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■ Krátce
Mnohem důležitější než hmotné bla-
ho a pomíjivá krása jsou Hospodino-
va svatost a dokonalost, k nimž by se 
měl snažit přibližovat každý člověk. 
Opravdu nezáleží na tom, kde člověk 
žije, ale zda žije mravným a příklad-
ným životem. Totiž mravný život a pl-
nění micvot Tóry každého z nás může 
přiblížit očekávané úplné osvobození, 
spojené s příchodem Mesiáše, avšak 
opak úplné osvobození a příchod Hos-
podinova pomazaného jen oddaluje.

rabín Daniel Mayer

Když Aristotelés, odcházející po Pla-
tónově smrti z Athén, potkal v ma-
loasijském městě Assos poprvé Žida, 
„který v důvěrném styku, jejž pěsto-
val s mnoha vzdělanými lidmi, dával 
více, nežli dostával“, a když se díky 
Alexandru Velikému, jeho žáku, muse-
li Řekové a Židé nevyhnutelně setkat, 
aniž by se mohli navzájem splynout, 
přestal být vzájemný rozpor víry a vě-
dění, který společně vyjadřovali, již 
jejich vlastním osudem, ale stal se na-
příště osudem středověku. 

Hermann Levin Goldschmidt

Pro přeživšího, který se rozhodne 
svědčit, je to jasné: jeho povinností 
je vydávat svědectví pro mrtvé a pro 
živé. Nemá právo obrat budoucí gene-
race o minulost, která je součástí naší 
kolektivní paměti. Zapomenout by 
nebylo pouze nebezpečné, byla by to 
urážka; zapomenout na mrtvé by bylo 
jako zavraždit je podruhé. 

Elie Wiesel

repro: archív Rézi J. Weiniger ➤ rozhovor čtěte na str. 4

Reálné neskutečno
Rézi J. Weiniger
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Po zničení prvního Chrámu Babylóňané 
odvedli druhou vlnu zajatců do Ba -

bylónie a naši vlast, Judské království, změ-
nili ve svou provincii. V zemi zanechali 
pouze omezený počet chudého židovského 
obyvatelstva a nad ním jmenovali svého 
místodržitele, jímž byl judský aristokrat 
Gedaljáš, syn Achíkamův. Jakkoli babylón-
ská nadvláda a zajetí byly pro tehdejší jud-
ské Židy a jejich potomky v druhé či třetí 
generaci tragické a traumatizující, nebyl to 
absolutní konec existence jeruzalémského 
Chrámu. Roku 539 př. o. l. povstala v oblas-
ti nová velmoc – Persie. Perský král Kýros II. 
porazil Babylóňany a všechny jejich provin-
cie včetně naší vlasti přešly pod perskou 
nadvládu. Perští panovníci poskytli Judsku 
širokou náboženskou a hospodářskou auto-
nomii. Tóra se stala se souhlasem perského 
panovníka zákoníkem Judska a velekněz byl 
panovníkem považován za představitele 
všech Judejců a odpovídal králi za výběr 
daní. Kýros II. vydal roku 538 výnos, jímž 
povolil všem Židům, kteří dosud žili 
v Baybylónii, že se mohou vrátit do své 
vlasti, do Judska a do Jeruzaléma, který 
mohou znovuvybudovat. Začalo období 
návratu na Sión – ציון  Časem byla .שיבת 
zahájena i stavba druhého jeruzalémského 
Chrámu. Nakonec, roku 515 př. o. l., byl 
druhý Chrám zasvěcen a byly v něm zaháje-
ny bohoslužby a započalo v něm přinášení 
každodenních a svátečních obětí. Tento 
druhý Chrám, který se koncem 1. století př. 
o. l. dočkal díky judskému králi Herodovi I. 
velkolepé rekonstrukce, sloužil židovskému 
národu až do roku 70, kdy byl na počátku 
vlády císaře Vespasiána zbořen římským 
vojskem, jemuž velel jeho syn Titus. Žádný 
třetí Chrám již postaven nebyl. Kdy bude 
zbudován třetí jeruzalémský Chrám? 
V době, kdy přijde Hospodinův pomazaný – 
Mesiáš.

Nehledě na smutnou skutečnost, že téměř 
dva tisíce let židovský národ nemá Chrám 
a jediné, co zůstalo, je část Západní stěny 
(Zeď nářků), která byla součástí hradeb, 
jimiž byla kdysi Chrámová hora – הבית  הר 
(Har ha -bajit) obehnána, přesto nás tradice 
učí, že שכינה (šechina), tj. Boží imanence, se 
nikdy nevzdálila od Západní stěny.

מכותל זזה  השכינה  אין  "לעולם  אחא:  רבי  אמר    
 Řekl rabi Acha: „Nikdy se Šechina –המערבי" 
nevzdálila od Západní zdi.“ (Midraš Šemot 
Raba 2:2)

Počínaje rokem 1920 se stal prvním 
vysokým komisařem v britské mandátní 
Palestině Sir Herbert Samuel (1870–1963). 
Herbert Samuel byl asimilovaným Židem, 

avšak zapáleným sionistou. Bývalo zvykem, 
že nejvyšší imperiální představitelé se setká-
vali s místními představiteli náboženských 
obcí a samosprávy. Nedlouho po svém jme-
nování vysokým komisařem se měl Sir Her-
bert Samuel setkat i s hlavou ortodoxní 
židovské pospolitosti v Jeruzalémě, s rabí-
nem Josefem Chajimem Sonnenfeldem. (Jak 
známo, rabín Sonnenfeld, 1848–1932, rodák 
ze slovenského Vrbového, provázel po Jeru-
zalémě i Tomáše Garrigue Masaryka při jeho 
návštěvě mandátní Palestiny roku 1927). 

Když rabínovi Sonnenfeldovi oznámili, 
že se chce s ním setkat vysoký komisař, 
rabín souhlasil. Nyní však pro jeruzalémské 
organizátory setkání vyvstal problém, kde se 
schůzka obou uskuteční. Židovští předsta-
vení se ostýchali říci rabi Sonnenfeldovi, že 
jeho zanedbaný a chudě vypadající dům ve 
Starém městě není důstojným místem pro 
přijetí tak významného hosta, jakým je 
vysoký komisař. Proto hledali nějaký lépe 
vypadající dům, kde by se mohlo setkání 
uskutečnit. Nakonec vybrali dům významné 
rodiny Porušů. Když však rabi Sonnenfel-
dovi oznámili, že má vysokého komisaře 

přijmout v cizím domě, ten kategoricky 
odmítl a řekl, že Herberta Samuela přijme 
pouze ve svém domě. Nadešel den setkání. 
Rabín Sonnenfeld se oblékl do svátečního 
šabatového oděvu a čekal na vzácného hosta. 
Vysoký komisař přišel s celou svou suitou 
a zastavil se před rabínovým domem, který 
vypadal jako ruina. Do rabínova domu 
museli ještě sestoupit tři schody a v jeho 
obývacím pokoji byla hliněná podlaha. 
Bídný stav Sonnenfeldova domu šokoval 
Herberta Samuela, který velmi diplomaticky, 
jen tak mimochodem uvedl, že není běžné 
sestupovat po schodech do obytných míst-
ností domu. Rabín Sonnenfeld byl moudrý 
a bystrý člověk, který ve slovech vysokého 
komisaře jasně rozpoznal skrytou narážku na 
neutěšený stav svého domu. Požádal Her-
berta Samuela, aby popošel blíže k malému 
oknu, které bylo v obývacím pokoji, s tím, že 
mu chce něco ukázat. Když vysoký komisař 
došel k oknu, rabín se jej zeptal, co z něj 
vidí. Vysoký komisař se díval z okna rabí-
nova domu a viděl Zeď nářků zaházenou 
hromadami odpadků, které tam v oné době 
vyhazovali místní arabští obyvatelé. Rabín 

Boží a lidský příbytek

Rabi Sonnenfeld provází TGM po Jeruzalémě.

➤

Po zakončení šabatu 13. srpna večer zahajujeme posunutý půst 9. avu, který zakončíme v neděli večer 14. srpna, 
a to tři minuty po 21. hodině. Devátý av je nejsmutnějším dnem židovského kalendáře, kdy si připomínáme zboření 
prvního jeruzalémského Chrámu roku 586 př. o. l. a druhého Chrámu roku 70 o. l. 
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Program Bejt Simcha

srpen 2016
pátek 26. až

neděle 28. srpna,
Třebíč

Reformní šabaton  
viz pozvánka na této straně

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
kurzy hebrejštiny budou v letních 

měsících probíhat pouze ve vybraných 
termínech (informace na e-mailu 

katka@bejtsimcha.cz)

Úvod do judaismu
kurz přes léto neprobíhá, pokračovat 

budeme opět od září (informace 
na e-mailu katka@bejtsimcha.cz)

Četba siduru
středa vždy 1× za 14 dní od 18 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

řekl vysokému komisaři: „Jestliže Hos-
podin, budiž požehnán, může být neustále 
přítomen na tomto místě, pak samozřejmě 
i já mohu žít v takovém domě, v jakém 
bydlím.“ 

Jistě se rabínova pohotová odpověď Her-
bertu Samuelovi zalíbila. Učíme se z ní, že 
mnohem důležitější než hmotné blaho 
a pomíjivá krása jsou Hospodinova svatost 
a dokonalost, k nimž by se měl snažit přibli-
žovat každý člověk. Opravdu nezáleží na 
tom, kde člověk žije, ale zda žije mravným 
a příkladným životem. Totiž mravný život 
a plnění micvot Tóry každého z nás může 
přiblížit očekávané úplné osvobození – 
-spojené s přícho ,(geula šlema) גאולה שלמה
dem Mesiáše, avšak opak úplné osvobození 
a příchod Hospodinova pomazaného jen 
oddaluje.

 ◗ rabín Daniel Mayer, foto: Wikipedia

Vysoký komisař Herbert Samuel.

➤

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.

Bejt Simcha srdečně zve 
na přednášku

izraelské malířky 
Hany Alisy Omer

„Život a tvorba“
úterý 13. září od 18 h
Výběrové knihkupectví, 
Bubenečská 10, Praha 6

Během přednášky bude možné zakou-
pit některá díla. Vstupné dobrovolné, 

útratu si platí každý sám.

REFORMNÍ ŠABATON
Bejt Simcha Vás srdečně zve na X. REFORMNÍ ŠABATON, který se bude konat ve dnech 26. –  28. srpna 
2016 v Třebíči. Součástí programu bude večerní a ranní šabatová bohoslužba, prohlídka židovské čtvrti, přednášky, 
výlet do Polné a návštěva židovského hřbitova. Účastnický poplatek je 2200 Kč pro dospělého a 1000 Kč pro dítě nebo 
studenta. Tento poplatek zahrnuje dopravu, ubytování, základní stravování, vstupy a přednášky. Všichni jste srdečně 
zváni. Bližší informace a přihlášky na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 603 393 558 
nejpozději do 7. 8. 

av 5776

Kurzy hebrejštiny 
a judaismu 
v Bejt Simcha
Od září 2016 pokračujeme 
v našich kurzech moderní 
hebrejštiny a judaismu.

HEBREJŠTINA 
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Termín: úterý od 18 do 19.30 h
Kurzovné: 1300–1500 Kč za pololetí 
(září 2016 – leden 2017, 90 minut jed-
nou týdně)
Výuka probíhá podle učebnice „Ivrit min 
ha -hatchala – Hebrew From Scratch“ 
(není zahrnuta v ceně kurzu). Předpokládá 
se znalost čtení a psaní, gramatiky a slovní 
zásoby zhruba na úrovni lekce 15 učeb-
nice (do str. 308).
Zájemci se mohou hlásit či žádat bližší 
informace na adrese katka@bejtsimcha.
cz nebo na telefonu 724 027 929, a to do 
10. srpna 2016.
V září rovněž zahajujeme 
nový semestr ročního kurzu 
ÚVOD DO JUDAISMU

Termín: úterý od 19.45 do 20.45 h
Kurzovné: 750 Kč za semestr
(60 minut jednou týdně)
Jedná se o druhý semestr celoročního 
kurzu, nicméně zapojit se mohou i noví 
účastníci. V podzimním semestru se 
budou probírat mimo jiné následující 
témata: židovský životní cyklus, svátky 
(Vysoké, Sukot, Chanuka), židovská 
domácnost a komunita. Na vyžádání je 
k dispozici podrobný rozpis témat 
i osnova kurzu. 
Dále máme další dva kurzy moderní 
hebrejštiny – pro pokročilé ve 
čtvrtek od 18 do 19.15 h a pro středně 
pokročilé ve čtvrtek od 19.30 do 21 h. 
Informace o eventuálních volných mís-
tech v těchto kurzech a úrovni pokroči-
losti získáte na uvedených kontaktech.

Všechny kurzy probíhají v prostorách 
Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1, 
u stanice metra „A“ Staroměstská). 
Bližší informace a přihlášky na adrese 
katka@bejtsimcha.cz nebo na tele-
fonu 724 027 929.
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Autobus projížděl mezi montovnami a příměstskými satelity, 
míjel poslední nezastavěná pole, na kterých ještě zrálo obilí 

a řepka. Říkal jsem si, kam mě to vlastně veze… Pak ohlásili cílovou 
stanici a já se ocitl na hrázi rybníka. Svažovaly se k ní uličky vesnic-
kých domků a dvorků, obklopených ze všech stran listnatým lesem. 
Byl jsem v jiném světě.

Paní Rézi na mne čekala na zastávce, což bylo dobře, protože 
jinak bych k ní netrefil. Po příkrých schodech jsme šli k jejímu oby-
dlí: „Když to v zimě namrzne, dalo by se tu sáňkovat,“ smála se. 
„Jenom by to kapánek drncalo.“ Když se sem před několika lety 
nastěhovala, doufala prý, že se bude moci koupat v místním rybníku 
„sem i tam rovnou v plavkách“, ale majitel se o rybník nestará 
a snahy místních o jeho vyčištění jsou zatím marné. Na někdejší 
vyhledávanou pláž už prý chodí nanejvýš pejskaři a paní Rézi se na 
zelenavou vodní hladinu jenom dívá z okna v podkroví.

Má tu dalekohled, jímž sleduje ptáky a další obyvatele stromů, 
rákosin a lužního lesa. Je to lepší než televize, říká, a já si uvědomuji, 
že tu jsem v jejím obydlí opravdu neviděl. Paní Rézi tu žije se dvěma 
kočkami a spoustou rostlin. Zve mne na domácí houbovku s knedlí-
kem; jsem sice už po obědě, ale kdo by odolal, když to voní ze 
sporáku?
Ptám se jí, jak přišla k malování:

„Je to koníček od dětství. Vždycky jsem buď chodila po venku, 
nebo si někam zalezla a kreslila. Pak jsem to zkoušela na UMPRUM, 
ale nakonec jsem skončila na právech. Vybrala jsem si je vlastně jen 
proto, že tam nebyla matematika. Dneska bych si určitě vybírala 
jinak.“

Obrazy paní Rézi mají osobitý styl, pohádkové a snové motivy se 
v nich mísí s totálně realistickými. Jak přišla na tento styl? Na tu 
otázku pokrčí rameny:

„Jsem toho názoru, že člověk má mluvit a malovat, ‚jak mu zobák 
narost‘. To znamená, jak to cítí. Nesmí kopírovat, nesmí chtít být za 
každou cenu originální. Každý obraz musí vyjadřovat nějaký pocit 
nebo vyprávět nějaký příběh. Pokud jde o malování podle předlohy, 
tam nemá cenu soutěžit s fotografií. Pokud k tomu nemáte co přidat 
ze sebe, tak to radši vyfoťte a vyjde to stokrát líp než umrněnej 
obraz.“
Chci vědět, kde bere inspiraci. Otřepaná novinářská 
otázka, říkám si, ale odpověď mě překvapí.

