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Musíme se sjednotit

■  Z obsahu
Za oněch dnů v této době 3

Stát Palestina ano či ne 4

Zamyšlení Birhot ha-Mazon 15

Před sedmdesáti lety začal
holocaust českých Židů 16

■  Krátce
Také sionistické hnutí a později i Stát Izrael 
se hlásili a hlásí k odkazu a tradicím Maka-
bejců – bojovníků proti tyranii, za svobodu 
a nezávislost. Jedním z projevů a symbo-
lů nezávislosti vladaře a  státu byla ražba 
vlastních mincí. Nebylo tomu jinak ani 
u  makabejských panovníků. Hmatatelným 
důkazem, že moderní židovský stát se hlá-
sí k makabejskému odkazu, je skutečnost, 
že vzorem pro některé oběžné izraelské 
mince jsou mince makabejských králů 
2. a 1. století př. o. l.

Rabín Daniel Mayer

Důvody diskriminace Romů jsou v mnoha 
aspektech přímo opačné diskriminaci židů 
(i  Židů). Romové jsou Romy nedobrovol-
ně, nemohou ze svého romství vystoupit, 
jako Romové se narodili. Mohou je maxi-
málně tajit nebo neuznávat, kupř. nehlásit 
se k  této národnosti při sčítání lidu. To 
o židech neplatí, platí jen o Židech – v tom 
byly antisemitské norimberské zákony 
tvrdší než předchozí křesťanský antiju-
daismus. Židé po  staletí až sebezáhubně 
trvali a  mnozí dodnes trvají na  svém ná-
boženství, zatímco Romové vlastní nábo-
ženství nemají a  i  jinak jsou nábožensky 
přinejmenším laxní.

Petr Pavlovský

V Terezíně nám dělával přednášky o ná-
boženství Feder. Právě rabín Richard Fe-
der je pro mne představitelem českého 
židovství. Škoda, že se na něj dnes už po-
zapomnělo. Mluvil srozumitelně, moud-
ře, lidsky. Vyčítám židovským obcím, že 
pozice v nich po válce obsadili ortodoxní 
Židé z východu. Ti byli velmi zbožní a ná-
božensky pevní. Bezbožní čeští Židé mezi 
ně pak už nezapadli.

Oldřich Stránský
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Chanuka je svátkem, kdy si připomí-
náme znovuzasvěcení jeruzalém-

ského Chrámu – חנוכת בית המקדש (chanukat 
bejt ha-mikdaš) a také znovuzasvěcení nově 
postaveného oltáře – חנוכת המזבח (chanukat 
ha-mizbeach; r. 164 př. o. l.), které předtím 
Řekové a jejich spojenci – část helenizova-
ných Židů, znesvětili. Talmud (traktát Šabat 
21b) se pochvalně, avšak velmi stručně zmi-
ňuje o Makabejských a jejich vítězství nad 
seleukovskými vojsky. Stručný je i popis 
zázraku s olejem: 

„Když Řekové vešli do Chrámu, znesvěti-
li veškerý olej, který se tam nacházel. Poté, 
když nad nimi zvítězili Hasmonejští a hledali 
čistý olej k zažehnutí menory, našli pouze 

jediný džbánek oleje s pečetí velekněze. 
Množství oleje, které se v něm nacházelo, 
stačilo pouze na jeden den. S olejem se však 
stal zázrak a toto množství vydrželo hořet 
osm dní. Příštího roku ustanovili tyto dny 
jako svátek s čtením oslavných Žalmů (Ha-
lel) a díkuvzdání Bohu.“

Bez zajímavosti nezůstane ani skuteč-
nost, že ani v 1. knize Makabejské (4,38–
59), která byla sepsána kolem roku 100 
př.  o. l., a ani ve 2. Makabejské (10,1–8), 
jež pochází z poloviny 1. století př. o. l. – 
tedy obě knihy jsou mnohem starší než výše 
uvedený talmudický traktát a byly tudíž se-
psány blíže k historické události znovuza-
svěcení Chrámu –, se neuvádí zázrak s ole-
jem. Přece však olej, zázračně hořící po ce-
lých osm dní v kaháncích chrámové menory, 
dominuje celému svátku. 

Hrdinný boj Makabejských proti tyranii 
Antiocha IV. Epifana (175–164 př. o. l.) naši 
učenci přiznávají, ale nijak zvláště jej nevy-
zdvihují. Vysvětlení je prosté. Makabejští, 

kteří během více než dvou desetiletí tvrdých 
bojů se Seleukovci vydobyli pro naše před-
ky nejen náboženskou, ale nakonec i poli-
tickou svobodu, se měli, dle mínění učenců, 
spokojit s dědičným titulem velekněze – 
 jakožto výrazu ,(kohen ha-gadol) כהן הגדול
vděčnosti židovského lidu. Také původní 
opis, který se tradičně objevoval na min-
cích, které razili makabejští panovníci, byl 
například „יהוחנן כהן הגדול וחבר היהודים –
Jochanan (Hyrkanos II.) velekněz a San-
hedrin“. Slova חבר היהודים (chever ha-jehu-
dim) jsou hebrejským překladem řeckého 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ neboli SANHEDRIN, což 
bylo zákonodárné shromáždění 71 učenců. 
Tato slova vyjadřovala sice vůdčí postavení 
makabejského vládce – velekněze, ale záro-
veň svědčila o tom, že není neomezeným 
despotou a svá důležitá rozhodnutí konzul-
tuje se Sanhedrinem nebo mu je zákonodár-
ný sbor schvaluje, byť jen formálně.

Nová situace nastala, když prvorozený syn 
Jochanana Hyrkana, velekněz Juda Aristo-
bul I. (104–103 př. o. l.), sám sebe korunoval 
a prohlásil se králem. (Josephus Flavius, Ži-
dovské starožitnosti, XIII. Kap. 11, l) Po jeho 
krátké vládě nastoupil na panovnický trůn 
jeho bratr Alexandr Jannaj (103–76 př. o. l.). 
Ten poprvé na svých mincích používá nového 
titulu ΒΑΣΙΛΕΩΣ – KRÁL. Tohoto titulu pak 

používají všichni panovníci makabejského 
rodu včetně posledního Antigona (40–37 př. 
o. l.). Tato praxe však nenašla ani špetku po-
rozumění u učenců, kteří v makabejských 
panovnících s královským titulem spatřovali 
uzurpátory moci, která jim, při vší úctě, nepa-
tří. Panovník, který má právo se nazývat krá-
lem, musí náležet k potomkům krále Davida. 
Pouze ti mají právo na královský titul. To 

vysvětluje také dosti chladný, až nevraživý 
postoj učenců k makabejským panovníkům. 
K tomuto postoji učenců také přispěly histo-
ricky relativně blízké události (95 př. o. l.), 
kdy došlo k vyhrocení sporů mezi saduceji, 
k nimž se hlásil i Alexandr, a farizeji. Nako-
nec farizejové spolu s lidem povstali proti 
vládnoucí saducejské vrstvě, kterou předsta-
voval velekněz a král Alexandr Jannaj. 

V tomto povstání a v následujících letech 
Janajovy hrůzovlády padly za oběť desítky 
tisíc lidí a nespočet farizejských učenců. Díky 
vlivu své ženy se ke konci vlády král Jannaj 
s farizeji částečně smířil. Po jeho smrti vládla 
jako královna-vdova moudrá Alexandra Saló-
mé – שלומציון אלכסנדרה – ještě celých devět 
let, do r. 67 př. o. l. Po královnině smrti se 
vlády ujal její starší syn Hyrkanos II. a jeho 
mladší bratr Aristobul II. zastával úřad vele-
kněze. Mezi bratry se rozhořel spor o trůn, 
neboť energičtější Aristobul chtěl královskou 
moc. Spor obou bratrů vyústil v omezenou 
občanskou válku a v přímý zásah Říma do na-
šich vnitřních záležitostí. Oba znesváření 
bratři se nakonec dohodli a pozvali do Jeruza-
léma římského místodržícího Sýrie Pompeia, 
který přijal roli arbitra a měl určit, kdo z nich 
bude králem a kdo veleknězem. Tento „ne-
stranný“ soudce rozhodl ve prospěch politic-
ky slabšího, ale o to více Římu oddaného 
Hyrkana. Poprvé tak na naši vlastní žádost 
představitel cizí mocnosti rozhodoval o vnitř-
ní politice židovského makabejského králov-
ství. Rok 63 př. o. l. se stal mezníkem v ději-
nách makabejského království. Od tohoto 
roku nejen poslední makabejští králové (Hyr-
kanos II. a Matitjáš Antigonos), ale ani jejich 
nástupce Herodes I. (37–4 př. o. l.) neučiní 
ve své zahraniční politice nic, co by jim pře-
dem Řím neschválil. Z původních nekompro-

Od 25. kislevu do 2. dne měsíce tevetu (od úterního večera 20. 12. do středečního večera 28. 12.) 
budeme slavit Chanuka – svátek světel – חג האורים (chag ha-urim).

Za oněch dnů v této době
בימים ההם בזמן הזה

Nová dvoušekelová mince vydaná roku 2007. Vzo-
rem pro ni byla mince krále Jochanana Hyrkana 
(134–104 př. o. l.).

Mince v hodnotě 1 pruty z roku 1950. Vzorem pro ni 
byla mince krále Alexandra Jannaje (103–76 př. o. l.).

Mince 10 agorot je v oběhu od roku 1985 dosud. 
Vzorem pro ni byla mince krále Matitjáše Antigona 
(40–37 př. o. l.).
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NEDĚLE 4. PROSINCE
od 16 hodin v Bejt Simcha

Valná hromada 
(viz pozvánka)

SOBOTA 17. PROSINCE
od 15 hodin v Bejt Simcha

Chanukový workshop

PÁTEK 23. PROSINCE 
od 16 hodin v Bejt Simcha

Oslava chanuky 
a kabalat šabat

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro mírně pokročilé a falešné 

začátečníky 
každé úterý od 18.30 h

kurz pro začátečníky
každý čtvrtek od 19 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b)  v  tištěné podobě za  cenu poštov-

ného a  bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 
4, 110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929, 
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v  ČR mi-
nimálně 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.

CHANUKA 5772
BEJT SIMCHA

sobota 17. prosince 
od 15 hodin 
CHANUKOVÝ WORKSHOP 
(NEJEN) PRO DĚTI 
Přijďte se naladit a vybavit na svátek světel. 
Workshop vede Zuzka Schreiberová. Pokud se 
chcete zúčastnit, dejte nám, prosím vědět 
do čtvrtka 15.12. (mail: katka@bejtsimcha.cz, 
telefon: 724 027 929), abychom připravili 
dostatek výtvarného materiálu (a občerstvení) 
pro všechny.

pátek 23. prosince od 16 hodin
CHANUKOVÁ OSLAVA
• slavnostní zapalování chanukových světel
• zpěv chanukových písní
• sváteční pohoštění
• kabalat šabat, maariv

Jako obvykle vítáme příspěvky k vegetariánsko-mléčnému občerstvení. 
Těšíme se na Vás v Bejt Simcha, Maiselova 4, Praha 1.

misních bojovníků proti všemu, co bylo po-
hanské a helenistické, tudíž cizí a nepřátelské 
našim tradicím, se během sta let stali maka-
bejští králové sami helenizovanými panovní-
ky a plně se integrovali do helenisticko-řím-
ského světa a jeho kultury. Tak byla vydláždě-
na cesta k úplnému ovládnutí Judska Římem, 
na jejímž konci čekala naši zemi úplná ztráta 
samostatnosti a její přeměna v jednu z řím-
ských provincií s názvem Judea (roku 6 o. l.). 
Přílišná helenizace makabejských panovníků 
byla další příčinou, proč naši učenci (חז״ל) 
na ně pohlíželi kriticky a odmítavě.

Odlišně se na Makabejské dívá náš filo-
zof, rabín a lékař Moše ben Maimon – רמב״ם 
(Rambam; 1135–1204). Maimonides pova-
žuje období makabejského království za vý-
znamnou a slavnou dobu. Ve svém díle Miš-
ne Tora – משנה תורה (třetí kniha Sefer zma-
nim, hilchot chanuka – ,זמנים – הלכות חנוכה 
:kapitola, halacha 1) uvádí .3 ספר
״בבית שני כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל כו׳ עד
שריחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם מידם והצילם,
וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו

ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות
לישראל יתר על מאתיים שנה עד החורבן השני.

„V době druhého Chrámu, když řečtí 
králové utiskovali Izraelce... až do doby, kdy 
se jich Bohu našich otců zželelo a spasil je 
z jejich rukou a zachránil je. Hasmonejští 
velekněží zvítězili a pobili je a tak zachránili 
Izraelce z jejich rukou. Ustanovili pak z kně-
ží krále a na více než dvě stě let se k Izraeli 
opět vrátilo království, až do zničení druhé-
ho Chrámu.“

Také sionistické knutí a později i Stát Iz-
rael se hlásili a hlásí k odkazu a tradicím 
Makabejců – bojovníků proti tyranii, za svo-
bodu a nezávislost.

Jedním z projevů a symbolů nezávislosti 
vladaře a státu byla ražba vlastních mincí. 
Nebylo tomu jinak ani u makabejských pa-
novníků. Hmatatelným důkazem, že moder-
ní židovský stát se hlásí k makabejskému 
odkazu, je skutečnost, že vzorem pro některé 
oběžné izraelské mince jsou mince makabej-
ských králů 2. a 1. století př. o. l.

◗ Rabín Daniel Mayer

VALNÁ HROMADA ČLENŮ BEJT SIMCHA
se koná v neděli 4. prosince 2011 od 16 hodin 
v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1)

Program: 
1. Zpráva o činnosti za uplynulý rok
2. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok
3. Zpráva revizní komise
4. Různé

e
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Bohužel se mi nepodařilo získat příspěvky 
od všech, které bych mezi dotazované rád 
zahrnul. Především někteří mí palestinští 
kamarádi nechtějí, aby se jejich příjmení ob-
jevilo na internetu v souvislosti s politikou. 
Jejich názory jsou přitom velmi zajímavé: 
Rijád je muslim a izraelský občan. V případě 
rozdělení Jeruzaléma chce zůstat na izra-
elské straně. Džamil je betlémský křesťan 
a studuje katolickou teologii na univerzitě. 
Tvrdí, že zaslíbení země přešlo s Novým zá-
konem na křesťany. A dost negativně se vy-
hrazuje proti současnému Izraeli. Zatímco 
v palestinském Betlémě klesl podíl křesťanů 
na 30 %, v izrael ském Jeruzalémě už tvo-
ří pouze 2 % obyvatel. A mnoho haifských 
křesťanů dnes žije například v kanadském 
Torontu. Naopak Džad (Gád) má obavy, že 
dvoustátní řešení bude znamenat neprostup-
nou hranici. Rodinu má na obou stranách 
zdi a kamarády také mezi židovskými Izra-
elci. Zato mladý Nadim z Nábulusu má jas-
no: všechny izraelské Židy nenávidí. Ve svém 
životě však viděl pouze izraelské vojáky 
a osadníky. V liberálním Tel Avivu nikdy ne-
byl, v zahraničí také ne. Podobně rozdílné 
názory najdete také mezi 17 příspěvky, které 
vám přinášíme. Deset z nich je od izrael-
ských Židů, z nichž někteří pocházejí z čes-
kých zemí a jiní se naopak z Izraele odstě-
hovali do Prahy. Dva přispěvatelé jsou pak 
příslušníky palestinského národa. 

Pro uvedení do celkového kontextu do-
dám důležitá fakta: jeden a půl miliónu Pa-
lestinců je držiteli izraelských nebo východo-
jeruzalémských občanských průkazů a Stát 
Izrael je nazývá izraelskými Araby. Další 
čtyři miliony lidí jsou občany Palestinské sa-
mosprávy a bez zvláštního povolení nesmějí 
vstupovat na izraelské území. Počet palestin-
ských uprchlíků a jejich potomků mimo úze-
mí Izraele a Palestiny se odhaduje na čtyři 
a půl milionu lidí. V Jordánsku, kde jsou 
početnější než původní jordánské obyvatel-
stvo, jsou do společnosti integrováni. Nao-
pak v Libanonu jsou Palestinci po generace 
drženi v uprchlických táborech a dokonce 
nesmějí vykonávat prestižní povolání. 

Židů mimo území Izraele žije na sedm 
milionů, nejvíce v USA (pět milionů) 
a ve Francii (500 tisíc). V Izraeli dnes žije 
šest milionů Židů, z toho 200 tisíc ve vý-
chodním Jeruzalémě a 300 tisíc na Západ-

ním břehu, pro nějž izraelská terminologie 
používá název historických regionů Judeje 
a Samaří. Izraelská vláda poskytuje osad-

níkům ekonomické výhody, např. levné 
hypotéky na nové byty a slevy na daních. 
Vedle sociálně slabších se do osad stěhují 
také lidé zaměstnaní v armádě (mezi nimi 
nemálo Rusů), avšak v největší míře pře-
devším nacionálně-náboženští Židé (také 
z USA). Zatímco v první polovině 20. sto-
letí většina ortodoxních Židů odmítala sio-
nismus a myšlenku Státu Izrael, dnes jsou 
právě oni hlavní ideologickou oporou osad-
nictví a většinou odmítají Stát Palestinu. 
Palestinci nárokovaná území mají rozlohu 
6020 km², Izrael v původních hranicích z let 
1949–1967 pak 20 770 km². Pro srovnání 
plocha Česka je 78 867 km².

◗ Připravil: Pavel Kuča

Daniel Mayer, rabín, dříve Praha, nyní 
Haifa: Především si musíme uvědomit, že 
Hospodin dal kenaánskou zemi Abra ha-

movým potomkům (v Jicchakově linii), tedy 
židovskému národu. Pro nás je primární 
Boží vůle a slovo. Každý si může najít 
v Tóře pasáže, kde Bůh určuje hranice země. 
Můžeme pak posuzovat, co znamená od Nilu 
po Eufrat nebo od Středozemního moře 
po Jordán či ještě do Zajordání, kde byly 
usazeny kmeny Ruben, Gad a půl kmene 
Menaše (tyto korigované hranice můžeme 
nazvat hranicemi zaslíbené země). 29. listo-
padu 1947 proběhlo hlasování členských 
zemí sdružených v OSN o rozdělení mandát-
ní Palestiny na dva nezávislé státy – 
na židovský a arabský: 33 států bylo pro, 
13 proti (většina států Arabské ligy). 
Všechny vůdčí osobnosti palestinských ➤
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Jeskyně patriarchů v Hebronu, jedno z nejsvětějších míst judaismu, se nachází v historické Judeji, avšak 
na dnešním Západním břehu. Na Purim roku 1994, v období ramadánu, zde osadník Baruch Goldstein zastřelil 
29 modlících se muslimů a 125 jich zranil. V hebrejštině i arabštině je jméno města odvozeno od slova „přítel“ 
a Abrahám je společným praotcem Židů i Arabů. Přesto je právě Hebron jedním z hlavních symbolů izraelsko-
-palestinského konfliktu. V roce 1929 zde třicítka arabských bojovníků zavraždila 67 místních židovských oby-
vatel, zatímco 435 Židů ukryli do bezpečí jejich muslimští sousedé. Dnes zde žije 170 tisíc Palestinců a 500 Židů. 
V historickém centru města jsou checkpointy a uzavřená zóna nepřístupná palestinským vozidlům. Dalších 
7 tisíc Židů bydlí v blízké osadě Kirjat Arba.

