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Krátce
Bylo by jistě mnohem lepší, kdyby
nebylo žádných hříchů a všichni by
konali jen dobro. My však žijeme
v reálném světě, plném protikladů
a víme, že toto je těžko dosažitelný
ideál. Naší povinností však je se
k němu, byť jen nepatrnými krůčky,
přibližovat.

Daniel MAYER

Wiesenthal nenáviděl nacismus
a nikdo by mu - po hrůzách, které
byl nucen prožít – nevyčítal, že
Němce nemá rád. Přesto nebyl
zaujatý a jeho přítel Michael
Lingens popisuje, jak rozčílil členy
jednoho kibucu, když prohlásil, že
mladí Němci nejsou o nic horší než
mladí Izraelci.

Milan KALINA

Tóra nás také učí, abychom sobě
nečinili zářezy, rituální jizvy
(kerach), tetuáže a lysiny – to je
micva. A společně s halachou
dospívá k názoru, že v midrašickém
(přeneseném) slova smyslu, je
zářezem (kerach) na těle Jisroele
každá – třebas jen názorová
roztržka, podobně jako právě
v případě Kerachovy vzpoury.

Achab HAIDLER

Ročník 5
Říjen 2005
Tišri 5766

JIŘÍ JÍLOVSKÝ – PRAŽSKÝ MALÍŘ
čtěte na straně 4-5
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Poslední mûsíc Ïidovského roku, mûsíc
elul (letos pfiipadl na 5.9. aÏ 3.10.), byl
jiÏ pfiípravou k Vysok˘m svátkÛm. Na‰e
tradice naz˘vá tento mûsíc mûsícem sli-
chot – kajícn˘ch modliteb a milosrden-
ství. Také hebrejská písmena alef,
lamed, vav, lamed, tvofiící slovo
„ELUL“ vysvûtlují na‰i uãenci jako
poãáteãní písmena slov Aní Le-dodí Ve-
dodí Lí – Já mému milému (Bohu) a mÛj
mil˘ (BÛh) mnû (PíseÀ písní 6,3).

Tedy jiÏ cel˘ mûsíc elul máme moÏnost
napravovat na‰e chyby – hfiíchy, kter˘ch
jsme se dopustili bûhem posledních 12
mûsícÛ konãícího roku i pfies to, Ïe nám
V‰emohoucí dal 10 dní pokání mezi Ro‰
ha‰ana a Jom kipurem. Tûchto deset dní
je v‰ak na‰í poslední ‰ancí k nápravû
a k tomu, abychom dokázali Hospodinu,
Ïe jsme hodni jeho milosrdenství a byli
zapsáni do Knihy spravedliv˘ch. 

Veãer 3. fiíjna zaãíná Ro‰ ha-‰ana
5766. Po slavnostních bohosluÏbách
zasedneme k slavnostnû prostfien˘m sto-
lÛm, abychom nad pohárem vína prone-
sli tradiãní sváteãní kidu‰ a také pojedli
tradiãní pokrmy symbolizující na‰i
nadûji, Ïe nastupující nov˘ rok bude
rokem dobr˘m a pln˘m BoÏího poÏe-
hnání. Tradiãnû jíme chalu (barches)
a jablko s medem, aby nov˘ rok byl slad-
k˘, datle (hebrejsky „tmarim“), aby V‰e-
mohoucí skoncoval s na‰imi nepfiáteli
a nenávistníky, granátové jablko
(„rimon“), abychom mûli pfied Hospodi-
nem tolik zásluh, jako je zrníãek v gra-
nátovém jablku, rybí hlavu („ro‰ dag“),
abychom byli vÏdy v ãele a ne poslední-
mi z posledních. Na stole také nechybí
tradiãní cimes – salát ze strouhané
mrkve („gezer“) s rozinkami a medem,
symbolizující na‰i nadûji a pfiání, aby

V‰emohoucí nad námi vynesl sladk˘
rozsudek – „gzar din“. 

V˘znamn˘m motivem poãátku nového
roku je T·UVA – POKÁNÍ a navrácení
se na cestu plnûní BoÏích pfiikázání, s níÏ
jsme bûhem minulého roku kdesi se‰li.
Nebo jin˘mi slovy – náprava hfií‰níka.
Bylo by jistû mnohem lep‰í, kdyby neby-
lo Ïádn˘ch hfiíchÛ a v‰ichni by konali
jen dobro. My v‰ak Ïijeme v reálném
svûtû, plném protikladÛ a víme, Ïe toto je
tûÏko dosaÏiteln˘ ideál. Na‰í povinností
v‰ak je se k nûmu, byÈ jen nepatrn˘mi
krÛãky, pfiibliÏovat. O tom svûdãí pfiíbûh
z traktátu Berachot 10a, vztahující se
k ver‰i „KéÏ hfií‰níci vymizí ze zemû,
kéÏ svévolníci nejsou“ (Î 104,35). Sou-
sedé rabiho Meira byli lidé zlí a nemrav-
ní a neustále ho dopalovali do takové
míry, Ïe jednou zaãal rabi Meir prosit
Hospodina, aby ti hfií‰níci zemfieli. Mei-
rova Ïena Bruria sly‰ela jeho slova a pra-
vila: „Pochopil jsi správnû text? VÏdyÈ
tam není psáno: „KéÏ hfií‰níci vymizí ze
zemû“, ale „ KéÏ hfiíchy vymizí ze zemû
a svévolníkÛ jiÏ nebude!“ Nebude-li pfií-
ãina – hfiíchy, nebude ani dÛsledek –
hfií‰níci. „Pomodli se radûji za to, aby se
tito lidé dali na pokání a jiÏ více nehfie‰i-
li.“ Rabi Meir poslechl svou Ïenu,
pomodlil se za nû a oni se dali na cestu
pokání a stali se z nich dobfií lidé a sou-
sedé. 

Midra‰ nám zachoval je‰tû jeden krás-
n˘ a pouãn˘ pfiíbûh. V ¤ímû Ïil jeden
chud˘ Ïidovsk˘ krejãí, kter˘ se vydal
v pfiedveãer Jom kipuru na trh, aby kou-
pil rybu, jeÏ mûla b˘t hlavním chodem
na „seudat mafseket“ pfied pÛstem Dne
smífiení. KdyÏ do‰el na trh, zbyla pouze
jediná ryba na prodej. U prodavaãe se
setkal s prefektov˘m sluhou, kter˘ ji

také chtûl koupit pro svého
pána. Oba zájemci zvy‰ova-
li sumu, kterou byli ochotni
za rybu zaplatit, aÏ nakonec
rybu koupil krejãí za cel˘ch
dvanáct denárÛ. KdyÏ se
prefektÛv sluha vrátil domÛ,
zeptal se jeho pán, proã mu
nepfiinesl rybu, jak mu pfii-
kázal. Sluha mu v‰e po
pravdû popsal, co se na trhu
sebûhlo a zeptal se ho, zda

by chtûl k jídlu rybu, která stála 12
denárÛ (pozn. denní mzda dûlníka
v císafiském ¤ímû byla jeden denár).
Prefekt pojal podezfiení vÛãi onomu
krejãímu, Ïe asi na‰el poklad, kter˘
podle zákona náleÏí císafii a neodevzdal
ho, proto si mohl dovolit koupit rybu za
tak astronomickou cenu. Ihned poslal
svého sluhu, aby pfiivedl krejãího, aby
mu objasnil koupi ryby. Sluha krejãího
pfiivedl a ten prefektovi svou koupi
vysvûtlil takto: „Pane, máme jeden den

v roce,
kdy jsou
nám pro-
m i n u t y
h fi í c h y ,
k t e r ˘ c h
jsme se
dopus t i l i
b û h e m
c e l é h o
minulého
roku. CoÏ-
pak nesto-

jí takov˘ den za to, abychom ho náleÏi-
tû uctili?“ Prefekt pfiijal krejãího
vysvûtlení a propustil ho. Co uãinil
Hospodin? KdyÏ se onen chud˘ krejãí
vrátil domÛ a rozfiízl rybu, na‰el v jejích
útrobách drahocennou perlu. Tu pak
prodal a z utrÏen˘ch penûz Ïil spokoje-
nû a v dostatku aÏ do smrti (podle Bere-
‰it Rabba 11).

Z tohoto pfiíbûhu se mÛÏeme pouãit
i dnes, neboÈ podobnû jako v oné rybû,
tak i v kaÏdém z nás je skryta taková
drahocenná perla, která nám zajistí
bohat˘ duchovní a morální Ïivot. Jde
jen o to, objevit ji v na‰em nitru. Jak
lze toho dosáhnout? Pfiedev‰ím odstra-
nit z na‰eho nitra v‰echny ‰kodlivé
nánosy, které brání ãlovûku se projevit
v jeho dobré podstatû. OdstraÀme
z na‰ich srdcí egoismus, zá‰È, závist,
my‰lenky na pomluvy a Ïabomy‰í
války, které nás oddalují od plnûní vÛle
a micvot V‰emohoucího. V Tófie je
psáno: „Budete dbát na moje nafiízení
a na moje fiády. âlovûk, kter˘ podle
nich bude jednat, bude z nich Ïít“ (Lv
18,5).

◗ Rabín Daniel MAYER

NOVÝ ROK NECHŤ JE I ROKEM NOVÝCH SRDCÍ

říjen 2005

židovský rok
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Jedenácté sportovní hry HAKOACH po-
fiádané v Olomouci úspû‰nû skonãily a nám
nezb˘vá neÏ v‰em úãastníkÛm, ale hlavnû ví-
tûzÛm v jednotliv˘ch sportovních disciplí-
nách pogratulovat  

Tenis páni: Tenis dámy:
1) Pavel Gross 1) Julia Pomyan
2) Dan Braun 2) Karin Kraus
3) Martin Floder 3) Hana Floderová

Plavání páni: Plavání dámy:
1) Petr Wellemín 1) Ludmila Nesen
2) Jozef Klement 2) Petra Tomková
3) Franti‰ek VaÀourek 3) Karin Kraus

Stolní tenis páni: Stolní tenis dámy:
1) Tomá‰ Galik 1) Julia Pomyan
2) Pavel Rubín 2) Zo‰a Vyoralová 

3) Pavel Gross 3) Viera Lagerová

Squash: Bowling:
1) Pavel Gross 1) Vladimír Látal
2) Dan Braun 2) Franti‰ek VaÀou-

rek
3) Tomá‰ Îídek 3) Hana Floderová

Dvanácté sportovní hry HAKOACH
2006 se budou konat v Karlov˘ch Varech. 

MILOVNÍCI BRIDÎE POZOR!
BridÏov˘ víkend Podûbrady od 17.-18.

listopadu. Pfiihlá‰ky za‰lete nejpozdûji do
20. fiíjna t.r. na hakoach@email.cz. Hlaste se
urychlenû, abychom mohli objednat potfieb-
n˘ poãet míst. V pfiípadû malého poãtu zá-
jemcÛ zájezd nelze uskuteãnit.

Program Bejt Simcha

říjen 2005

středa 12. října od 17.30 h.

v Pinkasově synagoze

Kol nidre – Erev Jom Kipur s komunitou

Masorti Olami, bohosluÏbu vedou rabíni

Ronald Hoffberg (Masorti Olami) a Amir

Wind (reformní kongregace Or Chadash,

Haifa)

čtvrtek 13. října od 9 hodin 

v Pinkasově synagoze

Ranní bohosluÏba na Jom Kipur s komu-

nitou Masorti Olami – vedou rabíni

Ronald Hoffberg a Amir Wind

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek od 18 hodin;

pokud je na programu i pfiedná‰ka,

následuje vÏdy po skonãení bohosluÏby,

od 19 hodin 

HODINY PRO VEŘEJNOST

kaÏd˘ pátek od 16 do 18 hodin 

Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 222 251 641, 724 027 929

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

HAKOACH INFORMUJE

tišri 5766

Na kurtu je Dan Braun, kter˘ se umístil v soutûÏi jako druh˘. 

Zubní ordinace
MUDr. Martin  U N G E R

Kompletní stomatologická péče včetně pevných a snímacích náhrad
Smlouvy s pojišťovnami – krátké objednací termíny

Tel.: 605 253 491                                              
Jindřišská 18, Praha 1

Přeje všem svým pacientům, přátelům a známým 
šťastný a sladký Nový rok 5766

KURZY HEBREJŠTINY V BEJT SIMCHA 
V novém roce nabízíme:

KURZ BET – určený studentům, kteří již umí číst a psát a mají základní slov-
ní zásobu; koná se každou středu od 19 hodin, vede rabi Ronald Hoffberg
ZAČÁTEČNÍCI (ALEF) – nový kurz, plánovaný začátek po Vysokých svátcích

Zájemci se mohou hlásit e-mailem na adrese kehila@bejtsimcha.cz
nebo telefonicky na čísle 724 027 929.
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Îivotní dráha umûlce  zaãala v roce 1884
na praÏsk˘ch Vinohradech, kde se narodil
v Ïidovské, bilingvní rodinû. Jifií chodil do
ãeské základní ‰koly, své prvé jméno pouÏí-
val jak v ãeské tak i nûmecké formû.
Proti vÛli rodiãÛ se zapsal v roce
1900 na praÏskou UmûleckoprÛmy-
slovou ‰kolu, kde byl vnímav˘m
Ïákem E.K.Li‰ky a Jakuba Schikane-
dera, jeho dal‰ími uãiteli byl také Jan
Preisler a Felix Jenewein. Od roku
1904 studuje na Akademii v˘tvar-
n˘ch umûní v Thieleho speciálce. Po
‰kole nav‰tûvuje Mnichov, vrací se
do Prahy a zafiizuje si ateliér. âasto
cestuje, stává se ãlenem „Spolku
nûmeck˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ
v âechách“, „Hagenbundu“ a „Svazu
nûmeck˘ch spisovatelÛ a umûlcÛ
CONCORDIA“. V roce 1915 obesílá
mezinárodní expozici v San Francis-
cu, v roce 1917 má první samostat-
nou v˘stavu v Rube‰ovû salonu
v Praze, pozdûji vystavuje i v Ústí
n/L, Brnû, Linci, Vídni, Berlínû, Vra-
tislavi, Hamburku, Mnichovû, DráÏ-
ìanech a St.Louis. 

