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Krátce
Politika, kterou Izrael chystá na západ-

ním břehu, již byla odzkoušena v Gaze

a naprosto selhala. Loňské izraelské

stažení přineslo nejhorší představitelné

výsledky: silnou přítomnost Al-Kaidy,

Hizballáhu a dokonce i jednotek irán-

ské revoluční gardy, pouliční boje mezi

Hamásem a Fatáhem, pokusy Hamásu

o atentát na šéfa zpravodajské služby

z řad Fatáhu a na jordánského velvy-

slance, raketové a minometné útoky

proti izraelským městům za hranice-

mi… A Hamás si přisvojil zásluhy za

izraelské stažení, což přispělo k jeho

vítězství v palestinských volbách.

James WOOLSEY

Praha je ze všech míst, které jsme teď

navštívili, rozhodně nejotevřenější, je

otevřenější než mnoho amerických

měst. Ale na druhou stranu mám pocit,

že tady lidé neradi mluví o svém sou-

kromí. A náboženské přesvědčení

a sexuální orientace patří do velmi pri-

vátní sféry. Takže ta otevřenost má své

meze.

Rabín Steve GREENBERG

Domov bude mít dvě části. V historické

budově vznikne denní centrum pro

seniory, v přístavbě pak lůžková kapaci-

ta pro šedesát klientů, převážně pro žijí-

cí oběti holocaustu. V menší části

objektu bude i penzion pro starší lidi.

V plánech se počítá dokonce i s vybu-

dováním několika kluboven pro mládež,

řadou společenských prostor a není

vyloučeno, že zde najdou umístění

i některé židovské instituce a spolky. 

Milan KALINA
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IZRAEL UŽ NESMÍ NIKAM USTUPOVAT

Co mají Spojené státy říci dobrému spo-
jenci, který chce pokračovat v neúspěšné po-
litice? Že mu ten neúspěch zaplatí? Izraelský
premiér Ehud Olmert ve Washingtonu žádá
o rady a finanční pomoc při stahování 50 až
100 tisíc izraelských osadníků z 90 až 95
procent území západního břehu Jordánu 
a z částí Jeruzaléma. Většina Američanů vě-
ří, že to může být rozumný krok ke vzniku
dvou států, byť mezi Izraelci a Palestinci
zbývá dořešit některé územní spory. Také se
tvrdí, že palestinskou zášť vůči Izraeli přiži-
vuje zoufalství, které sníží pouze izraelské
ústupky. Oba předpoklady však mohou být
od základů pochybené.

AŽ BUDOU STŘÍLET ZE VŠECH

STRAN

Politika, kterou Izrael chystá na západ-
ním břehu, již byla odzkoušena v Gaze a na-
prosto selhala. Loňské izraelské stažení při-
neslo nejhorší představitelné výsledky:

silnou přítomnost Al-Kaidy, Hizballáhu
a dokonce i jednotek íránské revoluční gar-
dy, pouliční boje mezi Hamásem a Fatáhem,
pokusy Hamásu o atentát na šéfa zpravodaj-
ské služby z řad Fatáhu a na jordánského
velvyslance, raketové a minometné útoky
proti izraelským městům za hranicemi…
A Hamás si přisvojil zásluhy za izraelské
stažení, což přispělo k jeho vítězství v pales-
tinských volbách.

Ariel Šaron před svou těžkou mrtvicí
opakovaně říkal, že stažení – v případě zá-
padního břehu – nezopakuje. Měl proto do-
brý důvod: proměna západního břehu do
podoby dnešní Gazy by znamenala mnoho-
násobně větší hrůzy.

Jak by se dala řešit trvalá raketová a mi-
nometná palba ze západního břehu prakticky
na celé území Izraele? (Izraelská raketová
obrana Arrow bude pravděpodobně fungovat
proti íránským raketám středního doletu, ale
ne proti kaťuším s doletem mnohem krat-
ším.) Bezpečnostní zeď na takové bombar-
dování neplatí. Zkušenost z Gazy navíc uka-
zuje, jak obtížně se lze proti takovým
útokům bránit poté, co se z daného území
stáhne izraelská pěchota. Účinnou odplatu
ze vzduchu si lze zase těžko představit v pří-
padě, že kaťuše budou odpalovány – jako že
budou – ze škol, nemocnic a mešit.

NE, VYŘEŠIT TO NEPŮJDE

Izrael přitom není jediným prozápadním
státem, který by byl ohrožen. Jak přežije
umírněné Jordánsko s palestinskou většinou,
bude-li hraničit s teroristickým státem na zá-
padním břehu?

Navíc USA budou vypadat slabě.
Předchozí snahy o mírové urovnání kon-

fliktu na Blízkém východě byly založeny na
předpokladu, že pouze izraelské ústupku
mohou rozptýlit zoufalství Palestinců. Je to-
mu jinak. Izraelské ústupky skutečně zvyšu-

jí naději Palestinců, ovšem nikoliv na ro-
zumné řešení založené na existenci dvou stá-
tů, nýbrž naději, že se jim nakonec podaří 
Izrael zničit. Osa Írán – Sýrie – Hizballáh –
Hamás nijak zvlášť neskrývá, že jejím cílem
je genocida. 

Nadešel čas pochopit, že izraelsko-pales-
tinská otázka zřejmě nebude první věcí, kte-
rou se podaří urovnat v desetiletí trvající vál-
ce, již radikální islám vyhlásil USA, Izraeli,
Západu a umírněným muslimům. Bude pat-
řit k posledním.

Jednoho dne se řešení založené na dvou
státech třeba stane možným, ale je naivní vě-
řit, že k tomu může dojít, dokud stěžejním
cílem radikálního islámu a Palestinců je ma-
ximalizace počtu mrtvých Židů.

ŽÍT ALESPOŇ JAKO ARABOVÉ

Dnes si vůbec nedokážeme představit, že
250 tisíc židovských osadníků by v případ-
ném palestinském státě vůbec smělo žít, na-
tož aby zde žili svobodně a bez ústrků. Av-
šak přibližně 1,2 milionů Arabů, téměř
výhradně muslimů, dnes v míru žije v Izrae-
li mezi zhruba pěti miliony Židy.

Arabští občané Izraele mohou svobodně
vyznávat svou víru. A jsou raději arabskými
Izraelci, než aby žili v chaosu západního bře-
hu. Řešení založené na existenci dvou států
se může stát realitou v případě, že se na Pa-
lestince budou vztahovat stejná měřítka jako
na Izraelce – včetně požadavku, aby se s ži-
dovskými osadníky v palestinském státě na
západním břehu a v Gaze zacházelo stejně
slušně, jako se Izrael chová ke svým arab-
ským občanům.

� James WOOLSEY

Z časopisu
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE

STÁTNÍ NÁVŠTĚVA IZRAELSKÉHO PREZIDENTA ODLOŽENA
Státní návštěva prezidenta Státu Izrael pana Moshe Katsava, plánovaná na 13.–15. června 2006, byla z organizačních důvodů
odložena. Proto se nekonalo ani chystané setkání pana prezidenta s členy židovských obcí ve Španělské synagoze v Praze,

jak bylo oznámeno v minulém vydání měsíčníku MASKIL. O novém termínu návštěvy prezidenta Katsava 
v České republice vás budeme informovat.

James WOOLSEY
Autor, bývalý ředitel CIA, vede Výbor pro současné
nebezpečí (Committee on the Present Danger)

NADEŠEL ČAS POCHOPIT, ŽE SPOR NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ JEŠTĚ DLOUHO NEPŮJDE VYŘEŠIT
VZNIKEM DVOU STÁTŮ
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PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat Šabat každý pátek od 18 hodin;

pokud je na programu i přednáška,

následuje vždy po skončení bohoslužby,

od 19 hodin

„Odpoledne s Tórou“ (studijní a diskus-

ní setkání nad týdenní parašou) každou

poslední sobotu v měsíci

HODINY PRO VEŘEJNOST

každý pátek od 16:30 do 18 hodin 

(z důvodu dovolené se ruší 

ve dnech 7. 7. a 11. 8.)

Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 222 251 641, 724 027 929

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz
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POZOR! ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU 
ČASOPISU MASKIL

Vážení čtenáři, pro úhradu předplatného 
časopisu Maskil používejte, prosím, nové číslo účtu:

86-8959560207/0100 a variabilní symbol 88888 (5x8).

Na stejný účet lze zasílat i dobrovolné příspěvky. 
Děkujeme všem čtenářům, kteří nás již podpořili.

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na 

www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovné-

ho a balného; pošlete, prosím, svoji žádost
na adresu Bejt Simcha, Mánesova 8, 120 00
Praha 2, telefon/fax: 222 251 641, e-mail:
maskil@maskil.cz (to je důležité, zejména
pokud platíte bankovním převodem, neboť
v tomto případě se jinak nedozvíme adresu,
na niž máme Maskil zasílat); výše poštovné-
ho a balného je v ČR minimálně 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)

Tištěnou verzi časopisu je rovněž možné si vyzvednout
osobně přímo v Bejt Simcha.

RŮZNÉ CHUTĚ JUDAISMU

Nový vzdělávací program pro dospělé „Různé chutě judaismu“,

který financuje Světová unie pokrokového judaismu (World Union

for Progressive Judaism – WUPJ), má za sebou úvodní část. Po

deset středečních večerů, od února do května, se třiatřicet účast-

níků scházelo ke společným přednáškám a studiu. Pražské

židovské obci patří dík za zapůjčení prostor pro naše pravidelná

setkání. V první části se studium soustředilo na židovskou etiku

(přednášel Achab Haidler), židovství v moderní době (Ziv Sema-

dar) a různé tváře současné židovské komunity (Jan Divecký, Syl-

vie Wittmannová).

Celý „jarní semestr“ vyvrcholil víkendovým seminářem, který

proběhl ve dnech 9.–11. června na chatě Severka v Loučné pod

Klínovcem (tímto děkujeme majiteli chaty – Židovské obci v Tepli-

cích). Studovalo se pod vedením Tomáše Kučery, studenta rabín-

ského semináře při Abraham Geiger Kolleg v Berlíně. Tomáš

Kučera bude již v září letošního roku ordinován rabínem. Bude

působit v Mnichově, odkud by měl jednou měsíčně dojíždět do

Čech. Víkendu se účastnil i izraelský rabín Joel Oseran, vicepre-

zident WUPJ, který se významnou měrou zasloužil o realizaci

tohoto nového projektu.

Program Různé chutě judaismu bude pokračovat opět na pod-

zim. Kromě účastníků první části dostanou šanci i noví zájemci.

Pokud byste se do programu rádi zapojili, sledujte oznámení

v zářijovém čísle Maskilu i v dalších časopisech (Obecní noviny,

Roš chodeš).

KKaattee řř ii nnaa   WWeebbeerroovváá,,   kkoooorrddiinnááttoorrkkaa  pprrooggrraammuu
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Karel Hansa se narodil roku 1890 ve
Vídni, ale většinu svého života prožil
v Čechách. Jeho tvůrčí činnost se váže ke
20. a 30. létům 20. století. Kromě své pr-
votiny Hrůzy východu vydal i další cesto-
pisy pojednávající o jeho návštěvách Blíz-
kého východu, Jugoslávie a Podkarpatské
Rusi. Poznámky, které na cestách získal,
prezentoval nejen v knihách, ale i na ve-
řejných přednáškách.

Cestopis Hrůzy východu, který vyšel
v Berouně roku 1923, autor napsal pod
vlivem událostí, jež na něj silně zapůsobi-
ly při jeho cestě na Blízký východ, na úze-
mí bývalé Osmanské říše, které se v době
Hansovy návštěvy v roce 1922 nacházelo
pod francouzskou správou. Během svého
putování se setkal s žalostným stavem ar-
ménského obyvatelstva, které po nuceném
vystěhování z domovů roku 1915 muselo
žít v uprchlických táborech nebo sirotčin-
cích, umístěných na dnešním území Sýrie
a Libanonu.

Po návratu do Čech se Hansa,  pod tí-
hou děsivých zážitků, rozhodl o všem na-
psat a vydat svědectví. Chtěl tímto způso-
bem seznámit našeho čtenáře nejen
s arménskými reáliemi, ale také s aktuál-
ním stavem, ve kterém se arménské etni-
kum nacházelo. Pokusil se také obětem
pomoci materiálně. Při Československém
červeném kříži  založil Hansův fond pro
arménské sirotky. Ten měl sloužit k náku-
pu oděvů a obuvi pro maloasijské
uprchlíky.

Hansova kniha je rozdělena do tří té-
matických celků. V prvém se autor zmiňu-
je o geografických podmínkách 
Arménie, o důležitých historických udá-
lostech, jako bylo přijetí křesťanství, vy-

tvoření písma a národního písemnictví.
Nakonec vyzdvihuje hospodářský význam
Arménie a oceňuje vlastní národ pro jeho
vysokou kulturní úroveň.

Druhá část je už věnována moderní his-
torii – od druhé poloviny 19. století až do
počátku 20. století – která se 
odvíjela ve znamení násilí vedeném ze
strany osmanského státu vůči křesťanské-
mu obyvatelstvu východního Turecka.

Úvodní kapitola se věnuje vládě sultá-
na Abdula Hamida II., který nastoupil na
trůn roku 1876. Ten v průběhu své vlády
výrazně aktivizoval protiarménskou poli-
tiku. Autor uvádí, že např. v roce 1895,
dle svědectví anglických konzulů a misio-
nářů, bylo v turecké říši zabito 100 000
Arménů. Ani přes intervence evropských
států nedošlo k zásadním změnám v po-
stoji vlády k arménské otázce. Roku 1908
byl Abdul Hamid sesazen a do čela státu
se postavila Strana jednoty a pokroku
mladoturků. Ani ti však nejevili snahu po-
stavení arménského etnika zlepšit, spíše
naopak. Krátce po jejich nástupu bylo
zmasakrováno 25.000 Arménů v provincii
Adana. Stále docházelo k nájezdům kurd-
ských skupin na arménské vesnice, aniž
by místní turecké úřady jakkoliv zasáhly
ve prospěch napadaných Arménů.

Další kapitoly autor věnoval již přímo
deportaci a vyhlazování Arménů v roce
1915.  Vychází z informací, které se do-
zvěděl jednak od očitých svědků, se který-
mi se v roce 1922 setkal, též čerpal z do-
bového tisku nebo z diplomatických
zpráv Johanna Lepsia.

Ve své knize se snaží zobrazit průběh
deportace, objasnit příčiny a cíle turec-
ké vlády spojené s tímto vystěhováním.

Hovoří o násilné islamizaci arménského
etnika.

První světová válka byla pro arménské
etnikum osudná. Už v létě 1915 se do Ev-
ropy šířily zprávy o násilnostech, které se
děly Arménům na východě 
Osmanské říše. Statisíce lidí putovaly do
Arabské pouště, která byla vybrána za cí-
lové místo vládou řízených deportací. Jed-
nalo se o nehostinné oblasti kolem Mosu-
lu. Oficiální stanovisko turecké vlády
prohlašovalo, že z důvodů politických
a strategických je arménské obyvatelstvo
přesidlováno z úseku válečné fronty. Své
jednání odůvodňovala možnou špionáží
obyvatelstva, dezercí vojáků a hrozbou ar-
ménského povstání. Turecká vláda se také
obávala možné pomoci znepřáteleného
Ruska, v jehož vojsku bojovali ruští Ar-
méni a které úspěšně postupovalo na Kav-
kaze. Bála se ruské podpory arménských
snah o nezávislost. Proto vytvořila pro-
myšlený plán vedoucí k vyhlazení ar-
ménského etnika, který se měl uskuteč-
nit pod záminkou přesidlování.

Všeobecné deportaci předcházelo zatý-
kání arménské inteligence, k čemuž došlo
mezi 24. – 26. dubnem 1915, kdy byli
v Istanbulu uvězněni duchovní, novináři,
spisovatelé, profesoři a další příslušníci
arménských elit. Byli odvezeni do vnitro-
zemí, kde beze stopy zmizeli. Ihned poté
byl vydán ministrem vnitra Talatem
rozkaz ke všeobecné deportaci armén-
ského obyvatelstva.

Území obydlená Armény byla rozděle-
na do tří oblastí a tří časových etap. Šlo
o Kilikii, severní Sýrii, kam patří např.
provincie Adana. Pak východní Anatolii
s provinciemi Trabzon, Erzerum, Sivas.

ARMÉNSKÉ SLZY DODNES NEOSCHLY…
KNIHA ČESKÉHO CESTOVATELE JE TRVALOU OBŽALOBOU

TURECKÝCH ZVĚRSTEV

�

Velmi zajímavým příspěvkem k problematice genocidy Arménů je svědectví českého cestovatele a spisovatele
Karla Hansy, který svá pozorování shrnul do obsáhlé knihy stručně a výstižně nazvané „Hrůzy východu“.
Kniha vyšla v roce 1923 v Berouně a dnes by s největší pravděpodobností byla zapomenuta, nebýt iniciativy
a sponzorství kyperských Arménů. Ti knihu vydali jako reprint k 90. výročí této genocidy a 115. výročí naro-
zení Karla Hansy.
Dnes vás seznámíme s příspěvkem  Mgr. Anny  S o c h o v é, který byl přednesen na Mezinárodní konferenci
o arménské genocidě konané letos v Praze.
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Nakonec třetí skupina – západní Anatolie
s oblastmi Ismit, Ankara, Konya.

Cílem turecké vlády, podle autora, za
všeobecné deportace Arménů bylo vyhla-
zení arménského etnika a obohacení se je-
ho majetkem, který měl sloužit přistěho-
valcům z Balkánu, muhadžírům a měl jim
pomoci usadit se v Turecku. 

Deportace probíhala tím způsobem, že
nejdříve byli arménští vojáci odstraněni
z turecké armády. Jejich vyloučením chtěla
vláda zamezit špionáži a jejich dezerci. By-
li odzbrojeni a zařazeni do pracovních od-
dílů, které se měly podílet na úpravách
cest. Ve skutečnosti však byli různými způ-
soby násilně usmrceni. Arménští muži, kte-
ří nesloužili v armádě, byli zčásti pozatý-
káni a s obviněním, že přechovávají
zbraně, byli mučeni a popraveni. Zčásti by-
li těsně před uskutečněním deportace ve
skupinách svoláváni, odvedeni za město
a zmasakrováni.

Cituji autora: „O tom, jak vražděni byli
muži arménští, z mnohých případů uvádím
zde zaznamenané případy českého inžený-
ra, zaměstnaného za doby deportace na
anatolské dráze. Píše – v Cařihradě žil tu-
recký kavárník Atif bey, který jsa členem
mladotureckého komité, stal se jeho sekre-
tářem. Později povolán na místo valího do
Angory, kde z jeho rozkazu bylo  20. 1.
1916 během šesti hodin zavražděno více
než 1500 mužů, kteří byli svázáni a odve-
deni za město, kde na odlehlém místě byli
mohamedánskými řezníky poráženi jako
dobytek.“

Těmito kroky si chtěly turecké úřady
zajistit hladký průběh deportací, které
mohly probíhat bez většího odporu jen se
starými lidmi, ženami a dětmi. Rozkaz
k deportaci byl vydán vždy těsně před od-
chodem. Nejdříve došlo k zabavení veške-
rého majetku, aniž by postižení měli mož-
nost jej prodat, a tak se finančně zajistit na
cestu. Matky i těhotné ženy šly pěšky de-
sítky až stovky kilometrů. Nezřídka se stá-
valo, že deportovaným byly dopravní pro-
středky poskytnuty, avšak jednalo 
se o pouhé gesto, které mělo uklidnit ev-
ropské veřejné mínění. Zanedlouho jim by-
ly opět odňaty.

Opět cituji: „Arméni, deportovaní podél
anatolské dráhy, byli uzavíráni do železnič-
ních vagónů k jízdě nezpůsobilých, do kte-
rých jsouce pozváni, byli vehnáni a o hla-
du a žízni ponecháni, až zemřeli. Mrtvoly
pak vyházeny, aby se učinilo místo druhým
obětem. Tak se stalo na rozkaz Valího Brus-

sy, prince Abas Halíma Paši.“
Takových pochodů se účastnily až dese-

titisíce osob, trvaly týdny, měsíce a prová-
zel je nedostatek potravin, vody, bití, lou-
pení žen a dětí a vraždění. Průvodci
karavan, turečtí četníci a vojáci, podávali
zprávy kolem žijícím Kurdům, a ti pak na-
padali bezbranné průvody. Ženy a mladé
dívky byly Kurdy a Turky znásilňovány
a odvlékány. Starci a děti zabíjeni. 

