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■ Krátce
Komplex méněcennosti vede některé 
konvertity k rigiditě hodné těch nej-
extrémnějších židovských sekt. Větši-
na českých židů nechce mít s takovou 
obcí nic společného a často dává před-
nost tomu nijak se nezapojovat. Jsou 
otrávení a unavení z neustálého boje 
s ortodoxními dogmaty a zároveň cítí 
odcizení způsobené nenávistí, kterou 
často vyjadřují anti-ortodoxní hnu-
tí, která sem jsou úplně stejně uměle 
importována. Chtěli by být prostě jen 
českými židy, neorganizovanými a ne-
registrovanými, žít podle svých židov-
ských tradic soukromě, sami pro sebe, 
ne pro veřejnou prezentaci. 

Martin Šmok

Byly to představy o tajemné spikle-
necké povaze Židů, které spolu s laic-
kým, neodborným zájmem o kabalu a 
židovskou mystiku dráždily představi-
vost esoteriků a záhadologů a to již od 
doby raných teosofistů. Protižidovské 
stereotypy lze vystopovat v některých 
myšlenkách hnutí Nového věku, jinak 
stereotypně spojovaného s tolerancí 
a pacifismem, a nacházíme je bohužel 
dodnes v některých temnějších zákou-
tích soudobé západní esoteriky. 

Zbyněk Tarant

Zdá se mu to jako včera, když mu Rut 
ze Židovské obce volala, zda přijme 
jako pomocníka do domácnosti mla-
dého Němce. Nechal si týden na roz-
myšlenou a vyhrála zvědavost. Jak to 
asi bude vypadat, když mu nějaký Ně-
mec je ochoten pomáhat. Co ten ná-
rod se sebou za ta desetiletí asi udě-
lal? Alespoň si zase procvičí němčinu, 
myslel si tenkrát. Jenže Robin se s ním 
chtěl učit česky. Stali se přáteli a pro 
starého muže to byla radostná doba. 
Začal si připouštět, že snad opravdu 
existuje možnost nápravy světa.

Rút Sidonová

Ida Kauferová-Löwyová v roce 1947 
(foto: archív Hany Alizy Omer) ➤ první část vzpomínek čtěte na str. 18

Vzpomínky
Idy Kauferové
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Název svátku odvozujeme od přikázání 
z 3. knihy Možíšovy 23,15-16. Totiž 

druhého pesachového dne přinášeli naši 
předci do Chrámu snopek ječmene – omer – 
k oběti podávání a od tohoto dne odpočítá-
vali sedm plných týdnů. Poté, co napočítali 
49 dní, přinesli padesátého dne Hospodinu 
novou přídavnou oběť, což byl svátek 
Šavuot. Tuto micvu sfirat ha -omer plníme 
dodnes a počítáme snopek – omer – plných 
49 dní, tj. sedm týdnů, a padesátý den slaví-
me svátek Šavuot. Ve 2. Mojžíšově 34,22 
a v 5. Mojžíšově 16,10 se se uvádí název חג 
 .Svátek týdnů – (chag ha -šavuot) השבועות
Svátek má také další názvy: v 2. Mojžíšově 
23,19 a ve 4. Mojžíšově 28,26 čteme חג 
-Svátek prvo – (chag ha -bikurim) הביכורים
tin a nakonec, ve 2. Mojžíšově 23,16 se 
svátek nazývá הקציר  – (chag ha -kacir) חג 
Slavnost sklizně, neboť se jedná o první 
sklizeň pšenice.

Výše uvedené názvy svátku jsou vždy 
určitým způsobem spojeny s existencí jeru-
zalémského Chrámu a s přinášením obětí 
jako projevem díkuvzdání židovského rol-
níka Hospodinu za úrodu.

Naši učenci, blahé paměti, mu dali ještě 
dvě jména – העצרת  – (chag ha -aceret) חג 
Svátek shromáždění, což je vlastně zakon-
čení období počítání snopku – omeru, kdy 
padesátý den bylo slavnostní shromáždění 
lidu a תורה מתן   – (zman matan tora) זמן 
dobou darování Tóry. Tradice uvádí, že 
o šabatu, šestého dne měsíce sivan/tamuzu, 
daroval Hospodin na hoře Sinaj prostřednic-
tvím Mojžíše svému vyvolenému národu 
Tóru. Tradice nás též učí, že Tóra byla jed-
nou z deseti věcí, které Všemohoucí vytvořil 
ještě před stvořením světa. V midraši Avot 
d‘rabi Natan, verze א, kapitola 31 se uvádí, 
že 974 pokolení před stvořením světa byla již 
Tóra napsána a Hospodin ji choval na svém 
klíně. Tóra pěla píseň spolu se služebnými 
anděly, neboť je řečeno: „Byla jsem mu 
věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den 
ze dne a radostně si před ním hrála…“ (Pří-
sloví 8,30)

V Tóře (Gn 2,8) se píše: „A Hospodin 
Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě 
a postavil tam člověka, kterého vytvořil.“ 
V traktátu Sanhedrin 59b se uvádí, že rabi 
Jehuda ben Tejma říkal: „První člověk dostá-
val jídlo v zahradě Eden, služební andělé mu 
pekli maso a cedili víno.“ O několik řádek 
dříve se však píše, že Adam byl vlastně 
vegetarián. Řekl rav Jehuda, řekl Rav: 

„První člověk neměl povoleno jíst maso,“ 
neboť je psáno (Gn 1,29-30): „Hle, dal jsem 
vám na celé zemi každou bylinu nesoucí 
semena i každý strom, na němž rostou plody 
se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré 
zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu… 
dal jsem za pokrm veškerou zelenou 
bylinu…“ Teprve až Noemovým synům 
povolil Hospodin jíst maso. Jak to tedy 

bylo? Byl Adam vegetarián, nebo, jak říká 
rabi Jehuda ben Tejma, mu pekli andělé 
maso a cedili víno?

Věc se má takto: Tóra má dvojí smysl, 
prostý slovní smysl – pšat – פשט, a skrytý 
smysl – sod – סוד. Tento dvojí význam Tóry 
našel odraz ve slovech učenců. Tóra je při-
podobněna k masu, jak se uvádí v traktátu 
Eruvin 21b: Rava pravil: „Každý, kdo se 
zamýšlí nad slovy učenců, jakoby si vychut-
nával chuť masa.“ Totiž v ustanoveních 
našich učenců je obsažena moudrost Tóry 
a ten, kdo je studuje, porozumí samotné 
Tóře. Tóra je též připodobněna k vínu, neboť 
v Přísloví 9,5 stojí: „…a pijte víno, mnou 
smíšené…“ Slovo víno – יין (jajin) má podle 
gematrie (číselná hodnota hebrejských pís-

men) hodnotu 70, podobně i slovo tajem-
ství – סוד má také hodnotu 70. Z toho někteří 
komentátoři vyvozují závěr, že andělé učili 
Adama nejen prostému slovnímu významu 
Tóry, ale učili ho i jejímu skrytému smyslu. 

Po vyhnání Adama a Evy ze zahrady 
Eden či z ráje, Hospodin uložil Tóru do 
nebeské pokladnice, a tam jako nejvzácnější 
z pokladů čekala na Mojžíše, až si pro ni 

vystoupí na nebesa, jak se dovídáme v tal-
mudickém traktátu Šabat 88b-89a. Ten 
uvádí slova rabiho Jehošuy ben Leviho, 
který říkal, že Mojžíš vystoupil na nebesa, 
aby od Hospodina obdržel Tóru, a jak musel 
přesvědčit žárlivé služebné anděly o tom, že 
Tóra není určena jim, ale synům Izraele, 
kteří na ni netrpělivě čekají. Služebné 
anděly – השרת  (mal’achej ha -šaret) מלאכי 
Bůh stvořil z jakéhosi duchovního fluida, 
aby mu sloužili, plnili jeho přání a příkazy. 
Tyto nebeské bytosti nemají svobodnou vůli 
ani lidské pozemské potřeby nebo slabosti. 
Proto Tóra obsahující 613 přikázání – 
micvot, z nichž je 248 příkazů a 365 zákazů, 
není určena nebeským andělům, ale lidem na 
Zemi, kteří se jejími přikázáními mají řídit. 

úvaha k Šavuot
Tóra – nejdražší kniha 
židovského národa

Kdysi byl Šavuot svátkem židovského zemědělce. K této tradici se hlásí i moderní Stát Izrael. Takto přinášeny 
izraelské děti prvotiny z úrody v roce 1953.

➤

Ihned po zakončení šabatu 11. června večer jsme zahájili svátek Šavuot – Svátek týdnů, který jsme letos slavili 
do pondělního večera 13. června, což odpovídá 6. a 7. dni měsíce sivan/tamuzu.
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Program Bejt Simcha

červenec/
srpen 2016
pátek 26. až

 neděle 28. srpna 
Třebíč:

Reformní šabaton  
viz pozvánka na této straně

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
kurzy hebrejštiny budou v letních 

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

katka@bejtsimcha.cz)

Úvod do judaismu
kurz přes léto neprobíhá, pokračovat 

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

Četba siduru
středa vždy 1× za 14 dní od 18 h

Kabalat Šabat
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 603 393 558
E -mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

(Překlad midraše v Maskilu číslo 9 
z červ  na 2003)

Jak drahé je nám studium Tóry, kterou 
Hospodin daroval svému lidu na hoře Sinaj, 
vypráví následující příběh inspirovaný tex-
tem midraše Tanchuma, Truma 2:

Jednou se jakýsi učenec rozhodl vydat na 
cestu lodí. Přišel do přístavu, nastoupil na 
loď, na jejíž palubě byli již bohatí kupci se 
svým zbožím. Loď vyplula na širé moře 
a kupci se začali bavit mezi sebou a každý 
z nich vychvaloval své drahé zboží a těšil se 
na výhodné obchody, které jej zanedlouho 
čekají. Jen náš učenec seděl osamocen se 
svými knihami a učil se, aniž by se zapojil 
do živého rozhovoru kupců. Oni si ho všimli 
a chtěli s ním také zapříst hovor. Zeptali se 
ho: „Vezeš s sebou také nějaké zboží?“ On 
jim odvětil: „Ano, ale moje zboží je mno-
hem dražší než vaše.“ Když kupci slyšeli 
jeho odpověď, snažili se uhádnout, o jaké 
drahé zboží může jít. Jeden z nich řekl, že 
asi veze drahé hedvábí, druhý řekl, že si 
myslí, že veze drahocenné zlaté šperky. Třetí 
kupec si však myslel, že onen pasažér veze 
s sebou asi brilianty a jiné drahokamy. Jejich 
zvědavost byla tak veliká, že začali zboží 
onoho podivného Žida hledat na lodi. Když 
tak hledali, napadlo je zeptat se kapitána 
lodi, zda neví, jaké zboží ten člověk veze. 
Kapitán se zatvářil překvapeně a řekl jim: 
„Zboží?! Ne, ten člověk nemá žádné zboží, 
nic s sebou neveze.“ Kupci však kapitáno-
vým slovům nevěřili. Vešli do učencovy 
kajuty a celou ji prohledali, avšak nic nena-
šli. Nakonec se obořili na učence: „Ty nejsi 
žádný kupec! Jsi prostě chudák, který nemá 
ani vindru!“ Učenec mlčel a neodpověděl 
jim ani slovo. Loď pokačovala v plavbě, 
když tu ji znenadání přepadli piráti, kteří 
bohaté kupce oloupili o všechno jejich zboží 
a peníze, které měli. Kupci však mohli 
hovořit o štěstí, že jim piráti zachovali holé 
životy. Učenec jim potom řekl: „Zanedlouho 
uvidíte, že moje zboží je cennější, než bylo 
to vaše.“ Když loď přistála v přístavním 
městě, učenec se odebral do bejt midraše – 
učebny a začal se tam učit s místními Židy 
Tóru. Okamžitě poznali, že cizinec je 
opravdu velkým učencem. Proto pozvali 
všechny talmidej chachamim do bejt mid-
raše, aby si vyslechli cizincovo nádherné 
a duchovně velmi hluboké kázání. Když 
skončil svou řeč, přítomní byli nadšeni a na 
jeho počest uspořádali velkou hostinu. Uče-
nec pak požádal své hostitele, aby pomohli 
také kupcům, kteří s ním pluli na lodi a piráti 
je obrali o vše, co měli. Místní Židé jej 
poslechli, poskytli oloupeným kupcům noc-
leh, jídlo a dali jim také peníze, aby se 

dostali zpět domů. Kupci byli onomu učenci 
velmi vděční za vše, co pro ně udělal, a pro-
sili ho o odpuštění za to, jak se k němu na 
lodi chovali. On jim pravil: „Vidíte, neříkal 
jsem vám, že moje zboží je mnohem cen-
nější než vaše?! Vaše zboží vám piráti 
sebrali a nezůstalo z něj nic, ale moje zboží 
trvá věčně.“

Proto řekl král David (Žalm 119,72): „טֹוב 
 ,Zákon tvých úst – ִלי תֹוַרת ִפּיָך ֵמַאְלֵפי זָָהב ָוָכֶסף
ten je pro mě lepší než tisíce hřiven zlata 
a stříbra.“

Také v Přísloví 4,2, jehož autorství tra-
dice připisuje jeho synovi Šalomounovi, 
čteme: „ַתֲּעזֹבּו ַאל  ּתֹוָרִתי  ָלֶכם  נַָתִתּי  טֹוב  ֶלַקח   – ִכּי 
Vždyť jsem vám předal výborné znalosti, 
moje učení neopouštějte.“

Když Mojžíš začal předčítat národu 
knihu smlouvy – ֵסֶפר ַהְבִּרית, tedy Tóru, syn-
ové Izraele řekli jako jeden muž: „Všechno, 
co pravil Hospodin, vykonáme a uposlech-
neme – „כֹּל ֲאֶשׁר ִדֶּבּר יְהָוה נֲַעֶשׂה ְונְִשָׁמע“. Protože 
synové Izraele dříve řekli, že vykonají vše, 
co jim Bůh přikázal, a nebudou předtím 
o Božích slovech – přikázáních, která slyšeli 
přemýšlet, aby je poté vyplnili (Exodus 
24,7), dosáhli v tomto okamžiku tak vysoké 
duchovní úrovně jako nebeští andělé. V trak-
tátu Šabat 88a čteme – Kázal rabi Simaj: 
„V okamžiku, kdy Izrael pronesl dříve slovo 
„vykonáme – נֲַעֶשׂה“ a až poté slovo „upo-
slechneme – נְִשָׁמע“, sestoupilo s nebes šest 
set tisíc služebných andělů, z nichž každý 
korunoval po jednom ze synů Izraele dvěma 
korunami. Jednou korunou za pronesené 
slovo „vykonáme“ a druhou za pronesené 
„uposlechneme“. Těmito slovy ְונְִשָׁמע  נֲַעֶשׂה 
přijali synové Izraele pod horou Sinaj na 
sebe a své potomky jho Tóry a stali se tak 
Hospodinovým zvláštním vlastnictvím mezi 
národy – ְסגָֻלּה ִמָכּל ָהַעִמּים (Exodus 19,5).

Kdysi byl Šavuot svátkem židovského 
zemědělce, který projevoval svůj vděk Hos-
podinu tím, že přinášel prvotiny plodů své 
úrody do jeruzalémského Chrámu. Dnes, 
kdy téměř dva tisíce let nemáme možnost 
přinášet prvotiny do Chrámu, slavíme dle 
ustanovení našich učenců svátek Šavuot 
jako תורה מתן   .dobu darování Tóry – זמן 
Boží dar – Tóra a její přikázání nás provázejí 
od Mojžíšovy doby do dnešních dnů a není 
důvodu, aby nás neprovázela i v budoucnu. 
Po všech historických událostech, které 
měnily tvář světa a lidstva v dobách dávných 
i nedávných, nepřestal být židovský národ 
Hospodinovým lidem a tudíž ani Tóra nepře-
stala být naším Učením. 

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 
přeji chag sameach – חג שמח.

◗ Rabín Daniel Mayer, foto: www.kkl -jnf.org

➤

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, 
e -mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

X. REFORMNÍ ŠABATON: Třebíč, 26. – 28. srpna 2016
X. reformní šabaton se bude konat ve dnech 26. až 28. srpna 2016 v Třebíči. Součástí programu bude 
večerní a ranní šabatová bohoslužba, studium, prohlídka židovské čtvrti, přednášky, návštěva třebíčského židovského 
hřbitova a výlet do Polné. Další informace a přihlášky na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 
603 393 558 nejpozději do 7. 8. 2016.

sivan/tamuz 5776
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Ke zjištění, že jsem žid, jsem došel méně 
bolestným způsobem než mnozí z mých 

vrstevníků. Nepřišel jsem ze školy domů 
s ošklivým antisemitským vtipem, který se 
mé rodině vůbec nezdál vtipný a nedonutil je 
tak k tomu, aby mi vyjevili rodinné tajem-
ství. Pro mě byl tento coming out spojený se 
sbíráním známek. Prohrabával jsem se ba-
biččinými starými dopisy a pohlednicemi 
a vystřihoval z nich všechny zajímavě vypa-
dající známky. A pak jsem narazil na dopis, 
který byl psaný německy a čínsky. To mě 
zaujalo. Když jsem si o svém objevu chtěl 
s babičkou promluvit, řekla mi, abych dal 
dopis zpátky a už ho nikdy nevytahoval. To 
k babiččině povaze nesedělo. O pár dní poz-
ději mi pak dědeček vysvětlil, že dopis nebyl 
dopis a že nebyl v čínštině. Byl to babiččin 
rodný list. A byl v hebrejštině. Řekl mi také, 
abych o tom nikomu neříkal, protože jinak si 
pro mě přijdou. Babička byla židovka 
a máma byla také židovka. Proplakal jsem 
celou noc, protože ze školy jsem věděl, že 
židi jsou zlí. Nejenom že jsou zlí, ale vraždí 
naše palestinské bratry v Libanonu. Byl jsem 
správné komunistické dítě, skvělý student. 
Nechtěl jsem být jedním z nich. A najednou 
jsem jím byl. Dnes onu noc považuji za noc 
své bar micva.

O několik let později, po pádu komuni-
smu, jsem se dozvěděl, že ten rodný list, 
který byl ukrytý mezi starými dopisy, objevil 
děda v jednom archívu, kde dělal genealo-
gický výzkum. Tento konkrétní opis, původně 
vyžádaný v roce 1938, nebyl rodině nikdy 
doručen. Nebydleli už na své původní adrese, 
a tak byl list vrácen příslušnému úřadu, který 
jej vystavil, a byl založen do archívu. Moje 
matka, tehdy kojenec, byla pokřtěná a měla 
jako uprchlík ze Sudet čistě české doklady. 
Rodina se po útěku s Aussigu, čili Ústí nad 
Labem, usadila na druhém konci republiky, 
kde je nikdo neznal, nikdy nepožádala 
o pomoc žádnou židovskou organizaci pomá-
hající uprchlíkům, nikdy se nepřihlásila na 
žádné židovské obci, i když to bylo proti 
platným nařízením. Jediné potravinové lístky 
byly ty, co dostal dědeček – podle norimber-
ských rasistických zákonů árijec. Byl to 
právě dědeček, kdo mi to všechno vyprávěl, 
babička o tom nikdy nemluvila. Zbytek 
života prožila ve strachu, že se přijde na to, 
že ona i její potomci jsou… židé.

Ale co to slovo znamená kromě strachu? 
Co v sobě skrývá židovství kromě nočních 
děsů těsně nad ránem, že přijdou a odvedou 

mě? Jako většinou v mém životě, i tady 
sehrála roli žena, moje kamarádka a spolu-
žačka z gymnázia. Pracovala tehdy jako 
průvodkyně na Starém židovském hřbitově 
v Praze. Já bydlel přesně v místech, kde 
bývalo Židovské město. A tak jsme se 
náhodně potkávali. Jednou mi řekla, abych 
s ní šel na nějakou přednášku, setkání, něco 
židovského, kam se chystala. A tak jsem šel, 
přičemž mě motivovaly spíš půvaby oné 
dívky než očekávání židovského probuzení. 
V soukromém bytě jsem se pak setkal se 
skupinou podobně hledajících duší. Byla 
tam americká zpívající a tančící rabínka, 
která říkala věci, jimž jsem nerozuměl, ale 
zněly velmi duchovně, a také organizátorka 
celé akce, kterou bychom dnes asi nazvali 
šabaton. Skupina si říkala Bejt Simcha. Ten 
večer změnil můj život navždy.