Stát Palestina
ano č i  ne

V posledních měsících jsme svědky nových třenic mezi vládou Státu Izrael a vládou Palestinské samosprávy 
(Palestinian Authority). Palestinské vedení zintenzivnilo snahy o formální uznání nezávislého palestinského státu 
ze strany světového společenství, nově dosáhlo uznání od většiny latinskoamerických zemí a stalo se plnopráv-
ným členem organizace UNESCO. Při této příležitosti jsem oslovil několik lidí a požádal jsem je o komentář. 
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Arabů byly proti a 11 států se hlasování zdr-
želo. Rezoluce o rozdělení Palestiny byla 
přijata. Arabské státy a arabská politická 
reprezentace tehdejší Palestiny se mohou 
ptát sami sebe, proč tehdy hlasovaly proti, 
proč nebyly ochotni, podobně jako Židé, 
na území, které jim určila OSN, vyhlásit svůj 
vlastní stát. Po vyhlášení nezávislosti Izraele 
(14. 5. 1948) zahájily Libanon, Sýrie, 
Jordánsko, Irák a Egypt agresivní válku proti 
sotva vyhlášenému židovskému státu. 
Těchto bojů se také zúčastnily oddíly míst-
ních Arabů v naději, že spolu s agresory 
zničí Izrael a Židy zaženou do moře. Izrael 
se ubránil. Místní Arabové (podobně jako 
sudetští Němci) svou válku prohráli a mnoho 
jich uprchlo do sousedních arabských států. 
Situace byla velmi podobná dění v Čes-
koslovensku v letech 1945–1946. Sudetští 
Němci byli vysídleni (vyhnáni) z míst, kde 
mnohdy žili již od 13. století. Poválečné 
okupované Německo bylo schopno sudetské 
vysídlence během pěti let absorbovat. 
V Německu neexistují žádné utečenecké 
tábory sudetských Němců a ani je a jejich 
potomky neživí UNRWA. Každý si může 
položit otázku, proč neučinily arabské státy 
s uprchlíky to co Německo? Mám dojem, že 
pokud někdo prohraje válku, kterou sám 
vyprovokoval, musí se smířit s územními 
ztrátami. Nevidím proto důvod, proč by tedy 
měl vzniknout palestinský stát na území 
mezi Kfar Sabou a Jordánem. Bohužel, jak 
situace vypadá, časem jakýsi palestinský stát 
vznikne. Není otázkou kdy, ale jaký bude. 
Pokud se bude podílet na státní moci teroris-
tické hnutí Hamás, které neuznává Izrael ani 
v hranicích z r. 1967, je to předzvěst dalšího 
válečného konfl iktu. (Jen k zamyšlení: Od r 
1945 okupuje Rusko (SSSR) Kurilské ostro-
vy patřící Japonsku a od roku 1974 okupuje 
turecká armáda severní část Kypru. Svět si 
již zvykl. Pouze Izraeli svět není ochoten 
odpustit, že válku vyhrál.)

Johanna Hershenson, rabínka spolu-
pracující s  Bejt Simcha, San Diego, 
Kalifornie: Podobně jako mnoho dalších 
židovských organizací v USA, také Unie pro 
reformní judaismus (Union for Reform 
Judaism) zaujala stanovisko především 
k budování osad na teritoriích okupovaných 
Izraelem. Reformní Židé v zásadě souhlasí 
s konceptem výměny území za mír, jsme 
tedy pro zrušení většiny osad. Stejně jako 
můžete porušit šabat, dokonce i Jom kipur, 
pokud tím zachráníte lidský život, je zcela 
přípustné vzdát se území za účelem ukonče-
ní krveprolití, jehož jsme po desetiletí svěd-
ky. Hlavní otázkou však zůstává, jak to 
uskutečnit čestně a bezpečně. Většina ame-
rických Židů bohužel nezná reálnou situaci, 
ani detaily o rozšiřování osad. Proto část 
z nich pod vlivem médií sdílí nekriticky 
proizraelské postoje. Na druhou stranu půso-
bení proizraelských lobby v USA mnoha 

americkým Židům Izrael zcela odcizilo. 
Nechtějí být spojováni s procesy, které pova-
žují za neetické. Proto vůdčí osobnosti všech 
židovských organizací nyní přemýšlejí, jak 
obnovit vazbu mezi americkým židovstvem 
a Izraelem. V tomto směru je poměrně 
úspěšná J Street, která se zároveň snaží uká-
zat, nakolik jsou osady překážkou mírového 

uspořádání. Avšak osvěta dá ještě mnoho 
práce. Jak říká Talmud: „Práce je mnoho, 
dělníci jsou liknaví... Tu práci nemusíš 
dokončit, avšak ani s ní nesmíš o své vlastní 
vůli přestat.“

Elie Barnavi, historik a bývalý izrael-
ský velvyslanec ve Francii: S výjimkou 
nepočetných extremistů v izraelské společ-
nosti pochybuje o nutnosti suverénního 
palestinského státu po boku Státu Izrael dnes 
již jen málokdo. Vedle morálního rozměru – 
respektování nezadaného práva národů 
na sebeurčení, tedy na normální národní 
existenci – je ustavení palestinského státu 
životně důležité pro samotný Izrael v jeho 
dvojité potřebě být státem demokratickým 
a zároveň státem židovským. Udržování 
okupace palestinských území totiž fakticky 
neodvratně spěje ke dvounárodnímu státu, 
který se může ubírat pouze jednou z násle-
dujících cest: buď demokratický dvounárod-
ní stát podle principu „jeden občan, jeden 
hlas“, což by však navždy pohřbilo sionistic-
ký projekt národního státu, kde většinoví 
Židé mohou svobodně rozhodovat o svém 
osudu. Nebo takový binacionální stát, kde 
jsou plnoprávnými občany pouze Židé, tedy 
systém podobný Jižní Africe v době apar-
theidu. Oba tyto scénáře jsou nočními můra-
mi a vyvolaly by spirálu násilí. Přitom obry-
sy možného řešení jsou známy už dlouho: 
stažení z okupovaných území, vzájemně 
dohodnuté teritoriální výměny s ohledem 
na demografi ckou realitu, funkční rozdělení 
Jeruzaléma jako hlavního města obou států, 
vyřešení otázky uprchlíků bez přiznání práva 

návratu a demilitarizace Státu Palestina. 
Tento plán, navržený americkým preziden-
tem Clintonem v prosinci 2000 a široce pod-
porovaný mezinárodním společenstvím, 
Ligou arabských států a podstatnou částí 
izraelské i palestinské veřejnosti, je jedinou 
reálnou možností. Zbývá jen najít politické 
vůdce obdařené alespoň trochou odvahy, 

kteří by byli schopni uvést tuto vizi ve sku-
tečnost. Bohužel jsme tomu dnes vzdáleni. 
Palestinské vedení je slabé, s pochybnou 
legitimitou a navíc ideologicky i geografi cky 
rozdělené mezi Ramallah a Gazu. A v Izraeli, 
kde absurdní volební systém vytváří zcela 
nepravděpodobné koalice, je nejpravicovější 
vláda v historii země, která prosperuje 
na blokaci mírového procesu, čehož je sama 
hlavním viníkem. Levicová opozice je slabá 
a vnitřně rozdělená, veřejné mínění pak otrá-
vené a zmatené. Řešení situace se buď žádné 
nenajde, nebo bude vnuceno z vnějška 
a může vést k další vlně násilí.

Aleš Hanek, právník a politolog, člen 
Židovské obce v  Praze: Pokládám 
za důležité zdůraznit, že ke vzniku státu jsou 
podle mezinárodního práva nutné dva kroky: 
jednak existence území, obyvatelstva a efek-
tivní vlády, a jednak uznání ostatními státy. 
Je jasné, že tři základní atributy státnosti 
Palestina nesplňuje, a když se teď bavíme 
o vyhlášení státu, přijetí za člena OSN apod., 
nejde tak právně o vznik Státu Palestina. Ten 
už byl ostatně jednou, v roce 1988, vyhlášen, 
a toto vyhlášení zeměmi východního bloku 
uznáno. V OSN neprojde ani přijetí Palestiny 
za člena, pravděpodobné je tak pouze posíle-
ní dosavadního statutu Palestiny ve Valném 
shromáždění. To může být otravné (Pa les-
tincům to umožní samostatně iniciovat pro-
tiizraelské, byť nezávazné, rezoluce, stěžo-
vat si u různých mezinárodních orgánů a tri-
bunálů apod.), ale významná změna to není. 
Věřím, že je jen jedno možné řešení izrael-
sko-palestinského konfl iktu, a tím je vznik ➤

➤

aly nezávislý Stát Palestinu. Jedná se o 127 ze 193 zemí světa, mezi nimi většina zemí východoevropských, 
asijských, afrických a jihoamerických. Československo uznalo Palestinu roku 1988, Česká republika v roce 
1993. Velvyslanectví Státu Palestina v ČR sídlí v ulici Na Kazance v pražské Troji. Současná česká vláda však 
nesouhlasí s přijetím Palestiny do OSN bez dohody s Izraelem.
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vyjednaného palestinského státu. I hrubé 
obrysy jeho vzniku už z dosavadních jednání 
známe – zhruba hranice z roku 1967, Izrael 
si nechá velké osady u Zelené linie, vykom-
penzuje to výměnou území, žádný (resp. 
symbolický) návrat palestinských uprchlíků 
do Izraele, kreativní řešení v Jeruzalémě. 
Obě strany tyto parametry v minulosti už 
akceptovaly a fakt, že na dohodu stále čeká-
me, je spíš odrazem vnitřního pnutí v izrael-
ské i palestinské politice než čehokoli jiné-
ho. Je to paradox – všichni vědí, kam směřo-
vat, nikdo neví, jak se tam dostat. Izraelská 
vláda zablokovala jednání pokračující 
výstavbou osad, Palestinci zase mají vlády 
dvě, přičemž žádná z nich nemůže jednat 
za území, které neovládá, a smířlivost jedné 
radikalizuje druhou. Zdá se mi, že izraelská 
dohoda s Hamásem o Giladu Šalitovi měla 
mj. za cíl Palestince ještě víc rozštěpit. 
Každopádně fandím palestinskému státu (je 
to jediná věc, která může přinést Izraeli 
konec terorismu a mír), ale jednostranné 
kroky – ať už je to výstavba osad nebo sou-
časná niciativa v OSN – k němu nepovedou, 
a jak Izraelci, tak Palestinci, by si to měli 
konečně uvědomit a začít podle toho jednat.

Šádí Shanaáh, Čechopalestinec, ředi-
tel Česko-arabského centra kulturní-
ho dialogu: Nezávislý Stát Palestina musí 
vzniknout jednoduše proto, že jeho vznik je 
nezbytnou součástí řešení izraelsko-palestin-
ského (a arabského) konfl iktu. Další mož-
nosti jsou: asimilace Palestinců jako plno-
právných občanů Izraele, asimilace Pa-
lestinců jako neplnoprávných obyvatel 
Izraele nebo „transfer“ Palestinců do jedno-
ho z okolních států. To první si Izrael nepře-
je, to druhé znamená pokračování okupace 
a to poslední znamená etnickou čistku. 
Skutečný výběr je tedy mezi Státem Palestina 
a pokračováním okupace. Izraelské vedení si 
vyhodnotilo, že druhá možnost je pro izrael-
ský národní zájem výhodnější. Věřím, že tato 
analýza je platná v krátkodobém, možná 
střednědobém horizontu. V dlouhodobém 
horizontu je tato varianta pro Izrael katastro-
fi cká, neboť povede k vyhrocení současného 
konfl iktu, který přeci jen můžeme charakteri-
zovat jako konflikt nízké intenzity. 
Samostatný Stát Palestina může v Izraeli 
vzbuzovat legitimní bezpečnostní obavy, ale 
pokud jsou bezpečnostní obavy skutečně tím 
jediným, co motivuje Izrael pro zdržovací 
taktiku v souvislosti s palestinskou státností, 
pak lze tyto obavy účinně adresovat řadou 
opatření, ve kterých bude nutně hrát roli 
když ne mezinárodní komunita, tak minimál-
ně USA, EU, popř. NATO. Čekáním na „pa-
lestinského partnera“ se bude situace mezi 
Palestinci více  radikalizovat, protože začne 
převládat názor, že Izrael reaguje pouze 
na hrubou sílu, zatímco mírová vyjednávání 
se táhnou bez výsledku roky a během nich 
ubývá pod rozestavěnými izraelskými osada-

mi území, na kterém by budoucí palestinský 
stát měl vzniknout. Na druhou stranu, pokud 
by Stát Palestina vznikl (třeba i prozatím 
mimo pásmo Gazy), nemohli by se Palestinci 
před mezinárodní komunitou schovávat 
za rétoriku boje proti okupaci. Dosáhli by 
svého cíle, vlastního státu, a jakákoli agrese 
by již nebyla agresí bojovníků za svobodu, 
ale agresí státu. Taková situace je pro Izrael 
mnohem výhodnější než stav nekonečné 
okupace nebo sny o posunutí hranic jakkoli 
daleko, ať už z bezpečnostních nebo nábo-
žensko-ideologických důvodů.

Marek Čejka, politolog, odborník na 
Blízký východ: Na palestinskou snahu 
o dosažení státnosti na půdě OSN je možno 
se dívat z více pohledů: 1.) Je to legální 
krok, kterým se palestinské ofi ciální vedení 
snaží přenést problém dlouhodobě nejisté 
palestinské státnosti z pro Palestince nepříliš 
výhodného asymetrického vztahu s Izraelem 
k mezinárodnímu fóru. 2.) Je to součást boje 
o popularitu mezi sekulárním Fatahem prezi-
denta Abbáse a konkurenčním islamistickým 
Hamásem, jehož popularita nyní navíc 
vzrostla po výměně Gilada Šalita. 3.) Je to 
jednostranný krok, jehož reálné důsledky 
nejsou pro Palestince a Izrael zcela odhadnu-
telné. Zdá se, že se z reálného hlediska ani 
po případném souhlasu s palestinským návr-
hem v OSN v životě prostých Palestinců nic 
zásadního nezmění. Situaci na Západním 
břehu má totiž v mnoha ohledech pod kont-
rolou Izrael. Přesto, kdyby Palestinci uspěli 
se svým návrhem přímo v Radě bezpečnosti, 
byl by to pro židovský stát velký diplomatic-
ký problém, protože by to znamenalo, že 
z izraelského pohledu tak stěžejní spojenec, 
jako jsou Spojené státy, palestinský návrh 
nevetovaly. Obecně se ale počítá spíš s tím, 
že pokud návrh v OSN projde, bude to 
na půdě Valného shromáždění. I to palestin-
skou mezinárodní pozici posílí, ale nebude 
se jednat o plné členství v OSN.

Marik Pistriech Mager, rodák z Ruska, 
student politologie a  mezinárodních 
vztahů, Ramat Gan: Jsem pro vytvoření 
Státu Palestina – ne že bych byl velkým 
fanouškem Palestiny, Palestince dokonce 
nemám rád (přímo je nenávidím). Myslím si 
ale, že kdyby vzniknul palestinský stát, 
nechali by izraelský národ na pokoji – a lidé 
v Izraeli by žili klidněji než dřív. Vím, že 
existuje islámský džihád a libanonský 
Hizballáh bude pokračovat v teroru. Ale 
palestinský Hamás by nás nechal být. 
Izraelsko-palestinské vztahy jsou nyní velmi 
špatné – oni nás nenávidí stejně tak, jako 
Izraelci nenávidí je! Pokud vznikne Stát 
Palestina, budeme se nadále nenávidět, ale 
bude to studený mír, nebudou nás otravovat 
a nebudou nám ubližovat. Ale to všechno je 
chybou současné izraelské vlády, která je 
proti vytvoření palestinského státu. Izraelská 

vláda může za to, že nemají svou nezávis-
lost. Právě ona by mohla vyřešit izraelsko-
palestinský konfl ikt vytvořením nezávislého 
Státu Palestina.

Michael Hard, rodák z Moravy, izrael-
ský historik: Osobně jsem pro vznik Státu 
Palestina, ale takového, jaký si Palestinci 
pravděpodobně nepřejí. Musel by to být stát, 
který by jednou provždy ukončil konfl ikt 
s Izraelem, etabloval by se na územích 
dohodnutých s Izraelem, vzdal by se veške-
rých budoucích teritoriálních požadavků 
a vzdal by se snu „zaplavit“ Izrael arabskými 
uprchlíky. Prostě by existoval vedle Státu 
Izrael, koexistoval by s ním. Nechtějí židov-
ské osadníky na svém území? I když se mi 
ten požadavek zdá být dost rasistický (juden-
rein), jsem ochotný v tomto ustoupit a sou-
hlasil bych s návratem osadníků do Izraele. 
Řeknete, že té vize lze dohodami dosáhnout? 
Já si myslím, že oni nechtějí pouze stát 
na svých územích, ale platformu ke kladení 
dalších požadavků.

Jakov Adler, původně z Ústí nad Labem 
a  z  Krnova, lékař, Jeruzalém: Vy řeší 
ustavení palestinského státu problémy 
na Blízkém východě? Všeobecně přijímaný 
koncept mezinárodního společenství říká, že 
vznik palestinského státu vedle Izraele přine-
se mírové řešení pro několik desetiletí trvající 
konfl ikt. O této teorii pochybuji z následují-
cích důvodů: Nyní neexistuje homogenní pa-
lestinský národ. Arabské obyvatelstvo Zá-
padního břehu se velmi liší od populace 
v Gaze kontrolované Hamásem. Usiluje o ře-
šení konfl iktu „mírovými prostředky“ s pod-
porou mezinárodního společenství. Avšak je-
jich cílem je vrátit dějiny do roku 1948, kdy 
byl vytvořen Stát Izrael. Znamená to návrat 
k hranicím z roku 1948 a návrat nejen 600 ti-
síc uprchlíků, kteří opustili Palestinu v letech 
1948–1949, ale také třetí generace jejich po-
tomků, což nyní představuje již 5 milionů lidí. 
Společně s jedním a půl miliónem izraelských 
Arabů získají v Izraeli většinu, a to způsobí 
zánik židovského státu. Pásmo Gazy ovláda-
né Hamásem nikdy neodvolalo plán násilné 
okupace celého Izraele společně s vyhnáním 
všech Izraelců z jejich země. Obě frakce 
Palestinců jsou neschopné se spojit v jednot-
nou vládu a ustavení suverénního palestinské-
ho státu je tedy nepravděpodobné. Odmítání 
pana Abú Mázina (Mahmúd Abbás, pozn. re-
dakce) výslovně uznat Izrael jako „židovský 
stát“ v jakýchkoli hranicích jen dokazuje, že 
jakákoli v budoucnu podepsaná dohoda s jed-
nou nebo druhou z palestinských entit bude 
zcela bezvýsledná. A tak dokud nedojde 
ke skutečné změně v myšlení Palestinců smě-
rem k uznání suverénního židovského státu 
po boku budoucího palestinského arabského 
státu, navrhovanné dvoustátní řešení bude 
nemožné…

Další názory přineseme v příštím čísle.

Listopad/Prosinec 2011
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Podpora nejrůznějších diskriminovaných 
menšin je v židovském prostředí histo-

ricky tradiční. K judaismu konvertovali ku-
příkladu někteří pobělohorští čeští evangelí-
ci, kteří dali mimokřesťanské víře přednost 
před násilím vnucovaným katolictvím i před 
exilem. (Jejich potomci pak na to mnohdy 
za války doplatili, protože byli, z etnického 
hlediska neprávem, stíháni dle „norimber-
ských zákonů“.) Známá je i solidarita pře-

devším newyorských Židů s černochy v me-
ziválečném období (srov. fi lm Cotton Club, 
USA 1984 nebo Doctorowův román Ragti-
me). Sporné ale je, když některé principielně 
odlišné menšiny nejenom podporujeme, ale 
veřejně se s nimi i solidarizujeme, jako kdy-
by byly vyčleňováni podobným způsobem 
jako Židé.

Důvody diskriminace Romů jsou v mno-
ha aspektech přímo opačné diskriminaci židů 
(i Židů). Romové jsou Romy nedobrovolně, 
nemohou ze svého romství vystoupit, jako 
Romové se narodili. Mohou je maximálně 
tajit nebo neuznávat, kupř. nehlásit se k této 
národnosti při sčítání lidu. To o židech nepla-
tí, platí jen o Židech – v tom byly antisemit-
ské norimberské zákony tvrdší než předchozí 
křesťanský antijudaismus. Židé po staletí až 
sebezáhubně trvali a mnozí dodnes trva-
jí na svém náboženství, zatímco Romové 
vlastní náboženství nemají a i jinak jsou ná-
božensky přinejmenším laxní. 