V roce 1915 Jilovsk˘ narukoval
a na haliãské frontû zaãal kreslit por-
trétní studie rakousk˘ch vojákÛ
v‰ech zbraní, hodností a národností.
Z té doby vychází i album 24 litogra-
fick˘ch podobizen dÛstojníkÛ. Po
válce je úspû‰n˘ v oboru uÏitkové grafiky,
tvofií plakáty, pozvánky, diplomy, kniÏní
v˘zdoby a ilustrace. V roce 1921 se Ïení
a v harmonickém manÏelství vychová syny
Hanu‰e a Arno‰ta. Po nacistické okupaci
byli do terezínského ghetta zavleãeni nejpr-
ve jeho sourozenci s jejich rodinami, pozdû-

ji také i jeho synové. Pro ilegální korespon-
denci s vlastním dítûtem je Jilovsk˘ s man-
Ïelkou v roce 1943 zatãen a deportován do
vûznice gestapa na Malé pevnosti v Terezí-

nû. Odtamtud je odváÏen do Osvûtimi
a v roce 1944 se s nûkolika dal‰ími umûlci
dostává do KT Sachsenhausen, kde je
vybrán do supertajného padûlatelského
komanda k v˘robû fale‰n˘ch britsk˘ch liber
a americk˘ch dolarÛ. Aãkoliv nikdo z tûchto

umûlcÛ nepoãítal se záchranou svého Ïivota
(byli nositelé jednoho z nejpfiísnûji stfieÏené-
ho fií‰ského tajemství), evakuaãní zmatky na
konci války zpÛsobily, Ïe celé komando

bylo 6. kvûtna 1945 osvo-
bozeno v rakouském Eben-
see americkou armádou.

Je po válce a Jilovského
ãekají smutné zprávy. Oba
synové a nûktefií sourozenci
s cel˘mi rodinami byli
zavraÏdûni v Osvûtimi,
manÏelka se vrací s podlo-
men˘m zdravím z Ravensb-
rücku, aby nedlouho po
válce skonala na TBC.
Jilovsk˘ se snaÏí najít zapo-
menutí v dal‰í umûlecké
tvorbû, stává se ãlenem
„Spolku sbûratelÛ a pfiátel
ex libris v Praze“ a také
novû zaloÏeného „Svazu
ãeskoslovensk˘ch umûlcÛ“.
Umírá v únoru 1958 ve
vûku 74 let.   

V komorním prostoru
Guttmannovy galerie pÛso-
bí Jilovského dílo jako
poselství z lep‰ích dob, kdy
se v praÏském kulturním
milieu st˘kaly a vzájemnû
ovlivÀovaly rÛzné kultury.
âesko-nûmecko-Ïidovsk˘

fenomén tehdej‰í Prahy se stal celosvûtovû
uznávanou intelektuální i umûleckou kate-
gorií, Jifií Jilovsk˘ byl dozajista jedním
z jeho v˘tvarn˘ch protagonistÛ. 

V úvodní ãásti v˘stavy se nám pfiedstavu-
je umûlec jako malífi a portrétista. Impresio-
nisticky ladûn˘ portrét sleãny Evy Buschové

JIŘÍ JÍLOVSKÝ – PRAŽSKÝ MALÍŘ
VÝTVARNÉ POSELSTVÍ Z LEPŠÍ DOBY

V Galerii Roberta Guttmanna vystavuje Îidovské muzeum od 8. záfií – 6. listopadu prÛfiez Ïivotní tvorbou praÏ-
ského Ïidovského malífie a grafika Jifiího Jílovského (15.3.1884 – 16.2.1958). Tento nadan˘ a talentovan˘ umû-
lec se mÛÏe smûle zafiadit mezi generaci Ïidovsk˘ch umûlcÛ, ktefií se podíleli na nástupu moderního umûní
v âechách. Zatím co dílo jeho generaãních souputníkÛ -  Alfréda Justitze, Georga Karse, Waltera Bondyho, Maxe
Horba, Friedricha (Bedfiicha) Feigla, Emila Pittermanna nebo fascinujícího autodidakta Roberta Guttmanna  -
je uÏ v posledních letech (i díky dlouhodobé a promy‰lené v˘stavní dramaturgii Îidovského muzea v Praze)
pomûrnû dost známé – tvorba Jifiího Jílovského stála dlouhé roky  v pozadí zájmu kunsthistorikÛ a vût‰inou sbû-
ratelÛ byla ponechávána ve stínu v˘‰e jmenovan˘ch.  Tento dluh je nyní splacen v˘stavou, kterou peãlivû pfiipra-
vil její kurátor PhDr. Arno Pafiík. Náv‰tûvníci mají k dispozici  i katalog ve vysoké textové (Dr. Pafiík) i grafické
(V. Va‰ek) úrovni, kter˘ by nemûl chybût v Ïádné knihovnû milovníka v˘tvarného umûní. 

Malífi Robert Guttmann na Staromûstském nám., kolem 1925, kresba uhlem, pastel,
papír, 420x351 mm (sbírka ÎMP)
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z roku 1908 prozrazuje Jilovského znalost
malífiské techniky Seuratov˘ch obrazÛ,
zatím co jeho vlastní autoportrét (kresba
tuÏkou) z roku 1901 by klidnû mohl b˘t
vydáván za jednu z mistrovsk˘ch kreseb
Maxe ·vabinského. Podobizna umûlcovy
matky z roku 1907 je pfiíkladnou ukázkou
perfektní mezzotinty. Zcela jedineãn˘m
obrazem je v‰ak olejov˘ portrét mladé Ïeny
v rÛÏov˘ch ‰atech z roku 1910. Velké plát-
no zachycuje dûvãe z dobré rodiny (jak
jinak) v okamÏiku, kdy portrétovaná opou-
‰tí  vyÏadovanou váÏnost akademického
portrétu a koketnû se na malífie usmívá.
V kontradikci k tomuto veselému portrétu
je váÏn˘, reprezentativní obraz zachycující
v tlumen˘ch barvách a hladké malbû
v˘znamného pfiedstavitele Ïidovské obce
v Praze  a známého filantropa Dr. Ludwiga
Bendienera. Cenûn˘m portrétem z roku
1918 je i kresba tuÏkou zobrazující známé-
ho praÏského básníka Oskara Wienera
(1873-1944 Terezín), kter˘ byl malífiÛv
dobr˘ pfiítel. Jílovsk˘ ilustroval v roce 1919
jeho knihu „âeské povûsti“ a tento v˘tvar-
n˘ doprovod patfií k tomu nejlep‰ímu co
v oblasti ilustrací a kniÏní grafiky vytvofiil.
Z váleãného pÛsobení na haliãské frontû se
ve sbírce ÎMP zachovaly nûkteré kolorova-
né kresby (Studie rakouského infanteristy)
a barevná litografie (rakousk˘ infanterista),
v kter˘ch Jilovsk˘ zaznamenává spí‰e
neheroickou tváfi války.

Zvlá‰tní a velmi bohatou kapitolou Jilov-

ského tvorby jsou nádherná exlibris, kte-
r˘m se vûnoval od roku 1904. Dosud je evi-
dováno okolo stodvaceti jeho kniÏních zna-
ãek, ale samozfiejmû není vylouãen objev
dal‰ích. Tato nejmen‰í grafická dílka v‰ak
získala svému autorovi nejvût‰í uznání.
Jilovsk˘ vycházel z kánonu secesního
dekorativismu, pozdûji se nechal ovlivnit
antick˘mi motivy, aby ve tfiicát˘ch letech
zmûnil v˘tvarn˘ projev a smûfioval k jed-
nodu‰‰í a kontrastní kresebnosti a symboli-
ce znakÛ. Klienty jeho exlibris byli praÏ‰tí
intelektuálové, lékafii, právníci, technici
a samozfiejmû i podnikatelé. Jilovsk˘ pfii-
stupoval i k tûmto drobn˘m zakázkám
s maximální umûleckou odpovûdností
a suma jeho kniÏních znaãek je umûlecky
vzácnû vyrovnaná. Urãit˘ pokus o psycho-
logickou sondu do umûlcova duchovního
svûta mÛÏe nabídnout jeho vlastní kniÏní
znaãka, suchá jehla z roku 1920. Takfika
celou plochu papíru vyplÀuje hlava ironic-
ky (ale také chápavû) se usmívajícího saty-
ra s dívãím aktem, kter˘ se s paletou jako
symbolem umûní otírá o jeho tváfi, zatím co
z druhé strany jej atakuje malé putti. Kdo
má psychologizování rád, mÛÏe si poslou-
Ïit.

Jilovského zajímalo i mûsto. Velmi atrak-
tivní je jeho obraz Hradãany v zimû. Olej
z roku 1914  má i dokumentární hodnotu,
zachycuje totiÏ pohled na panorama Hrad-
ãan z prázdné parcely je‰tû nepostavené
budovy Filosofické fakulty a nov˘ most

Arcivévody Ferdinanda d’Este (pozdûji
MánesÛv), kter˘ byl slavnostnû otevfien
téhoÏ roku - 11. 3. 1914. Vedle nového
mostu je vidût i pfiedmostí s b˘valou láv-
kou, obraz je zaplnûn skotaãícími dûtmi,
celá atmosféra d˘chá klidem a mírem.
Zatím je v‰e v pofiádku, svûtová válka
zaãne aÏ za ãtyfii mûsíce…  Jilovsk˘ má
Prahu evidentnû rád a zachycuje ji i v ãet-
n˘ch pastelech, akvatintách a leptech.
A nejsou to jen ledajaké listy. Barevná
akvatinta Hradãan a Karlova mostu z roku
1908 se mÛÏe kvalitou pomûfiovat  s nej-
lep‰ími praÏsk˘mi listy T. F. ·imona, ale i
ostatní vystavené grafiky s praÏskou téma-
tikou mohou b˘t chloubou kterékoliv sbír-
ky pragenzií. Jednou z dal‰ích oblastí, kde
Jilovského talent získal uznání, byla práce
pro Nové nûmecké divadlo (dnes Státní
opera), kde za své scénické v˘pravy získá-
vá v roce 1931 Státní cenu. 

Opou‰tíme v˘stavu bohat‰í o zji‰tûní, Ïe
v Jilovském nacházíme v‰estrannû nadané-
ho umûlce, kter˘ se suverénnû pohyboval ve
v‰ech etáÏích v˘tvarn˘ch technik. Po této
v˘stavû, která napravuje dlouholetou absen-
ci Jilovského díla v praÏsk˘ch galeriích, uÏ
bude jeho místo v topografii praÏsk˘ch
Ïidovsk˘ch v˘tvarníkÛ opût zaruãeno.

Text: ◗ Milan KALINA

Foto: ◗ Îidovské muzeum v Praze
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SPRAVEDLNOST JE VÍC NEŽ POMSTA 
Simon Wiesenthal zemřel ve věku 96 let

Jak to vše začalo?
Po studiích architektury na praÏském

Vysokém uãení technickém se odstûhoval
do Lvova, kde si zafiídil malou projekãní
kanceláfi a proÏil ãtyfii roky klidného stfie-
dostavovského Ïivota. Tam jej také v roce
1939 zastihla válka a bleskové obsazení
Polska. Jako Îid byl internován ve lvov-
ském ghettu, pozdûji transportován do dal-
‰ích koncentraãních táborÛ. V tábofie pro-
Ïil peklo a jako ãlen komanda „odklízejí-
cího“ mrtvoly se nûkolikrát v zoufalství
pokusil o sebevraÏdu. Nakonec v‰e pfieÏil
a dokonce se po válce se‰el i se svou man-
Ïelkou, která pro‰la obdobnou lágrovou
zku‰eností. PfieÏil, ale zÛstal ze své rodiny
sám naÏivu. Celkem 89 jeho pfiíbuzn˘ch
„vyletûlo komínem“. UÏ tehdy, za lágro-
v˘mi dráty, si Wiesenthal slíbil, Ïe pokud
vyvázne, stane se zástupcem tûch, ktefií
nepfieÏili. Dosáhnout spravedlnosti
a potrestat zlo – to bylo Wiesenthalovo
heslo do dnÛ znovunabyté svobody. Mnozí
vûzÀové chtûli na proÏitou hrÛzu rychle
zapomenout a za ztracené roky v‰e doho-

nit. To Wiesenthal zapomenout nikdy
nechtûl, ba naopak. Jeho pamûÈ se mu stala
pracovním nástrojem. Bûhem nûkolika let
se stal svûtoznám˘m. Za celou dobu svého
pátrání objevil pfies 1 100 váleãn˘ch zlo-
ãincÛ a zaslouÏil se o jejich soudní stíhání
a potrestání. 

Wiesenthal se bránil: Nejsem
„Lovcem nacistů“

Odhalování nacistÛ úspû‰nû pokraãovalo
a „Pfiípad Wiesenthal“ byl pro novináfie
stále víc a víc atraktivní. Nakonec se stalo
ustálen˘m kli‰é oznaãovat Wiesenthala
jako „Lovce nacistÛ“.

To se ov‰em jemu samotnému velmi
nelíbilo a proti tomuto zjednodu‰ení silnû
protestoval.

