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■  Krátce
Dvě neúspěšná protiřímská povstání 
znamenala počátek téměř dvoutisícile-
té nedobrovolné diaspory židovského 
národa a jeho pronásledování uprostřed 
cizích národů. Teprve vznikem Izraele 
před 67 lety se zhmotnila touha židov-
ského lidu po svobodě a po návratu do 
země, kterou Bůh zaslíbil svému náro-
du. Pevně věříme, že již nikdy nepadnou 
země Izraele a svaté město Jeruzalém 
do rukou nepřátel. Podruhé již Masada 
nepadne.  

rabín Daniel Mayer

Vznikem Státu Izrael se do jisté míry dal 
světu fackovací panák, dostatečně vidi-
telný a kontroverzní, aby se do jeho kri-
tiky vešly nebo se transformovaly jiné 
formy antisemitismu – ve smyslu „kdo 
chce psa bít, holi (i psa) si vždy najde“. 
Politiku Izraele však kritizují i Židé, a to 
jak v zemi Izrael samotné, tak v zahrani-
čí. A bylo by bláhové se domnívat, že by 
snad tito lidé trpěli jakousi formou ná-
rodní sebenenávisti.

Zora Nováková

Vždy jsem měla takový naivní dětský 
sen jet do Afriky a učit tam děti, anebo 
se stát dobrovolnicí v nějaké záchran-
ném programu. Co a jak se zachraňuje, 
jsem mnoho let neměla tušení, nicmé-
ně už jako dospělý člověk jsem začala 
na celou humanitární pomoc Africe po-
hlížet velmi kriticky… kritická mysl mi 
stále kladla otázku, jestli je moje roz-
hodnutí správné. Tedy jestli jako bílý 
člověk mám vůbec právo jet do Afri-
ky a tam někoho učit anebo pomáhat. 
Moje hlavní otázka zněla, jaká je nej-
lepší pomoc? Nechtěla jsem být pate-
tickým bělochem, který je schopen tak 
akorát pomoct sobě tím, že si bude hrát 
na dobrodruha a záchranáře, čehokoli.

Ivana Yael Brunner – Nepalová

Foto: archív Davida Maxy ➤

Rozhovor s Davidem Maxou
 čtěte na straně 4

Někdy se nehodí 
citovat Tóru 
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➤

Jak uvádí Jeruzalémský Talmud (Taanit, 
kap. 4, halacha 5), sedmnáctého tamuzu 

se stalo pět tragických událostí, které zápor-
ně ovlivnily následná období židovských 
dějin: Mojžíš rozbil desky Zákona poté, kdy 
zjistil, že synové Izraele opustili Hospodina 
a vytvořili si modlu zlatého telete – נשתברו 
 pro nedostatek obětních zvířat byla ,הלוחות
zrušena každodenní chrámová oběť – 
 Římané prolomili jeruzalémské ,בטל התמיד
hradby a vstoupili do města – הובקעה העיר, 
Apostomos spálil svitek Tóry – שרף אפוסטומוס
 a v Chrámu byla postavena modla את התורה
-Po třech smutečních týd .והמיד צלם בהיכל –
nech či šabatech následuje nejtragičtější den 
židovského kalendáře, půst Devátého avu. 
Toho dne, roku 586 př. o. l. zbořili 
Babylóňané první jeruzalémský Chrám a ve 
stejném dni, roku 70 o. l. zničili Římané 
druhý jeruzalémský Chrám. Zbořením dru-
hého Chrámu nastává období, kdy jsou Židé 
rozptýleni do všech provincií římského 
impéria a začíná tzv. období římského 
vyhnanství čili גלות אדום.

Zboření druhého Chrámu 9. avu bylo 
tragickým vyvrcholením prvního povstání 
židovského lidu v Judsku proti tyranii Říma. 
Krvavou tečkou za povstáním bylo o tři roky 
později dobytí Masady, poslední pevnosti 
židovských povstalců u Mrtvého moře, 
o čemž píše židovský historik Josephus Fla-
vius ve svém díle Válka židovská (VII. 
kniha, 8. kapitola, § 275–406).

Jakkoli byly důsledky prvního povstání 
pro židovský lid tragické, ten odmítl myš-
lenku, že by se měl navěky podrobit římské 
nadvládě. V jejich srdcích neustále doutnala 
naděje na osvobození z římského jha, která 
se ještě několikrát rozhořela v plameny 
povstání. Za vlády císaře Traiana (98–117 o. 
l.) roku 115 propuklo další protiřímské 
povstání židovského obyvatelstva, tento-
kráte v římských provinciích v severní 
Africe na Kyrenaice, v Egyptě, zvláště 
v Alexandrii, na Kypru a v římské Mezopo-
támii. Jeho potlačení se vyznačovalo velkou 
krutostí, takže například na Kypru byla 
Římany zdecimována téměř celá židovská 
populace. Toto povstání je nazýváno v naší 
historii jako Kitova válka – פולמוס קיטוס – 
podle římského vojevůdce a legáta provincie 
Judea berberského původu Lusia Quieta, 
který měl za úkol potlačit židovské povstání 
v Mezopotámii. Povstání bylo krvavě potla-
čeno a poté Quietus také brutálně potlačil 
pokusy o revoltu Židů v Judsku. Naše kla-

sické prameny uvádějí zprávy o shromáždě-
ních lidu v Jeruzalémě, o rozšíření revolty 
do Galileje a o zničení mnoha měst a míst 
v Judsku římskou armádou. Také se v nich 
dovídáme o popravě bratrů Papose a Luliana 
(Juliana) v Laodicei (Taanit 18b), kteří prav-
děpodobně patřili k místním vůdcům proti-
římského povstání. Po Traianově smrti 
nastoupil na císařský trůn Hadrianus (117–
138 o. l.), který zpočátku chtěl asi Židy 
usmířit tím, že odvolal z úřadu a později 
nechal popravit nenáviděného legáta Judey 
Lusia Quieta, kterého koncem své vlády 
jmenoval do tohoto úřadu císař Traianus 
jako odměnu za potlačení povstání v dia-
spoře. Kromě toho byl Lusius Quietus velmi 
oblíben ve vojsku, čímž se stal Hadrianovi 
nebezpečným rivalem, kterého se tak nový 
císař zbavil. Na počátku Hadrianovy vlády 
se začalo mezi Židy proslýchat, že císař 
dokonce zamýšlí nechat znovu postavit 
Chrám v Jeruzalémě a povolil Židům vrátit 
se z diaspory do Judska, což se uvádí 
v midraši Berešit Raba 64:10. Později však 
rozhodl, že Jeruzalém bude vybudován, 
avšak jako římské pohanské město Aelia 
Capitolina a nový chrám bude zasvěcen 
Jupiteru. Tehdy začalo růst podhoubí další 
židovské revolty, Bar Kochbova povstání, 
jenž propuklo roku 132 a o tři roky později 
bylo Římany krvavě potlačeno. Po potlačení 
povstání zahájil císař Hadrian teror proti 
všem, kteří se nějakým způsobem revolty 
zúčastnili. Krvavá protižidovská odveta 
Římanů pokračovala až do Hadrianovy smrti 
roku 138. K tomuto období se váže tradice 
o mučednické smrti deseti spravedlivých 
učenců, kteří položili své životy pro posvě-
cení Jména Nejvyššího. O těchto deseti 
mučednících za víru – עשרת הרוגי מלכות (ase-
ret harugej malchut) se píše v pozdním 
midraši אלה אזכרה – Tyto budu vzpomínat, 
jenž podrobně popisuje jejich popravu. 
Midraš publikoval roku 1915 J. D. Eisen-
stein ve sbírce midrašů אוצר מדרשים.

Rabín Adolf Jellinek ve druhém dílu 
sbírky krátkých midrašů s názvem בית המדרש 
(Lipsko 1853 a Vídeň 1877) publikoval 
midrašický text, jenž uváděl příčinu tragic-
kého osudu učenců, která spočívala v tom, 
že učili císaře Tóru. „Jednou císař seděl 
a zabýval se Tórou, když nalezl verš ‚Kdo 
ukradne člověka a prodá ho..., budiž usmr-
cen‘ (Ex 21,16). Nechal přivést rabana 
Šimona ben Gamliela s jeho druhy a zeptal 
se jich: ‚Když někdo ukradl Žida, šel a pro-

dal ho, jaký trest si zaslouží?‘ Odvětili mu: 
‚Smrt.‘ On jim odvětil: ‚Je-li tomu tak, vy si 
zasluhujete smrt.‘ Kvůli Josefovi, kterého 
bratři prodali, přijali ortel nebeského 
soudu...“

V aškenázských obcích je zvykem číst 
o půstu Devátého avu žalozpěv (קינה) 
s názvem ארזי הלבנון – Libanonské cedry. 
V tomto žalozpěvu se popisuje mučednická 
smrt spravedlivých učenců, kterou přijali 
z rukou Římanů. Název elegie je odvozen od 
třináctého verše Žalmu 92: „Spravedlivý 
roste jako palma, rozrůstá se jako libanon-
ský cedr.“ Autorem žalozpěvu je rabi Meir 
bar Jechiel, který žil v německém městě 
Halle ve 12. století. V elegii Libanonské 
cedry autor uvádí jména pouze osmi mučed-
níků: Raban Šimon ben Gamliel I. byl 
pravděpodobně zabit zélóty, radikálními 
židovskými povstalci roku 70 o. l., v době 
prvního protiřímského povstání. Spolu s ním 
byl též zabit rabi Jišmael, syn velekněze 
Eliši. Oba se pravděpodobně protivili prakti-
kám zélótů. Dalšími z mučedníků, kteří 
položili své životy během druhého protiřím-
ského povstání Bar Kochby v letech 132–
135 o. l., jsou rabi Akiba ben Josef, rabi 
Jehuda ben Baba, rabi Chanina ben Trad-
jon, rabi Ješevav ha-Sofer, rabi Jehuda ben 
Dama a rabi El‘azar ben Šamua. O velikosti 
deseti mučedníků za víru se píše v talmudic-
kém traktátu Baba Batra 10b: Rabi Josef ben 
rabi Jehošua pravil: „...Slyšel jsem říkat: 
Nikdo nemůže obstát v blízkosti těch, kteří 
byli popraveni z příkazu vládce...“

Rabi Akiba byl jedním z duchovních 
vůdců Bar Kochbova protiřímského pov-
stání. O jeho mučednické smrti, kdy vrátil 
svou duši Tvůrci ke konci recitace modlitby 
 se dovídáme ,שמע ישראל ה‘ אלקינו ה‘ אחד
z traktátu Berachot 61b. Rabi Akiba též neu-
poslechl císařský zákaz vyučovat Tóru. Také 
rabi Chananja (Chanina) ben Tradjon 
pohrdal zákazem vyučovat Tóru. Proto jej 
Římané svázali, zabalili do svitku Tóry, který 
následně zapálili. Když se ho ptali, co vidí, 
řekl: „Pergamen hoří, ale písmena se vzná-
šejí k nebesům.“ O jeho posledních okamži-
cích se dovídáme z traktátu Avoda zara 
17b–18a. Dalším mučedníkem za víru, který 
je uveden v žalozpěvu Libanonské cedry, je 
rabi Jehuda ben Baba. Pod hrozbou trestu 
smrti císař Hadrian také zakázal dávat rabín-
ský titul učencům. Tento zákaz přestoupil 
právě rabi Jehuda ben Baba, který odešel do 
Galileje a usadil se na jakémsi místě mezi 

Deset mučedníků za víru –
עשרת הרוגי מלכות

Třítýdenní období mezi půstem 17. tamuzu (letos vzhledem k šabatu posunutý na neděli 5. 
července) a Devátým avem (taktéž posunutý na neděli 26. července) nazýváme třemi týdny 
smutku nebo třemi šabaty smutku – ,תלתא דפורענותא které jsou mezi oběma posty.

Maskil_cerven_2015.indd   2 2.7.15   10:46



židovský rok

3Tamuz–Av 5775

Program Bejt Simcha

červenec – 
srpen 2015

PÁTEK 10. ČERVENCE 
od 18 hodin

Kabalat šabat
se skupinou vedenou rabínkou 

Susan Rheins a rabínem Richardem 
Rheins (kongregace Temple Sinai, 

Denver, Colorado)

PÁTEK 28. – 
SOBOTA 30. SRPNA, 

JIČÍN 

IX. reformní 
šabaton 

viz pozvánka na str. 19

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro pokročilé

ve čtvrtek od 18 h;

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

(v létě jen ve vybraných termínech, 
informace na katka@bejtsimcha.cz)

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

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

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

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

➤ Ušou a Šfar‘amem, kde dal pěti žákům rabi 
Akiby tajně rabínskou smichu. Když byl jeho 
čin prozrazen, Římané ho zatkli a jak uvádí 
traktáty Avoda zara 8b a Sanhedrin 14a, 
prokláli jeho tělo třemi sty kopími.

Rabi Ješevav ha-Sofer byl žákem rabi 
Jehošuy ben Chananji a přítelem rabi Akiby. 
Midraš Ejcha Raba 2:4 jej řadí také mezi 
mučedníky za víru. Byl velmi štědrý a tra-
dice o něm hovoří, že celý svůj majetek 
rozdal chudým. Jeden z pozdějších midrašů 
vypráví o tom, že v den popravy mu bylo 
devadesát let a před smrtí žádal své žáky, 
aby se vzájemně podporovali, milovali mír 
a právo. (Sbírka midrašů – Jellinek בית 
 díl, str. 71). Jak uvádí tradice, rabi .2 ,המדרש
Ješevav nemá ani hrob, neboť jeho zmučené 
tělo hodili Římané psům.

Rabi El´azar ben Dama je uveden v ele-
gii Libanonské cedry a ve 4. kapitole midraše 
Hejchalot Rabati také jako jeden z deseti 
mučedníků za víru. Avšak v Jeruzalémském-
Talmudu, taktát Avoda zara, kap. 2, halacha 
2 a v Babylónském Talmudu, Avoda zara 
27b se uvádí, že rabiho El´azara ben Damu 
uštkl jedovatý had a on zemřel. Může se 
však jednat spíše o rabiho Jehudu ben 
Damu, který je v pozdějším midraši uváděn 
jako jeden z deseti mučedníků (Jellinek, בית 
.(díl, str. 86 .3 ,המדרש

Posledním ze jmenovaných mučedníků 
v žalozpěvu Libanonské cedry je rabi El´a-
zar ben Šamua. Když Římané zakázali 
ustanovovat rabíny, jak uvádí traktát San-
hedrin 14a, byl jedním z pěti žáků rabi 
Akiby, kteří tajně obdrželi od rabi Jehudy 
ben Baby rabínskou smichu. V midraši 
Kohelet Raba 11:1 se uvádí, že jednou se 
rabi El´azar ben Šamua procházel po břehu 
Středozemního moře, uviděl zbytek ztrosko-
tané lodě, která se potopila se vším, co měla 
na palubě. Jakýsi nahý Říman si jako jediný 
člověk na ní zachránil holý život. Když prosil 
na břehu lidi, aby mu dali nějaký oděv, tupili 
ho a vysmívali se mu. Rabi El´azar si svlékl 
část svého oděvu a dal mu jej. Vzal ho k sobě 
domů, nakrmil ho a napojil. Pak mu ještě dal 
peníze a vyprovodil jej z domu. Časem se 
tento Říman stal císařem a vydal protižidov-
ské zákony. Učenci poslali rabi El´azara ben 
Šamuu, aby se u císaře pokusil o zrušení 
jeho protižidovských ustanovení. Když před-
stoupil před císaře, ten jej okamžitě poznal 
a vyhověl všem jeho prosbám a ještě mu 
věnoval mnoho darů. Pozdější tradice však 
rabi El´azara ben Šamuu řadí mezi deset 
mučedníků za víru (Jellinek, מדרש אלה אזכרה, 
.(díl, str. 71 .2 ,בית המדרש

Posledními dvěma z deseti mučedníků, 
kteří se však v elegii Libanonské cedry 
nevyskytují, jsou rabi Chucpit ha-Meturg-
man a Chanina ben Chachinaj. Rabi Chucpit 
ha-Meturgman, jak napovídá jeho jméno, 
byl pro svou znalost jazyků překladatelem 
rabana Gamliela z Javne (traktát Berachot 
27b a Bechorot 36a). V době po potlačení 

Bar Kochbova povstání se pravděpodobně 
rabi Chucpit skrýval spolu s rabi Ješevavem 
ha-Soferem, rabi Chalaftou a rabi Jochana-
nem ben Nuri u rabiho El´azara ben Azarii 
v galilejském městě Cipori (Tosefta Kelim, 
Batra , kap. 2, 2:1). Midraš Ejcha Raba 2:4 
řadí rabiho Chucpita ha-Meturgemana mezi 
deset mučedníků za víru. Jak uvádí v traktát 
Sanhedrin 17b, Rabi Chanina ben Chachi-
naj patřil k mladším žákům akademie 
v Javne a byl též jedním z prvních žáků rabi 
Akiby. V midraši Vajikra Raba 21:8 a v trak-
tátu Ktuvot 62b nalezneme příběh, že se rabi 
Chanina ben Chachinaj učil dvanáct let Tóru 
u rabi Akiby v Benej Braku (tolik let nebyl 
doma). Žena mu vzkázala, aby se vrátil do -
mů, neboť jeho dcera dospěla a má ji vdát. 
Když se vrátil do svého města, zjistil, že se 
tam úplně změnily ulice a on nenašel cestu 
do svého domu. Šel tedy a sedl si k řece, 
když tu slyšel, že na jednu dívku, která tam 
byla, volají: „Chachinajova dcero, Chachi-
najova dcero, naplň svůj džbán a půjdeme!“ 
Tak se dověděl, že je to jeho dcera a šel za ní 
až do svého domu. Když vešel, jeho žena 
právě prosévala mouku, pozdvihla oči 
a sotva jej zahlédla, vypustila duši. Rabi 
Chanina se modlil a pravil: „Vládče světa, to 
je odměna této ubožačce, která třináct let na 
mne čekala?“ Okamžitě se do ní vrátil duch 
života. Jeho žena byla příkladem věrné, 
ctnostné a nanejvýš trpělivé ženy, která sou-
hlasila s tím, že bude žít sama, aby se její 
muž mohl učit Tóru. Naši učenci v midraši 
Berešit Raba 17:3 objasňovali slova Gn 2,18 
„Učiním mu pomoc rovnou“ takto: „Zaslou-
žil-li si někdo dobrou ženu, byla jako žena 
rabi Chaniny ben Chachinaje.“

Po staletí vzpomínáme o půstu Devátého 
avu těchto deseti mučedníků za víru, kteří se 
stali symbolem utrpení celého židovského 
národa, ale též symbolem jeho věčnosti. 
Národ, krerý přijal na Sinaji Tóru a tak se 
stal zvláštním vlastnictvím Hospodinovým 
 .nelze spálit, zničit, ani vyhladit עם סגולה –
Národ synů Izraele, byť během dějin pře-
těžce zkoušený, jenž obětoval miliony svých 
synů a dcer, byl podobný svitku Tóry, který 
Římané ovinuli okolo těla rabi Chananji ben 
Tradjona a následně zapálili. Pergamen sice 
shořel, ale písmena tvořící text věčného 
Mojžíšova Zákona se vznesla k nebesům tak 
jako nesmrtelné duše rabiho Chananii ben 
Tradjona a jeho druhů – mučedníků.

Dvě neúspěšná protiřímská povstání zna-
menala počátek téměř dvoutisícileté nedob-
rovolné diaspory židovského národa a jeho 
pronásledování uprostřed cizích národů. 
Teprve vznikem Izraele před 67 lety se 
zhmotnila touha židovského lidu po svobodě 
a po návratu do země, kterou Bůh zaslíbil 
svému národu. Pevně věříme, že již nikdy 
nepadnou země Izraele a svaté město Jeruza-
lém do rukou nepřátel – שנית מצדה לא תפול – 
podruhé již Masada nepadne.

◗ Rabín Daniel Mayer
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Od října studuješ v Berlíně 
na rabínském semináři Abraham 
Geiger Kolleg (dále jen AGK – pozn. 
red.) v Berlíně. Jak se člověk 
k rabínským studiím dostane? 

Začal bych tím, že jsem vždycky chtěl 
dělat práci, která by kombinovala znalosti, 
vědomosti a možnost něco reálně udělat pro 
lidi. Četl jsem kdysi knihu velkého českého 
rabína dr. Richarda Federa a i přes jeho tra-
gický osobní osud jsem v jeho slovech cítil 
obrovskou sílu, odvahu, naplnění a lásku, 
kterou ke svému povolání choval. Tehdy 
jsem si řekl, že být rabínem je sice náročné, 
ale krásné poslání. A v tomto ohledu je to 
podle mě skutečně nejlepší práce na světě. 
A pak jsou tu samozřejmě konkrétní okol-
nosti. Když jsem se doslechl o možnosti 
rabínského studia, velmi pečlivě jsem zvažo-
val, co všechno tato práce obnáší. V této 
souvislosti bych rád uvedl příběh, který se 
mi jednou stal v době Šavuot období svátku 
Šavuot. Je to příběh, který vyprávím všude, 
protože pro mě má velký význam, a zna-
mená pro mě právě určitý přelom v úvahách 
o tom, co bych chtěl dělat a jak si svoji práci 
představuji. Tento příběh pro mne symboli-
zuje význam židovství. Do synagogy tehdy 
přišel jeden člověk, cizinec, který byl sám 
a i velice osamoceně působil. Bylo znát, že 
mu to není příjemné. Sledoval jsem ho 
během bohoslužby a po jejím skončení jsem 
ho oslovil. Zeptal jsem se, jestli je v Praze 
sám nebo cestuje ještě s někým. Odpověděl, 
že je z Kanady, z Vancouveru. Na tváři se mu 
v té chvíli objevily slzy a vyprávěl mi, že 
bohužel cestuje sám, že jeho žena, která se 
jmenovala Rút (ještě ten zvláštní souběh 
okolností se Šavuot a s tím, když uvážíme, 
kolikrát v tu dobu zmiňujeme jméno Rút), 
zemřela před dvěma měsíci. Cestu do Prahy 
původně plánovali společně a on se na ni teď 
vydal sám, tak, jak si to ona přála, a tak je 
symbolicky se svojí ženou. Velmi mě to 
zasáhlo a pozval jsem ho k nám na šabato-
vou večeři. Byl to jeden z nejkrásnějších 
večerů v mém životě – společně jsme se 
smáli i plakali, radovali se i byli smutní. A to 
je, myslím, jedna z nejdůležitějších esencí 

židovství. I když lidé nejdou na bohoslužbu, 
nevědí, jak se modlit či svůj vztah k Bohu 
pod tíhou těžkých životních událostí ztratili. 
I když zapomenou nebo si nevzpomínají na 
všechny tradice, tak toto společenství, naše 
vzájemná sounáležitost a otevřenost spojená 

s hrdostí je páteří všeho. Člověk se může dát 
do řeči s někým z druhého konce světa, 
pozvat ho třeba na večeři a vzájemně vidět 
v něm „Boží obraz“, o kterém hovoří Martin 
Buber. Dát si to, co potřebujeme. To byl 
jeden z momentů, který mě utvrdil v mém 
rozhodnutí.

A také jsem měl ohromné štěstí na lidi, 
kteří mi na mé cestě pomohli a povzbuzovali 
mě. I v souvislosti s tím, že tady v Česku 
žádný reformní rabín na plný úvazek 
nepůsobí.

Když už ses tedy rozhodl, že se do 
rabínských studií pustíš, jaké násle-
dovaly praktické kroky? Co musí 

zájemce o takové studium 
splňovat?

Tak především musí mít člověk nějaký 
background. Musí mít za sebou nějakou 
aktivitu v rámci židovské komunity, doporu-
čení a také předchozí vzdělání, třeba 

i v jiném oboru. Považuji dokonce za 
výhodu, když má člověk jiné vzdělání než 
jen židovská studia. Znám rabíny, kteří 
vystudovali religionistiku tak jako já nebo 
třeba biochemii, zoologii, historii, prostě 
velmi různorodé obory. Odlišná perspektiva 
pak může být obrovským přínosem. 

Dále se od uchazeče očekávají určité 
specifické znalosti, například hebrejštiny 
nebo základní dovednosti, třeba v oblasti 
komunikace s lidmi.

Jaké přesně jsi tedy získal vzdělání 
před nástupem na AGK?

Mám dokončené bakalářské studium 
v oboru judaistika a religionistika na Husit- ➤

Červenec–Srpen 2015

Rozhovor s Davidem Maxou

Někdy se nehodí 
citovat Tóru 

4

Naši čtenáři se na stránkách Maskilu jistě již mnohokrát setkali s berlínským rabínským seminářem 
Abraham Geiger Kolleg. Ostatně v září 2006 byl mezi jeho prvními absolventy, kterým se dostalo rabín-
ské smichy, i český rabín Tomáš Kučera. Od podzimu 2014 má Abraham Geiger Kolleg ve svých řadách 
dalšího českého studenta, Davida Maxu.

David Maxa během pobytu v americkém Kutz Campu, který pro něj byl velkou zkušeností (léto 2013).
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ské teologické fakultě v Praze. Předtím jsem 
studoval gymnázium se zaměřením na autor-
skou tvorbu a tvůrčí psaní.

A dělají se formální přijímací 
zkoušky? Případně jak vypadají?

Každý uchazeč musí projít sérií poho-
vorů, při nichž se zkoumají jak akademické 
znalosti, tak i schopnosti společenského cha-
rakteru – schopnost určité empatie, psycho-
logického vhledu, předpoklady pro to, aby 
člověk dokázal třeba pomoci lidem v krizo-
vých životních situacích, základní komuni-
kační dovednosti, schopnost mluvit na veřej-
nosti a další.

Pohovory probíhaly v němčině?
Ne, v angličtině. Ale na AGK je zajímavé 

a krásné, že když se třeba u šabatového stolu 
sejde třicet lidí, tak mluví šesti sedmi jazyky, 
přepínají z jednoho do druhého. To samo-
zřejmě činí naši komunikaci nádherně 
bohatou.

A vlastní studium už je v němčině?
Němčina je hlavním vyučovacím jazy-

kem, ale částečně se studuje i v angličtině 
a trochu i v hebrejštině.

Byla tedy k přijetí nutná zkouška 
z němčiny?

Ta mě teprve čeká. V rámci přijímacího 
řízení znalost němčiny na úrovni rodilého 
mluvčího nutná nebyla, i když je dobré mít 
alespoň základy. Ale později musí všichni 
složit jazykovou zkoušku z němčiny.

Kolik momentálně na AGK studuje 
lidí?

Přiznám se, že přesné číslo nevím, ale 
v současné době to bude okolo dvaceti lidí. 
Někteří jsou na ročním programu v Izraeli, 
který je povinnou součástí studia. Každo-
pádně třeba ve srovnání se semináři ve Spo-
jených státech je to poměrně malá škola, 
všichni se navzájem velmi dobře známe.

Kolik je tedy například nových stu-
dentů, kteří nastoupili do prvního 
ročníku zároveň s tebou?

Čtyři. Dva rabínští studenti a dva studenti 
chazanutu. Ještě bych asi měl zmínit, že 
studium probíhá v kooperaci dvou vzájemně 
propojených institucí – jednak samotná 
AGK v Berlíně a potom Postupimská uni-
verzita. AGK zajišťuje praktický rabínský 
trénink, na Postupimské univerzitě pak pro-
bíhá vzdělávání teoretické.

Jak dlouho studium trvá?
To je různé, záleží třeba i na tom, jak 

student ovládá němčinu, jaké má předchozí 

vzdělání, ale v zásadě je studium rozvrženo 
na pět let a zahrnuje bakalářský i magister-
ský stupeň. Z toho, jak už bylo zmíněno, se 
jeden rok absolvuje v Izraeli na konzerva-
tivní ješivě v Jeruzalémě.

