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Krátce

Proč se ale stále v Evropě tyto
antisemitské stereotypy vracejí?
Jak je možné, že nacházejí úrod-
nou půdu ve společnosti, která 
se honosí ideály demokracie,
humanity a víry v sociální sprave-
dlnost?

Zdeněk Kazan

Zřizovatel, který osvíceně založil
tak báječně disponovanou školu,
s ní zacházel, jako by jeho cílem
bylo ji zlikvidovat. V první řadě to
odnášeli odvážlivci a idealisté,
kteří na ředitelské místo ve škole
nastoupili.

Hana Košťálová

Židovství přikazuje: zákony státní
svědomitě zachovávati, vrchnosti
prokazovati úctu a poslušnost.
Zakazuje tudíž: vzpírati se proti
nařízení vrchnosti a každékoli
obejití zákona.

Dr. Nathan Grün



Co se týče jednotlivých aktivit, zavedli
jsme vedle tradičních pátečních
bohoslužeb pravidelné ranní boho-

služby; vyjma léta byly každou druhou sobo-
tu v měsíci. Uspořádali jsme čtyřicet předná-
šek a diskusí rozmanitého spektra. Bejt Sim-
cha pravidelně navštěvovali rabíni různých
denominací včetně ortodoxního rabína
HaKohena a rekonstruktivního rabína Kleina.
Cyklus středečních akcí zahrnoval diskuse
s rabi Hoffbergem, vzdělávací diskuse na
rozmanitá témata, autorská čtení, cestopisné
přednášky. Páteční bohoslužby vedli vesměs
členové Bejt Simcha, sobotní bohoslužby
vedl rabi Hoffberg nebo rabi Charing. Neděl-
ní kurz liturgie vedl rabi Dushinsky.

Slavili jsme všechny svátky, a to jednak
v prostorách Bejt Simcha, jednak mimo ně
(Purim, Jom ha-šoa a Jom kipur v Jeruza-
lemské synagoze, Roš ha-šana v Libeňské
synagoze, Pesach v Mánesu). 

Členové Bejt Simcha navštěvovali některé
mimopražské komunity (Brno, Ostrava,
Plzeň, Liberec). Rozporuplným zůstává
nadále vztah k ŽLU, což rozděluje mj.
i finance WUPJ a více záležitostí v naší
agendě reformního židovstva. Během roku
jsme zorganizovali několik brigád na novém
židovském hřbitově. Bejt Simcha sponzoro-
vala výstavu organizovanou OPU (Organiza-
ce pro pomoc uprchlíkům) a podílela se na
přípravě židovského plesu.

Posílili jsme naše kontakty s mezinárodní-
mi organizacemi, zejména s izraelským
WUPJ a evropským WUPJ, který po dobrých

zkušenostech a značné důvěryhodnosti naší
kongregace prolongoval pobyty rabi Charin-
ga, tj. evropská WUPJ zajistila šest jeho
sobotních návštěv. Sedmou návštěvu rabi
Charinga jsme hradili z grantových prostřed-
ků BS. Evropský WUPJ rovněž zajistil
návštěvu progresivního rabína S. Sperlinga na
Vysoké svátky. Pravidelně dobrou zůstala
komunikace a podpora od American Joint
Distribution Committee. Dva členové BS byli
zařazeni do tzv. Buncher Leadership Program
(JOINT). Naši komunitu navštívily vedle
řady jednotlivců také skupiny mládeže z hnutí
Netzer v zemích bývalého Sovětského svazu
vedené A. Kaganem a z Northwood and Pin-
ner Liberal Synagogue (NPLS) pod vedením
rabi A. Goldsteina. Vedení Bejt Simcha zahá-
jilo komunikaci s Abraham Geiger Kollege,
kde studuje česky mluvící rabínský student.
Ten navštívil Bejt Simcha a momentálně řeší-
me otázku další spolupráce. 

Příprava nového siduru byla dalším poči-
nem uplynulého roku, je financována granto-
vě. Uzavřeli jsme obecnou přípravnou fázi
a začínáme první fázi realizace na základě
textů francouzského siduru Sefat Nešama.
V rámci tohoto projektu jsme uspořádali
víkendový seminář s rabi Goldsteinem
(NPLS).

Úspěšně pokračuje v dalším ročníku vydá-
vání měsíčníku Maskil, který je jediným pe-
riodikem reformní komunity, a má značný
ohlas. Samostatnou kapitolou je výuka litur-
gie, či tzv. liturgický sbor, vedený rabi M.
Dushinským. Jeho zadáním bylo zajistit

hlubší pochopení a realizaci oslav svátků, což
se realizovalo při řadě příležitostí – Purim,
pak zejména Pesach v Mánesu, Jom ha-šoa
v Jeruzalémské synagoze. Posléze se činnost
skupiny více orientovala na vystoupení na
veřejnosti (festival v Libčicích, Devět bran
a další). Ze strany vedení Bejt Simcha došlo
ke korekci náplně kurzu, s orientací na litur-
gii Šabatu (žalmy) a konkrétní svátky. 

Jak vyplývá z přehledu, bylo realizováno
rozdělení šabatových bohoslužeb a přednášek,
byla výrazně posílena četnost sobotních boho-
služeb spojených s četbou z Tóry, a byla zave-
dena nedělní výuka liturgie. Nadchází tak
chvíle zamyšlení nad touto mnohostí, která je
opravdu výjimečná, a nad strukturou komuni-
ty, v jejímž rámci se odehrává. Pro strategic-
kou analýzu je užitečné definovat charakter
komunity, její poslání, její krátkodobé a dlou-
hodobé cíle, jednotlivé věkové a sociální sku-
piny, silné a slabé stránky komunity, atp.
Takový pohled ukáže, že členové Bejt Simcha
nejsou vesměs vykonavateli projektů, ale kon-
zumenty projektů, tj. cílovou skupinou pro-
jektů jsou bezprostředně členové sdružení,
a až poté jiné skupiny či veřejnost. Tři členo-
vé představenstva, koordinátorka sdružení
a několik oddaných dobrovolníků – ti všichni
obsluhují zdarma ze svého volna (vyjma
koordinátorky) programem ty ostatní. Toto
prosté zjištění je svým způsobem zarážející,
ale současně pomůže pochopit některé problé-
my. S vynaložením velikého a systematického
úsilí na získání grantových prostředků pořádá-
me středeční přednášky, páteční a sobotní
bohoslužby, nedělní hodiny liturgie – to vše
však s poměrně malou návštěvností (vyjma
páteční bohoslužby). 

Za poslední dva roky byla založena nová
a úspěšná strategie financování, nicméně těm,
kdo budou zvoleni do nového předsednictva,
zůstávají podle mého názoru další významné
úkoly – zahájit diskusi, zda přesunout místo
působení, a dále diskusi zda založit nábožen-
skou společnost reformního judaismu podle
zákona č. 3/2002 Sb. 

◗ Julius Müller, dosavadní předseda

leden 20042

ZPRÁVA O ČINNOSTI BEJT SIMCHA – ROK 5763
V minulém roce jsme realizovali širokou paletu aktivit, a to často i čtyři dny v týdnu, tj. nedělní kurz liturgie,

středeční přednášky a diskuse, večerní a ranní šabatové bohoslužby. Tyto aktivity byly vesměs financovány
z grantů (český Nadační fond obětem holocaustu, Ministerstvo kultury ČR, holandský Jewish Humanitarian

Fund), z příspěvku pařížské pobočky JOINTu a individuálních dárců. V tomto ohledu byla Bejt Simcha
v minulém roce poměrně dobře finančně zabezpečenou komunitou.
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KÁMEN DO STOJATÉ VODY

Program

Bejt Simcha
Leden 2004

pátek 9. ledna od 19 hodin
Homosexualita a halacha – pfiedná‰ka
Michala For‰ta v rámci Kabalat ‰abat

středa 14. ledna od 19 hodin
Setkání s Martinem ·mokem, tvÛrcem
dokumentÛ Mezi slep˘mi blázny
a Mezi hvûzdou a pÛlmûsícem

sobota 17. ledna 
·abat s rabi Ronaldem Hoffbergem 
Ranní bohosluÏba od 10 hodin
Workshop vûnovan˘ tématu Ro‰
Chode‰ – Nového mûsíce od 14 hodin

středa 21. ledna od 19 hodin
MuÏské a Ïenské micvot (4. ãást) 
– pfiedná‰ka Sylvie Wittmannové

sobota 24. ledna 
·abat s rabi Douglasem Charingem
Ranní bohosluÏba od 10 hodin
Pfiedná‰ka od 14 hodin

středa 28. ledna od 19 hodin
„Brit chada‰a“ aneb JeÏí‰ byl
pfiedev‰ím Îid – pfiedná‰ka Achaba
Haidlera

sobota 31. ledna 
·abat s rabi Ronaldem Hoffbergem 
Ranní bohosluÏba od 10 hodin
Workshop vûnovan˘ Tu bi-‰vat 
– Novému roku stromÛ od 14 hodin

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek 
od 18 hodin; pokud je na programu
i pfiedná‰ka, následuje vÏdy po
skonãení bohosluÏby, od 19 hodin

Kurz liturgického zpûvu a vedení
bohosluÏby s rabínem a kantorem
Michaelem Dushinskym – kaÏdou
nedûli od 18 hodin 

HODINY PRO VEŘEJNOST
kaÏdé úter˘ a kaÏd˘ pátek od 11 
do 14 hodin (poãínaje úter˘m 6. 1.)

Snad ani na severní točně nepanoval
takový mráz, jako v izraelsko-palestin-
ských vztazích v uplynulém roce.

Teroristické atentáty a odvetné útoky se stří-
daly, po politických jednáních nebylo ani
stopy. Izraelská i palestinská společnost
zabředly do hluboké politické, bezpečnostní
i hospodářské krize. Z různých míst docháze-
ly stále častěji signály nespokojenosti, zoufa-
losti a vůle po změně.

Nečekaně kladnou odezvu vzbudila slova
náčelníka generálního štábu izraelské armá-
dy, Moše Jaelona, že Izrael nemůže dosáh-
nout vojenského vítězství, aniž by spojil boj
proti terorismu s iniciativou pro politické
řešení konfliktu s Palestinci. Pak se ozvali
čtyři bývalí šéfové izraelské bezpečnostní
služby a upozornili, že Izraeli hrozí katastro-
fa, nenajde-li politické řešení konfliktu.
Obavy a rozpaky zasáhly i vládnoucí stranu
Likud. Místopředseda vlády Ehud Olmert
prohlásil, že neustoupí-li Izrael z větší části
obsazených území, za několik let získají
Palestinci v prostoru, nyní ovládaném Izrae-
lem, většinu, a pak „Izrael přestane být židov-
ským anebo přestane být demokratickým stá-
tem“. Premiér Ariel Šaron si od krajní pravi-
ce vysloužil označení vlastizrádce, když řekl,
že z bezpečnostních důvodů bude nutné,
třeba i jednostranně, přemístnit židovské
osady na obsazených územích. Publicista
Nachum Barnea tyto jevy shrnul, když
napsal, že izraelská společnost dospěla ke
konsenzu, že „nemůžeme si dovolit pokračo-
vat v okupaci. Únava z okupace je důsledkem
velké ceny, kterou jsme v uplynulých třech
letech zaplatili v životech, v hospodářství,
v morálce a ve stavu mysli“.