„Nejsem lovcem nacistÛ, já lovím spra-
vedlnost!“ prohla‰oval a vysvûtloval, Ïe

lovec je zabiják, nezná slitování a pohání
jej pud. Pro lovce je lov cíl, nikoliv pro-
stfiedek. Wiesenthal se domníval, Ïe toto
oznaãení deklasuje jeho práci, znevaÏuje
celoÏivotní ãinnost. Pfiesto se tomuto
oznaãení neubránil a mnoho lidí si jeho
jméno mylnû spojuje s démonem pomsty,
nemilosrdn˘m mstitelem, kterého pohánû-
la neuhasitelná nenávist. 

Wiesenthala nikdo nechce 
Jen naivní lidé se domnívali, Ïe pováleã-

né spojenectví vítûzn˘ch mocností vydrÏí.
Zcela rozdílné ideologie mohly své antipa-
tie potlaãovat jen v okamÏicích bezpro-
stfiedního spoleãného ohroÏení. Spoluprá-
ce v dobû míru se v‰ak ukázala jako
nemoÏná. Nastalo období známé jako „stu-
dená válka“ a b˘valí spojenci zaãali v této
válce hrát i s „nûmeckou kartou“. Váleãné

říjen 2005

·edesát let nahánûlo jméno Simon Wiesenthal hrÛzu a dûs v‰em nacistÛm, ktefií po prohrané válce uprchli z
obsazeného Nûmecka, aby se vyhnuli odpovûdnosti za zloãiny provádûné v celé Evropû. Vût‰ina zloãincÛ ale
zmûnila pouze svou identitu a spokojenû Ïila dál v Nûmecku ãi Rakousku. Tito lidé se samozfiejmû obávali
odhalení a vûdûli, Ïe po nûkter˘ch z nich pátrají orgány zemí, kde váleãné zloãiny páchali, vûdûli, Ïe je to pfie-
dev‰ím izraelská tajná sluÏba MOSAD, která sbírá informace o úkrytech zloãincÛ a vûdûli, Ïe existuje i nûkolik
skupin b˘val˘ch vûzÀÛ, ktefií po sv˘ch muãitelích pátrají také. Tûch v‰ech se báli, ale Simona WIESENTHALA
se pfiímo dûsili. 

Simon Wiesenthal

1908 – narozen v Bučaču (východní
Halič, nyní Ukrajina)

1935 – končí studium architektury
na pražské technice

1936 – 1939 žije a projektuje ve
Lvově

1939 – internován ve Lvově 
v ghettu 

1940 – 1945 různé koncentrační
tábory

1947 – 1954 zaměstnán v americ-
kém Dokumentačním stře-
disku v Linci

1955 – 1961 žije v Izraeli
1961 – zakládá ve Vídni Dokumen-

tační středisko Simona 
Wiesenthala 

2005 – umírá ve Vídni ve věku 96 let 

Simon Wiesenthal spisovatel

1946  – KZ Mathausen (Koncenrač-
ní tábor Mathausen) 

1961 – Ich jagte Eichmann (Proná-
sledoval jsem Eichmanna)

1967 – The Murderers Among Us
(Vrahové mezi námi)

1975 – Der Fall Jaworska (Případ
Kristyny Jaworské)

1989  – Recht nicht Rache (Sprave-
dlnost, nikoliv pomstu)
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zloãiny sice nikdo nepardonoval, ale obû
strany zaãaly vyuÏívat „zku‰eností“

n û m e c k ˘ c h
odborníkÛ a tak
pojednou nebyl
o Wiesenthalova
pátrání takov˘
zájem. I to byl
dÛvod, proã se
muselo první
d o k u m e n t a ã n í
stfiedisko v Linci
po sedmi letech
uzavfiít. Wiesent-

hal odjel z Evropy do Izraele, kde po dobu
pûti let studoval potfiebné doklady a doku-
menty. Teprve pak se opût vrátil do Evro-
py a v roce 1961 zaloÏil ve Vídni Doku-
mentaãní stfiedisko Simona Wiesenthala.

Není Němec jako Němec
Wiesenthal nenávidûl nacismus a nikdo

by mu - po hrÛzách, které byl nucen proÏít
– nevyãítal, Ïe Nûmce nemá rád. Pfiesto
nebyl zaujat˘ a jeho pfiítel Michael Lin-
gens popisuje, jak rozãílil ãleny jednoho
kibucu, kdyÏ prohlásil, Ïe mladí Nûmci
nejsou o nic hor‰í neÏ mladí Izraelci.
S velkou intenzitou pátral po nacistech, ale
s nemen‰ím nasazením pátral i po svûd-
cích, ktefií by pomohli osvobodit esesácké-
ho dozorce z Dachau, protoÏe o nûm
vûdûl, Ïe se choval slu‰nû. V dobû obãan-
ské války, kdyÏ bylo malému Simonovi
dvanáct, rozsekl mu Ukrajinec nohu ‰avlí.
O dvacet let pozdûji mu v tábofie jin˘
Ukrajinec zachránil Ïivot. Wiesenthal si
z toho pro sebe vyvodil závûr: bestialita
není v˘hradní vlastností urãitého národa.
Ani po v‰ech stra‰n˘ch osobních zku‰e-
nostech znásoben˘ch zku‰enostmi sv˘ch
spoluvûzÀÛ se Wiesenthal nikdy nepfiiklo-
nil k principu kolektivní viny. 

Wiesenthal versus Eichmann
Za pár let uplyne pÛlstoletí od senzace,

která zaplnila v‰echny titulní stránky svû-
tov˘ch deníkÛ. Agenti izraelské tajné sluÏ-
by MOSAD unesli z Argentiny jednoho
z nejhledanûj‰ích muÏÛ III. fií‰e a dopravi-
li jej do Izraele. Dne 23. kvûtna 1960
oznámil Izrael, Ïe vrah ‰esti milionÛ ÎidÛ,
nenápadn˘ úfiedník Adolf Eichmann se
bude zodpovídat pfied izraelsk˘m soudem.
Tehdy nikdo netu‰il, Ïe v pozadí úspûchu
Ïidovsk˘ch agentÛ stál Simon Wiesenthal,
kter˘ jim celou dobu pomáhal klíãov˘mi
informacemi. 

KdyÏ se izrael‰tí soudci ptali v procesu
Eichmanna zda se cítí vinen, odpovûdûl,
Ïe nikoliv. „Mûli by se ho zeptat ‰est mili-
onkrát“, poznamenal tehdy Simon Wie-
senthal. Tato poznámka pak obletûla cel˘
svût. 

Wiesenthal versus Mengele
Eichmann vraÏdil perem „od psacího

stolu“ a Dr. Josef Mengele byl jeho poslu‰-
n˘m vykonavatelem. Stál rozkroãen na
osvûtimské rampû a vraÏdil statisíce vûzÀÛ
pouh˘m gestem ruky. Links – rechts, Ïivot
– smrt! To mu ov‰em nestaãilo a tak si
vym˘‰lel ‰ílené „pavûdecké“ pokusy.
Mohl si to dovolit, protoÏe tábor byl pln˘
bezbrann˘ch „pokusn˘ch my‰í“. Jeho
zrÛdné pokusy byly mnohokrát popisová-
ny, lidé ktefií je pfieÏili jsou dodnes tûÏce
postiÏeni. Josef Mengele, kter˘ byl naz˘-
ván „Doktor Smrt“, v‰ak Wiesenthalovi
stále unikal. Nakonec mûl „‰tûstí“ a pou-
hou náhodou se utopil v JiÏní Americe,
kde se celou dobu schovával pfied sprave-
dlností. Jin˘ masov˘ vrah, velitel vyhlazo-
vacího tábora Treblinka, Franz Stangl
Wiesenthalovi neuniknul. V Nûmecku byl
odsouzen na doÏivotí a zemfiel ve vûzení. 

Nepohodlný Rakušan
Traduje se, Ïe si Wiesenthal vybral za

sídlo svého Dokumentaãního stfiediska
VídeÀ proto, aby Raku‰ákÛm pfiipomínal
jejich podíl na ‰oa a také proto, aby ãelil
jejich pokusÛm tuto roli bagatelizovat ãi
úplnû zamlãet. Skuteãn˘m dÛvodem bylo
spí‰e to, Ïe VídeÀ byla v té dobû na „hra-
nici Západu s V˘chodem“, byla sídlem
velkého mnoÏství mezinárodních spoleã-
ností, ale také místem, kde operovaly snad
v‰echny v˘znamné svûtové zpravodajské
organizace. To investigativnímu charakte-
ru Wiesenthalova stfiediska jen vyhovova-
lo. To nicménû nikterak neumen‰uje
rakouskou nevraÏivost vÛãi stfiedisku jako
takovému. Proã tomu tak bylo pochopíme,
kdyÏ nahlédneme do osobních dokladÛ
velitelÛ koncentraãních táborÛ a zjistíme,
Ïe vût‰ina tûchto zloãincÛ mûla rakouskou
národnost. 

Ráj ex-nacistů – Rakousko
Simon Wiesenthal nestál o lacinou pfií-

zeÀ a vyjadfioval se vÏdy jasnû. Îe nebyl
v Rakousku oblíben, pochopíme i z toho,
co publikoval. Ve v˘roãní zprávû svého
Dokumentaãního stfiediska za loÀsk˘ rok
uvedl, Ïe nejvíce novû objeven˘ch nacistÛ,

ktefií nebyli za své váleãné zloãiny
potrestáni, Ïije v Rakousku. ¤editel jeho
stfiediska Efraim Zuroff prohlásil, Ïe jeho
spolupracovníci vypátrali jen za tento rok
166 dosud Ïijících nacistÛ – z toho poãtu
mûlo 60 nacistÛ rakouské obãanství, 40
obãanství USA, 19 obãanství Litvy atd.
Zpráva Rakousku vyãítá, Ïe aãkoliv mûly
pfiíslu‰né úfiady dostatek materiálÛ, neza-
hájily za dvanáct mûsícÛ ani jeden proces.

Wiesenthal a komunismus
„Není svobody bez spravedlnosti“, fiíkával

ãasto Wiesenthal a velmi dobfie vûdûl o ãem
mluví.

Jen samotné vítûzství ve II. svûtové válce
nestaãí, aby demokracie byla plnohodnotnû
nastolena, pokud nebude toto vítûzství dopro-
vázeno akty spravedlnosti. A právû o ty se
Wiesenthal úspû‰nû snaÏil. Nûco hodnotnûj-
‰ího nemÛÏe zapustit správné kofieny, kdyÏ
minulé zlo zÛstalo nepojmenováno, pfiípadnû
bylo pojmenováno, ale zÛstalo nepotrestáno.
Obecn˘ princip viny a trestu neplatí jen pro
zloãince nacistické éry, ale platí beze zbytku
i pro zloãince éry komunismu. Nelze se
domnívat, Ïe na‰e demokracie je v pofiádku,
kdyÏ komunistiãtí zloãinci chodí mezi námi
a odvaÏují se dovolávat demokratick˘ch
vymoÏeností a lidsk˘ch práv. Nikdo nechce
vyvolávat ve spoleãnosti neklid, rozumní lidé
netouÏí po principu reciprocity, nechtûjí
pomstu, ale touÏí po spravedlnosti. Dokud
tato spoleãnost nebude mít svého „Wiesent-
hala“, nikdy nebude oãi‰tûna.

Wiesenthalovo poselství 
do 3. tisíciletí

Wiesenthal se narodil na zaãátku minulé-
ho století a zemfiel na zaãátku nového tisíci-
letí. Kronika jeho Ïivota byla i kronikou
uplynulého století. Pro mnohé mÛÏe b˘t
jeho práce nepochopitelná. ¤íkají si: proã
uÏ nedáme minulosti pokoj. K ãemu je
dobré odhalovat a tahat k soudu osmdesáti-
leté starce? Udûlejme tlustou ãáru! Bude
pokoj. Wiesenthalova celoÏivotní posedlost
spravedlností nás v‰ak varuje, Ïe odhalené,
poraÏené, ale nepotrestané zlo je demorali-
zujícím prvkem kaÏdého národního orga-
nismu a pfii vhodné situaci mÛÏe opût reci-
divovat. A je lhostejné zda se toto zlo bude
naz˘vat neonacismus ãi neostalinismus.

Text: ◗ Milan KALINA

Foto: Centrum Simona Wiesenthala, 

www.wiesenthal.com

Portrét Simona Wiesenthala
a jeho Ïeny Cyly (1936)
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TŘETÍ JMÉNO Část 4. – Midraše

Malý seriál o zákoutích a zákonitostech židovských jmen

Toto pouãení (samo je vlastnû midra‰em)
nacházíme v haggadû pro pesach, ale pÛvod-
nû také v Mechiltû a v jeruzalémském Tal-
mudu. Jen v krátkosti pfiipomenu, Ïe arba
banim (pfiíbûh o ãtyfiech synech) vlastnû jen
zv˘razÀuje to nejpodstatnûj‰í, co poctivû pro-

Ïívan˘ judaismus po nás lidech vyÏaduje –
zvûdomûní kaÏdého na‰eho nadechnutí.
Nelze jen plnit, je dobré si uvûdomit proã.
A k tomu slouÏí otázka. Pfiíbûh arba banim
vypráví o ãtyfiech kategoriích „studentÛ“ –
první je snaÏiv˘ a nadan˘ (talmid chacham),
s ním vût‰inou potíÏe nejsou, protoÏe má
ÏízeÀ po poznání. Druhému je zatûÏko klást
otázky (ten, jakoby pfiímo bezdûky opou‰tûl
shromáÏdûní Jisroele), tfietí je takov˘ prosÈá-

ãek (tam) a poslední je tak maliãk˘, Ïe je‰tû
nedokáÏe otázky klást…

TûÏko soudit, kter˘ typ studenta v lidstvu
pfievaÏuje, ale midra‰ická literatura má ambi-
ce oslovit v‰echny. Proto se v ní setkáváme
s pasáÏemi bezmála pohádkov˘mi, pasáÏe-

mi, které obãas prozrazují
i urãitou tendenãnost, jindy
zrcadlí i dûjinn˘ v˘voj Ïidov-
stva vãetnû jeho mesiá‰sk˘ch
a apokalyptick˘ch tuÏeb
a pfiedstav, ale pfiedev‰ím vyu-
ãují. Nenásilnû, obrazem a pfií-
bûhem.

