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Krátce
Čím více se přibližujeme k tragickému
datu 9. avu, tím se náš smutek prohlubu-
je a my jej pociťujeme mnohem intenziv-
něji, a to nejen na duši, ale i na těle. S tím
souvisí také obyčeje tohoto období, mezi
něž například patří, že během těchto tří
týdnů se nekonají žádné svatby, nepořá-
dáme hostiny spojené s veselím, neoblé-
káme si nové šaty, nestříháme se a muži
se neholí. Navíc prvních devět dní – nein
teig – měsíce avu (letos od 1. do 9. srpna)
nejíme maso a nepijeme víno.

Rabín Daniel Mayer

Na začátku dubna jsem měla možnost
v rámci programu organizace Word
ORT – Future Leaders navštívit nejmo-
dernější londýnský domov židovských
seniorů Golders Green Campus a ráda
bych své dojmy předala dále čtenářům.
Vzhledem k tomu, že jsem se minulý rok
podrobně věnovala fungování Hagiboru –
jediného pražského domova židovských
seniorů, zajímalo mě jeho srovnání se
zahraniční „konkurencí“ v poskytova-
ných službách, zázemí a přístupu.

Anežka Večeřová
studentka Lauderova gymnázia

Je přirozené, že charakter člověka a jeho
činy jsou ovlivněny jeho přáteli a společ-
ností, pročež se chováme podle místních
pravidel. Proto by se měl pohybovat
v okolí Spravedlivých a neustále dlít v pří-
tomnosti moudrých, aby se od nich nau-
čil jejich chování. Podobně by se měl
vyhýbat hříšníkům, kteří kráčejí v temno-
tách, aby se od nich nenaučil jejich skut-
ky. To je to, co říká Šalamoun: „Kdo chodí
s moudrými, bude moudrý; ale kdo tova-
ryší s blázny, setřín bude.“ (Př 13, 20)

Karel Goldmann

Saul Singer navštívil Knižní veletrh, aby
se osobně zúčastnil uvedení své knihy. 

foto Milan Kalina

Příběh izraelského
hospodářského zázraku
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Sedmnáctého tamuzu se podle naší tra-
dice přihodilo pět tragických událostí, 

které neblaze ovlivnily budoucnost našeho 
národa:

1. Mojžíš rozbil desky Zákona, 2. král 
Menaše nechal postavit modlu v jeruzalém-
ském Chrámu, 3. dočasně byly přerušeny 
každodenní oběti, 4. Apostomus spálil svi-
tek Tóry a 5. Římané prolomili jeruzalém-
ské hradby. (Podrobněji v Maskilu č. 10–11 
z roku 2007).

Čím více se přibližujeme k tragickému 
datu 9. avu, tím se náš smutek prohlubuje 
a my jej pociťujeme mnohem intenzivněji, 
a to nejen na duši, ale i na těle. S tím sou-
visí také obyčeje tohoto období, mezi něž 
například patří, že během těchto tří týdnů 
se nekonají žádné svatby, nepořádáme hos-
tiny spojené s veselím, neoblékáme si nové 
šaty, nestříháme se a muži se neholí. Navíc 
prvních devět dní – nein teig – měsíce avu 
(letos od 1. do 9. srpna) nejíme maso a nepi-
jeme víno. Tento zvyk v období zvýšeného 
smutku je odvozen z verše Žalmu 104,15: 
-A víno pro radost lidské – ויין ישמח לבב אנוש„
mu srdci.“ Také v traktátu Pesachim 109a 
se uvádí, že rabi Jehuda ben Betejra říkal, 
že v době, kdy existoval Chrám, tak maso 
činilo člověka veselým, neboť je psáno (Dt 
27,7): „Budeš tam také obětovat a jíst pokoj-
né oběti a radovat se před Hospodinem, tvým 
Bohem.“ Avšak nyní, kdy Chrám nestojí, 
není radosti, pouze ve vínu, neboť je psáno: 
„A víno pro radost lidskému srdci.“ Samo-
zřejmě, že výjimkou je šabat, který připadne 
na 6. srpna, kdy pronášíme kiduš nad vínem 
a na seudot šabat jíme maso.

Nyní se zaměřme na poslední měsíce 
a týdny existence druhého jeruzalémského 
Chrámu, jak nám o nich vydává svědectví 
zapsaná ústní tradice. Tato bez mála dvě tisí-
ciletí stará výpověď o tragickém konci naše-
ho svatého města Jeruzaléma a Božího domu 
má dodnes co říci našemu národu a nejen 
jemu. Je to přísné varování před fanatismem 
a fanatiky, ať jsou jakéhokoli přesvědčení 
nebo víry.

Tři roky obléhal Vespasián Jeruzalém. 
Mezi jeho obyvateli byli také tři boháči: 
Nak dimon ben Gurion, Ben Kalba Savua 
a Ben Cicit Hakeset. Jeden řekl, že bude 
všem obyvatelům obleženého města dávat 
pšenici a ječmen, druhý prohlásil, že jim dá 
víno, sůl a olej. Třetí řekl, že bude obyvatele 
města zásobovat dřevem. Když otevřeli skla-
dy oněch boháčů, zjistili, že je v nich tolik 
obilí a ostatních potravin, které by stačily 
uživit všechny obležené ve městě po dobu 
dvaceti jednoho roku. Ve městě však byli též 

zélóté (בריונים, קנאים), fanatičtí protiřímští 
extremisté. Učenci řekli zélótům: „Vyjdeme 
z města a uzavřeme mír s Římany.“ Zéló-
té naopak odvětili učencům: „My vyjdeme 

z města a budeme proti nim bojovat!“ Učen-
ci jim na to odvětili, že bojem nic nedosáh-
nou, nemají na to, aby Římany porazili. Zé-
lóté pak spálili všechny sklady s potravinami 
a ve městě zavládl krutý hlad. (Podle traktátu 
Gitin 56a)

V té době vyšel rabi Jochanan ben Zakaj 
na tržiště a viděl, jak obyvatelé Jeruzaléma 
vaří slámu a pijí vodu, aby zmenšili hlad. 
Řekl si v duchu: „Cožpak lidé, kteří jedí 
slámu a pijí vodu, mohou obstát v boji proti 
Vespasiánovi? Teď je nejdůležitější, abych se 
odtud dostal.“ (Ejcha Raba 1:31)

Otec sikarijů – אבא סיקרא*, jak jej nazý-
vali, byl vůdcem jeruzalémských zélótů a sy-
novcem rabi Jochanana ben Zakaje. Rabi 
Jochanan ben Zakaj mu vyřídil, aby k němu 
tajně přišel. Ten jeho prosbě vyhověl a v taj-
nosti se k němu dostavil. Rabi Jochanan mu 
řekl: „Do kdy budete zabíjet lid hladem?“ 
Otec sikarijů mu odvětil: „Co mám dělat? 
Když jim (zélótům) něco řeknu, zabijí mě!“ 
Rabi Jochanan mu řekl: „Najdi nějaký způ-
sob, abych se dostal ven z města. Snad se mi 
podaří udělat něco pro jeho záchranu.“ Sy-
novec mu řekl: „Tak zní dohoda, že z města 
se nikdo nedostane, ledaže by byl mrtvý.“ 
Rabi Jochanan mu odvětil: „Tak mě vynes 
ven jako mrtvého.“

Otec sikarijů mu poradil, aby předstíral, 
že je těžce nemocný a potom, že zemřel. Pak 
ho v rakvi mohou vynést za hradby města, 
kde bude „pohřben“. Rabi Jochanan se ří-

dil radami svého synovce, který též rakev se 
„zemřelým“ strýcem doprovázel. Když došli 
k městské bráně, chtěly stráže zélótů probod-
nout kopím rakev, aby se ujistily, že v rakvi 
je opravdu mrtvý člověk. Tu je otec sikarijů 
varoval, že pokud tak učiní, všichni, včetně 
Římanů, budou o nich říkat, že zélóté dokon-
ce probodli svého rabína. Stráže se zalekly 
a otevřely brány, aby „pohřební průvod“ 
mohl vyjít z města. (Podle traktátu Gitin 56a)

Za městskými hradbami se stal „zázrak“ 
a rabi Jochanan ben Zakaj vstal z mrtvých. 
Když přišel do Vespasiánova vojenského tá-
bora, chtěl se dovědět, za jakých podmínek 
je vojevůdce ochoten ušetřit město a Chrám. 
Vespasiánovou podmínkou byla bezpodmí-
nečná kapitulace obránců města, zvláště pak 
zélótů. Raban Jochanan ben Zakaj věděl, že 
tato podmínka je pro fanatické zélóty nepři-
jatelná. Při svém setkání s Vespasiánem jej 
pozdravil slovy: „Buď zdráv, císaři!“

Vespasián si zpočátku myslel, že Jochana-
nův pozdrav je provokací, ale během jejich 
rozhovoru přišel z Říma posel, který Vespa-
siánovi oznámil, že senát uznal jeho nástup-
nictví po zavražděném Vitelliovi (koncem 
roku 69 o. l.). Tradice vypráví, že když se 
Jochananova předpověď vyplnila, řekl mu 
Vespasián, že po něm může žádat cokoli a on 

Zanedlouho nás čekají tři smuteční týdny, od 17. tamuzu do 9. avu (od úterý 19. července do úterý 9. srpna). 
Je to období mezi výše zmíněnými posty.

Modlitba může přiblížit vykoupení
úvaha k 9. avu

9. av u Zdi nářků
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� mu neodřekne. Rabi Jochanan požádal nové-
ho císaře: „תן לי יבנה וחכמיה – Dej mi Javne 
a jeho učence.“ Vespasián mu vyhověl.

Tak se po zničení Jeruzaléma a Chrá-
mu přeneslo duchovní středisko do Javne, 
kde raban Jochanan ben Zakaj soustředil 
všechny katastrofu přeživší učence a jejich 
žáky. Za Jochananova předsednictví byl 
učenci v Javne ustaven Velký soudní dvůr – 
 který plnil ,(bejt din ha-gadol) בית דין הגדול
funkci bývalého jeruzalémského Sanhedrinu 
a zákonodárného sboru. Za Jochananova ži-
vota bylo v Javne ustanoveno například devět 
náboženských norem, které korespondovaly 
s aktuálním stavem, v němž se židovstvo na-
cházelo v prvních letech po zboření Chrámu. 
Byly stanoveny modlitby místo obětí, byla 
přijata pravidla týkající se přestupného roku, 
ustanovení o používání lulavu v synagógách 
celý týden Sukot (kromě šabatu), povinnost 
kněží (kohanim – כהנים) být bosými po dobu, 
kdy pronášejí kněžské požehnání (památka 
na Chrám). Také byla zrušena povinnost no-
vých prozelytů oddělit určitou peněžní část-
ku na oběti v budoucnu zbudovaném novém 
Chrámu. (Prozelyta je povinen se podrobit 
obřízce, rituální lázni – mikva, a přinést 
oběť). Místo toho byla stanovena povinnost 
konvertity přijmout jho nebeského králov-
ství – עול מלכות שמיים (ol malchut šamajim), 
tj. přijmout na sebe plnění přikázání – מצוות 
(micvot) Tóry.

Díky těmto a dalším Jochananovým 
ustanovením – תקנות (takanot) a ustanove-
ním jeho pokračovatelů byl dán základ pro 
novou duchovní, ale i fyzickou existenci 
židovského národa po tragédii, kterou bylo 
roku 70 o. l. zničení Chrámu. Učenci v Jav-
ne dokázali překlenout traumatický bod, kdy 
mnozí Židé zcela rezignovali a nevěřili již 
v možnost pokračování židovstva bez chrá-
mové služby se všemi jejími doprovodný-
mi atributy, včetně přinášení obětí, v nichž 
spatřovali hmatatelnou součást duchovního 
odkazu našich otců.

Rabín Šelomo Wolbe (1914–2005), autor 
díla עלי שור (Alej šur), které se nese v duchu 
pokračování hnutí morálky – תנועת המוסר 

(tnu‘at ha-musar), uvádí, že zboření Chrámu 
je zničením celého světa. Svět se zhroutil 
a není na něm jediné rituálně čisté a posvě-
cené místo, na němž by mohla spočinout 
Boží imanence. Každé pokolení, za jehož 
existence nebyl Chrám zbudován, jako by 
byl za jeho existence zbořen a každý na tom 
nese část své viny.

V modlitbě Šemone esre pronášíme 
šest požehnání, která souvisejí s koneč-

ným vykoupením: „Jenž oživuješ mrtvé – 
גואל – vykupitel Izraele„ ,“מחיה המתים
 jenž shromažďuješ rozptýlené„ ,“ישראל
svého lidu Izraele – מקבץ נדחי עמו ישראל“, 
„jenž zbuduješ Jeruzalém – בונה ירושלים“, 
„jenž dáváš vzrůst rohu spásy – מצמיח קרן
 a „jenž navracíš svou přítomnost “ישועה
na Sión – המחזיר שכינתו לציון“. Jak uvádí rabi 
Wolbe: „Alespoň dvě požehnání, která se 
vztahují na zbudování Jeruzaléma a Chrámu 
 bychom se ,(בונה ירושלים והמחזיר שכינתו לציון)
měli modlit mezi 17. tamuzem a 9. avem se 
zvýšeným soustředěním.“ I takovým způso-
bem může každý z nás přispět k přiblížení 
úplného vykoupení národa Izraele a k uspí-
šení příchodu Hospodinova pomazaného – 
.(mašiach) משיח ה׳

◗ Rabín Daniel Mayer

* sikarijové (z lat. sica-dýka, muži s dýkou). Nejra-
dikálnější část zélótů, která je mnohdy považována 
za samostatnou skupinu nejfanatičtějších odpůrců 
římské nadvlády v Judsku. Sikarijové se snažili osvo-
bodit zemi individuálním terorem namířeným proti 
Římanům a všem, kteří s nimi spolupracovali.

9. av ve studovně

židovský rok
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Program Bejt Simcha
červenec / 
srpen 2011

PÁTEK 15.  ČERVENCE
až NEDĚLE 17. ČERVENCE

v Liberci

V. REFORMNÍ ŠABATON:
bohoslužby, přednášky, diskuse 

(viz program na straně 16)

PÁTEK 22. ČERVENCE
od 18 hodin

PÁTEK 19. SRPNA  
od 18 hodin

Kabalat šabat 
v Libeňské synagoze

(viz pozvánka na této straně)

PRAVIDELNÉ AKCE
Ivrit – hodiny hebrejštiny 

pro mírně pokročilé a falešné začátečníky 
každé úterý od 18.30 h (mimo 2. a 9. srpna)

Úvod do judaismu
o prázdninách kurz neprobíhá,

zahajujeme opět 6. září

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

(kromě výše uvedených pátků, kdy se Kabalat
šabat koná v Liberci nebo v Libeňské synagoze)

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

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

Web: www.bejtsimcha.cz

Bejt Simcha vás srdečně zve:

LETNÍ KABALAT
ŠABAT V LIBEŇSKÉ

SYNAGOZE

pátek 22. července 
od 18 hodin

pátek 19. srpna 
od 18 hodin

Synagoga na Palmovce,
Ludmilina ul., Praha 8 

(u stanice metra B Palmovka)

Po bohoslužbě půjdeme společně posedět do
nedaleké hospůdky. Pokud se chcete přidat,
dejte nám, prosím, vědět vždy do úterý (19. 7.,
resp. 16. 8.), abychom mohli rezervovat
dostatečný počet míst (přihlášky na e-mailové
adrese: kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu
724 027 929). Na samotnou bohoslužbu
pochopitelně není nutné se hlásit. 

LETNÍ HODINY HEBREJŠTINY V BEJT SIMCHA
I o prázdninách pokačujeme ve výuce moderní hebrejštiny 

pro mírně pokročilé a falešné začátečníky. 
Hodiny se konají v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1) vždy v úterý od 18.30 do 20 hodin,

a to konkrétně v těchto termínech: 12., 19. a 26. července, 16., 23. a 30. srpna
Zápisné na léto činí 300 Kč. Přihlášky a bližší informace na e-mailové adrese

kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 724 027 929.

Bejt Simcha, World Union for Progressive Judaism (WUPJ), Židovská obec Liberec 

V. REFORMNÍ ŠABATON
víkendový seminář ve dnech 

15. – 17. července 2011 v Liberci

podrobný program na straně 16



Jde o stipendijní program, pořádaný
židovskou organizací ORT. ORT je nej-

větší nevládní organizací, starší více než sto
let, podporující vzdělání po celém světě, ne
jen v případě Židů. V rámci tohoto programu
jsme prožili týden v Londýně a ještě nás
čekají tři týdny v Izraeli. Tento program je
úplně nový, ORT ho pořádá prvním rokem.
Zaměřuje se na malé evropské komunity
a měl by účastníkům poskytnout nějaké
začátky pro budoucí vedení jejich malých
komunit, které jsou většinou v dost tristním
stavu. To je také ten hlavní důvod, proč ORT
organizuje tento program. Po jeho absolvo-
vání by účastníci měli být alespoň částečně
připraveni na to, aby pak mohli svým komu-
nitám nějakým způsobem pomoci. Nemusí
se nutně jednat o vedení. Jelikož jde o sti-
pendium, platí si každý jen 150 USD za Lon-
dýn a pak i za Izrael, ale jinak neplatíme
vůbec nic. Letenky, ubytování, košer stravu
i různé akce sponzoruje ORT.

Příletu do Londýna předcházely dva tak-
zvané „online meetingy“, na kterých jsme se
navzájem částečně představili a seznámili
s ostatními účastníky, zodpověděli několik
otázek typu, co od našeho programu očeká-
váš a co si myslíš, že by měl dobrý leader
umět. Vedl je Daniel Needlestone, který pra-
cuje jako organizátor celé akce. Účastníků je
celkem třicet čtyři z různých evropských
zemí. Z Anglie, Itálie, Německa, Polska,
Francie, Španělska, Ukrajiny, Ruska, my dvě
z Česka, ale i třeba z Turecka či Bosny
a Hercegoviny. Většina z nich je z malých
komunit, ovšem v jejich případě čítají malé
komunity kolem pěti tisíc členů. Vypadá to,
že příští generace židovských leadrů bude
téměř výhradně ženskou záležitostí, chlapců
se totiž účastní jen sedm.

Když jsme do Londýna přiletěly, vy-
skytly se malé komplikace. Jelikož jsme si
díky uvolněnějšímu pohybu přes hranice

evropských zemí odvykly cestovat s hroma-
dou dokladů a papírů, tak se nám oběma
vytratilo povolení rodičů, takže nás na letišti
zadrželi a odmítli pustit dál. Při té příležitosti
jsme se seznámily s první účastnicí pocháze-
jící z Norska. Také neměla žádaný papír
a také se anglickým celníkům pokoušela
vysvětlit, že jede na „Židovský stipendijní
program“ a že nikam neutíká. Problém byl,
že nám paní na letišti nevrátila naše pasy.
Prostě si je vzala a odkráčela pryč. Bezmála
hodinu jsme proseděly na londýnském
Heathrow a nadávaly jsme. Pověstnou ang-
lickou slušnost a ochotu jsem si představo-

vala trochu jinak. Když jsem se totiž zeptala
dámy, kam nám ty pasy odnáší a že to přece
nemůže a ať je vrátí, odvětila mi: „This is
non of your business“ a odešla. O hodinu
později nám pasy vrátili a pustili nás.
U východu na nás čekala madriška Theo se
skupinou několika dalších holek, které nikdo
nezastavoval, zato na nás ale musely hodinu
čekat. S Theo jsme v malém mikrobusu
mlčky dojeli do Lincolnsfield centra, kde

jsme byli všichni ubytováni. Ovšem Londýn
je obrovské, sedmimilionové město, takže
než jsme dorazily na místo (leží na severu
Londýna), zabralo to asi hodinu. Čekala nás
celkem velká ubytovna s několika pokoji,
v nichž byly vlastně jen postele a stolky. Ale
jelikož jsme tam stejně moc nepobyli, tak
nám to vůbec nevadilo. Po příjezdu do centra
se nám představili naši madriši. Joe, hlavní
Madrid, a pak madrišky Theo, Shir a Connie.
Dále pak pouze kvůli nám přijel z Izraele
Eyel Degan z ministerstva diaspory a veřej-
ných záležitostí. Všichni tito lidé se nám
během týdne starali o skvělý program.