Opět cituji: „Tak tisíce nezletilých dívek
zprzněno, jsouce hříčkou důstojníků a vo-
jáků, jakož i úředníků ve městech a osa-
dách, kterými karavany deportovaných
procházely. Z případů denně se opakujících
líčen mi následující – z krajiny bajbúrské,
ze které karavany deportovaných čítaly
přes 30.000 duší, byly tisíce žen a dívek od-
vlečeny do místních vojenských táborů
a postupně znásilňovány vojáky a důstojní-
ky, kteří se o ně rozdělovali. Jako krysy
umíraly a nebo zešílely ty ubohé oběti zví-
řecích choutek násilníků. Ty, které přestály
prožité hrůzy, utopeny v Eufratu.“

Vlivem nepříznivého podnebí, hladem,
žízní a epidemií hynuly tisíce deportova-
ných. Jejich nepohřbená těla zůstávala po-
dél cest. Jedinou cestou k záchraně života
a majetku bylo přestoupení k islámu. Přes
výhrůžky deportací a smrti stálo na přihla-
šovacím lístku, že konverze se děje dobro-
volně, což mělo snížit podezření západních
mocností o použití násilí při  změně vyzná-
ní.

Ve městě Sivas se přestoupení na islám
provádělo tak, že Arméni a Řekové byli ve-
hnáni do arménských kostelů a tam podro-
beni mučení baštonádou (mrskáním přes
holá chodidla). Kdo přestoupil, byl propuš-
těn. Kdo nikoliv, byl deportován. Během
cesty byla ženám znovu nabízena možnost
konvertovat k islámu. Přesvědčovací prak-
tiky byly různé. Matky s dětmi byly pone-
chány několik dní na odlehlém místě pod
žhavým sluncem, bez vody a jídla. Pokud
i pak odmítly, většinou je čekala smrt.

Počet osob, které z donucení přijaly is-
lám, není znám, ale nebude nízký. Podle
amerického konzula ve městě Charpút při-
jaly islám všechny ženy a děti. Většina dě-
tí a dívek nad 10 let se ale během deporta-
ce ztratila. Byly zavlečeny do kurdských
a tureckých rodin, mnohé se dostaly do ve-
řejných domů v Aleppu či Bejrútu. 

Opět cituji: „Karavany deportovaných
byly veřejné trhy otroků. Ve městech, který-
mi karavany procházely, budiž znovu opa-
kováno, že úřady daly svolení, aby moha-

medánské obyvatelstvo ty nejhezčí dívky
vyhledalo a odvedlo. V některých městech,
jako např.  v Aleppu, byly dívky prohlíženy
tureckými lékaři, zda jsou způsobilé. Mno-
hé z těchto dívek, později prodaných a za-
šantročených do vykřičených domů, jsem
v těch domech našel ve strašlivém stavu.
Jen v Aleppu bylo takových domů čtyřicet,
v Bejrútu třicet.“

Ušetřeno nebylo ani nekřesťanské oby-
vatelstvo – Syřané či Řekové. Přestože
mnozí turečtí obyvatelé i úředníci deporta-
ce odmítali, nenašla se uvnitř Turecka síla,
která by programové vyhlazení arménské-
ho etnika zastavila.

Koncentračním místem, kde byli všich-
ni deportovaní soustřeďováni a odkud puto-
vali do určených oblastí, bylo Aleppo, kam
se nakonec dostala jen desetina z těch, kte-
ří se vydali na cestu. S některými z nich se
pak Hansa ještě setkal.

Počet obětí organizovaného vraždění je
nejasný. Hansa uvádí, že v Malé Asii žilo 1
845 450 Arménů. Deportace podstoupil 1
396 350, z nichž většina byla povražděna.
Např. jen z Kilikie bylo deportováno 100
000 Arménů a přežilo jich 15 000. Do Rus-
ka uprchlo 250 000 osob a 204 000 osob
z Istanbulu a Smyrny bylo ušetřeno.

Turci však podle tvrzení autora oficiál-
ně přiznávají 300 000 mrtvých, kteří zem-
řeli na následky nemocí a těžkých podmí-
nek, které v Turecku během první světové
války vládly.

V třetí, závěrečné části se autor věnuje si-
tuaci, která vládla mezi oběťmi deportace
v době jeho návštěvy Blízkého východu, tj.
v druhé polovině 1922. Popisuje pochody si-
rotků, kteří byli dobročinnými organizacemi
přesouváni z území poválečného Turecka na
území spravované francouzskou vládou.
Představuje život deportovaných v uprchlic-
kých táborech, charakterizuje záchranné prá-
ce ve prospěch běženců a také vzpomíná na
návštěvu sirotčince v Libanonu.

V době Hansova pobytu na Předním vý-
chodě se počet arménských uprchlíků žijících
v tamních uprchlických táborech  odhadoval
na 250 000 lidí, převážně žen a dětí. Autor pí-
še: „Byli to psanci, ožebračení, polonazí,
hladovějící a houfně umírající vlivem nedo-
statků a nemocí. Stěhují se z místa na místo.
Jsou to oběti vlády mladoturků, intrik a sla-
bosti diplomacie evropské.“ Byli roztroušeni
na území dnešní Sýrie a Libanonu. Jen
v Aleppu žilo  46 000 arménských uprchlíků. 

Pokračování na str. 23

�



6

Přijeli jste s vaším filmem v příhodný
čas, protože náš parlament právě
schválil zákon o registrovaném
partnerství. Byl to záměr, věděli jste
o tom?

Sandi: Věděli, ale to načasování záměrné ne-
bylo. Já jsem před několika lety navštívil festival
v Karlových Varech a již tehdy jsem dostal po-

zvání, abych film představil v kině Světozor. Jen-
že jsme neměli dost peněz na to, abychom přijeli
a udělali celé turné, s projekcemi, besedami a po-
dobně. Takže jsme to odložili do doby, než se
nám podařilo sehnat dva granty, které nám umož-
nily udělat prezentaci nejen v Praze, ale i v Buda-
pešti, Kyjevě, Oděse, Moskvě a dalších městech.

Většina těchto míst, s výjimkou
Prahy, bývala tradičně ortodoxní. Jak
jste byli přijati v místech, která jsou

tak pevně spojena s chasidismem,
ultraortodoxií a komunismem?

Steve: Maďarsko a Praha jsou historicky vel-
mi asimilované, ale Ukrajina, to je úplně jiný pří-
pad. Pro nás to byla velká výzva, protože se vlast-
ně nedalo očekávat, že by tam někdo mohl chtít
náš film vidět. Buď jsou tam lubavičští židé, ane-
bo všichni ti ostatní, drtivá většina, která vlastně

vůbec nežije ná-
boženským ži-
votem. A ani
jedni nemají
v podstatě žád-
ný důvod se
o náš film zají-
mat. Lubavičští
se o něj nebu-
dou zajímat,
protože je o ho-
mosexuálech, ti
ostatní proto, že
je o ortodox-
ních. Ale nako-
nec se tam pro-
jekcí účastnily
tisíce lidí.

Sandi: Tam
to vůbec byla
zajímavá zkuše-
nost. Komunita
je tam taková ži-
vá, lidi se pořád

smějí, pokřikují,
diskutují, to byl skutečně zážitek. Ale víte, kde-
koliv na světě, kam s naším filmem přijedeme,
kolem sebe hned máme skupinu židovských
gayů a lesbiček, která nás doprovází na projekce
a diskuse. Na Ukrajině to trvalo dlouhé dny, snad
desítky projekcí, než vůbec někdo přiznal, že je
žid a zároveň gay. A o to důležitější to celé bylo.
Tady u nás jste dostali prostor
v médiích, v televizi, rádiu,
v novinách, film se promítal ve
známém kině v centru Prahy. Řekli

byste, že v porovnání s Ukrajinou,
Ruskem a Maďarskem je naše země
v otázce homosexuality otevřenější?

Steve: O tom vůbec není pochyb. Praha je ze
všech míst, která jsme teď navštívili, rozhodně
nejotevřenější, je otevřenější než mnoho americ-
kých měst. Ale na druhou stranu mám pocit, že
tady lidé neradi mluví o svém soukromí. A nábo-
ženské přesvědčení a sexuální orientace patří do
velmi privátní sféry. Takže ta otevřenost má své
meze. 

Při projekci v kině Světozor padla
otázka, zda se něco změnilo od doby,
kdy jste film poprvé uvedli. Vede se
dnes mezi ortodoxními rabíny nějaká
oficiální debata týkající se těchto
otázek? My jsme reformní, pro nás je
těžké pochopit, jak zkostnatěle se
ortodoxní autority k problému
homosexuality staví.

Steve: Musíme být trpěliví, nemůžeme tlačit
na rychlou změnu, lidé nemůžou náhle odvrhnout
něco, o čem byli dosud přesvědčeni. Bojí se.
A naším úkolem je ukázat jim, že se není čeho
bát. Většina lidí jsou heterosexuálové, budou se
i nadále ženit a vdávat, mít děti. Takže pokud
změníme svůj postoj k homosexualitě, nezname-
ná to, že dojde k nějakým radikálním změnám ce-
lé společnosti, k jejímu rozvratu, jak se někteří
třeba obávají. 

Nicméně jsou asi tři nebo čtyři hlavní zdroje
změny. My jsme jedním z nich. Velkou změnu
lze vypozorovat v přístupu amerických médií, ji-
stě se zvýšilo povědomí o tomto problému. Apak
jsou tu lidé jako Chajim Rapoport, lubavičský ra-
bín, talmid chacham, který napsal knihu Judais-
mus a homosexualita. Už to samo o sobě je od
člověka jeho typu obrovský krok. A jeho přístup
je velmi zajímavý. On říká, že většina židů nedo-
držuje halachu, nedodržují šabat, kašrut a podob-
ně. Takže co s gayi a lesbami? Jeho rada zní, aby-
chom na homosexuály-židy pohlíželi jako na jiné

Červenec/srpen 2006

KDYBY MUŽ SPAL S MUŽEM JAKO S ŽENOU, OBA SE DOPUSTILI OHAVNOSTI; MUSEJÍ ZEMŘÍT,
JEJICH KREV PADNI NA NĚ. LEVITICUS 20:13

Letos s březnu proběhla v pražském kině Světozor série projekcí celovečerního dokumentárního filmu Trembling
before G-d (Třesouc se před Bohem). Film se zabývá problémem homosexuálních ortodoxních židů. Českému pub-
liku jej osobně představili režisér Sandi Simcha Dubowski a jeden z protagonistů, rabín Steve Greenberg. Oba jsme
požádali o rozhovor.

O ZÁPASE S BOHEM A LIDMI

�

Režisér Sandi Simcha DuBowski.



rozhovor

Tamuz/Av 5766 7

židy, kteří ne ve všem dodržují halachu. Tedy
beze strachu a bez nepřátelství. Celá jeho kniha
vlastně je o tom, jak zmenšovat v komunitě strach
a tabu a jak zvyšovat soucit. Pro vás to možná ne-
bude znít jako nic převratného, ale já považuji
každý takový krok za důležitý, protože vyzývá ke
změně uvnitř komunity.

Sandi: Já jsem hlavní změny zaznamenal
u těch, jichž se film týkal – tedy u ortodoxních
gayů a lesbiček. Ti se totiž zezačátku ostře stavě-
li proti tomu, abych film vůbec natočil. To trvalo
celé roky. Říkali, že jim to nijak nepomůže a že
naopak publicita může jejich situaci zhoršit. Změ-
na nastala ve chvíli, kdy se mi povedlo natočit ně-
kolik prvních rozhovorů s ortodoxními rabíny. Ti
ortodoxní gayové a lesbičky byli v naprostém šo-
ku, když je viděli. Šokovalo je, že o nich rabíni
mluví jako o lidských bytostech, že se jimi vůbec
zabývají. Poprvé viděli, jak se jejich problém řeší
veřejně, v rámci židovské komunity, jako legi-
timní otázka. A to byla zcela zásadní změna.

V knize Leviticus, z níž vychází
odmítání homosexuality, se vlastně
mluví o aktu, který chce člověk
konat. Například muž, který je
heterosexuál, je dvacet let ve vězení
a má styk s jiným mužem, toho muže
z vlastní vůle využívá, je to jeho
rozhodnutí. Ale někdo, kdo se jako
gay narodí, není gayem, protože by
jím být chtěl. Prostě je tím, čím je.
A jestliže jsem věřící, jak můžu
kritizovat Boha za to, že jej takovým
stvořil?

Steve: Já naprosto souhlasím a myslím, že ja-
kákoliv budoucí halachická novela by se měla
ubírat právě tímto směrem. Ale musí tu být pro ta-
kové halachické rozhodnutí vhodné podhoubí.
Stále jsou rabíni, kteří tvrdí, že nikdo takový jako
gay neexistuje. Všichni lidé jsou heterosexuální
a někteří z nich prostě mají určité touhy po zaká-
zaném sexu. A takoví lidé samozřejmě skutečně
existují. Ale existují i takoví, u nichž to není věc
volby.  Lidé musejí pochopit, že jsou sice lidé,
kteří jednají jen podle své chuti a touhy, která
u nich třeba není přirozená, ale že jsou i lidé, kte-
ří prostě byli jako gayové stvořeni. Lidé musejí
k tomu poznání dospět z vlastní zkušenosti, je po-
třeba, aby poznali pár lidí, které mají rádi, kterých
si váží a kteří jsou homosexuálové a mohou jim
vysvětlit: „Tohle jsem já, to není nějaká moje tou-
ha, to jsem prostě já. Tohle není jako šábes, kde se
můžu svobodně rozhodnout, jestli ho budu nebo
nebudu dodržovat. Tohle je prostě součást mně
samotného.“ Osobní zkušenost je tu zásadní.
A věřím, že pokud se povede, aby lidé uznali, že

někteří z nás jsou stvořeni jako gayové, budeme
v budoucnu verš v Leviticu vykládat jako zákaz
homosexuálního styku pouze u lidí, kteří by tak
činili jen ze svého vlastního rozhodnutí, u lidí,
u nichž homosexualita není součástí jejich osob-
nosti.

Ještě k té osobní zkušenosti. Ona skutečně
může iniciovat změnu halachy. Dám příklad. Ko-
lik pohlaví zná Tóra? Dvě. Nicméně dnes halacha
uznává existenci tří – muže, ženy a hermafrodita.
Jak mohli rabíni uznat existenci pohlaví, které ne-
zná Tóra? Protože to viděli na vlastní oči. Takže,
jak říkám, lidé musí z vlastní zkušenosti pochopit,
že kromě lidí, u nichž jde pouze o sexuální touhu,
libovůli, jsou také lidé, u nichž jde v homosexu-
álním vztahu o vzájemnou lásku a úctu, lidé, kte-
ří jsou jako homosexuálové zrozeni, stvořeni. 

Nějaká praktická rada, jak sloučit
vlastní sexualitu, respektive
homosexualitu se spiritualitou?

Steve: Nejsem si jistý, že funguje nějaká
praktická rada pro všechny. Každý má svou indi-
viduální spirituální cestu. Takže váhám nějakou
takovou radu dávat. Já se jenom snažím, pokud
mi někdo řekne, že takový problém má, zjistit víc
o tom proč. Proč mu jeho homosexualita nejde
dohromady se spiritualitou. Možná je to proto, že
mu homosexuální orientace brání navázat pevný,
trvalý vztah? To je třeba případ jednoho muže,
kterého znám. Racionálně se sice se svou homo-
sexualitou vyrovnal, ale někde hluboko v sobě
má pořád zakořeněno, že je to špatné, ohavné,
a toto vnitřní přesvědčení opakovaně ničí veške-
ré vztahy, které naváže. Protože v tom vztahu po-
řád není spokojený, protože není sám smířený se
svou homosexualitou. 

A co tedy takovým lidem radíte?

Steve: Povím vám jeden krátký příběh. V Je-
ruzalémě mě vyhledal mladý muž, který mi řekl,
že se dříve vůbec nepovažoval za věřícího, ale
když si uvědomil, že je gay, toto poznání ho ved-
lo k tomu, že si začal klást nejrůznější existenci-
ální otázky – kdo jsem, proč tu jsem a podobně.
A to byl pro něj vlastně začátek spirituální cesty,
začal číst Bibli. On nevyrostl v tradici rabínského
judaismu, nezajímala ho halacha, neznal ji, ale
prostě začal studovat Tóru, zcela se do ní ponořil
a chtěl ji dodržovat. Atakový člověk narazí na in-
kriminovaný verš v Leviticu a má problém. Tak-
že jde za mnou a chce ode mne pomoc. Takové-
mu člověku nebudu vykládat halachu, ale
vyprávím mu toto: v knize Kohelet (Kazatel, ka-
pitola 4) se říká: „Znovu jsem pohleděl na vše-
chen útisk, který se pod sluncem děje. Hle, slzy

utiskovaných a oni jsou bez utěšitele, jejich utis-
kovatelé mají v rukou moc, a oni jsou bez utěši-
tele.“ A jeden z výkladů říká, že se tu mluví
o mamzerech, bastardech. To jsou přece lidé, kte-
ří trpí, aniž by sami něco špatného udělali. To je-
jich rodiče zhřešili, a oni se teď nesmějí oženit,
jsou sami, takže trpí, jsou utiskováni. A kým?
Sanhedrinem, rabíny. Podle Koheleta utiskovate-
lé mají moc a utiskovaní nemají nic. Akdo je utě-

ší? ABůh říká: „Já, já je utěším.“ Podle tohoto vý-
kladu komunita vylučuje svými zákony někoho
ze svého středu. Ale Bůh přijímá člověka takové-
ho jaký je, a to je útěcha, kterou se i já snažím po-
skytovat. Jednou se možná věci změní, ale nyní
se alespoň snažím přesvědčit lidi, aby v Bohu ne-
viděli toho, kdo je obviňuje, ale naopak toho, kdo
je přijímá a utěšuje. 

� Text: Sylvie WITTMANNOVÁ, 
Kateřina WEBEROVÁ

Foto: Milan KALINA
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Ačkoliv v uplynulých desetiletích došlo ze-
jména v Evropě a ve Spojených státech k velké-
mu pokroku v oblasti občanských práv gayů
a lesbiček, ortodoxní a chasidské komunity se na-
dále staví ostře proti homosexualitě, která je stále
vnímána jako hřích či nemoc. 

Pokud se ortodoxní gayové či lesby rozhod-
nou ke své orientaci veřejně přiznat, jsou zpravi-
dla odvrženi jak rodinou, tak komunitou, bývají
nuceni podstoupit „léčbu“
a uzavřít dohodnuté manželství,
anebo žít v doživotním celibátu.

Nicméně se čím dál víc i or-
todoxních rabínů setkává v pra-
xi s kongreganty nebo studenty
ješiv, kteří se přiznávají k ho-
mosexualitě a očekávají od ra-
bínů pomoc a radu, jak najít
soulad mezi svým nábožen-
ským přesvědčením a přísným
biblickým zákazem homosexu-
ality. 

Koncem 90. let se homose-
xualita poprvé stává předmětem
veřejné diskuse i v ortodoxních
kruzích. Během několika let
vznikají i organizace, sdružující
homosexuální ortodoxní židy,
jako Gay and Lesbian Yeshi-
va/Day School Alumni 
Association, Orthodykes a The
Tzvi Aryeh AIDS Foundation
v New Yorku, The Orthodykes
a HOD v Izraeli, v Jeruzalémě bylo založeno prv-
ní gay a lesbické komunitní centrum The Jerusa-
lem Open House. 

Film Trembling before G-d je významným
příspěvkem do diskuse na toto téma. Natáčení
probíhalo v Brooklynu, Jeruzalémě, Los Angeles,
Londýně, Miami a San Franciscu. Světovou pre-
miéru měl na festivalu Sundance v roce 2001 a od
té doby obdržel dvanáct různých ocenění včetně
ceny The Teddy Award za nejlepší dokumentární
film na festivalu v Berlíně nebo Velké ceny poro-
ty za nejlepší dokument na festivalu OUTFEST
v Los Angeles. Následovně byl promítán v osm-
desáti amerických městech, v Izraeli, Kanadě,
Jižní Africe a v mnoha evropských zemích od
Velké Británie až po Rusko a Ukrajinu.

Film je založen na osobních výpovědích orto-
doxních gayů a lesbiček. Někteří vystupují ve fil-
mu veřejně, jiní jen jako siluety a pod falešným

jménem. Jsou mezi nimi synové a dcery uznáva-
ných rabínů či kantorů, lidé žijící s partnerem stej-
ného pohlaví (a stejně nábožensky založeným)
a zavržení vlastní rodinou anebo takoví, kteří ce-
lá desetiletí žijí v přetvářce a jejichž rodina o je-
jich sexuálním založení a touhách (a o jejich účin-
kování ve filmu) nemá ani potuchy. Slyšíme
výpověď londýnského ortodoxního žida, kterého
kdysi poslali na „léčení“ do Izraele, kde žádní ho-

mosexuálové nejsou, a který v současnosti bojuje
s AIDS. Jen jako silueta se změněným hlasem se
objeví izraelská ultraortodoxní lesba, která se již
dvacet let trápí v manželství, pečuje o děti a vnou-
čata a svádí vnitřní boj, zda se přiznat svému
manželovi. Seznámíme se i se ženou z chasidské
brooklynské rodiny, která se dlouhou dobu do-
mnívala, že je jedinou ortodoxní lesbou na světě,
a která v současné době žije ve vztahu se ženou
kubánského původu, vychovanou v rodině svěd-
ků Jehovových, s níž má mnoho společného. Ti-
to všichni a mnozí další žijí v neustálém napětí
a obavách,  zda tak, jako jsou dnes zavrhováni
a odmítáni svými rodinami a komunitami, nebu-
dou jednou zavrženi i Bohem. Tvůrci filmu
Trembling before G-d považují za svůj hlavní
úkol jim jejich úděl ulehčit a ukázat jim, že ve
svém boji nejsou zdaleka sami.

