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Krátce

Jde o nejvût‰í akci v dûjinách
ãeské archeologie. Je srovnatelná
jen s moÏností prokopat celé Staro-
mûstské námûstí. K ãemuÏ, jak
pevnû vûfiím, nedojde, protoÏe
oblast kterou zkoumáme, vlastnû
i niãíme.

PhDr. Petr Jufiina

Kolik stovek, tisícÛ ãi statisícÛ
nevinn˘ch musí zemfiít, neÏ spole-
ãenství demokratick˘ch státÛ
zasáhne? Odpovûì bohuÏel nezná-
me ani ‰edesát let po osvobození
nejvût‰ího koncentraãního tábora
na svûtû.

Milan Kalina

V Ïádném pfiípadû se nesmíme
domnívat, Ïe v˘raz maskilím se
vztahuje pouze na pfiedstavitele
liberálních smûrÛ, jako je reformní
judaismus. Pravdou je, Ïe moder-
nisté sami sebe naz˘vali osvícenci
ãi vzdûlanci.

Sylvie Wittmannová 

TAJEMSTVÍ ÎIDOVSKÉHO PRSTENU
Rozhovor s PhDr. Petrem Jufiinou

– ãtûte na stranû 4
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22. (Do
disputace) se
vmísil Mistr
G i l b a n u s ,
k r á l o v s k ˘
sudí: „Nyní
n e v e d e m e

disputaci o JeÏí‰ovi. ¤eã je o tom, zda mesi-
á‰ jiÏ pfii‰el nebo ne. Ty fiíká‰, Ïe nepfii‰el,
a ta va‰e kniha fiíká, Ïe pfii‰el.“

23. ¤ekl jsem mu: „Ty se podle svého
zvyku uchyluje‰ ke kasuistice. Já vám v‰ak
odpovím. VÏdyÈ uãenci nefiekli, Ïe pfii‰el,
oni fiekli, Ïe se narodil. V den, kdy se naro-
dil ná‰ uãitel MojÏí‰, pochválena budiÏ jeho
památka, nepfii‰el a nestal se osvobodite-
lem. Pouze tehdy (se stal osvoboditelem),
kdyÏ na pfiíkaz V‰emohoucího pfii‰el k fara-
ónovi a fiekl mu: ‚PropusÈ mÛj lid...‘ (Ex
5,1) Tak to bude i s mesiá‰em. KdyÏ totiÏ
pfiijde k papeÏovi a z pfiíkazu V‰emohoucí-
ho mu fiekne ,propusÈ mÛj lid‘, pak to lze
povaÏovat za to, Ïe pfii‰el. VÏdyÈ ani David,
v den kdy se narodil, nebyl je‰tû králem.
Pouze tehdy, kdyÏ ho Samuel pomazal, stal
se pomazan˘m (králem). V den, kdy dle
BoÏího pfiíkazu pomaÏe prorok Elijá‰ mesi-
á‰e, tak ten se bude naz˘vat pomazan˘m.
Potom, kdyÏ pomazan˘ pfiijde k papeÏi, aby
nás osvobodil, bude se moci fiíci ,pfii‰el
osvoboditel‘.“

24. Ten ãlovûk prohlásil: „VÏdyÈ kapitola
,Hle, mÛj sluÏebník bude mít úspûch...‘ (Iz
52,13) hovofií o smrti mesiá‰e, o tom, jak se
dostal do rukou sv˘ch nepfiátel, o tom, jak
ho pohfibili se svévolníky – to v‰e se stalo
s JeÏí‰em. Vûfií‰-li, Ïe tato kapitola (Pozn.:
Izajá‰, kapitoly 52 a 53) hovofií o mesiá‰o-
vi?“

25. ¤ekl jsem mu: „Podle skuteãného
v˘kladu tato kapitola nehovofií o niãem
jiném, neÏ o národu Izraele jako celku,
neboÈ tak ho vÏdy naz˘vají proroci ,Izraeli,
sluÏebníku mÛj’, ,Jákobe, mÛj sluÏebníku’
(Iz 41,8 a 44,l)“.

26. Bratr Pablo fiekl: „Já ti ukáÏi, Ïe podle
va‰ich uãencÛ tato kapitola hovofií o mesiá-
‰ovi.“

27. Já jsem mu odvûtil: „Opravdu, tuto
kapitolu na‰i uãenci v agadick˘ch (pozn.
vyprávûcích midra‰ích) knihách vykládají
jako hovofiící o mesiá‰ovi.“ (Pozn.: Jedni
komentátofii vysvûtlují, Ïe se jedná o národ
jako celek, druzí hovofií o osobû mesiá‰e.
Podobnû Ra‰iho v˘klad k Nu 21,21: Moj-
Ïí‰=Izrael, Izrael=MojÏí‰.) „Nikdy v‰ak
netvrdili, Ïe bude zabit rukou sv˘ch nepfiá-
tel. V Ïádné z Ïidovsk˘ch knih, ani v Tal-
mudu, ani v agadû nenajde‰ tvrzení, Ïe
mesiá‰, syn DavidÛv, bude vydán do rukou
sv˘ch nepfiátel, zabit a bude pohfiben se své-
volníky. VÏdyÈ mesiá‰, kterého jste si
vytvofiili, nebyl dokonce ani pohfiben. Chce-
te-li, jasnû vám vysvûtlím v˘znam tohoto
úryvku. Tam se vÛbec nic nepí‰e o popravû,
jak to bylo s va‰ím mesiá‰em.“ Oni v‰ak
nechtûli nic sly‰et.

28. Opût zaãal hovofiit ten ãlovûk a fiekl,
Ïe v Talmudu (Sanhedrin 98a) je jasnû fieãe-
no, Ïe rabi Jeho‰ua ben Levi se zeptal pro-
roka Elijá‰e, kdy pfiijde mesiá‰. Prorok mu
fiekl: „Zeptej se samého mesiá‰e.“ Ten
odvûtil: „Kde v‰ak je?“ On mu odpovûdûl:
„U bran ¤íma, uprostfied chud˘ch a nemoc-
n˘ch.“ ·el tam a na‰el ho. Z toho vypl˘vá,
Ïe mesiá‰ uÏ pfii‰el a je v ¤ímû. To je JeÏí‰
kralující v ¤ímû.

29. Já mu odpovûdûl: „VÏdyÈ z daného
úryvku vypl˘vá, Ïe je‰tû nepfii‰el, vÏdyÈ rabi
Jeho‰ua ben Levi se ptá Elijá‰e, kdy mesiá‰
pfiijde. To by se jinak zeptal samého mesiá-
‰e, ,kdy pfiijde‰, pane?‘ Z toho vypl˘vá, Ïe
je‰tû nepfii‰el. On se pouze narodil. Doslov-
nému chápání tûchto agad v‰ak nevûfiím.“

30. Tu se (do disputace) vmísil král, ná‰
panovník: „JestliÏe se mesiá‰ narodil v den
zbofiení Chrámu, od ãehoÏ upynulo více neÏ
tisíc let, a je‰tû nepfii‰el, tak jak mÛÏe pfiijít?
VÏdyÈ ãlovûk nemÛÏe Ïít tisíc let?!“

31. ¤ekl jsem mu: „Podmínka byla tako-
vá, Ïe se s tebou nebudu pfiít a ty se nebude‰
vmû‰ovat do disputace. Av‰ak mezi prvními
lidmi byli Adam a Metú‰elach, ktefií Ïili
skoro tisíc let. Elijá‰ a Henoch je‰tû více,
neboÈ Ïivot je od Boha.“

32. On fiekl: „Tak kde je nyní?“

33. Odvûtil jsem: „To se net˘ká disputace
a já ti neodpovím. MoÏná ho najde‰ u bran
Toleda, jestli tam po‰le‰ jednoho ze sv˘ch
poslÛ“, fiekl jsem Ïertem. 

34. Tu v‰ichni vstali a král urãil den
pokraãování disputace na pfií‰tí nedûli.

Druh˘ den disputace
35. V ten den ‰el král do jednoho z mûst-

sk˘ch kostelÛ, kde se shromáÏdili v‰ichni
obyvatelé, Îidé i kfiesÈané. Byli tam také
biskup, duchovní a teologové z fiádu mino-
ritÛ a dominikánÛ. Ten ãlovûk (bratr Pablo)
se zvedl, aby hovofiil.

36. ¤ekl jsem králi, na‰emu panovníkovi:
„MÛj panovníãe, vysly‰ mne...“ Král mi
v‰ak fiekl: „NechÈ on hovofií dfiíve, vÏdyÈ on
je Ïalobce.“

37. ¤ekl jsem: „Dovolte mi vysvûtlit mÛj
názor na mesiá‰e a poté budu moci jasnû
odpovídat na va‰e otázky.“

38. Vstal jsem a fiekl: „Sly‰te, lidé! Bratr
Pablo se mû ptal pfii‰el-li jiÏ mesiá‰, o kte-
rém hovofiili proroci, a já fiekl, Ïe je‰tû
nepfii‰el. On pfiinesl na ukázku jednu knihu
agady, v níÏ se pí‰e, Ïe v den zniãení Chrá-
mu se narodil mesiá‰. ¤ekl jsem, Ïe v to
nevûfiím, nicménû slova tam napsaná potvr-
zují má slova. Nyní vám vysvûtlím, proã
jsem fiekl, Ïe v to nevûfiím. Máme tfii druhy
knih. První, to jsou 24 knihy zvané Bible.
Tûmto knihám bezv˘hradnû vûfiíme. Druh˘
druh, to je Talmud. Talmud objasÀuje záko-
ny Tóry. V Tófie je 613 zákonÛ a není jedi-
ného, kter˘ by nebyl v Talmudu objasnûn.
Vûfiíme v toto (talmudické) objasnûní záko-
nÛ. Je‰tû máme tfietí druh knih, naz˘vající se
Midra‰, t.j. kázání. Napfiíklad kardinál
vystoupil s kázáním a nûkomu z posluchaãÛ
se to líbilo a zapsal si to. JestliÏe nûkdo té
knize (se zapsan˘mi kázáními) vûfií, dobfie
a jestliÏe jin˘ jí nevûfií, není mu to ke ‰kodû.
Máme uãence, ktefií psali, Ïe se mesiá‰
narodí nedlouho pfied tím, neÏ nás vyvede
z vyhnanství. Proto tomu nevûfiím, kdyÏ se
v té knize pí‰e, Ïe se mesiá‰ narodil v den
zbofiení Chrámu. My takovou knihu naz˘-

NACHMANIDOVA DISPUTACE ãást 3.
Ramban – Rabi Mo‰e ben Nachman, znám˘ v evropské literatufie jako Nachmanides,
se narodil ve ·panûlsku, v katalánském mûstû Gerona roku 1194. Jedním z jeho uãite-
lÛ byl napfiíklad rabi Jehuda ben Jakar. Nachmanides byl vynikajícím talmudistou,
biblick˘m exegetou, filozofem, astronomem, básníkem a lékafiem.
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Program

Bejt Simcha
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Pátek 11. února od 19 hodin
Familiantte a Schutzjuden – kapitoly z dûjin
Ïidovsk˘ch rodin v 18. a 19. stol.; pfiedná‰ku

pfiednese RNDr. Julius Müller, Csc.

Pátek 18. února od 19 hodin
V˘znamné osobnosti Haskaly v âesk˘ch
zemích; pfiedná‰ka Sylvie Wittmannové

âtvrtek 24. února od 18 hod 
Nalezená minulost – Helena Epsteinová

vypráví o své knize

PRAVIDELNÉ AKCE
Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek 

od 18 hodin; pokud je na programu
i pfiedná‰ka, následuje vÏdy 

po skonãení bohosluÏby, od 19 hodin

HODINY PRO VE¤EJNOST
aÏ do odvolání 

jen po pfiedchozí domluvû
Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 251 641

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz
www.bejtsimcha.cz

adar 5765

V‰echny kanceláfie jiÏ slouÏí 
celé ÎOP

Nedávno zvolen˘ pfiedseda Franti‰ek
Bányai a tajemník Karel Wiener se ujali
fiízení obce a podafiilo se jim zajistit ply-
nul˘ chod celé instituce – vyjma „sektoru“
mezi kanceláfií pfiedsedy a kanceláfií
tajemníka. V tûchto prostorách se zabari-
kádoval pan Jelínek spolu s dal‰ími pûti
zamûstnanci. Pfiede dvefimi hlídkovala 24
hodin dennû ozbrojená ochranka, najatá
b˘val˘m pfiedsedou z obecních penûz
a uvnitfi byly nainstalovány kamery
nasmûrované na vstupní dvefie. Oddûlení
kulturní a sekretariát, nacházející se v té
dobû uvnitfi, jsou v‰ak souãástí fiádného
chodu obce a bez jejich spolupráce nemÛ-
Ïe obec normálnû fungovat. Pfiedseda F.
Bányai i tajemník K. Wiener se opakova-
nû snaÏili se zamûstnanci tûchto oddûlení
slu‰nû a vûcnû dohodnout na spolupráci,
av‰ak bez v˘sledku. Ukázalo se, Ïe vût‰i-
na z nich v pracovní dobû a z prostfiedkÛ
obce (kanceláfiské potfieby, xerox, rozpo-
ãet na obãerstvení) pracuje do znaãné
míry z povûfiení Koalice. Nûktefií umoÏni-
li tfietím osobám neoprávnûnû jednat jmé-
nem obce. Pan Jelínek vyhroÏoval zamûst-
nancÛm, Ïe pokud budou poslouchat sou-
ãasné vedení a on se v budoucnu vrátí do
funkce pfiedsedy, bude to pro nû mít
následky.

ProtoÏe situace byla nadále neúnosná,
rozhodlo se vedení ÎOP pfievzít bûhem 24.
a 25. ledna zmínûné kanceláfie, v nichÏ
nadále bude pracovat nov˘ pfiedseda
a tajemník. Pro pracovníky kulturního
oddûlení je uÏ del‰í dobu pfiipraveno jiné
pracovi‰tû s ve‰ker˘m potfiebn˘m vybave-
ním. Mohou tak bez pfiekáÏek vykonávat
práci, za kterou je obec platí. Stojí za pfii-
pomenutí, Ïe cel˘ ostatní aparát obce (pfies
150 zamûstnancÛ a smluvních spolupra-
covníkÛ) funguje naprosto normálnû. Vût-
‰ina zamûstnancÛ vykonává svou práci
zodpovûdnû s ohledem na ãleny obce jako
celek, aniÏ by své osobní ãi názorové
sympatie promítali do své ãinnosti. Neb˘t
nekoneãn˘ch obstrukcí ze strany pana
Jelínka a snah zpÛsobit problémy, které by
pak ‰ly svést na nové vedení, nemusela se
situace vÛbec vyhrotit.