„Na potulkách. Strašně ráda se toulám krajinou, hlavně po lesích. 
Možná to někomu bude znít divně, ale jít do lesa je pro mě vždycky 
trochu bohoslužba. Mám na sobě džíny, na nohou tenisky a ruce 
v kapsách, ale je to bohoslužba.

Vždycky říkám, že všecky ty sakrální stavby, ať jsou sebekrás-
nější – Španělská synagoga, Jeruzalémská synagoga –, jsou pořád 
jenom díla lidí. V Plzni, odkud pocházím, je vidět, jak se křesťani 
a židi předháněli, kdo bude mít ten kostel krásnější a větší, kdežto 
les, to je čisté Boží dílo. Když chodím po lese, je to příležitost pře-
mýšlet, srovnat si věci v hlavě, nachytat motivy. Když se doopravdy 
kouknete na rostlinu, i třeba na kus spadlého jehličí, zjistíte, že je to 
něco úchvatnýho.

Kromě hub sbírám v lese ohnilá dřívka a pak sedím na dvorku, 
piju kafe a odstraňuju z nich to ohnilé, ztrouchnivělé. Vždycky se 
z toho postupně vynořuje tvar, plastika jakou by člověk nevymyslel. 
A to je všude kolem, skryté, a my po tom šlapeme.“ 
Dívám se směrem k malířskému stojanu: „A jak vás 
napadl tenhle obraz? Co na něm bude?“

„To je z toho, jak se každý večer koukám na mraky. Letos jsou 
mimořádně pěkné, všiml jste si toho? Kupí se krásně, vrstvy a další 
vrstvy, přes sebe, a večer, když padá tma, vypadají přibližně takhle. 
Já to samozřejmě neumím tak vystihnout, takovou krásu doopravdy 
dovede jen příroda. Ale dál nevím, co tam bude, ještě si to ten obraz 
úplně neřekl.“

„Teď je to tu jak před bílením,“ ukazuje se smíchem na prázdné 
stěny. „Co viselo po zdech, je skoro všecko v Maiselovce.“ 
Ptám se jí, podle čeho vybírala obrazy na výstavu.

„Jsou to věci za poslední roky, přibližně průřez tím, co jsem udě-
lala za tu dobu, co jsem zůstala doma. Přišlo mi, že když je člověku 

srpen 2016

➤

Reálné neskutečno
Ve středu 22. června byla v prostorách kavárny Na balkóně a klubu Gešer zahájena výstava obrazů paní Rézi 
J. Weiniger nazvaná „Reálné neskutečno“. Nedalo nám to a vydali jsme se autorku navštívit.

4
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rozhovor

pětašedesát, je to v něčem hraniční věk, 
kdy ještě není úplně starej, ale už má 
něco za sebou. Ty obrazy jsou výsledky 
toho, že už jsem nějaké ty roky doma. 
A zároveň je to příležitost vidět reakce 
lidí, které mě můžou trochu navést 
k tomu, jak dál.

Víte, jak to vidím takříkajíc ‚zevnitř‘, 
neumím si představit, co ostatní v těch 
obrazech uvidí. Často mě pak překvapí, 
co mi říkají. Například o vyobrazení 
pěti svátků, kde jsou úplně nahoře dvě 
podlouhlé knihy, si jeden člověk mys-
lel, že to jsou ne Kniha života a Kniha 
smrti, ale Starý a Nový zákon… (Smích) 
A potom mě překvapilo, kolik lidí, 
i z obce, třeba neví, co jsou to šedim. 
Někteří návštěvníci se divili ‚proč mají 
dibbukové ptačí nohy‘.“
Paní Rézi staví na kávu 
a pokračuje:

„Moc se mi líbí prostředí kavárny 
Na balkoně. Už když jsem tam chodila 
v devadesátých letech na obědy, tak 
jsem přemýšlela, jak by se ten prostor 
dal asi využít. Tohle je podle mě nej-
lepší možné řešení.

Z těch několika málo výstav, co jsem 
měla, je tady, myslím, největší shoda 
mezi obrazy a prostředím. Taky jsem byla ráda, že nebyly žádné dlou-
 hé proslovy. Když jsou na výstavách dlouhé úvodní řeči, bývá to 
trapné, zvlášť když má řečník potřebu vyprávět o tom, co prý na těch 
obrazech je. Přitom ono to – aspoň v mém případě – nejsou žádné 
hlubokomyslné úvahy ani hnutí, prostě začnu malovat a on si ten 
obraz už nějak sám říká. Zhusta nevím proč a jak a mám zkušenost, že 
je nejlepší ho nechat žít vlastním životem. Kdyby to někdo vykládal, 
musel by tomu obrazu rozumět tak, jako ten obraz rozumí sám sobě.“
Všímám si řady nezarámovaných obrazů srovnaných na 
skříni. Ptám se, co je to za sérii.

„No jo, dcera mě uvrtala do takového podniku, pohádky o pro-
roku Eliášovi. Ona je píše, já ilustruji. Jsou to vlastně moje první 
ilustrace. Pořád se mi nechce věřit, že to ten Kuba Hlaváček z Mal-
vernu myslí vážně.“
„Jaké to je, začít s ilustracemi,“ napadá mě. „Musí si 
na to člověk zvykat?“

„Zvykat si na to nemusím, maluji ty obrazy stejně jako jiné, oleje 
na plátno. Líbí se mi ty příběhy, můžu si je takhle vyprávět a to mě 
baví. Eliáška jako postavu jsem si zamilovala. Má humor. Když se 
dává o Pesachu k oknu pohár pro Eliáše, tak si vždycky říkám, jestli 
se objeví nebo neobjeví. Nemůžu se ubránit a napadají mě situace: co 
kdyby se objevil, vypil ho a zas šel? Co kdyby ten pohár někdo tajně 
vypil a Eliáš se opravdu objevil – zmizel by pak zase? Nebo co by 
udělal?“

Paní Rézi si zapálí cigaretu, teď prý zase kouří, do narozenin by 
ráda přestala. Uvědomím si, nač jsem se málem zapomněl zeptat: 
„V srpnu máte kromě 65. narozenin taky termín gijuru. 
Proč jste se rozhodla pro konverzi až v tomhle věku?“

„Ke konverzi jsem se chystala celý život, pořád jsem ale o tom 
uvažovala ve stylu ‚mohla bych‘, ‚měla bych‘ a ‚ráda bych‘. Poprvé 
v osmnácti letech, to jsem ale byla strašně mladá a ztratila jsem 
odvahu. Pak přišla studia, potom dítě a na takový krok jsem neměla 
sílu. Po revoluci jsem se, už jako členka židovské obce, došla zeptat 
na možnost pana inženýra Grünberga, který dělal v Plzni chazana, 
a ten mne odmítl. Tenkrát vládla atmosféra, no, abych to shrnula: 
‚Chcete být židi? Tak se přestěhujte do Prahy!‘ Takže jsem se na to 
zase vykašlala, ale nedávalo mi to.

A nakonec, v tomhle hraničním 
věku, si říkám to, co je v Pirkej avot: 
‚Kdy, když ne teď?‘ Teď už člověk ví, 
že toho času v lidském životě není 
tolik, kolik se zdá ve třiceti, ve čtyři-
ceti… Myslím, že člověk by měl – asi 
celý život, ale teď určitě – dávat věci 
kolem sebe do pořádku nebo nene-
chávat nedokončené situace. Nebo je 
dát tam, kde chtěl, aby byly už dávno. 
Možná je to anomálie, určitě se mne 
na to budou u bejt dinu ptát, ale vím, 
že je to třeba udělat. Když se celý 
život cítíte něčím být a zároveň 
s nějakým ‚ale‘, přijde jednou doba, 
kdy už se tím musíte stát úplně.

Tohle je věk, kdy člověk může 
dělat to, co nemohl v mládí. Kdy by si 
měl plnit tajná přání, pokud to jde. 
A tohle naštěstí už dneska jde.“

Přeji paní Rézi hodně štěstí, pro-
cházím brankou porostlou psím 
vínem a mířím na zastávku. Autobus 
mě už brzy zaveze zas do jiného, 
hlučnějšího a rychlejšího světa…
Obrazy paní Rézi můžete 
v kavárně Na balkoně vidět 
do konce srpna.

◗ Ptal se a fotil Pavel Kuča

av 5776
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Nejsem ani zkušený blogger ani dobrý 
spisovatel, takže to prostě napíšu tak, 

jak jsem to v pátek večer prožil.
Byl jsem právě na svatbě, kam jsem 

doprovázel kamarádku, která píše do jedi-
ných židovských novin v Turecku. Rozhodli 
jsme se ze svatby odejít dřív, aby stihla svůj 
trajekt na Princeznin ostrov. Řídil jsem, 
zatímco ona si kontrolovala zprávy na Twit-
teru. Prý se něco děje ve čtvrti poblíž mostu 
Bogazici (Bosporského mostu), který spo-
juje evropskou a asijskou část Istanbulu.

V první chvíli jsem tomu, co říkala, ani 
nevěnoval pozornost, protože jsem byl příliš 
zaneprázdněn tím, že jsem se snažil pomocí 
navigace najít nejrychlejší cestu do přístavu. 
To, co se mi ukazovalo na displeji mobilu, 
mi mělo napovědět, že se skutečně děje něco 
mimořádného, ale já jsem se mylně domní-
val, že jde prostě jen o další šílenou noc 
s nechvalně známým istanbulským provo-
zem. Když mi navigace řekla, abych se oto-
čil o sto osmdesát stupňů, přejížděl jsem nad 
dálnicí a viděl hustý provoz v obou směrech 
na mostě Sultána Mehmeta (druhém mostě 
spojujícím oba kontinenty).

Jel jsem dál podle navigace a kamarádka 
mě mezitím začala bombardovat novinkami:

Nad hlavním městem Ankarou létají 
stíhačky.

V Istanbulu, Ankaře a dalších městech je 
slyšet střelba.

Armáda uzavřela mosty.
Armáda? Cože? Proč?
V hlavě jsem si začal přehrávat nejrůz-

nější scénáře. Došlo snad k dalšímu teroris-
tickému útoku? Zaměřili se teď na mosty? 
Musí to být skutečně vážná hrozba, jestli se 
do toho zapojila armáda…

Šlapal jsem na plyn, abych kamarádku 
včas dopravil do přístavu, a ona mi mezitím 
hlásila:

Armáda zaujala pozice v hlavním městě.
Vojáci prý odzbrojili policii.
Na mostě jsou tanky.
Jaký útok máme čekat? Je to PKK? Nebo 

ISIS?
Pak nám přišlo video ze skupiny What-

sApp, jíž jsme oba členy. Voják vysvětluje 
civilistům, že mají jít domů a zůstat tam. 
Poprvé jsem od něj zaslechl slovo „puč“.

Vojenský puč? Teď? Ve tři čtvrtě na deset 
večer?

Můj mozek začal konečně pořádně fun-
govat a po zádech mi přeběhl mráz. Došlo 
mi, že tohle není jednorázový útok a neskončí 

v momentě, kdy bude útočník zneškodněn. 
Musel jsem být pořádně v šoku, protože 
jsem si ani nevšiml, že už jsme v přístavu. 
Zůstali jsme sedět v autě, zatímco mobily 
i rádio nás zásobovaly nepřetržitým prou-
dem nepotvrzených informací.

Zatímco se kamarádka vydala k trajektu, 
začali mi příbuzní a kamarádi posílat zprávy 
a telefonovat, včetně kamarádů ze zahraničí. 
Všichni pro mě měli stejné sdělení: „Jdi 
domů a dávej na sebe pozor.“
Čtyři a půl kilometru z přístavu k mému 

domu… to by nemělo trvat dlouho…
Ale jsme v Istanbulu… Spousta lidí se 

snažila o totéž co já – dostat se domů. 
O čtvrt hodiny později jsem byl domovu jen 
o půl kilometru blíž. V tu chvíli jsem dostal 
textovou zprávu ze židovské komunity: 
„Pokud se nemůžete kvůli zákazu vycházení 
dostat domů, zavolejte na jedno z těchto 
čísel.“

Je šabat, neposílali by zprávu, kdyby to 
nebylo opravdu zlé… Moment! Cože? 
ZÁKAZ VYCHÁZENÍ? Lidé běhají k banko-
matům a do obchodů pro jídlo půl hodiny 
před půlnocí.

Konečně jsem se dostal domů, poté co 
jsem se ve všeobecném zmatku a panice 
několikrát jen těsně vyhnul nehodě. Doma 
jsem našel celou rodinu u televize, jak sle-
dují zprávy.

Proč mi nechodí žádné zprávy 
z Twitteru?

Napadlo mě: „Ne, už ne, prosím.“ Twi-
tter a Facebook byly zablokovány. „To snad 
mám teď spoléhat na televizi?“ Poté co 
předvedly během povstání v parku Gezi, 
jsem televizi a novinám nevěřil. Jak jsem se 
teď měl spolehnout na jejich zpravodajství?

Zprovozněte si VPN (Virtuální privátní 
síť)! Zůstaňte v kontaktu!

Další zprávy…

Letadlo prezidenta Erdogana odstarto-
valo. Hotel, ve kterém pobýval, se stal ter-
čem útoku.

Armáda převzala kontrolu nad tureckou 
zpravodajskou službou.

Na Atatürkově letišti jsou vojáci a tanky.
Armáda obsadila tureckou státní televizi 

TRT a nutí moderátory, aby přečetli jejich 
prohlášení: „Turecká armáda převzala kom-
pletně správu země, aby znovunastolila 
ústavní pořádek, lidská práva a svobodu.“

Byl jsem úplně konsternovaný. Mozek 
nefungoval. Úplné prázdno.

Je to dobře?
Zatímco jsem poslouchal prohlášení, uvi-

děl jsem na telefonu zprávu, která mě šoko-
vala. Můj kamarád, který píše pro stejné 
noviny jako kamarádka, s níž jsem byl na 
svatbě, a zároveň pracuje jako turistický 
průvodce, jel na letiště, aby tam vyzvedl 
francouzskou skupinu. A teď šel pěšky 
zpátky, protože policie ho nepustila dál. 
Zavolal jsem mu, ať se uklidní a jde k nej-
bližšímu místu, které pozná a bude umět 
popsat. Řekl jsem otci, aby jel se mnou, 
a v okamžiku jsme vyrazili. Jen čtvrt hodiny 
poté, co jsem se dostal domů, jsem byl 
znovu v autě, znovu v ulicích. Po dřívějším 
chaosu nebylo ani stopy. Všude byl klid, na 
jaký my, obyvatelé Istanbulu, nejsme zvyklí. 
Šlápl jsem na plyn a porušil v prázdných 
ulicích všechny rychlostní limity.

Kamaráda jsem našel za deset minut. 
Zrovna telefonoval klientům a snažil se jim 
vysvětlit, co se děje. Když konečně domlu-
vil, řekl, jak je šťastný, že mě vidí. Když 
jsme, už klidněji, jeli zpátky do města, můj 
otec nám vyprávěl, jak sám jako voják zažil 
vojenský převrat 12. září 1980.

Dojeli jsme domů a zjistili, že zprávy 
jsou čím dál horší. Prostřednictvím Facetime 
hovořil v televizi prezident Erdogan. Vyzý-

srpen 2016
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Jedním z hlavních témat zpravodajství posledních dnů byl neúspěšný pokus o vojenský puč v Turecku. Čtenářům nabí-
zíme bezprostřední dojmy člena istanbulské židovské komunity.

