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Postavení Židů v Maroku se zhoršilo, 
když se země dostala pod vládu By-
zance, ale i tehdy zůstalo útočištěm 
pro Židy z Hispánie, kteří sem od kon-
ce 6. a po celé 7. století utíkali před 
pronásledováním vizigótských králů. 
Na tomto území též kvetla židovská 
misijní činnost, čehož byly důkazem 
některé berberské kmeny, které při-
jaly judaismus. Například kmen Dža-
rawa, z něhož pocházela berbersko-
židovská královna Dahía al-Káhina, 
která koncem 7. století bojovala proti 
arabským vetřelcům.

rabín Daniel Mayer

Reformní judaismus již dávno opustil 
myšlenku, že micvot jsou pověrou. 
Rituální micvot, jako jsou stravovací 
předpisy, pravidla odívání a rodin-
né čistoty jsou obecně považovány 
za praxi, která může být smysluplná  
a která představuje pouto mezi židy. 
Přesto není reformní kašrut totožný 
s tradiční praxí. 

rabínka Johanna Hershenson

„Realita“ minulosti se v orálně histo-
rických rozhovorech stává předmětem 
vyprávění a vzpomínání, je zpřítomně-
na z hlediska pamětníka. Stává se tak 
zároveň něčím, co je interpretováno, 
hodnoceno a k čemu se vztahuje nejen 
vypravěč, ale i my sami jakožto poslu-
chači. Vyprávěná minulost je nejen pro-
středkem k vyjádření toho, co se stalo 
kdysi a kým jsme nyní, ale také nástro-
jem našeho poměru k budoucnosti.

Jakub Mlynář

Slavnostní zahájení výstavy Kadiš pro-
běhlo na bubenském nádraží 12. červ-
na 2013

(foto: Petr Balajka)

www.maskil.cz

Nádraží 
PraHa – BUBNY
ožilo  (čtěte na str. 2)
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Ve středu 12. června byla v budově že-
lezniční stanice Praha - Bubny otevřena 

výstava s názvem Kadiš. Chtěla připomenout 
osudy téměř padesáti tisíc Židů, kteří zde na-
stoupili do transportů do Terezína. Nasvětle-
né podobizny několika z nich se dívaly na ná-
vštěvníky přímo v hlavní hale nádražní budo-
vy. Právě tímto expozice vyzvala k otevření 
dialogu o zřízení trvalého muzea holokaustu 
v areálu bubenského nádraží. S projektem 
přišlo občanské sdružení Památník ŠOA 
Bubny, které výstavu připravilo ve spolupráci 
s holešovickým Centrem současného umění 
DOX pod vedením kurátora Pavla Štingla. 
Autorem výtvarných návrhů byl Aleš Vese-
lý. Přímo v kolejišti s projíždějícími vlaky 
za zády hovořili při vernisáži vzácní hosté, 
vedle přeživších a vrchního zemského rabí-
na také nedávná kandidátka na prezidentku 
Táňa Fischerová, herečka Eva Holubová  
a mnozí další. Prohlídky návštěvníků, a to  
i mimo oficiální termíny, zajišťovala Ester 
Peterová: „Skoro celý mě-
síc jsem měla tu čest pomá-
hat organizátorům, kterým 
bych za to chtěla moc po-
děkovat. Díky jejich vysoce 
profesionální práci jsem se 
naučila řadu nových doved-
ností, které doufám v bu-
doucnosti využiji při stu-
diích na DAMU. Zároveň 
jsem hrdá, že jsem mohla 
pomoci s udržováním od-
kazu šoa a vzdát tak hold 
všem zahynulým, včetně 
členů mé rodiny,“ řekla 
Ester Peterová. Po verni-
sáži pak program rozjezdu 

Poslední předprázdninový týden (19. - 27. 6. 
2013) navštívila delegace z jihomoravského 
Mikulova partnerské město Kacrin. Jednalo 

MeziNárodNí křesťaNské 
VelVYslaNectVí JerUzaléM – 

iceJ
Česká pobočka ICEJ oznamuje 

změnu kontaktních údajů: 

Nová adresa: 
Thomayerova 800/5 

(areál Thomayerovy nemocnice, Pavilon A1)
140 59 Praha 4

Nový mobilní telefon do kanceláře:
725 854 354. 

Naše pevná linka 272 732 636 
funguje i nadále. 

Na obou číslech můžete také 
zanechávat své vzkazy.

památníku pokračoval i v dalších dnech, jak 
shrnul Pavel Štingl: „Výstavu spojenou s pre-
zentací záměru přestavby nádraží Bubny na 
Památník ŠOA se po všech peripetiích s po-

vodněmi a tropickými vedry 
podařilo programově napl-
nit a důstojně zakončit dne 
18. června 2013. Diskuse  
a setkání, stejně jako vzdě-
lávací experimenty v prů-
běhu výstavy byly připra-
veny jako koncepční základ 
pro zadání dalších kroků 
vývoje památníku. Lektoři 
a panelisté tedy nepřichá-
zeli na nádraží Bubny nebo 
do Doxu jen pro veřejný 
dialog, ale především pro 
sdělení svých názorů a vizí. 
Záznamy jejich příspěvků 
budou nyní využity v pu-

blikaci, která se zrodí během léta. (…) Za 
nejdůležitější ovšem považuji setkávání jako 
fenomén. Byť se odehrála na podivných mís-
tech ve stínu dramatu historie, přece to byla 
setkání laskavá a významná. Už jen počet ná-
vštěvníků vernisáže byl překvapivý. Pamětní-
ci s rodinami, hledači tajemství svého města, 
kantoři a architekti. Zvláštní konfrontace pří-
stupů a názorů, které spojila jedna vůle. (…) 
Jakkoli se podařilo sestavit akční tým pro za-
jištění krátkodobé kulturní události v životě 
Prahy, opět se vracíme ke svému reálnému 
statutu malé neziskové organizace, sestavené 
z několika osobností odhodlaných myšlenku 
památníku hrnout k naplnění. Sami to však 
nezvládneme,“ uvedl Pavel Štingl. Výstava 
je již odinstalovaná, prostor nádraží byl jen 
dočasně pronajat. O dalších plánech a akcích 
se dozvíte na webu www.pspbubny.cz

 Pavel Kuča
Foto: Petr Balajka

V autentických prostorách železniční stanice byla k vidění výstava s názvem Kadiš, první 
krok snah o realizaci myšlenky na zřízení památníku holokaustu v Praze.

Vize památníku šoa:
Nádraží BUBNY

se o třetí naši návštěvu u izraelských part-
nerů. Z původně oficiálních návštěv se vy-
vinulo mimořádně silné přátelství jak mezi 
dospělými zástupci, tak mezi izraelskými 
i moravskými studenty, které se nezakládá 
pouze na podobnosti obou přibližně stejně 
velkých pohraničních vinařských městeček, 
ale na vzájemném lidském krásném vztahu. 
Kacrin na důkaz tohoto přátelství dokon-
ce vybudoval a právě v době naší návštěvy  
(24. 6.) slavnostně otevřel Park Mikulov.

 Sylva Chludilová
Foto: Edith Mabel Kimchi

Na Golanech otevřeli Mikulovskou zahradu
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NadačNí foNd 
oBěteM 

HolocaUstU 
(NfoH) 

vyhlašuje veřejné výběrové řízení na podpo-
ru projektů v programech Péče, Připomínka, 
Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše 
budoucnost na rok 2014. Uzávěrka pro pří-
jem žádostí je 18. září 2013. Grantová pravi-
dla, formuláře žádostí, rozpočtů a další infor-
mace naleznete na www.fondholocaust.cz. 
Projekty v programu Obnova a podprogra-
mu Naše budoucnost již můžete konzulto-
vat s paní ředitelkou Martou Malou, Th.D.   
a projekty v programech Péče, Připomínka 
a Budoucnost s koordinátorkou Andreou 
Fictumovou. Kontakty najdete v grantových 
pravidlech či na našich stránkách.
Pro zájemce připravíme 28. 8. 2013 Seminář 
pro žadatele, kde se můžete dozvědět více in-
formací o grantovém řízení, jak vyplnit for-
muláře a zodpovíme vaše případné dotazy. 
Na toto setkání se již můžete hlásit emailem 
Andree Fictumové. Místo bude upřesněno  
v srpnu dle počtu přihlášených zájemců. 

Za tým NFOH
Andrea Fictumová, 

koordinátorka programů Péče, 
Připomínka a Budoucnost

Nadační fond obětem holocaustu, 
Legerova 22, 120 00 Praha 2

tel.: 224 261 573, fax: 224 262 563
www.fondholocaust.cz

aktuality

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

ho a balného; pošlete, prosím svoji žá-
dost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4,  
110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929,  
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR minimál-
ně 250 Kč ročně; uvedený obnos nám 
laskavě zašlete složenkou nebo na ban-
kovní účet číslo: 86-8959560207/0100 
u Komerční banky, variabilní symbol je 
88888 (5x8), v popisu platby uveďte, pro-
sím, své jméno. 

Program Bejt simcha
červenec – srpen 

2013

PRAVIDELNÉ AKCE

Bejt Simcha

Maiselova 4, 110 00 Praha 1
Telefon: 724 027 929

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

ivrit
pravidelné hodiny hebrejštiny 

se v létě konají pouze ve vybraných 
termínech – informace na vyžádání 

v Bejt simcha 

Úvod do judaismu 
pokračování kurzu od září

kabalat šabat 
každý pátek od 18 hodin 

(kromě pátku 16. 8.)

16. – 18. srpNa

reforMNí 
ŠaBatoN

VíkeNdoVý seMiNář 

V oloMoUci
(viz pozvánka na této straně)

Židovské muzeum v Praze, založené  
v roce 1906, představuje jedno z trvale nej-
navštěvovanějších muzeí v České republi-
ce. Jeho památky se nacházejí v objektech 
bývalého Židovského Města v historickém 
centru Prahy, které je zapsáno na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. 
Stálé expozice jsou umístěny v synagogách 
z různých historických období (Pinkasova, 
Klausova, Maiselova a Španělská synago-
ga). Muzeum přibližuje historii, současnost, 
kulturu a vzdělanost židovské komunity  
v českých zemích i mnoha jinými způsoby – 
zvláštní pozornost je při tom věnována po-
řádání kulturních a vzdělávacích programů 
pro širokou veřejnost.

World Union for progressive Judaism, 
Bejt simcha a Židovská obec Olomouc

Vás srdečně zvou na:

Vii. reforMNí 
ŠaBatoN

16. – 18. srpna 2013 
v olomouci

Studium povede, stejně jako v loňském 
roce, Steven A. Beck.
Steven A. Beck je studentem rabín-
ského semináře Hebrew Union College  
v Jeruzalémě. Zároveň je vedoucím mezi- 
národní sekce IRAC (Israel Reform Ac-
tion Center), organizace zabývající se lid-
skými právy a prosazující zrovnoprávnění 
reformního judaismu v Izraeli. Před nástu-
pem na HUC získal v USA univerzitní 
vzdělání v oborech: hudba, blízkovýchodní 
studia a mezinárodní vztahy. Pracoval také  
v Mírových sborech, má zkušenosti z mezi- 
národních humanitárních projektů v Africe.
Kromě bohoslužeb a studia se S. Beckem bu-
dou jsou součástí programu i různé přednášky 
a workshopy, vedené dalšími lektory. 

Účastnický poplatek: 
 1200 Kč dospělí, 700 Kč děti a studenti 
do 18 let (zahrnuje ubytování, stravování, do-
pravu z Prahy do Olomouce a zpět, program) 
 místní účastníci: 250 Kč (zahrnuje stra-
vování a účast na celém programu)

Informace a přihlášky na e-mailu  
kehila@bejtsimcha.cz 

nebo na telefonu 724 027 929 
(nejpozději do 19. 7.; místní účastníci, kteří 

nepožadují ubytování, se mohou hlásit i později)

Galerie Roberta Guttmanna (U Staré školy 
3, 110 00 Praha 1) je výstavní prostor, zařa-
zený do prohlídkového okruhu ŽMP, určený 
pro krátkodobé výstavy. Galerie se nachází 
poblíž Španělské synagogy, má samostatný 
vstup a lze do ní zakoupit samostatnou vstu-
penku. Je otevřena denně kromě sobot a ži-
dovských svátků od 9 do 18 hodin (v zimním 
období do 16:30 hodin).
Výstavní projekty musí dramaturgicky zapa-
dat do programového rámce muzea - zamě-
ření na historii a současnost, kulturu a vzdě-
lanost židovské diaspory. Projekty posuzuje 
výstavní rada.
Termín podání nabídek 28. 8. 2013
Více informací na www.jewishmuseum.cz

VýZVA K POdáVáNí NABídEK 
VýSTaVNích ProjeKTů Pro roK 2014 

V Galerii roBerTa GuTTmaNNa V ŽidoVSKém muzeu V Praze
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město Fás (Fez), kde vyčlenil pro Židy jed-
nu městskou čtvrť. Právě Fez se stal hlavním 
duchovním střediskem středověkého maroc-
kého židovstva. Působil zde vynikající tal-
mudista a halachická autorita 11. století rabi 
Jicchak ben Jakob Alfasi (Fezský), známý 
pod zkratkou  (1013–1103), jehož vý-
znamným spisem je Kniha halachických 
ustanovení – , která je uceleným 
halachickým dílem předmaimonidovského 
období. Jeho žáky byli například talmudista 
rabi Josef ibn Migaš (1077–1141) nebo rabi 
Jehuda ha-Levi (1075-1141), známý autor 
fi lozofi ckého díla Kuzari.
Lze konstatovat, že za vlády Idrísovců (788–
974), Fátimovců (konec 10. až polovina 
11. století) a Almorávidů (polovina 11. stole-
tí až 1146) žili maročtí Židé relativně v kli-
du, o čemž svědčí i rozkvět jejich duchovní 
tvorby. Na dvoře almorávidského vládce 
Alího ben Jusúfa ibn Tášfi na (1106–1143) 
v Marrákeši působili židovští lékaři Meir 
ibn Kamniel a Šlomo ibn al-Mu’allim, oba 
přátelé rabi Jehudy ha-Leviho.

Velmi početnou skupinu tvoří v Izraeli 
maročtí Židé a jejich potomci, kteří se 

tu již narodili. Podle statistických údajů ke 
konci roku 1990 žilo v Izraeli 266 tisíc olim 
z Maroka, z nichž většina se tam přistěhovala 
v padesátých a šedesátých letech 20. století.
Prvopočátky židovské přítomnosti v Maroku 
kladou legendy již do období před zboře-
ním prvního Chrámu (586 př. o. l.). Jisté je, 
že Židé na území dnešního Maroka žili již 
v 5. až 3. století př. o. l. za vlády Kartágin-
ců v této oblasti. S příchodem Římanů ve 
2. století př. o. l. se počet Židů v severní Af-
rice zvyšuje a po zničení druhého Chrámu 
r. 70 o. l. začíná velký příliv židovských 
emigrantů z Judska. Židé žili v římském 
městě Volubilis, jehož ruiny leží mezi Fezem 
a Meknesem. O tom svědčí židovské náhrob-
ky pocházející z 2. století. Postavení Židů 
se zhoršilo, když se země dostala pod vládu 
Byzance, ale i tehdy území dnešního Maro-
ka bylo útočištěm pro Židy z Hispánie, kteří 
sem od konce 6. a po celé 7. století utíkali 
před pronásledováním vizigótských králů. 
Na tomto území též kvetla židovská misijní 
činnost, čehož byly důkazem některé berber-
ské kmeny, které přijaly judaismus. Napří-
klad kmen Džarawa, z něhož pocházela ber-
berskožidovská královna Dahía al-Káhina, 
která koncem 7. století bojovala proti arab-
ským vetřelcům. Poté, co muslimové ovládli 
v letech 703–711 území dnešního Maroka, 
některé judaizované berberské kmeny kon-
vertovaly k islámu, jiné zůstaly věrné judais-
mu, a tak se automaticky staly dhimmi. Dhi-
mmi byly „národy knihy“, tj. křesťané nebo 
Židé, kteří mohli nadále vyznávat víru svých 
otců, nesměli však stavět nové modlitebny 
a museli nosit zvláštní oděv nebo rozlišovací 
znak, aby je bylo možno ihned rozeznat od 
muslimů. Komunitní autonomie dhimmi byla 
zaručena muslimským vládcem. Dhimmi ne-
měli povinnost sloužit ve vojsku, ale museli 
platit daň „nevěřících“ džizju. Roku 788 po 
neúspěšném alíovském povstání v Mekce 
utekl pravnuk chalífy Alího Idrís do sever-
ní části Maroka, kde ho uznalo několik ber-
berských kmenů za vládce s titulem imáma. 
Střediskem idrísovské říše byla Valíla (Volu-
bilis). Idrís II. založil roku 808 nové hlavní 

Maročtí židé
1. část, stručný historický úvod

Izrael je nejen jedním z nejmladších států světa (založen 1948), ale podobně jako USA je 
i zemí přistěhovalců. V současném Izraeli se setkáme se skupinami Židů, kteří sem přišli 
z různých zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky a přinesli si s sebou svůj jazyk, zvláštní kul-
turní tradice a specifi cké zvyky svých komunit. Naše historická vlast se tak stala shromaž-
dištěm diaspory (kibuc galujot) – 
turní tradice a specifi cké zvyky svých komunit. Naše historická vlast se tak stala shromaž-

.