Také mnoho Palestinců cítí, že je nutné
hledat východisko ze slepé uličky. První
palestinský premiér Machmud Abbas několi-
krát prohlásil, že ozbrojený odpor (čili tero-
ristické akce a sebevražedné atentáty) neve-
dou k dosažení palestinských cílů. Tento
postoj byl jedním z důvodů, pro něž Abbaso-
vo působení skončilo fiaskem – a jeho neús-
pěch ukazuje, s jakými potížemi se setkává
každý pokus překonat zakořeněné iluze.
Nedávno se známý palestinský politik Ziad
Abu Ziad pokusil vyvrátit jinou iluzi, když
poznamenal, že palestinští vůdcové desítky
let zaváděli palestinské uprchlíky tvrzením,
že bude možné uplatnit „právo návratu“ na
území Izraele.

Psychologická půda je tudíž nyní připrave-
na pro přijetí změny a tím je snad možné
vysvětlit, že tzv. „Ženevská výzva“ zapůsobi-
la jako kámen hozený do stojaté vody a vyvo-
lala překvapivé vlnění. Je to první samostatná
a společná mírová iniciativa významných
izraelských a palestinských společenských
osobností, která se nespokojí vymezením
všeobecných zásad dohody, nýbrž nabízí
velmi podrobné, konkrétní řešení pro všech-
ny sporné otázky, počínaje hranicemi, přes
problém uprchlíků až po osud Jeruzaléma.
Návrh dohody projednávali po dva roky do
takových detailů, že – například – určili
i šířku silnice, která povede k některé vzdále-
né izraelské osadě.

Je to dohoda sice vlivných, ale v součas-
nosti žádné oficiální funkce nezastávajících
lidí. Proto je v podstatě virtuální. Lze ji usku-
tečnit jedině tehdy, přijmou-li její zásady pří-
slušné vlády – ale samotná její existence
vyvíjí nátlak na vlády, aby s ní počítaly.
V každém případě však slouží jako model
pro to, že mezi umírněnými Izraelci a Pales-
tinci dobré vůle dohoda možná je, a tudíž že
je falešný rozšířený názor, že „není s kým
jednat a není o čem jednat“.

Snad právě proto byl ohlas výzvy tak příz-
nivý, a to jak v izraelské, tak i v palestinské
společnosti – a ovšem také u mezinárodní
veřejnosti. Projevili jí podporu lidé, jako
bývalí američtí prezidenti Jimmy Carter a Bill
Clinton, generální tajemník OSN Kofi Annan,
bývalí prezidenti Nelson Mandela a Václav
Havel, několik laureátů Nobelovy ceny míru.
A snad právě proto také vyvolala tak zuřivý
odpor extremistů na obou stranách. Iniciátory
výzvy odsoudili téměř stejnými slovy – jako
zrádce národních zájmů a „agenty Palestinců“
(respektive „agenty sionistů“). Přes své počá-
teční výhrady přijal iniciátory výzvy americ-
ký ministr zahraničí Colin Powell a dokonce
i prezident Bush vyzvedl jejich odvahu a kon-
struktivní přínos. Američtí vůdcové si asi uvě-
domili, že „Ženevská výzva“ není v protikla-
du s „cestovní mapou“, navrženou preziden-
tem Bushem (kterou schválila a přijala za
svou také Bezpečnostní rada), nýbrž v jistém
smyslu ji doplňuje a konkretizuje. 

„Ženevská výzva“ se proto snad může stát
rozbuškou, která uvede v činnost Bushovu
„cestovní mapu“ a vdechne jí nový život. 

◗ Yehuda Lahav, Tel-Aviv
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Přestože se počet útoků proti židov-
ským cílům od zmiňovaného roku
2002 snížil, je dnešní situace stále

nevyřešená a je třeba se zamyslet nad
zdroji, motivacemi a nositeli této nebez-
pečné celospolečenské nenávisti, zášti
a intoleranci.

Antisemitismus je často chápán jako
podskupina společného jmenovatele rasis-
mu a xenofobie. Některé formy antisemi-
tismu jsou rasistické, celkově však jde
o samostatný fenomén, který má svou
strukturu a své motivy, a který nestačí
zaškatulkovat mezi rasismus a xenofobii.
Klasickými motivy xenofobie jsou strach
z tlaku na pracovní místa či jazykové
a kulturní odlišnosti přistěhovalců, obecně
strach z cizího, neznámého. Valná většina
Židů v Evropě je přitom velmi dobře inte-
grována, a to jak sociálně, tak kulturně
a ekonomicky. Přesto jsou Židé popisová-
ni jako národně i nadnárodně neintegrova-
telná skupina vytvářející tlak na politiku,
ekonomiku a média – skrytá snaha Židů
po moci, což je typický příklad tradičního
antisemitského stereotypu.

Proč se ale stále v Evropě tyto antisemit-
ské stereotypy vracejí? Jak je možné, že
nacházejí úrodnou půdu ve společnosti,
která se honosí ideály demokracie, huma-
nity a víry v sociální spravedlnost? Kořeny
antisemitských motivů leží v „dávné“
evropské historii. Původní křesťanský anti-

judaismus se vyvinul do tradičního antise-
mitismu (rasistický a biologický, sociální),
a dnes čelíme i tzv. „novému antisemitis-
mu“ národnímu. Z moderních evropských
dějin antisemitismu, tedy dějin od druhé
světové války, lze připomenout grafitovou
vlnu antisemitismu v letech 1959 až 1960,
vlnu v období 1990 až 1992 a vlny para-
lelní s Arabsko-Izraelskými konflikty
v letech 1967, 1973, 1982, nebo 2000. Tak
jako se herpetický virus znovu a znovu

projevuje opary a aftamy v období slabos-
ti organizmu, tak se i v evropském prosto-
ru v dobách slabosti společnosti projevuje
antisemitismus. Nedaří se ho zdolat,
v dobách klidu zůstává latentní. Je už pak
jen věcí jednotlivých zdrojových skupin,
kdy tuto latenci využijí ve svůj prospěch
a rozdmýchají otevřené projevy agresivity
– ať již verbální, či fyzické. Právě tím je
antisemitismus tolik nebezpečný, že našel
porozumění podstatné části obyvatel
a Zdeněk Zbořil ho dokonce v jednom
svém článku označil za součást společně
sdílených evropských hodnot. „Žid“
i „žid“ byl, je a nejspíš i zůstane minimál-
ně cizím elementem, v horších případech
nepřítelem.

Základní zdroje antisemitismu lze rozřa-
dit do tří pilířů. Prvním je tzv. pravicový
extremismus, hlásící se k rasismu, nacis-
mu, či fašismu a v některých formách
i k nacionalismu. Pozice pravicových
extremistů a radikálů se celosvětově posi-
luje. Jejich silnou stránkou je dobrá orga-
nizace, disciplína a vysoký stupeň konspi-
rativnosti. Z jejich aktivit poslední doby,
které sice nemusely být primárně vedené
proti židovským cílům, ale dokazují sílu

jednotlivých hnutí, připomínám pokus
o atentát na Jacquesa Chiraca z července
2002, zmařený pokus o odpálení nálože
při otevření nového mnichovského židov-
ského centra v létě 2003 a odhalení pří-
prav jedné skupiny na provedení puče ve
Švédsku z listopadu 2003.

Druhým pilířem je islámský fundamen-
talismus. Studie Střediska pro výzkum
antisemitismu při Technické univerzitě
v Berlíně vidí jasnou spojitost eskalace
násilí v roce 2002 s konfliktem na Blíz-
kém Východě a většinu těchto násilností
připisuje především mladým muslimům.
Za tento závěr sklidilo výraznou kritiku od
Evropské unie a vydání této studie bylo
pozastaveno. Přesto i Koordinační cent-
rum proti antisemitismu v Izraeli zjistilo,
že modus operandi antisemitských násil-
ností z období Intifády roku 2000 vykazu-
je značnou podobnost s násilnostmi roku
2002, kdy na Blízkém Východě eskalova-
lo násilí kvůli operaci Obranný štít. Samo-
zřejmě do této kategorie patří i bojovníci
tzv. Svaté války, jako např. nedávno vyslý-
chaný Jordánec palestinského původu
z organizace Tavhíd a sebevražední aten-
tátníci z Velké Británie, či jiní tzv. „spáči“,
kteří čekají na rozkaz. 

Třetí pilíř je těžké pojmenovat. Velmi
zjednodušeně je možné hovořit o tzv.
extrémní levici. Stoupenci tohoto spektra
jsou většinou propalestinsky smýšlející
anti-globalisté, kteří ve své kritice Izraele
překročí hranici kritiky v mezích zákona
a dopustí se antisemitských projevů.
Typické jsou protiizraelské a protiameric-
ké výpady (např. pálení vlajek) což posilu-
je antisemitské nálady v Evropě. Izrael je
vnímán jako kapitalistický, imperialistický
agresor. Spojené státy americké jsou vidě-
ny jako imperialistická supervelmoc ovlá-
daná celosvětovou židovskou lobby.
Všechny tyto tři prvky jsou kritizovány za
svou „zločineckou“ koncepci řešení blíz-
kovýchodního konfliktu a současně i za
globální problémy současného světa. Pro-
fesor Irwin Cotler ve své zprávě Human
Rights and the New Anti-Jewishness:
Sounding the Alarm charakterizuje tradič-
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Novodobá vlna protižidovského násilí, která v Evropě eskalovala v roce 2002, znovu upozornila 
na závažnost přežívajících antisemitských nálad evropského regionu. 