Zjistit v˘znamy v‰ech biblic-
k˘ch jmen nedá zase tak vel-
kou práci, staãí jen zalistovat
v pfiíslu‰ném biblickém slovní-
ku anebo pfieãíst si pfiíbûh, jak
rodily na‰e pramáti, Jaakovovy
manÏelky Rachel a Lea. Tam
první „midra‰ické“ v˘klady
jmen poskytuje sama bible.
VÏdyÈ proto je Levi zrovinka
Levim, protoÏe ‰Èastná Lea
samou radostí, Ïe to je uÏ její
tfietí kluk, volala – „teì uÏ ke
mnû Jaakov koneãnû pfiilne,
urãitû se pfiipojí! (levijat =
doprovod)“. A kdyÏ se pak
koneãnû doãkala prvního
synka Rachel (sama s „pfie-
zdívkou“ Oveãka) – navíc
podle starého rodového práva
pouze z lÛna své spoleãnice
(anebo otrokynû) Bály,
posteskla si: Koneãnû Sladk˘
poÏehnan˘ rozsoudil (dan =

soud) na‰e spory se sestrou…
Ale to jsou jen pfieklady - prvoplánové

v˘klady biblick˘ch jmen. Zajímavûj‰í je to
tam, kde nás uÏ slovník nechává na pochy-
bách a na jeho místo nastupuje midra‰. Urãi-
tû si vybavíte, Ïe prvním Herodem v biblic-
k˘ch dûjinách se stal farao, kter˘ ve snaze
umen‰it Ïidovskou porodnost nejprve smlou-
val s porodními bábami ·ifrou a Puou, aby
pfii porodech chlapeãky ubezdu‰ily a pomá-

haly na svût jen holãiãkám. Ale protoÏe to
byly Ïeny bohabojné ani je nenapadlo na
nûco takového pfiistoupit, tak nakonec polo-
‰ílen˘ vladafi Egypta nafiizuje v‰echny novo-
rozence muÏského pohlaví pohodit do nil-
sk˘ch kanálÛ. âímÏ se do své o‰atky dostal
i MojÏí‰. Pfiíbûh je znám˘, ale jména tûch
dvou utkví jen málokomu. Midra‰Ûm nejen
Ïe utkvívají, ony je zkou‰ejí komentovat
a vedou ty prost‰í studenty k hlub‰ímu
zamy‰lení. Hebrejské ‰afar znamená krásu
a u‰lechtilost. A paa/ faa zase hlasité zvolání,
prokfiiknutí, ale také schopnost stateãnû si
dupnout. Souvislosti si samozfiejmû musí tal-
mid domyslet sám, ale protoÏe náhoda nee-
xistuje, je docela moÏné, Ïe Ïidovské novo-
rozence v Egyptû nezachránila jenom osobní
stateãnost dvou porodních asistentek, ale
také jakási „u‰lechtilá schopnost ãlovûka
ráznû si  dupnout, kdyÏ je svûdkem blbosti“,
která se v nás humánních bytostech tají.
(Nûkdy aÏ tak silnû, Ïe uÏ skoro není vidût.)

JenomÏe ·ifra s Puou jsou pofiád je‰tû
jak˘msi mini-midra‰em. Klasické midra‰e
zacházejí ãasto je‰tû hloubûji. Danielovo pro-
roctví zaujme ãtenáfie zejména sv˘mi „mene
tekel ufarsim“, akãními pfiíbûhy o „jámû
lvové“ a „ohnivé peci“ a nakonec líãením
ãtyfi podivn˘ch „‰elem“. Jde o natolik akãní
ãtivo, Ïe by studentÛm mohlo uniknout, Ïe se
události konají v Ïidovském exilu, v prostfie-
dí, kde Národu hrozí jedno z nejvût‰ích
nebezpeãí – asimilace. Ke v‰emu dobrovol-
ná. Je pfieci tak pohodlné akceptovat Ïivotní
styl na‰eho okolí. Kdo si mezi tolika dráÏdi-
v˘mi obrazy v‰imne, Ïe Daniel také Ïádá své
protektory, aby smûl dodrÏovat tradici – aby
smûl jíst ko‰er? Od toho je tu midra‰, kter˘
tento detail podtrhne. Daniel totiÏ podle tra-
dice nedostal pouze „obãanské“ asimilaãní
jméno Baltazar (= Baal ochraÀuje) – podob-
nû, jako se to stávalo polsk˘m ÏidÛm donu-
cen˘m ke konverzi (Lutoslawski, Dobrowol-
ski), ale také jméno Hatach. V jeho kofieni
nacházíme hebrejské „utít, rozetnout“…
a midra‰ doslova uvádí: „To proto, Ïe Daniel
neváhal utnout si své muÏství, jen aby nemu-
sel b˘t zasnouben s nûkterou z cizinek…“

říjen 2005

Zcela zvlá‰tní kategorii v˘kladu jmen zachycují midra‰e. Tvofií nejkrásnûj‰í sloÏku Ïidovské náboÏenské literatury.
MoÏná proto, Ïe pfiesnû respektují pesachové pouãení o ãtyfiech synech.
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(i to je proti tradici), ale zároveÀ sv˘m „pro-
roctvím“ pr˘ rozÈal (hetich) v myslích dítek
Jisroele podvûdomé obavy z dominujících
velmocí…

V̆ kladem jména Korach (Chóre) se mid-
ra‰ dopou‰tí dokonce maliãkého kázání. Pfií-
bûh o povstání Chóre známe také ze ‰etnácté
kapitoly knihy Numeri. Chóreho rota tehdy
napadla legitimitu vÛdcÛ Jisroele a tak musel
rozhodnout - dalo by se fiíci „boÏí soud“.
Povstalce nakonec spolkla zemû. Propadli se
do skalního záfiezu – rozsedliny. A hebrejské
kerach skuteãnû znamená záfiez, vrub, roztrÏ-
ku. Ale tóra nás také uãí, abychom sobû neãi-
nili záfiezy, rituální jizvy (kerach), tetuáÏe
a lysiny – to je micva. A spoleãnû s halachou
dospívá k názoru, Ïe v midra‰ickém (pfiene-
seném) slova smyslu, je záfiezem (kerach) na
tûle Jisroele kaÏdá – tfiebas jen názorová roz-
trÏka, podobnû jako právû v pfiípadû Kera-
chovy vzpoury. Tolik záfiezÛ v jednom jedi-
ném jménu.

Nûkdy je ov‰em zapotfiebí vsunout i maliã-
ké tendenãní úpravy. Napfiíklad Mordechaj –
takov˘ hrdina pfiíbûhÛ o vûrnosti vÛãi judais-
mu (jidi‰kajt) a mûl by se jmenovat po cizím
boÏstvu? Po babylonském Mardukovi? To
nepÛsobí dobfie. To nám pak mÛÏe nûjak˘
talmid chacham klidnû namítnout, Ïe uÏ –
podobnû jako Mordechaj – nechce vefiejnû
vystupovat pod “Ïidovsk˘m“ jménem Icik
Lejbl, a Ïe by se na úfiadech docela rád pfied-
stavoval jako Leopold anebo Gottlieb. Na‰-
tûstí tu máme midra‰, kter˘ uãí, Ïe pod v‰ím
tím asyrsk˘m nátûrem se vlastnû skr˘vala
(alespoÀ duchovnû) ryzí jidi‰kajt. VÏdyÈ
jméno Mordoki je pfieci moÏno aramejsky
vyloÏit jako mor doki – tj. nejãist‰í myrrha.
A nakonec takov˘ zpÛsob v˘kladu je vlastnû
docela legitimní. VÏdyÈ kipû neboli ‰ábesde-
klu také fiíkáme arameizovan˘m v˘razem
jarmulka – coÏ pfieci znamená jirat Malka –
dÛstojná úcta (jirat) vÛãi nebeskému Králi
(melech - budiÏ poÏehnán). Mordechaj
a Ester – myrrha a myrta… Asociace uÏ
nechávají midra‰e na kaÏdém ze studentÛ…

Nic není dáno pevnû. Nomen sice mÛÏe
b˘t - podobnû jako v Korachovû pfiípadû -
jakési “omen“, ale vÏdy a za v‰ech okolností
záleÏí na na‰ich vlastních pohnutkách. A také
na tzv. tfietím jménu. Tedy na tom, jak si nás
na základû na‰ich skutkÛ zafiadí na‰e okolí.
Nic není v˘hradnû ãernobílé – dokonce ani
Ïidé v Mea ‰earim. Midra‰ (Ejcha raba 1:3)
uãí: KaÏd˘ z nás má minimálnû tfii jména.
Jedno, které dostal od rodiãÛ, druhé, které
mu pfiifiknou lidé z jeho okolí (Ïe by pfiezdív-
ka? – napfi. Mo‰e Kacef = Mo‰e, fiezník, Art-

hur Pollak = Jehuda Lejb, ten z Polska) a pak
to tfietí, které si dá (díky sv˘m skutkÛm)
sám…

Midra‰ Petirat Mo‰e (MojÏí‰Ûv odchod)
hned ve sv˘ch úvodních pasáÏích uãí
dokonce o sedmi dal‰ích MojÏí‰ov˘ch jmé-
nech. Vedle jména Mo‰e také Chaver, Jeku-
tiel, Jered, Avizenach, Avigdor, Avisoch
a ·emaja. Jménem Chaver (= vztah) mu pr˘
fiíkal jeho tatínek, protoÏe Ïidé v Egyptû,
v obavû, aby se plozením dûtí nepodíleli na
jejich budoucím vraÏdûní, opou‰tûli své
Ïeny a vyh˘bali se tak manÏelskému styku.
Aby se ale mohl narodit mal˘ Moj‰ele,
musel Amram vztah se svou chotí opût
obnovit. Maminka mu ale fiíkala Jekutiel, to
proto, Ïe jí souhrou náhod bylo dopfiáno,
aby se stala svému synáãkovi v paláci
egyptské princezny alespoÀ kojnou. Aharon
otci nikdy nezapomnûl, Ïe se zachoval jako
fiada ostatních tátÛ, a neÏ aby zplodil dal‰í-
ho kluka, radûji ode‰el na pou‰È. To Aharon
povaÏoval za zneuctûní dobrého jména
maminky Jocheved a tak svému bratrovi
fiíkával Avizenach (= táta dûlá ostudu). Ale
díky MojÏí‰ovi se mu naprosto zmûnil Ïivot
ve chvíli, kdy mu vychází v ústrety, kdyÏ se
Mo‰e, rabejnu, vracel (jarad) z pou‰tû, aby
se ujal svého úkolu vyvést lid z duchovního
Egypta. VÏdyÈ tím se stal Aharon zakladate-
lem pokolení kohenÛ! Proto o nûm pozdûji
vÏdycky mluvil jako o Jeredovi. Tuto pfie-
zdívku navíc pfievzal od Mirjam, která
svému mlad‰ímu bratrovi takto fiíkala uÏ od
té doby, co si za‰la (jarad) do rákosí zkon-
trolovat, jak se miminku v ko‰íku vede.
Dûdeãek Kahat – jak uÏ tak stáfií b˘vá pro-
zíravûj‰í – fiíkával vnukovi Avigdor (= otec
ochrání), protoÏe poznal, Ïe skrze MojÏí‰e
se nebesk˘ Otec (avi) ujme poniÏovan˘ch
dítek Jisroele (gader). Ale Jisroel (snad aÏ
na závistivého Koracha) mu pr˘ fiíkával
·emaja ben Natanel – tj. Sladk˘ poÏehnan˘
vysly‰í a podaruje nás Vzácn˘m darem…
Pro nás zÛstane aÏ do Konce dní otázkou,
zda v‰ichni Ïidov‰tí rodiãe, ktefií dávali
sv˘m synÛm jména Jekutiel, Avigdor
a ·emaja, mysleli jen na prvoplánov˘
v˘znam jména, anebo zda znali midra‰
a touÏili tûmito „pfiezdívkami“ dát dítûti do
vínku v‰echny vlastnosti, jimiÏ slynul rabej-
nu Mo‰e…

Je‰tû zajímavûji se pou‰tí midra‰ do v˘kla-
du jména Acha‰vero‰. Zde uÏ se setkáváme
s velice jemn˘m filigránem hebrejského
my‰lení. A také s obecn˘m rysem talmudic-
ké v˘uky: UvaÏuj, vyber si – pokud moÏno
správnû – a dávej do souvislostí! A proto

Acha‰vero‰ (onen král, kter˘ figuruje v pfií-
bûhu o Ester a Mordechajovi) mÛÏe zname-
nat 1/ ach ‰el ro‰, tj. bratr toho hlavního –
potomek Nabuchodonozora, vyplenitele
Jeruzaléma – ov‰em daleko ménû duchovnû
u‰lechtil˘; 2/ cha‰a‰ ro‰ - tj. zamotat hlavu,
zpÛsobit obavy. ProtoÏe Acha‰vero‰ sv˘mi
edikty a sv˘m pov˘‰enectvím, svojí touhou
po vefiejném obdivu a sv˘m tlakem na glo-
balizaci fií‰e pûknû zamotal hlavy dítek Jis-
roele. 3/ podle talmudického traktátu Megi-
la dokonce i „temnotu a poãernalost“ – heb-
rejsky cho‰ech. Kde „temnota“ lehce asoci-
uje beznadûj a „poãernalost“ je Lidu Jisroe-
le velice povûdomá z Písnû písní, jejíÏ mid-
ra‰ vysvûtluje poãernalost jako nevûru tradi-
ci. 