Jaké máš třeba teď předměty?
Tak pokud jde o ten praktický rabínský 

výcvik, tak máme pravidelné studium para-
šat ha-šavua (týdenního oddílu Tóry – pozn. 
red.), dále ve čtvrtek ráno bohoslužby, na 
nichž vždy každý student podle rozvrhu 
vede určitou část – začátek s pesukej de-
-zimra a birkot ha-šachar nebo část čtení 
z Tóry a podobně. Po bohoslužbě vždy 
dostaneme zpětnou vazbu od rabína, který ji 
má na starosti. S tím souvisí, že i rabínští 
studenti musejí absolvovat poměrně dost 
z kantorského výcviku – vedení bohoslužby, 
studium nusachu, výuku zpěvu a dokonce 
individuální koučink, kde nás učí věci inter-
pretovat texty modliteb, abychom je doká-
zali zazpívat správně co do jazyka i významu. 
Každá modlitba je jemným dialogem, hrou 
s textem, individuálním rozhovorem na 
duchovní a psychologické rovině. Jméno 
dalšího předmětu by se dalo přeložit jako 
„péče o duši“ – rabínský student musí být 
schopen adekvátně zareagovat, když se na 
něj obrátí někdo v obtížné, anebo naopak 
i třeba radostné životní situaci. Vědět, kdy je 

Tamuz–Av 5775

➤

➤

V létě 2014 pomáhal David Maxa organizovat rodinné bohoslužby Kabalat šabat pod širým nebem na pražském Petříně.

5

rozhovor
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vhodné použít více slov, kdy méně, kdy je 
nejlepší mlčet. Zajímavým předmětem je 
i příprava drašot – učíme se, jak sestavit 
drašu, aby se v ní odráželo vše, co tam být 
má. Řekl bych, že v komunitě velmi často 
bývají tři typy lidí – první, kteří pozorně 
poslouchají a velmi je to zajímá, potom ti, 
kteří poslouchají, ale buď nesouhlasí s obsa-
hem, nebo je nezajímá a strašně je štve, co 
ten člověk říká, a nakonec ti, kterým je to 
úplně jedno. Cílem tohoto předmětu tedy je 
naučit nás, jak zohlednit obsah našich pro-
jevů, zahrnout co nejvíce lidí, aby je člověk 
dokázal nějakým způsobem oslovit.

Tradiční draša se většinou hodně 
opírá o klasické výklady a midraše 
rabínů dřívějších dob, zatímco 
reformní drašoti se snaží být více 
aktuální, hledají třeba paralely se 
současností. Jakým způsobem jste 
při výcviku vedeni?

Podle mého názoru, a to také učitelé oce-
ňují, je vhodné začít drašu něčím, co je 
v tom příběhu blízké člověku samotnému. 
Myslím, si, že rabín, a zejména mladý rabín, 
by neměl vysloveně kázat – sebejistě vyklá-
dat „nezměnitelné“ pravdy. Vždy je mnohem 
lepší říct, jakým způsobem se ho to dané 
téma či událost dotýká osobně, jak to vidí on 
sám. A dále už může téma různě rozvíjet. 
Tradiční rabínské komentáře by samozřejmě 
měly být zastoupeny, ale dobré je zakompo-
novat třeba i různé zajímavosti, ať už ze 
současného světa nebo reflexe daného 
tématu v umění, souvislosti s psychologií, 
vědou. Přestože je velice důležité zabývat se 
tradičními rabínskými texty, neměli bychom 
zapomínat ani na současný svět, ve kterém 
žijeme. Proto by měly být v moderní draše 
zastoupeny nejen reflexe na naši minulost, 
ale i současnost, například na umění, psy-
chologii, vědu a vše, co souvisí s naším 
životem v tomto světě. Tradiční texty 
bychom neměly chápat jako dogmata, ale 
měli bychom je respektovat, pochopit je, 
kriticky o nich přemýšlet a přiblížit je, aby 
nás dokázaly oslovit na úrovni každoden-
ního života i ve sféře intelektuální. V těchto 
chvílích je důležité, když rabínský student 
může poskytnout odlišnou perspektivu 
z jiného oboru, ve kterém se vyzná.

Dále máme zajímavé blokové semináře, 
které probíhají během návštěv výrazných 
osobností – hostujících pedagogů v Berlíně 
a trvají třeba několik hodin nebo i dnů. 
Jedná se o zpestření studia, které opět ote-
vírá nové obzory. Každý student má také 

povinné konzultace s psychologem či možná 
lépe řečeno osobním koučem. Ty dávají 
možnost určitého ventilu. Součástí studií je 
samozřejmě i praxe v různých židovských 
komunitách.

Ta probíhá již od začátku studia, 
anebo až ve vyšších ročnících?

V zásadě od druhého ročníku. V prvním 
jsem měl zatím jen dvě příležitosti, a to 
v rámci chanukové oslavy v berlínské židov-
ské obci, kde jsem připravoval šestihodi-
nový workshop pro děti, a také jsem vedl 
bohoslužby i doprovodný vzdělávací pro-
gram ke svátku Šavuot v rámci židovské 
obce v Bielefeldu.

V Berlíně je jedna společná židov-
ská obec?

Ano, je to jedna zastřešující obec, která 
má množství synagog. Tento workshop ofi-
ciálně pořádala synagoga na Pestalo-
zzistrasse, ale byl určen všem a konal se 
v komunitním centru, které je společné všem 
synagogám, ať jsou liberální, konzervativní 
nebo ortodoxní. Workshopu se zúčastnilo asi 
čtyřicet až padesát dětí.

A je později praxe organizována 
tak, že jeden konkrétní student ji 
vykonává stabilně v jedné 
komunitě? 

Ne, je potřeba navštěvovat různé komu-
nity. V prvním semestru příštího roku musím 

třeba navštívit i mimoberlínské obce, jen pro 
základní orientaci, a dvě až tři komunity 
přímo pro výkon praxe.

Jaké jazyky máte na programu? 
Studujete také aramejštinu a různé 
historické podoby hebrejštiny? 

Ano, studuje se samozřejmě jak aramej-
ština, tak biblická, mišnaická či středověká 
hebrejština a samozřejmě hebrejština 
moderní. Slouží k tomu intenzivní výukový 
program, v jehož závěru je potřeba absolvo-
vat zkoušku, která se jmenuje Hebraicum 
a jejíž složení je jakýmsi dokladem kom-
plexního zvládnutí hebrejštiny ve všech 
jejích podobách.

Co ti zatím připadá nejtěžší? 
To člověk odhaluje postupně. Ale jako 

výzvu vidím jednu věc: hned na prvním 
semináři nám řekli, že kromě faktického 
a organizačního zvládnutí všech úkolů je 
také důležité, abychom o všem, co děláme, 
ať už vedeme bohoslužbu nebo připravu-
jeme drašu či workshop, byli plně přesvěd-
čeni. Ale člověk má často plnou hlavu den-
ních starostí a povinností a myšlenky mu pak 
utíkají jinam. A to je, myslím, skutečně 
výzva, aby byl člověk vždy naprosto kon-
centrován a aby to, co dělá, skutečně vychá-
zelo ze srdce i z rozumu.

Dále je důležité naučit se adekvátně rea-
govat v různých situacích a poskytnout člo-
věku takovou oporu, která mu skutečně ➤

Červenec–Srpen 20156

Březen tohoto roku – David s Juditou pod chupou ve Španělské synagoze.

Hledáme pamětníky Fredyho Hirsche. Izraelský režisér Rubi Gat připravuje ve spolupráci s prvním 

programem izraelské televize (Israel TV Channel 1) dokument o Fredym Hirschovi, založený na dosud nezveřejněných 

archivních materiálech a rozhovorech s pamětníky. Dokončení je plánováno na druhou polovinu roku 2016.

Pokud někdo má na Fredyho Hirsche osobní vzpomínky, ať se, prosím, ozve Pavlu Kučovi, mobil: 737 880 936; 

e-mail: pavel.kuca.cz@gmail.com.

Maskil_cerven_2015.indd   6 2.7.15   10:46



rozhovor

v dané chvíli pomůže. Já jsem si tady kdysi 
opsal jednu myšlenku Nachmana z Braclav: 
„Bože porozumění, veď mě, neboť má 
vlastní slova mě někdy matou, když se cho-
vám k lidem kolem necitlivě, když je zra-
ňuji, uvádím do rozpaků nebo urážím, když 
hovořím necitlivě a způsobuji bolest, když se 
ztrácím ve svém vlastním egoismu. Bože, 
vrať mě zpátky do reality, pomoz druhým 
pochopit, že tím působím bolest i sobě, 
a ukaž jim cestu k odpuštění.“ Člověk by 
měl vždy k lidem přistupovat s velkou empa-
tií. Lidé někdy očekávají, že jim člověk třeba 
určité těžké životní situace objasní, a občas 
si musí ten rabínský student či později rabín 
přiznat, že někdy žádná slova ani nic z toho, 
co se naučil, nestačí a nemůže pomoct. A že 
pak může jedině říct: „Jsem s tebou a budu 
s tebou třeba i plakat.“ A není v tu chvíli 
možné či vhodné začít citovat Talmud nebo 
Tóru.

A pak je tady ještě takový globální úkol, 
pro nás všechny v Evropě, v zemích, které 
byly postiženy šoa. Jde nám o to, abychom 
postupně přispívali k obnově autenticity 
a intenzity našeho židovského života a aby-
chom sami sebe dokázali vnímat jako něco 
zcela normálního a přirozeného a aby nás tak 
vnímalo i naše okolí, většinová společnost. 
Přál bych si, aby za takových podmínek 
mohly vyrůstat i naše děti. A tady si myslím, 
že právě založení AGK je významným kro-
kem, že v zemi, v níž byly kořeny šoa, se 
znovu obnovila rabínská škola, oficiálně 
ustavená státem, se státní podporou, z níž 
vycházejí noví rabíni zejména pro evropské 
země. Jsou tam samozřejmě i studenti, kteří 
pak působí jinde, ale většina skutečně 
zůstává v Evropě.

Odkud vlastně pocházejí tví spolu-
žáci na AGK?

Poměrně hodně jich je z Maďarska, 
docela dost z Polska, z Ruska, samozřejmě 
z Německa, ale máme i studenty ze Spoje-
ných států, z Holandska, Francie a Izraele. 
Velmi pestré je v tomto směru i složení peda-
gogického sboru.

Jaký je poměr mužů a žen?
Řekl bych tak půl na půl. Když o tom tak 

přemýšlím, myslím, že mezi rabínskými 
studenty je více mužů, zatímco mezi kantor-
skými studenty zase žen. Ale znám třeba pár, 
kde ona naopak studuje na rabínku a on na 
kantora.

A jak to vypadá věkově? Jsou 
všichni tak mladí jako ty? Nebo 
jsou tam i lidé, kteří se pro rabín-
skou kariéru rozhodli později? 

Určitě je tu i spousta starších studentů. 
Například jednomu z těch, kteří začínali se 
mnou, je už kolem padesátky.

Než se začneme bavit o tvých plá-
nech do budoucna, je ještě něco, co 
bys určitě chtěl říct o AGK a svých 
studiích?

Každopádně by mělo zaznít, že škola 
poskytuje svým studentům velice dobré 
zázemí, ať již v oblasti studijní nebo 
v oblasti praxe, a že je obdivuhodné, co se 
tu v poměrně krátké době (AGK byla zalo-
ženo v roce 1999 – pozn. red.) podařilo 
vybudovat. Na druhé straně klade škola na 
své studenty velmi vysoké národy v oblasti 
studijních výsledků a jejich uplatnění 
v praxi.

A jak tedy vidíš svou budoucnost? 
Máš už nějakou představu o tom, 
co bys chtěl nebo co očekáváš po 
skončení studia?

Určitě bych chtěl působit jako komunitní 
rabín, tedy v obci, pracovat s lidmi a pro lidi. 
Těch možností je samozřejmě víc, je možné 
působit třeba v akademické sféře nebo se stát 
vojenským kaplanem – rabínem v armádě. Já 
bych ale každopádně chtěl být rabínem 
komunitním, a pokud bude ta možnost, tak 
bych rád působil v Čechách. Mám zde 
pochopitelně i určité kontakty a přátelské 
vazby, například jsem už vedl bohoslužby 
v liberecké a karlovarské židovské obci a na 
příští semestr mám právě v těchto obcích 
domluvenou praxi, při níž bych rád přispěl 

k rozvoji místního náboženského, kulturního 
i sociálního života.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
úspěchů ve studiu.

◗ Ptala se Kateřina Weberová
Foto: archív Davida Maxy

Tamuz–Av 5775

➤

David Maxa se narodil roku 1990 
v Bratislavě, vyrostl v Praze. Tatínek prožil 
válku v úkrytu, členové jeho rodiny prošli 
různými koncentračními tábory. Po válce byl 
operním pěvcem, stejně jako Davidova 
maminka. Ta zároveň působí jako pedagožka 

a svému synovi dnes (mimo jiné) výrazně 
pomáhá v profesní přípravě v oblasti zpěvu 
a vystupování. David vůbec převzal od 
ro dičů vřelý vztah k hudbě, rád zpívá a hraje 
na klavír. Mezi jeho další koníčky patří 
literatura včetně poezie. Několik let se 
(podle svých slov marně) snaží naučit vařit. 
Má psa – jezevčíka.

Studoval judaistku a religionistiku na 
Husitské teologické fakultě. Zásadní židov-
skou zkušeností pro něj byl pobyt na letním 
židovském táboře Kutz Camp v USA, kde 
působil jako lektor (viz rozhovor v Maskilu 
č. 1/5774). Rád připravuje v rámci židovské 
komunity aktivity pro děti. V oblibě má 
i neformální „šmúzování“, kontakt s lidmi.

V březnu tohoto roku se David v pražské 
Španělské synagoze oženil s Juditou Berg-
mannovou (obřad vedl jeho předchůdce na 
AGK, rabín Tomáš Kučera). Na dnešní 
poměry se ženil vcelku brzy. Sám k tomu 
říká: „Když má člověk pocit, že našel toho 
pravého, s nímž tvoří ten příslovečný zug 
min ha-šamajim, tak asi není důvod čekat.“ 
Judita studuje v Praze na Filozofické fakultě 
historii (historikem byl i její otec Pavel 
Bergmann, který na FF UK i přednášel), po 
dokončení bakalářského studia by ve studiu 
rovněž ráda pokračovala v Berlíně. Mimo-
chodem, David s úsměvem poznamenává, že 
jejich seznámení bylo dílem klasického šidu-
chu, tedy byli jeden druhému „dohozeni“.

7

Židovská obec v Praze 
srdečně zve:

Jaroslav Fišer: 
Židovské památky 

a volná tvorba
výstava fotografií

Jeruzalémská synagoga 
(Jeruzalémská 7, Praha 1)

Výstava se skládá ze dvou částí: 
fotografií židovských hřbitovů 

a dalších památek, které vznikly 
v loňském roce, a z volné tvorby.

Výstava je otevřena denně mimo 
sobot a židovských svátků od 11 
do 17 h a potrvá až do 11. září.
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První vlna židovských vyhnanců, kterou 
tvořila elita národa a řemeslníci, u nichž 

se Babylóňané obávali, že by mohli pro jud-
ské obyvatelstvo vyrábět zbraně, byla odve-
dena do Babylónie již roku 597 př. o. l. 
a v je  jím čele byl král Jojakín.

S těmito zajatci odešel i prorok Ezechiel, 
který se stal v babylónském zajetí duchov-
ním vůdcem a oporou judských vyhnanců. 
Jeho kniha začíná slovy, že třicátého roku, 
ve čtvrtém měsíci, pátého dne byl mezi pře-
sídlenci u řeky Kebar, což byl pátý rok po 
přestěhování krále Jojakína, tedy asi 
rok 592 př. o. l. (Ez 1,1-3). To ještě 
bylo Judsko formálně svobodné. 
Nebúkadnesar jmenoval judským 
králem Jojakínova strýce Sidkijáše. 
Ten však časem odmítl platit Baby-
lóňanům daně, k jejichž placení se 
zavázal, a tak znovu přitáhlo 
babylónské vojsko a Jeruzalém 
oblehlo. Devátého tamuzu roku 
586 př. o. l. prolomili Babylóňané 
jeruzalémské hradby a zahájili 
obsazování města. Král Sidkijáš 
byl spolu se svou rodinou na 
útěku zajat Babylóňany, kteří jej 
poté odvedli k Nebúkadnesarovi 
do Ribly. Tam byli popraveni 
Sidkijášovi synové, on byl pak 
oslepen a v okovech přiveden do Baby-
lóna. Za měsíc po prolomení jeruzalémských 
hradeb byla zbořením Šalomounova Chrámu 
zkáza města dokonána. Na králův příkaz pak 
vojevůdce Nebúzaradán přestěhoval další 
část jeruzalémských a judských obyvatel do 
Babylónie. V obsazeném Judsku nechal 
pouze chudinu a chudé zemědělce, kteří pro 
nové zeměpány nepředstavovali žádné 
nebezpečí. První leta babylónského exilu 
byla pro obě vlny židovských vyhnanců 
velmi krušná a bolestná. Postupně se však 
museli se svým dočasným osudem smířit 
a v cizí zemi začít nový život. Jeremjáš proto 
píše judským zajatcům přesídleným do 
Babylónie (Jr 29,4-7): „Toto praví Hospodin 
zástupů, Bůh Izraele...: ‚Stavějte domy 
a bydlete v nich, vysazujte zahrady a jezte 
jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny 
a dcery... Usilujte o pokoj toho města, do 
něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně 
k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete 
mít pokoj.‘“

V jeruzalémském Muzeu biblických zemí 
 byla 2. února tohoto (מוזאון ארצות המקרא)
roku zahájena velmi zajímavá výstava o ži -
votě judských vyhnanců odvlečených do 
Babylónie. Výše uvedená Jeremjášova slova 
si vzali judští k srdci a postupně se integro-
vali do života země, v níž byli nuceni žít. 
Jedná se o výstavu hliněných klínopisných 
tabulek, jejichž jazykem je pozdní akkad-

ština. Cindy a David Soferovi ze své sou-
kromé sbírky zapůjčili muzeu 103 tabulky, 
které jsou nejen nejstarším důkazem o pří-
tomnosti judských Židů deportovaných do 
Babylónie a usazených ve venkovských 
oblastech na jihu země, ale jsou i svědec-
tvím o jejich každodenním životě, práci 
a obchodní činnosti. Důležitým střediskem 
židovského života v jižní Babylónii bylo 
město Al Jahudaja (Město Židů), zkráceně 
též nazývané Al Jahudu (Město Jehuda). 
Stejně tak se nazývá Jeruzalém v Nebúkad-
nesarových letopisech. Jeho lokalizace, tak 
jako lokalizace dalších blízkých měst a ves-
nic, je nejasná. Avšak v tabulkách se nachá-
zejí tři názvy známých babylónských měst 
Nippuru, Karkary a Keše a ty napovídají, že 
Al-Jahudu se bude nacházet někde v trojú-
helníku tvořeného těmito jihobabylónskými 
městy, mezi řekami Eufratem a Tigridem. 
V textu tabulek se též objevuje řeka Kebar, 

která je známa z knihy proroka Ezechiela. 
Tabulky pocházejí z rodinného archivu 
zachycujícího život čtyř generací rodiny 
Samak-Jama (סמכיהו – Samachjáhú), jeho 
syna Rapa-Jama (רפאיהו – Refajáhú) a jeho 
ženy Japa-Jahu (יפיהו – Jafajáhú), jejich syna 
Ahiqama (אחיקם) a jeho synů Nir-Jama (נריהו 
– Nerijáhú), Hagaje (חגי), Jahu-Izziri (יהועזר 
– Jehoezer), Jahu-Šu (יהושע – Jehošua), 

a Jahu-Azza (יהועז – Jehoaz). Celá sbírka 
obsahuje přes dvě stě tabulek, z nichž 

44 pochází ze samotného Al-Ja-
hudu. Většina tabulek má svůj 
původ v sousedních městech, 
hlavně ale ve městě Bit-Našar. 
Některé tabulky dokumentují 
těsná rodinná pouta mezi členy 
rodiny žijícími v Al-Jahudu 
a jejich příbuznými, kteří žili 
v hlavním městě, v Babylónu. 
Rodinný archiv existoval sto 
let. Nejstarší v něm uloženou 
tabulkou z oblasti Al-Jahudu 
je tabulka pocházející z roku 
572 př. o. l., pouhých čtrnáct 
let po pádu Jeruzaléma, když 
ještě vládl Nebúkadnesar II. 
Nejmladší tabulka z Al-Ja-

hudu pochází z roku 477 př. o. 
l., z devátého roku vlády per-

ského krále Xerxa, biblického 
Achašvéroše. Tato skutečnost nám 

napovídá, že židovští obyvatelé oblasti 
Al-Jahudu se rozhodli v Babylónii zůstat 
a nevyužít možnosti návratu do své histo-
rické vlasti, kterou jim skýtal Kýrův edikt 
z roku 538 př. o. l.

Tabulky vydávají ve své většině svědec-
tví o hospodářských vztazích mezi obyvateli 
Al-Jahudu (Města Jehuda) a sousedních 
měst a vesnic obývaných rodinami deporto-
vaných Židů z Judska a jejich potomky. Nyní 
se podívejme na několik přikladů:

Tabulka č. 1 je písemným stvrzením 
slibu přivést písaře. Ben Gida se zavazuje 
přivést písaře. Ti, kdo ho tímto úkolem, 
pověřili jsou Nergal-Idin a Nabu-Zer-Ukin. 
Tabulka pochází z Města Židů a byla napsána 
20. nisanu, třiatřicátého roku vlády Nebúka-
dnesara II. (572 př. o. l.). viz obr. tabulky č. 1

V měsíci sivanu, ...posel Ben Gida při-
vede písaře pro Nergala-Idinu a Nabu-Zer- ➤

Červenec–Srpen 20158

Klínopisná tabulka č. 1

U řek babylónských, 
tam jsme sedávali
s pláčem... (Žalm 137)
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Kultura a konflikt: Izolyatsia v exilu

exil

Ukinu. Když ho v měsíci sivanu nepřivede, 
zaplatí dva kory ječmene... Nergalu-Idinu 
a Nabu-Zer-Ukinu. Svědci: Tuv-Šalamu, syn 
Ach-Abi (Tov-Šalem ben Achab), Azar-Jama, 
syn Jechu-Kulu (Azarjáhú ben Jehúkol), 
Achi-Lumur, syn Balasu. Písař: Nabu-Naid, 
syn Nabu-Zer-Ikiša. Město Židů, 20. dne 
nisanu, 33. roku Nebúkadnesara, krále 
Babylónu.
Tabulka č. 4 je dlužním úpisem na ječ-
men. Dlužník: Cidki-Jama, syn Šelimu 
(Cidkijáhú ben Šelim). Věřitel: Jahu-Šar-
Ucur ben Nuba. Tabulka pochází z Města 
Jehuda a byla napsána 16. kislevu, šestého 

roku vlády Nabonida, krále Babylónu. (550 
př. o. l.).

7 korů, 2 efy, 3 sea ječmene Jachu-Šar-
Ucura, syna Nuba na hlavu Cidki-Jama, 
syna Šelimu. Zaplatí v měsíci sivanu v bráně 
skladu: Za každý kor – efu (20% úrok, 
pětinu). Za ječmen, který byl dán v zrnech, 
v čerstvých jeho zrnech zaplatí. Svědci: Atal-
Jama, syn Uchli-Jama (Ataljáhú ben Uchli-
jáhú), Azara-Jama, syn Iši-Jama (Azarjáhú 
ben Išijáhú), Nabu-Šilim, syn Bel-Nacir 
a písař Nabu-Nacir, syn Nabu-Zer-Ikiše. 
Město Jehuda, 16. kislevu, šestého roku 
vlády Nabonida, krále Babylónu.

Tabulka č. 10 je taktéž dlužním úpisem 
na ječmen. Dlužník: Šalamu-Jama, syn 
Nadab-Jama (Šlomijáhú ben Nadavjáhú). 
Věřitel: Gumalu, syn Bichamie. Tabulka 
pochází z Al-Jahudu (Města Jehuda) a byla 
napsána 23. tevetu, šestého roku vlády baby-
lónského krále Nabonida (550 př. o. l.).

13 korů ječmene Gumala, syna Bichamie 
na hlavu Šalamu-Jamy, syna Nadab-Jamy. 
V měsíci sivanu zaplatí za ječmen základní 
sumu (bez úroků) ve vesnici Adabulu. Ruči-
telem platby za ječmen je Dala-Jama, syn 
Ilišu (Dalajáhú ben Elišu). Svědci: Šichin-
Jama, syn Ilišu (Šichinjáhú ben Elišu), 
Balatu, syn Nabu-Nacira. Písař: Nabu-Na-
cir, syn Nabu-Zer-Ikiša. Město Jehuda, 23. 
dne měsíce tevet, šestého roku Nabonida, 
krále Babylónu. (Kor odpovídá 216 nebo 
248,8 litrům, efa odpovídá 1/10 koru, sea 
odpovídá 8,3 litrům).

K výstavě byl vydán vynikající katalog, 
z něhož jsou výše použité fotografie.

Tato jedinečná výstava seznamuje ná-
vštěvníky s počátkem židovského osídlení 
Babylónie. O osm devět set let později po-
tomci do Babylónie přesídlených Židů pro-
slaví tuto zemi věhlasnými ješivami v Suře 
a Pumbeditě a taktéž sepsáním Talmudu, 
který se dodnes nazývá babylónským.

◗ Rabín Daniel Mayer

Tamuz–Av 5775

➤

Centrum současného umění DOX představuje v informační výsta-
vě s názvem Kultura a konflikt: Izolyatsia v exilu příběh nezávis-

lé kulturní nadace Izolyatsia zmítané konfliktem na východní 
Ukrajině. Sídlo nadace v Doněcku je již rok okupováno představiteli 
„Doněcké lidové republiky“ a její tým dočasně působí v Kyjevě.

Dne 9. června 2014 obsadili nezávislé kulturní centrum Izolyatsia 
představitelé samozvané Doněcké lidové republiky. Kanceláře, gale-
rie a umělecké prostory nadace byly v průběhu následujících měsíců 
vyrabovány a zdemolovány a jsou v současnosti využívány jako 
skladiště zbraní, vojenský výcvikový tábor a věznice, kde probíhají 
výslechy a mučení.

Výstava představí videorozhovory ruských reportérů s mladými 
lidmi z Doněcku, s civilisty, kteří byli drženi zástupci „DLR“ v sídle 
nadace, ale i rozhovory s velitelem vojenského tábora a dalšími pří-
slušníky milice.

Součástí výstavy je také dílo doněckého umělce Serhije Zacha-
rova, který během konfliktu v Doněcku vytvořil sérii karikatur hlav-
ních představitelů Doněcké lidové republiky. Navzdory nařízenému 
zákazu vycházení svá díla na protest rozmístil po městě. Do měsíce 
Zacharova zadržela hlídka „DLR“ a umělec strávil měsíc ve vězení 
„DLR“, kde byl surově bit a mučen. 

Doprovodný program i samotná výstava mají za cíl upozornit na 
příběh kulturní nadace Izolyatsia a současně vyvolat diskuzi na téma 
úlohy umění, umělce i uměleckých institucí v době konfliktu.