Do budoucna z tohoto v˘voje událostí
vypl˘vá jednoznaãn˘ závûr. âleny a vole-
né vedení je nutno funkãnû oddûlit od
aparátu obce. Aparát musí b˘t placen˘,
profesionální a apolitick˘, pracující
v intencích voleného, neplaceného vede-
ní. Takové uspofiádání je demokratické
a v obdobn˘ch institucích standardní.
Bude i jednou z pojistek proti recidivû
obtíÏné situace, kterou nyní je‰tû stále
v obci proÏíváme.

◗ Jakub Roth

KONEC BARIKÁDY

váme agada, t.j. vyprávûní. BudiÏ, jsem ji ochoten pfiijmout v jejím
doslovném znûní, tak, jak to chcete vy, neboÈ ona jasnû potvrzuje má
slova, Ïe vá‰ JeÏí‰ není mesiá‰em, neboÈ on se nenarodil v této dobû.
V agadû se jedná o zcela jiného ãlovûka a fieã je také o pozdûj‰í dobû.
Ty, ná‰ panovníku, jsi se mû zeptal lépe neÏ oni. ,VÏdyÈ je nemoÏné,
aby ãlovûk Ïil tisíc let?‘ Nyní ti objasním svou odpovûì na tvÛj dotaz.
Hle, Adam Ïil tisíc let bez sedmdesáti (Gn 5,5). Z Písma vypl˘vá, Ïe
umfiel svou vinou (Gn 2,l7 a 3,19). Kdyby totiÏ nezhfie‰il, mohl by Ïít
mnohem déle nebo navûky. Jak Îidé, tak i kfiesÈané se shodují v tom,
Ïe ve dnech pfiíchodu mesiá‰e skonãí i AdamÛv hfiích. Vycházeje
z toho, Ïe ve dnech (pfiíchodu) mesiá‰e u nás v‰ech skonãí hfiích, to
i mesiá‰ je nyní bez hfiíchu a mÛÏe Ïít tisíc, dva tisíce let nebo vûãnû.
VÏdyÈ i v Îalmech se pí‰e: ,O Ïivot tû prosil, daroval jsi mu jej do
nejdel‰ích ãasÛ, navûky, navÏdy‘ (Î 21,5). V tomto máme jasno.

39. Ptal jsi se, ná‰ panovníku, kde se nachází mesiá‰. Z Písma
vypl˘vá, Ïe Adam byl v zahradû Eden, která je na zemi. KdyÏ zhfie-
‰il, BÛh ho vyhnal ze zahrady Eden (Gn 3,23). Pfiesnû tak mluví
i uãenci v mnou upomenut˘ch agadách.“

40. Král pronesl: „VÏdyÈ vy fiíkáte v té va‰í agadû, Ïe je v ¤ímû!“
41. ¤ekl jsem mu: „Nefiíkal jsem, Ïe mesiá‰ je v ¤ímû, fiekl jsem

jen, Ïe ho jakéhosi dne v ¤ímû spatfiili, neboÈ prorok Elijá‰ fiekl
tomu uãenci, Ïe ho tam najde ten den a v ten den ho tam také vidû-
li. Proã ho v‰ak vidûli právû tam (v ¤ímû), agada také objasÀuje, ale
nechci o tom hovofiit pfied lidmi.“ (Nechtûl jsem jim fiíci to, o ãem
se v agadû vypráví, Ïe mesiá‰ bude do té doby v ¤ímû, dokud ho
nezniãí. Tak to bylo i s na‰ím uãitelem MojÏí‰em, kter˘ vyrostl na
faraónovû dvofie a pak se s faraónem vypofiádal. V‰echen jeho lid
(vojsko) utopil v mofii. Tak se pí‰e také o tyrském králi Chíramovi:
„ZpÛsobím, Ïe z tvého stfiedu vy‰lehne oheÀ a stráví tû“ (Ez 28,18).
To je také smysl slov, která pronesl Izajá‰: „...bude se tam pást
b˘ãek, odpoãívat tam a spásat jeho ratolesti“ (Iz 27,10). V Pirkej
Hejchalot je fieãeno: „V onen ãas... ãlovûk fiekne svému bliÏnímu:
„Chce‰ ¤ím se v‰ím jeho jmûním za prutu?“ On fiekne: „Nepotfie-
buji jej.“ (Pozn.: pruta – drobná mûdûná mince). To v‰e jsem fiekl
králi mezi ãtyfima oãima.).

◗ Pfieklad a poznámky: Rabín Daniel Mayer
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Co zpÛsobilo nutnost prokopat
skoro dvou hektarov˘ pozemek
v samém centru Prahy To byli
archeologové tak zvûdaví ? 

Rozhodnû nikoliv. Tento – jakoÏ i kaÏd˘
jin˘ záchrann˘ v˘zkum – je vyvoláván
aktivitou rÛzn˘ch investorÛ a my musíme,
mnohdy v ‰ibeniãních termínech, zajistit
co nejrychlej‰í prÛzkum. Je v‰ak jasné, Ïe
takov˘ spûch nesmírnû cenn˘m lokalitám
v praÏském centru nikterak nesvûdãí.
Tento v˘zkum jsme provádûli rok a pÛl.
Nov˘ majitel b˘val˘ch kasáren – EURO
PROPERTY FUND z Rakouska – zde
pfiipravuje nûkolika miliardovou investici
do v˘stavby multifunkãního objektu.
Podle zákona o Památkové péãi musí
kaÏd˘ investor uhradit archeologick˘
v˘zkum, jehoÏ cena se obvykle pohybuje
mezi 1-2 % z celkové hodnoty projektu.

Na vizitce máte nápis ARCHAIA
a hezké logo s keltskou hlavou.
Co je to za firmu ? 
Není to firma, ale nestátní, neziskové
obãanské sdruÏení poskytující vefiejnou
sluÏbu. Platí nás investofii stavebních akcí.
Fungujeme ale i jako doãasní správci
státního majetku, protoÏe v‰e co objevíme,
je aÏ do odevzdání komplexní nálezové
správy uloÏeno v na‰ich depozitech. Na
tomto v˘zkumu se podílelo 8 archeologÛ
a 250 terénních a laboratorních pracovníkÛ.
Pomáhali i studenti archeologie z Polska
a Bûloruska. V̆ zkum byl zahájen v dubnu
roku 2003 a zpracování jeho v˘sledkÛ bude
trvat do roku 2008.

Rozsáhl˘ pozemek mezi linií ulic
Na Pofiíãí, Truhláfiské a Námûstí
republiky uÏívala poslední dvû
století armáda. Co bylo pfiedtím ?

V 17. a 18. století zde byl kapucínsk˘
klá‰ter, v polovinû 14. století zde stával
gotick˘ ‰pitál, kter˘ zaloÏil Jan Jakub z rodu
VelflovicÛ, jeden z nejbohat‰ích lidí na
dvofie Karla IV. Tento, dne‰ním jazykem
milionáfi, kontroloval pohyb stfiíbra v celém
království. KdyÏ zakládal ‰pitál, tak nechal
prozíravû postavit i pivovar, aby jeho v˘no-
sy mohly hradit náklady ‰pitálu i v budouc-
nosti. V roce 1420 ‰pitál vyplenili husité
a jeho pozemky si praÏ‰tí mû‰Èané rozdûlili
v jakési divoké „privatizaci“. Tehdej‰í král

Václav IV. opustil kvÛli rozepfii s arcibisku-
pem Janem z Jen‰tejna PraÏsk˘ hrad
a sv˘m sídlem uãinil KrálÛv dvÛr (dnes je
na tom místû postaven Obecní dÛm). Dvo-
fiané jej samozfiejmû následovali a ceny
okolních pozemkÛ rostly do závratn˘ch
v˘‰ek. Historické prameny nám dokonce
uchovaly zprávy o tehdej‰ích pozemko-
v˘ch spekulacích.

¤íká se, Ïe nûkteré z uãinûn˘ch
objevÛ mohou i zmûnit historii
Prahy, jak jsme ji dosud znali.
Není to jen nadsázka? 

Urãitû nikoliv. Jedním z nejvût‰ích pfiekva-
pení na‰eho v˘zkumu byl objev torza román-
ského kamenného domu v podzemí interiéru
jiÏního kfiídla kasárenské budovy. Po odstra-
nûní pozdûj‰ích nánosÛ se postupnû objevo-
valo obvodové zdivo, na‰la se i skvostná pís-
kovcová patka s drápky. Jedná se o stavbu
palácového typu v níÏ mÛÏeme rozeznat dvû
oddûlené prostory. Monumentální sál o roz-
loze 5 x 14 m byl zaklenut reprezentativní
kfiíÏovou klenbou opírající se o 2–3 pískov-
cové sloupy s patkami a hlavicemi. Takov˘
prostor nemá dosud mezi praÏsk˘mi román-
sk˘mi domy Ïádné srovnání. Celou stavbu
moÏno datovat do 2. poloviny 12. století.
A proã byl pozdûji zbourán? Zánik tohoto
románského domu je spojen s v˘stavbou hra-
deb Starého mûsta praÏského ve tfiicát˘ch
letech 13. století. ProtoÏe se dÛm octnul pfied
hradbami, bylo nutno jej ze strategick˘ch
dÛvodÛ zbofiit. Dal‰í románské domy byly
nalezeny v prostoru kasárenského dvora.
Svûdãí to o vysokém stupni urbanizace toho-
to místa dávno pfied tím, neÏ Karel IV. zaãal
budovat Nové Mûsto praÏské. 

Objevili jste velmi cenné stavební
doklady románské, gotické i barokní
architektury. To zfiejmû ale nebude
v‰e. Jaké byly ostatní nálezy ?

Byly objeveny hrnãífiské pece s mnoÏ-
stvím keramick˘ch nádob a kachlÛ, na‰ly se

4

TAJEMSTVÍ ÎIDOVSKÉHO PRSTENU
Archeologové opravují historii Prahy

Staãí jen nûkolik krokÛ a ru‰né moderní velkomûsto zÛstává za na‰imi zády. Jsme na
praÏském Námûstí republiky a vcházíme do objektu zru‰en˘ch kasáren. Pfied námi
se otvírá monumentální pohled na nejvût‰í záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum,
jak˘ kdy byl u nás provádûn. „Jde o nejvût‰í akci v dûjinách ãeské archeologie“
fiíká mÛj prÛvodce a ‰éf v˘zkumu PhDr. Petr Jufiina a pokraãuje „je srovnatel-
ná jen s moÏností prokopat celé Staromûstské námûstí, k ãemuÏ, jak pevnû
vûfiím nedojde, protoÏe oblast kterou zkoumáme tím vlastnû i niãíme…“

➤

Kachel s realistick˘m vyobrazením Adama a Evy pod
stromem poznání (16. stol.). 

Pozitiv-
ní otisk
gemy
z unikátního
Ïidovského
peãetního prstenu



rozhovor

i mince, ‰perky, hlinûné d˘mky. Dokonce
v místech, kde b˘vala toileta kapucínského
klá‰tera, se nalezla zachovalá bota, váãek na
tabák i s drátûn˘m nacpávaãem, ale také
(pardon) zbytky trusu s novinami ti‰tûn˘mi
‰vabachem…

Ostatnû moderní archeologie je zaloÏena na
spolupráci s ostatními vûdeck˘mi obory. Ta
se opírá nejen o klasické historiky a kunsthis-
toriky na stranû jedné, ale zahrnuje i celou
‰kálu pfiírodovûdeck˘ch (enviromentálních)
disciplin z oblasti botaniky, zoologie, chemie
atp. Tyto obory velmi úãinnû dokáÏí „de‰if-
rovat“ napfi. obsahy zasypan˘ch studní,

odpadních jímek a latrin, kdy rozbor naleze-
n˘ch pylÛ a dal‰ích makrozbytkÛ nám velmi
pfiesnû pomáhá urãit nejen jídelníãek na‰ich
pfiedkÛ, ale také sortiment tehdej‰ího obcho-
du. Zjistilo se tak, Ïe uÏ ve 12. století se do
Prahy dováÏely citrusové plody, datle, fíky,
granátová jablka…

To ale na‰e pfiedky muselo stát
dost penûz. A kdyÏ uÏ mluvíme
o penûzích, nabízí se otázka, zda
zkoumaná lokalita byla zajímavá
i po stránce numismatické ?

Sv˘m zpÛsobem to byla numismatická ÏeÀ.
Archeologové zde získali okolo 800 – 1000
mincí, coÏ je nejvût‰í soubor shromáÏdûn˘
v historii ãesk˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ
v jedné lokalitû. Nalezené mince se datují od
12. století (denárové raÏby), pfies 13. století
(brakteátové raÏby) aÏ ke gro‰Ûm, halífikÛm
a pozdûji i k tolarov˘m raÏbám. Velmi kuri-
ózním numismatick˘m nálezem byla srostli-
ce obsahující skupinu pfiedpfiipraven˘ch
mincí spoleãnû s ãerstvû vyraÏen˘mi denáry
Vladislava I. (1109-1117). Tyto mince nebyly
v obûhu a je zfiejmé, Ïe byly ukradeny
v nûkteré z tehdej‰ích praÏsk˘ch mincoven.
Tradice, jak je vidût, mohou b˘t rÛzné.

Pomáhá archeologii – tomuto
klasickému oboru – moderní
poãítaãová technika ?

Samozfiejmû. Zpracování terénní doku-
mentace pomocí digitální fotografie a foto-
grametrie ve speciálních poãítaãov˘ch pro-
gramech umoÏÀuje do znaãné míry nahradit
kdysi nezbytné pracné a ãasovû velmi
nároãné ruãní zakreslování. Poãítaãové
zpracování velk˘ch souborÛ rÛzn˘ch typÛ
keramiky zase umoÏní lépe pochopit chro-
nologii a zastoupení urãit˘ch typÛ na trhu,
tehdej‰í módní trendy, úpadek ãi vzestup
keramick˘ch dílen a mnoho dal‰ích, dÛleÏi-
t˘ch informací. 

Jedním z nálezÛ je i zcela
unikátní ‰perk, nemající na území
státu dosud srovnání. Prozraìte
o jak˘ poklad jde?

Termín unikátní je zcela na místû. Upro-
stfied celé zkoumané plochy byl v pÛvodnû
nezastavûném prostoru nalezen zlat˘
peãetní prsten s antickou gemou. Nálezová
situace datuje tento nález do 12. století.
Prsten je vyroben z vysoce karátového
zlata a do obrouãky je vsazena gema
pocházející pravdûpodobnû z pozdní anti-
ky nebo ranné Byzance – tedy pfiibliÏnû
z doby 3.-4. stol. n. l. 