Sandi Simcha DuBowski je filmař a spisova-
tel žijící v New Yorku. V roce 1992 promoval
s vyznamenáním na Harvardově univerzitě, je 
autorem několika dokumentárních filmů. Kromě
otázky homosexuality se věnoval i problematice
hnutí militantních odpůrců potratů mezi bigotní-
mi křesťany (dokument Missionaries Form Mili-
tias). V současné době pracuje jako producent na
filmu nazvaném In the name of Allah (Ve jménu

Alláha), pojednávajícím o problé-
mu homosexuality v islámském
světě. Natáčí se v Pákistánu, Egyp-
tě, USA, Velké Británii, Francii,
Maroku, Turecku, Saúdské Arábii,
Kanadě, Bangladéši, Indii a Liba-
nonu. 

Steve Greenberg je prvním orto-
doxním rabínem na světě, který se
veřejně přiznal ke své homosexuali-
tě. Vystudoval filosofii na Yeshiva
University, rabínskou ordinaci zís-
kal v Teologickém semináři rabiho
Isaaca Elchanana. Věnuje se peda-
gogické činnosti v rámci CLAL –
The National Jewish Center for Le-
arning and Leadership, vzděláva-
cím institutu se sídlem v New Yor-
ku. Je jedním ze zakladatelů The
Jerusalem Open House. V roce
2004 mu vyšla kniha Wrestling with
God and Men: Homosexuality in
the Jewish Tradition (Zápas s Bo-

hem a lidmi: homosexualita v židovské tradici).
V současné době spolupracuje na novém filmu
zaměřeném tentokrát na otázku homosexuality
v ortodoxních křesťanských kruzích.

Sandi DuBowski a Steve Greenberg se i na-
dále věnují propagaci filmu Trembling before 
G-d a osvětové činnosti po celém světě. Nadace
Steven Spielberge’s Righteous Persons Foundati-
on jim poskytla prostředky na založení vzděláva-
cího projektu, určeného ortodoxním komunitám
v USA, Izraeli a Velké Británii, jehož základním
kamenem je projekce filmu a následná diskuse.
Zájem již projevily desítky synagog.

� Text: Sylvie WITTMANNOVÁ, 
Kateřina WEBEROVÁ

Foto: Milan KALINA

ORTODOXNÍ ŽIDÉ, HOMOSEXUALITA 
A TREMBLING BEFORE G-D

Rabín Steve Greenberg a režisér Sandi Simcha DuBowski při besedě s diváky.
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HAKOACH
Největší židovská sportovní organizace v Čechách HAKOACH zve své členy 

i všechny příznivce ve dnech

8.–10. září 2006 do Karlových Varů
na

DDVVAANNÁÁCCTTÉÉ  LLEETTNNÍÍ  SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  HHRRYY..  

NNaa  pprrooggrraammuu  jjssoouu  ttyyttoo  ssppoorrttoovvnníí  ddiisscciipplliinnyy

TTEENNIISS,,  SSTTOOLLNNÍÍ  TTEENNIISS,,  VVOOLLEEJJBBAALL,,  PPLLAAVVÁÁNNÍÍ,,  BBOOWWLLIINNGG,,  TTUURRIISSTTIIKKAA..
LLeettooss  nnoovvěě  cchhyyssttáámmee  ii  pprrooggrraamm  pprroo  dděěttii  oodd  55  ddoo  1155  lleett  

ssee  zzaajjiiššttěěnnýýmm  hhllííddáánníímm..

Hry začínají v pátek večer. Kabalat šabat v 18 hodin v ŽO Karlovy Vary, poté kulturní program. Spor-
tovní disciplíny budou odstartovány 9. 9. v  9 hodin po slavnostním zahájení. Sobota vyvrcholí spole-
čenským večerem s tancem a vyhlášením vítězů. Předpokládané ukončení 10. 9. 2006 ve 14 hodin.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  uu  ppřřeeddsseeddyy  HHAAKKOOAACCHH  PPeettrraa  WWEELLLLEEMMÍÍNNAA  ––  660022  331166  994433

UNIKÁTNÍ MODEL ŽIDOVSKÉHO MĚSTA
V Zadní synagoze v Třebíči je od

června vystaven unikátní model tře-
bíčského židovského ghetta.
O velmi náročnou realizaci se
zasloužili pánové Rudolf Fišer, Stani-
slav Vrška a Milan Šťastný jun., kteří
na modelu pracovali od roku 2004.
Model třebíčského ghetta zachycuje
jeho podobu k roku 1850. Z té doby
nám zůstaly dochovány v židov-
ských pozemkových knihách až
překvapivě přesné popisy jednotli-
vých domů, zahrad a dvorů. Takže
rekonstrukce byla velmi přesná,
včetně detailů. Model je nejenom
cenný po stránce dokumentární, ale
je i pozoruhodným výtvarným dílem.  

Model je vystaven Po-Ne: 10 –12
a 13 –17 hod. Expozice je vybavena
interaktivním doprovodným progra-
mem v češtině, angličtině, němčině,
francouzštině a hebrejštině.  

IInnffoorrmmaaccee::  TTeerreezzaa  ŠŠrroommoovváá,,  tteell..556688  661100  002266,,  tt..ssrroommoovvaa@@kkvviizzttrreebbiicc..cczz
((ZZaaddnnii  ssyynnaaggooggaa  tteell..  556688  882233  000055  iinnffoossyynnaaggooggaa@@kkvviizzttrreebbiicc..cczz))
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Je z morálního hlediska přípustné

odpojit umělou výživu pacientovi,

který by jinak mohl být dále udr-

žován při životě?

Smutný případ Terri Schiavo přitahoval ve
finální fázi pozornost celého světa. Média se
soustředila na dramatické, někdy až výstřední
aspekty případu: dohadující se
rodina, zásahy ze strany stát-
ních a federálních politiků.
Nicméně v centru dění stála
jedna jediná, jednoduše for-
mulovaná otázka z oblasti lé-
kařské etiky: Je z morálního
hlediska přípustné odpojit
umělou výživu pacientovi,
který by jinak mohl být dále
udržován při životě po dobu
neurčitou? Jak v této otázce
života a smrti odlišíme správ-
né od špatného?

Jako židé si klademe jinou
otázku: Jaké odpovědi přináší
naše tradice? Záměrně říkám
„odpovědi“ v množném čísle,
protože je velmi nepravděpo-
dobné, že by židovská tradice
dávala jedinou správnou od-
pověď; jisti si můžeme být
pouze tím, že židovská tradice
nám nabízí zdroje, na jejichž
podkladě lze diskutovat a za-
mýšlet se nad otázkami souvi-
sejícími se smrtí. Celá řada
pasáží z biblické, rabínské
a halachické literatury je zá-
važná pro aktuální diskusi
k otázce zda udržovat při živo-
tě smrtelně nemocné.

Dvě různé věci – zabít a nechat

zemřít

Nejprve je třeba jasně říct, že židovská tra-
dice jednomyslně odmítá eutanasii. Zabití
smrtelně nemocného pacienta je zakázáno,
bez ohledu na to, jak „milosrdný“ motiv by
k takovému činu vedl. Jak je řečeno v rabín-
ském textu Semachot 1:1: „Umírající člověk
(goses) je ve všech ohledech jako živý.“ V zá-
sadní halachické kompilaci Šulchan aruch ra-
bi Josef Karo říká, že jakákoliv akce, která by
uspíšila smrt umírajícího člověka, je zakázá-

na, neboť „ten, kdo by se ho dotkl, prolil
krev“. (Jore dee’a 339:1)

Je nicméně dovoleno „nechat přírodu, aby
se ubírala svou cestou“, odstranit všechny
faktory, které by zdržovaly jinak okamžitou
smrt toho, který je označován jako goses. Jak
uvádí aškenázský učenec rabi Moše Isserles,
pokud by nějaký faktor oddaloval odchod ně-

čí duše – například když jsou blízko domu
slyšet údery dřevorubcovy sekery nebo když
má umírající má jazyku sůl – je povoleno od-
stranit hluk nebo sůl. Žádný takový zásah ne-
bude považován za pozitivní akci (ma’ase)
směřující ke smrti člověka, ale spíše za od-
stranění překážky (Jore de’a 339:1). Někteří
přední komentátoři halachy tuto ideu rozšířili
a měli za to, že máme rovněž zakázáno pro-
vést jakoukoliv pozitivní akci, která by mohla
zbytečně oddálit skon umírajícího člověka.
Pokud budeme tento způsob argumentace
aplikovat na otázky, které nám přináší moder-
ní doba, můžeme dojít k závěru, že máme prá-

vo odstranit, přerušit či odmítnout takové lé-
kařské postupy, které nijak nepřispívají
k uzdravení, ale pouze prodlužují proces umí-
rání. 

Takový postoj je nicméně problematický.
Někteří si kladou otázku, zda můžeme vůbec
srovnávat svět citovaných textů, které mluví
o dřevorubcích a soli na jazyku, se světem so-

fistikovaných technologií
současné medicíny. Jiní zpo-
chybňují možnost jasně odli-
šit „zabití“ a „ponechání smr-
ti“. Vezměme si například
známý talmudický příběh
o smrti „Rabiho“ – Jehudy
ha-Nasiho (Ketubot 104a).
Když ležel Rabi na smrtelné
posteli, jeho žáci se u něj
shromáždili, aby se modlili za
jeho život. Jejich neustávající
modlitby jej nedokázaly
uzdravit, stačily pouze na to,
aby jej udržovaly při životě,
ve velkých bolestech a utrpe-
ní. Když to viděla jeho slu-
žebná, vystoupila do horního
patra domu a hodila na zem
skleněnou vázu. Zvuk tříštící-
ho se skla vyrušil žáky, kteří
se na chvíli přestali modlit,
a Rabi zemřel. Talmud její čin
neodsuzuje, což znamená že
jej v podstatě schvaluje, nic-
méně není jasné, zda tím, že
rozbila vázu, podnikla pozi-
tivní akci k uspíšení Rabiho
smrti nebo zda pouze „odstra-
nila překážku“. Podobně tedy
není zcela jasné, zda tím, že

„odpojíme umírajícího od přístrojů“, uspíší-
me jeho smrt nebo zda jen dáme volný průběh
tomu, co se má přirozeně stát.

Příkaz uzdravovat

Problém s výše citovanými zdroji je v tom,
že mluví o gosesovi jako o někom, kdo zem-
ře prakticky okamžitě poté, co je překážka od-
straněna. Nevztahují se na lidi, kteří – ač ne-
vyléčitelně nemocní – by mohli, s pomocí
radikální léčby, žít poměrně dlouhou dobu.
A zcela jistě nemluví o případech jako Terri
Schiavo, kteří by mohli dlouhou dobu žít i bez
„radikální léčby“, ale díky umělé výživě.

Tamuz/Av 5766
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A podporuje v takových případech židovská
tradice poskytnutí lékařské péče, která život
prodlouží? Anebo je odmítnutí péče rovno
asistované sebevraždě nebo vraždě, vzhledem
k tomu, že dotyčná osoba ještě není klasifiko-
vána jako goses?

V roce 1994 se výbor pro responsa Ústřed-
ní konference amerických rabínů (CCAR)
snažil zpracovat tyto otázky na základě odliš-
ného přístupu. Spíše než se snažit rozlišit me-
zi zabitím a ponecháním smrti navrhují rabíni
v responsu, abychom otázku zvažovali ve
světle morální povinnosti – micva – léčit. Ta-
to povinnost není nikde v Tóře explicitně ře-
čena, ale rabíni ji odvodili z jiných micvot:
z povinnosti zachovat život (pikuach nefeš,
kterou tradice vyčetla z Leviticu 18:5); z po-
zitivního příkazu zachraňovat ty, jejichž život
je ohrožen (Leviticus 19:16); a dokonce z po-
vinnosti vrátit ztracenou věc jejímu majiteli
(Deuteronomium 22:2), neboť život je nejcen-
nějším vlastnictvím člověka. Jinými slovy –
vzhledem k tomu, že nám je přikázáno chrá-
nit život, je nám rovněž přikázáno uzdravo-
vat, léčit. Ale co přesně tato povinnost obná-
ší? Podle autorů responsa bychom ji mohli
definovat podle léčebné efektivity: konkrétní
lék, operace nebo terapie je považována za
„lék“, pokud přispívá k uzdravování, tedy
k úspěšné léčbě pacientovy choroby. Za „ús-
pěšnou léčbu“ se považuje terapie, která mů-
že nemoc vyléčit, zastavit její postup anebo ji
kontrolovat do té míry, že pacientův organis-
mus bude přijatelnou měrou fungovat. Podle
halachické tradice se taková terapie nazývá
refu’a beduka (nebo vada’it), „prokázané“
uzdravení, kterou je lékař morálně povinen
poskytnout a pacient je morálně povinen ji
přijmout. Naopak pokud je určitý lék nebo
procedura považována za terapeuticky nee-
fektivní, lékař ani pacient nemají žádnou mo-
rální povinnost jich využít. Pokud je konkrét-
ní terapie zpočátku účinná a později
účinkovat přestává, třeba kvůli pacientově
zhoršenému fyzickému stavu, pak už není dá-
le považována za „lék“ a již není povinná. 

Toto pravidlo s sebou ovšem rovněž nese
obtíže, neboť neexistuje jedna univerzální de-
finice pojmů „úspěšná léčba“ a „ terapeutická
účinnost“. Každý případ musí být zformulo-
ván a prodiskutován individuálně, přičemž
někdy dochází ke sporům a rozepřím v rodině
pacienta, jako v případě Terri Schiavo. Nikdy
nemůžeme mít absolutní jistotu, že konkrétní
člověk se dostal do stadia, kdy je úspěšná léč-
ba již nemožná. A stejně tak si nikdy nemůže-
me být jisti účinností konkrétních léčebných
postupů. Navzdory těmto nejednoznačnostem

nám responsum Ústřední CCAR z roku 1994
poskytuje určité vodítko, jak učinit morální
rozhodnutí, založené na židovských texto-
vých pramenech. Pokud se pacient dostal do
konečného stadia smrtelné choroby, medicín-
ské postupy, které slouží při nejlepším k to-
mu, aby udržovaly status quo, nejsou z mo-
rálního hlediska nutné. Terapie, které
nepřispívají k úspěšné léčbě choroby, které
slouží pouze k tomu, aby oddálily pacientovu
nevyhnutelnou smrt, nejsou lékem a nevzta-
huje se na ně micva léčit. Nemáme proto po-
vinnost je poskytovat a můžeme je ukončit. 

Je umělá výživa „léčbou“?

Jak bychom výše citované texty a výklady
aplikovali na případ Terri Schiavo? V první
řadě je třeba zopakovat, že pacient nacházejí-
cí se trvale ve vegetativním stavu, udržovaný
při životě hadičkami s umělou výživou, není
goses. Nehrozí bezprostřední smrt; pacient
může přežívat velmi dlouhou dobu, pokud mu
je tímto způsobem zajišťována výživa. Na
druhou stranu bychom mohli snadno dojít
i k závěru, že jakákoliv terapie, která slouží
pouze k udržování tohoto nezvratného stavu,
nenaplňuje definici „úspěšné léčby“. To není
stejné jako tvrdit, že u tohoto pacienta nelze
mluvit o alespoň „minimální kvalitě života“,
a proto bychom jej měli nechat zemřít. Ani to
neznamená, že jeden lidský život je méně sva-
tý nebo cenný než jiný. Jde spíše o přesvěd-
čení, že udržování setrvalého vegetativního
stavu není vhodným a přijatelným cílem léč-
by tohoto konkrétního člověka. Léčebné po-
stupy, které prodlužují tento stav, nejsou sku-
tečně „léčebné“, a proto nejsme povinni jich
využívat. 

Nicméně, i pokud bez problémů přijmeme
tento závěr, odpojení umělé výživy tím není
jednoznačně ospravedlněno. Rozhodnutí zá-
visí na tom, zda podávání umělé výživy defi-
nujeme jako formu „léčby“, která může být
ukončena v okamžiku, kdy ztratila své tera-
peutické opodstatnění. Podávání umělé výži-
vy může být skutečně chápáno jako léčebná
procedura: pacientovi ji podávají profesio-
nální zdravotníci, je předepisována v reakci
na nemoc a jako součást pacientovy léčby
a nese s sebou i fyziologické komplikace, kte-
ré ji odlišují od běžného přijímání potravy
a tekutin. Viděno z tohoto úhlu by bylo povo-
leno i odpojení umělé výživy, neboť tato „léč-
ba“ nepřispívá k úspěšnému uzdravování pa-
cienta. Nicméně je poměrně snadné přijít
i s protiargumentem: vzhledem k tomu, že za-
jišťuje pacientovi výživu a přísun tekutin, je
trubička s umělou výživou funkčním ekviva-

lentem jídla a vody. A protože jídlo a vodu po-
třebují jak zdraví, tak nemocní, nejsou samy
o sobě medicínou, ale musíme je podávat pro-
to, že máme povinnost sytit hladové. Z toho-
to hlediska by se odpojení umělé výživy rov-
nalo vyhladovění pacienta k smrti, a bylo by
tedy zabitím, nejen ponecháním smrtelně ne-
mocného jeho osudu. Ten by tak zemřel hla-
dy, a ne na svou chorobu, z níž celá proble-
matická situace původně vyplynula. 

Který z těchto přístupů nejlépe odpovídá
židovské etice? V této rozhodující otázce se
názory rabínů zásadně rozcházejí. Ačkoliv
většinový názor v ortodoxních kruzích zaka-
zuje odpojení vyživovacích trubic, některé
autority je povolují na základě názoru, že se
jedná o medicínskou proceduru. Výbor pro
židovský zákon a pravidla (konzervativního)
rabínského shromáždění vydal k této otázce
dvě vzájemně si odporující stanoviska. Re-
formní halachická stanoviska jsou podobně
rozdělena: zatímco jedno responsum se staví
proti odpojení umělé výživy, několik jiných je
povoluje. S vědomím tohoto rozporu a s tím,
že nelze najít žádný zásadní argument, který
by přesvědčivě převážil misku vah na jednu či
druhou stranu, responsum CCAR z roku 1994
– dosud nejpodrobnější diskuse na téma léčby
smrtelně nemocných – dochází k závěru:
„Nemůžeme říct, že židovská tradice katego-
ricky zakazuje odebrání potravy a vody umí-
rajícímu.“ Nicméně responsum dodává, že
odpojení umělé výživy by se nemělo provádět
rutinně. „Je lepší zachovat umělou výživu,
aby smrt – až přijde – nebyla zapříčiněna tím,
že jsme pacienta nechali vyhladovět.“ Ovšem
vzhledem k tomu, že odpojení výživy může
být ospravedlněno jako ukončení neúčinné lé-
kařské procedury, „rodina se musí nakonec
nechat vést svědomím, když se rozhoduje me-
zi těmito dvěma variantami“.

Když říkáme, že se rodina musí rozhod-
nout, neznamená to, že obě možnosti jsou stej-
ně dobré. A neznamená to ani, že to bude snad-
né rozhodování. Znamená to spíš, že
kterákoliv z těchto dvou variant je přijatelná,
pokud je rodina přesvědčena, že důkladným
studiem tradice a modlitbami dospěla k roz-
hodnutí, které nejlépe odpovídá jejich chápání
židovské etiky. 

� Rabi Mark WASHOFSKY
Autor je profesorem rabínského semináře

na Hebrew Union College – JIR v Cincinnati;
převzato z časopisu REFORM JUDAISM.