Za vlády Almohadů (1146–1269) se situace 
marockých Židů velmi zhoršila. Almohadé 
dali totiž Židům a křesťanům na výběr: buď 
přijmou islám, nebo musí opustit zemi. Židé 
se začali vracet do Maroka až za vlády dy-
nastie Marínovců (1269–1465). Židé se 
velmi aktivně podíleli na hospodářském ži-
votě země. Obchodovali se zlatem a cukrem 
a vedli širokou výměnu zboží s křesťanský-
mi státy. Přispívali ohromnou měrou do vlád-
covy pokladnice nejen džizjou, ale odváděli 
velké sumy též na celních poplatcích. Za vlá-
dy Marínovců dochází v Maroku k rozvoji 
studia kabaly a fi lozofi e. Jedním z fi lozofů 
oné doby (polovina 14. století) je Jehuda 
ben Nissim ibn Malka, syn kabalisty Nissi-
ma ibn Malky. Roku 1391 v Seville a jiných 
španělských městech vzplály protižidovské 
pogromy, a tak mnoho Židů nalézá útočiš-
tě právě v Maroku. Roku 1465 se uskuteč-
nil převrat, v němž nepřátelé svrhli a zabili 
posledního panovníka z dynastie Marínov-
ců Abd al- Hakka spolu s jeho židovským 
ministrem a rádcem Áronem ben Battasem. 
Po převratu přinutili mnohé Židy přijmout 
islám, ale již roku 1471 se mohli Židé vrá-
tit k víře svých otců. V době výhnání Židů 
ze Španělska a Portugalska, v letech 1492 
a 1497, mnoho vyhnanců uteklo do maroc-
kých pobřežních měst, kde se však setkali 
s nevraživostí jak muslimských obyvatel, 
tak úřadů. Ani od místních Židů se vyhnan-
cům nedostalo vlídného přijetí. Proto většina 
z nich směřovala do Fezu. Na cestě je napa-
daly loupeživé bandy muslimů a nakonec 
i v samotném Fezu se na dvacet tisíc vyhnan-
ců stalo oběťmi obrovského požáru a násled-
ného hladomoru a epidemií. V některých 
oblastech, například v Tetuánu a Tangeru, se 
místní židovské komunity smísily s vyhnan-
ci ze Španělska, v jiných regionech žily obě 
komunity odděleně a docházelo mezi nimi 
i k občasným třenicím. Později, za vlády 
dynastie Sa’dovců (1554–1659), potomci 
židovských vyhnanců ze Španělska nebo 
marranos, kteří do Maroka utekli, byli obe-
známeni s evropskou obchodní kulturou a ře-
mesly. Jejich kontakty, znalosti a zkušenosti 
velmi pozitivně ovlivnily hospodářský život 
země. Tato ekonomická prosperita pokra-

Marocká židovská dívka v tradičním oděvu
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tehdejších nejmodernějších metod, avšak 
klasické židovské předměty (Mišna, Talmud, 
halacha) v ní chyběly. To bylo důvodem, že 
mnohé zbožné rodiny odmítaly posílat své 
děti do těchto škol. Časem se situace v tomto 
ohledu o něco zlepšila, ale stále se židovské 
předměty nacházely na samém okraji vzdělá-
vacího procesu.
Roku 1912 se stalo Maroko francouzským 
protektorátem. Tato nová politická skuteč-
nost posloužila za záminku pogromu ve 
Fezu, při němž místní muslimové zabili oko-
lo sta Židů. Protektorát však znamenal pro 
marocké Židy celkové zlepšení jejich osob-
ní bezpečnosti, svobodu pohybu a vyznání 
a svobodu židovského vzdělání. Od tohoto 
roku začínají v Maroku působit velké fran-
couzské společnosti, jimž maročtí židovští 
obchodníci nemohli konkurovat, čímž po-
stupně docházelo k pauperizaci jejich stavu, 
ale na druhou stranu přímá francouzská nad-
vláda znamenala celkově obrovský rozmach 
marockého hospodářství. Jiní Židé však vy-
užili nových ekonomických možností, které 
se před nimi otvíraly a zaujali vůdčí pozi- 
ce v mezinárodním obchodu, průmyslu a ve 
svobodných povoláních. Nezanedbatelný 
počet marockých Židů sloužil ve francouz-
ské státní administrativě, zvláště absoventi 
škol Alliance. Hospodářský rozkvět Maro-
ka přilákal do země mnoho Židů z Alžírska, 
Tunisu a dalších států Blízkého východu  
a dokonce i z Evropy. Roku 1939 žilo v Ma-
roku 225 tisíc Židů. V první polovině dru-
hé světové války bylo Maroko pod vládou 
Vichystické Francie, která po vzoru nacis-
tického Německa zavedla v Maroku proti-
židovské diskriminační zákony a opatření. 
Při výsadku spojeneckých armád v listopadu 
1942 Vichystický režim za pomoci místních 
muslimských fanatiků vyprovokoval řadu 
krvavých protižidovských progromů. Poté, 
co v červnu 1943 zvítězila De Gaullova Ar-
máda Svobodných Francouzů (FFL), situace 
marockých Židů se konsolidovala.
Po druhé světové válce ve všech zemích 
Blízkého východu a severní Afriky vzrostl 
arabský nacionalismus, což se také negativ-
ně projevilo na postavení marockých Židů, 
které obviňovali, že jsou přívrženci fran-
couzské, tedy koloniální kultury. Po vyhlá-
šení nezávislosti Izraele se mnozí Židé stali 
oběťmi nenávisti nejen muslimských fanati-
ků a lůzy, ale i arabských nacionalistů. Fran-
couzská správa tvrdě vystoupila proti všem, 
kteří v tomto ohledu porušovali zákon. V le-
tech 1948–1956 se vystěhovalo z Maroka 
do Izraele 67 tisíc Židů. Dokonce i v letech 
1956–1960, kdy byla alija zákázána, odešlo 
z Maroka nelegálně do Izraele 47 tisíc Židů 
a mezi lety 1961–1971 to bylo 130 tisíc. Ma-
ročtí Židé tvoří v Izraeli jednu z největších 
komunit.

 rabín daniel mayer

čovala i v 17. a 18. století díky zvýšenému 
počtu židovských obchodníků a řemeslníků 
v zemi. Židé byli výrobci barevných kovů, 
s nimiž též obchodovali. Dalšími významým 
obchodním zbožím židovských kupců bylo 
víno a cukr. Až do roku 1912 byla většina 
marockého námořního obchodu v rukou ži-
dovských kupců.
Za vlády sultána Sidi Muhammada ben Ab-
dalláha (1757–1790), který chtěl podle ev-
ropského vzoru zemi zmodernizovat, Židé 
sehráli v jeho úsilí velmi pozitivní roli. Sul-
tán měl zájem o rozvoj obchodních styků 
s Evropou, proto usadil mnoho židovských 
rodin v přístavním městě Mogadoru a záro-
veň je osvobodil od všech daní. Díky sultá-
novu opatření se stal Mogador střediskem 
mezinárodního obchodu.
Na dvoře marockých panovníků působili ně-
kteří Židé jako jejich osobní rádci, ministři 
financí či diplomaté s širokými pravomoce-
mi. Tito privilegovaní Židé patřili k potom-
kům vyhnanců ze Španělska a Portugalska. 
Jedním z nich byl například syn fezského 
rabína Izáka Palacheho, Šmuel Palache (ze-
mřel 1616), který byl jmenován sultánem 
Mulajem Zidanem vyslancem v nizozem-
ském Haagu. Díky Palacheho diplomacii se 
zrodila spojenecká smlouva mezi Marokem 
a Nizozemskem. Další z významných osob-
ností byl Josef Toledano (zemřel kolem  
r. 1700), který byl ministrem a rádcem sultána 
Mulaje Ismaíla (1672–1727), který jej vyslal 
do Nizozemí k uzavření obchodní smlouvy.
Postavení marockých Židů se zhoršilo za 
krátké vlády sultána Jazída (1790–1792), 
kterého před nástupem na trůn Židé odmít-
li podporovat v boji s jeho bratrem. Počátek 
Jazídovy vlády doprovázely pogromy v Te-
tuánu, Marrákeši, Meknesu a Fezu, při nichž 
byly zavražděny stovky Židů. Situace se 
zlepšila za vlády Jazídových nástupců, sultá-
nů Sulejmána (1792–1822), Abd al-Rahma-
na (1822–1859) a Muhammada IV. (1859–
1873), kteří měli zájem o těsnější obchodní 
i politické styky s evropskými státy. Nut-
no připomenout, že přes snahy panovníků  

➤

o zlepšení života svých židov-
ských poddaných probíhaly čas 
od času během 18.–19. století 
v mnoha městech a oblastech 
Maroka pogromy či násilné 
konverze Židů k islámu a nadá-
le byly v platnosti diskriminač-
ní zákony pro dhimmi.
Bankéř, filantrop a představi-
tel britských Židů sir Moses 
Montefiore navštívil počátkem 
roku 1864 Maroko, kde jednal 
s marockým vládcem. Důleži-
tým výsledkem jeho rozhovorů 
bylo, že Muhammad IV. vydal 
v únoru téhož roku dekret, kte-
rým poskytl marockým Židům 

rovnoprávnost. Připomeňme, že dekret byla 
jedna věc a každodenní praxe, s níž se Židé 
setkávali, zvláště pak v odlehlejších oblas-
tech či v horách Atlasu, byla věcí druhou.
V Maroku žily dvě skupiny Židů. První sku-
pinu tvořili potomci vyhnanců ze Španěl-
ska a Portugalska, jejichž mateřštinou bylo 
ladino. Mezi nimi bylo mnoho vzdělaných  
a bohatých lidí, například kupci, řemeslníci, 
rabíni a dajani. Právě z této elity sefardských 
Židů si maročtí sultáni vybírali své rádce, 
ministry, vyslance a lékaře.
Druhou skupinu, dalekou od evropské kul-
tury, tvořili potomci původních marockých 
Židů nebo judaizovaných Berberů, kteří žili 
v horách Atlasu a hovořili židovskoarab-
ským nebo židovskoberberským dialektem. 
Tito Židé byli zcela v područí místních šej-
chů a těžce pociťovali své postavení dhim-
miů. Jejich těžké postavení se až do počátku 
20. století prakticky nezměnilo.
Do poloviny 19. století v pobřežních měs-
tech i ve městech vnitrozemí (Fez, Meknes, 
Marrákeš) získávali židovští chlapci vzdě-
lání v základních židovských školách či ve 
školách talmud-tóra. Hlubšího a rozsáh-
lejšího tradičního náboženského vzdělání 
se jim dostávalo v ješivách. Dívky do škol 
nechodily, ale základního vzdělání se jim 
dostávalo doma. Rostoucí politický i kultur-
ní vliv Francie jakožto koloniální mocnosti 
se projevoval i v životě marockých Židů. 
V Paříži sídlící mezinárodní židovská orga-
nizace Alliance Israelite Universelle otevře-
la roku 1862 první moderní židovskou školu 
v Tetuánu. Další školy Alliance následovaly  
r. 1865 v Tangeru, r. 1867 v Mogadoru, Fezu, 
Casablance a dalších městech. Alliance také 
otevřela dvě školy pro dívky. Roku 1912 pů-
sobilo v Maroku již čtrnáct škol této organi-
zace, v nichž se učilo pět a půl tisíce žáků. 
Roku 1939 působilo v Maroku již 45 škol 
Alliance s téměř šestnácti tisíci žáky. Největ-
ší počet žáků škol Alliance byl zaznamenán 
roku 1952, kdy se v nich učilo 28 tisíc žáků 
a žákyň. Vyučovacím jazykem byla samo-
zřejmě francouzština, výuka probíhala podle 

Maročtí židé během modlitby na palubě izraelské lodi Acmaut  
(foto: www.ssmaritime.com)
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s lavnostní banket, který se konal u příle-
žitosti promoce prvního ročníku absol-

ventů Hebrew Union College, navždy oddělil 
tradicionalisty od reformního judaismu. Jako 
první chod byly tehdy servírovány mušle. 
Rabi David Phillipson píše ve svých vzpo-
mínkách, že jídlo vzbudilo „strašný rozruch“ 
a „dva rabíni se zvedli ze židlí a vyběhli ven 
z místnosti“. Zatímco předáci amerického 
židovstva pronášeli z pódia projevy o jedno-
tě, řada tradičních rabínů seděla během jídla 
nehnutě, aniž by se připojili k všeobecnému 
potlesku, a aniž by okusili jediné sousto ze 
servírovaných krabů, krevetového salátu 
nebo zmrzliny a sýrů, které byly podávány 
jako dezert po masitých pokrmech.
Historikové se nemohou shodnout, zda Isaac 
Mayer Wise menu schválil, nebo zda židov-
ský dodavatel občerstvení jednal na vlastní 
pěst, anebo zda radikální křídlo, reprezen-
tované rabínem Davidem Einhornem, tajně 
objednalo trejfe pokrmy, aby záměrně vyvo-
lalo otevřenou konfrontaci. Sám Isaac Mayer 
Wise prohlásil, že netuší, jak se mořské plo-
dy dostaly na stůl. Sám vedl košer domácnost 
a tvrdil, že vysloveně nařídil majiteli caterin-
gové fi rmy Gusi Lidnemanovi, aby podával 
pouze košer jídlo. Lindeman také skutečně 
zajistil košer jídlo, ale „obohatil“ jej korýši 
a mléčnými dezerty. Vyšetřování, které po-
sléze provedla ustanovená komise reform-
ních rabínů, sice zprostilo Isaaca Mayera 
Wise obvinění, ale škody již byly napáchány.
V roce 1886 byla zveřejněna tzv. Pittsburská 
platforma, první ofi ciální deklarace principů 
reformního judaismu. Ta odmítla dodržo-
vání micvot, které byly považovány za po-
věrečné: „Máme za to, že všechna taková 
mojžíšská a rabínská ustanovení jako stra-
vovací omezení, kněžská čistota a ustanove-
ní ohledně oděvu, vznikala v průběhu doby 
a pod vlivem představ, které jsou nám na-
prosto cizí z hlediska rozumového i duchov-
ního. Modernímu židovi nepřinášejí pocit 
kněžské svatosti a jejich zachovávání v na-
šich dnech je spíše překážkou než nástrojem 
moderního duchovního povznesení.“
Navzdory vznešeným nadějím intelektuál-
ní elity reformního hnutí je jasné, že praxe 
mezi lidmi může být různá. Mnozí reformní 
židé kašrut jednoduše ignorovali, zatímco 
jiní si vytvořili vlastní způsoby jeho za-
chovávání. Někteří třeba jedli košer doma, 

ale nikoliv v restauracích. 
A jiní zase kašrut nedodr-
žovali doma, ale na ve-
řejnosti ano. A ještě další 
se zdržovali vepřového 
a mořských plodů, ale ne-
kupovali vysloveně košer 
potraviny nebo míchali maso 
s mléčnými výrobky.
Jisté je to, že kašrut je dnes v re-
formním judaismu tématem 
k diskusi. V roce 1999 byla 
rabíny a laickými představite-
li reformního hnutí, po třech 
letech diskusí, schválena nová Deklarace 
principů. Říká se v ní: „Jsme oddáni stále 
pokračujícímu studiu komplexního souboru 
micvot a naplňování těch, které nás oslovují, 
jako jednotlivce či jako komunitu. Některé 
z těchto posvátných povinností jsou dlouho-
době reformními židy dodržovány. Jiné, jak 
starobylé, tak moderní, si vyžadují novou 
pozornost a přehodnocení v souladu s naší 
dobou.“

Reformní judaismus již dávno opustil myš-
lenku, že micvot jsou pověrou. Rituální mi-
cvot, jako jsou stravovací předpisy, pravidla 
odívání a rodinné čistoty, jsou obecně pova-
žovány za praxi, která může být smysluplná 
a která představuje pouto mezi židy. Přesto 
není reformní kašrut totožný s tradiční praxí.