Nález prstenu snad není aÏ tak
senzaãní. Co je na tomto
konkrétním nálezu tak
neobyãejné ?

I v této lokalitû jsme na‰li více prstenÛ.
Ten, o kterém mluvíme, je ov‰em senzaã-
ní z jiného dÛvodu. Na zlaté obrouãce,
rámující antickou gemu, je totiÏ vyryt
hebrejsk˘ nápis M·H BR ·LMH tedy
Mo‰e bar ·lomo, ãesky MojÏí‰ syn ·ala-
mounÛv. Na gemû je vyryta postava
okfiídlené fiecké bohy-
nû vítûzství Niké – pfii-
pomínající andûla.
Tím se z tohoto prste-
nu stal nejstar‰í hmot-
n˘ doklad Ïidovského
osídlení na na‰em
území. Zprávy o tomto
osídlení jiÏ existují
v písemn˘ch památ-
kách, ale odpovídající
hmotné doklady prak-
ticky neexistují. Na
území Prahy, ale i celé
âeské republiky je to
nejstar‰í movit˘ nález,

kter˘ je moÏno spojit se Ïidovskou komu-
nitou v Praze.

Co je‰tû prsten o sobû prozradil?
V̆ zkum je‰tû neskonãil, ale uÏ dnes

mÛÏeme fiíci, Ïe byl vyroben asi z 18,5 kará-
tového zlata. Materiálem antické gemy je
polodrahokam prasem, kter˘ je jednou
z mnoha odrÛd kfiemene jako je napfi. chal-
cedon, achát, záhnûda, citrin, rÛÏenín aj. Pra-
sem má nazelenalou barvu, která je tvofiena
obrovsk˘m mnoÏstvím vrostlic aktinolitu.
Prsten je stále zkoumán a na definitivní
zhodnocení si je‰tû musíme poãkat. Vzácn˘
nález se také bude muset odpovídajícím zpÛ-
sobem konzervovat pfiípadnû restaurovat.

Asi nelze s odstupem takfika
tisíce let získat informace o jeho
pÛvodním vlastníku?

To bohuÏel opravdu nejde. Je v‰ak jisté, Ïe
v místû nálezu byla ãtvrÈ bohat˘ch kupcÛ,
jakási nadnárodní kupecká nobilita, která
obchodovala napfiíã etnick˘mi i náboÏensk˘-
mi skupinami.

◗ Hovofiil Milan Kalina

Foto: ARCHAIA
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Celkov˘ pohled na areál záchranného v˘zkumu v b˘val˘ch kasárnách Jifiího
z Podûbrad

Renesanãní ‰lechtic v brnûní a bohatû zdobené helmici. 

CO JE GEMA ?
Gema je fiezan˘ kámen mûfiící obvykle

okolo jednoho centimetru. Mezi gemou
a kamejí je podstatn˘ rozdíl. Zatímco
gema má na jedné své ploché stranû reli-
éf fiezan˘ do hloubky, kamej má naopak
reliéf vystoupl˘. Gemy se tedy ãasto
pouÏívaly a stále pouÏívají jako peãetid-
la. Své jméno dostaly od Gemmy, nejjas-
nûj‰í hvûzdy souhvûzdí Severní koruny.
Gemma je latinsky drahokam. Darování
gemy bylo v období helénismu symbo-
lem lásky.
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LESK A BÍDA LAUDEROV¯CH ·KOL

âas nelze zastavit, a tak v dobû, kdy
vychází toto ãíslo MASKILu, je zápis dûtí
do 1. tfiídy ukonãen. O kolik se poãet „prv-
ÀáãkÛ“ sníÏil proti minulému roku, se nyní
lze jen dohadovat. Zhor‰ená povûst ‰koly
a nedobré pomûry – které v této problémo-
vé instituci panují – odrazují i stávající
Ïáky, ktefií uvaÏují o pfiechodu ze základní
‰koly Gur Arje do gymnázia Or Chada‰.
Bitva o charakter ‰koly stále probíhá...

Na posledním zasedání Reprezentace
ÎOP referovala ãlenka iniciativního v˘bo-
ru rodiãÛ Hana Ko‰Èálová o situaci ve
‰kole a tak se koneãnû (skoro po roce)
dostaly problémy L· na pofiad jednání.
V zápise z jednání R ÎOP ãteme toto:
„Povûfiujeme vedení, aby pfiipravilo na
pfií‰tí jednání Reprezentace návrhy fie‰ení
krizové situace ve ‰kole vãetnû varianty
krizového manaÏera“. Souãasnû se stano-
vuje termín dal‰í schÛze reprezentace na
18. ledna. 

Ani druhá strana, semknutá kolem
odvolaného pfiedsedy Jelínka, nelenila
a skrze taktéÏ odvolanou tajemnici ÎOP
Mgr. Olgu Dostálovou rozeslala pozván-
ku na schÛzi reprezentace, která se mûla
konat 17. ledna t. r. Jako osm˘ bod pofia-
du této „trucschÛze“ byl zafiazen bod
„Lauderova ‰kola – inspekce, v˘bûrové
fiízení na fieditele“. 

Jak je z v˘‰e citovan˘ch informací patr-
né, obû znesváfiené strany si vzpomnûly,
Ïe jejich povinností je také péãe o chod
jediné Ïidovské ‰koly v této zemi. To
samo o sobû by bylo dobré, kdyby zde
nebylo minul˘ch ‰patn˘ch zku‰eností.
·kola se stala jednou z mnoha arén, na
které si pfiíznivci obou stran vyfiizovali své
spory. Díky tûmto bojÛm je nyní ‰kola
v nejhor‰í situaci za celou dobu své exi-
stence. Kvalita v˘uky poklesla, ve ‰kole
jsou pedagogové, jejichÏ kvalifikace
neodpovídá poÏadavkÛm, Ïáci a studenti
jsou nespokojeni, rodiãe jsou z v˘voje
situace znechuceni a uãitelsk˘ sbor znepo-

kojenû sleduje „politick˘ barometr
v ÎOP“, neboÈ v sázce je jejich dal‰í pÛso-
bení ve ‰kole. AÈ bude vybráno jakékoliv
vedení ‰koly, bude to jistû znamenat vût‰í
ãi men‰í personální zmûny v struktufie uãi-
telského sboru. Spokojena mÛÏe b˘t snad
jen odvolaná místopfiedsedkynû ÎOP
a „prozatímní“ fieditelka L· Eva Nováko-
vá, která si tuto pozici „pfii‰pendlila“ jako
dal‰í úlovek do své bohaté sbírky parla-
mentních i mimoparlamentních funkcí.
Souãasn˘ stav ‰koly je pfiímo úmûrn˘
dobû, kterou této ‰kole vûnuje. Do ‰koly
dochází jednou t˘dnû s odÛvodnûním, Ïe
její dal‰í aktivity jí nedovolují kaÏdodenní
pfiítomnost. Nûktefií rodiãe v‰ak naopak
soudí, Ïe i tento „zkrácen˘ úvazek“ je pro
‰kolu aÏ moc. Inu záleÏí na úhlu pohledu!

Leitmotivem nového vedení je snaha
dovést obec k fiádn˘m volbám a do této
doby zajistit jen fiádn˘ chod obce, ale neãi-
nit Ïádná zásadní a nezvratná opatfiení.
Tuto „politickou“ koncepci potvrzuje
i poslední jednání reprezentace ÎOP, které
nechce zásadním zpÛsobem rozhodovat
o ‰kole do doby, neÏ bude volbou rozhod-
nuto o definitivním vedení ÎOP. Proto byl
schválen úmysl dosadit do ‰koly na
nezbytnû nutnou dobu tzv. krizového
manaÏera, kter˘ by mûl zajistit fiádn˘ chod
‰koly do v˘bûru definitivního fieditele
a souãasnû uãinit nezbytná opatfiení, která
jsou vÏdy od krizového manaÏera oãeká-
vána. Jedním z jeho úkolÛ je pomáhat pfii
vytváfiení nového modelu vztahu ‰koly
a zfiizovatele, vztahu, kter˘ by zabránil,
aby ‰kola byla bezprostfiednû zasaÏitelná
pfiípadn˘mi spory uvnitfi obce. Reprezen-
tace poÏádala vedení, aby konkrétního
kandidáta na tuto funkci provûfiila. Mgr.
Eva Nováková, povûfiená b˘val˘m vede-
ním ÎOP fieditelskou funkcí v L·, se jiÏ
nechala sly‰et, Ïe takové rozhodnutí nové
reprezentace není pro ni závazné a Ïe je
nehodlá respektovat. Podobnû jako odvo-
lan˘ pfiedseda obce ing. Jelínek, ani ona
neuznává legitimitu nového vedení.

Dal‰ím krokem reprezentace bylo zru‰e-
ní ohlá‰ení v˘bûrového fiízení na fieditele
‰koly, které, jak jiÏ bylo v˘‰e uvedeno,
vyhlásila pÛvodní reprezentace. Novû
zvolení zástupci se v‰ak domnívají, Ïe
toto v˘bûrové fiízení by mûlo b˘t v kom-
petenci nového vedení, které má vzejít
z pfiipravovan˘ch voleb.

Audiatur et altera pars
I my se chceme hlásit ke staré zásadû

fiímského práva o nestranném posuzovaní
sporÛ a proto jsme vyhovûli Ïádosti tajem-
níka ÎOP pana Karla Wienera, abychom
uvefiejnili dopis, kter˘ mu byl adresován,
a jehoÏ nezkrácené znûní pfiiná‰íme: 

V Praze dne 6. ledna 2005
VáÏení,
obracíme se na Vás – strana rodiãÛ, která
se nepodepí‰e, neboÈ se obáváme po zku-
‰enostech z pfiede‰l˘ch let, Ïe by se to
mohlo obrátit proti na‰im dûtem, pokud by
na ‰kole do‰lo opût k negativním zmûnám.
Nûktefií rodiãe, v zájmu sv˘ch dûtí, je pfie-
fiadili na jinou ‰kolu, neboÈ na této byly ze
strany vedení ‰koly a jejich pedagogic-
k˘ch stoupencÛ ‰ikanovány.
Chceme Vám oznámit na‰í spokojenost se
souãasn˘m vedením a pedagogick˘m sbo-
rem. Od záfií vidíme na ‰kole jinou atmo-
sféru, pfiátelskou, uvolnûnou a tvÛrãí. Situ-
ace se uklidnila, na ‰kole se pracuje. Uãi-
telé i Ïáci nejsou stresováni, v napûtí, ner-
vózní, ‰kola „‰lape“, a vyrovnanost a klid,
kter˘ se pfiená‰í z uãitelÛ na dûti, stabili-
zuje i nás, rodiãe. Jsme velmi vdûãní, Ïe
do‰lo ke zmûnû, protoÏe pfiedchozí roze-
‰tvaná a nepfiátelská atmosféra se odráÏe-
la na v‰ech, byly mezi sebou po‰tvané
i dûti. Osud ‰koly nám není lhostejn˘,
zmûna k lep‰ímu nám pomohla vyfie‰it
dilema loÀského roku, zda radûji nepfiesu-
nout dûti do jiné ‰koly, která se stará pfie-
dev‰ím o kvalitní v˘uku. Vidíme zcela zfie-
telnû, Ïe souãasné vedení ‰koly a její peda-

Ani dal‰í – v pofiadí ãtvrté – pokraãování smutného seriálu o problémech jediné Ïidovské ‰koly 
v âeské republice nepfiiná‰í jejich fie‰ení. Snad jen pouh˘ náznak toho, Ïe na konci onoho povûstného tunelu
slabû pomrkává svûtélko nadûje. ·kola se od loÀského roku stala pro zfiizovatele jedním z nástrojÛ 
politického boje o moc. Rodiãe, Ïáci a koneãnû i uãitelé se stali v této hfie nevítan˘mi statisty 
a jejich názory nikdo na obci nebral v potaz.

➤
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gogy zajímá pfiedev‰ím kvalita v˘uky,
a stále vyhrocená situace na Îidovské obci
ze strany agresivní men‰iny (která neuzná-
vá demokratické volby ani jednoznaãné
potvrzení dÛvûry Îid. dem. Koalici kores-
pondenãní formou v pomûru hlasÛ 407 :
67 !) uÏ nemá na ‰kolu dramatick˘ dopad.
Rádi bychom za slu‰né rodiãe, ktefií se
neangaÏují ve ‰tvav˘ch kampaních, vyjád-
fiili nadûji, Ïe na‰e spokojenost nebude jen
doãasná, a pfiání, abychom uÏ nezaÏívali
nejistotu a zklamání pfii dal‰ích destabili-
zujících a destruktivních zmûnách, aby
spravedlnost byla na stranû rozumn˘ch
lidí, kter˘m jde více o prospûch této ‰koly
neÏ o svÛj vlastní.
P.S. ZaÏili jsme, jak nûktefií pedagogové
pfii stávce opustili na‰e dûti, a nakonec
tato skupina na protest opustila i ‰kolu.
B˘valá paní fieditelka Dejmalová (zvolená
jedním hlasováním, aniÏ by musela proká-
zat napfi. pedagogické vzdûlání!) mûla za
úkol „normalizovat chod ‰koly“, ona v‰ak
naopak krizi je‰tû více vyhrotila. Na ‰kole
(tím myslíme vedení ‰koly, pedagogy, Ïáky,
studenty a rodiãe) vládla v‰eobecná nedÛ-
vûra, chaos a nelítostná ‰ikana. Îáci, stu-

denti i rodiãe byli (a jsou dosud!!!) zneu-
Ïíváni pro zámûry urãit˘ch lidí. Mnozí
b˘valí pedagogové se chovali zcela nepro-
fesionálnû. ·kola byla rozklíÏena a nejvût-
‰í dopad to mûlo na na‰e dûti.

Vnímaví rodiãe, ktefií sledují chod ‰koly 

Pan tajemník Wiener nás poÏádal, aby-
chom uvefiejnili jeho omluvu za uvefiejnû-
ní tohoto dopisu a souãasnû sdûluje, Ïe
pokud by pisatelé v dopisu poÏádali, aby
se jejich jméno nezvefiejÀovalo, respekto-
val by jejich pfiání. V pfiípadû anonymního
dopisu jsou v‰ak jen dvû moÏnosti. Tako-
v˘ dopis ignorovat a hodit jej do ko‰e.
Druhou moÏností je poÏádat ãtenáfie, aby
na anonymního pisatele reagovali. Pan
tajemník v této souvislosti vyjadfiuje svou
lítost, Ïe mezi námi jsou lidé, ktefií se svÛj
názor bojí vyjádfiit. Na obou stranách
sporu jsou konkrétní lidé, názorov˘ boj je
tvrd˘, ale obû strany jsou vzájemnû trans-
parentní. BohuÏel anonymní dopisy se
transparentnosti vymykají a proto je stíhá
obecné opovrÏení. 