Jak jsem prožíval
pokus o puč v Turecku
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aktuálně

val lidi, aby vyšli do ulic. Dodal, že pokud 
chce armáda bojovat, bude muset bojovat 
proti vlastním občanům.

Slyším dobře? Snaží se opravdu vyprovo-
kovat občanskou válku? Co když to armáda 
opravdu udělá? Co když lidé napadnou ty 
chudáky dvacetileté vojáky, kteří musejí 
poslouchat rozkazy?

Všichni jsme byli na telefonu a snažili se 
sehnat informace, sledovali jsme televizi. 
S hrůzou jsme viděli, jak vojáci střílejí na 
lidi, kteří vyslyšeli prezidentovu výzvu 
a vydali se na mosty. Skutečný šok přišel, 
když turecká odnož CNN byla obsazena 
armádou a jediné, co bylo vidět v živém 
vysílání, bylo prázdné studio.

Moje mladší sestra ztlumila televizi. 
Z tlampačů mešit bylo slyšet modlitby. 
A přitom nebyl čas pravidelných modliteb. 
Pak se venku rozezněly sirény hasičů a bylo 
slyšet, jak lidi křičí: „Ja Allah bismilah allah 
ekber.“

Ano, B -h je veliký, ale co to má společ-
ného s pučem?

Znovu jsme pustili zvuk v televizi, ale 
slyšeli jsme to samé. Moje Timeline na Face-
booku byla plná videí a zpráv, že mešity 
volají lidi k modlitbě a vyhlašují džihád.

Nesmím snad být proti tomuhle puči jen 
proto, že to je proti demokracii? Musím se 
zapojit do džihádu? Já, s Davidovou hvěz-
dou vytetovanou na zápěstí?

Nepodlehněte pokušení… Nehledejte na 
Twitteru „jahudi“…

Ztrácel jsem sebekontrolu a vzápětí toho 
litoval. Lidé svalovali vinu za převrat na 
různé menšiny. Ty samé menšiny, jejichž 
příslušníci se v armádě nemohou stát 
důstojníky.

Rachot nadzvukového letounu nad mým 
domem mě vytrhl z mých ustaraných úvah 
nad antisemitismem. Hluk neustával, stí-
hačky létaly nízko a rychle.

Celý zbytek noci jsme sháněli informace 
na Twitteru, koukali na zprávy v televizi 
a viděli v přímém přenosu, jak bombardují 
budovu parlamentu v Ankaře.

Když se pak začaly objevovat zprávy, že 
se vojáci vzdávají, moje tělo vzdalo boj 
s ospalostí. Usnul jsem kolem páté hodiny 
ranní, ale už v šest mě vzbudila zpráva 
ze židovské obce, že synagogy budou 
zavřeny, bohoslužby se ruší. V sedm jsem se 
probudil znovu a viděl scény vzdávajících se 
vojáků na mostech. Byly i oběti na živo-
tech – z řad armády, policie i civilního 
obyvatelstva.

Teď je sobota pět hodin večer. Právě, 
když jsem si sedl k počítači, abych napsal 
tento text, v televizi oznámili počet obětí: 
nejméně 161 mrtvých a 1440 zraněných. 
Rozhořčený dav skandující „Allahu ekber“ 
prý uřízl hlavu 22letému vojákovi.

Telefon mi pořád pípá a zvoní. Lidé se 
ptají, co se děje. Nejsem si odpovědí úplně 
jistý. Ano, došlo k vojenskému puči, který 
byl potlačen. Ale ne, nedává to žádný smysl.

Není snad účelem vojenského puče svrh-
nout vládu?

Zaútočili povstalci na vládu?
Ne. 
Obsadila armáda nějakou vládní budovu 

nebo ministerstvo?
Ne. 
Byl některý politik nebo ministr zadržen 

či zabit?
Ne. 
Kdo byl tedy terčem útoku?
Mosty, letiště, policejní stanice, některé 

televizní stanice.
Předchozí pokusy o puč vždy proběhly 

po půlnoci. Když se lidé ráno probudili, byla 
armáda všude. Politikové a ministři byli tou 
dobou už uvěznění a vládní budovy obsa-
zené. Copak tentokrát armáda nevěděla jak 
na to? Neuměli snad převzít kontrolu nad 
televizními stanicemi a internetem zatímco 
všichni spali?

Jak to, že policie, která dokázala během 
protestů v Gezi udržet kontrolu nad milió-
nem lidí, nedokázala tentokrát zabránit 
v útoku třem tisícovkám vojáků?

Proč vláda ráno odvolala 2745 soudců?
A jak to, že z iniciování puče obviňují 

Fetulláha Gülen, kterého dřív uctívali jako 
guru?

Odpovědi zatím neznám. Vím jenom to, 
že jsem smutný a bojím se. Ztratil jsem pocit 
jistoty. Myslím, že už nikdy nebudu moct 
věřit ani armádě ani vládě, pokud se tu něco 
zásadně nezmění. A to se asi v dohledné 
době nestane.

◗ Jack E. Gozcu (30)
je inženýr a podnikatel, žije 
v Istanbulu, je členem istan-
bulské židovské komunity 
a také členem WJC Jewish 
Diplomatic Corps. Text pře-
vzat se svolením autora 
z blogu Times of Israel, kde 

byl publikován 16. 7. 2016. Ilustrační foto: 
Wikipedia (Lubunya). Z angličtiny přeložila 
Kateřina Weberová.

av 5776
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Muslimové, ve jménu Boha a Proroka, nenechte se 
oklamat. Sjednoťme se s naší policií a vládou proti 
tomuto puči… nepodlehněme tomuto židovskému 
spiknutí. (foto: Times of Israel)
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Po mnichovském útoku
osobní zamyšlení

Lokální stanice Šarivari mlu-
vila ihned o černém pátku 
(22. 7. 2016), který začal krát-
 ce před šestou v mnichovském 
nákupním středisku Olympia. 
V tu dobu jsme začínali 
rodinný kabalat šabat k ukon-

čení školního roku. Sešli se žáci všech tříd, 
včetně menších dětí, a mnoho našich rodin 
a členů. Ještě před hadlakat nerot jsem reago-
val na tragické události uplynulého týdne ve 
Würzburgu (útok nezletilého uprchlíka 
z Afganistánu mechanickou zbraní ve vlaku) 
a uvedl tak píseň Kol ha -olam kulo, kterou 
máme v našem Netzer siduru a jejímž autorem 
je rabi Nachman z Braclavi: „Celý svět je 
velmi úzký most, ale hlavní úlohou je nebát 
se.“ Netušil jsem, jak znovu aktuální bude 
tato píseň o hodinu později, kdy nás po kiduši 
zasáhly nejprve útržkovité a neskutečné 
zprávy – o střelbě ve městě, o mrtvých, 
o zastavení veškerého dopravního systému. 
Policejní auto stojí při každé tefila před naší 
(jako každou jinou německou) synagogou. 
Byli jsme požádáni, abychom se co nejrych-
leji dopravili domů, což se při nefunkčním 
dopravním systému mohlo uskutečnit jedině 
vzájemnou výpomocí auty. Ještě předtím jsme 
mluvili s dětmi, které dostaly strach, a snažili 
jsme se, aby své obavy zformulovaly a my na 
ně mohli nějak reagovat. Všichni se ten večer 
dostali domů v pořádku. Když zmíním jistou 
úlevu, že nešlo ani o terorismus ani o krimina-
litu nových uprchlíků, nemění to nic na tra-
gické smrti devíti mladých lidí, jejichž životy 
byly bezohledně zničeny, na nepředstavitel-
ném zármutku pozůstalých rodin a na strachu, 
který se může společností dále šířit. Spousta 
otázek nás bude nadále pronásledovat: Jak je 
možné, že osmnáctiletý samotář v psychiat-
rické péči, který se narodil v Mnichově írán-
ským rodičům, se dostal ke zbrani? Jak je 
možné, že kvůli sociální izolaci a snad 
i mobbingu od svých bývalých spolužáků 
ztělesnil takovou zlost, nenávist a pomstychti-
vost, která nezná meze?

Okamžitý zásah a aktuální komunikace 
policie s obyvatelstvem, stejně jako efektivní 
mobilizace lékařů a nemocnic byla obdivu-
hodná. To, že policie pátrala několik hodin po 
dalších dvou neexistujících spolupachatelích, 
ukazuje, jak je reálná situace často kompliko-
vaná, jak se i přímí účastníci mohou ve svých 
pozorováních mýlit. V centru města Mnichova 
vznikla dokonce bezdůvodná panika, kdy utí-
kající lidé zanechávali za sebou boty – v ohro-
žení, třeba i domnělém, je velmi těžké udržet 
racionální kontrolu. O tu se však musíme stále 
snažit ve smyslu zmíněné písně Kol ha -olam 
kulo: svět je často velmi úzký most, který 
nahání strach. Přesto se musíme učit znovu 
a znovu tento strach překonávat. To je sice 
smutným, ale aktuálním spojením mezi dia-
sporou a Izraelem, který si v uplynulém roce 
prožil bohužel mnoho podobných situací.

◗ Tomáš Kučera, rabín mnichovské liberální 
komunity Beth Shalom, Mnichov, 24. 7. 2016
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Rozpor od samého počátku
Každý člověk je celým člověkem, nebo 

se jím každopádně může stát. Přitom se proti 
němu staví veškerenstvo světa1 jakožto 
něco, co je jedno a úplné stejně jako on sám. 
Když tato znepokojivě slabá a sama o sobě 
nesmírně bezmocná bytost zapochybuje 
o tom, že je – on sám – přesto úplným člově-
kem nebo že by se jím mohl stát, podrží ho 
rovněž jedno a úplné: spojitost se vším, která 
jej zároveň potvrzuje. Kromě toho je však 
člověk propojený s druhými lidmi, z nichž je 
ovšem jeden každý stejně jako on sám zcela 
odkázán na sebe sama a jeden každý z nich 
je úplným člověkem. Ačkoli je jejich spoji-
tost tak niterná, a tím tolik sjednocená se 
spojitostí veškerenstva, přesto lidé nejsou 
vzájemným opakováním. Lidský protějšek, 
cosi, co je ze své strany rovněž jedno 
a úplné, není nikdy tím samým (jako já), 
vždycky je to jiný člověk. Místo aby se lidé 
opakovali, rozporují se.

Rozpory, vyvstávající mezi lidmi ve vzni-
kající ve víře a myšlení, stejně jako mezi 
vírou a myšlením, jsou od samého počátku 
stejně zásadní jako rozpory mezi každým 
jednotlivcem a jednotou veškerenstva, s níž 
se setkávají všichni jednotlivci. Není tato 
jednota tváří v tvář této rozporuplnosti jen 
zdánlivě sjednocenou rozličností, tedy nej-
zazší jednotou? A není tedy tím posledním 
rozličnost: rozličnost, kterou sice třeba je 
sjednocovat, kterou však nikdy a nikterak 
sjednotit nelze? Převládající tendence však, 
plna nedůvěry vůči rozličnosti, upřednost-
ňuje jednotu.

1  Orig.: das All der Welt

Bezrozporně jediná úplnost prý má mít 
přednost před úplností plnou rozporuplné 
rozličnosti, přestože rozličnost je právě tak 
kompletní a otevírá úplnost mnohem svo-
bodnější. Má se za to, že kde vychází najevo 
rozpor, tam je něco špatně – namísto pocho-
pení toho, že špatně musí být něco tam, kde 
žádný rozpor není. Svobodu nezaručuje 
sjednocení směřující ke glajchšaltování, 
nýbrž právě rozpor: a to tím, že jakékoli 
sjednocení vylučuje. Svobodě k rozporu se 
však stavějí do cesty hluboce zakořeněné 
předsudky, třebaže osvobození rozporu – 
a jedině toto osvobození – ukazuje cestu, na 
níž se uskutečňuje svoboda.

Neboť to jedno a úplné, jakožto které  
musí člověk sám sebe uskutečňovat, jej 
žene – i přes něj samého – vstříc jednotě 
zahrnující celé veškerenstvo. V tom spočívá 
podnět k upřednostňování jednoty, k němuž 
dochází s ohledem na lidstvo a veškeren-
stvo, ale které vede k pokušení. Ani jeho 
další podnět není o nic méně velkorysý, 
a proto vytváří úchvatný dojem a zanechává 
zkušenost, že duch je sice vnímán indivi-
duem – a jedině individuem – otevírá však 
individuu nadindividuální pravdu.

To, že proniknutí ducha k Duchu stvrzuje 
individualitě její pravdu také jakožto právo 
na rozpor a že Duch sám představuje od 
samého počátku rozporuplný průnik, vzbu-
zuje odedávna menší pozornost nežli průnik 
k zákonu, k vnímání všeobecného. Vzá-
jemně si odporující individua, jež zachycují 
Ducha slovy a rozporuplné jednotlivosti, na 
nichž jej potvrzují, se zdají být méně pod-
statné než všeobecnost Ducha, která se jimi 
potvrzuje.

Přesto je tu s pravdou kromě její všeobec-
nosti od samého počátku vždycky i její roz-
poruplnost jakožto dvojí rozpor. Tento roz-
por se však pravdě staví na odpor jakožto 
jiná pravda, stejně jako se – uvnitř každé 
pravdy – staví na odpor vnímání této pravdy 
jakožto jiné vnímání téže pravdy. Tak rozpor, 
který se zvnějšku staví na odpor pravdě, 
zakládá v dějinné události současnosti dva 
průniky k Duchu. V jejich důsledku je tento 
jeden a jediný Duch od onoho okamžiku jak 
vírou, tak i věděním: Pravdou podle zjevení 
i pravdou podle rozumu.

Této rozporuplnosti Ducha, vyznačující 
se od samého počátku zároveň jako protiklad 
víry a vědění o průniku k pravdě, si však po 
celá staletí nikdo nevšímal. Náboženské 
uchvácení biblického židovstva a filozofické 
osvětlování pojmů antického helénismu šly 
vedle sebe: u jednoho zjevení mimo rozum, 
u druhého rozum mimo zjevení. Pravda víry 
se prosazovala, aniž by byla zpochybňována 
pravdou rozumu, která jí byla doslova vzdá-
lená2. A pravda rozumu se prosazovala, aniž 
by tušila něco o rozporu, který vůči ní před-
stavuje zjevení, majíc na zřeteli jen religio-
zitu svého vlastního řeckého lidu, zbožnost 
nedosahující úrovně filozofie.

Když Aristotelés, odcházející po Plató-
nově smrti z Athén, potkal v maloasijském 
městě Assos poprvé Žida, „který v důvěr-
ném styku, jejž pěstoval s mnoha vzděla-
nými lidmi, dával více, nežli dostával“, 
a když se díky Alexandru Velikému, jeho 
žáku, museli Řekové a Židé nevyhnutelně 
setkat, aniž by se mohli navzájem splynout, 

2  Orig.: fern -liegende

srpen 2016

Hermann Levin Goldschmidt:
Svobodu rozporu!

➤

➤

Hermann Levin Goldschmidt 
(1914–1998) patří mezi významné ně -
mecko -židovské filozofy 20. století. 
Většinu života strávil v Curychu, kam 
emigroval v roce 1938.