Židovská obec byla přes ulici od našeho 
bytu. Chodíval jsem tam na oběd od doby, 
kdy mi bylo šest. Ne kvůli židovství, ale 
proto, že to byly velmi levné teplé obědy 
a moje máma nerada vařila. O lidech, kteří 
tam chodili, jsem nevěděl nic než to, že mlu-
vili česky s výrazným přízvukem. Ti, kteří se 
pustili do řeči s osamělým klukem sedícím 
nad dětskou porcí oběda, mi vyprávěli, že 
přišli z východu, z míst, kde bývalo Česko-
slovensko, ale teď to je Ukrajina. Také mi 
říkali, že maso není dobré, protože není čer-
stvé – bylo to konzervované maso z Buda-
pešti. Nejednou mi dali nějaké drobné, abych 

dál chodil do košer jídelny a ne jinam, na 
nekošer jídlo. Všechno mi to připadalo příliš 
divné na to, abych chtěl vědět víc. Ale lidé 
v Bejt Simcha byli tak vstřícní a měli tako-
vou chuť se učit – a učit druhé. Nevěděl jsem 
o tom, že Bejt Simcha je „reformní“, zatímco 
lidé na židovské obci jsou „ortodoxní“. 
Anebo že z mé náklonnosti k Sylvii, organi-
zátorce onoho šabatonu, nic nebude. Co 
jsem věděl jistě, bylo to, že mnozí z nás, 
kteří jsme do Bejt Simcha pravidelně cho-
dili, budou ochutnávat oba tyto světy, bez 
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předsudků, nálepkování a rozdělování. My 
všichni jsme byli židé hledající smysl; židé, 
kteří náhle mají svobodu k objevování 
vlastní identity a k učení. Nasávali jsme 
informace ze všech stran, ze všech dostup-
ných zdrojů. Vedle reformních a konzerva-
tivních osobností, které se účastnily jejích 
aktivit, zorganizovala Bejt Simcha i několik 
přednášek rabiho Heršla Glucka, chabadnic-
kého rabína z Londýna, jehož rodina se za 
komunistické éry tajně angažovala v aktivi-
tách na pomoc židovské učenosti za želez-
nou oponou. Rabi Gluck byl – a stále je – 
muž s velkým srdcem, který nikdy neměl 
problém překračovat umělé ideologické 
bariéry, pokud jde o židovské učení. Byli 
jsme naprosto slepí vůči bojům mezi 
různými směry judaismu ve světě. Anebo 
alespoň já jsem byl. Fakt, že Bejt Simcha 
fungovala pod patronátem Světové unie pro -
gresivního judaismu, pro mě nic nezname-
nal. Byl jsem tak vdečný za cokoliv, co jsem 
se tam mohl naučit.

Jednou Bejt Simcha zorganizovala výlet 
do Vídně, aby tu oslavila Vysoké svátky 
spolu s místní reformní komunitou. Až tady 
jsem se poprvé setkal s rozdělováním. 

Reformní nebyli uznáváni oficiální židov-
skou komunitou a slavili svátky v pronaja-
tých prostorách, v nádherném sále plném 
obrazů barokních andělů. My, návštěvníci 
z Čech, jsme mezi sebou dokonce řešili, 
jestli by ty obrazy neměly být zakryté, ale 
nakonec jsme se shodli, že pokud se nebu-
deme modlit směrem k nim, bude to 
v pořádku. Cestou zpátky jsme se zastavili 
v jedné z nově otevřených soukromých 
restaurací v pohraničí a objednali si českou 
specialitu, kterou všichni vegetariáni a ti, 
kteří jedí košer, dobře znají – smažený sýr. 

Museli jsme asi probírat, jestli to je nebo 
není košer, protože chvíli poté, co jsme si 
objednali, přišel k našemu stolu majitel 
restaurace, malý starší snědý muž, a zeptal 
se: „Opravdu tady řešíte, jestli je náš sma-
žený sýr košer?“ Sylvie, jako vždy bez 
bázně, mu řekla, že jsme židé a proto vedeme 
tuhle debatu. „To já jsem taky,“ řekl muž 
smutně. „Dokonce ani mí synové – vidíte je 
tam, obsluhují u stolů – ani ti o tom nevědí. 
Můžete klidně jíst, nechal jsem vyměnit olej, 
než jsme pro vás smažili sýr a hranolky. 
Jsem tak rád, že jsou tady pořád ještě nějací 
židé.“ Tahle historka vystihuje intenzitu 
počátku devadesátých let pro mnoho čes-
kých židů, kteří se sami sebe ptali, jestli se 
ke svému židovství otevřeně přihlásit, anebo 
se dál skrývat – pravděpodobně už napořád.

Česká veřejnost byla vždy fascinována 
mysteriózním, často stereotypizujícím obra-
zem židů. Maharal, česky nazývaný rabi 
Löw, a jím stvořený umělý člověk Golem 
tvoří nedílnou součást romantických čes-
kých národních pověstí. Franz Kafka se stal 
další ikonou této mystiky. V devadesátých 
letech se o židech v Čechách a na Moravě 
vždy mluvilo v minulém čase, jako o něčem, 

co zmizelo, když bylo pražské Židovské 
město koncem 19. století srovnáno se zemí, 
anebo během druhé světové války, prostě 
o něčem, co je dávno pryč. Sentimentální 
mediální posedlost těmito exotickými stvo-
řeními z minulosti podnítila vlnu zájmu, 
která postupně převrátila místní stereotypní 
obrázek „žida“ vzhůru nohama. „Žid“ už 
nebyl nepřítel, hrabivé stvoření cizí českému 
národu ani podlý sionistický konspirátor 
z komunistické propagandy. Podle nového 
stereotypu byli všichni židé nejen úspěšní 
a bohatí, ale také moudří, chytří, dobří, 

hodní obdivu a napodobování. Krátce před 
pádem komunismu posunula popová sku-
pina Oceán a později její pokračovatelka 
Šalom tuto fascinaci židy, kabalistickými 
symboly a Davidovou hvězdou na úplně 
novou úroveň. Být židem se stalo módou, 
vlastně trendem pop kultury. Někteří se 
domnívali, že taková veřejná prezentace 
židovských symbolů je pro židy dobrá; 
někteří si mysleli, že je to pro židy špatné 
a zejména že je to špatné pro autentický 
judaismus.

V Bejt Simcha jsme je měli také: holky 
a kluky ověšené Davidovými hvězdami, 
kteří si měnili jména na Sára, Moše nebo 
Ráchel, aby si připadali zajímavě, učili se 
hebrejsky, milovali Izrael. Někteří měli 
komplikovanou rodinnou historii skrývání 
židovského původu, ale mnozí si prostě 
vymysleli vskutku bizarní příběhy, které by 
z nich udělaly židy, kdyby dávaly alespoň 
trochu smysl. To vše jen proto, aby získali 
přístup do společenství, které vnímali jako 
exkluzivní klub vyvolených. Snad to bylo 
právě vlivem černě oděných šalomistů anebo 
z prosté potřeby porozhlédnout se někde 
jinde, že jsem postupně opustil Bejt Simcha 
a vrhnul se do aktivit Československé unie 
židovské mládeže.

Původně založená dětmi těch židů, kteří 
měli dost odvahy být židy i za komunismu, 
Unie mládeže, nebo prostě jen „Unie“, jak 
jsme říkali, byla neformálním sdružením, 
které pravděpodobně nadělalo hodně vrásek 
oficiálním strukturám židovské obce. Tito 
mladí lidé, kteří nic neznali a možná ani 
nebyli židy podle halachy, se najednou začali 
něčeho dožadovat: vzdělávání, inkluze, 
účasti na obecních aktivitách. A dostalo se 
jim podpory ze zahraničí: od Jointu (Ameri-
can Jewish Joint Distribution Committee, 
JDC) a od skupin českých emigrantů. Svě-
tová unie židovských studentů vyslala areva, 
mladého Izraelce, aby začal mladé českoslo-
venské židy vzdělávat. Vedení obce, které 
původně počítalo s tím, že judaismus 
pokojně vymře s nimi jako poslední gene-
rací, přijalo existenci mládeže a zdráhavě 
poskytlo prostory pro pravidelná setkání 
Unie. Dělaly se výlety, semináře a letní 
tábory. A ze mě se stal mládežnický židov-
ský vůdce. Od roku 1992 jsem byl také 
redaktorem Chochmesu, měsíčníku, který 
Unie vydávala. Při zpětném pohledu musím 
uznat, že polovina jeho obsahu nebylo nic 
jiného než nepříliš důkladně zahalené zprávy 
o randění a jiné drby.

Rok 1992 přinesl českým Židům další 
velkou změnu. Do úřadu nastoupil nový 
rabín: Karol Sidon, bývalý disident, který 
neměl žádné vazby na temnou, komunistic-
kou minulost. Podle informací, které jsme 
v Unii dostali, byl jedním z nás, duší hleda-
jících smysl; žid po otci, který bude určitě 
mít pochopení pro problémy lidí, kteří 
nevyhráli v loterii židovskou matku, což 
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bylo v postkomunistickém Československu 
tak běžné. Tohle jsem tehdy napsal do 
Chochmesu:

Těšil jsem se na inauguraci, i když začí-
nala tak brzy ráno a na tak chladném místě, 
jako je Staronová synagoga. Koneckonců to 
byla velká událost i pro někoho tak asimilo-
vaného jako já. Karol Sidon by měl po své 
inauguraci do funce pražského rabína 9. lis-
topadu převzít i povinnosti zemského rabína 
Čech, Moravy a Slezska… Po slavnostních 
proslovech se podával oběd. Ryba byla pře-
solená a plná kostí, ale stejně bylo šokující, 
kolik jídla zůstalo na stolech netknutého. 
Možná proto, že většina diplomatů a vý -
znamných hostů už tou dobou odešla, a tak 
byl najednou přebytek obědů. Obědem inau-
gurace skončila a my jsme se mohli vrátit 
k našim každodenním starostem. Věřím, že 
nový zemský rabín nám bude při jejich 
řešení nápomocný, slovem i skutkem.1

Nemohl jsem se mýlit více. Rabín Sidon 
začal budovat umělý židovský svět svých 
vlastních snů, a ne funkční komunitu pro 
Prahu nebo celou zemi. Otevřeně dával 
přednost konvertitům bez židovského pů-
vodu, kteří nic nezpochybňovali a do  slovně 
lpěli na jediné interpretaci zákonů Tóry, před 
potomky židovských rodin, kteří se pořád na 
něco ptali, pobožnost jim přišla směšná 
a trvali na udržování mnohovrstevné iden-
tity, s níž vyrostli. Pro Sidona a jeho násle-
dovníky měla agresivní demonstrace striktně 
ortodoxní religiozity přednost před vším 
ostatním. Někteří konvertité se účastnili 
nevyhlášené, ale urputné soutěže o to, kdo je 
ortodoxnější, přičemž se chovali povýšeně 
a obtěžovali většinu tehdy aktivních členů 
obce.

Ve své roli židovského mládežnického 
lídra se cítím čím dál tím víc jako někdo, kdo 
už přes rok chodí s ošklivou, hloupou a zlou 
holkou, ale nedokáže se s ní rozejít. Protože 
na ní vždycky dokáže najít něco pozitivního. 
Občas, v noční tmě, po láhvi vodky, vypadá 
krásně, občas jsem rád, že zná praotce 
Čecha, a někdy mě zaplaví štěstí, že mě 
večer, než jsme šli spát, nezbila. A tahle 
holka je ta naše současná československá 
židovská identita.

Tak začínal můj jediný sionistický článek 
pro Chochmes, v němž jsem propagoval 
okamžitou aliju, a to proto, abychom nepře-
nášeli diasporní traumata našich rodičů 
a prarodičů na další generaci. Zralejší čle-
nové Unie mě pokárali, že můj text je jen 
hromada frází a propagandistický blábol; 
říkali, že se nemusíme rozhodnout, kde 
budeme žít, na celý život. Můžeme být 
šťastní kdekoliv, kde se nám to líbí, a přesu-
nout se kamkoliv jinam ve chvíli, kdy se 
nám tam líbit přestane. Nemusíme dělat 
taková těžká rozhodnutí, jaká museli dělat 

1 Chochmes (měsíčník Československé unie 
židovské mládeže) 1, č. 3, str. 10.

naši rodiče. Máme svobodu. A všechno 
ostatní jsou jen výmluvy a lenost.

V mém životě byla i náboženská epizoda. 
Jednu dobu jsem měl pejzy, nosil cicit 
a každé ráno chodil do Staronové synagogy 
motat si tefilin. Po modlitbě jsme studovali. 
Našimi učiteli byli starší muži z Podkarpat-
ské Rusi, kteří vyrůstali v tradičních, jidiš 
mluvících rodinách nejvýchodnější provin-
cie Československa a po válce se přestěho-
vali do Čech. Hlavním učitelem byl pan 
Grünberger, který si byl bolestně vědom 
toho, co se s komunitou pod Sidonovým 
vedením děje. S velkou nadějí se upínal na 
každého, kdo sdílel autentickou potřebu zpo-
chybňovat tradice, snažil se vybojovat si 
identitu se všemi sentimenty, obavami 
a nejistotami, s nimiž on sám musel také 
bojovat. Kantor Feuerlicht mě rád volal 
k Tóře zdvojenou podobou mého příjmení: 
vždycky se chechtal, když mě vyvolal jako 
Šmoka Šmoka. Tito muži byli zbožní, ale 
uvnitř. Svou zbožnost nemuseli manifesto-
vat navenek, což byl často případ nových 
konvertitů. Tito pánové neměli problém 
s patrilineárními Židy ani s těmi, kteří se 
označovali za reformní. Často sami porušili 
pravidla, jeli ze šabatové bohoslužby domů 
metrem, netrvali na tom, aby každý kousek 
jídla měl na sobě košer razítko. Teprve dnes, 
když o tom zpětně přemýšlím, si dokážu 
představit, jak bolestné pro ně muselo být, 
když ztráceli mladé ze židovských rodin 
a místo nich viděli přicházet lidi bez sdílené 
minulosti a rodinné historie. Pořád mi 
všichni chybí – oni i jejich nenucená 
autentičnost.

Sidonova snaha o vytvoření exkluzivně 
ortodoxní komunity oproti přání většiny 
pražských i českých Židů nebyla prvním 
takovým pokusem. Těsně po válce někteří 

z nových přistěhovalců z Podkarpatské Rusi 
zjevně pojali podobnou myšlenku zbavit se 
českých „nežidovských židů“. Rabi Samuel 
Freilich, který byl až do komunistického 
převratu jejich představitelem, napsal ve 
svých pamětech:

Obnovení tradičního židovského života 
v Čechách a na Moravě uráželo asimilované 
československé židy v Praze, kteří tento 
vývoj považovali za známku návratu ke kul-
tuře ghetta. Asimilovaní židé dokonce zvažo-
vali, jak se těchto nevítaných přistěhovalců 
zbavit. Když jsem si uvědomil závažnost této 
situace, varoval jsem prezidenta pražské 
asimilované židovské komunity, že brzy my, 
podkarpatští židé, převezmeme vedení celé 
obce. To nebyla planá výhružka.

Přidal ještě pár tvrzení, která prostě 
nebyla pravdivá, jako třeba to, že teprve po 
příchodu jeho soukmenovců „byla v Če-
chách a na Moravě zavedena košer porážka, 
která tu byla neznámá už téměř sto let. Byly 
postaveny synagogy, rituální lázně a nábo-
ženské školy, byli najati funkcionáři, včetně 
rabínů“2.

Kvůli Sidonově ortodoxii a nevstřícné 
povaze oficiální židovské obce, tradičně 
jediného reprezentanta všech místních židů 
vůči státním institucím, se Praha a její židé 
stali hračkou v rukou nejrůznějších rabínů 
z celého světa, využívajících velkohubá tvr-
zení o útisku reformistů a nedostupnosti 
rituálních služeb pro všechny ke svým vlast-
ním fundraisingovým aktivitám na Západě. 
Ale i tyto často čistě výdělečně motivované 
zahraniční chiméry se v Praze štěpily a sou-
peřily mezi sebou, každá větev západního 
judaismu se snažila založit ve městě svoji 

2 The Coldest Winter: The Holocaust Memoirs of 
Rabbi Samuel Freilich, New York, 1988, str. 83–84.
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oficiální reprezentaci a ulovit těch pár aktiv-
ních židů, kteří tu ještě zbyli. Kolem roku 
2000 jsem rád šokoval zahraniční návštěv-
níky prohlášením, že v Praze máme víc 
rabínů než židů. Pocity odcizení a vzájemné 
nenávisti mezi různými uskupeními narůs-
taly, až nakonec propukla skutečná židovská 
válka, maskovaná jako konflikt mezi těmi, 
kteří se označovali jako ortodoxní, a těmi, 
kdo používali označení reformní, liberální 
nebo konzervativní. Ve skutečnosti to bylo 
všechno o osobních frustracích a závisti, od 
pádu komunismu často potlačované; o hladu 
po moci – a touze po bohatství obce. Skuteč-
nost, že Chabad zastupoval v této špinavé 
bitvě reformní stranu, hovoří za vše. 
Pomluvy a zákeřné osobní útoky byly na 
denním pořádku a úroveň, které dosáhla 
antisemitská rétorika v diskusích poté, co se 
vnitřní židovské spory dostaly do veřejných 
médií, byla šokující. Nakonec nikdo nezískal 
a všichni prohráli.

Rabín Sidon, jádro problému, sebe-
středný muž, jehož jednání bylo ve skuteč-
nosti diktováno rabíny z Izraele, tedy bez 
pochopení či empatie pro situaci v Praze, 
zůstal ve všech svých úřadech, jeho přístup 
a chování se v podstatě nezměnily. Orto-
doxní menšina dále vnucovala většině tra-
dice, které byly místním tak cizí. Liberální 
kongregace vyšly z boje posílené. Fakt, že 
Bejt Simcha byla vždy otevřená přednášejí-
cím všech ideologických směrů, konzerva-
tivním i ortodoxním rabínům, včetně Sidona 
a jeho žáků, mohl sehrát svoji roli, protože 
tento otevřený přístup přitahoval mnoho 
demotivovaných a naštvaných členů obce, 
kteří odmítali vzdát se vlastní identity tím, že 
si zvolí jedinou stranu. Konzervativní kon-
verze u rabína Hoffberga se staly možnou 
volbou pro mnohé patrilineární Židy. V Ně-
mecku začal studovat mladý muž, který by 
se mohl stát prvním českým reformním 
rabínem ze židovské rodiny. Situace v židov-
ské škole, která byla jednou z rozbušek 
konfliktu, se konečně stabilizovala a nová 
generace studentů začala svou cestu objevo-
vání toho, co to znamená být Židem. Bohu-
žel mnohé pomluvy vypuštěné oběma stra-
nami tu s námi zůstaly a začaly žít vlastním 
životem. Týden, kdy se Chabad pokusil 
převzít Staronovou synagogu, vešel do míst-
ních židovských dějin jako historicky druhý 
okamžik, kdy zde byly přerušeny pravidelné 
bohoslužby: předtím se to stalo jenom 
v době holocaustu.

Roky běžely. Nový mladý rabín, ještě 
ortodoxnější než Sidon, se stal vrchním 
pražským rabínem. Mnozí ze Sidonem stvo-
řených ortodoxních militantů už mezitím 
nejsou Židé, často se vrátili ke své původní 
náboženské identitě a žijí jako typičtí Češi, 
jejichž minulost je okořeněna exotickou 
židovskou epizodou. Někteří se odstěhovali 
do Izraele, další odpadli po rozpadu nevyda-
řených sňatků z rozumu, v nichž sami sebe 

nutili vytvářet náboženské rodiny založené 
spíš na nereálných snech než na skutečné 
identitě. Ale jiní zůstali a tvoří současné 
vedení pražské židovské obce. Na Limmudu 
2015, dvacet šest let po pádu komunismu, si 
nová generace mladých ze židovských rodin 
opět musela vyslechnout staré obvinění, že 
vlastně nejsou židé. Komplex méněcennosti 
vede některé konvertity k rigiditě hodné těch 
nejextrémnějších židovských sekt. Většina 
českých židů nechce mít s takovou obcí nic 
společného a často dává přednost tomu, 
nijak se nezapojovat. Jsou otrávení a una-
vení z neustálého boje s ortodoxními dog-
maty a zároveň cítí odcizení způsobené 
nenávistí, kterou často vyjadřují anti-
-ortodoxní hnutí, která sem jsou úplně stejně 
uměle importována. Chtěli by být prostě jen 
českými židy, neorganizovanými a neregist-
rovanými, žít podle svých židovských tradic 
soukromě, sami pro sebe, ne pro veřejnou 
prezentaci.

Co tedy vzešlo z mého pátrání po tom, co 
to znamená být Židem? Umím předstírat, že 
čtu opravdu rychle hebrejsky. Umím žít ve 
velmi tradiční domácnosti. Vím, co by se 
mělo a co se nesmí dělat, ale nerozčílím se 
v sekulární domácnosti, kde se nedodržuje 
nic. Mám ortodoxní i sekulární přátele 
a všichni se spolu cítíme dobře. Mám skle-
něné talíře a zásobu košer masa a patřičných 
hrnců, abych je mohl všechny hostit. Respek-
tuji nežidovské manželky svých přátel, které 
odmítají zahodit vlastní identitu kvůli hře na 
zbožnost, která by je nutila lhát a popírat 
sebe sama. Mám rád své kamarády konver-
tity, kteří nepoužívají judaismus a nábožen-
ství jako hůl, s níž bijí druhé. Setkáváme se 
při různých příležitostech. Mezi námi, přá-
teli a známými z dob staré Bejt Simcha 
a Unie, jsme všichni jedna rodina, navzdory 
všem importovaným rozdělením a zvenčí 
vnucené nenávisti. Na rozdíl od velké vět-
šiny současných členů obce my máme něco 
společného: společné hodnoty, společnou 
minulost, včetně vzpomínek na časy hoř-
kých vnitřních bojů, kdy jsme často stáli na 
opačných stranách. My jsme skutečná komu-
nita, uvnitř i mimo oficiální židovskou obec. 
Jsme takoví, jací jsme. Rozhodli jsme se, že 
chceme být spolu, se všemi našimi rozdíly. 
Je v pořádku lišit se od sebe a dál hledat, 
nikdy se nepřestat ptát. A co je hlavní – 
nepotřebujeme žádné organizace, členství 
ani nálepky k ničemu z toho, co se rozhod-
neme společně dělat. Jsme čeští Židé. A jsme 
na to hrdí.