Přeložila Kateřina Weberová



Červenec/srpen 2006

To jméno je z pochopitelných důvodů
poněkud pozměněno. Není však změněna
vize oné nádherné mladé ženy – sošné,
vysoké, kyprých, avšak harmonických
tvarů, krásné tváře s typicky širšími rty,
tváře lemované lesklými, bohatými vlasy
barvy velice černé kávy. Čtenáři Starého
zákona musil při pohledu na ni vyvstat
v mysli verš z knihy Šalamounovy: „Tvá
stehna jsou jak pně cedrů libanonských,
tvé prsy jako zralé hrozny ze zahrady
Hebron…“

Vidět tuto mladou dámu, tento „kus“
procházet se vláčným krokem černé šelmy
po smaragdových trávnících klánovického
golfového hřiště – na jaře 1938 zbrusu no-
vého – bylo cosi, za co je člověk vděčen
Stvořiteli. Tam jsem ji také spatřil poprvé,
co třináctiletý kluk, který už tenkrát hrál
na tu dobu dost slušný golf a začínal jeho
technice rozumět. Naopak ONA se potý-
kala s řadou chyb ve svém švihu, s chyba-
mi, které pramenily z přemíry chtění, pře-
míry až nezřízené vůle po úspěchu –
a nedostatku určité pokory, která je ne-
zbytná pro plné podřízení se fyzikálním
zákonům golfového švihu. (Mimocho-
dem: ten, kdo se zabývá golfem i teoretic-
ky, odhadne ze stylu švihu i zcela nezná-
mého hráče základní rysy jeho povahy,
obdobně jako chiromant je přečte z linií
na lidské dlani.) Setkal jsem se s ní, s Tru-
di, právě v okamžiku, kdy vztekle „dolo-

vala“ úporným bitím pálky svůj míček
z obtížné pozice ve vysoké trávě. Míč na-
konec trefila, jenže ten odletěl nekontro-
lovatelně do lesa a odrazil se od kmene
borovice kamsi do houští, kde nebyla ne-
jmenší naděje na jeho nalezení. Mladá dá-
ma vztekle třískala pálkou do země, chrlíc
mezi zuby strašlivá slova v různých jazy-
cích – „damned shit, merde, verfluchter
Scheissdreck!!!“ Zlostí úplně ztratila ori-
entaci, mě neviděla – byl jsem za jejími
zády, a protože se mě to netýkalo, a měl
jsem tudíž mysl klidnou, míček jsem našel
a podal jí ho se zdvořilým gestem a úsmě-
vem, jak se na třináctiletého slušelo a pat-
řilo. Řekl jsem jí: „Mademoiselle,“ (pře-
cházeje do angličtiny), „ten míč byl
v naprosto nehratelné poloze.“ (přecháze-
je do němčiny:) „S hněvem nikdy golf ne-
zvládnete, ta hra byla vynalezena tupými
skotskými pastevci, kterým je všecko jed-
no!“

Dáma byla zprvu zaražena, ale pak se
krásně usmála, zřejmě oceňujíc můj diplo-
matický kousek, na třináctiletého až obdi-
vuhodný; neboť jsem jí dal jemně najevo,
že jsem plně rozuměl všem jejím sprosťár-
nám, které z ní před chvílí doslova vy-
hřezly. Těch devět jamek jsme dohráli
spolu, dal jsem jí pár užitečných rad, ona
se zklidnila, hra se jí začala dařit, a po po-
slední jamce mě pozvala na svačinu před
klubovnou. 

To už jsme se představili, věděli tedy
„kdo je kdo“, a já jsem měl tu výhodu, že
jsem tenhle typ záhy vyzrálých, bohatých
kavárenských Židoviček znal z Vídně: je-
jich život byl vyplněn návštěvami kadeř-
nic, modistek, krejčovských salonů – me-
zitím kavárenské setkání s přítelkyněmi –
odskok do salonu kosmetického, návštěva
sportovně-společenského klubu (Golf
Clubu, Tennis Clubu, Yacht Clubu) s ma-
lým flirtem a večer uzavřený na coctail-
party, kde bylo tolik zajímavých dam, pá-
nů a zejména šarmantních mladých mužů
„von gute Hause“ – z dobré rodiny, včetně
jedné až dvou černých ovcí, mužů-démo-
nů, leč o to zajímavějších. 

Tak plynul život těchto zámožných
„Kaffeehaus-Jüdinen“, zpestřený dlou-
hým letním pobytem „na zotavenou“ ve
Švýcarsku, na Côte de’Azur, v Itálii
a v Egyptě (pro chladné zimní dny). 
Občas byl tok dní přerušen kratším poby-
tem v diskrétním sanatoriu za účelem od-
stranění důsledků malého faux pas (ale
i to patřilo jaksi k dobrému tónu).

Většinou dost nečekaně došlo k sňatku:
Schnudi, ač už pár měsíců chodila s Ru-
dim, si náhle vzala Bobbyho, zatímco Ru-
di si vzal pár týdnů nato Teidi. Všichni
však zůstali „přáteli ze společnosti“ i na-
dále, neboť celkem o nic moc nešlo, man-
želství byla nepříliš závazná, „moderně
volná“, a rozhodovaly o nich rodinné kla-
ny podle okamžité výhodné finanční a in-
vestiční situace i strategických potřeb. 

Pokud se pak narodily děti, byly svěře-
ny do péče guvernantek, zahrnuty vším
možným, co bylo „standesgemäss“ (odpo-
vídající postavení), a později předány do-
mácím učitelům. Někdy však, a není ani
divu, se tyto děti z „hóchnóbl“ židovských
rodin narodily s defektem: pak ovšem
podle starozákonných obyčejů, pramení-
cích z putování po poušti, byly odloženy.
Zvláště do institutu „Stephaniestiftung“,
velké klasicistní budovy v Biedermanns-
dorfu u Laxenburgu, kde v ústraní trávily
své dny, výtečně zaopatřeny, ale nikdy
svými rodiči nenavštěvovány. (Až na pod-
zim roku 1939, po Vůdcově výnosu 
o euthanasii čili odúmrtě z milosti, přijely
pro ně velké šedé autobusy značky Saurer,
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naložily tu breptající, nechápající droboť,
a odvezly ji do předem připravených stře-
disek ve Východním Prusku: tam se jí do-
stalo oné milosti dokonce bezúplatně. Šéf
střediska, profesor doktor Retzlaw se po-
koušel zužitkovat jejich tělíčka na výrobu
mýdla, avšak produkce se nerozběhla, ne-
boť byla shledána jako neefektivní.) 

Ačkoliv mě Trudi zvala telefonem tak
jednou až dvakrát do Klánovic ke hře (při-
jížděla tam hezkým, malým sporťáčkem
Steyer světležluté barvy – já na kole), hrá-
li jsme spolu a její hra se znatelně lepšila,
a ačkoliv jsme po hře dobře posvačili
a povídali si o všem možném (schválně
jsme přitom klouzali z vídeňštiny přes
angličtinu do češtiny, kterou dobře ovlá-
dala), nepodařilo se mi zjistit její rodinné
zázemí, background. Mohl jsem jenom
odhadnout, že její otec byl velice, velice
bohatým židovským obchodníkem a fi-
nančníkem, zabývajícím se také burzovní-
mi transakcemi, který pendloval mezi
Vídní a Prahou, ale také mezi Paříží, Lon-
dýnem, Amsterodamem a Curychem. Její
matka byla míšenka z židovsko-české 
krve, rovněž z velice zámožné brněnské
rodiny textilních průmyslníků. S její mat-
kou jsem se setkal dvakrát – s ženou stej-
ně krásnou, vzrostlou, chytrou a energic-
kou, na skráních už lehce (a pikantně)
prošedivělou, zatímco otce Beera jsem ne-
viděl nikdy: byl „stále na cestách“ a s ro-
dinou zřejmě nežil, jsa plně absorbován
svými transakcemi. Nicméně přeložil epi-
centrum svých aktivit velice předvídavě
již na podzim roku 1937 z Vídně do Pra-
hy, takže Hitlerův Anšlus Rakouska ho ne-
překvapil, jenom geograficky posunul. Fi-
nančně na tom, jak bylo zřejmé, rodina nic
netratila: naopak, pan Beer zřejmě zpro-
středkovával převody peněz bohatých ra-
kouských, ale i maďarských Židů do bez-
pečné ciziny. A to zajisté za zajímavé
provize, z nichž arci část šla na konta ce-
ložidovských podpůrných organizací 
(Joint, Odd Fellows aj.). S podzimem
1938 přibyla další agenda – převody fi-
nancí českých Židů do zahraničí, a na jaře
1939 totéž ve prospěch Židů polských –
vše vždy s půlročním předstihem, včas:
onen cit Židů pro seismické chvění je ob-
divuhodný. Rodina Beerova přežila i oku-
paci a nástup protektorátu v roce 1939
s jakýmsi ironickým nadhledem: papá Be-
er se snažil po celém světě, teď už i v Ka-
nadě a USA, a dámy žily beze změny, dál
svým stylem v pětipokojovém bytě v Širo-

ké ulici. Až náhle, na samém konci srpna
1939, pár dní před vypuknutím války
s Polskem, zmizela paní Beerová do švý-
carského Lausanne, zatímco papá byl „so-
mewhere“ – kdesi ve světě.

Naše klánovická setkání s Trudi nebyla
už možná: přestože ještě protektorátní
protižidovská „opatření“ neplatila naplno
(zdržována ještě tehdejší vládou v čele
s ing. Eliášem a do jisté míry i samotným
Dr. Háchou), nebylo radno pro tak vybra-
ný, výběrový kus židovské rasy, jako byla
Trudi, se prezentovat na golfových trávní-
cích. Chyběla mi: stýskalo se mi po jejím
žvatlání, vtipném, zábavném, někdy
i „chucpe“ přidrzlém, po jejím bezstarost-
ném hazardérství. A konec konců byla do
značné míry i mojí první golfovou žač-
kou, její už teď dobrá hra byla jaksi mým
dílem a v klánovickém „G. C. Praha“ se
o tom vědělo – na čtrnáctiletého kluka do-
cela slušný úspěch. Ovšem pokud jde
o můj výcvik ve společenském kecání,
včetně oněch přidrzlostí a paradoxních
obratů – jak v němčině, tak v angličtině –
v tom zase dala Trudi moc mně. Neboť Ži-
dé, jak je možno seznat z jejich bohaté li-
teratury i z nesčetných anekdot, jsou 
mistry slova, pravými ekvilibristy v tom
směru, což – jak se domnívám – pramení
asi z toho, že psané slovo bylo snad jedi-
ným uměleckým směrem, který jim byl
vírou dovolen, neboť zobrazování a jiná
výtvarná činnost byla modloslužebnic-
tvím a rouháním. Navíc, hebrejské písmo
sestává toliko ze souhlásek, samohlásky
jsou jenom čteny, doplňovány, a to posky-
tuje široký prostor pro různé výklady i pro
různé hračičky a srandičky a nesmírně
podporuje kombinační talent. Proto je
nám čtení židovských autorů S. Zweiga,
A. Zweiga, Shaloma Asche a zejména
Karla Poláčka takovou lahůdkou, zatímco
filmové zpracování, které má vždy za zá-
klad děj, vyznívá zpravidla hluše a ducha-
prázdně – snad s jedinou výjimkou, a to
bylo filmové zpracování Poláčkových
„Mužů v ofsajdu“. Jenže do toho vnesl du-
cha a jiskru jedinečný herec Hugo Haas –
rovněž „Žid jak blázen“.

Trudi žila tedy většinou doma – sama
v pěti pokojích, vybavených krásným, 
biedermeierovým nábytkem. Doslýchal
jsem se, že se tam schází společnost pest-
rá, že se tam i chlastá, hrají se hazardní
hry o velké peníze a že tam dochází i k….
no! Bůhvíčemu. No jo, holt Trudi Beero-
vá… Někdy, občas – ale už zřídka, mi za-

volala, ale já jsem se u ní už cítil stísněn,
nebylo mi volno, protože mi bylo jasno,
že tohle všechno je už tanec na lodi Tita-
nic. Že se někde na kalných vlnách blíží
ten osudný ledovec a nastane to, o čem už
je kdesi – neodvolatelně – rozhodnuto
a co bude provedeno „mit deutscher
Gründlichkeit“. Nezdržel jsem se proto,
abych jí nevyčetl: „Prosím tě, Trudi, proč
jsi, proboha, nezmizela z toho kotle čaro-
dějnic se svou matkou, nebo aspoň dokud
to šlo?! Vždyť jsem ti říkal, co jsem viděl,
slyšel a zažil v Rakousku v létě 1938,
vždyť tvůj papá má jistě perfektní zprávy
o všem, co se děje, i o tom, co se stane,
a mamá ví také své, tam venku bys byla
zaopatřená a v bezpečí – komupak se toh-
le podaří získat! A já tady schnu hrůzou,
co s tebou bude, a pak nebude pomoci –
copak já zmůžu!?“

„Ále, vykašli se na to (řekla ovšem
„scheiss darauf“), nějak bylo, nějak bude,
donęt worry, hombre mío!“ (Aha, prozíra-
vě se učí i španělštinu!)

Nebylo s ní k hnutí. Proč jen? Po válce
jsem se to mohl jen domýšlet, snad ji tady
něco drželo, pro co musela zůstat? Na tom
Titanicu, který se už položil na bok, ač
v „salle a’ manger“ ještě hrál orchestr?

A tak – onoho zlého podzimu 1941, ti-
še a nenápadně, jak to bylo zvykem, pro
Trudi přijeli. V noci kolem druhé hodiny.
Sebrali ji jen tak, jak byla, a byt zapečeti-
li. Konec – ce’est fini. Hitler stál před
Moskvou u Šeremetěva a vyřvával, že
„tenhle protivník je už poražen a už se ni-
kdy nevzchopí“, a Trudi šla do transportu.
Ztratil jsem tou dobou už hodně lidí, kte-
ré jsem měl rád, ale v tomhle případě jsem
cítil obzvláštní hořkost z toho, že to ne-
muselo být. Radši tedy nemyslet, snažit se
zapomenout, neboť pomoci nebylo.

Míjely roky, dny, noci, týdny, měsíce,
léta: 1942 – heydrichiáda, Lidice; 1943 –
Stalingrad, El, Alamein, bitva u Kurska-
Bělgorodu, invaze na Sicílii, kapitulace
Itálie; 1944 – invaze do Normandie, pád
Paříže, Bukurešti a hrůza, špinavá hrůza
povstání ve Varšavě a jeho „likvidace“
a rok-půlrok 1945 s nálety, přípravami,
„až to definitivně praskne“, pádem Berlí-
na a oním vlahým večerem 30. dubna, kdy
jsem slyšel z londýnského BBC, že „dľa
poslednej zprávy Hitler v Berlínu zom-
rel!“ Panebože – je po něm, je v pekle, je
v hajzlu! (Cítil jsem, jak se i s tím rádiem
vznáším do vzduchu. I strhl jsem povin-
nou visačku „Pamatuj, že poslech nepřá-
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telského rozhlasu se trestá i smrtí!“)
A pak už poledne soboty 5. května,

spakovat se a na místo srazu, čtyři zlé dny
a slunečné ráno 9. května – osvobození
v rozkvetlém šeříku, konečně, leč hned už
s jistými rozpaky: protože ten zvuk „gar-
mošek“ jaksi nebylo to pravé, protože ti
chlapi ve světlezelených blůzách byli sice
srdeční, ale tak cizí, z úplně jiného světa
a nějak s nimi nebyla řeč. Mně osobně
zkalila ty dny, po nichž jsem tak horoucně
toužil, smrt Naděnky Fáborské, krásné
holky, teprve osmnáctileté (průstřel krku)
a smrt tehdy nejbližšího kamaráda Hanuše
Weisse, kterého, v jeho dvaceti letech,
rozstříleli ustupující esesáci doslova na
kousky blízko továrny JAWA na Pankráci
(nebylo jiné možnosti než jeho zbytky lo-
patou naložit do zednických troků a od-
nést „to“ do prozatímní márnice v soko-
lovně na Zelené lišce, a potom pomáhat
osamělému lékaři – Praha tonula v tanci
a oslavách – při nakládání 167 mrtvých těl
do nákladního vozu ke spálení. Paní Weis-
sové, mamince, vdově po Dr. Weissovi,
jsem mohl na památku odevzdat jen Haťo-
vu kravatu.).

Měl jsem pak celé léto, od rána do ve-
čera, co dělat v našem bytě v Resslově uli-
ci, zle poničeném náletem 14. února 1945.
Kamarádi mi sice pomáhali, ale každý už
měl své starosti a svůj poválečný život.
Dal jsem si termín „do 18. října ten kvar-
týr dám dohromady“: byly to mé dvacáté
narozeniny, a já jsem chtěl svým rodičům,
tenkrát dost nemocným, dokázat, „že to
zmáknu a že je na mne spolehnutí“. Ne-
hledě k tomu, že jsem sám, po tom všem,
už chtěl být také „ve svém“, a ne jak od
toho 14. února neustále tam i onde z las-
kavosti někoho jiného. 

Narozeninová večeře, k níž dodal suro-
viny i speciality přítel Said, včetně pietní-
ho Port-Sandemann, byla přerušena tele-
fonem:

„Bon soir, mon chéri! Happy birthday
to you!“

Proboha – to není možné! „Goodness,
Troodie, to jsi ty? A ještě si pamatuješ
moje mešuge narozeniny!?“

„Ale vždyť mě znáš: já si přeci pamatu-
ju jen samé blbosti! Máš čas zítra nave-
čer? No, for sure máš! No excuse! Tak zít-
ra v půl páté ve Slavii! Á bientot!“
A zavěsila. Stál jsem jako přibitý. Trudi
žije, přežila to, je na světě! Ta holka bláz-
nivá, nádherná, drzá, protivná – ale přeci
jen Trudi.

Nazítří jsem byl přesně v 16.20 v ka-
várně Slavia, vyfešákován v tmavomod-
rém, jemně šedě proužkovaném dvouřa-
dovém obleku (půjčil mi ho samozřejmě
Said, i když mi byl trochu volný a kalho-
ty malinko krátké) a rozhlížel se. Trudi mě
sotva mohla poznat, naposledy mě viděla,
když mi bylo šestnáct, a teď mi bylo UŽ
dvacet – ale já ji poznal skoro okamžitě
a běžel k jejímu stolu. Přede mnou byla
krásná žena v plné zralosti, trochu i před
tuto zralost, se stále lesklými, čokoládo-
vými vlasy (s jemným šedým pruhem
„Sorgenstreifen“ od Coifeura) v elegantní,
šedomodré uniformě s nášivkou „Suisse“,
výložkami nadporučice, na rukávu pásku
s nápisem „Interpret“ a štemplem s hel-
vétským křížem. Postava impozantní, za
níž se celá Slávie ohlížela, ale „Troodie“
všechny ty pohledy zchladila na tempera-
turu „deep freezing“ – inu, nadporučice.
Zatímco vůči mně byly její oči tak nějak
jiné, než jsem je znal – hlubší, měkčí, ja-
koby trochu zastřené. „Tvůj zrak je jak
pohled gazely za ranní rosy“ – ach, písni
Šalamounova.

Vytušila směr mého pátrání a usmála
se: „Mais oui, jsem holt trochu krátkozra-
ká, tak mžourám, ale tebe vidím, takže si
nemusím brát brýle, viď?“

„Tyhle srnčí oči asi příliš mnoho vidě-
ly a dohlédly příliš daleko, příliš hluboko,
až k tomu dnu,“ odpověděl jsem. „Ano,
tak nějak. Mám pocit, že už nikdy neuvi-
dím nebe úplně jasně modré, vždycky už
bude trošku pod mlhou.“ Hodně jsme ml-
čeli a dívali se na sebe, jeden do druhého.
A pak mi nezvykle tiše, se sklopeným zra-
kem, začala vyprávět. Vyprávět své „jak
to že…“.

Lágr Terezín, zpočátku tak i zvaný pře-
stupní, pro přípravu transportů, které od-
jíždějí na stanici KONEČNOU. Ten konec
nebyl pojem místopisný, geografický, ale
biologický. Lágr Terezín – naprosté pře-
cpání, přezmatkování, přetížení, přepjetí –
zoufalá naděje držená na útlém stébélku
trávy, smíšená s mdlobnou, ale úlevnou
beznadějí, se slastnou touhou po ponoření
se do černých vod té řeky Léthé. A do to-
ho řev, třískání, hulákání, rány pěstí, dla-
ní, klackem, pendrekem, důtkami a neko-
nečné řvaní „Los, los, mach! Dali-dali!
Hááált!“ A vzlyky, kvílení, náhle umlknu-
tí kvílivého hlásku… Do toho, sem tam,
rána z pistole. Ticho, dlouhé ticho, a série
výstřelů. Sotvakdy se sotvakdo dozvěděl,
komu byly určeny, jen ráno bylo na apel-

placu o pár pruhovaných míň. Mezitím
„dozorci“, esesáci s černými výložkami
a lebkou na čepici, v čele s lágrkoman-
dantem „Pinďou“ Jöcklem, bývalým pís-
momalířem, pro jehož dvě dcerušky se
musel téměř holýma rukama vybudovat
bazén, u něhož se opalovaly. Řev, řinčení
pout, odvádění zástupů do transportů, 
odvádění menších skupin na „třetí dvůr“
(dvě šibenice a zeď)… „An-feuer!“ Salva,
a další konec. Mezi dozorci nejhorší 
bestie, Rakušák Stephan Rojko, hezký,
tmavovlasý chlap, ze široka rozkročený
pán nad životem a smrtí, usmívající se
a nevypočitatelný, o němž se vědělo, že
„když si Rojko zastrčí palec za opasek
tam, kde má pistoli, musí někdo zemřít.“
Toto pravidlo, tento přírodní zákon byl
neotřesitelný. Neboť Rojko byl „operativ-
ním zástupcem lágrkomandanta na dvo-
rech.“ – „I byla rána, kdy jsi se modlil,
aby už byl večer, a večery, kdy jsi se mod-
lil, aby už bylo ráno“ – tentokrát píseň Jo-
bova.

Jednoho rána roku 1943, ještě za šera,
pro Trudi zařvaný „Pefel“: „Zum Lager-
kommandant-stellvertreter, sofort!!! Los,
los, los!“ Tak tedy k Rojkovi, a hned. Tož
ano, alespoň to bude za námi. Šla s ledo-
vým klidem, neboť každým krokem byla
blíže druhému břehu. Rojko, to byla smrt.
Ach, merde, hovno, jdu na to!