Dopis snad ani Ïádn˘ komentáfi nepotfie-
buje. Pfiesto chceme poznamenat, Ïe je

paradoxní, Ïe rodiãe se stávajícím vede-
ním ‰koly tvrdû nesouhlasící se ke sv˘m
názorÛm vÏdy jmenovitû hlásili a hlásí.
Naopak „Vnímaví rodiãe“, jak zní podpis
dopisu, se bojí pod tuto adoraci ‰koly
podepsat, aãkoliv ji vede – jak pí‰í – jejich
oblíbená fieditelka a uãí tam jejich oblíbe-
ní uãitelé. Z této strany snad jejich dûtem
Ïádná ‰ikana nehrozí! Mnohem pravdûpo-
dobnûj‰í je, Ïe pro autory takové snÛ‰ky
nehorázností, lÏí a pfiekroucen˘ch fakt je
pohodlnûj‰í vyplivnout jedovatou slinu
a nemuset se z niãeho zpovídat nebo své
názory podpírat reáln˘mi argumenty.
Takové „ohlasy“ si objednával b˘val˘
totalitní reÏim a rubrika „Dopisy ãtenáfiÛ“
tehdej‰ího Rudého práva jich b˘vala plná.
Snad nejznámûj‰ím anonymem komunis-
tické éry byl povûstn˘ dopis „99 pragová-
kÛ“, ktefií si objednali sovûtskou interven-
ci proti vlastním spoluobãanÛm. Ani
v bezpeãí dvaceti normalizaãních let se
hrdinní signatáfii tohoto „dopisu“ ke sv˘m
„podpisÛm“ nikdy nepfiiznali. 

¤eãeno sportovní terminologií si pisatelé
tohoto dopisu dali „gól do vlastní branky“.

◗ kamil

ZPRÁVA O DOBRÉM ZÁJEZDU

➤

Je ráno 26. ledna a do luxusního autobusu CK MONATOUR
nastupují v Praze úãastníci tfiídenního zájezdu do Osvûtimi. Jedná
se o pestrou spoleãnost. Mezi tûmi, kdoÏ sami pfieÏili osvûtimské
peklo jsou i pozÛstalí po obûtech, uãitelé ale také skupina studen-
tÛ z gymnázia v Dubí u Teplic Autobus se ‰esti desítkami úãast-
níkÛ zájezdu je sledován vozem âeské televize, která o tomto
zájezdu natáãí pofiad.

Spiritus agens celého zájezdu je neúnavná organizátorka, tem-
peramentní a spoleãenská paní Marta Kottová. Jako dvanáctiletá
dívka byla odtransportována do Osvûtimi a konce války se doãka-
la aÏ po dvou letech. Jakkoliv stra‰né má vzpomínky, zÛstává
optimistkou a ve sv˘ch takfika 75 letech dává svou vitalitou lekce
mnohem mlad‰ím. Spoleãnû s ostatními cestuje i nûkolik vzác-
n˘ch úãastníkÛ, ktefií pfieÏili osvûtimsk˘ lágr. Jsou to dobfie známí
prof. Felix Kolmer a ing. Robert Bártek. Spolu s nimi je na „palu-
bû“ i legendární vûzeÀ z Osvûtimi a Sachsenhausenu pan Adolf
Burger, kter˘ pracoval na jednom z nejtajnûj‰ích pracovi‰È III.
fií‰e – dílny, kde vyrábûli fale‰né libry, dolary a velká mnoÏství
nejrÛznûj‰ích dokladÛ pro nûmecké tajné sluÏby.

Postupnû se ujímají mikrofonu a vyprávûjí své váleãné záÏitky,
vysvûtlují podstatu fungování nûmeck˘ch koncentraãních táborÛ,
v‰ední Ïivot vûzÀÛ a neustál˘ strach pfied selekcemi, které vÏdy
znamenaly rozsudky smrti. Jejich vyprávûní jsou vûcná a bohatá
na fakta. Pro mnohé – zvlá‰tû ty mladé – je to první komplexní

informace o tom co
obná‰í termín holo-
caust ãi ‰oa. Ale
nemluví se jen o válce.
Prof. Kolmer vyprávûl
o Polsku a jeho nástin
polské historie od
doby stûhování národÛ
aÏ po II. svûtovou
válku by dûlal ãest
i profesionálnímu historikovi. Jedinou stinnou stránkou zájezdu
bylo poãasí. SnûÏilo a nad námi hvízdala vichfiice o síle 100 km
v hodinû. To zpÛsobilo kolaps na silnicích celého okresu a ná‰
autobus uvízl 40 km pfied Opavou na dlouh˘ch 8,5 hodiny
v nekoneãné kolonû vozidel. KdyÏ pak silniãáfii uvolnili cestu,
bylo kolem druhé hodiny v noci. V hotelu byla pfiipravena veãe-
fie a ke spánku se uléhalo aÏ ve tfii hodiny ráno. Pfies nepfiíjemné
poãasí v‰em vydrÏela dobrá nálada. I o to se zaslouÏila paní Kot-
tová, která neúnavnû procházela autobusem a s kaÏd˘m se na
chvíli zapovídala. Zájezd do Osvûtimi na v‰echny hluboce zapÛ-
sobil. Bylo to pouãné a pro pfiítomné studenty i dÛleÏité. V‰ichni
jsme se pak shodli, Ïe je musíme pochválit za jejich vzorné cho-
vání, kter˘m po celou dobu zájezdu dûlali své ‰kole a uãitelÛm tu
„nejlep‰í vizitku“. Tak zase nûkdy na vidûnou! ◗ mika



únor/bfiezen 20058

➤

BEJT OLAM 1. ãást
– Pohfibívání v Ïidovské tradici

Pohfiby v biblické dobû
V biblick˘ch dobách byly hroby umístû-

ny v domû, v blízkosti domu nebo na
pozemku, patfiícímu rodinû. S oblibou se
pohfibívalo pod stromy nebo v zahradách (2
Kr. 21,18). Devora, kojná Rivky byla
pohfibena pod stromem, kter˘ Jaakov
pojmenoval stromem pláãe (Gn 35,8).
Mrtvé také ukládali do
skalních hrobÛ v pfiírod-
ních nebo umûle vytvofie-
n˘ch jeskyních. ZáleÏelo
na velikosti jeskynû, pro
kolik pohfibÛ byla pouÏita,
vût‰inou v‰ak slouÏila jako
pohfiebi‰tû více osob. Klid
mrtv˘ch byl zaji‰tûn uza-
vfiením vchodu. Hroby se
oznaãovaly bíle natfien˘m
kamenem, aby byly jakoÏ-
to neãistá místa (Nu 19,16)
zfietelnû rozeznatelné. Pro
nemajetné, poutníky a zlo-
ãince byly urãeny hromad-
né hroby a vefiejná pohfie-
bi‰tû. Znám˘m pfiíkladem
skalního hrobu je jeskynû Machpela zakou-
pená Avrahamem k pohfibení Sáry (Gn
23,1-20). Z biblického textu vypl˘vá zfietel-
ná snaha o zaji‰tûní hrobu do vlastního
majetku Avrahama.

Pobytem ÎidÛ v Babylónii doznal zpÛ-
sob pohfibívání zásadní zmûnu. Vzhledem
k odli‰n˘m pfiírodním podmínkám –
rovinnému terénu – se nepohfibívalo jako
dosud v jeskyních, ale do zemû. Vedle
rodinn˘ch hrobÛ zaãali Îidé zakládat hfibi-
tovy jako spoleãná pohfiebi‰tû. Tento nov˘
zpÛsob pohfibívání byl pozdûji uÏíván
v zemích diaspory.

Hroby b˘valy opatfieny kameny. Nejstar-
‰ím zmiÀovan˘m náhrobkem je maceva –
kámen, kter˘ vztyãil Jaakov na místû, kde
byla pohfibena Rachel. (Gn 35,19-20) Ná-
hrobek mûl ctít mrtvého a zároveÀ urãoval
místo pohfibu. PÛvodnû byl oznaãen pouze
nápisem maceva a teprve pozdûji bylo pfii-
pojeno jméno zemfielého. Vznik památníku

nejjednodu‰‰í formy je také shledáván
v jednotliv˘ch na sebe navr‰en˘ch kame-
nech, pfii jejichÏ sestavování pomáhali pfií-
buzní a pfiátelé zemfielého. Tato teorie záro-
veÀ vysvûtluje tradici kladení kamínkÛ na
hroby zemfiel˘ch pfii náv‰tûvû hfibitova.

Pravidla pohfibívání
Hebrejské názvy hfibitova jsou odvozeny

z biblického textu: bejt kevarot – dÛm hrobÛ
(Neh 2,3), bejt olam – dÛm vûãnosti (Kaz
12,5) a bejt chajim – dÛm Ïivota (Jb 30,23)
tedy dÛm, kde se setká v‰e Ïivé. Názvy

hfibitova vyjadfiují víru v nesmrtelnost du‰e
a ve zmrtv˘chvstání. Pozdûji se hfibitovy
oznaãovaly za „dobré místo“ a neÏidovsk˘-
mi v˘razy „Ïidovská zahrada“ – hortus
Judaeorum, „Ïidovsk˘ pahorek“ – mons
Judaicus.

Pro Ïidovská pohfiebi‰tû jsou závazné tal-
mudské pfiedpisy, které v˘raznû urãily jejich
podobu. Hlavním poÏadavkem je nutnost
nenaru‰itelnosti hrobÛ, pohfiben˘ má zÛstat
na místû pohfibu navÏdy. Náhrobek je pova-
Ïován za nezciziteln˘ majetek zemfielého.
âastou souãástí náhrobního nápisu b˘vá
konstatování, Ïe „tento kámen je svûdkem“
(Joz 24,27). Uveden˘ biblick˘ citát vyjad-
fiuje hlavní smysl náhrobku, totiÏ svûdectví
o Ïivotû a smrti zemfielého v pfiíslu‰nosti
k domu Jisrael. Exhumace mrtv˘ch byla
moÏná pouze v pfiípadû, kdy se pozÛstatky
neboÏtíka pfieváÏejí do Palestiny. Pfiesto toto
pravidlo nebylo vÏdy dodrÏeno. V pfiípadû
zaplnûní hfibitova a nemoÏnosti jeho roz‰í-
fiení, byla navezena vrstva zeminy ve v˘‰ce
‰esti dlaní, do níÏ byli mrtví pochováváni
a pÛvodní náhrobky byly zvednuty do nové
úrovnû.

Tyto zásady byly dodrÏovány v diaspofie
a setkáváme se s nimi i v na‰ich zemích.
Nejznámûj‰ím pfiíkladem je Star˘ Ïidovsk˘
hfibitov v Praze, kter˘, pfiestoÏe byl nûkoli-
krát roz‰ifiován, nestaãil potfiebám pohfibí-
vání a místy do‰lo aÏ k dvanáctinásobnému
navrstvení. Z fiady venkovsk˘ch hfibitovÛ je
moÏno jmenovat Rab‰tejn nad Stfielou, kde
základní plocha hfibitova byla natolik nav˘-
‰ena, Ïe pÛvodní portál pfiestal b˘t funkãní,
byl zazdûn a zhotoven nov˘ vstup na jiném
místû. Na nûkter˘ch hfibitovech je z reliéfu
terénu patrné, Ïe hroby byly vrstveny pouze
v ãásti hfibitova, jak dokládá napfi. typick˘

V dne‰ním ãísle naleznete první ãást seriálu Bejt olam – pohfibívání v Ïidovské tradici z pera renomované
vûdecké pracovnice Ivy Steinové. V nûkolika pokraãováních se dozvíte to nejdÛleÏitûj‰í o vzniku, v˘voji a podo-
bû Ïidovského pohfiebního rituálu, seznámíme se z historií pohfiebních bratrstev – Chevra kadi‰a, podíváme se
po Ïidovsk˘ch hfibitovech v ãesk˘ch zemích a nevynecháme ani vysvûtlení symboliky v˘zdoby náhrobkÛ. Závûr
seriálu bude patfiit osudÛm na‰ich hfibitovÛ v posledních sto letech. Redakce by ráda na tuto sérii ãlánkÛ
navázala a obdobn˘m zpÛsobem seznámila na‰e ãtenáfie se Ïidovsk˘mi tradicemi a zvyklostmi t˘kajícími se
dal‰ích dÛleÏit˘ch mezníkÛ v lidském Ïivotû – svatby a rozvodu, tûhotenství, porodu a obfiízky, bar micvy a bat
micvy. Rádi tak vyhovíme ãtenáfiÛm, ktefií nás Ïádají, aby vycházelo více materiálu vûnovaného Ïidovsk˘m zvy-
kÛm a tradicím. Vá‰ MASKIL

Hrobka Rivky v jeskyni Machpela v Hebronu
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pahorek uprostfied hfibitova v Hofiepníku.
Od 19. století se stávalo, Ïe náhrobky byly
v prÛbûhu zmûn terénu zasazovány do
vnitfiní stûny ohradní zdi nebo novû vybu-
dovaného zdûného tarasu, napfi. v jihoães-
k˘ch Tuãapech nebo v Pacovû.

Talmudské pfiedpisy urãují také chování
na hfibitovech. Není tam dovoleno jíst, pít
a nemají tam pfiístup zvífiata. V souladu se
základními pravidly judaismu se nenav‰tû-
vují o sobotách a Ïidovsk˘ch svátcích. Na
hfibitovû se nepohfibívají jen mrtví, ale také
liturgické a jiné pfiedmûty, které jiÏ doslou-
Ïily, napfi. zbytky svitkÛ Tóry, modlitební
knihy a liturgické náãiní. V pfiípadû v˘ji-
meãného trestu smrti pamatoval Talmud
také na pohfibení dfievûného kÛlu ‰ibenice
spolu s popraven˘m.

Na hfibitovech se pohfibívalo v fiadách
podle ãasové posloupnosti a pouze ojedinû-
le byla vynechána místa pro dodateãné
pohfiby pfiíbuzn˘ch. Nûkteré fiady hrobÛ

byly vyhrazeny urãit˘m rodÛm nebo spole-
ãensk˘m skupinám, napfi. kohenÛm, levi-
tÛm, rabínÛm apod. Dûdiãn˘m knûÏím –
kohenÛm, potomkÛm Aharonov˘m, ktefií
pocházeli z kmene Levi, tfietího Jaakovova
syna, bylo zapovûzeno pfiijít do styku s mrt-
v˘mi a jejich vstup na hfibitov byl omezen.