V návaznosti na dílo Hermanna Cohena, 
Franze Rosenzweiga a Martina Bubera roz-
vinul vlastní pojetí filozofie dialogu. 
V záměrném protikladu vůči dialektice 
zavedl pojem „dialogika“. Dialektika usiluje 
o překonání rozporu teze a antiteze ve 
výsledné syntéze, čímž rozpor ruší. Dialo-
gika vnímá rozpor jako to, co dialog umož-
ňuje a zároveň určuje jeho rozvoj, průběh. 
Zatímco dialektika může dobře sloužit růz-
ným absolutizujícím ideologiím, dialogika 
ze své podstaty musí ideologie a světoná-
zory (Goldschmidt říká „ismy“) převádět 
z ničivého boje, v němž může zvítězit 

a nakonec existovat jen jeden, v plodný 
a žádoucí střet. Totiž takový, v němž se 
různé strany stavějí jedna druhé na odpor, 
ocitají se ve vzájemném vztahu, který je 
oboustranně obohacující. To Goldschmidt 
nazývá relacionizací (Relationierung), která 
počítá s růzností postojů a nechce ji zrušit či 
umenšit tak, jak to vidíme v nejrůznějších 
podobách relativizací.

Svůj koncept podrobně rozpracoval 
v knihách „Filozofie jako dialogika“ (Philo-
sophie als Dialogik – 1948), „Dialogika, 
filozofie na půdě novověku“ (Dialogik, Phi-
losophie auf dem Boden der Neuzeit – 1964) 
a „Svoboda pro rozpor“ (Freiheit für den 
Widerspruch – 1976) z níž pochází naše 
ukázka.

V poslední knize se H. L. Goldschmidt 
zabývá vnímáním rozporu a rozporuplnosti 

v průběhu dějin západního myšlení. Tato 
přímluva za svobodu pro rozpor vznikla jako 
reakce na revoltu mladých lidí v západním 
světě šedesátých let. Goldschmidt se při 
jejím psaní nezbytně vyrovnával s marxis-
mem a maoismem, což s sebou neslo otázku, 
jak je dialogika konkrétně uplatnitelná 
v oblasti politiky.

8
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filozofie

přestal být vzájemný rozpor víry a vědění, 
který společně vyjadřovali, již jejich vlast-
ním osudem, ale stal se napříště osudem 
středověku. Tvůrci náboženství zjevení byli 
na jedné straně a tvůrci filozofie na druhé – 
a třebaže se vzájemnému rozporu, který při-
vedli na svět, mohli vyhnout – rozporu jako 
takovému se vyhnout nemohli. Nezůstali 
ušetřeni onoho rozporu, který se v rámci 
každé pravdy střetává s vnímáním této jedné 
pravdy jakožto s jiným vnímáním téže 
pravdy.

Rozpor v myšlení
Filozofie začíná proto, že kromě mno-

hého vědění, jímž je možné lépe ovládat svět 
a život, existuje také plná shoda mezi zákony 
všehomíra a rozumu, který o nich následně 
uvažuje, to znamená pravda. Člověk není jen 
kýmsi, kdo také něco ví, nýbrž tím, jehož 
vědění vnímá zákon, podle něhož funguje on 
sám i celek světa, a to navzdory veškeré 
slabosti, bídě a bezmoci, i navzdory krát-
kosti každého jednotlivého lidského života. 
Na rozdíl od věd, které se nyní za potvrzení 
filozofie také rozvíjejí, je pravda, o níž jde 
ve filozofii, stále znovu zpochybňována. 
Nestačí ji pouze zdokonalovat.

To, že existuje pravda a že ji člověk 
vnímá, totiž nevylučuje, aby bylo pravdu 
možno vnímat jako formální všeobecnost, 
jíž unikají jednotlivosti, nebo jako plnost 
zvláštností znemožňující jakékoli sjednocení 
svých jednotlivostí. Nebo aby byla pravda 
vnímána jako Duch a nikoli jako hmota, či 
jako bytí a nikoli jako existence, nebo 
naopak jako hmota místo Ducha, jako exis-
tence místo bytí! Nic neplyne, určováno 
bytím Ducha, a vše plyne, máme -li na zřeteli 
hmotu a její existenci. Pravda je obojí.

Jakmile dojde na filozofii, vstupuje do 
množného čísla i ona, aniž by proto přestala 
být filozofií v čísle jednotném: pravdou 
v pravém slova smyslu. Parmenidés a Hérak-
lés, kteří se během týchž desetiletí konce 
šestého a počátku pátého století už střetli 

v prostoru ohraničeném jihozápadní Itálií 
a východem Malé Asie, představují průlom 
ducha k filozofii. Ten započal již Thalés, 
dříve než došlo k tomuto prvotnímu a základ-
nímu rozporu, který filozofii vyzývá právě 
k onomu hledání pravdy, jež představuje její 
jedinečný úkol. To, že existuje pravda a že ji 
člověk vnímá, není zpochybněno tím, že si 
vnímání této pravdy odporují. Ani sofistika 
ani filozofie, nacházející se každá teprve na 
počátku svých cest, které se brzy definitivně 
rozdělí, se nedají rozporuplností pravdy 
odradit. Sofisty ale povede jejich cesta 
k rétorice, „přemluvení“ (Überredung – 
„nad -mluvení“), a to znamená: do stále větší 
vzdálenosti od filozofie. Naproti tomu filo-
sofa povede jeho cesta k dialektice „poho-
voru“ (Unterredung – „pod -mluvení“) a to 
znamená: stále hlouběji do filozofie.

Sofista, který žije z pravdy, a filozof, 
který žije pro pravdu, společně ukončují 
předsokratovské období. Tato pre -sokratika, 
která chtěla proniknout k pravdě jakožto 
pravdě bez rozporu, přitom zviditelnila roz-
por ve vnímání této pravdy. Sofista stejně 
jako filozof odnynějška vycházejí z roz-
poru, přičemž sofistiku a filozofii je třeba 
v návaznosti na Platóna a podle typologie 
Maxe Webera chápat jako ideální typy. 
Může tedy otázka, položená jejímu reál-
nému typu ne  hledět na to, zda ten či onen 
sofista nebyl ta   ké filozofem a zda mnohý 
filozof nebyl ta  ké sofistou, například Sókra-
tés, možná dokonce i Platón?

Sofista – sofista ve smyslu ideálního typu 
tohoto pojmu – používá rozporuplnost 
pravdy k tomu, aby si pravdu na každý pád 
podržel, zatímco filozof – filozof ve smyslu 
ideálního typu tohoto pojmu – si bere pravdu 
za cíl právě pro její rozporuplnost, právě pro 
to, oč je třeba ještě usilovat proti všemu, co 
předstírá, že je v právu. Jelikož pravda je 
pravdivá rozporuplně, je sofista s nejlepším 
svědomím před světem připraven zaručit se 
za úspěch té strany, která si ho právě něja-
kým způsobem přivlastní, třeba bohatou 

odměnou. Naproti tomu filozof je odhod-
lán – protože rozporuplná pravda je prav-
divá – ji hájit, aniž by za to požadoval 
odměnu. Jeho „filo -sofia“, jež staví z lásky 
k věci na požadavku pravdy a jedině na 
tomto požadavku, nikdy neuspokojí žádnou 
stranu! Raději riskuje život, než aby byl 
v životě pouze úspěšný.

Rozpor ve víře
Ono rozdělení, jež v rozporuplnosti 

pojmu pravdy vede na jednu stranu k filozo-
fii a na druhou k sofistice, vede na půdě 
zjeveného náboženství vzhledem k rozpo-
rům náboženského uchvácení k rozdělení na 
pravé a falešné proroctví. Pravému zvěsto-
vateli jde o pravdu – úspěch sem, úspěch 
tam. Falešnému zvěstovateli jde o úspěch – 
pravda sem, pravda tam.

Rozpor mezi pravdou náboženství a prav-
dou filozofie zůstává posud nepostřehnutý. 
Ale rozpor – podobně jako ve filozofování – 
existoval už v rámci religiozity a s ním i tlak 
na rozhodnutí buď pro postoj „sofistický“ či 
„filozofický“, tedy pro postoj falešného či 
pravého proroka. Místo naprostého souladu 
mezi zákony vesmíru a rozumem, který 
o nich přemýšlí, jak jej známe u Řeků, 
zavedlo židovství naprostý soulad tvora – 
člověka – s konečným cílem stvoření. Také 
tento průlom k uchvácení, který místo vědění 
nabízel jistotu, to znamená byl vírou, je 
vystaven rozporu. Zde je, jako vždy, zpo-
chybněn stejně tak, jako se u každé pravdy 
střetává vnímání této pravdy s jinými vnímá-
ními téže pravdy.

A byl to člověk jako takový, který jako 
jediná bytost a jedině jako celý člověk vstou-
pil do jistoty, která mu mohla – jemu, který 
není Stvořitelem všehomíra, ale pouze jed-
ním ze stvoření v tomto všehomíru – zjevit 
od počátku do konce konečné cíle stvoření, 
a on, tento člověk v singuláru, byl schopen 
následovat její pokyny. Ale zjevilo se mu 
i to, co se právě tak otevřelo Řekovi, když 
svého individuální ducha pochopil jako 

av 5776 9

➤

➤

➤ Příznačná je otázka novináře 
Alfreda A. Häslera v úvodním 
rozhovoru ke knize Svoboda 
pro rozpor:

A. A. Häsler: Považujete za užitečné svo-
bodu pro rozpor takříkajíc institucionalizo-
vat? To znamená: nejenže rozpor trpíme, my 
si jej přejeme, pokládáme jej za nezbytný, 
a týká se to i těch oponentů, kteří, pokud se 
mohou vyjadřovat otevřeně, zpochybňují 
ekonomické, politické a duchovní základy 
našeho státu, a my jim garantujeme právo 
na tento rozpor?

H. L. Goldschmidt: V tom jsem spíše 
skeptický. Počínaje Marxem víme, že mů-
žeme institucionalizovat všecko možné, aniž 
bychom to přitom praktikovali. To, co teď 
především potřebujeme, je filozofie, vědomá 
práce, upozorňující lidi na to, že konflikt je 

něco plodného, že napětí znamená bohatství, 
že rozmanitost je větší než jednorozměrnost.

Tato slova zazněla přesně před čtyřiceti 
lety. Rozdělení společnosti se dnes zdá být 
silnější než v polovině sedmdesátých let. 
Stoupenci různých názorových proudů, 
včetně těch proklamujících pestrost a tole-
ranci, se čím dál tím více uzavírají do vlast-
ních kruhů, dnešním slangem „bublin“. Tato 
uzavřenost se v čím dál větší míře týká 
i jazyka, takže vyvstává otázka, nakolik 
zastánci různých pohledů a světonázorů 
mohou o své rozdílnosti vůbec mluvit. 
Pozornost, které se těší jinakost, je důsled-
kem přemíry rozličností, s nimiž se každo-
denně setkáváme, mnohem prchavější, 
pomíjivější. Namísto rozporuplnosti tak 
nastává jistá rozporuprázdnost, v níž namísto 
rozporu zůstává jen štítivý odpor. Zastánci 

XY (dosaďte si libovolné téma) a odpůrci 
XY jako by neměli zájem poznávat o postoje 
svých oponentů a lépe je rozporovat. Argu-
menty pro XY i proti XY se mohou omezo-
vat na několikaslovné vtipy a hlášky sdílené 
na sociálních sítích – v okruhu zastánců 
téhož názoru. (Právě na sociálních sítích, 
které jsou zároveň globální agorou, nabíze-
jící dosud neslýchanou příležitost k rozví-
jení dialogů.) Týká se to nás všech, včetně 
autorky tohoto článku.

V roce 2016 je tak mnohem snazší odsou-
hlasit Goldschmidtovo tvrzení, že „napětí 
znamená bohatství, že rozmanitost je větší 
než jednorozměrnost“, případně je i nasdílet 
a olajkovat ve skupině přátel, nežli se doo-
pravdy střetnout s někým, kdo uvažuje sku-
tečně jinak.

◗ rjw, foto: www.nzz.ch (Klaus Plaar) 
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odraz nadindividuálního Ducha, schopný 
myslet zákonitosti sebe sama i všehomíra od 
prvotní příčiny až k poslednímu důsledku. 
Rozporuplnost různých vnímání pravdy! 
Biblický člověk, stvořený k obrazu svého 
Stvořitele, se skrze tuto pravdu víry spatřuje 
v rozporuplnosti vnímání muže a ženy, oběti 
a vraha, stejně jako mnohosti jazyků oproti 
jedné jediné řeči všech lidí.

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obra-
zem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím,“ 
praví se bez výhrad, v téže větě však také 
stojí: „jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). 
Neboli je to zasazeno do ještě příkřejšího 
rozporu, aniž by tím byla zpochybňována 
celistvost každého jednotlivého člověka, 
jeho individualita, plně zodpovědná za sebe 
sama i za Stvoření: „Není dobré, aby člověk 
byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“3 
(Gn 2,18) Neboť zvířata, tyto živé bytosti 
neschopné lidské řeči, se neprojevovaly jako 
dostatečný protějšek lidského života. Tře-
baže jim člověk dal jména, takže se nazývají 
tak, jak je pojmenoval, nenašla se „žádná 
pomoc, která by mu byla protivníkem“4, jak 
Gn 2,18 a 2,20 překládá Martin Buber. Oslo-
vováním zvířat se jen rozšiřoval a rozšiřuje 
monolog člověka, nenabízející obohacení, 

3  V německé verzi: „(…) ich will ihm Hilfe machen, 
ihm zu Gegenüber.“ – „(…) učiním mu pomoc, aby 
byla jeho protějškem.“ – pozn. překl.
4  V německé verzi: „keine Hilfe, ihm Gegenpart“ – 
pozn. překl.

jež dává dialog, a které člověk potřebuje, aby 
byl opravdu úplným člověkem.

Teprve když je k člověku přivedena kost 
z jeho kostí a tělo z jeho těla, raduje se: 
„Tentokrát je to ona!“ (Gn 2,23)5 Tak se 
člověk skrze opakování v jiném člověku 
ocitá v dialogu, který je tím umožněn, ale 
zároveň naproti člověku, který je jiný než on 
sám. Protějšek, který s ním sdílí jeho řeč, je 
schopen mu odporovat.

Se stejným záměrem uvádí Bible krátce 
nato do protikladu opět rajský stav, tentokrát 
dvou mužů, z jejichž nezkaleného bratrství 
až „po jisté době“ (Gn 4,3) vypučí vnitřní 
rozporuplnost tohoto a každého lidského 
bratrství. Podle biblického jazykového úzu 
dojde poprvé k tomu, že se „hřích uvelebí ve 
dveřích“ (Gn 4,7), ale člověk nad ním má 
vládnout. Skutečné lidské žití, jehož možné 
a stejně tak nezbytné přemožení zla není 
zmírněno, ale naopak zostřeno, začíná zloči-
nem, jeho „nepřijatelným rozporem“. Zlo 
zlého, zlé vždy a za všech okolností, jeho 
vždy „dlužné“ dobro, zahajuje díky této vině 
odvrácení od viny. Kainovým výrokem: 
„Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ (Gn 
4,9) tento předpoklad rozporu, který se zde 
objevil, zesiluje v závazek a nutnost.

5  Zde se nejedná o citát, ale parafrázi verše: Člověk 
zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! 
Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“ – 
pozn. překl.

A totéž se projevuje při „stavbě babylón-
ské věže“ (Gn 11,1-9). Stejně jako rozpory 
mezi Adamem a Evou či Ábelem a Kainem, 
i toto vyprávění se snaží na základě předpo-
kladu viny vysvětlit důsledky – jazykovou 
různost národů – jako rozporuplnost, která 
nemá být odstraněna, ale která má přetrvat 
a bez níž by nebylo dějin. Dějiny jsou právě 
tak smysluplnou jako stvořitelskou historic-
kou skutečností. Mnohost jazyků mnoha 
národů je oplakávána jako „zmatení“ jen 
z hlediska se vtírajícího předsudku vůči roz-
poru. Tato mnohost je odvrácenou stranou 
skutečnosti, že lidé jsou schopni řeči 
a mohou se sjednotit. To, že si řeči vzájemně 
protiřečí, aniž by je bylo možno sjednotit, 
nevylučuje prapůvodní „sjednocenost“. Setr-
vávání v této sjednocenosti však nespojo-
valo, nýbrž rozdělovalo, takže ke skuteč-
nému spojení může dojít teprve tímto 
způsobem.