Antisemitismus zpravidla provází ekono-
mická závist, rivalita, pocity nevítané kon-

kurence, nepřejícnost úspěchů v obchodě, 
vědě, umění, politice, intelektuálních služ-
bách (právnictví, lékařství). Rivalita, nikoli 
skutečný antisemitismus, vedla k vylučování 
Židů z českých spolků (architekti, lékaři, ad-
vokáti) za druhé republiky. S ničím podob-
ným se v situaci evropských Romů samo-
zřejmě nesetkáme. Naopak, vyčítá se jim, že 
profesionální úspěchy nemají nebo dokonce 
ani nechtějí mít. Pokud se oběma menšinám 

vyčítá příživnictví, tyjící z okolní majority, 
jde o něco zcela opačného. Zatímco Romové 
jsou považováni za zločince (krádeže, loupe-
že, podvody a vůbec kriminalita) nebo ne-
oprávněné příjemce sociálních podpor, kteří 
velmi přizpůsobivě využívají všeho, co stát 
poskytuje zdarma (kromě školního vzdělá-
ní), Židům bývá vyčítáno, že se obohacují 
na úkor nežidovské většiny zcela v rámci 
platných zákonů (srov. nejasnou hranici mezi 
bankovnictvím a lichvou), přičemž státem 
nabízené vzdělání bylo dlouho židům přímo 
odpíráno (tzv. numerus clausus na vysokých 
školách), stejně jako přístup k řadě profesí.

Židé v Evropě na rozdíl od Romů neko-
čovali nikdy záměrně, ale stěhovali se pou-
ze tehdy, když byli odněkud vyháněni nebo 
strašně perzekvováni. Co do životního stylu 
jsou Židé v „křesťanském“ prostředí už dáv-
no zcela integrovaní, rozhodně nikoho ničím 
neobtěžují, neruší, neodlišují se hygienou, 
hlučností, údržbou svých bydlišť, nepořád-
kem. Tím vším nechci nijak omlouvat vše-
obecnou diskriminaci Romů, která je stejně 

špatná jako každá kolektivní a apriorní dis-
kriminace, naopak je třeba jí principiálně od-
porovat a Romům se snažit poskytovat tutéž 
„startovní čáru“ jako všem ostatním našim 
občanům. To vše ale ze skutečně občanských 
a nikoli židovských pozic.

Zcela odlišnou menšinou je i LGBT ko-
munita. Její příslušníci se jako takoví rodí 
a nemohou „konvertovat“ k heterosexuálům. 
Mohou maximálně „nepraktikovat“ nebo 
svou sexuální orientaci tajit. K tomu ale 
u nás dávno není důvod, už komunistické zá-
konodárství bylo v tomto pohledu od 50. let 
relativně (v celoevropských poměrech) libe-
rální. Společenská diskriminace této menši-
ny je u nás opravdu malá, zvláště od zrušení 
povinné základní vojenské služby. Sporné je 
ovšem profesionální působení homosexuá-
lů v genderově sjednocených ozbrojených 
složkách (proto by například při vojenském 
útoku neměli atakovat muži a ženy zároveň, 
protože tu dysfunkčně působí rozdílné cho-
vání standardních mužů k ženám).

Nemám nic proti adopci dětí mužskými 
nebo ženskými páry, ovšem přednost by měly 
dostat žádající páry heterosexuální, protože 
děti přirozeně vidí v rodičích vzorce chování 
a pro LGB nelze vybírat k adopci speciálně 
lesbicky nebo gay orientované děti. Horší je 
to v některých specifi ckých profesích, jako 
jsou pedagogové a vedoucí dětí a dětských 
kolektivů obou pohlaví (katoličtí kněží, uči-
telé, trenéři, sbormistři, pečovatelé), jakkoli 
nutno uznat, že k některým excesům dochází 
někdy i u heterosexuálů – pedofi lů.

V každém případě není po mém soudu 
důvod pro pořádání antidiskriminačních 
„pochodů pýchy“, ba dokonce z hlediska 
našeho převažujícího veřejného mínění se 
mi takové aktivity jeví pro zrovnoprávňo-
vání těchto menšin jako kontraproduktivní. 
Česká společnost je v současnosti přece vůči 
LBG komunitě nejméně stejně liberální jako 
k Židům. I když tu určitá rezidua mimoextre-
mistického odporu k Židům a LBG komunitě 
jsou, jde vskutku o zcela odlišné fenomény 
a veřejná vzájemná solidarita obou menšin 
společensky spíše škodí těm i oněm. Opět 
je tu na místě důsledné trvání na občanské 
rovnosti, a nikoli nějaké „pochody pýchy“. 
Ostatně ani Židé v diaspoře nikdy nic tako-
vého nepořádali a nepořádají, a to by oprav-
du měli být na co pyšní.

◗ Petr Pavlovský

Pražský Průvod tolerance – jsou podobné akce prospěšné?

Podporu ano,
solidaritu ne
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Jste znám svým kladným postojem 

k Němcům. Nacisté zavraždili vaše 

rodiče i vašeho bratra. Nikdy jste 

necítil nenávist vůči německému 

národu?

V přístupu k životu, v tom, jak se chová-
me ke svým přátelům nebo třeba jak vnímám 
svého psa, v tom všem nás velmi ovlivňuje 
výchova. Mne ovlivnil skauting a moji ro-
diče. Maminka chodila do německé školy 
a byla také německy vychována. Její rodiče 
měli mlýn a pekárnu v Mostě. Tatínek byl 
v české škole, poněvadž vyrůstal v Českém 
Brodě. Ale i Židé ve vnitrozemí se učili jako 
druhý jazyk němčinu. Když jsem byl později 
v Terezíně a chodívali jsme přes den praco-
vat na střelnici, jeden z vojáků, co nás hlídali, 
se se mnou sblížil. Byl to rumunský Němec. 
Každé ráno mi tajně dával chléb namazaný 
něčím a já jsem si ho vždy schoval do kap-
sy. Nemůžeme lidi odsuzovat pro jejich ná-
rodnost. Nemůžeme odsuzovat ani všechny 
členy nacistické či komunistické partaje. 
Nemůžeme paušalizovat. Zlí lidé byli a vždy 
budou. Stejně jako ti dobří. Musíme překonat 
ideologie. Nesouhlasím, když se někteří lidé 
nechají slepě řídit politikou či náboženstvím.

Co pro vás znamená židovství?

Babička a maminka držely vysoké svátky, 
ale můj tatínek ani já už ne. Za celé své mládí 
jsem byl v synagoze dvakrát, bar micva jsem 
neměl. Maminka nedůsledně dodržovala ko-
šer. Ale vzpomínám si, jak jsem s tatínkem jel 
na nákup obilí do nedaleké vesnice a v tamní 
hospodě měli z masa jen vepřové. A tatínek 
měl radost, že si může dát tlačenku. Mladí 
tehdy od náboženství hodně odcházeli. Čeští 
Židé se věnovali kultuře, literatuře. Později 
v Terezíně nám dělával přednášky o literatuře 
Poláček a o náboženství Feder. Právě rabín 
Richard Feder je pro mne představitelem čes-
kého židovství. Škoda, že se na něj dnes už 
pozapomnělo. Mluvil srozumitelně, moudře, 
lidsky. Vyčítám židovským obcím, že pozice 
v nich po válce obsadili ortodoxní Židé z vý-
chodu. Ti byli velmi zbožní a nábožensky 

pevní. Bezbožní čeští Židé mezi ně pak už 
nezapadli. Židovství není jen otázkou nábo-
ženství, je to i kultura a dějinná zkušenost.

Veřejně říkáte, že vaším největším 

pojítkem k židovství je holocaust. 

Byly po válce situace, kdy vám lidé 

„připomenuli“, že jste Žid?

Na předloktí mám stále vytetované své 
číslo z koncentráku: 168830. Když jsem jel 
po válce v tramvaji a držel jsem se madla, 
občas jsem slýchal, jak si lidé za mnou říka-
jí: Vidíš toho Žida! V roce 1952 bylo kvů-
li tomu číslu mnoho lidí vyhozeno z práce. 
Já byl zaměstnaný jako konstruktér strojař 
v ČKD. Hodně kluků jezdilo jako techničtí 
odborníci do Asie a do Afriky. Mne ale ře-
ditel nepustil. Ze strachu o můj život kvůli 
tomu číslu na ruce.

Jaké jste měl politické názory?

Po osvobození z koncentráku jsem musel 
nastoupit základní vojenskou službu. Na voj-

ně jsem potkal kamaráda, který mi slíbil, že 
mi zajistí místo v ČKD, pokud vstoupím 
do sociální demokracie. Jednotlivé partaje 
měly takto rozdělené fabriky. A já měl k so-
ciálním demokratům blízko už za první re-
publiky, protože tehdy byla velká nezaměst-
nanost a oni měli nejlepší sociální program. 
Po únoru 1948 bylo rozhodnuto o sloučení 
ČSSD s KSČ. Přišli za mnou, ale já jim od-
pověděl: To neudělám. Řekl jsem jim: Roz-
díl mezi námi je v tom, že vy komunisté jste 
sice pro socialismus, ale násilím. Já jsem byl 
v koncentráku a viděl jsem tisíce mrtvých. 
Proto nemohu souhlasit s násilím. Kupodivu 
jsem s tímto vysvětlením prošel všemi pro-
věrkami a nikde jsem neměl problémy.

Jaký máte názor na politiku dnes?

Když jsem byl v Auschwitzu (Osvětim – 
pozn. red.) a viděl jsem tu hrůzu, tak jsem 
přemýšlel, kam by ten svět měl směřovat 
a jak by měl vypadat. Došel jsem k závěru, 
že musíme překonat názorové rozdíly mezi 

Oldřich Stránský se snaží sdělit své zkušenosti také obrazy, které maluje

8 Listopad/Prosinec 2011

Oldřich Stránský:
Musíme se sjednotit

Oldřich Stránský, předseda Svazu osvobozených politických vězňů a  pozůstalých ČR a  předseda České rady pro oběti 
nacismu, letos oslavil devadesátiny. Narodil se v roce 1921 do židovské rodiny v Mostě, kde vyrůstal do svých šesti let. 
Poté se s rodiči přestěhovali do Českého Brodu. Roky 1941–1943 prožil v pracovním táboře v Lípě u Havlíčkova Brodu, čtyři 
měsíce roku 1943 v Terezíně, sedm měsíců 1943 v Osvětimi-Březince, dalších sedm měsíců ve Schwarzheide a osvobození 
se dožil v Sachsenhausenu. Považuje se za nenáboženského Žida, spolupracuje se sudetskými Němci, podporuje Evrop-
skou unii i  celosvětovou spolupráci. Ke  spolupráci opakovaně vyzval také Český svaz bojovníků za  svobodu. Jak říká, 
svědků hrůz režimu nenávisti rychle ubývá. Proto chce, aby svou zkušenost mladým předávali všichni společně. Oldřich 
Stránský, spoluautor filmového dokumentu o současném neo nacismu s názvem Zatemněná demokracie a autor autobiogra-
fické knihy Není spravedlnosti na zemi, nyní uvažuje o napsání druhého dílu svých vzpomínek a úvah.

➤
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sebou a sjednotit se, aby celý svět vzájemně 
spolupracoval. I proto velmi podporuji Ev-
ropskou unii. Jen v jednotě demokratických 
zemí máme sílu vzdorovat zlu. To jsem řekl 
i letos, když jsem přebíral státní vyzname-
nání Spolkové republiky Německo za práci, 
kterou jsem udělal ve prospěch odškodnění 
obětí nacismu. Německý průmysl dlouho 
nechtěl vyplatit peníze. Jen za dobu jednání 
zemřelo u nás v Čechách na 600 bývalých 
vězňů. Samozřejmě bez odškodnění.

Některé vaše aktivity kritizovala 

bývalá předsedkyně Českého svazu 

bojovníků za svobodu, nedávno 

zesnulá Anděla Dvořáková. V čem 

spočíval nesoulad mezi vámi?

Víte, já jsem prožíval něco jiného jako 
vězeň a ona prožívala něco jiného jako dce-
ra popraveného tatínka. Avšak spory mezi 
našimi organizacemi považuji za velmi 
kontraproduktivní. Vždyť nás, svědků zlo-
činů režimu nenávisti, rychle ubývá a naším 
úkolem je předat svědectví mladé generaci, 
aby si z našich osudů vzala ponaučení. Pro-
to jsem jménem Svazu osvobozených po-
litických vězňů vyzval ostatní organizace, 
jako jsou Český svaz bojovníků za svobodu, 
Terezínská iniciativa, Ukrývané děti a dal-
ší, abychom se začali pravidelně setkávat 
a abychom postupovali společně. Musíme 
zajistit fi nanční prostředky, kterých ubývá, 
a vychovat si nové učitele, mladé lidi, kte-
ří o naší zkušenosti budou umět vyprávět. 
Naší povinností je se snažit, aby se ty hrůzy 
 ne opakovaly.

Mluvíte o potřebě předat svědectví. 

Mne zaujal příběh tábora v Lípě 

u Havlíčkova Brodu, kterým jste 

prošel. Vás tam nehlídaly nacistické 

stráže?

Způsob komunikace SS s Židy nebyl pří-
mý. Byli ustanoveni představitelé Židů podle 

okresů a ti pak předávali instrukce dál. U nás 
to byl tatínkův kamarád pan Donát, také 
z Českého Brodu a také obchodník s obilím. 
Ten v  roce 1941 dostal rozkaz od centrální 
židovské obce poslat několik mladých ži-
dovských chlapců na práci na židovském 
statku zabaveném SS v Lípě u dnešního 
Havlíčkova Brodu. Mezi vybranými jsem 
byl také já. V té Lípě jsme dělali zeměděl-
ské práce a bydleli jsme ve třech barácích 
ohrazených obyčejným plotem. Sami jsme 
se hlídali, aby nikdo neutekl. Jednak vlastně 
ani nebylo kam utéct, ale hlavně jsme měli 
strach, aby nám v případě útěku nepopravili 
rodiče. Nevěděli jsme, že mezitím proběhla 

konference ve Wannsee. Moji rodiče i bratr 
byli zařazeni do kolínského transportu. To 
byl trestný transport za atentát na Heydricha. 
Byli posláni do Polska, do likvidačního tábo-
ra. Tam ženy, děti a starci skončili v plynova-
cích autech a v plynových komorách a můj 
otec a bratr pracovali na budování silnice. 
Kvůli té práci a skrze zacházení hlídajících 
SS oba dva jako mnoho ostatních zahynuli. 
Svědci dokázali, že to bylo s přičiněním pol-
ského pracovního komanda, které je utlouklo 
krumpáči a lopatami.

Jak vnímáte komanda židovská, 

která byla ve vyhlazovacích 

táborech? 

Když jsem já dorazil v transportu na civil-
ní nádraží v Osvětimi, čekali nás tam chlapi 
s vyholenými hlavami a v pruhovaném oble-
čení. Křičeli na nás, abychom rychle vystou-
pili a nechali ležet kufry. Byli jsme odvezeni 
do Birkenau a zařazeni do Terezínského ro-
dinného tábora. V něm žádní nežidé nebyli. 
I v tom spočívala hrůznost toho systému. 
Židovští kápové měli lepší životní podmín-
ky, vlastní kumbály a někteří si tam zvali 
holky. Ale hodnotit chování jednotlivých 
lidí v koncentráku nelze. Každý, kdo byl 
v táboře, bojoval o svůj život. A když boju-
jete o holý život, tak je dovoleno vše. Jedno 
z dobrých zaměstnání byl odvoz mrtvých. Ti, 
kteří ho provozovali, se dostávali do různých 
částí tábora a mohli šmelit. V Auschwitzu 
se vše platilo cigaretami. Za pět cigaret byl 
jeden příděl večeře nebo oběda. Chtěl bych 
ale spíš vyzdvihnout hrdiny. Jedním z nich 
byl Fredy Hirsch. Už z Německa přišel jako 
známý sportovec, uměl vystupovat a získat si 
respekt esesáků, přestože byl Žid a homose-
xuál. Osobně u Mengeleho prosadil zřízení 
dětského bloku a vzdělávání dětí. Z těch dětí 
však bohužel nikdo nepřežil. Proto jsme my 
ti poslední, kdo ještě mohou podat svědectví.

◗ Text a foto: Pavel Kuča

Oldřich Stránský s obrazy, které namaloval. V chanu-
kovém motivu je portrét Oldřichova bratra, který 
holocaust nepřežil.

V říjnu t. r. byla veřejnosti představena další, v pořadí již šestá kniha 
z edice Osudy 20. století nakladatelství P3K.

Roman Cílek, František R. Kraus: 
TISÍCE OBYČEJNÝCH SMRTÍ

Novinář a spisovatel František R. Kraus (1903–1967) své zážitky z období nacismu zpracoval v několika vlast-
ních románech. Část jeho vzpomínek se již objevila v knize Romana Cílka Holocaust – zřetězení zla, kterou nakla-
datelství P3K vydalo již dříve. Novinář a uznávaný autor literatury faktu Roman Cílek je rovněž spoluautorem nové 
knihy Tisíce obyčejných smrtí. Vzpomínky F. R. Krause roztřídil, převyprávěl a upravil. Text je doplněn doslovem 
Tomáše Krause, syna Františka Krause, a fotografickými přílohami.

Kniha má podtitul Svědectví novináře, který viděl počátky i konce (1933–1945). Začíná Silvestrem 1932, který 
František Kraus strávil v Berlíně. Právě úvodní kapitoly jsou mimořádně zajímavé, neboť nám umožňují vidět, jak plíživě a nenápadně 
se katastrofa blížila a jak si ani vzdělaný člověk s rozhledem, novinář, nedokázal představit to, co mělo následovat. Následují vzpomínky 
na pozvolný nástup nacismu, Mnichov, zábor Sudet. V listopadu 1941 je František Kraus mezi prvními, kteří odjíždějí transportem do 
Terezína „budovat ghetto“. Jednou z epizod terezínské etapy je i pohřbívání lidických mrtvých. Později se Kraus dostává do Osvětimi a 
do pracovního lágru Gliwice I, přežije pochod smrti. Celá kniha končí osvobozením, jehož se František Kraus dočkal v Blechhammeru.
Kniha (pevná vazba) má 208 stran (+16 stran fotopřílohy), je možné ji zakoupit v knihkupectvích nebo objednat v e-shopu na www.
p3k.cz nebo na e-mailové adrese objednavky@p3k.cz (za cenu 189 Kč + poštovné). K zakoupení je zde rovněž ekniha. Více infor-
mací najdou čtenáři na www.p3k.cz.
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Loučíme se...
ZA JIŘÍM GRUŠOU

Spisovatel, překladatel, básník, disident a di-
plomat Jiří Gruša zemřel ve věku 72 let.

Je v tom něco smutně symbolického, že 
se tak stalo právě 28. října, v den státního 
svátku republiky, jejímž zájmům a obraně 
věnoval celý svůj život. Třicet let poté, co 
překročil další ze svých mnoha životních 
Rubikonů a odešel z vlasti bránit její lepší 
tvář do zahraničí. Nesl si s sebou bohatou 
literární i lidskou zkušenost, organizační 

talent, široce uplatňovaný při editování sa-
mizdatové literatury a zaplacený pobytem 
v komunistickém vězení.

Po roce 1989 mohl svůj program služ-
by vlasti ještě lépe prosazovat v pozici 
československého a českého velvyslan-
ce v Německu (1991–1997) a Rakousku 
(1998–2004). Dobré jméno České republiky 
představoval i jako předseda Mezinárodního 
PEN klubu (2003–2009) a ředitel Diploma-
tické akademie ve Vídni (2005–2009), jedné 
z nejstarších a nejvýznamnějších škol tohoto 
typu ve světě. V měnící se diplomacii měla 
mimořádný význam jeho osobnost vnášející 
do jinak spoutané úřední rutiny duši a nád-
hernou schopnost noblesní sdělnosti.