SOUDOBÝ ANTISEMITISMUS

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštovného

a balného; pošlete, prosím, svoji žádost na adre-
su Bejt Simcha, Mánesova 8, 120 00 Praha 2,
tel./fax: 222 251 641, e-mail: maskil@maskil.cz (to
je důležité zejména pokud platíte bankovním pře-
vodem, neboť v tomto případě se jinak nedozvíme
adresu, na niž máme Maskil zasílat); výše poštov-
ného a balného je v ČR minimálně 250,- Kč
ročně; uvedený obnos nám laskavě zašlete 
složenkou nebo na bankovní účet číslo
86-8964110227/0100 u Komerční banky, vari-
abilní symbol je 8888888888 (10x8)

Tištěnou verzi časopisu je rovněž možné si vyzvednout
osobně přímo v Bejt Simcha, a to buď v době, kdy se zde
konají nějaké akce nebo v hodinách pro veřejnost
(každé úterý a pátek od 11 do 14 hodin), po předchozí
domluvě i jindy.



téma

ní antisemitismus jako diskriminaci či
přímo popření práva Židů žít rovnocenně
ve společnosti. Tzv. „nový antisemitis-
mus“ zahrnuje i diskriminaci či popírání
práva Židů žít jakožto rovnoprávný člen
rodiny národů. Tradiční démonizování
Židů je převedeno na Izrael a naopak. Je
však nutné velice citlivě posoudit, kdy
ještě jde o kritiku Izraele, což je samozřej-
mě v pořádku, a kdy tato kritika přerůstá
v antisemitské projevy. Tato mlhavá hrani-
ce může být dokonce v různých zemí vní-
mána odlišně podle jednotlivých kulturně-
historických aspektů té které země. V kaž-
dém případě, je-li Židům přisuzována
kolektivní odpovědnost za politiku Izraele,
jde o určitou formu antisemitismu. Dalším
příkladem překročení hranice kritiky je
připodobňování izraelských operací k cho-
vání nacistického režimu a charakterizová-
ní Izraele jakožto nedemokratického státu.

Dochází však i k vzájemnému prolínání
v závislosti na motivech a samozřejmě
efektivitě. Arabsko-muslimské skupiny
a extrémní levice se tak spojují na propa-
lestinských demonstracích. Současně si
rozumí i v postoji k Izraeli a Spojeným
státům americkým, jak již bylo napsáno.
Propaganda pravicových extremistů
(popírání holocaustu, osvětimská lež, revi-
sionisté) je přijímána i radikálními isla-
misty v rámci boje proti Izraeli. Sionismus
je popisován jako celosvětové zlo jak
extrémní pravicí, tak i levicí. Základním
motivem těchto skupin je stále představa
židovské konspirace a židovského spiknu-
tí, a to v jakékoliv podobě (odkaz Proto-
kolů sionských mudrců, spiknutí B’nai
B’rith, „sionistická lobby“ apod.). 

Tyto základní zdroje antisemitismu vyu-
žívají různé úrovně vlivu, a to jak na své
stoupence, tak na společnost jako celek.
Nejviditelnější je úroveň pouliční. Antise-
mitské projevy této úrovně jsou: fyzické
napadení, poškození či znesvěcení vlast-
nictví, přímé hrozby (verbální i tištěné)
apod. V tomto duchu sem lze zařadit
i teroristické útoky na židovské cíle. 

Mnohem hůře zjistitelný, ovšem z dlou-
hodobějšího pohledu pravděpodobně
závažnější než pouliční antisemitismus, je
antisemitismus salonní, politický. Jeho
nositeli mohou být intelektuálové, žurna-
listé, profesoři, politici, jednoduše intelek-
tuální elita. Své názory předkládají svým
kolegům, čtenářům, posluchačům či voli-
čům prostřednictvím pseudovědeckých
prací, demagogicky překroucených sku-

tečností, populistických projevů a frází
nebo prostými lživými tvrzeními. Právě
vinou této skupiny se ve společnosti udr-
žuje latentní antisemitismus a tolerují se,
nebo přímo živí, ony antisemitské stereo-
typy. Společností přijímané, byť evidentně
antisemitské, jsou třeba vtipy typu: „Proč
mají Židé velké nosy? Protože vzduch je
zadarmo.“ Nebo poznámky typu: „Ona to
byla taková židovečka, šeredná jak noc, no
ale hodná…“, nebo doslova „slídění“ po
židovském původu, tak jak nám ho pre-
zentovala říjnová kauza Slovenské infor-
mační služby. 

Situace v České republice je v porovná-
ní se Západní Evropu poměrně příznivá.
Nelze však přehlédnout, že antisemit-
ských projevů a aktuálních bezpečnost-
ních hrozeb přibývá. Podle mého názoru
lze největší bezprostřední rizika spatřit
jednak v extrémní pravici a jednak v mezi-
národním terorismu. 

Antisemitský pravicový extremismus
má v České republice poměrně dlouhou
tradici. Jeho mladí stoupenci z dob vzniku
jsou nyní třicetiletí podnikatelé, kteří se
těší úctě svých následovníků a rádi inves-
tují vydělané peníze do „budoucnosti
národa“. Podle všech jevových znaků,
jakými jsou např. počet neonacistických
koncertů, lepší auta účastníků, lepší kvali-
ta tiskovin, nebo počet a kvalita webových
stránek lze konstatovat, že pravicový
extremismus dnes prožívá svou renesanci.
Dnešní pravicový extremisté jsou vysoce
konspirativní a lze je těžko monitorovat.
Příkladem komplikovanosti situace může
být nedávno zjištěný fakt, že jedna z neby-
tových prostor pronajímaná židovskou
obcí je pronajímána firmě, v jejímž vede-
ní stojí jeden z vůdců českých neonacistů.

Dalším faktem je vazba českých extremis-
tů na mezinárodní uskupení a vzájemná
mezinárodní spolupráce. Poněkud znepo-
kojující je v tomto světle postoj odborní-
ků, kteří, jak se zdá z jejich přístupu
v posledních letech, tuto skupinu podce-
ňují.

Zatímco pravicový extremismus je
možné více či méně ovlivňovat a postupně
ho omezovat – je totiž „náš“, mezinárodní
terorismus téměř ovlivnit nelze, respektive
jen velmi stěží. O tom, že proběhne útok
na židovský cíl v Praze se nerozhodne
v Čechách, bude to o nás bez nás a nepo-
může nic. Takový útok může přijít kdyko-
liv a je třeba znát svou „cenu“ na meziná-
rodním poli. A podle mě je Česká republi-
ka poměrně cenná a poměrně snadno zís-
katelná trofej.

Co se týče „salonního antisemitismu“
u nás, typickým počinem tohoto druhu
byla práce Petra Bakaláře TABU v sociál-
ních vědách, pokřivenost a hysterie kolem
vydání Hitlerova Mein Kampfu, nebo
kniha Nidala Saleha Proč se vraždí v Izra-
eli, která u nás byla stažena z prodeje, ale
vychází dál na Slovensku. Můj subjektivní
dojem z celospolečenského českého kli-
matu je, že Češi na tato vábení příliš nere-
agují. Není předmětem tohoto článku spe-
kulovat, zda je to kvůli celkové pasivitě ke
všemu, či zda je to díky korektnímu a kul-
tivovanému myšlení. 

Reakce na antisemitismus by se neměla
omezit na jednu složku problému. Je třeba
v prvé řadě umět problém pojmenovat,
k čemuž by mělo sloužit např. vznikající
centrum proti antisemitismu při pražské
židovské obci. V druhé řadě je třeba pod-
pořit a vést smysluplné vzdělávací aktivity,
které by problém osvětlily široké veřejnos-
ti a umožnily vytvořit občanský tlak jak na
národní, tak nadnárodní úrovni. A za třetí
je potřeba přijmout ucelenou koncepci
represí antisemitských trestných činů.

◗ Zdeněk Kazan

◗ Foto: archiv autora
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Když se bavíme o Lauderových ško-
lách, možná si ani řada z nás neuvě-
domuje, jak unikátní projekt uvedla

před několika lety v život ŽOP. Škola je výji-
mečná z mnoha důvodů, nejen pro to nejdů-
ležitější, totiž že systematicky vychází ve
výuce i výchově z židovské tradice a v dětech
buduje přirozený vztah k židovství skrze vyu-
čované předměty, každodenním školním
životem i řadou mimoškolních aktivit. Velko-
rysé rozhodnutí přijímat nejen děti členů
obce, ale i ty, jejichž židovské kořeny se ztrá-
cejí někde v hloubi minulých generací, pro-
spívá všem žákům a přispívá k mezikulturní-
mu obohacení a respektu.

Nevím, jestli náhodou anebo na základě
koncepční úvahy se podařilo zastřešit fyzicky
(jednou budovou) i organizačně a administra-
tivně (jedním vedením) základní školu
a gymnázium. O tak blízké spolupráci mezi
školami různých stupňů sní leckterý ředitel
základní i střední školy. Kromě praktické
stránky – jedno vedení a společná ekonomika
a administrativa představuje finančně úspor-
né řešení a v případě školy se třinácti třídami
je logické – přináší integrace základní školy
a gymnázia obrovskou výhodu při realizaci
vzdělávací koncepce, pro kterou se zřizovatel
společně s odborníky ze školy rozhodne.
Školy po celém světě, které chtějí důsledně
uplatňovat speciální vzdělávací záměr, usilu-
jí o to, aby mohly děti vychovávat od útlého
věku až k prahu vysokoškolského studia. 

Prozíravost prokázala ŽOP i tím, že neza-
ložila osmileté gymnázium. To vyhovuje jen
malému procentu dětí v populaci. Základní
škola naopak umožňuje, aby kvalitní vzdělá-
ní dostaly děti s různým typem nadání
a s různými potřebami. Učitelé ovšem muse-
jí zvládat takové postupy pro individualizaci
výuky a učení, které poskytují každému
žákovi ve třídě maximální možnosti rozvoje.

To vše společně s nadstandardním financo-
váním a přirozeným zájmem rodičů o školu
větším, než je běžné, představuje úplný
poklad v rukou schopného ředitele školy. 

Takového ředitele jsme ale dlouho postrá-
dali, a jak se ukázalo, nebyla to vždy chyba
těch, kdo se pokusili školu řídit. Zřizovatel,
který osvíceně založil tak báječně disponova-
nou školu, s ní zacházel, jako by jeho cílem
bylo ji zlikvodovat. V první řadě to odnášeli
odvážlivci a idealisté, kteří na ředitelské
místo ve škole nastoupili. Půlroční krize,
která je doufejme čerstvě za námi, jasně uká-
zala, co škole chybí. Je to vůle zřizovatele
konkrétně (ne jen obecně zřizovací listinou)
určit škole míru pedagogické i organizační
autonomie, jasně vymezit její hranice a defi-
novat kritéria, podle kterých bude možné sta-
novit, jak kvalitní je práce ředitele vzhledem
k artikulovaným očekáváním zřizovatele.
Kritéria musejí být jednoznačná, z dlouhodo-
bého hlediska pružná, ale v žádném případě
nesmějí být měněna v průběhu hodnocení
nebo jednostranně. Dnes už všichni víme

a uvědomují si to jistě i mnozí členové repre-
zentace, že škola nebude mít klid, dokud zři-
zovatel nevymezí jasné mantinely, do nichž
se bude muset vedení vejít. Ale pohyb v urče-
ných hranicích pak musí být svobodný. Vede-
ní školy musí být silné a samostatné, i kdyby
se to komukoli z ŽOP nelíbilo, a mít jak
odpovědnost, tak pravomoci. Mantinely platí
oboustranně.