A kdyÏ uÏ jsme se tolikrát dotkli jména Jis-
rael. Co prozradí metoda midra‰Û o nûm?
Z bible víme, Ïe praotec Jaakov zÛstává
pomûrnû dlouho Jaakovem (= tím, kdo se
lepí na paty – hebrejské ekev), protoÏe nejed-
ná vyslovenû zpfiíma – viz jeho akce s kozlí-
mi koÏkami fiízená maminkou Rivkou, kdyÏ
pfii‰li za Jicchakem pro otcovské poÏehnání
prvorozenému synovi. ZÛstává Jaakovem
i ve chvíli, kdy se mu jeho „zápatnictví“
vrací, kdyÏ mu patriarcha Lavan podstrãí
nejprve star‰í dceru Leu, která ve srovnání
s Rachel nebyla tak atraktivní a hrozilo, Ïe
zÛstane na ocet. KdyÏ se Jaakov po svatební
noci s Leou rozãiluje u dvefií Lavanova
stanu, Ïe se cítí b˘t podveden, Lavan mu
s jemnou ironií odpovídá: „My - na rozdíl od
vás - tady nemáme ve zvyku, aby se druho-
rozen˘m dostávalo v˘sad prvorozen˘ch…“

Jisraelem se stává teprve poté, co se pustí
do kfiíÏku s andûlem. MÛÏeme si ten noãní
zápas klidnû pfiedstavit tak trochu barvotis-
kovû. Se supûním, potem a ‰elestem andûl-
sk˘ch kfiídel, ale midra‰ hebrejského
mal_ach (= andûl) znamená také Poslání.
MoÏná Ïe Jaakov zápasil také se sv˘m poslá-
ním, se sv˘m sebepoznáním a teprve tehdy
mu do‰lo ono jisar Kel (= BÛh zvítûzí a bude
panovat), Ïe se rozhodl, Ïe v nûm nadále
nebude panovat neurozená obava a obcháze-
ní pravdy polopravdami, Ïe nechá vítûzit to
lid‰tûj‰tí v nás – svobodu, respekt a toleranci.
Velice podobné slÛvku jisar (= bude pano-
vat), je slÛvko, které potkávám snad na kaÏdé
macejvû po celém svûtû – i‰ ja‰ar (ryzí
a upfiímn˘ ãlovûk). A ãasto mne napadá mÛj
soukrom˘ „midra‰“. Jestli on ten Jisrael není
také v tom, Ïe budeme „ja‰ar Kel“ - upfiímní
k sobû i ke Sladkému poÏehnanému…

◗ Achab HAIDLER

➤
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říjen 200510

V Maiselovû ulici v Praze panovala
trochu ospalá odpolední nálada zaãátku
podzimu,  podtrhovala ji ÏlutooranÏová
barva slunce na horní ãásti budov jedné
fiady domÛ. Protûj‰í strana byla jiÏ ve
stínu. Ve sklech se odráÏelo sluneãní
svûtlo a pfieskakovalo do protilehl˘ch
oken. Dokonce i okna Îidovské radnice,
coÏ zní trochu paradoxnû, dûlala prasát-
ka do skel pfies ulici.

Z ãerstvû omítnuté radnice vy‰el
zamy‰len˘ Jakub a dlouh˘mi kroky
s mírnû pfiedklonûnou hlavou rázoval za
roh k restauraci King Salomon. Nûkoli-
krát musel udûlat velk˘ oblouk, aby se
vyhnul skupinám turistÛ, ktefií tu jako
témûfi kaÏd˘ den lovili záÏitky. Ani ho
nenapadlo, Ïe tak jak kráãí v ãerném
kaftanu, je pro nû pfiíjemn˘m uji‰tûním,
Ïe jsou na správném místû Prahy, kde je
podle zakoupen˘ch informaãních broÏu-
rek  Îidovská ãtvrÈ.

Pfied zmínûnou restaurací pfiecházel
sem tam její majitel zvan˘ Rambo.
S jednou rukou v kapse diskutoval
s k˘msi mobilním telefonem, chvíli se
usmíval a hned zase pfiísnû stáhl oboãí.

Byl velmi peãlivû obleãen a kdyÏ uvi-
dûl pfiicházet Jakuba zastrãil mobil do
kapsy ve vestû.

,,Ten chlap mi tak leze na nervy!“
zvedl oãi v sloup zavalit˘ Rambo ukazu-
je na vestu a podíval se na vysokého
‰tíhlého Jakuba. Oba mladí muÏi stáli
tûsnû u sebe.

,,Co je, ·vábe, vypadá‰ ztrápenû.“
oslovil Jakuba pfiíjmením.

Ten se zvednutím hlavy nadechl,
zavfiel oãi a s mírnû sklopenou hlavou
rychle odpovûdûl: ,,Potfiebuji zoufale
pÛjãit auto na odvoz vûtví na suku.
Letos ji stavím doma. Doufám, Ïe mû
chápe‰.“

,,CoÏe, to si snad dûlá‰ srandu. Moje
auto je na dopravu osob a ne na nûjak˘
tvoje vûtve, vole. Na to si seÏeÀ nûjakej
ÏebfiiÀák nebo co.“

Jakub se zamyslel a zvaÏoval zfiejmû
jak na to: ,,Podívej Rambo, ty ví‰, Ïe
stavût suku je micva. Ty asi letos stavût
nebude‰, viì. Pokud mi tedy pomÛÏe‰
tím, Ïe mi pÛjãí‰ auto, dalo by se to hod-
notit jako plnûní té micvy“.

,,Hele ·vábe, já mám nápad, já se do

t˘ tv˘ suky nechám pozvat, pfiinesu
ko‰er jídlo a mám to doma taky. Ale
auto mi zÛstane ãist˘ a cel˘. Tak ãau,“
zmizel majitel uvnitfi restaurace.

Jakub se otoãil a vracel se zpût. Vûdûl,
Ïe má je‰tû nadûji u Pavla. Vydal se ho
tedy hledat, pro‰el kolem dvou muÏÛ
ochranky do radnice a napadlo ho, jestli
se nemá zeptat také jich.

Hned si to ale rozmyslel a vybûhl do
druhého patra, kde zaÈukal na dvefie
jedné z kanceláfií, na kter˘ch stálo
,,sociální oddûlení“. Sedûla tam jeho
Ïena a konzultovala nûjak˘ problém
s ‰edivou upravenou dámou.

,,Dobr˘ den“ pozdravil zdvofiile
a podle v˘razu své Ïeny poznal, Ïe na
nûj nemá ãas.,,Je tu Pavel?“

,,Jel ke klientce a vrátí se v jednu“,
krátce a jasnû odpovûdûla mladá Ïena
v klobouãku.

,,Dûkuji a nashledanou“, vycouval ze
dvefií Jakub a rovnou vymáãkl Pavlovo
ãíslo v pamûti mobilního telefonu.

,,Nazdar Pavle, prosím tû nemá‰
v nedûli ãas a auto? Potfiebuji odvézt
schach na suku.“

,,MoÏná, Ïe jo, ale musím to je‰tû zjis-
tit. Teì pracuju a nemám bohuÏel ãas“,
odpovûdûl Pavel a bylo jasné, Ïe nechce
b˘t ru‰en. ,,Zítra dopoledne jsem
v bytech u klientÛ, pfiijì na obûd do
·alomu a tam se domluvíme.“

Dal‰í den pfied dvanáctou hodinou
sedûli oba v pfiízemí Îidovské radnice.
Byl pátek, takÏe k obûdu nebylo nic
zvlá‰tního a vût‰ina stolÛ byla neobsa-
zena. V kuchyni mûli plné ruce práce
s ‰abatovou veãefií. 

K Jakubovi pfiistoupil muÏ s aktovkou
v ruce. ,,Doufám, Ïe jste spokojen s vût-
vemi na suku. Vãera jsme je sloÏili
vzadu na dvofie. Levá hromada je pro
obec a pravá pro  ·vábovy. Samozfiejmû
ve stejné kvalitû.“ 

,,Vfielé díky pane Steiner“ zvolal
Jakub nad‰enû ,,hned to jdu prohlédnout
a vyrovnám se s vámi.“  

,,MÛÏu jít s tebou?“ pfiidal se Pavel
a podezfiívavû svra‰til oboãí.

Vy‰li na chodbu a zamífiili k zadnímu
v˘chodu z budovy, kde se za prosklen˘-
mi dvefimi na malém dvorku oba pfiekva-

penû zastavili. Cel˘ prostor byl zaplnûn
popelnicemi, bednami a dvûma velk˘mi
hromadami vûtví z tÛje.

,,Co to je?“ zvolal zoufale Pavel.
,,To je mÛj schach“ pronesl hrdû Jakub

a ukázal vpravo, ,,neboj do auta se to dá
lehko zmáãknout“.

Nedûlní ráno bylo pfiekvapivû chladné
s jasn˘m nebem. Jakub vstal a potichu
se pomodlil. Nechtûl vzbudit svou Ïenu.
Uvafiil si kávu a pfiem˘‰lel jak postupo-
vat pfii stavbû na terasovém balkonû.
Jejich minibyt je ve ãtvrtém patfie
a v domû není v˘tah. Sousedé se roz-
hodnû nedají nazvat tolerantními, ti asi
nebudou chápat dÛvody jeho snaÏení.
Nevûdí nic o uspokojení du‰e, které pfii-
chází po splnûní náboÏenské povinnosti.
Nemohou vûdût o tom, jak krásná by
byla docela malá suka na zastrãeném
dvorku v Jeruzalémû. Se stûnami z roho-
Ïí, pokrytá palmov˘mi vûtvemi, skrze
které je v teplé noci vidût ty nejkrásnûj-
‰í hvûzdy na svûtû.

Ze snûní vytrhl mladého muÏe zvonek
u dvefií. Rychle otevfiel okno a zamával
ke vchodu . Za pár minut ujíÏdûla ãerve-
ná Felicia Combi smûrem k domovu
Jakubov˘ch rodiãÛ. ,,U táty ve sklepû
vybereme pár prken na kostru suky
a moÏná tam objevíme je‰tû nûco, co
mÛÏeme potfiebovat“, pfiem˘‰lel nahlas
Jakub a vedl Pavla do krajního vchodu
jednoho ãtyfipatrového domu v Bfievno-
vû. Sestoupili do podzemí, otevfieli
jedny z mnoha  sklepních dvefií a oba
couvli o krok. Vnitfiní prostor byl zcela
zarovnán rÛzn˘mi vûcmi a navrchu trÛ-
nila satelitní anténa.

Jakub se sehnul a v dolní tfietinû vjel
rukama mezi pfiedmûty, chvíli tam pát-
ral, aÏ vytáhl nûco objemného. ,, Tu pilu
pofiídil táta ve Svazu za velice v˘hodnou
cenu a koneãnû ji na nûco budeme
mr‰ku potfiebovat.“

Pavel pilu chvíli zkoumal a pomalu
pronesl: ,,Tak to sorry baby, je to na pÛl-
coulov˘ prkna.“

Jakub se s tím tûÏko smifioval a tûch
prken, tlust‰ích neÏ pila ufiízne, vytáhl
slu‰nou hromadu.

SUKA V PRAZE 

➤

Maskil_1  30.9.2005  15:39  Stránka 10



tišri 5766

povídka

V poledne uÏ nakládali v Maiselovce
vûtve do auta tak, Ïe je proplétali a pro-
strkovali v‰ude, kde bylo místo mezi
prkny.

,,Hele Pavle, nezapomeÀ, Ïe nám musí
zÛstat místo na ty dfievûn˘ stfie‰ní ro‰ty.“

Pavel nedokonãil nûjak˘ pohyb
a nápadnû pomalu pronesl: ,,Kde ty
ro‰ty má‰?“

,,No, musíme je nûkde koupit. Je nedû-
le a mÛÏeme tfieba do Hornbachu na
âern˘ most. 

Ale rozhodnû nejdfiív vyzvednu upeãe-
nej chleba u Ramba, protoÏe na nûj Iren-
ka ãeká.“

,,Já fakt nevim, proã mi to dává‰ po
kapkách! Kam je‰tû budeme jezdit a co
v‰echno budeme dûlat?“ rozãílil se
Pavel a dost rychle obcházel pfieplnûné
auto.

âlen ochranky, kter˘ stál na chodníku
a pokufioval, se zeptal: ,,Tam chcete

nastoupit je‰tû vy
dva?“

,,Za chvíli, protoÏe
teì jdu pro ãerstvej
chleba. Pavle, neÏ se
vrátím, tak si odpo-
ãiÀ!“ Trpûlivû pronesl
Jakub a dlanûmi jako-
by uhlazoval a nakle-
pával péfiov˘ pol‰táfi.

Chléb v‰ak je‰tû
nebyl dopeãen, takÏe
odjeli s tím, Ïe se pro
nûj vrátí pozdûji.