IZOLYATSIA je nevládní umělecká na dace, kterou založila Lubov 
Michailova v roce 2010 v ukrajinském Doněcku na místě bývalé 
továrny na izolační techniku. Posláním tohoto multidisciplinárního 
kulturního centra je uchovávat odkaz industriálního dědictví a reali-
zovat kulturní program s důrazem na tři typy aktivit: pomáhá rozvíjet 

místní komunity prostřednictvím site-specific uměleckých projektů, 
vytváří vzdělávací programy a podporuje kreativní průmysl. Během 
posledních pěti let centrum zorganizovalo přes třicet rozsáhlých pro-
jektů a řadu vzdělávacích a společenských akcí.
Výstava bude pro veřejnost otevřena v Centru současného umění 
DOX do 20. 7. 2015. Centrum současného umění DOX, Poupě-
tova 1, 170 00, Praha 7. Otevírací doba: po 10–18 h, út zavřeno, st 
a pá 11–19 h, čt 11–21 h (kavárna do 22), so–ne 10–18 h. Prostory 
centra DOX jsou bezbariérové.

www.dox.cz

foto: DOX – Jan Slavík
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Výstava v DOXu upozorňuje na příběh okupované galerie v Doněcku

Mapka židovského osídlení v Babylónii
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Stala se izraelskou národní hrdin-
kou. Bývá přirovnávána k Janě 
z Arku. CHANA SENEŠ (1921–1944) 
nepochybně projevila v boji proti 
nacismu mimořádnou statečnost. 
Současně se jednalo o neobyčejně 
inteligentní a citlivou mladou ženu 
s výrazným literárním talentem. 
O tom kromě vzpomínek lidí, kteří ji 
znali, svědčí její deník, básně 
i dopisy rodině a přátelům.

Toho červnového rána roku 1944 mají 
Chana a její tři společníci po přechodu 

maďarských hranic a následném celonočním 
pochodu konečně na dohled městečko 
Muraszombat. Dohodnou se, že teď bude 
lepší se rozdělit. Pétér Kallós a Sándor 
Fleischmann, oba z maďarského židovského 
odboje, půjdou do městečka a kontaktují tam 
své přátele, kteří mohou jim všem opatřit 
propustky do Budapešti. Druhá dvojice, 
Chana a francouzský odbojář Jacques 
Tissandier, na ně počká v nedalekém lese. 
Potom hodiny plynou a Fleischmann 
s Kallósem se nevracejí. Chana a Tissandier 
už nevydrží čekat a vydávají se směrem 
k cestě. Vtom strnou, když nedaleko spatří 
četníky. Brzy nato zjišťují, že jsou obklíčeni. 
Ještě stihnou narychlo zahrabat do země 
části Chanina rádiového vysílače, které mají 
u sebe. Netuší, že četníci zastavili Kallóse 
a Fleischmanna na cestě do městečka, Kallós 
zpanikařil a zastřelil se. Při prohlídce u něj 
našli sluchátka k Chaninu vysílači. Fleisch-
manna poté odvezli na policejní velitelství 
ve městě Szombathely, kde byl při výslechu 
brutálně zbit. Do Szombathely jsou po zadr-
žení převezeni i Chana s Tissandierem. 
Mezitím četníci v lese nacházejí zahrabané 
části vysílače. Chanu na policejním velitel-
ství tvrdě vyslýchají, ale ona jim nevyzradí 
ani kód k vysílači ani nic jiného kromě 
svého jména. Při výslechu ji bijí tak surově, 
že jí vyrazí zub a způsobí množství podlitin. 
Poté se Chana ocitá s ozbrojeným doprovo-
dem ve vlaku mířícím do Budapešti.

Z Budapešti do Palestiny
Právě v Budapešti spatřila Chana Seneš 

(maď. Szenes Anna) poprvé světlo světa. 
Narodila se dne 17. července 1921 do 
zámožné židovské rodiny Bély Seneše a jeho 
ženy Katariny. Manželé Senešovi byli asimi-
lovaní Židé, kteří se sice hlásili k židovství, 
ale jejich vztah k judaismu byl velmi vlažný. 

Chanin otec Béla, úspěšný novinář, spisova-
tel a dramatik, známý zejména jako autor 
komedií, od dětství trpěl srdeční chorobou 
a tušil, že už mu moc času nezbývá. Svým 
dvěma dětem, Chaně a o rok staršímu Gio-
rovi, se hodně věnoval. Děti nejvíce milovaly 
jejich společná rána, kdy za tatínkem přišli 
do ložnice a on jim vyprávěl různé příběhy. 

Zemřel ve věku pouhých třiceti tří let v roce 
1927. Tehdy šestiletou Chanu ztráta otce, 
kterého zbožňovala, velmi zasáhla. Nicméně 
i nadále vyrůstala v harmonickém rodinném 
prostředí a v materiálním dostatku. Kromě 
matky a bratra měla Chana velmi blízký 
vztah i k babičce z matčiny strany Josefině 
zvané Fini Mama, která s nimi bydlela.

Ve školní uniformě, rok 1937.

➤
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Ať nikdy neskončí 
modlitba člověka
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Ve škole Chana od začátku vynikala 
a dosti brzy si začala vydělávat své první 
peníze doučováním jiných dětí. Vášnivě 
ráda četla, často chodila do divadla, milovala 
koncerty klasické hudby a později se ráda 
účastnila i tanečních zábav. Věnovala se také 
hře na klavír a sportu, zejména plavání, 
tenisu a bruslení. Čím dál významnější roli 
v Chanině životě zaujímalo psaní. Básně 
začala psát už ve věku kolem sedmi let. 
O něco později vydávala spolu s bratrem 
Giorou noviny pro děti, za které zájemci 
platili čokoládou. Ve třinácti letech si začala 
psát deník, v jehož psaní potom pokračovala 
dalších deset let, až do odchodu na svou 
misi. Opakovaně deníku svěřila své přání 
stát se spisovatelkou. Měla pochybnosti, 
jestli k tomu má dost talentu, ale současně 
přiznávala, že by si bez psaní svůj život 
nedokázala představit.

Po dokončení základní školy začala 
Chana chodit na prestižní protestantskou 
dívčí střední školu, kde školné pro židovské 
dívky činilo trojnásobek školného pro dívky 
z protestantských rodin. Chaně však pro 
mimořádné studijní výsledky vedení školy 
snížilo školné alespoň na úroveň stanovenou 
pro katoličky. Ze školních aktivit mimo vyu-
čování byl Chaně nejmilejší literární spolek, 
kde mohla naplno projevit svou lásku ke 
knihám a k psaní. Na podzim roku 1937 byla 
ke své velké radosti zvolena do vedení 
spolku jako zástupkyně své třídy. Některé 
členky spolku však nesouhlasily s tím, aby 
tuto pozici zastávala Židovka. Proto byla 
nařízena opakovaná volba, v níž zvítězila 
křesťanská kandidátka. Toto střetnutí s anti-
semitismem Chanu hluboce ranilo. Literární 
spolek ji úplně přestal zajímat.

V Maďarsku byl již v roce 1920 stanoven 
numerus clausus pro podíl Židů na univerzi-

tách. K tomu byla na začátku roku 1938 
přijata první série protižidovských zákonů, 
kterými byly stanoveny kvóty pro podíl Židů 
ve vybraných profesích. Proto se Chanin 
bratr Giora rozhodl pro studium textilní 
výroby ve francouzském Lyonu, a matka ho 
v tom podpořila. Chana se v té době nadchla 
pro myšlenky sionismu, což dalo jejímu 
životu zcela nový směr. Dne 27. října 1938 si 
zapsala do deníku: „Nevím, jestli jsem již 
zmínila, že se ze mne stala sionistka. (…) 
Znamená to pro mne, že teď vědomě a silně 
cítím, že jsem Židovka a jsem na to hrdá.“ 
Stala se členkou mládežnické sionistické 
organizace a začala se učit hebrejsky. Ještě 
během podzimu dospěla k rozhodnutí, že 
příští rok po maturitě odejde do Palestiny. 
Opatrně sdělila své rozhodnutí matce. Ta se 
s ním smiřovala velmi těžko. Giora odešel 

do Francie a v předchozím roce postihla 
rodinu velká ztráta, když zemřela babička 
Fini Mama. A teď by měla odejít i její 
Anikó? Ale současně Katarina Seneš viděla, 
jak antisemitismus v Maďarsku sílí, a proto 
dala Chaně k odjezdu do Palestiny své svo-
lení. Chana si podala přihlášku na dívčí 

zemědělskou školu v Nahalalu, s předsta-
vou, že po jejím dokončení bude žít v kibucu. 
Když se matka divila, proč se nepřihlásí 
raději na Hebrejskou univerzitu, Chana jí 
odvětila, že v Palestině už je příliš mnoho 
intelektuálů a teď jsou potřeba pracující, 
kteří pomohou zemi vybudovat.

Přestože se Chana plně soustředila na 
svou cestu do Palestiny a všechno ostatní šlo 
stranou, odmaturovala s vyznamenáním. 
Brzy poté jí k její velké radosti přišlo vyro-
zumění, že na zemědělskou školu byla při-
jata. Během léta navštívila spolu s matkou 
bratra Gioru v Lyonu a také se trochu připra-
vovala na budoucí život v Palestině, když 
u příbuzných na venkově pracovala venku 
na zahradě. Začátek druhé světové války, 
která vypukla 1. září, naštěstí Chaninu cestu 
do Palestiny nezmařil. Navečer 13. září 1939 
se rozloučila s rodinou a nejbližšími přáteli 
a z budapešťského nádraží Keleti se vydala 
vstříc novému životu.

V Palestině
Po pětidenní plavbě z rumunské Kon-

stance dorazila Chana do palestinské Haify. 
První dojmy po příjezdu shrnula ve svém 
deníku slovy: „Konečně jsem doma v zemi 
izraelské.“ Se studiem v Nahalalu byl spojen 
i výkon nejrůznějších prací v domácnosti 
a v zemědělství. Chana sice nebyla z domova 
na manuální práci zvyklá, ale počáteční 
obtíže brzy překonala. Ve škole patřila k nej-
lepším studentkám a jako svoji specializaci 
si zvolila chov drůbeže. Volný čas ráda vyu-
žívala k cestování po Palestině. Tamější kra-
jinu, tolik odlišnou od evropské krajiny, 
kterou do té doby znala, si zamilovala. Školu 
dokončila s vyznamenáním v září roku 1941 
a v prosinci téhož roku se stala členkou 
kibucu Sdot Jam, tehdy teprve budovaného 
na břehu moře poblíž ruin antického města 
Caesarea.

S bratrem Giorou asi v roce 1933.

Na pobřeží u kibucu Sdot Jam.

➤

➤

Šťastná zápalka
Šťastná zápalka, která shořela, 

ale zapálila plameny.
Šťastný plamen, který hořel 

ukrytý v srdcích.
Šťastná srdce, která uměla 

ztichnout se ctí.
Šťastná zápalka, která shořela, 

ale zapálila plameny.
Jugoslávie, 2. května 1944
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V kibucu Chana dělala všechno možné, 
od práce v kuchyni a v prádelně přes péči 
o drůbež a spravování rybářských sítí až po 
držení stráže. I když nikdy vážně nezapo-
chybovala o správnosti svého rozhodnutí stát 
se kibucnicí, občas si přiznala, že ji takové 
práce úplně neuspokojují. Jednou si do 
deníku poznamenala: „Devět hodin denně 
stojím a peru prádlo a ptám se sama sebe, 
jestli je to opravdu všechno, čím můžu při-
spět.“ Psaní zůstávalo i v kibucu Chaninou 
vášní. Kromě deníkových zápisků a dopisů 
psala básně a pustila se také do psaní diva-
delní hry o životě v kibucu. Mezi ostatními 
kibucníky byla Chana oblíbená a neměla 
nouzi ani o nápadníky. S žádným z nich ale 
vztah nenavázala. Jednou se svěřila svému 
deníku, že by bylo hezké, kdyby milovala 
někoho, kdo by zase miloval ji. Občas měla 
pochybnosti, jestli dělá dobře, když pořád 
čeká na „toho pravého“, a zda není příliš 
náročná. V kibucu neměla ani žádné opravdu 
blízké přátele, a cítila se tak stále více sama.

Během roku 1942 začaly pronikat do 
Palestiny zprávy o masovém zabíjení evrop-
ských Židů. V Maďarsku, které bylo spojen-
cem nacistického Německa, byli Židé v té 
době ještě deportací a zabíjení většinou ušet-
řeni, ale postupně přijímané protižidovské 
zákony jejich situaci stále zhoršovaly. Chanu 
zprávy o utrpení Židů, které se dovídala, 
velmi skličovaly. Také byla roztrpčená 
z toho, že kvůli Bílé knize, kterou Britové 
zejména z obav před arabskými nepokoji 
stanovili velmi nízké imigrační kvóty, se její 
matka a bratr stejně jako spousty dalších 
Židů nemohou legálně vystěhovat do Pales-
tiny. O své blízké se stále více strachovala. 
Začaly ji trýznit pochybnosti, zda od ní 
nebylo sobecké, že kvůli své touze žít 
v Palestině matku opustila. Až si dne 8. 
ledna 1943 do deníku zapsala: „Náhle mne 
napadla myšlenka odjet do Maďarska. 
Cítím, že tam v tyto dny musím být, abych 

pomohla organizovat aliju mládeže a abych 
odtamtud dostala maminku.“

Chana netušila, že v té době se již rodil 
projekt výsadkářské mise do vybraných 
zemí střední Evropy a Balkánu včetně 
Maďarska. Tato mise, kterou organizovaly 
britské zpravodajské služby ve spolupráci 
s britskou armádou a Haganou, podzemní 
židovskou armádou v Palestině, měla dvojí 
účel. Předpokládalo se, že účastníci mise 
budou vysazeni za nepřátelskými liniemi, 
aby pátrali po sestřelených spojeneckých 
pilotech a plnili pro Brity různé zpravodaj-
ské úkoly. Současně byla mise zaměřena na 
pomoc Židům. Členové mise měli za úkol 
kontaktovat místní židovské komunity, 
pomoci již existujícímu židovskému odboji 
nebo židovský odboj zorganizovat a hledat 
možnosti, jak místní Židy zachránit. Kon-
cem února 1943 Chanu navštívil Jona Rozen 
z kibucu Ma‘agan, který byl příslušníkem 
Hagany, a zeptal se jí, zda by se nechtěla této 
mise zúčastnit. A Chana mu odpověděla, že 
je naprosto připravena.

Mise
V červnu 1943 Chana úspěšně prošla 

náročným výběrovým řízením. Ze 110 
vybraných uchazečů se nakonec mise z růz-
ných důvodů zúčastnilo jen třicet dva, z toho 
tři ženy. Kromě Chany se jednalo o Suriku 
Braverman původem z Rumunska a Chavivu 
Reik pocházející ze Slovenska. Sedm účast-
níků mise se již nevrátilo. Žádná podobná 
mise se předtím ani potom neuskutečnila.

Na podzim Chana absolvovala v Pales-
tině nejprve kurz určený pro budoucí operá-
tory rádiového vysílače a spojaře. Následo-
val výsadkářský výcvik, jehož součástí byl 
nejen nácvik seskoku padákem, ale i výuka 
juda a zacházení s různými palnými i ruč-
ními zbraněmi. Chana se stala příslušnicí 
britské armády a získala krycí jméno Hagar. 
Členové mise byli rozděleni do skupin podle 
cílových zemí. Chana byla vzhledem ke 
svému původu zařazena do skupiny, jejímž 
cílem bylo Maďarsko. Když parašutisté 
z této skupiny Joel Palgi a Reuven Dafni 
později na Chanu vzpomínali, shodli se na 

tom, že pro její nesmírné odhodlání a tvrdo-
hlavost nebylo vždy jednoduché s ní vyjít. 
Reuven Dafni vzpomínal: „Nikdo z nás 
nebyl výjimečný – snad kromě Chany. Byla 
jiná… duchovně založená dívka vedená 
skoro až mysticismem. Snad by se dalo říci, 
že měla charisma. Byla odvážná, nebojácná, 
tvrdohlavá.“ Při jiné příležitosti o Chaně 
řekl: „Neměl jsem ji rád.“ A po pauze dodal: 
„Obdivoval jsem ji.“

Než Chana odjela do Egypta na poslední 
část výcviku zaměřenou na infiltraci, sabo-
táže a špionáž, vrátila se ještě nakrátko do 
kibucu. Její poslední zápisek do deníku je 
z 11. ledna 1944, kdy si poznamenala: 
„Tento týden odjíždím do Egypta. Jsem 

voják… Chci věřit tomu, že vše, co jsem udě-
lala a co udělám, je správné. Zbytek ukáže 
až čas.“ Před odjezdem svůj deník i veškeré 
své další literární dílo zamkla do kufru, který 
svěřila jedné ze svých kamarádek do doby, 
než se vrátí. Nečekaně se jí ještě poštěstilo 
setkat se s bratrem Giorou. Dne 2. února 
1944, kdy měla se svou skupinou odjet do 
Egypta, se dozvěděla, že Giora, kterému se 
podařilo utéct přes Pyreneje do Španělska, 
připlul do Palestiny a poté byl zadržen 
a umístěn v internačním táboře Atlit. Chaně 
se podařilo domluvit jednodenní odklad 
odjezdu a zařídit pro bratra na několik hodin 
propustku. Při jejich setkání předala Giorovi 
dopis, který mu již dříve napsala, ale nepo-
slala. V dopise mimo jiné stálo: „Pouštím se 
do něčeho nového. Možná je to bláznovství. 
Možná je to skvělé. Možná je to nebezpečné. 
(…) Říkám si, pochopíš to? Uvěříš, že šlo 
o víc než o dětskou touhu po dobrodružství či 
mladickou romantičnost? Jsou chvíle, kdy je 
člověk povinován něco udělat dokonce i za 
cenu vlastního života.“

Začátkem března získaly britské zpravo-
dajské služby informace o tom, že se schy-
luje k německé okupaci Maďarska, jehož ➤

➤
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Památník Chany Seneš v Budapešti.

Jsou hvězdy, jejichž záře je vidět 
na Zemi, 

i když dávno vyhasly. 
Jsou lidé, jejichž krása stále 

osvětluje svět,
i když už nejsou mezi živými. 
Tato světla jsou obzvláště jasná,
když noc je temná.
Osvětlují cestu celému lidstvu.

(nedatováno)

S bratrem Giorou těsně před odjezdem do Egypta, 
2. února 1944.

Maskil_cerven_2015.indd   12 2.7.15   10:47



osobnost

Tamuz–Av 5775

představitelé tajně jednali se Spojenci o pří-
měří. Proto bylo rozhodnuto, že Chanina 
výsadkářská skupina oproti původnímu 
plánu neseskočí nad Maďarskem, ale nad 
Jugoslávií. K výsadku došlo 14. března. 
Chana a další parašutisté z její skupiny Aba 
Berdičev, Jona Rozen a Reuven Dafni se 
přidali k Titovým partyzánům. Dne 
19. března 1944 Němci skutečně Maďarsko 
obsadili. Zpráva o okupaci Chanu zdrtila. 
Bylo jasné, že podmínky pro uskutečnění 
mise jsou teď velice nepříznivé. Chana pře-
dávala prostřednictvím rádiového vysílače 
Britům informace o aktivitách německé 
armády, které se dozvídala od partyzánů, ale 
tato činnost ji neuspokojovala. Byla odhod-
laná dostat se do Maďarska a pokusit se misi 
dokončit, i když jí ostatní tento plán roz-
mlouvali jako příliš riskantní. Jen Joel Palgi 
a Perec Goldstein, kteří se ke skupině připo-
jili v květnu, se také rozhodli do Maďarska 
pokračovat. Domluvili se s Chanou, že 
půjdou raději každý jinou trasou a setkají se 
v Budapešti. Dne 9. června 1944 se Chana 
v doprovodu Pétera Kallóse a Sándora 
Fleischmana z maďarského židovského 
odboje a Jacquese Tissandiera z francouz-
ského odboje vydala směrem k maďarským 
hranicím.

Konec
Poté, co byla Chana krátce po přechodu 

maďarských hranic zatčena a převezena do 
Budapešti, strávila nejprve několik dní na 
vojenském velitelství, kde ji znovu vyslý-
chali. Když vyšetřovatelé viděli, že stále 
odmítá vypovídat, nechali zatknout a před-

vést k výslechu její matku. Vyptávali se jí na 
děti a nakonec jí sdělili, že její dcera je ve 
vedlejší místnosti. Poté Chanu přivedli. 
Vrhla se matce do náruče a prosila o odpuš-
tění. Matka byla v naprostém šoku, protože 
neměla nejmenší tušení o tom, že se Chana 
chystá do Maďarska, a navíc viděla, jak zbě-
dovaně teď vypadá. Odmítla požadavek 
vyšetřovatelů, aby se snažila Chanu přimět 
vypovídat. Po výslechu byla sice propuštěna, 
ale zakrátko ji znovu zatkli a převezli do 
věznice gestapa, kam byla mezitím převe-
zena i Chana. Nedlouho po svém uvěznění 
napsala Chana svou poslední báseň, která 
končí verši:

V červenci by mi bylo dvacet tři. 
Hrála jsem o to, na čem nejvíc záleží.
Kostky byly vrženy. Prohrála jsem.
Svých třiadvacátých narozenin se Chana 

dožila. Následovaly krátce poté, co nová 
maďarská vláda zastavila deportace Židů. 
Předtím bylo během pouhých osmi týdnů 
okolo 425 000 maďarských Židů ze všech 
oblastí Maďarska kromě Budapešti deporto-
váno do Osvětimi, kde byla většina z nich 
hned po příjezdu poslána do plynových 
komor.

Chaniny dny ve věznici plynuly celkem 
poklidně. Už ji nemučili a výslechy dokonce 
téměř ustaly, i když vyšetřovatelům nic 
nevyzradila. Cela její matky se nacházela 
naproti přes dvůr a mohly tak spolu komuni-
kovat skrz okno. Občas se jim poštěstilo se 
setkat. Chana se ve vězení setkala i s Joelem 
Palgim, který se sice spolu s Perecem Gold-
steinem dostal až do Budapešti, ale poté byl 
zatčen. Válku přežil, zatímco Perec Gold-
stein zahynul.

Začátkem září předalo gestapo Chanin 
případ maďarským úřadům. Chana byla 
obžalována z vlastizrady a čekal ji soudní 
proces. Krátce nato propustili z vězení její 
matku. Ta v následujících týdnech většinu 

času strávila tím, že sháněla advokáta, který 
by její dceru u soudu obhajoval. Šance na to, 
že by soudní proces přeci jen nemusel 
dopadnout pro Chanu úplně nejhůř, velmi 
poklesly poté, co dne 15. října 1944 došlo 
k převratu podporovanému Němci, kterým 
se v Maďarsku dostala k moci fašistická 
strana Šípové kříže v čele s Ferencem Szalá-
sim. Regent Miklós Horthy, který se chystal 
uzavřít příměří se Sovětským svazem, abdi-
koval a byl internován. S nástupem Šípo-
vých křížů začaly budapešťským Židům, 
jejichž počet činil téměř 200 000, zlé časy. 
Desetitisíce z nich byly zabity přímo ve 
městě nebo zahynuly při pochodech smrti.

Soudní proces se konal 28. října. I když 
Chanu zastupoval advokát, dostala příleži-
tost sama promluvit na svou obhajobu. Pro 
vynesení rozsudku byl stanoven odklad. 
Avšak ještě předtím, než soud rozhodl, naří-
dil vojenský prokurátor Simon, aby Chana 
byla popravena. Ráno 7. listopadu 1944 se 
tak Chana dozvěděla, že jí zbývá sotva 
hodina života. Její poslední přání setkat se 
s matkou bylo zamítnuto, a napsala tedy na 
lístek, který si potom zastrčila do kapsy 
sukně, pro matku krátký vzkaz:

Moje nejdražší maminko, 
nevím, co říci. 
Jen dvě věci:
Miliónkrát děkuji.
Odpusť mi, jestli můžeš.
Dobře víš, proč není třeba slov.
S bezmeznou láskou,
Tvoje dcera.

Poté
Kdosi Chanu pohřbil na židovském hřbi-

tově v Budapešti. V roce 1950 byly její 
ostatky převezeny do Izraele. Tam byla 
s  nejvyššími státními poctami pohřbena na 
národním vojenském hřbitově na Herzlově 
hoře v Jeruzalémě.

Chanina matka Katarina přežila řádění 
Šípových křížů i pochod smrti a po válce se 
přestěhovala za svým synem Giorou do Izra-
ele. Zbytek svého života zasvětila péči 
o Chanin odkaz. Zemřela v roce 1992 ve 
věku 96 let. Giora Seneš zemřel jen o tři 
roky později. V současné sobě spravují Cha-
nin odkaz jeho synové David a Eitan.

Když v kibucu Sdot Jam zjistili, že se 
Chana nevrátí, otevřeli kufr, který v kibucu 
zanechala. Její deník byl poprvé vydán 
v roce 1946. Sešit, do kterého psala své 
básně, obsahoval i její dnes asi nejznámější 
báseň Procházka do Caesareje, napsanou 
v roce 1942 a později zhudebněnou pod 
názvem Eli, Eli (Bože můj, bože můj).

Bože můj,
ať nikdy neskončí, 
písek a moře, 
šumění vody,
třpyt oblohy,
modlitba člověka.

◗ Hana Nenutilová, foto: Wikipedia

➤
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Hrob Chany Seneš v Jeruzalémě na vojenském hřbi-
tově na Har Herzl.

Poštovní známka vydaná na počest účastníků mise 
v roce 1955.
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POMŮCKA: VIAJE, IČO, ALMA, ALEK, 
ZARA, TAO, HERA, RIAS

ČS. VIETNA-
MISTA

MĚSÍC 
(ZAST.)

CITO-
SLOVCE 
(...VAVOJ)

ZN. POKR-
MOVÉHO 
TUKU

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

NALÉVAT
TRNOV-
NÍKY

PÁR
PŘEDLOŽ-
KA

POSTAVA 
Z PÍSNĚ 
PÍSNÍ

DOMÁCKY 
EMANUEL

REINKAR-
NACE 
(HEBR.)

NAHOTA
MPZ IZRAELE 
/ 2. DÍL 
TAJENKY

EZECHIELOVA 
DCERA / 
KOLO (ZAST.)

NEŠAMA / 
CHEM. ZN. 
KYSLÍKU

SÍDLO POS-
LEDNÍ ČES-
KÉ JEŠIVY 

DOVED-
NOST / 
ZMÍRNĚTE

INTERNA-
TIONAL 
BUSINESS 
ZONE

VYRÝVANÁ / 
SVÁTEČNÍ 
MODLITEBNÍ 
KNIHY

UNIVERZITNÍ 
SÁL / 3. ČÁST 
TAJENKY

CÍTÍ PŘÍ- 
CHYLNOST

LADINO 
"DUŠE" / 
CHEM. ZN. 
RADONU

RUDÁ 
PLANETA

ZKR. TĚLO-
CVIČ. JEDNO-
TA / KŘESŤ. 
LETOPOČET

ZABLOKOVÁ-
NÍ (INTER-
NET) / MPZ 
RUSKA

GRANT. AGEN-
TURA ČR 
(ZKR.) / ŠPAT-
NÝ MALÍŘ

ZKR. OBCH. 
AKADEMIE / 
VONNÉ 
KOŘENÍ

RABÍN PÍŠÍCÍ 
PRO MASKIL 
(7. P.) / DOM. 
LUDMILA

VYTÁH-
NOUT 
ZBRAŇ

KRALICKÝ 
PŘEKLAD 
"IŠA"

OPAK TEPLA / 
MANŽELA 
JEZÁBEL 
(2. PÁD)

HEBR. Ž. 
JMÉNO / 
KOČOVNÝ 
NÁJEZDNÍK

HL. POSTAVA 
ROMÁNU 
ČERNÁ 
SKŘÍŇKA

BIBL. ZASVĚ-
CENEC / 
ŘÍM. 5

ZKR. 
HUDEBNÍ 
VÝCHOVA / 
ŘÍM. 50

HUD. SKUPI-
NA TELEFON 
TEL AVIV / 
SPORT. OBUV

POSLEDNÍ 
PÍSMENO 
ANGL. 
ABECEDY

1. DÍL TAJEN-
KY / LADINO 
"CESTA"

CHEM. ZN. 
SÍRY / 
ROZHLASOVÁ
STANICE

HEBR. "PRA-
OTCOVÉ"

ZN. ODĚVŮ / 
IZR. UNIVER-
ZITA BAR...