V kanceláři – světe žasni – Rojko 
nesáhl do šuplíku, kde měl svou Parabel-
lum. Naopak, s úsměvem přikázal, ba po-
žádal: „Vezměte místo, prosím.“ Co zas
tohle má znamenat – předehra k nějakému
zvěrstvu, pro panstvo obzvláště zábavné-
mu? Viděla totiž už mnoho „humorných
scén“, které není možno vůbec popsat.
Avšak Rojko sdělovat – zdvořile, úředně
i jaksi slavnostně: „Na rozkaz z vysokých
míst jste z tohoto tábora propuštěna
a z Říše vypovězena! Teď se převlékněte,
upravte, vykoupejte. Služba převezme va-
še papíry a dovede vás na nádraží do Bo-
hušovic, kde vás předá dalšímu doprovo-
du – na hraniční přechod!“

„A kam jsem tedy vypovězena?“
„Do Švýcarska, lepá dámo. Neměl

bych vám to říkat, ale vyreklamovala vás
kancelář švýcarského spolkového prezi-
denta, jste podle došlých dokumentů a pa-
su švýcarskou státní občankou!“ A dodal
žoviální rakouštinou: „Jste docela hezká
kočka – škoda, že vás už neuvidím. Tak –
hodně štěstí!“

To není, nemůže být pravda, v tom je �



15Tamuz/Av 5766

vzpomínky

podfuk, u brány mě odprásknou, nebo na-
cpou do transportu na východ, panebože,
já a Švýcarka – kancelář bundespreziden-
ta – proč by si tohle vymýšlel…

Jako ve snách: koupel, převléknutí do
nějakých šatů bůhví po kom, ale docela
slušných (zřejmě dost pečlivě vybíraných
z těch, co už byly zbytečné), rychle učesat
– a už bouchání na dveře: „Jde se na nád-
raží!“

Vlakem do Prahy ve zvláštním oddílu
se staženými záclonami, dva mlčenliví ese-
sáci, v Praze přestup zadní stranou vagonu,
rychlík směr Mnichov, zase stažené záclo-
ny v uzavřeném, uzamčeném oddělení
a odjezd, tam-tam-tadam, tadada dam, tam,
tam a pak už hluboký, nekonečný spánek,
skoro mdloba. Nevěděla nic, necítila hlad
ani žízeň ani normální lidskou potřebu, ne-
boť metabolismus heftlinků byl stlačen na
minimum. Pak vlak – už večer – zastavil.
Probudila se, německá stráž vyšla na chod-
bu, srážení pat, vojenská hlášení, stěknutí
„in Ordnung!“. Stráž už zůstala na chodbě,
vlak kousek popojel, znovu zastavil – a za-
se vojenské hlášení, a jiným tónem hlasu:
„Seišt in Ordnung, danke!“ Klapnutí pod-
patků – a švýcarský důstojník s elegantním
úředníkem v civilu ji zdvořile, nabídnouce
rámě, vyváděli z vagonu k černé limuzíně
Renault, osmiválec s bílými pneumatika-
mi! Ve večerním šeru, v posledních paprs-
cích slunce, vlála nad nádražní budovou
švýcarská vlajka s helvétským křížem.
A okna nebyla zatemněna!!!

Pak už cesta vládní limuzínou do karan-
ténního sanatoria v Lausanne, téměř v bez-
vědomí vstupní hygiena – ach, to množství
vlažné vody a voňavého mýdla, froté ruč-
ník; krátká, ale pečlivá vstupní lékařská
prohlídka. Pokoj, zlatavě osvětlený, s kré-
movým nábytkem, široká postel s hebkou
přikrývkou v kvítkovaném povlečení, na
stole broušená mísa s pomeranči a jablky
vedle vázy s čerstvými nádhernými růže-
mi. Okno, pootevřené do tiché krajiny s vů-
ní jehličnatých lesů, na nebi plno hvězd
a z malého přijímače na nočním stolku ti-
chá hudba – Carmichaelův „Star Dust“
v podání Glena Millera…

„Teď asi umřu,“ to byla její poslední
myšlenka toho neuvěřitelného, zázračného
dne. Neumřela, jenom těžce, trhaně spala,
ve směsi hrůzy a štěstí, a sahala si na tep,
jestli tedy skutečně ještě žije, a ždímala
z mysli rovnici „a+b to celé na třetí“, aby
se přesvědčila, že se nezbláznila. Pak
usnula.

Ráno, jiskřící, zářící ráno s pohledem na
vonící lesy a tiché, zelené stráně. Ráno
s teplou koupelí v široké vaně se spoustou
mýdla, pěnových šamponů, krémů a body-
milků. A pak tichý hlas sestry: „Smím vám
prostřít snídani na terase?“ Žádné „los, los,
schneeeeel, dali-dali“, ale „smím“ – a „na
terase“! To všechno za jeden, jediný den!

Lehká snídaně – pro začátek, než si 
organismus zvykne. Čaj, jemné müsli,
čerstvé pečivo s džemem, ovoce (i čerstvé
fíky!) – další zázrak tohoto jitra. Pak:
„Pan šéflékař vás bude prosit k prohlíd-
kám, ale předtím vás čeká návštěva.“

V přijímacím salonu plném květin če-
kala mamá. Stále krásná, plná energie, byť
už zcela stříbrovlasá. Byla ženou činu, ci-
ty navenek potlačila – a řekla svou story,
teď už bez obav. Při její poslední návštěvě
ve Švýcarsku před první světovou válkou
(byla v jednom kole v nejvyšší společnos-
ti) se stal otcem Trudi tehdejší švýcarský
spolkový prezident – jen jaksi náhodně,
nedopatřením, neboť byl jinak mužem na-
nejvýše počestným. Znal se s papá Bee-
rem, a papá všech těch známostí dobře vy-
užíval – a švýcarský stát rovněž ku svému
prospěchu využíval lidí tak schopných, ja-
kým byl papá Beer. Byl leden 1914 a než
se Trudi v září narodila, vladařila Evropě
už první světová válka. Mezitím jaksi ne-
došlo k podrobnému vysvětlení, co a jak
se stalo: zkrátka – holčička byla na světě,
zdravá a čilá, tak jaképak vysvětlování.
Ze společenských a státních důvodů to ani
nešlo – tak co o tom mluvit, neřku-li psát.

(Nehledě k tomu, že by to papá Beero-
vi snad ani moc nevadilo, děti asi sám ani
mít nemohl, tak proč z toho dělat „geze-
res“ – takové věci se prostě někdy stávaly.
Punktum.)

Ale hned po skončení války, v roce
1918, se prezident ozval, blahopřál k dce-
rušce, a co dobrý rodinný přítel neprodle-
ně spojil papá Beera s řadou vlivných po-
válečných činitelů z bankovního světa,
s nimiž mělo Švýcarsko ta nejlepší spoje-
ní. Když pak spolkový prezident předal
svou funkci po uplynutí zákonného obdo-
bí, zůstal i nadále mužem širokého rozhle-
du, styků a vlivu – věci běžely dále.

Když vypukla v roce 1939 druhá světo-
vá válka, pan spolkový prezident ještě žil.
Využil všech svých možností, aby něco
pro rodinu Beerovu udělal, ale proti vítěz-
né euforii tehdejší třetí říše nebylo možno
dosáhnout zhola ničeho, byli to vládci Ev-
ropy a navíc v Německu v té době už exi-

stovaly detailně propracované, velice re-
álné plány na obsazení Švýcarska, neboť
se počítalo už s preventivním obsazením
(zatím) neobsazené části Francie, kde byl
dočasně tolerován režim vichistický. Po-
čátkem roku 1943 se však situace začala
měnit: už působila katastrofální porážka
u Stalingradu, v severní Africe vyrazila
VIII. Montgomeryho armáda od El-Ala-
meinu a hnala před sebou Rommelův „Af-
rika Korps“, Italové se celkem bez boje
vzdávali a celá Itálie už jako spojenec
Třetí říše nestála za nic, zatímco USA roz-
vinuly svou pekelnou válečnou mašinérii
tak, že z toho šla hrůza, a začaly ovládat
většinu Tichomoří. V Bernu se americká
ambasáda rozrostla skoro na malé městeč-
ko (s ohromnou, laikovi nepřehlednou sítí
expoziturních center) a do jejího čela byl
postaven vynikající americký „právník“
Alan Dulles, jenž se svým bratrem Joh-
nem Fosterem Dullesem tvořil „dynamito-
vý tandem“ americké diplomacie a zahra-
niční politiky. Alan Dulles zorganizoval
ze Švýcarska se vskutku „american 
efficiency“ svou OSS – Office of Strate-
gic Services, giganta pro zpravodajské ak-
tivity a diplomatické tlaky, proti nimž už
německé orgány obdobných funkcí půso-
bily dojmem zkušeného sice, leč unavené-
ho a zesláblého „sparring partnera“. Švý-
carsko se tedy stalo něčím, s čím nebylo
radno si zahrávat. A třetí říše náhle byla
jaksi přístupnější, ba i vstřícnější, byť za-
tím jen po kapkách. 

Tehdy, neustále povzbuzován mamá
Beerovou, rozvinul pan spolkový exprezi-
dent frontální útok ve prospěch „dcery
svých velice dobrých přátel“. A nešetřil
námahou – což mu bylo osudné: onemoc-
něl těžkou srdeční chorobou, ale ještě dří-
ve, než jí podlehl, zařídil svým vlivem,
aby kancelář prezidenta dovedla záležitost
do zdárného konce (trvalo to téměř půl ro-
ku). Nicméně od narození Trudi ukládal
pravidelně na zvláštní konto přiměřené
částky, které za těch devětadvacet let při-
nesly dobré úroky, 

A v závěti tedy mohla být úhrnná část-
ka odkázána ve prospěch „dcery blízkého
přítele“. Mimoto papá Beer v listopadu
1942 na obchodní cestě do Montevidea
nenadále zemřel uprostřed obchodního
jednání. I po něm zbyl odkaz vše stěží
představitelné, nehledě k pavoučí síti jeho
přátel a partnerů – tj. asi všech židov-
ských, vzájemně se podporujících lobby
a organizací po celém světě. 

�



Trudi se tedy změnila během 24 hodin
z otrhaného, umláceného, k likvidaci 
určeného židovského heftlinka v krásnou
multimilionářku švýcarského státního 
občanství, žijící v Lausanne. Životní kotr-
melec zázračný, ve světě asi ojedinělý,
protože směřoval vzhůru, z bodu „nula“
přímo až ke slunci. Kdopak tohle mohl
prožít – z těch padesáti milionů obětí dru-
hé světové války i z těch dalších stamilio-
nů, které přišly více méně o všechno!

„Trudilein,“ dodala mamá (snad prvně
použila mazlivé zdrobněliny), „to o tvém
skutečném otci by mělo zůstat mezi námi.
Mluvit o tom by pro tebe nemělo význam
a nijaký užitek, nehledíc k tomu, že to ne-

ní a nikdy už nebude prokazatelné. Ani to,
že ve skutečnosti nejsi čistá Židovka, ale
jen mišling, pro tebe už teď, ve svobod-
ném světě, nemá žádný význam. A v po-
válečném světě – kdoví, zda tvé „čisté ži-
dovství“ ti i vzhledem k dílu papá Beera
nebude velice ku prospěchu!“

Tak – a to byl konec zpovědi nadporu-
čice-tlumočnice při Mezinárodním červe-
ném kříži Trudi Beerové. Vlastně už teď
Leamanové, neboť se před rokem provda-
la za „asistenta při US Embassy“, Mr. Ma-
xe Leamana: čistá krev a vlivy se zase
jednou spojily – Gott seie’s gesegnet.
Proč to ale všechno, včetně rodinného „ta-
jemství“, řekla zrovna mně? Ostatně – in-

diskrece nehrozila: věděla o mně moc
dobře, že umím mlčet, a kromě toho – kdo
by dal na nějaké řeči dvacetiletého pito-
mečka, ještě k tomuneprokazatelné, ničím
nedoložitelné!

„Víš,“ a to už byl závěr našeho setkání,
„prožila jsem za ta léta tolik, že by to sta-
čilo na desetidílný román. Jen těch mých
čtyřiadvacet hodin, od Rojka v Terezíně
k růžím v Lausanne. A víš, z čeho mám ješ-
tě vůbec pocit strachu? Že po tom všem,
kdy žiju s pocitem, že jsem vyzrála
a zmoudřela, se stejně jednou zase, v té zá-
plavě peněz, změním v tu protivnou, drzou,
nesnesitelnou Židovku, a ještě k tomu, za
pár let, ve starou, odpornou židajznu…“

Pak už jsme se jen mlčky, dlouho lou-
čili. Ale ten účet jsem zaplatil já, z po-
sledních dvou stovek, které mi po první
měnové reformě zbyly: „Noblesse oblige
– důstojnost zavazuje.“ Trudi jsem pak už
nikdy neviděl.

Co se stalo později: 
V roce 1994 přijeli na pietní setkání

k památce a usmíření do Terezína kromě
našich občanů i zahraniční hosté, Židé
i gojím, ponejvíce z Německa a Rakouska,
ale i odjinud. Mezi nežidovskými návštěv-
níky byl i starý pán – věkem k osmdesátce
– Rakušan, který byl po válce za jakési
služební výkony během války v Rakousku
odsouzen na dvacet let vězení. Po deseti
letech byl amnestován, šťastně se oženilm
měl tři děti a domohl se slušné existence.
Jeho jméno bylo Stephan Rojko.

O Trudi jsem se koncem osmdesátých
let přeci čehosi doslechl. Přesídlila někdy
v šedesátých letech do Izraele (snad po
rozvodu – kdo ví?) a stoupala tam díky
své inteligenci, schopnostem, svému jmě-
ní i významným stykům ve významu. Pos-
léze se stala dokonce jednou z externích
poradkyň ministerské předsedkyně Goldy
Meirové. Té Goldy Meirové, která proslu-
la výrokem: „Palestinci se musejí zabíjet
jako malé děti – později je to už moc ná-
kladné.“

(Podotýkám, že veškerá osobní jména
– až na Stephana Rojka, „Pinďu“ Josefa
Jöckela a jména historických postav –
jsou změněna. Nikoliv však „Confiteor“
„Trudi Beerové“.)

� Ilustrace: Lucie Lomová
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Pro návštěvníky jsou připraveny tyto akce: 
• výtvarná soutěž o nejkrásnější obrázek s ži-

dovským námětem 
• na ženské galerii v Zadní synagoze je umís-

těn unikátní model židovského města – stav
k roku 1835 

• ochutnávka židovského cukroví 

PROGRAM:

PONDĚLÍ 31. 7. 2006 

Zadní synagoga 

• 16:00 slavnostní zahájení festivalu; vernisáž
výstavy Lisy FORELL, brazilské výtvarnice
českého původu; YOCHEVED – taneční sou-
bor (Třebíč): Variace na izraelské tance 

• 17:30 Beseda s Arnoštem LUSTIGEM 
• 20:30 Koncert: KLEZMERIM (Praha) – 

židovská klezmer hudba
• 22:00 Promítání: Démanty noci - film podle

scénáře Arnošta Lustiga, zobrazující útěk dvou
českých mladíků z transportu smrti 

ÚTERÝ 1. 8. 2006

Zadní synagoga, Přední synagoga,

židovský hřbitov

• 15:00 Kameny Cadiků – obřadní síň, ži-
dovský hřbitov: prohlídka hřbitova s prů-
vodním slovem a výkladem Achaba Haid-
lera, sraz 14:45 u Zadní synagogy

• 17:00 Koncert: MARIE KUBÁTOVÁ (Br-
no) – hebrejské, jidiš a ruské písně

• 18:30 Přednáška: NAROUBOVANÁ
OLIVA – křesťanství navazuje na židovství
– přednáší ThMgr. Petr Mečkovský (Před-
ní synagoga) 

• 20:00 Divadlo: SPHIL ZHE MIR
A LIDELE IN YIDISH – klezmer hudba
a jidiš lidová poezie – Divadlo Na Prádle,
hrají, tančí, zpívají: Věra Kubánková, Mar-
tina Delišová, Eva Hodinová, Josef Von
Dráček a Radek Rýda 

• 22:00 Promítání: Můj architekt Luis Kahn
(USA) – příběh umění a lásky, zrady a od-
puštění. Syn legendárního architekta pod-
nikne cestu kolem světa, aby pochopil své-
ho již léta mrtvého otce. 

STŘEDA 2. 8. 2006

Zadní synagoga 

• 16:00 Yocheved > taneční soubor, Třebíč – Va-
riace na jidiš tance 

• 17:00 Přednáška o výrobě košer vína spojená
s ochutnávkou 

• 19:00 Koncert: JIŘÍ HOŠEK – DOMINIKA
HOŠKOVÁ (Praha) – skladby židovských 
autorů pro dvě violoncella 

• 21:00 Film: Golet v údolí (český film) –
úsměvný příběh tří přátel z židovské osady
v Polaně na Podkarpatské Rusi

ČTVRTEK  3. 8. 2006

Zadní synagoga, Přední synagoga 

• 16.00 Divadlo: Záselky (Vojtěch Rakous) –
soubor Ampulka (Třebíč) 

• 17:00 Koncert: Židovské žalmy a souvislosti –
zpěv s kytarou – Michaela Záhorská (Brno),
Přední synagoga 

• 18:30 Přednáška: Židovské ghetto a jeho mo-
del – přednáší Rudolf Fišer

• 20:30 Koncert: Vladimír MERTA a Jana
LEWITOVÁ (Praha) – Sefardské písně a in-
spirace – středověké písně španělských Židů
v jazyce Ladino, Jana Lewitová – mezzoso-
prán, Vladimír Merta – kytary, flétna, drumle,
perkuse, zpěv 

• 22:00 Promítání: Unikátní snímek židovského
hřbitova v Třebíči s průvodním slovem ně-
kdejšího správce pana Pavlíka

PÁTEK 4. 8. 2006

koncerty na prostranství před býva-

lou Subakovou továrnou (židovská

čtvrť) 

• 15:00 Přednáška: Tvůrčí slovo tří  židovských
osobností 20. století ve střední Evropě: Jiřího
Langera, Martina Bubera a Richarda Weinera
– přednáší Wolf Spitzbardt (Zadní synagoga) 

• 16:30 Koncert: HaChucpa (Brno) – klezmer,
jidiš a hebrejské písně 

• 18:30 Koncert: Glik (Aurillac, Francie) – fran-
couzská klezmerová kapela 

• 20:30 Koncert: Pressburger klezmer band
(Bratislava) – kapela hrající hudbu východo-
evropských Židů 

• 22:00 Vyprávění: Kdo se bojí kabaly? – vy-
právění o kabale (večer při svíčkách s Acha-
bem Haidlerem) 

SOBOTA 5. 8. 2006 

Zadní synagoga, židovský hřbitov 

• 16:00 Kámen nepláče, kámen zpívá ... pro-
hlídka židovského hřbitova s výkladem Acha-
ba Haidlera 

• 18:00 Ukončení festivalu, vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže, pak bude následovat odpo-
lední bohoslužba mincha s kantilovaným čte-
ním z Tóry – poprvé po 60 letech bude v Tře-
bíči slavnostně čteno ze svitku Tóry.
Bohoslužbu vede a originální melodie užívané
až do 2. světové války v moravských synago-
gách zpívá kantor Michal Foršt.

• 20:00 Jazyk liturgie a hudba midrašů – „Za ča-
sů krále Achašveroše aneb Trochu myrty, ná-
hodou, svatá vražda?“– vypráví: Achab Haid-
ler, hudba a zpěv: Alexandr a Natalia
Shonertovi a Michal Foršt 

NOC V SYNAGOZE (zájemci si přinesou
vlastní spacáky a karimatky, nutno rezervovat
místa) 

NEDĚLE 6. 8. 2006

Přední synagoga – koncert v rámci

festivalu Šamajim 

• 16:00 Koncert: Hebrejské písně s rabínským
komentářem (Přední synagoga), houslové vy-
stoupení – Milada Sedláková, Eva Kopřivová
(Brno), vstupné 30 Kč 

V rámci Roku s židovskou kulturou – 100 let Ži-
dovského muzea v Praze. Změny programu vy-
hrazeny. 

Vstupné (pondělí až sobota): jednodenní 60 Kč,
šestidenní permanentka 280 Kč. 

Celý festival proběhne v prostorách Zadní syna-
gogy a židovské čtvrti, která byla v červenci ro-
ku 2003 spolu s třebíčskou bazilikou sv. Proko-
pa zapsána na seznam UNESCO. 

Informační a turistické centrum Zadní syna-
goga Třebíč, Subakova 1/44, informace na
tel. 568 823 005, infosynagoga@kviztrebic.cz 
Pořadatel festivalu: KVIZ Třebíč, 
www.kviztrebic.cz

ŠAMAJIM TŘEBÍČ 2006 
3. ROČNÍK FESTIVALU ŽIDOVSKÉ KULTURY 

kultura
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Akce se koná pod záštitou Ministerstva
kultury, velvyslance státu Izrael v České re-
publice, Jeho Excelence Arie Araziho, hejt-
mana Zlínského kraje a jiných významných
institucí a osobností. Letošní ročník je též
součástí projektu 100 let Židovského muzea
v Praze – rok s židovskou kulturou.