První den jsme absolvovali několik desí-
tek seznamovacích her a cvičení. Také jsme
všichni dostali papírek, na kterém bylo
napsáno nějaké jméno s tím, že je to náš „se-
cret friend“ na celý pobyt, a že bychom mu
měli každý den udělat něčím radost. Kompli-
mentem, sladkostí, krátkým rozhovorem... Na
konci pobytu jsme se dozvídali, kdo byl čí
tajný přítel, a došlo k několika trapným situa-
cím kvůli popleteným jménům nebo prostě �
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Druhý den pobytu jsme navštívili sídlo ORTu v centru Londýna

Vážení čtenáři, letní číslo Maskilu, které právě držíte v ruce, je jakýmsi
mládežnickým speciálem. Na několika následujících stránkách najdete texty různého
žánru, které pro nás připravili studenti převážně z pražského Lauderova gymnázia.
Jak tento nápad vzniknul, se dočtete v reportáži Karolíny Kotrbové z londýnského
semináře Future Leaders. Doufáme, že se vám budou texty našich mladých autorů
líbit. A za redakci pak můžeme i doufat, že nám třeba z některých studentů vyrostou
do budoucna zdatní spolupracovníci. - red -

Leadř i  v Londýně
Začátkem letošního dubna jsem strávila spolu se svou spolužačkou Anežkou Večeřovou týden v Londýně na
vzdělávacím pobytu. Vlastně se mi nejprve ani moc nechtělo. Londýn, pak Izrael, to zní moc dobře, ale leader-
ship? A třeba mě ani nevyberou, protože je to od patnácti do sedmnácti let, a mně je za pár dní sedmnáct, takže
asi ne. Nakonec jsem jela. A vůbec nevadilo, že je mi sedmnáct, nejstarší stejně nejsem.
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proto, že se na vás váš tajný přítel vykašlal.
Po všech možných seznamovacích hrách
jsme jeli do přírodního sportovního centra. To
byl snad jediný nepříjemný zážitek z celého
týdne. Rozdělili nás do několika skupinek
a šli jsme sportovat. Vylezli jsme na kopec, na
kterém byla jedna jediná betonová roura.
Všichni jsme dostali za úkol rourou prolézt.
Jakžtakž jsme se prodrápali skrz, načež chla-
pík, který nás měl na starost, prohlásil, že „teď
už je zvládnete všechny“ a otevřel velký
poklop do země. Všichni jsme jeden po dru-
hém vlezli do absolutní tmy a vlhka. Každý
sám, jinak bychom se tam ani nevešli, protože
ve zdi jsme si museli nahmatat jeden malý
otvor (ano, proto ta roura) a do toho se v abso-
lutní tmě po břiše nasoukat. Přibližně čtvrt
hodiny jsme se plazili v absolutní tmě, vlh-
kým podzemím, betonovými rourami růz-
ných šířek. Byli jsme závislí jen sami na sobě,
a to tak, že ti vepředu dávali zvuková znamení
těm vzadu. Když jsem vylezla, byla jsem
lehce hysterická a opravdu vděčná za vzduch
a svit slunce. Po vyčerpávajícím dni plném
takovýchto adrenalinových zkoušek jsme se
navrátili do centra. K večeru jsme ještě absol-
vovali přednášky představitelů britských unií
židovské mládeže. Přála bych si mít na výběr
z tolika možností. Ortodoxní unie, liberální
unie, reformní... a ne jen, že je jich asi deset,
ale ještě spolu komunikují, spolupracují
a navzájem se respektují. Aby toho nebylo
málo, dozvěděli jsme se, že je v Londýně
kolem 200 tisíců Židů a že mají dokonce
vlastní čtvrť. Při pomyšlení na vzájemné
vztahy a počty českých Židů nám bylo oběma
do breku. Po úžasné večeři nás čekala před-
náška Eyela Degana na téma Izrael a co
o něm víme.

Druhý den jsme brzy ráno opustili Lin-
colnsfields a jeli jsme se podívat na sídlo
ORTu do centra Londýna. Londýn je nád-
herné město se zcela jedinečnou atmosférou.
V ORTu nás přivítala speciální komise slo-
žená z předsedy britského ORTu, předsedy
rady zástupců EJF a již zmíněného Eyela
Dagana. Poté následovala panelová diskuze
na témže místě s názvem „Dialogy víry“,
která byla vedena zástupci tří nejpočetnějších
náboženství, a sice judaismu, křesťanství
a islámu. Opět jsme všichni byli svědky bez-
problémového dialogu a zájmu všech stran
někam se ve vzájemných vztazích posunout.
Poté následoval takzvaný leadership works-
hop, těch jsme měli v týdnu několik, zamě-
řený na vedení a spolupráci v týmu. Odpo-
ledne jsme navštívili malé židovské muzeum
přímo naproti „ORThausu“ a poté jsme si
každý vytvořili svůj blog, na který teď pravi-
delně přispíváme články, jejichž téma je nám
vždy zadáno na některé z on-line diskuzí.
Večer po návratu z Londýna zpět na ubyto-
vnu jsme měli další workshop a poté následo-
valo vystoupení skvělého člověka jménem
Danny Raphael, což je židovský rapper. Do
svých devatenácti ortodoxní žid, poté několik

let tápal, chvíli vystupoval ještě se svým
muslimským kamarádem a nakonec došel
k názoru, že tohle je to pravé. Výtečný kon-
cert, pak jsme si všichni zkoušeli psát vlastní
texty a sami je předvádět.

Ve středu, třetí den, jsme jeli hned ráno
do Londýna, kde jsme strávili celý den. Nej-
prve jsme navštívili Moishe House, což
v nás zanechalo jeden z nejsilnějších dojmů.
Moishe house je americká organizace, je jich
po světě asi třicet. Pokud máte pocit, že vám
většina komunit ve vašem okolí nevyhovuje,
že byste chtěli dělat něco jiného a nového
a pokud na to máte dostatek času, trpělivosti
a několik podobně smýšlejících lidí, pak
není nic snazšího. Najdete si dům, který si
s několika přáteli pronajmete, zažádáte

o dotaci, kterou vám z Ameriky většinou
pošlou (výška dotace je odvislá od velikosti
země, komunity, ceny domu apod.), a máte
tak šanci začít svoji vlastní komunitu. Vaší
povinností pak je pořádat minimálně sedm-
krát do měsíce akce, které se nějakým způso-
bem týkají židovství. Vést bohoslužbu, pro-
mítat film, zorganizovat diskuzi... Možností
je nepočítaně. Pak posíláte do Ameriky fotky
jako důkaz toho, že opravdu něco děláte.
Tato idea mě i Anežku naprosto nadchla.
Umím si představit, že bych něco podob-
ného ráda zorganizovala i u nás. Nicméně
zpět k našemu programu. Po návštěvě lon-
dýnského Moishe Housu jsme se tedy ode-
brali do JHUBu, což je centrum sdružující
všemožné židovské dobročinné organizace.
Tam se nám jich několik představilo, napří-
klad společnost, která vyrábí fair-trade kipy.
Také jsme byli seznámeni s ideou Mitzvah
Day, pořádaného židovskou dobrovolnickou
sítí. Mitzvah Day je akce, která se koná
každý rok po celém světě, kdy židé manu-
álně, ne finančně, pomáhají, kde je potřeba.
Poté jsme se vypravili do Londýnského
domu seniorů, což byl také neuvěřitelný
zážitek, ale o tom najdete v čísle celý jeden
podrobný článek od Anežky Večeřové. Poté
jsme měli hodinu rozchod v židovské čtvrti
Golders Green, kde jsme se rozdělili do sku-
pinek a dostali 20 liber na večeři. Rychle
jsme se najedli v nějakém košer fastfoodu
(„Schischleek“ v pitě s humusem a chilly)
a pak jsme jen chodili a nevěřícně pozoro-
vali čtvrť a její obyvatele. Navštívili jsme

i pár obchůdků, ale to už byl čas přesunout
se dál, tak jsme toho moc nenakoupili.
Potom jsme totiž jeli na slavný londýnský
muzikál STOMP. To byla skvělá podívaná
a nikomu vůbec nevadilo, že jsme se do Lin-
colnsfield vrátili pozdě a ráno brzo vstávali.

Čtvrtek byl poslední den. Ráno několik
workshopů a poté znovu odjezd do Londýna,
kde nám byla umožněna speciální prohlídka
velkolepého londýnského parlamentu. Před
příchodem jsme se museli všichni nechat
vyfotit a dostali jsme na krk kartičku s nápi-
sem „visitor“ a s naší fotkou. Byli jsme i na
místech, kam se návštěvníci normálně nedo-
stanou, stáli jsme všichni asi metr od králov-
nina trůnu. Tomuto zajímavému zážitku
předcházela ještě krátká diskuze s několika
politickými zástupci na téma proč se zapojo-
vat do politiky. Například s ředitelkou
„Mladé židovské politické sítě“, politickým
poradcem vrchního rabína (který má mimo-
chodem své vlastní křeslo v parlamentu!)
nebo třeba s ředitelem parlamentní skupiny
proti antisemitismu. Když si ředitel tohoto
hnutí nešťastně povzdechl, že je opravdu
trápí antisemitismus, protože jim někdo
často čmárá na synagogy hákové kříže,
smutně jsem si vzpomněla na tolerované
pochody antisemitů a neonacistů v naší zemi
a skoro jsem se styděla. Po návštěvě parla-
mentu následovala turistická projížďka Lon-
dýnem s průvodcem. Pak jsme se navrátili
do ubytovacího zařízení, kde jsme ještě měli
krátké povídání o Izraeli, opět Eyel Dagan.
Následovala rozlučková večeře a pozdní
noční rozlučkové aktivity, jako táborák
a společné zpívání.

Byl to neuvěřitelně nabitý týden, který
nám oběma dal spoustu nových poznatků
a zkušeností. Poznaly jsme množství zajíma-
vých lidí a organizací, všichni byli velice
vstřícní a připravení s našimi malými komu-
nitami spolupracovat a pomáhat jim. Jsem
velice ráda, že jsem měla díky Bejt Simcha
možnost se něčeho takového zúčastnit a už
nemůžu se dočkat pobytu v Izraeli.

Ještě jsem vám ale nevysvětlila, proč píšu
tenhle článek. Tak tedy, závěrem pobytu
jsme každý dostali za úkol zorganizovat
vlastní projekt se svojí komunitou, který pak
budeme v Izraeli prezentovat. Já jsem se roz-
hodla vzít si na starost většinu článků do let-
ního čísla našeho komunitního časopisu
Maskil. Proto v tomto čísle najdete několik
článků od mladých lidí, převážně studentů
Lauderových škol, tedy mých spolužáků.

Tímto bych chtěla poděkovat své komu-
nitě Bejt Simcha za to, že mi umožnila při-
hlásit se do tohoto programu, především pak
Katce Weberové. Dále také všem, kteří do
tohoto čísla přispěli svými články a podíleli
se tak na projektu. Jmenovitě tedy Anežce
Večeřové, Martinu Pavlíkovi, Dině Kava-
nové, Hance Šikové a Jakubu Žabovi.

Karolína Kotrbová, studentka Lauderova
gymnázia (třída II. G), foto: autorka
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Téma svobody jsem si vybral proto, že
17. listopad 1989, který je v našich

zeměpisných šířkách symbolem a součástí
téměř každé diskuse o svobodě a právě s její
představou je často kladen do souvislosti,
představuje důležitý mezník, který je svou
podstatou otevřen novým úvahám a vyža-
duje patrně nové přehodnocení. Tato práce
ale není zastřena iluzí, že pojetí svobody,
které začalo být opět aktuální v polistopa-
dové změně, je otázkou krátkodobou a navíc
s jednoduchým řešením. 17. listopad – den,
kdy se jako domeček z karet rozpadl totalitní
režim v Československu, byl v myslích
mnoha spojen s očekáváním změny, s novým
začátkem, novým vykročením ke svobodné
občanské společnosti. Od té doby, kdy svo-
boda nebyla takovou samozřejmostí, jako je
dnes, uplynulo již dvaadvacet let. Je pravda,
že mnohé se změnilo. Co nám svoboda při-
nesla? A co je vlastně svoboda? Nakládáme
s ní správně? Doopravdy můžeme prohlásit,
že jsme svobodní?

Absolutní počátek historie pojmu svo-
boda patrně nemůžeme určit s danou přes-
ností. Wikipedie hovoří o tom, že „řecký
pojem svobody původně znamenal jen spole-
čenské postavení člověka, který svojí obži-
vou na nikom nezávisí, a odlišoval ho od
závislého“. Pojetí svobody bylo tedy přede-
vším výrazem vymezujícím místo, které člo-
věk ve společnosti zaujímá, z čehož vyplý-
vala další oprávnění, možnosti či povolání
vztahující se k celku. Dále uvádí skupinu sto-
iků, kteří „zdůraznili vnitřní svobodu člo-
věka, který dokáže rozumem krotit své
choutky a ovládat vášně“. Kupříkladu Epikú-
ros vnímal pravou svobodu jako cíl, kterého
může člověk dosáhnout pouze „sloužením
filozofii“. Kromě antického světa (zvláště
řeckého) a jeho přístupu představuje značný
vliv také hebrejská a později křesťanská
optika vnímání. V rámci židovského a křes-
ťanského náboženství lze vysledovat
významný posun v přístupu, který se zamě-
řuje na svobodu ve vztahu člověk – Bůh (či
Bůh – člověk). V novodobých dějinách
máme na paměti zejména hmatatelné důkazy
toho, že svoboda byla tématem zásadním
a často diskutovaným. Těmito doklady jsou
různé deklarace lidských práv a svobod.
„Právo a svoboda“ jsou zde přisouzeny člo-
věku jako občanu. Filozofové, teologové

a další myslitelé zvláště devatenáctého i dva-
cátého století dále posouvali a ohrazovali
význam pojmu svoboda v kontextu doby,
kterou odráží jejich díla. Vzpomeňme ales-
poň francouzského autora Jean-Paul Sartra,
který patří mezi nejvýznamnější představitele
existencialismu. Jeho hledisko sahá až

k obrazu člověka, který je tváří v tvář své
„strašné svobodě“, protože zjišťuje, že má
úplnou svobodu zvolit si svůj názor nebo
svůj způsob života ve světě. Můžeme tedy
shrnout, že pojem svobody představoval
v dějinách důležitou roli ať už ve smyslu spo-
lečenském, náboženském, politickém apod.

Říká se, že svoboda je pro člověka to, co
vítr pro ptáka a pro rybu čistá voda. Až
ve svobodě se člověk plně stává člověkem.
Tak ano. Ale co to vlastně je? Podobné
otázky si kladl například český filozof Era-
zim Kohák, který tvrdí, že lidé v dnešní době
si svobodu představují především jako mož-
nost dělat to, co chci.1 Částečně je to pravda,
ale příliš zjednodušená. Je zřejmé, že
v životě neděláme jen to, co chceme, anebo
to, co je pro nás aktuálně pohodlné. To konec
konců vyžadujeme také od ostatních – tedy
aby si počínali zodpovědně, a ne jen na
základě svého momentálního pohodlí. Tento

fakt můžeme označit za důležitý předpoklad
svobody lidí ve společnosti. Erazim Kohák
říká, že tento typ svobody, tedy možnost
dělat, co chci, je svoboda až na druhém
místě. Před ní se nachází svoboda jako mož-
nost volit, co chci. Nebýt spoután závislostí,
zatížen minulostí anebo výčitkami svědomí.
Kohák zdůrazňuje, že nejsme svobodní,
pokud se mstíme za minulost místo toho,
abychom budovali budoucnost. Abychom
byli svobodní, tedy mohli z dobrých důvodů
volit, co budeme chtít, potřebujeme vlastní
osvobození od veškeré zátěže. Autor ale při-
pomíná, že právě to je mnohdy nejtěžší –
odpustit těm, kteří nám ublížili.

Ve všeobecnosti můžeme říci, že svoboda
je morální princip, ctnost nebo také výcho-
disko pro společenské soužití lidí. Setká-
váme se ale také s pojmem, který se přede-
vším v poslední době stal patrně synonymem
k představě svobody, protože právě on je jí
téměř vždy přisouzen. Tímto oblíbeným
a často citovaným pojmem je nezávislost.
Nezávislý politik, nezávislé noviny, nezá-
vislý soudce, nezávislý umělec. Nezávislá
společnost, individualista, k ničemu nenále-
žet, na nic se příliš nevázat. Kult nezávislosti
jako vyjádření svobody? Jaký je vztah či
rozdíl mezi svobodou a nezávislostí? Zna-
mená nezávislost skutečně svobodu? Na
tento vztah důrazně poukazuje například
český filozof Ladislav Hejdánek, který tvrdí,
že nezávislost je někdy pouze heslem pro
zakrytí sobectví a individualismu, vyjádře-
ním, že nikoho nepotřebuji – vystačím si
sám. Tvrdí, že „usilovat o nezávislost je
možno jen za jistých předpokladů, a na těch
jsme právě naopak nezbytně závislí“.2 Nezá-
vislost – to, co často splývá spolu se slovem
svoboda – je podle něj čímsi pozitivním jen
za určitých podmínek, a na těchto podmín-
kách je tedy každá nezávislost závislá. Hej-
dánek dále uvádí příklad. Čerstvě narozené
dítě je hned od útlého dětství závislé na
svých rodičích, je závislé na jejich výchově,
jazyku atd. Díky této dočasné závislosti se
později může stát nezávislejším a svobod-
nějším, když bude chtít vyjádřit například
své myšlenky nebo osobní pocity. Usuzuje,
že všeobecně jsou lidé jeden na druhém
závislí. Zároveň ale platí, že mají být vyna-
lézaví, aktivní a projevovat snahu dosáhnout
něco nového a lepšího. V závěru shrnuje, že

Epikúros (341–270 př. o. l.) hledal svobodu ve filozofii

Esej: Svoboda
Cílem této úvahy je nahlédnout pojetí svobody, kterou bych zařadil mezi výrazy, jež zejména v poslední době
svými významy náleží k těm značně „zatíženým“, až emotivně vybaveným. Zřejmě každý má představu o tom,
jaký je její charakter, jak konkrétně se projevuje, kde a za jakých podmínek jsme její součástí apod. Vymezení
tohoto věhlasného slova jsou ale různá. 
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Kochanowští jsou typická polská rodina jednoduššího založení.
Otec pracuje v továrně, matka je většinu doby viděna za šicím stro-
jem, jejich dospívající syn se chodí prát na fotbalové zápasy a nej-
větší urážkou je pro ně, když někoho nazvou Židem. Židé v pol-
ských očích mohou za všechno zlo světa, včetně situace, kdy hlava
rodiny ztratí práci. Film ze současnosti je však zalo-
žen na jednoduchém paradoxu „o tom, jak se z antise-
mity Žid stal“. Pan Kochanowský se jednoho dne
dozví, že v Americe umřel jeho strýček, po kterém má
zdědit velké bohatství. A také přijde na to, že jeho
rodina se původně nejmenovala Kochanowští, ale
Kohenovi. Podmínkou k dědění je návrat k víře
předků. Jak se s tímhle naučí antisemita žít?

Z filmu jsem měla dva rozdílné pocity – že se mu
podařilo zachytit atmosféru velmi dobře, ale vlastně
i druhý extrém, totiž že se to nepovedlo. Čím to?
Prvních patnáct minut zachycuje atmosféru silně
antisemitského Polska. A docela se to daří. Setkáme
se s antisemitismem ve fotbale i při rozbíjení oken
dělníky, kteří ztratili nebo brzy ztratí práci. I kdy-
bych o Polsku nic nevěděla, bylo by mi hned jasné, že to není
„Jewish-friendly“ země.

Na druhou stranu po patnácté minutě už film začíná připomínat
trochu pohádku a mravoučný příběh. Snaží se ukázat, že Židé
nejsou takoví, za jaké je Poláci mají, a přitom dělá ze Židů exoty.
Je z něj cítit příliš mnoho stereotypů vzatých vážně a nikoli s leh-
kostí či nadsázkou. U některých se to samozřejmě povedlo, ale
pohled na Židy, kteří se odvážou jen jednou v roce na Purim, a jinak
jsou to vážní podivíni, je moc velkým zjednodušením. I to je jed-
ním z faktorů, které ve finále ubírají filmu na nějaké výraznější

hloubce. Přijde mi, jako by téma mělo mnohem větší potenciál než
ambice či odvaha tvůrců.