Samozřejmě obec má právo i povinnost
stanovit vzdělávací koncepci školy, pokud
možno i odborně relevantní. To, že škola je
založena a provozována jako škola židovská,
jako koncepce nestačí. Škola je zařazena
v síti škol MŠMT, musí tudíž vyhovět náro-
kům státní vzdělávací politiky. To v současné
době znamená seznámit se podrobně s nový-
mi dokumenty, které jsou známé pod termí-
nem „rámcové vzdělávací programy (RVP)“.
Ty by měly nahradit dosud platné vzdělávací
standardy a tři schválené vzdělávací progra-
my („osnovy“), podle nichž se zatím vyuču-
je. Do rámcových požadavků stanovených
RVP se bude muset každá škola vejít se svým
školním vzdělávacím programem. Ten si
bude sestavovat sama silami svých učitelů,
a to již ve velmi krátké lhůtě (původně
MŠMT plánovalo, že RVP bude platit od září
2004).

Novinkou RVP oproti dřívější vzdělávací
koncepci je důraz na kompetence, jinak řeče-
no životní dovednosti, které by žáci měli
ovládnout. Se zavedením RVP se také osla-
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CO ŽÁDAT OD ZŘIZOVATELE
LAUDEROVÝCH ŠKOL

Prohlášení rodičů žáků Lauderových škol
Otiskujeme prohlášení, které podepsaly již desítky rodičů:

„Rodiče s uspokojením konstatují, že jmenování Kateřiny Dejmalové do funkce ředitelky
Lauderových škol ukončilo mnohaměsíční nejistotu rodičů, žáků i pedagogického sboru.
Všichni jsme se právem obávali o budoucnost školy, její profil a celkové směřování. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdož se o tuto pozitivní změnu zasloužili,
všem, kterým bylo jasné, že nám nešlo jen o pouhé personální změny, ale o zachování peda-
gogické a mravní integrity této v republice jedinečné a nenahraditelné školní instituce.

Vítáme i návrat zkušeného a oblíbeného pedagoga mgr. Petra Karase do řad pedago-
gického sboru školy, o kterou se osobně v minulosti velmi zasloužil.

Uvědomujeme si nelehkou úlohu nové ředitelky a odpovědnost celého pedagogického
sboru školy za výchovu naší mladé generace. Vyslechli jsme jejich představy o další práci
školy a vyjadřujeme novému vedení svou důvěru.“

V Praze dne 10. prosince 2003
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polemika

Článek předsedy Židovské obce Brno,
pana Petra Webera, je reakcí na mate-
riál týkajícící se stanov židovských
obcí, uveřejněný v listopadovém čísle
časopisu Roš Chodeš. Tam by také
tento Weberův text měl být logicky
vzato otištěn. Vzhledem k tomu, že
redakcí Roš Chodeše byl odmítnut,
rozhodli jsme se poskytnout mu pro-
stor v Maskilu. Redakce

Ač ŽOP je formálně „primus inter pares“,
tedy mezi ostatními devíti židovskými
obcemi sdruženými ve FŽO, její váha a váž-
nost je taková, že kýchne-li, nastydne třeba
i Děčín (nebo Brno). Dovolím si proto jako
člen i funkcionář jedné z „rovných“ obcí
učinit k redakčnímu článku o nových stano-
vách ŽOP tři poznámky a jednu prognózu.

1. Ctihodný rabínský soud podle citace ve
zmíněném článku „promluvil s předsedy
obcí“ při svém pražském „rozhodování
o palčivých otázkách“. Táži se s kterými?
Měl-li tím na mysli zástupce ostatních
pražských skupin jako ŽLU, Bejt Simcha
a další, pak tím okamžitě devalvuje v dal-
ším svém stanovisku zdůrazňovaný pojem
„…Židovské obce, v níž je třeba shromaž-
ďovat jen ty, kdo jsou Židé podle hala-
chy…“. Jako předseda druhé nejpočetnější
české židovské obce jsem ani netušil, že
tento Bejt Din se v Praze sešel. Jen na okraj
a vně souvislosti s tématem: prý dokonce
jeho členové navštívili i Brno. No, všechno
nemusí vědět ani předseda, že ano?

2. Výrok Bejt Dinu, stručně převyprávěný,
umožní i v ŽOP zavést institut mimořádné-
ho členství (název „mimořádný statut“ pova-
žuji za nesprávný, bude se plést se základním

dokumentem FŽO, který je označen stejným
názvem Statut, osobně se domnívám, že
i sémanticky je správnější pojem „status“,
ale to je věc redakční komise). Tento příspě-
vek je psán před pražským shromážděním,
takže v době uveřejnění může být skutečnost
trochu jiná, ale s pravděpodobností hraničící
s jistotou tomu tak nebude. Takže i v Praze
po létech vášnivých sporů budou mimořádní
členové. Pravda kádrově poněkud kvalitněj-
ší (mimořádnější) než v ostatních obcích.
Budou to tací, kteří měli štěstí (nebo
smůlu?), že jejich promíchaní žido – neži-
dovští rodičové je stihli počít do vztýčení
vlajky nad Reichstagem. Redakce z tohoto
ústupku (který patrně považuje za zásadní,
pozitivní a průlomový) dovozuje, že už jen
ŽOP zůstane mezi ostatními „rovnými“ tou

pravověrnou, váženou a ctěnou v cizině
i jinde, zkrátka košer. Hm. Před několika
týdny proběhlo stejné shromáždění brněnské
obce. I na něm byla schválena změna stanov.
Připravený návrh na přiznání řádného člen-
ství „tatínkovcům“ (bez ohledu na ročník
narození), podaný zcela ve shodě se schvále-
ným a platným Statutem FŽO, byl zamítnut,
mimochodem díky emotivnímu vystoupení
brněnského rabína. Jako iniciátor a předkla-

datel s tím nesouhlasím, ale ctím právoplat-
né rozhodnutí. Čili v Brně zůstává z hledis-
ka výkladu halachy, jak ji učinil citovaný
Bejt Din vše (téměř) jako v obrozené Praze.
To téměř se týká ročníku narození „tatínkov-
ců“ (kteří mohou být nadále mimořádnými
členy). Budeme kvůli tomu truchlit, že už
nejsme v klubu vyvolených „věrných“?
Směšné!

3. Problém hodnocení, kdo je věren tradi-
cím a halaše, vidím drobně v něčem jiném
a takto bych doporučil rozdělovat obce na
„jediné“ a ty ostatní. Diskutovat máme
a můžeme do přijetí právoplatného rozhod-
nutí. Od této chvíle je třeba ho ctít a naplňo-
vat, byť s ním vnitřně nesouhlasím (viz shora
mé osobní „votum separatum“ k současným
brněnským stanovám), a neohýbat ho či úče-
lově pozapomínat v situaci, kdy se mi neho-
dí. Z tohoto pohledu se mi jeví jako řekněme
zvláštní obce, jež se, kromě členství ve FŽO,
deklarují jako členové Světové liberální unie
židovských obcí (Olomouc) nebo jejichž
rabín doporučuje jako řádné členy žadatele
na základě dokladů, které Jewish Agency
hodnotí jako nedůvěryhodné pro alijah
(Praha), další příklady by nechyběly. 

4. A nakonec ta prognóza. Se zásadou
takto traktované „jediné věrnosti tradici
a halaše“ v budoucnu (kterého se, doufám,
nedožiju) bude ona obec patrně nucena pou-
žít jiného institutu, zavedeného v českém
právu pro výkon činností, k nimž chybí
zájemci odborná způsobilost. Najmout si
tzv. „odborného zástupce“ jako manažera
(či naopak jako rabína?), protože pro tyto
pozice „nebudou lidi“.

◗ Petr Weber

◗ předseda ŽOB 
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buje pojetí výuky jako probírání látky v jed-
notlivých předmětech. RVP místo nich
vymezuje vzdělávací oblasti, které nabízejí
možnost integrace v nich zahrnutých oborů.
MŠMT tak reaguje na potřebu naučit se vidět
svět v souvislostech a jako systém. 

Největší změnu do škol přinesou požadavky
na dosahování závazných cílů v oblasti život-
ních dovedností. Měřítkem plnění RVP bude
schopnost žáků a studentů efektivně komuni-
kovat, spolupracovat, kriticky myslet, řešit

problémy a osvojovat si dovednosti a postoje
potřebné pro další celoživotní vzdělávání. 

Naše škola by měla využít možnost ušít si
program na míru tak, aby systematicky rozví-
jel děti od první třídy do čtvrtého ročníku
gymnázia bez zdržujícího a obtěžujícího klič-
kování v předpisech, které do značné míry
dnes školu svazují. Sestavit si kvalitní pro-
gram, podle kterého by škola mohla důsledně
uplatnit všechny své přednosti a dosahovat
cílů, které si předsevzala, je neuvěřitelně

náročná práce. Vyžaduje součinnost týmu
učitelů, vedení, rodičů i zřizovatele, navíc jde
o práci dlouhodobou. Na první podobě tako-
vého programu pracují mnohé školy v ČR již
téměř dva roky, a ještě nejsou hotovy. Věřme,
že učitelé i vedení v naší škole budou mít dost
sil, klidu na práci a že se jim dostane potřeb-
né podpory všech zúčastněných stran. 

◗ Hana Košťálová

Autorka je matka dvou dětí LŠ, ředitelka

a lektorka vzdělávacího programu pro učitele.

➤

AD „STANOVY A SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ“
V ROŠ CHODEŠI ČÍSLO 11/2003



RAKOVNICKO
Cestou do Rakovníka po karlovarské silnici na odbočce nedale-

ko od Prahy je vesnička Hostouň, která byla v minulosti sídlem
početné židovské obce. Židovské osídlení v Hostouni je doloženo
od konce 17. století, v polovině 18. století zde bydlelo 9 židov-
ských rodin, nejsilnější bývalo snad v polovině 19. století, kdy tu
žilo kolem 60 rodin; poté počet Židů v obci v důsledku vystěho-
vání do větších center klesal, takže roku 1880 bylo v Hostouni
evidováno 52 Židů a roku 1930 již jen 17 Židů. 

Židovské domy byly rozptýleny po celé obci mezi domy křes-
ťanů, většina z nich je v přestavbách dochována. Synagoga ze
druhé poloviny 18. století, která se nacházela 100 metrů severně
od kostela, byla přestavěna v polovině 19. století v gotizujícím
slohu; po r. 1950 byla bohužel zbořena a na jejím místě je posta-
ven nový rodinný dům. 