Jiří Gruša stál u základů nové kapitoly 
česko-německých vztahů a nesmírně se za-
sloužil o pozitivní směřování Česko-němec-
ké deklarace. Vím i to, že právě jeho židov-
ské kořeny mu pomohly dobře se orien tovat 
v dějinami těžce poškozeném teritoriu česko-
německých vztahů. Jeho citlivé porozumění 
pro minulost i současnost bylo východiskem 
jeho práce pro vzájemnou česko-německou 
budoucnost. Jeho jméno bylo v Německu 
i Rakousku tou nejlepší českou značkou, sy-
nonymem pro vtip, kreativitu, šarm, ale též 
důslednost a pochopení více než jen středo-
evropského kontextu.

Není tajemstvím, že se Jiří Gruša rád vy-
mezoval. Nikoliv nepřátelskou kritikou a bo-
jovným negativismem, ale (sebe)ironií a vti-
pem. Smyslem jeho počínání nebylo kopání 
nových příkopů či zavádění dvojích stan-
dardů. Byla v tom až sžíravá touha po nej-
přesnějším popisu situace, kde se někdy až 
nemilosrdná nadsázka a pointa pokoušejí 

stimulovat zájem společnosti o diskutovaný 
problém. Gruša jako literát i diplomat bojo-
val za vítězství zdravého rozumu v dnešním 
světě ideologií a jednoduchých sloganů. 
Ve svých postojích se nestylizoval, ani ni-
koho nenapodoboval. Naopak si posteskl, že 
i když se kolikrát snažil ve svých literárních 
i publicistických počinech změnit styl či ja-
zyk, na závěr mu z toho vždycky „vypadl“ 
Jiří Gruša. A tento stále „grušovský“ autor 
nepostihoval pouze zločiny lidské omezenos-
ti, ale snažil se úspěšně postihnout fenomén 
nacionalismu a jeho projevy, které ve 20. sto-
letí neničily jen lidský vkus, ale celou lidskou 
existenci. I v případě těch nejzávažnějších 
polemik se však Gruša řídil Wildeovým prin-
cipem, podle něhož právě věcem důležitým 
škodí, když se berou až příliš vážně.

Za tuto práci, za jeho umění, za celoži-
votní odhodlání, které Grušovi zpravidla 
přinášelo daleko více nepřátel než spojen-
ců, si zaslouží naše velké uznání. Jiří Gruša 
se možná do dnešní politiky svou noblesou 
nehodil, nicméně dnešní politika mu má být 
za mnoho vděčná.

ZA MILOŠEM PICKEM
Miloš Pick byl jedním z významných čes-
koslovenských ekonomů, kteří se aktivně 
podíleli na ekonomických diskusích v čes-
koslovenském prostředí druhé poloviny 
20. století a v mnoha případech také na je-
jich aplikaci v praxi.

Narodil se v roce 1926 v židovské rodině 
v Libáni u Jičína, kde jeho předkové vlast-

nili malou továrnu. Ve svém rodišti se také 
zapojil do protinacistického odboje a v led-
nu 1943 byl odtransportován do Terezína. 
V září 1944 musel odjet do Osvětimi. Před 
smrtí v plynové komoře se zachránil tím, 
že po příjezdu nahlásil Mengelemu vyšší 
věk a povolání strojního zámečníka. Tím si 
zajistil pracovní nasazení v Říši v továrně 
Meuselwitzu, pobočném lágru Buchenwal-
du. Na konci války uprchl se skupinou přátel 
z pochodu smrti. Z celé rodiny se zachránila 
jen jeho sestra, ostatní zahynuli.

Pick vstoupil už v roce 1943 do KSČ, 
ve které setrval až do roku 1968, kdy z ní byl 

vyloučen. Po válce pracoval ve Státní pláno-
vací komisi. Jeho pracovní kariéra byla pest-
rá. Působil v Ústavu pro hospodářský a soci-
ální výzkum, v Ekonomickém ústavu ČSAV, 
v Prognostickém ústavu ČSAV a posléze 

i ve Vídeňském ústavu 
pro mezinárodní eko-
nomické komparace. 
Formování jeho socia-
listického světonázoru 
se vyvíjelo od váleč-
ných let, přes padesátá 
léta až do doby Praž-
ského jara.

I když se jeho po-
litické názory vyvíje-

ly dle kontextu doby, zůstal vždy přesvěd-
čeným propagátorem a tvůrcem konceptu 
sociálního státu. Byl aktivním bojovníkem 
za prosazení pětidenního pracovního týdne. 
Po roce 1968 začíná pracovat v Ekonomic-
kém ústavu ČSAV společně s ekonomem Jo-
sefem Goldmanem, později přechází do Pro-
gnostického ústavu ČSAV, kde spolupracuje 
s Valtrem Komárkem. Po roce 1989 přemýšlí 
o alternativních modelech přechodů k tržní 
ekonomice a strategii jejich implementace. 
Jeho návrhy se však nerealizovaly a postto-
talitní ekonomika se vyvíjela odlišně. Jeho 
obsáhlé vzpomínky vyšly v loňském roce 
v Edici osudů brněnského nakladatelství 
Doplněk. Jiří Pick, nestor našich ekonomů, 
zemřel v neděli 31. října ve věku 85 let.

ZA JIŘÍM WINTEREM-
-NEPRAKTOU
V neděli 30. října zemřel po dlouhodobé 
hospitalizaci ve věku 87 let kníže českých 
karikaturistů, ilustrátor a humorista Jiří 
Winter (Neprakta). Životním krédem to-
hoto bohem nadaného humoristy byl citát 
anglického fi lozofa Elberta Hubbarda: 
„Neberte život příliš vážně, stejně z něj ne-
vyváznete živí.“ 

Winter se narodil v roce 1924 a po reál-
ném gymnáziu pokračoval ve studiu na Státní 
grafi cké škole. Během druhé světové války 
byl více než rok vězněn za přechovávání 
zbraní. Po válce studoval několik semestrů 
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Kar-
lovy. Svoji uměleckou dráhu zahájil v roce 
1948 a po mnoho let tvořil uměleckou dvo-
jici s Bedřichem Kopecným. S ním také vy-
myslel pseudonym Neprakta – jako hříčku 
na skutečnost, že jejich vtipy byly v tehdejší 
budovatelské době neužitečné, nepraktické, 
neb „správný bolševik se ničemu nesměje“. 
Později spolupracoval s českým spisovatelem 
a humoristou Miloslavem Švandrlíkem. Win-
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Místo setkávání opět 
otevřeno
Vídeňské židovské muzeum (v 1. obvodu, 
v blízkosti světoznámého chrámu sv. Ště-
pána, Dorotheerg. 11) po několikaměsíční 
rekonstrukci znovu otevřelo své brány 
veřejnosti. 

Celková rekonstrukce stála více než 
2,6 miliónu eur a kromě instalace nejmoder-
nější techniky a klimatizace byla provedena 
adaptace vstupní haly do původní podoby. 
Výrazně se zlepšila akustika objektu. 
Muzeum přivítá každoročně více než sto 
tisíc návštěvníků a podle slov nové ředitelky, 
dr. Daniely Sperové (rakouské veřejnosti je 
dobře známá z televizní obrazovky, neboť 
byla dlouhá léta moderátorkou hlavních 
zpráv na stanici ORF2), se má muzeum stát 
centrem setkávání, komunikace a diskusí.

V přízemí bude příští rok otevřena stálá 
výstava „Instalace vzpomínek“ americké 
umělkyně Nancy Spero (1928–2009). Ve tře-
tím patře se nacházejí cenné sbírky objektů 
ze židovského života. Na podzim roku 2012 
připravuje muzeum stálou výstavu o součas-
ném životě Židů ve Vídni.

Pro děti je důležitým místem setkávání 
dětský ateliér, otevřený všem dětem bez 
ohledu na náboženské vyznání. Zde mohou 
děti poznávat židovský svět prostřednictvím 
filmů, pohádek, knih a oslav židovských 
svátků. Ateliér si je dokonce možné prona-
jmout na soukromé narozeninové oslavy.

Momentálně probíhá v muzeu výstava 
„Bigger than Life – 100 let Hollywoodu, 
židovská zkušenost“, která potrvá až do 
15. 4. 2012. Podle slov kurátora výstavy 
Wernera Hanak-Lettnera je široké veřejnosti 
poměrně neznámý fakt, že Hollywood zalo-
žili židovští emigranti z východní a střední 
Evropy, kteří přišli do Spojených státu kon-
cem 19. století z ekonomických důvodů. 
Přibližně o dvacet let později založili 
v pomerančovém háji v dnešním Los Ange-
les filmová studia Hollywoodu. Zakladatelé 
studia Paramount Adolph Zukor a William 
Fox pocházeli z Maďarska, Warner Brothers 
byli z Polska, Luis B. Mayer (studio MGM) 
z Běloruska a Carl Laemmle (Universal) 
z jižního Německa. Výstava představuje 
cestu zakladatelů Hollywoodu z Evropy 
na západní pobřeží USA, kde založili nejen 
vlastní synagogu, ale i známý Country Club. 
Židovská identita se odráží nejen skrytě 
v němých filmech, ale i v otevřené formě 
v tvorbě Woodyho Allena nebo Barbry Strei-
sand. Na výstavě je možné zhlédnout ukázky 
a různé rekvizity ze známých filmů, např. 
baseballovou pálku z Oscary ověnčeného 
filmu Hanebný parchanti (Inglorious Bas-
tards, režie Quentin Tarantino, r. 2010). 
Kurátor Hanak-Lettner dodává, že předmě-

tem zájmu výstavy je emigrace a integrace 
židovských přistěhovalců v USA a vývoj 
filmu za posledních sto let. Židovští přistě-
hovalci vybudovali americký filmový prů-
mysl a tím i mýtus amerického životního 
snu. Příslušníci evropské chudé utlačované 
židovské menšiny dokázali vybudovat Hol-
lywood, který je továrnou na sny dodnes.

„Besa – jak albánští 
muslimové zachránili 
Židy“
Ve vídeňském divadle Hamakon-Nestroy-
hof (stanice metra U1 Nestroyplatz) bude 
17. 11. zahájena zajímavá výstava nazvaná 
„Besa – jak albánští muslimové zachránili 
Židy“. Výstava se koná pod záštitou stá-
lého velvyslance Albánie při OSN a velvy-
slance Státu Izrael v Rakousku.

Výstava přibližuje osobnost a životní osu-
dy dvanácti albánských muslimů, kteří v ob-

dobí šoa zachrá-
nili Židy. Albá-
nii, kde většinu 
obyvatelstva tvo-
řili muslimové, 
se v době němec-
ké okupace po-
dařilo to, v čem 
selhaly jiné ev-
ropské země. Té-
měř všichni Ži-
dé, kteří tehdy 

v Albánii žili, byli před nacistickými zločiny 
uchráněni a válku přežili. A to bez ohledu 
na to, zda se jednalo o Židy, kteří zde již dlou-
ho žili, nebo o Židy z jiných zemí, kteří v Al-
bánii našli útočiště. Albánské obyvatelstvo 
prokázalo nesmírnou odvahu, když se vzepře-
lo německým rozkazům a nevydalo Židy 
do jejich rukou. Mnozí členové tehdejší al-
bánské vlády se podíleli na vystavování faleš-
ných dokladů židovským rodinám, čímž jim 
umožnili celkem normální život uprostřed al-
bánské společnosti.

Pomoc Albánců byla založena na etnic-
kém principu besa, který se v Albánii dodr-
žuje dodnes. Besa znamená dodržet slib 
a pomoct lidem v nouzi, chránit život bez 
ohledu na vlastní nebezpečí. Podat pomoc-
nou ruku je otázkou cti a lidské důstojnosti. 
Do ledna 2010 udělil památník Jad Va-šem 
69 Albáncům titul „Spravedlivý mezi 
národy“. Výstava má ve Vídni svou evrop-
skou premiéru, v lednu 2008 ji bylo možné 
zhlédnout v centru OSN v New Yorku.

Výstava je otevřena do 19. 1. 2012, denně 
od pondělí do pátku od 11 do 18 hodin. 
Vstup volný.

◗ Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň
Foto: Norman Gershman (Jad Va-šem)

ŽIDOVSKÁ VÍDEŇ
ter mu také ilustroval polistopadový bestsel-
ler Černí baroni a několik dalších knih.

Winterovy resp. Nepraktovy vtipy na-
malované s úžasnou virtuositou a smyslem 

pro důležitost detailu obsahují široký záběr 
témat od historie přes sex až po roztomilá 
strašidla. Na svém kontě má více než 35 tisíc 
kreslených vtipů (!), což mu vyneslo i zápis 
do české verze Guinnessovy knihy rekordů. 
Jeho kresby zlidověly a staly se i oblíbeným 
sběratelským artiklem. Rovněž vytvářel re-
klamní plakáty, animoval fi lm a nakreslil 
množství pohlednic a kalendářů.

Polistopadový vývoj zrušil cenzuru 
a umož nil i Winterovi zcela nezávislou 
a svobodnou tvorbu. Ale ani tato doba 
nebyla prosta potíží. Winter byl označen 
za spolupracovníka StB a celá záležitost se 

dostala až k soudu, který ale rozhodl, že byl 
evidován neoprávněně.

Jiří Winter byl, ostatně jako mnoho jiných 
židovských umělců, renesanční osobností. 
Vyznal se nejen v malířství, ale i v ostatních 
uměleckých disciplinách, byl erudovaným 
znalcem historie, znal přírodovědu a do-
konce, což je trochu nestandardní, vyznal 
se i ve sportu. Ve společnosti přátel pak byl 
vyhlášeným gurmetem, v jídle a pití oprav-
dovým znalcem.

Milý Neprakto, děkujeme ti za půlstoletí, 
které jsi naplnil kresbami tisícovek neodo-
latelných a nádherně rozjuchaných fi gurek. 
Skrze ně budeš stále s námi.

Kéž jsou jejich duše přivinuty do svazku 
živých.

◗ Stránku připravil Milan Kalina
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Ten den byl svět krásný až k zbláznění. 
Vítr od Seiny vál do vlasů. Chlapci různých 
barev pleti tančili na ulicích podle hudby 
z reproduktorů a smáli se. Kolemjdoucí se 
zastavovali a tleskali jim. Občas se někdo 
k tanečníkům odvážně přidal. Všichni spěli 
k momentu položení bílých klobouků 
na chodník. Jsme tady pro vás, dejte nám 
odměnu – tančit pro vás je naše práce.

A zase hudba. Sebevědomá jiskra 
v tmavých očích.

Heike shodila batoh ze zad a z kapsy 
vylovila drobné. Hodila je do klobouku, 
který ležel na chodníku nejblíže.

„Merci madam,“ ozvalo se a tmavé 
prameny vlnitých vlasů padajících do očí se 
roztočily v jakési piruetě. Nohy vylétly 
nahoru a tělo se točilo jako ve víru s hlavou 
dole. Zazněl potlesk.

Nedá se nic dělat, musí už jít. Směsice 
barev, zvuků a vůní z pařížské ulice jí 
pronikala do mozku a vytvářela tam příjemně 
otupující pocit.

Za půl hodiny začíná úvodní setkání 
konference. Těší se na kolegy a přátele. To je 
opět její realita a nikoliv jen pocit.

Je to padesát let, kdy začala „Akce 
smíření“ pomáhat ve Francii. Dnes tu budou 
i ti nejstarší dobrovolníci z Německa. 
Nadšenci šedesátých let.

Pokoušeli se obnovit, co se dalo. Zároveň 
tam budou i úplně mladí dobrovolníci. 
Dnešní nositelé myšlenky smíření mezi 
Němci a těmi, kteří utrpěli v době nacismu 
škody. 

Její děti jsou zatím ve škole, ale vědí už 
dnes, že nesmí dopustit žádné násilí ani 
nenávist. Jsou k tomu systematicky 
a láskyplně vedeny. Spokojeně se usmála 
a cítila hrdost. V jejich rodině se tak vždy 
vychovávalo. Mohla si dovolit být hrdá 
i na své předky, že nepodlehli šílenství 
nácků. Zachovali si zdravý rozum a nebáli 
se riskovat.

Z myšlenek ji vytrhlo zavolání: „Jak se 
vede, Heike?“ Přes ulici k ní běžela dívka. 
Světlehnědé vlasy jí vlály kolem hlavy. 
„Za chvíli začínáme na terase. Musela jsem 
dokoupit papírové ubrousky. Počkej, až 
uvidíš, jak jsme připravili stoly na uvítací 
ceremoniál!“

„Všechno klape? Hosté jsou ubytováni?“ 
zeptala se Heike, jen aby řeč nestála. Věděla, 
že organizaci má v ruce výborný tým. „Jasně. 
Na zítřek potvrdil účast u našeho ambasadora 
i zástupce francouzského ministerstva 

zahraničí. Tam se obzvlášť těším. Dostala 
jsem za úkol pomáhat s ozvučením. Bude 
tam sto lidí.“ Dívka otevřela dveře do centra 
dobrovolníků a zmizela na schodech. Heike 
se pousmála. No, je vidět, že nadšení před 
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(A očisti naše srdce, 
abychom ti poctivě 
sloužili.)

Heike a Judit

Maskil_listopad_2011.indd   12 11.11.11   18:22



povídka

Chešvan 5772/Kislev 5772 13

zahájením vrcholí. Prošla do pětipatrového 
domu ve vedlejší uličce pařížské čtvrti 
Alésia.

V pařížském metru bylo dusno a smrad. 
Stanic je tolik, že je člověk ani nestačí 
sledovat. Vagóny i lidi vypadají unaveně. 
Dveře se otevírají pomocí kovové páčky, 
kterou je nutno přehodit do svislé polohy. 
Vydává to rány, které Juditě připomínaly 
vlak do Berouna. 

Na stanici Port Royal nastoupil starý 
harmonikář. Zahrál na úvod krátkou 
pařížskou melodii, procházel vagónem a ptal 
se lidí, co si přejí zahrát. Nikdo nic nechtěl. 
Lidé ho ignorovali. Když oslovil Judit, 
nadechla se a pak nervózně polkla. Bylo jí 
ho líto. Ze svých zásob francouzštiny 
vylovila větu – „Jak se mate?“ Harmonikář 
i ostatní se na ni udiveně podívali a ona se 
omluvně usmála. Celý trapas vyřešila stanice 
St. Michel, protože tam Judit vystupovala. 
„Au revoire madame,“ zavolal na ni 
harmonikář a přece jenom začal hrát. Asi 
sobě pro radost.

Kolem St. Michel bylo živo jako vždy. 
Směsici národností na ulicích znala Judit 
z Jeruzaléma i z Londýna. Ten klokotající 
různobarevný dav, který v ní vzbuzuje pocit 
svobody o prázdninách, měla ráda. Při 
podobnosti se vždy ten dav liší, a to je 
úžasné vidět, slyšet i cítit. Nasála nosem 
vůni fontány St. Michel.

Prošla kolem obchůdků a kaváren. 
Zamířila k Seině a přešla most na ostrov La 
Cité. Bez velkého zájmu minula nedokončené 
věže Notre Dame. Popoběhla před oblakem 
bílého jemného písku, který vítr zvedal 
a točil nad hlavami turistů. Pak znovu přešla 
řeku a byla na nábřeží, kam směřovala. 
Šipka ukazovala Memoire de la Soa. Trochu 
se jí sevřel žaludek jako vždy, když jí něco 
připomnělo utrpení jejích předků. Musí tam 
jít, celý dnešní program se odehrává právě 
tam. Památník je v židovské čtvrti a asi tam 
budou na besedě i Židé. Uklidňovala se 
a prošla kolem ochranky ve vchodu. Batoh 
položila na pás rentgenu a prošla kontrolním 
rámem.