Stejně jako ztráta ráje v případě Adama 
a Evy nebo ztráta Abela a Kaina, neruší ani 
ztráta ráje národů při stavbě babylónské věže 
celek lidství, které může shromáždit teprve 
Abrahám (Gn 12,1 nn). Nyní a teprve nyní je 
dosud prokletá země (Gn 3,17) opět zahr-
nuta do požehnání tohoto právě započatého 
shromáždění, stává se půdou pro právě zapo-
čaté dějiny světa a spásy všech národů i lid-
stva, pro „požehnání veškeré čeledi země“ 
(Gn 12,3).

◗ Překlad: Ruth J. Weiniger

➤
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JUDAFEST – REZERVUJTE SI TERMÍN
V neděli 18. září 2016 mezi 12. a 20. hodinou proběhne na pražském Náměstí Míru další ročník 
veletrhu židovských organizací „JudaFest“. Akce bude opět spojena s hudebními, divadelními a tanečními 
vystoupeními, programem pro děti a košer občerstvením. Na bližší informace se můžete těšit v příštím čísle.
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Koncert: Avishai Cohen Trio
6. srpna ve 20 h, Jihočeský jazzový 
festival – Piaristické náměstí, 
České Budějovice
Jediný letošní český koncert proslulého kon-
trabasisty, tentokrát v triu s Omri Morem 
(piano) a Danielem Dorem (bicí). 
Více informací: www.sbjf.cz (festival) 
a www.avishaicohen.com

Film: Barash
8. srpna od 21 h, Mezipatra – 
Containall, Cihelná 4, Praha 1
Snímek Barash Michal Vinik můžete vidět 
pod  letní oblohou v prostorách Containallu. 
Debutující izraelská režisérka zasazuje por-

trét rebelujícího mládí do současnosti své 
rodné země, plné rozporuplných kontras  tů 
a vypráví  příběh o pro   žitku prv ní lásky, jež 
má vždy hořkosladskou příchuť. Činí tak 
přitom s upřímností a bezprostředností, která 
mu dodává na půvabu a autenticitě.

Výstava: Papež ve Svaté 
zemi, 8. srpna – 5. září, 
farní kostel Kyjov
Stejně jako jeho předchůdci Benedikt XIV. 
a Jan Pavel II. navštívil i papež František 
Izrael. Během své návštěvy v květnu 2014 
zejména vyzýval všechna tři monoteistická 
náboženství, jež mají v Jeruzalémě svá svatá 
místa, k dialogu a zdůrazňoval univerzální 
náboženskou a kulturní hodnotu Jeruzaléma. 
Papež František se setkal nejen s preziden-

tem Šimonem Peresem krátce před završe-
ním jeho mandátu, ale také s jeruzalémským 
muftím či představiteli koptské církve, 
pomodlil se u Zdi nářků a navštívil Herzlovu 
horu i další zásadní místa Izraele. Krásné, 
někdy vážné až dojemné i humorné záběry 
z jeho návštěvy, které pořídilo několik vyni-
kajících fotografů, se po několika českých 
městech přesouvají do své poslední výstavní 
destinace.

Film: Oriented
9. srpna v 19 h, Pride House: Lang-
hans – Centrum člověka v tísni, 
Vodičkova 37, Praha
Dokument Oriented se zaměřuje na trojici 
mladých palestinských gayů žijících v po-
krokovém Tel Avivu a jejich konfrontaci se 
složitou národní i sexuální identitou. Khader 
pochází z prominentní muslimské rodiny, ale 
žije se svým židovským přítelem. Fadi ode-
šel od rodičů, aby se stal zdravotníkem, 
a naráží na svou nacionalistickou hrdost, 

když se zamiluje do „nepřítele“. Naím se 
identifikuje jako Palestinec, vegetarián 
a feminista, ale děsí se coming -outu před 
svou tradiční rodinou. Tito tři přátelé zoufale 
touží po změně, a tak se rozhodnou založit 
skupinu kulturního odboje, aby se pokusili 
vyjádřit své jedinečné osobní i politické 
zápasy. Po projekci filmu bude následovat 
skype diskuze s hrdiny filmu. Více infor-
mací na www.orientedfilm.com. 

dokumentární výstavu 

SVĚDECTVÍ 
O PROMĚNÁCH MĚSTA – 
TEREZÍN VE 
STAVEBNÍCH PLÁNECH 
A DOKUMENTECH 
ŽIDOVSKÉ SAMOSPRÁVY 
1941–1945

Muzeum ghetta v Terezíně

Výstava je součástí cyklu, kterým si 
Památník Terezín připomíná 75. výročí 
vzniku terezínského ghetta a zahájení 
deportací Židů z českých zemí. 

Výstava potrvá do 31. října 
a je přístupná denně od 9 do 18 h.

Izraelská kultura v ČR Památník Terezín zve na
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Vzpomínky
Idy Kauferové
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Všechno se zhroutilo v pátek 5. listo-
padu 19381. Už několik měsíců panoval ve 
městě ruch. Byla vyhlášena mobilizace, 
město bylo plné vojáků a zdálo se, že Česko-
slovensko se pustí do boje proti Hitlerovi. 
Všichni seděli u rádia a čekali na zprávy. 
Pořád jsme doufali, že ještě není všechno 
ztraceno. Věřili jsme naší vládě, že po takové 
masové mobilizaci to snad nevzdá.

My Židé bychom určitě raději bojovali, 
protože jsme měli neblahé tušení, že s nástu-
pem Hitlera nám nastanou velmi zlé časy. 
Beneš ale nakonec z války vycouval, i když 
o několik týdnů dříve vyhlašoval v rozhlase 
ve velmi dojemném projevu opak: „Můj 
drahý národe, naší země se nevzdáme, mám 
plán.“ Pak ale uprchl do Anglie a Hitler vma-
šíroval do země. Novináři pak vtipkovali, že 
to byl ten Benešův plán – aeroplán. Proslý-
chalo se, že ve skutečnosti měl v plánu 
postavit se Hitlerovi na odpor společně 
s Poláky, ale ti na to nepřistoupili.

A tak v listopadu začalo naše neštěstí – 
jako lavina, kterou není možné zastavit. 
V pátek v noci, v jednu hodinu, jsme 
v Nagyszombat2, kde jsme se sestrou byd-
lely, uslyšely bušení na dveře. Vyděšené 
a rozespalé jsme se ptaly, kdo je tam, a odpo-
vědí nám byl rozhořčený křik: „Policie! 
Otevřete! Okamžitě se oblečte a pojďte 
s námi!“ Kam, to nám neřekli. Nemohly 
jsme si s sebou ani nic vzít, tak jak jsme 
byly, nás odvedli na radnici, kde už se mač-
kalo mnoho židovských rodin s dětmi. Pro-
testovaly jsme, že máme povoleno vzít si 
s sebou svoje věci, jak nám slíbili dříve, 
když nás informovali, že maďarská území 
budou odtržena od Slovenska (to se týkalo 
i naší vesnice). Zaskočilo nás, jak brutálně 
postupovali. V rozrušení jsme bohužel nena-
šly příslušné povolení – našla jsem ho pak 
v kapse až následující den.

Oné noci nás nacpali do autobusu 
a někam nás vezli, až nás konečně vyložili 
u Malého Dunaje, ve vesnici Eperjes3. Byl 
s námi i náš bratr Kálmán, který pracoval ve 

1  O tři dny dříve, 2. listopadu 1938, byla uzavřena 
první vídeňská arbitráž. Slovenská území s převážně 
maďarským obyvatelstvem, která byla po první svě-
tové válce v rámci trianonské mírové dohody připo-
jena k Československu, byla v jejím důsledku předá-
na Maďarsku. To znamenalo, že pro Židy žijící na 
těchto územích začala také platit první antisemitská 
legislativa zavedená v Maďarsku.
2  Trnava.
3  Dnešní slovenská Jahodná.

stejném městě v obchodě s textilem. Později 
ho bohužel fašisté zavraždili. Za úsvitu jsme 
se vydali pešky domů k rodičům, což bylo 
asi jedenáct kilometrů.

Dorazili jsme v sobotu ráno. Rodiče byli 
velmi vyděšení, nikdo nevěděl, co se děje. 
A ani my jsme tehdy nevěděli, že to je jenom 
začátek. Jak jsem již zmiňovala, našla jsem 
v kapse ono povolení, a tak jsem se s ním 
vydala zpátky do Nagyszombat, abych se 
pokusila zachránit něco z toho, pro co jsme 
tak tvrdě pracovali. Náš dům byl zamčený 
a zapečetěný. Uvažovala jsem, co dělat. 
Věděla jsem, že město ovládají Hlinkovy 
gardy, a tak jsem se vydala do jejich kance-
láře a předložila jim svou žádost. Vyhodili 
mě. Nechtěla jsem se s tím ale smířit. Zku-
sila jsem obvolat několik vlivných známých, 
ale bez výsledku.

Co jsem mohla dělat? Modlila jsem se 
a přemýšlela, až jsem dostala nápad. Ve 
dvoře žil domovník, který byl členem Hlin-
kovy gardy. Šla jsem za ním, že potřebuju, 
aby mě doprovodil: „Podívejte, mám tolik 
a tolik peněz, které vám dám, když se mnou 
půjdete do kanceláře vaší strany.“ Souhlasil. 
Přišli jsme k úřadovně, kde mi galantně 
podržel dveře a pozdravil přítomné jejich 
pozdravem „Na stráž!“ Oni ho vlídně přiví-
tali: „Ano, kamaráde, jak ti můžeme 
pomoci?“ On mě představil: „Přivedl jsem 
s sebou tuhle slečnu.“ Vytáhla jsme povo-
lení, které tentokrát laskavě prostudovali, 
a světe div se, jen půl hodiny poté, co mě 
vyhodili, jsem odcházela v doprovodu dvou 
gardistů, kteří mi odpečetili a otevřeli byt. 
Podařilo se mi odnést z něj téměř vše do auta 
a odvézt domů.

Bylo to ale ještě martýrium dostat se 
zpátky do rodné vesnice. Můj řidič byl napůl 
slepý a v Szeredi4, na mostě přes řeku Vág5, 
mě pěkně vyděsil. Byl to úzký most, a když 
jsme byli uprostřed, vynořil se v protisměru 
žebřiňák naložený senem. V očekávání nej-
horšího jsem radši zavřela oči. Když jsem je 
po chvíli otevřela, byli jsme na břehu. Řidič 
naštěstí zvládl, spíš intuitivně, zařadit zpá-
tečku a vyhnout se srážce. Byli jsme jen 
vyděšení, ale jinak v pořádku.

Doma čekali na můj návrat velmi netrpě-
livě, bez ohledu na to, s čím se vrátím, prostě 
už mě chtěli mít doma. Čekali na mě u sil-
nice, a když jsme kolem desáté večer dora-
zili, přivítali mě s velkým jásotem. Malvínin 
nastávající prohlásil: „Jseš šampión, Ido!“ 

4  Dnešní slovenská Sereď.
5  Váh.

Naše živobytí bylo zachráněno, i když jsme 
v tu chvíli netušili, že jen na pět let. 

•••
Vracím se ve vzpomínkách opět do dět-

ství. Jak jsem již psala, můj otec (říkali jsme 
mu „tata“) obchodoval s obilím a jednou ho 
zavolali na ulici Sikolya, aby si prohlédl 
nějaké obilí na prodej. (Z této ulice vedla 
cesta do krásného zeleného sadu, kde se 
v sobotu scházela židovská mládež. Mezi 
stromy tam bylo jezero, kde jsme strávili 
mnoho hezkých chvil, byli jsme veselí, dnes 
bych řekla, že jsme tehdy byli šťastní.)

Kdysi dávno tři bratři Kauferové obcho-
dovali s obilím společně. V oněch dobách 
rolníci běžně prodávali úrodu místním 
obchodníkům anebo ji vozili do nedalekého 
městečka Galanta, kde za ni mohli dostat 
snad o půl koruny víc. Jednou chtěl můj 
strýc Feruš, druhý bratr mého otce, koupit 
obilí od rodiny Szabóvých. Pan Szabó ale 
trval na vyšší ceně a tak odjel do Galanty. 
Ovšem hned následující den ceny obilí 
spadly a tak mu v Galantě nabídli ještě míň, 
než by býval dostal doma ve vesnici. Obrátil 
se tedy znovu na Feruše a chtěl mu obilí 
prodat za dříve nabízenou cenu. Feruš ale 
samozřejmě už odmítl. Szabó to vzal jako 
těžkou urážku. O pár dní později se opil, 
chodil po vesnici s velkým nožem v ruce 
a hulákal: „Teď toho Žida zabiju!“ Moje 
babička měla tehdy obchod s potravinami 
a vyděšení sousedi do něj vběhli a křičeli: 
„Szabó sem běží s velkým nožem a chce 
vám zabít syna.“ Feruš nebyl právě doma, 
ale můj otec ano, a tak ho vystrašená babička 
zavolala: „Lemanešem6, co teď?“ Můj otec 
nebyl zbabělec, ale babičku poslal z obchodu 
ven. Tehdy se mák a ořechy nemlely mlýn-
kem, ale drtily palicí – téměř metr dlouhý 

6  Lemanešen – zkomolenina z hebrejského 
„le -ma’an ha -šem“ – pro Boha.

➤
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kus železa ležel vedle pultu, tak si ho otec 
připravil k ruce. Chtěl s ním Szabóovi vyra-
zit nůž z ruky, neměl už čas vymýšlet něco 
jiného. Szabó vtrhl dovnitř, celý vzteklý, ani 
nevěděl, jestli tam je Feruš nebo ne, a bylo 
mu to jedno. Vrhl se s nožem na mého otce, 
ten se mu snažil vyrazit nůž z ruky a tak se 
stalo, že mu ruku zlomil. Szabó, ponížený, 
musel před očima celé vesnice odtáhnout 
domů, bez nože a se zlomenou rukou. 
Dlouho na to nemohl zapomenout. Ve své 
aroganci a sebejistotě se nakonec rozhodl 
podat na mého otce žalobu. Soud nejprve 
odsoudil mého otce k vězení, ale u odvola-
cího soudu pak náš soused, lékař (který byl 
křesťan), dosvědčil, že on a další lidé viděli 
Szabóa, jak vtrhnul do domu s velkým 
nožem. Soud první instance se domníval, že 
měl otec prostě jen utéct a nechat svoji 
postarší matku útočníkovi napospas.

Dokonce i já si vzpomínám na to, jak 
jednou otce zavolali, že chtějí prodat obilí, 
zavedli ho do nějaké boudy a zavřeli dveře, 
aby ho mohli zbít. Otec ale rychle zareago-
val, podařilo se mu dveře otevřít a utéct. 
Myslím, že potom už ho nechali být a vzdali 
se plánů na pomstu.

Vybavuji si tyto drobné historky proto, 
aby si moje děti udělaly představu, jaký 
býval život v galutu7.

•••
Teď se snažím vzpomínat, jak začala 

skutečná tragédie. V Maďarsku to nezačalo 
v roce 1944, ale spíš 1939, a probíhalo to 
podobně jako na všech Německem okupova-
ných územích. Podle promyšleného plánu 
připravili lidi postupně nejprve o jejich živo-
bytí a potom o jejich lidská práva. Mnohým 
sebrali jejich obchodní licence (i my jsme 
museli nechat obchodu se sodovkou).