NOVOLUNNÍ JEDNOTKA
TLAKU / 7. PÁD 

JMÉNA EMA

ZKR. RHODE 
ISLAND / 
RAKOUSKO-
-UHER. ZKR.

STROJ NA 
ZPRACOVÁ-
NÍ OLIV

ŘÍM. 1 / 
HEBR. "TY" 
(M.)

ABY / CITO-
SLOVCE ZA-
VÝSKNUTÍ

BUSINESS 
ENGLISH / 
VRCH. RABÍN 
TEL AVIVU

RITUÁLNÍ 
TŘÁSNĚ / 
KEC

ACHABOVA 
DCERA / 
OSOBNÍ 
ZÁJMENO

MALÁ LAMPA 
/ HAŠLEROVY 
INICIÁLY

SMĚROVÁ 
PŘEDLOŽKA

ČÁST VOZU

ČÍNSKÝ FILO-
SOF. POJEM / 
PŘEPIS 
PÍSMENE TET

VL. JMÉNO 
ZEMSKÉHO 
RABÍNA / 
SPOJKA

1. PÍSMENO 
PŘÍJM. BR-
NĚN. RABÍNA 
/ ZKR. RABÍN

INIC. ŘEDITE-
LE LAUDER. 

ZN.
EULEROVA
ČÍSLA

ŠKOL / PŘEPIS 
PÍSMENE JOD

SOUČASNÝ 
IZRAELSKÝ 
PREMIÉR

SCHOVEJ

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, 
a to nejpozději do 31. 7. 2015. Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím čísle. Soutěží se o tři 
knihy z nakladatelství Garamond. Tajenka z minulého čísla zněla: „(Meine Kollegen, prominou, ale) 
v tomto autobuse vedu porody sám.“ Knihu Chavy Pressburger Deník mého bratra z nakladatelství Trigon zís-
kávají: Hana Hanáková, Július Slanina a Milena Veselá. Výhercům gratulujeme.

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA: V tajence tentokrát najdete židovské přísloví. 

Výzva Židovského muzea v Praze: Židovské muzeum v Praze v souvislosti s přípravou nové expozice ve Španělské synagoze 
hledá pamětníky, kteří by nám poskytli svědectví o Španělské synagoze či zdravotnickém zařízení v tehdejší Kelleyo-
 vě ulici. Budeme vděční, pokud se na nás obrátí každý, kdo (případně jeho rodina) před druhou světovou válkou například navštěvoval 
synagogu v Dušní, v období protektorátu pracoval nebo se pohyboval ve skladu, který zde vznikl, či pracoval nebo byl hospitalizován 
v přilehlé židovské nemocnici. Uvítáme i jakékoliv dokumenty a fotografie vztahující se ke jmenovaným tématům.
Prosím, kontaktujte kurátorku sbírky Rozhovory s pamětníky Pavlu Hermínu Neuner – pavla.neuner@jewishmuseum.cz, tel: 222 749 227.
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NÁŠ TIP:

Moderní judaika 
české výroby

Široký výběr mezuz, šábesových 
svícnů, sederových talířů, sou-

prav na kiduš, podnosů na 
Purim a Chanuku v bohatých 

motivech a barvách. 
Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

NÁŠ TIP:Cyklus varhanních koncertů 
v Jeruzalémské synagoze v roce 2015
Židovská obec v Praze letos pokračuje již třetím ročníkem varhanního 
koncertního cyklu v Jeruzalémské synagoze.

24. 6. 2015 – Jitka Chaloupková: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. G. Ritter, 
A. Dvořák, J. B. Foerster

29. 7. 2015 – Josef Rafaja: J. Pachelbel, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
V. Bellini, J. Alain, G. Litaize, P. Eben

12. 8. 2015 – Václav Uhlíř: G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart, J. K. Kuchař, 
A. Dvořák, B. A. Wiedermann, J. Strejc 

9. 9. 2015 – Vladimír Roubal: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
L. Böhrer, C. Franck

7. 10. 2015 – Václav Peter: J. Pachelbel, J. S. Bach, J. Zach, J. Fila, C. Franck

Koncerty se konají vždy od 18 h v Jeruzalémské synagoze (Jeruzalémská 7, Praha 1). 
Vstupné je dobrovolné. Cyklus koncertů se koná za finanční podpory Ministerstva 
kultury České republiky.
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názory

Výtvarná soutěž pro děti 

Roš ha-šana
Na podzim nás čeká nový židovský rok, Roš ha-šana 5776. Bejt Simcha vyhlašuje výtvarnou soutěž 

pro děti do 12 let (všichni starší už jsou samozřejmě dospělí…) o nejhezčí rošhašanové přání.
Tři nejkrásnější díla budou otištěna v novoročním čísle Maskilu a vystavena v prostorách Bejt Simcha 

a jejich autoři dostanou inspirativní odměnu. Všechna soutěžní díla budou po ukončení soutěže 
a následné výstavy uschována v archivu Bejt Simcha.

Soutěžit lze ve třech věkových kategoriích:
1. kategorie do 4 let • 2. kategorie do 8 let • 3. kategorie do 12 let

Mladí umělci si mohou zvolit libovolnou techniku, od obyčejné tužky po koláž, vystřihovánku 
nebo skládanku. Do soutěže přijímáme i fotografie nebo přání vytvořená ve výtvarných programech – 

ovšem musí být vytištěná na papíře.

Uzávěrka: 25. srpna 2015 (rozhoduje razítko pošty). Adresa: Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Kde vidíte hranice mezi kriti-
kou konkrétních politických 
kroků Státu Izrael a projevy 
antisemitismu?

Prof. Pavel Barša, politolog: Tato 
otázka je analogická otázce, jak rozpo-

znat rasově motivované činy. Když vyhodí číšník Roma z hospody 
s odůvodněním, že se tam chová nepřístojně, nemusí za tím být anti-
ciganismus, ale skutečně to, že se tam choval nepřístojně. Může za 
tím ovšem také být jiný důvod, který je sice nelegitimní, ale ne rasis-
tický – například to, že dotyčný Rom chodí za číšníkovou ženou. 
Podobně i obsahově stejná kritika Izraele může být v jednom případě 
výrazem antisemitismu, ve druhém výrazem politického přesvědčení 
a ve třetím třeba jen výrazem konformismu. O první případ se jedná 
tehdy, lze-li z toho, co a jak aktér říká a dělá (a to nejen ve chvíli, kdy 
formuluje danou kritiku), dovodit, že v kritizované izraelské politice 
vidí vtělení zlého Žida jako takového, tedy domnělé kolektivní 
esence, která údajně řídí chování všech individuálních Židů i státu, 
jenž se prohlašuje za židovský. Jen tehdy, stojí-li za kritikou Izraele 
taková záporná esencializace skutečných či domnělých Židů či 
židovských institucí, můžeme ji považovat za antisemitskou. To zna-
mená, že ani kritika, která se opírá o hyperbolické či démonizující 
zveličení kritizovaných rysů, a je z tohoto hlediska nepřijatelná, 
nemusí být výrazem antisemitismu. Může být například výrazem 
morálního rozhořčení, nedostatku srovnávacího smyslu či emocio-
nálního rozrušení dané chvíle (anebo kombinací všech tří faktorů). 
Pokud vím, ani bezpodmíneční obránci Izraele nepovažovali za anti-
semitu Ješajahu Leibowitze, přestože jeho označení fundamentalis-
tických osadníků Západního břehu napadajících Palestince za „jude-
o-nacisty“ bylo přehnané, nespravedlivé a démonizující (zatím jsem 
neslyšel, že by tito osadníci plánovali vyřešit „palestinskou otázku“ 
stejně extrémním způsobem, jakým nacisté „vyřešili“ tzv. „židov-
skou otázku“). Označoval-li někdo izraelské operace Lité olovo či 
Ochranné ostří za „holocaust v Gaze“, dopustil se podobně nepřes-
ného, zavádějícího a pro židovské obhájce Izraele urážlivého výroku. 
Abychom ho však mohli označit za antisemitu, museli bychom 
z kontextu tohoto výroku či z jiných jeho výroků nebo činů být 
schopni doložit, že vidí v těchto operacích jen další projev zlé a ostat-
nímu lidstvu nepřátelské povahy Židů jako takových. Pokud u něj 
takový předpoklad nenajdeme, můžeme odmítnout toto označení 
jako nepřijatelné, nikoliv však jeho nositele jako antisemitu.

RNDr. Mojmír Kallus, předseda Mezinárodního křesťanského 
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ): Antisemitismus je druh předsudku, 
proto za antisemitskou považuji takovou kritiku, která se neobtěžuje 
fakty, má předem jasno o vině, používá dvojí metr a vyžaduje od 

Izraele chování, které nevyžaduje od nikoho jiného. Zpravidla bývá 
takový postoj plodem určité ideologie, v níž hrají Židé negativní 
úlohu.

Zora Nováková, předsedkyně Společnosti křesťanů a Židů: Na 
otázku hranic je velmi těžké odpovědět. Zprvu to člověka nutí vyhra-
nit se na jednu stranu (rozdíl mezi kritikou politiky Izraele a antise-
mitismem není – jde o projev antisemitismu) nebo na stranu druhou 
(kritika konkrétních politických kroků určitého státu nemůže být 
považována za antisemitskou, byť jde o židovský stát). Jak už to však 
bývá, problém je hlubší a složitější. I když by se o historii a různých 
projevech antisemitismu dalo mluvit, žel, hodiny a hodiny, omezme 
definici pojmu jen na nejnutnější minimum. Po druhé světové válce 
se stal pojem antisemitismus takřka synonymem rasově podnícené 
zvrácené ideologie a vyvražďování, s kterými pochopitelně nechtěli 
být spojováni tzv. umírnění antisemité, kteří chtěli „jen“ kritizovat 
a hýřit předsudečnými nadávkami na adresu židovského obyvatel-
stva. Jde přitom o podobné nebezpečné podhoubí, ze kterého ideolo-
gie rasového antisemitismu postupně vznikla, a nemusíme připomí-
nat, kam až došla. Vznikem Státu Izrael se do jisté míry dal světu 
fackovací panák, dostatečně viditelný a kontroverzní, aby se do jeho 
kritiky vešly nebo se transformovaly jiné formy antisemitismu – ve 
smyslu „kdo chce psa bít, hůl (i psa) si vždy najde“.
Politiku Izraele však kritizují i Židé, a to jak v zemi Izrael samotné, 
tak v zahraničí. A bylo by bláhové se domnívat, že by snad tito lidé 
trpěli jakousi formou národní sebenenávisti. Právě naopak. Rovněž 
mnozí křesťanští teologové i řadoví členové církví, otevření židofi-
lové a obdivovatelé judaismu se opatrně odvažují nesouhlasit se 
současným směřování Netanjahuovy politiky – zpravidla však 
nechybí ani podotknutí druhé strany mince diskutovaného problému 
a zdůraznění konkrétního zaměření vyslovené kritiky.
Pomyslná hranice se tak klikatí někdy jasně, někdy méně zřetelně 
a rozděluje dvě skupiny lidí, kteří dělají totéž – kritizují, přesto však 
jejich postoje mají odlišné názorové východisko, adresáty i cíl. 
Jinými slovy, hranice neurčují nás, nýbrž my sami, každý a každá 
z nás má polohu těchto hranic ve svých rukou a zejména ve svých 
slovech.

Natasha Dudinski, filmařka československého původu, od 
roku 1994 žijící v Jeruzalémě: Určitě ne každý kritik izraelské poli-
tiky je antisemita, ba myslím si, že většina jich není. Když se člověk 
řítí do propasti, tak mu dobrý kamarád nepoví s úsměvem „běž si“, 
ale spíš mu vynadá, nebo alespoň řekne „neblbni!“. Izrael se prohla-
šuje za demokratickou a rozvinutou zemi, a tak se od něj očekává víc, 
a podle mě oprávněně, než od nedemokratických režimů. Ta hranice 
tedy spíše vede mezi těmi, kteří kritizují izraelskou vládní politiku, 
a těmi, kteří zpochybňují právo Izraele na existenci. ◗

Anketa
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Za nacistické okupace nesměli Židé 
navštěvovat žádná veřejná místa zábav 

nebo sportu. Ani do parku se nesmělo. My 
děti jsme byly také vyloučené z veřejných 
škol.

Zbývalo však jedno místo, kam jsme 
mohly chodit sportovat a hrát si, a to bylo 
hřiště sportovního klubu Hagibor. Gibor 
znamená v hebrejštině hrdina. A náš 
hrdina na tom hřišti byl Fredy Hirsch. 
Byl to židovský mladík, učitel sportu, 
který uprchl do Československa z Ně-
mecka. Fredy byl vedoucím na Hagib-
oru, organizoval hry a závody a my děti 
jsme ho obdivovaly a milovaly. Sám byl 
výborným atletem a učitelem, i když 
jsme se usmívaly nad jeho lámanou 
češtinou.

Jako všichni Židé byl i Fredy depor-
tován do Terezína. Také tam měl na sta-
rost mládež a díky jeho činnosti měly 
děti a mládež v ghettu o něco lepší pod-
mínky než dospělí.

Avšak v září 1943 byl i Fredy odeslán 
transportem „na východ”, tedy do Osvě-
timi. Díky jeho němčině a jeho odvaze 
se mu podařilo dosáhnout toho, že 
Lagerkommandant vyhradil jeden z tři-
ceti dvou dřevěných baráků jako denní 
útulek pro děti do 14 let. Získal také 
povolení zaměstnat děti ve věku 14 až 
16 let jako pomocné síly na tak zvaném 
dětském bloku.

Do „Rodinného tábora“ jsem přišla 
s rodiči v prosinci 1943. Bylo mi čtrnáct 
a půl a Fredy mě ještě s jedním chlap-
cem určil za „knihovnici“. Ne že by bylo 
zapotřebí dvou dětí pro těch několik málo 
knih, ale Fredy prostě vymýšlel úkol pro 
každého, aby nás ochránil před těžkou prací, 
kterou museli dělat dospělí.

O tom, že se v táboře chystala vzpoura, 
jsem nevěděla. Ota, jeden z učitelů na dět-
ském bloku a můj pozdější manžel, o tom 
však tehdy věděl, i takový detail, že členové 
povstání znali jen dva další. Znali toho, který 
jim povely předal a toho, komu je museli dát 
dál. Jestli byl Fredy mezi ně začleněn, si Ota 
nebyl jistý. Jisté je, že Fredy nosil na krku 
píšťalku, na kterou měl zapískat na znamení 
povstání.

K zapískání nedošlo. Fredy byl v hlubo-
kém spánku, když byl spolu s celým zářijo-
vým transportem odvezen do plynových 
komor.

Mnoho lidí i někteří historici tvrdí, že 
Fredy Hirsch spáchal sebevraždu. Nikdy 
jsem tomu nevěřila. Fredy nebyl člověk, 
který by se vyhnul zodpovědnosti útěkem do 
smrti. Naopak, měl silnou vůli a disciplínu, 
nebál se vzít na sebe těžké úkoly. Děti měl 
rád a pomáhal jim.

Až na jaře roku 1989 jsme se dozvěděli, 
jak Fredy Hirsch skutečně zemřel.

Ota B. Kraus, můj manžel, a Ruth Bondy-
ová byli pozváni jako delegáti z Izraele na 
symposium, které se konalo v Terezíně 
v březnu 1989. Směla jsem jet s nimi. Sym-
posium trvalo tři dny, byly tam přednášky 
a diskuze. Mezi hosty byli delegáti z růz-
ných zemí a o přestávkách jsme s nimi hovo-
řili. Ovšem mnozí účastníci byli také bývalí 

vězni a setkání se starými kamarádkami po 
tolika letech mě hluboce rozrušilo.

Během jedné takové přestávky se Ota 
připojil ke skupině mužů, kteří stáli 
v hloučku na chodbě. Ukázalo se, že to byli 
lékaři a jeden lékárník jménem Sand, kteří 
pracovali na Krankenbau v osvětimském 
Rodinném táboře. Z jejich úst slyšel Ota, jak 
Fredy zemřel.

V Karanténním táboře B II a, který souse-
dil s Rodinným táborem B II b, měl Fredy 
pokojík pro sebe, tak jako měl před tím na 
dětském bloku. Když byl požádán, aby 
zapískal na svou píšťalku na znamení 
povstání, prosil, aby mu dali hodinu na roz-
myšlenou, a jelikož byl velice rozrušený 
a napjatý, požádal doktory, aby mu dali 
uklidňující lék.

Lékaři a lékárník ale čekali, že je Men-
gele zavolá zpět do Rodinného tábora, aby 
dále pracovali na Krankenbau, jak jim před 
tím slíbil. Proto nechtěli, aby začalo povstání, 
ve kterém věděli, že by zahynuli se všemi 
ostatními. Dali mu proto větší dávku lumi-
nalu, který uvedl Fredyho do hlubokého 
spánku. Nevzbudil se údajně, ani když byl 
odnesen do plynových komor.

Tento rozhovor Ota vyprávěl po našem 
návratu do Izraele svému spoluvězni, histo-
rikovi Jakovu Curovi. Přikládám překlad 
anglické verze, kterou Jakov napsal anglicky 
a jejíž správnost Ota potvrdil.

„Osmého března 1944 byli již lidé ze 
zářijového transportu v táboře B II a. Men-
gele slíbil, že zdravotnický personál bude 

z „transportu“ vyreklamován.
V písárně už měli jejich čísla, a než 

nastane noc, vrátí se do nemocničního 
bloku.

Během dne se všechno v karanténním 
táboře zdálo normální, lidé se scházeli 
vedle baráků. 

Fredy s sebou pořád nosil píšťalku, 
pozůstatek z doby, kdy byl učitelem tělo-
cviku, a symbol jeho autority.

Pár lidí z Rodinného tábora se připra-
vovalo na povstání. Fredy měl píšťalkou 
dát signál. Byl mužem, který měl u lidí 
autoritu, za nímž by šli. Když by zapískal 
na píšťalku, starší chlapci by napadli 
Němce, stejně tak i starší členové organi-
zace. Prorazili by ven a běželi o život. 
Některým by se snad podařilo utéct do 
lesa. Bez vzpoury neměl šanci nikdo.

Tři lékaři a lékárník stáli ve skupince 
stranou od ostatních. Vzpoura by byla 
šílenstvím, pomyslil si lékař. Znamenala 
by smrt pro všechny, nejen pro vězně 
v tomhle transportu, ale i pro ty, kteří 
zůstali v rodinném táboře, a taky pro osa-
zenstvo nemocničního bloku se všemi 
lékaři a sestrami. Kdyby dal Fredy povel 
k povstání, nemá nikdo naději.

V ten moment mu ruply nervy. Sand 
řekl Oto Krausovi a jeho ženě Ditě, že lékaři 
viděli Fredyho oči, jeho třesoucí se ruce 
a cukající ústa. Fredy přemýšlel o zodpověd-
nosti, kterou na sebe bere, o tom, že děti 
pravděpodobně zemřou.

Jestliže ho něco nezarazí, zahyne s ostat-
ními i lékař sám.

Jeden z doktorů navrhl, že by si Fredy 
měl vzít sedativa.

Lékárník mu podal lahvičku s prášky. 
Lékař si vsypal obsah lahvičky do dlaně 
a rychle ji sevřel. Zbylo mu trochu studeného 
čaje v ešusu. Vsypal do něho prášky a krou-
žil nádobou, až se rozpustily a ztratily v kal-
ném nápoji.

Fredy se vrátil do svého pokojíku, aby si 
odpočinul. V hlubokém spánku ho pak na 
nosítkách odnesli do náklaďáku, který jej 
spolu s ostatními vězni odvezl do plynové 
komory.

◗ Dita Krausová

Poznámka: Části odlišené kurzívou jsou převzaty 
z knihy Oty B. Krause. Jakov Cur použil jak Otovu 
ústní výpověď, tak citáty z anglické verze jeho knihy 
The Painted Wall. V češtině vyšla v překladu Pavla 
Stránského pod názvem Můj bratr dým (Panorama, 
Praha 1993).

Spáchal Fredy Hirsch sebevraždu?
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Něco k údajně všeobecnému polskému 
antisemitismu: Během Muzejní noci 

jsem stál hodinu ve stopadesátimetrové fron-
tě před varšavským Muzeem dějin polských 
Židů (Muzeum Historii Żydów Polskich). 
Když jsem o dvě hodiny později z muzea 
odcházel, byla fronta před ním stejná, i když 
do uzavření zbývalo jen málo času a bylo 
jasné, že všichni se dovnitř nedostanou.

Netvrdím, že v Polsku antisemitismus 
není. Jistěže je. Je ale mnohem okrajovější, 
než mnoho lidí z venku předpokládá. Záro-
veň je zde mnohem méně Židů než v Bělo-
rusku, odkud pocházím. Někteří lidé jsou 
zatíženi předsudky, aniž by se s Židy osobně 
setkali nebo je byli schopni poznat. Když se 
jeden můj známý dověděl, že jsem žil něko-
lik let v Izraeli, ptal se na mé zkušenosti, 
mimo jiné „jestli jsou Židi fakt tak lakomí“. 
Nepoznal, že jsem sám Žid, možná do té 
doby žádného Žida nepotkal.

Ta představa, že Židé „drží peníze“, se 
promítá do místního folklóru. Populární je 

obrázek pobožného Žida s penězi v rukou, 
tzn. Żyd z pieniążkiem. Má se za to, že 
takový obrázek přinese do domácnosti 
peníze. Jednou byla moje žena v obchodě, 
kde prodavačka nabízela všem tenhle obrá-
zek s doporučením „pověste si doma Žida“. 

Má žena se postavila do fronty s nadějí, že až 
jí ho prodavačka nabídne, odpoví jí, že už 
má doma živého. Ale ona zrovna jí obrázek 
nenabídla… škoda!

Otevřený politický antisemitismus je však 
okrajovou záležitostí. V nedávných volbách 
získali otevření antisemité – Janusz Korwin-
Mikke a Grzegorz Braun – méně než 5 % 
hlasů. Navíc „tradiční“ antisemitismus nacio-
nalistů se nezřídka pojí s nepřátelstvím vůči 
dalším národnostem – Rusům, Němcům 
a obecně „imigrantům“ (hlavně z Afriky 
a Blízkého východu). Andrzeje Dudu, vítěze 
prezidentských voleb, osobně nepovažuji za 
ideálního, ale není to otevřený antisemita. 
Jeho manželka je Židovka, už tím ztrácí 
u kovaných antisemitů popularitu. Nicméně 
jeho strana Právo a Spravedlnost 
(Prawo i Sprawiedliwość, zkr. 
PiS) vychází z „tradičního“ před-
pokladu „Polsko pro Poláky“ 
a podporuje ji řada známých 
antisemitů (třeba kněz Tadeusz 

Rydzyk a jeho Radio Maryja). Myslím si, že 
právě prezidentské volby nebudou mít na 
situaci polských Židů vliv.

Když se ve Štětíně, kde žiji, konalo pro-
mítání starých jidiš filmů, byla všechna 
místa zabraná a část diváků seděla na pod-

laze. Nedávno byla v naší čtvrti uspořádána 
komentovaná vycházka, věnovaná židovské 
historii čtvrti, a zájem byl takový, že bylo 
třeba udělat vycházky dvě.

U dnešních Poláků roste zájem poznat 
židovskou minulost své země. Vychází tu 
hodně knih o judaismu. Při svém dobře 
míněném zájmu se místní někdy dopouštějí 
legračních omylů.

Tak se například stává, že restaurátoři při 
záchraně odlehlých a neužívaných synagog 
občas nápisy nezrekonstruují přesně a na 
stěnách se objevují různé podivnosti. Tra-
duje se historka, že v jakési synagoze tak 
místo „Baruch ata Adonaj“ (Požehnán budiž 
Bože) zdobí stěnu nápis כריך אתה ה׳ – karich 
ata Adonaj – tedy: „Bože, Ty jsi sendvič.“

◗ Mark Kats, foto: autor, Wikipedia

Kulturní sezóna v synagoze Jičín a Židovské 100
Červenec   Ve čtvrtek 2. července v 18 hodin se v Židovské č. p. 100 koná vernisáž výstavy obrazů 
izraelské malířky Hany Alisy Omer „Od holocaustu k nebeskému Jeruzalému“. Autorka promluví o své 
umělecké inspiraci a symbolice obrazů. Více o životě této slovenské rodačky žijící v současnosti v Praze 
si můžete přečíst v článku „Můj život je miniaturou židovského osudu“ na webu www.oheladom.cz. 
Výstava potrvá do konce srpna. Jste srdečně zváni!

Srpen   Festival Jičínský šoulet se koná v neděli 16. srpna. V 10 hodin je připravena komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Jičíně-
--Sedličkách s T. Dubinovou. Ve 14 hodin proběhne v Židovské 100 přednáška s projekcí Jana Neubauera „Na létajícím koberci z Jemenu do 
Izraele – historie jemenských Židů od královny ze Sáby do současnosti“. V 18 hodin si pak můžete v synagoze vyslechnout koncert skupiny 
Shirim Ashirim „Hebrejské písně. Židovské melodie, biblické texty, moderní zvuk“. Jste srdečně zváni!

Více informací najdete na www.basevi.cz

Žid s penízkem je fenomén – na polské Wikipedii má svoje vlastní heslo a na tržištích se takových Židů nabízejí 
plné kufry.

Zájem o vše židovské má v Polsku někdy gro-
teskní podobu.

Dopis z Polska
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1. Kolín 
Kolín býval významným židovským 

městem a představovat tamního rabína 
Federa je jistě zbytečné. V kolínské syna-
goze byla 30. dubna tohoto roku u příleži-
tosti 140. výročí jeho narození a 45. výročí 
úmrtí otevřena výstava Rabín PhDr. Richard 
Feder (1875–1970) – Život a dílo. Výstava 
představuje zajímavým způsobem důležité 
životní okamžiky posledního kolínského 
a později vrchního zemského rabína.

Vernisáži výstavy předcházela vzpomín-
ková akce k uctění zavražděných členů rabí-
novy rodiny – položení Stolpersteine před 
Federovým domem, který je hned vedle 
synagogy. Vzpomínkové kameny položili 
studenti Střední odborné školy stavební. 
Krátkou modlitbu přednesl rabín Andrew 
Goldstein z Londýna, který následně pre-
cizně shrnul dílo a odkaz rabína v rámci 
slavnostního programu v synagoze. Akce se 
zúčastnili kolínští pamětníci, potomci míst-
ních Židů, starosta, vrchní pražský rabín 
i předseda brněnské obce, kam rabín Feder 
odešel z Kolína. Překvapivá byla vysoká 
účast kolínských občanů, kteří povětšinou 

nemají se židovstvím nic společného. To je 
důkaz respektu a úcty, která rabínu Federovi 
náleží. Výstava je otevřena až do konce října, 
návštěvu doporučuji, je opravdu zajímavá.