,,Tenhle rozmûr by
se mûl vejít do auta“
rozhodl Pavel v Horn-
bachu u polic s ro‰to-
v˘m zboÏím. Ale
neve‰el. Na parkovi‰ti
stáli oba muÏi chvíli
bezradnû, neÏ Jakub
zapíchl prst do vzdu-
chu smûrem k nápisu
,,Zakoupen˘ materiál
podle potfieby upraví-
me v zákaznickém
centru“. Po 20 minu-
tách se dopátrali ãlo-
vûka, kter˘ ro‰ty zkrá-
til a koneãnû mohli jet
zpût. K nastupování
a vystupování uÏ zb˘-
valy pouze fiidiãovy

dvefie a jistá ãást prken se upevÀovala
z bezpeãnostních dÛvodÛ aÏ po nastou-
pení spolujezdce. KdyÏ se v tomto stavu
vrátilo auto pfied King Salomon, zaãal
Pavlovi naléhavû vyzvánût telefon
v kapse. ,,Pavle, prosím tû, dej mi man-
Ïela. – Drahou‰ku nevím proã nebere‰
mobil. A kde jste tak dlouho?“  

Jakub po chvilce vracel telefon. ,,Pro-
sím tû, prozvoÀ moje ãíslo, asi mám
mobil pod vûtvema.“

Oba stáli a pozornû naslouchali, kde se
ozve vyzvánûní. K jejich pfiekvapení se
v Pavlovû aparátu ozvalo: ,,Zde je
zákaznické centrum Hornbach, zapo-
mnûli jste si u nás vá‰ mobilní telefon“.

Kolem tfietí odpoledne se pohnulo
nûkolik záclon v oknech zvûdav˘ch
nájemníkÛ. Pozorovali vykládání mate-
riálu pfied jejich domem a mnuli si brady
co z toho asi bude. 

Pfii pfiemisÈování schachu na terasu se

prádelní ‰ÀÛra, kterou k tomu pouÏili,
pfietrhla pouze tfiikrát. Po vytaÏení osmi
vûtví z tfiicetikilové hromady zvolal
Jakub: ,,To staãí!“ Zahledûl se na zbytek
a vymáãkl jakési telefonní ãíslo v pamû-
ti svého mobilu. ,,Nazdar Tome, staví‰
letos suku? Nûco bych moÏná pro tebe
mûl.“

,,To je bezva, Ïe volá‰, ·vábe, právû ti
chceme volat s Jehudou, jestli nepotfie-
buje‰ vûtve. Stavíme v Domovû a máme
jich nûjak moc.“

,,Potfiebuji ‰pagát na upevnûní vûtví na
ro‰ty!“ houkl Pavel pfies dlouhou úzkou
terasu, kde jiÏ na nûkolika prkenn˘ch
podstavcích ve v˘‰i 2,5 metru korunova-
ly tmavozelené vûtve z tÛje celou stav-
bu. 

,,Já doma nic takov˘ho nemám, ale
zeptám se manÏelky.“ Jakub opatrnû
nakoukl do kuchynû.

,,Nemûla bys, drahou‰ku, kus ‰pagá-
tu?“

,,To tedy nemûla“, odpovûdûla Irenka
a podívala se na hodinky.

Jakub na‰el ve skfiíni vysoké boty,
které nosí pfiíleÏitostnû na poráÏky
dobytka. Vytáhl z nich tkaniãky a zeptal
se: ,,Ty vysok˘ ‰nûrovací botky bude‰
je‰tû letos potfiebovat?“

Svátky Sukot probûhly v bájeãné
atmosféfie. V Jakubovû suce se uspofiá-
dalo nûkolik obûdÛ a veãefií pro
hosty.V‰ichni se dobfie pobavili a najed-
li. Dokonce se tam i ti obzvlá‰È zboÏní
vyspali, aby znásobili plnûní micvy
pob˘vat pfii poutním svátku ve stanu.
Dokonce se vydafiilo i poãasí, takÏe
nezmokla v˘zdoba z barevn˘ch krepo-
v˘ch fietûzÛ. 

Sedm˘ den svátkÛ se Jakub spokojenû
rozhlíÏel ze suky po okolí a pfiem˘‰lel
o tom, Ïe by jí nemûl snad ani bourat.
Cítí se v ní tak spokojenû, jakoby ta
dûravá stavba byla sladkou oázou ve
svûtû plném útrap vyhnanství. 

Pohled mu padl na zahradu, kde leÏela
hromada nepouÏit˘ch vûtví. Napadlo ho,
Ïe za pár mûsícÛ aÏ napadne a zase
zmizí sníh, bude potfiebovat dfievo na
táborák Lag Ba-Omer.

Ale to uÏ je dal‰í pfiíbûh.     

Text: ◗ Rút SIDONOVÁ

Ilustrace: ◗ Lucie LOMOVÁ

➤
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Kapitola o sãítání zahrnovala zmínku
o tom, Ïe sãítání Ïidovsk˘ch rodin z let
1799 a 1811 vyústilo v poÏadavek sepsat
Knihy Ïidovsk˘ch familiantÛ. Evidence
Ïidovského obyvatelstva zachycená ve
zmínûn˘ch dvou Soupisech ÏidÛ nebyla
patrnû pro vykonavatele diskriminaãní
politiky dostateãná a tak roku 1823 vyda-
lo ãeské zemské zastupitelstvo nafiízení,
aby byly vedeny tzv. Knihy Ïidovsk˘ch
familiantÛ. V âechách byly knihy zave-
deny v uniformním stylu, zatímco na
Moravû mûly volnûj‰í podobu. 

Ve své dobû tato sbírka slouÏila jako
pfiehled, kolik Ïije v âechách a na Mora-
vû rodin s povolením na základû famili-
antského zákona (1726). Ve formû stro-
hého zápisu je tak zachyceno drama,
které zaÏívaly Ïidovské rodiny v âechách
a na Moravû po dobu jednoho a pÛl sto-
letí. Za zmínku stojí, Ïe v ostatních ãás-
tech Habsburského soustátí nebyly tyto
familiantské redukce zavedeny. Také
proto mûla fiada rodin v âechách a na
Moravû pfiíbuzné napfi. v tehdej‰ích
Uhrách ãi Benátském království. Tam
totiÏ odcházeli nûktefií z tûch synÛ famili-
antsk˘ch rodin, ktefií nemûli to ‰tûstí
narodit se jako prvorození. 

Pojem “familianta“ je na stránkách
Maskilu i v jiné literatufie ãasto zmiÀo-
ván, a tak se domnívám, Ïe je jeho obsah
dostateãnû vyjasnûn. Dovolím si pfiesto
je‰tû urãité doplnûní. Pojem “familiant“
totiÏ existoval i v neÏidovské populaci,
mûl v‰ak odli‰n˘ v˘znam. Zatímco
“Ïidovsk˘ familiant“ bylo oznaãení drÏi-
tele povolení k pobytu a k zaloÏení rodi-
ny, v neÏidovské populaci oznaãoval
tento termín toho, kdo dostal v dobû Raa-
bovy pozemkové reformy, tzv. „raabiza-
ce“ (1770-1790), pfiibliÏnû tfii hektary
pÛdy. Familianty, neboli drÏiteli nového
ãi téÏ “raabizaãního“ gruntu, se tehdy
stali vût‰inou bezzemci, my‰leno kfies-
Èan‰tí bezzemci.

Pro dne‰ní bádání tak na pozadí diskri-
minaãního tlaku vznikl unikátní soubor
rodopisn˘ch údajÛ. Navíc slouÏí Knihy
Ïidovsk˘ch familiantÛ - spolu se Soupisy
ÏidÛ - jako alternativa v pfiípadech, kdy
chybí star‰í Ïidovské matriky, aÈ uÏ origi-

nální ãi tzv. katolické duplikáty. Jak
v praxi vypadají Knihy Ïidovsk˘ch fami-
liantÛ? Co se t˘ãe ãesk˘ch krajÛ, jde
o kolekci 159 knih formátu A3, zachycu-
jících zemské familianty v 16 ãesk˘ch
krajích a 25 knih stejného formátu,
zachycujících familianty ve ãtvrtích
praÏského ghetta. Stejnû jako v pfiípadû
SoupisÛ Ïidovsk˘ch rodin, existuje
i k fondu Knihy Ïidovsk˘ch familiantÛ
archivní inventáfi obsahující místní rejst-
fiík pro zemské familianty a abecední rej-
stfiík praÏsk˘ch Ïidovsk˘ch familiantÛ,
a fiada podkladÛ uloÏen˘ch ve fondech
Îidovské komise a âeského místodrÏitel-
ství. Pro úplnost je tfieba dodat, Ïe Knihy
Ïidovsk˘ch familiantÛ Moravy jsou ulo-
Ïeny porÛznu v poboãkách moravsk˘ch
zemsk˘ch (=ústfiedních) archivÛ, pfiípad-
nû v archivu Îidovského muzea v Praze.

Samotné zápisy sbírky z âech jsou
vlastnû jednoduch˘m pfiehledem rodové
linie vlastnící statut familianta, a to v‰e
na dvoustranû knihy z konkrétního pan-
ství a pfiíslu‰né obce. KaÏd˘ ze zápisÛ
zahrnuje ãíslo familijního listu v rámci
panství, familijní ãíslo v rámci obce,
jméno titulního familianta, jména jeho
rodiãÛ, tj. jeho otce familianta a matky,
datum svatby, respektive datum, kdy mu
bylo udûleno svatební povolení,
a seznam jeho synÛ vãetnû data jejich
narození. Na téÏe stranû pak pokraãuje
tent˘Ï v˘ãet údajÛ rodiny prvorozeného
syna, a to ãasto “do repete“, tedy zápis
pokraãuje v osobû dal‰ího familianta
v pofiadí, tj. pravnuka prvého zmínûného
familianta. Titulní zápis familianta ãasto
obsahuje i jeho “pfiedchozí“ jméno, napfi.
Moises Adler, “früher“ (dfiíve) Moises
Josef. Obãas lze ov‰em najít i rodopisnû
komplikovanûj‰í zápisy typu Josef Mül-
ler, “sonst“ (nûkdej‰í) Aron Pick.
V nûkter˘ch pfiípadech je jako familiant,
nebo lépe jako hlava rodiny, uvedena
vdova po nositeli familijního listu a její
synové. Ostatek zápisu je v klasickém
stylu - familiantem se v dal‰í generaci
stává její prvorozen˘ syn. 

Není smyslem této stati vyãerpat v‰ech-
ny moÏné zápisy v knihách; za zmínku
v‰ak stojí to, Ïe je obãas v titulním zápisu

uvedeno pÛvodní místo,
odkud familiant do obce
pfii‰el. Tato informace je
dÛleÏitá pro kontinuitu dal-
‰ího bádání do minulosti.
Není take Ïádnou vyjím-
kou, Ïe zápis jedné rodiny
familianta konãí poznám-
kou “keine sohne“ (Ïádní
synové) a zápis pokraãuje
na téÏe stranû osobou,
která familijní list novû
získala. Co v‰e se dehráva-
lo za strohou poznámkou
“nachfolgen“ (následující)
se lze dohadovat. Popis

zápasu o získání takové licence “mimo
pofiadí“ je dostateãnû dramaticky popsán
napfi. v knize ·imona Welse “U BernátÛ“
ãi v povídce Vojtûcha Rakouse o Aronovi,
druhorozeném synovi.

Podobnû jako Soupisy ÏidÛ jsou
i Knihy Ïidovsk˘ch familiantÛ pfies svou
formální strohost zdrojem mimofiádnû
dÛleÏit˘ch údajÛ. VytûÏit patfiiãnû tento
zdroj znamená intepretovat zachycené
údaje na pozadí historick˘ch souvislostí
a na základû informací získan˘ch
z jin˘ch dokumentÛ. Zatímco na stranû
A kaÏdé z knih jsou zachyceny dvû aÏ tfii
generace rodin prvorozen˘ch synÛ, na
stranû B je uvedena fiada vedlej‰ích
údajÛ. Z vedlej‰ích údajÛ je to datum
úmrtí familianta (tuto informaci lze ostat-
nû ãasto najít i v matrice zemfiel˘ch),
a také - coÏ je mnohem dÛleÏitûj‰í - osud
ostatních synÛ. To jsou unikátní informa-
ce, které neposkytne Ïádn˘ z matriãních
dokumentÛ. MÛÏeme se tak doãíst, kde
druh˘, tfietí ãi ãtvrt˘ syn získal - pokud
byl úspû‰n˘ - svÛj familijní list, a to ãasto
i na jiném panství ãi dokonce v jiném
kraji. Odkaz uvádí ãasto stránkování
v patfiiãné knize Ïidovsk˘ch familiantÛ.
Dále lze pfiípadnû nalézt informaci, zda
emigroval, kdy a kam, nebo zda vstoupil
do armády ãi konvertoval ke katolickému
náboÏenství. Obãas lze rovnûÏ najít
poznámku, Ïe dostal mimofiádné povole-
ní ke sÀatku jako provozovatel fiemesla
(fiezník, ‰vec, sklenáfi, atd.), a to nikoliv
jako familiant. ➤

Popis zápasu
o získání famili-
antského ãísla
“mimo pofiadí“
je dostateãnû
d r a m a t i c k y
popsán napfi.
v knize ·imona
Welse “U Ber-
nátÛ“

ÚVOD DO ŽIDOVSKÉ GENEALOGIE VI.
(závěr)
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Kombinace údajÛ z Knih Ïidovsk˘ch
familiantÛ a údajÛ ze SoupisÛ ÏidÛ umoÏ-
Àuje provádût syntézu rodopisn˘ch dat.
A to na prÛseãíku vertikální ãasové linie
Knih Ïidovsk˘ch familiantÛ, tj. dvou aÏ
tfií po sobû jdoucích generací rodin prvo-
rozen˘ch synÛ a horizontální ãasové linie
jednotliv˘ch SoupisÛ. Syntézu dat lze
provádût nejen jako ãasové propojení
následujících generací a pfiíbuzensk˘ch
vûtví, ale rovnûÏ pro ovûfiení dal‰ích
dÛleÏit˘ch údajÛ, jako je získání ãi
zmûna pfiíjmení, migrace rodinn˘ch pfií-
slu‰níkÛ, aÈ uÏ v rámci ãesk˘ch zemí,
v rámci habsburské monarchie ãi do
zámofií, atp.