Po prvním zhlédnutí mě napadla otázka: „Pro koho ten film je?“
Podle mého názoru je opravdu jen velmi málo lidí, kteří můžou
pochopit všechny narážky a zároveň si z filmu něco odnést. Jsou tu

vtipy, které člověk neznalý židovských tradic a nábo-
ženských pravidel pochopit nemůže. Jako například,
když při schůzce se židovským právníkem kvůli dědic-
tví objedná právník Silberstein krevetový koktejl. Doč-
káme se detailu krevety i hodujícího Silberteina, který
labužnicky vysává maso krevetek. Na tenhle motiv je
v tu chvíli daný důraz, ale obávám se, že pro většinu
diváctva vyzní do ztracena. Na druhou stranu jsem pře-
svědčená, že se ve filmu skrývají narážky na polské
reálie, které zase nemohu ze své pozice pochopit já.

Co se týče konce příběhu, je jen zoufalým poku-
sem vyhnout se hollywoodskému střihu filmu. Neří-
kám, že to mělo dopadnout jako úplný happyend, ale
konec mi připadá křečovitě naroubovaný na dosa-
vadní souhru událostí.

Pokud ale odhlédnu od samotného filmu a přihlédnu k tomu, že
snímek byl natočen v produkci polské veřejnoprávní televize, pak
musím smeknout. Po svém se vypořádali se svými předsudky
a nebáli se ukázat, že tak jak se občas chovají, není tím nejlepším
způsobem soužití lidí různého původu a náboženství. Nedává přesný
návod, jak jednat. Jen vypráví příběh, jak se někomu dovedou pro-
měnit životní hodnoty ze dne na den.

Film bych doporučila ke zhlédnutí, ale jenom jako zajímavost.
Když se od něj příliš nečeká, nezklame.

� Hana Šiková, studentka 1. ročníku Lauderova gymnázia

Recenze: Purimový zázrak – film o Polácích a Židech

� být nezávislý neznamená automaticky být
svobodný. A svobodný může být i člověk,
který závislost vnímá jako prostředek vlast-
ního růstu a „aktivní služby svému okolí“.

Na začátku jsem řekl, že svoboda, tak jak
jí rozumíme dnes, nebyla vždy samozřej-
mostí. Pro příklady nemusíme chodit daleko.
Známe je totiž celkem dobře z poměrně
nedávné minulosti. Všechny politické ideo-
logie, které se snažily a snaží ovládat a orga-
nizovat životy lidí, zároveň vyvolávaly
v části obyvatel o to větší odpor a touhu po
svobodě nezávislé od vnějších okolností.
Svobodu myšlení a bytí se snažili nalézat
v alternativních podzemních hnutích,
v undergroundové hudbě, bytových seminá-
řích, tajných setkáváních nad Biblí apod.
I když to mnohokrát přinášelo riziko, tito
lidé byli ochotni v zápase o svobodu a víru
trpět a přinášet oběti. Jsem tedy přesvědčen
o tom, že svoboda není pouze otázkou spo-
lečnosti, tedy celku a vnějších okolností, ale
také (možná více) otázkou vnitřní – otázkou
nitra člověka.

Viktor Frankl, bývalý vězeň židovského
původu, přeživší koncentračního tábora,
v knize s názvem A přesto říci životu ano
píše: Dostojevskij kdysi řekl: „Bojím se
pouze jedné věci – nebýt hoden svého utr-
pení.“ Tato slova mi často přecházela hla-

vou, když jsem poznával ty mučedníky, kteří
svým jednáním v táboře, svým utrpením
i smrtí vydávali svědectví o té nejvyšší,

vnitřní svobodě člověka. O těchto lidech by
se dalo také říci, že byli hodni svého utrpení.
Duchovní svoboda člověka, kterou mu není

možné až do posledního dechu vzít, mu rov-
něž až do posledního dechu dává příležitost
uspořádat svůj život smysluplně“.

Nad jakékoli utrpení či tlak vnějšku
Frankl klade a zdůrazňuje duchovní svobodu
člověka. Od člověka, který toto utrpení zažil
na vlastní kůži, je tato výpověď o to význam-
nější a závažnější.

Prošli jsme několik navazujících fází
pojetí svobody, na níž se nějak podíleli teo-
logové, filozofové či psychologové, nebo
v ní aspoň zaznívaly jejich myšlenky. Dom-
nívám se, že otázka svobody zůstává otáz-
kou nadále otevřenou novým úvahám a pře-
hodnocením. Její pojetí prožívá a chápe
každý jinak. Nedá se jednoduše definovat
ani ohraničit nebo vyznačit její „pole působ-
nosti“. Ukazuje se, že otázka svobody vnější
či duchovní nebo otázka vztahu mezi svobo-
dou a nezávislostí je vždy také otázkou po
chápání podstaty a úkolu svobody. To nezna-
mená, že nemá smysl se jí zabývat a vůbec si
ji klást. Jsem přesvědčen o pravém opaku.
Čím více ale přemýšlím a uvědomuji si její
závažnost, vnímám jako nejednoduché ji
hodnotit, posuzovat a předběžně odpovídat
na otázku po pojetí svobody mimo mě
a vlastního zorného úhlu.

� Martin Pavlík, žák 3. ročníku 
Lauderova gymnázia

Jean-Paul Sartre (1905–1980), nejvýznamnější před-
stavitel existencialismu, označuje svobodu člověka za
„strašnou“
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REPUBLIKA SRBSKÁ KRAJINA

Takto se nazýval státní útvar existující na
území dnešního Chorvatska v letech

1991 až 1998. Chorvatsko se totiž v roce
1991 odtrhlo od Jugoslávie, jejímž hegemo-
nem bylo historicky vždy Srbsko, avšak
tímto krokem se zhruba 400 tisíc etnických
Srbů ocitlo ve státě „Chorvatů“. S tím se při-
rozeně neztotožnili a v referendu obyvatelé
Krajiny (= „pohraničí“), historického území
na jihu Chorvatska, které začalo být osidlo-
váno Srby od 16. století, když sem prchali
před Turky, rozhodli o nezávislosti na Chor-
vatsku. Je to klasický případ, kdy historicky
početná menšina se chce osamostatnit na
základě práva národa na sebeurčení a na
druhé straně stojí vládnoucí většina s argu-
mentem o nepopiratelných historických hra-
nicích státu a nemožnosti jejich rozbití.
Paralel nalezneme v historii mnoho. Napří-
klad odsun německého obyvatelstva z čes-
kých zemí je velmi podobným případem.
I zde se Češi (jako Chorvati na Srbech)
dopouštěli na Němcích vražd, znásilňování,
rabování a krutého zacházení. Události,
které tomu předcházely, jsou odlišné a hrají
svou objektivní roli, ale samotný akt je
totožný. Jsem Čech a jsem své zemi loajální,
ale ne slepě. Odsun Němců byl kompenzací
za šestiletou hrůzovládu z jejich strany, ale
nejsem schopen posoudit, jestli se dá nucené
vystěhování tří miliónu lidí takto zdůvodnit.
Nemůžu nevidět, kolik Čechů kolaborovalo,
udávalo, po válce se zbraní v ruce běhalo
v pohraničí a z pozic samozvaných soudců
zabíjelo lidi nebo jezdilo do pohraničí
zkrátka „jen“ pro koberce a nábytek.
Nemůžu nevidět, že příslušníci mého národa
se chovali jako svině stejně jako ty nacis-
tické bestie. A stejně tak nevím, kde je ideo-
logická pravda ve válce mezi Chorvaty
a Srby v letech 1991–1995, ale vidím, že se
zde páchaly zločiny na obou stranách, za
které jsou odpovědní jednotliví lidé, a ne tak

ani idea, která koneckonců je také jen pro-
duktem člověka a je každého odpovědností,
jestli se s ní ztotožní či ne.

OPERACE OLUJA
Chorvatská válka za nezávislost byl jed-

ním z dohromady čtyř konfliktů, které pro-
běhly na území bývalé Jugoslávie v 90.
letech 20. století. V našich končinách zpravi-
dla o těchto čtyřech válkách, známých pod
označením válka v Jugoslávii, víme to, že
Srbové tam v Bosně vraždili nevinné lidi,
kteří nebyli Srbové. Realita je samozřejmě
nepopsatelně složitější a pravda je taková, že
všechny strany mají ruce od krve, všichni
vůdcové znepřátelených stran byli faktic-
kými diktátory svých zemí, které využívali,
a jejich politická rozhodnutí byla zásadně

ovlivňována jejich ješitností, touhou stát se
historickými a opěvovanými zachránci
svých národů, touhou po slávě, majetku

a moci. Srbové se dopustili bez diskuze nej-
rozsáhlejších zločinů, Chorvati, Bosňané či
kosovští Srbové ale páchali podobné zlo-
činy, i když ne v takovém měřítku.

Když v roce 1991 Srbové za podpory
Bělehradu vyhlásili Republiku srbskou Kra-
jinu, chorvatská neoustašovská nacionalis-
tická vládní rétorika neměla se Srby
nejmenší slitování. Vše vyvrcholilo v roce
1995, kdy proběhla třídenní vojenská ope-
race Oluja (= bouře), při které chorvatské
policejní a vojenské síly obsadily srbskou
separatistickou oblast a ovládly ji. Z domovů
byly vyhnány zhruba dvě třetiny etnických

Chorvaté mají jasno – Ante Gotovina je národním hrdinou

8 Červenec/Srpen 2011

Ante Gotovina se narodil v roce 1955 v Socialistické federativní republice Jugoslávie, v chorvatském Pašmanu.
S bohatými vojenskými zkušenostmi z francouzské Cizinecké legie se v roce 1991 vrátil do Chorvatska, aby se
účastnil tzv. války za nezávislost Chorvatska. Ta byla pro Chorvaty úspěšná a Chorvati neradi vidí, že velitel jejich
armády v rozhodujícím a vítězném tažení proti Srbům je souzen nějakými cizinci za údajné zločiny na těch praši-
vých Srbech, kteří přeci můžou za všechno. I kdyby je spáchal, idea války za nezávislost je přece smyla.

aneb 24 let kriminálu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti

„Účel“
n e s v ě t í  p r o s t ř e d k y
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V rámci celopolo-
letního projektu zpra-
covávali studenti Lau-
derových škol v růz-
ných dílnách téma
„Život v době roman-
tismu“. Projektová díl-
na „Život v ghettu“ se
zaměřila na tři výstupy
svého bádání, během
kterého studenti navští-
vili například Židovské
muzeum v Praze a spo-
lečnými silami nafotili
unikátní scény ze živo-
ta dvou pražských ži-
dovských rodin 19. sto-
letí, shromáždili infor-
mace o Máchových
židovských současní-
cích a vyrobili model
židovského ghetta.

� Hana Šiková, 
studentka 1. ročníku 
Lauderova gymnázia

mládež

Tamuz/Av 5771 9

Obrazem: Model pražského ghetta

Srbů. Genocida provedená chorvatskými
jednotkami se neobešla bez vraždění, znásil-
ňování a rabování. Srbové si stěžují, že
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou
Jugoslávii soudí jen Srby a zločinů jiných
stran si nevšímá, Chorvati nechtějí o něja-
kých zločinech ani slyšet, byla to přeci válka
za nezávislost jejich země, a to přece
všechny zločiny ospravedlňuje. A stejně,
dobře jim tak, Srbům!

PŘÍBĚH JEDNOHO GENERÁLA
Ante Gotovina, jmenovec ustašovského

vůdce za druhé světové války Paveliće, je
novodobým chorvatským hrdinou, stejně
jako je pro Srby často Ratko Mladić nebo
Željko Ražnatović, řečený Arkan, nebo
Naser Orić pro Bosňany. Mezinárodní
trestní tribunál v Haagu však nad tímto
chorvatským generálem vynesl 15. dubna
2011 rozsudek a poslal ho na 24 let do
vězení za válečné zločiny a zločiny proti
lidskosti, kterých se dopustily jednotky,
kterým velel, během operace Oluja. Nařídil
prý ostřelování několika měst a zbytečné
ničení civilních objektů a zabíjení civilistů.
Pod jeho velením tato vojenská operace
nabrala zločinecký charakter, za který nese
značnou odpovědnost. S ním byl odsouzen
i další chorvatský generál Mladen Markać,
který byl obviněn ze stejných zločinů
a odsouzen na 18 let, třetí souzený chorvat-
ský generál Ivan Čermak byl zproštěn viny
pro nedostatek důkazů. Odsouzení jsou
podle soudu přímo odpovědní za vyhnání
několika desítek tisíc etnických Srbů

z domovů, zlovolné drancování, ničení
měst a vesnic a za nelidské a kruté chování.
Osobně tyto zločiny nespáchali, ale jako
velitelé a bezprostřední účastníci těchto
akcí za ně nesou odpovědnost.

HRDINA NEBO ZLOČINEC?
Příběh generála Gotoviny je jedním

z mnoha příběhů lidí, kteří se na bitevních
polích dopustili zločinů, ale mnoho lidí je
považuje za příkladné hrdiny. O tom, že
Bogdan Chmelnický, Jan Žižka nebo Ante
Gotovina plenili a drancovali, nehodlám dis-
kutovat, protože plenili a drancovali. O tom
často nepochybují ani ti, pro které jsou
dotyční hrdiny. Problém je v tom, že hrdina
nemůže být obtěžkán takovými zločiny,
hrdina je pojem a priori pozitivní se vším
všudy. Ano, takový člověk neexistuje, ale
buďme lidé. Bude stačit, když nebude mít
těžké hříchy – problém je, že to posuzují
opět lidé a pro mnohé je vraždění Židů či
Srbů velmi užitečná věc.

Ve spojení s takovými lidmi se často
říkají pojmy jako: poslání, osvoboditel, ale
také vrah a zločinec. Víme, že Bogdan
Chmelnický je historickým zakladatelem
Ukrajiny, vyznamenání Bogdana Chmelnic-
kého je dodnes na Ukrajině nejvyšším stát-
ním vyznamenáním. Na druhé straně to byl
voják, který v čele svých kozáckých zbroj-
nošů pořádal kruté pogromy na Židy
a Poláky, plenil jejich vesnice a je odpo-
vědný za sta tisíce mrtvých. Účel světí pro-
středky? Je vraždění a znásilňování instru-
ment pro založení Ukrajiny? A byl to

opravdu jeho primární účel osvobodit Ukra-
jince a dát jim státní útvar? Nebo spíše
Chmelnický využil svého postavení a zalo-
žil státní útvar, kde bude neomezeným vlád-
cem on sám, a drancoval, protože to byl
jeho způsob obživy? Dnešní Ukrajinci
v tom mají asi jasno a upřímně řečeno,
o tom, jakého si lidé vyberou hrdinu, o sobě
prozradí víc, než si jsou možná schopni při-
pustit. Pro mě je Chmelnický zakladatel
Ukrajiny a zločinec. Pro Ukrajince je to
zpravidla hrdina, protože je to zakladatel
Ukrajiny, našeho státu, a to, že vraždil Židy
a Poláky, není pravda, anebo je, ale co,
dobře jim tak, my je stejně nesnášíme.
A stejně tak Gotovina může být hrdinou pro
mnoho Chorvatů. Ti si totiž buď nepřipustí,
že Gotovina něco takové spáchal, anebo
s tím souhlasí a považují to za správné.
Chorvatsko je poměrně nacionalisticky
založený stát a se Srby vedlo mnoho krva-
vých bojů, které se ne poprvé proměnily
v genocidu Srbů. Gotovina jednal tak, jak se
to Chorvatům líbí, lidé s ním souhlasí, pova-
žují za dobré vyhnat Srby ze své země a dát
jim co proto. Gotovina je pro ně hrdinou,
dělal to, co se jim zkrátka líbí, a fandí mu.
Účel, jeho motivaci, už nikdo neřeší, ten mu
jeho obdivovatelé dali sami: no přece nezá-
vislost Chorvatska. Pro nestranný Meziná-
rodní trestní tribunál a i pro mě to je zloči-
nec, protože se domnívám, že genocida na
Srbech není správná věc. Jinak je to asi
dobrý voják a zkušený generál.

� Jakub Žaba
(žák 3. ročníku Lauderova gymnázia)



Golders Green Campus je nejmodernější
z celkem patnácti londýnských domovů

židovských seniorů (především přeživších
šoa), byl otevřen v únoru 2011. Objekt spra-
vuje londýnská sociální organizace Jewish
Care. Tato organizace by se dala s několika
rozdíly přirovnat k pražskému sociálnímu
oddělení židovské obce. S 1000 zaměstnanci
a 2500 dobrovolníky je to nejrozšířenější
a největší poskytovatel sociální péče pro
osoby židovského původu ve Velké Británii,
spadá pod ní přes 70 sociálních center. Ta se
zaměřují především na seniory a postižené
a zajišťují jim podporu v nemoci a ve stáří.
Připravují se v nich i vzdělávací programy
pro žáky základních a středních škol, v rámci
mezigenerační návaznosti pak mají v někte-
rých centrech sídlo mateřské školky.

Budova domova se nachází na velmi
lukrativním místě, přímo ve středu největší
londýnské židovské čtvrti Golders Green.
Moderní ráz budovy nijak nenarušuje okolní
architekturu, vnitřní vybavení je naopak
zařízeno ve velmi klasickém stylu. Stejně
jako Hagibor, je i Golders Green Campus
rozdělen na několik rezidenčních částí. Levé
křídlo je obsazeno 45 samostatnými apart-
mány, které umožňují seniorům v dobrém
zdravotním stavu žít víceméně nezávisle od
zbývající části rezidence.

Pravé křídlo je rozděleno na dvě prolína-
jící se části – pokoje pro trvalé obyvatele
vyžadující plnou podobu péče a na tzv.

odlehčovací, dočasná lůžka. Ta jsou určeny
na krátkodobé pobyty v domově, například
z důvodu náhlého zhoršení seniorova stavu,

ale především odlehčení části péče o seniora
ze strany jeho vlastní rodiny. Po ukončení
pobytu se klient buď vrátí zpět do domácího
prostředí a domov navštěvuje např. v rámci
aktivit denního centra, nebo zvolí variantu
trvalého pobytu v domově.

Mezi jednotlivými pokojovými jednot-
kami se nachází hned několik společen-
ských místností vybavených moderními
technologiemi, společná kuchyň a terasa.
Před jednotlivými pokoji je vždy umístěn
štítek se jménem jeho obyvatele a také
„vzpomínková skříňka“ obsahující jeho
fotografie a blízké předměty. Tento prvek
slouží jako účinná pomůcka v boji proti sta-
řecké demenci, kterou bohužel trpí vysoké
procento stálých klientů.

V přízemí funguje centrum denní péče,
které je programově více méně totožné
s denním centrem na Hagiboru. Externím
zájemcům i trvalým rezidentům nabízí
různé společné aktivity – tréninky podporu-

jící psychickou kondici, spadají pod něj
různá vystoupení, autorská čtení, besedy,
návštěvy apod. Díky širokému rozsahu spo-
lupráce s dobrovolníky se také daří zařizo-
vat návštěvy pro ty z klientů, jejichž pří-
buzní je již navštěvovat nemohou. Pod
centrum denní péče spadá i část poskytova-
ných lékařských služeb. Rozvržení přízemí
je proto uzpůsobené především klientům
denního centra a nachází se zde většina
místností určených pro společné aktivity –
kavárna, společenský sál, terapeutická míst-
nost, „vzpomínková místnost“ odkazující na
doby mládí klientů, synagoga, počítačová
místnost nově vybavená širokoúhlými doty-
kovými displeji, ale i malý obchod s potra-
vinami a drogerií a služby kadeřnice, ma-
nikérky a pedikérky.

Ceník služeb pro klienty se plně odvíjí od
finančního stavu klienta. Pokud má na svém
účtu jistý finanční limit, musí si poskytova-
nou péči hradit. Pokud tohoto limitu nedosa-
huje nebo se pod něj dostane již během
pobytu v domově, je potřebná částka hra-
zena z dotací organizace Jewish Care a lon-
dýnské židovské obce. Ceny za pobyt
v domově jsou poměrně vysoké, avšak těžko
byste hledali lépe vybavené a příjemnější
prostory pro seniory. Domov vyhovuje
nábožensky i nenábožensky založeným kli-
entům (v domově se dodržuje košer strava
a společné oslavy všech židovských svátků,
avšak sekulární klienti se náboženského
života vůbec nemusí účastnit).