Nesmûli se zúãastnit pohfibÛ s v˘jimkou
úmrtí manÏelky, rodiãÛ, dûtí a neprovda-
n˘ch sester (Lv 21,1-4). Jejich hroby b˘va-
ly proto umístûny pfii kraji hfibitova a nûkdy
se pro nû zfiizovaly postranní, tzv. kohenské
branky, které jim umoÏnily náv‰tûvu hrobu
blízk˘ch, aniÏ by vstoupili na pÛdu hfibitova

(napfi. v Jistebnici, StráÏi nad NeÏárkou).
Pomocníky kohenÛ byli levité, pfiíslu‰nici
stejného kmene, av‰ak nikoli potomci Aha-
rona. Na nû se tato omezení nevztahovala.
Pfiesto na nûkter˘ch hfibitovech existovaly
nejen skupiny kohensk˘ch, ale i levitsk˘ch
hrobÛ, napfi. ve StráÏi na Tachovsku. âasto
se vyskytují rabínské okrsky, napfi. v Tacho-
vû, Hroznûtínû, ·afovû a nefele, skupiny
dûtsk˘ch hrobÛ bezejmenn˘ch dûtí do stáfií
jednoho mûsíce. Îidé ortodoxního smûru
pohfibívali na Slovensku a v Polsku muÏe
oddûlenû od Ïen bez ohledu na celky rodin,
av‰ak v ãesk˘ch zemích se tento zpÛsob
pohfibívání nepouÏíval.

Jochanan Weil nechal roku 1586 exhumo-
vat pozÛstatky své Ïeny Elkele, která zem-
fiela 1584 v pevnosti Breitenstein, a pfienesl
je do Prahy.

◗ Autor: Iva STEINOVÁ

◗ Foto: Encyclopaedia Judaica 

(Werner Braun, Jerusalem)
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HAKOACH

Turnaje
Zveme Vás na III. roãník pingpongového a squashového turnaje
VICTORCUP do Squash centra Drahán, Cimická 780, Cimice,
kter˘ se koná v nedûli 24. dubna 2005 od 10 hod. do 14 hodin.
Pfiijìte si zahrát a pobavit se.

Zájezdy
Jednodenní lyÏafiské zájezdy v termínech 12. února, 27. února
a 12. bfiezna 2005.
Úãast ohla‰te nejpozdûji ve ãtvrtek pfied pfiíslu‰n˘m zájezdem
Zuzanû Artnerové na GSM 606 111 388 nebo e-mail
artner@pha.inecnet.cz .
Sraz v 7.15 a odjezd v 7.30 z ulice Na Florenci, metro B Námûs-
tí Republiky, v˘stup smûr Masarykovo nádraÏí. Cílové místo
bude urãeno vÏdy aÏ pfied odjezdem podle aktuální snûhové
a povûtrnostní situace. Z téhoÏ dÛvodu zmûna vyhrazena.

Îidovská obec DùâÍN

Rozvrácená obec
Ohlasy na dûãínské
drama 
V posledním ãísle
MASKILu uvefiejnil
ná‰ kolega Michal Spe-
vák otfiesnou zprávu
o „neskuteãném drama-
tu v dûãínské obci“.
I zku‰ení váleãníci
z PraÏské Ïidovské obce pfii ãtení tohoto materiálu museli
závistí zblednout. ReportáÏ z Dûãína se zdála nasvûdãovat
tomu, Ïe zásadní spory se uÏ nemusí konat v˘hradnû v metro-

poli. Bitva latkes versus blinces – jako pfiedehra k mnohem
hrozivûj‰ím sporÛm mezi zastánci ãerveného a pfiíznivci bílé-
ho vína – se nûkolika ãtenáfiÛm zdála zcela reálnou. 
Mimofiádn˘ a zplnomocnûn˘ zpravodaj na‰eho listu a autor napí-
navé reportáÏe z chanukové oslavy v Dûãínû nám proto zaslal
pfiekvapivé sdûlení: celá reportáÏ pr˘ byla pouhou fikcí a rozkol
dûãínské obci v Ïádném pfiípadû nehrozí. Tímto prohlá‰ením chce
uklidnit v‰ecny starostlivé, ktefií projevili nad skandálními pomû-
ry v Dûãínû své opovrÏení a autorovi sdûlili své obavy nad
budoucností této slu‰né obce. Redakce toto autorské dementi uve-
fiejÀuje a v‰em, ktefií ztratili na okamÏik povûstn˘ Ïidovsk˘ smysl
pro humor se lehce omlouvá.

Maskil

SOCHNUT

ÎIDOVSKÁ AGENTURA V âESKÉ REPUBLICE
Izraelská strana nám nabídla pouze jeden termín programu Sar El
v termínu 5. – 26. kvûtna 2005. 
Informace a pfiihlá‰ky pfiijímá Zo‰a Vyoralová: sochnut@volny.cz
mob. – 602 703 653, tel. – 224 810 099, fax – 224 810 238.

NADAâNÍ FOND OBùTEM HOLOCAUSTU 
• vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na podporu projektÛ rekonstrukce,

obnovy a zachování movit˘ch a nemovit˘ch Ïidovsk˘ch pamá-
tek na území âeské republiky v roce 2005. Uzávûrka pfiihlá‰ek
11. bfiezna 2005.

• hledá pracovníky/pracovnice na pozice finanãní manaÏer/ka
a manaÏer pro fundraising a public relations.

Informace: 
www.fondholocaust.cz
Tel.: 224 261 615
E-mail: novotna@fondholocaust.cz

IVA STEINOVÁ (1952) absolventka Filoso-
fické fakulty UK (Dûjiny umûní a histo-
rie). Specializuje se na prÛzkum Ïidov-
sk˘ch hfibitovÛ a studium náhrobkÛ jako
odborn˘ pracovník Národního památko-
vého ústavu v Praze.

9
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RÓMSKÁ MAHALA 
na Ïidovském hfibitovû

Historie mahaly
V Nishi se nachází Ïidovsk˘ hfibitov, roz-

dûlen˘ na dvû ãásti. Hfibitov vznikl v 17.
století, pohfibívalo se tu bûÏnû do 2. svûtové
války, ale na‰el se i jeden náhrobek z roku
1956. Jedna ãást je osídlena Rómy, ktefií
museli pfied 50 lety opustit centrum mûsta,
druhá je vlastnû otevfienou plochou, kterou
Rómové pouÏívají jako toalety a smeti‰tû.
Îije zde asi 128 rómsk˘ch rodin. Jedná se
o pÛvodnû koãovné rodiny, muÏi opravova-
li po vesnicích de‰tníky, brousili noÏe, Ïeny
hádaly z ruky. Pozdûji byli nuceni se usadit,
ob˘vali centrum mûsta.

V roce 1948 postihla mûsto povodeÀ,
která zniãila témûfi v‰echny domy, osídle-
né Rómy. Jak Rómové sami fiíkají, BÛh
jim byl naklonûn, nikdo tehdy nezahynul.
Ov‰em Srbové jim byli naklonûni zfiejmû
ménû a po povodni jim nedovolili vystavût
znovu zniãené domy. A tak se Rómové
pfiestûhovali do jediné volné lokality ve
mûstû – a tou byl právû star˘ Ïidovsk˘
hfibitov. Tak zde vzniklo rómské osídlení –
mahala. Dnes stojí na polovinû hfibitova
asi 90 domÛ. Náhrobky zÛstaly vesmûs
zachovány, Rómové nic neniãili, své
domy stavûli na náhrobcích, které jsou
dodnes vidût v základech a podlahách
domÛ nebo v uliãkách mezi nimi.

V Nishi se dfiíve nacházelo nûkolik his-
torick˘ch hfibitovÛ, nejstar‰í z nich, turec-
k˘, pocházel ze 14. století. Tyto hfibitovy
byly vesmûs zniãeny, náhrobky rozkrade-
ny a pouÏity na stavby, dláÏdûní. Ne tak
Rómy osídlen˘ hfibitov Ïidovsk˘.

První rodina se v roce 1948 nastûhovala
do obfiadní sínû, a jiÏ tato rodina stanovila
jasná pravidla, Ïe Ïádné náhrobky se
nesmûjí niãit, v‰ichni ostatní je pak pfiija-
li. Náhrobky byly zastavûny, ale ne zniãe-
ny. Ukázalo se to jasnû i po strÏení jedno-
ho domu – pod ním bylo deset dokonale
zachoval˘ch náhrobkÛ. Tím byl vlastnû
hfibitov jako jedin˘ paradoxnû zachránûn. 

Náhrobky chránila i povûrãivost RómÛ,
ktefií si mezi sebou vypráví celou fiadu
legend. Na jeden náhrobek si napfiíklad
lehaly neplodné romské Ïeny a leÏely na
nûm tak dlouho, neÏ zaslechly dûtsk˘ pláã
– v pfiesvûdãení, Ïe takto vyléãí svou
neplodnost. Nebo vûfií, Ïe v podzemí Ïije
obrovsk˘ had, kter˘ hlídá Ïidovské zlato.
RovnûÏ pr˘ bylo v dobû, kdy sem Rómové
pfii‰li, v noci sl˘chat dûtsk˘ pláã – pak bylo
tfieba dennû om˘vat pfiíslu‰n˘ náhrobek
vodou, aby pláã ustal. Postupnû v‰ak byly
náhrobky pohfibeny pod vrstvou zeminy

a odpadkÛ a pláã uÏ nebylo sly‰et. KdyÏ
byly nyní náhrobky znovu odkryty, ihned
se JOINTu nabídla jedna romská Ïena, aby
ji zamûstnali na om˘vání náhrobkÛ, aby
mrtvé Ïidovské dûti neplakaly.

Vût‰ina RómÛ, ktefií zde Ïijí, nemá stá-
lou práci. Nûktefií i dnes vlastní konû
a vÛz, kter˘ vyuÏívají napfiíklad pro sbûr
Ïeleza. JOINT zamûstnal na ãi‰tûní hfibito-
va pouze ty, ktefií nemají ani tuto „Ïiv-
nost“. Zpoãátku jim byla mzda vyplácena
kaÏd˘ den, aby si u nich JOINT vybudoval
dÛvûru. To se podafiilo do té míry, Ïe nako-

nec Rómové sami Ïádali pracovníky
JOINTu, aby jim peníze nevypláceli hned,
ale uschovávali, aby je neutratili a mohli si
za nû pozdûji pofiídit napfiíklad praãku.
Denní mzda byla deset eur. Zajímavé je,
Ïe mladí lidé se ani neumûli podepsat na
stvrzenku – na rozdíl od lidí star‰ích ãtyfii-
ceti let. Ti totiÏ chodili v dobû komunistic-
kého reÏimu povinnû do ‰koly. U mlad‰ích
generací uÏ ‰kolní docházka zdaleka není
samozfiejmostí. I kdyÏ se neplatí ‰kolné,
nemají vût‰inou rodiãe ani na to, aby
dûtem pofiídili nutné ‰kolní pomÛcky nebo
obleãení do ‰koly. Pro vût‰inu dûtí z nish-
ské mahaly je tak jedin˘m zdrojem vzdû-
lání kurz ãtení Bible, kter˘ kaÏdou nedûli
vede letniãní knûz. U dívek je situace je‰tû
hor‰í neÏ u chlapcÛ – i pokud uÏ chodí do
‰koly, zpravidla docházku konãí nejpo-
zdûji v jedenácti letech, pak uÏ se pfiipra-
vují na svou budoucí roli Ïen v domácnos-
ti – vdávají se prÛmûrnû ve 13-15 letech.

Léto 2004 a co dál?
Pfied zahájením prací byla nezastavûná

plocha porostlá tfii metry vysokou vrstvou
vegetace, místy byly náhrobky pohfibeny
pod dvoumetrovou vrstvou shnil˘ch
hadrÛ, nacházely se zde ãtyfii Ïumpy.
Bûhem práce odtud bylo postupnû vyveze-
no více neÏ 250 tun odpadkÛ. 

Jak jiÏ bylo fieãeno, JOINT na projektu
zamûstnal právû zde Ïijící Rómy. Na
zaãátku jich bylo 16, postupnû poãet pra-
covníkÛ vzrostl na ãtyfiicet. Dennû vyvá-
Ïeli kolem dvou tisíc koleãek materiálu,
nûktefií z toho onemocnûli rÛzn˘mi infekã-
ními chorobami. Na hfibitov nesmûla
Ïádná technika, ani se nesmûlo nic pálit,
takÏe v‰e bylo tfieba dûlat ruãnû. Celá akce
trvala sedm t˘dnÛ, v jejichÏ prÛbûhu bylo
vykopáno témûfi tisíc náhrobkÛ, a stála
dvacet tisíc dolarÛ. 

Zaãátkem listopadu nav‰tívil Prahu Paul Polansky, Ameriãan, kter˘ se jiÏ patnáct let vûnuje práci s Rómy,
zejména v Kosovu (fiídí Kosovo Roma Refugee Foundation) i jinde v b˘valé Jugoslávii. Pfii jeho praÏské
náv‰tûvû jsme mûli moÏnost poslechnout si vyprávûní o zajímavém projektu, kter˘ probûhl pod zá‰titou
JOINTu letos v létû v srbském mûsteãku Nish. 

pokraãování na stranû 15
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Historie vzniku tohoto souboru je skuteãnû dramatická. Hen-
ryk Ross byl var‰avsk˘ sportovní reportér a fotograf. Po napade-
ní Polska bojuje v armádû, po prohrané válce je jako Îid evaku-
ován do lodÏského ghetta. Díky své profesi se stává jedním ze
dvou oficiálních fotografÛ Statistického odboru Ïidovské správy
a jeho úkolem je mechanická „v˘roba“ tisícÛ identifikaãních
fotografií nedobrovoln˘ch obyvatel tohoto „mûsta ve mûstû“.
Ross v‰ak riskuje svÛj Ïivot a vedle „sluÏebních“ fotografií pofii-
zuje ilegálnû i stovky a tisíce dokumentárních snímkÛ o Ïivotû
v ghettu. Nevûfiil ve svou záchranu a proto tûsnû pfied vyklizením
ghetta zakopává do zemû poklad – více neÏ ‰est tisíc negativÛ,
dobové noviny, peníze ghetta a dokumenty. Sám pak pfieÏil díky
tomu, Ïe se stal jedním z 800 ãlenÛ Aufräumungskommanda,
které ghetto vyklízelo. Po válce se pro zakopan˘ „poklad“ vrací
a 3000 negativÛ, které v úkrytu „pfieÏily“, posílá do Izraele, kam
se pozdûji vystûhuje. Po jeho smrti se jedineãn˘ soubor stává
majetkem lond˘nského Archive of Modern Conflict. Jeho odbor-
ní pracovníci Martin Parr a Timothy Prus mûli tûÏk˘ úkol vyko-
pírovat z obrovského mnoÏství negativÛ nûkolik desítek snímkÛ,
které by na v˘stavû mohly charakterizovat unikátní archiv
i osobu jeho autora.