Venkovní expozicí bylo několik bílých 
stěn tvořících uzavřený prostor bez střechy. 
Na bílém podkladě bylo černě vepsáno jedno 
jméno oběti vedle druhého. Za jménem bylo 
datum narození a úmrtí. Jména se dělila 
do skupin podle francouzských měst, odkud 
zavražděný člověk pocházel. Města byla 
napsána modře. Připomnělo jí to Pinkasovu 
synagogu v Praze, kde našla mezi oběťmi 
jména svých příbuzných. Teď měla před 
očima napsáno – Nice: Adam Abrahamson 
1925–1942. Chvíli počítala. Bylo mu teprve 
17… Ne, ne, nechce na to myslet.

„Je povinnost oplakat zavražděné!“ zněl 
jí hlavou přísný hlas tety Ester. Odcházela se 
zarudlýma očima.

Šla podle šipek. Minula památník dětí 
a hned jak uviděla fotky tvářiček, sklopila 

oči, aby jí nepřipomněly žádné z vlastních 
dětí, protože by to neunesla.

„Ať je ochraňuje ten Nejvyšší, aby nic 
podobného nikdy nepoznaly,“ šeptala.

„Zdravím tě, Judit,“ ozvalo se za ní. 
„Včera jsme se potkaly v centru. Pracuješ 
s našimi dobrovolníky v Praze, že?“ podávala 
jí ruku Heike. „No jasně, pamatuji si tě,“ 
oplatila přátelský tón a pokývala hlavou 
Judit. Heike si všimla zarudlých očí 
a vypadala zaskočeně. Zeptala se: „Nechceš 
něco na zub? Támhle u šatny je voda 
a sušenky.“ „To je bezva nápad,“ usmála se 
Judita.

„Jak se v Praze naši mladí snaží? Jsou 
užiteční?“ ptala se Heike a přátelsky si 
prohlížela novou známou. Patřily obě 
k druhé poválečné generaci v Evropě. 
„Pracuji s vašimi dobrovolníky už 
od třiadevadesátého roku a moc je chválím. 
Pomáhají v sociálních službách. Není to pro 
ně jednoduché pečovat o naše přeživší.“ 
„No, to je pochopitelné. Ale je moc důležité, 
že dostanou tu příležitost. Já připravuji 
v Berlíně dobrovolníky právě na práci 
v projektech jako je ten váš,“ dodala Heike 
a povzbudivě se usmála. 

Judita mlčela a zamyšleně pozorovala 
skupinku mladých lidí, jak vycházejí z části 
vnitřní expozice. Ano, je to báječný model – 
zapojit mladé Němce do nápravy křivd jejich 
předků. Zní to báječně, ale co její… babičky? 
Nikdy je nepoznala, obě zahynuly a žádný 
báječný model je nezachránil. „Naše rodina 
měla za války velké potíže, protože odmítla 
spolupracovat s nacisty,“ řekla vážně Heike, 
„bratr babičky utekl do Ruska a tam ho 
na konec taky zavřeli…“ „Opravdu?“ řekla 
překvapeně Judit. „To je hrozný, co se 
všechno dělo,“ dodala a podívala se 
k panelům s programem. Obě pokývaly 
hlavou a podívaly se na hodinky. Dopily 
vodu z kelímků, hodily je do koše a vypravily 
se do přednáškového sálu.

V hledišti na šedých, sametem potažených 
křeslech se usazovali kongresoví hosté. 
Pozorovali jeden druhého a tlumeně si 
povídali. Na podiu stál velký stůl a u něho 
seděl starý muž a mladá žena. Před nimi bylo 
několik mikrofonů. V kabinkách pod pódiem 
seděly překladatelky a hosté v křeslech si 
nasazovali sluchátka. Moderátorka před-
stavila francouzsky lékaře, který vydal 
v Paříži knihu o svých zkušenostech ži -
dovského chlapce za války.

„Víte, já byl vychován jako katolík. Moji 
rodiče byli pokřtěni. V patnácti letech jsem 
byl ale stejně deportován do Osvětimi. Bylo 
to opravdu hrozné a jediné, po čem jsem 
v táboře toužil, bylo přežít a pomáhat lidem,“ 
pronesl příjemným hlasem lékař.

„Copak vy jste netoužil po tom potrestat 
zločince, kteří vám ublížili?“ ozvala se 
temperamentní francouzská dáma v hledišti. 
„Musí se přece vyžadovat omluva 
a odškodnění za tak strašné utrpení.“

Starý muž nechal rozpálenou ženu 
domluvit a pomalu řekl: „Jediné, na čem mi 
tenkrát záleželo, bylo to, že jsem přežil. 
Vůbec jsem nemyslel na nějaké pardón 
od Němců. Ty hrozné roky by to stejně 
nevymazalo.“

„Nebyl jste v tom sám, trpěli i jiní. Oběti 
mají právo na potrestání násilníka,“ dodala 
dáma a nesouhlasně kroutila hlavou. 
„Obdivoval jsem Wiesenthala za to, co 
dokázal. Ale já si vybral jinou cestu. Chtěl 
jsem se stát vlídným člověkem, nositelem 
humanismu. Usilovně jsem studoval a při 
své práci pomáhal ze všech sil druhým. Pak 
jsem se taky oženil a měl děti,“ pronesl 
trpělivě lékař. „Jak jste se seznámil s vaší 
ženou?“ ozval se po chvíli mladý hlas 
z publika a všem se ulevilo, že se trochu 
zmírní napětí.

„Potkal jsem ji jako mladičkou pacientku. 
Byla ve velmi špatném stavu. Je Němka. 
V sále se ozvalo zašumění hlasů. „Víte, ona 
se narodila na východě po válce. V Lipsku. 
Tam prožila dětství a rodina posléze emi-
grovala na západ. Vyrostla ve Frankfurtu 
a nikdy neslyšela o pronásledování lidí 
za války. V osmnácti letech odjela 
do Londýna jako au-pair a dostala se do ži -
dovské rodiny, která měla dědečka. Vyprávěl 
jí o tom, co prožil jako Žid v lágru, a ona mu 
nevěřila. Odjela za rodiči a chtěla vysvětlení. 
Maminka prý jen plakala a otec jí potvrdil, 
že se mohly stát v jisté době strašné věci. 
Utekla znovu do Anglie a nakonec 
do Francie. Už nikdy nechtěla žít v Německu 
a při tom utíkání potkala mě.“ „No, prosím – 
to je přece ten pardon, který jste dostal,“ 
vyskočila z křesla dáma a posluchači se mezi 
sebou začali živě bavit. „Co vaše děti?“ 
ozvala se otázka. Sál utichl. „Nedokážou 
o mých zážitcích v táboře nic poslouchat ani 
číst. Prý je to bolí a trápí… Ovšem s vnoučaty 
je to jinak. Moc o tom tématu diskutujeme. 
Moji knihu čtou. Chodím taky za jejich 
spolužáky do škol a rozebíráme vše z mnoha 
pohledů.“

Lidé se rozcházeli a Judit šla pomalu 
kolem lékaře. Usmál se na ni a dotkl se 
ukazovákem přívěsku „chaj“ na jejím krku. 
„Chaj znamená hebrejsky život,“ řekl krátce 
a povytáhl obočí. Pokývla, pozdravila Šalom 
a usmála se na něj. Takových lidí, jako je on, 
poznala v Praze několik. Jeho klid a rozvaha 
se nějak přenesly i na ni. Na nábřeží už se 
stmívalo a vyhlídkové lodi rozsvítily světla. 
Judit stála opřená o zídku nad řekou. Vedle 
ní si stoupla Heike a řekla: „To je krása co?“ 
„Nezajdeme na večeři?“ zeptala se Judit, 
aniž by spustila oči z řeky. „Tak jo. Znám 
tady jednu košer hospodu, ale zvu tě já,“ 
odpověděla Heike. „No to ani náhodou. 
Platím rozhodně já,“ ohradila se Judit. 
Loudavě spolu přešly ulici a zmizely 
ve čtvrti Le Marais.

◗ Rút Sidonová
Ilustrace: Lucie Lomová
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Kapitola první
Kdo je a není od studia Tóry osvo-
bozen, proč má otec vštěpovat nauku 
dětem a proč je pošetilost učit Nauce 
dívky. 

(1) Ženy a nesvobodní jsou od studia 
osvobozeni. Dětem je povinen vštěpovat 
Nauku otec, neboť je psáno: „Vyučujte jim 
syny své…“ (Dt 11:19) Na ženy se tato 
povinnost nevztahuje, protože povinnost 
vyučovat nese pouze ten, na koho se vztahuje 
také povinnost studia.
(2) Stejně tak jako jsme povinni vyučovat 
děti, jsme povinni vyučovat i vnoučata, neboť 
stojí psáno: „v známost je uvedeš synům 
svým i vnukům svým“ (Dt 4:9). Tento pokyn 
se ovšem netýká výhradně našich vlastních 
potomků. Každý učenec v Jisroeli je povinen 
vyučovat své žáky, ačkoli nejsou jeho 
přímými potomky, neboť je psáno: „a budeš 
o nich mluviti, když zasedneš v domě svém, 
půjdeš-li cestou, vstávaje, léhaje“ (Dt 6:7). 
Doslovně vzato je tu sice řeč o dětech, ale 
i studenti jsou nazváni „dětmi“, neboť Tóra 
učí: „tehdy vyšli synové proročtí“ (synové 
proroků = studenti) (2K 2:3),
(3) Je-li tomu tak, proč je ale výslovně 
uvedeno „syna i vnuka“? Tento detail 
vnímejme především tak, že upřednostňuje 
vlastního syna před vnukem a vnuka před 
ostatními dětmi. A to v tom ohledu, že pro 
syna jsme povinni učitele dokonce i najmout, 
aby ho vyučoval za mzdu, zatímco ostatní 
děti a potomky vyučovat můžeme (ale není to 
Tórou stanovená povinnost), a nejsme tudíž 
povinni na to vynakládat fi nanční prostředky 
(ani si je naopak nárokovat).
(4) Koho jeho otec nevyučuje nebo nenechá 
studovat, je povinen začít studovat sám podle 
svých schopností, neboť je psáno: „naučte se 
jim (ustanovením) a vskutku jich ostříhejte“ 
(Dt 5:1). Obecně platí, že studium (Talmud) 
má přednost před jakoukoli jinou činností, 

protože studium vede ke konání, ale činnost 
nemusí vést ke studiu.
(5) Chce-li někdo ve stejný okamžik 
studovat a zároveň má syna, kterého je třeba 
vyučovat, přednost má jeho vlastní studium 
před výukou syna. Je-li však jeho syn nadaný 
a dobře chápe studovanou látku, přednost 
má výuka syna. Nicméně dotyčný nesmí 
zanedbávat ani vlastní studium, protože 
stejně tak jako platí pokyn vyučovat, platí 
i pokyn studovat.
(6) Naučit se Tóru je nutno dříve, než se 
člověk ožení, protože kdyby se nejprve 

oženil, už by se na studium nesoustředil. 
Pouze pokud by se jeho pud zmocnil natolik, 
že by ho zbavoval soustředění, ať se tedy 
ožení, ale potom se věnuje studiu.
(7) Odkdy začíná rodič s výukou? Jakmile 
dítě začne mluvit, začíná ho učit verš: „Tora 
ciwa lanu Moše“ (Dt 33:4) a první oddíl 
Šema Jisrael. Vše pěkně krok po kroku, 
verš po verši, až do chvíle, kdy dítě dosáhne 
věku šesti nebo sedmi let – podle míry 
intelektu. Pak ho odvede k učiteli (*melamed 
ha-tinokot).
(8) Je-li zvykem, že melamed vyučuje 
za peníze, je otec povinen mu je dát a platit 
učitele tak dlouho, dokud dítě nebude 
schopno číst celou psanou Tóru. 

(9) Tam, kde na tento zvyk přistoupili, je 
vyučovat psanou Tóru za mzdu povoleno. 
Vyučovat za mzdu tradici neboli ústní 
Tóru (torat še-be-al-pe) je však zakázáno, 
neboť v Písmu stojí: „Vizte, učil jsem vás 
ustanovením a soudům, jakž mi přikázal 
Vznešený, můj Bůh, abyste tak činili…“ 
(Dt 4:5) – To, co jsem se naučil zdarma, 
to jsem zdarma naučil i vás (říká Moše) 
a tak tomu bude i do budoucna – budete-li 
vyučovat, vyučujte zadarmo. Tak jak jste se 
to naučili ode mne.
(10) Nenajdeme-li nikoho, kdo by vyučoval 
bezúplatně, lze za výuku tradice zaplatit 
také, neboť je psáno: „Pravdy nabuď 
a neprodávej ji, též umění, moudrosti 
a rozumnosti…“ (Přís 23:23). Nicméně je 
tedy možno vyučovat za mzdu? Talmud říká: 
„nekupči s moudrostí – neprodávej ji“ (ibid). 
Z toho se lze dostatečně poučit, že vyučovat 
za mzdu je zakázané, a to i tehdy, pokud tě 
tvůj učitel vyučil za peníze.
(11) Povinnost studia se vztahuje na všechny 
příslušníky Jisroele, bez ohledu na to, jsou-li 
chudí či bohatí, při plné síle, anebo postižení, 
mladí, anebo v koruně šedin, kdy už ztrácejí 
sílu. Dokonce i nuzní, žijící z almužen 
a žebroty (i kdyby měli ženu a děti – a tedy 
živili i je z almužen, a tudíž měli se takříkajíc 
„co ohánět“) – i ti jsou povinni vyhradit 
si pro studium specifi cký čas během dne 
a noci, neboť je psáno: „Neodejdeť kniha 
zákona tohoto od úst tvých, ale přemyšlovati 
budeš o něm dnem i nocí…“ (Joz 1:8).
(12) Mnozí velcí učenci Jisroele byli 
(pouhými) drvoštěpy, nosiči vody, někteří 
byli slepí – a přesto přese všecko studovali 
Tóru dnem i nocí a zařadili se mezi ty, kdo 
předávají ústní tradici jeden druhému až zpět 
k Mojžíšovi.
(13) Dokdy platí pokyn studovat? Až 
do smrti, neboť je psáno: „po všecky dny 
života tvého…“ (Dt 4:9). Protože jakmile 
se Tórou nezaměstnáváme, zapomínáme 
ji! (Pozn.: Čímž chce být řečeno: Dokud 

Mišne Tóra:
Hilchot Talmud Tóra

na pokračování

Vitráž s Maimonidovým idealizovaným portrétem se 

nachází v sevilské sefardské synagoze

Maimonidův úvod
Zahrnuje celkem dvě micvot *ose: 1) studovat Tóru 2) chovat v úctě ty, kdo ji znají a vyučují. Komentář k nim 
obsahují následující odstavce.

Před vámi teď leží třetí traktát první knihy Maimonidova Mišne Tóra, který se zabývá výukou dětí a vzdělává-
ním vůbec. Celý traktát, který má celkem sedm kapitol, obsahuje dvě micvot, která máme konat – chovat v úctě 
učence a vyučovat děti Nauce. Traktát přeložil Jaroslav Achab Haidler pro občanské sdružení Talmidim. Upo-
zorňujeme, že se jedná o text, který zatím neprošel překladatelskou korekturou. Karel Goldmann

➤

Maskil_listopad_2011.indd   14 11.11.11   18:22



Chešvan 5772/Kislev 5772

vzdělávání

15

je studována, nebude zapomenuta…) Je 
zapotřebí rozdělit si studium na tři části. 
Třetinu vyhradit psané Tóře (bi-chtav), 
třetinu tradici (be-al-pe) a třetinu tomu, 
abychom si nastudované dali do souvislostí, 
dokázali vyvodit jedno z druhého, utřídit si 
skutečnosti a vzájemně je porovnat – to vše 
způsobem, jakým má být Tóra zkoumána 
(tzv. 13 článků rabi Jišmaele), až pochopíme 
vlastní obsah studovaného textu a vyvodíme 
si, co je povoleno a co ne – a právě tomuto 
způsobu studia se říká Talmud Tóra (jiné 
verze uvádějí = Gemara).
(14) Jak to praktikovat? Dejme tomu, že 
je někdo řemeslník. Měl by se řemeslu 
věnovat tři hodiny a zbývajících devět 
studiu. Z oněch devíti bude tři hodiny číst 
psanou Tóru, tři hodiny studovat tradici 
a zbývající tři přemýšlet a dávat si poznané 
do souvislostí. Kabalistické spisy lze 
považovat za *bi-chtav, jejich komentáře 
za *be-ale-pe a témata, kterým se říká 
„pardes“, za studium (Talmud/Gemara).
(15) Čeho se výše uvedené týká? Stavu, 
kdy člověk se studiem začíná. Ale když 
už ve svém poznání vyspěje natolik, že 
nepotřebuje tolik číst v psané Tóře a zabývat 
se tradicí (be-al-pe), čte psanou Tóru 
a tradiční texty jen občas, aby nezapomněl 
na žádný detail z obligací stanovených 
Tórou, a tím více se věnuje Gemaře. Denně 
a vždy tou měrou, nakolik je mu dáno.
(16) Žena studující Tóru dojde rovněž 
své odměny. Ne však takové jako muž, 
protože jí to Tóra nenařizuje. A ten, kdo 
něco dělá bez pokynu (dobrovolně), nikdy 
nedostává takovou odměnu jako ten, jenž 
svoji činnost dostal příkazem. Odměna 
dobrovolníků bývá vždy menší. A ačkoli 
nepochybujeme, že i ženám odměna 
náleží, naši Moudří nedoporučují vyučovat 
spolu s výukou synů také i dcery – a to 
proto, že celé řadě žen chybí předpoklady 
pro vnitřní logiku studia a Nauka jim pak 
připadá nelogická.
(17) Proto naši Moudří tvrdí, že ten, kdo učí 
svoji dceru Tóře, jako by ji učil trivialitám. 
Čeho se jejich výrok týká? Ústní tradice. 
Nicméně ačkoli se toto nedoporučení či zákaz 
vztahují vlastně pouze na komentáře k Tóře, 
přesto tento výrok neznamená povinnost 
otce učit dcery psanému Zákonu. Avšak ten, 
kdo to přesto činí, trivialitám neučí! (= není 
nahlížen jako ten, kdo se provinil tím, že učí 
pošetilosti…).

Talmidim, o. s., je neziskové občanské sdru-
žení, které si klade za cíl překládat rabín-
skou literaturu do českého jazyka. Postup 
překladu je možné zdarma sledovat na inter-
netových stránkách http://www.talmidim.cz. 
Sdružení je financováno z dobrovolných 
darů. Dárcem se můžete stát zasláním pří-
spěvku v libovolné výši na účet u GE Money 
Bank číslo 173 536 401/0600. Za každý pří-
spěvek předem děkujeme.

Micva z Tóry, ktorú väčšina ľudí zvykne 
ignorovať, alebo o nej možno nemajú poňa-
tia, je požehnanie po jedle. Priznám sa, že 
sám som dlho túto micvu zanedbával, ale 
hlbšie sa nad ňou zamyslieť ma primala 
debata s naším rabínom, keď po šabesovom 
kiduši v synagóge bola väčšina prítomných 
na odchode. Benšovať (požehnať po jedle) 
sme ostali len štyria. Vtedy som si uvedomil, 
že je to akoby človek jedol v reštaurácií 
a nezaplatil. Dovolil by si to niekto? Mini-
málne nie v reštaurácii, kam zvykne chodie-
vať. O čo viac by mal potom Žid „odplatiť“ 
svojmu B-hu za pokrmy, ktoré mu boli 
z Jeho vôle dané? 