Dále se kupfiíkladu nabízí logická otáz-
ka, v jaké proporci v âechách Ïily rodiny
tzv. Ïidovsk˘ch familiantÛ a rodiny tzv.
„schutzjuden“ (chránûní Ïidé). Pojem
„chránûní“ poukazuje na nutnost platit
vrchnosti za „ochranu“, tedy do jisté míry
platit místnímu feudálovi za doãasné (!)
právo pobytu a moÏnost uzavfiít manÏel-
ství. Tyto dvû statutovû odli‰né kategorie
se v˘raznû pfiekr˘valy - pfiitom studium
matrik poukazuje jasnû na to, Ïe ne v‰ich-
ni „schutzjuden“ byli souãasnû familianty.
Porovnání prost˘ch poãtÛ rodin ze Soupi-
sÛ s poãty rodin z Knih Ïidovsk˘ch fami-
liantÛ by bylo demograficky i jinak zají-
mavé. 

Co dodat závûrem této ‰estidílné rodo-
pisné v˘pravy? Îidovská genealogie má
svá pravidla a prameny podobné neÏidov-
ské genealogii, ale má také urãitá specifi-
ka, vyjádfiená v dokumentech typu Soupi-
sÛ ÏidÛ a Knih Ïidovsk˘ch familiantÛ.
Poslednû jmenované prameny odráÏely
úsilí v˘raznû omezit rozvoj Ïidovské
populace v ãesk˘ch zemích, respektive
udrÏet poãet Ïidovsk˘ch rodin v ãesk˘ch
zemích na úrovni roku 1724. MÛÏeme-li
vûfiit pramenÛm, pak lze uzavfiít konstato-
váním, Ïe drastická opatfiení vposledku
zabránila úplnému vypovûzení, a Ïe “‰edá
je v‰echna teorie, zelená je barva Ïivota“:
v období 1754-1849, tj. období “úfiedního
antisemitismu“, se poãet ÏidÛ na Moravû
zdvojnásobil a v âechách ztrojnásobil. 

◗ Julius Müller

Toledot - centrum pro rodopisná studia, Praha

PouÏité prameny:◗ Mrázková, L.: Inventáfi

k fondu Knihy Ïidovsk˘ch familiantÛ (HBF),

Státní ústfiední archiv, 

Praha 1960 

➤

Poprvé v Ostravû se vystavují
obrazy ostravského rodáka Davida
Friedmanna (1893 - 1980 USA),
které zahrnují jeho tvorbu pfiedvá-
leãnou, ale také pováleãnou, která je
ovlivnûna jednak vlastními záÏitky
z koncentraãních táborÛ a ztrátou
manÏelky a dcery v plynov˘ch
komorách Osvûtimi, jednak hornic-
k˘m prostfiedím západních âech. 

V̆ stava, kterou pfiipravilo Ostrav-
ské muzeum spolu s Krajsk˘m
muzeem v Sokolovû, za spolupráce
s Friedmannovou dcerou Miriam,
která Ïije v USA, mûla pod zá‰titou
Generálního konzula Polské repub-
liky a Îidovské obce v Ostravû ver-
nisáÏ 22. záfií.

Umûlec, vefiejnosti âeské republi-
ky nepfiíli‰ znám˘, studoval na Aka-
demii umûní  v Berlínû, kde po stu-
diích rovnûÏ Ïil, tvofiil a vystavoval
svá díla aÏ do doby, kdy se v hitle-
rovském Nûmecku  stali Ïidov‰tí
umûlci neÏádoucími. Po pfiíchodu
do Prahy v roce 1938 staãil je‰tû namalovat 36 dosud znám˘ch portrétÛ  v˘znamn˘ch osob-
ností, mezi nimi i portrét Dr. Franze Kahna, v˘znamného sionistického ãinitele v pfiedvá-
leãném âeskoslovensku. Obrazy jsou ve sbírkách Beit Terezín a Îidovského muzea Praha. 

Po návratu z koncentraãního tábora jsou  jeho novû vytvofiená díla jednak odrazem osob-
ního proÏitku holocaustu, jednak snahou o zachycení Ïivota horníkÛ na západû âech,
v okolí Habartova. Zejména obrazy inspirované zku‰eností z období holocaustu jsou ve sbír-
kách YAD VASHEM v Jeruzalémû, v Muzeu holocaustu ve Washingtonu a ve sbírkách
muzea na území b˘valého koncentraãního tábora Osvûtim. Nejv˘znamnûj‰ím dílem, spja-
t˘m s Friedmannov˘m rodn˘m mûstem, je kolekce portrétÛ svûtovû znám˘ch ‰achistÛ, jako
na pfiíklad Dr. Emanuela Laskera, Rudolfa Spielmanna, Efrima Bogoljubova a Akiby Rubin-
steina, ktefií se ve dnech l.-18. ãervence 1923 zúãastnili mezinárodního ‰achového turnaje
v Moravské Ostravû. Pokud budete mít cestu do Ostravy, mÛÏete v˘stavu nav‰tívit aÏ do 31.
prosince leto‰ního roku. Koná se v Ostravském muzeu (Masarykovo námûstí 1) a otevfiena
je ve v‰ední dny od 9 do 17 hodin a o víkendu od 9 do 13 hodin.

◗ Michal SALOMONOVIâ 

Portrét malífie  z r. 1930

David Friedmann: 
Šachový turnaj 

v Moravské Ostravě, 1923

MOC OBRAZŮ A STRACH REŽIMU

Galerie Millenium (Tržiště 5, Praha 1) vystavuje od 6. října t.r. fotografie Jürgena
RITTERA z bývalé německo – německé hranice. Výstava velmi působivě doku-
mentuje, jak hranice uprostřed Německa rozdělovala rodiny, krajinu, vesnice i ulice
od Baltu až po Fichtelgebirge. Více než šedesát fotografií je dokumentem mapují-
cím existenci hranice až k jejímu otevření v roce 1989. Výstava bude otevřena do
6. listopadu.

výstavy
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reportáž

SUDETŠTÍ NĚMCI FINANCUJÍ
přípomínku českých obětí holocaustu

Ve dnech 10. aÏ 17. záfií probûhl v Krno-
vû jiÏ 11. roãník tradiãního âesko-nûmec-
kého t˘dne. 

Rodáci z tehdej‰ího okresu Krnov, vysíd-
lení v letech 1945 - 46 do Nûmecka
a Rakouska, pfiijeli i se sv˘mi rodinami.
Organizátory T˘dne jsou Slezsk˘ nûmeck˘
svaz v Krnovû a Mûsto Krnov. 

V pondûlí 12. záfií se sudet‰tí Nûmci
zúãastnili pfiedná‰ky Hildegondy M. Rijk-
senové v budovû krnovské synagogy. Téma-
tem bylo „SouÏití âechÛ, NûmcÛ a ÎidÛ
v ãesk˘ch zemích“. Rijksenová, nizozem-
ská evangelická duchovní pÛsobící v Olo-
mouci, odsoudila názory tûch, ktefií nechtûjí
diskutovat o minulosti. ¤ekla mimo jiné:
„Chtít zapomenout prodlouÏí exil, jen
pamatovat vede k osvobození. Chceme-li
dosáhnout porozumûní, mûli bychom vedle
nutné diskuze o faktech pfiedevsím b˘t
ochotni naslouchat pfiíbûhÛm bolesti dru-
h˘ch.“ Dr. Rijksenová nav‰tívila jiÏ 20 mûst
Moravy a ãeského Slezska s v˘stavami
Deník Anny Frankové a Pfiíbûh terezín-
sk˘ch dûtí, pfiiãemÏ v kaÏdém strávila
v prÛmûru tfii t˘dny a po celou dobu vedla
pfiedná‰ky pro Ïáky a studenty o hrÛzách
holocaustu, o tom, jaké je to b˘t „jin˘“
a o moÏnostech, jak spolu Ïít ve vzájemné
úctû.

Mezi rodáky, ktefií se sjeli do Krnova, byl
také Helmut Irblich ze Schweinfurtu. Jako
patnáctilet˘ pro‰el ãesk˘m koncentraãním
táborem pro Nûmce. V Ïivé pamûti mu
zÛstala pfiíhoda z Krnova, kdy tzv. „partyzá-
ni“ umuãili asi ãtyfiicetiletého muÏe a Hel-
muta pfiinutili, aby se díval. Jeho otec Franz
Irblich, zachránce budovy synagogy, byl
majitelem známé krnovské stavební firmy.
ZároveÀ byl radním. Syn Helmut vypráví:
„Starosta svolal zasedání rady, na kterém
pfieãetl tajnou depe‰i z Berlína, Ïe mají zni-
ãit synagogu. MÛj otec v‰ak navrhl podvod,
a ten byl jednomyslnû schválen: Vypálili
smuteãní síÀ na Ïidovském hfibitovû, kterou
pfied nacisty vydávali za synagogu, zatímco
ze skuteãné synagogy byly odstranûny
Ïidovské symboly a pfiimalován nápis TrÏ-
nice. Jako mal˘ kluk jsem se ‰el podívat na
práci dûlníkÛ. Motivem jednání mého otce
byla úcta k BoÏímu stánku, ostatnû podob-
nû kdysi Krnované zachránili cvilínsk˘

poutní kostel, jehoÏ zru‰ení nafiídil císafi
Josef II.“

Helmut Irblich vzpomíná také na svého
Ïidovského spoluÏáka Hanse Bellaka, syna
majitele druhé nejvût‰í textilky v Krnovû:
„Byli jsme dobr˘mi kamarády, ale jednoho
dne z niãeho nic do ‰koly uz nepfii‰el. Poz-
dûji jsem se dozvûdûl, Ïe celá rodina utekla
do Anglie a tak na‰tûstí pfieÏili“. Irblich se
rozhodl zakoupit místo v lavicích krnovské
synagogy v rámci projektu „70 míst - 70
osudÛ“. Lavice z roku 1897 zachránûné ze
zniãené olomoucké synagogy budou insta-
lovány v sále synagogy v Krnovû a na kaÏ-
dém ze 49 sedadel bude cedulka se jménem
jedné z asi tfií stovek obûtí holocaustu

z Krnovska a Bruntálska. Irblich konkrétnû
zaplatil pfiipomínku Fritze Geiringera, maji-
tele paláce Silesia na Mikulá‰ské ulici, kter˘
byl umuãen v koncentraãním tábofie
v Dachau. Shodou okolností s Dachau sou-
visí i obraz cvilínské madony, kterou Irblich
z Nûmecka pfiivezl a vûnoval arcibiskupu
Graubnerovi. Tento obraz nechal svému pfií-
teli do tohoto tábora propa‰ovat biskup Nat-
han, jenÏ za války sídlil v dnes polském
mûsteãku Branice a zaloÏil tamní léãebn˘
komplex. 

Sudet‰tí Nûmci si koupili celkem ãtyfii
místa. Jedním z dárcÛ je i Kurt Schmidt,
pfiedseda krnovského krajanského sdruÏení
v Nûmecku a b˘val˘ stfiedo‰kolsk˘ uãitel
Ïijící ve Wilhelmshavenu u Severního

mofie, iniciátor a hlavní organizátor âesko-
nûmeck˘ch t˘dnÛ, jenÏ perfektnû mluví
ãesky. „Zvolil jsem si Hanse Chlupaceka,
syna krnovského továrníka. Pravdûpodobnû
ho zastfielili nacisté pfied evakuací Krnova.
Pfiedtím jej nechali hloubit zákopy. Nebyl
v koncentráku, protoÏe byl ze smí‰eného
manÏelství. Jeho otec byl sudetsk˘ Nûmec,
matka Îidovka. MÛj otec mûl hostinec na
Cvilínû a já si jako kluk vzpomínám, Ïe
k nám Chlupacekovi za války chodili a otec
je tajnû hostil v zadní místnosti,“ fiekl Sch-
midt.

Dvû z rodaãek se nûkter˘ch akcí zúãast-
Àují v krojích, jedná se o ãilé babiãky Irmt-
raud Klein a Margarethe Kaller. Obû byly
v mládí vysídleny do v˘chodního Nûmecka,
odkud se jejich rodinû pozdûji podafiilo
utéct. Traudl Kleinová dnes Ïije v bavor-
ském Beutelsbachu, kde se vûnuje ‰ití hor-
noslezsk˘ch lidov˘ch krojÛ a uchovávání
dal‰ích sudetonûmeck˘ch tradic. Její sestra
Margarethe Kaller Ïije v kanadské provincii
Britská Kolumbie. Po smrti manÏela se na
ãas stáhla do ústraní a Ïila dva roky s Esky-
máky, pfieb˘vala dokonce v iglú. Krátce
pfied návstûvou Krnova podnikla dvoumû-
síãní dobrodruÏnou cestu po ãínském Tibe-
tu. Obû babiãky pfiekypují energií a dobrou
náladou. Moc jim chutná ãeská kuchynû,
která je s tou sudetonûmeckou témûfi iden-
tická: „V krnovském náfieãí se povidla fiek-
nou Povidl, buchty Buchtel, ‰vestky
Zwetschken atd.,“ svûfiila se usmûvavá sta-
fienka.

Nûktefií krnov‰tí Nûmci opustili mûsto
pfied jeho pfiipojením k ¤í‰i v roce 1938.
Napfiíklad synovec posledního pfiedváleãné-
ho (sociálnû-demokratického) starosty
Krnova Richtera bojoval v ãeskolovenské
exilové armádû ve Velké Británii proti
nacistickému Nûmecku. Jako letec sestfielil
i messerschmitta. Do odsunu v letech 1945-
56 byli zahrnuti i bojovníci proti nacismu,
nûmeãtí sociální demokraté a nûmeãtí
komunisté. Rozdíl byl pouze v tom, ze tzv.
antifa‰isté si mohli s sebou vzít ve‰ker˘
movit˘ majetek, ti ostatní jen pár osobních
vûcí.