◗ Martin Šmok je filmový dokumentarista, badatel 

v oblasti moderních dějin, kurátor a konzultant 

USC Shoah Foundation. Převzato z časopisu 
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Původní myšlenka byla jednoduchá: 
vytvořit příležitost pro společné setkává-

ní napříč různými skupinami a denominace-
mi. Pro společné setkávání u šabatové veče-
ře. A udělat to tak, aby setkání nepořádala 
žádná konkrétní skupina, takříkajíc na neut-
rální půdě.

Tento nápad měl americký kandidát 
reformního gijuru Jeffrey Ditmars-
-Montefore, mezi účastníky zvaný krátce 
Jeff. Na jaře proto založil facebookovou 
skupinu Chewish (spojení angl. chew – 
žvýkat a Jewish – židovský). Jednou 
měsíčně se zde objeví pozvánka na udá-
lost, Shabbat Potluck.

Setkání se sice konají v restauraci, 
vegetariánské jídlo i nápoje si ovšem 
účastníci přinášejí a platí jen za pronájem 
stolu (při účasti patnácti lidí přibližně 50 
Kč na osobu). Každý si s sebou přináší 
i svá témata. Nikdy se předem neví, jestli 
při hovoru převládne čeština nebo 
angličtina.

„Nemám rád, když je program předem 
připravený,“ říká k tomu Jeff. „Samo-
zřejmě, slavit šabat znamená dodržovat 
určité tradice: zapálení šábesových sví-
ček, kiduš nad košer vínem, požehnání 
nad chalou. Ale jinak je program volný. 
K dodržování tradic patří i to, že se na 
stránce skupiny nesdílejí fotografie 
z událostí.“

Jeff se s judaismem seznámil v pro-
středí newyorkských potomků východo-
evropské migrace a v létě chce proto 
uspořádat tradiční kumsitz, posezení 
s hudbou a společným zpěvem. „Možná 
se to podaří spojit s táborákem,“ dodává.

Zatím není jasné, jakou dynamiku 
dostane Chewish v následujících měsí-
cích. Je příkladem celosvětového trendu 
neformálních židovských aktivit, které se 
pravděpodobně budou stávat čím dál 
výraznějším prvkem náboženského a kul-
turního života napříč obcemi a synagogál-
ními sbory. V jistém smyslu jsou demo-
kratičtější – výraznými aktéry se v nich 
mohou stávat „tatínkovci“, lidé „jen“ 
s právem návratu nebo právě kandidáti 
konverze; rozhodne to, zda o ně v čím dál 
bohatší nabídce nejrůznějších eventů 
bude zájem, zda dokáží zaujmout, pobavit 
a umožnit navazování dalších kontaktů.

◗ rjw 

Židovské 
potlachy
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O víkendu 13. až 15. května jsme si 
připomněli dvě smutná výročí spo-
jená s holocaustem a nacistickým 
terorem. Jedno se týkalo nechvalně 
proslulého koncentračního tábora 
nacházejícího se svého času ve sta-
robylém severočeském městečku 
Terezín. Toto místo nemusíme bez 
pochyby dlouze představovat, neb 
jsme se o něm všichni učili na ško-
lách, přečetli o něm spoustu knih, 
viděli nepočítaně televizních doku-
mentů. Řada z nás osobně navštívila 
místní muzeum a památník, oba 
vzorně udržované stejnojmennou 
státní příspěvkovou organizací spa-
dající pod ministerstvo kultury.

Ti informovanější možná zaslechli i to, že 
u příležitosti jeho osvobození rudou 

armádou se každoročně třetí neděli v květnu 
koná tryzna za jeho oběti. Akce to bývá 
honosná, svým programem i průběhem 
poplatná významu události, na niž odkazuje. 
Ani letošní ročník terezínského memoriálu 
nebyl žádnou výjimkou. I letos proběhla 
tryzna velkolepě za účasti mnoha osobností, 
českých i zahraničních, civilních i vojen-
ských, oficiálních vládních reprezentantů 
i naprostých „soukromníků“. Vlály vlajky, 
hrála hudba, dlouze se řečnilo. Údaje čtená-
řům Maskilu jistě důvěrně známé, možná až 
banální, proč je tedy do úmoru opakovat?!

Povězme si něco nového, podstatně méně 
„profláknutého“.

Povězme si o zapomenutém nebo možná 
i trochu záměrně opomíjeném místě lid-
ského utrpení, které se nachází na malebném 
jihočeském venkově poblíž Písku mezi ves-
ničkami Lety a Mirovice. Místě bývalého 
sběrného tábora, jímž prošla většina původ-
ních českých Romů a na jehož území stojí 
dnes velkokapacitní vepřín. I tam se onou 
dobou uskutečnila jistá tryzna. Tryzna 
v porovnání s tou první až směšně skromná. 
Účastnilo se jí jen několik potomků přeži-
vších, pár aktivistů a antifašistů a také tým 
dokumentaristů z Německa.

Byli jsme na obou tryznách! A nemů-
žeme se zbavit dojmu, že ta letská byla i přes 
svou nedobrovolnou skromnost podstatně 
důstojnější. Vysvětlení prozatím odložme na 
později, napřed pár základních informací!

Tábor, který byl v Letech už za druhé 
republiky založen, sloužil původně jako 
kárný a byli zde internováni kriminální vězni 
a tzv. asociálové, kteří byli nasazováni na 
práci u místních sedláků, na obecních 

pozemcích a mimo jiné i na schwarzenber-
ských državách. V červnu roku 1942 byl 
původně pracovní tábor přeměněn na cikán-
ský a začaly sem být sváženy celé rodiny 
českých Romů, v té době převážně kočov-
ných. Na Moravě sloužil tomuto účelu 
podobný tábor v Hodoníně u Kunštátu, 
v němž skončila většina usedlých Romů 
z moravských osad.

Lety byly, na rozdíl od jiných zařízení 
tohoto typu, spravovány nikoliv německým 
personálem, ale českými četníky. Snad i díky 
tomu zde scházela pověstná německá preciz-
nost a celý tábor byl veden spíše chaoticky, 
což vedlo k tomu, že dodnes chybí přesné 
informace, kolik osob tudy celkem prošlo 
a kolik zde skončilo své životy. Mluví se 
o stovkách, ale i tisících obětí, o konečném 
počtu se přou historikové i amatéři. Jisté ale 
je, že o necelý rok později v něm v důsledku 

katastrofálních hygienických podmínek pro-
pukla epidemie tyfu, která nakonec vedla 
k uzavření tábora a deportaci většiny jeho 
obyvatel do Osvětimi.

Po válce, navzdory mezinárodním doho-
dám, které tehdejší Československo pode-
psalo, a které měly zaručit, že bývalé nacis-
tické internační tábory budou ponechány 
a udržovány jako upomínka na válečné zlo-
činy, byly „Lety“ srovnány se zemí a na 

jejich místě v sedmdesátých letech posta-
vena prasečí farma. A to i přes důrazné pro-
testy tehdejšího svazu Cikánů -Romů.

Hodonínu u Kunštátu se nevedlo lépe. 
Budovy, v nichž se kdysi tísnili vězni, poz-
ději sloužily jako rekreační centrum pro 
pionýry. Romskému muzeu v Brně se však 
již podařilo tento pozemek vykoupit a plá-
nuje ho postupně přeměnit na pietní území.

A jak je tomu v Letech? Nenápadné 
pietní místo bylo vybudováno v devadesá-
tých letech asi kilometr od bývalého tábora 
a v současnosti slouží hlavně politikům 
a funkcionářům, kteří se u něj jednou ročně 
scházejí při oficiální tryzně, rušeni zápa-
chem prasečích exkrementů. Oběti a jejich 
potomci však už za minulého režimu dávaly 
přednost vzpomínání na skutečném místě 
genocidy, poblíž zadní brány vepřína. 
Posledních několik let se tam společně schá-
zíme i my, členové česko -romského sdružení 
Konexe, které se, krom jiného, dlouhodobě 
zasazuje o odstranění onoho vepřína, 
důkladný průzkum jeho okolí a samozřejmě 
také o to, aby zde jednoho dne namísto něj 
stál důstojný památník holocaustu českých 
Romů. Pořádáme za tímto účelem četné akce 
a především si tu každého šestnáctého 
května pravidelně připomínáme letské oběti.

Naše letošní amatérská pieta začala už 
v pátek návštěvou hřbitova v nedalekých 
Mirovicích, místě posledního odpočinku 
několika desítek romských dětí, z nichž 
mnohé se narodily přímo v táboře. Počasí 

červen/červenec 2016

➤

O chudé a bohaté tryzně

V průběhu terezínské tryzny připomněli aktivisté, že jsou u nás i jiná pietní místa a že byly i jiné oběti.

Skromný a nepříliš navštěvovaný památník v Letech – rekonstrukce ubikace s několika informačními tabulemi 
a model tábora. Skutečný tábor stál ale o několik stovek metrů dál, tam, kde dnes stojí vepřín, jehož zápach vás 
zde provází na každém kroku. (foto: Kateřina Weberová)
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zamyšlení

nám zoufale nepřálo a my jsme během pár 
okamžiků promokli až na kost, ani to však 
v nejmenším nezlomilo naše odhodlání. 
Položili jsme tedy květiny a rozžali svíce 
u místního památníku.

Sobota už se nesla ve znamení blížícího 
se léta. Nebe bylo azurové, slunce příjemně 
hřálo a my jsme se, přesně dle plánu, vydali 
k západní straně vepřína. I tam zaplály svíce 
a objevily se květiny. Navíc ještě zazněly 
modlitby v češtině i romštině následované 
minutou ticha za zemřelé, nechyběla ani 
romská vlajka a také mírně kontroverzní 
česko -romská vlajka, dílo umělce Tomáše 
Rafy. Pak jsme se vydali na komentovanou 
prohlídku okolí bývalého tábora, tzn. sou-
časného vepřína.

Přestože nedisponujeme bohatými rozpo-
čty velkých státních či neziskových organi-
zací, poctivě jsme se snažili, aby naše pieta 
byla co nejpietnější, i když se, vzhledem 
k našim omezeným možnostem, skládala jen 
z několika kytic, hřbitovních svíček a sku-
pinky svolných lidskoprávních aktivistů. 
Ovšem z toho, co zpočátku vypadalo jako 
náš velký hendikep, se nakonec trochu pře-
kvapivě vyklubala zásadní přednost!

Právě pro svůj komorní ráz, pro všeo-
becně nízké povědomí o romském holo-
caustu a snad i jakousi mediální nevděčnost 
celé letské kauzy mezi nás nepřišel nikdo, 
kdo by s myšlenkou a významem naší snahy 
nesouzněl a dostavil se pouze z povinnosti. 
Ani nikdo, kdo by se pokoušel strhávat 
pozornost na svou vlastní osobu a zneužít 
mediální pokrytí k politické sebeprezentaci. 
A už vůbec nepřipadalo v úvahu, aby se 
mezi pozůstalými a jejich sympatizanty 
vyskytl kdokoliv, kdo by se pokoušel zde, na 
místě nezměrného utrpení i krutosti, hlásat 
nenávist k lidem na útěku před válkou, jako 
se to přihodilo v neděli 15. května 
v Terezíně.

Zde máme pochopitelně na mysli onen 
nechvalně proslulý projev pana Jaroslava 
Vodičky, předsedy Českého svazu bojovníků 
za svobodu, který z nějakého důvodu dospěl 

k závěru, že terezínský memoriál za oběti 
nacistického teroru je událostí vhodnou 
k tomu, aby na ní přednesl prakticky všechny 
známé předsudky spojené s aktuální tzv. 
„uprchlickou krizí“. Mnozí čtenáři bezpo-
chyby vzpomenou na text, který byl zveřej-
něn na stránkách svazu, i vlnu kritiky, která 
se na po tomto excesu vzápětí snesla na 

osobu řečníka. My jsme měli tu pochybnou 
čest dozvědět se o něm nikoliv z médií, 
nýbrž vychutnat si ho tak říkajíc naživo. To 
proto, že po skončení naší privátní letské 
tryzničky jsme si to namířili také do Tere-
zína. Samozřejmě jsme měli v úmyslu vzdát 
čest tamním obětem a zároveň jsme toužili 
napravit takové malé pochybení, o němž 
jsme přesvědčeni, že se ho dopustilo vedení 

památníku, když v tradičním vlajkořadí 
reprezentujícím národy obětí opomenulo 
vlajku romskou. Náš vlajkonoš ji obětavě 
pozvedl a nechal hrdě zavlát nad hlavami 
účastníků. S povděkem přijímáme, že jsme 
letos měli k tomuto činu pozvání a svolení 
přímo od ředitele památníku. Prostě, vše se 
zdálo být perfektní!

A pak promluvil pan Vodička a my jsme 
se nestačili divit! Naslouchali jsme jeho pra-
podivnému projevu a tázali se sami sebe 
i mezi sebou navzájem, jak máme důstojně 
uctít oběti válečných hrůz v okamžiku, kdy 
člověk zaštiťující se bojem za svobodu, haní 
lidi prchající před válečnými hrůzami. Jak je 
možné zpochybňovat právo na azyl na místě, 
na němž zahynuly tisíce lidí, kteří možná 
mohli žít, kdyby jim evropské mocnosti toto 
právo poskytly včas a v odpovídající míře. 
(Například Velká Británie v předvečer války 
přijímala jen ty židovské děti, které měly 
sponzora garantujícího hradit jejich pobyt. 
Což je ale, na druhou stranu, pořád více, než 
pro válečné uprchlíky Británie činí dnes.) 
Jak to, že na místě, kde tolik lidí trpělo kvůli 
rasovým a náboženským stereotypům, ofici-
ální řečník pronáší teze plné předsudků až 
podezřele povědomých. Kdy jen židozednář-
ské spiknutí, v dávné minulosti tak popu-
lární, nahradil spiknutím islámským. Po-
suďte sami!

Skupina rafinovaných a mistrně zorgani-
zovaných olivově snědých cizáků podiv-
ného náboženského vyznání intrikuje 
s cílem zničit a porobit si úžasnou evrop-
skou civilizaci. Také vám to něco připo-
míná? Zkrátka, přes všechnu okázalou vzne-
šenost byla pietní atmosféra nenávratně 
ztracena. Všechna čest vrchnímu zemskému 
rabínovi Karolu Sidonovi, že se pokusil situ-
aci alespoň zachránit svým improvizova-
ným, ale nesmírně trefným projevem, 
v němž připodobnil soudobé (převážně) 
islámské uprchlíky se středního východu 
k Židům prchajícím před holocaustem.

Nicméně ona neblahá slova byla už neje-
nom vyřčena, jejich autor si na nich navíc 
nadále velmi zarytě trvá. Staví se dokonce 
do role jakéhosi lidového hrdiny, který 
odvážně pronesl něco, co si myslí všichni. 
Nemáme v úmyslu přít se s panem Vodičkou 
o významu pojmu „odvaha“. Za takových 
okolnosti ztrácí smysl tryzna samotná 
i záměr prezentovat na ní romskou vlajku. 
Terezín je sice, na rozdíl od letského vepřína, 
památníkem o jakém jsme my, proromští 
aktivisté, vždy snili. Důstojný, s náležitým 
financováním i dbalou správou. Přesto dopo-
ručujeme účastnit se příště raději tryzny 
v Letech. Puch stoupající z větracích věží 
vepřína možná nakonec není tak zlý, jako 
puch šířený novodobými protiuprchlickými 
a protiislámskými organizacemi, byť máme 
podezření, že oba vyvěrají ze stejného 
zdroje.

◗ Rosa Bauerová, foto: archív autorky

sivan/tamuz 5776

➤

Vedle vlajek nesených v oficiálních procesích zavlála 
letos v Terezíně i romská vlajka.

Na rozdíl od setkání v Letech bývá terezínská tryzna velmi okázalá.
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V českých zemích je několik stovek 
dochovaných židovských hřbitovů, 
jejichž prostředí – z různých pří-
čin – přitahuje řadu lidí. Obdivu-
jeme specifickou atmosféru, tvaro-
sloví ná hrobních kamenů, jejich 
reliéfní výzdobu i květnatý styl 
epitafů (pakliže jim rozumíme). Je 
až s podivem, jak málo víme o jejich 
tvůrcích – kamenících a těch, kdo 
epitafy koncipovali.

Odborná literatura téma odbývá stručně: 
náhrobky nebyly dílem jen židovských 

kameníků, je na nich často patrný vliv míst-
ního lidového umění. Nic víc. Často je 
návštěvníkům hřbitovů zřejmé, že určitá 
kamenická dílna produkovala macevy pro 
široké okolí. To je případ židovské firmy 
Stein z Batelova na Vysočině, případně 
brněnského kameníka Friedenthala a firmy 
Löwenstamm a Spitz. Ale signatury výrobců 
se objevují právě až u moderních, haskalo-
vých náhrobků. Lokalizace dílen ve starším 
období, zdroje materiálu, technologie opra-
cování, tesání nápisu podle autorské předlo-
hy – to je velká neznámá.

Najdou se však ojedinělé výjimky. Na 
hřbitově ve východočeském Vamberku se 
nachází vcelku skromný náhrobek s nápisem 
v češtině a hebrejštině: Jzak Weil / býv. mistr 
kamenický / v Táboře / nar. dne 12. září 1812 
/ zemřel dne 20. září 1897. Překlad J. A. 
Haidlera: Zde uložili věrného sofera a vzác-
ného člověka, váženého / Jicchoka Weila / 
odešel do svého světa 27. dne měsíce elul 
roku 657 malého počtu / Ve svém srdci cho-
val bázeň B -ží / miloval cedakot a ryzost / 
zaséval milosrdenství a jeho zbožím byla 
Věrnost / rohové jeho spravedlnosti se třpytí 
jako hvězdy, budiž mu na Výsostech čest 
a sláva.

Nevíme jistě, kde se Jicchak Weil narodil, 
zda v Radeníně u Tábora, kde strávil velkou 
část svého života, nebo jinde, kde jeho otec 
Lejb jinak Leopold Weil vykonával funkci 
rabína či učitele. V matrice jeho jméno nena-
jdeme, ale sčítací operát uvádí jako rodiště 
Radenín (s datem 16. 9. 1812). Matka se 
jmenovala Marie, děd Moše. Není tedy 
jasné, patřil -li do rodu radenínských Weilů, 
z něhož vzešli rabín, dva šámesové a učitelé. 
Rabi Lejb i matka zemřeli v Radeníně 
v polovině třicátých let 19. století. (Oficiál-
ním rabínem obce byl tehdy Leopold Frank 
1751–1842.) Každopádně se Jicchak narodil 
do rodiny učence, a to jej v mládí formovalo. 
Snad i studoval na některé ješivě.

Vyučil se však pro Žida netypickému 
řemeslu – kamenictví. Musel s velkou prav-
děpodobností vstoupit do některého, patrně 
křesťanského kamenického cechu (ten býval 
často součástí sdruženého cechu stavebních 
řemesel), v němž se vypracoval od učedníka 
přes tovaryše až na mistra. (Větší počet 
uměleckých řemeslníků, kteří mohli být 
cechovně organizováni, můžeme předpoklá-

dat v pražském ghettu.) Ve čtyřicátých letech 
je prokazatelně přítomen v Radeníně. Od 
roku 1847 je v matrikách zaznamenáván 
jako mohel, tedy ten, jenž provádí obřízku 

osmidenních chlapců. Mohelem musel být 
zbožný Žid. Původně za svou práci ani 
nemohl pobírat odměnu, protože se jednalo 
o micvu. Jicchak Weil byl uvyklý hrubé 

červen/červenec 201610

Kameník 
Jicchak Weil a jeho dílo

Běleč, náhrobky manželů Lüftschitzových.

Pacov, náhrobky levity Josefa Müllera (vlevo) 
a Eleonory Králové (vpravo).

Pacov, náhrobek levity Mendla Mellera, pravděpodobně Weilovo dílo.

➤
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historie

dřině, stejně jako jemné práci „zkoušeného 
operatéra“.