Povedať Birkat ha-mazon – požehnanie 
po jedle, vyvodzujeme z „Keď sa naješ 
a nasýtiš, dobroreč H-spodinovi, svojmu 
B-hu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal.“ (Dt 
5,10). V Talmude sa odohráva diskusia 
medzi služobnými anjelmi a B-hom, ktorá 
poukazuje práve na to, že Birkat ha-mazon je 
jedným zo znakov židovského národa a jeho 
vďačnosti ku svojmu B-hu:

Služobní anjeli povedali Svätému, nech 
je požehnaný: Pán sveta. V Tvojej Tóre je 
napísané: „...ktorý nikoho neuprednostňuje 
a neprijíma úplatky.“ (Dt 10,17) Nepreuka-
zuješ prednosť Israelu, keďže je napísané: 
„Nech obráti H-spodin svoju tvár k tebe...“ 
(Nu 6,26)? B-h im odpovedal: „Prečo by 
som nemal Israelu preukazovať prednosť? 
Pozrite, čo som napísal v Tóre: „Keď sa 
naješ a nasýtiš, dobroreč H-spodinovi, 
svojmu B-hu“ (Dt 5,10), ale oni sú natoľko 
prísni, že dokonca aj keď zjedia jedlo 
v množstve olivy alebo vajcia [recitujú Bir-
kat ha-mazon]. (Ber 20b)

Birkat ha-mazon sa skladá z niekoľkých 
pasáži, ktoré tradícia pripisuje významným 

predstaviteľom židovského národa. Moše 
vytvoril prvé požehnanie za nasýtenie – 
Ha-zon – v čase, keď pre židovský národ 
padala na púšti mana. Požehnanie za krajinu 
(Erec Jisrael) – Al ha-arec – považuje tradí-
cia za dielo Jehošuu. Ten ju vytvoril, keď 
vstúpil s národom do Erec Jisrael. David 
a jeho syn Šlomo sú autormi časti o znovu-
vybudovaní Jeruzalema – Bone Jerušalajim. 
Požehnanie za B-žie dobro – Ha-tov ve-ha-
metiv, bolo zavedené rabínmi v Javne, 
na pamiatku zavreždených v meste Bejtar. 

Príbeh z Talmudu nám už naznačil, že 
človek by mal recitovať Birkat ha-mazon, 
keď zje pokrm v množstve olivy. Birkat ha-

mazon sa má hovoriť v sede, aby sa človek 
lepšie sústredil. Má sa recitovať na tom 
mieste, kde človek práve dojedol. 

Text Birkat ha-mazon obsahuje aj niekoľ-
kokrát zmienku o zmluve, ktorú uzavrel so 
Svojim ľudom. Chatam Sofer, významný 
rabín a zakladateľ bratislavskej ješivy, 
komentuje verše Tóry: „Keď sa naješ a nasý-
tiš, dobroreč H-spodinovi, svojmu B-hu, 
za dobrú krajinu, ktorú ti dal,“ v zmysle, aby 
prioritou recitovania Birkat ha-mazon 
nebolo len obyčajné poďakovanie za materi-
álny úžitok, ktorý sa človeku prostredníc-
tvom jedla dostáva, tj. „za dobrú krajinu“, 
ale že zásluhou potravy môže dodržiavať 
micvy a tým byť lepším človekom a členom 
spoločnosti.

Recitovať po jedle Birkat ha-mazon je 
teda vyjadrením skutočnej viery v B-ha. 
Tóra nás učí, čo je košer a čo nie. Tí, ktorí 
košer dodržiavajú, by nemali zabúdať na to, 
že súčasťou košer stravovania je aj recitácia 
požehnania po jedle – Birkat ha-mazon. 

◗ Ondrej Pelikan
foto: (www.research.ibm.com)

Zamyšlení nad

Birkat ha-mazon

Ilustrované vydání Birkat ha-mazon s chanukovými a purimovými motivy, z konce 18. století

➤
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V říjnu a listopadu 2011 si připomíná-
me 70. výročí začátku systematic-

kých deportací českých a moravských Židů 
do ghett a vyhlazovacích táborů. Dne 16. 
října 1941 byl z Prahy vypraven první trans-
port do ghetta v Lodži a jen o několik týdnů 

později, 24. listopadu 1941, jej následoval 
transport označený jako AK 1 (Aufbauko-
mando 1), což bylo pracovní komando slo-
žené z mladých mužů, kteří měli připravit 
Terezín pro „ghettoizaci“ většiny Židů z čes-
kých zemí. Toho dne odjel z Prahy i můj otec 
Bedřich Goldberger s transportním číslem 
99. „Nástup do transportu se rovnal defi ni-
tivnímu vytržení ze společnosti nebo alespoň 
z toho zbytku normálního života, který byl 
Židům vyhrazen. Pro většinu z deportova-
ných z něj nebylo návratu. Cesta vedla zpra-

vidla přes shromaždiště do transportu, ghetta 
a tábory do míst, v nichž probíhalo systema-
tické vyhlazování Židů. Z více než 80 tisíc 
Židů z Čech a Moravy, kteří dostali příkaz 
k transportu, se osvobození dožilo necelých 
11 tisíc. Ani pro přeživší nebyl návrat jedno-

duchý: často si z koncentračních táborů při-
nesli fyzické i duševní zdravotní následky, 
museli se vypořádat se ztrátou rodiny a přá-
tel i s nezájmem zbytku společnosti,“ říká 
Michal Frankl, vedoucí Oddělení pro dějiny 
šoa  Židovského muzea v Praze.

Židé byli oběťmi sofi stikované nacistic-
ké snahy zničit celou evropskou židovskou 
populaci. Totalitní režimy se vždy snaží na-
jít pro určité prováděné zlo lehce zavádějící 
eufemismus. I vraždění Židů mělo svůj úřed-
ní název Sonderbehandlung neboli zvláštní 

zacházení. A v rámci tohoto zvláštního za-
cházení byli Židé postupně zbaveni svých 
zaměstnání, oloupeni o své majetky i osobní 
věci, zbaveni možnosti volného pohybu, běž-
ného nákupu a byl zakázán vzájemný styk 
nežidovské a židovské komunity. Pak začaly 
transporty a doslova industriální způsob vraž-
dění ve vyhlazovacích táborech. Hlad, ne-
moci a provoz krematorií rychle likvidovaly 
transport za transportem. A nacisté dokázali 
využít i mrtvých těl, která obrali o zubní zla-
to, vlasy a dokonce využili i lidský tuk na vý-
robu mýdla. A zcela na konci mučednických 
životů byli obráni i o to poslední. Tedy právo 
na vlastní hrob. V koncentračních táborech 
jejich popel zpevňoval cesty, v Terezíně byl 
vysypáván do řeky Ohře. 

A to byl důvod, proč v 50. letech 20. sto-
letí vznikl pod vedením Hany Volavkové 

v tehdejším Státním židovském muzeu Pa-
mátník zavražděným českým a moravským 
Židům. Volba Pinkasovy synagogy souvi-

Listopad/Prosinec 2011

Před sedmdesáti lety začal 
holocaust českých Židů

Kde si připomeneme výročí prvních transportů       
Řada pořadů a pietních akcí byla 
uspořádána již v říjnu. Zde si při-
pomeneme vzpomínkové akce při-
pravené na listopad a prosinec t. r.:

10. 11. v 18 h

VKC ŽMP v Brně (třída Kpt. Jaroše 3): 
F jako fragment. Písmenem „F“ byl ozna-
čen transport, který odjížděl 16. 11. 1941 pří-
mo z Brna do ghetta v běloruském Minsku. 
Osvobození se dožilo jen 13 vězňů. Osudy 
tohoto transportu přiblíží kurátorka archivu 
dějin holocaustu ŽMP Jana Šplíchalová.

12. 11. v 19.30 h

Španělská synagoga, koncert ve spolupráci 
s vídeňským sdružením Exil.arte. V podání 
orchestru Berg pod vedením dirigenta Petera 
Vrábela zazní skladby Erwina Schulhoffa, Vi-
léma Tauského, Viktora Ullmanna a Gideona 
Kleina. Prodej vstupenek na www.berg.cz.

21. – 22. 11.

Šoa v literaturách střední Evropy – work-
shop pořádá Centrum pro studium holocaus-
tu a židovské literatury FF UK a Ústav pro 
českou literaturu AV ČR (anglicky). Bližší 
informace Jiří Holý (holmail@seznam.cz) 
nebo na http://cl.ff.cuni.cz /holokaust.

22. 11. V 19 h

Židovská obec v Praze (Maiselova 18, Pra-
ha 1) pořádá benefi ční koncert Nadačního 
fondu obětem holocaustu, kde vystoupí 
dětské divadlo Feigele, židovská skupina 
Klezmerim a romská kapela BENGAS. Vý-
těžek koncertu bude věnován na dobročinné 
projekty. Více informací o koncertu i pod-
porovaných projektech naleznete na www.
fondholocaust.cz.

24. 11. v 18 h

Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP (Maise-
lova 15, Praha 1): Helga – L 520. Promítání 
čerstvě dokončeného animovaného fi lmu Mi-

Transporty českých Židů směřovaly většinou 
do Terezína

Terezín z ptačí perspektivy
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sela s bezprostřední návazností na Starý ži-
dovský hřbitov. Jména na stěnách synagogy 
představují jeho symbolické rozšíření pro ty, 
kteří většinou žádný skutečný hrob nemají. 
Unikátní památník je dílem malířů Václava 
Boštíka a Jiřího Johna, kteří nejen připravi-
li jeho působivý koncept, ale 77 297 jmen 

sami na zdi synagogy napsali. Památník 
vznikl v době, kdy připomínání šoa bylo na-
nejvýš vnitřní záležitostí židovské komunity 
a kdy genocida českých a moravských Židů 
byla zmiňována jen na okraj příběhu utrpení 
československých občanů a boje komunistů 
proti nacismu. Jeho vytvoření bylo tolero-
váno, protože vznikl mimo veřejný prostor, 
v synagoze, a navíc v kontextu poválečných 
tryzen. V době po sovětském vpádu v roce 
1968 komunisté nechali památník dlouho-
době uzavřít a během té doby byla jména 
na zdech zničena. Teprve po pádu komu-
nistického režimu nechalo Židovské muze-
um v polovině 90. let 20. století památník 
rekonstruovat a znovu jej otevřelo pro ve-
řejnost. A jména na zdech opět připomínají 

nám i tisícům návštěvníkům z celého světa 
památku 77 297 našich umučených souvěr-
ců, kteří svou cestu smrti zahájili na podzim 
roku 1941.

Je samozřejmé, že tak významné výročí 
není opomenuto. Židovské muzeum v Praze 
ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou Uni-

verzity Karlovy, Terezínskou iniciativou, 
Nadačním fondem obětem holocaustu, Pa-
mátníkem Terezín, velvyslanectvím Spo-
jených států amerických a dalšími partnery 
připomene toto významné výročí sérií disku-
sí, přednášek a vzdělávacími aktivitami.

Tyto připomínky tragických událostí před 
sedmdesáti lety musí přispět k zamyšlení nad 
tím, jak si současná česká společnost připo-
míná šoa a jak se vypořádává s nebezpečí-
mi rasismu a antisemitismu. Toto „kulaté“ 
výročí je také pravděpodobně poslední, při 
němž ještě může mnoho z pamětníků osobně 
vystupovat na veřejnosti. I z tohoto důvodu 
připomínkové aktivity dávají, nakolik je to 
možné, slovo očitým svědkům.

◗ Milan Kalina

Chešvan 5772/Kislev 5772

             
loše Zvěřiny inspirovaného tvorbou malířky 
Helgy Hoškové-Weissové.

27. 11. v 9–18 h

Zpřístupnění Pinkasovy synagogy zdar-
ma – po dobu otevření od 9 do 18 h budou 
v synagoze k dispozici pracovníci ŽMP, kte-
ří budou návštěvníkům pomáhat s orientací 
v památníku, s vyhledáváním doplňujících 
informací a odpovídat na jejich otázky.

29. 11. v 18 h

Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP (Mai-
selova 15, Praha 1): Okupační správa 
a první transporty z Protektorátu. Před-

náška ředitelky Institutu Terezínské inicia-
tivy Jaroslavy Milotové věnovaná prvním 
transportům.

12. 12. v 18 h

Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP (Mai-
selova 15, Praha 1 místnost č. 200): Disku-
se s americkým historikem Benjaminem 
Frommerem o české historiografi i a holo-
caustu. Prof. Frommer je autorem významné 
studie o retribučním soudnictví v Českoslo-
vensku (česky pod názvem Národní očista 
v nakladatelství Academia), v současnosti 
se zabývá holocaustem v Protektorátu, včet-
ně podílu českých úřadů na pronásledování 

Židů. Registrace na adrese magdalena.sedlic-
ka@jewishmuseum.cz nutná!

13. 12. v 15.50 h

Filozofi cká fakulta UK, Palachovo nám. 2, 
Praha 1: Přednáška Benjamina Frommera 
o tom, jak se čeští fašisté, byrokraté a místní 
policie podíleli na zavádění antisemitských 
opatření v Protektorátu.

14. 12. v 18 h

Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Brně 
(třída Kpt. Jaroše 3): Přednáška Benjamina 
Frommera.

Památník zavražděným českým a moravským Židům vznikl v 50. letech v Pinkasově synagoze

SYNAGOGA TURNOV
Na webu synagogy, v sekci „Nabídka pro 
školy“ je již přístupná nová publikace 
T. Dubinové, PhD., Jak učit o holo-
kaustu (www.synagoga-turnov.cz/cs/
nabidka-pro-skoly.html). Kniha je určena 
učitelům, studentům i laické veřejnosti 
se zájmem o problematiku. V centru po-
zornosti textu jsou lidé a lidský příběh, 
válečné a poválečné souvislosti a dodnes 
přetrvávající dědictví a paměť holocaus-
tu. Materiál k dokreslení vytyčených té-
mat používá pasáže z literatury, zprávy 
z tisku, odkazy na zajímavé weby, tipy 
na literaturu, filmy, výstavy, projekty či 
besedy. K tématům nabízí diskusní otáz-
ky a témata. Publikaci si na výše uvede-
ném odkazu můžete stáhnout ZDARMA 
ve formátu PDF. Ohlasy vítány.

V  pondělí 28. listopadu 
v 17 ho din vás ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Antonína Marka 
 srdečně zveme na přednášku „Kibuc: 
socialistický experiment včera, 
dnes... a zítra?“ Přednáška se koná 
v kulturním sálku knihovny.

Ve středu 11. ledna v 17 hodin 
bude výše zmíněná on-line publikace 
slavnostně představena na přednášce 
T. Dubinové „HOLOKAUST“. Před-
náška se koná u příležitosti smutného 
výročí transportu turnovských Židů 
do vyhlazovacích táborů (13. a 16. led-
na 1943).

V pátek 27. ledna v 17 hodin se 
u příležitosti Dne holokaustu koná mul-
timediální přednáška (film, fotogra-
fie, hudba, slovo) Tomáše Černohouse 
„JERUZALÉM V POHYBU“. Pro-
story nám laskavě poskytla Základní 
umělecká škola v Turnově, náměstí 
Českého ráje. Budeme se na vás v sále 
školy těšit! Více informací o projektu 
„Jeruzalém v pohybu“ najdete na www.
svetakraj.cz.
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Epes rares II: Ještě než vypukly hlavní svátky židovského roku, 
sešli jsme se (22. 9.) v Mlýnské kavárně na Kampě k již druhému ve-
čeru z řady Epes rares. Hostem byl tentokrát dokumentarista Martin 
Šmok, který nesmírně zajímavě povyprávěl o poválečné historii české 

židovské komunity a vyprávění doplnil projekcí unikátních snímků 
a dokumentů. Jeho prezentace byla tou nejlepší pozvánkou na nedáv-
no otevřenou stálou výstavu v Jeruzalémské synagoze.  Atmosféru pří-
jemného společenského setkání podtrhla svým 
vystoupením Petra Ernyei se svým kvartetem.
Vysoké svátky: Bohoslužby na Roš ha-
-šana se konaly již tradičně v Libeňské sy-
nagoze (na Palmovce), na Jom kipur potom 
v Pinkasově synagoze. Bohoslužby vedl Ivan 
Kohout, jako host přijela americká rabín-
ka Johanna Hershensohn, která přednesla 
v průběhu svátků řadu drašot a přednášek. 

Zapomenout  nesmíme ani na tradiční sváteční workshop Zuzany 
Schreiberové, kde tentokrát děti i dospělí vyráběli novoroční přáníč-
ka metodou koláže.
Sukot: Stejně jako loni jsme tento svátek oslavili v suce, postave-
né na zahradě DSP Hagibor (vedení domova děkujeme za pohostin-
nost). Bohoslužbu vedl David Reitschläger. 
Výlet do Polska: Prodlouženého víkendu na konci října jsme 

využili k výpravě do Krakova a Osvětimi. 
Poděkování patří Sylvii Wittmannové, která 
se dobrovolně ujala role organizátorky, řidičky 
i průvodkyně v jednom.
Brigády na Novém libeňském hřbi-

tově: Dvě podzimní neděle (16. 10. a 6. 11.) 
jsme věnovali práci na hřbitově v Davídkově 
ulici (více v následujícím článku).

◗ kwe

Bejt Simcha, jako jediná funkční komu-
nita progresivního judaismu v českých 

zemích, má snahu poskytovat svým členům 
vedle náboženského, společenského a kul-
turního vyžití i předepsaný servis v případě 
úmrtí. V praxi to znamená mít možnost 
svého souvěrce pohřbít důstojně na hřbitově. 
Centralizováním židovských hrobů na jed-
nom místě se zajišťuje nedotknutelnost 
hrobů a možnost důstojného odpočinku 
pohřbených. To je premisa, na kterou je 
dodnes kladen maximální důraz a je povin-
ností všech komunit o židovské hřbitovy 
pečovat a chránit je před cizorodými zásahy.

Proto jsme s velkou radostí přijali návrh 
zemského a vrchního rabína Efraima K. 
Sidona, abychom začali pečovat o Nový 
libeňský hřbitov v Davídkově ulici v Praze 8. 
Hřbitovní pozemek se skládá ze tří částí. 
Na jedné je stavba bývalé márnice a spolku 
Chevra kadiša, dnes je budova v dobrém 
stavu, je pronajata a slouží jako hostel. 
V druhé části je vlastní hřbitov s dostatečně 
velkou plochou pro další hrobová místa. 
Třetí, navazující část je v pronájmu a slouží 
jako parkoviště.

Prohlédli jsme si hřbitov a zjistili, že je 
celý pokryt břečťanem, který zakrývá 
všechny hroby. Břečťan svými kořínky roz-
rušuje nejen ohradní zeď, ale proniká 
i do spár náhrobků, které poškozuje. 

Zatím jsme připravili dvě brigády, kte-
rých se zúčastnilo přibližně třicet členů 

a příznivců Bejt Simcha. Ve spolupráci 
s Matanou jsme pro ně zajistili dostatek 
vhodného nářadí. Výsledkem je vyčištění 

obvodových zdí od břečťanu a jeho částečná 
likvidace v řadě reprezentativních hrobek 
na severní straně hřbitova. Další význam-
nou aktivitou byly práce na přípravě kom-
plexní dokumentace hřbitova. Fotograficky 
byl zaznamenán stávající stav a na odkry-
tých náhrobcích zdokumentovány české, 
německé či hebrejské texty a pořízeny jejich 
překlady. Tyto podklady chceme rozšířit 
o další informace, především o konkrétním 
vztahu pohřbených k Libni. Jedná se přede-
vším o funkcionáře libeňské židovské obce, 
významné podnikatele a další zajímavé 
osobnosti, například Vojtěcha Rakouse, 
vynikajícího židovského spisovatele, autora 
již klasického románu Modche a Rézi.

Brigády se konaly v neděli 16. října 
a 6. listopadu. Pokračovat budeme opět 
na jaře. O hřbitově přineseme obsáhlejší text 
v některém z jarních čísel Maskilu. Nezbývá 
než poděkovat všem, kdož vyhověli naší 
výzvě a brigád se zúčastnili. Chci doufat, že 
i v příštím občanském roce bude mít naše 
snaha o úpravu libeňského hřbitova takovou 
pozitivní odezvu, jako tomu bylo letos.