◗ Pavel KUâA

Margarethe Kaller, Kurt Schmidt a Irmtraud Klein
(zleva doprava) v lavicích krnovské synagogy
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Za „román faktu“ by se dal
oznaãit literárnû zpracovan˘
pfiíbûh Ïidovské lékafiky a jejích
dûtí v nacistickém Nûmecku,
kter˘ je zaloÏen na autentick˘ch
dopisech, náhodnû pfied nûkoli-
ka lety nalezen˘ch. MARTIN
DOERRY jej nazval MÉ
ZRANĚNÉ SRDCE -
ŽIVOT LILLI JAHNOVÉ
1900 -1944 (Vydal Prostor,
pfieloÏila Hana Linhartová).
·v˘car Doerry knihu psal o své
babiãce, je synem Ilse, nejstar‰í
dcery Lilli Jahnové.

Základním stavebním kame-
nem emotivního textu je více neÏ 570 dopisÛ a dal‰í osobní
i úfiední dokumenty. Lékafiãiny ãtyfii dcery i syn Gerhard dali
k dispozici dopisy psané matce v dobû jejího vûznûní v pracov-
ním tábofie v Breitenau, posbírali ostatní dopisy, dokumenty
a fotografie rodiãÛ, navíc autorovi, narozenému r. 1956, vyprá-
vûli záÏitky ze svého mládí, chybûjící kamínky do mozaiky
dodaly mûstské archivy.

Z dopisÛ jsou pouÏity mnohdy jen v˘Àatky ãi dokonce jednot-
livé citáty, dokreslující co nejpfiesvûdãivûji Ïivot paní Lilli, naro-
zené na poãátku 20. století v Kolínû nad R˘nem. Líãí její krátkou
praxi, neãekan˘ rozvod s manÏelem-protestantem roku 1942,
zatãení gestapem v polovinû roku 1943 aÏ po její deportaci do
Osvûtimi-Birkenau, kde v ãervnu 1944 zahynula. Jen náhodou se
její dûti zachránily. Vûrné vylíãení stavu spoleãnosti v první
polovinû dvacátého století patfií mezi cenné klady této knihy.

Pfiekvapením je renesanãní
sbírka pfiíbûhÛ, jejíÏ cel˘ název
zní: MAJSEBUCH ANEB
KNIHA JIDIŠ LEGEND
A PŘÍBĚHŮ, jak ji roku
5362/1602 vydal v Basileji
JAAKOV BAR AVRA-
HAM, knihkupec a korektor
v tiskafiské dílnû. Jak pí‰e pfie-
kladatel, vydavatel a redaktor
nakladatelství ARGO Jindfiich
Vacek, stala se kniha legend
sama legendou. Zachovala se
jen v nûkolika v˘tiscích
a dosud chybûl její moderní
pfieklad. Obsahuje 157 krátk˘ch povûstí, legend ãi nauãn˘ch pfií-
bûhÛ. Autorsk˘m zámûrem bylo hebrej‰tinû ãi aramej‰tinû
neznalému publiku pfiiblíÏit prastaré pfiíbûhy pfievyprávûním do
jidi‰. První díl tvofií pfiíbûhy vycházející z Talmudu a midra‰Û,
v díle druhém budou navazovat stfiedovûké nûmecké legendy
a pfiíbûhové motivy ãerpané z jin˘ch evropsk˘ch okruhÛ.

Majsebuch, pfieveden˘ do ãeského jazyka z francouz‰tiny, pfii-

ná‰í rozko‰nou ãetbu plnou vtipu, moudrosti i mravouãn˘ch
v˘znamÛ, které si mûl renesanãní ãtenáfi z pfiíbûhÛ odnést. Lze si
jen pfiát, aby vydání druhého dílu brzy následovalo.

KNIHA SVĚTEL moderního klasika americké Ïidovské lite-
ratury CHAIMA POTOKA vychází v nakladatelství ARGO
v pfiekladu Katefiiny Novotné. Dûj se odehrává na pozadí korej-
ské války a po jejím skonãení,
tedy v 50. letech. Psychologicky
dÛkladnû vykreslené postavy
procházejí sloÏit˘mi Ïivotními
situacemi, fie‰í se tu i vztah
k náboÏenství pfiedkÛ, ztrácení
i nalézání víry a dal‰í závaÏné
intelektuální otázky. Ústfiední
postavou je Ger‰on Loran, kter˘
pfii‰el v osmi letech o oba rodi-
ãe, kdyÏ se pfii náv‰tûvû Palesti-
ny v roce 1937 náhodnû dostali
do pfiestfielky. Vychovávali ho
teta se str˘ãkem, zboÏní Îidé,
ktefií ho posílali do náboÏen-
sk˘ch ‰kol. Za války proÏije
dal‰í traumatick˘ záÏitek, kdyÏ jeho bratranec-pilot zahyne ve
stíhaãce. Ger‰onÛv Ïivot je fiadou tragedií okle‰tûn o bûÏné
radosti a hrdina pfiíbûhu musí své místo ve svûtû pracnû hledat.

Studie KATEŘINY ČAPKOVÉ ČEŠI, NĚMCI, ŽIDÉ
nese podtitul: Národní identita ÎidÛ v âechách 1918-1938. Sle-
duje dÛleÏitou a ãasto i kontroverzní otázku - jak vlastnû defino-
vat Ïidovství? Shrnuje a analyzuje zde známé polemické inter-
pretace tohoto tématu, úvahy,
zda jsou Îidé národem, speci-
fick˘m etnikem, anebo „pou-
h˘m“ náboÏensk˘m uskupením
ãi vyznáním.Tyto otázky vyvo-
lávaly po vzniku âSR a za
první republiky boufilivé disku-
se, s nimiÏ nás autorka studie
peãlivû seznamuje. Cenné je
srovnání situace sionistického
a asimilaãního hnutí u nás
a v Polsku, Rakousku a Nûmec-
ku.

Katefiina âapková, která se
zab˘vá dûjinami ÎidÛ ve stfied-
ní Evropû v 19. a 20. století,
pfiedná‰í moderní Ïidovské dûjiny na New York University
v Praze. Její uÏ‰í specializací jsou Ïidov‰tí uprchlíci v âeskoslo-
vensku ve 30. letech dvacátého století.

Knihu, která má bohat˘ ilustraãní i poznámkov˘ aparát, vyda-
la Paseka ve spolupráci s Nadací Îidovského muzea v Praze.

◗ Lubor FALTEISEK

tišri 5766

LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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VraÈme se zpût do 18. století, do
Frankfurtu, kde se roku 1762 narodil do
prÛmûrnû vzdûlané Ïidovské rodiny
chlapec Mo‰e. Jak uÏ to u slavn˘ch
rabínsk˘ch osobností b˘vá, rodí se buì
o ‰abatu, nebo lépe na Pesach a k naro-
zení je vÏdy vázána nûjaká v˘znamná
událost - proroctví, hrozba pogromu, ãi
vyhnání atp. Inu, Mo‰e se narodil
v pátek odpoledne a vrchní frankfurt-
sk˘ Rabín Avraham Abusche mu proro-
koval slávu.

KdyÏ byl chlapec mal˘, vodili ho
rodiãe do chederu tak, jako ostatní
chlapce se závojem pfies oãi, aby neby-
la kaÏena ãistota jeho du‰e. JelikoÏ
Îidé Ïili ve Frankfurtu jiÏ od 12. stol.
a od roku 1462 byli getoisováni
v Judengasse, ulice byla ‰pinavá, plná
chudiny, prostitutek a podivn˘ch exi-
stencí. Sama ulice vypadala, se sv˘mi
ve Frankfurtu jedin˘mi pûti aÏ ‰estipat-
rov˘mi domy, jako temn˘ kaÀon.

KdyÏ byly Mo‰emu 4 roky, dostal
první facku, a to v chederu od svého
uãitele. Facka to byla v˘znamná, nedo-
stal ji totiÏ za nepozornost ãi vyru‰ová-
ní, ale za touhu po vûdûní a chápání.
Mo‰e se ptal na pasáÏ z Bere‰it, kde je
psáno „vzal prach zemû“. Vyuãující
rabín text pfieloÏil jako „vzal zem ze

zemû“. Mo‰e argumentoval, Ïe je pfieci
úplnû jasné, Ïe vzal zem ze zemû, ale
slovo prach nám naznaãuje nûjak˘
skryt˘ smysl. No tak dostal facku. Mal˘
Mo‰e mûl pravdu. I Ra‰i se zab˘val
touto otázkou a napsal na ni dva midra-
‰e.

Rabi Nassan Adler poradil Mo‰eho
otci, kter˘ byl také rabínem, aby chlap-
ce z chederu vyzvedl a uãil ho po dva
roky sám. KaÏd˘ veãer byly pak Mo‰e-
mu kladeny otázky a kdyÏ nevûdûl,
musil se uãit celou noc. Napfiíklad
Mo‰e neznal poÏehnání nad cukrem,
a tak aÏ do konce Ïivota nejedl sladkos-
ti.

V ‰esti letech pfie‰el do chederu rabi-
ho Îalmana Chasida, kter˘ byl pÛvod-
nû velmi bohat˘m obchodníkem, vzdal
se obchodu a vedl cheder a mikve.
Podívejme se na ty nûmecké Ïidy,
nepfiipomíná vám to Karla Marxe?

KdyÏ bylo Mo‰emu osm, dostal
nabídku, aby následoval uãeného rabi-
ho Margoliese do svaté zemû Israel.
Gemara praví: „Kdokoliv Ïije v zemi
Israel, je bez hfiíchu“. Otec byl nad‰en,
matka odmítla. Mo‰e od té doby stále
po Erec Israel touÏil. ¤íkával, Ïe aã
jsme v exilu proti na‰í vÛli, jsme v nûm
a pouze na‰e tûla jsou zde, na‰e my‰-
lenky v‰ak ne. Kdekoliv jsme, na‰e
my‰lenky jsou nad Svatou zemí.

Od devíti let studoval Mo‰e u rabiho
Adlera, kabalisty a esoterika, kter˘ ve‰-
ker˘ svÛj majetek prohlásil za takov˘,
kter˘ nemá pána. âili, kdyby mu nûkdo
nûco vzal, nebyl by zlodûjem. Ach
Kájo, Karlíãku, vnuku trierského vrch-
ního rabína, synku bohatého obchodní-
ka, nebyls v tûch nûmeck˘ch zemích
niãím nov˘m.

Adler nikdy nic nepsal. Mluvil
sefardskou hebrej‰tinou a jelikoÏ byl
kohen, dával kaÏdé ráno kohenské
poÏehnání, jako v Erec Israel. Lidem
lezl velmi na nervy. B˘ti osobním
Ïákem v domû rabína znamenalo nosit

mu vodu, topit a rÛznû posluhovat.
Mo‰e se ãinil. Pfii rodiãovské kontrole
u rabiho Adlera byl otec na Mo‰eho
velmi hrd˘ aÏ do momentu, kdy Mo‰e
prohlásil o svém dûdovi, rabim ·muel
Schottenovi, Ïe udûlal chybu v textu,
kter˘ není tûÏk˘. Otec mu pfied v‰emi
vlepil facku. Od této druhé facky se
odvíjí cel˘ Mo‰eho budoucí Ïivot. Je to
facka klíãová. Po ní rabi Adler prohlá-
sil, Ïe respekt, kter˘ student dluÏí
svému uãiteli, je vût‰í, neÏ respekt syna
k otci. „Proto Mo‰e, miluj svého otce
a respektuj ho, dle pfiíkazu Tóry, ale
NIKDY s ním nediskutuj“. Mo‰emu
bylo 10 let. Otec jej nechal u Adlera.
Tak, jako on ho vyzvedl z chederu, rabi
Adler teì vyzvedl Mo‰eho z uãení jeho
otce. Mo‰e se k Adlerovi pfiestûhoval.
Spal u nûho, jedl u nûho, cestoval
s ním. Studoval také s rabi Pinchesem
Horowitzem (1730–1805) z Krakova,
kter˘ se stal ve Frankfurtu vrchním
rabínem. Byl chasid a kabalista. Nikdy
s Adlerem na vefiejnosti o Zoharu
nemluvili, báli se. Nûmeãtí Îidé byli
silnû proti mystice.

Nejvût‰ím problémem bylo pro
Mo‰eho setkávat se v‰ude se sv˘m
otcem. Nesmûl s ním diskutovat, a tak
pfiestal svou rodinu nav‰tûvovat
a s otcem nemluvil vÛbec. Radûji opus-
til Frankfurt a odstûhoval se do Mainzu,
kde bydlel u velmi bohaté rodiny. V té
dobû tam byl ubytován francouzsk˘
oficír Pauli de Monfort, kter˘ uãil
Mo‰eho matematiku, astronomii, fyzi-
ku, anatomii a francouz‰tinu. Mo‰e jej
na oplátku uãil Tóru a nûmãinu.

Po roce dostal Mo‰e od rabína Sche-
yera „me‰uchrar“, listinu osvobozující
ho od práce u rabína. CoÏ znamenalo,
Ïe by mu komunita mûla pfiiznat plat.
Po dvou letech se vrátil do Frankfurtu.
Ve sv˘ch 16 letech se stal sirotkem. Od
10 let se sv˘m otcem nepromluvil
a nikdy se o nûm ani slovem nezmínil.

◗ Sylvie Wittmannová

Foto: ◗ www.judengasse.de
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