Rabínka Carole Balinová, 
profesorka židovských 
dějin na Hebrew Union 
College – Institute of Re-
ligion, píše: „Dnes to již 

není oxymoron. Spojení 
‚reformní kašrut‘ se dostalo 

do slovníků judaismu, ačkoliv 
nepanuje úplná shoda v tom, co 

to přesně znamená.“
„Spravedlivý stůl, zelený stůl –
reformní platforma pro roz-
voj uvědomělého židovského 
přístupu ke stravování není 

o kašrutu,“ říká rabín Eric Yoffi e, bývalý pre-
zident Unie reformního judaismu. Reformní 
kašrut vychází z tradičních pravidel, ale kla-
de si otázky týkající se spravedlnosti a udr-
žitelnosti. Rabín Yoffi e dodává: „Potraviny, 
při jejichž výrobě došlo k páchání nesprave-
dlnosti, špatnému zacházení se zvířaty nebo 
ničení životního prostředí, ani nekonzumuje-
me ani nad nimi neříkáme požehnání.“
Rabín Arthur Waskow, který se hlásí k re-
konstruktivnímu judaismu a k hnutí Jewish 
Renewal, zahájil tuto diskusi již před desít-
kami let, když přišel s termínem „ekokašrut“ 
a položil si otázku: „Hrozny vinné révy jsou 
košer. Ale můžeme nazývat košer takové 
hrozny, které sklízeli dělníci, kteří byli zá-
měrně vykořisťováni?“
Tato diskuse pokračuje v reformním judaismu 
dodnes, ale přibyly nové otázky. Měli bychom 
zkoumat, jak se jedná se zemědělci a s dělní-
ky, kteří se podílejí na výrobě potravin, které 
přicházejí na náš stůl? Měly by naše synagogy 
a komunitní centra dodržovat takový standard 
kašrutu, aby se v nich mohli stravovat všichni 
židé? Je masová produkce hovězího masa udr-
žitelná? Když se rozhodujeme, zda jsou po-
traviny košer, měli bychom přihlížet i k tomu, 
zda byly při jejich výrobě použity pesticidy či 
zda jsou geneticky upravené?
Pokládat si otázky je součástí židovské tradi-
ce. Svým způsobem jsou otázky důležitější 
než odpovědi. Zatímco odpovědi udávají 
směr našemu konání, otázky znamenají an-
gažovanost a zájem. Pokud mají židovský 
zákon a praxe zůstat živé, musí se židé anga-
žovat v této diskusi.

 rabínka johanna hershenson
Temple Beth Tikvah, Bend, Oregon 

Přeložila Kateřina Weberová

Historikové se nemohou shodnout, zda Isaac Mayer 
Wise menu tzv. „trejfe banketu“ schválil, nebo zda nic 
netušil.

Vedle tradičních hechšerů se 
dnes objevují například symboly 
tzv. „ekokašrutu“

Je nemožné hovořit o kašrutu v souvislosti s reformním judaismem, aniž bychom se zmí-
nili o tzv. „trejfe banketu“, který se konal v roce 1883 v Cincinnati. Právě v tomto městě 
vybudoval rabín Isaac Mayer Wise, původem z Čech, rabínskou školu, kde se vzdělávali 
američtí reformní rabíni.

Rabínka Carole Balinová, 

Je nemožné hovořit o kašrutu v souvislosti s reformním judaismem, aniž bychom se zmí-
nili o tzv. „trejfe banketu“, který se konal v roce 1883 v Cincinnati. Právě v tomto městě 
vybudoval rabín Isaac Mayer Wise, původem z Čech, rabínskou školu, kde se vzdělávali 

Rabínka Carole Balinová, 

reformní judaismus 
a kašruT
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Tolik na úvod o WUPJ a jejích postojích. Ale 
co říci přímo k otázce osad (z nichž mnohé jsou 
mimochodem regulérními městy a nikoliv shlu-
kem přechodných obydlí)? Nemohu mluvit za 
celou WUPJ ani za UPJ, ale domnívám se, že 
velká většina jejích členů je striktně proti budo-
vání židovských osad na tzv. Západním břehu. 
Zároveň většina věří v budoucnost, kde vedle 
sebe budou existovat dva státy, izraelský a pa-
lestinský, přičemž samozřejmou podmínkou je 
zajištění bezpečnosti obou.
Na druhou stranu rozumím pocitům izrael-
ských občanů, kteří by teoreticky podporova-
li takové uspořádání, ale zároveň mají velké 
obavy z toho, aby se palestinský stát na Zá-
padním břehu nestal další Gazou, s raketový-
mi útoky na Izrael či potenciálně ještě větší 
hrozbou.
Před několika lety jsem se zúčastnil návště-
vy Západního břehu, kterou pro skupinu re-
formních a liberálních rabínů organizovala 
organizace Rabíni za lidská práva (Rabbis 
For Human Rights). Viděli jsme arabské oli-
vové háje a studny, které osadníci zničili, vi-
děli jsme osady, které byly vybudovány tak, 
aby ovládaly sousední palestinské vesnice, 
viděli jsme znečištění palestinských vodních 
zdrojů. Bylo to velmi znepokojující. Ale po 
konferenci WUPJ jsem zůstal ještě několik 
dní a v Tel Avivu, Kfar Sabě a Netanji po-
zoroval tradičně oblečené arabské rodiny, 
jak se svobodně procházejí v izraelských 
nákupních centrech. V průběhu konference 

téma

reformní judaismus 
a osady

P ravdou je, že původní zakladatelé WUPJ, 
Lily Montague a Claude Montefiore, zau-

jímali vůči sionismu nevyhraněný postoj nebo 
lze dokonce říct, že mu nebyli příliš nakloněni. 
Avšak posledních zhruba padesát let patří WUPJ 
jednoznačně do sionistického tábora. Své hlav-
ní sídlo přesunula z New Yorku do Jeruzaléma  
a její mládežnické hnutí, které je velmi aktivní, 
je jednoznačně hnutím sionistickým.
Přímo v Izraeli nabývá Unie progresivního 
judaismu (UPJ) na síle, po celé zemi vznikají 
nové kongregace. Významnou součástí činnosti 
a filozofie UPJ je tikun olam a reformní hnutí 
je v mnoha ohledech na čele sociální akce. Jí 
zřízený IRAC (Israel Reform Action Commi-
ttee) si již vydobyl renomé a je hlavním advo-
kátem reformních židovských hodnot: rovnosti 
pro všechny skupiny v rámci židovské komu-
nity, tolerance a práce ve prospěch těch privi-
legovaných příslušníků izraelské společnosti. 
Ředitelka IRAC, Anat Hoffmanová, je me- 
zinárodně známá svým bojem proti diskrimina-
ci. Právě v době, kdy jsme byli v Jeruzalémě, 
zaznamenala skupina Žen od Zdi (Women of 
the Wall) menší vítězství – tentokrát, o posled-
ním roš chodeši, místo aby policie zasahovala 
proti ženám, které se modlí u Západní zdi, chrá-
nily kordony policistů tyto ženy před slovními 
i fyzickými výpady ze strany ultraortodoxních. 
Nyní vede IRAC boj za rovný přístup státu, 
který finančně podporuje ortodoxní synagogy  
a přispívá na platy ortodoxních rabínů, ale ni-
koliv těch reformních.

Právě jsem se vrátil z konference Světové unie progresivního judaismu (dále jen WUPJ), která 
se konala v jejím nádherném hlavním sídle v Jeruzalémě. Samotná budova, Bejt Šmuel, je 
jasnou demonstrací oddanosti WUPJ Státu Izrael. Budova stojí přímo naproti Jaffské bráně, 
na druhé straně údolí Hinam a ze společenského sálu, který se nachází v nejvyšším poschodí, 
je panoramatický výhled na zdi starého města. Je to inspirující místo pro konání bohoslužeb 
nebo formálních večeří, odkud lze v noci pozorovat osvětlené hradby a Davidovu citadelu.

jsme měli možnost zhlédnout představení 
muzikálu, který napsali a nastudovali společ-
ně izraelští Židé a izraelští Arabové (volím 
tento termín, protože se jednalo o smíšenou 
skupinu, v níž byli jak arabští křesťané, tak 
muslimové), vesměs teenageři. Mohli by-
chom uvést mnoho příkladů společného sna-
žení Židů a Arabů přímo v Izraeli, a rovněž 
na okupovaných územích dělají Izraelci mno-
ho záslužné humanitární práce. Jistě existu-
je naděje a vize možné spolupráce. Pro mě,  
a jsem přesvědčen, že i pro většinu reform-
ních Židů, jsou to právě osady (a zejména ty 
nově vybudované), které představují největ-
ší překážku míru, který si většina Izraelců  
a většina Palestinců tak toužebně přeje a za 
nějž se modlí.

 rabín andrew Goldstein
rabínský poradce evropské unie progresivního 

judaismu (euPj)
Foto: israel21c.org

Muzikál Sauwa Sauwa je dobrým příkladem arabsko-
-židovské spolupráce

SBíRKA - JUdAICA CALLIGRAPHY: Již 
téměř dva roky mají návštěvníci liberecké sy-
nagogy příležitost obdivovat dílo francouzské-
ho kaligrafa jménem Michel D‘Anastasio, které 
je ve střední Evropě dosud neznámé. Výstava 
představuje výběr z D‘Anastasiovy tvorby  
v letech 2007-2010. Svou jedinečnou umělec-
kou koncepcí přesahuje možnosti kaligrafie 
jako díla krasopisně napsaného na papíře, skle 
nebo plátně. Mistrovsky vypracovaná hebrej-
ská písmena a texty totiž pečlivě aranžuje do 
dramaticky osvětleného prostředí, dodávajícího 
jeho vyjádření až divadelní charakter; celou 

kompozici potom fotografuje, takže výsledným 
dílem není jen kaligrafie sama o sobě, ale fo-
tografie, která nám scénu obsahující psané dílo 
zprostředkuje. 
Výstava Judaica Calligraphy byla naší synago-
ze zapůjčena a blíží se termín jejího vrácení. 
Prostřednictvím kurátora jsme proto oslovili 
autora výstavy, a ten nám ji nabídl ke koupi 
za cenu 3 tisíce EUR. Protože Židovská obec 
Liberec nemá na zakoupení vystavovaných děl 
dostatek peněz, rozhodlo se její představenstvo 
získat potřebných 3 tisíc EUR formou sbírky. 
Patří jistě k naší tradici podílet se na vybavení 

a výzdobě synagogy příspěvky dle možností 
jejich členů a příznivců. S potěšením sděluje-
me, že ke konci června se podařilo získat již  
36 500 Kč a 500 EUR. 
Byli bychom moc rádi, kdybyste poskytli Ži-
dovské obci Liberec jakýkoliv finanční dar na 
její bankovní účet č. 5453543/0300, s variabil-
ním symbolem 1 a s doprovodným textem „dar 
na Judaica Calligraphy“. Takto přijaté peníze 
budou použity výlučně k úhradě vystavovaných 
děl. Na vyžádání připravíme laskavým dárcům 
darovací smlouvu (např. pro účely snížení zá-
kladu daně z příjmů).

židoVská oBec liBerec  
rumjancevova 1362, 460 01 Liberec 1, www.kehila-liberec.cz, info@kehila-liberec.cz, tel: 485 103 340, 602 763 020, fax: 482 412 190

9. srpna v 18 h: přednáška Karla Hrdličky na téma „chasidismus“ (za laskavé podpory NFOH)
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➤

dějiny sice možná píší „vítězové“, ale 
historický vývoj se bezpochyby odráží 

také v životech ostatních: nejen těch „pora-
žených“, ale i lidí, kteří jednoznačně nepa-
tří ani do jedné kategorie a snad bychom je 
mohli označit jako lidi „obyčejné“. I s ohle-
dem na tuto skutečnost prošel přístup bada-
telů k minulosti ve 20. století výraznou pro-
měnou. Jak je známo, v této době roste zájem 
o dějiny nepolitické a každodenní, dějiny 
viděné perspektivou skupin vyloučených, 
utlačovaných a těch, jejichž hlasům nebylo 
v tradičním dějepisectví nasloucháno.
Právě na pozadí tohoto obratu se po druhé 
světové válce rodí specifický historický obor 
a metody, pro které se již v českém prostře-
dí ujalo označení orální historie (angl. oral 
history). Jde o historické události zachycené  
v mluveném vyprávění jejich přímých svěd-
ků a účastníků: orální historie má tedy téměř 
výhradně podobu rozhovorů s pamětníky. 
Mým cílem v tomto článku ovšem není uvá-
dět čtenáře do teorií, metod a praktické rea-
lizace orální historie. Tento cíl sledují např. 
knihy prof. Vaňka a jeho kolegů z Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR, které lze dopo-
ručit těm, kdo by měli o věc hlubší zájem. 
Pokusím se zde spíše otevřít některá proble-
matická a kontroverzní témata související 
s lidskou pamětí, sdílením prožitků ve vyprá-
vění a nakonec snad také s tím, jak jako lidé 
přistupujeme ke světu kolem nás.
Orální historie, především pak orální historie 
holocaustu, poslouží jako osa tohoto textu. 
Vznik oboru orální historie totiž souvisí i se 
snahou o systematické zachycení událostí 
spjatých právě s holocaustem (šoa), výrazně 
narůstající od šedesátých let. Podobně jako 
v případě dalších genocid, i ve výzkumu 
holocaustu se tradiční historické prameny 
mnohdy ukazují jako dílčí a nedostačující. 
Průběh událostí a jejich detaily bývají za-
chovány výhradně v paměti přeživších, jejíž 
obsahy jsou odkrývány ve vyprávění během 
rozhovorů.
Lidé, kteří prošli hrůzami koncentračního tá-
bora v Osvětimi, často popisují selekci pro-
váděnou po příjezdu přímo na rampě osvě-
timského nádraží. Desítky přeživších hovoří 

o setkání s neblaze známým doktorem Men-
gelem, který jediným pohybem ruky rozho-
doval o osudech lidí. Psycholog Robert J. 
Lifton k tomu v roce 1985 napsal:
„Mnoho vězňů bylo přesvědčeno, že rozsáh-
lé selekce prováděl Mengele osobně. Když 
přijeli do Osvětimi, po stovkách namačkaní 
v nákladních vagonech a dobytčácích, byli 
donuceni vystoupit a nahnáni na rampu. Na-
cističtí doktoři byli pověřeni, aby se na ram-
pě pravidelně střídali, a vybírali vězně, kteří 
budou žít a pracovat v táboře, a ty, kteří mají 
být neodkladně zavražděni.
Je doloženo, že Mengele byl přítomen na 
rampě, když na něm byla řada – stejně jako 
ostatní lékaři –, ačkoli někdy přicházel i v ji-
ných případech, aby si ověřil, že všechna 
dvojčata v transportech (…) budou vybrána 
pro jeho výzkum. Samotní vězni to však vidě-
li jinak. Na soudním přelíčení s osvětimským 
personálem roku 1964 ve Frankfurtu si je-
den z vězňů, jehož povinností bylo asistovat  
u transportů, vybavoval pouze jméno Men-
gele. Když soudce poznamenal, že ‚Mengele 
tam ale nemohl být pořád,‘ svědek odpově-
děl: ‚Podle mého názoru tam byl neustále. 
Ve dne v noci.‘ Mengele se selekce účastnil 
s takovou okázalostí a gesty, že to byl právě 
on, jehož obraz si vězňové zapamatovali.“
Je tedy nepravděpodobné, že by Mengele byl 
osobně přítomen u všech transportů. Zčásti 
mytická postava všudypřítomného Mengele-
ho se tak zdá být spíše dodatečně utvořená 
na základě informací získaných od spoluvěz-
ňů, snad i po skončení války z knih a dalších 
zdrojů. To naznačují i některé výpovědi z Ar-
chivu vizuální historie USC Shoah Founda-
tion, přístupného v CVH (Centrum vizuální 
historie) Malach při Univerzitě Karlově  
v Praze: „A přišel pán, velice hezkej muž-
skej, a on se ptal německy: ‚Gesund?‘ Jako – 
zdravá? A můj muž vždycky řekl: ‚S Němci 
se nikdy nesmíš bavit!‘ Tak jsem s odporem 
řekla: ‚Ano.‘ A on mě vzal tady za rameno 
a strčil do mě, že jsem letěla nevím až kam. 
A byl to prý Mengele, to mně pak děvčata 
řekly…“ Stal se nejvýraznějším esesákem, 
pověstným „andělem smrti“, zosobněním 
osvětimského koncentračního tábora. Zdů-