Nejcennějšími památkami na kdysi významnou židovskou
náboženskou obec tak zůstaly dva židovské hřbitovy. Starý hřbi-
tov se nachází na strmém svahu v úzkém pruhu lesa, 600 metrů
jihozápadně od obce na pravém břehu Sulovického potoka. Ke
hřbitovu nevede žádná přístupová cesta, takže je nutno projít
malý díl lesa. Založen byl snad v 18. století a užíván byl do roku
1848. Na ploše 1241 m2 jsou dochovány čtyři desítky náhrobků
(nejstarší z roku 1786), márnice je zcela zbořena.

Nový hřbitov je
300 metrů severový-
chodně od starého
hřbitova, přístupný je
štěrkovou cestou ze
silnice Hostouň –
Pavlov. Založen byl
po uzavření předcho-
zího hřbitova a dosa-
huje velikosti 1503
m2. Na zcela zaplněné ploše se nalézá kolem 340 náhrobků z let
1856–1936, mezi nimi např. stéla s postavou anděla nebo náhro-
bek kladenského chirurga Bernarda Sterna (zemřel r. 1876) s epi-
tafem v latinském jazyce. Pohřbeni jsou zde mj. příbuzní spiso-
vatele Oty Pavla. Areál hřbitova s kamennou obřadní síní byl
opraven v letech 1996–2001.

V Novém Strašecí je židovské osídlení doloženo od počátku
17. století, do první poloviny 19. století ve městě bydlelo vetšinou
3 – 9 židovských rodin, rozkvět nastal ve druhé polovině 19. sto-
letí: r. 1880 ve městě žilo 155 Židů, poté jejich počet také klesal:
roku 1900 – 72 Židů, roku 1930 již jen 14 Židů.

Židovský sídelní okrsek býval na jižním předměstí a míval
podobu dvou úzkých, původně slepých uliček odbočujících
z Palackého ulice jihozápadně. Založen byl na konci 17. století,
v první polovině 19. století se skládal ze tří dlouhých domků,
které jsou v přestavbách dochovány. V prostředním čp. 44 byla
školní třída a zimní modlitebna.

Synagoga čp. 43 v centru města na jihozápadním okraji židov-
ské čtvrti byla postavena v první polovině 19. století jako náhra-
da za starší modlitebnu, roku 1858 byla nahrazena pozdně klasi-
cistní novostavbou s vysokým, prostorným sálem a galerií pro
ženy; roku 1933 byla rekonstruována a bohoslužebným účelům
sloužila do nacistické okupace. Od roku 1950 až dosud je využí-
vána jako modlitebna Církve československé husitské, pro jejíž
účely byla roku 1951 rekonstruována. 

Starý hřbitov na severním předměstí, v minulosti přístupný od
západu z náměstí 5. května úzkou uličkou, byl založen v 17. sto-
letí (údajně r. 1650), užívaný byl do poloviny 19. století, ale po
roce 1952 byl zlikvidován – všechny náhrobky byly odvezeny
a celá plocha 1986 m2 je přeměněna na zahrady, dvorky nebo je
využívána technickými službami.

Nový hřbitov za komunálním hřbitovem, na jižním okraji města,
při silnici vedoucí k Hornímu Pecínovu, byl založen pravděpo-
dobně v r. 1835 a používán do II. světové války. Na ploše 1378 m2

je dochováno 239 náhrobních kamenů od doby založení. Hrobnic-
ký dům čp. 416 z konce 19. století je využíván jako byt správce.

V Rakovníku je židovské osídlení v písemných pramenech
doloženo od poloviny 15. století, do počátku 17. století ve městě
žily jen ojedinělé židovské rodiny, roku 1690 bylo v Rakovníku
usazeno 38 Židů, roku 1724 – 7 židovských rodin, roku 1830 – 14
židovských rodin, v polovině 19. století – 30 židovských rodin,
roku 1900 – 329 Židů a roku 1930 – 153 Židů.

leden 20048
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V Hostouni se dochovaly dva židovské hřbitovy



na cestách
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Ghetto nacházející se severně od náměstí vzniklo asi v první
polovině 18. století, před polovinou 19. století se skládalo ze 7
domů, z nichž je 6 v přestavbách dochováno. Domy stojí v dneš-
ních ulicích Vysoké a V Brance. Mezi nejcennější patří dům čp.
233/I ve Vysoké ulici zvaný Samson podle renesančních sgrafit
s motivy Samsona na fasádě, sousední dům čp. 230/I s patrem
z hrázděného zdiva, ve 30. letech 20. století sídlo pohřebního
ústavu, a klasicistní dům čp. 227/I, postavený r. 1763 na místě
domu gotického. Vstupní dřevěná brána z jihu byla zničena za
druhé světové války. 

Synagoga ve Vysoké ulici čp. 232 byla postavena v letech
1763–1764 v barokním slohu jako náhrada za starší modlitebnu,
roku 1792 a 1865 byla přestavěna, roku 1917 zmodernizována –
v přízemí byla předsíň, modlitební sál pro muže a jeden pokoj
s kuchyní jako byt šámese, v patře ženská galerie, zasedací síň
a dva pokoje s kuchyní jako byt rabína. Další přestavba proběhla
roku 1927 po požáru. V letech 1940 – 1950 byla synagoga využí-
vána jako sbor Církve československé husitské, později bývala
opuštěna. V 90. letech byla rekonstruována do původní podoby;
modlitební sál slouží jako koncertní sál, stavebně srostlá škola
s bývalým bytem rabína jako výstavní prostor a kanceláře Raba-
sovy galerie. Dochován je rokokový svatostánek, při vstupu
z předsíně do modlitebního sálu kamenný portál z let 1887–1888
se zlaceným hebrejským nápisem „Toto je brána k Bohu, kterou

vcházejí spravedliví“, byla obnovena malířská a štuková výzdoba
modlitebního sálu.

Hřbitov v ulici F. Diepolta na jihovýchodním okraji města při
silnici k obci Nový Dům byl založen roku 1635, rozšířen byl
v letech 1745, 1856 a 1886. Na ploše 4310 m2 je dochováno 430
náhrobků, nejstarší z roku 1656/1657. Klasicistní domek hrobní-
ka čp. 20, v němž je malá expozice o dějinách Židů v regionu,
pochází z první poloviny 19. století. V obřadní síni z počátku 20.
století je dochována iluzivní výmalba a část mobiliáře. Jedná se
o cenný hřbitov s řadou barokních a klasicistních náhrobků.

Ve Zderazi, která se nachází asi 15 km západně od Rakovníka,
je židovské osídlení doloženo od počátku 18. století, v polovině
19. století žilo v obci 5 židovských rodin, r. 1890 jen 16 Židů. 

Synagoga při domě čp. 20, v severní části obce při silnici do Kole-
šovic, byla postavena v první polovině 19. století jako náhrada za
starší modlitebnu v malém dřevěném domku ve dvoře nedaleko
návsi, v 80. letech 19. století byla naposledy zásadně přestavěna, od
té doby žádné stavební úpravy provedeny nebyly. Exteriér včetně
desatera ve štítu až na většinu zazděných oken a nový vchod z jižní
strany je dochován v původní podobě, dvoupatrová ženská galerie
ze tří stran sálu je poškozena, mobiliář včetně svatostánku je zničen,
v předsíni je patrný výklenek, v němž bývalo umyvadlo, a nad ním
zamalovaný hebrejský nápis. Využita je jako skladiště. 

Hřbitov se nachází uprostřed polí, 1500 m jihozápadně od Zde-
razi, 2 km severovýchodně od obce Oráčova, na jejímž katastru
leží, 250 m jižně od silnice obě vsi spojující. Založen byl údajně
v 15. století, doložen v písemných pramenech je od 17. století. Na
ploše 1686 m2 je dochováno asi 300 náhrobků od 18. století do
roku 1930; nová část hřbitova je silně zdevastována, většina
kamenů je povalená. U vchodu do hřbitova stojí poškozená prů-
chozí márnice či vozovna se zaklenutým stropem. 

Jižně od Rakovníka leží Rousínov, v němž žilo vždy jen něko-
lik málo Židů. Přesto se na jeho katastru nachází židovský hřbitov
– je v polích, 1 km severozápadně od Svinařova, 1 km jižně od
Rousínova, a asi 400 m jihozápadně od silnice, která obě vsi spo-
juje. Založen byl roku 1858. Areál o velikosti 777 m2 je zaplněn
náhrobky pouze z jedné třetiny. Zachováno je celkem 48 náhrob-
ků od doby založení do roku 1928, většinou značně poškozených.
Při vstupu je dochováno obvodové zdivo průchozí márnice.

V rodišti prezidenta E. Beneše – Kožlanech je nepočetné židov-
ské osídlení doloženo od druhé poloviny 17. století do 20. let 20.
století (zpravidla 3 – 6 židovských rodin). Šest židovských domů
s modlitebnou je v písemných pramenech zmíněno na počátku 18.
století, ale v první polovině 19. století v Kožlanech žádný sídelní
okrsek židovských domů neexistoval. Roku 1890 bydlelo v Kož-
lanech 27 Židů, roku 1921 – 6 Židů.

Hřbitov je 1,5 km severozápadně od městečka na úpatí Šibenič-
ního vrchu poblíž kamenolomu. Založen byl zřejmě před rokem
1700. Na ploše 1924 m2, vzniklé po rozšíření v letech 1783 a 1821,
je dochováno kolem 300 náhrobních kamenů z let 1717–1936.
Pohřben je zde mj. rabín Jakob Gottlieb. V jihovýchodním rohu
hřbitova stojí zbytek márnice s kamenným obřadním stolem.

◗ Blanka Rozkošná

◗ Foto: archiv autorky
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Z původního rakovnického ghetta stojí dodnes v ulicích Vysoké a V brance šest domů

V Novém Strašecí lze vedle synagogy rozpoznat v přestavbách i zbytky ghetta



naše tipy

Začněme u klasika židovské literatury.
Isaac Bashevis Singer (1904–1991),
jehož dílo bylo v roce 1978 oceněno

Nobelovou cenou za literaturu (v odůvodně-
ní stálo: „za vášnivé vypravěčské umění,
které vyrůstá z židovsko-polské kulturní tra-
dice a ztělesňuje univerzální problémy lid-
ského života“), odešel z rodného Polska, kde
ve Varšavě absolvoval rabínská studia (otec
byl rabínem), do USA. I tam ovšem psal vět-
šinou v jidiš, takže jeho díla musela být do
angličtiny překládána, a přesto jej proslavi-
la. Když Singer – tehdy ještě Jicchak Baše-
vis – odjížděl v roce 1935 do Ameriky, vezl
s sebou rukopis svého prvního románu Der
sotn in Goraj – Satan v Goraji, který nyní
vydalo ve 2. vydání nakladatelství Argo
(přeložil Jan Skoumal). Realisticky líčí bar-
vitým jazykem nasyceným reáliemi staré
židovské komunity život v malém městečku,
jenž se po pogromu v roce 1648 obrátil na
ruby.