Z celého domova jakoby na vás dýchala
milá a příjemná atmosféra laskavého pří-
stupu. Celý prostor i chodby působí na pří-
chozího díky zařízení v pastelových tónech
umírněně a klidně, fotografie s výjevy
židovského života v Londýně před druhou
světovou válkou vás nenásilně odkazují do
historie. Historie, která sice nebyla vždy
k současným klientům domova laskavá, ale
nyní se jim to snad formou vysoké úrovně
služeb, péče, milého personálu a vlídného
prostřední konečně snaží vynahradit.

� Anežka Večeřová, studentka Lauderova
gymnazia (třída II. G)

Auportrét obyvatelky domova patří k její „vzpomín-
kové skříňce“ na nástěnce před pokojem

Zahrada skrytá uvnitř budovy
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Na začátku dubna jsem měla možnost v rámci programu organizace Word ORT – Future Leaders navštívit nejmoder-
nější londýnský domov židovských seniorů Golders Green Campus a ráda bych své dojmy předala dále čtenářům.
Vzhledem k tomu, že jsem se minulý rok podrobně věnovala fungování Hagiboru – jediného pražského domova židov-
ských seniorů, zajímalo mě jeho srovnání se zahraniční „konkurencí“ v poskytovaných službách, zázemí a přístupu.

Návštěva
„londýnského Hagiboru“



mládež
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Padal sníh a dopadal na její tváře zkrápěné slzami kanoucími
z jejích velkých, dříve jiskrných čokoládových očí. Pokrýval

i její dlouhý černý kabát s límcem ze stříbrné lišky, který tak ráda
nosívala do divadla. Kabát, na kterém nyní zářila žlutá hvězda, na
kterou si však za poslední měsíce již tak zvykla, že se ji v poslední
době ani nepokoušela zakrývat psaníčkem, které si dříve tak úzkost-
livě tiskla na místo poznačené oním Kainovým znamením. Rezigno-
vaná, bez posledních zbytečků naděje, se s přetěžkým zavazadlem
zařadila do průvodu odsouzených a mířila k Veletržnímu paláci.
K nástupní stanici do neznáma. Potkávala své sousedy, přátele
i známé, viděla však i tváře, které tehdy spatřila poprvé v životě.
Neměla však náladu na řeči, klepy nebo přátelské pozdravy. Šla ve
své samotě jako vězeň odsouzený na smrt, vězeň, který se neprovi-
nil. Vzpomínala na svůj dřívější život, zejména na přítele Edu, který
zůstal tam, v jejich bytě po rodičích. Na Edu, který s ní ve své laska-
vosti a neutuchající lásce byl ochoten chodit jen na dovolená místa,
sedět v kavárnách „jen pro Židy“ a místo do krásných parků s ní cho-
dil na procházky na hřbitov. Jediné povolené korzo. Alespoň tak bude
blíž rodičům, říkala si tehdy. Nyní však rodičům tak trochu záviděla,
že nezakoušejí všechny tyhle útlaky. Věřila, že padající sníh jsou slzy
spravedlivých, kteří na nebi pláčou nad tou tragédií, která maří lidské
osudy a nemilosrdně kosí předčasně mnoho mladých životů.

Kráčela dál a dál, ani nevnímala, že jí docházejí síly, už teď si při-
padala jako mrtvá. Dala by všechno za to, kdyby na místě skonala,
neboť co slyšela o tom, co je tam, dál, tam, kam ji povezou, jí nahá-
nělo nesmírnou hrůzu. Ani si nevšimla, že je už u rampy před Veletrž-
ním palácem, a to bydlela hodný kus cesty odtamtud. Průvod se zasta-
vil. Záviděla těm, co na cestě na smrt alespoň nebyli sami. Ona tam
stála jen se svými vzpomínkami a připadalo jí, že slyší pláč tisíců,
i když v průvodu tiše vzlykalo jen několik málo povětšinou starších
lidí hodný kus od ní. Bloudíc ve svých myšlenkách si nevšimla
německého vojáka a jeho příkazu vyrovnat se do řady. Stejně
jim to bylo jedno. „Židi prašiví, už aby všichni pochcípali,“
zaslechla z jeho úst, jelikož němčinu ovládala tak jako
většina vzdělaných lidí perfektně.

Ani nevěděla jak, už stála v přecpaném vagóně,
pokud se nemýlila, původně určeném k přepravě
dobytka. Na podlaze stály dva kbelíky. Jeden byl
naplněn vodou a druhý byl prázdný. A všude
spousta lidí. Voda na bůhví kolik dnů pro všechny,
ne, to nejde. Nemohla uvěřit, už neplakala,
naopak, byla smířená. Vlak se rozjel. Nikdo
neznal cíl cesty, ale ti, kteří se buď zajímali,
nebo jim již odjeli příbuzní či přátelé, věděli, že
na jejím konci čeká smrt. Vagón upaloval do neko-
nečných dálav, bylo možné rozeznat denní dobu,
ale lidé ztráceli postupně orientaci v čase i prostoru.
Na některé sestoupil anděl smrti i ve vlaku,
ukládali je do zadní části. Voda došla. Mod-
lila se, aby si i pro ni přišla smrt, ale její prosby
zůstaly nevyslyšeny. Vlak občas zastavil, aby
hned odsupěl dál, zřejmě bylo jen potřeba dopl-
nit uhlí. Seděla na podlaze, čokoládové oči, dříve
tak zářící, byly již zcela vyhaslé. Někdo začal zpí-
vat, přidala se. Co jiného měla dělat, dočista by
zešílela. Setmělo se, ale byli na cestě již hodnou dobu,
a tak probíhaly debaty o cíli.

Brzy ráno se vagóny otevřely. SS-mani začali vydávat rozkazy,
věci nechat ve vagónu a za nimi. Kdo byl příliš pomalý či zpupný,
byl zastřelen. Stihla si jen všimnout dvojjazyčného náspisu „Ausch-
witz-Birkenau/Oswiecim-Brzezinka“. Ano, měli pravdu. Továrna na
smrt. Všimla si, že některé ženy berou s sebou i cizí děti, zřejmě
proto, aby zachránily jejich pravé matky. Z obrovských baráků ozna-
čených cedulí „sprchy“ zaslechla zpěv a po pár minutách zbylo jen
ticho. Kdosi jí zašeptal, oč jde. Zpěv urychlí smrt. Rozhodla se, že
bude také zpívat, tu, co jí zpíval Eduard jednou při výletě do hor.
Zástup postupoval rychle a už i ona stála na nádvoří před údajnými
sprchami. Smrt. Konečně bude svobodná, nemohla by takhle žít, jako
vězeň, jenž se neprovinil, a záviděla sílu těm, co se rozhodli prát se
s osudem, seč jim síly stačily.

Vtom však spatřila matku s dítětem stojící vedle SS-mana. Děcko
k němu natahovalo ruce, on však jím mrštil o blízkou zídku a zabil
jej jedinou ranou. Tolik bestiální krutosti v životě neviděla. Nechá-
pala, kde se v ní vzal ten poslední zbytek síly, najednou jako by se
v ní vzedmula vlna odporu, vytrhla SS-manovi pistol z opasku
a začala do něj střílet, i když jí už do zad mířily kulomety. Kdo ví, jak
dopadla matka dítěte. Možná šla hned po tom také na smrt, aby byla
co nejdřív se svým chlapečkem, tam na nebesích. Nicméně na NI,
Evu Rothovou, zbyly jen vzpomínky jako na jednu z výjimečně
odvážných a spravedlivých, na ženu, co nemá hrob a spolu s miliony
spravedlivých tam v Osvětimi zůstala.

Vzpomeňme si někdy na lidi, jako byla Eva. Nechť nás chrání
věčné světlo jejich památky.

� Dina Kavanová
(studentka třídy 3.G Lauderova gymnázia)

Ilustrace: Hana Němečková
(studentka oboru judaistika

HTF UK)

Eva



(1) Je přirozené, že charakter člověka a jeho 
činy jsou ovlivněny jeho přáteli a společnos-
tí, pročež se chová podle místních pravidel. 
Proto by se měl pohybovat v okolí spravedli-
vých a neustále dlít v přítomnosti moudrých, 
aby se od nich naučil jejich chování. Podob-
ně by se měl vyhýbat hříšníkům, kteří kráčí 
v temnotách, aby se od nich nenaučil jejich 
skutky. To je to, co říká Šalamoun: „Kdo 
chodí s moudrými, bude moudrý; ale kdo 
tovaryší s blázny, setřín bude.“ (Př 13, 20) 
Podobně je řečeno: „Blahoslavený ten muž, 
kterýž nechodí po radě bezbožných, a na ces-
tě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů 
nesedá.“ (Ž 1, 1)
(2) Člověk, který žije na místě, kde platí vad-
né morální normy a jeho obyvatelé nechodí 
po přímých stezkách, by se měl přestěhovat 
na místo, kde jsou lidé spravedliví a konají 
dobro.
Pokud všechna místa, která zná nebo o kte-
rých slyšel, nenásledují vhodné způsoby, 
jako je tomu v našich časech, nebo není 
schopen se přestěhovat tam, kde se chova-
jí patřičně, třeba kvůli lupičům nebo kvůli 
zdravotním potížím, měl by zůstat oddělen, 
jak je řečeno: „Kterýž by pak byl opuštěn, 
trpělivě se má v tom, což na něj vloženo.“ 
(Pl 3, 28)
(3) Pokud jsou zlovolní a hříšní a nedovolí 
mu sídlit s nimi, dokud s nimi nebude obco-
vat a konat jako oni, měl by se přestěhovat 
do jeskyní, křovisk a pouští, než aby jednal 
jako hříšníci, jak je řečeno: „Ó kdo mne po-
staví na poušti v hospodě pocestných, abych 
opustil lid svůj a odešel od nich; nebo všick-
ni jsou cizoložníci, zběř zpronevěřilých.“ 
(Jr 9, 2)
(4) Je přikázáno člověku vmísit se mezi 
moudré a jejich žáky, aby se od nich naučil 
jejich způsobům, jak je řečeno: „Hospodi-
na Boha svého báti se budeš, jemu sloužiti, 
a jeho se přídržeti, a ve jménu jeho přísahati 
budeš.“ (Dt 10, 20)
Naši učenci zkoumali, zda je možné člověku 
setrvat v boží přítomnosti. Vysvětlili toto při-
kázání tak, že se má člověk držet v přítom-
nost učenců a jejich žáků.
(5) Proto by se člověk měl snažit vzít si 
dceru učence a provdat dceru za znalce 
Tóry, jíst a pít s učenci, provozovat obchod 

ve prospěch učenců, sdružovat se s nimi vše-
mi možnými způsoby, jak je řečeno: „Nebo 
jestliže bedlivě ostříhati budete všech přiká-
zaní těchto, kteráž já přikazuji vám, abyste 
je činili, milujíce Hospodina Boha svého, 
a chodíce po všech cestách jeho, a přídržejí-
ce se jeho.“ (Dt 11, 22)
Podobně nám přikázali i učenci, když řekli: 
„Sedej v prachu jejich nohou a lačně pij je-
jich slova.“
(6) Každému člověku je přikázáno, aby mi-
loval všechny své druhy, jako sebe samého, 
jak je řečeno: „Milovati budeš bližního své-
ho jako sebe samého.“ (Lv 19, 18)
Proto by člověk měl o druhých mluvit po-
chvalně a brát ohledy na jejich majetek, jako 
se stará o svůj majetek a touží po cti.
Kdokoliv by získával čest skrze ponižování 
druhých, nebude mít podíl v olam ha-ba.
(7) Milovat konvertity (gerim), kteří přišli 
pod křídla šechiny – to jsou dva příkazy: 
jeden, protože také oni jsou zahrnuti mezi 
bližní a druhý, protože je to konvertita 
a Tóra praví: „Protož milujte hostě (gerim).“ 
(Dt 10, 19)
Hospodin nám přikazuje lásku ke konver-
titům stejně, jako nám přikazuje milovat 
Jeho samého, jak je řečeno: „Milujž tedy 
Hospodina Boha svého.“ (Dt 11, 1) Svatý, 
budiž požehnán, sám miluje konvertity, jak 
je řečeno: „Miluje také příchozího (ger).“ 
(Dt 10, 18)
(8) Kdokoliv by nenáviděl svého souvěrce, 
překračuje zákaz Tóry, která říká: „Nebu-
deš nenáviděti bratra svého v srdci svém.“ 
(Lv 19, 17) Za tento přestupek nicméně ne-
bude bičován, protože nezahrnuje žádný čin.
Tóra nás varuje před nenávistí v našich srd-
cích. Přesto člověk, který zbije svého druha 
nebo ho urazí, ačkoliv to nemá povoleno, ne-
překročil zákaz „nebudeš nenáviděti.“
(9) Pokud někdo uvede druhé v omyl, neměl 
by nikdo mlčet a ignorovat ho, jak ohledně 
hříšníků praví verš: „Absolon pak nic nemlu-
vil s Amnonem, ani dobrého ani zlého; nebo 
nenáviděl Absolon Amnona, proto že učinil 
násilí Támar sestře jeho.“ (2S 13, 22)
Spíše by měl věci vysvětlit a zeptat se ho 
Proč mi to děláš?, Proč mě v této věci ple-
teš?, jak je řečeno ve verši: „Nebudeš nená-
viděti bratra svého v srdci svém; svobodně 

potresceš bližního svého, a nesneseš na něm 
hříchu.“ (Lv 19, 17)
(10) Pokud potom pomýlenec požádá svého 
druha o odpuštění, musí mu být odpuštěno. 
Člověk by neměl být krutý, když promíjí, 
jak je řečeno: „I modlil se Abraham Bohu, 
a uzdravil Bůh Abimelecha, a ženu jeho, 
a děvky jeho; i rodily.“ (Gn 20, 17)
(11) Člověku, který vidí, že jeho druh hřešil 
nebo kráčí nevhodnými stezkami, je přiká-
záno, aby se pokusil napravit jeho chování 
a zpravil ho, že si způsobuje nebezpečí svý-
mi zlými skutky, jak se praví: „Svobodně 
potresceš bližního svého, a nesneseš na něm 
hříchu.“ (Lv 19, 17)
(12) Ten, kdo pokárá druha, ať už kvůli 
tomu, že jím byl pomýlen, nebo kvůli věcem 
mezi jeho druhy a Bohem, by ho měl kárat 
soukromě. Měl by k němu mluvit jemně a tr-
pělivě, vysvětlit mu, že mu tyto věci vytýká 
kvůli jeho vlastnímu dobru, aby mu umožnil 
věčný život v olam ha-ba.
(13) Pokud přijme výtku, je to dobré; pokud 
ne, měl by ho pokárat ještě jednou nebo dva-
krát. Měl by ho kárat tak dlouho, dokud dru-
hý neřekne: „Nebudu poslouchat.“ Kdokoliv 
totiž má možnost pokárat hříšníka a selže, je 
za jeho hřích zodpovědný, neboť měl mož-
nost mu zabránit.
(14) Ten, kdo napomíná druha, by neměl 
k němu mluvit přísně, dokud nebude za-
hanben, jak je řečeno: „Svobodně potresceš 
bližního svého a nesneseš na něm hříchu.“ 
(Lv 19, 17) To je i to, co měli naši učenci 
na mysli, když řekli: Měl bys ho kárat, dokud 
se jeho obličej nezmění? Tóra říká: „Nesne-
seš na něm hříchu.“
(15) Z toho poznáváme, že je zakázáno 
hanbit druha. Oč víc to platí o zahanbování 
na veřejnosti! Ačkoliv ten, kdo zahanbí dru-
ha, nemá být bičován, jedná se o velký hřích. 
Naši učenci tvrdí: „Ten, kdo zahanbí veřejně 
svého druha, nebude mít podíl v olam ha-ba.“
Proto by měl člověk být velmi opatrný, aby 
svého druha nezahanbil, ať už více nebo 
méně, na veřejnosti a nenazval ho jménem, 
které ho zahanbuje, nebo se vztahují k vě-
cem, kterého ho zahanbují.
Kdy to platí? Ve vztahu mezi lidmi. Přesto 
s ohledem na duchovní svět, pokud hříšník 
nevykoná tešuva, může být veřejně zahanben 

Mišne Tóra:
Hilchot deot čili Etika

na pokračování

Kapitola šestá
V této kapitole se Maimonides vrací k výkladu etiky. Zaměřuje se především na výklad, kde žít, jak druhým lidem šetrně 
sdělit, že nekonají správně, jak je varovat před hříchem, nebo také jak se chovat vůči sirotkům a vdovám. 
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a jeho hřích může být zveřejněn. Může být 
urážen, vysmíván a proklínán dokud se nena-
praví, jako to praktikovali proroci v Izraeli.
(16) Pokud člověk byl druhem pomýlen, je 
projevem zbožnosti to, že ho nekárá a ne-
zmiňuje se o tom, protože pomýlenec byl 
křupan nebo protože nebyl při smyslech, což 
znamená, že mu odpustí bez pocitu hněvu 
nebo bez toho, aby mu něco vyčítal. Nařízení 
Tóry se týká jen těch, kdo nenávidí.
(17) Člověk je povinen projevit velkou sta-
rost o sirotky a vdovy, neboť jejich duše jsou 
sklíčené a jsou v depresi. To platí dokonce 
i tehdy, když jsou bohatí. Je nám přikázáno 
projevit svou péči i králově vdově a jeho 
sirotkům, jak je řečeno: „Žádné vdovy neb 
sirotka trápiti nebudete.“ (Ex 22, 21)
(18) Jak se k nim chovat? Mělo by se na ně 
mluvit jemně a zacházet s nimi se ctí. Ne-
mělo by jim být ubližováno například příliš-
ným zatěžováním prací, nebo zraňovat jejich 
city krutými slovy. Člověk by také měl mít 
na zřeteli jejich fi nanční situaci víc, než svo-
ji. Kdokoliv, kdo je roztrpčí nebo je rozčílí 
či zraní jejich city, kdo je utlačuje, nebo jim 
způsobí fi nanční ztrátu, překračuje výše zmí-
něný zákaz. To platí i v případě, že je někdo 
bije nebo proklíná.
Přestože člověk, který překročí tento zákaz, 
nepodléhá bičování, jeho trest mu vyměřuje 
sama Tóra: „A rozhněvá se prchlivost má, 
i zbiji vás mečem; a budou ženy vaše vdovy 
a děti vaši sirotci.“ (Ex 22, 23) Mezi nimi 
a Tím, kdo promluvil a stvořil svět, že kdy-
koliv budou k němu volat, on je vyslyší, jak 
je řečeno: „Oni by volali ke mně, vězte, že 
vyslyším křik jejich.“ (Ex 22, 22)
(18) Kdy výše uvedené platí? Když jim 
někdo způsobí útrapy pro svůj vlastní pro-
spěch. Učitelům je dovoleno je trápit během 
výuky Tóry nebo řemesla, aby je naučil 
správnému chování. Nicméně neměl by je 
trápit stejně, jako druhé, ale měl by s nimi 
jednat mnohem víc jemněji, milosrdněji 
a ctnostněji, jak je řečeno: „Nelup nuzného 
proto, že nuzný jest, aniž potírej chudého 
v bráně.“ (Př 22, 22)
To platí jak o tom, kdo přišel o otce, tak 
o tom, kdo přišel o matku. Do kdy je možno 
někoho považovat za sirotka, o kterém mluví 
tato micva? Do chvíle, kdy více nepotřebují 
podporu dospělého, jeho vedení a jejich péči 
a jsou schopni rozumět všem svým rozhod-
nutím, jako ostatní dospělí.

Talmidim, o. s., je neziskové občanské 
sdružení, které si klade za cíl překládat 
rabínskou literaturu do českého jazyka. 
Postup překladu je možné zdarma sle-
dovat na internetových stránkách http://
www.talmidim.cz. Sdružení je fi nancová-
no z dobrovolných darů. Dárcem se mů-
žete stát zasláním příspěvku v libovol-
né výši na účet u GE Money Bank číslo 
173 536 401/0600. Za každý příspěvek 
předem děkujeme.

vzdělávání
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Publikace evangelického teologa Petra
Slámy s podtitulem Antologie rabínské lite-
ratury představuje v české literatuře dosud
nejrozsáhlejší výbor ukázek rabínské lite-
ratury, především z Mišny a Tosefty, mid-
rašů, targumů a z obou talmudů – Baby-
lónského i Jeruzalémského. Samotnou
práci lze rozdělit na dvě hlavní části – stu-
dii a samotné překlady.