A do třetice: jak napovídá jeho epitaf, byl 
Weil snad rovněž soferem – písařem, sepisu-
jícím svitky Tóry, texty do tfilin, mezuzy, ale 
třeba i megilat Ester, svatební smlouvy… 
Pro hovoří zmínka radenínského rodáka, 
spisovatele Oskara Lederera, z roku 1929, že 
„Tóry… zhotovoval  a vraními brky psával 
mistr J. Weil, který zemřel u vysokém věku 
asi před 30 lety“. Sofer byl obvykle vážený 
a zbožný člen židovské pospolitosti (Weil 
byl roku 1861 v představenstvu náboženské 
obce). Pokud by se tato možnost potvrdila, 
měli bychom před sebou osobnost takřka 
renesanční. Ovšem sofer (písař) byl i výraz 
pro kameníka jako takového, pokud nebyl 
označován jako choreš eben.

Můžeme předpokládat, že hlavním zdro-
jem Jicchakových příjmů bylo zhotovování 
židovských náhrobků. „Podepisovat“ si své 
práce začal až poté, co před rokem 1870 
přesídlil do Tábora. V širokém okolí nachá-
zíme na židovských hřbitovech haskalové 
náhrobky, signované vpravo dole „J. Weil 
Tabor“ nebo „Weil v Táboře“. Často se jedná 
o subtilní práce z jemnozrnného čistě bílého 
mramoru, vizuálně velmi působivé. Charak-
teristické jsou pro Weila bohaté filigrány či 
rozviliny kolem iniciál jména a příjmení. 
Rovněž nápis „Hier ruht in Gott“ se zde 
často opakuje; Židé se tradičně spíše vyhý-
bali užití jména božího i v nehebrejských 
textech. Můžeme se oprávněně domnívat, že 
díky své kvalifikaci Weil rovněž koncipoval 
hebrejské nápisy. V samotném Radeníně 
jsme identifikovali čtyři nebo pět prací na 
židovském hřbitově a jednu na křesťanském. 
Další signované náhrobky nalezneme na 
hřbitovech v Jistebnici, Prudicích, Přeho-
řově, Bělči, Pacově, ale i vzdálenějším 
Humpolci a jinde. Soudě podle reliéfní 
výzdoby a písma, množství předhaskalo-
vých, tradičních macev v oblasti nejen 
Táborska jsou nejspíš také jeho díla.

Jicchak Weil se 30. března 1850 oženil se 
Sárou (Rosalií), dcerou Mathiase Herlin-
gera, obchodníka a gabaje radenínské 
chevra kadiša. Postupně žili v čp. VII, II, IX 
a XI. Měli řadu dětí, ale otce přežil jen syn 
Šimon, absolvent táborského gymnázia, 
aktivní v čes    kožidovském hnutí a povolá-
ním soudce, a dcera Henrietta, krejčovská 
pomocnice. V Táboře rodina žila v bytě 
v Palackého ulici čp. 351. Nedlouho po roce 
1890 přesídlili Weilovi do Ústí nad Orlicí, 
kde Jicchak zemřel.

◗ Karel Vošta, foto: archiv autora

Literatura a prameny: Národní archiv Praha, 
Židovské kontrolní matriky (HBM), farnost 
Hroby, kn. 199, fol. 8; Státní okresní archiv Tábor, 
sčítání lidu 1880, inv. č. 4502; Lederer, Oskar: 
Radenín. Kraj kalicha, roč. 6, č. 3, 1929, s. 37-39; 
Nosek, Bedřich – Damohorská, Pavla: Židovské 
tradice a zvyky. Praha 2011, s. 36; Český jih, 
1. 4. 1911; Prager Tagblatt, 22. 9. 1897, s. 18.

Komentovaná antologie syropalestin-
ských textů, vycházející v edici Nábo-
ženské písemnictví starověké Levanty 
nakladatelství Oikoymenh, byla rekto-
rem Univerzity Karlovy oceněna jako 
jedna z nejlepších monografií. Mezi oce-
něnými publikacemi se umístila na 
pořadí 33–39. O edici jsme čtenáře již 
informovali (Maskil č. 3/5776). Oceněná 
publikace obsahuje výběr mýtických 
a kultických textů z prostředí, v němž 
se formovalo starověké židovské nábo-
ženství. Autorům blahopřejeme a čtená-
řům přinášíme radu, jak zatočit s otra-
vou alkoholem. Taková nepříjemnost se 
v dávném mýtickém čase stala božstvu 
jménem El (za žádných okolností neplést 
s Hospodinem!) a mnoho bylo třeba uči-
nit, aby El zase vystřízlivěl…

Kenaanský bůh El, zobrazení nalezené v Megidu (Oriental 
Institute Museum, University of Chicago; foto: Wikipedia),

V domě svém porazil El divokou zvěř, zvěřinu v nitru
paláce svého. K hostině svolal bohy! Jedli
a pili bohové – vína pili do plnosti,
mladého vína do opilosti! Jako pes ohnul Jarích
svůj hřbet, pod stoly zbytky sobě sbíral.
Bůh, který ho poznal,
masa mu dal. Avšak ten, kdo ho nepoznal,
pod stolem udeřil jej holí.
K Aštartě a Anat přistoupil;
Aštarta kýtu mu dala
a Anat plecko z dobytčete. Dveřník domu Elova
si stěžoval: „Proč přichystaly jste psovi
kýtu, hafanovi daly jste plecka?“
Elovi, otci svému si stěžoval. Usedl El k hostině
opilosti, v marzéachu svém El usedl.
Vína pil El do plnosti, mladého vína do opilosti.
Do domu svého zamířil El, potácel se
k sídlu svému. Šakiman a Šunam ho podpírají
a Chabaju potkali,
dva rohy a ocas majícího.
Výkaly svými a močí se potřísnil,
jako mrtvý El padl,
El jako ti, kdož do podsvětí sestupují. Anat
a Aštarta se na lov vydaly…
posvátné…
…
Aštarta a Anat…
a dobytče s sebou přinášejí…
Jak jej počaly léčit, probral se.
…
Co dáti na jeho čelo? Psí chlup.
A plod a šťávu z kolokvinty
nechť smísí dohromady s panenským olivovým olejem.

sivan/tamuz 5776 11
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Recept proti otravě alkoholem 
z Ugaritu (KTU 1.114 = RS 24.258)
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Výroční zpráva o projevech antise-
mitismu FŽO za rok 2015 označila za 
nový jev konspirační teorie, objevu-
jící se v souvislosti s uprchlickou 
krizí. Konspiračním teoriím je věno-
váno aktuální číslo religionistického 
časopisu Dingir (2/2016), z něhož ve 
zkrácené podobě přebíráme článek 
Zbyňka Taranta.

Byly to představy o tajemné spiklenecké 
povaze Židů, které spolu s laickým, 

neodborným zájmem o kabalu a židovskou 
mystiku dráždily představivost esoteriků 
a záhadologů, a to již od doby raných teoso-
fistů. Protižidovské stereotypy lze vystopo-
vat v některých myšlenkách hnutí Nového 
věku (objevují se již v esoterických spisech 
Alice Baileové1), jinak stereotypně spojova-
ného s tolerancí a pacifismem, a nacházíme 
je bohužel dodnes v některých temnějších 
zákoutích soudobé západní esoteriky. 
Většina z příslušníků záhadologické scény je 
přitom přitahována upřímným zájmem 
o záhady a tajemství, které přesahují naši 
běžnou fádní každodennost, a mnozí by se 
vlastně cítili dotčeni, pokud by měli být spo-
jováni s antisemitismem či kteroukoliv 
z totalitních ideologií.

V současnosti je záhadologická scéna 
nejaktivnější především na internetu a soci-
álních sítích, které jsou vnímány jako alter-
nativní média, schopná obejít „cenzuru“ 
redakcí odborných časopisů a mainstreamo-
vých médií. Bohužel však tato scéna téměř 
postrádá schopnost kritického vyhodnoco-
vání přijímaných zpráv.

Patrně nejstarším dodnes funkčním 
zá stupcem záhadologického, antiglobalis-
tického a současně antisemitského webo-
vého média na české scéně je web Zvědavec 
Vladimíra Stwory,2 který byl původně zalo-
žen už v roce 1999, sedm let před Face-
bookem a YouTube. Web má dnes více než 
150 tisíc měsíčních čtenářů.3 Asi nejzná-
mějším příkladem kombinace komerční 
esoteriky s konspiračními teoriemi je Osud.
cz Jiřího Maria Maška,4 který vznikl při-
bližně ve stejné době jako Zvědavec 
a dokonce si již před deseti lety mohl dovo-
lit zřídit placený přístup. Mezi novějšími 
příklady nalezneme například Orgo -net,5 
jehož název je odvozen od takzvaného 
„orgonitu“ neboli talismanu který má údajně 
neutralizovat geopatogenní zóny. Konspi-
rační teorie propagují i čelní astrologové, 
jako například Antonín Baudyš ml.,6 syn 
bývalého ministra obrany.

V průběhu posledních pěti let se však 
objevila nová vlna webových stránek kombi-
nujících konspirační teorie s antisemitismem 
a protizápadní rétorikou za využití obsahu 

přebíraného z oficiálních státních médií jako 
jsou ruské Russia Today a Sputnik či íránská 
Press TV. Jejich názvy jsou často stylizo-
vány tak, aby připomínaly opoziční, utlačo-
vané či menšinové hlasy a vytvářely dojem, 
že pouze z nich se čtenář dozví tu skutečnou, 
„skrytou“ pravdu: Vědomí,7 Outsiderme-
dia,8 Czech Free Press,9 Protiproud,10 New 
World Order Opposition11 a další. Jiné, jako 
například Aeronet12 (Asian European News) 
odkazují svým názvem na ruskou imperiální 
ideu takzvaného „euroasianismu“. Velmi 
oblíbeným fórem je rovněž takzvaný Debatní 
klub. Tomuto webu, velmi populárnímu 
zejména na krajně pravicové a neonacistické 
scéně, se podařilo oslovit i řadu osobností 
hlavního proudu, které pak vystupují 
v debatě se záhadologem jako rovnocenní 
partneři.13

Určité nebezpečí na domácí půdě může 
představovat role konspiračních teorií jako 
zadních vrátek pro vnášení antisemitismu do 
jiných již existujících kauz. Obviňování 
Židů z 11. září je dnes již klasickým moti-
vem,14 stejně jako tendence považovat 
al -Kajdu či Islámský stát za organizace 
vytvořené americkými či izraelskými taj-
nými službami.15 Zajímavé přitom je, že 
o šíitských organizacích, jako je třeba 
Hizballáh, podobné konspirační teorie nena-
jdeme. V kontextu migrační krize jsou ale 
kupříkladu velmi živé konspirační teorie, 

které obviňují Spojené státy a Izrael ze 
záměrného rozpoutání syrské občanské 
války a migrační krize s cílem zničení evrop-
ských národů.16 Tyto teze lze v českém pro-
středí najít především v rétorice politické 
strany Národní demokracie (ovšem částečně 
také u KSČM17), která se s jejich pomocí 
patrně pokouší o přesměrování obecně rozší-
řených protimuslimských antipatií českého 
národa proti Židům. Jiná konspirační teorie 
k témuž tématu přitom současně obviňuje 
Židy z toho, že chtějí za pomoci protimus-
limské rétoriky zmobilizovat podporu pro 
Izrael. Tato teorie je zase populární mezi 
neonacisty, kteří v populistických hnutích 
jako Blok proti islámu či německá Pegida 
vidí nežádoucí konkurenci.18 V českém pro-
středí zaznívá kupříkladu z vlivného webu 
Deliandiver, od neonacistického historika 
Lukáše Beera provozujícího web Náš směr, 
případně v rétorice Dělnické strany sociální 
spravedlnosti vůči Bloku proti islámu Mar-
tina Konvičky.19 Ve finále jsou pak Židé 
obviňováni jak z islamistických teroristic-
kých útoků a islámské migrace, tak ze šíření 
a využívání islamofobie. Je to podobná situ-
ace, jako když byli Židé za Studené války 
obviňováni z toho, že jsou kapitalisté, ale 
současně šiřitelé komunismu. Antisemitské 
konspirační teorie pomáhaly rovněž spolu-
vytvářet informační šum během Rusko-
-ukrajinské války, zejména po pádu letu 
číslo MH17 nad východní Ukrajinou v roce 
2014.20 Jedna z teorií například tehdy tvr-
dila, že mělo ve skutečnosti jít o identické 
letadlo ze ztraceného letu 3370, které měla 
izraelská tajná služba unést a poté použít nad 
Ukrajinou údajně s cílem poškodit Rusko či 
zinscenovat nové 11. září.21 Politická strana 
Národní demokracie na sebe upozornila 
v roce 2014 předvolebním klipem, který za 
pomoci vizuální symboliky konspiračních 
teorií spojoval Židy s obrazem hada, který je 
následně zabit slovanským rytířem za dopro-
vodu slov „zabijme hada“.22 Sám předseda 
této strany, Adam B. Bartoš, který je dnes 
považován za nejhlasitějšího českého antise-
mitu, přitom v rozhovoru vypráví, že za jeho 
proměnou stál mimo jiné i vliv záhadologů 
jako byl český popularizátor teorií 11. září, 
Jan Zeman, nebo bývalý poradce prezidenta 
Václava Klause, Petr Hájek.23

Spiklenecké teorie mohou působit 
absurdně až směšně, ovšem tyto teorie 
skutečně ovlivňují jednání a rozhodo-
vání řady osob, hnutí a politických 
režimů, pro které je židovské spiknutí 
stejně reálné jako sklenice vody na 
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Za vše mohou Židé?
Fenomén antisemitismu ve spikleneckých teoriích 
české záhadologické scény.
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stole. Ačkoliv se česká společnost může 
zdát být vůči antisemitismu imunní, 
není jisté, zda to bude platit i ve chvíli, 
kdy se prozatím izolovaným hlasům 
obviňujícím Židy z migrační krize či 
islamistického terorismu podaří pronik-
nout do hlavního proudu.24

◗ Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D., je odborným 
asistentem na Katedře blízkovýchodních studií 
Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 
Zabývá se tématem reflexe holocaustu v židovském 
myšlení, dějinami moderního Izraele a mo  ni to-
ringem soudobého antisemitismu. 
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Ostraha bude obnášet:

•   Práce v denních a nočních směnách, 
práce o víkendech

•  Komunikace s veřejností v anglickém 
jazyce

•  Dohled nad dodržováním návštěvního 
řádu

•  Detekce podezřelých situací
•  Kontrola osob
•  Práce s bezpečnostními technologiemi
•  Fyzická ochrana osob při incidentech

Požadavky: 

•  Spolehlivost a odhodlanost pracovat 
kvalitně v profesionálním týmu 

•  Schopnost komunikovat v anglickém 
jazyce 

•  Motivace rozvinout své bezpečnostní 
dovednosti a pracovat na ochraně 
významného objektu s bezpečnost-
ními riziky 

•  Úplné středoškolské vzdělání 
•  Dobré komunikační schopnosti 
•  Odolnost vůči stresu 
•  Dobrá fyzická kondice 
•  Trestní bezúhonnost 
•  Uživatelská znalost práce na PC 
•  (Kvalifikace strážný, zkušenost s prací 

v bezpečnosti ani zbrojní průkaz 
nejsou podmínkou)

Nabízíme: 

•  Zodpovědnou práci v profesionálním 
týmu 

•  Práce na HPP 
•  Velmi dobré finanční ohodnocení 
•  30 dní dovolené 
•  příspěvek na stravování 
•  příspěvek na penzijní připojištění
•  čtvrtletní prémie a další odměny 

v závislosti na pracovním výkonu 
a hospodářských výsledcích instituce

•  Interní bezpečnostní výcvik 
•  Možnost profesního i platového 

růstu 
•  Zázemí stabilní české organizace

sivan/tamuz 5776

téma

13

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný profesní životopis s motivačním 
dopisem na e -mailovou adresu ostraha@jewishmuseum.cz.

➤

Zbyněk Tarant. Foto: archív autora

 
Ostraha Židovského muzea v Praze
Hledáme posilu bezpečnostního týmu. Střežené objekty jsou pro svůj mimořádný 
význam a symboličnost ohroženy běžnou kriminalitou, ale i násilnými hrozbami. 
Uchazeč podstoupí interní bezpečnostní výcvik včetně detekce podezřelého chování 
a postupů při bezpečnostních incidentech.
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Kráčela jsem podvečerní Prahou k jednomu z místních luxusních 
hotelů a v hlavě si opakovala základní údaje o Houstonu, abych 

byla v obraze. Nebyl to čas typický pro poznávací procházku měs-
tem, ale zákazník objednává, zákazník platí. A vlastně proč ne? 
Aspoň není venku takové horko. 

Seděli na měkké pohovce v lobby hotelu. Bohatý manželský pár 
z New Orleans. Natáhla jsem k nim ruku. „Ma šlomchem?“ „Bese-
der,“ odvětil muž, „jak to vypadá venku?“ „Už klesla teplota, bude to 
příjemná procházka a pak se můžete těšit na projížďku lodí,“ odpo-
věděla jsem. „Nemohli jsme začít dříve, teprve odpoledne jsme 
dorazili z Budapešti.“ „Ano,“ řekla jsem, „tam je krásně.“ „Krásně…,“ 
protáhla hlas i obličej manželka, „bylo to strašné. Takové zatuchlé 
město, pošmourné, děravé střechy, šedivé špinavé dvorky. Člověk 
tam cítí smrt na každém kroku.“ Zarazila jsem se a rychle změnila 
téma. „Připravila jsem si trasu procházky, ukázala bych vám to na 
mapě,“ rozkládala jsem stránky mapy na konferenčním stolku před 
pohovkou. 

Procházka byla příjemná, z uliční dlažby sálalo teplo, odpolední 
shon už ustal a město se ponořilo do podvečerního klidu. Někteří se 
připravovali na odpočinek, jiní odpočívali před tím, než spadne tma 
a noční život začne naplno proudit ulicemi města.

Seděli jsme na střeše výletní lodi. Vůně rozkvetlých keřů byla 
omamná. Břehy rámovaly historické stavby v různých stavebních 
stylech. Manželka se opřela zády o lavici a na tváři se jí poprvé po 
těch několika hodinách objevil výraz pohody. „Konečně něco hez-
kého. Tady to město nějak obnovili, jako kdyby tady žili lidé.“ Nero-
zuměla jsem jejímu prohlášení a asi to na mě bylo vidět. „Manželka 
měla v Budapešti ošklivý zážitek, připomnělo jí to dětství,“ jal se 
vysvětlovat manžel. „Viděla všude připomínky holokaustu a znovu 
prožila smutné věci. Víte, celý rok máme v hlavě byznys, teď jsme si 
udělali tři týdny volno a naplánovali si okruh Evropou. Budapešť 
byla první zastávkou na naší cestě a ji to sebralo.“ „Chápu, snad to 
bude v Praze lepší,“ usmála jsem se. „V Praze asi ano, ale zítra máme 
jet do Terezína,“ řekl významným hlasem manžel. „No, to máte 
pravdu… a jak tam… co tam…,“ najednou jsem koktala v předtuše 
zítřka. „Já bych do Terezína rád jel,“ řekl muž rozhodně. „A já zas už 
nechci vědět nic o dalších mrtvých,“ skoro vykřikla jeho žena. „Já 
tam nejedu!“ „Nemusíme tam jezdit,“ zapojila jsem se smířlivě do 
diskuse. „Ale já bych to místo rád viděl,“ zopakoval muž. „Jemu tu 
návštěvu upírat nechci, ale já tam nejedu,“ pronesla kategoricky žena 
a pohledy obou se naráz upřely na mě. „A nechcete si tedy udělat 
v Praze program jen sama pro sebe?“ Odpovědí mi byl tak studený 
pohled, že jsem zmlkla.

Rychle jsem si to pro sebe zrekapitulovala. On chce do Terezína 
za každou cenu, manželka to odmítá, ale rozdělit se nechtějí. Čekat 
v autě jí bude dlouhé, prohlídka trvá skoro tři hodiny. Věděla jsem, 
že u takových klientů je mým úkolem najít řešení, i když to vypadá, 
že žádné není. „Tak co kdybychom prohlídku zkrátili na půlku 
a hodinu a půl by na vás manželka v autě počkala s knihou?“ navrhla 
jsem nakonec. Mám doma pár knih od Rama Orena, do toho když se 
začte, ani si nevšimne, jak čas běží, plánovala jsem v duchu. „Na 
půlku prohlídku Terezína zkrátit můžeme, ale v druhé půlce bych 
chtěl navštívit něco, kde se bude líbit manželce, něco, co ji potěší,“ 
prohlásil manžel. Nadšeni svým nápadem se vrátili k focení Hradu 
zalitého teplým podvečerním světlem.

No potěš! Celý výlet do Terezína je na pět hodin, bez cesty na tři. 
Prohlídka zkrácená na půlku… na návštěvu místa, které se bude líbit 
manželce, zbývá včetně cesty tak hodina a půl. A co teď s tím?