Druhého českého vydání nyní dosáhl
i román Mešuge, přeložený tentokrát z ang-
ličtiny (Aleš J. Novák), i když dílo, odehrá-
vající se v 50. letech v New Yorku a dějově
navazující na předchozí román Šoša, vychá-
zelo nejprve začátkem 80. let v amerických

židovských novinách v jidiš. Hlavní posta-
vou je spisovatel Aron Greidinger, do něhož
otiskl Singer řadu autobiografických prvků.
Ono „mešuge“ z názvu přísluší především
označení poválečného světa a tématem
románu je vlastně morální zápas, pokus
o smíření se světem, složitost vztahů mezi
lidmi, kteří vykročili ven z kruhu tradičních
etických hodnot. Příznačná je už první věta
románu: „Najednou se mi přihodilo, že ten,
o kom jsem si myslel, že zemřel v Hitlero-
vých koncentračních táborech, se znenadání
objevil živ a zdráv...“

Singrovo dílo s ediční pečlivostí (obálky
mají obdobnou úpravu vždy s fotografií
Karla Cudlína) vydává pražské Argo a má
na kontě už 17 svazků! První knihu v češti-
ně, která nám přiblížila Singera jako vypra-
věče zašlých časů, sbírku povídek Stará
láska, ovšem vydal před lety ještě Odeon.

Ze zcela jiného soudku pochází neobyčej-
né literární dílo z 12. století – dnes bychom
řekli reportážního charakteru. Rabi Benja-
min ben Jona z Tudely a rabi Petachja
z Řezna byli Židé cestující ať už za obcho-
dem (v prvním případě) či za poznáním do
neznámých končin tehdejšího světa a nakl.
Argo jejich vzpomínky a zápisky vydalo

pod společným, ne zrovna nápaditým
názvem Dva středověké hebrejské cestopisy.
Knížka o necelé stovce stran má však slič-
nou grafickou úpravu, doplňuje ji i poznám-
kový aparát. Přeložila Jiřina Šedinová.

První z cestovatelů byl španělský kupec,
druhý věhlasný učenec, oba pak měli za svůj
cíl Svatou zemi. Benjamin popisuje místa
v jižní Evropě i severní Africe, patrně podle
zpráv jiných cestovatelů sepsal pak informa-
ce o Číně. Petachja, byť z jeho díla zůstalo
jen torzo, nejspíš působil i v Praze – už
v úvodu se říká: „Vyšel z Prahy, která leží
v zemi Behem...“ Při své cestě přes „zemi
Chazarů“ došel až do Řecka, navštívil ale
i Ninive, Bagdád či Damašek a všude popi-
suje tamní židovskou komunitu. Ostatně
i předchozí autor uvádí například počty Židů
žijících tehdy v tamních lokalitách včetně
seznamu hrobů...

Knížka sestavená ze dvou cestopisů je tak
trochu kuriozitou, kam kromě autentických
pasáží pronikají i fantaskní a bájeslovné
motivy připomínající pohádkové děje –
tehdy se ovšem věřilo, že někde tam daleko
mohou opravdu existovat.

◗ Lubor Falteisek
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KNIHY VE ZNAMENÍ DAVIDOVY HVĚZDY
V posledních letech se objevila doslova záplava knih se židovskou tematikou případně od židovských autorů, ať už jde
o překlady, to především, ale i o původní tvorbu a zejména pak literaturu faktu. Není snad už ani v silách jednotlivce

knižní trh sledovat, a proto jsme se rozhodli vás pravidelně informovat o novinkách v oblasti, která vás zajímá.

Zakázané ovoce vědění
Benjamin Kuras

OStarém zákonu netradičně.
Známý publicista a spisovatel

Benjamin Kuras vychází v této knize
ze studia Tóry a jejích komentářů,
aby čtenářům představil svůj výklad
vzniku monoteistického náboženství.
Činí tak s vtipem, čtivou a přitažli-
vou formou, za použití četných citací
a výkladů originálního textu – přesně
tak, jak je svým čtenářům znám
z předchozích knih (Češi na vlásku,
Golem, Pryč s prašivkami a další).

� V pondělí 8. 12. četl Benjamin Kuras
v kavárně Blue Velvet ze své nové knihy

Foto: Michal Spevák

Knihu ilustroval Paľo Čejka �

leden 2004



Taneční skupina Rut z Prostějova
vznikla před devíti lety. 
Založila ji a dodnes umělecky
vede Eva Štefková, učitelka
Základní umělecké školy
v Němčicích nad Hanou. Rut tvoří
patnáct mladých lidí, počet kluků
a holek je přibližně vyrovnaný.
Někteří jsou Židé, jiní jsou
studenty Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově. 

Členové Rut se věnují židovským tan-
cům. Scházejí se každý pátek v sále kul-
turního domu Duha v Prostějově, jednou
za měsíc je tančení pro veřejnost. Kaž-
doročně se zúčastňují kurzů Boaze
Cohena z Jeruzaléma, pořádaných sku-
pinou Besamim z Prahy a pojmenova-
ných Machol Czechia, příležitostně také
kurzů Machol Hungaria v maďarském
městě Szarvas.

Izraelské lidové tance byly vytvořeny ze
starých tanců Židů, které z různých částí
světa přišly s novodobými židovskými
kolonisty do Palestiny do kibuců a moša-
vů a dále rozvíjeny po založení Státu Izra-
el. Sefardé je obohatili o tanec debka
(arabský svět) nebo jemenské tance s kro-
kem jemenaj, Aškenázové např. o tanec
hora (Rumunsko) s krokem majim
a o krok chasidik (Ukrajina a Polsko).
Chasidští muži tančí společně v kruhu po

skončení sobotní bohoslužby. Jejich tance
se vyznačují životní radostí a spontanei-
tou, kruh symbolizuje jednotu a rovnost
všech. Obličej směřuje k nebi a ruce
pokorně zakrývají tvář před B-hem.
Jemenské tance se tančí naopak v lehkém
přikrčení, vyznačují se čistým půvabem.

Mladí lidé kladou důraz alespoň na
částečnou autenticitu. Zastávají názor,
že židovská kultura je natolik osobitá, že
může být sama sebou pouze, je-li proží-
vána. Proto považují za důležité znát
židovské zvyky a tradice a mít úctu
k judaismu. Některé z tanců mají nábo-
ženský význam a bez jistých znalostí je
nelze správně pochopit. Experimentují
také s integrací židovských figur do

latinskoamerických a moderních tanců.
Prostějovští tanečníci vystupují

v kostýmech odpovídajících oblečení
východoevropských chasidů buď na
reprodukovanou hudbu nebo spolu
s hudebníky z prostějovské klezmerové
kapely Létající rabín. 

Kontakt: Eva Štefková (Prostějov),
umělecká vedoucí: 732 743 557

Fotky z vystoupení Rut v synagoze
v Krnově (18. října 2003) jsou k dispozi-
ci na webu:

http://www.mujweb.cz/www/synagoga/
/foto.htm,

http://www.krnov.cz/_programs/
/Article.asp?aid=239

◗ Pavel Kuča

Birth right

Židovská agentura opět pořádá Birth Right program, který se
koná 15.–25. 2. 2004 v Izraeli. Cílem programu je poskytnout
mladým lidem židovského původu možnost dozvědět se něco
o židovské tradici, historii, Státu Izrael a jeho obyvatelích. Pro-
gram je zcela zdarma. 

Do programu mohou být zařazeni účastníci splňující tyto pod-
mínky:

• Židovský původ (alespoň jeden prarodič je/byl halachický Žid
anebo žadatel k židovství konvertoval).

• Věk 18–26 let.
• Žadatel se nezúčastnil v minulosti organizovaného pobytu

v Izraeli.

Zájemci mohou kontaktovat Židovskou agenturu na tel. číslech
224 810 099, 224 810 110, 602 703 653, 603 218 238 nebo pro-
střednictvím e-mailu sochnut@volny.cz.

◗ Na setkání se těší Zoša Vyoralová, Irena Švábová

z obcí
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Alpy pro mladé

Česká a Slovenská unie židovské mládeže ve spolupráci Hakoach
pro vás připravily výjimečnou akci na konec letošní lyžařské sezó-
ny: ve dnech 26. března–4. dubna 2004 připravujeme pro všechny
mladé Židy (ve věku Unie židovské mládeže) z „Československa“
lyžařský zájezd do francouzských Alp – středisko Risoul. A bude to
stát za to!

V ceně je 6denní skipass, 7 dní ubytování v pokojích s kuchyňkou
a doprava. Cena bude mezi 3500–5500 Kč. Kromě lyžování a snow-
boardingu budou pro vás připraveny zajímavé semináře a další akti-
vity. Nelekejte se pozdějšího termínu, sněhové podmínky jsou i na
jaře výborné. Konečná cena i s programem seminářů bude upřesně-
na v oficiální pozvánce, která bude hotova do konce prosince, už teď
se však můžete přihlásit mailem na: mandlpeter@atlas.cz. Uveďte
prosím celé jméno, datum narození, adresu a telefon nebo e-mail.
Jakékoliv dotazy a připomínky pište na uvedený mail. 

Pozn.: Ti z vás, kteří ještě neoslavili 18. narozeniny, jsou samo-
zřejmě vítáni, ale pouze s potvrzením od rodičů, že jedete na jejich
odpovědnost.
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1. Židovství učí, že pokolení lidské jest jednotné. Všichni
máme jednoho otce, jeden Bůh nás stvořil.

•••
2. Židovství přikazuje: „Milovati budeš bližního svého, jako

sebe sama“ – a prohlašuje toto přikázání, všecky lidi zahrnující,
za nejpodstatnější zákon náboženství židovského.

Zakazuje tudíž proti každému, jakéhokoli původu jest, k jaké-
mukoli národu náleží a jakéhokoli náboženství vyznává, proje-
vovat jakýkoli způsob nenávisti, závisti, nepřízně a nelaskavého
jednání; žádá právo a poctivost, zakazuje nespravedlnost,
zejména každou nepoctivost v jednání a žití, každé zkracování,
každé využitkování (vykořisťování) nouze, lehkomyslnosti nebo
nezkušenosti někoho jiného k vlastnímu prospěchu; jakož i kaž-
doukoli lichvu a lichvářské využitkování si jiných lidí.

•••
3. Židovství přikazuje: života, zdraví, sil a majetku bližního

dbáti a právo jeho proti zasahování třetího chrániti.
Zakazuje tudíž násilím nebo lstí nebo jinak proti právu bližní-

ho poškozovati, jej připravovati o majetek a statek nebo dokon-
ce jej proti bezprávným úto-
kům bez pomoci nechati.