razňuji, že neuvádím příklad Mengeleho 
jako argument, který by měl snížit závažnost 
nebo hodnověrnost svědectví přeživších. 
Poukazuji jen na skutečnost, že podobné od-
chylky od „pravdy“ se ve výpovědích obje-
vují poměrně často, a jak uvidíme dále, jsou 
pro ně svým způsobem charakteristické. Ve 
zcela jiné souvislosti např. jistý pamětník 
v Archivu USC Shoah Foundation zmiňuje 
pražskou Vinohradskou synagogu v Šumav-
ské ulici, ačkoli ve skutečnosti synagoga stá-
la v ulici Sázavské.
Co se tedy v orálně-historických rozhovo-
rech dozvídáme o minulosti? Je zřejmé, že 
vyprávění pamětníků často poskytuje odliš-
ný obraz dějin, než jaký vyvstává na zákla-
dě „objektivní“ archivní badatelské práce. 
Jak konstatuje německá historička a literár-
ní vědkyně Aleida Assmann ve svém textu 
z roku 2006, hlavním cílem orálně-historic-
kých rozhovorů „není popsat, co a jak se 
přesně odehrálo, ale spíše jaký to byl pocit, 
nacházet se vprostřed těchto událostí; posky-
tují nám velice osobní zúčastněné pohledy.“ 
Právě to, co je podle některých badatelů nej-
větším přínosem výpovědí pamětníků, může 
být z jiného úhlu pohledu chápáno jako 
problematický rys. Vzpomínky na poměrně 
dávné události nejsou pouze osobní, pohnuté 
a často traumatické, ale jsou také opracová-
vány v dialogu vypravěče s výzkumníkem. 
Rozhovor vždy probíhá v určitém čase na 
určitém místě a toto „teď a tady“ nezanedba-
telným způsobem ovlivňuje výsledek. Oba 
účastníci dialogu mají své motivace, které se 
mohou překrývat jen zčásti (zatímco tazatel-
-historik se zaměřuje například na problema-
tiku antisemitismu v meziválečném období, 
vypravěč chce např. zejména uvést na pra-
vou míru své sympatie k socialistickému 
hnutí v dané době).
„Realita“ minulosti se v orálně historických 
rozhovorech stává předmětem vyprávění  
a vzpomínání, je zpřítomněna z hlediska 
pamětníka. Stává se tak zároveň něčím, 
co je interpretováno, hodnoceno a k čemu 
se vztahuje nejen vypravěč, ale i my sami 
jakožto posluchači. Vyprávěná minulost 
je nejen prostředkem k vyjádření toho, co 

(Tí)živá minulost: 
děJiNY, fakta 
  a orálNí Historie
„Hovořil v tak dokonalých větách a jeho podání bylo tak živé, že to vše, jak jsem si uvědo-
mil, musel už mnohokrát vyprávět. Zmocnila se mě obava, že za jeho slovy nezbyly skoro 
žádné vzpomínky.“                                                                               (J. L. Borges, Spisy I, str. 269)
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➤ se stalo kdysi a kým jsme nyní, ale také 
nástrojem našeho poměru k budoucnosti. 
V této souvislosti můžeme zmínit myšlen-
ku španělského filozofa José Ortegy y Gas- 
set, podle něhož člověk potřebuje paměť  
(a minulost) hlavně k tomu, aby se oriento-
val v možnostech, které se rozestírají v bu-
doucnosti. Vyprávění vlastní minulosti – 
 obzvláště minulosti bolestné – nemá jen 
rozměr sebe-vymezení, ale také rozměr te-
rapeutický. S minulostí se člověk potřebuje 
vypořádat, aby mohl žít dál.
Na to navazuje další pozoruhodný rozměr 
vzpomínek vyprávěných v první osobě. Po- 
jednání vlastního života jako příběhu je 
způsobem, jak do své osobní zkušenosti 
vnést (jakkoliv zdánlivý) smysl a řád. V této 
souvislosti není podstatné, zda si vypravěč 
přesně vybavuje názvy ulic nebo konkrétní 
osoby. Není vlastně ani relevantní, zda se ně-
které události seběhly přesně tak, jak je popi-
sováno. Ve svém pojednání o dějepisectví ve  

20. století píše Georg 
Iggers k tématu orální his-
torie: „Hlavním účelem 
těchto rozhovorů není re-
konstruovat minulost, ný-
brž zjistit, co se zachovalo 
v lidské paměti. Nebylo 
důležité, zda tyto vzpomín-
ky odpovídají skutečnosti, 
či nikoliv, nýbrž porozumět 
tomu, jak tito lidé vnímali 
svou vlastní minulost.“ 
Zdá se, že k našemu lid-
skému způsobu chápání 
světa příběhy a vyprávění 
nerozlučně patří: nejenže 
svůj život pomocí příběhů 
běžně zachycujeme a sdí-
líme, ale také jej mnohdy 
jako příběh chápeme a pro-
žíváme. A nejedná se pou-
ze o velký autobiografický 
příběh, ale i o kaleidoskop 
drobných historek z naše-
ho každodenního života, 
v jejichž sdílení s ostatní-
mi tvoříme obrázek sebe 

sama, svoji osobní identitu.
Právě kvůli této všeprostupující povaze pří-
běhů mohou události i postavy ve vyprá-
vění nabývat určité narativní pravdy, která 
se liší od pravdy historické. „Pravdivost“ 
vyprávěného příběhu zde znamená spíše vě-
rohodnost a smysluplnost nežli dokonalou 
věrnost faktům: důležité je hlavně to, aby 
příběh „měl hlavu a patu“, byl přesvědčivý, 
srozumitelný a soudržný. To, jak přeživší líčí 
osobu Mengeleho během selekce, je z tohoto 
úhlu pohledu bezpochyby narativně prav-
divé. Mengele má své nezastupitelné místo 
v rámci vyprávěného příběhu: ve vztahu 
k ostatním událostem má opodstatněné mís-
to právě proto, že se jedná o postavu obecně 
známou, symbolizující a evokující strašlivou 
mašinerii osvětimského tábora. Není příliš 
důležité, zda se přeživší „doopravdy“ setkali 
s Mengelem nebo s některým z jeho kolegů 
nebo podřízených. Minulost, se kterou se 
v rozhovorech s pamětníky setkáváme, je 

Josef Mengele má ve vyprávění přeživších své nezastupitelné místo jako posta-
va symbolizující strašlivou mašinerii osvětimského tábora. Není příliš důležité, 
kolik z pamětníků se s ním skutečně osobně setkalo. 

minulostí vyprávěnou a jako taková nutně 
podléhá určitým vypravěčským postupům  
a schematizaci, jinak by jen sotva mohla být 
zprostředkována v podobě příběhu.
Druhý důležitý rys svědectví pamětníků 
souvisí s prací lidské paměti, jež je přes 
veškeré úsilí psychologů a neurologů dosud 
obestřena hutnou clonou tajemství. Některé 
věci si dost dobře nepamatujeme, ačkoli se 
určitě musely odehrát (první den ve škole) 
a některé si naopak pamatujeme, i když se 
patrně nikdy neodehrály (jak naznačují např. 
experimentální výzkumy psycholožky Eli-
sabeth F. Loftusové, realizované od sedm-
desátých let). Sociolog Maurice Halbwachs 
poukázal počátkem 20. století na to, že naše 
paměť má také „kolektivní“ dimenzi: je 
ovlivněna působením společnosti a skupin, 
ke kterým člověk patří. Lidská paměť není 
dokonalým odrazem minulosti, ale spíše zr-
cadlovým bludištěm, jehož půdorys se navíc 
neustále mění.
To vše je třeba mít na paměti, když se 
rozhodneme nahlédnout do minulosti skr-
ze vyprávění lidí, kteří ji sami prožívali. 
Nesmíme očekávat, že jejich vzpomínky 
budou dokonale jasné, přesné, objektivní – 
vzpomínky takové nejsou a ani nemohou 
být. Přesto, anebo právě proto, má orální 
historie nespornou hodnotu pro porozumě-
ní tomu, jak naše paměť ve společenském 
kontextu pracuje. V širším smyslu pak na-
pomáhá odhalit, jak se jako lidé potýkáme 
nejen s nevyhnutelným plynutím času, ale 
také s tím, že přes všechny politické pře-
vraty, historické přelomy i vývoj naší osob-
nosti vnímáme stále sami sebe jako tutéž 
osobu. V neustálé proměnlivosti sebe sama 
i našeho okolí usilujeme o hledání záchyt-
ného bodu, jednoty a kontinuity, smyslu  
a směřování, jež často vyjadřujeme pro-
střednictvím velkých i malých příběhů: 
subjektivních vyprávění, která sice nejsou 
dokonale přesným popisem dějin, ale mož-
ná právě z toho důvodu je můžeme považo-
vat za autentičtější, otevřenější a srozumi-
telnější postoj k minulosti.

 jakub mlynář

izraelská kUltUra V čr Ve zkratce
19. 7. v 18.45 h - dolní Vítkovice (v rámci colours of ostrava) 

vynikající izraelský folkrockový písničkář Asaf Avidan; více na www.colours.cz

18. – 20. 7. – Brno, zlín, Prachatice (v rámci Bohemia Jazz fest)
Shauli Einay Quartet; více na www.bohemiajazzfest.cz

24. 7. – 3. 8. – Brno (divadlo na orlí), Praha (Nod)
Liat Dror Nir Ben Gal Dance Company – legendární duo choreografů představuje svůj kus JAN, 

věnovaný památce Jana Palacha; více na www.proart-festival.cz
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des procházel kolem, volal na něj jeho host 
Rokeach, aby na něj počkali s kidušem. To 
Nachmanida ještě utvrdilo v názoru, že cizi-
nec není úplně při smyslech.
Mezitím popravčí rozdmýchali dostateč-
ně oheň a vězeň měl být hozen na hranici. 
Ale v té chvíli chytrý mistr Rokeach zapři-
sáhl anděla, který mu dal vzhled knížete  
a knížeti naopak vzhled mistra Rokea-
cha, a než se darebák kníže nadál, zmizel  
v plamenech.

Nachmanides právě začal kiduš, když se ote-
vřely dveře a jeho host, kterého viděl před 
pár minutami umírat v plamenech, vešel 
dovnitř. Zázračný mistr mu slíbil vysvětlit 
své záhadné chování v kázání, které chtěl 
mít odpoledne v domě Božím. Odpoledne  
v kázání v domě Božím k velkému a radost-
nému překvapení svého hostitele vyložil 
Rokeach nejdříve všechna problematická 
místa, která Nachmanides při studiu Božího 
učení nedokázal pochopit. Všechna je Roke-
ach vysvětlil pomocí svého učení. Pak řekl 
shromážděným lidem, jaké je jeho poslání 
a vysvětlil záchranu z plamenů. Všichni mu 
dělali čestnou stráž, když se vracel se svým 
hostitelem domů.
Rokeach Nachmanida poté naučil důklad-
ně svému umění a Nachmanides si ho tak 
oblíbil, že ho všem učencům v zemi otců  
i v jiných zemích ze srdce doporučil.

ž idovské pohádky nebo příběhy se v zá-
sadě podobají, ať již vznikly v Ně-

mecku nebo v Polsku. Přesto ale stojí za to 
všechny vyprávět, protože existují takové, 
které se zázraky jen hemží a leckterá česká 
pohádka jim může, co se týká kouzel závidět. 
Ale na rozdíl od náhodné pomoci nadpřiro-
zených bytostí hloupým Honzům v českých 
pohádkách, vycházejí v židovských pohád-
kách kouzla z hlubokých znalostí literatury 
a mystiky a hlavně pevné víry. Proto jsem 
se rozhodl na pokračování přeložit a upravit 
některé německé židovské pohádky z knihy 
Pohádky a vyprávění německých židů, vyda-
né v roce 1898 autorem M. Grunewaldem, 
a pro ilustraci je vždy doprovodit několika 
fakty z historie německých židů.

Jízda na mraku z Wormsu
do Španělska
Slavný španělský učenec Nachmanides1 ne-
uměl dlouho navzdory veškerému jeho ost-
rovtipu mnoho míst božího učení vysvětlit. 
Stejně jako všichni jeho krajané do té doby 
neznal tajemné umění kabalistů, o kterých se 
říkalo, že všem těm složitým místům učení 
rozumí.
Jedné noci, byla to právě druhá noc před Pe-
sachem, bylo v nebi vyhlášeno: „Kdo chce 
zaučit španělského mistra v tajném umění, 
ale také osvobodit jej a jeho město od dare-
báka, který jim vládne s takovou krutostí?“ 
Mezi zbožnými dušemi, které se každou noc 
shromáždí v nebi a ráno se vracejí zpět do 
jejich spánkem posilněných těl, byla i duše 
velkého mistra tajného umění Rokeacha2  
z města Wormsu. Přihlásil se a dostal povole-
ní k tomuto úkolu využívat magických jmen3.
Již druhý den ráno vyrazil Rokeach na ces-
tu. Nastoupil na mrak, který svým uměním 
přičaroval a odplul na něm do vzdáleného 
Španělska. Mrak letěl tak rychle, že čerstvě 
upečené macesy4, které si mistr pro jistotu 
vzal, byly ještě teplé, když přistál v Nachma-
nidově městě.

židoVské PoHádkY
(na pokračování)
Pohádky vždy patřily k prostředkům, které pomáhaly povznášet se nad realitu všedního 
dne a především imaginárně překonávat zlo, které bylo nad síly obyčejných lidí. Nejinak je 
tomu i u židovských pohádek, v kterých lze zvítězit nad latentním antisemitismem okolní-
ho světa a lidskou hloupostí. 