„Co tady děláš?“ ptal se zívající manžel, když přišel ráno do 
kuchyně. „Je sedm hodin!“ „Už sedm!?“ vyděsila jsem se. „Teprve 
sedm. Proč vstáváš v tuhle hodinu?“ nakoukl do velkého hrnku, kde 
se u dna krčil zbytek mojí kávy. „Vstala jsem dřív, abych našla něco 
vhodného pro tu paní na dnešek. Musí to být přímo v okolí Terezína, 
musí to být veselé, plné života, pokud možno židovská památka.“ 
„No a objevila jsi něco?“ přisedl si manžel s hrnkem čaje. „Ploskovi-
cemi je neohromím…“ „Vezmi je do Budyně,“ vzpomněl si manžel 
na jeden z našich rodinných výletů. „Vyschlý krokodýl a čaroděj-
nická dílna? Prosím tě, krokodýly mají v New Orleans živé,“ zamítla 
jsem hned. Můj muž ještě chvíli přemýšlel. „Hele,“ uzavřel to nako-
nec, „nic jsi nenašla a taky nenajdeš, protože tam v okolí nic tako-
vého není.“ „Najdu. Kdybych to tam měla postavit, dneska navštíví 
něco veselého kousek od Terezína.“ „To si s tou stavbou mákneš. Je 
půl osmé,“ zkonstatoval suše manžel a otevřel si jogurt.

Ve sprše jsem si najednou na něco vzpomněla. „Poslouchej… 
neříkal něco ten rabín, no, o synagoze na kopci na severu Čech?“ 
volala jsem na manžela z koupelny. „Jojo, o něčem takovém mluvil, 
ale nepamatuju se, kde to má být,“ huhlal manžel s plnou pusou. 
„Nejmenovalo se to Úštěk?“ googlovala jsem už oblečená. Vykoukly 
na mě fotky malé stavby jakoby pověšené na srázu. Z fotogalerie 
vykoukl malovaný strop, třída s tabulí s alef bet, vše zrenovované. 
Zbývající otazník změřil internet na 21 km od Terezína. „Super, mám 
to! Úštěk… jak to, že jsem o tom nikdy neslyšela? Provázím už léta.“ 
„Ale nikdy jsi tam přece nebyla, jak tam chceš provádět?“ staral se 
muž. „Už jsem si poradila v horších situacích,“ zamumlala jsem ve 
spěchu a na kousek papírku naškrabala základní údaje o synagoze 
a její historii.
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Liat Naviová 

Úkol

➤

Maskil_10_11_cerven_2016.indd   14 01/07/16   14:59



V minutě před jejich příchodem jsem řidiči vysvětlila plán. Zapar-
kovali jsme u Malé pevnosti a já vytáhla z kabelky nový román od 
Rama Orena. „Chcete k tomu koupit kávu?“ obrátila jsem se na man-
želku sedící na zadním sedadle. Přejela pohledem parkoviště, pak 
nedaleké cihlové šance a nakrčila nespokojeně nos. Nakonec vystou-
pila a připojila se mlčky k manželovi. Odložila jsem knihu na přední 
sedadlo a vydala se za nimi. Po chvíli za námi klaply dveře od auta. 
Řidič se přidal. Prošli jsme Malou pevnost, památník na náměstí 
a popojeli k Magdeburským kasárnám. Prováděla jsem v Terezíně už 
mnohokrát, pamatovala jsem si jej před prvními povodněmi i po 
velkých úpravách, po znovuotevření památníku na náměstí i po insta-
laci v Magdeburských kasárnách. Věděla jsem, že rohová místnost 
zařízená jako velký pokoj s pryčnami a oblečením, poskládaným na 
postelích jako by si jejich majitelé jen na chvilku někam odskočili, 
by v mých klientech vzbudila pocit, že oblečení i brýle položené na 
rozečtených knihách jsou pravé, a znajíce historii by si mysleli, že si 
jejich majitelé odskočili na věčnost. Nemínila jsem u manželky ris-
kovat propad do depresivní nálady.

Znala jsem reakci skupin, které jsem tam přiváděla, a výraz hrůzy 
v jejich tvářích v okamžiku, kdy stanuli na prahu pokoje. Pokaždé se 
mi vybavil příběh izraelské kamarádky, která, když nám bylo asi 
dvacet, mi vyprávěla o svém příteli, veliteli jednotky parašutistů, 
klukovi, který zvládal čtyřiceti stupňová vedra při výcviku svých 
vojáků v Negevské poušti. Byl to chlap jako hora a pro ostřejší slovo 
nešel daleko. Letěl se svou jednotkou na návštěvu Osvětimi, organi-
zovanou každoročně izraelskou armádou na Den nezávislosti. Při 
návratu jej jela vyzvednout z letiště. Po rozpuštění jednotky a zave-
lení: „Rozchod!“ ji objal a propukl v pláč. Neunesla jej a tak se celým 
tělem svezl na podlahu a přerývaně jí chtěl vyprávět, co viděl. Ale 
nemohl se sebe vypravit ani slovo a tak jen klečel na letištní podlaze 
a plakal.

V Magdeburských kasárnách jsem proto raději začala prohlídku 
z druhého konce patra, z divadelní místnosti. „Hmmm, to by stačilo,“ 
pronesla žena výmluvně po jejím prohlédnutí a jala se hledat výtah. 
Řidič tentokrát nešel vůbec. „Co máme dál?“ zeptal se manžel. „Už 
jen krematorium… a to bychom mohli vynechat, aby nám zbyl čas na 
výlet pro manželku,“ pokusila jsem se ho nasměrovat. „Chci se podí-
vat i tam,“ oponoval. „Dobře,“ rezignovala jsem. Po pár minutách 
jízdy řidič zaparkoval. „Je to pěšky kousek, za chvíli jsme zpátky,“ 
otočila jsem se znovu dozadu k manželce, lákavě mávajíc knihou 
Rama Orena. Nevěnovala jí ani pohled a vystoupila. Tušila jsem, že 
to bude zlé. Krematorium bylo celé zachované a hrůza z činnosti, ke 
které bylo využíváno, se vryla do stěn a dala by se uvnitř krájet. 
„Vždyť jsem měla za úkol ji rozradostnit. Jak to mám ale udělat, 
když chce všechno vidět?“ zoufala jsem si. Štěstí mi přálo. Kremato-
rium bylo po povodních zavřené. Manželka ovšem nelenila a maso-
chisticky jej oběhla ze všech stran. „Tady nejsou dveře, jen mříž, 
pojď, tudy uvidíš,“ volala na manžela vítězoslavně od zadního 
vchodu. Přemýšlejíc, proč to dělá, jsem vytáhla z kabelky svíčky 
a sirky. Po pár minutách mříž se svíčkami plápolajícími u její paty 
opustili a se zachmuřenými výrazy se vydali zpět k autu. „Tak,“ roz-
hodla jsem se, „to by stačilo.“ „Co příští zastávka v Terezíně?“ dota-
zoval se manžel. „Nic. Jedeme dál,“ prohlásila jsem tónem průvodčí. 
Nasedli jsme do auta a vyjeli. Manžel se s úlevou zabořil do měkké 
sedačky auta. Po krátké jízdě vesnicemi orámovanými zelenými 
kopci Středohoří jsme dorazili do Úštěku. V autě panovalo absolutní 
ticho. I řidič měl rty stažené do tenké čárky. 

Nebylo těžké synagogu najít. Zářila teple červenou, čerstvě naho-
zenou omítkou. Před vchodem zametal postarší muž zbytky vápna. 
„Vy jste kdo?“ tázal se přísně s koštětem v ruce. „Turisté,“ předsta-
vila jsem nás. „Aha, tak to jo,“ pronesl s pohledem na ruku manžela 
vytahujícího z kapsy jarmulku a ustoupil stranou, abychom mohli 
projít dovnitř. Jestli to byl svérázný druh ochranky či místní správce, 
jsem v tu chvíli neřešila. Vešli jsme do předsíně, ze které bylo vidět 
do hlavní lodě synagogy vybavené dřevěnými lavicemi a krásným 
malovaným stropem. „To je nádhera!“ vydechl manžel. „Pojď taky 
dovnitř,“ posunkovala jsem do auta na přešlého řidiče. Chvíli váhal, 
ale nakonec se k nám přidal. Manželé již opatrně hladili prsty same-
tový parochet kryjící svatostánek. „To je krása! Jak stará je ta syna-
goga?“ zajímala se manželka. Odvyprávěla jsem jim čerstvě naučená 
data, jména a příběh místní židovské rodiny s cukrovarem, jako bych 
jej znala odmala. „Synagoga je postavená na ostrohu, takže tady 
v přízemí jsme na úrovni ulice, ale pod námi jakoby ve vzduchu je 
ještě patro se školní třídou a nad námi horní patro s ženskou galerií. 
Zajímavé řešení statiky,“ dokončila jsem výklad. Každý se rozeběhl 
do jiného patra. Řidič procházel hlavní loď s výrazem blaženosti ve 
tváři a kšiltovkou na hlavě. Sešla jsem za klienty do spodního patra. 
„Podívej, machzor na Sukot z roku 1850! Rozumíš tomu?! To žil můj 
prapradědeček, oni to tady mají zachovalé!“ listoval jednou z knih 
postavených na poličce v bytě kantora muž. „A viděls tu lampu 
u stropu?“ kontrovala žena. „Je na šábes, proto je hluboká, nalili do 
ní olej a ten hořel a svítil jim po celý svátek,“ vysvětlovala jsem 
s hlavou zvrácenou vzhůru k mosazné lampě. „Já ji znám, měla ji 
ještě babička doma v Maďarsku, ukazovala mi ji na obrázku máma, 
když jsem byla malá.“

„Jééé, to je cheder. Přesně do takového chodil v Dněpropetrovsku 
táta,“ řekl zjihle můj klient stojící na prahu vedlejší místnosti. „Vy 
jste z Dněpropetrovsku?“ ozval se řidič, který mezitím sešel za námi. 
„Ano, můj otec se tam narodil a vyrůstal, po válce emigroval do 
Izraele. Já jsem odjel do Ameriky za byznysem v sedmdesátých 
letech, měl jsem tam dobrou pracovní příležitost. V Izraeli bylo 
těžko,“ dodal skoro omluvně a posadil se do školní lavice. „Opravdu?“ 
potěšeně reagoval řidič a přisedl si. „Já taky. Moje celá rodina je 
z Dněpropetrovsku, táta, máma. Žil jsem tam do dvaceti let. Děda mi 
hodně vyprávěl, když jsem byl malý. Udělali jsme s manželkou aliju 
do Izraele, když se zhroutil Sovětský svaz.“ Oba seděli vedle sebe 
namačkáni ve starých školních škamnách a vzpomínali. Byli v duchu 
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ve starém domově, kde kdysi žili jejich předci. Možná že takhle spolu 
sedávali jejich pradědečci ve škole nebo v synagoze. Kdo ví? Tytam 
byly drahé hodinky, značkové oblečení, zmizel rozdíl, kdo tady pra-
cuje a kdo si užívá výletu. Byli tu jen dva Židé s kořeny v Dněprope-
trovsku. „A jak jste se dostal sem do Čech?“ zajímal se Američan. 
„Taky šlo o dobrou pracovní příležitost,“ ušklíbl se řidič, „šel jsem 
sem řídit pobočku izraelské firmy. Jenže po pár letech přišla krize. 
Ale už jsme si tady mezitím s rodinou zvykli a tak jsme zůstali i po 
uzavření pobočky.“ „V Americe je taky krize,“ mávl rukou byznys-
men, který slyšel v hlase řidiče hořkost, „krize přijdou a zase ode-
jdou. Z toho si nic nedělejte. Dnešní déšť neznamená, že zítra neza-
čne svítit slunce. Židovský národ je jako Měsíc, ten je někdy tenký 
a hubený jako srpeček a jindy v úplňku kulatý a bohatě září. A mezi-
tím roste či ubývá, pořád stejně už stovky let,“ připomněl smířlivým 
hlasem staré přirovnání. „Život nás Židů probíhá taky tak,“ usmál se 
na řidiče. „Ta podobnost mě nikdy nenapadla,“ odpověděl zamyšleně 
řidič.

„Komu vlastně patří ta stavba?“ přerušila je manželka. Muž ze 
vchodu, vcházející již bez koštěte, jí odpověděl: „Pražské židovské 
obci. Zrekonstruovala ji a otevřela pro veřejnost.“ „To muselo stát 
spoustu peněz,“ rozhlížel se manžel. „To taky stálo, vždyť po revo-
luci byla na spadnutí. To víte, padesát let komunistické péče,“ dodal 
starý muž ironicky. „Chápu, že komunistům se o synagogy pečovat 
nechtělo, ale kde se probudila vůle do ní teď investovat tolik peněz?“ 
ptala se s živým zájmem manželka. „Nerekonstruovali jen tuhle,“ 
vložila jsem se do diskuse a hlavou mi běžely obrázky synagog 
v Ledči, Boskovicích, Mikulově, všechny opravené do své původní 
krásy. „Po celé České republice je mnoho zevrubně zrekonstruova-
ných synagog i hřbitovů, pracovali na tom historici a restaurátoři, 
nejen obyčejní řemeslníci. Za dvacet let od pádu komunismu věno-
valy židovské obce u nás spoustu peněz a energie na rekonstrukce. 
Úštěk není výjimkou. Měla byste se jet podívat třeba do Uherského 
Hradiště, Čkyně… tam můžete vidět nádherně opravené stavby.“ 
Manželka si sedla do lavice vedle řidiče a chvilku mlčela. „To jsem 

nevěděla. V Maďarsku to tak není. A na Ukrajině, když ještě nějaká 
synagoga stojí, je to většinou rozvalina. Oprýskaná, děravý krov, 
vybydlená, a jen málokdo vám je ochoten ukázat k ní cestu, rozhodně 
ji neukazují s hrdostí jako tady pán,“ dodala hořce. „Manžel se jel 
loni podívat do míst, kde žili jeho předci, ale bylo to moc smutné. 
Židé, kteří v té oblasti žili, byli z větší části zavražděni, a jejich domy, 
hřbitovy a synogogy nechali místní zpustnout. Dvojité ponížení. Jako 
když…,“ chvilku přemýšlela, „…jako když znásilní ženu a její roztr-
hané šaty nechají pohozené na ulici všem na očích. Ti mrtví už tam 
nejsou, ale jejich násilný odchod potupně připomínají prázdné polo-
rozpadlé synagogy, jako pokračování ponížení židovského národa. 
Nejdřív je nahnali do plynových komor. Pak, jako by si nezasloužili 
ani život ani úctu, přišlo zanedbání a lhostejnost vůči jejich památce. 
Tady poprvé vidím synagogu, které někdo vrátil krásu a důstojnost, 
kterou měla, když sloužila svému účelu. Ano, je prázdná, Židé 
v tomhle městě nepřežili, jak jste říkala, ale přesto do ní pozůstalí 
investovali peníze, aby jí vrátili původní účel a vzhled,“ popisovala 
své pocity naléhavě. „Pozůstalí,“ opakovala jsem po ní zamyšleně. 
„Pozůstalí a viníci,“ doplnila jsem nakonec. „Mám pocit úcty,“ 
dodala vážně, „tahle země si váží Židů a rozumí jejich utrpení. S tím 
jsem se v jiné zemi kromě Ameriky nesetkala.“ Všem se trochu leskly 
oči.

„Pojďme, už je poledne, dáme si oběd a pivo, na náměstí mají 
Plzeň,“ vrátil nás do současnosti osvěžujícím nápadem řidič vstáva-
jící z lavice. „Pilsner?“ zbystřil manžel. „Pravou Plzeň, ne ten váš 
americký fejk,“ nasedal řidič s úsměvem do auta. A tak se v Úštěku 
na náměstí sešla skupinka několika dojatých Židů a v poledním 
slunci si užívala dobře vychlazené pivo. „Á, tuhle vzpruhu jsem 
potřebovala, jsem ráda, že jsem sem jela,“ uzavřela dopolední zážitky 
žena, nastavujíc tvář hřejivému slunci. V kapse sukně mě něco 
zaškrábalo. Byl to tahák s rychle načmáranými daty o synagoze 
v Úštěku. Usmála jsem se a vyhodila jej do koše. Tuhle synagogu si 
budu dobře pamatovat i bez něj.

◗ foto: Wikimedia, autor: H2k4

➤

Obě instituce považují téma za důležité 
z hlediska výzkumu židovské komunity 
a židovského života v Československu, 
zároveň v něm spatřují zajímavý případ pro 
výzkum normalizace. V rámci spolupráce 
proběhne odborné kolokvium, uskuteční se 
sběr vzpomínek metodou orální historie, 
bude uspořádána výstava určená široké 
veřejnosti a vznikne kolektivní odborná 
monografie.

Významné výročí Charty 77 v roce 2017 
nabízí možnost představit fenomén židovské 
obce v jeho nesporné specifičnosti a sou-
časně jako mikrosvět, ve kterém se na men-
ším prostoru, ale neméně intenzívně odehrá-
vají podobné procesy jako ve většinové 
společnosti. Výstava, která se uskuteční 
v muzejní Galerii Roberta Guttmanna od 
5. dubna 2017 do 28. ledna 2018, i zamýš-
lená monografie se zaměří na vybrané kapi-
toly z historie židovských obcí, nejen té 
pražské, od prvních normalizačních čistek až 
do roku 1989. Kromě oficiálních obcí budou 
zkoumány i struktury neoficiální, analyzo-
ván bude obraz Židů, židů a židovství 
v očích státních orgánů a většinové společ-

nosti, předmětem zájmu bude též připomí-
nání židovské historie, holocaustu a osud 
židovských památek. 

Doba normalizace je pamětníky často 
vnímána jako nepříliš zajímavá. O to důleži-
tější je získat od nich maximum informací, 
ať již jde o vzpomínky, fotografie, doku-
menty, či především artefakty, předměty, 
které samou svou existencí upomínají na onu 
dobu. Významné by bylo získání fotografií 

pořízených při návštěvě ČSSR zahraničními 
návštěvníky, příbuznými či známými. 

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

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

◗ Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze 

a spolukurátor výstavy; Martin Šmok, kurátor 

výstavy; Ondřej Matějka, náměstek ředitele 

Ústavu pro studium totalitních režimů ČR

Židé v Čechách a na Moravě
v období normalizace

Přestávka v natáčení filmu Yentl, spojená s návštěvou 
pražské obce. Barbra Streissand ochutnává proslave-
né koláčky paní Feuerlichtové.

ABSČR, záznam v protokolu registrace svazků agen-
turního a kontrarozvědného rozpracování. „Pro -
věřovaná osoba Barbara Streisandová, krycí jméno: 
Rosa.“

 

Ústav pro studium totalitních režimů a Židovské muzeum v Praze se rozhodly společně věnovat tématu Židé 
v Čechách a na Moravě v období normalizace.
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Maminka dárkyně Anna Vlková bydlela 
na začátku války spolu s rodiči ve 

stejném domě v ulici Ruská 1024 v Praze 
Vršovicích jako Karel Poláček s Dorou 
Vaňákovou. Dobré sousedské vztahy, které 
časem přerostly v přátelské, upevnilo i vlast-
nictví štěňat jezevčíka z jednoho vrhu. Psi 
Bibina a Mydlinka sehráli nezanedbatelnou 
roli v životě obyvatel domu.

Součástí darovaného souboru je i dopis, 
který Poláček píše jménem psa Bibiny její 
majitelce Anně Vlkové. Dopis má recesní 
formu, autor v něm používá výrazy hovoro-
vého jazyka a obecné češtiny; řada výrazů 
v dopise má původ v městské mluvě, u čte-
náře vzbudí úsměv na tváři i dnes. Dopis 
nese typické stopy „poláčkovského“ humoru, 
přitom je plný poetiky tak dobře známé z jeho 
knih.

Fotografická část daru zahrnuje mimo 
portrétních fotografií Karla Poláčka a Dory 
Vaňákové zejména cenné záběry z civilního 
života obyvatel domu ve Vršovicích. Na 
střešní terase domu byla pořízena řada 
momentek ještě počátkem léta roku 1943, 
tedy jen pár dnů před nástupem Karla 
Poláčka a Dory Vaňákové do transportu, 
kterým byli oba deportováni 5. čer-
vence 1943 do ghetta v Terezíně. Na jedné 
z posledních fotografií se usmívá do objek-
tivu Karel Poláček spolu s maminkou dár-
kyně, tehdy mladou Annou Vlkovou.

Důvěru projevil Karel Poláček rodině 
Vlkových i tím, že si u ní uschoval cestovní 
pas, parte tatínka Jindřicha Poláčka a fo -
tografie -dopisnice bratra Arnošta z bojišť 
v první světové válce. Knihu Hedvika 
a Ludvík dostala Anna Vlková s věnováním 
„…aneb návod, kterak ctíti rodiče (včetně 
starého Václava a matku Annu) 14. 7. 1942“. 
I tyto dokumenty jsou nově zařazeny do 
sbírek Židovského muzea v Praze.

Pro Židovské muzeum představuje ovšem 
zvlášť jedinečné obohacení jeho sbírek sou-
bor osmi dopisnic z Terezína. Vězni terezín-
ského ghetta směli psát pouze na dopisni-
cích, které byla nucena vydávat židovská 
samospráva. Stejně jako veškerá pošta mezi 
ghettem a protektorátem prošly i tyto dopis-
nice cenzurou. Všechny mají společného 
adresáta v osobě Oskara Weisze v Praze-
-Michli, bratra Dory Vaňákové, který žil 
v tzv. smíšeném manželství.