2. Terezín 
V den konání Terezínské tryzny, 17. května 

2015, uspořádal sportovní klub HAKOACH 
spolu se ŽLU jubilejní 15. ročník vzpomín-
kové a cyklistické sportovní akce Cesta ke 
svobodě (Terezín–Praha). Vzpomínková část 
se skládala z četby vzpomínek básníka Kohna 
na věznění v ghettu a modlitby Kadiš, spo-
lečně pronesené na místě vhození popela 
zavražděných obětí do Ohře.

Sportovní část zahrnovala návrat do 
Prahy na kolech, přerušovaný více než jed-
nou občerstvením, akce je to tedy nejen 
sportovní ale i kulinářská, těžko říci, co pře-
važuje. Atmosféra byla výborná, věkové 
rozpětí 13 až hodně. Velmi doporučuji účast 
příští rok, pokud by chtěl někdo trénovat, tak 
trasa vede takto: Bohušovice nad Ohří (sem 

se jede vlakem), Terezín, Terezín-Malá Pev-
nost, České Kopisty, Počáply, Nučničky, 

Libotenice, Hrobce, Židovice, Roudnice nad 
Labem, Na Křížku, Straškov, Nová Ves, 
Nové Ouholice, Staré Ouholice, Miřejovice, 
Lobeček, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, 
Dolánky, Libčice, Větrušice, Řež, Husinec, 
Klecánky, Roztoky, Suchdol, Troja, Stro-
movka. Celkem je to 75 km, v pohodovém 
tempu a s dobrou náladou.

3. Kolín
U příležitosti 70. výročí návratu kolín-

ských židů, včetně rabína Federa, přivezl 

rabín Goldstein do Kolína několik desítek 
hostů. Jsou to členové kongregací, které mají 
kolínské svitky Tóry. Jedná se o jeho vlastní 
synagogu Northwood & Pinner Liberal 
Synagogue, o židovskou komunitu z Los 
Gatos v Kalifornii, vedenou jejich rabínkou 
Melanie Aron, a dále o členy rodiny kolínské 
rodačky Hany Greenfield (rozené Lusti-
gové). Všichni se účastnili páteční i sobotní 
bohoslužby a dalšího bohatého doprovod-
ného program. Sobotní šachrit vedl rabín 
Goldstein spolu se svým synem Aaronem, 
rovněž rabínem.

◗ Mirek Daniel Rux

Červenec–Srpen 2015

Šavuot pro malé 
i velké

Šavuot jsme letos v Bejt Simcha oslavili 
v neděli 24. května. Program se skládal ze 
dvou částí. První část byla věnována dětem 
a druhá pak dospělým. Odpoledne byla při-
pravena pro děti výtvarná dílna s tématikou 
poutního svátku Šavuot. V úvodu jsme 
krátce pohovořili o historii a významu tohoto 
svátku a pak už jsme se bez otálení vrhli na 
společnou tvorbu. Děti nejprve na papír 
ztvárnily svou představu pouště, po které 
Izraelci putovali, a pak si samy nebo 

s pomocí rodičů vyrobily svá jména z pís-
men hebrejské abecedy, které přidělaly na 

papír. Pro starší účastníky byl na chodbě 
připraven ještě šifrovaný vzkaz, který museli 
na čas rozluštit. V tomto klání se utkaly dva 
týmy, jejichž síly byly po většinu soutěže 
vyrovnané. A ačkoli nakonec zvítězil ten 

početnější, sladkou odměnu si odnesli 
všichni účastníci odpoledního programu.

Večer byl pak věnován sváteční boho-
službě s četbou knihy Rut a zpěvem liturgic-
kých básní. Krásná květinová výzdoba 
a bohatý stůl plný mléčných a medových 
příspěvků, kterými přispěli všichni účastníci 
bohoslužby, přímo vyzývaly k posezení, kte-
rým jsme oslavu svátku zakončili. Děkujeme 
všem, kteří se zúčastnili, a doufáme, že se 
uvidíme na dalších akcích Bejt Simcha. ◗

Účastníci cyklistické Cesty ke svobodě na pietním 
místě u řeky Ohře. (foto: archiv ŽLU)

Nově položené Stolpersteine na památku zavraždě-
ných členů rodiny rabína Federa. (foto: F. Fendrych) Společná bohoslužba několika českých i zahraničních 

komunit v kolínské synagoze. (foto: M. Kašpar)

Kolín – Terezín – Kolín
aneb krátká zpráva ze tří cest do blízkého okolí

    Zprávy z Bejt Simcha
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Po úspěšné restituci a repatriaci synagogální opony z Mladé 
Vožice, kterou se na jaře roku 2013 podařilo odborníkům ze Židov-
ského muzea v Praze (ŽMP) objevit v nabídce newyorské aukční síně 
Sotheby’s a po roce dovézt zpět do Prahy, zaznamenalo ŽMP další 
úspěch v oblasti pátrání po zmizelých sbírkových předmětech. Ten-
tokrát jde o pláštík na Tóru z roku 1901, který se do muzejních sbírek 
dostal během války svozem rituálních předmětů z majetku Židovské 
náboženské obce v Holešově.

Pláštík z červeného sametu a krémového hedvábného atlasu zdo-
bený pajetkami a opatřený zlatým dracounem vyšitým dedikačním 
nápisem se jmény donátorů Hindl a Chaima Beerových, kteří jej 
v roce 1901 věnovali synagoze či modlitebně buď přímo v Holešově, 
nebo blízkém okolí, se podařilo zachytit v nabídce 
jeruzalémské aukční síně Kedem v lednu tohoto 
roku. Jak je v podobných případech obvyklé, ŽMP 
neprodleně požádalo aukční síň o stažení pláštíku 
z prodeje a na základě historické dokumentace dolo-
žilo jeho původ a nastínilo jeho možný další osud: 
buď byl tento předmět v poválečných letech za 
neznámých okolností, avšak v každém případě ile-
gálně, vyňat z muzejní sbírky, anebo, což je pravdě-
podobnější, byl ilegálně vyvezen z území tehdejšího 
Československa z některé z obnovených nábožen-
ských obcí, které byl po válce zapůjčen. O nároku 
vzneseném ŽMP informovala aukční síň klienta, 
který jí pláštík za účelem prodeje svěřil, a ten na 
základě osobního jednání nakonec projevil ochotu 
předmět vrátit do pražských sbírek, kam jedině 
náleží a kde po desetiletí scházel.

Jak a kdy se pláštík dostal na území Státu Izrael, 
není přesně známo. Ze vzpomínek dosavadního držitele, izraelského 
sběratele Dani Schlesingera, pocházejícího ze známé vídeňské nakla-
datelské rodiny, se osud věci podařilo zmapovat pouze částečně. 
K odcizení a ilegálnímu vývozu pláštíku došlo patrně již koncem 
čtyřicátých nebo počátkem padesátých let. Poměrně drobná, nená-
padná textilie, která v tehdejším kontextu asi nebudila mnoho pozor-
nosti, se pak shodou okolností objevila v jednom ze skladišť, kde 
byla shromažďována takzvaně „nerestituovatelná“ judaika, jež byla 
po válce distribuována z Evropy do Izraele a na severoamerický 
kontinent, kde byly v té době nejpočetnější aktivní židovské kongre-
gace a kam také z Evropy směřovalo velké množství židovských 
přistěhovalců. Dosavadní držitel pláštík získal z tohoto zdroje a po 
léta jej pak měl jako kuriozitu neznámého původu zarámovaný na zdi 
ve své pracovně. 

Případ záchrany a budování sbírek pražského Židovského muzea 
představuje v kontextu devastace židovské kultury v průběhu šoa 
a druhé světové války naprostou výjimku. Zatímco jinde v Evropě se 
judaika z majetku decimovaných židovských komunit, spolků 

a vzdělávacích a kulturních institucí stala v naprosté většině kořistí 
rabujícího davu a spekulantů, a jejich vlastnická historie byla prak-
ticky úplně vymazána, v Praze se představitelům židovské nábožen-
ské obce ve spolupráci s odborníky z oblasti historie umění a židov-
ských studií podařilo většinu movitých památek ze zrušených obcí, 
kongregací a spolků na území tehdejšího Protektorátu Čechy 
a Morava zachránit centrálně organizovaným svozem a postupným 
začleněním do muzejních sbírek.

Přestože celý projekt tzv. Ústředního židovského musea vznikal 
pod přísným dohledem nacisty řízené Ústředny pro úpravu židovské 
otázky a ze strany nacistů byl tolerován výhradně z materiálních 
a propagandistických důvodů, v pojetí zaměstnanců obce a přede-

vším členů kurátorského týmu muzea se stal velice 
rychle účinnou záchrannou misí. Díky úsilí těch, 
jimž se nakonec až na výjimky nepodařilo přežít, 
tak již během války vzniklo centrální svozové místo 
ne nepodobné těm, která v okupačních zónách na 
území Německa budovali bezprostředně po konci 
války spojenci. Na rozdíl od množství evropských 
judaik shromážděných např. v tzv. Archivním 
depotu Offenbach (Central Collecting Point Offen-
bach, jedno z centrálních sběrných míst určených 
pro dočasné uložení spojenci zajištěných předmětů 
kulturní hodnoty) byly ovšem desetitisíce zachráně-
ných českých a moravských judaik soustředěných 
během války v pražské sbírce naprosto přesně 
dokumentovány.

Právním nástupcem zaniklých obcí, kongregací 
a spolků se stala Rada židovských náboženských 
obcí, později přejmenovaná na Federaci židovských 

obcí v ČR, která také v prvních poválečných letech (1945–1948) 
distribuovala některá judaika jako zápůjčky po válce obnoveným 
židovským náboženským obcím. Přestože řada z těchto obcí časem 
opět zanikla, do nich zapůjčené rituální předměty se již do sbírek 
ŽMP většinou nevrátily. Výsledkem je současný stav, kdy se judaika, 
která jsou ve všech případech zcela jedinečnými doklady existence 
druhdy vzkvétajících, avšak v období šoa zdecimovaných českých 
a moravských židovských komunit, objevují na trhu s uměleckými 
předměty, a to většinou zcela bez kontextu a historie původu. V sou-
vislosti s množícími se případy pokusů o obchodování těchto před-
mětů ŽMP nabízí všem, kdo judaika české či moravské provenience 
buď již vlastní, nebo uvažují o jejich koupi či přijetí darem nebo 
odkazem, bezplatné konzultace a ověření, zda předměty nepocházejí 
z pražské sbírky.

Židovské muzeum v Praze děkuje za obětavou a nezištnou pomoc 
při repatriaci předmětu památníku Yad Vashem v Jeruzalémě a čes-
kému zastupitelskému úřadu v Tel Avivu.

◗ tisková zpráva ŽMP

IX. REFORMNÍ ŠABATON (JIČÍN 28. – 30. 8. 2015)
World Union for Progressive Judaism a Bejt Simcha vás srdečně zvou na IX. reformní šabaton, který se bude 
konat ve dnech 28. – 30. srpna 2015 v Jičíně ve spolupráci s Federací židovských obcí a Baševi, o. p. s. Program zahrnuje 
bohoslužby, přednášky, prohlídku Jičína i návštěvu židovských hřbitovů v Jičíně a Mladé Boleslavi. Hosty letošního šabatonu budou rabín 
Joel Oseran (viceprezident WUPJ) a profesor Paul Liptz, sociální historik, který přednáší na Hebrew Union College v Jeruzalémě a současně 

je vedoucím vzdělávání v Saltz International Education Center.
Účastnický poplatek: 1200 Kč dospělí, 700 Kč děti a studenti do 18 let (zahrnuje ubytování, stravování, dopravu z Prahy do Jičína 

a zpět, program), místní účastníci 250 Kč (zahrnuje stravování a účast na celém programu).

Další informace a přihlášky na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 603 393 558 nejpozději do 7. 8.

Zmizelý pláštík na Tóru se vrací 
do Židovského muzea v Praze
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Moje cílové místo se jmenuje Nabogoya 
Hill – kopec, na kterém je vesnice, 

tedy nepravidelně rozmístěné hliněné chýše 
a cihlové domky. Na úpatí kopce je židovská 
škola, na vrcholku kopce stojí synagoga. 
Kopec leží nedaleko města Mbale. 
Nacházíme se ve východní Ugandě, asi ho-
dinu jízdy po velmi špatné silnici od hranic 
s Keňou.

Vždy jsem měla takový naivní dětský sen 
jet do Afriky a učit tam děti, anebo se stát 
dobrovolnicí v nějakém záchranném progra-
mu. Co a jak se zachraňuje, jsem mnoho let 
neměla tušení, nicméně už jako dospělý člo-
věk jsem začala na celou humanitární pomoc 
Africe pohlížet velmi kriticky. Ale dětský 
sen jsem stále měla v hlavě a najednou jsem 
se ocitla v životní etapě, kdy jsem měla mož-
nost jej uskutečnit. Prostě jsem měla čas jet 
do Afriky. Přemýšlela jsem nad destinací 
(epidemie eboly to velmi usnadnila), také 
jsem zvažovala svoje dovednosti a schop-
nosti a kritická mysl mi stále kladla otázku, 
jestli je moje rozhodnutí správné. Tedy jestli 
jako bílý člověk mám vůbec právo jet do 
Afriky a tam někoho učit anebo pomáhat. 
Moje hlavní otázka zněla (a stále zní): Jaká 
je nejlepší pomoc? Nechtěla jsem být pate-
tickým bělochem, který je schopen, a zcela 
sobecky, tak akorát pomoct sobě tím, že si 
bude hrát na dobrodruha a záchranáře 
čehokoli.

Při nezávazné konverzaci o Africe s mým 
kamarádem Alešem jsme si najednou vzpo-
mněli na rabína Geršoma z Ugandy, kterého 
jsme před mnoha lety potkali v Jeruzalémě, 
v Pardesu (Institute of Jewish Studies, 
www.pardes.org.il). My jsme tam studovali 
a rabín Geršom Sizomu přišel povídat o své 
židovské komunitě ve východní Ugandě. 
Najednou mi přišlo pravděpodobné a možné 
odjet právě do Ugandy. Jako Židovka jsem 
neměla žádný konflikt s tím, co tam budu 
komu radit a pomáhat. Místní židovská škola 
potřebovala učitele hebrejštiny, a když jsem 
si hledala informace o komunitě Abayudaya, 
našla jsem pár odkazů na knihovnu, kterou 
věnovala jedna americká židovská rodina. 
Jako knihovnice jsem si vymyslela program 
pro děti a jejich výuku, spojenou s užíváním 
knihovny, na podporu čtenářských doved-
ností. Napsala jsem rabínovi Geršomovi. 

Ten mě odkázal na americkou organizaci 
Be‘chol Lashon (www.bechollashon.org), 
která koordinuje dobrovolníky pro židovské 
komunity ve všech koutech světa. Po krát-
kém interview přes Skype a zaslání mého 
projektu jsem se dohodla na datu odjezdu 

a ceně, kterou zaplatím. Ano, dobrovolnictví 
v Africe není zadarmo. Občas se to jeví jako 
cena relativně luxusní dovolené, kdy cílový 
příjemce má větší zájem na finanční částce, 
kterou zaplatíte, než na samotné pomoci. 
Nicméně tento systém dobrovolnické pomo-
ci není v Africe ojedinělý. V Izraeli jsem 
nakoupila kufr knih, o kterých jsem si mys-
lela, že je budu používat v mém čtenářském 
programu, v Lucembursku, kde žiji, jsem se 
nechala naočkovat, a pak už jsem se s kuf-
rem knih, patřičným očkováním a moskytié-
rou vydala do Afriky.

Židovská komunita, Abayudaya, ugandští 
Židé, počali svoji židovskou historii zhruba 
před sto lety. Mají k tomu několik verzí, ně-
kdy máte pocit, že Američan si vyslechne 
zcela jinou příhodu než Izraelec – tedy sa-
mozřejmě podle toho, jaká verze otvírá pe-
něženku. Evropan není tak úplně středem 
zájmu, tudíž se ho nikdo nesnaží dojmout či 
nadchnout. Ale nechci být zaujatá, rozhodně 
se něco před sto lety muselo udát, jinak by-

chom dnes neměli ugandskou židovskou 
komunitu. Stojí za tím muž jménem Semei 
Kakungulu. Významná osoba nejen pro 
Aba yudaya, ale i v historickém kontextu 
celé Ugandy. Velitel, generál, politická a vo-
jenská osobnost, muž, který se narodil okolo 

roku 1860, z kmene Ganda. Sám nejdříve 
přijal křesťanství, protestantismus, stal se 
velmi schopným vojenským stratégem při 
mnoha místních náboženských válkách, 
mezi islámem a křesťanstvím, mezi protes-
tanty a katolíky – tam výrazně přispěl k ví-
tězství protestantů nad katolíky. Jako chariz-
matický vůdce okolo sebe sjednotil mnoho 
kmenů, a když byla v roce 1894 Uganda 
anektována Britským impériem, Kakungulu 
jako respektovaný vojenský vůdce dostal 
volnou ruku ve válce proti kmenům, které se 
bránily britské nadvládě. Kakungulu viděl 
ve své pozici možnost získat moc, pozemky 
a určitou nadvládu nad místními obyvateli, 
britská strana v něm zcela strategicky viděla 
prostředníka, způsob, jak skrze místního 
vůdce kontrolovat moc. Později se Kakun-
gulu připojuje k lokální křesťanské sektě 
Bamalaki. Sekta je sice křesťanská, ale nedr-
ží se žádných doktrín oficiálního křesťan-
ského vyznání. Vychází z křesťanské Bible, 
ale sama si vytváří pravidla, většinou vychá-

Červenec–Srpen 2015

➤

Jak jsem k synagoze 
v Ugandě přišla

Purimová hra.

Po téměř dvaceti čtyř hodinové cestě (ano, otázka levné a drahé letenky) jsem dorazila do východní Ugandy, na 
konec světa, kde není vůbec nic, jen Bůh. A lidé, kteří v něho věří. Afrika, tak jak jsem si ji představovala. Červená 
země, modré nebe, zelené lesy, banánovníky, hliněné chýše, mezi kterými pobíhají slepice, kozy a ušmudlané 
krásné děti. Sladká vůně ovoce se mísí s vůní ohnišť, na kterých se vaří.
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zející ze Starého zákona. Zde se patrně Ka-
kungulu seznamuje s určitou formou držení 
šabatu a zákazem konzumace vepřového. 
Sekta praktikuje polygamii, s odkazem na 
mnohoženství praotce Abraháma. Politicky 
se Bamalaki vystavuje konfliktům s britskou 
nadvládou tím, že její členové odmítají pra-
covat v sobotu, a tak se postupně stávají od-
půrci britské nadvlády. Jedna z mnoha verzí 
příběhu nám tvrdí, že Kakungulu nezískal od 
britské strany takovou moc a prostředky, jak 
si představoval, a tak postupně přechází do 
ofenzívy. Jiná verze říká, že Kakungulu na-
jednou viděl u svých křesťanských „brit-
ských“ bratrů zcela jiné chování, než o ja-
kém se učil v Novém zákoně, a které 
očekával u křesťanů. Čím více Kakungulu 
četl Starý zákon, tím více věřil, že to je pravá 
cesta. Nový Zákon začíná chápat jako pří-
běh, který není aktuální v reálném životě. 
V roce 1919 se nechal i se svým synem ob-
řezat a nabádal svoje příznivce ke stejnému 
úkonu. Jako důkaz své oddanosti Starému 
zákonu pojmenoval svoje děti čistě biblický-
mi jmény, jako jsou Juda, Israel, Nimrod, 
Abraham, Jonáš a Miriam. V kraji existuje 
kmenová tradice obřízek, ale v dospělosti, 
tudíž obřízka osmého dne, je zjevným naru-
šením kmenových tradic. Kakungulu sepsal 
určitý kodex náboženských pravidel a mod-
liteb v místním jazyce Luganda. Devadesáti-
stránková kniha byla vydána roku 1922 
a jmenuje se Ebigambo Ebivu Mu Kitabo 
Ekitukuvu (v překladu Citace ze svaté knihy) 
a stává se praktickým průvodcem pro učitele 
komunity, tedy pro následovníky Kakungu-
lovy sekty. Kniha nicméně stále obsahovala 
pasáže z Nového zákona a Kakungulu stále 
věřil v příběh Ježíše Nazaretského, tak jak 
ho Nový zákon uvádí. V roce 1923 byla po-
stavena synagoga, které se ovšem říká ži-
dovský kostel.

Velký obrat nastal v roce 1926, kdy se 
Kakungulu setkal se židovským obchodní-
kem Josefem, prameny uvádějí s Jusufem, 
jemenským Židem z Jeruzaléma, jiný pra-
men uvádí z Etiopie. Josef byl překvapen 
Kakugulovou oddaností judaismu, který 
vlastně judaismem v pravé slova smyslu ne-
byl. Josef odjíždí na šest měsíců do Mbale, 

mezi Abayudaya příznivce, kde učí základní 
principy židovské víry, seznamuje místní 
komunitu s pravidly židovské rituální poráž-
ky, učí je hebrejskou abecedu a teologicky se 
snaží vymezit jméno pro Boha tak, aby ne-
bylo jednotné se jménem Ježíšovým. Komu-
nita začíná používat slovo Yakuwa, což zna-
mená Bůh, od původního Mukama, což 
představuje Pána. Komunita se učí správně 
dodržovat šabat, z původní modlitební knihy 
jsou odstraněny všechny křesťanské modlit-
by, začíná se praktikovat požehnání nad jíd-
lem, úplně mizí rituál křtu. Slaví se židovské 
svátky a muži se oblékají do bílých šatů, 
Josef jim také představuje zvyk pokrývky 
hlavy. Kakungulu se rozvádí se svojí ženou, 
protože ona odmítá přijmout nové židovské 
zvyky. Každý, kdo konvertuje, dostává 
osobně dary a oblečení, Kakungulu za něj 
platí daně a zahrnuje jej doslova otcovskou 
péčí.

Kakungulu umírá v roce 1928, patrně na 
malárii. Je pravděpodobné, že stále pod vli-
vem sekty Bamalaki odmítá jakékoli léky, 
neboť sekta byla známá svým odmítavým 
postojem k západní medicíně a lékům. Ka-

kungulu měl čtyři syny – jeden se stal křes-
ťanem, ostatní pokračovali v „židovské“ 
tradici zavedené jejich otcem.

Určité období se udržovalo mnohožen-
ství, a to z důvodů údajného nedostatku ži-
dovských mužů a zabránění možné asimila-
ci. Také mě velmi zaujal příběh o ženách 
a kuřatech. Tradičně ženy připravovaly pro 
muže pokrmy, nicméně nesměly jíst kuřata. 
Kakungulu to změnil a oznámil, že ženy jeho 
komunity kuřata jíst budou. Ostatní kmenoví 
vůdci odmítli oženit svoje syny se ženami, 
které jedí kuřata, a tím se také udržela určitá 
uzavřenost židovské komunity, která omezi-
la míšená manželství. Kdo uzavřel sňatek 
mimo židovskou komunitu, přestal být 
Židem.

Komunita dál žila svým specifickým způ-
sobem, měla relativně dobré ekonomické 
zázemí, nabyté za dob Kakungulovy činnosti 
pro Brity. Od počátků komunity do šedesá-
tých let se komunita setkala vlastně jen se 
čtyřmi Židy, kteří se nějakým způsobem 
snažili předat „něco“ židovského komunitě, 
která žije tak vzdáleně od židovského světa. 
Příkladem je David Solomon, indický Žid, 

ze světa

➤

Autorka textu se svými žáky před knihovnou v Nabogoyi.

Tamuz–Av 5775

Domy ve vesnici.
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který dlouhou dobu posílal komunitě pravi-
delně hebrejské kalendáře. V roce 1963 se 
setkává s izraelským diplomatem Aryem 
Odedem, který má o Abayudaya komunitu 
velký zájem, dokonce o ní publikuje. Ze 
strany komunity je velký zájem o kontakt 
s Izraelem a se židovským světem, zároveň 
prožívá určitou úzkost z toho, jak budou 
přijati mezi „opravdové“ Židy. Proběhlo ně-
kolik pokusů o získání stipendií v Izraeli, ale 
neúspěšně. S nástupem diktátora Idiho Ami-
na se podmínky v celé Ugandě mění, islám 
sílí, judaismus se stává zakázaným nábožen-
stvím. Vztah s Izraelem přestává existovat, 
všichni známe příběh uneseného letadla 
v Entebe. V době vlády Idiho Amina mnoho 
členů Abayudaya komunity konvertuje k is-
lámu nebo ke křesťanství. Díky koncentraci 
židovských obyvatel spíše v zemědělských 
oblastech Ugandy, daleko od hlavního měs-
ta, centra násilností, během perzekucí nikdo 
nepřišel o život, nicméně komunita přežila 
s velmi malým počtem statečných příznivců. 
Po pádu diktátorského režimu se komunita 
snažila obnovit synagogu, aktivní začalo být 
mládežnické hnutí, které organizovalo ve-
černí kurzy judaismu a hebrejštiny. V deva-
desátých letech se diplomatické vztahy mezi 
Ugandou a Izraelem zlepšily, komunita však 
stále bojovala se svojí identitou, s nízkým 
počtem stoupenců a vlastní organizací celé-
ho hnutí. V synagoze se četlo z anglické 
verze Bible, chlapci se obřezávali osmý den, 
hebrejština a judaismus se vyučovaly v ne-
děli. Ještě v devadesátých letech Abayudaya 
komunita nebyla oficiálně uznána jako ži-
dovská, tedy nespadala pod žádné oficiální 
židovské hnutí.

Od roku 2002 je komunita Abayudaya 
v kontaktu s americkým konzervativním hnu-
tím, které umožnilo všem členům oficiální 
konzervativní konverzi. Konzervativní hnutí 

umožnilo řádné rabínské studium komunitou 
zvolenému kandidátovi, který se stal spiritu-
álním vůdcem a rabínem současné komunity. 
Ta s velkou finanční podporou z Ameriky 
založila židovskou základní a střední školu. 
Synagoga je využívána v pátek večer a v so-
botu pro společnou modlitbu, ale také na 
svátky. Jazykem modlitby a čtení z Tóry je 
hebrejština, ale nikdo tomu nerozumí, nicmé-
ně čtou velmi dobře. Když jsem se ptala, 
jestli jim to nevadí, tak mi odpověděli, že 
v Americe také Židé neumí hebrejsky a jsou 
stejně Židy, s čím jsem nemohla polemizovat. 
Fakt, že neznalost hebrejštiny a nedostatečné 
porozumění naší tradici a textům, je důvo-
dem existenční krize židovské identity, jsem 
už nikomu nevysvětlovala, protože v Ugandě 
o identitu nejde. Ta je velmi srozumitelná 
a židovská. Na rozdíl třeba od té naší české.

V současné době se v Ugandě mluví o de-
víti židovských vesnicích, jedna z nich pro-
šla ortodoxní konverzí pod dohledem rabína 
Šloma Riskina z Efratu, z Izraele. Šochet 
komunity byl také zacvičen pod dohledem 
rabína Riskina. Jestli se ptáte, proč je část 
komunity ortodoxní a druhá konzervativní, 
tak se říká, že to bylo částečně kvůli peně-
zům, částečně kvůli moci. Američané dávají 
více peněz, a já bych si dovolila říct, že 
v tom hraje velkou roli jejich naivita, se-
bestřednost a špatně svědomí vůči černým 

bratrům. Je velmi jednoduché poslat peníze 
někam daleko a už se tím nezabývat. Mým 
největším zklamáním v Africe byla míra 
korupce. Minimálně polovina z finančních 
darů, získaných komunitou Abayudaya, jde 
rabínově rodině, která zaujímá výsadní po-
stavení. Komunita má obrovský potenciál, 
který jsem viděla v dětech, jež jsem učila 
v místní základní škole. Do školy chodí asi 
300 dětí, z toho židovských je asi 200. Rabí-
novy děti ale chodí do prestižní muslimské 
střední školy v Kampale. Rabín si to totiž 
může dovolit zaplatit.