Tematicky bude letošní ročník zaměřen
na židovsko - křesťanské vztahy. 

PROGRAM: 

Neděle 23. srpna

• Yocheved – taneční skupina z Třebíče,
místo konání: náměstí Dr. Edvarda Beneše,
za nepříznivého počasí hlavní sál holešov-
ského zámku

• Slavnostní zahájení za přítomnosti předse-
dy Senátu Parlamentu ČR, ministra kultu-
ry, izraelského velvyslance a jiných vý-
značných  osobností

• Koncert skupiny Lama lo (Brno – rabín
Moshe Chayim Koller s přáteli) – místo
konání: Šachova synagoga, začátek ve 14
hodin

• Vernisáž izraelské výtvarnice Orit Hofschi
s osobní účastí

• Koncert Bente Kahan (Norsko) – začátek
v 19 hodin, Šachova synagoga

Pondělí 24. srpna

• Obraz Židů v starší české literatuře –
Mgr. Jakub Sychálek, Čajovna u Pythona,
začátek v 16 hodin

• Koncert Sylvy  Šimečkové z motivů rene-
sanční židovské hudby, Šachova synagoga,
začátek v 18 hodin

• Beseda s Arnoštem Lustigem a PhDr. Fran-
tiškem Cingerem, Šachova synagoga, za-
čátek v 19 hodin

• Démanty noci – po filmu se uskuteční be-

seda o filmu a knize s Arnoštem Lustigem
– Kino Svět, začátek v 21 hodin

Úterý 25. srpna

• Autogramiáda s A. Lustigem a PhDr. Fran-
tiškem Cingerem v knihkupectví Měchura,
náměstí Dr. Edvarda Beneše, začátek 
v 9 hodin

• Koncert Nely Bilové na biblické motivy -
Šachova synagoga, začátek v 17.30

• Přednáška Mgr. Petra Pálky, Lubomíra
a Jana Bartoškových na téma antisemitis-
mus před holocaustem

• Modlitba za Kateřinu Horowitzovou – Ki-
no Svět, začátek ve 21 hodin

Středa 26. srpna 

• Trombenik, klezmerová hudební skupina
z Prahy – Šachova synagoga, začátek v 18
hodin

• Beseda s prof. Valtrem Komárkem
• Obchod na korze – Kino Svět, začátek v 21

hodin

Čtvrtek 27. srpna

• Trio Avrix – hudební skupina z Holešova
hrající a zpívající písně sefardských židů -
Šachova synagoga, začátek v 18 hodin

• Beseda a autogramiáda s Arnoštem Gold-
flamem

• Dramatické čtení hry Arnošta Goldflama
Smlouva přibližující známý biblický pří-
běh o Abrahámově obětování Izáka – Ša-
chova synagoga, začátek v 21 hodin

Pátek 28. srpna

• Cyklus přednášek na téma židovsko-křes-
ťanské vztahy – I. část:

ThDr. Beneš, komplementarita židovství
a křesťanství
ThDr. František Kunetka, korelace biblic-
kých a antropologických prvků v židovské
a křesťanské bohoslužbě – Šachova synago-
ga, začátek v 17.30
Kabalat šabat (bohoslužba na zahájení šaba-
tu) pod vedením kantora ing. Viktora Davida
Schwarze – začátek ve 20 hodin
• Noční koncert při svíčkách: Alexander

Shonert (housle), Nathalie Shonert (kla-
vír). Četba z knihy Martina Bubera Cha-
sidská vyprávění – Šachova synagoga, za-
čátek ve 22 hodin

Sobota 29. srpna 

• Šacharit – sobotní ranní bohoslužba, Ša-
chova synagoga, začátek v 9 hodin

• Koncert Nely Bilové – pokračování biblic-
kých písní, Šachova synagoga, začátek ve
14 hodin

• Cyklus přednášek na téma židovsko-křes-
ťanské vztahy – II. část:

PhDr. Leo Pavlát, doc. ThDr. Martin Prudký,
moderuje Vojtěch Jurčík
• Přehlídka klezmerových kapel: Jarmula

band (Polsko), Klec (Praha), The Gamblers
(Ostrava) – nádvoří holešovského zámku,
za nepříznivého počasí ve velkém sále; za-
čátek v 18 hodin

Vstup na všechny akce festivalu včetně fil-
mové projekce v kině Svět je volný. Pro

přespolní možnost ubytování v tělocvičně
Sokolovny za symbolický poplatek. 

Bližší informace na adrese 
www.olam.cz/festival

a www.mks.holesov.cz 

TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY V HOLEŠOVĚ

4 z 5 rabínů doporučují:
Čtěte a podporujte MASKIL!

PPřřeeddppllaattnnéé  aa  ddoobbrroovvoollnnéé  ppřřííssppěěvvkkyy  

jjssoouu  vvííttáánnyy  nnaa  úúččttuu::

8866--88995599556600220077//00110000  --  vvaarriiaabbiillnníí  ssyymmbbooll  8888888888  ((ppěětt  oossmmiiččeekk))
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PPOO  LLOONNDDÝÝNNUU  AA NNOORRIIMMBBEERRKKUU  HHOOSSTTÍÍ  II PPRRAAHHAA  UUNNIIKKÁÁTTNNÍÍ  SSVVĚĚTTOOVVÉÉ
TTUURRNNÉÉ

HEAR OUR VOICE – SLYŠ NÁŠ HLAS
STÁTNÍ OPERA PRAHA

čtvrtek 20. července 2006 v 19.30 hod.

Projekt HHeeaarr   OOuurr   VVooiiccee  ––  SSllyyšš  nnáášš  hhllaass, vytvořený britskou organizací Hackney Music Deve-
lopment Trust se sídlem v Londýně, představuje unikátní hudebně-vzdělávací projekt. Uměleckými
prostředky upozorňuje mladé lidi na nebezpečí předsudků, umožňuje vyjádřit vlastní pocity k aktuál-
ním tématům rasové nesnášenlivosti a intoleranci. Na veřejnosti bude v jediném vystoupení předsta-
ven projekt nového hudebně-divadelního díla, které zahrnuje básně, deníky a dopisy napsané dětmi
v období šoa.
HHaacckknneeyy  MMuussiicc  DDeevveellooppmmeenntt  TTrruusstt (Londýn) a ŽŽiiddoovvsskkéé  mmuuzzeeuumm  vv PPrraazzee ve spoluprá-

ci s s IInntteerrnnaattiioonnaalleess  KKaammmmeerrmmuussiikkffeessttiivvaall (Norimberk) připravili ve třech městech žáky
a studenty na společné vystoupení v angličtině, němčině a češtině. Téměř stovka mladých lidí, spo-
lečně s FFuurrtthh  SSttrreeiicchhhhoollzzeerr  YYoouutthh  OOrrcchheessttrraa a pod taktovkou mezinárodně uznávaného diri-
genta PPeetteerraa  SSeellwwyynnaa, představí posluchačům nové dílo, kde vystoupí sopranistka AAlliissoonn
BBuucchhaannaannoovváá, pěvecký sbor SSllaavviiččccii spolu s dděěttsskkýýmmii  ssbboorryy  s LLoonnddýýnnaa  aa NNoorriimmbbeerrkkuu.
Britští skladatelé JJoonnaatthhaann  DDoowwee a MMaatttthheeww  KKiinngg britská režisérka CCllaarree  WWhhiissttlleerr a česká fil-
mová režisérka Marta Hrubá vytvořili se studenty působivé drama, v němž dnešní mladí lidé dávají
hlas slovům dětí, které byly předčasně umlčeny – dětem šoa. 

LLÍÍSSTTKKYY  NNAA  TTOOTTOO  PPŘŘEEDDSSTTAAVVEENNÍÍ  JJSSOOUU  KK DDIISSPPOOZZIICCII  VV SSEEKKRREETTAARRIIÁÁTTUU  
ŽŽIIDDOOVVSSKKÉÉ  OOBBCCEE  ((HHeelleennaa  BBeecckkoovváá  ––  tteell..  222244  880000  881133,,  MMaaiisseelloovvaa  1188,,  PPrraahhaa  11))

Až do 2233..  ččeerrvveennccee je možno shlédnout v JJuubbiilleejjnníí  ssyynnaaggoozzee,,  vv JJeerruuzzaalléémmsskkáá  77,,  
PPrraahhaa  11  pozoruhodnou výstavu výtvarných prací studentů z Prahy, Londýna a Norimberku. Jedná se
o práce vzniklé v rámci mezinárodního umělecko-vzdělávacího projektu SSllyyšš  nnáášš  hhllaass na podporu
myšlenek tolerance, proti antisemitismu, rasismu a xenofobii. Garantem projektu v České republice je
Židovské muzeum v Praze a mezi výtvory dětí a studentů z pěti českých škol je možno shlédnout
i práce z Lauderových škol. Denně kromě soboty od 13–17 hod.

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNI V CHEBU
vv  rráámmccii  pprroojjeekkttuu  RRookk  ss  žžiiddoovvsskkoouu  kkuullttuurroouu  ––  110000  lleett  žžiiddoovvsskkééhhoo  mmuuzzeeaa  vv  PPrraazzee

zzvvee  nnaa  vvýýssttaavvuu

Et in Arcadia ego
Eugen von Kahler (1882 - 1911)

13. 7. –  17. 9. 2006

věnovánou výtvarnému dílu předčasně zemřelého umělce z pražské židovské, 

německy mluvící  průmyslnické rodiny.



O TŘECH NOHÁCH aneb VE

TŘECH SE TO LÉPE TÁHNE

V moderním světě je předpokladem tak-
řka každého úspěchu vytvoření dobrého
studijního, vědeckého, realizačního nebo
kreativního workteamu. To beze zbytku
platí i v případě našeho oslavence – časopi-
su MASKIL. Přijmeme-li pyšnou tezi, že
jsme docela slušným periodikem, pak je
nutno se o tento úspěch rozdělit. Komu te-
dy vzdát hold?

Především tedy vydavateli, pomyslné
první noze, na které MASKIL stojí. Tou je
židovská kongregace BEJT SIMCHA, ny-
ní už přidružený člen velké rodiny Federa-
ce židovských obcí. Když se matky zakla-
datelky a otcové zakladatelé rozhodli
vydávat měsíčník, projevili tím velkou dáv-
ku statečnosti ale i důvěřivosti a naivity,
vlastní všem zapáleným amatérům. Roz-
hodnutí vydávat liberální časopis, který měl
navázat na nejlepší tradice svobodomyslné,
tolerantní a solidární české, předválečné
židovské komunity, nenarazilo u všech pří-
slušníků pražské obce na jednoznačné po-
chopení. Své místo na slunci si musel po-
stupně vydobýt,  získávaný respekt pak
zavazoval k další dobré práci.

Je příjemné konstatovat, že existuje
skvělá spolupráce mezi vedením kongrega-
ce a časopisem. Jejím základem je vzájem-
ná důvěra, tolerance a nezasahování do vzá-
jemných kompetencí.  Prodlouženou rukou
vedení je pracovitá, chytrá a diplomaticky
jednající Kateřina Weberová, která je ur-
čitě deux ex machina časopisu MASKIL od
jeho samého počátku. Ve své záslužné prá-
ci neustává ani nyní, když pečuje o svou
dcerku – krásnou a milou Aničku. Bez její
nenápadné, ale vytrvalé a efektivní činnos-
ti, by MASKIL nemohl existovat.

Výraznou osobností, v okruhu našeho
časopisu, je nesporně Sylvie Wittmanno-
vá. Tato, dnes už legendární postava praž-
ského židovstva, je nejenom zakladatelkou
časopisu, ale i jeho stálou spolupracovnicí.
Její seriál o myšlenkových proudech, které
formovaly současný obraz judaismu, je na-
tolik cenný, že by si zasloužil knižní podo-
bu. Jak výrazná je to osobnost, tak výrazná
je i forma  její spolupráce s časopisem. Syl-

vie tak miluje svobodu, že se nenechává
spoutat ani požadovaným rozsahem dohod-
nutých textů ani kalendářem určujícím uzá-
věrky. Tuto její svobodomyslnost překoná-
váme jen díky úctě a lásce, kterou k ní
chováme, občas pomůže i meprobamat. Ale
běda: Pakliže se my jen nepatrnou malič-
kostí znelíbíme,   vypukne na její straně sta-
rozákonní hněv, jehož razance dosahuje
mnoha stupňů Richterovy seismické stupni-
ce. Neboť i zde platí klasické Quod licet Io-
vi, non licet Bovi! 

Tou druhou nohou na které MASKIL
stojí, je samozřejmě její editor. Již po dva ro-
ky jsem v této funkci a sám sebe nemohu
hodnotit. Nicméně na tomto místě prohlašu-
ji, že si velmi vážím toho, že jsem byl k této

funkci vedením Bejt simchy povolán. Uvě-
domuji si to jako vážný úkol a snažím se jej
dobře plnit. Nevím co přinese budoucnost,
ale zcela určitě vím, že pokud budu v tomto
časopise i nadále, tak na jeho stránkách ni-
kdy nepřipustím urážky, zesměšňování, rány
pod pás, neprokázaná obvinění, nenávistné
útoky, periferní slovník a vše sprosté, co na-
cházíme v té nejspodnější etáži pokleslé no-
vinařiny. Byli jsme pět let slušní, vydržíme
to i další pětiletku!  

Třetí nohou, tohoto pomyslného drajfu-
su, je Typografické studio TRILABIT

s.r.o., které už pátým rokem pečuje o grafic-
kou podobu našeho časopisu a jeho tiskové
zpracování.

V jeho čele stojí ředitel a majitel v jedné
osobě – pan Jožo Horal – nesmírně viru-
lentní, rtuťovitý chlapík o kterém je dokázá-
no, že se vyskytuje na několika místech
současně. Svému studiu vládne rukou hek-
tickou a feudální, nesnáší lenost a odbory.
Jeho zaměstnanci – nébich – pod uloženými
úkoly sténají, nicméně si svého šéfa váží.
On sám je personifikovanou stížností. Neu-
stále krechcuje a stěžuje si na nedostatek
peněz, času, nezodpovědný personál, žalu-
deční potíže, spavost, nespavost etc.etc.
Když mne požádá o vážný rozhovor, tak bě-
hem pěti minut vyřeší několik desetiminu-
tových telefonátů a na slabou půlhodinku si
odskočí vyřešit jinou, důležitější schůzku.
Navzdory tomu, jaký je to člověk, zájem
časopisu vyžaduje abych se s ním přátelsky
stýkal a předstíral hlubokou náklonnost.
Pravým opakem vůdce agentury je jeho že-
na Irenka, křehká, přátelská a něžná bytost,
kterou donutil pohrůžkami k zaměstnání ve
stejné agentuře. I jí patří dík za MASKIL,
její aktivní pomoc a laskavost je nezastupi-
telná -  je to holt pravá ejdlkejt.  

V neposlední řadě vyjadřují svůj dík
mladému, schopnému a příjemnému grafi-
kovi Davidu Ševčíkovi, který pracuje nejen
s vysokým profesionálním nasazením, ale
má i vlastní, kreativním přístup k zakázce.
MASKIL je mu skutečně zavázán.

David samozřejmě není jediným pracov-
níkem agentury. I ostatní dámy a pánové,
kteří  s tvorbou časopisu přišli do styku, za-
slouží poděkování. Agenturu TRILABIT
s.r.o. však nemůžu jako celek chválit, pro-
tože zásadně odmítá utrácet peníze za in-
zerci v našem skvělém časopise. Mohu
a musím ji však doporučit každému, kdo
hledá pro své produkty příjemnou a inteli-
gentní agenturu. Howgh! 

Co říci nakonec? Děti v šestém roce ži-
vota jdou poprvé do školy, časopis, který se
tohoto věku dožije, má svým způsobem
„kliku“. Přeji MASKILU, aby se tato „kli-
ka“ stala jeho trvalým inventářem.

� Milan Kalina

MASKIL  2001 – 2006
PĚT LET VZDĚLÁNÍ A PŘÁTELSKÉHO DIALOGU
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TAK CHLAPEČKOVI JE 

UŽ PĚT LET…

Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí.  Bylo
mi 45 let a zase jsem se zlobila. Jsem už ta-
kový typ, když mne něco štve, musím proti
tomu cosi dělat. Jé, to bylo věcí, které mne
štvaly. Třeba poslouchat hloupé žvásty ne-
možných průvodců po Židovském městě ne-
bo cítit neuspokojený zájem turistů o návště-
vu Terezína. Proto jsem založila Wittmann
Tours, cvičila jeho průvodce a prosazovala
individuální přístup k hostům.

Taky mne nesmírně štvalo, že Praha nemě-
la žádné židovské vzdělávací centrum, žádné
místečko pro tatínkovce a žádné moderní uče-
ní judaismu. To byl důvod proč jsem zakláda-
la BEJT SIMCHA, kde jsem pak hrůzu let
předsedovala. A dnes je hrdou organizací, čle-
nem WUPJ i FŽO a respektu se jí dostává do-
ma i ve světě.

A na co jsem se zlobila  před pěti lety?
Bylo toho dost, ale nejvíce mi vadila arogan-
ce a neomalenost šéfů obce i urážlivá selekce
„vhodných“ autorů pro publikaci v Roš Cho-
deš. Byla jsem rozčarovaná a uvítala jsem
vznik časopisu Hatikva do kterého jsem ráda
přispívala. Když se ale později stala Hatikva
jen pouhým nástrojem agitace pro Židovskou
liberální unii, rozhodla jsem se založit nový
židovský časopis -  MASKIL.

Inu, jedna věc je něco založit, druhá to ně-
co dělat a dělat to pořádně. A to, jak
MASKIL dělá Katka Weberová a Milan
Kalina, nemusím nijak komentovat. Čtete jej
všichni již pět let bez negativních reakcí, s ra-
dostí. Prostě tak, jak se má časopis číst. Přis-
píváte do něho a nikdo zde nediktuje, co se
mu politicky hodí, či nehodí do krámu.
MASKIL není propagačním plátkem jedné
party, ani jeho trucpodnikem, je – jak název
napovídá – osvícený a vzdělaný. A z chla-
pečka, k naší potěše, začíná být velký kluk…

� Sylvie Wittmannová 

BIZ HUNDERT CVANCIK JOR...

Nemám příliš v lásce oslavy různých „kula-
tých výročí.“ Vždy si říkám: ”A to už tedy na-
stal konec? Vždyť život lze nejlépe zhodnotit
s patřičným odstupem až po smrti.” Tak dou-
fám, že to není labutí píseň, kterou teď obden
slyším, coby učinkující v Carmine Burane ve
švýcarském St.Gallen. 

MASKIL vznikl jako věstník liberální ko-
munity Bejt Simcha. Ta také prošla v uplynu-
lých letech výrazným vývojem a nyní je re-
spektovanou součástí pražského židovstva.
Přestože naše malá pražská obec v posledních

letech mnoho klidu nezažila  všeliké boje se ča-
sopisu příliš netkly. Měli jsme štěstí na redakto-
ry, kteří se neutápěli v “židovské politice” a ra-
ději v různých článcích, reportážích
a komentářích se snažili postupně představovat
čtenářstvu  tradiční liberální ideály českého ži-
dovstva. Okruh přispěvatelů se sice od úvodní-
ku Martina Šmoka v prvém čísle za těch pět
ročníků znacně proměnil, ale kvalita članků
a celková skladba časopisu, včetně grafické
úpravy, výrazně stoupla. Díky patří nesporně
neúnavné práci paní Katky Weberové, první
šéfredaktorce Ireně Douskové a samozřejmě
zakladatelce Bejt simcha, paní Sylvii Wittman-
nové. V posledních dvou letech vede časopis
zkušený novinář pan Milan Kalina, který ve své
novinářské kuchyni používá zas jiného koření...  

Snad jsem na nic nezapomněl, možná jen
tuto poznámku. Časopis je vždy, v existenč-
ním slova smyslu, závislý na vydavateli. Bez
kvalitní redakční práce by však stejně zašel
na “úbytě”. Takže je dobře, že vydavatel a re-
dakce tvoří dobrý tandem.

A tak nikoliv MASKILU, ale všem, kteří
jej neúnavně tvoří, přeji aby je neopustila
chuť k psaní a různým experimentům. Ještě
stále se můžeme těšit pět let starým přáním
Martina Šmoka, aby se z MASKILU stal jed-
nou  třeba nový Prager Tagblatt... 

� Michal Forst, St. Gallen

JAK TO BYLO S MASKILEM

Před sedmi lety jsem reagoval soukro-
mým dopisem do Roš chodeš na noticku jed-
né čtenářky, která se tehdy rozčilovala nad
přístupem rabína Sidona a tehdejší reprezen-
tace obce k integračním snahám osob se ži-
dovským původem po otci… V dalším čísle
Roš chodeš jsem  pak četl nekompetentní ko-
mentář rabína Sidona i s citacemi z mé sou-
kromé korespondence. To byl vlastně „spína-
cí knoflík“ mých aktivit …. 