Hned večer šel do synagogy, kde se právě 
vítal Pesach, a postavil se v blízkosti mis-
tra Nachmanida. Po konci bohoslužby, když 
všichni vesele spěchali k sederové večeři, 
pozval Nachmanides cizince k němu domů. 
Rokeach mu po cestě vyprávěl, že je jedním 
z potulných kazatelů, kteří tehdy z místa na 
místo chodili a v židovských komunitách na-
učně přednášeli. Poté požádal Nachmanida, 
zda by mohl kázat následující den v domě 
Božím. Když ale později Nachmanides doma 
u stolu se svými hosty dychtivě předčítal  
a vysvětloval Hagadu a přitom viděl Roke-
acha pouze tiše sedět, neměl o jeho znalos-
tech příliš vysoké mínění. Ve skutečnosti ale 
wormský učenec mlčel jen z toho důvodu, 
že věřil, že lze Hagadu pochopit správně jen  
s pomocí tajného umění. A také mu při večeři 
náramně chutnaly jeho dovezené macesy, kte-
ré byly pečené podle kabalistického způsobu.
Poté, co Nachmanides ukázal svému hostu 
místo, kde může přenocovat, důsledně ho 
varoval, aby neopouštěl dům bez něj. Zlý 
kníže, vládce města, prý zabije každého, kdo 
by byl přistižen v jedné pochybné uličce, do 
které měl vstup povolen pouze kníže a jeho 
dvůr. Snadno by se tam mohl Rokeach za-
toulat, kdyby se šel procházet sám. Sotva šli 
všichni spát, spěchal Rokeach záměrně do 
oné uličky. Pochopové knížete ho okamžitě 
zajali. Kníže rozkázal, že právě na té cestě, 
která vedla k Božímu domu, má být připra-
vena hranice a zbožný Rokeach má být ráno 
upálen.
Je snadné si představit, jak se Nachmani-
des ráno vylekal, když svého hosta nenašel 
doma, a když se poté dozvěděl i o tom, co 
se v noci stalo. Všichni spěchali nejdříve do 
Božího domu, a protože se shodli na tom, 
že může přijít ještě více krutosti a hněvu od 
knížete, spěchali všichni zase domů za svý-
mi rodinami. Na cestě věřící viděli hranici již  
v plamenech. Blízko před ní stál chudák Ro-
keach a naproti němu kníže, který se chtěl 
potěšit krvavou podívanou. Když Nachmani-

1  Nachmanides (1194–1270), celým jménem Moše ben Nachman Gerondi, známý též pod hebrejským akronymem Ramban (odvozeno od 
Rabi Moše ben Nachman),  https://cs.wikipedia.org/wiki/Středověk, středověký rabín, filozof, lékař, kabalista a komentátor Tanachu

2  Rabbi Elazar Rokeach z Wormsu (1176–1238)
3  Hebr. šemot, tajné učení
4  V originále Osterbrot – velikonoční chléb, pravděpodobně maces

Znovupostavená synagoga ve Wormsu (foto: Bernd Oli-
ver Sünderhauf)
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5  Juspe ben Naftali, Maase Nissim, sbírka 25 pohádek a lidových příběhů, Worms 1670, originál lze najít na http://archive.org/details/May-
seNisiamMaaseNissim

6  Worms je členem pracovní skupiny nejstarších měst Evropy – Most Ancient European Towns Network
7  Leo Sievers, Juden in Deutschland, Gruener & Jahr, Hamburg, 1977
8  V překladu „zůstalí“
9  Leo Sievers, Juden in Deutschland, Gruener & Jahr, Hamburg, 1977
10  Geršom ben Jehuda, narozen 960, zemřel v Mohuči 1028
11  Rabi Šlomo Jicchaki nebo též rabi Šlomo ben Jicchak, známější pod akronymem Raši (1040–1105)
12  Jicchak ben Eleazar ha-Levi, německý talmudista a liturgický básník, zemřel 1070–1096 ve Wormsu
13  německy Schum, , Šin (Sch) pro Speyer, Waw (U) pro Warmaisa – Worms a Mem (M) pro Magenza – Mainz
14  V překladu „Židé a ostatní wormští občané“ 

legendy

Židovský Worms – 1. díl
Volba Wormsu v souvislosti s německými 
židovskými pohádkami není náhodná. Prá-
vě odsud pochází kniha Maase Nissim5 od 
synagogálního šámese Juspe ben Naftaliho. 
Kniha byla sepsána v hebrejštině a jeho syn 
ji přeložil do jidiš a poprvé vydal v Amstero-
damu v roce 1701. Právě tyto příběhy tvoří 
i základ knihy Pohádky a vyprávění němec-
kých židů, vydané v roce 1898 autorem M. 
Grunewaldem, z které jsem pohádky a příbě-
hy přeložil a upravil. 
Příklad zdokumentované historie tohoto 
města velice názorně ukazuje neustálé napě-
tí v životě židovských obyvatel, věčný zápas 
mezi nadějí a zánikem. Několikrát v tisícileté 
historii byla židovská obec ve městě zničena  
a znovu obnovena. Po poslední ráně holo-
caustu se obec doposud ještě neobnovila. 
Ve Wormsu, v jihozápadním Německu, se 
nachází nejstarší židovský hřbitov v evro-
pě. Není divu, jelikož se jedná vedle španěl-
ského Cadizu, řeckého Argu nebo dánského 
Roskilde o jedno z nejstarších evropských 
měst6. Mezi aškenázskými židy bylo město  
a jeho židovská čtvrť nazývána až do 20. sto-
letí „Malý Jeruzalém“. Podle legend žili židé 
ve Wormsu již před občanským letopočtem. 
Prý už po zboření prvního Chrámu opustili 
někteří svatou zemi a usídlili se mimo jiné ve 
Wormsu. Další legenda vypráví, že jistý řím-
ský důstojník Marcellinus po dobytí Jeruzalé-
ma s sebou do Wormsu vzal několik židů, ti 
se zde usadili, postavili synagogu a školu Tal-
mudu a nazvali svou čtvrť Malý Jeruzalém.

Tyto legendy nelze do-
ložit, ale všeobecně se 
míní, že první židé oprav-
du do dnešního Německa 
přišli spolu s Římany. 
Když v roce 70 o. l. císař 
Titus srovnal druhý jeru-
zalémský Chrám se zemí 
a krvavě potlačil židov-
ské povstání, prchali židé 
houfně ze země nebo byli 
vojáky odvlečeni jako 
válečná kořist a vojen-
ské velení prodávalo židy 
jako otroky. První dolo-
žitelná písemná zmínka 

o židech na území dnešního Německa je 
z roku 321 o. l. v dopise císaře Konstanti-
na, kde se zmiňuje židovská obec v Kolíně 
nad Rýnem. Podle archeologických vyko-
pávek v Kolíně je ale patrné, že židé tu žili 
již dříve7. Jejich stopa se v Porýní ztrácí až 
od začátku 9. století, kdy sem přicházejí židé 
především ze severní Francie a severní Itálie. 
Oblast Porýní byla také domovem prvních 
aškenázů. Toto označení se poprvé obje-
vilo v německých středověkých pramenech 
porýnských měst a později se tak nazývali  
i židé v severní Francii, severní Itálii a střed-
ní a východní Evropě.
První písemná zmínka o židech ve Wormsu 
je z roku 960, další z roku 980. Skoro sou-
časně, když se ve Wormsu staví křesťanský 
dóm, staví se i synagoga. Některé prameny 
se domnívají, že to nebyla náhoda a že ti 
samí stavitelé stavěli obě stavby najednou 
nebo krátce po sobě. Dokončena a otevřena 
byla synagoga po dvaceti letech budová-
ní – podle dochovaného textu, vytesaného 
v kameni, se tak stalo v měsíci elul roku 
794, tzn. v roce 1034 o. l. Nebyla náhoda, 
že židovská centra se tvořila právě v Porýní. 
Tehdejší židé zvaní „Manentes“8 přicházeli 
do Porýní především za obchodem. Podle 
dobových pramenů mluvili řecky, persky, 
hebrejsky, aramejsky a také staroněmčinou. 
To jim umožnilo věnovat se mezinárodnímu 
obchodu a svým zákazníkům, především 
církvi a šlechtě, dodávat kadidlo, hedvábí, 
brokát, barvy na látky, oleje, koření nebo 
drahokamy. V pramenech se dokonce uvádí 

solný lom v horním Sasku, který v 10. století 
měl židovského majitele9.

Worms společně s městem Mainz (Mohuč) 
patřil v tehdejší Evropě k centrům židovské 
učenosti a studia Tóry. Především tato města 
proslavil Geršom ben Jehuda10, známý také 
jako Rabejnu Geršom Me’or ha-gola („svět-
lo galutu“) sídlící v Mohuči. Podle pramenů 
je autorem zákazu polygamie a rozvodu pro 
muže pouze se souhlasem jeho ženy. Tato 
nařízení se poté dodržovala u všech Aškená-
zů. Další osobností této doby byl slavný Raši 
(zkratka z Rabi Šlomo ben Izák)11, který se 
později proslavil svými komentáři. Odešel 
studovat z rodného francouzského Troyes 
do Mainzu a Wormsu. Ve Wormsu mu byl 
učitelem Izák ben Eleazar ha-Levi12. Těmto 
městům se společně s menším městem Spey-
er (Špýr) tehdy říkalo města SCHUM13. Ne-
bylo by překvapující, kdyby odsud pocházel 
i význam českého slova šum nebo šumný. 
Naopak v němčině se od označení těchto 
měst odvíjí původně antisemitské, pozdě-
ji standardní sloveso „beschummeln“ nebo 
„schummeln“, což znamená podvádět. 
První privilegia byla stanovena císařem 
Jindřichem IV. Ten byl s Wormsem úzce 
spojen a při své snaze znovu převzít ztra-
cenou královskou moc v letech 1073–1074 
byl ve Wormsu i přes protesty biskupa vřele 
přijat. Proto v roce 1074 přiznal wormským 
občanům celní výhody dokumentem „Iudei 
et coeteri Wormatienses“14. Že židé byli vý-
slovně v nařízení jmenováni, dokazuje jejich 
tehdejší postavení hlavně v oblasti obchodu. 
O několik let později, v roce 1090, stanovil 
ten stejný císař základní privilegia pro židy, 
která byla později (v roce 1236) potvrzena 
i císařem Friedrichem II. v celé římské říši.
V těchto privilegiích byla dána základní 
práva a povinnosti. Podle nich patřili židé 
císaři, bylo jim přislíbeno dědické právo, 
bylo jim dovoleno směňovat peníze, pro-
vozovat zastavárny a obchod bez toho, aby 
museli platit cla. Veškerý majetek židů byl 
nedotknutelný, mohli svobodně žít kdeko-
li ve městě nebo mimo něj. Bylo zakázáno 
židy nutit ke křtu kromě případu, kdy o to 
sami požádají. Zde je zajímavé, že pokud se 
žid nechal pokřtít, ztratil tím podle těchto 

Židovský hřbitov ve Wormsu (foto: Jörg Bürgis)
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nařízení nejen práva svých otců, ale i jejich 
dědictví. Dále bylo židům dovoleno zaměst-
návat křesťany, prodávat bez cla své víno, 
barvy a léky i křesťanům a dostávají soudní 
pravomoc ve vlastních sporech. Zajímavé je 
i to, že žid nesměl být odsouzen na základě 
mučení nebo na základě výpovědi pouze jed-
noho svědka a musel dostat možnost a urči-
tou lhůtu odvolat se ke své ochraně k císaři. 
V neposlední řadě je židovský život chráněn 
12 librami zlata, což byla pokuta pro případ-
ného vraha i pro toho, kdo jej k tomu navedl; 
případné nezaplacení se trestalo ztrátou očí  
a pravé ruky. Jelikož půjčování peněz na 
úrok bylo pro křesťany hříchem, přenechá-
vají židům výsostné postavení, a tak se židé 
stávají bankéři a majiteli zastaváren. Z pri-
vilegií lze rozpoznat volnost židovské života 
na začátku tisíciletí, což dokazuje i příklad 
Kolína nad Rýnem, kde byla radnice města 
tehdy obklopena židovskými domy. 
Doba hospodářského růstu židů zažila ne-
jen ve Wormsu první strašnou ránu v roce 
1096. Jednalo se o masakr, nazývaný později 
Gezerot Tatnu15 a považovaný za začátek 
antisemitismu vrcholícího později v holo-
caustu. Počátky tohoto neštěstí lze najít už 
v roce 1009 o. l., kdy kalif al-Hakim zničil 
křesťanský Chrám božího hrobu v Jeruza-
lémě a tím nastartoval přípravu křižáckých 
výprav do Palestiny. Právě v roce 1096 teh-
dejší papež Urban II. vyhlásil první křížo-
vou výpravu a její cesta vedla z Francie přes 
porýnská města. Než se papežská vojska pod 
vedením Gottfrieda von Bouillon16 sjednoti-
la, vznikla ve Francii spontánní tzv. lidová 
výprava pod vedením Petra poustevníka, 
francouzského kazatele. Tato francouzská 
výprava neměla podle pramenů vinu na smrti 
porýnských židů. Tu nesla její německá od-
nož, směs chudých sedláků, žebráků a krimi-
nálníků, kterou vedl zchudlý fanatický hrabě 
Emicho von Flonheim17. Pro Němce nebyl 
mezi židy a muslimy velký rozdíl a tak sice 
vyrazili na Ismaelity, ale podle dobových 
materiálů chtěli ukojit svou žízeň po pomstě 
nejprve na židech, kteří byli podle nich vin-
ní smrtí Krista. Navíc tito křižáci pro svou 
výpravu potřebovali nutně finanční zajištění. 

Císař, ochránce židů, byl v Itálii a jeho vliv 
v říši tou dobou slábnul. Cestou se k davu 
přidávala další chudina. Společně nejdříve 
vydrancovali židovskou čtvrť v Trieru (Tre-
víru). Poté přitáhli do Speyeru (Špýr), ale 
zde byli židé chráněni vojáky tamního bis-
kupa, proto zde zemřelo „pouze“ jedenáct 
lidí. Nato odtáhl dav do Wormsu, kde místní 
biskup právě nebyl přítomen a zde spáchali 
do té doby největší pogrom na židovském 
obyvatelstvu. Takřka celá židovská obec 
byla vyvražděna, uvádí se 400–800 lidí. 
Zbytek byl násilně donucen ke křtu. Stejný 
obraz se za pár dní opakoval i v Mohuči, kde 
podle pramenů zahynulo asi 600 až 1000 
lidí. V pramenech se objevuje několik zmí-
nek o sebevraždách celých rodin způsobem, 
připomínajícím legendu o Masadě. Kronikář 
Salomo ben Simeon18 z Mohuče o Emicho-
vi napsal: „Byl to největší z nepřátel židů, 
nešetřil nikoho, ani starce, ani dívky, ani 
nemocné a ani děti. Mladíky ubil mečem  
a těhotné ženy probodl.“ Uvědomíme-li 
si, že tehdejší města Mohuč i Worms měla 
přibližně 6000–7000 obyvatel a z toho byla 
v Mohuči přibližně sedmina židovská, mů-
žeme si udělat představu, o jak obrovskou 
katastrofu se jednalo. V témže roce potkal 
mimochodem podobný osud také pražskou 
židovskou obec. V návaznosti na tyto udá-
losti bylo v roce 1103 císařem Jindřichem IV. 
nařízeno, že každé zabití židovského oby-
vatele se bude trestat smrtí a židé byli nyní 
pod ochranou císařských vojáků stejně jako 
mniši. Tato ochrana na druhé straně zname-
nala, že židé nemohli od té doby nosit vlastní 
zbraně. 
V následujícím století, kdy vyrážejí další 
křížové výpravy, dochází i nadále k hysterii  
a útokům na židy. Pogromy jako v roce 1096 
se už nekonají především proto, že ochrana 
císařů a králů opravdu funguje. Jednotlivým 
menším přepadům a vraždám se ale nepoda-
ří vždy zabránit. Ve Wormsu dochází podle 
dobových pramenů v roce 1196 k tragické 
události v domě našeho pohádkového hrdiny 
Rokeacha. Dva křižáčtí žoldáci vniknou do 
domu Eleazara z Wormsu, zvaného Rokeach 
podle jeho stejnojmenné knihy, zraní jeho  

a několik studentů a bohužel zavraždí jeho 
dvě dcery Belet a Hannah, jeho syna Jakoba 
a i jeho ženu Dolzu. I přes toto neštěstí Ro-
keach ve Wormsu zůstává.
Když papežům docházejí dobrovolníci na 
křížové výpravy, vyhlásí papež a antisemita 
Inocenc III., zakladatel papežské inkvizice, 
že každému rytíři budou prominuty všech-
ny úroky na jeho půjčky u židovských fi-
nančníků. V roce 1215 dostane Inocenc III. 
další nápad, že židé se musejí odlišovat od 
ostatního obyvatelstva svým oděvem. Od 
té doby židé nosili „neználkovské“ klobou-
ky v různých variacích nebo různé barevné 
označení na pláštích a podobně.
Hysterie vůči židům dostane ale novou kvali-
tu ve Velké Británii. Po prvním obvinění židů  
z toho, že pro pečení macesů potřebují křes-
ťanskou krev v anglickém Norwichi a jiných 
anglických městech, jsou židé v roce 1290 
na několik staletí z britského ostrova vy-
hnáni. Podobné obvinění se objeví i na dru-
hé straně průplavu ve Francii, kde se stalo 
důvodem pro katastrofu v Blois19. Také ve 
Francii v roce 1182 konfiskován veškerý 
majetek a židé jsou vyhnáni ze země. Filip 
II. je sice za přísných podmínek z finančních 
důvodů v roce 1198 pozval zpět, ale v roce 
1306 jsou opět okradeni a vyhnáni. Poté se 
situace opakuje znova příchodem v roce 
1315, aby byli znova oloupeni a na 400 let 
vyhnáni z Francie. Vlna procesů s křesťan-
skou krví ve 12. století v různých městech se 
dostane až do německých židovských cen-
ter a podobné obvinění se objeví i ve Špýru 
a jiných městech. Osvícený císař Fridrich 
ii. Štaufský ale po obvinění židů ve Fuldě 
ustanoví komisi, která potvrdí, že pro židy je 
krev zakázaná, a na základě posudku všech-
ny židy v říši od obvinění z rituální vraždy 
v roce 1247 osvobodí. V roce 1298 vznik-
ne ale v Röttingenu nová pověra o krádeži 
a zneuctění hostie a na jejím základě pro-
běhnou Německem nové davové pogromy 
na židovských obyvatelích. Ve Würzburku 
nebo Norimberku jsou stovky mrtvých. 
Wormsu se ale tato vlna vyhne.