Tři dopisnice Karla Poláčka datované od 
listopadu 1943 do února 1944 vypovídají 
o blízkém vztahu nejen k adresátovi Oskaru 
Weiszovi, ale odkazují i na společné známé 

v bydlišti ve Vršovicích před deportací. Přá-
telé v Praze, které Poláček s Dorou Vaňáko-
vou museli opustit, se je i nadále snažili dle 
možností informovat o svých běžných kaž-
dodenních starostech. Posílali jim do ghetta 
také balíky s jídlem a drobnými potřebami, 
za něž Poláček v dopisnicích děkuje. To, že 
Poláček i v ghettu vzpomínal na zážitky se 
sousedy z vršovického činžáku, dokládá 
v dopisnici z Terezína soucitná zmínka 
o smrti jezevčíka Bibiny. Rovněž tři dopis-
nice, odeslané Dorou Vaňákovou i jménem 
Karla Poláčka, dokumentují spojení se svě-
tem, který byl pro ně nenávratně ztracený. 
Desátý z podzimních transportů v říjnu 1944 
do Osvětimi -Březinky, jež jsou označovány 
jako likvidační, se stal osudným i Karlu 
Poláčkovi a Doře Vaňákové.

◗ Tisková zpráva Židovského muzea v Praze
foto: Židovské muzeum v Praze

Karel Poláček píše jménem psa 
jezevčíka Bibiny dopis adresovaný 
Anně Vlkové (text je ponechám 
v doslovném přepisu z originálu – 
pozn. red.):

Milí přátelé.
Předem přijměte srdečný pozdrav se stá-

lou vzpomínkou. Jak se po řád máte a co 
děláte. Já se mám chválu bohu dobře jen ten 
kašel mně souží však mám také už svý léta 

tak jsem z toho kašle celá smrtelná a myslím 
si kdyby si mě radší už pánbíček vzal, jelikož 
nechci být nikomu na obtíž a já vím že Anka 
by mně už nejradší připravila do hrobu, jeli-
kož si myslí bůh ví jaké jmění tu nenechám 
a že si pak bude debužírovat. – Ale ať si 
nemyslí co mám to mám a do hrobu si 
nevemu a jak je kdo ke mně tak jsem k němu. 
Vy jste si pěkně odjeli a zanechali jste mne 
zde mezi cizejma lidma oni jsou sice na mně 
docela hodní jako by ani nebyly židé ale to 
víte nejsou s přízně a tak člověka odbudou 
ňákým tím blaffem. Já bych třebas potřebo-
vala něco silnějšího do žaloudku jako slepičí 
polívku abych se spravila, jelikož jsem celá 
špatná a nechci se nikomu líbit voni by nej-
radší všechno schlamstli sami a jednoho 
vodstrkujou jako bych byla nějaká hadrnice. 
Na mně si dycky každej dovoloval vy jste 
samí vejlety a užívání a jeden aby seděl 
doma já jsem vždycky přišla zkrátka poně-
vadž Mydlinka to se ví musela študovat 
ačkoliv v hlavě má jenom mladíci a učení jí 
nejde. Když jsem byla mladá tak jsem mohla 
kolikrát udělat partii ale vy jset tomu nepřáli 
poněvadž jste nechtěli abych přišla z domu 
a jenom abych Vás obsluhovala a pěkně jste 
si tu Mydlinu vychovali vona jenom po těch 

chlapech vočima střílí že jí není hamba lidi 
si vo tom povídají a já pro samou hanbu 
nemůžu mezi lidy. A tak Vám musím oznámit 
že Kafíčko nemá žádnej karakter porád na 
mně nasazuje a nic mně nepřeje já jsem si 
schovala pod peklík kosti eště si tak myslím 
budeš mít něco na starý kolena a tuhle Vám 
se koukám kosti pryč ne že bych chtěla 
někoho obviňovat ale já si myslím svý jsem 
tady úplně prodaná. Slýchám že otec Václav 
má housera patří mu to je to spravedlivý 
trest boží za to že mně tak utiskoval pročež 
Vás ještě jednou na stokrát pozdravuju Vaše 
až do hrobu věrná

Bibina

Židovské muzeum v Praze získalo do svých sbírek díky velkorysému daru paní Zuzany Bílkové konvolut zcela 
mimořádných materiálů souvisejících s osobností Karla Poláčka a jeho blízké přítelkyně Dory Vaňákové.

Karel Poláček
Nově ve sbírkách pražského Židovského muzea

Portrétní fotografie Karla Poláčka s věnováním Anně 
Vlkové krátce před nástupem do transportu, 30. červ-
na 1943.

Dora Vaňáková a Karel Poláček se psem Mydlinkou 
na střešní terase domu Ruská 1024 v Praze Vršovicích 
v létě 1943.

Maskil_10_11_cerven_2016.indd   17 01/07/16   14:59



Vzpomínky
Idy Kauferové

červen/červenec 2016

1. část

18

Vážení čtenáři,
v následujících měsících vám na 
pokračování nabídneme vzpomínky 
Idy Kauferové -Löwyové. Ty dosud 
vyšly knižně v maďarsko -anglickém 
vydání. Českou verzi připravujeme 
ve spolupráci s Hanou Alizou Omer, 
dcerou Idy Kauferové, izraelsko-
-československou malířkou a ilust-
rátorkou. Ta je také autorkou před-
mluvy k maďarskému vydání, kterou 
seriál vzpomínek zahajujeme.

Úvod
Moje matka se narodila do chudé židov-

ské rodiny v den první mobilizace první svě-
tové války a žila v asi nejstrašnější době lid-
ských dějin. Dostalo se jí pouze základního 
vzdělání, již jako dítě musela pracovat, aby 
rodině pomohla vydělat na živobytí. Přesto 
ráda četla, byla velmi zvídavá a měla dobrou 
pamět. Později, když jsme my, její děti, opus-
tily domov, pustila se do studia na ve večerní 
škole a dokonce získala maturitu.

I když byla malé postavy a zdála se 
křehká, měla neuvěřitelnou odolnost, vůli žít 
za všech okolností, což si já sama o sobě 
nejsem jistá, jestli bych vydržela.

Síla jejího vyprávění spočívá ve své nahé 
pravdivosti, dokonce snad i prostoduchosti… 

Byla vypravěčkou. Když jsme byli malé 
děti, vyprávěla nám příběhy z Bible. Později 
mluvila o svém životě, na rozdíl od našeho 
otce, který své utrpení skrýval uvnitř, ve 
svém žalu a vzteku.

Pro mou dětskou mysl byly jak Bible, tak 
její vyprávění o vlastním životě pouhými 
„příběhy“. A někdy, přiznávám, jsem neměla 
trpělivost a otevřené srdce, abych ji poslou-
chala, jak znovu a znovu vypráví a vzpomíná 
na utrpení, které prožila.

Pro ni to byl její život – plný útrap, strá-
dání a agónie, ale taky lásky a věrnosti 
k rodičům a tradici; boj o holé přežití, někdy 
vítězství odvahy, mazanosti, jindy i krádeže, 
a také přirozené sebeobětování v život ohro-
žujících momentech. 

Její životní příběh je jedním z tisíců svě-
dectví prostého židovského přežití v těchto 
hrozných časech a ve víru děsivých událostí. 

Bohužel, možná je příliš pozdě na to, aby 
se mé matce dostalo zadostiučinění z této 
knihy. Přiznávám, trvalo nám dlouho, než se 
nám podařilo realizovat její vydání a splatit 
tak dluh vůči naší matce.

Přesto účelem této knihy nebyl jen pocit 
dluhu. Pro naše děti a děti našich dětí je 
důležité vědět a pamatovat si…, aby se to již 
nikdy nestalo.

◗ Hana Alisa Omer

Hypotetický portrét rodiny Kauferových před válkou, jak jej vytvořila Hana Alisa Omer.

Vzpomínky Idy
Kauferové-Löwyové
2. prosince 1983

Deník jsem chtěla psát již před čtyřiceti 
lety v pracovním táboře v Berlíně. Sehnala 
jsem tužku a nějaký papír, protože tam 
opravdu bylo o čem psát, neboť každý den 
přinášel nové strašlivé představení. Neexis-
tuje spisovatel, který by později mohl věrně 
popsat to, co jsem prožila na vlastní kůži, 
čeho jsem byla svědkem a co jsem prožila 
v Osvětimi.

A skutečně jsem tehdy začala psát, ale 
uvědomila jsem si, že to je smrtelně nebez-
pečné: často prohledávali nás i naše kavalce; 
nebylo kde deník schovat, a tak jsem musela 
od svého záměru upustit. Teď, ve svých 
70 letech, se to vše snažím vyvolat z paměti 
hlavně kvůli svým dětem, aby měli před-
stavu, co se tehdy stalo a proč jsme se 
nemohli bránit. 

Narodila jsem se ve velké maďarské ves-
nici Felső -Szeli1. Moji rodiče tu žili odjak-
živa až do doby, kdy odtud byli – spolu 
s námi, svými dcerami – deportováni. Naši 

1  Dnešní Horní Saliby na Slovensku.

tři bratři byli odvedeni na nucené práce, kde 
dva starší zahynuli. Domů se vrátil jenom 
ten nejmladší. On a nás pět sester bylo 
potom pořád spolu – od Osvětimi, přes Ber-
lín a Ravensbrück – a společně jsme to 
přežili. 

Otec bojoval v první světové válce, od 
počátku až do konce. Když odešel, nastaly 
naší matce velice těžké časy. Měla již pět 
dětí, musela se starat o hospodářství, které 
můj otec měl spolu se svým bratrem. Když 
můj otec odešel do války, měli dál hospoda-
řit společně, ale pro matku bylo těžké zajis-
tit, aby ji švagr neukracoval. Po válce se otec 
vrátil na zpustlý statek, zatímco jeho bratr 
zbohatl. Pro moji ubohou matku bylo důle-
žité jenom to, že se otec vrátil živý a zdravý. 
Její rodiče mu pomohli začít znovu, což bylo 
po válce velmi obtížné.

Rakousko prohrálo válku, monarchie se 
rozpadla, jižní Slovensko bylo odtrženo2 

2 Rakousko -Uhersko bylo v první světové válce 
spojencem Německa, a tudíž na straně poražených. 
V posledním roce války se rakousko -uherská 
monarchie rozpadla. Vítězné mocnosti přinutily 
tehdy již samostatné Maďarsko k podpisu mírové 
smlouvy, která byla součástí Trianonské smlouvy, 
uzavřené v pařížských Versailles. Tato smlouva 
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a celý systém se změnil k horšímu. Od své 
drahé maminky vím, že později bylo lépe – 
když vznikl demokratický československý 
stát v čele s prezidentem Masarykem.

* * *
Tyto mučivé vzpomínky píšu v Izraeli, 

ale zdá se mi, jako by se mnohé z toho ode-
hrálo včera.

* * *
Včera jsem seděla v Tel Avivu na autobu-

sové zastávce, vedle mě nějaká žena. Začali 
jsme se bavit. Ukázalo se, že pochází 
z Maďarska a že její rodiče se dokonce 
narodili v Dunaszerdahely a že tam žije 
někdo z její rodiny jménem Diamant. Na to 
jsem řekla, že rodina Diamantů žila v Szeli 
a že se odtamtud odstěhovali poté, co za 
tragických okolností ztratili jednoho ze 
svých synů. Ano, přesně to mi vyprávěla 
matka, odpověděla ta žena. Svět je tak 
malý – zdá se, že stará rčení vyjadřují věčné 
pravdy.

Pokouším se teď vybavit si, co se stalo 
v Szeli jednoho srpnového dne. Středem 
vesnice tekla říčka Dudvág. V místě, kde 
byla nejširší, byl most. V létě se tam koupaly 
děti, ale také koně. Toho dne se v řece cach-
talo mnoho dětí a mezi nimi židovský chla-
pec z rodiny Diamantů. Dva mladíci sem 
přišli vykoupat koně a děti se rozutekly. Oni 
si ale všimli židovského chlapce a chytili ho. 
Očití svědkové říkali, že ho utopili, i když 
jen šeptem (mladíci byli syny místního 
bohatého statkáře a neproběhlo žádné vyšet-
řování ani soud, jako by se jednalo jen o tra-
gickou nehodu). Po této události se rodina 
z vesnice odstěhovala do Dunaszerdahely. 
Celý případ se ututlal, nikdo už o tom 
nemluvil. Lidé chtěli zapomenout, ale osud 
tomu chtěl jinak. Statkářova rodina žila na 
konci naší ulice, jmenovali se Kovácsovi. 
Nevím přesně, kolik let uběhlo, než je 
postihlo to, o čem chci vyprávět.

Na venkově bylo běžné spát ve stáji, na 
pryčně připevněné na stropním trámu, odkud 
bylo možné hlídat koně a dohlížet, aby si 
navzájem neublížili. Ten, kdo tam spal, 
musel ráno první ze všeho zkontrolovat, že 
jsou zvířata v pořádku. Teprve pak byl čas na 
snídani. Jednoho dne nepřišel mladý Kovács 
na snídani, i když na něj dlouho čekali. Šli 
ho hledat a našli ho mrtvého na pryčně. 
Předchozího večera se dva bratři pohádali. 
Stalo se to v srpnu. A co je na tom nejpodiv-
nější – jen o rok dříve, rovněž v srpnu, našli 
rodiče mrtvého jiného syna. Večer byl úplně 
v pořádku, na nic si nestěžoval. Bylo to jako 
v lidové pohádce, kde je padouch po zásluze 

kladla těžké podmínky: země ztratila asi dvě třetiny 
svého území, což znamenalo, že asi třetina etnických 
Maďarů se ocitla mimo její hranice. Nešlo jenom 
o jižní Slovensko, které připadlo nově založenému 
Československu, ale i o celý Felvidék (Horní zemi). 
Toto území je více méně identické s dnešním 
Slovenskem.

potrestán. Bohužel, u dalších vražd už jsme 
se toho nedočkali. 

Jak už jsem zmínila, můj otec obchodoval 
před válkou s obilím a za naším domem byly 
velké sýpky, většinou nacpané úrodou. Po 
válce se nám podařilo začít znovu, ale zisky 
byly skrovné, a tak jsme museli hledat jiné 
zdroje příjmu. Můj nejstarší bratr již tou 
dobou navštěvoval školu v Pöstyénu3 a poz-
ději tam i pracoval. Během studií tam žil 
s našimi prarodiči a společně přemýšleli, jak 
by si rodina mohla přivydělat. Po dlouhých 
debatách koupili od někoho stroj na sodovku, 
což nám později způsobilo mnoho trápení. 
Za prvé byl ten stroj jako tvrdohlavý mezek; 
buď nečerpal vodu, nebo nešla roztočit kola, 
jindy zase voda nekontrolovaně vytryskla. 
Samozřejmě že kola bylo nutné roztáčet 
ručně. Pracovali jsme na stroji třikrát nebo 
čtyřikrát týdně a vyžadovalo to mobilizaci 
celé rodiny. Později, když jsme se museli 
vzdát obchodu s obilím, který byl někdy 
kolem roku 1930 znárodněn, zůstala výroba 
sodovky naším jediným živobytím. Ve ves-
nici byl jiný výrobce sodovky jménem 
Bedecs, který se v oboru pohyboval déle. 
Měl prosperující obchod, který ale řídila 
jeho žena, protože on sám byl opilé prase 
a my jsme si od něj hodně vytrpěli. Většinou 
jsme sodovku rozváželi na vozíku po vesnic-
kých hospodách, ale často jsme ji museli 
roznášet i pěšky. To bylo velmi těžké 
zejména v zimě, kdy nám ruce přimrzaly 
k hliníkovým zátkám, které tehdy sodov-
kové láhve mívaly. Někdy nám také láhve 
cestou v rukách explodovaly, což vždy zna-

3 Dnešní slovenské Piešťany.

menalo obrovský úlek i finanční ztrátu, pro-
tože bylo potřeba sodovkovou láhev naplnit 
alespoň dvacetkrát, aby se zaplatila. Ale tím 
naše potíže nekončily. Náš konkurent, onen 
křesťanský výrobce, na nás číhával, až 
půjdeme se zbožím do hospody (měl vztek, 
že raději brali naši sodovku než jeho), 
a vytrhl nám lahve z rukou a křičel: „Jsou 
moje, všechny jsou moje!“ A odnesl si je 
domů (samozřejmě byl opilý). My jsme pak 
zase počkali, až bude pryč z domu, a řekli 
jeho ženě, co nám udělal. Měla pochopení 
a vždycky nám láhve vrátila. Ostatně bylo 
snadné je identifikovat, protože na kovovém 
víčku bylo vyryto jméno majitele. Později 
jsme sodovku dodávali i do jiných vesnic. 
Na takové věci člověk nikdy nezapomene; 
koneckonců jsme byly jen malé holky 
a často jsme ze zoufalství plakaly.

Bylo mi jen šestnáct, když jsem vesnici 
opustila a vydala se do blízkého městečka 
Galánta4, do služby u rodiny, jíž jsem vypo-
máhala v obchodě a v domácnosti, takové 
děvče pro všechno. Strávila jsem tam tři 
roky a potom šla do učení na švadlenu. Tou 
se vyučila i moje sestra Malvin, a když jsme 
získaly nějakou praxi, přestěhovaly jsme se 
do většího města Nagyszombat, kde jsme si 
pronajaly byt a otevřely si krejčovství. 
Každý začátek je samozřejmě těžký, ale 
zavedly jsme se docela rychle. Zpočátku 
jsme si neúčtovaly moc, ale když se nám 
začalo dařit, přestěhovaly jsme se na hlavní 
ulici. Mosazná cedule nad portálem hlásala 
„Sestry Kauferovy“. Otevřely jsme vlastní 
salón a mohly začít účtovat vyšší ceny. V té 
době měla většina lidí těžký život, ale my 
jsme vydělávaly hodně peněz a začaly pro-
sperovat. Pracovaly jsme ale dnem i nocí.

Bohužel jsme si svého úspěchu nemohly 
užívat dlouho. Politická situace nám nedo-
přála důstojný život.

◗ pokračování příště
Přeložila Kateřina Weberová

4 Dnešní slovenská Galanta.

Sourozenci Kauferovi z Horních Salib, rok 1917: 
Kalman, Alfred (zahynuli v šoa), Blanka, Ida, 
Malvin – ta se po válce provdala za Viliama 
Friedmana, který byl asi do roku 1970 kantorem 
v Karlových Varech a byl vězněn za to, že od zahra-
ničních organizací přebíral peníze pro české Židy.
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Jak se dnes žije
venezuelským Židům?

červen/červenec 201620

V devadesátých letech měla židov-
ská komunita ve Venezuele při-
bližně 26 000 členů. Většina jich žila 
ve městech, především v Caracasu, 
Tucacasu a Maracaibu. Dnes je jich 
méně než sedm tisíc a další se chys-
tají odejít. Zdá se, že obec s nejstar-
ším židovským hřbitovem na ame-
rickém kontinentě a zavedenými 
komunitními institucemi se brzy 
stane vzpomínkou.

Podobně jako v dalších jihoamerických 
státech to bylo (a dosud je) pestré společen-
ství: sefardští „starousedlíci“, jejichž před-
kové – často pokřtění židé praktikující juda-
ismus tajně – přišli ze Španělska v 17. a 18. 
století; potomci (sefardských) přistěhovalců 
z Nizozemí, kteří přišli po nich; pra -pravnuci 
imigrantů z východní Evropy a severní 
Afriky, přicházejících sem od dvacátých let; 
vnuci těch, kdo sem od třicátých let prchali 
před nacisty a od padesátých let sem přichá-
zeli Židé z muslimských zemí – Turecka, 
Maroka, Sýrie, Libanonu a Egypta i jordim 
z Izraele. Koncem šedesátých let žilo ve 
Venezuele asi 45 000 Židů. Pro řadu z nich 
zůstávala vzhledem k nestálé ekonomické 
situaci spíše tranzitní zemí, odkud se stěho-
vali především na jih USA.

Zásadní obrat nastal, když roku 1999 
převzal moc Hugo Chávez. Většina venezu-
elských Židů patřila ke střední městské 
vrstvě, zatímco Chávez, pocházející z ves-
nického prostředí, podporoval venkov. Za 
jeho vlády dostaly prostor ve společnosti tiše 
přetrvávající antisemitské stereotypy. Chá-
vez sám označoval své politické protivníky 
za „bludné Židy“, další zase (jako tehdejšího 
španělského premiéra José Maríu Aznara) 
přirovnával k Hitlerovi.

V oblasti zahraniční politiky podporoval 
Chávezův režim výrazně arabské státy 
a Írán, nejvýrazněji během krize v Gaze 
(2009), kdy Chávez nešetřil kritickými 
výroky na adresu Izraele, který prohlašoval 
za „vražednou ruku USA“. Zastřešující 
organizace venezuelských Židů, Asociacion 
Israelita de Venezuela Cháveze několikrát 
opatrně vyzvala, aby více rozlišoval mezi 
kritikou izraelské politiky a kritikou Židů en 
bloc. Chávez na oplátku vyzýval místní 
Židy, aby se veřejně distancovali. Pro udr-
žení rovnováhy považoval za dostatečné, 
když například při návštěvě dětské kardiolo-
gické nemocnice v Caracasu (6. 1. 2009) 
po vyjádření „obdivu“ palestinskému lidu 
a je   ho boji za svobodu dodá, že „Židy máme 
také rádi“.