Ross fotografoval v‰e. Nejen události dokumentující tûÏk˘
Ïivot v ghettu – v‰udepfiítomn˘ hlad, bídu, násilí i smrt – ale
k na‰emu pfiekvapení zde nalézáme zábûry slu‰nû obleãen˘ch
lidí, usmûvav˘ch dvojic, dovádûjící mládeÏe ãi dûtí u bohatû pro-
stfieného stolu. Je zde mnoho velmi civilních fotografií, které by
sv˘m charakterem mohly pocházet z jakéhokoliv pfiedváleãného
alba. Tyto snímky v‰ak Ross za svého Ïivota nepublikoval. Jeho
snímky i osobní v˘povûì pomáhaly usvûdãovat Eichmanna a teh-
dej‰í situace vyÏadovala jen jasná svûdectví o zrÛdn˘ch formách
holocaustu. Ross se domníval, Ïe doba není je‰tû natolik zralá,
aby se mohlo nad jeho snímky diskutovat o tak delikátních
vûcech jako byl Ïivot nejbohat‰í elity ghetta pfiípadnû existence
drobné i vût‰í kolaborace. V úvodu knihy Rossov˘ch fotografií
„LódÏ Ghetto Album“ to velmi pfiesnû vystihuje Thomas Weber.
„Fotografie klidnûj‰ích, ménû dramatick˘ch momentÛ mohou b˘t
nyní povaÏovány za silnûj‰í neÏ tomu bylo po válce. Zvykli jsme
si na scény krutosti holocaustu, stejnû jako na drsné obrazové
zpravodajství obecnû, aãkoliv jsme prokazatelnû vnímavûj‰í
k intimním obrazÛm soukromí.“ Zdá se, Ïe teprve dnes, ‰edesát
let po skonãení války, dozrál ãas, aby byly tyto pfiekvapivé sním-
ky zvefiejnûny. Fotografie ukazují prost˘ fakt, Ïe Ïivot v ghettu
(jako ostatnû v jakékoliv jiné komunitû) nebyl pro v‰echny zcela
stejn˘, Ïe tam existovala urãitá sociální diferenciace. S odstupem
doby se nám toto zji‰tûní nezdá tak alarmující, pováleãná percep-
ce tûchto faktÛ byla zcela jistû mnohem citlivûj‰í. 

Osobnû se domnívám, Ïe tyto „civilní a pohodové“ snímky jsou
sui generis stra‰nûj‰í obÏalobou nacismu neÏ snímky poprav, kre-
mací a hromad mrtvol se svou jednoznaãnou drastiãností. Ti lidé
na snímcích byli dávno odsouzeni ke zniãení, ale oni to odmítali
akceptovat a stále Ïivili svou nadûji a víru v záchranu. Îe to bylo
marné dokazují ãísla. Zahynulo 95 % v‰ech obyvatel ghetta
a mezi nimi i 5000 ãesk˘ch ÎidÛ vãetnû lidick˘ch dûtí. Do âes-
koslovenska se z tohoto mnoÏství vrátilo jen 277 osob. 

Robert Jan van Pelt v pfiedmluvû ke kanadskému vydání alba tûch-
to fotografií napsal: „Teprve dvû generace poté, co Nûmci zlikvido-
vali ghetto v LodÏi, jsme pfiipraveni k objektivnímu pohledu na teh-
dej‰í události a potfiebujeme tudíÏ kaÏdou fotografii bez v˘jimky.
Jak tak pfiem˘‰lím o snímcích, které Ross pofiídil a uchoval, rozdíly
mezi zdánlivû privilegovan˘mi a na pohled strádajícími blednou pfii
vûdomí, Ïe témûfi v‰ichni ocitnuv‰í se v hledáãku jeho fotoaparátu
byli záhy zavraÏdûni. Patos této skuteãnosti brzdí zjednodu‰ující
úvahy o v˘znamu a pfiipomínce sociální a hospodáfiské nerovnosti
v ãekárnû do Osvûtimi. Mrazí mne pomy‰lení, Ïe kaÏd˘ ze snímkÛ
v tomto albu je zfiejmû posledním záznamem svébytného Ïivota
kaÏdého z tûchto lidí.“ 

Okolnosti vzniku tûchto fotografií a jejich pováleãné osudy jsou
dosud pfiedmûtem vá‰niv˘ch polemik. ·edesát let staré události
nejsou tedy zdaleka mrtvou historií, ale naopak inspirují i dal‰í
generace k hledání a formování vlastního vztahu k minulosti.
Z této inspirace v‰ak pramení i otázky, na které nemusí b˘t pfií-
jemné odpovídat. ◗ Text: Milan Kalina 

◗ Foto: Henryk Ross© Archive of Modern Conflict, 2004.

Nafiízen˘ odvoz fekálií byl obvykle rozsudkem smrti. Hrozila bezprostfiední nákaza
tyfem.

POSELSTVÍ Z JINÉHO SVùTA
Henryk Ross – Fotografie z ghetta

Pod zá‰titou velvyslance Polské republiky v Praze a Federace Ïidovsk˘ch obcí v âR ve spolupráci s Îidovsk˘m
muzeem v Praze a jeho Vzdûlávacím a kulturním centrem je v praÏské Galerii LANGHANS vystaven v˘bûr
z unikátních fotografií z lódÏského ghetta, které pofiídil Henryk Ross v letech 1940–1944.
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VZPOMÍNKA – OBÎALOBA –
VAROVÁNÍ

Uplynulo ‰edesát let. Patnáct ãtvereãních
kilometrÛ této „továrny na smrt“ je nepro-
dy‰nû uzavfieno. Tisíce polsk˘ch uniformo-
van˘ch i tajn˘ch policistÛ zaji‰Èuje bezpeã-
nost padesáti zahraniãních delegací, které se
pfiijely poklonit památce umuãen˘ch. Do
vlastního areálu smûli jen b˘valí vûzÀové
a hosté. Do prostoru vlastního pietního aktu,
kde se oãekává pfiíjezd prezidentÛ a králÛ,
lze ale vejít jen na speciální akreditace. Pro-
cházím úzk˘m vchodem, jsem nûkolikrát
kontrolován a poté i podroben dÛkladné

tûlesné prohlídce. Teprve po ní se na nás
pol‰tí organizátofii usmûjí a vûnují kaÏdému
balíãek aktuálních tiskovin o tábofie.

Stojím pfied mezinárodním památníkem,
za kter˘m ve speciálních drátûn˘ch slou-
pech Ïhnou ohnû. Z tûchto symbolick˘ch
sloupÛ, pfiipomínajících komíny krematorií,
se obãas vyvalí koufi a rozlétnou jiskry.
Odnûkud zaznívá tichá, meditativní hudba
a z ‰edivého nebe se nepfietrÏitû valí snûho-
vé vloãky. Dosedají na koleje vlakové vleã-
ky, sníh pokr˘vá místa, kde pfii selekcích
vraÏdil Mengele jen pouh˘m pohybem
prstu. Rechts, links – Ïivot, smrt! Lidé pfii-

cházejí a po obou stranách koleji‰tû rozsvû-
cují svíãky. „Je to nejvût‰í hfibitov svûta, kde
nenajdete Ïádné hroby“ – fiekl ve svém pro-
jevu b˘val˘ polsk˘ ministr zahraniãí a také
jeden z vûzÀÛ koncentraãního tábora – Wla-
dyslaw Bartoszewski. Prostor pfied památ-
níkem se pomalu zaplÀuje b˘val˘mi vûzni.
Pfiijeli ze v‰ech koutÛ Evropy, ale i z USA,
JiÏní Ameriky a samozfiejmû nechybûli ani
hosté z Izraele. Lidé se objímají, vymûÀují
adresy a vzpomínají. Mnozí mají na hlavách
‰edé, modfie pruhované vûzeÀské ãapky, jiní
oblékli léta schovávané vûzeÀské kazajky
a kalhoty. V rukou vlajeãky a tabulky
s nápisy kde Ïijí a v kterém bloku kdysi
ãekali na smrt. Nûktefií v‰ak jen ti‰e sedí
a dívají se mlãky pfied sebe. Síla stra‰n˘ch
vzpomínek je drtí a ochromuje. Na nehyb-
n˘ch tváfiích roztávají snûhové vloãky...

Mraziv˘ vzduch je náhle protknut zahou-
káním vlaku a skfiípotem brzdící lokomoti-
vy. V‰ichni na okamÏik strnou. Pfiesnû stej-
né zvuky ohla‰ovaly pfiíjezdy vlakÛ, které
do tábora sváÏely statisíce ne‰Èastn˘ch obûtí
z celé okupované Evropy. Dnes tyto zvuky
zahajují pietní setkání padesáti prezidentÛ,
králÛ a pfiedsedÛ vlád. Ti v‰ichni se pfii‰li
poklonit obûtem holocaustu a uctít ty, ktefií
toto peklo pfieÏili, a ktefií nyní pozornû sle-
dují kaÏdé vyfiãené slovo. 

B˘val˘ osvûtimsk˘ vûzeÀ ã. 4427
a pozdûj‰í ministr polské vlády W. Bartos-
zewski obvinil v emotivním projevu pfiede-
v‰ím vlády Velké Británie a USA, Ïe nic
neuãinili proti dal‰í eskalaci násilí a vraÏdû-
ní, aãkoliv polsk˘ odboj a polská exilová
vláda jiÏ v roce 1942 o charakteru osvûtim-
ského vyhlazovacího tábora informovaly.
Dále vyzval k boji proti v‰em projevÛm
xenofobie a antisemitismu, vãetnû antisemi-
tismu maskovaného tzv. antisionismem.
Hned poté vystoupila b˘valá osvûtimská
vûzenkynû s ãíslem 78651, pozdûj‰í fran-

couzská ministrynû, paní Simone Veil.
Vzpomínala obûtí holocaustu a zvlá‰tû mili-
onu Ïidovsk˘ch dûtí, jejichÏ budoucnost
byla násilnû pfiervána a svût tak pfii‰el nená-
vratnû o budoucí filosofy, umûlce, velké
vûdce ãi ‰ikovné fiemeslníky. Vyzvala
v‰echny evropské zemû, aby uÏ nikdy nedo-
pustily takov˘ v˘buch ‰ílenství, jak˘ zaÏili
vûzÀové v Osvûtimi a v dal‰ích vyhlazova-
cích lágrech. Po ní hovofiil pfiedseda nûmec-
ké rómské komunity dr. Romani Rose.
Vzpomnûl statisícÛ zavraÏdûn˘ch Sinti
a RomÛ, ktefií byli likvidování stejnû jako
Îidé jménem zvrácené rasové teorie o pod-
lidech. Uvedl, Ïe to bylo jiÏ v roce 1938,
kdy Himmler vydal nafiízení o koneãném
fie‰ení cikánské otázky. PapeÏovo poselství
pfieãetl apo‰tolsk˘ nuncius v Polsku, arci-
biskup Józef Kowalczyk. Jan Pavel II. pfii-
pomnûl, Ïe Ïidovsk˘ národ bere svÛj poãá-
tek od Abrahama, kter˘ je i na‰ím otcem.
Byli to Îidé, ktefií pfievzali od Boha pfiiká-

zání „Nezabije‰!“ a tento morální imperativ
pfiedávali dál. PapeÏ zdÛraznil, Ïe jakmile se
národy osvobodily od diktatury nacismu,
dostaly se do podruãí jiné zhoubné ideolo-
gie – sovûtského komunismu. V závûru
svého poselství papeÏ vyzdvihl skuteãnost,

únor/bfiezen 2005

OSVùTIM 
– hlavní mûsto království smrti

Dne 27. ledna 1945 vstoupily na území nejvût‰ího nûmeckého koncentraãního tábora jednotky Rudé armády.
V tábofie na‰li jen sedm tisíc podvyÏiven˘ch a nemocn˘ch vûzÀÛ, trosky plynov˘ch komor a krematorií. Pro
více neÏ milion pfiedev‰ím Ïidovsk˘ch vûzÀÛ uÏ záchrany nebylo. Byli okradeni, zavraÏdûni a jejich tûla se stala
pfiedmûtem sofistikovaného prÛmyslového vyuÏití. Vlasy, zubní zlato, lidsk˘ tuk – to v‰e slouÏilo nacistické
ma‰inérii. S nûmeckou dÛkladností dokázali esesáci promûnit statisíce lidí v ãísla a ta pak promûnit v prÛmy-
slovou surovinu...

Adolf Burger, osvûtimsk˘ vûzeÀ a pfiíslu‰ník sachsen-
hausenského komanda, které padûlalo pro nacisty
dolarové a librové bankovky. 

Oba pfieÏili holocaust. B˘valí vûzni Marta Kottová
a Adolf Burger pfiijeli na pozvání polského prezidenta.

➤
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Ïe vedle neuvûfiitelného zla stálo v Osvûtimi
i heroické dobro tûch, ktefií pomáhali sv˘m
spoluvûzÀÛm skutkem i vírou.

V dal‰í ãásti pietní slavnosti vystoupil pol-
sk˘ prezident A. Kwa‰niewski, kter˘ na
zaãátku svého projevu zvolal „Musíme mlu-
vit, pamatovat, kfiiãet, tady bylo peklo na
zemi!“ Pfiipomnûl, Ïe Himmler zfiídil kon-
centraãní tábor Auschwitz ihned po nûmec-
ké agresi proti Polsku a v roce 1940 tam
poslali nacisté 17000 polsk˘ch politick˘ch
vûzÀÛ. Teprve v dal‰ím roce pfiijíÏdûli do
Osvûtimi i transporty z dal‰ích 25 zemí

Evropy. Prezident dále uvedl, Ïe Îidé Ïili
v Polsku osm set let a na‰li tam svobodné
a tolerantní ovzdu‰í. „Auschwitz-Birkenau
varuje. Toto místo je stra‰nou pravdou o nej-
hlub‰ím úpadku ãlovûãenstva. Musíme najít
sílu si v‰echny tyto hrÛzy pamatovat a je
na‰í povinností toto memento pfiedávat dal-
‰ím pokolením.“ Projev zakonãil v˘zvou,
aby se z tohoto místa rozlehl hlas volající po
svûtû bez nenávisti, rasismu, antisemitismu
a xenofobii. Dal‰ím slavnostním fieãníkem
byl prezident Ruské federace Vladimír
Putin. Ten m. j. prohlásil, Ïe podobné nebez-
peãí, jak˘m bylo pfied 60 lety nacistické
hnutí, pfiedstavuje dnes islámsk˘ teror.
„Terorismus je zrovna tak ‰patn˘ jako nacis-
mus. Tak jako nebyli ‰patní a dobfií nacisté,
tak dnes nejsou ‰patní a dobfií teroristé.“

Plejádu fieãníkÛ symbolicky uzavfiel izra-
elsk˘ prezident Mo‰e Kacav. Velmi otevfie-
nû varoval pfied obnovou antisemitismu
a podobnû jako Bartoszewski pfiipomnûl, Ïe
„svût o tábofie vûdûl, ale mlãel“. „Ausch-
witz-Birkenau je hlavním mûstem králov-
ství smrti“ fiekl a dodal, Ïe pfiestoÏe byla
Evropa z velké ãásti okupována nacisty, byl
i jinde antisemitismus, kter˘ vzal ÏidÛm
nadûji a postavil je do bezv˘chodné situace.
Pak se prezident emotivnû obrátil k osvû-
timsk˘m obûtem: „svûtoví vÛdci pfii‰li na
místo, které bylo pro vás peklem, aby vás

pfiipomnûli“. Na závûr podûkoval v‰em,
ktefií pfieÏili ‰oa, za jejich návrat do Ïivota,
za jejich odvahu zaloÏit nové rodiny a za to,
Ïe opût uvûfiili v lidskost.