Já jsem přijela do Ugandy na konci ledna, 
kdy končily „letní“ prázdniny a začínala 
škola. Myslím, že jsem byla na africké dob-
rodružství relativně dobře připravená: deset 
let v Izraeli, pionýrské stanové tábory v le-
sích v dobách Československa (latrína, hygi-
ena v řece a vaření na ohni, bez elektřiny), 
načetla jsem nejrůznější literaturu, očkování 
a lékárnička v kufru dodává určitou jistotu, 
ale samozřejmě zůstáváte bělochem, který je 
civilizací poznamenán. Jsem člověk praktic-
ký a otevřený všem možným dobrodruž-
stvím. Ale jsem i člověk pokorný, který si 
váží toho, co má, a jsem schopna reflektovat, 
co nemám a co mi přebývá.

Setkání s Abayudaya komunitou bylo 
opravdu splnění mého dětského snu. Dostala 
jsem odpovědi na mnoho mých otázek a zá-
roveň jsem si musela klást otázky nové. 
Vřelé přijetí místní komunitou, ale i mus-
limskými a křesťanskými sousedy mi umož-
nilo se zamyslet na tím, jak se my chováme 
ke svým hostům z jiných kontinentů, z ji-
ných zemí. Rozhodně nejsme tak vřelí 
a vstřícní. Na druhé straně mě zaskočil fakt, 
jak moje bílá kůže reprezentuje zdroj lehce 
nabytých peněz. Neustálé „dej, dej, kolik 
dáš?“ je opravdu až urážející. S dětmi jsem 
to vyřešila tak, že jsem sladkosti rozdávala 
jen o Šabatu.

Vidíte samozřejmě, v jaké bídě se tam 
žije, strašně rádi byste dali úplně všem, ale 
co tím skutečně způsobujeme? Můj absolut-
ní obdiv patří všem ženám. Věřím, že ženy 
drží celou Afriku (a patrně celý svět). Afric-
ká žena rodí, vaří, pracuje na poli, nosí vodu 
(15 litrů na hlavě a dvakrát 10 litrů v rukách 
a do kopce není opravdu nic snadného), uklí-
zí, pere, musí vydělat na parafín, cukr a olej 
a také na oblečení a školné. Muž nakupuje. 
Když jsem se ptala rabína, proč si komunita 
zvolila konzervativní hnutí, tak mi odpově-
děl, že pro ně byly zásadní micvot, a to 
u reformního hnutí nenašli, a v ortodoxii jim 
zase vadilo postavení žen. Moc se mi ta od-
pověď líbila, ale po čase jsem si uvědomila, 
že to v praxi znamená, že žena je povinna 
v synagoze číst z Tóry a vést modlitbu a taky 
synagogu uklidit, připravit chaly a uvařit na 
šabat. Muž prostě nakupuje.

◗ Ivana Yael Brunner – Nepalová
foto: archív autorky

dokončení příště 

Červenec–Srpen 2015

➤

Synagoga v Nabogoyi.
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Program tvoří jako každý rok 
mo  zaika hudebních, divadelních, 
filmových a dalších zážitků.

Druhý červencový víkend se tak všichni 
můžete těšit na koncerty v amfiteátru letního 
kina, hudební scénu magazínu UNI v Pan-
ském dvoře, česko-německou jazzovou 
scénu v zámeckém skleníku, odpolední diva-
dla na hradě a ve farské zahradě, výstavy 
v Muzeu Boskovicka i jinde, projekce v kině 

Panorama, autorská čtení, výlety a hlavně 
unikátní atmosféru krásného jihomorav-
ského města.

Podrobné informace o programu, ubyto-
vání atd. najdete na www.festival-
-boskovice.cz.

Předprodej vstupenek: 
permanentka na čtyři dny 490 Kč, studenti 
390 Kč, držitelé ZTP a členové Unijazzu 

250 Kč, děti do 12 let v doprovodu rodičů 
zdarma. Pozor! Předprodej bez servisních 
poplatků: kino Scala (Moravské nám. 3/127, 
Brno), čítárna Unijazzu (Jindřišská 5, Praha 
1), prodejna Rekomando (Trojanova 9, 
Praha 2) a MIS Boskovice (Masarykovo 
nám. 2/3). V předprodejních sítích GoOut, 
Ticketportal a Ticketstream počítejte se ser-
visními poplatky.

Vstupenky na místě:  
permanentka 650 Kč, studenti 550 Kč; vstu-
penky na jednotlivé akce 20 až 290 Kč (vždy 
minimálně 30 minut před začátkem)

Kontakt: 
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních 
aktivit, Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 240 901, 222 240 901
e-mail: unijazz@unijazz.cz
www.unijazz.cz

Pondělí 27. 7. 

16 h  Slavnostní zahájení 12. ročníku 
festivalu

Křehkost lidského bytí – vernisáž výstavy 
Sylvy Chludilové, průvodní slovo Erika 
Bezdíčková
Yocheved – taneční vystoupení třebíčského 
souboru
18 h  Naches Trio (Praha, Berlín)

Úterý 28. 7.

17 h Mamalör (Ostrava) 

Středa 29. 7. 

16 h Krav Maga & Krav Kids
19 h  Capella – líbivé klezmerové melodie 

ze Strážnicka

Čtvrtek 30. 7. 

16 h  Koše snoubení – košer víno a židov-
ská kuchyně 

19 h  RabiGabi a G. – jedinečný klezmer 
ze Slovácka

Pátek 31. 7.

13 h  Prohlídka Židovské čtvrti s Jitkou 
Padrnosovou z třebíčského archivu

15 h  O Ester – divadélko Feigele Vidy 
Neuwirthové – pro malé i velké

17 h  Avonotaj (Šumperk) – židovské písně 
v jazyce ladino, jidiš a hebrejštině

19 h  Jak to chodí v mikve? – přednáška 
Jany Peterové

21 h  Trombenik (Praha) – otřelí klezmeři 
opět v Třebíči

Sobota 1. 8.

(časy budu upřesněny)
Putování za židovskou historií s Jitkou 
Padrnosovou
Prohlídka židovské čtvrti s průvodkyní Jit-
kou Padrnosovou z třebíčského archivu
V ceně vstupenky (80 Kč, 60 Kč) lahodná 
košer sušenka.
Tabasker – směsici klezmeru, gypsy 
a folku k tanci i poslechu zahrají plzeňští 
muzikanti (na dvorku U Židovské brány)
Židovské ženy s Nobelovou cenou – před-
náška Zuzany Prudilové
Karine Sarkisjan & Preßburger Klezmer 
Band (Arménie, Slovensko) – fenomenální 
arménská zpěvačka jako host slovenských 
klezmerů
Připravili jsme také speciální festivalové 
prohlídky Zadní synagogy, židovské 
domácnosti a řeznictví s košer vínem 
a košer mokem pro děti.

www.samajim.cz

Festivalem vždy žije celé město – Boskovice 2014. 
(foto: Karel Šuster)

Stejně jako v loňském roce, i letos budou mít návštěv-
níci možnost seznámit se mimo jiné se židovskou 
kuchyní.

Koncert v krásně zrekonstruované boskovické synago-
ze – červenec 2014. (foto: Karel Šuster)

Pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v České republice.
Věnováno třebíčskému rodákovi Antonínu Kalinovi, zachránci židovských dětí

ŠAMAJIM
festival židovské kultury – שמים

27. 7. – 1. 8. 2015

festivaly
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O expozici 
Nová expozice Židé v českých zemích, 

10. – 18. století staví obsahově na expozici 
předchozí, tematicky obdobné. Zároveň však 
zapracovává nejnovější výsledky bádání 
a činí téma přitažlivějším novým uspořádá-
ním, výběrem exponátů, a především zařaze-
ním audiovizuálních a interaktivních prvků. 
Za povšimnutí stojí obzvláště několikaminu-
tový průlet pražským Židovským Městem 
v jeho předasanační podobě podle Langwei-
lova modelu Prahy. Tato projekce, vzniklá na 
základě spolupráce mezi ŽMP, Muzeem 
hlavního města Prahy a ČVUT, je prezento-
vána na velké obrazovce v hlavní lodi syna-
gogy. Další dotykové obrazovky v expozici 
s bohatým obrazovým materiálem umožní 
návštěvníkovi vyhledávat v databázích 
významných židovských obcí českých zemí 
či významných židovských osobností. Dále 
si návštěvník bude moci „prolistovat“ 
vybrané cenné hebrejské rukopisy a tisky, 
historické plány židovských sídlišť, detailně 
prohlédnout slavnostní židovský průvod 
z 24. dubna 1741 u příležitosti narození 
Josefa II. a zaujme jej jistě také atraktivní 
projekce fotografií starých českých a morav-
ských synagog. Expozice se ve vyvážené 
míře opírá o trojrozměrné a dvojrozměrné 
exponáty, které ve většině pocházejí ze sbí-
rek Židovského muzea v Praze. Doplňují je 
exponáty ze sbírek dalších českých a zahra-
ničních institucí.

Vystavené předměty jsou prezentovány 
v nových klimatizovaných vitrínách s vyu-
žitím moderních způsobů osvětlení. Autory 
scénáře pro novou expozici jsou PhDr. Iveta 
Cermanová, Ph.D., a PhDr. Alexandr Putík, 
architektem Ing. Arch. Hynek Fetterle.

Synagoga bude zároveň sloužit i jako 
auditorium pro večerní programy komorněj-
šího rázu (hudba, četba, divadlo jednoho 
herce), a proto na rozdíl od uspořádání před-
chozí expozice zůstává střed synagogy 
volný, připravený pro proměnu v hlediště. 
Ambicí nového kulturního prostoru bude 
přitáhnout především českého diváka.

O synagoze 
Maiselova synagoga je jedním ze šesti 

objektů v majetku Židovské obce v Praze, 
které jsou součástí prohlídkového okruhu 
někdejšího pražského Židovského Města 
a jsou spravovány Židovským muzeem 
v Praze. Její příběh se začal psát na sklonku 

16. století, kdy úspěšný podnikatel a mece-
náš Mordechaj Maisel zakoupil pozemek na 
jižním okraji židovského ghetta a od císaře 
Rudolfa II. získal zvláštní privilegium ke 
stavbě synagogy. Synagoga byla vystavěna 
v letech 1590–1592 v renesančním stylu 
a zasvěcena taktéž roku 1592. Na dalších sto 
let se pak stala největší a nejvýstavnější stav-
bou Židovského Města.

Budova v 17. i 18. století vyhořela 
a během své existence byla několikrát pře-
stavována. Její dnešní podoba pochází z pře-
lomu 19. a 20. století, kdy byla během asa-
nace Židovského Města stavebně upravena 
v novogotickém stavebním slohu. Za druhé 
světové války Maiselova synagoga sloužila 
nacistům jako skladiště židovského konfis-
kátu. Deset let po válce pak byla předána do 
správy Židovského muzea.

O mecenáši synagogy
Mordechaj ben Šemuel Maisel (1528–

1601), dvorní Žid, finančník a mecenáš, 
pocházel z nepříliš zámožné rodiny Kala-
mářů – Kalmusů (rodina později přijala za 
příjmení Mordechajovu přezdívku Maisel). 
Díky svým schopnostem se Maisel během 

sedmdesátých let 16. století propracoval 
mezi nejúspěšnější obchodníky a finančníky 
pražského Židovského Města. K jeho klien-
tům patřili přední představitelé šlechty 
i panovnického rodu. Mimořádného spole-
čenského postavení dosáhl za vlády Rudolfa 
II., který jej jmenoval dvorním Židem a udě-
lil mu řadu privilegií. V osmdesátých a deva-
desátých letech 16. století hrál Maisel 
vedoucí úlohu i v židovské samosprávě. 
Svého velkého bohatství využil k podpoře 
školství, dobročinnosti a financování veřej-
ných staveb – vybudování radnice, Vysoké 
synagogy, veřejných lázní, chudobince 
a vydláždění města. Nejvýznamnějším Mai-
selovým počinem bylo vybudování sou-

Červenec–Srpen 2015

Maiselova synagoga znovu otevřena

Maiselova synagoga v Praze, jedna z dominant někdejšího pražského Židovského Města, se 1. čer-
vence 2015 po více než roce opět otevřela veřejnosti. Židovské muzeum v Praze, do jehož prohlídko-
vého okruhu synagoga patří, zde v minulých měsících provedlo záchranné stavební a restaurátorské 
práce a připravilo novou stálou expozici.
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Po úspěšném vystoupení na mezinárod-
ním divadelním festivalu v korejském 

Pusanu letos v květnu, kde Hamlet s Patrikem 
Děrgelem v hlavní roli sklidil vůbec největší 
oh las ze všech pozvaných účastníků, se 
Švandovo divadlo opět vydalo do světa. 
Jeho další zastávkou byl Kulturfest v New 
Yorku, největší světový festival židovského 
divadla, který se zde konal od 14. do 21. 
června.

Smíchovští divadelníci na něj přivezli 
hned dva tituly: komorní drama Šoa nastu-
dované v češtině i jeho pozdější anglickou 
verzi The Good and the True v podání brit-
ských herců Isobel Pravda a Saula Reichlina. 
Zatímco představení v angličtině mělo 
v New Yorku úspěšnou premiéru už loni 
v renomovaném divadle DR2 na Off-Broad-
wayi, hra Šoa s Miroslavem Hruškou a Zu-
zanou Onufrákovou se americkému publiku 
představila poprvé. Představení se uskuteč-
nila v sále Bohemian National Hall, budově 
umístěné přímo v srdci Manhattanu.

Obě inscenace vyprávějí o napínavých 
osudech olomouckého atleta Miloše Dob-

rého a prvorepublikové herečky Hany Prav-
dové, kteří unikli téměř jisté smrti v koncen-
tračních táborech. Režisérem a spoluautorem 
obou her je Daniel Hrbek, ředitel Švandova 
divadla. Ten titul The Good and the True 
uvedl ve Spojených státech už loni v létě 
během dlouhodobého hostování na prestižní 
scéně DR 2: představení tehdy pravidelně 
končívala potlesky diváků vestoje a prová-
zely je živé diskuse. S uznáním se o hře 
vyjádřily i vlivné listy jako deník New York 
Times a časopis New Yorker.

Newyorské publikum a kritiku tehdy zau-
jal i fakt, že Hanu Pravdovou, jejíž nadějně 

rozjetou kariéru v českém filmu a divadle 
zmařila válka, ztvárnila na jevišti její vlastní 
vnučka Isobel Pravda – herečka podobně 
talentovaná a krásná jako byla kdysi její 
babička. Také program Kulturfestu zahrno-
val diskuse diváků s tvůrci a pamětníky. 

Těch se kromě českých a britských divadel-
níků zúčastnil i předseda Federace židov-
ských obcí v ČR Petr Papoušek, který je pro 
změnu vnukem atleta Miloše Dobrého. 
Právě vzpomínky jeho dědečka na těžké 
válečné roky spolu s poutavými knižními 
memoáry Hany Pravdové vznik obou her 
inspirovaly.

Hostování Švandova divadla se uskuteč-
nilo ve spolupráci s Českým centrem v New 
Yorku, konzulátem ČR a Stálou misí při 
OSN. „Jednáme o možném turné Švandova 
divadla po Spojených státech i o udělení 
licence, která by tamějším divadlům umož-
nila obě hry uvádět s jejich herci, ale 
v původní podobě, jak je to zvykem třeba 
u muzikálů. Jde o další způsob, jak americ-
kým divákům přiblížit nejen kus z historie 
naší země, ale zároveň jim představit ales-
poň malý střípek ze současné české čino-
hry,“ uvedl Daniel Hrbek.

Festival Kulturfest – The First 
International Festival of Jewish 
Performing Arts je výběrovou přehlíd-
kou nejzajímavějších kulturních akcí 
se židovskou tematikou z celého světa. Švan-
dovo divadlo oslovili pořadatelé za Českou 
republiku, dále se účastnila divadla z Polska, 
Německa, Rumunska a Francie a také sou-
bory z Austrálie, Kanady a Jižní Afriky. Fes-
tival zaměřený na divadlo, hudbu, tanec, 
film, ale i kuchyni, pouliční vystoupení 
a programy pro celé rodiny pořádá vyhlášené 
newyorské divadlo The National Yiddish 
Theatre – Folksbiene, které v roce 2015 slaví 
rovných sto let od svého založení.

◗ Text a foto: Švandovo divadlo
(www.svandovodivadlo.cz)

Hamlet v Koreji,
Šoa v New Yorku
Švandovo divadlo vyváží české inscenace do světa

Isobel Pravda a Daniel Hrbek během loňského hosto-
vání na newyorské Off Broadway.

Hra Šoa se Zuzanou Onufrákovou v roli herečky 
Hany Pravdové měla v New Yorku svoji premiéru.

kromé Maiselovy synagogy, kterou před 
smrtí odkázal pražské židovské obci.

O rekonstrukci
Revitalizaci významné kulturní památky 

předcházela dvouletá projekční příprava. 
Vedle sanace stavební památky a zrestauro-
vání její novogotické podoby si moderní 
výstavní expozice vyžádala také vybudování 
nového technologického a návštěvnického 
zázemí a bezbariérového přístupu.

Pro veřejnost byla Maiselova synagoga 
uzavřena v dubnu 2014. Byla deinstalována 
původní expozice z počátku devadesátých 
let a v květnu pak byla zahájena rekon-
strukce dle projektu Ing. Arch. Hynka Fetter-
leho, jejímž cílem bylo představit objekt 
pokud možno v architektonické podobě po 
jeho výrazné neogotické přestavbě z počátku 
20. století.

Rekonstrukce začala bouráním novodo-
bých dostaveb, odstraněním degradovaných 
omítek a opravou střechy nad vstupní částí. 
Byly provedeny opravy omítek, oken, 
zámečnických a klempířských prvků. Uvnitř 
synagogy byly položeny silnoproudé a sla-
boproudé podlahové rozvody a rozvody 
zdravotní techniky. Zdi a pilíře byly sano-
vány proti vzlínající vysoké vlhkosti.

Rekonstruovaná vícebarevná plastická 
fasáda je v kontrastu s předchozím celoploš-
ným bílým nátěrem a vynikají v ní restaurá-
torsky opravené zdobné architektonické 
prvky. Intenzivní restaurátorské práce z pro-
storového lešení proběhly také v interiéru 
synagogy. V jejich průběhu došlo k rozšíření 
interiérového barevného řešení stěn podle 
doplňujících restaurátorských průzkumů. 
Výsledná vnitřní barevná výzdoba je v kon-
trastu s předchozí bílou výmalbou a interiér 
synagogy nyní návštěvníkům přibližuje její 
někdejší podobu tak, jak vypadala před 110 
lety. Na rekonstrukci, která si vyžádala stati-
síce hodin, se podílely stovky odborníků 
z široké škály profesí. Stavební práce byly 
dokončeny a budova zkolaudována v dubnu 
2015. Nová expozice a stavební úpravy Mai-
selovy synagogy jsou přihlášeny do 23. roč-
níku veřejné neanonymní soutěže Stavba 
roku 2015.

◗ Tisková zpráva Židovského muzea
Foto: © Židovské muzeum v Praze

Maskil_cerven_2015.indd   25 2.7.15   10:48



Zakladatel, ředitel Památníku Šoa 
Praha a filmový režisér v jedné 
osobě Pavel Štingl věří v dokončení 
celého záměru přestavby objektu 
železniční stanice v Památník ticha. 
Natočil mnoho dokumentů z období 
druhé světové války, např. Ghetto 
jménem Baluty, Příběh trosečníků 
Patrie či Eugéniové. V roce 2006 
vznikla podle jeho námětu a scé-
náře nová stálá expozice Muzea 
Památníku Lidice. Zajímalo mne, 
jak chce pomocí památníku disku-
tovat o šoa v nás jako stigmatu 
současnosti.

Naším prvním symbolickým krokem na 
cestě k praktické přestavbě nádraží bylo 
odhalení sochy Brána nenávratna od akade-
mického sochaře Aleše Veselého. Této udá-
losti se zúčastnilo okolo třiceti úctyhodných 
pamětníků válečného příběhu nazývaného 
šoa. Jen málokdo z nich už dnes může chodit 
pravidelně do škol vzpomínat na své válečné 
prožitky. Mnoho lidí se domnívá, že když se 
pamětník pustí v televizi, stačí to. Atmosféra 
setkání se však nedá nahradit. Monitor nemá 
žádné osobní charisma, hledáme jinou formu 
komunikace.

Literární význam „šoa v nás“ použitý ve 
výstavě je takovým širším oslovením 
k osobní konfrontaci s tématem. Jak píše 
klasik, v tomto případě Zygmunt Bauman:

„Byl by omyl prezentovat holocaust jako 
něco, co se stalo Židům, jako událost v ži-
dovské historii.“ Snažíme se tuto zvláštní 
událost dvacátého století a otevřít jako téma, 
v němž má každý svou roli – oběti, pachatele 
i přihlížejícího. Právě mlčící většina je pro 
nás zásadním významem, který měl svůj vliv 
na název vznikajícího projektu. Památník 
ticha je koncepce pro architektonickou stu-
dii, stálou expozici a vizi budoucího vzdělá-
vacího centra.

Můžete upřesnit, jak chcete 
návštěvníky interaktivně 
vzdělávat?

Interaktivita je dnes takové populární 
slovo pro každé nově vznikající muzeum. 
Pro mě je to spíše technický pojem, něco 

automatického tam, kde si to komunikace 
žádá. Je důležité, aby se expozice dala projít 
v různých polohách prožitku. Konfrontace 
se sebou samým – svou povahou a svým 
zázemím, putování v krajině města, jak ji 
neznám, i když jej dávno obývám, osobní 
prostoupení neznámých příběhů. Různým 
způsobem se nám poznávání paměťových 

vrstev rozrostlo do celé čtvrti. Holešovice 
i Letná mají svůj unikát. Připravujeme pro-
gram pro mobilní telefony a tablety. Bude 
odkrývat neznámé letokruhy různých míst, 
u nichž návštěvník bude moci číst příběhy. 
Nedají se však navštívit doma od počítače, 
vzpomínka se spustí u konkrétního domu, 
ulice. ➤

➤

Červenec–Srpen 2015

Památník ticha 
mlčet nebude
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U příležitosti akce Máme otevřeno se 28. 5. 2015 během jednoho večera otevřely dveře rozmanitých 
kulturních prostor v Praze 7. Obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha zpřístupnila halu 
železniční stanice Praha-Bubny s výstavou Cesta k památníku přibližující architektonickou studii plá-
nované přestavby nádraží v centrum paměti. Nová platforma témat spojených novodobou historií má 
vzniknout na místě, odkud bylo v letech 1941–1945 deportováno na 50 000 českých Židů transporty do 
ghett Terezín a Lodž, z nichž posléze vedla cesta k likvidaci židovského obyvatelstva do německých 
nacistických vyhlazovacích a koncentračních táborů na území Polska.

Pavel Štingl stojí na peroně nádraží Praha-Bubny, odkud před sedmdesáti lety odjížděly transporty do Terezína.
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rozhovor

Jde o povinnou procházku poté, 
co si návštěvník koupí lístek?

Byl bych rád, kdyby si nikdo lístek kupo-
vat nemusel. Pokud budeme v této zemi tak 
pokročilí jako některé instituce ve světě, 
bude vstupné zadarmo. Návštěvnická trasa 
by měla začít v místech bývalého Radiotrhu, 
což je veřejný prostor pod dnešním Parkho-
telem naproti Veletržnímu paláci. Tam bude 
snad objekt či socha. Prozradí, že odsud se 
jde v něčích stopách, ulicemi dotýkanými 
příběhem deportací.

Program na tabletech a mobilech 
tedy přivede návštěvníka do samot-
ného objektu bývalé železniční sta-
nice Praha-Bubny, kde začne 
samotná expozice?

První kapitolou mozaiky stálé expozice je 
kontemplativní pouť ve stopách těch, kteří 
někdy násilně v transportech opustili své 
město, jehož identitu spoluvytvářeli. Pokud 
návštěvník využije našeho programu, při-
vede ho do objektu po trase, jejíž délku 
a téma si každý může navolit. Každý sám 
prochází místy, kde se jména konkrétních 
osobností, obyvatel města, měnila v čísla. 
Proces probíhal uprostřed zabydleného 
města nedaleko centra. Žádná periferie, 
proto také transporty odjížděly v rychlíko-
vých vozech, ne v dobytčácích.

V odjezdové hale nádraží Bubny 
tedy navazuje druhá kapitola?

Ano, jmenuje se Hlasy a tváře. Vzpo-
mínky se vrací k okamžikům, kdy účastníci 
transportů nastoupili do vlaků. Hala je stále 
původní, chceme ji zachovat i s její patinou. 
Návštěvník jí vyjde na perón, kde bude vlak, 
spíše tři staré vagóny. Jeden bude sloužit 
jako vzdělávací třída, druhý bude prostorem 
pro výstavy, třetí výtahem. Ten sveze pří-
chozí do suterénu, kde je prostor pro další 
kapitolu o odvrácené tváři modernity dvacá-
tého století.

Bude se snažit odpovědět na 
otázku: „Jak se to mohlo stát...?“

Pýcha a falešné sebevědomí směřující 
k novému uspořádání světa budoucnosti 
navazuje na vědecké pojetí nacistické apli-

kace eugeniky. Využívá při tom technologi-
zaci světa, víru v nový režim a důvěru v jeho 
propagandu. Kapitola Kořeny zla přibližuje 
proměnu moderního myšlení v manipulaci 
modernistické moci, která z legendy vytvoří 
ideologii a z ideologie zákon. Ten pak lega-
lizuje masové vraždy. První z nich se obrá-
tila proti handicapovaným lidem. Na dvě stě 
tisíc jich zahynulo v malých plynových 
komorách psychiatrických ústavů. Nacis-
tický Program Euthanasia měl své vývojové 
rysy budoucího konečného řešení židovské 
otázky. Kapitola v suterénu Památníku ticha 
vrcholí nacistickými vizemi nové rasové 
mapy světa po vítězství ve světové válce.

Tyto vize budoucnosti mi připomí-
nají sci-fi.

Návštěvník se po jejich zhlédnutí vrací 
do pražského kontextu. Na starém schodišti, 
jehož tvar připomíná spirálu života, se 
návštěvník seznamuje s kulturně-etnickým 
základem Prahy, jenž se po okupaci stane 
základem pro aplikaci nacistických kon-
cepcí. Společná genealogie pražské česko-

-židovsko-německé rodiny – její společné 
zvyky, vzájemné kulturní obohacení, hod-
nota společného dialogu, to vše je tváří první 
republiky. Meziválečné Praze je věnováno 
největší patro objektu. Pohledově bude kon-

cipováno jako pasáž, prostor, v němž se tra-
dičně obyvatelé města potkávají, prožívají 
kulturní programy, navštěvují kavárny, kina, 
školy, obchody i společenské salóny. Význa-
mově meziválečné patro posouvají noviny 
a jejich komentáře v období mezi válkami: 
zprávy k domácí i zahraniční politice, 
k akceleraci německých událostí, k diploma-
tickým selháním oné doby.

Pasáž, logický pravoúhlý řád komunikace 
metropole, se na konci zhroutí do druhé 
republiky – pomnichovského stigmatu 
národního i evropského.

Kam dojde návštěvník expozice 
poté?

Následuje křižovatka osudů – některé 
směřují k válečnému martyriu, jiné do 
emigrace.