Ale pořád jsme se všichni nějak dokázali 
protlouct. Poté co jsme se dostali pod maďar-
skou vládu, přicházeli k nám lidé z původ-
ních maďarských území a kupovali všechno 
možné zboží, protože v Maďarsku byl velký 
nedostatek a všechno bylo velmi drahé. 
Země byla chudá a technologicky zaostalá. 
Později se ztenčily zásoby i u nás a nakupo-
vat se dalo jen na černém trhu. Všichni, kdo 

7  Galut (z hebrejštiny) – exil, diaspora.

nemohli podnikat oficiálně, zkoušeli to ile-
gálně. Mí bratři obchodovali s látkami, 
samozřejmě ilegálně, a vydělávali víc než 
dříve obchodem se sodovkou. Znamenalo to 
ale velké riziko, protože pokud někoho při-
stihli, odvezli ho neznámo kam (až později 

jsme zjistili, že místem určení byly některé 
koncentrační tábory).

Když jsme přišly o svůj původní krejčov-
ský salón, otevřely jsme si se sestrou Malví-
nou nový v blízkém městečku Dunaszerda-
hely8. Obchody se nehýbaly tolik jako dříve 
v Nagyszombat, ale zůstaly jsme tam až do 
doby, než nás deportovali. Neměly jsme 
ovšem licenci, takže jsme žily v neustálém 
strachu, protože se často dělaly kontroly 
a prohlídky. Pracovalo pro nás šest nebo osm 
učnic. Naštěstí jsme vždycky věděly o kon-
trole dopředu, takže naše švadlenky se moh-
ly rozprchnout. Když jste mladí, přenesete se 
přes takové komplikace rychle. Jakmile ne -
bezpečí pominulo, pokračovali jsme v práci 
až zase do dalšího vyrušení. Existovaly 
i nebezpečnější způsoby vydělávání peněz, 
zejména pašování vykrmených hus do Pešti. 
Uchylovalo se k němu mnoho lidí, a tak byly 
ve vlacích neustálé prohlídky. Jednu z našich 
švadlenek při pašování chytili a domů už se 
nikdy nevrátila (až později jsme se setkaly 
v Osvětimi, jmenovala se Médi a dnes žije 
poblíž Haify).

Pro ty, kteří to nezažili, musí být nepo-
chopitelné, že jsme vůbec netušili, co se 
děje. Občas se proslechlo něco o nepředsta-
vitelných hrůzách, ale kdo by tomu věřil? 
Znali jsme tak dobře německé spisovatele, 
moje matka žila v monarchii a obdivovala 
německou kulturu, takže Schillera a další 
německé autory jsme znali od dětství… Jak 
bychom tedy mohli věřit tomu, co se poví-
dalo? Jednou mi jeden židovský chlapec, se 
kterým jsem se znala, řekl, že prý dělají ze 
Židů mýdlo – něco tak příšerného, už jenom 

8  Dunajská Streda.

když to má člověk napsat, natož aby tomu 
věřil! Tak mě to rozčílilo, že už jsem s tím 
chlapcem nikdy nemluvila. A přece to bohu-
žel byla pravda. Myslím, že ani dnešní čte-
náři tomu nebudou věřit. Ale jednou, poz-
ději, jsem tu věc držela v ruce, vzpomínám 
si, že na ní bylo písmeno J – až po čase jsem 
zjistila, co znamená9. Tam v Osvětimi člo-
věk nechápal nic, tak neuvěřitelné to bylo. 
Když jsme se zeptali těch, co přijeli dříve 
než my, co se tam opravdu děje, jen nám 
neurčitě odpověděli, že tam neexistují žádná 
pravidla, čemuž jsme rovněž nerozuměli.

I po válce, i poté co jsem sama prožila 
nevýslovné hrůzy, mě vždycky strašně 
zasáhlo, když jsem slyšela o těch zvěrstvech. 
A dokonce to ovlivnilo můj další život. 
V Bratislavě jsem poznala vysokého, sně-
dého, pohledného muže, který se mi líbil 
a který si mě chtěl vzít. Chtěl odejít do Ame-
riky a já už jsem se v duchu rozhodla, že se 
stanu jeho ženou. Pak mi vyprávěl o trau-
matu, kterým trpí po tom, co zažil v Osvě-
timi, o tom, co tam viděl na vlastní oči 
během tří let, které tam strávil. Mimo jiné mi 
vyprávěl, jak býval předtím zbožný, ale jak 
je nyní jeho víra otřesená. Ke konci pracoval 
jako topič v plynových komorách, a na to, co 
tam viděl, nedokázal nikdy zapomenout. 
Popisoval, jak se musel dívat, jak byli lidé 
nacpáni do plynové komory, takže tam 
nezbyl ani kousek místa, ale malé děti byly 
pořád ještě venku, a tak je Němci chytili 
a házeli je do davu jako kočky – i když 
nikdo, kdo má alespoň trochu citu, by takhle 
ani kočkou nehodil. Když mi to vyprávěl, 
tak mě to rozčílilo a zmocnila se mě taková 
hrůza, že už jsem s tím mužem vůbec nedo-
kázala mluvit. Pořád jsem musela myslet na 
to, co jeho oči viděly.

Po osvobození už jsem věděla to, čemu 
jsem dříve odmítala věřit, totiž že naši rodiče 
byli zplynováni – můj zdravý, silný otec, 
který bojoval v první světové válce. Nedoká-
zala jsem věřit, že moje matka, také ve 
skvělé kondici, byla takto zlikvidována, jen 
tak, bezdůvodně.

Často jsme byli kritizováni za to, že jsme 
se nepokusili o odpor. I když se některým 
podařilo utéct nebo se skrýt, všechno, až do 
okamžiku, kdy jsme přijeli do lágru, bylo 
dokonale zorganizováno. Nechci mluvit 
o našich pokusech, které byly vždy něčím 
překaženy; hlavně bychom ale nenechali 
rodiče samotné. Sami jsme několikrát měli 
možnost utéct, třeba i z cihelny v Érsekúj-
vár10, ale v oněch dnech vázalo děti k rodi-
čům pevné pouto.

◗ Ida Löwy, roz. Kauferová, pokračování příště
přeložila: Kateřina Weberová, ilustrace: Hanalisa Omer

9  Během druhé světové války šířila britská váleč-
ná propaganda zprávy o tom, že z ostatků lidí 
zavražděných v táborech smrti vyrábějí nacisté 
mýdlo. Nicméně žádný historický výzkum tuto 
hypotézu nepodporuje. 
10  Nové Zámky.
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Proslýchá se, že první, kdo se dopustil mod-
loslužby, byl ten, kdo pronesl slovo „Bůh“. 

A podle něj tak činí všichni lidé. Stvořil slovo, 
které se mu stalo trhlinou. Od té doby pak musí 
říkat „Ty“.

V nejlepším případě říká „Ty“. Většinu času 
je schopen říkat jen „On“, „ono“, „něco“, jako 
by mluvil o věci, kterou lze vzít do ruky a zase 
odložit. Ale vždycky se mu zdá, že je o čem 
mluvit.

„Kdy se to stalo?“ ptají se ti, kdo šíří takové 
zvěsti. „Snad tehdy, když se Adam stal 
člověkem?“

Jedni říkají: „Ano, byl to Adam, ale až když 
pojedl ze stromu poznání dobra a zla. Teprve 
potom řekl: ‚Slyšel jsem v zahradě Tvůj hlas 
a skryl jsem se.‘“ Zdá se, že do té doby o Bohu 
nemluvil. Pokud k Němu mluvil, ještě Ho ne -
oslovoval. Neoslovoval, protože v oslovení už 
začíná hledání. Připoutává pozornost toho, kdo 
se ohlédl, jehož pozornost je zaměřena jinam, 
kdo neví o oslovovaném a mohl by Ho pře-
slechnout, přehlédnout. Zároveň je připoutává-
ním pozornosti oslovujícího; on sám se musí 
soustředit, aby našel toho, jejž chce oslovit. Ale 
tehdy, ve stavu nezkaleného počátku, nemusel 
člověk vybízet svoji pozornost, aby se mohl 
modlit. Nebyla modlitba. Nenapadlo ho ani, že 
Boha je třeba oslovit, aby si ho snad všimnul, 
aby ho slyšel. Náboženství vzniklo až k občer-
stvování zanikající pozornosti, protože člověk 
už nebyl schopen trvat ve stavu, kdy oslovo-
vání nemělo význam. Bible a Korán byly 
napsány až dávno po tom, co člověku přešlo 
přes rty slovo „Bůh“.

„Jak mohl mluvit k Bohu, když Ho neoslovoval?“ Říkají odpůrci 
těchto myšlenek. „Vždyť přeci každá řeč je oslovením, vždyť oslo-
vením je přece i pohled očí!“

„Ale kam měl ty oči obrátit,“ smějí se ti, kdo trousí tyto zvěsti. 
„Vždyť se jen rozhlédněte: kam by je obracel, dokud se ještě nedo-
pustil modloslužby! To až teprve, když ukousl, když mu po bradě 
stekla šťáva, pak se rozhlédl, pak mohl odlišit pohlaví své ženy 
a zastydět se a mohl slyšet hlas Boha procházejícího se v zahradě. 
Teprve potom mohl být osloven: ‚Kde jsi?‘“

A ještě jiní říkají: „Byla to Eva, ještě než se stala Evou. Vždyť ta 
přeci mluvila o Bohu ještě dříve, když stála v Edenu, podepřená 
v bok a had se jí plazil u nohou. Modloslužba tedy předcházela prv-
nímu hříchu. Dokonce snad tehdy ještě nebyla sama hříchem, ale 
předcházela mu.“

Ale jsou tu ještě další, kteří vědí, že první o Bohu promluvil přeci 
had: „Zda vám nezakázal Bůh jíst ze všech stromů zahrady?“ První 
větu o Bohu pronesl tedy had, a co je důležité, říkal přitom lež. Had 

pronesl to slovo a žena je ihned opakovala: „Plody ze stromů 
v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed 
zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, abyste nezemřeli.‘“ První věta 
pronesená o Bohu byla lživá a to vrhá stín nedůvěry i na všechny 
následující.1

Zde ovšem nastává zásadní otázka, kdo to byl had. Odkud pochá-
zel ten, kdo prozradil lidské bytosti tajemství nejzásadnější: slovo 
„Bůh“? Člověk sám na ně nepřišel. Byl -li to had, nejvychytralejší 
zvíře ze vší zvěře polní, pak na ně musel přijít v polích, mimo 
zahradu. Tam, v polích, kam museli odejít i Adam s Evou, v polích, 
která později začali měnit v zahradu, protože v kraji nepodobném 
zahradě žít neuměli. „Bůh“ je tedy plodem vychytralosti, která začala 
mít pravdu.

Ale pokud had byl ďábel za hada přestrojený, jak se také říká, pak 

1  Jistá nedůvěra se samozřejmě týká samotného tohoto textu. To by měl každý 
čtenář vzít v úvahu. To, že text ukazuje podezřelost tématu, jemu samotnému na 
podezřelosti nic neubírá.

srpen 201614

➤

P. Almoni

Malé pojednání 
o modloslužbě
Věnováno I. B., která měla inspirovaný sen, že všechna náboženství pocházejí od ďábla.
(Bylo to v Jeruzalémě; po probuzení se odešla modlit na plochou střechu domu.)
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toto jméno pochází z oblasti duchovní a u Stromu poznání se spojilo s masem, jímž je člověk. 
Každopádně však přišlo k člověku odjinud. (Ačkoliv had vylézá ze stejné země, z níž byl 
stvořen člověk, ale co je pod zemí, to sem nepatří…)

Copak nešlo ženu přimět ke snědení plodu, aniž by bylo vysloveno? „Nikoli,“ říkají naši 
moudří, „kdyby neuslyšela toto slovo, nikdy by to nebyla udělala. Do té doby nebyla její vůle 
jiná než vůle Boží, ale když poprvé uslyšela toto slovo, pocítila touhu je vyslovit. Když to 
učinila, zjistila k svému překvapení, že jí splynulo přes rty jak všechna jiná slova a zalekla se 
jeho významu. Teprve pak poznala, že její vůle může být jiná než dosud – a tím už její vůle 
jiná byla.“

„O tom se nikde nepíše,“ namítají jejich odpůrci.
„Nikoli, ale Adam dosvědčil, že ho jeho žena přemluvila. Jak by při tom mohla nepoužít 

to nové slovo, jež bylo tak lákavé a dělalo všechno jiným? Najednou byl povrch jejich těl 
napjatý a jinak než dřív cítili denní vánek na kůži. Dva, každý jiný, dívali se na svá pohlaví 
a zas se rozhlíželi kolem, hledali očima, odkud přijde. Každý byl sám, vlastní si ve svých 

kostech. Zatrnulo jim v kostech a museli se skrýt.“
Nebo i Adam slyšel prvně slovo Bůh přímo od hada? Byl přece s ní, se 

svou ženou, když mu dávala podivné ovoce Stromu poznání, nikde se 
nepraví, že by teprv přišel. Možná stál při ní, když si vykládala s hadem, 
i když pak vztáhla ruce do větví, tak tichý a nečinný, že mu stačilo říct jen: 
„Podívej!“ Až pak se pro něj mohl Bůh procházet v zahradě a šlapat chodi-
dly trávu. Teprve pak ho Bůh mohl ohrozit, že se musel před ním ukrýt. Tak 
začla boha -bojnost. Některým lidem, jeho potomkům, se Bůh stal strachem 
a obavou, číháním dokola, tíživou rukou, která jim tiskne hlavu v prach 
a popel. Jakpak by ne? Vyplynulo to z podstaty věci.

„Bůh se stal modlou,“ říkají někteří opatrně.2 A ti žhaví, planoucí láskou, 
že by zapálili nebe i zem, kdyby ovšem vždycky znova nezakopávali 
o vlastní horoucnost3 říkají: „Bůh je modla. Vždyť čím je to slovo nežli 
překážkou?“

Proč tedy odmítači obrazů píšou to slovo ve všemožných jazycích na 
ozdobné destičky, na zdi, na stěny chrámů? Na to říkají ti mírní, kterým je 
každé stanovisko cizí:4 „Protože jsou to lidi. Vždyť co jim zbývá, když už 
potřebovali postavit chrám, musí mít přece něco uvnitř! Když už museli 
udělat destičku, potřebují do ní přece něco napsat!“…

Proroci volali po odvržení model jménem Boha. A tenhle paradox, to je jádro 
problému. Chtěli vymýtit ukazování prstem na konkrétní obraz, určité místo, ale 
požadovali to ve jménu jednoho určitého Jména. A kterékoli jméno, i to Nejvyšší 
a nevyslovitelné, zůstává v lidské mysli slovem. Stoupenci jejich myšlenek to 
přinejmenším tušili, když naznačovali, že „jazyk nevypoví“, „ústa nevysloví“ 
a tudy lze jít ještě dál. Téměř jedním dechem však dodávali, že je to cesta nebez-
pečná, znamenající obvykle ztrátu sebe sama.