Docházelo k útokům na synagogy, židov-
ské obchody a další objekty, řada incidentů 
přitom zůstala nevyšetřena. Začaly se obje-
vovat výroky, že „Hitler nedokončil svou 
práci“. Židé začali Venezuelu opouštět, 
v tisku se zároveň objevovala obvinění, že 
odliv majetku, který si s sebou do zahraničí 
odvážejí, způsobuje inflaci a ekonomický 
úpadek země.

První začali přirozeně odcházet ti, kdo 
měli nejlepší vyhlídky, že se uplatní jinde. 
Mladí se nevraceli ze zahraničních studií 
a stáží. Jejich rodiče a sourozenci stále čas-
těji odjížděli za nimi. Lidé v produktivním 
věku hledali práci v cizině. Vzrostl počet 
žádostí o aliju od Izraele, potomci evropské 
emigrace se snažili získat pasy „původních“ 
zemí. Společně s nimi odcházeli i nežidovští 
sousedé, především ti se středním a vyšším 
vzděláním.

Odliv mladých rodin znamenal ránu pro 
místní židovské školství (největší škole 
Moral y Luces Herzl -Bialik klesl počet žáků 
o více než polovinu, odešla i řada učitelů). 
Chybí lidé i energie na rozvoj i udržování 
důležitých institucí. Domény hlavních 
sefardských kulturních institucí jako Centro 
des Estudíos Sefardías a spojeného Sefard-
ského muzea v Caracasu jsou na prodej. 
Není divu. Dlouhodobé problémy ve Vene-

zuele během posledních měsíců přerostly 
v potravinovou a energetickou krizi. Státní 
instituce přestávají fungovat, dochází k ra-
bování obchodů a nepokojům. Všichni 
v zemi teď mají starosti, jak získat základní 
potraviny a hygienické pomůcky. V nemoc-
nicích není dostatek léků a odstávky energie 
vedou ke zkracování pracovní doby a zaví-
rání podniků. Chávezův nástupce prezident 
Maduro zatím odolává tlakům opozice a vlá-
da vyzývá občany, aby nepoužívali přeby-
tečné spotřebiče. Nikdo neví, co bude dál. 
Židé se po zkušenostech z předchozích let 
snaží být hlavně nenápadní.

To potvrzuje i pohled na oficiální stránky 
venezuelské židovské komunity nebo do 
venezuelských skupin na sociálních sítích. 
O událostech posledních týdnů zde ne na-
jdeme ani zmínku, převládají náboženské 
úvahy, recepty na sváteční jídla (ale kde 
na ně vzít suroviny?) či zprávy o společen-
ských událostech, převážně minulého 
a před  minulého roku. Jestliže v červnu 2014 
ujišťoval caracaský novinář Sammy Eppel 
(dnes žijící v Miami) redaktory Jerusalem 
Post, že jde hlavně o to, „přizpůsobit se 
nepříznivým okolnostem“, teď už jde o je-
diné: přežít.

◗ Ruth Jochanan Weiniger, foto: Asociación 

Israelita de Venezuela (www.aiv.org.ve)
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Pozvánka na stálou výstavu do Vídeňského technického muzea

Inventární číslo 1938

sivan/tamuz 5776

ze světa

Inventární číslo 1938 – výstavu s tímto 
příznačným názvem představuje Vídeňské 

technické muzeum jako první muzeum 
v německy mluvících zemích. Na základě 
vědeckého bádání tematizuje osudy majitelů 
vystavených předmětů. Roku 1998 přijal 
rakouský stát zákon o navrácení neprávem 
zabavených předmětů a majetku za vlády 
nacistů. Muzeum začalo systematicky zpra-
covávat sbírky z těchto pohnutých let, které 
obsahují více než osmdesát tisíc předmětů, 
knih, archiválií. V osmi případech se podaři-
lo odcizené předměty vrátit rodinám pozůs-
talých. Muzeum má jasný cíl – výstava je 
zřízena na dobu neurčitou a měla by být 
ukončena teprve tehdy, až se předměty vrátí 
rodinám původních vlastníků a výstava se 
pak transformuje do Centra dokumentace 
navrácení odcizených předmětů.

Čtenářům Maskilu bych ráda představila 
tři zajímavé objekty.

Pozůstalost technického 
historika Huga Theodora 
Horwitze

Ing. Hugo Theodor Horwitz se narodil 
v roce 1882 ve Vídni v rodině židovského 
obchodníka. Vystudoval konstruktérství 

stro     jů na Vídeňské univerzitě a na Univer-
zitě v Berlíně. Zabýval se dějinami techniky, 
hojně publikoval. Jako jeden z prvních 
vědců pojímal své výzkumy interdiscipli-
nárně, bádal i v oblasti prehistorie, archeolo-
gie, dějin umění, biologie a etnologie. Po 
nástupu fašismu musel svoji vědeckou čin-
nost omezit a nesměl publikovat. Spolu se 

svojí manželkou Mariannou se pokusil emi-
grovat, to se jim však nepodařilo a oba byli 
v listopadu 1941 deportováni do ghetta 
v běloruském Minsku, kde byli zřejmě 
v roce 1942 zavražděni. Z rodiny přežil jen 
syn Anselm, kterému se podařilo utéct do 
Irska a dnes žije se svojí rodinou v Kanadě. 
V roce 1992 informovala jistá vídeňská 
firma na barvy a laky Technické muzeum, že 
se u ní nachází skříň z arizovaného bytu 
rodiny Horwitzů, která obsahuje rukopisy, 
fotografie, poznámky, dopisy, technickou 
dokumentaci a odbornou literaturu. Firma 
darovala skříň i s celým obsahem muzeu. 
Muzeu se podařilo zrekonstruovat historii 
skříně a s pomocí vídeňské židovské obce 
i vypátrat syna rodiny Horwitzů Anselma, 
který muzeum v roce 2006 osobně navštívil, 
a odcizené předměty mu byly vráceny. O rok 
později se muzeum s Anselmem Horwitzem 
dohodlo na odkoupení sbírky. Dnes je rodině 
Horwitzů věnována malá výstava v slavnost-
ním sále muzea.

Fiat 522 C manželů 
Glückseligových

Dne 16. 3. 1938 bylo manželům Glückse-
ligovým příslušníky SS násilně odebrán vůz 
značky Fiat 522 C (rok výroby 1931). O rok 
později správa SS auto odprodala Rakous-
kým státním zahradám v Schönbrunnu a ty 
pak vůz roku 1952 věnovaly Vídeňskému 
technickému muzeu. Až v roce 2006 se 
podařilo zdokumentovat původ vozu a vypá-
trat informace o jeho majitelích. Manželé 
Glückseligovi měli v 16. vídeňském obvodu 
prosperující obchod s delikatesami a z jejich 
manželství pocházeli dva synové Armin 
a Fritz (narození v letech 1924 a 1925). 
V roce 1938, po anšlusu Rakouska, byl otec 
rodiny Moritz uvězněn v koncentračních 
táborech Dachau a Buchenwald, odkud se 
mu podařilo utéct. Rodinný majetek byl 
včetně obchodu arizován. Rodině se poda-
řilo emigrovat do Jižní Ameriky, usadili se 
v Argentině. Moritz si spolu s manželkou 
Rosou otevřel v centru Buenos Aires obchod 
s lahůdkami, který měl řadu zákazníků z řad 
přistěhovalců z Evropy. Do Rakouska se 
Glückseligovi nikdy nevrátili. Zemřeli 
v roce 1972, respektive 1974. Teprve v roce 
2000 kontaktoval syn rodiny vídeňskou 
židovskou obec a informoval se o možnos-
tech restituce majetku, přičemž zmínil i auto 
svých rodičů, které si pamatoval z dětství. 
Roku 2007 doporučila Komise pro navrácení 
uměleckých předmětů, aby bylo auto vrá-
ceno dědicům rodiny Glückseligových. 
Jejich synovi bylo tehdy 86 let. Technické 
muzeum se s ním později dohodlo na odkou-
pení a vůz je dnes součástí stálé výstavy.

Termobojler rodiny Ernsta 
Sonnenscheina

Bojler přivezli do muzea 4. srpna 1938 
jako dar Vídeňské plynárenské společnosti 
Technickému muzeu. Jednalo se v té době 
o moderní víceúčelové zařízení určené nejen 
k vyhřívání vody, ale i k vytápění. Na přihla-
šovací listině do muzea bylo výše uvedené 
datum a jméno Ernst Sonnenschein, adresa 
Annagasse 3a, první patro, byt č. 16 v prv-
ním vídeňském obvodu. Jeden z vědců se 
pustil do pátrání a zjistil, že pan Sonnen-
schein byl židovský obchodník, který byl na 
uvedené adrese hlášen do konce roku 1938 
a poté odcestoval neznámo kam. Pan Sonne-
nschein později muzeum informoval, že se 
mu podařilo emigrovat již v září 1938, 
ovšem svůj byt byl nucen opustit již dříve, 
a tak se stalo, že se plynárenská společnost 
dostala k bojleru. Svůj další život prožil 
Ernst Sonnenschein ve Francii a v šedesá-
tých letech žádal rakouskou vládu o finanční 
odškodnění vzhledem k tomu, že jeho matce 
Josefíně byly před její deportací do Bělo-
ruska konfiskovány veškeré finanční pro-
středky. Rakouská vláda jeho nárok odmítla 
s tím, že ke konfiskaci financí nedošlo na 
území Rakouska. Sonnenschein zemřel 
v roce 1966 v Lyonu. S pomocí vídeňské 
židovské obce získalo muzeum kontakt na 
pozůstalé v Dolním Rakousku, s nimiž se 
dohodlo na finančním vyrovnání. Bojler je 
dnes vystaven v oddělení „Předměty denní 
potřeby“ a na malé tabulce si mohou návštěv-
níci přečíst i celý jeho příběh.

Možná i někdo ze čtenářů Maskilu hledá 
objekt, který patřil jeho předkům a mohl by 
se nacházet ve Vídeňském technickém 
muzeu. Bližší informace a kontakt na 
muzeum najdete na stránkách www.tech-
nischesmuseum.at.

◗ Jana Tchabana -Löwbeer, Vídeň
foto: Technisches Museum Wien 

(www.technischesmuseum.at)

Hugo Theodor Horwitz (1882–1942).

Fiat 522 C Moritze a Rosy Glückseligových.
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
Milí čtenáři, za tajenku velké letní křížovky jsme vybrali upravený citát prvního izrael-
ského premiéra Davida Ben Guriona (1886–1973). Tajenka opět plyne různými směry! Heb-
reofilové navíc najdou mezi písmeny dokončení přání redakce všem čtenářům: 
קוראים יקרים
שיהיה לכם...
Vyluštěné tajenky zasílejte e -mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, 
a to nejpozději do 31. 7. 2016. Tři vylosovaní výherci dostanou knihu Gila Yarona Jeruzalém, stře(d)t světa 
z nakladatelství Vyšehrad. Tajenka z minula zněla: „…to je opravdu moc těžká otázka.“ Knihu Mike´s Place vyhrá-
vají: Petr Chrdle, Tomáš Richter Urban a Běla Veselá. Výhercům gratulujeme.
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Zprávy z Bejt Simcha
Šachrit v liberecké synagoze

V sobotu 28. května jsme se účastnili 
šachritu v liberecké synagoze, který vedl 
rabín Tomáš Kučera. Součástí bohoslužby 
byla i první velká událost (udělení jména) 
v životě nově narozeného přírůstku libe-
recké obce.

Oslava svátku Šavuot
V sobotu 11. června proběhla v Bejt Sim-

cha oslava svátku Šavuot. Program obsaho-
val zpěv liturgických básní, čtení knihy Rút 
a následné pohoštění. Současně byl připra-
ven program pro děti, které si domů odnesly 

krásné květináče, vlastnoručně ozdobené 
ubrouskovou metodou. Všem děkujeme za 
hojnou účast i příspěvky do vegetariánsko-
-mléčného bufetu.
◗ Olga Melzochová, foto: ŽO Liberec a Bejt Simcha

Ve dnech 8. – 9. června 2016 se 
v Památníku Terezín uskutečnilo setkání 

mladých badatelů zapojených do vzdělávací-
ho projektu s názvem Školákem ve váleč-
ných letech, který zmiňovaná instituce reali-
zuje ve spolupráci s Národním pedagogic-
kým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, 
Institutem Terezínské iniciativy a Národním 
institutem pro další vzdělávání.

Cílem projektu je přiblížit mladým gene-
racím projevy totalitního režimu na příkladu 
školního prostředí v protektorátu a oblastí 
Československa připojených v roce 1938 
k Německu, vést mládež ke kladnému 
vztahu k demokratickému systému a podílet 
se na budování jejích postojů odmítajících 
rasismus, xenofobii, nacionalismus, antise-
mitismus a další formy nesnášenlivosti 
a intolerance ve společnosti. Hlavní finanční 
podporu projektu poskytla organizace Inter-
national Coalition of Sites of Conscience se 
sídlem v USA.

Setkání se účastnilo 14 týmů ze základ-
ních a středních škol v České republice, 
které se badatelsky zabývají různými tématy 
spojenými se školním prostředím v českých 
zemích v letech 1938 až 1945. Jednalo se 
celkem o 68 žáků a pedagogů ze ZŠ v Budyni 
nad Ohří, ze ZŠ v ulici Oskara Nedbala 
v Českých Budějovicích, ze ZŠ v Jirásko-
vých sadech v Příbrami, ze ZŠ v Milovicích, 
Morkovicích, Radnicích a Svatobořicích-
-Mistříně, ze Speciální a praktické školy 
Svítání v Pardubicích, ze Svobodné základní 
školy v Terezíně, z Gymnázií v Moravských 
Budějovicích, Plzni, Uherském Hradišti, 
Židlochovicích a v neposlední řadě z Vyšší 
odborné školy a střední průmyslové školy 
v Kutné Hoře. Tyto školy však nejsou jediné, 
které se do projektu zapojily. Z různých 
důvodů se akce bohužel nemohli zúčastnit 
žáci a pedagogové ze ŽŠ Modřice a ZŠ 
Terezín.

Na programu byly nejen workshopy 
k tématu projektu vedené lektorkami a lek-
tory institucí do něj zapojených, ale zejména 

vzájemné prezentace sledovaných témat 
a badatelské práce jednotlivými týmy. 
Zájemci také dostali možnost prohlédnout si 
Terezín s odborným výkladem lektorek 
vzdělávacího oddělení terezínského památ-
níku, zhlédnout film o československých 
školách existujících ve Velké Británii v době 
druhé světové války s komentářem histo-
ričky Národního pedagogického muzea či 
prohlédnout si novou putovní výstavu o kaž-
dodennosti školáků v českých zemích 
v letech 1938 až 1945, jež byla na setkání 
prezentována. Mladí badatelé se též mohli 
účastnit předání cen vítězům letošního roč-
níku literární a výtvarné soutěže Památníku 
Terezín, jehož tématem bylo tajné vzdělá-
vání dětí a mládeže vězněné v terezínském 
ghettu v době nacistické okupace.

Hlavním cílem setkání tedy bylo vedle 
rozšíření znalostí účastníků o realitě života 
školáků v českých zemích v letech 1938 až 
1945 hlavně vzájemné předání si zkušeností 

z dosavadní badatelské práce. Mnozí z nich 
tak určitě nalezli inspiraci k tvorbě svých 
prvních výstupů z bádání, kterými budou 
výstavní panely představující jimi zjištěné 
poznatky. Scénáře k těmto panelům budou 
v následujících týdnech mladí badatelé 
vytvářet pod vedením odborných pracovníků 
z partnerských institucí zapojených do 
projektu.

Projekt Školákem ve válečných letech by 
měl probíhat i v příštích letech.

◗ text a foto: Památník Terezín

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

HEBREJŠTINA 
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Termín: úterý od 18 do 19.30 h
Kurzovné: 1300 – 1500 Kč za pololetí 
(září 2016 – leden 2017, 90 minut jednou 
týdně.)
Výuka probíhá podle učebnice „Ivrit min 
ha -hatchala – Hebrew From Scratch“ (není 
zahrnuta v ceně kurzu). Předpokládá se znalost 
čtení a psaní, gramatiky a slovní zásoby zhruba 
na úrovni lekce 15 učebnice (do str. 308).
Zájemci se mohou hlásit či žádat bližší 
informace na adrese katka@bejtsimcha.cz 
nebo na telefonu 724 027 929, a to do 
10. srpna 2016.
V září rovněž zahajujeme 
nový semestr ročního kurzu 
ÚVOD DO JUDAISMU
Termín: úterý od 19.45 do 20.45 h
Kurzovné: 750 Kč za semestr
(60 minut jednou týdně)
Jedná se o druhý semestr celoročního kurzu, 
nicméně zapojit se mohou i noví účastníci. 
V podzimním semestru se budou probírat 
mimo jiné následující témata: židovský životní 
cyklus, svátky (Vysoké, Sukot, Chanuka), 
židovská domácnost a komunita. Na vyžádání 
je k dispozici podrobný rozpis témat i osnova 
kurzu. 
Dále máme další dva kurzy moderní 
hebrejštiny – pro pokročilé ve čtvrtek 
od 18 do 19.15 h a pro středně pokro-
čilé ve čtvrtek od 19.30 do 21 h. Informace 
o eventuálních volných místech v těchto kur-
zech a úrovni pokročilosti získáte na uvede-
ných kontaktech.
Všechny kurzy probíhají v prostorách 
Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1, 
u stanice metra „A“ Staroměstská). 
Bližší informace a přihlášky na adrese 
katka@bejtsimcha.cz nebo na tele-
fonu 724 027 929.

Setkání účastníků projektu Školákem 
ve válečných letech v Památníku Terezín

➤

➤
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V pokoji se zešeřilo. Pootevřenými dveřmi na balkon proudil 
dovnitř z parku pod Petřínem stále chladnější vzduch. Lampy 

podle cest se rozsvítily. Tu a tam se objevila dvojice, která nikam 
nespěchala.

Masivní, sametem čalouněné křeslo v rohu místnosti objímalo 
hned vedle balkónových oken vrásčitého muže s mohutnou hřívou 
bílých vlasů. Na kolenou mu ležela otevřená kniha, brýle držely jen 
na špičce nosu pod přivřenými víčky. Mnoho dalších knih bylo 
vyrovnáno na starém psacím stole pod oknem i v policích protější 
stěny.

Na parapetu okna bez záclon stála kovová rozložitá menora, takže 
obraz parku byl vidět skrze ni. Jakoby svými rameny oddělovala svět 
v pokoji od světa venku. Vedle svícnu, o sklo opřená, stála idylická 
fotka šťastné rodiny na venkově, někdy před válkou. V pozadí se na 
louce páslo stádo černých ovcí a beránků.

Kniha se pohnula a padala na koberec zároveň s brýlemi. Ty se 
zachytily za ohrnutý rukáv svetru, protože se ruka natáhla směrem 
dolů. Samuel si brýle nasadil a uhladil vlasy. Sehnul se, a místo aby 
knihu zvedl, přejel láskyplně rukou starý perský koberec a zkoumavě 
si ho prohlížel po celé místnosti. Vlněné vzory měly červenou a čer-
nou barvu, na středu prokládanou zelení. Musí ho nechat vyluxovat 
a možná i vyprat. Na Pesach se to nějak nestihlo, teď je září a blíží se 
Roš ha -šana.

Erika, jeho krásná žena, na to nikdy nezapomínala. Byla výborná 
hospodyně. Obzvláště na tomhle koberci, který byl památkou 
v rodině Blumových, si nechávala záležet. Už je to osm let, kdy ji 
pochoval do rodinné hrobky na židovském hřbitově, který leží kou-
sek od Hagiboru. Tam se jako děti poznali ve sportovním programu 
Fredyho Hirsche. Byl to chlapík, tenhle Fredy, vybojoval v Terezíně 
pro mládež všechno, co se dalo, i trochu větší příděly jídla. Ale 
v Osvětimi, kde byl bezmocný a viděl, kam to s jeho svěřenci spěje, 
se raději zabil.

Samuel Blum sebral knihu, vstal z křesla, položil ji na psací stůl 
a zahleděl se do parku. Ze stínu v záhybu jedné z cest pomalu vystou-
pil statný černý beran se zahnutými rohy zakroucenými do výše. 
Pomalu přešel písek cesty, a než vešel do stínu mezi stromy, otočil 
hlavu směrem k oknu. Muž ještě chvíli hleděl na místo, kde beran 
zmizel, a potom zavřel dveře balkonu. Uvědomil si, že je mu zima.