 Pavel Šik
Foto: Wikipedia

➤

15  Eliezer ben Nathan: Kuntres gezerot Tatnu, 1854, online lze najít na http://archive.org/details/kuntresgezerotta00elie
16  Godefroy z Bouillonu, 1060– 1100, lotrinský vévoda a jeden z vůdců první křížové výpravy
17  Emerich z Leisingenu, či též Emerich z Flonheimu byl nižší hrabě z Porýní a jeden z hlavních vůdců německé lidové křížové výpravy roku 1096
18  Salomo ben Simson nebo Salomo bar Simson napsal jako očitý svědek v roce 1140 příběhy židovských mučedníků z Wormsu, Špýru,  

Mohuče a Kolína
19  Blois, 1171, upálení celé židovské obce, asi 40 lidí

ŽidoVSKÁ aGeNTura -  SochNuT
Židovská agentura pro Českou i Slovenskou republiku, která pomáhá s vystěhováním do Izraele a s programem SAR EL, má stále kancelář  
v Praze 1, Jáchymova 3. Schůzky se ale musí domlouvat osobně na telefonním čísle 602 703 653 nebo na emailové adrese zosa@email.cz. 
Nejsem v kanceláři každý den, a proto neuvádím telefony do kanceláře. Webové stránky sochnut nejsou již platné. Na stejné adrese sídlí  
i Židovský národní fond - KKl-jNF, www.kkl-jnf.cz.                               Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem, Zoša Vyoralová
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ze zahraničí

B ratislava měla ještě docela nedávno, v še-
desátých letech 20. století, svou židov-

skou čtvrť. Její zánik začal za fašistického Slo-
venského státu, kdy byli bratislavští Židé de-
portováni a zavražděni v koncentračních tábo-
rech. V souvislosti s výstavbou druhého mostu 
přes Dunaj, za socialismu mostu SNP, poté No-
vého mostu, dnes opět mostu SNP, byla větší 
část tohoto města zničena. Od té doby uběhlo 
už téměř padesát let, proto si už mnoho lidí ne-
pamatuje, kde byly jaké domy a ulice, jaký byl 
skutečný vzhled židovské čtvrti. Pamětníci si 
spíš připomenou dobovou argumentaci, že šlo 
o domy zchátralé, moderní době nevyhovují-
cí, s nízkým standardem. Šlo do značné míry 
o propagandistické tvrzení, které mělo omluvit 
drastický zásah do organismu města.
Říká se, že lidská paměť sahá přibližně padesát 
let do minulosti. To znamená, že současní mladí 
lidé už jen slyší pomalu blednoucí vzpomínky 
svých prarodičů na židovské město, které je pro 

ně abstraktním pojmem, a nedovedou si pod 
ním nic vybavit. Zmenšuje se počet lidí, kteří 
se ještě ulicemi židovské části města prochá-
zeli. Existují staré fotografie minulého stavu, 
ale těžko se přiřazují ke stávající realitě. Mnozí 
mladší dokonce ani netuší, co se stalo.
Přitom tato část města měla a má svou historii sa-
hající až do 16. století. Palatýn Pálfy tehdy umož-
nil židovskému obyvatelstvu usídlení na svazích 
pod hradem. Byla to v pořadí druhá židovská 
čtvrť. První ležela na východním okraji města, za 
dodnes existujícím klášterem řádu uršulinek se 
školou. Židé ji opustili po bitvě u Moháče v roce 
1526 ze strachu před tureckými nájezdy. Židé se 
ale nemohli ani po odeznění tureckého nebezpe-
čí vrátit do svých bývalých domovů podél měst-
ských hradeb. Proto začali budovat novou čtvrť 
na východním svahu hradního kopce.
Ta zažívá od 17. století rozkvět. Ke konci tohoto 
století přicházejí uprchlíci z vídeňského ghetta 
a čtvrť se rozrůstá a nabývá na významu. Byla 
to vitální a prosperující městská část bohatých 

obchodníků s kontakty po celém světě. Právě 
vysoká materiální úroveň umožnila vznik kva-
litního školství. Proto tady byly podmínky pro 
působení rabínského učiliště legendárního rabí-
na Chatama Sofera. Jeho potomci vedli židov-
skou ortodoxní komunitu až do roku 1939, kdy 
odešli do Palestiny. Do dnešních dnů dokonce 
působí v Jeruzalémě „pressburger“ ješiva.
Aby po domech a ulicích 
nezmizely i vzpomínky, vě-
nuje se obnově židovského 
města iniciativa Ztracené 
město Bratislava – Po-
szony – Pressburg. Jejím 
záměrem je připomenout, 
že Bratislava v minulosti 
nebyla městem jednoho et-
nika a jedné kultury, ale že 
se tu mísily různé jazyky, 
národy a náboženství.
Prvním, pro veřejnost vidi-
telným počinem bylo vy-
budování zmenšené kopie 
neologické synagogy na 
Rybném náměstí v těsném 
sousedství katedrály sva-
tého Martina, tedy přesně 
v místě, kde stával její ori-
ginál. Ten odstřelili v roce 1969 záměrně a bez 
náhrady. Současná připomínka je kulisa, lehký 
pavilon, který naznačuje vnější vzhled synago-
gy, ale není vhodný pro celoroční provoz, proto 
se staví jenom v létě.
Pro letošní turistickou sezonu přinášejí auto-
ři iniciativy Ztracené město nový a neotřelý 
nápad, jak přiblížit existenci židovského ghe-
tta, které z větší části již neexistuje. Tvůrci se 

proto rozhodli umožnit alespoň virtuální záži-
tek z minulosti této čtvrti. Zakoupili a zrekon-
struovali starou tramvaj, ve které budou místo 
oken instalovány obrazovky. Návštěvník bude 
v této tramvaji paměti projíždět po bývalém ži-
dovském ghettu, ale z oken neuvidí současnou 
realitu, nýbrž archivní záběry již neexistujících 
ulic. Diváku tudíž bude poskytnut zážitek „pro-

jížďky“ minulostí. Po vy-
stoupení, při pěší procház-
ce po stejných místech, si 
bude moci konfrontovat 
obraz minulosti, který prá-
vě nabral do svých vzpo-
mínek, s realitou, kolem 
které prochází.
Autoři, a především hlavní 
iniciátor a realizátor všech 
nápadů Miloš Žiak, chtějí 
projekt postupně dále roz-
šiřovat tak, aby vznikla 
komplexní nabídka židov-
ského města Bratislava. 
Pro letošní rok plánují ješ-
tě otevření informačního 
centra u dunajského přísta-
vu, kudy do města přijíždí 
značné množství turistů. 

Tady by měl vzniknout i košer fastfood, pro-
tože jediná takto zaměřená restaurace ve městě 
žel zanikla.
Aktivita je financovaná z převážné většiny Iz-
raelskou obchodní komorou, menšími částka-
mi přispěli Bratislavský kraj, město Bratislava  
a slovenské Ministerstvo kultury.

 Peter Petrovič, organizátor kongresů
Foto: autor

Zeď vzpomínek se siluetou neologické synagogy, která byla zbořena v roce 1969

Detail pamětníku holocaustu 

Schody u Schulhofu

ztracená židovská 
 BraTislaVa ožívá
Židovská čtvrť se vrací do povědomí obyvatel. Několik zachovalých památek, maketa neo-
logické synagogy, tramvaj paměti – pomalu se skládá mozaika zničeného města.
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Vzpomínka na Hanuše Bonna

• „šumím jak úl a kvetu“
• „všechnu hnisavou tmu v mých žilách“
• „ke hvězdám přisát bílou žízní své duše“
•  „na zvon srdce se mi tíha země poplašně 

zavěsila“

Hanuš Bonn vystudoval práva, později se 
stal doktorem práv. Byl zaujatý i hudbou, 
klavírem a od svých patnácti let poezií. Znal 
i tu od Jiřího Ortena. Oba zůstali v Praze, za-
tímco Hanušův nejbližší přítel Egon Hostov-
ský byl už na cestě do Ameriky. 
Poezie dokáže popsat protikladné pocity  
a myšlenky, stejně jako text pesachové hagady: 
od nouze ke spokojenosti, od zármutku 
k útěše, od tmy ke světlu, od zotročení ke 
svobodě. Protiklady vyvolávají otázky. Ne 
vždy však na ně dostaneme odpověď:  

„Tolik krajin nikdy neuvidím
abych si jednou řekl znám svět
Tolik nocí mě nikdy nezahalí
abych rozpoznal jejich tajemství

Ale co já? Co já?
Budu vždy milovat jen tebe otázko vášnivá
a přelud světa jenž mi v krvi zpívá?
Zachvěji se jak dnes až vás uvidím
vy moje krajiny noci stromy a hvězdy
a ty můj člověče bezmocný ve tmě?

Budu se chvět po všechny dny
jak dítě před laternou magikou?“

Filozof Albert Camus mluví jako existen-
cionalista o nutnosti revolty proti vnímání 
absurdity, která nadále zůstává jeho velkou 
vášní. Skladatel Gustav Mahler ve svých 
symfoniích objímá celý svět s jeho nicotou  
a hledáním smyslu, který tuto nicotu transcen-
duje. Básník Hanuš Bonn se vyjadřuje takto:

„Ó znovu jako na počátku všeho
valit se přítmím nepočatých dnů
Vydouvat hory z ticha bezměrného
do moří stápět třásně hvězdných snů

Samotu drtit v slast tmu v krupobití jasu
ať ti kdož poklesli se zvedají jak v snách
Pluji jak koráb na obzoru času.“

Hanuš Bonn je mistrem slova, seznámen 
s jejich barvou i vůní. Jako správný mistr 
si uvědomuje nutnost boje o slova, kterému 
se lze vyhnout únikem do neverbálního pro-
storu jako neoddělitelné součásti každého 
vyváženého života. Vnitřní zkušenost tohoto 
neverbálního prostoru se však dá zprostřed-
kovat opět jenom – slovy:

„Ó dej mi 
upít z temného džbánu ticha
ať jenom zhluboka dýchám
a mlčím vhroužen pod peřej snů

Sejmi
z mých rtů všechnu nutkavost slova
a kresli mi na víčka znova a znova
tušené obrysy věcí
a zjasni jejich tajemnou tmu.“

Poezie Hanuše Bonna je jistě ovlivněna tra-
gikou doby, ve které žil. Uchoval si svou 
sílu, naději i vzdor až do konce: podle zá-
znamu gestapa se utopil při pokusu o útěk 
z Mauthausenu.

„Vře život v bytostech a vrhá je
v své samolibé pýše na rozcestí.
- Hrst dávných kroků tvých a skrýšku ňader 
tvých
v písčině osudu svého hledám zas.

Uprostřed věčnosti, tam milosrdný čas
nechápavě se zhlíží v nestálosti naší.
- A vítr zaclání zas pousmání tvé
a už ti neřeknu, že prchneš, než se zšeří.“

Hanuš Bonn vydal jen dvě malé básnické 
sbírky, přesto by měl být považován za vý-
znamného českého básníka.

„Nad vodami
kde hvězdy v mlžné mlčení se přiodívají, …
tam u pramene písní stříbrných,
tam v lasturové skrýši všeho naslouchání,
vysoko tam, …
tam proti tichu stonásobně horší,
než naší polapené duši možno doufat,
ó Bože, smiluj se nad námi!
(1941, nedokončeno)

 rabín Tomáš Kučera

„V zahradách duše 
      jsou květy přepodivné“

Narodil se před sto lety, v červenci 1913. Zemřel již ve věku 28 let 
v Mauthausenu, kam byl deportován v říjnu 1941, protože jako vyšší 
pracovník židovské obce odmítl sestavování deportačních seznamů. 
Krátký, ale – podle následujících útržků z jeho básní – bohatý život, na 
lásku i zoufalství, na vzdor i utrpení:

Pamětní deska Hanuši Bonnovi na pražském Novém 
židovském hřbitově

Večerní komentovaná prohlídka Jeruzalémské synagogy (Jeruzalémská 7, Praha 1) 
středa 7. srpna od 19 h

Na úvod prohlídky se rozezní unikátní varhany pod rukama varhaníka Václava Petera. 
Vstupné: 80 Kč, děti do 6 let zdarma, děti 6–15 let a studenti 50 Kč.
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H ra Tadeusze Słobodzianka zpra-
covává historické a politické udá-

losti 20. století v Polsku, především pak 
tragédii, která se odehrála 10. července 
1941 v městečku Jedwabne. Došlo zde 
k vyvraždění několika set židovských 
obyvatel, z nichž většina byla zaživa 
upálena v místní stodole. Podle úda-
jů z roku 1945 se mělo za to, že šlo  
o 1600 osob, podle současných od-
hadů minimálně o 340. Případ byl 
polské veřejnosti sice znám od kon-
ce války, dlouhou dobu byl ovšem 
připisován nacistickému nepříteli. 
Teprve od roku 2000 se objevují do-
kumenty dokládající, že se jedna-
lo o akci místních obyvatel. Odhlédneme-li 
od tragédie zemřelých, šlo i o ránu polskému 
národnímu vědomí, konstituovanému roman-
tickou představou hrdinského národa chro-
nicky trpícího pod nadvládou nepřátelských 
mocností. Poprvé tak bylo třeba přiznat si vinu 
ve vlastních řadách, o to horší, že se nejednalo  
o akci nějaké zločinecké skupiny, ale běžných 
občanů, sousedů a známých. Tomuto aspektu je 
věnována i Naše třída.
Drama z roku 2008 je druhým polským umě-
leckým textem na toto téma (tím prvním byl 
Pingpongista Józefa Hena). Naše třída vznik-
la během dramatických dílen věnovaných 
tématu lubelských Židů a v roce 2010 jako 
vůbec první drama získala polskou literární 
cenu Nike. Hra se opírá o poznatky historiků 
a novinářů (mimo jiné Jana T. Grosse a Anny 
Bikont), nicméně se nesnaží věrně rekonstru-
ovat konkrétní motivy a činy jejích hrdinů 
se podřizují autorské licenci. „Spisovatel se 
musí ptát, proč se to stalo. Proč k tomu došlo? 
Kdo to zavinil? Ale mojí úlohou není na tyto 
otázky odpovědět. Mým úkolem je položit 
je,“ upřesňuje Słobodzianek v rozhovoru pro 
portál wyborcza.pl.