◗ Text a foto Milan Kalina

Podzim bývá pro židovské komunity zpravidla nejrušnějším obdobím. Výjimkou nebyl ani počátek židovského roku 
5772 v Bejt Simcha. Připomeňme si, co všechno máme za sebou:

Podzimní sezóna v Bejt Simcha

Micvot mezi břečťanem

Bohoslužby v Libeňské synagoze mají vždy úžasnou atmosféru

Bohoslužbu na počátku sukot vedl David Reitschläger

Suku v DSP Hagibor, v níž Bejt 
Simcha oslavila letošní sukot, 
nechala na své náklady postavit 
rodina Peterových. Celé rodině, 
a jmenovitě panu Václavu Pete-
rovi, tímto mnohokrát děkujeme.

Jak je ze snímku patrné, brigády se zúčastnily i děti 
a jejich pracovní výkon nezůstal za dospělými 
nikterak pozadu
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S nadsázkou lze říci, že ještě nedozněly 
tóny překrásného koncertu světové 

houslistky Idy Haendel ve Velké synagoze, 
a přípravy na vysoké svátky Roš ha-šana, 
Jom kipur i poutní svátek Sukot naplnily 
život obce. Scházíme se k oslavám všech 
velkých svátků z úcty k tradici, pro příjem-
nou atmosféru, která na nich panuje, a také 
díky dobré organizaci vedení ŽO.

Letošní první z vysokých svátků Roš 
ha-šana byl naplněn dárky a krásný byl vel-
kou účastí rodin s dětmi, které si poprvé 
zatroubily na šofar. Tradičně nás jako vždy 
provázela obřadem paní Sylvie Wittman-
nová. Na erev Jom kipur jsme se sešli 
ve Staré synagoze ještě před započetím její 
rekonstrukce a modlitbou Kol Nidrej uložili 
sobě zákaz chovat se nepatřičně a také 
poprosili o odpuštění našich přečinů.

Za déšť se tento rok nebylo nutné modlit, 
protože na Sukot pršelo celý den. Stánek byl 
řádně připraven, vyzdoben, ale nakonec 
jsme se pod větvičkami shromáždili jen 
na pozření několika soust a lehce zmáčeni se 
odebrali pokračovat v obřadu do budovy. 
Paní Sylvie přivezla dva hosty, paní rabínku 
Johannu Hershenson a jejího manžela 
Marca. Vyprávěli jsme si příběhy, které se 
pojí k tradici „Arbaa minim“ a také jsme 
lulavem a etrogem řádně potřásali na všechny 

strany. Paní Wittmannová i paní rabínka nám 
střídavě pověděly každá svůj trochu odlišný 
způsob připomínání si tohoto svátku, podle 

tradice i místa. Dovolili jsme si rovněž 
pozvat do našeho shromáždění vzácné hosty 
„ušpizin“. I přes nepřízeň počasí se oslava 
vydařila, bylo to pěkné setkání členů obce 
a jejich hostů.

◗ Štěpán Strejc, Foto: Pavel Kuča

V sobotu 17. září bylo v Lomnici na Tiš-
novsku, v rámci Dnů evropského dědic-
tví, osazeno pět kamenů zmizelých 
(Stolpersteine) za rodinu Liebesných.

Odhalení kamenů na místním Židov-
ském náměstí doprovázel bohatý kulturní 
program – vystoupení hudební skupiny 
HaChucpa, tanečního souboru Yocheved, 
prohlídka historického židovského 
ghetta, ochutnávka tradiční židovské 
kuchyně. Slavnosti se zúčastnila i rodina 
Jana Liebesného, který jako jediný 

z rodiny přežil šoa. Celou akci zorgani-
zoval Okrašlovací spolek pro Lomnici 
a okolí (www.oslomnice.cz).

V době, kdy byly zahájeny transporty 
českých a moravských Židů do koncent-
račních táborů, žilo v Lomnici zhruba 
čtyřicet židovských rodin. Rodina Lie-
besných je první, s níž se podařilo navá-
zat kontakt a domluvit umístění kamenů. 
Okrašlovací spolek nyní jedná s dalšími 
dvěma rodinami.

◗ red, foto: Barbora Antonová

VÝZVA TEPLICKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE Židovská obec Teplice 
se obrací na všechny bývalé občany Československé republiky, kteří žili v chomutovském, 
lounském, mosteckém, teplickém a žateckém okrese a z různých důvodů opustili svoji bývalou 
vlast. Teplická Židovská obec připravuje k 600. výročí příchodu Židů do Teplic (bývalý název 
Teplice Šanov) mimo jiné akce i setkání krajanů, které by proběhlo v rámci oslav tohoto 
výročí. Všechny vás, kterým to zdravotní stav dovolí, rádi přivítáme a seznámíme se životem 
naší obce v současnosti. Mimo toto pozvání máme ještě jednu prosbu. Pokud máte doma foto-
grafie a jakékoliv doklady, noviny, časopisy a podobně, rádi bychom, kdybyste je přivezli, 
případně zaslali jejich kopie, abychom je mohli použít k dokumentaci vašich životů v bývalých 
Sudetech nebo prvních poválečných letech v ČSR. Pokud byste měli zájem dozvědět se více o 
dění v Židovské obci Teplice, informace najdete na webové adrese www. kehila-teplice.cz. 
Těšíme se na Vaše reakce a děkujeme předem.
Kontakty: Židovská obec Teplice, Lipová ul. 25/333, 41500 Teplice, telefon: 
+420 417 635 073, e-mail: kehila@volny.cz.

Egonovy pohledy a pohlednice – dotřetice 
Neúnavný glosátor dění současného i událostí historických a nadšený sběra-
tel pohlednic Egon Wiener opět spojil své dvě vášně a vydal v pořadí již třetí 
knihu fejetonů doplněných celkem 136 historickými fotografie ze severních 
Čech. Tentokrát se dozvíte třeba to, že první liberecké noviny vyšly 
na „apríla“, zavzpomínáte na věci dávno minulé (například telegramy, slav-
nou automobilku LIAZ či pionýrské tábory), zjistíte, co to je „tahoňa“ 
a možná i proč se Ještěd jmenuje Ještěd. S autorovými fejetony se můžete 
pravidelně seznamovat na jeho blogu egonovypohledy.blogspot.com.
Knihu je možné si objednat přímo u autora (Egon Wiener, Oldři-
chova 206, Liberec III, 460 01, email: egon.wiener@gmail.com, 
tel.: 603 598 334), nebo zakoupit v distribuční síti obchodů s knihami 
v libereckém kraji.  ◗ kwe

Židovská obec Plzeň 
žije kulturou i tradicí
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KULTURNÍ PROGRAM – LISTOPAD 2011
Vzdělávací a kulturní 
centrum Židovského 
muzea v Praze
Maiselova 15
110 00 Praha 1, 3. patro
tel.: 222 325 172
fax: 222 318 856
education@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz/vkc 

Nedělní program pro děti a jejich 
rodiče: 13. 11. v 14 h
Lvíček Arje čte židovské legendy. Lví-
ček Arje nám bude vyprávět o staré Praze, 
o stvoření Golema, o životě na císařském 
dvoře a o tom, jak se dá moudrostí vyzrát 
nad zlem. Prohlídka: Staronová synagoga, 
Starý židovský hřbitov Vstupné 50 Kč

úterý 15. 11. v 18 h
Palestinský stát: příliš brzy, či příliš pozdě? 
Arabské jaro, odchod libyjského diktáto-
ra Muammara Kaddáfího a nepokoje proti 
syrskému režimu prezidenta Anwara Sadata 
jakoby odsunuly pozornost mezinárodního 
společenství od izraelsko-palestinského kon-
fl iktu. Mírový proces však již dlouho skomí-
rá, Izrael se ocitá v diplomatické izolaci a Pa-
lestinci přestávají věřit, že někdy budou mít 
vlastní stát. Může hlasování v OSN v tomto 
směru změnit současný status quo? Přednáš-
ka Ireny Kalhousové, specialistky na Blízký 
východ a arabsko-izraelský konfl ikt.

čtvrtek 24. 11. v 18 h
Helga – L 520. Dalším pořadem k 70. výro-
čí zahájení transportů z Protektorátu Čechy 
a Morava je promítání animovaného fi lmu 
Miloše Zvěřiny s názvem Helga – L 520. 
Film je inspirován tvorbou malířky Helgy 
Hoškové-Weissové, která jako dítě vytvo-
řila v terezínském ghettu unikátní cyklus 
kreseb, v nichž zachytila jeho každodenní 
život. S autory bude o fi lmu i o životě v tere-
zínském ghettu diskutovat pan Toman Brod.

úterý 29. 11. v 18 h
Okupační správa a první transporty z pro-
tektorátu. Ve dnech 16. října až 3. listopadu 
1941 bylo pět tisíc Židů z Prahy deportová-
no do „župního ghetta“ v Lodži. Přednáška 
k 70. výročí zahájení transportů z Protekto-
rátu Čechy a Morava ředitelky Institutu Te-
rezínské iniciativy Jaroslavy Milotové.
 
středa 30. 11. v 18 h
Poklad židovských písní. Koncert souroze-
neckého dua Ester. Zazní tradiční židovské 
písně v hebrejštině i v jazycích ladino a ji-
diš. Program je provázen mluveným slovem 
seznamujícím s významem textu. ESTER – 
Kateřina Hajdovská-Tlustá a Alexandr 
Hajdovský. Vstupné 60 Kč

Výstava v prostorách VKC Praha:
Jana Dubová: NEZAPOMENU... Díla 
vznikala od roku 2004 k uctění památky ne-
jen autorčiny vyvražděné rodiny a přátel, ale 
všech obětí holocaustu. Výstava je otevřena 
od 11. listopadu po–čt 10–15 h, pá 10–12 h, 
během večerních programů a po domluvě.

Vzdělávací a kulturní 
centrum Židovského 
muzea v Praze, pobočka 
Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
tel.: 544 509 651
tel. i fax: 544 509 652
www.jewishmuseum.cz/cz/
czvkcbrno.htm
brno@jewishmuseum.cz

neděle 13. 11. v 14.30 h
Potopa: „Já mám kocábku náram, náram, 
náram...“ zpívá se v jedné známé písničce. 
Ale kdo že měl tu kocábku? Na co ji potře-
boval? A že to úplně tak obyčejná kocábka 
nebyla? A my si to všechno povíme, zahraje-
me, zazpíváme a potom poplujeme… Neděl-
ní dílna pro rodiče s dětmi od 5 let.

úterý 15. 11. v 18 h
Albert Einstein – osobnost jednotná 
a protikladná. Vědecké dílo Alberta Ein-
steina vzbuzuje živý a stále aktuální zájem, 
k němuž se připojuje zájem o jeho životní 
osudy a fi lozofi cké a politické názory. Před-
náška prof. RNDr. Jana Novotného, CSc.

čtvrtek 24. 11. v 18 h
Nové knihy Zuzany Peterové. Povídání 
s autorkou o jejích dvou právě vycházejí-
cích knihách. První se věnuje vzpomínkám 
na Dr. Gustava Sichera, který byl rabínem 
v předválečné Praze, válku přežil v Palestině 
a v roce 1947 se opět vrátil do Prahy. Dru-
há knížka Příběhy zraněných duší se věnuje 
osmi velkým bolestným osudům lidí, kteří 
prožili nejrůznější trápení.

úterý 29. 11. v 18 h
Druhý život českých a moravských svit-
ků Tóry. Neuvěřitelný příběh svitků Tóry 
pocházejících z předválečné výbavy čes-
kých a moravských synagog. Kam se poděly 
Tóry, které byly nashromážděny v Praze bě-
hem druhé světové války? Kde se tyto svitky 
nacházejí dnes? O osudu českých a morav-
ských Tór pohovoří Boris Barak Selinger.

PROSINEC 2011
úterý 6. 12. v 18 h
Židovka aneb Žonglování se životem. 
Úspěšné představení Divadla Kufr, které ne-
tradičním způsobem využívá žonglérského 
umění k vyjádření pocitů a představ židov-

ské dívky, která se stala součástí nelidské 
nacistické mašinérie. Hrají: Adéla Krato-
chvílová a Dáša Trávníková. Hudba: Lubor 
Pokluda. Vstupné 50 Kč

čtvrtek 8. 12. v 17 h
Fotografi cké sympozium v Lomnici u Tiš-
nova. Vernisáž výstavy studentských foto-
grafi í, které vznikly v rámci sympozia v ma-
lebném městečku Lomnice u Tišnova. Ver-
nisáž bude doplněna krátkou videoprojekcí 
z workshopu. Vstup volný

neděle 11. 12. v 14.30 h
Babylónská věž. Někdo mluví česky, jiný 
anglicky nebo třeba hebrejsky... Jak je to 
možné? Proč nemluví všichni lidé stejnou 
řečí? Jedno vysvětlení se vrací do starodáv-
ného města jménem Babylón a my si ho při-
pomeneme v dílně plné her, soutěží a písme-
nek. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let.

úterý 13. 12. v 18 h
Reinhard Kaiser: Královské děti. Uvedení 
knihy, kterou z němčiny přeložila paní Erika 
Bezdíčková a vydává Kartuziánské naklada-
telství Brno. 
 
středa 14. 12. v 18 h
Ghetto bez zdí. Přednáška Benjamina 
Frommera o tom, jak se čeští fašisté, by-
rokraté a místní policie podíleli na zavá-
dění antisemitských opatření v Protektorá-
tu. Přednáška se koná v rámci vzpomínek 
na 70. výročí transportů do Lodže.

čtvrtek 22. 12. v 18 h
Svátek světel, svátek zasvěcení. Svíčky, 
drejdly, koblížky a latkes – to je chanuka, 
jak ji znají děti všech věkových kategorií. 
Halel, požehnání al ha-nisim a zvláštní čtení 
z Tóry – to je chanuka pro rabíny a pravi-
delné návštěvníky synagogální liturgie. Lze 
všechna tato pojetí skloubit do jednoho svát-
ku pro všechny? Přednáška brněnského rabí-
na Šlomo Kučery.

V listopadu můžete v sále VKC zhlédnout 
výstavu Barokní synagogy v českých ze-
mích. V prosinci probíhá výstava fotogra-
fi í z Fotografi ckého sympozia v Lomnici 
u Tišnova. Představíme vám práce studentů 
fotografi e inspirované krásným prostředím 
Lomnice, zejména jejím židovským ghet-
tem. Výstavy jsou přístupné ve dnech pro-
gramových akcí a po předchozí telefonické 
domluvě kdykoliv. Vstup volný.

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
not livé programy 30 Kč. Sály jsou přístupné 
vždy 20 minut před zahájením programu. 
Po začátku koncertu nebo 15 minut 
po začátku jiného programu není vstup 
do VKC povolen. Změna programu vyhra-
zena. Doporučujeme sledovat aktuální infor-
mace na www.jewishmuseum.cz/vkc
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ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
společenský sál, Maiselova 18

KÁVA O   ČTVRTÉ
čtvrtek 24. 11. v 15 h

Tomáš Březina
přední český podnikatel 

a nepřehlédnutelná osobnost

Lze ve špičkovém byznysu fungovat 
poctivě? Jsou byznys & politika siamská 

dvojčata? Co je prokletím a spásou české 
podnikatelské sféry? 

Připravil a moderuje Honza 
Neubauer

LIAT COHEN, 16. 11. 2011 
v 19.30 h, Rudolfinum, Praha
Na pozvání Českého spolku pro komorní 
hudbu přijíždí do České republiky izrael-
ská kytaristka Liat 
Cohen, která vy-
stoupí v doprovodu 
Pražákova kvarteta 
ve Dvořákově síni 
pražského Rudol-
fina. Na programu koncertu jsou skladby 
W. A. Mozarta, J. Gemrota, M. Castelnu-
ova-Tedesca nebo L. Boccheriniho.
Více informací na www.liatcohen.com, 
www.ceskafilharmonie.cz

KRUZENSTERN I PARAHOD – 
hudební festival ALTERNATIVA 
2011, 25. 11. 2011, 19.00 h, 
hudební klub HooDoo, Praha
Karate-box-jazz – tak žertem říkají muzi-
kanti izraelské skupiny Kruzenshtern I Pa-
rohod svému hudebnímu stylu, vysmívaje 
se pokusům o zařazení své hudby. Židov-
ské melodie, hard-core, progresivní rock 
a free jazz jsou rozpuštěné v překvapivě 
celistvém hudebním toku. Mocný zvuk 

skupiny a pronikavé 
melodie posluchače 
absolutně chytnou, ať 
už při živém hraní, 
nebo při poslechu ně-
kterého z alb sku-

piny. V jejich hudbě je jak hloubka a seri-
óznost, tak nedbalost a legrace. Jejich 
hudbu tak můžete buď zahloubaně poslou-
chat, nebo od první minuty protančit.
Více informací na www.parohod.net, 
www.alternativa-festival.cz

Izraelská kultura 
v ČR

Sdružení Chinuch vás srdečně zve na chanukovou dílnu spojenou se 
zapalováním svíček ve Staronové synagoze. Kdy a kde: úterý 20. prosince 2011, 
od 16 hodin v Gešeru (Židovská obec v Praze, Maiselova 18). Chanukový program 
pro vás připravili a děti jím provedou Gafna, Marta a Štěpán Menashe. Program je 
určen pro děti od 3 do 15 let. Pro více informací kontaktujte Veroniku Büchler: 
veronika_buchler@yahoo.co.uk
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Gerhard Paul, Klaus-Michael 
Mallmann, GESTAPO ZA DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY, 734 str., Academia 
Praha 2010

Geheime Staatspolizei (Gestapo) byla 
slova reprezentující policejní mašinérii, které 
se děsila celá okupovaná Evropa. Na rozdíl 
od Wehrmachtu, jehož úkol byl zemi vojen-
sky dobýt a obsadit, úkolem Gestapa bylo 
v prvé řadě provádět 
protižidovská opatření, 
zničit skutečné či i jen 
potencionální odpůrce  
režimu a v mnoha pří-
padech i likvidovat ná-
rodní elity, které mohly 
účinně provádět odboj 
a odbojové hnutí repre-
zentovat do ma i v za-
hraničí. Ge stapo obrat-
ně využívalo všech možností k vyhledávání 
vhodných osob, ze kterých se pak rekrutovali 
nebezpeční kolaboranti. Nezanedbatelnou 
stránkou jejich činnosti bylo též organizo-
vání loupeží státních majetků v dobytých 
územích i majetku zrušených spolků a zaká-
zaných organizací. Stranou nezůstaly ani lou-
peže a konfi skace majetku soukromých osob, 
hlavně Židů.

Geheime Staatspolizei (Tajná státní po-
licie) je právem považována za represiv-
ní orgán par excellence a zkratkové slovo 
Gestapo se po celém světě dávno stalo sy-
nonymem teroristických tajných policií vů-
bec. Navzdory tomu trvalo téměř padesát 
let, než se tato instituce stala předmětem 
širokého historicko-empirického výzkumu. 
Ústředním tématem této knihy je působení 
Gestapa za války. V centru pozornosti všech 
celkem 27 příspěvků stojí teror Bezpeč-
nostní policie jak na „domácí frontě“, tak 
i v okupované Evropě. Jde přitom na jedné 
straně o otázku diskutovanou také ve výzku-
mu stalinismu, jaký je poměr mezi perife-
rií a centrem a jak teror na periférii zpětně 
působil směrem do nitra Německa, na druhé 
straně o reciproční, v žádném případě jed-
nosměrný poměr teroru nařízeného „shora“ 
a teroru praktikovaného „dole“. Tyto otázky 
jsou v publikaci zkoumány ve čtyřech tema-
tických blocích. Příspěvky prvního bloku se 
zaměřují na organizační rozhodovací a ope-
rační centrum nacionálně socialistického 
teroru (RSHA) a jeho personální složení. 
Druhá část tematizuje strukturu, způsoby 
pronásledování a teror regionálních služeben 
Státní policie (Stapo-Stellen) v době války. 
V této části se probírají tzv. nové struktury 
(pracovně výchovné tábory) a metody Státní 
policie (uplatnění zvláštního postupu – Son-
derbehandlung) i o pronásledování určitých 
skupin, jejichž chování zásadně formovala 
válka (především Židů, nonkonformní mlá-

deže, zahraničních dělníků, válečných za-
jatců, komunistů). V třetím bloku se autoři 
zaměřují na působení Bezpečnostní policie 
a SD v okupované Evropě. Tématem jsou 
jednak kvalitativně nové nástroje nacistic-
kého teroru jako například „poradci pro 
židovské otázky“ a operační skupiny, na stra-
ně druhé organizace a praxe nacistického 
bezpečnostního aparátu na vybraných oku-
povaných územích v Čechách a na Mora-
vě (Protektorát Čechy a Morava), v Polsku 
(Generální gouvernament), ve Francii, Nizo-
zemí a v Itálii, a konečně šoa a boj proti „zá-
škodnickým bandám“ na území Sovětského 
svazu. Je nepříjemnou skutečností, že oku-
pace a vyvražďování Židů fungovaly v roz-
sáhlých částech nacistické mocenské sféry 
tak hladce i proto, že se opíraly o rozsáhlé 
kolaborační procesy. Obě části čtvrtého, 
závěrečného bloku pojednávají o kumulaci 
státně policejního teroru v poslední fázi vál-
ky a taktéž o konci a rozpadu nacistického 
bezpečnostního aparátu. Publikace je uza-
vřena velmi fundovaným příspěvkem obou 
vydavatelů, bilancujícím současným stavem 
výzkumu fenoménu Gestapa.