Zítra přijde Robin, je to sice dobrovolník z obce a ne uklízečka, ale 
společně snad úklid zvládnou. Bude se s ním muset brzy rozloučit. 
Jeho pobyt v Praze trvá už rok. Zdá se mu to jako včera, když mu Rut 
ze židovské obce volala, zda přijme jako pomocníka do domácnosti 
mladého Němce. Nechal si týden na rozmyšlenou a vyhrála zvěda-
vost. Jak to asi bude vypadat, když mu nějaký Němec je ochoten 
pomáhat. Co ten národ se sebou za ta desetiletí asi udělal? Alespoň si 
zase procvičí němčinu, myslel si tenkrát. Jenže Robin se s ním chtěl 
učit česky. Stali se přáteli a pro starého muže to byla radostná doba. 
Začal si připouštět, že snad opravdu existuje možnost nápravy světa.

Na betonovém plácku pod okny se ozvalo dusání a výkřiky. 
Samuel vyšel na balkon, aby zjistil, co se děje, a uviděl svého bratra 
Adama, jak uskočil před pádícím černým beranem. Ten narazil rohy 
do klepadla na koberce, otočil se do útočného postoje a vztekle hrábl 
přední nohou. Sklonil hlavu k zemi a čtrnáctiletý Adam se podíval na 
balkon. Divoce zahvízdal na dva prsty a zasmál se. Mávl rukou, 
jakoby zval Samuela k zápasu. Beran se rozeběhl a Adam hbitě pře-
skočil zídku, zmizel za rohem domu a beran za ním.

Samuelovi vytryskly slzy z očí a zachvěl se na celém těle. Přesně 
v tomto věku viděl Adama naposled, jak šel s jejich otcem v Terezíně 
směrem k nádraží. Oba mu tenkrát zamávali do okna dětského 
heimu, kde bydlel s dalšími dětmi dva dlouhé roky. Zdáli se mu oba 
tak klidní a silní. Dokonce se na něj usmívali, jakoby mu vzkazo-
vali – uvidíme se později, Same.

Ani s jedním se už nikdy nesetkal… Oni i maminka, která odjela 
navždy jiným vlakem, mu tak chyběli, že se to nedá vypovědět. Tedy 
o tom mlčel a mlčí. Neplakal nad jejich hrobem, jak se to dělává. 
Všechen pláč zůstal někde uvnitř a bolí ho.

Proč se mu takhle někdy zjevují? Má to nějaký zvláštní význam?
Samuel si opět, jako už tolikrát ve svém životě, položil trýznivou 

otázku – proč přežil z celé rodiny právě on, malý Sam? 
Musí s těmi představami něco dělat! Může se například objednat 

do ordinace židovského psychologa. Pár jich zná. Jeho syn mu to 
často nadhazoval, než odešel za prací do Francie. Samuel se mu 
raději přestal svěřovat. Nechtěl mu přidělávat starosti, a tak mezi 
nimi zavládlo mlčení.

Další den nachystal Samuel vysavač, kartáč, gumové rukavice, 
saponát na koberce, čaj a sušenky. Kastrolky od oběda už měl umyté. 
Robin byl u něho ve dvanáct s čerstvým košer jídlem, ale nesl další 
oběd až na Barrandov. Vrátí se ve tři, jak to mají spolu zavedené. 
Vzal do ruky knihu, kterou mu poslal jeho přítel George z Austrálie. 
I on vzpomíná na tragické osudy jeho rodiny v Praze a hlavně se mu 
ve vzdálené zemi stýská. Touží po návratu do Prahy, odkud musel 
uprchnout. Jenže jeho děti chtějí žít tam, kde se narodily, v Sydney. 
Možná si George myslí, že tady najde ukradené mládí. Neodešel 
zcela dobrovolně, byl prostě poslán do Anglie a přežil.

Dole v domě si Robin odemykal klíčem hlavní dveře a potkal se 
v nich s paní Novotnou.

„Dobrý den, Robine. Neseš oběd, viď?“ zeptala se ho starší žena, 
která bydlela s panem Blumem na stejném patře.

Nečekala na odpověď a pokračovala dál: „Poslouchal jsi večer 
zprávy? Teroristi zase napadli synagogu v Holandsku. Je to čím dál 
tím horší!“ ztišila hlas a rozhlédla se.

„Já vím, že pan Blum má na okně ten židovský svícen a v parku se 
courají různí cizinci. Kdyby si toho všimli, kdo ví, co je napadne. 
Tady v domě bydlí i normální lidi, že jo. Někdo sem hodí výbušninu 
a potom to odnesou i nevinní.“

Podívala se zkoumavě na mladíka, který mlčel.

červen/červenec 201624

➤

Rút Sidonová

Souhvězdí 
Berana
Ale my jsme lid tvůj, příslušníci smlouvy tvé, děti Abrahama, jenž tě miloval a jemuž jsi lásku přísahal 
na hoře Morija.
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„Nemohl bys nějak vysvětlit starému pánovi, že takhle riskuje 
naše životy? Nejlepší by bylo, kdyby se nastěhoval do toho židov-
skýho domova důchodců. Tam jsou všichni pohromadě, ne? Rozumíš 
mi vůbec?“ zeptala se žena a netrpělivě si chlapce prohlížela.

„Vy máte strach a nechcete tu pana Bluma?“ pomalu zamyšleně 
odpovídal mladík. „Myslíte, že on má nějakou vinu, nebo co?“

„Ale to přeháníš, jen mu vyřiď, ať sundá z okna ten svícen,“ 
zvedla obočí žena.

„Jestli chcete něco říci panu Blumovi, tak mu to prosím řekněte 
sama,“ pronesl velice zdvořile s německým akcentem Robin. Otočil 
se a odcházel se skloněnou hlavou po schodech do prvního patra. 
Přede dveřmi se zastavil, podíval se na hodinky a chvíli si nehybně 
prohlížel jmenovku na dveřích.

Byly tři hodiny. Zazvonil a pozdravil německy starého muže. Na 
stole v pokoji už stála konvice s čajem vedle dvou šálků, talíře suše-
nek a cukru.

„Tak budeme dnes mluvit česky, ne? Už máš jen týden na procvi-
čování. Myslím, že mluvíš perfektně,“ pronesl obřadně Samuel. „Byl 
jsi výborný žák,“ pokýval hlavou.

„Měl jsem výborného učitele,“ doplnil ho Robin a oba se zasmáli.
„Co dneska budu dělat?“ ukázal pohledem na vysavač.
„Dnes budeš plnit veledůležitý úkol, chlapče. Za ten rok spolu-

práce jsi dospěl k závěru, který je stejně důležitý jako začátek. Pomů-
žeš mi vyčistit moji památku na maminku. Je to jediná věc z našeho 
majetku, kterou jsem po válce dostal zpět. Tenhle koberec nám 
uschovala známá v Holešovicích a nezapřela ho, když jsem se vrátil 
sám z celé rodiny.“

Ukázal na fotku, kde byl se svou ženou na lázeňské kolonádě.
„Přinesl jsem si ho do manželství jako poklad. Ani nevím, zda si 

ho můj syn jednou odveze do Paříže.“ Smutně se pousmál. „Jeho 
žena je Francouzka a má prý ráda dřevěné podlahy bez koberců.“

„Až to doděláme, uvařím čaj a ochutnáme tyhle nové sušenky,“ 
ukázal Samuel na připravený talíř.

„Moc si toho vážím, že to můžu dělat. Dám si záležet. Až budu 
v Německu, tak mi zavolejte, kdykoliv budete něco potřebovat,“ 
vemlouvavě dokončil Robin a zvedl se, že začne čistit.

„Já do Německa nikdy nezavolám! Nechci od nich nic!“ zvýšil 
nezvykle hlas Samuel. Robin se zarazil a s vážnou tváří řekl: „Pro-
miňte, já to tak nemyslel.“

„Ty promiň,“ řekl po chvíli tiše starý muž, „víš, já nemám Němce 
rád. Ale tebe, tebe mám, chlapče, rád,“ pokýval hlavou bělovlasý 
muž. Pomalu se otočil a šel do kuchyně připravit saponátovou pěnu 
na vyčištění koberce.

Vrátil se do pokoje a skrze sedm ramen menory vyhlédl ven.
„Bojíte se teroristů, pane Blume?“ zeptal se znenadání Robin 

s gumovými rukavicemi na rukou.
„A ty snad ne? Na jejich seznamu jsme společně, my i vy, na 

prvních místech. Musím ale přiznat, že mnohem víc se bojím minu-
losti,“ odpověděl Samuel a přimhouřenýma očima pozoroval snáše-
jící se listy na louku. Po trávě kulhal černý beran. Z boku mu plandal 
kus natržené kůže. Jeden z padajících okrových listů se zlehka dotkl 
zbytku ulomeného rohu na hlavě zvířete. Beran zakolísal a pomalu se 
vzdaloval směrem k ovocným sadům.

◗ Ilustrace: Kateřina Urbánková
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Již od prvního července se veřejnosti ote-
vřou dveře loštické synagogy. Současně 

s mnoha poutavými příběhy, připomínající-
mi život předválečné židovské komunity 
a následně také jejich silně pohnuté a mnoh-
dy i zázračné osudy v době války, se můžete 
těšit na expozici Fanny Neuda, která byla 
odhalena na podzim loňského roku a je 
zaměřena na dílo židovské spisovatelky 
Fanny Neudy. Její kniha Hodiny zbožnosti, 
jež vznikala v moravském loštickém prostře-
dí, se stala proslulou již během autorčina 
života a je dodnes opakovaně vydávána 
u nás i zahraničí, a to přesto, že její texty 
rozebírají pouze obyčejné každodenní sta-
rosti prostých lidí a hledají pro ně cesty 
k úlevě a povznesení.

Letošní nová expozice je zaměřena 
na další spisovatelku – Marii Ebne-
rovou z Eschenbachu, rozenou 
Dubskou.

Důvod tohoto záměru nám představil 
předseda spolku Respekt a tolerance Luděk 
Štipl: „Souběžně s výše uvedenou činností 
jsme narazili na informace, naznačující, že 
se na Lošticku na přelomu 19. a 20. století 
zdržovala ještě jedna velmi významná spiso-
vatelka – Marie Ebnerová, rozená Dubská, 
která sem přijížděla na návštěvy ke svému 
mladšímu nevlastnímu bratrovi hraběti Vik-
toru Dubskému, jenž byl v té době majitelem 
žádlovického panství a zámku. Našli jsme 
několik podobností, jež obě dámy spojují, 
i když každá vyznávala jiné náboženství. 
Tvorba Marie Ebnerové, podobně jako 
tvorba Fanny Neudy, také často čerpala 
náměty z moravského venkova, stala se 
velice populární již v době svého vzniku 
a těší se stále oblibě čtenářů především 
v Rakousku a Německu. Obě psaly v něm-
čině. U nás patří k málo známým faktům 
skutečnost, že Ebnerová zaměřovala svoji 
pozornost na osudy a příběhy chudých lidí, 
zasazovala se o sociální spravedlnost 

a odvážně vystupovala proti nepravostem ve 
společnosti. Ve svých dílech kritizovala, od-
suzovala a ironizovala i jednání aristokra-
cie, přestože sama patřila do šlechtického 
stavu.“ 

Výstava je navíc realizována v roce, kdy 
si připomínáme sto let od jejího úmrtí. 
V Rakousku byla vydána již třetí známka 
s portrétem spisovatelky, která získala za 
svoji tvorbu četná ocenění, včetně nominace 
na Nobelovu cenu za literaturu v roce 1911. 
U nás je však zapomenuta, přestože její letní 
pobyty směřovaly často na Moravu, přede-
vším do rodných Zdislavic, Hoštic, Lešné, 
Lysic a také na zámek v Žádlovicích, kde 
tehdy žil její bratr hrabě Viktor Dubský. 
Často čerpala inspiraci v moravském pro-
středí, milovala zdejší lid i kraj.

Proč se však právě synagoga stala 
místem expozice německy píšící 
katolické šlechtičny?

Luděk Štipl opět vysvětluje: „K hlavním 
důvodům patří postoje, činy a názory, jež 
zaujímala ve svém díle i v životě a které jsou 
stále aktuální. Vystupovala proti rasové 
i náboženské nesnášenlivosti. Zajímala se 
o osudy prostých lidí na venkově i ve městě 
a popisovala jejich nouzi i utrpení, kritizo-
vala bezcitnost a omezenost mocných 
a bohatých. Zajímala se a poukazovala na 
pocity, osudy a strádání zvířat. Zapojila se 
do mírových snah a hnutí i do boje proti 
válkám a zbrojení. 

S předstihem téměř dvou dekád tušila 
vznik první světové války a snažila se této 
katastrofě zabránit. Odsuzovala nenávistný 
nacionalismus. Odmítala antisemitismus 
a aktivně proti němu vystupovala. Mezi čet-
nými přáteli, se kterými se celý život úzce 
stýkala, byli významní židovští literáti či 
lékaři. Výstava také některé přestavuje. 
Ačkoliv vyznání byla katolického, svůj postoj 
v otázkách víry vyjadřuje v jednom ze svých 
aforismů: Žádné náboženství nepřevyšuje 

pravdu. Tato moudrá myšlenka naprosto 
rezonuje s názvem našeho sdružení. Ostatně 
přijďte se sami přesvědčit, proč právě MEE. 
Jste srdečně zváni!“

◗ Text: Sdružení Respekt a tolerance

Výstavu můžete během prázdnin 
navštívit denně kromě pondělí od 13 
do 17 hodin. Více informací o loštické 
synagoze najdete na stránkách 
sdružení Respekt a tolerance.
www.respectandtolerance.com

Loštická synagoga
zahajuje sezónu novou expozicí

Podobné vzpomínkové akce jsou realizovány 
v rámci projektu MEE – Žena tří staletí. 
Czech International Trust je dobrovolnická orga-
nizace, která pečuje o hrobku ve Zdislavicích na 
Kroměřížsku, kde Marie Eschenbachová spolu 
s manželem odpočívá.
Velká znalkyně života a díla spisovatelky paní 
doktorka Eleonora Jeřábková je autorkou několi-
ka předmluv a publikací věnovaných jejímu dílu 
a navíc se podílela na přípravě výstavy Marie 
Ebnerová z Eschebachu – Deník moderní 
Evropanky v Moravském zemském muzeu. Na 
Státním zámku Lysice vznikla zásluhou kastelán-
ky Martiny Rudolfové Medkové rovněž zbrusu 
nová expozice Žena tří staletí. Na zámku v Lešné 
zaměřili svou výstavu na hodinářské řemeslo, 
které Marii Ebnerovou fascinovalo, věnovala se 
mu jako koníčku, během svého života sesbírala 
velkou kolekci hodinek, a tato vášeň se odrazila 
v její novele Hodinářka Lotti. Marii Ebnerové 
byl věnován také pořad Českého rozhlasu 
Dvojka, vysílaný v premiéře v pondělí 20. červ-
na v cyklu Stanislava Motla – Stopy, fakta, 
tajemství. Reprízu dílu s názvem „Smutky 
a naděje paní z Eschenbachu“ si můžete po dobu 
pěti týdnů od premiéry poslechnout v archivu 
Českého rozhlasu.

Marie von Ebner Eschenbachová, hraběnka Dubská, 
1830–1916. (foto: Wikipedia)

Nová výstava již čeká v loštické synagoze na návštěvníky. (foto: Sdružení Respekt a tolerance)
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sivan/tamuz 5776

kultura

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

27

JERUZALÉMSKÁ 
SYNAGOGA

večerní komentované
prohlídky 

Prohlídky se konají 
poslední čtvrtek v měsíci: 

28. července,
25. srpna, 29. září

od 19 h
Na úvod prohlídek se vždy 
rozezní unikátní varhany 

pod rukama varhaníka 
Václava Petera. 

Vstupné: dospělí 80 Kč, 
děti do 6 let zdarma, děti 
6–15 let a studenti 50 Kč

Jeruzalémská 7,
Praha 1 – Nové Město
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Věnováno třebíčskému rodákovi Antonínu Kalinovi, 
zachránci židovských dětí, nositeli ocenění Spravedlivý mezi 
národy.
Těšit se můžete mimo jiné na vystoupení 
tanečního souboru Yocheved, ukázky iz-
raelského sebeobranného systému Krav 
maga, koncerty (klezmer MI MARTEF, 
Shirim ashirim a další), přednášky (Čeští 
Židé po druhé světové válce, Co všechno 
musí umět a znát židovský řezník a jiné), 
muzikál Gedeón, kuchařskou show Micha-
la Hromase zaměřenou na moderní izrael-
skou kuchyni, prohlídku židovské čtvrti, 
dílnu věnovanou hebrejské abecedě nebo 
divadelní představení Modche a Rézi na 
židovském bále. 
Po celou dobu festivalu si budete moci po-
chutnávat na vybraných specialitách židov-
ské kuchyně připravených šéfkuchařem Pe-
trem Vaverkou z restaurantu STERN 1888. 
Chybět nebude košer víno z Chrámců.
V rámci festivalu proběhne i slavnostní premiéra českého 
 dokumentárního filmu Děti Antonína Kaliny.

Žil v Pekle, ale nepřestal věřit v Život. Šest let, den co den, 
se díval do tváře Smrti. Její blízkost dovedl zaplašit. Osobní 

statečností. Vůlí. Přesvědčením. Jmenoval 
se Antonín Kalina a byl z Třebíče. V nelid-
ských podmínkách koncentračního tábora 
Buchenwald se mu podařilo zachránit před 
smrtí tisícovku dětí. Záchranná akce, která 
v dějinách druhé světové války neměla ob-
doby. Antonín Kalina je obdivovaný a oce-
ňovaný po celém světě. Například ve Spo-
jených státech amerických. Také v Izraeli, 
kde v roce 2012 získal in memoriam oce-
nění Spravedlivý mezi národy. O dva roky 
později si jeho hrdinství všimli i v jeho 
rodné zemi. Prezident ČR mu udělil státní 
vyznamenání, medaili Za zásluhy.
Námět a scénář: Stanislav Motl. Kamera: 
Tomáš Svoboda, Lubomír Stiburek. Střih: 
Tomáš Pchálek, Viktor Malina. Režie: Pa-
vel Dražan, producent: ČT Ostrava. Film 
trvá 52 minut. V českém znění s titulky. 

Součástí projekce je i setkání s tvůrci filmu a s jedním ze za-
chráněných dětí Naftali Fürstem. Rezervace míst nutná.

13. ročník festivalu židovské kultury ŠAMAJIM – שמים
1. – 6. srpna   2016, Třebíč (Zadní synagoga, Subakova 1/44)

Předprodej vstupenek na festival od 4. července. Rezervace telefonicky na čísle 568 610 023 nebo 
na e-mailu infosynagoga@mkstrebic.cz. Podrobný program a další informace na www.samajim.cz.

Boskovice: 24. ročník festivalu pro židovskou čtvrť
7 .  –  1 0 .  č e r v e n c e  2 0 1 6

Festival jako obvykle nabídne nejen dávku kvalitní „nekomerční“ hudby, výstav, divadelních představení, filmů či autor-
ských čtení, ale především poklidnou atmosféru a dobré zázemí uprostřed malebného městečka s pestrou historií.
Těšit se můžete například na Tata Bojs, Michal Prokop Trio, Cermaque, slovenské The Ills, Děti mezi reprákama, maďarské 
Rosa Parks, Ghost of You, The Nesbitts nebo Skrytý půvab byrokracie.

Vstupenky v předprodeji seženete na serveru GoOut (http://goout.cz) nebo v Čítárně Unijazzu (Jindřišská 5, 
Praha 1). Více informací na http://boskovice -festival.cz

Během bohatého festivalového progra-
mu budete moci zhlédnout také výstavu 
tajuplných obrazů třebíčského výtvarní-
ka Josefa Hrubeše. Jedním z jeho hlav-
ních motivů bývají právě uličky a domy 
židovské čtvrti, kde autor také bydlí.

V ý s t a v a :
Krnov – historie archeologie
Krnovská synagoga (Soukenická 83/28) zve návštěvníky na 
novou výstavu. Přijďte se i vy pokochat pohledem na 
vzácné nálezy a nechte se okouzlit a přenést zpět hluboko 
do minulosti města Krnov – Jägendorf. Těšíme se na vás.
Otevírací doba: pondělí, středa 10–12 h, 13–16 h, úterý, 
čtvrtek, pátek 10–12 h, 13–15 h, sobota 13–16 h, neděle 
10–16 h. Vstupné 50/20 Kč. Výstava potrvá do 30. září.
Více informací na www.krnovska -synagoga.cz.

V ý s t a v a :  Felix Lupa – Just 
Street Photography
od 13. července v galerii Koníček v Lucerně 
Výstava fotografií Felixe Lupy zachycuje atmosféru tela-
vivských ulic. Představitel soudobé izraelské reportážní 
a dokumentární fotografie a současně jeden z nejvýraz-
nějších zástupců tzv.  „street photography“ svou práci 
nazývá „okem veřejnosti“. Mapuje v ní nejen každodenní 
jevy dané společnosti a dané lokality, ale nekompromisně 
odkrývá i sociální témata, se kterými se v současné době 
celý svět dennodenně potýká a konfrontuje. Felix Lupa je 
držitelem řady ocenění, spolupracuje s předními izrael-
skými tiskovými tituly. Díky spolupráci s Leica Gallery Pra-
gue a festivalem Fotosféra tvoří v poslední době také 
v ulicích Prahy.
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