Na Osvûtim padl soumrak a náhle zazní-
vá teskn˘ a Ïalostn˘ hlas ‰ofaru. Troubí
kantor Keller z LodÏe a zvuk beraního rohu
se ztrácí v zasnûÏené krajinû. Nastává ãas
ekumenické modlitby. Pfied hosty pfiedstu-
puje arcibiskup a metropolita krakovsk˘
kardinál Franciszek Macharski, pafiíÏsk˘
arcibiskup kardinál Jean-Marie Lustiger,
pravoslavn˘ arcibiskup Jeremiasz, evange-
lick˘ biskup Tadeusz Szurman. Mezi nimi
vidíme i polského zemského rabína Micha-
ela Schudricha a b˘valého vrchního rabína
Izraele Meir Laua.

Prostor pietního aktu je osvûtlen reflekto-
ry. Na pozadí tmavé oblohy nad památní-
kem vytvofiily laserové paprsky pÛsobivou
svûtelnou klenbu. K jednotliv˘m deskám
pfiipomínajícím obûti z jednotliv˘ch zemí
pfiistupuje ãestná jednotka polské armády.
První se pfiichází poklonit obûtem polsk˘
prezident. Na kamennou desku pokládá
nádobu s hofiící svící a jakmile se ukloní
zazní rachot bubnu a voják vzdá ãest. Za
ním pfiistupují s hofiícími svûtly postupnû
v‰ichni ostatní vzácní hosté. Pfiichází ame-
rick˘ viceprezident a postupnû prezidenti
Ruska, Izraele, Francie, Nûmecka, Ukraji-
ny, pfiedsedové vlád. Mezi nimi i nizozem-
ská královna, belgick˘ král a lucembursk˘
velkovévoda. ¤ada státníkÛ se zdá b˘t
nekoneãná. Uprostfied této plejády se pfii-
chází poklonit obûtem nacismu i ãesk˘ pre-
zident Václav Klaus.

Hold státníkÛ je u konce. A tu nad hlava-
mi v‰ech vzácn˘ch hostÛ a b˘val˘ch vûzÀÛ
zazní nádhern˘ syt˘ a pevn˘ hlas. To newy-
orsk˘ kantor Josef Malowany zpívá „El
maale Rahamim“. Lidé neskr˘vají dojetí.
Mrazivou temnotou se probíjí naléhavost
Ïalozpûvu a nádhern˘ hlas se ani nezachvû-
je. Je to záÏitek na cel˘ Ïivot. Jakmile
zaznûla poslední nota, zahrál Symfonick˘
orchestr polského rozhlasu poslední ãást
kantáty K. Knittela „El maale Rahamim“ se
spojen˘mi chóry. 

Do doznívajících taktÛ brutálnû vstupuje
zvuk pfiijíÏdûjícího vlaku. Tak jako na zaãát-
ku pietního aktu i nyní z toho bûÏí mráz po
zádech. Stále hustû snûÏí, reflektory nad
hlavní bránou do tábora svítí stejnû jako
pfied ‰edesáti lety. A tu se pojednou od brány
odlepí záfiívá ohnivá koule a po kolejích
postupuje pomalu smûrem k památníku. Za
ní zÛstává jen d˘m a hofiící koleje. Pyro-

technická evokace pfiíjezdu noãního tran-
sportu nemÛÏe b˘t dokonalej‰í. Je to velké
a velmi pÛsobivé divadlo, jehoÏ tvÛrci
dokázali vzbudit hluboké pohnutí. Prokáza-
li tak velkou dávku citu a dobrého vkusu
bez laciné sentimentality.

V nûkolikakilometrovém pásmu kolem
Osvûtimi jsou v‰echny silnice neprody‰nû
uzavfieny. Stovky policejních vozÛ s blikají-
cími svûtly doprovázejí nekoneãnou kolonu
odjíÏdûjících hlav státÛ. Z veãerní oblohy se
neustále sype sníh kontrastující s temnou
masou stráÏních vûÏí. Jejich hrozivé siluety
zÛstávají trval˘mi symboly lidské intoleran-
ce a na‰í schopnosti se navzájem vyvraÏìo-
vat. StráÏní vûÏe spolu s ostnat˘mi dráty
dokonale popírají lidskou p˘chu nad dosa-
Ïenou civilizací. HrÛza pekla jménem
AUSCHWITZ dokázala, Ïe pod tenkou
slupkou civilizace se mohou skr˘vat nejdû-
sivûj‰í bestiality, jaké si ãlovûk jen mÛÏe
pfiedstavit. Nûmci b˘vali v Evropû povaÏo-
váni za jeden z nejkulturnûj‰ích a nejvzdû-
lanûj‰ích národÛ, a pfiesto se dokázali stát
masov˘mi vrahy, nebo tyto vrahy aktivnû

podporovat. Bylo by v‰ak neprozíravé, kdy-
bychom se domnívali, Ïe tato vlastnost
„pfiemûny“ byla dána jen NûmcÛm. Lidstvo
se mnoho nepouãilo a tendence k rasové,
náboÏenské ãi etnické genocidû jsou ve
svûtû stále aktuální. Poslouchal jsem proje-
vy státníkÛ, ktefií pfiipomínali lhostejnost
tehdej‰ího svobodného svûta k vyvraÏìová-
ní v Osvûtimi a poloÏil jsem si otázku, zda
demokratická Evropa neprojevila stejnû
zhoubnou lhostejnost nad nedávn˘mi etnic-
k˘mi ãistkami na Balkánû. Otázka zní:
Kolik stovek, tisícÛ ãi statisícÛ nevinn˘ch
musí zemfiít, neÏ spoleãenství demokratic-
k˘ch státÛ zasáhne? Odpovûì bohuÏel
neznáme ani ‰edesát let po osvobození nej-
vût‰ího koncentraãního tábora na svûtû.

◗ Text a foto: Milan Kalina, Osvûtim 

D˘m ze symbolick˘ch sloupÛ a padající sníh zesiloval
tísniv˘ pocit z tohoto místa utrpení a smrti...

B˘valá vûzenkynû – devadesátiletá Ïidovka z Ukrajiny
– vydrÏela navzdory mrazu a snûÏení nepohnutû sle-
dovat nûkolikahodinov˘ ceremoniál.

➤
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AÎ KA·TANY POKVETOU…
Zuzana Peterová „Rabín Feder“,
nakladatelství G+G, Praha 2004

Dr. Richard Feder, v˘znamn˘ ãesko-
Ïidovsk˘ teolog, pedagog a myslitel, byl
judaistou par exellence a souãasnû odda-
n˘m ãesk˘m vlastencem. Jeho víra byla
hluboká, ale pfiesto neokázalá. Rabin
Feder dokázal skutky naplnit pojem eku-
menismu uÏ v dobách, kdy to byl jen
pouh˘ filosofick˘ termín. Mûl mnoho pfiá-
tel mezi katolick˘mi i protestantsk˘mi
duchovními a ãasto pro jejich vûfiící pofiá-
dal pfiedná‰ky a besedy. Po vystudování
Izraelského teologického ústavu ve Vídni
a filosofie na VídeÀské univerzitû se vrací
do âech, aby slouÏil Ïidovsk˘m komuni-
tám. Postupnû je rabínem v Kojetínû,
Roudnici n/L a Lounech. Od roku 1911 do
váleãného roku 1942 je rabínem kolínské
obce odkud je transportován do Terezína.

Jeho Ïena, dûti ani vnouãata nepfieÏila, dr.
Feder se vrací ve sv˘ch sedmdesáti letech
do milovaného Kolína. Nezatrpkne a ve‰-
kerou svou energii vûnuje obnovû duchov-
ního Ïivota Ïidovsk˘ch komunit. V roce
1953 je jmenován oblastním rabínem
v Brnû a od roku 1961 do své smrti je
vrchním rabínem ÎNO v ãesk˘ch zemích.
Charismatick˘ kazatel – proslul˘ svou
pastoraãní, pedagogickou i literární ãin-
ností, autor moderních uãebnic hebrej‰ti-
ny, základÛ Ïidovské vûrouky, ale i knihy

o holocaustu „Îidovská tragedie: dûjství
poslední“ – umírá v poÏehnaném vûku 95
let. 

V tûchto dnech se na knihkupeck˘ch
pultech objevuje kniha „Rabín Feder“,
která má b˘t nejen pfiipomenutím Ïivota
v˘znaãného myslitele, ale klade si za cíl
pfiiblíÏit jej dne‰nímu ãtenáfii, a to pfiede-
v‰ím svûdectvím o jeho humanitû, ryzím
charakteru, obûtavosti i skromnosti. Vyt-
vofiení vûrohodného portrétu – takfika sto-
letého myslitele a v˘znamné náboÏenské
autority – je úkol, kter˘ autorka knihy Dr.
Zuzana Peterová zvládla s obdivuhodnou
elegancí. Kniha si neãiní nárok b˘t rozbo-
rem pedagogick˘ch, náboÏensk˘ch ãi spo-
leãensk˘ch aktivit v˘znamného muÏe
a jejich vfiazením do pfiíslu‰n˘ch kontextÛ
doby. Peterová si vytkla cíl tuto legendu
ãesko-Ïidovského svûta minulého století
pfiedstavit v ãtivé podobû a zprostfiedkovat
tak i dne‰nímu ãtenáfii informaci o muÏi,
kter˘ sv˘m Ïivotem i dílem patfiil nepo-
chybnû jak do Ïidovského, tak i ãeského
kulturního parnasu minulého století. 

Sama autorka se pfiiznává k tomu, jak na
ni rabín Feder, kdyÏ jej ve sv˘ch deseti
letech poprvé spatfiila, hluboce zapÛsobil.
Tehdy se na praÏské obci zúãastnil dûtské
oslavy svátku Chanuka. Pozdûji uÏ nav-
‰tûvovala i jeho pfiedná‰ky. Jak sama fiíká,
cítí se mu stále zavázána a tato kniha je
jakousi splátkou tohoto dluhu. Knihu tvofií
tfii vzájemnû se doplÀující ãásti. Jsou to
citlivû vybrané ukázky z vlastních rabíno-
v˘ch vzpomínek, v˘bûr z osobních dopi-
sÛ, které autorka obdrÏela od pamûtníkÛ
roztrou‰en˘ch po svûtû, a drobn˘ v˘bûr
z rabínovy korespondence. Celek doplÀu-
je pfiíloha s dvûmi desítkami dokumentár-
ních fotografií.

Zuzana Peterová dokázala vhodn˘m
zafiazením jednotliv˘ch textÛ a jejich peã-
livou redakcí dosáhnout silného synergic-
kého úãinku. Ze zdánlivû skromn˘ch textÛ
vyrÛstá obraz vysoce vzdûlaného, judais-
mu oddaného muÏe, kter˘ je nejen skvû-
l˘m duchovním vÛdcem Ïidovsk˘ch
komunit, ale i znamenit˘m pedagogem
a respektovan˘m ãlenem kolínské, brnûn-
ské i praÏské intelektuální i spoleãenské
nobility. Tímto textem se nejen pfiipomíná
Ïivot a dílo v˘znaãného muÏe, ale kniha je
i jasn˘m poselstvím pro dne‰ní dny. Feder

si zvolil pro svou Ïivotní cestu slova BoÏí:
“Ken taase, kaa‰er débarto – Jednej tak jak
mluví‰“ a fiíká, Ïe cel˘ Ïivot mluvil se v‰í
otevfieností a upfiímností, netváfiil se jako
nûkdo jin˘, neÏ skuteãnû byl, chtûl pÛsobit
nejen sv˘m slovem, ale i pfiíkladem, svou
skromností, svou nenároãností a svou

lidumilností. Tento muÏ byl uznávanou
autoritou nejen v oblasti teologicko-filo-
zofické, ale pfiedev‰ím v oblasti morální.
A z této ãásti jeho osobnosti mÛÏeme ãer-
pat poselství i pro dne‰ní dny. Mnozí

PhDr. ZUZANA PETEROVÁ *1950 v Praze;
manÏel Václav, varhaník, dûti David
(1976), Jakub (1978), dvojãata Rút
a Ester (1994), vystudovala FF UK, ãlen-
ka ÎOP, Syndikátu novináfiÛ a Klubu spi-
sovatelÛ faktu, psychoterapeutka se
specializací na pacienty, ktefií pfieÏili
holocaust, a jejich dûti.
Dosud vydala: „Spanilé jízdy“, Naklada-
telství Nezávisl˘ novináfi, Praha 2000;
„Jak jsme se zbláznili – mÛj táta Ota
Pavel a já“, Nakladatelství G+G, Praha
2001; „Dvojãata se mají – jsou dvû“,
Nakladatelství G+G, Praha 2000; „Rabín
Feder“, Nakladatelství G+G, Praha 2004.
Letos vyjde: „MÛj psí deník aneb Jak pfie-
Ïít s lidmi“, Nakladatelství Rodina;
„Deník alkoholiãky“, Nakladatelství
Rodina.

