dost, takže každý nápad je 
vítaný. To je další, co je super: My sice ve 
zprávách píšeme, kolik přišlo lidí, ale není to 
nic rozhodujícího. Vždycky mi vadí, když se 

úspěšnost měří podle toho, kolik přijde lidí. 
Je to jedno z měřítek úspěšnosti, ale podle 
mě ne jediné.

Jak se pražský MH za ten první rok 
proměnil?

Za jeden rok působnosti jsme vytvořili 
plnohodnotný program pro mladé lidi. Teď 
už jsme si jistější v přípravě programů, už 
jich taky za sebou máme přes sedmdesát, 
a tak jsme v pohodě, když to občas nevyjde, 
když přijde málo lidí nebo tak. Rádi zkou-
šíme nové věci, ale už máme taky tutovky, 
u kterých víme, že se budou líbit. Na různé 
typy programů chodí různí lidé, např. na 
kulinářské workshopy máme lidi, kteří nor-
málně nechodí tak často. Už to umíme 
docela odhadnout. Taky jsme prodělali 
změnu jednoho rezidenta, ale vzhledem 
k tomu, že jsme hned našli náhradu, a to 
velice dobrou, nebylo to zas tak těžké.

◗ Ptala se Ruth Jochanan Weiniger
Foto: archív Evy Wichsové

Lze si příspěvek Moishe Housu 
odečíst z daní? Ano, lze. Zrovna teď 
jsme v kampani, která se jmenuje WE 
ARE! Můžete nám přispět a zároveň si 
odečíst z daní. (https://donate.moishe-
house.org)

Kulinářské workshopy jsou velice oblíbené. Vede je náš dvorní kuchař/pekař Hugo Hromas a zatím jsme měli 
tři: chumus, židovské sladkosti a různé přípravy lilku.

19

čtvrtek 19. 11. v 18 h:
O šťastných koncích se spisovatelem 
Antonínem Přidalem. Jedno téma – Romeo 
a Julie. Jak je vidí tento český spisovatel, ale 
také izraelský humorista Ephraim Kishon, 
populární anglický herec Peter Ustinov či 
skladatel Sergej Prokofjev? „Jak to je se 
šťastnými konci? Jsou šťastné proto, že jimi 
nic nekončí. Aspoň ne hned. V těžko pocho-
pitelném světě, kde je všechno konečné, 
působí jako útržky ztraceného, logičtějšího 
plánu.“ Takový je závěr jedné z kapitol 
knihy Potulky knihami a časem Antonína 
Přidala, který si toto téma zvolil ke své 
besedě. Vstupné 30 Kč

pondělí 23. 11. v 18 h:
Zmařené naděje. Prožitek ztráty domova, 
byrokratické šikany, migrace a uprchlictví 
v dobových dokumentech a svědectvích 

pamětníků. Přednáška Martina Šmoka z USC 
Shoah Foundation je založená na materiálech 
stejnojmenné výstavy Židovského muzea 
v Praze a představí málo známé aspekty pová-
lečné historie českých zemí spojené s návra-
tem přeživších z koncentračních táborů 
a tranzitem desetitisíců židovských uprchlíků 
přes naše území. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 26. 11. v 18 h:
Rabín není jen učitel. V loňském roce 
uplynulo 180 let od narození rabína Barucha 
Jakoba Placzka, letos si připomínáme 140. 
výročí narození rabína Richarda Federa, od 
jehož úmrtí uplyne 18. listopadu již 45 let. 
Životní osudy obou významných brněn-
ských rabínů, kteří také vykonávali funkci 
zemských rabínů se sídlem v Brně, dělilo 
jen čtyřicet let, ale jejich životy zahrnují 
téměř celé novodobé dějiny brněnské židov-

ské obce. To je také důvod, proč významné 
ocenění, které za mimořádné zásluhy udě-
luje Židovská obec Brno, nese jména obou 
rabínů. O jejich životě a díle bude vyprávět 
Zuzana Prudilová z Kulturního a vzděláva-
cího centra rabína Federa. Vstupné 30 Kč

Celý listopad můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu Rabín Feder – život 
a dílo. Tato výstava přiblíží život a dílo 
PhDr. Richarda Federa (1875–1970), dlou-
holetého kolínského rabína. V roce 1953 
přesídlil jako rabín do Brna a později se stal 
i vrchním zemským rabínem, jemuž byl 
mimo jiné v roce 2002 propůjčen tehdejším 
prezidentem ČR Václavem Havlem in 
memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka. 
Výstava se koná ve spolupráci s ŽOB a je 
přístupná ve dnech programových akcí a po 
předchozí telefonické domluvě. Vstup volný
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Palindrom (z řeckého „pozpátku“) je slovo nebo věta, kterou lze číst z obou stran 
stejně. Má je snad každý jazyk. Ty české bývají varovné a týkají se zvířat: „Nevypusť 
supy ven!“ „Jelenovi pivo nelej!“ Je lépe vyhnout se elipse, spí v ní totiž lev. A dál 
vidí lítat netopýry, potentát i lid i vláda. Necháme spekulací, zda potentát vidí „létající 
myši“ nebo jen ty obyčejné bílé, případně jaké vyhlídky mají lid a vláda. Obrátíme se 
raději zpět k hebrejštině, svatému jazyku předků…
Nebudeme však zkoumat, zda potentát vidí myši létající nebo jen obyčejné bílé 
a obrátíme se k hebrejštině.
Téměř vždycky se „oboustrannost“ vět týká psané podoby. Zároveň ale musíme 
odhlédnout od koncových podob písmen. Pak se dovíme takové informace, jako 
že uběhla čtvrtina noci:

 – Reva ha-lajla avar. 