První část začíná úvodem do rabínské lite-
ratury, představením jejích základních děl
a obeznámením čtenáře s koncep-
tem dvojí Tóry, totiž Tóry psané
(še-bi-chtav) a ústní (še-be-al pe),
jeho teologickým zdůvodněním
a přikládá užitečný exkurz k chá-
pání Bible v židovském a křesťan-
ském prostředí s krátkou úvahou,
ve které Sláma z pohledu evange-
líka rozebírá význam rabínské
literatury pro křesťany. Nevyne-
chává ani rabínská hermeneutická
pravidla a pokračuje historicko-
politickým souhrnem rabínského
hnutí. V další kapitole pak podrobně rozebírá
jednotlivá díla a žánry rabínské literatury –
Mišnu, Toseftu, targumy, midraše a oba Tal-
mudy. První část končí kapitolami o pohledu
židů na nežidy (respektive křesťany) a nao-
pak. To vše Sláma uzavírá komplexním pře-
hledem historického vývoje židovského myš-
lení od starověku až po současnost.

Druhou, mnohem rozsáhlejší část pak
tvoří překlady, tedy vlastní jádro celé práce.
Sláma nejprve uvádí kritéria, která pro něj
byla určující pro výběr textů do antologie – je
to jednak chronologická posloupnost a dále
reprezentativnost textů. Čtenář se tak setkává
s texty halachickými i agadickými, s homile-
tickým výkladem Bible (targumy a midraše,
a to jak halachické, tak i agadické), i s logic-
kou argumentací zachycenou v obou talmu-
dech. Vybrané texty dobře ilustrují základní
témata rabínské literatury – strukturu a fungo-
vání náboženského práva, teologii rabínského
judaismu, etiku i eschatologii. Za zmínku
stojí především překlad celého traktátu
Tosefty Brachot, na kterém může čtenář
názorně vidět vztah s jeho mišnickým protěj-
škem, který je v překladu uvedený rovněž.

Vytvořit antologii, navíc z tak obsáhlého
a přes velký časový úsek rozprostírajícího se
žánru, jakým je rabínská literatura, není
vůbec nic snadného a Sláma v tomto těžkém
úkolu obstál. I když se nad výběrem někte-
rých textů lze pozastavit (např. opětovný pře-
klad do češtiny již kvalitně přeloženého
a okomentovaného traktátu Avot a naopak
úplná absence teologicky i textově-kriticky
nesmírně zajímavého traktátu Avoda zara),
lze říci, že autor měl při výběru textů šťastnou
ruku a přeložené části představují dobrý pří-
klad ukázky světa a myšlení rabínského hnutí.

Tak rozsáhlá publikace samozřejmě není
bez chyb. Jedná se sice o marginální nedo-

statky, kterých si povšimne spíše čtenář
znalý problematiky judaistiky a rabínské
literatury než laik, přesto ale mohou působit
rušivě. Předně je to Slámův nekončící pro-
blém s přepisem hebrejštiny, a to i přesto, že
autor upustil od nešťastného přepisu, který
navrhl pro svůj překlad knihy Talmud a Mid-
raš od G. Stembergera. Jednak proto, že
v celé publikaci nejsou konsistentně dodržo-
vána pravidla, která si Sláma v úvodu sám
vytýčil, a (pomineme-li některé drobné

chyby jako mecija namísto
meci’a/mecia) i proto, že přepis
opět neodpovídá úzu ve výslov-
nosti hebrejštiny (to se týká pře-
devším přepisu šva). V publikaci
je tak možné se setkat s tvary
pohybujícími se na hranici vyslo-
vitelnosti jako Ntivot (namísto již
zažitého Netivot), mgila (místo
megila) či Pdat (namísto libo-
zvučnějšího Pedat). Druhým
zádrhelem jsou pak některé Slá-
movy jazykové inovace, kdy

relativně zažité termíny jako tanaité, amora-
ité či savoraité (které používá např. Talmud
pro každého, Malá encyklopedie rabínského
judaismu, či dokonce již zmíněný Talmud
a Midraš) nahrazuje tvary jako tanajci, amo-
rajci či savorajci.

Třetím nedostatkem, který vychází z mého
ryze subjektivního dojmu, je to, že jsem od
publikace vysokoškolského pedagoga a teo-
loga zabývajícího se rabínskou literaturou již
řadu let očekával práci odbornějšího a vědeč-
tějšího charakteru. Přeložené texty jsou sice
rozsáhlé, ale postrádají hlubší textově-kritic-
kou analýzu a je škoda, že se autor nesoustře-
dil třeba na menší úseky textu, které by byly
kriticky zpracované. Sláma také nezmiňuje
soudobý výzkum rabínské literatury a jeho
závěry – v celé publikaci se například kromě
okrajové zmínky na straně 150 neobjevuje
jméno Davida Weisse Halivniho, autora zásad-
ních prací jako Midrash, Mishna and Gemara,
Peshat and Derash nebo kritického komentáře
a překladu Babylónského talmudu Mekorot ve-
de’ot; ani jedno z těchto děl Sláma neuvádí
v literatuře (přitom ale uvádí např. Wieselovu
literárně kvalitní, leč z vědeckého hlediska
nepoužitelnou beletrii Talmud: portréty
a legendy, či dokonce Moučkovu Sefer jeciru
pražskou (!!)) a rovněž ani slovem nezmiňuje
Halivniho dnes již obecně přijímanou teorii
o stama’im (kodifikátorech textu Gemary), což
je poměrně závažné opomenutí.

I přes tyto nedostatky si kniha rozhodně
zaslouží pozornost jak odborné veřejnosti, tak
i laiků, kteří by rádi více porozuměli světu
rabínského judaismu. V tomto ohledu se
jedná o přínosnou publikaci obsahující sku-
tečně reprezentativní výběr textů, a navíc pře-
hledně strukturovanou, čtivou a s kvalitními
překlady.

� Jiří Blažek

� RECENZE: Tanu Rabanan
Petr Sláma: Tanu Rabanan, Vyšehrad, 2010, 547 stran, ISBN 978-80-7021-722-1
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RABÍN JONATHAN BLATCH: ANO
Judaismus se vždy zasazoval o práva
pracujících. 

Ustanovení šabatu vyplynulo z ideálu starověkých Izraelitů
poskytnout nádeníkům lidské pracovní podmínky. Zákon v knize
Deuteronomium („Nebudeš utiskovat nádeníka, zchudlého a potřeb-
ného... Dáš mu jeho mzdu ještě téhož dne, ... neboť je zchudlý a svým
životem na ní závisí... – Dt 24:14-15) chránil pracující před svévolí
zkorumpovaných šéfů a před zneužíváním v zaměstnání. Rabínská
tradice se zasazovala o bezpečné pracovní podmínky a uznávala
zaměstnanecké spolky (tr. Suka 51 b). A Talmud výslovně uznává
právo pracujících na kolektivní vymáhání svých nároků, tak jako
tomu bylo v případě pekařů „předkladných chlebů“ pro Chrám
(tr. Joma 38a), byť rabíni dávali přednost vyjednávání před jinými
způsoby prosazování zájmů pracujících (tr. Baba batra 9a).

Americká židovská tradice podpory odborového sdružování
a kolektivního vyjednávání započala před více než sto lety a nabrala
na intenzitě po požáru továrny Triangle Shirtwaist v roce 1911, při
němž zahynulo 146 dělníků, většinou mladých přistěhovalkyň, kteří
nemohli před ohněm uniknout, protože je jejich zaměstnavatel na
pracovišti zamykal. Od roku 1918 prosazovala Ústřední konference

amerických rabínů (CCAR) zákony na ochranu amerických dělníků,
včetně jejich práva na kolektivní vyjednávání (1918, 1920, 1947).

Právě sdružování v odborech a kolektivní prosazování zájmů děl-
níků přineslo výsledky v podobě spravedlivých a slušných platů,
stejně jako bezpečnější pracovní podmínky miliónům pracujících –
dokonce i těm, kteří v odborech nejsou. A čím je zaměstnanec spoko-
jenější, tím lepší odvádí práci!

V únoru a březnu letošního roku využil guvernér Wisconsinu svoji
politickou moc k oslabení organizovaných odborů ve státě. Jsem
hrdý na to, že jsem byl mezi mnoha wisconsinskými rabíny, kteří
demonstrovali, vedli studijní setkání a modlitby a organizovali židov-
ská setkání na podporu odborů státních zaměstnanců. 

Tóra nás zavazuje přinášet lidstvu důstojnost. Co lepšího by v tom
mohli židé udělat!

Jonathan Blatch je rabínem kongregace Temple Beth El ve
wisconsinském Madisonu

RABÍN CLIFFORD E. LIBRACH: NE
Sentimentální a nic neříkající vykřikování bib-
lických citací na obranu zneužívaných dělníků
v souvislosti s podporou odborových svazů
státních zaměstnanců je na úrovni plakátových
hesel, nikoliv přesvědčivé argumentace.

Podívejme se na fakta: ekonomický úspěch průmyslových od-
borů dosáhl svého vrcholu již před nějakým časem. Jen sedm pro-
cent zaměstnanců ze soukromého sektoru patří k odborům. Naopak
počet odborářů z řad
státních zaměstnanců
se po celých Spoje-
ných státech od
60. let více než ztroj-
násobil, z 10 % na
36 %. A nejenže jsou
platy státních za-
městnanců sdruže-
ných v odborech ve
všech ohledech vel-
korysé, ale navíc ma-
jí tito zaměstnanci
snížené odvody do
sociálního systému. Kdo jim tyto „vyjednané“ výhody poskytnul?
Politici zvolení s halasnou podporou mnohých z těchto státních za-
městnanců. Účet zaplatíme my všichni ostatní – daňoví poplatníci,
kteří nikdy neměli místo u vyjednávacího stolu.

Státní zaměstnanci na federální úrovni nemají, a ani by neměli
mít, takové „právo“ na kolektivní vyjednávání, jako mají zaměst-
nanci veřejného sektoru v jednotlivých státech. Proti těmto nárokům
se zásadně stavěli liberální vůdci, od Roosevelta, přes LaGuardiu,
Cartera a O’Neila až po odborářskou ikonu George Meanyho.

Vzhledem k tomu, že objem prostředků ve veřejné kase je ome-
zený, přidání jedné skupině, která požívá nespravedlivých výhod,
znamená, že jiní dostanou méně. Možná právě proto napomíná mišna
(Joma 3:11) speciálně „organizované“ dělníky (rodinné monopoly),
kteří si vynucují exkluzivní veřejné kontrakty. Vymáhání penzí
a zdravotního pojištění, na něž nejsou v systému peníze, na politi-
cích, kterým chybí rozpočtová kázeň (neboť nejde o jejich peníze) je
nejen formou vydírání, ale je i hrozbou pro ekonomickou stabilitu
národa.

Když vezmeme v úvahu dnešní realitu, na kolektivním vyjedná-
vání státních zaměstnanců není ani nic etického ani nic židovského.

Clifford E. Librach je rabínem United Jewish Center 
v Danbury v Connecticutu

Na webových stránkách časopisu (reformjudaismmag.org)
mají čtenáři možnost hlasovat pro jeden z těchto dvou názorů. Ke dni
uzávěrky tohoto čísla Maskilu podporovalo 75,6 % čtenářů kolek-
tivní akce odborů, zatímco 24,49 % čtenářů je proti. 

� Přeložila Kateřina Weberová
(zdroj: Reform Judaism, léto 2011/5771)

Časopis Reform Judaism uveřejňuje na svých stránkách zajímavou sérii diskusí. Vždy dva rabíni či vzdělaní laici
prezentují opačný názor na stejnou otázku z oblasti náboženské praxe či etiky. Domníváme se, že i pro naše čte-
náře může být zajímavé přečíst si jejich argumentaci a možná se i inspirovat k zamyšlení nad svými vlastními zvyky
a postoji. Dnes předkládáme diskusi na téma, které je i u nás v současnosti velmi aktuální.

Otázka do diskuse: Měli by židé
podporovat právo odborů na kolektivní
prosazování svých zájmů?
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Sudetští Němci se scházejí každým
rokem během svatodušních svátků. Ke

svému srazu si střídavě pronajímají augšpur-
ské a norimberské výstaviště. To se pak vždy
zaplní folklorem českého, moravského
a slezského pohraničí – tedy území, kde čeští
Němci s námi 700 let žili. Nechybějí zde
jihomoravské kroje, jablonecká bižuterie,
liberecké párky či originální karlovarské
oplatky, jež vyrábí firma Wetzel v bavor-
ském Dillingenu.

Letošní setkání se konalo v duchu motta
„Dialog a pravda – vytvořit sousedství“.
Mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdru-
žení, poslanec Evropského parlamentu
a předseda Panevropské unie Bernd Posselt,
ve svém projevu jasně uznal vinu Německa
za zločiny proti lidskosti. Uvedl, že vlnu utr-
pení milionů lidí vyvolali nacisté. Ohradil se
však proti označování kolektivních viníků.
V tomto postoji se za něj jednoznačně posta-
vil český historik Toman Brod. Ten pro své

židovství sám prošel Terezínem, Osvětimí
a Groß-Rosenem. „Odmítám koncept kolek-
tivní viny, protože dobří a špatní se vyskytují
napříč etnickými skupinami,“ řekl Brod,
jenž Posselta vloni provedl Terezínem. „Stál
jsem s Tomanem Brodem na rampě, odkud
ho v zimě roku 1943 odváželi do Osvětimi.
Společně jsme pak navštívili také Lidice, kde
jsem položil kytici bílých a rudých růží,

a nakonec i most v Ústí nad Labem, ze kte-
rého byli sudetští Němci v létě 1945 nahá-
zeni do Labe,“ zmínil ve svém projevu
Bernd Posselt. Jeho přítel Toman Brod byl
hostem Sudetoněmeckých dní letos již
potřetí, stejně jako Oldřich Stránský, před-
seda České rady pro oběti nacismu a Svazu

osvobozených politických vězňů a pozůsta-
lých ČR. Srazů se každoročně účastní i sig-
natář Charty 77 a novinář Petr Uhl. Letos
přijel rovněž exprezident Slovenské repub-
liky Rudolf Schuster.

Sudetoněmeckých dnů se již podruhé
účastnila i izraelská delegace z liberálně-
-konzervativní jeruzalémské synagogy Emet
ve-Emuna (Pravda a víra) v čele s Gideonem
Mamrothem. Mamroth se narodil roku 1947
v Jeruzalémě rodičům, kteří se přistěhovali
v roce 1933 z Vratislavi (tehdy Breslau). Po
válce se město přejmenovalo na Wroclaw
a stalo se součástí Polska. Emet ve-
-Emuna se nachází v jeruzalémské čtvrti
Rechavia a sdružuje především rodiny, které
do Izraele přišly z Německa, Rakouska
a Česka. Tóry používané v Emet ve-Emuna
pocházejí ze slezského Krnova. A tamní syna-
gogu na podzim 1938 zachránil sudetoně-
mecký radní Franz Irblich. Právě o osudu
krnovských Tór Mamroth referoval ve zcela
zaplněném přednáškovém sále v Augsburgu.
„Před válkou žilo v tehdejším Československu
na 350 tisíc Židů a se svými sousedy dobře
vycházeli. Je nutné začít znovu, bez nenávisti.
Dnes už jsou na světě další generace, žijeme
v novém století. Je třeba se dívat dopředu na
lepší časy. Věřím, že když to tentokrát doká-
žeme, tak budeme dobrými přáteli,“ řekl
Mamroth, jehož rodiče jako jediní z širší
rodiny unikli holocaustu. Přednášku modero-
val Peter Barton, ředitel Sudetoněmecké kan-
celáře v Praze. „Samozřejmě je nutné mluvit
o bezpráví a pronásledování, jehož se Židům
dostalo. A je důležité, aby i sudetští Němci
věděli, za co musí Židům z Čech, Moravy
a Slezska děkovat,“ řekl Barton.

Ve svém příspěvku jsem informoval
o regionálním židovském kulturním centru,
které v krnovské synagoze vznikne na pod-
zim 2013 v rámci projektu Revitalizace
židovských památek v ČR. Federace židov-
ských obcí v něm investuje do desíti syna-
gog, přičemž v bývalých jazykově smíše-
ných oblastech se nacházejí kromě Krnova
ještě synagogy v severočeském Úštěku
a v jihomoravském Mikulově. Krnovská
expozice se zaměří na židovské průmyslníky
a vynálezce. Výstava představí např. vizo-
vickou likérku Rudolfa Jelínka, strojírny
Emila Kolbena (ČKD), světoznámé výrobky
sklárny Moser či severočeské doly vlastněné
Petschkovou rodinou. A právě v Petschkově
firmě pracovali rodiče Wernera Nowaka,
který jako prezident Spolkového shromáž-

dění sudetských Němců izraelskou delegaci
po Augsburgu provázel. „Naše rodina se ve
30. letech přestěhovala ze severních Čech na
pražskou Letnou. Rodiče mne dali do židov-
ské školy na Vinohradech, protože státní
základní škola s německým vyučovacím jazy-
kem v Praze nebyla,“ svěřil se Werner
Nowak. Dokládá tím skutečnost, že mezivá-
lečnou německou kulturu v Praze udržovali
ve velké míře Židé. Velký zájem návštěvníků
o přednášku „Krnovské Tóry jako symbol
smíření mezi sudetskými Němci, Židy
a Čechy“ ukazuje, že máme mnoho mož-
ností ke spolupráci. Místní Němci se ke
svému rodišti stále hlásí a výrazně přispěli
ke zřízení živého památníku obětem holo-
caustu v Krnově. Tím jsou lavice zachráněné
z vypálené olomoucké synagogy. Na kaž-
dém z míst bude umístěna cedulka se jmé-
nem jedné z obětí. Občanské sdružení
Krnovská synagoga rovněž usiluje o návrat
jedné z krnovských Tór.

� Text a foto Pavel Kuča

Každoročním návštěvníkem Sudetoněmeckých dnů
v Bavorsku je Oldřich Stránský, předseda České rady
pro oběti nacismu a předseda Svazu osvobozených
politických vězňů a pozůstalých ČR

Gideon Mamroth si na Sudetoněmeckých dnech kupu-
je slezský makový závin

Sudetoněmecké dny
s ž idovskou účast í
10. – 12. června se ve švábském Augsburgu konaly 62. Sudetoněmecké dny. Součástí jejich programu byla
přednáška o vzniku židovských regionálních center v Česku a zazněl i příběh Tór ze slezského Krnova. Tradič-
ních slavností se zúčastnila také tříčlenná izraelská delegace a dva čeští Židé: Toman Brod a Oldřich Stránský.

Dnes už jsou na světě další
generace, žijeme v novém století.
Je třeba se dívat dopředu na lepší
časy. Věřím, že když to tentokrát
dokážeme, tak budeme dobrými
přáteli. Gideon Mamroth
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Vernisáž Vladimíra Železného
v děčínské synagoze 

V polovině června se děčínská synagoga
naplnila lidmi, kteří se zúčastnili slavnostní
vernisáže, přišli si prohlédnout soubor vysta-
vených fotografií a vyslechnout slova autora.
Vladimír Železný byl nadšen budovou syna-
gogy a činností celé židovské obce a přislíbil
pomoc při další obnově interiéru až do
původní podoby. Zpěvem, hudebním dopro-
vodem na kytaru a hrou na housle zkrášlili
slavnostní okamžik Michal Foršt, David
Podrůžek a Alexander Shonert.

Vladimír Železný absolvoval Fakultu
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,
obor sociologie – publicistika, a ještě během
studia začal pracovat v ČST jako asistent
produkce. Postupně prošel dalšími profe-

semi – redaktor, komentátor a režisér. V roce
1968 nastoupil do Associated Press v Lon-
dýně. Po zákazu činnosti v ČST v roce 1969
pracoval jako redaktor v Technickém maga-
zínu, dál ale připravoval scénáře a publiko-
val v samizdatech po pseudonymy. V roce
1990 se stal dramaturgem volební kampaně
Občanského fóra a tiskovým mluvčím hnutí.
V letech 1993 až 2003 spoluvytvářel a záhy
jako generální ředitel budoval TV Nova.
V roce 2002 byl v prvním kole zvolen sená-
torem za okrsek Znojmo v barvách hnutí
nezávislí. Dva roky na to byl zvolen europo-
slancem. Je zakládajícím členem a předse-
dou Společnosti Franze Kafky a v roce 2007
byl zvolen členem B‘nai B’rith Europe Fo-
reign Affairs Network (BBE FAN). V loň-
ském roce vyšla jeho kniha Dobré rady
milovníka vína, která se umístila na paříž-
ském veletrhu knih o gurmánství a jídle na
prestižním čtvrtém místě.