Pohyb běženců světem, exody z bídy 
i útisku, to je nadčasové, velmi aktuální 
téma. Předchází vážným světovým krizím 
a má v různých dobách své společné rysy, 
včetně ignorace většinové společnosti.

Vlastní válečná cesta příběhu šoa je pro 
expozici rámována významem dehumani-
zace: zbavení člověka lidské podoby, aby 
bylo lehčí jej zlikvidovat. Objekt nenabízí 
prostor pro vykreslování všech postupných 
kroků konečného řešení s podrobným popi-
sem nejrůznějších ghett a lágrů. Také není 
vhodné, podle našeho názoru, výstavně dub-
lovat nedaleký Památník Terezín. Přibližu-
jeme velké významy a podobenství. Dalším 
z nich je následný návrat těch, kdo přežili.

Jak bude koncipována tato část 
výstavy?

Vzpomínky přeživších opět korespondují 
se základním názvem koncepce. Většina jich 

po mnoho let mlčela. Hledala jazyk, kterým 
by dokázala vyjádřit své prožitky na cestě 
válkou. Někteří si své příběhy odnesli do 
hrobu, jiní začali vzpomínat, až když se 
ptaly jejich děti.

Tamuz–Av 5775

➤

➤

Objekt bývalého nádraží Praha-Bubny.

Vizualizace budoucího památníku, včetně koleje Brána nenávratna sochaře Aleše Veselého. (foto: archiv 
Památníku Šoa Praha)
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Podkroví vyhrazené pro motiv vzpomí-
nek se potkává s poslední vrstvou pražské 
genealogie na točitém schodišti. Symbolicky 
se tak dotýká naší doby – návštěvníků sou-
časné generace. Neúprosně jim chceme dát 
najevo: „Jste teď součástí celého příběhu, 
dědici i nositelé historie.“

Společensky pak název Památník ticha 
reflektuje skutečnost, že aktivní centrum pro 
téma holocaustu na sebe nechalo v Praze 
přeci jen dlouho čekat. Mlčelo ve veřejném 
prostoru, jakkoli pražské Židovské muzeum 
a další odborné instituce nabízejí vzdělávací 
programy, organizují nejrůznější výstavy, 
vydávají publikace, ale prostor pro veřejnou 
diskusi by měl teprve přijít.

V podkroví tedy končí prostor pro 
stálou expozici?

Podobná plocha jako stálá expozice by 
v budoucím památníku měla být věnovaná 
výstavám a projektům sezónním, výměn-
ným. Ty mají naplnit dynamiku budoucího 
centra pro minulá i současná stigmata. Jejich 
programová koncepce má obyvatele 
a návštěvníky Prahy i cizince přilákat do 
prostor památníku opakovaně, aby se nestal 
adresou pouze pro povinné školní výlety.

Jak se vše do nádražní budovy 
vejde?

Využitelný prostor má 2500 m2. Hledáme 
formu, jež nabídne prožitek badatelům, vní-
majícím pocitově i fakta. Je třeba pracovat 
s více vrstvami, do nichž se návštěvník inter-
aktivně ponořuje sám, podle svého zájmu. 
Nechceme prostor přeplnit. Sezónní projekty 
přinesou řadu nových nadčasových témat. 
Říkáme tomu aktivní dialog. Každý sem 
může přijít jednou za tři měsíce a najít něco 
nového – nové výstavy i vzdělávací 
programy.

Mluvil jste i o vzdělávací třídě.
Kulatou a nejen svým půdorysem atypic-

kou třídu nazýváme Srdce domu. V ní budou 
zvláštní počítačové židle, na nichž si každý 
bude moci bádat individuálně. S lektorem 
pracuje skupina podle vlastní volby v široké 
nabídce okruhů. Bude si moci vybrat od 
velkých příběhů dvacátého století v emo-
tivně zpracovaných vzpomínkách až po 
fenomény, jakými jsou propaganda, diplo-
macie, stigma Mnichova apod. Dvě plátna 
umožní hluboký divácký zážitek, bude zde 
také zkušený průvodce příběhem. Studenti 
s ním budou moci průběžně diskutovat.  

Bude expozice vícejazyčná?
Minimálně anglicky bude hovořit určitě. 

Jednáme se zahraničními partnery v USA, 
Německu a dalších zemích, abychom s nimi 
připravili mentálně blízké vzdělávací lekce 
zahraničním návštěvníkům.

Praha má velké přesahy svou tradiční 
multikulturní společností. Dnešní Evropa 

neustále volá po vyváženém dialogu různých 
národností a jazyků. Praha takovou hodnotu 
před válkou měla. Pak došlo ke kulturní 
a morální genocidě pražského trialogu.

Chcete, aby se obnovil přerušený 
trialog mezi Čechy, Němci a Židy?

Trialog byl zničen a nedá se obnovit. 
K tradici první republiky se nelze vrátit, 
zanikla a zmizela i jako vzpomínka v prožit-
cích následné totality. Deportace Židů naru-
šily jednu kulturní entitu metropole. Druhá 
však za ní následovala při odsunu pražských 
Němců. Mimochodem ty první, divoké, 
vedly právě přes nádraží Bubny. 

Budete v expozici pamatovat právě 
na tyto odsunuté pražské Němce?

Rádi bychom řešili i tyto kořeny města, 
které byly často prorostlé německy mluví-
cími židovskými rodinami. Autentické vzpo-
mínky Němců se hledají podstatně hůře než 
židovské. V Mnichově jsem se potkal 
s lidmi, kteří vyrostli v okolních ulicích. 
Když se vrátíme jen k té trase od Radiotrhu 
k nádraží Bubny, účastníci transportů zde 
procházeli kolem objektu dodnes nazýva-
ného Malý Berlín. Je to blok domů z roku 
1937 od německého architekta Adolfa Foe-
hra. Tenkrát se ovšem Malý Berlín nazýval 
celý pruh domů vymezený ulicemi U Smal-
tovny a Schnirchova. V době, kdy se indu-
striální periferie měnila v ulice rezidenční 
čtvrti, kolonizovali je Němci. Jejich děti 
chodily do německé školy. Do jejich domů 
často přišly židovské rodiny mluvící 
německy. O ulici výše směrem k Veletrž-
nímu paláci pak už bydleli Češi a jejich děti 
chodily do české školy. Všichni se potkávali 
v okolních cukrárnách či hostincích a chodili 
na špacír do Královské obory. Pražské kul-
turní okruhy se nedají posuzovat odděleně.

Jak vlastně probíhá práce na pří-
pravě vzdělávacích programů?

Rámcová koncepce se rodí v rámci vzni-
kajícího scénáře, což je pomalý proces kon-
zultací s mnoha specialisty u nás i v zahra-
ničí. Vytváříme jak databázi pro putovní 
tablety nazvanou Paměť města, tak koncepci 
Hlasy rodinných alb.

Zde je první kniha, slíbili jste jich 
do září vyrobit osm.

A dále desítky, uděláme jich tolik, aby 
pokryly rozmanitost pražských rodin. Ve 
všech památnících holocaustu ze záznamu 
mluví lidé o svých vzpomínkách, hledal 
jsem, co by generačně posunulo výpovědi 
dál. Každá rodina, i když dá pozůstalost 
muzeu, má album a k němu příběhy. Do 
takových rodin přicházíme, skenujeme 
a natáčíme vyprávění nad fotografiemi. Gra-
fici to pak zpracovávají do knih, kterými si 
každý může listovat, pročítat rodinné pří-
běhy. Nakonec je tablet vložený do zadních 
desek, jsou v něm nahrané vzpomínky pře-
živších a příslušníků rodin z druhé, třetí 
generace. Kromě výpovědí jsou zde zpraco-
vány dokumentární filmy ze žurnálů 
i amatérské.

Myslíte rodinnou filmotéku?
Někdy má rodina filmy, jindy byl 

o někom snímek natočený. Před lety jsem 
režíroval jeden o Evě Erbenové. Příběhem 
podle válečného deníku holčičky jsem téma 
šoa otevřel pro stejně staré děti. Jsou ale 
i rodiny vlastnící autentické filmy na osmič-
kových filmech, s nimiž pracujeme. Jiné 
ilustrujeme dobovými žurnály z filmového 
archivu.

Vidím, že vedle fotek a textu 
pamětníka je hlavní linie jeho pří-
běhu ilustrovaná.

Původním záměrem byla replika alb. 
Jsou všechna skoro stejná, jelikož pražské 
židovské rodiny jezdívaly tradičně v létě 
k Máchovu jezeru a v zimě do Špindlerova 
Mlýna. U každého alba jsme tedy vybrali 
zásadní epizody a dali je ke zpracování stu-
dentkám pod vedením známé výtvarnice 
a učitelky na Západočeské univerzitě v Plzni, 
Báry Šalamounové.

Máte hlavní cílovou skupinu 
návštěvníků?

Školy sem děti přivedou tak trochu 
z povinnosti. Bylo by nám ovšem nesmírně 
milé, kdyby se Památník ticha stal přitažli-
vým programem pro celé rodiny, které o něm 
budou mezigeneračně mluvit. Tak jako je to ➤
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Vizualizace k projektu Paměť města – vedle Veletržního paláce bývalo shromaždiště pražských Židů před jejich 
nástupem do transportů. 
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rozhovor

i v jiných zemích, kde se nechodí do muzea 
jen tehdy, když prší.

Poblíž nádraží Praha-Bubny jste 
vyrůstal. Vybral jste si je pro svůj 
projekt záměrně?

Chodil jsem se sem jako kluk koukat na 
parní mašinky. V naší rodině se o válečných 
příbězích nejdříve nemluvilo, když se začalo, 
nechtěl jsem si na šoa dělat firmu. Kvůli 
zajímavým příběhům jsem natočil jeden 
film, pak další, léta jsem pak točil jiné věci 
a pomalu si k tomu hledal cestu.

Naučil jsem se s historickou látkou pra-
covat ve významu, který sleduji i zde. Nevy-
tvářím nové formy dějepisu. Každý z mých 
námětů musí mít svůj začátek i konec v naší 
současnosti. Holocaust je mimořádně silný 
argument k celé řadě témat, jež je dnes 
potřeba komunikovat.

 
Jak to vypadá se stavebním 
povolením?

Máme již přibližně čtyři měsíce stavební 
povolení revitalizace objektu železniční sta-
nice Bubny pro Památník ticha. Jediné, co 
není povolené, je vagón – výtah do suterénu. 
Brzdí jej dlouhodobé diskuse o územním 
plánování.

S kým na projektu spolupracujete?
Na celé koncepci vzdělávání se podílejí 

jak specialisté a lektoři, tak partnerské orga-
nizace. Koordinujeme své záměry s Památ-
níkem Terezín, Židovským muzeem v Praze. 
Projekt konzultuje řada historiků, architektů, 
výtvarníků. Naším hlavním partnerem 
celého vývoje je Centrum současného umění 
DOX. Spolupracujeme také se Židovskou 
obcí v Praze, Terezínskou iniciativou, Ústa-
vem pro soudobé dějiny Akademie věd, 
Ústavem pro studium totalitních režimů 
a dalšími odbornými centry.

Připravujete další prezentace kon-
cepce památníku a jeho záměrů?

Pokud někdo projeví zájem, není problém 
kamkoli nainstalovat výstavu Cesta k památ-
níku. Máme ji v české i anglické verzi. Neu-
stále aktualizujeme webové stránky, uví-
táme, když budeme o látce veřejně 
diskutovat. Na podzim připravujeme pro 
výroční den prvních transportů z Prahy spe-
ciální kulturní akci. Každoročně se konalo 
setkání přeživších u pamětní desky v blíz-
kosti Parkhotelu. Rádi bychom dali vhod-
ným způsobem veřejně najevo, že odkaz 
příběhu šoa je připravena převzít další gene-
race. Chceme ke společnému rituálu pozvat 
všechny, kdo chtějí vzpomenout na někdejší 
tvář Prahy s jejím unikátním naturelem.

Kdy plánujete otevření Památníku 
ticha?

Ve chvíli, kdy obdržíme finance, budeme 
na přestavbu potřebovat rok a půl. Věřím, že 
do konce roku zahájíme stavbu. Harmono-
gram rekonstrukce tedy směřuje k otevření 
roku 2017.

Sháníte na rekonstrukci objektu, 
stálou expozici, výstavní a progra-
movou část peníze?

Ze soukromých darů a menších grantů 
jsme dosud financovali administrativu 
a projektování. Dárci jsou uvedeni na našich 
stránkách. Od počátku také hledáme cestu, 
jak záměru pomoci ze státního rozpočtu. 
Když komunikujeme s představiteli zahra-
ničních památníků, podivují se nad tím, že 
se na celém vývoji nepodílí automaticky 
stát. Těžko se mi vysvětluje, že v jeho 
rukou by vývoj dost možná šel výrazně 
pomaleji. Čtyřleté období v politických 
výměnách nemá s tématem ideální rytmus. 
Na druhou stranu věřím tomu, že v základní 
investici nakonec stát nezůstane stranou 
a také v určitou osvícenost ministrů, kteří 
nám již vyjádřili záštity, včetně pana premi-
éra. Otázka aktivního zapojení státu je 
jakýsi kulturně-politický experiment. Uvi-
díme, zda má tato země schopnost vytvářet 
pouze prostory pro pasivní pietní gesta, 
nebo vést současný dialog k látce, jež po 
něm volá.

◗ Ptala se a fotografovala Ester Gerová 
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Zajímalo by mne, jestli jste od 
dokumentaristy Pavla Štingla obdr-
žel objednávku na tento dvacetime-
trový monument nebo jste měl při 
tvorbě kolejnice symbolizující 
základní kámen volnou ruku.

Bavili jsme se o tom, k čemu to má být. 
Věděl, že je mi to jednak blízké téma a ode 
mne zvládnutelná zakázka. Hned při první 
diskuzi jsem měl okamžitý nápad, že udělám 
kolej. 

Je pravda, že jste o mementu 
dlouho přemýšlel?

Ano, je to zhruba čtyřicet šest roků od 
momentu, kdy jsem dodělal sochu Kaddish. 
Byl to pro mne vnitřní úkol vůči mým pří-
buzným, z nichž čtyřicet dva zahynulo 
v průběhu šoa. Předsevzal jsem si ho splnit.

Zrealizoval jste Židli – uzurpátor, 
zmínil jste sochu Kaddish, provází 
vás židovské téma vaší tvůrčí 
činností?

Hlavně mne provází celým životem. Má 
díla mají vnitřní ustrojení vyplývající ze 
způsobu přemýšlení, z nichž však se židov-
skou tématikou je spojeno jen několik. Kad-

dish jsem dělal, když mi zemřel táta. Syn má 
podle židovské tradice povinnost modlit se 
po smrti každý den kadiš. Tímto jsem mod-
litbu vyjádřil.

Jak vás napadlo, že konstrukce 
koleje bude sahat do nebes?

Je tam moment Jákobova žebříku, třicet 
šest pražců symbolizujících třicet šest spra-
vedlivých a tíhu světa ležící na jejich bed-
rech. Socha má další významy. Je z kolejí, 
což přirozeně vyplývá z místa, kde se 

nachází. Je umístěna v ose, kudy procházeli 
všichni shromažďovaní z bývalého Radio-
trhu k vlakům. Je vztyčená, což symbolizuje 
činy do nebe volající, něco absurdního, co 
vedlo kamsi do nenávratna. Tam sahá také 
nesmírná úcta k obětem. Dále směřuje do 
nebes memento pro všechny nezúčastněné, 
měli by si uvědomit, že zlo a nenávist jsou 
jen součásti lidské povahy, dřímají v každém 
z nás. Člověk musí být velmi pozorný, aby 
se neprobudily do té intenzity, které jsem byl 
s dalšími lidmi svědkem. ◗

Aleš Veselý se základní kolejí, ještě před jejím vztyčením. (foto: archiv Památníku Šoa Praha)

Brána nenávratna vztyčená do nebes
Akademický sochař Aleš Veselý představil 9. března 2015 u nádraží Praha-Bubny základní kolej pláno-
vaného Památníku ticha pojmenovanou Brána nenávratna.
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Přednášky na různá témata více i méně 
související se samotnou vilou, jejími 

obyvateli a hlavně jejím architektem měly 
uzavřít jakousi etapu jakéhosi evropského 
projektu. Příznačně se celý den hovořilo 
o dokončené obnově, zatímco za prosklenou 
stěnou konferenčního centra vesele jezdily 
bagry.

Zastavme se u jednoho tématu celého lis-
topadového odborného setkání, které se táhlo 
několika příspěvky a několikrát i explicitně 
zaznělo. Přímo v názvu jedné z přednášek 
stálo v souvislosti se židovskými brněnskými 
architekty a Ernstem Wiesnerem označení 
„jiná moderna“. V návaznosti na svou knihu 
Brněnští židovští architekti začlenil Petr Pel-
čák Ernsta Wiesnera do okruhu architektů 
Oskara Franka, Oskara Strnada či Josefa 
Franka, kteří s ním studovali ve Vídni. 
Wiesner se mezi nimi ukazuje jako vůdčí 
osobnost, která nejen v Brně dokázala tvůr-
čím způsobem přetavit svůj velmi široký 
rozhled po aktuálním dění v Evropě i ve světě 
do osobitého výrazu, propletení nového a sta-
rého. Wiesner se tak ukázal nejen jako prů-
kopník dispozičních i výtvarných inovací, ale 
také jako syntetik (v tom nejlepším smyslu) 
řady tuzemských i zahraničních tradic.

Otevírání a připomínání osudů a děl 
židovských (stejně jako německých) předvá-
lečných tvůrců má jistě hluboký smysl. Není 
však cílem doplnění bílých míst a vyzved-
nutí „zapomenutých tvůrců“ s poukázáním 
na to, že židovská a německá kultura byla 

jiná a měla své vlastní objektivní znaky, 
a tím se odlišovala. Jako příslušníci národ-
nostní většiny musíme vnímat i díla (nejen 
národnostních) menšin, protože se velmi 
významně podílely na utváření kultury 
20. století a tedy i kultury současné v pro-
storu, v němž žijeme. Potud se s jinak 
záslužnou výstavou a knihou o brněnských 
židovských architektech shodujeme. Jak je 

ale máme vnímat? Jak je hodnotit? Jako 
„jinou modernitu“? A když, tak v čem jinou? 
Jinou, než na jakou jsme z ryze českého 
kánonu zvyklí, nebo jinou, protože nám snad 
obsahově i formálně mnoho neříká? Jinou, 
protože cizí, odcizenou? Nebo dokonce 
jinou, protože vlastně nemoderní? A proč 
nám tak připadá nebo by měla připadat?

Asi těžko uvažovat o tom, že by se na 
hodnocení architektury a vůbec umění 
tvůrců nečeské národnosti vztahovaly jiné 
pojmy a kategorie, než jaké užíváme v děje-
pise pro umění naše – hezké, české. Potíž 
bude spíš v tom, že po druhé světové válce 
přestalo být i české intelektuální prostředí 
národnostně různorodé. Vedle krachu ducha 
dějin židovské inteligence byla v rámci 
vypořádávání se s válečnou minulostí uml-
čena a odstraněna i inteligence německá. 
Německá univerzita byla v roce 1945 zru-
šena, resp. začleněna do české, před válkou 
živé diskuse o zřízení německé národní gale-
rie vzaly za své. Výkladový rámec a intelek-
tuální reflexi vícenárodního, společného 
a inkluzivního vzestupu modernismu nám 
neměl kdo vytvořit a zaužívat. Tak se na 

Červenec–Srpen 2015
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Multi kulti
moderna

Přijměte pozvání do vily Stiassni, kterou loni v prosinci zpřístupnil Národní památkový ústav. Architekt Ersnt 
Wiesner, 1928–1929. (foto: Ladislav Zikmund-Lender)

V Praze stojí Traubova vila z roku 1928 od německého architekta Bruno Paula. (snímek z dobového tisku)

Na konci loňského roku byla slavnostně pro veřejnost zpřístupněna Vila Stiassni; vila, která byla zbudována 
podle projektu Ernsta Wiesnera v letech 1928–1929 pro velmi bohatou rodinu židovských podnikatelů Alfreda 
a Hermine Stiassni. Tento příspěvek však nebude až tak o ní, jako o tématu recepce židovských a německých 
architektů, které zaznělo právě v nově vystavěné konferenční budově brněnského Centra obnovy památek archi-
tektury 20. století. Toto centrum sídlí v areálu vily Stiassni, kde se v polovině listopadu konal jednodenní semi-
nář Obnova vily Stiassni.
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německé a židovské architekty rozpomí-
náme až v nedávné době a moc nevíme, co 
s nimi. Rostislav Koryčánek ve své brilantní 
knize o architektuře v multinacionálním 
meziválečném Brně píše, že „se do dějin 
architektury (…) doposud nepodařilo pat-
řičně zakomponovat meziválečnou produkci 
zdejších německých a židovských archi-
tektů, (kteří) zůstávají stále oddělenou, 
neprovázanou kapitolou“. Jejich architektura 
totiž skutečně je jiná, než na jakou jsme za 
poslední půlstoletí vyprávění jen jediného, 
pečlivě vypreparovaného českého příběhu 
moderní architektury zvyklí. Jejich označo-
vání jinakostí ale vypovídá spíš o nás dnes 
než o nich tehdy.

Moderní architektura zdaleka není příbě-
hem racionalizace českého domu (českou) 
kotěrovskou školou nebo (českého) bílého 
funkcionalismu, který u nás meziválečné 
generace, inklinující k internacionálnímu 
stylu, rozvíjely. Je to mnohavrstevnatý epos 
různých přístupů, tradic, idejí a inovací, 
které se odehrávaly v rámci různých škol, 
v různých regionech a také v rámci různých 
národností. Pokud by například chtěl někdo 
tvrdit, že u nás máme místo art decové archi-
tektury národní styl, pak tím ukazuje mimo 
jiné neznalost mistrných výkonů německé 
architektury v Sudetech ve dvacátých a tři-

cátých letech. Máme sice v první polovině 
dvacátých let národní styl, který se týkal jen 
několika málo realizací přímo ovlivněných 
nacionalistickou orientací českého dějepisu 
a kritiky umění po roce 1918, a který repre-
zentovalo jen několik staveb intencionálně 
rozvíjejících tuto linii Pavlem Janákem 
a Josefem Gočárem. Máme ale také obrov-
ské množství staveb nenárodního dekorati-
vismu, který přímo odmítal národní styl 
jakožto nepřípustný historismus a který se 
rozvíjel mimo jiné v okruhu Pražské tech-
nické kanceláře. A pak máme dekorativis-
mus, který rozvíjeli čeští, němečtí a židovští 
architekti v regionech, dekorativismus zalo-
žený na neoklasicismu, neobiedermeieru 

a na aktualizaci geometrického ornamentu. 
O oba posledně jmenované proudy se tuzem-
ská historie architektury již mnoho desetiletí 
ochuzuje. A hlavně, pakliže naše uvažování 
nerozšíříme na národnostně inkluzivní 

pohled, nepřekleneme polarizaci na „naše“ 
a „jinaké“ nejen u hodnocení osmdesát, sto 
let starých událostí, ale především při vytvá-
ření událostí žhavě současných.

Ukazování na umělecké výkony zapo-
menutých menšin by nemělo být vytváře-
ním exkluzivních ostrůvků, marně se snaží-
cích dobrat se nějakých daných vlastností, 
které by je odlišovalo od jiných. To historie 
umění překonala v postavách, jakými byl 
Josef Strzygowski, které hledaly pozitivní 
důkazy existence rasových a národnostních 
kultur. Co je však podstatné, je ukazování 
na modernu jakožto na bohatý, národnostně 
rozmanitý koncept, kde byly jak výkony 
pokrokové, formálně progresivní, tak zde 
našly útočiště různé revivaly a survivaly 
forem starých. A nakonec má toto ukazo-
vání smysl v tom, že si uvědomíme, jak 
stereotypně a jednostranně se vyvíjelo myš-
lení o umění a architektuře. Skvělým příkla-
dem může být třeba spolupráce německého 
architekta Josefa Zascheho s českými archi-
tekty Janem Kotěrou či Pavlem Janákem na 
stěžejních projektech moderny, kterou si 
český dějepis umění přivlastnil jako českou: 
Všeobecného penzijního ústavu (1912–
1914) nebo Paláce Adria (1923–1924). 
Svou tvůrčí pokrokovostí a překračováním 
stereotypů spoluprací s českými architekty 
si Zasche dokonce vysloužil pochybnosti 
německé pražské kritiky, že není dostatečně 
„německý“.

Závěrem se asi hodí podotknout, co tedy 
s tím. Inspirativně se může jevit příspěvek 
profesora Kroupy z téhož sympozia, který 
o Wiesnerovi hovořil v souvislosti s pojmem 
moderního baroka. Zbavíme-li se stereotypu 
jinakosti, exkluzivnosti, můžeme kriticky 
zkoumat právě různé variace, odstíny a fa ze-
 ty modernistické myšlenky.

◗ Ladislav Zikmund-Lender
Publikováno původně na artalk.cz, 

upraveno pro Maskil

fenomén

➤

Ernst Wiesner, palác Morava v Brně, 1926–1936. (foto: Ladislav Zikmund-Lender)

Autorem dispozičního řešení paláce Adria v Praze byl 
Němec Josef Zasche, Pavel Janák byl autorem fasády. 
Vystavěn 1923–1924. (foto: Ladislav Zikmund-Lender)

Antonín Pfeiffer, Matěj Blecha (stavitel), palác 
Koruna v Praze, detail. (foto: Ladislav Zikmund-
-Lender, 2014)

Josef Zasche, palác Pražské železářské společnosti, 
1906–1907. (foto: Wikipedia)
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Pozvánka do Vídně

Haličský mýtus
Vídeňské městské muzeum na Karlsplatz připravilo 
spolu s Kulturním centrem Krakov výstavu s názvem 
Haličský mýtus.

Halič měla kolem roku 1900 zhruba stejnou rozlohu jako dnešní 
Rakousko a jejím hlavní město Lvov bylo čtvrtým největším 

městem rakousko-uherské monarchie. Mnozí dnes na tuto oblast 
nostalgicky vzpomínají jako na místo ztracený domov východních 
Židů a na multikulturní chudobinec tehdejší monarchie.

Známý spisovatel Joseph Roth pocházel z Brod a svou rodnou 
zemi označoval za „mezizemi“. Dnes patří západní část tehdejší 
Haliče Polsku a východ Ukrajině. Současné politické dění a ozbro-
jený konflikt opět přinesly tomuto území pozornost veřejnosti.

Halič vznikla jako umělé seskupení v důsledku evropské politiky 
v roce 1722 – při rozdělení Polska připadla část Haliče Rakousku. 
Pro císaře Josefa II. to byla necivilizovaná země, která však monar-
chii poskytovala mnoho surovin a vojáků, a kde vedle sebe žilo 
několik národností a náboženských vyznání – římští katolíci, řečtí 
katolíci a Židé; mluvilo se tu polsky, ukrajinsky a jidiš. Výstava 
předkládá obraz všech třech etnicko-náboženských skupin i dalších 
faktů a okolností. V roce 1900 se například na území Haliče nachá-
zely takové zásoby ropy, že byla nazývána „rakouský Texas“.

Zvláštní pozornost je na výstavě (v části „Halič ve Vídni“) věno-
vána přistěhovalcům z Haliče. Od roku 1880 přicházeli do Vídně 
zástupy židovských přistěhovalců, mezi nimiž byli i literáti, umělci 
a vzdělanci, kteří výrazně změnili vídeňskou židovskou komunitu. 
Po rozpadu monarchie zmizela Halič z map, ale zůstala v srdcích 
následujících generací až dodnes.
Výstava potrvá do 30. srpna a je přístupná denně od 10 
do 18 hodin. Více informací získáte na www.wienmu-
seum.at, kde si milovníci starých fotografií a pohlednic 
mohou i prolistovat katalog. 