únor/bfiezen 2005
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVùZDOU
Ekonom, prognostik a politik Valtr

Komárek svou knihou KRONIKA
ZOUFALSTVÍ A NADùJE vytvo-
fiil svÛj vlastní Ïánr – beletrizované
vzpomínky ãi spí‰e román sepsan˘
s dÛrazem na dokumentární hodnotu
zaznamenan˘ch událostí, kde ale na
druhé stranû v‰echny postavy jsou
údajnû v podstatû smy‰lené, takÏe si
autor myje ruce a upozorÀuje: „ve‰ke-
rá podobnost s urãit˘mi osobami, jeÏ
by pamûtníkÛm pfii‰la na mysl, je zcela

náhodná“. Zajímavé ãtení, Komárek je poutav˘, i kdyÏ obãas
ponûkud rozbíhav˘ vypravûã, ale chví-
lemi ãtenáfi neví, ãemu má vûfiit a co
pfiiãítat autorovû fantazii. Snad aspoÀ
postava samotného Valtra je „ãistû
náhodou“ podobná jemu samému.
Osobnû mne zaujal víc Valtr jako opu‰-
tûné Ïidovské dítû, vychovávané za
války cizími lidmi, neÏ pozdûj‰í pfiího-
dy jeho setkávání s politiky.

Snad nejvût‰í klasik Ïidovské beletrie
je Isaac Bashevis Singer, kter˘ se z Pol-
ska vystûhoval na Floridu. Pfiíbûh Ïidov-
ského emigranta v knize VYVRHEL

tentokrát nabral opaãn˘ smûr. Max Bara-
bander se po smrti syna vydává z Argen-
tiny, kde Ïije, na cestu do rodného Pol-
ska, aby utekl tíÏivé realitû a naãerpal
Ïivotodárnou sílu v zemi sv˘ch pfiedkÛ.
Ve Var‰avû je v‰echno trochu jinak, neÏ
znával. Do cesty mu pfiijde nûkolik rÛz-
norod˘ch Ïen, kde na jednom pólu je
dcera rabína a na druhém mazaná kuplífi-
ka. A Max se ãím dál víc díky nedostat-
ku své mravní síly ponofiuje do bahna
polosvûta, podsvûtí. Svou pouÈ tak konãí
ve vûzení doprovázen vlastními bûsy –
jako kdyby ‰lo o román Dostojevského. Vydalo Argo.

Do období války v Koreji v letech 1955–57, kterou proÏil jako
duchovní americké armády, se vrací Chaim Potok v knize JÁ
HLÍNA JSEM, vydané v angliãtinû v roce 1992. Nezvyklé
oproti jin˘m Potokov˘m knihám je, Ïe v centru pozornosti se neo-
citá jako obvykle Ïidovská rodina svádûjící souboj s tradicemi,
ale jde o pfiíbûh star‰ího páru, kter˘ se snaÏí zachránit jedenácti-
letého chlapce. Nalezli ho pfii útûku ze své vesnice tûÏce zranûné-
ho leÏet v pfiíkopu a teì bojují o jeho Ïivot. Román strhujícím
zpÛsobem líãí na pozadí váleãn˘ch útrap, jak se v lidech probou-
zejí pozitivní hodnoty a obnovují mezilidská pouta. Vydalo Argo
jako dal‰í svazek Potokova souborného díla.

◗ Lubor Falteisek

pamûtníci citují Federovo oblíbené rãení,
Ïe „bude dobfie aÏ pokvetou ka‰tany“.

âerpejme z tohoto optimismu zvlá‰tû
dnes, kdy je Ïidovská obec v Praze rozdû-
lena na dva nesmifiitelné tábory, kdy nená-
vist, leÏ, osoãování a hrubost triumfují nad
smyslem pro ãest, morálku a toleranci.
Proto návrat k morálním imperativÛm,
které dr. Feder cel˘ Ïivot hlásal a praktic-
ky naplÀoval, mÛÏe b˘t i úãinn˘m lékem
pro chorou praÏskou obec. âekejme tedy
na jaro, poãkejme na první kvûty... 

◗ Text: Milan Kalina

◗ Foto: archiv Z. Peterové

Milá paní Zuzano Peterová,

pfiedev‰ím Vám chci podûkovat za zaslání Va‰í knihy „Rabín Feder“. UÏ její obálka
na nás pÛsobí hlubok˘m dojmem. Vzpomínky, které jste shromáÏdila od rÛzn˘ch lidí,
jsou vzácn˘m svûdectvím o ãlovûku, kter˘ umûl kaÏdému naslouchat, rozumûl v‰em
lidsk˘m situacím a snaÏil se vÏdy diskrétnû pomoci, nebo alespoÀ dobfie poradit.
Pfii své náv‰tûvû Prahy jsem obdrÏela od prezidenta Havla ¤ád T. G. Masaryka in
memoriam mého prastr˘ce rabína Federa. Byla jsem tehdy moc pfiekvapena a mile
dojata faktem, Ïe tolik lidí zná nejenom jeho jméno, ale osobnû si jej pamatují z rÛz-
n˘ch setkání, pfiípadnû ãetli jeho ãlánky a knihy.
Jsem Vám vdûãná za Va‰i knihu, kterou jste mu postavila pomník a zabránila lid-
skému zapomínání.
1. ledna 2005 Alisah Schiller – kibuc Givat Chaim Ichud, Izrael

➤

Po tfii soboty na hfibitovû brigádniãili
i srb‰tí vojáci. Srbsk˘ stát zaãal projekt
zajímat ve chvíli, kdy pochopili, Ïe díky
úsilí pfiedsedkynû místní Ïidovské obce,
Jasnû Ciric, se k nûmu obrací pozornost
celostátních i mezinárodních médií. 

Mahala má celkem 128 domÛ, z toho 90
stojí pfiímo na pozemku hfibitova, pod
nimi jsou zfiejmû dal‰í stovky v˘bornû
zachovan˘ch náhrobkÛ. 

Samozfiejmû se nask˘tá otázka, co bude
se hfibitovem dál, nepfiijde v‰echna vyko-
naná práce vniveã, nevrátí se v‰e zpût do
pÛvodního stavu? JOINT pochopitelnû
myslel i na to, první kroky jiÏ byly uãinû-
ny. V souãasné dobû pÛsobí pod dohledem
Ïidovské obce na hfibitovû dva správci,
placení JOINTem. Mûsto Nish se uvolilo
letos v létû ve spolupráci s JOINTem
a místní Ïidovskou obcí vybudovat kanali-

zaci a investovalo sto tisíc eur do pfiíprav
na pfiestûhování RómÛ jinam. 

JOINT se v Nishi angaÏuje i jinak. Ve
mûstû byla zchátralá synagoga, rovnûÏ
plná odpadkÛ, která je v majetku mûstské-
ho muzea. JOINT opût, jako dárek mûstu,
zamûstnal nûkolik místních RómÛ na
vyklizení a základní opravy.

◗ Katefiina Weberová

◗ Foto: archiv Paula Polanskeho

pokraãování ze strany 10
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V Ïádném pfiípadû se nesmíme
domnívat, Ïe v˘raz maskilím se vztahu-
je pouze na pfiedstavitele liberálních
smûrÛ, jako je reformní judaismus.
Pravdou je, Ïe modernisté sami sebe
naz˘vali osvícenci, ãi vzdûlanci. Na
tradicionalisty hledûli v lep‰ím pfiípadû
jako na jakési antiqum, ãi v hor‰ím pfií-
padû, jako na trilobity.

Maskilím nebyli Ïádnou sektou, ãi
uzavfien˘m spoleãenstvím, ba naopak.
Jednalo se o úctyhodné velmi vzdûlané
muÏe, ktefií bojovali proti uzavfienosti.
Proti ghetÛm fyzick˘m i duchovním.
A tak Haskala vstupuje do v‰ech oblas-
tí Ïidovského Ïivota. Maskil si neoblé-
ká tzv. Ïidovské obleãení, které není
niãím jin˘m, neÏ obleãením polské
‰lechty 17. a 18. století, na nûÏ se pouze
pfiipentlí v‰elijaké Ïidovské báchorky.
Maskil se obléká podle místa a doby.
Mluví jazykem místa, v nûmÏ Ïije, uãí
se dal‰í svûtové jazyky a velmi propa-
guje hebrej‰tinu. Je velmi loajální
k modernímu státu, vede emancipaci
a zafiazení ÎidÛ do sféry fiemesel, prÛ-
myslu a vûdy. 

Haskala je velmi dÛleÏitá pro Hofju-
den (dvorní Îidy), pro pendlery
(obchodní cestující) a pro Ïeny. BûÏná
a‰kenázská Ïena je nevzdûlaná, umí-li
ãíst pak pouze Jidi‰ ãi Tajã a její místo
je kuchynû a loÏnice, hospodafiení
a péãe o dûti. Obchodní vrstvy se v‰ak
jiÏ od 17. stol. uãily francouzsky
a samozfiejmû nûmecky. Nûmecká Has-
kala nebyla v mnoh˘ch aspektech pfie-
vratná pro italské Îidy, ktefií mûli zna-
losti v oboru klasické fiosofie i v ostat-
ních vûdních oborech. Byli astronomo-
vé, lékafii atd. Francouzské i italské
Ïidovské dámy mluvily nûkolika jazy-
ky a od 17. stol. otevíraly intelektuální
diskusní salóny, kde propagovaly
emancipaci, tedy i Ïenskou. Ital‰tí rabí-
ni znali dobfie kfiesÈanskou teologii. Stu-
dium kabaly bylo kombinováno se
sekulárními studii. Poãátky sekulárních

studií v nûmecky mluvících zemích
fiadíme do 1. poloviny 18. století. Mas-
kilím propagovali znalosti pfiírodních
vûd v hebrejském mûsíãníku Ha Mea-
sef, kter˘ vycházel v Königsbergu
a v Berlínû. 

Praha byla díky Rudolfu II. v˘jimeã-
n˘m renesanãním centrem Ïidovsk˘ch
vûdcÛ a badatelÛ jiÏ v 16. století. Pfiipo-
meÀme si astronoma Davida Genze,
kter˘ byl zároveÀ v˘znamn˘m histori-
kem, ãi lékafie Tobi Mosese Cohena.

Haskala na sekulární studia a filosofii
nahlíÏela jako na cestu, vedoucí ãlovû-
ka na vy‰‰í spirituální úrveÀ vedle
meditace, ãi místo meditace.

JiÏ okolo roku 1800 vznikají v‰ude
Ïidovské spolky pro podporu spisovné-
ho místního jazyka. Napfiíklad v dobû
francouzské nadvlády v Nizozemí se
zab˘valy holand‰tinou. U nás nûmãi-
nou, pozdûji ãe‰tinou. Mo‰e Mendel-
sohn inicioval spolek pro hebrejsk˘
jazyk. Hebrej‰tinu povaÏoval za národ-
ní poklad ÎidÛ. Centrem haskalick˘ch
studií byla Bible. Proto bylo nutné pod-
porovat a iniciovat studium biblické
hebrej‰tiny i mimo je‰ivy. Tak hlavní
ãasopis maskilÛ zvan˘ Ha Measef
vycházel mezi lety 1783 aÏ 1811 v heb-
rej‰tinû a nûmãinû. Spolek, kter˘ jej
publikoval se naz˘val Doro‰ej Le‰on
ever (pfiátelé hebrejského jazyka). Poz-
dûji byl pfiejmenován na „Hledaãi
dobra a moudrosti a pfiátelé hebrejské-
ho jazyka“. Z názvu ãasopisu vznikají
tzv. Measefím, na jednu stranu akultu-
ranti aÏ asimilanti, na druhou stranu
bojovníci za hebrejsk˘ jazyk ve vûdû.
Takové tendence ovlivnily stfiední
a v˘chodní Evropu, kde se hebrej‰tina
stala moderním jazykem a zrodilo se
sionistické hnutí. Jedním z otcÛ moder-
ní hebrej‰tiny byl vedle Mendelsohna
Naftali Herz Wessely. Jeho rodina utek-
la v dobû Chmelnického pogromÛ
z Polska do Weslu nad R˘nem. Od
jména mûsta se snad odvozuje pfiíjmení

Wessely. Naftali se narodil v Hamburku
v roce 1725, ale vyrÛstal v Kodani. Stu-
doval v je‰ivû rabi Eibenschutze, kter˘
jej hluboce ovlivnil v˘ukou jazykÛ,
vûdních oborÛ a literatury. V Berlínû se
Wessely pozdûji seznámil s Mendel-
sohnem a svoji literární kariéru zaãal
pfiekladem „·alamounovy moudrosti“.
Mezi jeho v˘znamné práce patfií i spis
„Gan naul“, hebrejská synonyma
a kofieny.

Aã k jeho hlavním oponentÛm patfiili
praÏsk˘ vrchní rabín Noda Bi Jehuda –
Jecheskel Landau a Gaon z Vilny – Elia
ben ·lomo Îalman, pfiesto se jeho práci
dostalo od Îalmana poÏehnání. Gaon
z Vilny velmi pozitivnû pfiijal Wessely-
ho komentáfi k Bere‰ít zvan˘ „Imrej
‰efer“. Jedná se o lektorské práce publi-
kované pozdûji v letech 1868–71. Slovo
po slovû je zde vysvûtlována hebrej‰tina
biblického textu s pouÏitím midra‰Û. 

V Praze byla r. 1809 publikována
nejznámûj‰í haskalická literární práce
nûmeck˘ch zemí, Wesselyho báseÀ
„·irej tiferet“ (PíseÀ slávy). Disputace
mezi Landauem a Gaonem z Vilny na
jedné stranû a Naftali Herzem Wesse-
lym na stranû druhé vrcholí Wesselyho
obhajobou Toleranãního patentu
(1781) a odpovûìmi na útoky ve spisu
„Divrej ‰alom ve emet“ (Slova míru
a pravdy).

NepleÈme si ale Wesselyho se slav-
n˘m tfiebíãsk˘m rodákem Wolfgangem
Wesselym (1801–1870), kter˘ jako
první z ÎidÛ získal profesÛru v Rakous-
ké fií‰i. ZároveÀ se stal i prvním Îidem,
kter˘ získal doktorát z filosofie na Uni-
versitû v Praze, pozdûji i doktorát práv.
Právû Prof. Doc. Wolfgang Wessely
z Tfiebíãe byl zakladatelem my‰lenky
„Wissenschaft des Judentums“ (Institut
Ïidovsk˘ch vûd). Mimochodem i tak
osvícen˘ rabín, jak˘m byl Samuel Rap-
paport byl proti. KfiesÈanská universita
v‰ak byla pro. A tak v roce 1846 zaãal
Wolfgang Wessely vyuãovat na univer-
sitû v Praze hebrej‰tinu a rabínskou lite-
raturu pfied smí‰en˘m studentstvem. 

◗ Sylvie Wittmannová

Maskilím – vzdûlání, osvícení 4. ãást

CHASIDISMUS, HASKALA, REFORMA
Seriál o my‰lenkov˘ch proudech, které 

formovaly souãasn˘ obraz judaismu