•••
4. Židovství přikazuje:

čest bližního za svatou pova-
žovati, jako čest vlastní.

Zakazuje tudíž: každékoli
snižování bližního zlou
pomluvou, každékoli ubli-
žování posměchem a zahan-
bováním.

•••
5. Židovství přikazuje: náboženské přesvědčení jiných míti

v úctě.
Zakazuje tudíž: každékoli urážení nebo zneuctívání nábožen-

ských zvyků nebo odznaků jinověrců.
•••

6. Židovství přikazuje: milosrdenství prokazovati každému;
nahé šatiti, hladové nasytiti, nemocné opatrovati a truchlícím
útěchu poskytovati atd.

Zakazuje tudíž: lhostejnost v neštěstí bližního a pouhou péči
o blahobyt vlastní a příbuzných.

•••
7. Židovství přikazuje: ctíti práci; každý na místě svém nechť

zúčastňuje se činnosti veškerenstva prací tělesnou nebo dušev-
ní; v pilné práci a působení shledávati požehnání života.

Žádá tudíž: pěstování vzdělávání a činné používání našich sil
a schopností.

Zapovídá však: líný požitek bez práce a zahálčivost, spoléha-
jící se na podporu od jiných poskytovanou. 

•••
8. Židovství přikazuje: nezvratně vyznávati pravdu; pravdivě

jednati, aby naše ano bylo ano, naše ne – ne.
Zakazuje tudíž: každékoli převrácení pravdy, každékoli předstí-

rání, licoměrnost a pokrytectví a každoukoli falešnou záminku.
•••

9. Židovství přikazuje: žíti v pokoře před Bohem a v skrom-
nosti před lidmi.

Zakazuje tudíž: vypínavost, hrdost, pýchu, vtíravou domýšli-
vost, chlubičství a podceňování cizích zásluh.

•••
10. Židovství žádá: snášenlivost, smířlivost a mírnost; přika-

zuje tudíž: zlé odměňovati dobrým, spíše bezpráví trpěti než
bezpráví konati.

Zakazuje tudíž: pomstu vykonati, nenávist a zlost proti něko-
mu chovati, a třeba protivníka zanechati bez pomoci.

•••
11. Židovství přikazuje:

cudnost, přísnost mravů
a posvěcení manželství.

Zakazuje tudíž: neváza-
nost, bezuzdnost a každé-
koliv uvolnění svazků
rodinných.

•••
12. Židovství přikazuje:

zákony státní svědomitě
zachovávati, vrchnosti pro-
kazovati úctu a poslušnost.

Zakazuje tudíž: vzpírati se proti nařízení vrchnosti a každéko-
li obejití zákona.

•••
13. Židovství přikazuje: blaho lidské podporovati, jednotlivci

nebo skupinám podle sil prospívati.
Zakazuje tudíž: každoukoliv nečinnou lhostejnost proti

blahu veškerenstva a každékoliv sobecké vyloučení se ze živo-
ta společenského starajícího se o dobročinnost a zušlechtění
lidstva.

•••
14. Židovství přikazuje: milovati vlast a pro její čest a zdar

a svobodu statek a život ochotně obětovati.
•••

15. Židovství přikazuje: jméno Boží jednáním naším posvěti-
ti a působiti k tomu, aby nadešla doba, v níž všichni lidé sjed-
noceni býti mají v lásce k Bohu a v lásce ke všem bližním.

Učebnice náboženství mojžíšského a dějin israelských • Sepsal: prof.
Dr. Nathan Grün • Pro školy české upravil: Bedřich Knöpfelmacher,
rabín a učitel náboženství israelského při středních školách v Praze
• V PRAZE • Nakladatel Jak. B. Brandeis 1921

HLAVNÍ ZÁSADY MRAVOUKY ŽIDOVSKÉ
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Závěrečným bodem programu bylo vystoupení Jazz-
fonického kvartetu Ondřeje Ernyeie. Ani poté, co
dozněly pohodové melodie v jeho podání, zábava zda-
leka neskončila.

Ve čtvrtek 11. 12. jsme se s našimi čtenáři sešli na
Večeru Maskila ve vinohradské kavárně Euforie. V pří-
jemné atmosféře vydrželi mnozí téměř do půlnoci.

Mluvené slovo vystřídaly „Písně v jidiš“, zpívala
(a trošku také povídala ) Hana Frejková, za dopro-
vodu kytaristy Michala Hromka.

Jemný a vědoucí humor Goldflamo-
vých povídek je neodolatelný, zejmé-
na v podání samotného autora.

tevet 5764
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Jak jsem byl osvobozen
Nejsem žádný spisovatel a nedomnívám se, že bych byl vůbec

schopen sepsat nějaké literární dílo. Vím, že moje vypravěčské
umění na to nestačí. Myslím si však, že by byl neodpustitelný
hřích nesepsat a nechat zapomenout události, které jsem prožíval
za II. světové války. Přestože od té doby uplynulo již skoro 50 let
a některé podrobnosti a celé události se z mé hlavy od té doby
vypařily, vynasnažím se alespoň sepsat základní údaje. Je škoda,
že v důsledku mého nelehkého a často i tragického života po
válce jsem nemohl toto učinit daleko dříve – hned po válce, kdy
vše bylo ještě v čerstvé paměti. I přesto si myslím, že to, co si
pamatuji, by bylo škoda nechat utopit v zapomnění a alespoň to,
co se vrylo navždy do mé paměti se budu snažit sepsat, ač vůbec
nejsem odborník ani vypravěčský talent.

Nejdřív několik slov o mé rodině. Pocházím z početné rodiny,
kde z prvního manželství mého otce zůstalo – po smrti jeho ženy
– pět dětí. Moje maminka porodila dalších osm dětí, takže nás
bylo celkem třináct dětí, tj. s rodiči 15členná rodina. Uživit tako-
vou rodinu si vyžadovalo nadlidské úsilí, bereme-li v úvahu
nesmírnou chudobu, která panovala v celé naší vesnici a také
v naší rodině. Živili jsme se především plody naší zahrady, ve
které se pěstovala hlavně kukuřice, fazole, brambory, další druhy
zeleniny a nějaké ovoce. Z kukuřičné mouky se pekl chléb a vaři-
la se kaše, což bylo velmi důležitou součástí stravy. Dále byly
snad nejčastějším pokrmem fazole, ze kterých uměla maminka
vykouzlit báječná jídla v různých obměnách. Měli jsme také malý
obchod se smíšeným zbožím. Ten však nepřinášel skoro žádný
užitek a přinášel naopak – hlavně poté, co byla Podkarpatská Rus
okupována maďarskou armádou – víc starostí, než zisku. Proto
bylo samozřejmé, že jsme naší zahradě věnovali hodně práce
a úsilí, aby se co nejvíce urodilo. Tady také, při práci na zahradě,
začíná moje vyprávění, kterému jsem dal titulek „Jak jsem byl
osvobozen“. Nejdříve však chci alespoň krátce vyjmenovat a při-
pomenout jména členů mé rozsáhlé rodiny.

Nejstarší bratr se jmenoval Abraham Jakob. Žil s rodinou v Muka-
čevu. Potom byla sestra Hence, která žila s rodinou ve Slatinských
dolech. Další sestra Chaja Mirjam (volali ji Margit) žila s rodinou
taktéž v Mukačevu. Čtvrtý byl bratr Jicchak a pátá sestra Feige
Rachel (volali ji Fany), která rovněž žila s rodinou v Mukačevu. Jen
jeden z nich, a sice bratr Jicchak, přežil válku a zemřel v roce 1975
v Londýně. Všichni ostatní i se svými rodinami zahynuli v Osvěti-
mi. Musím poznamenat, že rodinný vztah mezi těmito pěti a námi
osmi dalšími sourozenci byl tak vřelý a harmonický, že jsem až do
mých dvanácti let nevěděl, že oni pocházejí od jiné maminky.

Dalších osm sourozenců bylo:
Nejstarší sestra Šárí (Šifra) žila v Izraeli v Rišon Le-Cion a již
zemřela.
Bratr Šamuel (Noah Šmuel) zahynul za války v lágru.
Potom jsem já, Chaim (Chaim-Šlojme).

Sestra Helen (Hinde) žije s rodinou v Izraeli v Rišon Le-Cion.
Sestra Zsenz (Šeindl) žije s rodinou v Izraeli v Bné Brak.
Sestra Malka zemřela ještě před válkou doma.
Bratr Moric (Mojše) zahynul za války v lágru.
Bratr Perec zahynul v Osvětimi.
Sestra Ester zahynula v Osvětimi.
O mé rozsáhlé rodině a o každém zvlášť by bylo možno hodně

zajímavého vyprávět, zmíním se však jen krátce o některých
z nich. Tak například můj bratr Šamuel a můj nejmladší bratr
Moric, kteří náhodou byli v lágru spolu, byli zastřeleni asi tři dny
před koncem války na pochodu smrti. Šamuel uměl krásně zpívat,
měl velmi krásný hlas. Moric měl zase výjimečný talent a aniž by
se vyučil, uměl jako samouk opravovat různé věci, jako hodinky,
šicí stroje, kola a různé přístroje. Tím si v nejhorších dobách
doma vydělával a pomáhal tak uživit rodinu. Nejmladší sestřičce
Ester bylo v době, kdy jsem já odešel z domova do pracovního
tábora, v červenci 1941, něco přes dva roky. Dodnes je v mých
očích a v mém srdci nejhezčím a nejmilejším dítětem na světě.

➤

ŽIVOTOPIS A ŽIVOTNÍ PROŽITKY
před válkou, během války, jakož i po válce 

až do revoluce v roce 1989

Vzpomínky člena a kantora Židovské obce v Teplicích, pana Chaima Kleina (* 6. 2. 1919) 

Část 3.

Maminka – tuto i druhou fotografii našly po válce mé sestry u sousedů na smetišti



vzpomínky
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Měla kulatou tvářičku, zlatavé vlásky stři-
žené do půli čela, velké zářivé oči. Dodnes
mi zní denně v uších její nádherný stříbr-
ný smích, který zněl, jako když se na dře-
věné podlaze rozsype pytel ořechů.

Musím se také zmínit, jak zahynula
moje sestra Fany (nejmladší z prvních pěti
sourozenců). Bylo to nádherné děvče, nej-
krásnější z celé naší velké vesnice. Byla
vysoká, krásně urostlá, dlouhé černé kudr-
naté vlasy. V lágru Osvětim působila jako
zdravotní sestra. Byla však umístěna
v jiném baráku, než moje tři mladší sestry
– Šári, Helen a Zseny, které dnes žijí
v Izraeli, a které krátce před osvobozením
onemocněly tyfem a byly umístěny v tzv.
tyfusovém baráku. Moje sestra Fany se
o tom nějak dozvěděla a hned k nim ile-
gálně utekla, aby jim pomohla. A skutečně
je zachránila, ale ona sama se při tom rov-
něž nakazila tyfem a asi týden před osvo-
bozením zemřela.