Pokud by opravdu ztráta tohoto slova a s ním spojeného postoje měla za 
následek konec obracejícího, tedy člověka, znamenalo by to, že modlo-
služba je vždy předivem našich životů. Náboženství, jež by jí mělo doko-
nale uniknout, by pak muselo překročit nejen modlitbu, obracející se k Ty, 
ale i vlastní náboženskost. Otázku, zda by ve světě s převahou takového 
nábožensví bylo ještě možno lidsky žít, nelze přesvědčivě zodpovědět. 
Existuje však řada náznaků, že různá náboženství vedou ven ze sebe 
samých. Koneckonců všechny tyto náznaky a možnosti jsou v příslušných 

kruzích (dalece přesahujících okruh náboženských profesionálů!) dávno známy.
I přesto – nebo právě proto – všichni (včetně autora, tohoto pojednání) vzdycháme 

„Bože!“ jakmile se nás zmocní radost nebo smutek. „Bože“ je citoslovce. Znamená: „Podí-
vej!“ „Pohlédni na nás, Ty, jehož nutně potřebujeme, aby byl,“ připomínáme se. „Ty, který 
jedině nám dáváš odhlédnout od sebe samých, od toho, jak jsme smrtelní a nepatrní…“ 
Voláme „Ty“ a víme, jak je mylné, modlíme se „Ty“ a cítíme, jak je prázdné, zavřeme oči, 
abychom je nestáčeli k obrazům, a ihned obrátíme pohled do tmy.

Dodatek: Jestliže se však přece jen některému z nás lidí stane, že slovo Bůh (a samozřejmě 
s ním i všechna slova podobná) odloží, zapomene na tíži zájmen, ten -ta -to, já -ty -Ty. V běž-
ném životě pak o tom není schopen mluvit. ◗

2  Jde hlavně o radikální stoupence Ericha Seligmanna Fromma (1900–1980), kteří čtou zvláště jeho You Shall 
Be As Gods z roku 1966 a případně To Have or To Be?, text sepsaný kupodivu až o šestnáct let později. Tato 
skupina se podivuhodně překrývá se čtenáři básní Mansúra al-Halládže, popraveného v Bagdádu 26. března 
922 pod záminkou rouhání...
3  Zde autor jména neuvedl, pravděpodobně mířil na své přátele či osoby ještě bližší. – pozn. překl.
4  Není jasné, koho autor mínil. Asi šlo opět o osobní narážku. – pozn. překl.

P. Almoni (*1982) je těžko zařaditelný 
autor, pohybující se na pomezí povídkářské 
a esejistické tvorby, pod silným vlivem 
magického realismu. Publikuje i pod dal-
šími pseudonymy, takže jeho dílo lze sto-
povat pouze nespolehlivě, především podle 
typických rysů v ty picky proměnlivém 
stylu. Židovské prvky v jeho tvorbě se 
objevují neočekávaně, jak Almoni důvěrně 
sdělil redakci Maskilu: „Když to čtenář 
nejmíň čeká a když se to nejmíň hodí.“

Fragment, který asi 
nenapsal Kafka

Na konci jednoho snu, zapomenutého 
raději ještě před probuzením, jsem se ocitl 
před domem, který měl být pomníkem 
Franze Kafky. Vypadalo to na umělecký 
experiment, snad vytvořený čerstvými absol-
venty jedné nejmenované pražské umělecké 
školy. Na domě i po zahradě, na stromech 
i na plotě, ano, i na zdi sousedního domu 
byly napsány věty. Jak můj pohled klouzal 
z jedné na druhou, uvědomoval jsem si, že je 
to jedna z jeho povídek, nějaká z těch 
mnoha, které jsem nikdy nečetl.

Nevím, jak jsem ty poházené věty doká-
zal přečíst ve správném pořadí, tím méně, 
jak jsem je mohl udržet v paměti i poté, co 
jsem otevřel oči, co jsem si uvařil a zamíchal 
tureckou kávu…

Vzpomínka na bývalou 
lásku – sestry Weilovy

Sestry byly oblečené stejně a stín jejich 
matky byl vždy nedaleko. Vlasy měly sčesané 
dozadu a ústa natřená rudě. Vše na nich bylo 
nedokonalé a nesnadné, snad jsem zahlédl 
i suky v látce jejich šatů. Když jsem odcházel 
ze své první návštěvy u nich, tušil jsem, že 
budu přicházet zas a zas. A tehdy, když jsem 
sešel domovní schody a ocitl se na noční 
ulici, se přede mnou zjevil nápis: PATNÁCT 
LET BUDEŠ STIŽEN NEROZHODNOSTÍ.

Teprve nyní jsem schopen napsat alespoň 
tyto řádky.

Stálo by za to, přemýšlel jsem, když jsem 
s propiskou mezi zuby prohlížel kostkovaný 
papír s načmáraným záznamem, stálo by 
vůbec za to ten sen zapisovat a číst, kdyby 
nebyl signován tím černým ptačím jménem? 
Vždyť kdo zná tak dobře všechny ty začátky 
povídek, jež zůstaly otevřené do neznáma, 
aby mohl zpaměti říct, jestli tenhle je pravý 
nebo není? Kdyby byl, nač ho zapisovat 
ještě jednou? A kdyby nebyl, proč jej vůbec 
zapisovat? Copak existuje nějaká možnost?

av 5776 15
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Nebýt sionismu, možná by nebylo zla-
tých křečků. Ovšem, existovali by, ale 

jako jejich nezdomácnělí příbuzní. Byli by 
ubývajícím druhem ohrožený m zeměděl-
stvím a klimatickými změnami. Neza pla-
vovali by naše domovy ani přírodovědné 
koutky ve školách. Obývali by nory 
v písku, a ne klece či akvária a živili by se 
posbíraným obilím, nikoli speciálními 
směsmi s přísadou vitamínů.

Za křeččí invazi do lidských obydlí 
mohou dva badatelé z Hebrejské 
univerzity: Israel Aharoni (1882–
1946) a jeho kolega, parazitolog 
Saul Adler (1895–1966).

Aharoni se narodil v obci Vidzy, 
v gubernii Kovno (dnes na území Bělo-
ruska). Pocházel z rodiny talmudických 
učenců, stejná životní dráha se očekávala 
i od něj. Otec, představený místní ješivy, 
však krátce po jeho narození zemřel a ve 
dvou letech ztratil i matku. O jeho výchovu 
pečovala babička, pod jejímž dozorem sice 
navštěvoval cheder a později i ješivu, nic-
méně se nakonec odrodil: jako třináctiletý 
odešel na gymnázium do Prahy. Ještě jako 
gymnazista se setkal s novinářem Egonem 
Ervínem Kischem a patrně i dalšími členy 
„pražského literárního kruhu“. Právě Kisch 
přivedl mladého Aharoniho k sionismu. Na 
pražské německé univerzitě pak vystudoval 
pozoruhodnou kombinaci – zoologii a semit-
skou filologii. Zároveň se stal členem spolků 
Bar Kochba a Jüdischer Volksverein.

Sionistické přesvědčení spolu se zájmem 
o bádání v terénu jej roku 1901 přivedly 
k přesídlení do Svaté země, tehdy ještě pod 
osmanskou vládou. Zde mohl podnikat dob-
rodružné výpravy na území dnešního Liba-
nonu, Sýrie a Turecka. Objevil při nich na 
třicet druhů zvířat, jimž dal hebrejská jména. 
Aharoni bývá označován za „prvního heb-
rejského zoologa“ a z jeho díla je zřejmé, že 
skutečně toužil vytvořit „hebrejskou“ zoolo-

gii, zejména položit základy hebrejskému 
biologickému názvosloví. Do značné míry 
se mu to i povedlo.

Saul Adler se narodil v městě Karelitchy, 
města odkud vyšly tak různorodé osobnosti 

jako ortodoxní rabíni Avrohom Ješaja 

Karelitz či Jicchak Katznel-
son. Adlerova rodina odtud 

však emigrovala do Anglie a pětile-
tému Saulovi zůstaly na původní vlast asi 
jen ty nejranější vzpomínky. Studoval pak 
medicínu na univerzitě v Leedsu a později se 
specializoval na tropickou medicínu, která 
se v koloniální Británii rychle rozvíjela. Do 
Palestiny přesídlil téměř čtvrt století po Aha-
ronim, roku 1924, když mu budoucí první 
izraelský prezident Chaim Weizmann nabídl 
místo na nově vznikajícím mikrobiologic-
kém institutu v Jeruzalémě. Adler, který měl 
za sebou už důležité výzkumy malárie na 
Blízkém východě a v Sierra Leone, začal 
téhož roku působit v nemocnici Hadasa 
a stal se odborným asistentem na katedře 
parazitologie Hebrejské univerzity. Ve dva-
cátých a třicátých letech byly nemoci přená-
šené parazity, jako zmíněná malárie nebo 
třeba oční trachom (jehož léčba stála za 
kariérou slavného doktora Ticho), palčivým 
problémem celé předizraelské společnosti.

Za domestikací křečků stála leishmanió-
 za, nemoc přenášená bodavým hmyzem, 
je jíž některé formy jsou smrtelné. Roku 
1930 Adler potřeboval pro výzkum této 
nemoci laboratorní zvířata, která by se mno-
žila rychleji než křečíci daurští, které tehdy 
používal. Požádal proto Aharoniho, aby mu 
nějaké vhodné hlodavce našel. Aharoni při 
následné výpravě do Sýrie vykopal hnízdo 
křečků syrských, které sice roku 1839 popsal 
George Robert Waterhouse, ale nikomu 
nepřišli dost zajímaví, aby se jimi zabýval. 
Samici s dvanácti mláďaty (je s podivem, že 
kolem této číselné symboliky ještě nevznikla 
žádná konspirační teorie!) Aharoni přemístil 
do laboratoře na Hebrejské univerzitě. 
Všichni domácí zlatí křečci jsou potomky 
této legendární pramáti! 

Zvířata se množila skutečně rychle, 
pokusných jedinců byl dostatek a oba vědci 
mohli být spokojení. Brzy se jim ovšem 
stalo to, co mnoha jiným chovatelům: něko-
lik šikovných křečků uteklo a už je nikdy 
nechytili. Na akademické půdě se nekontro-
lovaně rozmnožili a jejich potomci se vydali 
kolonizovat další prostory Svatého města. 
Dnes tak vedle myší a potkanů patří k míst-
ním škůdcům i zlatí křečci… Inu, Jerušala-
jim šel zahav.

Občas se dovíme, že křečky do domác-
ností přenesli Aharoniho vnoučkové, 
kteří jako první neodolali jejich půva-
bům a přemluvili dědu, aby jim nějaké 
dal, ale není to moc pravděpodobné.

Obliba křečků jako domácích zvířá-
tek pochází z Británie, kam jich několik 

párů odvezli už roku 1931 – opět jako 
pokusná zvířata – zoologové z Wellcome 
Bureau of Scientific Research. Další rok už 
se křečci množili a sloužili pokusům i v Lon-
dýně. Teprve tam, ve městě, jež dalo vznik 
chovu domácích „tančících“ myšek – fancy 

mice, si jich všimli soukromí chovatelé 
a přejmenovali syrské křečky na „zlaté“. 
Tito medvídci do dlaně se rychle stali chova-
telskou módou – byli nenároční, roztomilí 
a dali se šlechtit do mnoha barevných vari-
ant. Podobně jako myšky běhali v drátěných 
kolech a roztomile panáčkovali – a šířili se 
do celého světa.

Nebýt britského kolonialismu a Hebrej-
ské univerzity, nebýt toho, že „zuřivý repor-
tér“ z Prahy nadchl mladého Aharoniho pro 
myšlenku židovské domoviny, nebylo by 
dnes hádání o to, kdo vymění piliny, nebylo 
by tolik specializovaných chovatelských sta-
nic a internetových diskusí na téma „akvá-
rium nebo klec“. Nebyla by ani Golden 
Hamster Saga. 

◗ Ruth Jochanan Weiniger, foto: Wikipedia 
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Saul Adler (1895–1966).
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Významné výročí Charty 77 v roce 2017 
nabízí možnost představit fenomén židovské 
obce v jeho nesporné specifičnosti a sou-
časně jako mikrosvět, ve kterém se odehrá-
vají podobné procesy jako ve většinové 
společnosti. Výstava, která se uskuteční 
v muzejní Galerii Roberta Guttmanna od 
5. dubna 2017 do 28. ledna 2018, i zamýš-
lená monografie se zaměří na vybrané kapi-
toly z historie židovských obcí, nejen té 
pražské, od prvních normalizačních čistek až 
do roku 1989. Kromě oficiálních obcí budou 

zkoumány i struktury neoficiální, analyzo-
ván bude obraz Židů, židů a židovství 
v očích státních orgánů a většinové společ-
nosti, předmětem zájmu bude též připomí-
nání židovské historie, holocaustu a osud 
židovských památek. 

Doba normalizace je pamětníky často 
vnímána jako nepříliš zajímavá. O to důleži-
tější je získat od nich maximum informací. 
Významné by bylo získání fotografií poříze-
ných při návštěvě ČSSR zahraničními 
návštěvníky, příbuznými či známými. 

Pokud v rodině nějaké takové materiály, 
fotografie či artefakty máte, kontaktujte, 
prosím, Martina Šmoka na adrese smok.
martin@gmail.com.

Pokud jste badatelem či odborníkem 
v některé z výše popsaných oblastí a máte 
zájem zúčastnit se odborného kolokvia, 
jehož cílem je zmapovat možné přístupy 
k tématu a možnosti jeho dalšího zpraco-
vání, obraťte se, prosím, na Ondřeje Matějku 
na adrese ondrej.matejka@ustrcr.cz. Kolo-
kvium proběhne ve dnech 15. – 16. 9. 2016. 

Židé v Čechách a na Moravě
v období normalizace

 

Ústav pro studium totalitních režimů a Židovské muzeum v Praze se rozhodly společně věnovat tématu Židé 
v Čechách a na Moravě v období normalizace.

av 5776

zajímavosti

Pokud chcete vyzkoušet se-
fardské a mizrachi recepty, 

narazíte asi v kuchařce na podivně znějící 
koření, které je v obchodech obtížně k sehná-
ní. Jeho arabský název zní mahlab či – stejně 
jako v hebrejštině – mahaleb. Někdo si pod 
tímto názvem možná představí rafinovanou 
orientální směs a začne obvolávat kamarády, 
kteří právě jedou do Izraele. A přitom ta 
vzácná přísada jedinečné chuti roste v par-
cích, v teplomilných doubravách, na slun-
ných stráních a okrajích polí, zejména 
v okolí Prahy a v jižní polovině Moravy.

Jedná se o jádra slivoně mahalebky (Pru-
nus mahaleb). Tento keř je původní od jižní 
poloviny Evropy po Střední Asii a Pákistán 
a v České republice má severní hranici 
svého přirozeného rozšíření.

Asi půlcentimetrové plody mají tmavou, 
téměř černou barvu a jejich šťáva se používá 
k dobarvování sirupů a zavařenin, někdy 
také domácích ovocných vín. Barví opravdu 
vydatně, takže je lepší vypravit se na sběr 
v šatech, které vám nebude líto vyhodit. Na 
konci výpravy budete mít skoro modrofia-
lové prsty.

Třešinky jsou jedlé, takže jádra lze získat 
tak, že je prostě budete jíst a pecky schová-
vat. Ale pozor! Účinek, který mívají běžné 
třešně a višně ve velkém množství, mohou 

mít mahalebky už po jedné hrsti, u citlivých 
osob i po několika kusech.

Druhou možností, jak se zbavit dužiny, je 
sundat ji z pecek pod vodou a pecky nechat 
oschnout. Jakmile máme čisté pecky, 
můžeme je zbavit skořápek najednou a ulo-

žit do dobře uzavíratelné nádoby. Někdo zas 
nechá třešinky usušit a pak je louská celé. 
Někteří kuchaři raději uskladňují jádra 
v peckách, které rozlouskávají až těsně před 
použitím. Každý vám bude tvrdit, že jeho 
způsob je ten nejlepší, podobně jako tomu 
bývá ve sporech o nejlepší uskladnění a pří-
pravu kávy…

Čerstvý mahaleb je nejlepší, v zimě je 
pořád dobrý, na jaře už budete čekat na 
nový, letní. Skladovat jádra víc jak rok není 
dobré, obvykle pak dostanou trochu 
zažluklou chuť.