Příběh inspirovaný skutečnými událostmi za-
chycuje osudy deseti spolužáků z obecné školy 
narozených v letech 1918–1920, Židů i Poláků. 
Seznámíme se s nimi jako s dětmi plnými snů  
a nadějí. Krátce na to umírá milovaný maršá-
lek Piłsudski a nedlouho po tom obsazuje oblast 
Rudá armáda na základě paktu Molotov–Rib- 
bentrop. Příběhy dorůstajících dětí se už zde za-
čínají různit, jeden ze spolužáků, Abram, odjíž-
dí do Ameriky, aby se mohl stát rabínem. Část 
Židů vítá příchozí a buduje kino v katolickém 
domě, na část Poláků už začínají doléhat první 
represe a s nimi i tajné dohody. Tehdy přicházejí 
Němci, změna situace a příležitost vrátit do-
mnělé křivdy. Násilí a nenávist eskalují poměr-
ně rychle a snadno se zapomíná na hranice mezi 
údajnými zrádci a úplně nevinnými. Dochází  
k pogromu. Všichni zúčastnění jsou touto udá-
lostí negativně poznamenaní, ať už jejich úloha 
v ní byla jakákoliv. Ale sáhodlouhé výčty pří-
buzných v Abramových dopisech přivádějí na 
scénu i desítky dalších obětí a pozůstalých. Osu-
dy spolužáků sledujeme až do konce, téměř do 
současnosti. Ti, kteří zemřeli, přicházejí navště-
vovat ty živé, kteří se na nich provinili, jako ztě-
lesněné výčitky. „Nejlépe“ se s během událostí 

vyrovnává katolický kněz Heniek. Snad 
proto, že sám nezabíjí, ale pouze bije, 
nepodpaluje, ale přihlíží, neznásilňuje, 
ale přidržuje, netrpí výčitkami, připustí 
si je až na smrtelné posteli pod vlivem 
morfia. Doživotní trauma prožívají i za-
chránění a chránící a klidu nedojdou ani 
ti, co se snaží zapomenout, ani ti, kteří 
se snaží mstít pod hlavičkou různých 
institucí. Hrdinové Słobodziankova dra-
matu si své prokletí odnášejí, kamkoliv 
se hnou, nedokážou se z něj vymanit ani 
ke konci života, nicméně divák se s nimi 
setkává jako s mrtvolami ještě před před-
stavením. Tam, kde se obvykle setkává-
me se seznamem postav – jejich jmen  

a případně představitelů, umístil autor i závorku 
s daty narození a úmrtí. Mrtvá třída, znalcům 
připomene titul představení polského režiséra 
Tadeusze Kantora.
Ve hře se objevují dětské písničky, říkadla  
a básničky, z počátku ilustrují zábavy školních 
let a jednotu recitujících dětí, v dalších lekcích 
se jejich vyznění stává stále ironičtějším vzhle-
dem k tomu, co se odehrává na scéně. Ze sirotčí 
písně, zpívané spolužáky na svatbě konvertují-
cí Rachelce, nově Marianně, vysloveně přebíhá 
mráz po zádech. 
Režisér Jan Novotný pojal inscenaci adekvát-
ně hravým způsobem, což je patrné především  
v prvních lekcích s dětmi. Scéna je úsporná, ale 
ne strohá, a nevyhýbá se barvám. Prostě nedepri-
muje, pokud to není nutné. Akty násilí jsou zobra-
zeny spíše symbolicky, více vyprávěné než hrané, 
což ovšem jejich vyznění nijak nezmenšuje.
Inscenace byla původně zakončena projevem 
polského prezidenta Aleksandra Kwaśniewské-
ho a izraelského velvyslance ze smuteční slav-
nosti k výročí pogromu, na přání autora však 
byla nahrávka odstraněna.

 Barbora Karešová
Foto: Milan david

mrazivá procházka dvacátým stoletím
V Divadle Komedie jsme mohli několik let sledovat, jak se s problematickými momenty 
vlastních dějin vyrovnává moderní německé a rakouské drama. Soubor Company.cz, kte-
rý v divadle sídlí od srpna 2012, přichází s repertoárem zaměřeným na slovanskou oblast 
střední Evropy a východní dramatiku. V prosinci loňského roku uvedl tento soubor insce-
naci Naše třída. Historie ve 14 lekcích.

SIDUR HEGJON LEV
Modlitby progresivního směru pro šabat, svátky a všední dny

Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger  •  Vydala: Bejt Simcha  •  Formát: A5, 216 stran 

Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. 
Prodejní cena je 400 Kč při osobním odběru (po dohodě), 470 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). 

Zaslání na dobírku je možné i na Slovensko, za celkovou cenu 570 Kč. 
Objednávky na adrese kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 724 027 929

Herec Jiří Racek v roli polského sedláka Wladka, který zachrání svou ži-
dovskou spolužačku Ráchelku.
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Hned při zahájení turnaje jsme popřáli 
Viktoru Wellemínovi všechno nej-

lepší, do dalších let hlavně mnoho zdraví 
a stálou účast na klubových sportovních  
i společenských aktivitách – ad mea vee-
srim šana!
Na pěkných kurtech Club hotelu si přišli 
na své sportovci všech kategorií: opravdo-
ví profesionálové na jedné straně, rodiny  
s dětmi na straně druhé, a mezitím celá šká-
la nás všech, kteří badmintonu, ping-pon-
gu či squashi holdujeme jen občas či více 
méně pravidelně... Jsme rádi, že jsme mezi 
sebou mohli přivítat i sportovce z karlovar-
ského a brněnského klubu Makabi!
Zatímco se dospělí snažili na kurtech, o je-
jich děti bylo dobře postaráno – k dispozi-
ci pro hrátky všeho druhu byly dvě dívky, 
které dokázaly děti dobře zabavit. Veselého 
sportování se zúčastnili i někteří nesportu-
jící rodiče, takže po poledni už všem zdra-
vě vyhládlo. Právě tou dobou turnaj skončil  
a bylo možno přistoupit k vyhlášení výsledků.

Ve čtvrtek 6. června 2013 uspořádala Bejt 
Simcha v pražské kavárně Café Jericho již 
šestý kulturně společenský večer z cyklu 
epes rares. Ze svých textů tentokrát četl ře-
ditel pražského Židovského muzea, novinář 
a spisovatel dr. Leo Pavlát. O hudební část 
večera se postaral známý písničkář Vladimír 
Merta. Za laskavou podporu děkujeme Ma-
gistrátu hlavního města Prahy.
Na další setkání se zajímavými hosty se bu-
deme těšit zase na podzim. 

- kwe -
Foto: Michal Spevák

Xi. ViktorcUP 
klUBU HakoacH V prŮHoniCíCH
28. dubna letošního roku jsme se sešli v průhonickém Club hotelu Praha v počtu asi 70 lidí. 
Důvodem našeho setkání byl XI. ročník tradičního turnaje v raketových sportech – Viktor- 
cupu. Letos jubilejního; osobnost, podle níž dostal turnaj jméno – pan Viktor Wellemín – 
právě oslavila krásné 90. narozeniny.

Vítězové ve všech kategoriích obdrželi 
kromě medailí a diplomů i klubové putovní 
poháry, ze kterých se budou moci radovat 
po celý rok, než je předají příštím vítězům.

Po obědě v Club hotelu program pokračo-
val nejprve ukázkou činnosti dobrovolné 
ochranky ŽOP a příklady sebeobranných 
zákroků, které si mohli účastníci také vy-
zkoušet. Tento program připravila skupina 
ochranné služby ŽOP.
Irenka Gerczak z Třígeneračního kulturní-
ho centra poté přiblížila všem přítomným 
oslavu svátku Lag ba-omer. Potom se zá-
jemci mohli pocvičit na venkovním kurtu 
v lukostřelbě. Celý den plný sportu a her 
příjemně uzavřela exkurze do Dendrolo-
gické zahrady při Výzkumném ústavu Silva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. 
Zúčastnilo se jí asi deset zájemců včet-
ně dětí a všichni si vychutnali sporadické 
sluneční paprsky, které se naštěstí ukáza-
ly v pravou chvíli a umocnily tak zážitek 
z rozkvetlých tulipánových a narcisových 
záhonů a kvetoucích magnolií. Poutavý 
výklad vedoucího zahrady pana Zdeňka 
Kiesenbauera návštěvníky naladil k dalším 
návštěvám nevšedního parku blízko Prahy.
Celá akce byla podpořena z grantu NFOH, 
za což patří fondu naše poděkování. Věří-
me, že se sejdeme na dalších akcích smě-

řujících k upevňování komunity a nabíze-
jících stále širší spektrum činností, kde si 
přijde na své skutečně každý člen a přízni-
vec klubu.

 Věra hroudová
Foto: archív hakoach

Letošního Viktrocupu se zúčastnilo kolem sedmdesáti sportovců všech věkových kategorií

celkoVé VýsledkY 
tUrNaJe:
Stolní tenis ženy: 
 1. Jana Novotná
 2. Terezia Štuksová 
 3. Eva Hanzelková

Stolní tenis muži: 
 1. Karin Taussig 
 2. Pavel Rubín
 3. Eva Hrudová

Badminton smíšená čtyřhra: 
 1. K. Klimentová a Jozef Čupka 
 2. Karin Čupková-Kolanová 
     a Petr Wilheim

Squash: 
 1. Michal Nerad 
 2. David Němeček 
 3. Erna Jirásková
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V sobotu 6. července v 19 hodin se koná 
koncert skupiny AUGENBLICK. Rostislav 
Tvrdík (basa), Drahomíra Tvrdíková (viola) 
a Tomáš Molnár (kytara, zpěv) nám v pro-
gramu Židovská hudba zahrají a zazpívají 
hebrejské a jidiš písně          Vstupné 100 Kč 

V neděli 25. srpna v 18 hodin se koná kon-
cert Hany Sar Blochové a Marwana Al-So-
laimana ŽIDOVSKÉ A ARABSKÉ PÍSNĚ. 
Věříme, že orientální rytmy a zvuk tradič-
ních arabských nástrojů vás potěší! 

Vstupné 100 Kč 

Na ženské galerii synagogy je do 21. čer-
vence přístupná výstava mandal Věry Sufiyi 

Na Mažifu se výborně ukázalo, jak je pojem 
„židovská hudba“ vágní. Pod tímto označe-
ním vystoupilo na festivalu mnoho souborů, 
které spolu měly pramálo společného. Pro-
gram festivalu tak tvořil falešný dojem jakési 
„jediné židovské kultury“. Po sobě bylo mož-
né vidět ukázku izraelských lidových tanců, 
slyšet písně v ladinu, dále klavírní koncert 
vážné hudby současné izraelské skladatelky, 
ženské vokální trio zpívající hebrejské litur-
gické písně a na závěr klezmerové uskupení. 
Za touto produkcí byly na plátno ve smyč-
ce promítány fotky z Izraele, což působilo 
ve spojení s hudbou se starými evropskými 
kořeny nepatřičně. Ještě absurdnější v tom-
to kontextu bylo, že krásné fotografie Karla 
Cudlína zobrazují z velké části křesťanské 
památky Svaté země.
Žánrová rozmanitost by nemusela být na 
škodu, pokud by sledovala nějaký záměr, 
který by byl patřičně reflektován. Můj cel-

sYNaGoGa tUrNoV
Vážení příznivci synagogy turnov, srdečně vás zveme na letní program. 

Srdce na dlani (mandaly si lze i zakoupit). 
Věra Sufiya Valášková vystudovala řadu 
škol s výtvarným a oděvním zaměřením, pra-
covala jako grafička, výtvarnice, návrhářka. 
Od roku 2008 je na mateřské dovolené, foto-
grafuje, tvoří mandaly a jiná umělecká díla. 
Umělecká tvorba jí pomáhá v boji s těžkou 
chorobou – rakovinou lymfatických uzlin. 

Od úterý 23. července vás zveme na no-
vou výstavu, tentokrát s historickým téma-
tem. Díky úsilí autorů PhDr. Petra Hlaváčka  
a PhDr. Dušana Radvanoviče, členů Colle-
gia Europaeum – Výzkumné skupiny pro 
dějiny evropského myšlení, vznikla výstava  
(a kniha) VYTĚSNĚNÁ ELITA. ZAPO-
MÍNANÍ UČENCI Z NĚMECKÉ UNI-
VERZITY V PRAZE. Výstava představuje 
neprávem zapomínané a opomíjené vědce, 
„kteří byli po roce 1938 na základě rasis-
tických zákonů nacionálně-socialistického 
Německa stigmatizováni pro svůj židovský 
původ. Desítky profesorů, docentů i lektorů 
a další stovky absolventů byly krutě pro-
následovány a řada z nich byla zavražděna  
v koncentračních táborech. Mnozí se však 
zachránili, často i dobrodružným odchodem 

do exilu ve Spojených státech, Velké Británii 
nebo Palestině.“ Pro mne osobně byla praž-
ská instalace výstavy zjevením, znala jsem 
pouze jediného vědce a znovu si připomněla, 
že úroveň naší předválečné prvorepublikové 
vědy byla na evropské špičce. Výstava může 
být i příspěvkem k diskusi nad vytrvale 
zneužívanými nacionalistickými stereotypy  
v naší společnosti.

 Terezie dubinová, Synagoga Turnov
Foto: ondřej Tylčer, www.galerie-ne.cz

adresa: Krajířova ul., Turnov
otevírací doba květen – září: denně 
kromě pondělí od 9 do 17 hodin
Vstupné: dospělí 40 Kč, důchodci 30 Kč, 
děti od 6 do 15 let 20 Kč, děti do 6 let 
zdarma
V úterý v době prohlídek židovského 
hřbitova a bývalé židovské čtvrti (červe-
nec a srpen, cca 10.45–11.30 h, 14.45–
15.30 h) bude synagoga uzavřena.
Kontakt: Odbor cestovního ruchu MěÚ 
v Turnově, e-mail: info@turnov.cz, www.
synagoga-turnov.cz, tel.: 481 366 255–6,  
mobil: 737 204 262

Věra Sufiya Valášková a její mandaly

kový dojem však byl takový, že organizátoři 
pozvali na festival téměř všechna uskupení, 
která se na české hudební scéně vyskytují 
pod nálepkou židovský, bez ohledu na kva-
litu a míru sepětí s tématem. Výsledkem 
toho bylo, že festival byl neúnosně dlouhý. 
Musím se přiznat, že jsem odešla po prv-
ní polovině (která trvala dvě a půl hodiny). 
Další podstatná vada spočívala ve špatném 
nazvučení a nedostatku mikrofonů, což je  
u akce takového rázu poměrně trapné.
Cením si snahy občanského sdružení Mu-
zika Judaika vytvořit v Praze nový festival 
židovské hudby, před dalším ročníkem by 
však mělo být vyjasněno několik základ-
ních bodů. Prvním z nich je otázka, co má 
vůbec být náplní festivalu. Organizátoři by 
se měli rozhodnout, zda chtějí ukazovat, co 
se na české scéně prezentuje jako „židovská 
hudba“, nebo zda chtějí představit soubory 
hrající hudbu, která pochází z diaspory, či 

snad izraelskou produkci. Možností by se na-
šlo mnoho, v každém případě ale doporučuji, 
aby se každý ročník držel jednoho tématu. 
Kvalitu akce by zvedlo, kdyby bylo vybráno 
méně souborů, ale o to lepších, třeba i ze za-
hraniční. Další otázka zní, pro koho je fes-
tival vlastně určen. Přes počáteční prokla-
mace jsem neměla dojem, že by výběr inter-
pretů odpovídal záměru, aby si na své přišli  
i náročnější diváci. Uvítala bych, kdyby mo-
derátoři místo rádoby vtipných scének řekli 
více o tom, co diváci uvidí. Zvlášť při tak 
nesourodém programu by bylo bývalo dobré 
vysvětlit kontext performancí. Například ne 
každý ví, jak mladé izraelské lidové tance,  
i přes svůj zavádějící název, jsou.
Je vidět, že Mažif svůj výraz ještě musí najít, 
věřím ale, že s dalšími ročníky bude jeho úro-
veň stále stoupat.

mariana Kuželová
autorka je studentka hebraistiky na FFuK

Koncem dubna tohoto roku jsem navštívila Malý židovský festival, zkráceně Ma-
žif. Do Městské knihovny v Praze, kde se festival měl odehrávat, jsem šla s velkým 
očekáváním. To ve mně vzbudila pozvánka na festival, ve které se psalo, že festi-
val chce oslovit „náročnější příznivce židovské kultury“. Poměrně brzy však přišel 
pocit zklamání, když jsem zjistila, že festivalu chybí jakákoli koncepce.