Kniha je doplněna seznamem zkratek, 
jmenným a místním rejstříkem.

Prof. Dr. Gerhard Paul (1951) vyučuje 
na Katedře historie a didaktiky dějepisu při 
univerzitě ve Flensburgu. Specializuje se 
na německé meziválečné dějiny a na moder-
ní propagandu. Spoluautor publikace 
prof. Dr. Klaus-Michael Mallmann (1948) 
vyučuje na Katedře moderních dějin a je 
vedoucím výzkumného centra univerzity 
ve Stuttgartu. Obecně se zabývá dějinami 
Německa v období 1918–1945, speciálně 
dějinami komunistického hnutí, policejního 
aparátu a holocaustu. Oba autoři mají v uve-
dených směrech bohatou publikační činnost 
a jsou mezinárodně respektovanými znalci 
německé historie daného období.

Mark Logue/Peter Conradi, KRÁLOVA 
ŘEČ – Jak jeden muž zachránil 
britskou monarchii, 202 str., Mladá 
fronta, Praha 2011

Držím před sebou knižní předlohu vele-
úspěšného fi lmu s Colinem Firthem, Geofre-
yem Rushem a Helenou Bonham Cartero-
vou, který je ještě stále promítán v domácí 
fi lmové distribuci.

Filmový syžet je atraktivní, neboť se 
týká britské královské rodiny, a to je vždy 
přitažlivé a oblíbené téma. A o co vlastně 
jde? Nesmělý Albert, vévoda z Yorku, je 
mladší syn britské panovnické rodiny. Lio-
nel Logue zase neortodoxní logoped z Aus-
trálie. V říjnu 1926 tuto nesourodou dvojici 
svede dohromady vévodovo koktání, které 
fatálním způsobem poznamenává „Albie-

ho“ veřejné projevy – a výsledkem je jeden 
z nejpozoruhodnějších příběhů 20. století. 

Australskému terapeu-
tovi se netradičními 
metodami nejenže po-
daří královského po-
tomka rychle připravit 
na významný projev 
u příležitosti otevření 
nového australského 
parlamentu v Canbeře 
v roce 1927, ale pře-
devším ho díky další 

spolupráci připraví na neočekávaný nástup 
na trůn v roce 1937 i na následné zvládání 
mimořádně náročných povinností.

Kniha Králova řeč vychází z deníku lo-
gopeda, který s králem Jiřím VI. navázal 
přátelský vztah a přináší fascinující pohled 
do zákulisí ostrovní monarchie v době, kdy 
britská říše procházela nejtěžší krizí.

Mark Logue je vnukem Lionela Logue-
ho. Působí jako filmař a spravuje Logueův 
archiv. Žije v Londýně. Peter Conradi je 
spisovatel a novinář. Pracuje pro Sunday 
Times a jeho poslední knihou byl životopis 
Ernsta Hanfstaenga, důvěrného přítele 
Adolfa Hitlera.

Zdeněk Křivka a kol., KOMUNISMUS 
VE DVACÁTÉM STOLETÍ OČIMA JEHO 
OBĚTÍ, 129 str., Konfederace 
politických vězňů, Praha 2009

Dvacátému století evropských dějin snad 
nejlépe přísluší přívlastek „rozporuplné“. 
Neboť na jedné straně Všeobecná deklarace 
lidských práv a svo-
bod, přijatá organi-
zací Spojených náro-
dů 9. prosince 1948, 
přinesla  – v mnoha 
oblastech Evropy sice 
zatím deklarativně, 
ale i tam jako nadě-
ji – postulát svobody, 
dosud v historii nikdy 
neuplatněný, na dru-
hé straně však právě 
v Evropě vznikly a působily dva nejzrůd-
nější, nejzvrhlejší politické systémy vládnu-
tí – nacismus a komunismus. Komunismus 
jako politický systém, ovládající značnou 
část světa a určující tak do značné míry jeho 
osudy, je dnes už v Evropě historií. Je to 
však nelidská historie, neboť historii, která 
za sebou nechává hory mrtvých, potoky krve 
a oceány slz, nelze nazvat lidskou.

Pro osud demokracie je nutné, aby každý 
občan měl v každé životní situaci jasné vě-
domí ostré hranice mezi dobrem a zlem. Tato 
skutečnost byla v minulosti a zůstává i dnes 
největším úskalím demokracie. Až demo-
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➤ kratické vědomí zakoření v každém jedinci 
a stane se samozřejmým projevem denních 
postojů občanů, pak už se o osud demokracie 
nebudeme muset obávat. Úsilí o posilování 
a upevňování občanských ctností by se proto 
mělo stát kategorickým imperativem nejen 
všech veřejných činitelů, ale každého obča-
na, jemuž osud demokracie není lhostejný.

A protože bez důkladného poznání minu-
losti, bez přesného označení příčin a důsled-
ků nelze vkročit do bezpečné a demokratické 
budoucnosti, je nutno se neustále k problému 
vracet, a to především s ohledem na formo-
vání názorů mladé generace, která nacismus 
ani komunismus už na vlastní kůži nezažila. 
A tady se musí spojit výchova v rodinách, 
ve školách a vhodné mediální prostředí, kte-
ré přeje publikaci takových textů, jaké přiná-
ší knížka Komunismus ve dvacátém století.

Publikace vydaná Konfederací politic-
kých vězňů je primárně určena jako stu-
dijní, doplňková literatura pro novodobé 
dějiny. Její určení je tedy jasně nasměrová-
no. Kniha se dělí na pět oddílů. V prvním 
nacházíme kapitoly, které mapují dějinné 
předpoklady nástupu komunismu. V druhé 
části je již podrobně mapováno čtyřicet let 
komunistického pustošení a část končí lis-
topadovou revolucí a problému vyrovnání 
se s touto minulostí. Ve třetí části nazvané 
„Statistika zla“ se nachází bilance obětí 
v ČSR, kapitola o věznicích, gulazích, kon-
centrákách a lágrech. Čtvrtá kapitola oddí-
lu se věnuje domácím uranovým lágrům. 
V této části jsou porovnávány oba totalitní 
systémy, hledají se kořeny zla a archetypy 
lidské zvrhlosti. Vedle sovětského Ruska 
a nacistického Německa jsou zde rozebrány 
i režimy v Číně, Vietnamu a v Polpotovské 
Kambodži. V poslední páté části jsou auten-
tické příběhy postižených. Tyto medailony 
statečných obětí komunistického teroru 
tvoří snad tu nejbolestnější část celé publi-
kace. Kniha je doplněna seznamem knižní 
produkce, věnované vězeňské a související 
problematice. Doporučuji zvláště mladým 
lidem, kteří o mnohých věcech, které pod-
statně určovaly životy jejich rodičů, nic ne-
vědí, nebo disponují jen povrchními a kusý-
mi znalostmi.

Günter Grass, KOČKA A MYŠ, 
137 str., Atlantis Brno 2009

Novela Kočka a myš (1961) je druhým 
dílem a svorníkem Grassovy Gdaňské tri-
logie, jejíž krajní pilíře tvoří velké romány 
Plechový bubínek (1959) a Psí roky (1963). 
Soustřeďuje se na ústřední dějiště trilogie, 
baltský přístav Danzig (Gdaňsk), dobu těsně 
předválečnou a válečnou a na jednu ústřed-
ní postavu. Tou je chlapec Joachim Mahl-
ke, rozený outsider s mnoha handicapy, jež 
zhmotňuje – v typicky grassovské groteskní 
hyperbole – jeho nápadně velké Adamovo 
jablko. Tento „cyranovský“ defekt se Ma-
hlke snaží od dětství kompenzovat, nako-

nec se mu to povede 
způsobem, který je-
mu a všem vrstevní-
kům nabízí a vtlouká 
do hlavy dobová ide-
ologie: chce se stát 
válečným hrdinou. To 
se mu podaří. V zá-
zračně rychlé kariéře 
je jako velitel tanku 
dekorován válečným 
křížem, jímž může 

konečně zakrýt onen fatální defekt na krku. 
Na tomto zdánlivém vrcholu však tragiko-
mický hrdina dezertuje. Novela nevysvětluje 
proč, nemoralizuje, neideologizuje – pouze 
vypráví ve výmluvných zkratkách jeden pa-
radigmatický případ celé svedené a zničené 
generace, která byla současně spolupachate-
lem i obětí zrůdného režimu. Právě pro svůj 
groteskní humor, z něhož chvílemi mrazí, 
a pro svou novelistickou hutnost, která pone-
chává postavám i dějům jejich mnohoznač-
nost a tajemství, se stala Kočka a myš jedním 
z nejčtenějších textů Güntera Grasse.

Günter Grass (1927), gdaňský rodák, se 
po skončení druhé světové války ocitl v Ně-
mecku, kde se vyučil kameníkem a v Düs-
seldorfu vystudoval Vysokou školu výtvar-
ných umění. Proslavil se románem Plechový 
bubínek, který byl přeložen do mnoha jazy-
ků i zfilmován. V NDR byl až do konce 
osmdesátých let nežádoucí osobou. Po inva-
zi vojsk do Československa v roce 1968 
pomáhal morálně i materiálně českému di-
sentu. Grass je nositelem mnoha význam-
ných cen a vyznamenání, z nichž nejprestiž-
nější je v roce 1999 udělená Nobelova cena 
za literaturu.

Jaromír Štětina, GRAVITACE, 
163 str., Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2010

V desateru „frýdlantských“ povídek vy-
práví Jaromír Štětina příběhy a dramata lidí, 
které divoké dějiny minulého století dostih-
ly v hraniční krajině skal, jeskyní a „chrá-
mových lesů“ pod „kaledonským nebem“ 
Jizerských hor a české 
Lužice. Odehrávají se 
většinou na sklonku dru-
hé světové války, kdy si 
kraj přivlastnila nacis-
tická třetí říše, a v letech 
těsně poválečných, kdy 
místa opuštěná odsunu-
tými Němci osidlovali 
noví přistěhovalci, ale 
i za normalizace, kdy se 
sovětská okupace země 
ofi ciálně přepodstatnila v „internacionální 
bratrskou pomoc“ a kdy si každý byl znovu 
nucen hledat svůj prostor svobody.

Povídky o morálních dilematech, 
do nichž aktéry příběhů zlomyslně uvrh-

la krutá a nevlídná doba, se zhusta opírají 
o skutečné lidské osudy. Jako je tomu na-
příklad v titulní povídce Gravitace, v níž se 
detailní citace z autentických vzpomínek 
vězně č. 68223 na sachsenhausenský po-
chod smrti prolínají s fi ktivním příběhem.

Jaromír Štětina (1943) nastoupil po stu-
diu VŠE do deníku Mladá fronta a chtěl být 
novinářem. Psal se ale rok 1968 a probíhají-
cí prověrky z něj učinily pomocného dělníka 
geologického průzkumu. Nezatrpkl a nao-
pak dálkově vystudoval geologii a zorgani-
zoval více než dvacítku přírodovědných vý-
prav na Sibiř a do asijských zemí. Koncem 
roku 1989 se k novinářskému řemeslu vrací, 
je u zrodu Syndikátu novinářů a působí v re-
dakci obnovených Lidových novin, kde se 
postupně stane šéfredaktorem. Je také jed-
ním se spoluzakladatelů společnosti Člověk 
v tísni. Jako novinář a filmař pracoval 
ve více než dvaceti válečných konfliktech 
v Evropě, Asii i Africe. O jeho dobrodružné 
povaze svědčí mimo jiné i fakt, že z vůle 
vlastní a vůle voličů usedl na jedno ze sená-
torských křesel.

James MacKillop, KELTSKÉ 
BÁJESLOVÍ, 411 str., Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 2010

Keltové byli jakýmisi všudybyly starově-
ku. Jejich stopy jsou roztroušeny od Galatie 
v dnešním Turecku, přes střední Evropu, až 
po španělskou Galicii a samozřejmě – Brit-
ské ostrovy. O jejich kosmologii, názorech 

na vznik a uspořádání 
světa sice prakticky 
nic nevíme, zato se 
dochoval dostatek ar-
cheologických a iko-
nografi ckých dokla-
dů o běžném, nijak 
bezstarostném životě. 
Teprve ve středověku 
se začnou písemně 
zaznamenávat pří-
běhy hustě potkané 

mytologickými motivy. A jejich nejbohatší 
žeň sklízíme z literatury irské a velšské, bez 
jejich barvité představivosti bychom byli 
ochuzeni o vypravěčsky bravurně vypoin-
tované příběhy. Po úvodní části, seznamu-
jící nás s dějinami a potížemi bádání nad 
keltským bájeslovím, se přehledně dovíme 
to nejpodstatnější o irských a velšských 
mýtech, stejně jako o dalších dochovaných 
vyprávěních z příbuzných oblastí.

James MacKillop vystudoval anglistiku 
na newyorské Syracuské univerzitě a poslé-
ze v rámci postgraduálního studia působil 
na katedře keltských jazyků na Harvardově 
univerzitě. Je též předsedou Americké kon-
ference pro irská studia.

◗ Milan Kalina
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Narodil se 20. června 1808 v Hamburku v rodině obchod-
níka, který však byl velmi oddaný studiu Tóry. Samsom 
navštěvoval veřejné německé školy a od dětství se tak 
seznamoval s evropskou kulturou a filozofií. Vedle 
toho se mu však dostávalo i tradičního židov-
ského vzdělání. Byl přesvědčen, že židovská 
tradice a židovský způsob života jsou sluči-
telné se západoevropskou kulturou a vědě-
ním. Propagace této myšlenky se stala 
jeho celoživotním posláním, které se 
rozhodl realizovat v rabínském povo-
lání. V letech 1923 až 1929 se v Man-
heimu věnoval tradičnímu studiu tal-
mudu a poté studii akademickými 
pokračoval na univerzitě v Bonnu. Bez 
zajímavosti jistě není, že zde ve stejné 
době studoval i Abraham Geiger, 
budoucí hlavní představitel ranného 
reformního judaismu, jemuž bude 
Hirsch v budoucnu horlivě oponovat. 

Rabínské působení začal Hirsch roku 
1831 v Oldenburgu, po roce 1840 působil 
v Hanoveru, resp. Emdenu. V roce 1836 pub-
likoval – pod pseudonymem Ben Usiel – knihu 
„Devatenáct dopisů o židovství“ (v německém ori-
ginále „Neunzehn Briefe über Judenthum“). Jednalo se 
o zcela přelomové dílo – obhajobu tradičního judaismu a jeho 
principů, sepsanou moderním jazykem tak, aby dokázala oslo-
vit soudobé vzdělance. Právě publikace Devatenácti dopisů je 
obecně považována za okamžik zrodu neo-ortodoxie či moder-
ního ortodoxního judaismu. Následovala díla, určená moderní 
vzdělané židovské mládeži a řada polemik se stále sílícím 
reformním hnutím. 

V roce 1846 se Hirsch stal rabínem v Mikulově a o rok 
později i vrchním moravsko-slezkým rabínem. Na Moravě 
strávil následujících pět let. Z titulu své funkce se po roce 
1848, kdy bylo Židům přiznáno volební právo, stal i členem 
zemského sněmu. Během svého moravského působení se sna-
žil o reorganizaci (či spíše větší centralizaci) místních židov-
ských obcí. Narazil však na značný odpor, moravští Židé si 
nechtěli nechat zasahovat do své tradiční autonomie. Hirschův 
pobyt na Moravě byl proto provázen celou řadou konfliktů 
a nedorozumnění. Lze tudíž předpokládat, že s radostí přijal 
v roce 1851 nabídku vrátit se do Německa, tentokrát do Fran-
furtu nad Mohanem, kde se stal rabínem nově vzniklé orto-
doxní komunity („Israelitische Religions-Gesellschaft“ – 
Izrae litská náboženská společnost), která se odštěpila od hlavní 

frankfurtské obce poté, co se tato přiklonila k reformě. Zde 
působil až do své smrti. Vedle práce pro kongregaci se dále 

intenzivně věnoval publikační činnosti. Dlouhá léta 
vydával časopis Jeschurun, sepsal řadu knih, 

v nichž se snažil svým souvěrcům i německé 
veřejnosti zpřístupnit židovskou tradici. 

Mimo jiné vydal překlad a výklad Tóry 
a žalmů, spis obhajující talmud před 
pomluvami, či překlad siduru – modli-
tební knihy – s výkladem. Angažoval se 
také v oblasti školství. Zemřel 
v poslední dne roku 1888 ve Fran-
furtu. 

Celý svůj život se snažil sladit 
židovskou tradici, jíž byl hluboce 
oddán, s moderní vzdělaností, 
o jejímž významu byl přesvědčen. 
Prosazoval přístup, zvaný tora im 
derech erec. Tento termín odkazuje 

na traktát Pirkej avot (2:2), kde se ozna-
čuje kombinaci tóry s běžným denním 

zaměstnáním. Pro Hirsche derech erec 
nepředstavovalo pouze civilní zaměstnání, 

ale obecně zapojení se do moderní evropské 
společnosti, při současném zachování židovských 

hodnot a způsobu života (tora). Jeho myšlenky jsou 
dodnes zásadním zdrojem inspirace moderní ortodoxie.

◗ Kateřina Weberová

Co se také stalo v prosinci:
•  v roce 220 zemřel rabi Jehuda ha-nasi, hlavní editor mišny
•  v roce 1204 zemřel Moše ben Maimon, známý jako Rambam 
či Maimonides, jeden z nejvýznamnějších učenců židovské 
historie

•  roku 1497 vydal portugalský král nařízení, podle nějž museli 
všichni Židé buď konvertovat ke křesťanství nebo opustit 
zemi 

•  roku 1901 se v Basileji sešel 5. světový sionistický kongres 
•  v roce 1923 se v Německu narodil Gotthard Glass, později 

známý jako Uziel Gal, konstruktér populárního izraelského 
samopalu Uzi

•  roku 1978 zemřela „železná lady“ izraelské politiky, bývalá 
premiérka Golda Meirová

•  v roce 1987 začala první palestinská intifáda
•  roku 2006 hostil íránský prezident Ahmadínežád v Teheránu 

mezinárodní pseudovědeckou konferenci, jejímž tématem 
byla „revize“ pohledu na holocaust (tedy jeho popření)
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Sidur HEGJON LEV
Modlitby progresivního směru pro šabat, svátky a všední dny 
Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. 
Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský text, český překlad, transkripci 
do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při osobním odběru (po dohodě), 
450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné i na Slovensko 
za celkovou cenu 570 Kč.

Objednávky na adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 724 027 929.
Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.

31. prosince 1888
zemřel Samson Raphael Hirsch

Rabín Samson (Šimšon) Raphael Hirsch je považován za zakladatele moderního ortodox-
ního judaismu a propagátora myšlenky tora im derech erec.
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