Vladimír Železný fotografuje od mládí.
Je to koníček, který se stává posedlostí
a s rostoucí zkušeností je dnes už téměř
novou profesí, věnuje jí většinu času. Své
cykly inspirované životem v Izraeli i židov-
ské komunitě už vystavoval na několika mís-
tech doma i v zahraničí. Soubory se stále
rozrůstají zejména díky opakovaným návště-
vám Izraele. V závěru roku hodlá Vladimír
Železný sumarizovat všechny své zážitky
z cest v rozsáhlém projektu Můj svět, který
bude prezentován v galerii Zlatá husa, sídle
jeho sbírky českého umění, která patří v sou-
časnosti k nejrozsáhlejším a nejprestižnějším
u nás.

Výstava obsahuje soubor fotografií
s názvem Můj štetl. Štetl znamená městečko,
je to uzavřený vesmír aškenázských Židů,
opevněný svět židovské lidové kultury, svět
trvale ničený pogromy. Štetl znovu a znovu
vstával z mrtvých, vypálený, zdecimovaný
pogromem. Štetl je zdrojem neotřesitelné
víry, často naivní, ale opravdové. V dnešním
otevřeném a propojeném světě je ale štetl
insulárním anachronismem. Přežívá na něko-
lika málo místech světa, jen ve východní
Evropě ne. Výstava připomíná vzdálenou
minulost, byť ty fotografie nejsou více než tři
roky staré.

Pro mě bylo setkání s Vladimírem Želez-
ným setkáním s neuvěřitelně moudrým
a skromným člověkem, znalcem umění
a vín. Všechna tato setkání nás nesmírně
obohacují a umožňují získávat životní nad-
hled pochopením vlastní minulosti pro tole-
rantnější budoucnost. Výstava souboru foto-
grafií Můj štetl bude k vidění v děčínské
synagoze do 31. 8. 2011.

Děčínská židovská obec
přijala pozvání do rezidence
Velvyslance Spojených států
amerických

Slavnostní recepce a koncertu v rezidenci
Velvyslance Spojených států amerických
v Praze Normana L. Eisena se na osobní
pozvání dne 23. května 2011 zúčastnili Vla-
dimír Poskočil a Mirka Poskočilová z děčín-
ské židovské obce. Slavnostní recepci před-
cházel houslový koncert. Během recepce
kulturní atašé p. David Gainer poděkoval za

zážitek z účasti na vernisáži u příležitosti
výstavy v synagoze v Děčíně, která proběhla
5. 5. 2011. Byl potěšen činností děčínské
židovské obce a nabídl i další vzájemnou
spolupráci.

Významné životní jubileum
100 let

Členka Židovské obce Děčín paní Ella
Valentová se dne 17. 6. 2011 dožila význam-
ného životního jubilea 100 let. Členové
židovské obce a přátelé jí přišli blahopřát
a popřát pevné zdraví do dalších let. Paní
Ella byla v domácím ošetření své vnučky, ale
v den svých narozenin byla hospitalizována
v nemocnici. Své narozeniny vnímala jako
radostnou událost a byla potěšena návštěvou
předsedy Vladimíra Poskočila, sociální pra-
covnice a ostatních členů židovské obce.

Její život byl protkaný spoustou zajíma-
vých okamžiků a strastí během období druhé
světové války. Paní Valentová se narodila
v Jakovicích na Slovensku a do druhé svě-
tové války žila v Piešťanech. Během války jí
zahynuli oba rodiče v koncentračním táboře,

jí se podařilo emigrovat v roce 1939 do Ang-
lie z důvodu rasového pronásledování Židů.
Jako řádný člen Československo-britského
klubu přátelství se zúčastňovala řady akcí na
podporu boje proti fašismu, stala se aktivní
členkou Českého červeného kříže. V roce
1943 se provdala za Františka Weila (později
Valenta), který se zapojil do Československé
zahraniční armády a bojoval proti fašismu
v Africe, Anglii a Francii. Po válce se vrátila
spolu s manželem do České republiky a od
roku 1946 žila v Děčíně, kde až do důchodu
pracovala v obchodě. V manželství se jim
narodily dvě dcery, má tři vnoučata a šest
pravnoučat. Ad mea veesrim šana!

� Mirka Poskočilová

Z DĚČÍNSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE

Bejt Simcha, World Union for Progressive

Judaism (WUPJ), Židovská obec Liberec 

REFORMNÍ ŠABATON
víkendový seminář ve dnech 

15. až 17. července 2011 v Liberci

PROGRAM

Pátek 15. 7.
(program v synagoze)
18.30 Kabalat šabat
19.30 večeře (raut)
21.00 večerní program:
seznámení, šabatové zpěvy –
zmirot, vyprávění

Sobota 16. 7.
(program v synagoze)
10.00 šacharit – ranní

bohoslužba
12.30 chevruta – studium

s rabínem Tomášem
Kučerou 

16.00– 17.15 prohlídka
centra města 



Tamuz/Av 5771

analýzaz obcí
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Když jsme před dvěma roky dělali seminář Ner Tamid
v Teplicicích, mysleli jsme si na vznik mládežnické
reformní skupiny. Tento záměr se konečně naplnil.

Bejt Simcha byla tak laskavá, že poskytla zájemcům o sezná-
mení se s plánem založení skupiny Tamar Praha prostor. Díky tomu
mohl 12. června přijet Roy Siny, který je zodpovědný za rozvoj sku-
pin Tamar ve střední a východní Evropě.

Celé setkání se neslo v duchu seznamování. Ačkoliv jsme se vět-
šinou mezi sebou znali, Roye jsme viděli vlastně poprvé. Mnozí
z nás také potřebovali seznámit se s tím, co vlastně Tamar je. Roy
trpělivě popisoval historický vývoj reformního hnutí, které vedlo
právě i k založení organizace Tamar.

Tamar je hebrejské slovo označující palmu. Jedná se také o oblí-
bené ženské biblické jméno, které je populární i dnes. Kromě toho

je Tamar také zkratkou
pro tenuat magšimim
reformit – hnutí reform-
ních profesionálů.

Za Tamar stojí jedno-
duchá myšlenka: až done-
dávna nebylo běžné rozví-
jet své sociální židovské
zázemí a židovskou iden-
titu v hnutí určeném pro
lidi od 18 do 35 let. „Dřív
to bylo tak, že jsme vyrů-
stali v židovských rodi-
nách, mezi židovskými
přáteli, obklopeni židov-
skou kulturou, ale tato

věc se jednak po válce, jednak i smíšenými manželstvími změnila.
Spousta organizací končí svou práci s mladým člověkem, když mu
je 18. My jsme proto navázali na rozšířenou praxi a vytvořili celo-
světové hnutí mladých lidí do 35 let,“ vysvětluje Roy Siny. „Připa-
dalo nám hloupé, že se mladý člověk, mladý žid v určitém věku
ztratil z židovského světa.“ Tamar přejímá mládežníky z Netzer
Olami, ale i z jiných organizací. Dovoluje nám strávit společně čas,
bavit se, vzdělávat se a posilovat svou židovskou identitu. Teď se
k celosvětovému hnutí přidala i Praha.

V České republice se jedná o druhou pobočku. První vznikla
v Brně. „My teď do konce roku plánujeme zejména aktivity. Roy
nám s tím hodně pomáhá také proto, že náš rozpočet částečně hradí
jeho organizace v Mnichově,“ vysvětluje Asja Mejtuv. „Kdo by
chtěl být informován, dozvědět se o členství anebo jen být v kon-
taktu, najde nás na Facebooku, kde máme skupinu TAMAR Praha,
nebo ať nám pošle e-mail na tamar.praha@gmail.com.“

Tamar Praha nevznikla jako konkurence České unie židovské
mládeže, ani jí být nechce. Je to doplněk k aktivitám mládežníků,
protože Tamar není náboženskou, ale sionistickou organizací.
V tomto duchu se také ponesou i některé naše aktivity.

� Karel Goldmann, foto: Milan Kalina

I v Praze porostou palmy

Pro obnovení činnosti šachového

klubu Makabi Steinitz hledám zájemce

o šachovou hru. V minulých letech se šachový

klub Makabi Steinitz Praha dostal až do pražského

městského přeboru. V případě obnovení činnosti

musíme opět začít od III. třídy. Důležitější je ovšem se

pravidelně scházet a hrát. Obnovení činnosti

a pravidelné hry připravujeme na září

2011. Váš zájem, prosím, směřujte na dunayev-

sky@kehilaprag.cz nebo banyai@kehilaprag.cz

nebo sekretariat@kehilaprag.cz. Těšíme se a pře-

jeme všem příjemné šachové léto, František Bányai

17.45 Přednáška Karla
Hrdličky (Katedra blízkový-
chodních studií Západočeské
univerzity v Plzni) „Po stopách
raného rabínského judaismu –
představení významných cen-
ter“, výklad doplněn promítá-
ním fotografií
21.00 večerní program:

izraelské tance (Andrea
Grosová, Lea Adamová) –
vystoupení, výuka
22.00 havdala

Neděle 17. 7.
(program v hotelu Eden)
9.30–10.30 feedback,
závěrečná diskuse

11.00–12.15 skupina 1:

Sylvie Wittmannová:

„Haskala – historie

a významné osobnosti

židovského osvícenství“

skupina 2: Karel Goldmann:

„Maimonides – nehalachická

autorita“ 

13.45 výlet do Turnova:
prohlídka synagogy
a židovského hřbitova

Informace o volných místech
(ubytování, stravování,
doprava) nebo o možnosti
zúčastnit se části programu na
adrese kehila@bejtsimcha.cz
nebo na telefonu 724 027 929.

Roy Siny je zodpovědný za rozvoj skupin
Tamar ve střední a východní Evropě.



V čem tkví neobvyklost této knihy
a v čem je důležité místo konání

konference? Především proto, že je to
právě Senát, který se dlouhodobě
zabývá bojem za lidská práva, kdeko-
liv došlo k jejich porušování. V pravi-
delných setkáních připomíná i tragédii
šoa a nezapomíná ani na vyvraždění
miliónu Arménů v Turecku v roce
1915. Proto je nutné podporovat Senát
proti názorům určitých politiků, kteří
neustále zpochybňují jeho význam
a roli s poukazem na to, že je to zby-
tečně drahá, nepotřebná instituce.
Jeho význam je především v roli
demokratické pojistky v případě pří-
padné politické krize. Nehledě k úloze
Senátu i v legislativní oblasti, je zde
i nemalá role, kdy Senát před světem
reprezentuje naši republiku nejen jako
demokratický stát, ve kterém nedo-
chází k porušování lidských práv, ale
i jako stát, který se dokáže zastat obětí
šikany či politického teroru kdekoliv
ve světě. Iniciativa některých senátorů
v této oblasti je opravdu příkladná
a zaslouží maximální ocenění. 

Besedy v Senátu se mj. zúčastnili
předseda PEN klubu Jiří Dědeček,
senátor Jaromír Štětina, aktivistka
Kateřina Jacques, badatel Zdeněk Voj-
tíšek, nezávislý nakladatel Martin
Belza, který knihu vydal a uvedl na
trh, a další významní aktivisté, např.
Roman Joch a Milan Kájínek. Před
započetím besedy tlumočil Jiří Děde-
ček pozdrav od čestného předsedy
PEN klubu, exprezidenta Václava
Havla.

Český překlad knihy jednoho z nej-
známějších, ale také nejpronásledova-
nějších čínských disidentů právníka
Kao Č’-Šenga (1964) vznikl díky ini-
ciativě Martina Belzy a české pobočce
mezinárodního deníku The Epoch
Times, periodika, které přináší nezá-
vislé zpravodajství z Číny. Editoři
v poznámce k českému vydání píšou:
„Byli jsme fascinováni odvážným
postojem jediného člověka, který
vytvořil a s nadlidským úsilím bránil
ostrůvek spravedlnosti uprostřed jus-
tičního bezpráví a lidskoprávní ka-
tastrofy. Čínští komunisté během desí-

tek let své nadvlády zaplavili celou
zemi násilím a korupcí. To je jeden
z hlavních důvodů, proč jsme se roz-
hodli knihu přeložit a předložit čes-
kému čtenáři. Obhájce Kao Č’-Šeng je
dodnes pod dohledem čínské tajné
policie, jeho rodina a přátelé v zahra-
ničí se snaží o jeho osvobození.“

Kao Č’-Šeng se narodil v chudobě
a vyrostl v oblasti, kde doslova lišky
dávají dobrou noc. A přece se z něj

stal nejvýznamnější právník Číny.
Odvážně hledal spravedlnost pro nej-
ohroženější skupiny Číňanů, pro
chudé, mrzáky, vdovy po obětech důl-
ních neštěstí a pro stoupence Falun
Gongu.

Právníkův věhlas sice rychle
dosáhl až do nejvyšších pater komu-
nistické strany, zároveň ale na sebe
Kao svým nekompromisním jednáním
přivolal pomstu čínské justice a poli-
cie. Dnes patří fyzické násilí a poli-
cejní sledování ke každodenní realitě
života Kao Č’-Šenga i jeho rodiny.
V okamžiku, kdy začal být utlačován,
Kao s netečností vůči nebezpečí násle-
doval gandhíovskou tradici nenásil-
ného odporu a svoje požadavky na
spravedlnost a lidská práva umocnil
iniciováním celosvětové štafetové hla-
dovky. Neotřesitelným charakterem
a nezištným přístupem k obhajobě lid-
ských práv si získal srdce miliónů
Číňanů. Ulicemi Pekingu se šeptem
šíří předpověď. Stane se Kao příštím
čínským prezidentem?

� Text a foto Milan Kalina

Za předsednickým stolem v rytířském sále
Valdštejnského paláce zasedli významní akti-
visté bojující za dodržování lidských práv

18

V úterý 27. června se v sídle Senátu PČR, v rytířském sále Vald-
štejnského paláce, konala tisková konference s diskusí u příle-
žitosti českého vydání knihy Kao Č’-Šenga Za Čínu spravedli-
vější. Konference se konala pod záštitou senátora Jaromíra
Štětiny a předsedy PEN klubu Jiřího Dědečka.

START-UP NATION
Příběh izraelského
hospodářského zázraku

Izraelskou ekonomiku, její
minulost, současnost i výhledy do
budoucna, známe bohužel jen
z útržkovitých, často i protichůd-
ných zpráv našeho i zahraničního
tisku. Izraelská ekonomika je
velmi silná a lze bez nadsázky
hovořit o izraelském ekonomic-
kém zázraku. Bohužel na českém
trhu dosud žádná ucelená publi-
kace na toto téma nevyšla. Titul

Start-up Nation autorů Dana Senora
a Saula Singera, vydaný v českém překladu na jaře

nakladatelstvím Aligier, je v podstatě prvním rozsáhlým
dílem detailně rozebírajícím vývoj izraelského hospo-
dářství a základní momenty a faktory úspěchů, které
z kusu nehostinné a nepříliš úrodné země na břehu Stře-
dozemního moře dokázaly vydupat jednu z nejprogre-
sivnějších ekonomik světa.

V publikaci si paradoxně může každý najít to své.
Zájemci o historii se dozvědí zajímavé a nepříliš známé
momenty blízkovýchodních válek. Např. o zradě Fran-
couzů, když prezident Pompidou odmítl Izraeli poskyt-
nout padesát už zaplacených stíhaček Mirage a naopak
je poslal do Sýrie. I takové jednání motivovalo Izraelce
k soběstačnosti a začali urychleně a úspěšně vyvíjet
prototyp stíhačky Lavi, vybavené nejmodernější tech-
nologií. Existuje ambiciózní plán na elektromobilovou
revoluci v automobilovém průmyslu, Izrael zaujímá
přední místa ve světě ve vývoji a používání špičkových
technologií. Jaká jsou tedy tajemství úspěchů izrael-
ských manažerů a odborných týmů? Vysvětlení najdeme
právě v této publikaci, která nám dává mnoho podnětů
k přemýšlení a možným aplikacím i v domácím podni-
kání. Jednou z výzev pro relativně dost hierarchizova-
nou manažerskou strukturu v České republice by mohl
být izraelský důraz na improvizaci či zpochybňování
rozhodnutí nadříze-
ných, pro české
vládní strany pak
úspěšný program
Yozma k přilákání
světového rizikové-
ho kapitálu.

Publikace je cen-
ná i svou aktuálnos-
tí, neboť některé její
části se dotýkají
a analyzují dopady
ekonomické krize
z let 2008 až 2009.

Nebojte se knihu
otevřít. Není to suchopárná ekonomická publikace, ale
velmi čtivě napsaný text, který přístupnou formou oslo-
ví i neekonomickou veřejnost. Její cena je v inspiraci
a kvalitní faktografii.

Oficiální představení knihy se konalo v izraelském
stánku na květnovém knižním veletrhu. Mohu potvrdit,
že zájem o autora i jeho knihu byl enormní.

� Text a foto Milan Kalina

Kao Č’ -Šeng:
Za Čínu spravedlivější

Saul Singer navštívil Knižní veletrh, aby
se osobně zúčastnil uvedení své knihy.
Malé oslavě byl přítomen i velvyslanec
Státu Izrael Jaakov Levy.

Červenec/Srpen 2011
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V úterý 14. června zemřel Jiří Pavel, který
mi byl nejen dlouholetým přítelem, ale

i dobrým a věrným kamarádem. Seznámil
mě s ním jeho mladší bratr, prozaik, novinář
a spisovatel Ota Pavel (Otta Popper). Bylo to
z jara 1964, kdy jsme spolu seděli v denním
baru hotelu Jalta a vedli takové ty novinář-
ské řeči. „Dáme si rychle ještě jednu rundu,“
řekl Oto. „Za chvíli budeme mít utrum,
čekám bratra Jiřího.“  A Jiří se skutečně za
několik minut objevil ve sváteční důstoj-
nické uniformě, vracel se z nějaké oficiální
akce. Moc mu to slušelo, i když se tehdy
v hotelovém baru vyjímal poněkud exoticky.
Pohledem zkontroloval skleničky na stole
a řekl otcovským tónem: „Nepřeháněj to,
Otíku, víš, že ti to nedělá dobře.“ A tak jsem
poznal Jiřího. Vyměnili jsme si telefony
a brzy se opět sešli.

Pro Otu to byl klíčový rok. Vydal vele-
úspěšnou knížku, dnes takovým knížkám
říkáme bestseller. Kniha Dukla mezi mrako-
drapy katapultovala Otu mezi tehdejší pub-
licistickou špičku. Bohužel ve stejném
roce, při Zimních olympijských hrách
v rakouském Innsbrucku, propukla u Oty
vážná psychická porucha nazývaná dnes
bipolární psychóza. Bylo až dojemné, jak
Jiří o svého často hospitalizovaného bratra
pečoval. Když Ota v roce 1973 zemřel na
infarkt, byla to pro Jiřího rána, z níž se
nemohl do konce života zcela vzpamatovat.
Ve svém bytě shromažďoval nejen Otovy
knížky, ale i jeho portréty od předních čes-
kých výtvarníků, novinové výstřižky a vše,
co se Oty týkalo. S velkou starostlivostí
a láskou se pak dlouhá léta staral i o Otova
syna Jiřího, který otcovu chorobu bohužel
zdědil. Jiřího celoživotní adorace mladšího
bratra stála za stovkami besed, které o něm
vedl po celé republice, nespočetnými novi-
novými rozhovory a spoluprací s naklada-
teli Otova díla.

Když byl Jiří za svůj nesouhlas se sovět-
skou okupací vyhozen z armády a zbaven
důstojnické hodnosti, začal se věnovat své
staré lásce – starožitnostem. Studoval, četl
potřebnou literaturu a nakonec se stal
inspektorem n. p. Klenoty a dohlížel na
všechny obchody se starožitnostmi v celé

republice. Po revoluci byl rehabilitován,
byla mu vrácena hodnost plukovníka a při-
znán vojenský důchod. V té době byl už
zavedeným a vyhledávaným soudním znal-
cem v oboru starožitností. Na mnohých
zakázkách jsme pracovali společně a naše
přátelství tak dostalo i pracovní podobu.