Na dně kbelíku (asi hodně velkého) je dítě a něco píše:

 – Jeled kotev be-toch dli. (Pro oboustrannost nerozlišujeme 
nejen to, že kaf je jednou koncové, ale ani to, že se jednou čte jako K a podruhé jako 
CH.)

Z češtiny víme, že na RADAR si musíme dát pozor ze všech stran – ale v Izraeli platí 
o MAKAM 

e, e
 totéž. A vůbec nevadí, že jde o zkratku megale kivun u-merchak 

(doslova: „objevovač směru a vzdálenosti“)...
 
Tím se vracíme k jednotlivým „oboustranným“ slovům, jejichž využitím pak lze 
vytvářet magické čtverce. Nejslavnější hebrejský pochází od Abrahama Ibn Ezry (asi 
1093–1167) a týká se halachické otázky, jestli když do medu spadne moucha, je tím 
med trejfe:

Parašnu: ra’avtan še-nitba’er ve-nisraf.“ 
„Odpověděli jsme: Žrout, který je v medu, byl spálen a změněn v popel.“

O něco jednodušší magický čtverec 
si můžete zkusit vytvořit:
Ze shora nech SLUNCE zářit,
na TROJCE (ve vázané podobě, 
smichut  סמיכות) to postavíš, 
KOŘEN přidej – zjisti kam, 
taky MRAMOR vložíš tam, 
zdrobníš jméno RAZIEL 
– a s trochou ŠTĚSTÍ bys to měl...

S postavou Ibn Ezry se pojí i další dva slavné palindromy:

Avi, el chaj šimcha, lama melech mašiach lo javo?
„Otče, Bůh živoucí je Tvé jméno, proč Král Mesiáš nepřichází?“

Deu me-avichem, ki lo boš evoš, šuv ašuv alejchem, ki va moed!
„Vězte, od vašich otců, že se nebudu hanbit a navrátím se k vám, neboť přišel čas!“

Zatím nejdelší hebrejský palindrom má 4224 písmen tvořících 1111 slov (kdybychom 
ho chtěli v Maskilu otisknout, vydal by za kratší článek). Je k vidění na stránkách 
hebrewpalindrome.wordpress.com. Pro srovnání, nejdelší český víceslovný palin-
drom má podle všeho jen 57 písmen (Máti dar, páku, Ota kul, kladivo vídal kluk a to 
u kapradí tam.)

◗ rjw (řešení najdete na straně 3)

Hravá hebrejština
Palindromy a magické čtverce

 ׁש ׁש

 ׁש ׁש

Památník 
Šoa – 
nádraží 
Bubny 
zve: 

Výroční den prvního židovského 
transportu vypraveného z Prahy 
chceme připomenout aktivním 
vyjádřením nesouhlasu s mlče-
ním a přihlížením.

BUBNOVÁNÍ

PRO BUBNY

16. října v 17 h v hale 
nádraží Praha-Bubny
Stovky bubnů rozezní prostor pod 
sochou Aleše Veselého Brána nená-
vratna. Socha stojí přímo na cestě, po 
níž deportovaní lidé přicházeli na 
nádraží. A právě zde budeme bubno-
vat svůj osobní postoj k tichu mlčící 
většiny. Společný rytmus zajistí 
známí čeští bubeníci David Koller, 
Miloš Vacík, Jaroslav Kořán, Alan 
Vitouš. Texty, které pro bubnování 
napsali a vybrali členové PEN klubu, 
přečtou herci Jana Boušková, Nela 
Boudová, Bára Hrzánová, Petr 
Vacek, Václav Vydra, Ondřej Vet-
chý, Tomáš Töpfer. Čestnými hosty 
budou pamětníci válečných událostí, 
členové Terezínské iniciativy.

výstava

FRAGMENT

PAMÁTNÍKU TICHA

v odjezdové hale nádraží 
Praha-Bubny

Výstava je nahlédnutím do práce 
vývojového týmu. Fragmentem 
budoucí stálé expozice je kapitola 
nazvaná 50 000 zapomenutých knih. 
Vzpomínka na jednoho každého 
z deportovaných přes nádraží Bubny 
bude nekonečná řeka knih... některé 
z nich mají dokonce paměť... 
Výstava je součástí připomenutí 
výročního dne prvního židovského 
transportu, který odjel z Prahy 
16. října 1941. 

Výstava bude otevřena 

od 15. do 25. října 2015, 

od 13 do 18 h.

Více informací na: 

http://bubnovani.bubny.org/

Maskil_rijen_2015.indd   20Maskil_rijen_2015.indd   20 14.10.15   11:2114.10.15   11:21



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