V létě 1941, v měsíci červnu, k nám při-
šel listonoš až na zahradu, kde jsem
s maminkou právě sbíral první plody fazo-
lí a přinesl úřední listovní zásilku na mé
jméno. Oba jsme s maminkou zbledli,
neboť jsme odhadli, co je v tom dopise
napsáno. Můj starší bratr Šamuel byl totiž
v té době už ve vojenském táboře nuce-
ných prací. Po otevření dopisu jsme četli,
že se mám dostavit dne 1. července 1941
do Ungváru (Užhorodu) a hlásit se
v kasárnách maďarské armády.

Ráno 1. července mě maminka doprová-
zela na železniční stanici. Když jsem se
v poledne přihlásil v Užhorodě v kasár-
nách, bylo tam již celkem 165 osob – Židů
různého stáří. Bez velkých lékařských
prohlídek jsme byli obléknuti do starých
vojenských uniforem. Každý dostal žlutou
pásku, kterou jsme si museli přišít na
pravý rukáv a stala se z nás vojenská pra-
covní rota číslo 108/58. Byli jsme rozděle-
ni do čtyř čet a na naše hlavy se začaly
sypat vojenské rozkazy, příkazy a ponau-
čení. Jelikož většina z nás neuměla maďar-
sky a nerozuměla tedy ani slovo, zněl
jeden z rozkazů naučit se do dvou měsíců
maďarsky. Kdo se nenaučí, bude odeslán
do trestné roty. Hned druhý den ráno začal
tuhý vojenský výcvik. Jen místo pušky
nám byla každému přidělena lopata nebo
krumpáč.

Vyzbrojeni tímto nářadím jsme museli
plnit vojenské výcvikové rozkazy přesně
tak, jako s puškou. Hlavně na ty starší
mezi námi a zvláště na ty, kteří nikdy ještě

nesloužili v žádné armádě, byl při tomto
cvičení úplně legrační, nebo spíše zoufalý
pohled. Řvaní a nadávání maďarských
poddůstojníků, kteří cvičení vedli, bylo
neustále plné hrubých vojenských nadá-
vek tak, že to bylo nervy drásající.

Bylo mezi námi hodně ultra ortodoxních
pobožných lidí, kteří i v těchto podmín-
kách jedli jen košer stravu a samozřejmě
nejedli nic z toho, co se podávalo a byli

proto stále vyhladovělí. Každý si může
představit, jak asi vypadal rozkaz:
„K poctě zbraň!“, „Na ramena zbraň!“,
„K noze zbraň!“, nebo plížení, trestné
dřepy, … V mojí četě nás bylo jen pět mla-
dých, asi dvacetiletých. Ostatní byli růz-
ného věku až do 50 let.

V té době již zuřila na sovětské frontě
válka a přesně za 6 týdnů jsme byli nalo-
ženi na nákladní auta a odvezeni na obsa-
zená území do Polska. První noc jsme trá-
vili ještě na našem území, v Jasině. Aby-
chom dostali obraz toho, kam a do čeho
jdeme, byli jsme ubytováni v nějaké
konírně, kde už bydleli vojáci před námi.
Na podlaze byla stará sláma. Do místnos-
ti s místem pro 10 lidí nás bylo nacpáno
20. Jak se nám asi spalo, si lze snadno
představit. Muselo se ležet jen na straně
a když se chtěl jeden otočit, museli se oto-
čit zároveň všichni. Brzy ráno po snídaní
jsme odjeli a zastavili pak v městě Kolo-
mea. Zde zůstaly pouze dvě čety, další
dvě čety pokračovaly dál do Horodenka.
Byli jsme ubytováni v bývalé škole, kde
byly podmínky docela snesitelné. Naši
strážcové – maďarští poddůstojníci –
dostali příkaz od velitele roty, který náho-

dou nebyl špatný člověk, aby opatřili čer-
stvou slámu do slamníků, které už tam
byly. Náš velitel se jmenoval myslím nad-
poručík Szécsenji. Byl to koňský handlíř.
Rád obchodoval, aby získal peníze a hlav-
ně zlato, ale byl antifašista. Snažil se nám
ulehčit život kde jen mohl, i když se sna-
žil skupovat různým způsobem zlato
a šperky od místních Židů, o kterých
věděl, co je v nejbližší době čeká. Avšak

jeho zástupce – poručík Károly – byl zuři-
vý antisemita a sadista. Velitel přesto, že
byl jeho nadřízeným, měl z něho strach
a musel být na nás na oko také přísný.
Velitel velmi často používal přísloví:
„Spravedlnost je schována pod sně-
hem…“. V Horodance a Kolomee jsme
zůstali asi 3 měsíce. Vykonávali jsme
různé práce, část při těžbě dřeva v lese
a část při opravách cest a silnic. Celkově
se dá říci, že tyto 3 měsíce jsme nežili tak
špatně. Bylo však hrozné přihlížet tomu,
jak Němci sbírají tamější Židy a odvádějí,
aniž bychom věděli kam. Jedni rodiče,
kteří měli mladou, velmi pěknou dceru,
když dostali předvolání, že se mají hlásit
na komandatuře, poslali svoji dceru
k nám, aby se u nás schovala. My jsme ji
skutečně schovali na půdu a opatřili jí
teplé selské šaty. Asi za 10 dní od nás
v noci odešla neznámo kam. Večer před
tím se s námi loučila se statečným úsmě-
vem a děkováním a my jsme stáli bez-
mocní a se zkamenělým srdcem a teprve
po návratu do ubikací mnohým z nás
tekly slzy proudem.

◗ Foto archiv autora

➤

Část mé rodiny před válkou
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Jevama je vdova, která je bezdět-
ná a jejíž mrtvý muž má bratra.
Taková žena je svázána s bra-

trem svého mrtvého muže. Tento
bratr si ji musí buď vzít nebo projít
obřadem chalica nebo zemřít. Jestli-
že nenastane ani jedna z těchto vari-
ant, stává se tato žena agunou (viz
minulé číslo Maskilu). 

Za to, že Onan nesplnil micvu udr-
žení jména svého bratra a při sou-
loži s vdovou po svém bratru
(Tamar) „vylil své sémě na zem“,
Bůh ho usmrtil. Tamar musí čekat
na třetího bratra Šelu. Tamařin
tchán Juda však na svou povinnost
oženit Šelu s Tamar zapomene.
Tamar se tedy převlékne za prosti-
tutku a vyspí se s Judou. Snacha
nesmí, podle židovského zákona,
spát s tchánem, ač je její muž mrtvý.
V tomto případě však tchán zane-
dbal svou povinnost oženit Šelu, čili
bratra mrtvého s jeho vdovou Tamar
(Genesis 38:26).

Již zmiňovaný obřad chalica vypa-
dá asi takto: Zemře-li muž bezdětný,
jeho bratr má za povinnost vzít si
vdovu svého zemřelého bratra.
Jejich prvorozený syn pak ponese
jméno zemřelého. Nechce-li si onen
muž vdovu po svém bratru vzít, ona
předstoupí před starší Izraele a pro-
hlásí: „Bratr mého muže odmítá
ustavit jméno v Izraeli pro svého
bratra, neučiní micvu levira.“ Starší
musí tohoto muže přemlouvat.
Pokud však i nadále odmítá, před-
stoupí znovu vdova, před staršími
zuje muži sandál, plivne mu do tváře
a prohlásí: „Takto bude učiněno
muži, který nezbuduje dům svého

bratra. A bude zván v Izraeli jako
ten, jehož sandál byl sňat.“ (Deute-
ronomium 25:5-10)

Po povídání o aguně a jevamě je
většině ze čtoucích žen asi poněkud
mdlo. No, on to ten levir také nemá
moc lehké – brát si švagrovou nebo
si od ní nechat naplivat do tváře. Žít
v zemi, kde není možné mnohožen-
ství a nechat se poplivávat. Nebo
i třeba milé švagrové děťátko udělat
a nechat si nabančit od své ženy. 

Bezdětnou, byť i protivnou a še-
rednou švagrovou si bráška vzít
musí nebo bude popliván. Ale krás-
nou, milou, sladkou švagrovou,
která se zemřelým bratrem už dítě
měla, si vzít nesmí. A udělal-li by 
jí dítě, bylo by mamzerem (bastar-
dem). 

Mamzer je dítě z nepovoleného
svazku a smí si vzít zase jenom mam-
zera. Co je to nepovolený svazek? 

1) Nemanželský sexuální styk
vdané ženy (židovské ženy vdané za
židovského muže). Svobodná žena
může mít dětí kolik chce a s kým
chce. Takové děti mamzery nejsou.
Židovská žena, která je provdána za
nežida, může mít děti s ním a tyto děti
rovněž nejsou mamzery nebo může
mít děti s milencem či milenci, a ani
tyto nejsou mamzery. Neboť ona, de
iuris, není dle halachy vdanou ženou. 

2) Sexuální styk jevamy s jiným
mužem než se svým levirem, čili
bratrem zemřelého manžela (bylo-li
jejich manželství bezdětné).

3) Sexuální styk incestní – včetně
styku ženy s bratrem jejího zemřelé-
ho manžela, pokud se nejedná o sva-
zek levirátní.

Inu, není to vůbec jednoduché.
Nedávno jsem potkala přítele, který
se na základě mých článků v Maski-
lu domníval, že velmi inklinuji
k ortodoxii. Má odpověď je prostá:
vysvětlovat tradiční halachu a řídit se
jí, to jsou dvě různé věci. Hlavně,
abychom tak zdrávi byli. Přeji hezký
nový rok. 

◗ Sylvie Wittmannová

ŽENSKÉ A MUŽSKÉ MICVOT IV.

ÎIDOVSK¯ CHARITATIVNÍ PLES

neděle 14. března 2004 v 19 hodin, palác Žofín

Vstupenky v ceně 500 Kč lze zakoupit od 19. 1. 2004:

• pokladna PŽO, Maiselova 18, Praha 1 • antikvariát Judaica, Široká 7, Praha 1
• Židovská agentura, Jáchymova 3, Praha 1

Rezervace je možno provést e-mailem na adrese: ples2004@post.cz

V ceně vstupenky je welcome drink, občerstvení, nápoje a bohatý program.

Obřad chalica, rytina z traktátu Jevamot hebrejsko-latinského vydání Mišny, Amsterdam kolem
roku 1700 (Encyclopaedia Judaica).