Léta plynula a je tomu několik dní, co
jsem se na Novém židovském hřbitově
s Jiřím rozloučil. Pohřeb se konal za účasti
čestné čety pražské vojenské posádky, která

vzdala zesnulému příslušné vojenské pocty.
O duchovní rozloučení se zasloužil kantor
dr. Ivan Kohout, který přečetl žalm 23,
pomodlil se El male rachamim a kadiš. A po
modlitbě se s Jiřím rozloučila přítelkyně
rodiny Popperů, naše Zuzanka Peterová,
jejíž krásnou řeč otiskuji v plném znění:

Vážené dámy, vážení pánové, ale přede-
vším – milý Jirko!

Když jsme se poprvé setkali, podíval ses
na mě a řekl: „Kde byli tvoji rodiče za
války?“

Špitla jsem, že v koncentrácích. Pokýval
jsi hlavou a naklonil ses k mému uchu: „Já
si to myslel. Dej si tady před lidmi pozor.
Jsou tu samí antisemiti.“

Když jsme si s mým mužem pořídili pej-
ska, pozval jsi nás domů. Hned v předsíni jsi
nám řekl: „Já tady vlastně nebydlím, pro-
tože je to byt mých dvou bedlingtonských
psích dam Saly a Niké. Mají kdykoli pro sebe
pohovku i křeslo a další věci, na které si
vzpomenou. A víš proč? Protože psi nás
nikdy nezradí, a my jsme tady od toho, aby-
chom je rozmazlovali.“

Když tě vyhodili z práce a z armády,
poklepal jsi mi na rameno a řekl: „Všechno
špatné pro něco dobré. Teď už budu jen a jen
mezi svými. Na židovském hřbitově jako
kopáč hrobů. A k tomu budu studovat to, co
jsem vždycky chtěl: starožitnosti.“

Když jsme tě pak jednou pozvali k nám
domů, to už jsi byl zase plukovník se všemi
poctami, které k tomu náleží, dlouze ses
zadíval na jednu stěnu v jídelně a pak jsi
řekl: „Tenhle chanukový svícen je pěkně
starý. Ten nikdy neprodávejte, leda mně, sta-
rýmu starožitníkovi, který se vyzná…“

Když jsme se jednou potkali na schodech
v metru, tys jel dolů a já nahoru, zamával jsi
na mě holí a zvolal: „Zavolej mi večer. Napí-
šeš knížku o Otovi.“

Když knížka vyšla, oznámil jsi mi, že
napíšu o jejich rodině ještě jednu. „Napiš
o tom, jak se Otík zbláznil, jak se s tou svou
nemocí rval, nikdo ho tenkrát nechápal,
a přesto dokázal napsat tolik fantastických
knížek. Napiš také o jeho milovaném synovi
Jirkovi, nadějném spisovateli, který tuhle
nemoc podědil a rve se s ní statečně zrovna
tak jako jeho táta.“

Když jsme se potkali v židovském penzi-
onu, kde jsi teď bydlel, zrovna jsi odcházel
do nemocnice. „Vyřiď tvému synovi Davi-
dovi, že mám na něho několik zásadních otá-
zek ohledně židovství. Až sem z Jeruzaléma
zase přiletí, tak ať se u mě zastaví.“

Milý Jirko! Vzkaz jsem vyřídila. Řekl, že
se staví. Zatím tady stojím já spolu s tvými
drahými. Jirko, ani nevíš, jak tě máme rádi.

Domluvila, vojenská hudba spustila
státní hymnu. Obřad skončil, zůstaly jen
vzpomínky na dobrého člověka.
Kéž je jeho duše přivinuta do svazku živých.

� Text a foto Milan Kalina

EPES RARES – PŘÍŠTĚ 22. ZÁŘÍ
V dubnu tohoto roku uspořádala Bejt Simcha v pražské kavárně Jericho první

kulturně-společenský večer s názvem Eper rares. Skvělou atmosféru navodilo
vystoupení klezmerové kapely Trombenik. Známý herec, dramatik a spisovatel
Arnošt Goldflam pak přečetl své dvě povídky a zodpověděl otázky posluchačů.

Již nyní si můžete rezervovat termín na další setkání, které se uskuteční
22. září v Mlýnské kavárně na Malé Straně. Těšit se můžete na pro-
jekci dokumentárního filmu Martina Šmoka a následnou diskusi. K poslechu zaz-
pívá a zahraje Petra Ernyei se svým kvartetem.

Všichni jste srdečně zváni – přijďte posedět, podiskutovat, pobavit se.

Bratr zesnulého, Hugo Pavel, se společně s Jiřího
synem sklání nad hrobem svých sourozenců Oty
a Jiřího

Za Jiřím Pavlem
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Pondělí 25. 7. 2011
16.00 Slavnostní zahájení 8. ročníku fes-

tivalu ‚AMAJIM
„Devět studií ke knize Bereshit“ –
vernisáž výstavy Miloslava Mouchy
Yocheved (Třebíč) – židovské, 
chasidské a jidiš tance 

17.30 ERIK ROTHENSTEIN &
BLÁZNI Z CHELMU: hudební
vystoupení inspirované knihou
Isaaca B. Singera Blázni z Chelmu

19.00 Vzpomínky Doris Grozdanovi-
čové: povídání nejen o letech strá-
vených v terezínském ghettu

21.00 KlezMehrin – Klezmeři z Brna –
Lubor Pokluda (klarinet, Es klarinet,
barytonový saxofon), Martin Krají-
ček (mandolína, kytara), Jaromír
Zámečník (bajan) a David Křížek
(tuba)

Úterý 26. 7. 2011
15.30 „NEDÁM SVÉ DĚTI“ – neoby-

čejný příběh záchrany dětí z váleč-
ného nacistického Slovenska.
Představení nové knihy spisovatelky
Anny Obermannové-Žídkové, 
autogramiáda.

16.30 Bohoslužba v synagoze
a v chrámu: přednáška Šloma
Kučery, rabína Židovské obce Brno

18.00 Československé komorní duo –
„STERN & WILLIAMS“: Pavel
Burdych (ČR), housle a Zuzana
Berešová (SR), klavír

19.15 Klezmer – hudba východoevrop-
ských Židů: přednáška Mgr. Pavla
Straky, Památník Terezín

20.45 LÉTAJÍCÍ RABÍN – koncert klez-
merové kapely z Prostějova – tra-
diční instrumentální hudba výcho-
doevropských Židů (Terasy hotelu
Joseph1699, Skalní 85/8)

21.00 Noční pohled na židovskou čtvrť 
až z městské věže (pro účastníky
24.00 festivalu je vstup zdarma)

Středa 27. 7. 2011
15.00 Hilsnerova aféra v historickém,

náboženském a socio-kulturním
kontextu – přednáška
Mgr. Kristýny Kuboňové, Židovské
muzeum v Praze (vzdělávací sál
židovského muzea v Třebíči – Dům
Seligmanna Bauera)

16.30 Synagogální žalmy – žalmy
z počátku 20. století zpívané k růz-
ným příležitostem; Juraj a Tomáš
Neufeldovi a Milada Sedláková,
doprovod – Eva Kopřivová (Brno)

18.00 JAKOU BARVU MÁ ŠAMAJIM?
– Jakou barvu má nebe? –
výtvarná dílna malířky a výtvarnice
Sylvy Chludilové (Galerie Efram,
Mikulov) „Barevné nebe“ (Zájemci
si přinesou vlastní kamínky.)

20.00 Jidiš VE TŘECH – Jidiš pro
radost! Hana Frejková (zpěv), Slá-
vek Brabec (akordeon), Milan Poto-
ček (klarinet). Jako host vystoupí
Marianna Borecká (zpěv).

22.00 Židovka aneb Žonglování se živo-
tem – představení divadla KUFR
(Brno). Hrají: Adéla Kratochvílová,
Dáša Trávníková, Lubor Pokluda

Čtvrtek 28. 7. 2011
16.00 Poslední cesta člověka podle

židovské tradice – komentovaná
prohlídka židovského hřbitova, pro-
vází Sylvie Wittmannová, členka
pražské Chevra kadiša

18.00 HaChucpa (Brno) – jidiš, hebrejské
písně a klezmer

20.00 Trombenik (Praha) – klezmerové
melodie prosycené jazzem, balkán-
ským duchem, cikánskou nespouta-
ností a latinskoamerickým rytmem
(Pepino von Dráček – zpěv, klarinet;
Karel Bělohradský – kontrabas;
Radek Rýda – banjo; Vojta Poš-
mourný – housle; Adam Krejčík –
bicí)

22.00 „Brno židovské“ – filmový doku-
ment o židovských památkách, tra-
dicích a zvycích Židů v Brně, jeho
okolí i v Třebíči

Pátek 29. 7. 2011
15.30 „Příchod šabatu“ – vystoupení

třebíčského tanečního souboru
Yocheved

16.00 JERUZALÉMSKÝ CHRÁM
MEZI NEBEM A ZEMÍ – 

přednáška Dalibora Papouška
(Ústav religionistiky Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity)

17.30 ALEXANDER SHONERT –
ŽIDOVSKÉ HOUSLE, housle
s klavírním doprovodem

19.00 Moje dlouhé mlčení – život a holo-
caust, setkání s paní Erikou Bezdíč-
kovou a její knihou Moje dlouhé
mlčení, autogramiáda, krátký film –
Čiara života

21.00 L’Chaim, ‚ARBILACH – symfo-
netický orchestr hudebního sklada-
tele Jaromíra Vogela; neobvyklé
instrumentace inspirované východo-
evropskou židovskou tradicí

21.00 Noční pohled na židovskou čtvrť 
až z městské věže (pro účastníky
24.00 festivalu je vstup zdarma)

Sobota 30. 7. 2011
16.00 Ukončení 8. ročníku festivalu,

vyhlášení výsledků soutěže
16.30 Yocheved – taneční vystoupení 

třebíčského souboru
17.00 Třebíčské ghetto a josefínské

reformy – přednáška prof. Rudolfa
Fišera (Třebíč)

18.30 ŠABATEM VE ZPĚVU – sváteční
šabatové žalmy a jidiš písně; Juraj
a Tomáš Neufeldovi a Milada Sedlá-
ková, doprovod – Eva Kopřivová
(Brno)

20.30 LENKA LICHTENBERG – kon-
cert kanadské zpěvačky s kapelou,
Yair Dalal, Tomáš Reindl, David
Dorůžka, Petr Dvorský a Bharata
Rajnosek

22.00 KORUNA HARMONIE – Keter
be-tiferet: povídání a přemýšlení
o jednoduchých kruzích kabaly –
Achab Haidler
Noc v synagoze (zájemci si přine-
sou vlastní spacáky a karimatky,
nutno rezervovat místa, kapacita je
omezena)

Doprovodná výstava k festi-
valu ŠAMAJIM ve Zlíně
„TŘPYT PERLETI“ výstava malířky
Evy Milotové: výstava obrazů s židovskou
tématikou ghet Severní Moravy a židov-
ského města Třebíč; Městské divadlo Zlín,
zahájení divadelní sezony, vernisáž 10. září
2011 v 18 hodin, výstava potrvá 
do 22. října 2011

ŠAMAJIM Třebíč 2011 – 8. ročník festivalu židovské kultury 
25. července – 30. července, Zadní synagoga, židovská čtvrť Třebíč

Patronem festivalu je předseda Židovské obce Brno Pavel Fried

Místo konání: Pokud není uvedeno jinak, bude program festivalu probíhat v Zadní synagoze, Subakova 1/44, Třebíč.
Vstupné: denní: 120 Kč / permanentka (6 dní): 490 Kč

Předprodej: Informační a turistické centrum Malovaný dům, Karlovo náměstí 53, Třebíč, info@mkstrebic.cz , tel.: 568 610 021;
Informační a turistické centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč, infosynagoga@mkstrebic.cz , tel.: 568 610 023

Změna programu vyhrazena.
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JIČÍNSKÝ ŠOULET –
FESTIVAL ŽIDOVSKÉ
KULTURY
14. srpna 2011
10.00 Komentovaná prohlídka židov-
ského hřbitova – provází Mgr. Jindřiška
Kracíková, PhD.; sraz u vstupu do Libo-
sadu, vstup volný

15.00 Poetický svět Jehudy Al-Charí-
zího – čtení makám sefardského básníka
v překladu a přebásnění Mgr. Jindřišky
Kracíkové, PhD., recituje Hana Kofrán-
ková; synagoga v Jičíně, vstupné 80 Kč

18.00 Stromy pláčou – koncert sefard-
ských písní v podání mezzosopranistky
Jany Lewitové a houslistky Agnes Kutas;
synagoga v Jičíně, vstupné 80 Kč

Kontakt: o.s. Baševi, Fügnerova 193,
Jičín, tel.: 728 144 596, email:
basevi@seznam.cz, web: www.basevi.cz

Wintonovy vlaky
na Vyšehradě

Svým způso-
bem jedinečná je
současná exteriéro-
vá expozice sním-
ků a dokumentů
o životě dětí, které
před plynovými komorami zachránil Sir Ni-
cholas Winton. Velkoformátové fotografie
jsou až do konce července vystaveny v par-
ku před Starým purkrabstvím na sedmadva-
ceti mobilních a v noci osvětlených pane-
lech. Autorem výstavy je režisér a kamera-
man Jaroslav Brabec. Výstava byla zahájena
současně na pražském Vyšehradě a na lon-
dýnském nádraží Liverpool Street Station,
kde se vernisáže zúčastnil dnes již legendár-
ní záchrance.

Výstava po letech mapuje mimořádnou
cestu Wintonových vlaků. Na dobových
fotografiích jsou zachyceny tváře dětí, je-
jich cestovní pasy a víza, záběry Wintona
s dětmi při odjezdech vlaků v roce 1939.
Výstava je doplněna i dokumenty o kon-
centračních táborech, např. Auschwitz-Bir-
kenau a podmínkách, ve kterých tam děti
musely přežívat a nakonec byly zavraždě-
ny. Optimističtější částí výstavy je svědec-
tví o současném životě zachráněných dětí,
které se usadily a žijí v České republice

Úspěšná výstava poputuje z Prahy do
Berlína a dalších německých měst, poté do
Izraele, na Nový Zéland a do USA

� kal

Ve vídeňském Dom Museum, přímo na
světoznámém Štěpánském náměstí (Ste-
phansplatz) probíhá až do 3. září výstava
grafických děl Renaty Rosenberg s názvem
„Od Arthura Aal až po Bin Rosa Zwirn –
nejkrásnější židovská jména v němčině“.
Autorka Renata Rosenberg a její muž
Leibl Rosenberg sbírali deset let tisíce
židovských jmen. Renata potom 30 jmen
graficky ztvárnila kombinovanou techni-
kou. Z jejích děl je zřejmé, že židovská
jména mají hlubší význam, který je zde
v grafických symbolech zachycen. 
Adresa muzea: Dom Museum, Stephans-
platz 6. Otevřeno kromě neděle a pondělka
od 10 do 18 hodin, v úterý až do 20 hodin.
Více informací na www.dommuseum.at

� Jana Tchabana-Löwbeer

Hanoch Piven /
Making Faces
České centrum Praha pořádá ve spolu-
práci s Velvyslanectvím Státu Izrael
v Praze výstavu světově uznávaného
izraelského výtvarníka Hanocha Pivena,
který se proslavil zejména portréty zná-
mých osobností vytvořených z běžných
předmětů. Součástí výstavy bude
výtvarný koutek, kde si návštěvníci
budou moci vytvořit vlastní díla. 
Pestré a vtipné ilustrace izraelského výtvar-
níka Hanocha Pivena se v posledních
20 letech objevily na obou stranách Atlan-
tiku. Zdobily titulní stránky významných
amerických časopisů a novin, jako jsou
Time, Newsweek, Rolling Stone i mnoha
evropských publikací od britských London
Times po švýcarský Die WeltWoche. 
Práce Hanocha Pivena je zastoupena ve stá-
lých sbírkách Knihovny kongresu ve Wa-
shingtonu, kde
v roce 2004 před-
stavil svou knihu
What Presidents
Are Made of
(Z čeho jsou pre-
zidenti). Tato kni-
ha získala několik
významných oce-
nění a v roce 2004
byla v časopise
Time Magazine
zařazena na se-
znam deseti nejlepších knih pro děti. Hanoch
Piven vydal v USA šest dětských knih, nej-
novější z nich je My Best Friend is as Sharp
as a Pencil (Můj nejlepší kamarád je ostrý
jako tužka), která vyšla v nakladatelství Ran-
dom House v březnu 2010.
V Izraeli, kde se Hanoch Piven narodil, si
získal popularitu díky dlouhodobé spolu-
práci s deníkem Haarec a díky vlastnímu
televiznímu pořadu s názvem HOP TV. 
Od roku 2003 cestuje Hanoch Piven po
celém světě a pořádá výtvarné dílny,
během nichž vyzývá děti i dospělé
k výtvarným experimentům s předměty
denní potřeby. Kromě toho, že si díky
němu může každý jednoduše vytvořit
vlastní umělecké dílo, byla jeho metoda
adoptována mnoha učiteli, terapeuty a kon-
zultanty jako prostředek k vyjádření psy-
chických problémů skrze hru a kreativitu.
Metoda jeho tvorby je v mnoha mateř-
ských školách v Izraeli používána v hodi-
nách výtvarné výchovy.

Výstavu je možné navštívit až do 3. září
na adrese Rytířská 31, Praha 1; oteví-
rací doba: úterý–pátek 10–18, sobota
12–18; vstup volný

www.czechcentres.cz/hanoch-piven/

Albert Einstein podle
Hanocha Pivena

vyhlašuje veřejné
výběrové řízení 

na podporu projektů
v programech Péče,
Připomínka, Obnova

a Budoucnost 
na rok 2012.

Uzávěrka pro podání žádostí 
je 21. září 2011. 

Grantová pravidla společně s formuláři
žádosti a rozpočtu naleznete na

našich webových stránkách
www.fondholocaust.cz. Součástí

webu je i mapa České republiky
s projekty realizovanými v roce 2011.

Dne 5. září 2011 od 10 do 12 hodin
se koná seminář pro žadatele ve
Vzdělávacím a kulturním centru

Židovského muzea v Praze.

V případě dotazů se neváhejte
obrátit na pracovnice fondu: 
Nadační fond obětem holocaustu,

Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 261 615, 224 261 573,
e-mail: info@fondholocaust.cz

Pozvánka na zajímavou výstavu:

„Nejkrásnější židovská
jména v němčině“



Červenec/Srpen 2011

Jean-Claude Schmitt, KONVERZE
HERMANNA ŽIDA, 349 str.,
Academia 2010

V polovině 12. století sepsal původem
kolínský Žid, který konvertoval na křesťan-
skou víru a stal se premonstrátem v Cappen-
bergu ve Vestfálsku, pod jménem „Bývalý
Žid Hermann“ příběh
svého obrácení – Opus-
culum de conversione
sua. Tato „autobiogra-
fie“, jedna z prvních na
Západě od slavných
Vyznání sv. Augustina,
rozděluje historiky –
jedni v ní vidí pravdivé
líčení života obráce-
ného Žida, jiní čirou
fikci sestavenou křesťanskými kleriky. Jean-
-Claude Schmitt ukazuje, že takto je otázka
položena špatně. Podle něj je text zároveň
pravdivý i fiktivní a hledání jeho pravého
autora taktéž nevede k smysluplnému cíli.
Spíše než boj o jeho atribuci Schmitt rozvíjí
pátrání po společenských a kulturních souvis-
lostech a významech, které jsou v textu obsa-
ženy. Zabývá se tak otázkami (auto)biografie
ve středověku, významem snů, funkcemi
obrazů, křesťansko-židovskými vztahy
a polemikami, a v neposlední řadě i cestami
moderní historické metodologie.

Jean-Claude Schmitt (1946) studoval
v Chartres a na Sorbonně. Od roku 1983 je
profesorem na École des hautes études en
sciences sociales v Paříži, kde vede skupinu
historické antropologie středověkého Zá-
padu. Schmitt se může pochlubit velmi
bohatou akademickou dráhou – působil jako
hostující profesor na univerzitě v Kostnici
a Humboldtově universitě v Berlíně. Předná-
šel i v Princetownu, washingtonském Wood-
row Wilson Center, v J. P. Getty Center
v Los Angeles i v londýnském Warburg
institutu na pozvání Britské akademie.

Jeho zkoumání dějin středověké kultury
a společnosti ho vedlo od studia marginál-
nosti v pozdním středověku ke zkoumání
lidové kultury, přičemž kombinoval metody
historické, etnologické a archeologické. Svůj
zájem o historickou antropologii a meziobo-
rová studia potvrdil výzkumem gest a rituálů
nebo představ týkajících se smrti. Není to
poprvé, co se do rukou našich čtenářů
dostává dílo znamenitého francouzského his-
torika J.-C. Schmitta. V nakladatelství Aca-
demia vyšlo v roce 2007 jeho významné dílo
Svatý chrt. Guinefort, léčitel dětí.