Dnešní návštěvníci Vídně obdivují tzv. 
Ringstrasse – vnitřní kruhový objezd 

v centru města, kde se nachází například 
vídeňská burza, univerzita, radnice, světo-
známá muzea (Kunsthistorische, Natur-
historische, Muzeum užitého umění – 
Mumok), opera, hotely, městský park 
(Stadtpark) a velkolepé paláce, z nichž někte-
ré dnes slouží jako ministerstva. Tyto paláce 
vybudovaly kromě příslušníků rakouské 
šlechty také bohaté rodiny židovských 
obchodníků, například bankéřská rodina 
Rotschildů. Odvrácenou stranu velkolepých 

staveb představovaly těžké podmínky dělní-
ků, z nichž mnozí pocházeli z Čech a ze 
Slovenska a žili v nuzných poměrech napří-
klad v dnešním 10. vídeňském obvodě, kde 
se dodnes nachází tzv. Bömische Prater 
(Český Prater). Zedníci, tesaři a stavební 
dělníci odvedli na stavbách velmi kvalitní 
práci. Ve Vídni se dříve používalo spojení 
„Ziegelböhm“ – cihlový Čech. Koncem 19. 
století se Vídeň stala centrem židovských 
přistěhovalců z celé monarchie, kteří před-
stavovali nejrůznější společenské vrstvy – 
od chudých Židů z východu, stoupenců soci-

ální demokracie, kteří usilovali o lepší život-
ní podmínky i pro nežidovské obyvatelstvo 
(V. Adler, O. Bauer), až po bohaté Židy, kteří 
spekulovali na burze. Výstava dává návštěv-
níkům možnost poznat široké spektrum teh-
dejší židovské komunity, která později, 
v době holocaustu, nenávratně zmizela, ale 
jejíž stopy jsou ve Vídni patrné dodnes.
Výstava potrvá v Židovském muzeu 
Vídeň (Dorotheergasse) do 4. října. 
Otevřeno je denně kromě soboty od 
10 do 18 hodin. Více informací zís-
káte na www.jmw.at.

Něco navíc (nejen) o Ringstrasse

Slyšeli jste někdy o rodině Ephrussi? Že ne? A o rodině Rotschildů? To 
už jistě ano. A přece byly před sto lety tyto dvě rodiny téměř srovna-

telné, obě vlastnily honosné paláce v Paříži a ve Vídni (ano, právě na 
zmiňované Ringstrasse), obchodovaly po celém světě, dokonce byly spří-
zněny sňatkem. Jak došlo k tomu, že později se jejich osudy vyvíjely tak 
odlišně? I to je předmětem pátrání Edmunda de Waala, potomka rodiny 
Ephrussi, v jeho knize Zajíc s jant arovýma očima. Impulsem v pátrání po 
rodinné historii je sbírka japonským miniatur necuke, které Edmund de 
Waal zdědí do svém strýci (jedna z nich dala název knize). Postupně zjiš-
ťuje, že tato sbírka je jen nepatrným zlomkem někdejšího rodinného 
bohatství. Čtenář zavádí do Oděsy 19. století, kde rodina začíná budovat 
své bohatství v obchodě s obilím, do secesní Paříži a Vídně (právě v době 
výstavby Ringstrasse, na níž stojí rodinný palác Ephrussiů, v době vzniku 
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Die Ringstrasse – židovský bulvár

Palác Ephrussi na vídeňské Ringstrasse byl v letech 1969 až 2009 hlavním 
sídlem společnosti Casinos Austria. ➤
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Íránci ve Vídni
Vídeňské židovské muzeum rovněž připravilo 
fotografickou výstavu Christine de Grancy 
s názvem „Transit. Íránci ve Vídni.“

Po islámské revoluci v roce 1979 se podařilo dostat ze 
země tajnými cestami mnoho Židů. Vídeň se pro ně stala 

transitním městem na cestě do nové domoviny – do USA 
nebo Izraele. Střediskem náboženského života íránských 
Židů se stala synagoga ve druhém vídeňském obvodu (Grosse Schiffgasse 8). Tamní rabín 
Schmuel Ernst Pressburger (1918–1993) a jeho syn Michael Pressburger věnovali utečencům 
v těžkých časech nejen svůj čas, ale i finanční prostředky, znamenali pro ně kus domova 
a jistoty. Cedaka je hebrejský výraz pro dobročinnost a patří k základním principům židovství. 
Fotografka Christine de Grancy měla možnost v letech 1991–1993 dokumentovat život írán-
ských Židů ve Vídni i práci obou zmíněných rabínů. Výstava potrvá do 30. srpna. 
V Židovském muzeu Vídeň (Dorotheergasse) je možné ji zhlédnout denně 
mimo soboty od 10 do 18 hodin. Více informací získáte na www.jmw.at. 

Výstava VŠUDE DOBŘE v Centru současného umění DOX představuje snímky tří 
fotografů časopisu Respekt. Karel Cudlín, Milan Jaroš a Matěj Stránský sledují 
a dokumentují, jak se chováme během mimořádných událostí i za ospalého 
nedělního odpoledne. V průběhu posledních pěti let byli u povodní i sněhových 
kalamit, předvolebních kampaní, jmenování vlády, průjezdu konvoje NATO, 
pochodu Prague Pride i zatmění slunce. Jejich fotografie ale také ukazují, že 
běžně spíš chodíme do muzeí, nákupních středisek či na festivaly, ale držíme 
i masopustní tradice či hrajeme paintball, hledáme v našich horách divočinu 
nebo se snažíme zvládat osobní tragédie a hledat v nich smysl a přitom fandíme 
hokeji nebo chováme včely.  
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, 170 00, Praha 7. Oteví-
rací doba: po 10–18 h, út zavřeno, st a pá 11–19 h, čt 11–21 h (kavárna 
do 22 h), so–ne 10–18 h. Výstava potrvá do 31. srpna. Prostory centra 
DOX jsou bezbariérové. www.dox.cz

Výs tava  fotograf i í

VŠUDE DOBŘE – Karel Cudlín, Matěj Stránský, Milan Jaroš

Pomník obětem masakru německy mluvících obyvatel 
z Dobronína, srpen 2012. (copyright: Karel Cudlín)

Naproti světoznámé Albertině, za vídeňskou Státní operou, se od roku 1988 nachá-
zí památník obětem fašismu, jehož autorem je Alfred Hrdlicka. Jeho skulptury 

byly nyní dočasně doplněny dvěma obrazovkami, na nichž se 24 hodin denně promítá 
ta samá krátká smyčka z dokumentárního filmu z roku 1938: klečící mladý Žid čistí 
kartáčem ulice Vídně. Kamera dále zabírá dav přihlížejících lidí, kteří se ve sváteční 
náladě sledují potupení Židů. Mnozí se smějí, snad ani nechápou události, které se před 
jejich očima odehrávají. Rakouskou filmařku a autorku Ruth Beckermannovou pozva-
li do Rakouského filmového muzea, kde se našlo více filmových dokumentů z roku 

1938. Ze všech materiálů si vybrala 
šest sekund, kde jsou zachyceny nejen 
oběti, ale i přihlížející rozesmátí lidé. 
Pachatelé násilí i jeho nezúčastnění 
svědci jsou tam poprvé představeni 
veřejnosti. Beckermannová k tomu 
říká: „Ve svém sestřihu představuji 
situaci ponížení, mechanismus ostra-
kizace, střetnutí dobra a zla. Zobrazení 
Židé byli potupeni, zbaveni lidské 
důstojnosti, museli na kolenou čistit 
ulice a dav se bavil na jejich účet!“

Instalace „The Missing Image“ 
s hudbou Olgy Neuwirth a obrazovým 
zpracováním Klause Pammingera je 
volně přístupná do 10. listopadu 2015.

◗ Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň

Více informací na 
www.ruthbeckermann.com 
a www.themissingimage.at.

knihy sídlo společnosti 
Casinos Austria), přes něko-
lik evropských zemí v době 
obou světových válek, až do 
moderního Japonska a brit-
ského Oxfordu. Zajímavé 
čtení pro zájemce o židov-
skou i moderní evropskou 
historii, stejně jako dějiny 
umění, zároveň se čte jako 
napínavý román – to vše je 
kniha Zajíc s jantarovýma 

očima Edmunda de Waala (vydalo naklada-
telství Ikar v roce 2012).

◗ kwe , Foto: Wikipedia 
(Peter Haas, Wikimedia Commons)
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➤

Pozvánka k zamyšlení 
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Narodil se ve vídeňské čtvrti 
Leo poldstadt, svými obyvate-

li přezdívané Matzesseninsel 
(Ma ce so vý ostrov), do rodiny 
drobného obchodníka. Jeho otec 
Samuel pocházel z Bratislavy 
(podle jiných zdrojů z maďarského 
města Szécsé ny), matka Pauline, 
rozená Nachod, byla Pražanka. Na 
svátky chodila rodina pravděpo-
dobně do Vídeňské synagogy 
– Stadttempelu, kde byl kantorem 
strýček z matčiny strany. Malý 
Arnold se začal sám učit v devíti 
letech hře na housle a stejně jako 
hudební skladbu ji pěstoval podo-
mácku jako hraní. Podobným 
samoukem byl i v dalších oborech. 
Coby nadaný žák byl přijat na 
gymnázium (po škole skládal 
módní pochody a polky), školu ale 
nedokončil. Když mu jako patnác-
tiletému zemřel otec, školu opustil 
a vstoupil do učení na bankovního 
úředníka ve Wiener Privatbank 
Werner & Co. Hrát mohl jen 
o nedělích v Prátru. Díky několika 
šťastným setkáním – s Oskarem 
Adlerem, Davidem Josephem 
Bachem a Alexandrem Zem-
linskym – se mu podařilo rozšířit si 
hudební vzdělání a proniknout do světa 
hudby a umění. Tyto kontakty mu později 
umožnily opustit práci v bance a začít se 
hudbou i živit; nejprve jako dirigent, pak 
jako učitel hudby. Se skladbami se prosazo-
val pomalu.

Jako čtyřiadvacetiletý, roku 1898, se 
Schoenberg dal pokřtít v luteránské evange-
lické církvi. Jeho životopisci to považují za 
pragmatický krok, jímž se Schoenberg snažil 
v atmosféře znovuožívajícího antisemitismu 
podtrhnout svá pouta k „tradiční evropské 
kultuře“, do níž tehdy Židé nebyli počítáni 
s tou samozřejmostí jako nyní. Čtyři roky 
předtím propukla Dreyfusova aféra, Zola 
zveřejnil slavný text „Žaluji!“ a do propuk-
nutí hilsneriády zbývaly měsíce…  Vliv zde 
mohl sehrát příklad Gustava Mahlera, který 
o rok dříve přestoupil k římskému katolictví, 
aby se mohl stát dirigentem vídeňské dvorní 
opery. Za volbou méně vlivné protestantské 
církve namísto vlivnější římskokatolické 
mohly stát rozhovory s operním pěvcem 

Walterem Pieau, praktikujícím evangelíkem, 
pro něhož mělo protestantství blíže k ideálu 
univerzálního humanismu. Lutheránské 
evangelictví však bylo zároveň německými 
nacionalisty vnímáno jako „autenticky 
německé“. Přestože se Schoenbergova 
rodina hlásila k ortodoxnímu židovství, sám 
o sobě prohlašoval: „Jsem ateista, nevěřící, 
volnomyšlenkář – jako byl můj otec.“

Ateismus však byl Schoenbergovým svě-
tonázorem jen krátce, nebo byl jen jednou 
z více fazet jeho složité osobnosti. V jeho díle 
se průběžně objevovaly náboženské motivy, 
většinou inspirované příběhy Tóry, jako 
Jákobův žebřík či Mojžíš a Áron. Z množství 
náznaků se zdá, že Schoen bergovi nebyl Bůh 
lhostejný, své úvahy o posledních věcech si 
však nechával pro sebe a zmiňoval se o nich 
snad jen úzkému okruhu přátel. To, co se 
neprojevuje, po čem nezůstává stopa, nabízí 
prostor dohadům a spekulacím. Máme dobré 
důvody předpokládat, že se Schoenberg tu 
a tam oddával ve své pracovně ryze soukro-

mým a snad poněkud racionalis-
tickým úvahám o Bohu a smyslu 
života. Stejně dobré důvody 
máme pro domněnku, že 
Schoen berga v mladších letech 
náboženství prostě míje  lo – měl 
dost jiných zájmů a společnost 
skýtala množství jiných pod-
nětů. Pokud se však o astrologii 
zajímal už ve Vídni, mohl mít 
jeho ateismus a volnomyšlen-
kářství jinou podobu, než jakou 
jim dnes přisuzujeme my.

Od konce 19. do poloviny 
20. století, tedy po celou dobu 
Schoenbergova života, bylo 
mezi lidmi označujícími se za 
„nevěřící“ mnoho těch, kdo se 
teoreticky i prakticky věnovali 
různým směrům západní esote-
riky a parapsychologie. Astro-
logie patřila k módním zájmům 
podobně jako hypnóza, dozní-
vající mesmerismus, salónní 
spiritismus či hlubinná psycho-
logie. Schoenberg pohybující se 
ve vídeňském uměleckém 
a literárním prostředí prakticky 
neměl možnost se s nimi nese-
tkat. Přinejmenším jeho dlou-
holetý přítel, malíř a teoretik 

umění Vasilij Kandinsky, byl členem Theo-
sofické společnosti. Je pravděpodobné, že 
v mládí a mladším středním věku byl pro 
Schoenberga Bůh spíše neosobní silou, snad 
Kosmickým řádem, Nejvyšší inteligencí, 
Univerzálním principem. 

Roku 1925 dosáhl Schoenberg zásadního 
úspěchu: Georg Schumann mu nabídl místo 
na Pruské akademii umění v Berlíně. Na 
tomto postu Schoenberg setrval necelých 
osm let. V Berlíně byl také svědkem rostoucí 
popularity nacismu. Jeho vítězství zname-
nalo konec Schoenbergovy berlínské kariéry. 
Schoenbergovi se rozhodli pro emigraci do 
Francie. Setkání s nacistickou ideologií 
vedlo Schoenberga k (opětovné?) reflexi 
židovských kořenů. Dceru, která se narodila 
roku 1932, pojmenoval Nuria. Uvažoval 
snad o přesídlení do Palestiny?

24. července 1933 se Schoenberg ofici-
álně navrátil k židovskému náboženství. 
Obřad návratu se konal v synagoze Rue 
Copernic, patřící Union Libérale Israélite de 

Portrét Arnolda Schoenberga od Egona Schieleho, 1917. (foto: Wikipedia)

A přesto se modlím...

Arnold Schoenberg
Arnold Schoenberg (1874–1951) byl jednou z nejvýraznějších hudebních osobností 20. století. Vynálezce dvanáctitó-
nové me tody hudební skladby a hlavní představitel tzv. druhé vídeňské školy byl od mládí všestrannou osobností: 
kromě hudby maloval a psal poezii, vypracoval variantu šachové hry pro čtyři hráče („Koalitions-Schach“), zajímal 
se o astrologii; navrhoval metody zápisu tenisových utkání, nábytek, kancelářské potřeby i hrací karty.
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France, za přítomnosti malíře Marca Cha-
galla. André Neher v knize Obnovili své 
duše (Ils ont refrait leur ame, 1979) rozvíjí 
myšlenku, že rozhovor s Bohem byl Schoen-
bergovým celoživotním tématem, jež ho 
střídavě provázelo a pronásledovalo. Tím, že 
se Schoenberg stal baal tešuva, „pánem 
odpovědi“, se podle něj tento proces završil. 

Životopisci vedou spekulace o tom, zda byl 
Schoenbergův návrat náboženským poká-
ním, projevem solidarity s ostatními židov-
skými uprchlíky, či říznou odpovědí těm, 
kdo z něj udělali. navzdory křtu, „stejně“ 
Žida.

Z Francie Schoenberg pokračoval do 
USA. Již v roce 1934 zde získal profesorské 
místo na Kalifornské univerzitě v Los Ange-
les. Zde, na druhém konci světa vytvořil 
díla, která se stala součástí liturgie některých 
kongregací progresivního směru. Je to zhu-
debnění večerní jomkipurové modlitby Kol 
nidre a „Moderní žalm“ – modlitba moder-
ního člověka, známá též pod názvem „A pře-

sto se modlím…“. Sedmasedmdesátiletý 
Schoenberg měl v úmyslu vytvořit sbírku, 
novodobý dodatek ke Knize žalmů. Času 
a sil mu však zbylo jen na Žalm 151. Je to 
modlitba vyslovovaná vzdor pochybnostem, 
vzdor vědomí vlastní nicotnosti, vzdor 
všemu, co jsme se o Bohu dověděli (ať už od 
těch či oněch teologů nebo filozofů; účinek 
bývá stejný). Modlitba pronášená v nejis-
totě, zajíkavá a zároveň racionalizující – 
Ten, který je vševědoucí, přece nepotřebuje, 
abychom mu o tom říkali – modlitba reflek-
tující vlastní zbytečnost… a přesto! Přesto 
se člověk modlí, protože potřeba modlitby je 
silnější než ostych z nejistot. Protože mod-
litba je životní funkcí stejně jako pohyb, 
trávení a dech.

◗ Ruth Jochanan Weiniger

Informace 
Židovského 
muzea 
v Praze
Knihovna ŽMP se studovnou

služby pro veřejnost

Ve fondu knihovny se nachází na 130 000 
svazků – hebraika, judaika, práce k dějinám 
Židů v Čechách a na Moravě, knihy z oblasti 
muzeologie a dějin umění, encyklopedické 
i biografické publikace. Navštívit nás může 
každý, knihy domů si mohou půjčovat regis-
trovaní čtenáři. 
Otevírací doba knihovny ŽMP: út 9–18 h, 
st 13–17 h, čt 9–17 h. Upozorňujeme, že 
během měsíce srpna je knihovna uzavřena. 
Více informací: Knihovna ŽMP, tel. 
222 749 245, library@jewishmuseum.cz

Výstavy

Zmařené naděje. Poválečné Česko-
slovensko jako křižovatka židov-
ských osudů (do 23. 8.), Galerie 
Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, 
Praha 1. Otevřeno denně kromě sobot 
a židovských svátků 9–18 h.
Nová výstava představuje málo známé 
aspekty historie českých zemí po druhé svě-
tové válce, spojené s návratem přeživších 
z koncentračních táborů a tranzitem desetiti-
síců židovských uprchlíků přes naše území.

Osvětimské album (do 20. 9.), 
GHMP, Dům fotografie, Revoluční 1006/5, 
Praha 1. Otevřeno út–st, pá–ne 10–18 h, čt 
10–20 h, po zavřeno.
Výstava představuje všech téměř 200 foto-
grafií tzv. Osvětimského alba, unikátního 
dokumentu z roku 1944. Ačkoliv jsou na 
fotografiích zachyceni převážně občané 
předválečného Československa z Podkarpat-
ské Rusi, nebyl doposud v České republice 
tento soubor fotografií vystaven.

Ó, ty můj Bože: všechny národy tě 
velebí a ujišťují o své oddanosti.

Co to však pro tebe znamená, zda 
i já to dělám nebo nedělám?

Kdo jsem, abych si myslel, že je má 
modlitba nutností?

Když říkám Bůh, vím, že mluvím 
o Jediném, Věčném, 
Všemohoucím, Vševědoucím 
a Nepředstavitelném, o němž 
si nemohu ani nesmím udělat 
jakýkoli obraz.

Na nějž nemohu ani nesmím vznášet 
požadavky, který mou modlitbu 
vyslyší nebo ji nechá bez 
povšimnutí.

A přesto se modlím, jako se modlí 
všechno živoucí. Přesto 
si vyprošuji milosti a divy: 
Vyplnění.

Přesto se modlím, neboť nechci být 
připraven o blažený pocit jednoty, 
sjednocení s tebou. 

Ó, ty můj Bože, tvá milost nám 
nechala modlitbu, jako spojení 
s tebou. Jako blaženost, jež nám 
dává více než jakékoli vyplnění.

První díl Moderních žalmů (Moderne 
Psalmen) přeložila Ruth Jochanan 
Weiniger. Báseň byla rovněž 
zhudebněna, v USA je používána 
jako modlitba v některých 
rekonstruktivních kongregacích.

Výstava Zmařené naděje: dětský útulek v Dušní 
ulici, 1946.

Schoenberg po válce, v době, kdy skládal Moderní 
žalmy. (foto: Florence Homolka, Schoenberg Archives 
at USC, Wikimedia Commons)

Krychlový kámen tančící na spodním rohu? Dokonalé 
dílo, které se nemohlo vynořit celé? Schoenbergův 
náhrobek na Ústředním vídeňském hřbitově. (foto: 
Wikipedia)
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Koncem května se u končících kolejí 
tramvaje ve Stromovce shromáždilo 

pestré společenství – přátelé a příbuzní 
loni zemřelé Máji Dohnalové se sešli 
k zasvěcení buku, který byl na její památ-
ku zasazen (strom je označen cedulkou se 
jménem). Mája byla ženou širokého 
srdce, která dokázala oslovit velice různé 
lidi. A tak také to, co zaznělo, bylo neo-
byčejně pestré, a přesto či právě proto to 
vytvořilo zvláštní jednotu: zazněl zpěv 
manter Gajátrí a Satjam, Šivam, Sun-
daram, písní z Taizé i tradiční šabatové 
Šalom alejchem, účastníci se společně 
pomodlili Kadiš. Zněly i vzpomínky – 
kamarádky z koncentráku o tom, jak se 
s Májou před spaním dělily o maličké 
kousky chleba, nevidomých dívek z Dey-
lovy konzervatoře o nezapomenutelných 
pobytech v rodinném sídle v Chotěboři. 
Zaznělo kázání o stromech a lidech uve-
dené níže a nakonec účastníci společně 
zpívali radostné lidové písně a hovořili 
spolu při pikniku pod jinými, vzrostlými 
stromy. Setkání za jarního slunce bylo 
nakonec radostné, tak jako bývala 
i Má ja – ať je její památka k po žehnání!

Člověk a strom, strom a člověk. Jaký 
je mezi nimi vztah? Poslyšte báseň iz-
 raelského básníka Nathana Zacha Ki 
ha-adam ec ha-cade: „Což je strom na 
poli člověk? Jako člověk i strom roste 
a jako strom, i člověk bývá vyťat. 

Nevím, kde jsem byl a kde budu, jako 
strom na poli. Což je strom na poli člo-

věk? Jako strom i on touží po výšinách 
a jako člověk i on bývá ohněm spálen. 
Nevím, kde jsem byl a kde budu, jako 
strom na poli.“ Sešli jsme se u stromu 
zasazenému na památku Máji Dohna-
lové. Jakým způsobem nám ji může při-
pomínat? Jako lidé patříme do přírody, 
která je mnohotvará a proměňuje se. 
Možná si vzpomenete na Karafiátovy 
broučky, kdy na místě, kde zemřel brou-
ček, vykvetla chudobka.

Když si člověk na někoho vzpomíná, 
žije tím ten druhý vlastně dále. Dokonce 
i roste a mění se, jak se naše vzpomínky 
na něj dostávají do různých nových kon-
textů, které nám život přináší. A tak si 
myslím, že tento buk nám může připo-
mínat myšlenky a postoje, které do nás 
Mája zasadila a které v nás dále rostou 
a každý je v sobě rozvíjí svým jedineč-
ným způsobem.

Stojí za to sázet stromy, stojí za to 
sázet myšlenky! Já jsem Máje za její 
myšlenky dodnes vděčný. Poslyšte, co 
k tomu řekli staří rabíni: „Na počátku 
stvoření světa se Všemohoucí nezabýval 
ničím jiným než sázením, neboť je 
psáno: ‚A Hospodin vysadil zahradu 
v Edenu na východě.ʻ A tak i vy, až při-
jdete do země, se nezabývejte zpočátku 
ničím jiným než sázením stromů.“ 
(Midraš Leviticus Rabba 25)

Mezi námi je mnoho jogínů, kterým 
je blízký pojem karma, zákon návratu. 
Ten říká, že to, co člověk udělá, musí 
v budoucnu splatit. Kde vidím zákon 
karmy v tomto sázení stromu? Celoži-
votní Májinou láskou byly knihy, i když 

jela do transportu, brala si s sebou tři 
knihy. Sama sepsala pro svou rodinu 
knížku vzpomínek a také její památce 
byla jedna kniha připsána – Pijte z něho 
všichni, popisující kostel sv. Martina ve 
zdi. Knihy, jak známo, se vyrábí z papíru, 
a tedy kvůli jejich tisku se kácí stromy. 
Jak bude tento buk dorůstat, postupně 
svým objemem dřeva nahradí učtený 
a spotřebovaný papír knih. Buddhův 

strom, pod nímž prožil osvícení, má 
mnoho dětí – výhonků, které si od něj 
lidé odnesli a zasadili. Až Májin strom 
vyroste a stane se plodným, vzpome-
neme si na ni a odneseme si někdy buk-
vice, aby nám na zahradě rostl také 
potomek Májina stromu?

Ale vraťme se k Bibli! Na jediném 
místě v ní se Hospodin přirovnává ke 
stromu: „Já, Hospodin, jsem jako zelený 
cypřiš, ze mne pochází tvé ovoce.“ 
(Ozeáš 14,8-9) V Novém zákoně čteme 
Ježíšova slova, že po ovoci se pozná 
člověk. (Matoušovo evangelium 7,16)

Mája byla jak strom, který plodí 
mnoho výjimečného ovoce. Mohli 
bychom si říci: „To je dobré, že jsme 
jejími dědici, i na nás padne trocha jejího 
světla a požehnání, které můžeme předá-
vat dál.“ Jenže prorok Ozeáš zde říká 
něco jiného: „Ze mě, říká Hospodin, 
pochází tvé ovoce.“ Všechno, co dob-
rého máme a děláme, od počátku až do 
konce, je Boží dar. A tak nám Božím 
darem byla i Mája i dobré věci, které 
jsme od ní přijímali. Tam, kde jsme 
mohli zažívat lásku, a tam, kde ji 
můžeme dávat, je skrytě při díle Pán Bůh 
sám. Ani ten nejmenší drobeček lásky 
nebude ztracen, protože, třebas skrytě, 
pochází od Boha a vede i vrací k němu 
ty, kdo jej nesli a rozdávali, i ty, kdo jej 
přijímali.

A tam můžeme vděčně přijímat 
i vzpomínku na Máju, která v nás bude 
dále růst a měnit se jako ten strom.

Co popřát tomuto Májinu stromu a co 
popřát nám, kteří jsme se tu sešli? Snad 
to, co říká známý krásný příběh z Tal-
mudu: Jeden člověk šel pouští. Byl 
vyčerpaný, měl hlad a žízeň. Našel 
strom, jehož plody byly sladké a jeho 
stín byl blahodárný a skrýval se pod ním 
pramen. Napil se vody, pojedl ovoce, 
a odpočinul si ve stínu. Když se vydával 
na cestu, řekl: „Strome, strome! Jak ti 
mám požehnat? Aby byly tvé plody 
sladké? – Vždyť jsou! Aby byl tvůj stín 
příjemný a dalo se v něm odpočívat? 
Vždyť on takový je! Aby tě živil pra-
men? Vždyť takový pramen máš! Ať se 
tedy ze všech semen a rostlin, které zplo-
díš, stanou stromy a jsou takové jako 
ty!“ (Babylónský Talmud, Taanit 5b)

◗ Mikuláš Vymětal

Vzpomínkové setkání na Máju 
Dohnalovou (1928–2014)
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Strom Máji Dohnalové roste na dohled od praž-
ského Planetária.
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