Z iniciativy Benjamina Kurase se tehdy
vytvořila aktivní skupina různě naštvaných
lidí, kteří založili Židovskou liberální unii
v ČR. S nápadem vydávat věstník Hatikva
a s nultým číslem přišel Martin Hron. Do teh-
dejší unie vstupovali lidé nejen s rozdílnou
motivací a schopností spolupracovat, ale
i s různou mírou znalostí a také různou osob-
ní úrovní. To zákonitě vedlo k rozpadu pů-
vodní „skupiny nahněvaných“. 

Po dvou letech, kdy jsem se s několika
obětavými členy staral o „opuštěnou“ Hatik-
vu, už nebylo možné se partajnickými prakti-
kami komunikace uvnitř ŽLU smířit. Po jed-
nom, mimořádně nechutném výstupu, jsme

se s Katkou Jelínkovou (dnes Weberovou)
a Irenou Douskovou rozhodli, že přeneseme
své aktivity do občanského sdružení Bejt
Simcha, které se programově hlásilo k du-
chovním tradicím judaismu.  

Reprezentace Bejt Simcha naši snahu uví-
tala a časopis MASKIL (jak jsme jej na ná-
vrh Sylvie Wittmannové nazvali) funguje už
pátým rokem k oboustranné spokojenosti
a těší se zájmu svých čtenářů. MASKIL měl
být a také myslím, že i je neformální a otev-
řenou alternativou poněkud oficiálního Roš
chodeš. Svým čtenářům přináší mnoho názo-
rů, zamyšlení i alternativních pohledů na ži-
vot Židů v Čechách i zahraničí. 

Tak to tedy s MASKILEM a mnou bylo.
Přeji mu dlouhý a čtenářsky vděčný život, ať
se mu daří!

� Michal Spevák

Bývalou šéfredaktorku MASKILU, spi-
sovatelku Irenu Douskovou,  jsem také po-
žádal o krátkou vzpomínku, ale nemohl jsem
si vybrat horší chvíli.

Paní Irena byla právě uprostřed stěhování
svého bytu mezi Vinohrady a Žižkovem. Vel-
mi se proto omlouvá, zdraví čtenáře i bývalé
spolupracovníky a slibuje, že si na podzim-
ních stránkách MASKILU popovídáme.

Přejeme tedy úspěšné přesídlení a budeme
se těšit… 

Mailuji, telefonuji, mailuji, nadávám a za-
se volám. Nic! Volaný, jakoby se do země
propadl.

Inu léto. Koho, že to sháním? Martina
Šmoka, neposedného to chlapíka a jednoho
ze zakladatelů MASKILU. Konečně mi to
vzal. „Ráno jsem dorazil z Rigy a zítra letím
do LA“ říká udýchaně. „Sorry, všechny po-
zdravuj, už nic nestíhám, balím…“

Všechno je to moje vina. Když chce člo-
věk něco či někoho sehnat do letního čísla,
musí začít  obtěžovat už v únoru. Katka We-
berová si nyní užívá s Aničkou, Irena Dous-
ková se musí ausgerechnet  v červenci stěho-
vat a pan scénárista Šmok si jede do Ameriky
a ani se nikoho nedovoloval. Vsadím se, me-
zi námi, že nemá ani devizák… 

Zásoba matek zakladatelek a otců zakla-
datelů se, jak račte vidět, povážlivě ztenčila,
musíme vzít zavděk tím, co máme. Pro příš-
tě se nenechám zaskočit a k desetiletému vý-
ročí začnu sbírat vzpomínky už zítra…!

Příjemné letní dny přeje 

� Milan KALINA

�



Hagibor
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Více než stoletý objekt, který původně
sloužil jako židovský chorobinec, byl po vál-
ce „přidělen“ Vinohradské nemocnici a slou-
žil jako její dětská nemocnice. Po majetkové
restituci bylo nutno respektovat desetileté
moratorium na zdravotnická zařízení, a tak
teprve několik posledních let se vedla v rám-
ci pražské židovské obce složitá diskuse
o jeho dalším využití. Nakonec zvítězil ná-
vrh rekonstruovat stávající budovu a připojit
k ní novou přístavbu. Toto nejednoduché
a finančně náročné řešení je však v na-
prostém souladu se sociální politikou židov-
ské obce, pro kterou je péče o seniory prio-
ritním zájmem. 

Domov bude mít dvě části. V historické
budově vznikne denní centrum pro seniory,
v přístavbě pak lůžková kapacita převážně
pro žijící oběti holocaustu, v menší části ob-
jektu bude i penzion pro starší lidi – s celko-
vou kapacitou šedesáti lůžek. V plánech se
počítá dokonce i s vybudováním několika
kluboven pro mládež, řadou společenských
prostor a není vyloučeno, že zde najdou umís-

tění i některé židovské instituce a spolky. 
Autorem projektu přestavby je architekt

Jan Línek. Samo zadání nebylo jednoduché
,protože obsahovalo požadavky na rekon-
strukci staré části, a vybudování přístavby. 

Současně však využití areálu vyžadovalo,
aby jeho obyvatelé byli minimálně obtěžo-
vání velkoměstským provozem a dostalo se
jim klidného a zdravého prostředí. Architekt
Línek se s touto výzvou vyrovnal velmi dob-
ře. Mezi přístavbou a původní budovou
vznikne rozlehlé klidové, relaxační atrium,
v kterém bude zachována nejkvalitnější část
zahrady. Do tohoto atria, tedy do přírody, bu-
dou  obrácena všechna okna, což budoucí
obyvatelé jistě ocení. Samozřejmostí je bez-
bariérové řešení celého objektu i jeho ochra-
na moderním zabezpečovacím zařízením.

Odbornou komisí byl vybrán dodavatel
stavby, kterým se stala nadnárodní firma
HOCHTIEF, a.s. Její bohaté zkušenosti, zís-
kané výstavbou nejrůznějších občanských
i industriálních staveb v celé Evropě, jsou
zárukou, že termín ukončení stavby – srpen
příštího roku – bude splněn a že stavba bude
odvedena v té nejlepší kvalitě.

Při slavnostním zahájení stavby se připo-
mněl i protektorátní osud Hagiboru. Hřiště
sportovního klubu s částí pozemku bylo
(vedle dvou starých židovských hřbitovů) je-
diným místem, kam se mohly pražské židov-
ské děti uchýlit ke svým hrám. Později zde
byly vybudovány dřevěné přízemní baráky
v kterých museli židovští míšenci pracovat
a také zde byl zřízen průchozí koncentrační
tábor pro míšence a nežidovské partnery
(muže), kteří pak byli z Hagiboru deportová-
ni do jiných koncentračních táborů.

Slavnosti se zúčastnila Jeho Excelence,
velvyslanec Státu Izrael pan Arie Arazi
s chotí, starosta Prahy 10 pan Milan Richter,
starosta Prahy 1 pan Vladimír Vihan, zástup-
ce Magistrátu hl .m. Prahy pan poslanec Čer-
ný, nejvyšší zástupci firmy HOCHTIEF

v čele s jejím generálním ředitelem Tomá-
šem Bílkem. Za ŽO se slavnosti zúčastnili
členové jejího vedení a reprezentace. Pří-
tomni byli i členové obce, kteří se jako mla-

dí lidé během okupace scházeli v Hagiboru
a nyní budou mít možnost zde trávit svá se-
niorská léta. Jejich pocity přesně vyjádřila
členka výkonného výboru Terezínské inicia-
tivy Anna Hyndráková. Ve svém projevu
vzpomněla na dobu okupace a řekla, že
v případě Hagiboru se „uzavřel kruh“.   

HAGIBOR znamená hebrejsky HRDINA.
Náš pražský Hagibor hrdinně přežil všechna
protivenství totalitních režimů a my mu dnes
přejeme, aby i v současnosti statečně obstál
a stal se novou oporou našich seniorů.

� Milan KALINA

KRUH SE UZAVÍRÁ
PO ŠEDESÁTI LETECH BUDE HAGIBOR OPĚT SLOUŽIT

PRAŽSKÝM ŽIDŮM
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V polovině června se konala  před bývalou dětskou nemocnicí na Hagiboru slavnost na které bylo poklepáno
na základní kámen nového domova sociální péče. Židovská obec v Praze, která je vlastníkem objektu i pozem-
ku, se tak po šedesáti letech opět dostává ke smysluplnému využití svého majetku, který byl nejprve zneuctěn v
době okupace a po válce devastován komunistickou správou.

Židovský chorobinec na Hagiboru. Tak vypadal před
první světovou válkou. (foto ŽMP)

Architektonický návrh na podobu rekonstrukce  a pří-
stavby. (Architektonický ateliér L& P – ing.arch. Jan
Línek) 



téma

Dokončení článku ze str. 5

Autor za svého pobytu v Sýrii v létě a na
podzim roku 1922 téměř denně navštěvoval
uprchlické tábory, aby se osobně přesvědčil
o stavu běženců. Proto může, jak říká, ne-
stranně a spravedlivě informovat o stavu ar-
ménských uprchlíků a o událostech, které při
deportacích zažili.

Všichni oslovení Arméni toužili po do-
movu a práci, ale naděje na návrat neexisto-
vala. Kilikie byla Francouzi navrácena Tur-
kům v roce 1922, což mělo za následek
obrovskou vlnu emigrace arménského a řec-
kého etnika, kterou později znásobila poráž-
ka Řecka Turky v září 1922. Na zakavkaz-
skou Arménii se spoléhat nemohli pro její
kritický stav hospodářství a nepříznivou po-
litickou situaci. Zbytky arménského
etnika neměly kam jít a neměly ani fi-
nanční prostředky, aby se mohly usa-
dit na místě. Většina z nich žila ve sta-
nech z pytlů, hadrů a pokrývek a na
sobě měli jen cáry oděvů.

Velkým problémem byly tisíce si-
rotků, jejich umístění a zaopatření.
V poválečných tureckých městech,
v Adaně, Trapezuntu či Samsunu, byly
zřízeny sirotčince, do kterých byly při-
jímány děti, jež se samy přihlásily ne-
bo byly nalezeny v muslimských rodi-
nách. Ty pak byly přepraveny
karavanami za hranice Turecka, nejpr-
ve do tranzitní stanice v Aleppu, od-
kud pak cestovaly do sirotčinců v bez-
pečnějších oblastech. Jednalo se
o pomocné akce americké humanitární
organizace American Near East Relief,
která v té době zachránila více než 150
000 dětí.

Autor byl svědkem situace, kdy do
Aleppa přišla skupina dětí z arabské
vesnice a žádala o přijetí do sirotčin-
ce. Křížením rukou naznačovala, že
jsou křesťané, ale pro nedostatek místa ne-
mohly být přijaty. Podobných dětí, které by-
ly během deportací odňaty matkám a byly
vychovávány v arabských a kurdských rodi-
nách, kde zapomínaly jazyk a víru, byly ti-
síce.

Organizace bojovaly s nedostatkem léčiv
a zdravotního personálu. Stav nemocnic
a jejich zařízení byl naprosto nevyhovující.
Mnozí z řad uprchlíků umírali bez pomoci.

Opět nechám promluvit autora: „Strašli-
vý přímo jest pohled na nemocné malé děti,
často ve špinavých hadrech zabalené a nebo

v mokrých cárech pytlů, jak jsem viděl za
různých svých návštěv v táborech a stanech
za časů týdnů trvajících dešťů podzimních.
Děti ležely tam v největším stupni smrtelné
horečky bez pomoci na holé často zemi, v ka-
lu, blátě, vodě. Co živ budu, nezapomenu
těch maličkých tvorů, těch trpitelů za viny
nespáchané.“

Problémem byla rovněž nezaměstnanost.
Uprchlíci neměli práci, a proto ani možnost
získat peníze na nejzákladnější potřeby.
Stejné obrázky bídy, nemoci a nezaměstna-
nosti byly vidět ve všech uprchlických tábo-
rech v Damašku i Bejrútu, kde žilo 35 000
arménských uprchlíků a 10 000 sirotků.

A znovu cituji: „Nejhorší osud postihl
mnohé starce a ženy, kteří nemají na světě
nikoho. Mnoho je mezi nimi úplně slepých.
Jsouce jakékoli práce neschopni, jsou odká-

záni výhradně na milost a dobrodiní ostat-
ních. Pro ně je smrt pravým vykoupením
z velikých útrap a všestranného nedostatku.
Tak nalezl jsem jich 30 v jednom stanu. Ves-
měs slepé ženy. Jedné z nich byly oči z tres-
tu vyloupnuty za to, že nechtěla prozradit
úkryt svého syna, zběha z turecké armády za
časů světové války, a kterého turečtí četníci
marně hledali.“

Na jiném místě autor popisuje: „Za mé-
ho pobytu v Bejrútu, v měsíci listopadu
a prosinci minulého roku, v době zimních
dešťů a mrazivého větru, v nocích velice

chladných a sychravých, kdy navštěvoval
jsem skoro denně tamější tábory, zřel jsem
strašlivou bídu, nemoci a utrpení k nepo-
psání. Potoky vody, valící se bez přestání
z mračen, chrlily pravou spoustu vody do
všech koutů chatrných stanů a bud, ve kte-
rých na promočeném a různým kalem po-
třísněném zbývajícím majetku, často však na
holé zemi, choulily se zimou třesoucí se mat-
ky, chránící svým chatrným oděvem plačící
děti. Každodenní příval vody učinil z tábora
pravé bahnisko.“

A poslední citaci: „V jiném stanu na roz-
moklé zemi, děti polonahé na rozprostře-
ných promoklých pokrývkách se povalovaly,
děsně zamazané, rozcuchané a oči hnisající.
Matka, jak mi bylo řečeno, odešla hledat
práci. Neměly co jíst. A prohlédl jsem jiné
stany a ze všech zírala jen bída, hlad a ne-

moci. V jednom stanu z kusu plátna, pytlů
a papíru ležel na promočené žíněnce sta-
rý muž. Byl těžce nemocen, horečka jím
lomcovala a kašlal. Vedle něj na zkříže-
ných nohou seděla jeho žena. Byli to ro-
diče dvou synů, kteří v turecké armádě
bojovali a nevrátili se více. Byli to také
rodiče dcery, která 11letá, odvlečena do
tureckého harému za času deportace
a předtím před jejich očima znásilněna.“

Autor na konci své cesty navštívil ješ-
tě jeden z libanonských sirotčinců, který
byl sponzorován dánským dobročinným
spolkem a staral se o 136 arménských dí-
vek. Osudy mnoha dívek byly tragické.
Otec jedné z nich byl mučen a nakonec
usmrcen, matka deportována. Otec jiné
rovněž mučen, ukřižován a matka depor-
tována. Ředitelka tohoto sirotčince rov-
něž potvrdila smrt 10 000 arménských dě-
tí ve věku do deseti let v létě 1915. Byly
vyvedeny do pustých hor za městem
a tam nechány o hladu a žízni. Sama ta
místa navštívila a viděla hromady lid-
ských kostí.

Podobným způsobem bychom mohli
hovořit o dalších a dalších skutečnostech
a osobních zážitcích, které Hansa ve svém
cestopisu popsal. Autor se v prosinci odhod-
lal k návratu do Evropy, který absolvoval na
lodi spolu s řeckými sirotky. V následujícím
roce vydal knihu Hrůzy východu, kterou jis-
tě můžeme připojit k dalším dokladům,
které dosvědčují zodpovědnost Turecka
na programovém vyhlazování arménského
etnika.

(Text přednášky byl 
nepatrně krácen)
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Vydalo naklada-
telství P3K v Praze,
144 stran, ilustrace
na obálce Hana Pa-
vlátová.

Před několika
měsíci jsme čte-
náře informovali
o zdařilé knize Ja-
na Diveckého Pří-

běhy Tóry. Nakladatelství P3K společně
s autorem již tehdy avizovalo záměr vydat
i dvě volná pokračování, která by se měla
zabývat dalšími částmi Tanachu, hebrejské
Bible. A první ze slibovaných knih je již
na trhu. Tentokrát nás Jan Divecký, jak již
titul napovídá, zavádí do  starověkého 
Izraele v období soudců a králů. Naleznete
zde tedy komentáře k příběhům takových
známých postav, jako byli soudci Jehošua,
Debora nebo Šimšon (čili Samson), prorok

Šmuel (Samuel) nebo první izraelští králo-
vé Šaul a David. 

Vlastní text je opět doplněn slovníkem
pojmů a seznamem užité literatury, navíc ob-
sahuje i několik map. Grafické i polygrafické
provedení je obdobné jako u Příběhů Tóry.

Prodejní cena v knihkupectvích je 249
Kč, knihu je však možné objednat zásilkově
u vydavatele (e-shop na www.p3k.cz nebo 
e-mailem: objednavky@p3k.cz) – pak je ce-
na 199 Kč (+ poštovné). 

IZRAEL SOUDCŮ A KRÁLŮ
POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHŮ TÓRY

SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MÁNES, VELVYSLANECTVÍ STÁTU
IZRAEL, SDRUŽENÍ PRO ÚŠTĚCKOU SYNAGOGU, MĚSTSKÁ ČÁST 

PRAHA 1, ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Vás zvou na výstavu:

LODNÍ LÍSTEK DO RÁJE – část I.
Peretz Béda Mayer a Fritz Haendel

GALERIE DIAMAND, SPÁLENÁ 4, PRAHA 1
12. července – 27. srpna, úterý – neděle 12 – 18 h. 

LODNÍ LÍSTEK DO RÁJE – část II.
Peretz Béda Mayer 

GALERIE MILLENIUM, TRŽIŠTĚ 5, PRAHA 1
12. července – 27. srpna, úterý – neděle 12 – 18 h. 

Jak vyprávět příběh neznámého židovského malíře z Evropy, jehož život trval skoro celé dvacáté století? Narodil

se ještě za Rakouska-Uherska na Moravě, roku 1906. Následovala první světová válka, vznik samostatného Čes-

koslovenska, liberální Masarykova první republika, nástup fašismu, Mnichov, pronásledování Židů, začátek války a

likvidace skoro celé rodiny, zničení všech výtvarných prací, které vytvořil do roku 1939. Po ilegálním útěku do Pales-

tiny na lodi s panamskou vlajkou a deportaci z Palestiny na vzdálený ostrov Mauricius dalších pět let v internačním

táboře. Návrat do Palestiny a budování Izraele. Pět válek. Bída. Žádné veřejné uznání, žádné vavříny.

Ještě obtížněji se lepí dohromady útržky, z nichž se skládá příběh druhého neznámého umělce, jehož život i slib-

ná umělecká dráha náhle a tragicky skončily ve věku pouhých třiceti pěti let.

Životní osudy těchto dvou mužů, Peretze Bédy Mayera a Fritze Haendela, by vydaly dostatek materiálu na román

nebo divadelní hru. Nejprve však bude třeba představit je jako umělce. Výstava v galeriích DIAMANT a MILLENIUM

byla přenesena z Památníku Terezín, kde měla v květnu 2005 svou českou premiéru. Díla obou umělců jsou v Praze

představována poprvé. Kurátorkou výstavy je opět paní Elena Makarovová.



z obcí
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V synagoze v Kingstonu (městský obvod
Londýna) se nachází tóra, ze  které se před

válkou modlili Židé v Moravské Ostravě.
Pak nastalo hrůzné období holocaustu a v pě-
ti transportech vypravených z Ostravy odešlo
do Terezína a pak dále na Východ  3.514 Ži-
dů. Po válce se jich vrátilo jen 202. Ještě před
těmito transporty byl však z Ostravy vypra-
ven vůbec první transport Židů z Protektorá-
tu a to do Niska nad Sanem. Mnoho ostrav-

ských Židů také na začátku Protektorátu
uteklo a osud je dostihl na jiných místech.

V roce 1964 bylo z Československa pro-
dáno a vyvezeno do Anglie 1.564 svitků to-
ry, které byly do té doby uskladněny v býva-
lé michelské synagoze. Jedna z nich se
dostala darem do synagogy v Kingstonu. Od
této doby, u příležitosti  mezinárodního dne
holocaustu,  se z ní modlí členové kingston-
ské židovské obce. Kdo má zájem o podrob-

nosti, může si přečíst knihu Philippy  Ber-
nard : „OUT OF THE MIDST OF THE
FIRE“. 

V loňském roce se začali potomci ostrav-
ských Židů, žijících v Kingstonu a okolí, za-
jímat, zda je v Ostravě ještě židovská obec,
kdo přežil válku a pokud ano, tak jak dnes
žije.  Začalo období bohaté korespondence,
sbírání fotografií starých ostravských rodin,
psaní  memoárů, tvoření rodokmenů a také
studijní  návštěva koordinátora této akce
Dr.Davida Lawsona v Ostravě a v Židov-
ském muzeu v Praze. Po návratu uspořádal v
Kingstonu besedu s názvem „OSTRAVA
LIVE“, která se setkala s velkým ohlasem.  