Grigorij Kanovič, KŮZLE ZA DVA
GROŠE, 482 str., Nakladatelství
Romeo 2010

„Před vchodem do cirkusu Mazzini zahá-
jil neznámý atentátník palbu na generálního

gubernátora, jenž navštívil společně s chotí
a dětmi gala představení. Pachatel dvakrát
vystřelil, přičemž jedna střela zasáhla carova
zástupce do nohy, druhá do ruky. Po krátké
potyčce byl pachatel zadržen a převezen do
vazby ve vilenské věznici. Bezprostředně po
zadržení atentátník uvedl, že se jmenuje Hirš
Dudak a je synem kameníka Efrajima
Dudaka…“ Tato zpráva se zakrátko donesla
z litevské metropole až do zapadlého měs-
tečka na břehu Němenu, k otci Efrajimovi,
jehož čtyři děti se před léty rozprchly po
světě. Píše se rok 1904, vládcem Litvy je
ruský car, vykonavatelem jeho vůle velitel
četnictva. Nebezpečí hrozící synovi žene
osmdesátiletého starce na dalekou cestu.
Doprovázen dvěma věrnými přáteli, rozva-
žečem vody Šmuele-Senderem a žebrákem
Avnerem, míří do Vilna, „litevského Jeruza-
léma“, kde žije i nejstarší syn Šachna, který
zaujímá vlivné postavení a mohl by být bra-
trovi nápomocen. Cesta je však nekonečná
a cíl nejistý…

Litevský Jeruzalém. Tak bylo nazýváno
litevské hlavní město ještě na počátku
20. století. Tehdy se ještě mohl Vilnijus po-
kládat za jakýsi ži-
dovský ráj nebo
přinejmenším za
město, kde tomuto
věčně pronásledo-
vanému národu ne-
hrozilo žádné váž-
nější nebezpečí.
Už ve 14. století,
kdy v křesťanském
světě vypukla proti
Židům vlna pogro-
mů, našli mnozí
z nich na Litvě útočiště. Právě tam, během
následujících staletí, vytvořili Židé osobi-
tou a uznávanou enklávu s vlastní kulturou
a vzdělaností. Zakládaly se nejenom židov-
ské školy, ale dokonce vznikaly i židovské
obce a celá židovská městečka. Pohnuté
osudy Litevského státu se zcela zákonitě
odrážely i na životě jeho obyvatel a tedy
i židovské menšiny. Litva během své histo-
rie zažila nadvládu Polska, Ruska i Němec-
ka. Zejména první polovina 19. století za
carů Alexandra I. a Mikuláše I. znamenala
pro litevské Židy léta bídy a utrpení. Zku-
šenostmi zažitý a z generace na generaci
přenášený pocit nespravedlnosti, útlaku
a pronásledování dokonale vystihují slova
jedné z hlavních postav románu, Šmule-
Sendera: „Žid je vinen ještě dřív, než se vů-
bec narodí, než vystřelí na gubernátora
a než ho začnou soudit“. Jistá trpkost po-
dobných úvah však nekončí zatrpklostí,
bezesporu i proto, že Kanovičův román je
zalidněn množstvím postav, u nichž se po-
stupně stírají hranice národnostní a nábo-
ženské příslušnosti. Svým románem se po-

kouší oživit vzpomínku na dnes již neexis-
tující svět či možná jen připomenout, že ta-
kový svět vůbec kdy existoval. Spíše než
o konkrétní fakta, jde autorovi o zachycení
prchavé atmosféry, která je bez emocionál-
ního prožitku nepřenosná.

Kanovičův román Kůzle za dva groše
otvírá našemu čtenáři okno do málo zná-
mého světa pobaltských židovských spole-
čenství. Neuděláte chybu, když si tuto knihu
přibalíte do prázdninového kufru. Dočkáte
se kvalitního čtenářského zážitku.

Grigorij Kanovič (1929) je spisovatel
žijící od roku 1993 v Izraeli. Ve svém díle se
snaží vzkřísit k životu svět litevského židov-
ského městečka, v němž prožil rané dětství.
Válečná léta strávená v Kazachstánu ani
život v Litvě, kde vystudoval a mnoho let
působil jako úspěšný dramatik a scénárista,
nevymazaly dávné vzpomínky, které se
v jeho románech skládají do mozaiky jako
střípky lidských příběhů. Třebaže se později
přestěhoval do Izraele, zůstává především
litevským židovským spisovatelem.

Peter Hoffmann, CLAUS SCHENK
VON STAUFFENBERG, 735 str.,
Academia 2010 

Černobílé vidění historie diktované ideo-
logií bývalého totalitního režimu se úporně
snažilo vymazat z dějin a tedy i učebnic
jakoukoliv zmínku o nekomunistickém, pro-
tihitlerovském odboji v průběhu trvání
nacistického státu. Skutečnost, že v nacistic-
kém Německu existovali přímo ve wehr-
machtu lidé, kteří pochopili, že Hitler vede
celý německý národ k záhubě a chtěli tomu
čelit i prostřednictvím atentátu, se ideolo-
gicky nehodila do jednostranné projekce
novodobých dějin. Tak byl po generace ado-
rován pouze německý komunista Ernst Thäl-
mann. Jeho jménem byly u nás pojmenová-
vány ulice, náměstí, školy i kasárna…

Konec totality umožnil zaplňovat četná
bílá místa historie naší i nejbližších sousedů,

poctivou historio-
grafií. Nejznáměj-
ším činem němec-
kého protinacistic-
kého odboje byl
nesporně pokus
hraběte Stauffen-
berga o atentát na
Hitlera, po kterém
byli vysocí důstoj-
níci z odbojové
skupiny připraveni
s pomocí armády
zatknout čelné na-

cisty a zahájit protinacistický puč s cílem ob-
novy demokratických politických poměrů.

Životopis Clause Schenka von Stauffen-
berg patří zaručeně k tomu nejdůkladněj-
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šímu a nejpodrobnějšímu, co k tématu
Stauffenberg a ke vzpouře 20. července,
kdy vyšlo. Autor je představitelem spíše
konzervativního pojetí historické práce,
jeho inspirace pozitivismem je nepopira-
telná, důkladnost, šíře a hloubka práce
ohromující: to samo je však ve světě pře-
kotných (postmoderních) postupů spíše
osvěžením. Konzervativní jsou i jeho inter-
pretace historických dějů samých – tento
náhled je v plodném recipročním vztahu
s tématem: Stauffenberg a ti ostatní nebyli
žádní levicoví revolucionáři.

Autor podrobně pojednává o kořenech
Stauffenbergova duchovního ustrojení –
o vypjatém vlastenectví, o jeho „všelid-
ském“ humanismu, vřelém historickém
povědomí, o jeho totálním idealismu, pře-
dem na tomto světě odsouzeném k nezdaru.
Skutečnost, že se bratři Stauffenbergové
stali nepřáteli nacionálních socialistů na
život a na smrt, pramenila z jejich pojetí
služby a práva. V roce 1933, stejně jako
mnoho jejich současníků, očekávali obnovu
Německa, znovuustavení pořádku v zemi
a získání mezinárodní úcty. Ani jeden z bra-
trů nevstoupil do NSDAP.

Hoffmannova kniha není pouhým odtaži-
tým popisem života či historie, svým hlubo-
kým ponorem zprostředkovává mnohoba-
revný, komplexní obraz osobnosti a pomůže
čtenáři přiblížit se jednomu výraznému
proudu německého duchovního klimatu
doby. Četba to není vždy snadná, o to však
přínosnější.

Geraldine Brooksová, STVOŘITELÉ
A SPASITELÉ, 395 str.,
Nakladatelství Plus 2011

Stvořitelé a spasitelé, román od držitel-
ky Pulitzerovy ceny, je strhující, velkoryse
rozvrženým příběhem o spletitém putování
iluminovaného židovského rukopisu napříč
pěti staletími. Poté, co se objeví v troskách
válkou zničeného
Sarajeva, dostane
se k mladé austral-
ské restaurátorce
vzácných knih Ha-
ně Heathové. Ta při
jeho zkoumání na-
razí na řadu tajem-
ství, která se před
čtenářem postupně
vyjasňují v příbě-
zích lidí, jimž kni-
ha od svého vzniku
prošla rukama, ať už ji psali, ilustrovali ne-
bo „jen“ ukrývali a chránili před četnými
nebezpečími, která jí za dobu její dlouhé
existence hrozila. Příběh, inspirovaný sku-
tečnými okolnostmi spojenými s nalezením
tzv. sarajevské hagady, zavede čtenáře na
nejrůznější místa od středověkého Španěl-
ska přes Benátky inkviziční éry, Vídeň pře-
lomu století až do Sarajeva obsazeného na-
cisty. Brooksová bravurně evokuje jednot-

livá prostředí a barvitě líčí mnohdy pohnu-
té osudy této vzácné knihy.

Nelze doporučit lepší knížku k vašemu
odpočinku během letošní dovolené.

Geraldine Brooksová (1955) je aus-
tralská novinářka a spisovatelka. Jako repor-
térka listu The Wall Street Journal psala
o konfliktech na Blízkém východě, v Africe
i na Balkáně a v roce 1994 vydala knihu
Devět částí touhy (česky 1999), v níž čerpala
ze svých zkušeností s muslimskými ženami
na Blízkém východě. Její historický román
Zázračný rok (česky 2004) se okamžitě po
vydání stal mezinárodním bestsellerem.
V roce 2006 získala Pulitzerovu cenu za
další ze svých románů March zasazený do
období americké občanské války. Román
Stvořitelé a spasitelé z roku 2008 byl inspi-
rován skutečnými okolnostmi ukrývání
a záchrany převzácného iluminovaného
kodexu, zvaného sarajevská hagada. Je zají-
mavé, že ji z ostřelované knihovny vynesl
a zachránil muslimský knihovník Enver
Imamovič, který ji ukryl v bankovním tre-
zoru. V roce 1941 ji proslulý muslimský
učenec Derviš Korkut vynesl přímo před
nosem (po válce popraveného) nacistického
generála Fortnera a uschoval ji v mešitě
daleko v horách.

Marek Junek a kol., SVOBODNĚ!
Rádio Svobodná Evropa 1951–2011,
253 str., Radioservis, a. s., 2011

Rádio Svobodná Evropa zahájilo svou
činnost 4. července roku 1950 vysíláním ze
studia v New Yorku do Československa.
Vysílalo se z místa, které bylo a je téměř
symbolem Spojených států – z budovy
Empire State Building, která si dlouho udr-
žela prvenství nejvyšší budovy světa. Úče-
lem tohoto vysílání bylo nahradit domácí tis-
ková i rozhlasová média komunistických
zemí, která byla odsouzena k mlčení nebo
trapné spolupráci s totalitním režimem.

Už v roce 1954 vysílala RSE a Rádio
Svoboda v pětadvaceti jazycích do
východní Evropy a celého Sovětského
svazu. Stanice tímto způsobem šířily zprávy
přes „železnou oponu“ a poskytovaly pro-
stor zejména protikomunistické emigraci,
ale i domácím disidentům a opozičním hnu-
tím. Lidé se dozvídali z vysílání těchto sta-
nic informace, které režim záměrně utajo-
val, např. o jaderné katastrofě elektrárny
v Černobylu. Základní žurnalistice se sta-
nice věnovaly až do pádu berlínské zdi.
Poměry se změnily a RSE přijala v roce
1995 pozvání prezidenta Havla, aby se pře-
stěhovala z Mnichova do Prahy, kde jí byl
poskytnut objekt bývalého českosloven-
ského parlamentu v samém centru metro-
pole. Zde sídlila stanice až do roku 2009,
kdy se přemístila do ultramoderní, na míru
postavené budovy na pražském Hagiboru,
kde bezprostředně sousedí se židovským
Domovem sociální péče.

Žádná země není tak jedinečně svázána
s historií RSE jako Česká republika. V roce
1968, během sedmiměsíčního období poli-
tického uvolnění nazvaného Pražské jaro,
bylo RSE nepostradatelným zdrojem ne-
závislých zpráv.
A ještě více pak
v sedmdesátých
a osmdesátých
letech dvacátého
století, kdy byla
moc Sovětů a je-
jich domácích
pomahačů na vr-
cholu a odpůrci
režimu byli vy-
staveni velkému
tlaku. Tehdy to
bylo právě RSE,
které informovalo o persekuci disidentů
a pomáhalo tak mnohé z nich chránit vyvo-
lanou mezinárodní solidaritou.

A jak se komunistický režim tomuto
„štvavému“ vysílání bránil? Protože neměl
sílu ani zájem čelit relacím demokratickou
diskuzí, zvolil technickou variantu, kterou
eufemisticky v jazyce komunistického pty-
depe nazval „radiová obrana“ nebo „radio-
obrana“. Za stovky milionů korun byla
budována spojová zařízení k rušení „nepřá-
telských frekvencí“, přesto se pokrytí
celého státu rušičkami nikdy stoprocentně
nepodařilo.

Na to mám hezkou vzpomínku z roku
1960, kdy jsem spolu s přáteli byl o prázdni-
nách v nově vybudovaném kempu v Malém
Ratmírově v jižních Čechách. Už druhý den
kdosi zjistil, že zde lze poslouchat „svo-
bodku“ bez rušení. Večer, když jsem se vra-
cel ze sprchy, míjel jsem jednotlivé stany
a ze všech byly slyšet nezaměnitelné hlasy
moderátorů a redaktorů této u nás zakázané
a hrubě pomlouvané stanice. Druhý den se
nálada v kempu výrazně změnila. Lidé si
vyměňovali názory na slyšené zprávy
a vzniklo jakési nevyhlášené protirežimní
společenství lidí, kteří se před tím neznali,
a jejich cílem bylo pouhé poklidné koupání
u ratmírovského rybníka. Brzy se všichni
hosté kempu spřátelili a s několika jsem byl
ve styku i po ukončení pobytu. Vysílání RSE
nás ujišťovalo, že nejsme v moři sovětské
zóny osamoceni a že za hranicemi žijí lidé,
kteří usilují o změnu poměrů.

Marek Junek s kolektivem připravil
k 60. výročí zahájení vysílání skvělou pub-
likaci, ze které se v osmi kapitolách
dozvíme vše o historii stanice, o lidech,
kteří v ní pracovali, o tzv. balonové akci,
o hudebním vysílání a o reakci režimu na
vysílání. Kniha je doplněna unikátním CD,
kde jsou nahrány klíčové relace s promlu-
vami Ferdinanda Peroutky, Pavla Tigrida,
Egona Hostovského, Slávy Volného, Josefa
Škvoreckého i Václava Havla, Járy Kohouta
či Jiřího Voskovce.

� Milan Kalina
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Roku 1819 byl jedním ze spoluzakladatelů Spolku pro kul-
turu a vědu Židů (Verein für Kultur und Wissenschaft der
Juden), jehož členem byl mimo jiné i básník Heinrich Heine.
O čtyři roky později se stal redaktorem časopisu Zeitschrift für
die Wissenschaft des Judenthums. Wissenschaft des Judent-
hums – věda (o) judaismu, židovství – je pojmem, který je
dodnes vyslovován jedním dechem se jménem Leopolda
Zunze. Byl přesvědčen, že je pouze ku prospěchu židovského
náboženství, pokud bude aplikovat zásady vědeckého (histo-
ricko-kritického) bádání v přístupu k vlastním tradicím a tex-
tům. V osobním a profesním životě byl velmi nezávislým
duchem, nerad se podřizoval autoritám a nerad dělal kompro-
misy. Celý jeho život je proto dlouhým bojem o přežití. Vystří-
dal řadu akademických pozic, mnoho pracovních nabídek také
odmítal. Zajímavostí je pro nás jeho krátké pražské angažmá.
Na podzim 1835 byl pozván do Prahy, aby zde působil jako
kazatel Spolku pro zlepšení židovského ritu. Na místě se však
velmi rychle ukázalo, že ani zde nenajde Zunz se svými
novými zaměstnavateli společnou řeč. Zunz sám zde nebyl
spokojen, v Praze postrádal berlínské intelektuální klima,
místní mu nerozuměli. Prvního ledna 1836 oznámil svůj úmysl
odejít a v červenci 1836 již byl zpět v Berlíně. Od roku 1840
byl, až do svého odchodu do důchodu roku 1850, ředitelem
berlínského učitelského semináře.

Ačkoliv byl původně reformním rabínem (anebo právě
proto), zaujímal později velmi kritický postoj jak k mnoha
reformním názorům a praxi, tak i k rabínskému úřadu (rabíny
dokonce označoval za šarlatány). Nesouhlasil s radikálním
odmítáním Talmudu některými představiteli rané reformy. Tal-
mud však nepovažoval za nedotknutelnou náboženskou
a právní autoritu, ale za významný historický text. Byl i proti
unáhlenému rušení tradičních rituálů, byť je nepovažoval za
Bohem danou náboženskou povinnost, ale přikládal jim sym-
bolický význam (vysoce si cenil například praxe vkládání
modlitebních řemínků tefilin, čemuž věnoval zvláštní esej).

Publikoval díla o dějinách a analýze kázání a textových
výkladů, o synagogální poezii a liturgii. Jeho nejvýznamnějším
dílem a jedním ze zásadních děl 19. století vůbec jsou Gottes-
dienstliche Vorträge (vyšly r. 1832). Vytvořil rovněž vlastní
překlad Tanachu do němčiny. Je autorem řady esejů, které byly
později souborně vydány.

V přístupu k textům zaujímal přísně vědecký přístup, byl
precizním badatelem. K dějinám židovského národa, jakož
i k národu jako takovému a jeho osudům, se však stavěl s vel-
kou láskou a zaujetím. Byl velkým advokátem lidských práv
a emancipace Židů. Aktivně se angažoval v politice a společen-
ském životě, v revolučním roce 1848 vystoupil jako řečník na
mnoha veřejných shromážděních. Politickým účelům, ve pro-
spěch židovské komunity, sloužila mnohdy i jeho vědecká
pojednání. Například pojednání o židovských jménech, kde
v době, kdy vyšel královský dekret, zakazující Židům použí-
vání německých jmen, dokazuje, že Židé používali jména pře-
vzatá z cizích jazyků již od pradávna. Podobně dokazuje
v jiném pojednání, že kázání v místním jazyce je rovněž židov-
skou tradicí, a nikoliv novinkou.

Velkou ranou pro něj byla smrt jeho milované ženy Adel-
heid (oženil se s ní roku 1822) v roce 1874, po níž se zcela

stáhnul z veřejného života a přestal i publikovat. Leopold Zunz
zemřel v Berlíně 18. března 1886.

� Kateřina Weberová

Co se také stalo v srpnu:
• roku 1626 se narodil Šabataj Cvi, ústřední postava jednoho

z největších mesiášských hnutí židovských dějin
• v roce 1654 přijíždí do Nového Amsterdamu Jakob Barsi-

mon, první známý židovský přistěhovalec do Ameriky; v roce
1790 proběhlo v USA první sčítání lidu – mezi čtyřmi mili-
óny lidí bylo dva tisíce Židů

• v roce 1797 vydal rakouský císař František II. nařízení, kte-
rým povolil Židům, kteří se dobrovolně přihlásí do armády,
aby se oženili i mimo familiantskou kvótu

• roku 1919 se narodil český židovský básník Jiří Orten, vlast-
ním jménem Jiří Ohrenstein

• v roce 1923 se v Karlových Varech konal 13. sionistický kon-
gres; v témže roce se narodil Šimon Peres, devátý prezident
Státu Izrael

• roku 1943 došlo k povstání v ghettu Bialystok
• v roce 1958 byl dokončen ropovod z Eilatu do Haify

Leopold Zunz na portrétu Moritze Daniela Oppenheima
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10. srpna 1794 se narodil 
Leopold „Jom Tov Lipmann“ Zunz

Rodák z Detmoldu (Severní Porýní-Vestfálsko) přesídlil roku 1815 do Berlína, kde studoval
na univerzitě. Později získal doktorát na univerzitě v Halle. Byl ordinován rabínem a dva roky
působil v berlínské reformní Nové synagoze. Záhy však zjistil, že rabínská kariéra pro něj
není tím pravým, a judaismem se nadále zabýval spíše z akademických pozic.