Louskání pecek je v našich krajích trochu 
problém, protože většina louskáčků s touto 
velikostí nepočítá. Doporučujeme proto pou-
žít miniaturní kleštičky. Jádra pečlivě oddě-
líme od skořápek a v hmoždíři rozmělníme 
na prášek.

Jedinečná aromatická chuť připomínající 
mandle či marcipán dodá chuť zvláště slad-
kému pečivu. Jádra obsahují kumarin, proto 
by je osoby s jaterními potížemi měly poží-
vat spíše opatrně. Mahaleb působí mírně 
protizánětlivě a sedativně, též rozšiřuje cévy.

Mahaleb bude ingrediencí v receptu na 
novoroční cukroví, který vám přineseme 
v příštím čísle.

◗ Ruth Jochanan Weiniger, 
Jan David Reitschläger

Pro všechny milovníky středomořské kuchyně

Dozrály mahalebky
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Letos již 24. ročník se konal jako 
obvykle za velké podpory města 
Boskovice.

Jednotlivé koncerty, divadelní představení, 
besedy a přednášky, workshopy, výstavy 

a autorská čtení se odehrávaly v místním 
zámku, hradu, zámeckém skleníku, Panském 
dvoře, synagoze, klášterním sklepě, židov-
ském obecním domě a na hřbitově.

Jako každý rok návštěvníky festivalu 
provedla židovskou čtvrtí opět více a lépe 

informovaná místní průvodkyně paní Helena 
Janíková, která nezapomněla zmínit místní 
slavné rodáky (Rosa Dimitrovová) nebo ty, 
kteří se Boskovicemi jen mihli, jako napří-
klad slavný Hitlerův ezoterik Hanussen, 
který krátkou dobu navštěvoval boskovickou 
židovskou školu.

Nedaleko synagogy lze navštívit již 
několik let opravenou mikve. Letos kromě 
koncertů skupiny Květovaný kůň, která 
interpretuje zejména písně z Terezínského 

ghetta, a italské skupiny Khaossia byla 
v synagoze instalovaná výstava Michaely 
Pospíšilové Králové s názvem „Jako by 
nikdy neexistoval…“ o romském koncent-
račním táboře v Hodoníně u Kunštátu, 
včetně jmen obětí.

Zahájení festivalu proběhlo v zámeckém 
skleníku, který vždy patří jazzu. Přítomen 
byl velvyslanec Izraele Gary Koren s man-
želkou a tajemník Federace židovských obcí 
v ČR Tomáš Kraus. Izraelská skupina 
Gulaza hrála a zpívala staré písně jemen-
ských žen a hudbu Západní Sahary, součásti 
Maroka, za použití afrického nástroje ghoni.

Achab Haidler zahrál ve strohé místnosti 
se strohými kulisami monodrama Chudí 
v Lodži, které se odehrává v tamním ghettu. 
V klášterním sklepě proběhla přednáška 
a beseda o bratřích Mašínových, které se 
zúčastnila také jejich sestra Zdeňka.

Celý festival je velmi přátelský k rodi-
nám s dětmi, kterých tam byla i letos většina. 
Posezení v kavárničkách, v zachované 
židovské hospodě U Rudy či oběd ve vege-
tariánské jídelně či čajovně byl i letos pří-
jemným a nezbytným doplňkem festivalu.

◗ text a foto: Lenka Hoffmannová

Povídka Úkol od Liat Naviové, otištěná 
v letním čísle Maskilu (červen/červe-

nec 2016), je především povídka, a jako 
taková může s detailními fakty nakládat 
mnohem svobodněji než například reportáž 
nebo informativní text. U literárního textu 
jde především o pravdivost příběhu jako 
takového, zda mu můžeme uvěřit, nebo jsou 
s tím jisté problémy.

Takové hodnocení ovšem není cílem této 
poznámky. Ta chce jen věcně připomenout, 
že synagoga v Úštěku, která hraje v povídce 
důležitou roli, není ve vlastnictví pražské 
obce, jak informuje americké návštěvníky 
muž, „vcházející už bez koštěte“, ale Fede-
race židovských obcí v ČR. Ta ji z různých 
domácích a zahraničních grantů i z vlastních 
prostředků a v součinnosti s místním Sdruže-
ním pro úštěckou synagogu postupně v le -
tech 1994–2003 rekonstruovala a poté zpří-
stupnila veřejnosti. Druhá fáze záchrany 

ústeckých židovských památek, týkající se 
především sousedního rabínského domu, se 
realizovala od roku 2005 a byla dokončena, 
včetně expozic, v rámci projektu Revitali-
zace židovských památek v roce 2014, kdy 
byl i rabínský dům otevřen pro veřejnost. 
V posledních patnácti letech byl také obno-
ven a důstojně upraven nedaleký židovský 
hřbitov. Hned následující replika další po -
stavy z povídky, totiž manžela, že „to muselo 
stát spoustu peněz“, odpovídá již skutečnosti 
beze zbytku.

Jak už bylo řečeno, povídce nějaká věcná 
nepřesnost na hodnotě v podstatě neubere 
ani nepřidá. A tak je tu tahle poznámka jen 
pro ty, kdo by literární text v jeho vedlejším 
efektu chápali i jako zdroj ověřených infor-
mací. A autorce, čtenářům i židovské obci 
pražské se za takovou možná až přílišnou 
akurátnost omlouváme.

◗ Federace židovských obcí v ČR

Boskovický festival 
pro židovskou čtvrť

K synagoze v Úštěku

Výstava o koncentračním táboře pro Romy u Kun-
štátu, který provozovali čeští četníci.

Khaossia začala účinkovat v roce 2005 s lidovou hudbou ze Salenta/Puglia na dolním konci Itálie. Poté se 
pustili i do skládání vlastní hudby. V roce 2010 poprvé koncertovali v USA. Michael Delia hraje na mandolínu 
a tamburíny.

JERUZALÉMSKÁ 
SYNAGOGA

večerní komentované
prohlídky 

Prohlídky se konají 
poslední čtvrtek v měsíci: 

25. srpna a 29. září 
od 19 h

Na úvod prohlídek se vždy roze-
zní unikátní varhany pod rukama 

varhaníka Václava Petera. 
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 6 let 

zdarma, děti 6–15 let a studenti 50 Kč

Jeruzalémská 7,
Praha 1 – Nové Město
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Izraelské lidové tance 
v Poděbradech – 12. srpna 2016

Zatímco lidové tance v evropských zemích slouží k zachování a udržení již 
dotvořených tradic, izraelské lidové tance jsou stále živé a dále se 

intenzivně vyvíjejí. I v současnosti vznikají 
stále nové a to i na zcela moderní izraelskou 
hudbu. V polovině srpna můžete vidět jejich 
pestrou ukázku v Poděbradech.
Izraelské tance začaly vznikat v 1. polovině 19. 
století především z potřeby lidí v zemědělských 
usedlostech (kibucech), kteří tančili při spo-
lečných oslavách a v tanci vyjadřovali i svou 
radost z budování nové země. V tancích se 

ovšem projevují také historické a náboženské vlivy, prolínají se v nich 
prvky tanců Židů pocházejících z diaspory v Evropě, Jemenu a z dalších 
arabských zemí, stejně jako prvky arabských tanců. Tančí se na mnoho 
hudebních žánrů od etnických a tradičních melodií, přes novodobější 
izraelskou hudbu až po současnou pop -music. Tance mají své místo nejen 
ve výuce na školách, ale také při večerní zábavě tisíců Izraelců, kteří si 
chodí zatančit na některý z mnoha tanečních večerů.
Izraelské tance se tancují i na mnoha místech po celém světě. V Čechách 
zajišťuje pravidelnou výuku pražská skupina Besamim, která dále jednou 
ročně organizuje také taneční seminář MACHOL Čechia s učiteli z Izraele 
a účastníky z několika zemí. Ten se letos uskuteční v Nymburku, ale 
s ukázkou tanců přijedou tanečníci do Poděbrad.

Udělejte si příjemný výlet a vyrazte v pátek 12. 8. 2016 
do Poděbrad – tančit se bude na kolonádě Libenského 

od 16 hodin. Srdečně vás zve taneční skupina Besamim.
www.besamim.cz

MACHOL Čechia 2016 – mezinárodní 
seminář izraelských lidových tanců
Využijte jedinečné příležitosti intenzivní výuky izraelských lidových tanců a neopako-
vatelné atmosféry. Seminář s profesionálními učiteli z Izraele se koná od 10. do 
14. 8. 2016 v Nymburku, v případě dostatečného zájmu proběhne 9. 8. také pří-
pravný kurz pro začátečníky v Praze. Bližší informace na www.besamim.cz, besa-
mim@volny.cz, tel.: 603 852 917.
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Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma

Život v diaspoře
Od 3. 8. do 31. 8. 2015, Holešov, 
Židovský hřbitov – obřadní síň
Toto praví Panovník Hospodin: Ano, vzdálil jsem je mezi pro-
národy a rozptýlil po zemích; avšak v zemích, do nichž přišli, 
jsem se jim stal na ten krátký čas svatyní. (Ez 11:16)
Jindřich Buxbaum se narodil 30. srpna 1953 ve Šternberku. 
Vyučil se automechanikem na odborném učilišti opravy strojů 
a zařízení. Po vyučení pracoval až do konce roku 1989 v Chro-
notechně ve Šternberku. Po sametové revoluci odešel za 
prací do Německa, kde pracoval u firmy Bosch. Po čtyřech 
letech se vrátil do České republiky a v Nové Hradečné, kde 
bydlí, otevřel autodílnu se zastoupením firmy Bosch. Má čtyři děti a šest vnoučat. V letech 2004–2008 byl členem Rady 
židovských obcí v České republice, od roku 2008 je Členem představenstva Židovské obce Olomouc. K jeho hlavním zájmům 
patří fotografování, kterému se věnuje od svých čtrnácti let. Je členem Fotoklubu Litovel. Jako fotograf debutoval výstavou 
fotografií z cest po Izraeli v Olomouci v březnu 2010. Dohled nad výběrem fotografií převzal Jindřich Štreit, který se stal 
Buxbaumovým rádcem. Častým tématem jeho fotografických reportáží je život židů v diaspoře nejen u nás, ale i v zahraničí 
(Londýn, Kyjev). Fotografie opakovaně vystavoval na různých místech České republiky.
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Nejznámější svědek
Počátkem července obletěla celý svět 

zpráva o skonu Elieho Wiesela, pravdě-
podobně nejznámějšího pamětníka šoa 
či holocaustu – jak právě Wiesel geno-
cidu židovského národa za druhé svě-
tové války pojmenoval.

Narodil se roku 1928 v chasidské 
rodině v rumunském Sighetu. V roce 
1944, kdy byla rodina deportována do 
tábora v Osvětimi, mu tedy bylo 16 let. 
Osvobození se o rok později dočkal 
v Buchenwaldu. Po válce vystudoval na 
pařížské Sorbonně literaturu a filozofii, 
později se odstěhoval do Spojených 
států. Většinu svého života zasvětil lite-
rární práci (je autorem více než čtyřiceti 
knih) a přednáškové činnosti, přičemž 
cílem veškerého jeho snažení bylo vydá-
vat svědectví o holocaustu:
„Pro přeživšího, který se rozhodne svěd-
čit, je to jasné: jeho povinností je vydá-
vat svědectví pro mrtvé a pro živé. Nemá 
právo obrat budoucí generace o minu-
lost, která je součástí naší kolektivní 
paměti. Zapomenout by nebylo pouze 
nebezpečné, byla by to urážka; zapome-
nout na mrtvé by bylo jako zavraždit je 
podruhé.“

Angažoval se také v řadě aktivit smě-
řujících k předcházení bezpráví a zloči-
nům proti lidskosti:
„Kdekoliv jsou muži a ženy pronásledo-
váni kvůli své rase, svému náboženství či 
politickým názorům, toto místo se musí 
v daný okamžik stát středem vesmíru.“
„Přísahal jsem, že nikdy nebudu mlčet 
tam, kde lidské bytosti zažívají utrpení 
a ponížení. Vždy si musíme vybrat, na 
jakou stranu se postavíme.“
„Akce je jediným lékem na lhostejnost, 
která je tou nejzáludnější hrozbou.“

Během svého života získal řadu oce-
nění za literaturu i za své aktivity 
v oblasti lidských práv. V roce 1986 mu 
byla udělena Nobelova cena za mír, při-

čemž komise svůj výběr zdůvodnila 
mimo jiné tím, že se Wiesel je „jedním 
z nejvýznamnějších duchovních lídrů 
a vůdčích osobností v době, kdy je svět 
plný násilí, útlaku a rasismu“.

Elie Wiesel zemřel 2. července 2016 
v New Yorku.

Vzpomínka na vzácnou 
a krásnou paní

O necelé dva týdny později zemřela 
jedna z českých pamětnic Jana Renée 
Friesová. Byla podobně mladá jako Wie-

sel, když se dostala 
do soukolí nacis-
tické genocidy. Pro-
středí, v němž žila 
před válkou, však 
bylo velmi odlišné 
od toho, z nějž 
pocházel Wiesel. 
Narodila se v roce 
1927 do naprosto 

asimilované rodiny, byla i pokřtěná. To 
samozřejmě neuchránilo ji ani její rodiče 
před deportací do Terezína v roce 1942. 
Janě a její mamince se tu podařilo zůstat 
až do osvobození, zatímco tatínek byl 

v roce 1944 deportován do Osvětimi 
a konce války se nedožil.

Po válce vystudovala Jana Renée 
Friesová žurnalistiku, přednášela filozo-
fii na vysoké škole. Její dcera Lenka 
Lichtenberg, známá autorka a inter-
pretka židovské hudby, emigrovala 
v sedmdesátých letech do Kanady, kde 
žije dodnes. V rozhodnutí emigrovat ji 
podporovala právě i její matka, která 
vycházela ze svých vlastních zkušeností 
s nedemokratickými režimy.

Své prožitky sepsala Jana Renée 
Friesová v knize Pevnost mého mládí, 
která byla přeložena i do angličtiny 
a němčiny.

Takto na paní Friesovou zavzpomí-
nala Sylvie Wittmannová:

„Zítra mi bude šedesát let. To je věk, 
kdy se musíme vyrovnávat s tím, že nás 
naši drazí opouštějí. Ano, žel generace 
našich rodičů odchází. Jejich příběhy 
z dětství a mládí, z doby nacistické oku-
pace a vyvražďování, jsou již dnes zkres-
lovány. A tak je mi jasné, že naše příběhy 
z doby komunismu a sovětské okupace 
budou též zkreslovány. Proto jsem velmi 
vděčná ušlechtilé a pravdivé paní Janě 
Reneé Friesové za její knihu Pevnost 
mého mládí. Jsem jí vděčná za to, že se 
mnou trávila hodiny povídáním, které 
pro ni muselo být velmi bolestné. Poví-
dáním o sobě a o svých drahých. Paní 
Reneé překonala ostych, který každý 
skromný člověk v sobě má, a sdělovala. 
Její sdělení jsou jasná, čistá, bolestná. 
Avšak nijak sebelítostivá.

Paní Friesová fyzicky odešla z tohoto 
světa 15. července 2016 ve věku 89 let.
Její sdělení je zde však navždy, její slova 
vyřčená, její slova napsaná, její slova 
v písních její dcery Lenky Lichtenberg, 
její slova. Nechť je duše vzácné a krásné 
paní Jany Reneé Friesové navždy ve 
svazku živých, amen.“

◗ kwe, foto: Wikipedie

Dva svědkové:
Elie Wiesel a Jana Renée Friesová
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