Před několika dny přijela do Ostravy sen-
sační návštěva. Byla to rodina Norberta
Goldberga, který se zde v roce 1919 narodil.
Ta rodina čítala dvadvacet členů a v ulicích
města byla opravdu k nepřehlédnutí. Na bí-
lém tričku každého člena rodiny si mohli Os-

traváci přečíst: „WE
WENT BACK WITH
GRANDPA GOLDBERG
TO CZECH OUT OUR
ROOTS- JULY 2006“ .
Dnes 87letý Berti, čile i s
nostalgií, vyprávěl svým
pěti dětem a vnukům, kde
bydleli, kde měli obchod i o
dnes prázdném místě, kde
před válkou stávala židov-
ská škola. Dojemným závě-
rem návštěvy byla společná
modlitba z Tóry v modliteb-
ně ostravské Židovské ob-
ce.  

Z Ostravy odjela rodina
do Beskyd, pátrat po sto-
pách rodinných kořenů Ber-
ti Goldberga. Putování této
velké rodiny se zakončilo v
Osvětimi, kde zahynuli

Norbertovi rodiče, jeho sestry
a babička.  Po krátké návštěvě Krakova se
rodina vrátila do svých londýnských a izra-
elských domovů. 

Bylo to příjemné setkání a také poučné
pro ty, kterým je lhostejný  původ a místa
kde se nacházejí jejich kořeny.

� Libuše a Michal Salomonovičovi 

VÍTEJTE V OSTRAVĚ, MR. GOLDBERG!
O BRITSKÉM PROJEKTU A VZÁCNÉ NÁVŠTĚVĚ

Ostravský rodák - Norbert Goldberg - šéf rodinné výpravy

Rodina která může sestavit dvě fotbalové jedenáctky
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Říká se, že zdraví máme jenom jedno,
a z toho plyne, že o ně musíme zvláště dobře
pečovat. Předpokladem této péče je i dobrá
informovanost a přehled o všem, co se zdra-
ví i nemoci týká. V tom nám může pomoci
PRAKTICKÝ SLOVNÍK MEDICÍNY,

první výkladový slovník
lékařských pojmů po
mnoha desetiletích.
Dnešní sedmé vydání
svědčí o jeho stálé oblí-
benosti v široké veřej-
nosti. Jedenáct tisíc he-
sel obsahuje především
slova řeckého a latinské-
ho původu, která tvoří

základ lékařské terminologie. Slovník obsa-
huje i mnoho doplňujících ilustrací. Kniha je
vhodná nejen pro laickou veřejnost, ale  uví-
tají ji i pracovníci ve zdravotnictví, stejně ja-
ko studenti středních a vysokých škol.
M. Vokurka, J.Hugo, PRAKTICKÝ
SLOVNÍK MEDICÍNY, 490 str.,
JESSENIUS MAXDORF, Praha 2005  

Ve svém prvním vystoupení –  po prohra-
ných volbách - vyděsil premiér Paroubek di-
váky televize svou zvláštní zmínkou o po-

dobnosti situace
s únorem 1948. Jeho
skandální srovnání ko-
munistického puče s de-
mokratickými volbami
všichni rozumní lidé
odmítli. Právě proto je
dobré v těchto dnech
sáhnout po knize, která
nám může připome-
nout, jak sladce zněly

komunistické sliby a jak hořké bylo únorové
probuzení. Kniha ani po letech neztratila nic
ze své schopnosti varovat před nebezpečím
komunismu. Hubert Ripka, skvělý novinář,
později člen exilové londýnské vlády, v le-
tech 1945-1948 ministr zahraničního obcho-
du  byl komunistům trnem v oku. Proto
v dubnu 1948, po dramatickém útěku, na-
chází politický exil ve Francii, později
v USA. Už v roce 1949 vydává autentické
svědectví o pádu československé demokra-
cie a komunistickém převratu pod názvem
ÚNOROVÁ TRAGÉDIE. Kniha se poprvé
dostala k našim čtenářům po dlouhých 45 le-
tech. V sedmi dílech a čtyřiceti čtyřech kapi-

tolách odkrývá celý mechanismus přípravy
komunistů k uchopení moci, podrobně popi-
suje zákulisí „nezištné“ hospodářské pomoci
SSSR a snahy komunistů zlikvidovat naše
ekonomické spojení se západní Evropou.
Ripka popisuje takřka po hodinách vše, co se
tehdy dělo nejen na ulicích, ale i v sekretari-
átech politických stran, v prezidentské kan-
celáři, na vysokých školách, v továrnách
i na venkově. Kniha se čte jedním dechem -
i když od samého začátku víme, jak to vše
dopadlo…
Hubert Ripka, ÚNOROVÁ TRAGEDIE,
302 str.,  ATLANTIS, Praha 1995

Ve slovních projevech i programech na-
cistů se soustavně stírala hranice mezi lidmi
a zvířaty. Nacisté vytvářeli z lidských bytos-
tí stáda, značkovali je a průmyslovým způ-
sobem zabíjeli, tak jak se to dělalo se zvířa-
ty. Americký historik a lingvista Boria Sax
se ve své knize ZVÍŘATA VE TŘETÍ ŘÍŠI
s podtitulem Domácí mazlíčci, obětní be-
ránci a holocaust soustřeďuje na specifický
aspekt nacistické ideologie a politiky – na

vztah ke zvířa-
tům. Kniha analy-
zuje způsoby, ji-
miž Třetí říše
využívala  a ma-
nipulovala tradič-
ní (judaistické,
křesťanské, poly-
teistické) i novo-
dobé postoje ke
zvířatům a po-
znatky moderní

biologie, aby odpovídaly její vlastní symbo-
lice, mocenským zájmům a ospravedlnění
genocidy. Nacisté zastávali názor, že i lidé se
dělí na různé živočišné druhy, a vytvořili
proto novou přírodní hierarchii „nadřaze-
ných“  a „podřadných“ bytostí. Ve snaze vy-
tvořit „biokracii“, tedy rasově biologické
společenství nadřazených arijců, nešetřili
prostředky při financování rasových institucí
či při získávání slavných vědců k účasti na
rasových výzkumech. Kniha odkrývá méně
známé aspekty nacistické ideologie a atrak-
tivním způsobem doplňuje naše znalosti
o historii třetí říše.
Boria Sax, ZVÍŘATA VE TŘETÍ ŘÍŠI (Do-
mácí mazlíčci, obětní beránci a holocaust),
255 str., DOKOŘÁN, Praha 2003

„Já se už z toho zblázním,“ slyšíme kaž-
dou chvíli doma, v zaměstnání i večer v hos-
podě.

Samozřejmě že je to jen přehnané upo-
zornění, abychom věděli, že stěžovatel má
mnoho starostí, práce, potíží a vůbec mu ne-
ní lehko. Moderní doba přináší vedle množ-
ství pozoruhodných  vynálezů,  které život
ulehčují, i technologie, s kterými se těžko
vyrovnáváme a které nám způsobují stres
a později mohou vyvolat i vážné psychické
problémy. Konečně sta-
tistiky jasně dokazují
prudký vzestup dušev-
ních onemocnění, jako
určité dani, kterou platí-
me za moderní životní
styl. Kdo má zájem do-
zvědět se více o příči-
nách těchto jevů, ohro-
žujících naše duševní
zdraví, klasifikaci duševních chorob, jejich
diagnostice a způsobech léčení, určitě přiví-
tá publikaci DUŠEVNÍ A
BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY, která je
skvělým průvodcem světem duševních cho-
rob. Kniha je vhodná nejen pro širokou ve-
řejnost, ale i pro zdravotníky, pedagogy,
právníky, kriminalisty a pracovníky v perso-
nalistice.
Petr Smolík, DUŠEVNÍ
A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY, 506 str.,
JESSENIUS MAXDORF, Praha 2002 

Pozoruhodná kniha vzpomínek vznikla
díky osmi mladým novinářům, kteří se vy-
pravili za pamětníky druhé světové války,
aby zachytili jejich osobní, nezastupitelné
svědectví. KNIHA ŽIVÝCH, jak svou prá-
ci nazvali, se skládá ze sedmnácti nevšed-
ních rozhovorů různých mladých autorů

s perzekuovanými Židy,
dětmi z vypálených ob-
cí, muži ve službách
RAF, s lidmi nahnanými
na nucené práce, účast-
níky pochodů smrti
a členy odboje či pod-
zemního skautského
hnutí. Společné těmto
rozhovorům je otevře-
nost s jakou pamětníci

mluví o strachu a zoufalství, složitých poci-
tech nenávisti a obtížném procesu odpouště-

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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ní. Společný je i určitý pocit viny, že přežili
právě oni. 
Kolektiv, KNIHA ŽIVÝCH. Hovory s pa-
mětníky II. světové války, 263 str.,
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ,
Kostelní Vydří 2005

Knížky o Praze jsou vždy vděčným vyda-
vatelským počinem – jinak řečeno, dobrých
knížek o Praze není nikdy dost. To dobře ví
i ostřílený scénárista, dramaturg a režisér 
Jiří Horák, který se dostatečně etabloval
v oblasti divadelních a rozhlasových her
z naší historie. Té se drží i ve své poslední
knize nazvané prostě KNIHA O STARÉ
PRAZE. Spolu s ním můžeme sledovat osu-

dy nejstaršího pražské-
ho platanu, první sochy
na Karlově mostě, lore-
tánské zvonkohry, kaš-
ny Terezky, Zpívající
fontány nebo Pražského
Jezulátka a připomene-
me si společně atmosfé-
ru středověké, barokní,
biedermeierovské i sou-
časné Prahy. Vedle zá-

žitků z příjemného čtení se také dozvíme
mnoho zajímavých detailů, které nemusí
znát ani rodilý Pražan. Vhodné čtení na do-
volenou i šikovný dárek.
Jiří Horák, KNIHA O STARÉ PRAZE,
369 str., DOKOŘÁN, Praha 2005

Rozdělení Československa způsobilo
i určitou separaci v kultuře a dnes je mno-
hem obtížnější sledovat nové slovenské
knižní tituly, než tomu bylo před rozdělením.
To však neznamená, že na slovenskou kultu-
ru budeme rezignovat, dá to jen trochu více
práce. Z poslední produkce slovenských na-
kladatelství mne zaujala skromná knížka
SMUTNÉ ČASY, SMUTNÝ DOM, kterou
napsal liptovský rodák Ivan Stodola, lékař,
vysoký státní úředník, zakladatel Masaryko-
vy Ligy proti tuberku-
lóze na Slovensku, spi-
sovatel a dramatik.
Mezi dvěma válkami
patřil k nejlepším dra-
matickým autorům, je-
ho dílo je charakterizo-
váno kritičností, ironií
i humornou nadsázkou.
Stodolovy memoáry za-
hrnují časový oblouk
od 5. června 1953, kdy byl odsouzen, přes
čtyřleté vězení, až po jeho jmenování národ-

ním umělcem v předvečer pražského jara.
Bývalý vězeň č. 140 vypráví o svých prožit-
cích skromně, bez patosu, ale s velkou dáv-
kou sympatické zdrženlivosti. Čtenář se ne-
jen dozví spoustu reálií, charakterizujících
určité odlišnosti v atmosféře padesátých let
v Čechách a na Slovensku, ale také si zopa-
kuje svou znalost slovenštiny.
Ivan Stodola, SMUTNÉ ČASY, SMUTNÝ
DOM, VYDAVATEĹSTVO Q 111, 
Bratislava 2005 

Čeština je velmi
krásný, kultivovaný
a výrazově bohatý ja-
zyk. K tomuto bohatství
však neodmyslitelně
patří i jeho nespisovné
vrstvy a útvary. Slang,
argot, obecná mluva – to
vše je legitimní součástí
naší mateřštiny a tyto ja-
zykové druhy je nutno

zaznamenávat, zkoumat a v neposlední řadě
i publikovat.

SLOVNÍK NESPISOVNÉ ČEŠTINY,
který byl nyní vydán, zahrnuje argot, slangy
a obecnou mluvu od nejstarších dob po sou-
časnost. Seznámíme se s vězeňským, krimi-
nálním, vojenským, železničářským a řeme-
slnickým slangem, poučíme se, jak mluví
motoristé, sportovci, cirkusáci, divadelníci,
muzikanti, novináři, školáci, studenti a do-
konce i narkomani. Slovník nevynechává ani
městskou mluvu v Brně  a Ostravě. Dvanáct
tisíc hesel jej zařazuje mezi nejobsáhlejší le-
xikální díla tohoto druhu. Před slovníkovou
části uvítají čtenáři obsáhlý aparát, který jim
pomůže, aby se ve slovníku bez obtíží orien-
tovali. Jediným nedostatkem publikace je je-
jí brožovaná vazba,  která se pro často pou-
žívanou knihu příliš nehodí.
Kolektiv, SLOVNÍK NESPISOVNÉ
ČEŠTINY,  413 str., MAXDORF, Praha 2006

Je vždy zajímavé číst vzpomínky vý-
znamného člověka na jiného, také slavného
současníka. Takovou publikací je i drobná
knížka význačného českého lékaře, profeso-
ra Jiřího Syllaby. MÉ VZPOMÍNKY NA
PRESIDENTA T. G. MASARYKA.  Autor
začíná v roce 1921 o dovolené na Capri, kde
byl neustále v prezidentově blízkosti, pokra-
čuje obdobím první republiky až do Masary-
kovy smrti v roce 1937. Povolání lékaře je
patrné z jasných, nesentimentálních soudů,
kterými Syllaba hodnotí T.G.M v roli politi-
ka, sociologa, filozofa i učitele národa. Ma-

saryk si tohoto lékaře velice vážil a vzniklo
mezi nimi přátelství, které se přeneslo i na
příslušníky obou rodin.
Lékařovy vzpomínky
jsou cenné především
proto, že jsou čerpány ze
sféry ryze osobní –  niko-
liv ze styku oficiálního,
který je vždy pozname-
nán menší či větší mírou
formálnosti.

Profesor Jiř Syllaba (1902-1997), světově
uznávaný diabetolog, zednář, za války  dva-
krát vězněn pro odbojovou činnost, autor
básní, dobrý akvarelista, nositel desítek na-
šich i zahraničních vyznamenání, včetně ti-
tulu „Rytíř českého lékařského stavu.“ 

Elegantní grafická úprava, kapesní for-
mát i kvalitní papír předurčují tuto knížku,
aby se stala kultivovaným dárkem.
Jiří Syllaba, MÉ VZPOMÍNKY NA
PREZIDENTA T. G. MASARYKA,  
175 str., MAXDORF, Praha 1997  

Jaká je izraelská sku-
tečnost? Co přináší život
v Izraeli a Palestině jejich
obyvatelům? Je vůbec
možné soužití obou et-
nik? Na tyto a další stále
aktuální otázky hledá od-
pověď izraelský novinář,
český a slovenský zpra-
vodaj z Blízkého výcho-

du, dlouhodobý spolupracovník Lidových
novin a časopisu Maskil. Své fejetony a ko-
mentáře  vložil Yehuda Lahav do skromné,
kapesní knížky ODVRÁCENÁ TVÁŘ
PA L E S T I N S K O - I Z R A E L S K Ý C H
VZTAHŮ.

Autor, původním jménem Weiszlovits,
se narodil v roce 1930 v Košicích a dětství
prožil v Prešově. Před deportací v roce 1942
se zachránil útěkem do Maďarska, kde přežil
až do osvobození. Po návratu do Prešova se
zapojil do hnutí Hašomer hacair a připravo-
val se na vystěhování do Izraele, kam sku-
tečně v roce 1949 odjel. Pro izraelský tisk
byl zpravodajem o dění v tehdejším východ-
ním bloku, na konci osmdesátých let pak
zpravodajem izraelských novin ve východní
Evropě. 
Yehuda Lahav,  ODVRÁCENÁ TVÁŘ
PALESTINSKO-IZRAELSKÝCH
VZTAHŮ, 149 str., G plus G, Praha 2006

� Milan KALINA
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Je nesmírně zajímavé, kolik žen ži-
dovské historie se podílelo na tvorbě ži-
dovské civilizace. Ano, judaismus není
náboženství. Jak nám nedávno vysvětlil
rabi Oseran, hebrejština slovo nábožen-
ství vůbec nezná. Judaismus je civilizace.

Formovali ji muži a ženy společně,
muži většinou dění, myšlenkové
proudy a minulost zapisovali. Muži
válčili a vládli, tvořili myšlenkové,
státní a civilizační systémy hlasitě
a s řádnou pompou, avšak vždy
s pomocí jiných, a to i žen. Mnohdy
používali myšlenky svých manže-
lek, milenek či vědem a rádkyň.

Trochu předbíhám, když mlu-
vím v minulém čase. Dnešek je tro-
chu, trošičku lepší a já jsem jedním
takovým malým dokladem. Založi-
la jsem první reformní židovskou
komunitu v českých zemích po pá-
du komunismu. Založila jsem první
židovskou incommingovou cestov-
ní kancelář v Evropě všech dob.
V Prezidiu FŽO, kde je nás osm,
jsem jediná žena. Ano, jsem jednou
z těch maličkých žen, které svojí
troškou přispívají velké židovské
civilizaci. Nedivte se proto, že ráda
píši články nejen o slavných a úcty-
hodných mužích, ale i o úctyhod-
ných ženách.

Je horko, venku je jak v Orientu,
dnešní ženy chodí v šortkách či kra-
ťoulinkých sukních, až na ortodoxní
Židovky, muslimky či jeptišky (bez
komentáře). Děvčata i odkvétající
růže dopřávají volnost svým špe-
kům, pupíkům a faldům a urputně
usilují o prostydnutí ledvin. Inu, ta-
ková je doba. Nakupují zoufale drahou
kosmetiku, značkové hadříky a ozdoby.
Kabelinku od firmy Luis Vuiton třeba za
40 000 Kč, nebo raději tzv. lepší kabe-
linku od stejné firmy za 140 000 Kč. Nic
nového se neděje, jen myšlenky a faldy
mají větší volnost.

Povězme si tedy trošinku něco

o skvělé židovské ženě Orientu, Espe-
ranse Malchi, která pracovala pro harém
tureckého sultána.

Tradičně vrchní komornou sultánova
harému byla Židovka. Já říkám komor-
nou, ale taková žena spravovala zámoř-
ský obchod pro sultánku i pro ostatní

sultánovy ženy. Esperansa Malchi samo-
zřejmě uměla číst a psát několika jazyky,
a tak svůj velezdvořilý dopis královně
britského království napsala v italštině.

O co v dopise šlo? O vzácné cetky,
hadříky a kosmetiku, o co jiného?

Ovšem styl, jakým je dopis psán, pi-

satelčina zdvořilost a zároveň hrdost na
její národ, na její civilizaci dojímá a pře-
kvapuje dodnes.

„...tak jako slunce osvětluje svými
paprsky zemi, tak velikost Vašeho Ma-
jestátu dosahuje celého vesmíru, tak, že
ti, kteří jsou jiných národností a zákonů,
touží sloužit Vaší Výsosti. To říkám já,
která jsem Hebrejka zákonem i národ-
ností...“

Tento obchodní dopis hrdé
příslušnice židovského národa
obdržela královna Anglie, Fran-
cie a Irska Alžběta roku 1599,
tedy 309 let poté, co byli Židé
vyhnáni z Anglie. V dopise píše
hrdá Esperansa o tom, co chce
sultánka poslat královně a co by
měla královna poslat jí. Také
královně radí s kosmetikou,
hlavně jak ji používat, a píše jí
recept. Na konci dopisu s kli-
dem prohlásí, že už nemá co do-
dat, než jen popřát královně pro-
speritu a štěstí – pokorná
Esperansa Malchi.

„Jo, milánkové, vy jste sice
Židy vyhnali, ale já Esperansa,
Židovka, vám teď radím, obcho-
duji s vámi a hrdě vám doklá-
dám, že nás potřebujete. Pracuji
pro sultánku čili, milá královno,
pro tvoji kolegyni, ona ta turec-
ká říše je, holka, ještě o kus vět-
ší než ta tvoje a na rozdíl od
anglických žen mám vzdělání
a ovládám mnohé jazyky na ta-
kové písemné úrovni, jakou
jsem ti právě předvedla.“ Takhle
nějak si představuji Esperansin
vnitřní rozhovor s královnou
Alžbětou. Je mi moc sympatic-
ká, ta Hebrejka zákonem i ná-

rodností, pokorná Esperansa Malchi.

Velmi si přeji, aby bylo více hrdosti
mezi ženami židovské civilizace, ale ta-
ké více židovského vzdělání.

� Sylvie WITTMANNOVÁ

Esperansa Malchi

CHASIDISMUS, HASKALA, REFORMA
Seriál o myšlenkových proudech, 

které formovaly současný obraz judaismu

Alžběta I. (1533-1603),  od roku 1558 anglická královna, dcera Jind-
řicha VIII a Anny Boleynové, k vůli svému původu nebyla katolíky
uznávaná a stala se představitelkou evropského protestantismu,
anglikánskou církev zavedla jako státní, a papež na ní uvalil klatbu,
v roce 1587 nechala popravit Marii Stuartovnu. Za její vlády se země
těšila hospodářskému i kulturnímu rozkvětu. 