nÁzory ČTenÁŘŮ: ohlédnutí za Mažifem
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Jen málokoho ovšem napadlo, že i tato 
známá krnovská „figurka“ má za sebou 

poměrně pestrý životní osud. Byl totiž jed-
ním z mála členů krnovské židovské komu-
nity, který přežil holocaust. I když v pováleč-
ném Československu nebylo ani zdaleka pra-
vidlem, že by se přeživší Židé natrvalo vra-
celi do svých předválečných domovů, Arnošt 
Grünspan se v rodném Krnově znovu usadil. 
Ani po válce však jeho problémy s totalitní-
mi režimy neskončily. Vzhledem ke svému 
nonkonformnímu stylu života se totiž nevy-
hnul ani postihu ze strany komunistického 
režimu. Je příznačné, že stejně nevšední jako 
jeho celý život byla i obvinění, za které mu 
komunistická justice na počátku šedesátých 
let uložila několikaletý nepodmíněný trest.
Arnošt Grünspan se narodil 19. září 1904 
v Krnově. Jeho matka Rosa Grünspano-
vá byla úřednicí, otce nikdy nepoznal. Dle 
pozdějšího vyprávění své matky šlo o ně-
meckého obchodníka Ernsta Benedikta Fi-
kenschera pocházejícího z Merana (dnes na 
území Itálie). Za jejich krátkého milostného 
románku v Meranu byl počat právě Arnošt. 
Až později se matka dozvěděla, že brzy po 
jejich setkání odjel Fikenscher spravovat 
své zasilatelství v Moskvě, kde se oženil  
s jistou Ruskou. Jeho osud ale nebyl šťastný 
a koncem roku 1918 údajně zemřel za nezná-
mých okolností na Sibiři. Rosa Grünspanová 
byla až do roku 1917 zaměstnána jako úřed-
nice v Krnově u židovské zásilkové firmy 
s textilem Tuchhaus Silesia, poté odjela do 
Vídně, kde se za několik let stala spoluma-
jitelkou obchodu s uzenářským zbožím. Po 
smrti svého společníka však obchod zrušila  
a v roce 1931 se pak se svým synem vrátila 
do Krnova, kde se znovu uchytila jako úřed-
nice v několika zdejších textilních podnicích.
Arnošt Grünspan vychodil pět tříd obecné 
německé školy a dvě třídy německé reálky 
v Krnově. Po přestěhování do Vídně dokon-
čil ještě tři třídy reálky a dvouletou obchodní 
školu. Nejdříve vypomáhal matce v jejím 
uzenářství, po zrušení podniku se živil vším 
možným, např. jako korektor v tiskárně. Pří-
ležitostné práce zůstaly jeho hlavním zdro-
jem obživy i po návratu do Krnova. Nejdéle 
pak vydržel ve sběrně prádla u židovské fir-
my Gustav Marburg & Söhne, kde se brzy 
stala jeho matka vedoucí. U Marburga praco-
val až do května 1938, kdy se firmu rozhodli 

arnošt Grünspan
žid odsoUzeNý za ProPaGaci faŠisMU

Kdysi znal Arnošta Grünspana (celým jménem Ernest Jehuda Grünspan) snad celý Krnov. 
Nejen kvůli své špatné češtině, ale i pro své výstřední vystupování na veřejnosti patřil 
zcela jistě mezi nejbizarnější místní postavičky.

její majitelé raději zrušit (jako židovská firma 
byla totiž místním německým obyvatelstvem 
bojkotována). Zde je záhodno poznamenat, 
že za první republiky měl Arnošt českoslo-
venskou státní příslušnost, při celorepub-
likovém sčítání obyvatelstva v roce 1930 
se pak jako většina místních Židů (a Židů 
v pohraničních oblastech) hlásil k německé 
národnosti. Co se týče pracovního zařazení, 
ani po nacistickém záboru československého 
pohraničí v říjnu 1938 se pro něho situace 
překvapivě nijak výrazně nezměnila – řadu 
let se ještě dokázal živit jako pomocný děl-
ník, jeho posledním místem byla pozice ná-
strojáře v kovovýrobě u firmy Max Aurich 
v Krnově, kde skončil v dubnu 1944.
V této souvislosti připomeňme, že tehdy již 
nebylo po Židech v Krnově ani vidu ani sle-
chu. Obsazení pohraničí nacisty mělo pro 
místní Židy katastrofální následky, proto-
že od té chvíle nemohlo nic zabránit oku-

pantům v jejich pronásledování. Ti Židé, 
kteří se včas neodhodlali k útěku, byli hned 
od prvních dnů šikanováni, hanobeni, veřej-
ně znevažováni, propouštěni z úřadů; jejich 
firmy, živnosti a obchody byly zavírány. 
Nacisté tak velmi brzo dosáhli v Sudetské 
župě systematickým a rafinovaným terorem 
kýžených výsledků a jen málokteré území 
Říše bylo již na konci roku 1938 ve srovna-
telném rozsahu „vyčištěno od Židů” tak jako 
právě Sudetská župa. Následkem pogromů, 
masové emigrace a vyhánění zůstala sude-
toněmecká města téměř bez Židů, čímž měli 
nacisté poněkud „usnadněnou” pozici při 
„řešení židovské otázky“. Z těch několika 
mála osob, které se nerozhodly pro útěk dále 
do vnitrozemí Československa, se staly bez-
branné oběti nastupujícího nacistického tero-
ru a dříve či později i oběti tzv. „konečného 
řešení“ židovské otázky. V roce 1942 nasta-
lo období nenápadné transportace zbývající 

Ernest Jehuda Grünspan na úřední fotografii z konce čtyřicátých let (zdroj: Státní okresní archiv Bruntál se sídlem 
v Krnově) a figurka, vytvořená Ludmilou Chrastinovou, představující stejného muže jako transvestitu „Růženku“ tak, 
jak si jej dodnes pamatují mnozí Krnované. (zdroj: osobní archiv Pavla Kuči)
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causa

hrstky do koncentračních a vyhlazovacích 
táborů, resp. do Terezína a koncentračních tá-
borů na území Generálního gouvernementu. 
Nacisté vypravili z vládního obvodu Opava 
(kam patřil i Krnov) do Terezína celkem tři 
hlavní transporty, v nichž bylo deportováno 
71 osob (válku přežilo pouze 22 osob). Hned 
do prvního a největšího transportu, který 
odjel do Terezína z Opavy již 18. listopadu 
1942, byla zařazena Arnoštova matka Rosa  
i se svou sestrou Annou. To, že se Arnošt vy-
hnul deportacím do koncentračních táborů, 
mělo svůj důvod. Německými úřady byl totiž 
uznán za položida (tzn. židovské míšence). 
Právě židovští míšenci a nežidovští partneři 
ze smíšených manželství (pokud se včas ne-
rozvedli) byli postiženi nacistickým útiskem 
poněkud později než „rasově čistí“ Židé 
(Volljude). Oproti Volljude měli také alespoň 
z počátku některé výhody (nemuseli např.  
v některých případech nosit Davidovu hvěz-
du či si, byl-li jejich otcem árijec, přidávat 
jméno Israel nebo Sára). I jich se ale dotýka-
la mnohá nacitická nařízení – už v říjnu a li-
stopadu 1938 byla například pro Sudetskou 
župu uvedena v platnost říšská vyhláška 
o pracovním nasazení židovských míšenců  
v hospodářství. V případě nutnosti válečného 
nasazení měli být odváděni k Todtově orga-
nizaci (polovojenská organizace pro realizaci 
veřejných prací), jejímž úkolem bylo stavět 
v okupované Evropě vojenské objekty a ko-
munikace. A právě toto nařízení se později 
dotklo i Arnošta Grünspana. I on byl koncem 
dubna 1944 zařazen k Todtově organizaci  
a následně transportem odeslán na stavbu 
podzemní automobilové továrny u vesnice 
Cravant-Bazarnes v severozápadní Francii. 
Již začátkem srpna ale využil příležitosti, 
kdy měl být tábor organizace Todt odsunut 
před blížící se frontou, a z tábora utekl. Brzy 
se připojil k francouzské partyzánské organi-
zaci Maquis a jako sanitář v táboře ošetřoval 

raněné partyzány. Po příchodu americké ar-
mády byl znovu jako sanitář zařazen do tzv. 
francouzských vnitřních jednotek, které ob-
sazovaly Francii. Ze zdravotních důvodů byl 
ale koncem roku 1944 z této divize propuš-
těn a až do roku 1946 žil na francouzském 
území. Podle svých pozdějších slov se mu 
ve Francii žilo velmi dobře – projel několik 
francouzských měst jako Dijon, Lyon, kde 
pracoval jako uklízeč v židovských synago-
gách, jako výpomocná síla v různých židov-
ských domácnostech či v kuchyni italského 
repatriačního tábora. Ale poté, co zjistil, že 
jeho matka přežila válku a vrátila se do Kr-
nova, rozhodl se pro návrat do Českosloven-
ska. Do Krnova přijel 9. března 1946.
Jelikož neuměl dobře česky, nezískal žádné 
úřednické místo, a v dalších letech se proto 
znovu živil pouze příležitostnými pracemi 
u krnovských textilních podniků. V březnu 
1951 sice dostal po třech letech od podání 
žádosti povolení od izraelských úřadů k vy-
sídlení do Izraele, ale vzhledem k tomu, že 
stejné povolení nebylo uděleno kvůli stáří 
jeho matce a tetě, rozhodl se zůstat v Krno-
vě. V očekávání emigrace do Izraele ovšem 
odmítl československou státní příslušnost  
a nadále žil bez státní příslušnosti. V roce 
1949 se oženil s Růženou Bayerovou, úřed-
nicí Slezského studijního ústavu v Opavě,  
a o rok později se jim narodila dcera Růže-
na. Se svou manželkou ale žil ve společné 
domácnosti pouze několik dnů po svatbě 
a znovu se vrátil ke své matce do Krnova. 
Pro svůj nekonvenční způsob života odpo-
rující socialistické představě o životě řádně 
pracujícího člověka se nejpozději od počát-
ku padesátých let stal trnem v oku mnohým 
zástupcům komunistického režimu. Vedle 
výstředního oblékání a chování, pochybné 
pracovní morálky na sebe upozornil přede-
vším dlouholetou (od přelomu čtyřicátých  
a padesátých let až do začátku šedesátých let) 

a velmi čilou korespondencí s občany západ-
ních států – především s osobami z Německé 
spolkové republiky, Rakouska, Izraele, USA, 
Anglie či Francie. A právě tato korespon-
dence a aktivity s ní spojené se staly hlavní 
příčinou jeho zatčení dne 12. dubna 1960. Po 
necelých dvou měsících bylo Grünspanovo 
vyšetřování (hlavním vyšetřujícím byl npor. 
František Polák) ukončeno a již 4. června 
mohla být proti němu vznesena ostravským 
krajským prokurátorem obžaloba. Arnošt 
Grünspan byl obviněn ze dvou trestných 
činů, a to z podpory a propagace fašismu  
a podobných hnutí dle § 83, odst. 1, 2 tr. zák.  
a pro trestný čin příživnictví dle § 188a tr. zák.
A jak mohl být Žid obviněn z podpory a pro-
pagace fašismu? V samotné obžalobě stálo, 
že se měl proti režimu provinit především 
tím, že od roku 1958 do dubna 1960 v Kr-
nově udržoval styky s osobami odsunutými 
do západního Německa, kterým zasílal různé 
tiskoviny a fotografie týkající se jejich bý-
valých majetků v Krnově a jeho okolí. Tyto 
jeho aktivity vyvrcholily tím, že řadu foto-
grafií a tiskovin poskytl i redaktorce revanši-
stického krajanského časopisu Jägerndorfer 
Heimatsbrief Marii Dordové, která tyto in-
formace zveřejňovala ve svém časopise. Své 
sympatie ke Spolkové republice Německo  
(a k Západu) měl projevovat i dalšími způ-
soby: při různých příležitostech vychvaloval 
poměry v západním Německu, navrhoval 
odložení nástupu školní docházky své dcery 
s tím, že „za rok budou v ČSR již Němci“ 
a několika lidem ze svého okolí (své man-
želce, tchýni a příteli Gerhardu Rosnerovi) 
dal přečíst revanšistický článek ze západoně-
meckého časopisu Sudetendeutsche Zeitung, 
adresovaný předsedovi československé vlá-
dy Viliamu Širokému. Tímto svým jednáním 
se měl dopustit právě trestného činu podpory 
a propagace fašismu, tedy hnutí, které po-
dle tehdejší právní terminologie „směřovalo 
k potlačení práv a svobod pracujícího lidu  
a které hlásá národnostní a rasovou zášť“.
Samozřejmě, že dodnes působí tehdejší 
právní kvalifikace údajného Grünspanova 
provinění vzhledem k jeho židovskému pů-
vodu velmi kuriózně. Na tuto, můžeme si 
snad dovolit říct nelogičnost, upozorňoval 
od začátku i sám obviněný. Vedle toho, že 
odmítal vědomou podporu revanšistického 
hnutí odsunutých Němců z Československa, 
od počátku zdůrazňoval, že se jako osoba 
židovského původu nemohl tohoto trestného 
činu s ohledem na rasovou persekuci Židů na 
nacismu dopustit. Odvolával se jak na per-
sekuci své rodiny za okupace, tak i na od-
bojové aktivity ve Francii. I s tímto očivid-
ným rozporem si však komunistická justice 
dokázala poradit. V rozsudku Nejvyššího 
soudu v Praze z 31. srpna 1960, který pozdě-
ji projednával Grünspanovo odvolání, stálo: 
„Ustanovení § 83 odst. 1 tr. zák. nesměřu-

Vězeňský spis z plzeňských Borů ukazuje, jak osudové bylo pro Grünspana ženské jméno Rosa – Růžena: jmenovaly 
se tak jeho matka, manželka i dcera. (zdroj: Národní archiv)
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je proti takovým formám fašismu, nacismu  
a podobných hnutí, pro které byla v minu-
losti typická rasová nesnášenlivost vůči Ži-
dům. Zákon výslovně uvádí takové hnutí, 
které směřuje nebo vede k potlačení práv  
a svobod pracujícího lidu nebo které hlásí ná-
rodnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. 
Zákon má tedy na mysli mnohotvárné přípa-
dy fašismu, nacismu nebo podobných hnutí, 
z nichž ne všechny musí být charakterizovány 
právě rasovou záští, naopak může jít o zášť 
národnostní či náboženskou, nebo dokon-
ce o případy, kde bez ohledu na národnost, 
náboženství nebo rasu dochází k potlačování 
práv a svobod pracujícího lidu. Mezi hnutí 
uvedená v tomto ustanovení patřily i jakéko-
liv projevy revanšismu příslušníků národů, 
poražených ve druhé světové válce, zejména 
Němců… I když tyto projevy německého re-
vanšismu namnoze dnes příliš nezdůrazňují 
ve světě zkompromitovanou protižidovskou 
rasovou zášť, zůstává u nich v každém pří-
padě jádrem alespoň národnostní zášť za-
měřená zvláště proti slovanským národům  
a pod záminkou nápravy domnělých křivd na 
německém národě jsou vznášena právě vůči 
těmto národům nespravedlivé požadavky, je 
jim vyhrožováno, že tyto požadavky budou 
dobyty násilím a že německý národ znovu zís-
ká na úkor jiných národů mocenské posice. 
Přitom propagandistická činnost revanšis-
tů hrubě zkresluje skutečnosti, zcela pomíjí 
nebo bagatelizuje zvěrstva nacismu a naopak 
označuje spravedlivá a nutná opatření, uči-
něná po skončení druhé světové války k tomu, 
aby se zabránilo obnově německého militari-
smu a fašismu, za křivdu na německém náro-
dě, kterou je třeba odčiniti. Do této kategorie 
by tedy mohl být zahrnut i Arnošt Grünspan, 
který se svým jednáním měl dopustit zřejmé 
podpory a propagace tohoto revanšistického 
hnutí Němců odsunutých z Československa.“ 
Jen pro pořádek dodejme, v čem spočíva-
lo obvinění z příživnictví: „Obviněný nebyl 
zařazen v žádném pracovním poměru, který 
odmítal pod záminkou, že nemá zájem pra-
covat v Československu, kde je zlikvidováno 
soukromé podnikání, a dále proto, aby měl 
dostatek volného času k vyřizování rozsáhlé 
korespondence s osobami ze západního Ně-
mecka, od nichž dostával za své služby v roce 
1958 a 1959 nejméně 67 balíků v celkové 
váze asi 180 kg, obsahujíc drobné spotřeb-
ní zboží a potraviny, jejich obsah někdy i za 
předraženou cenu rozprodával, při čemž pro-
středky k obživě si opatřoval též prováděním 
různých příležitostných prací… v socialistic-
ké společnosti nemohou mít místa lidé, kteří 
nechtějí pracovat ve prospěch celku, naopak 
chtějí na úkor společnosti žít.“
Je sice pravda, že Arnošt Grünspan stejně 
jako většina Židů z Krnovska vždy více in-
klinoval k německé než české kultuře. Dů-
kazem je i to, že se nikdy nenaučil dobře 

česky a většina jeho i matčiných přátel, s ni-
miž zůstával po válce v kontaktu, byli Židé 
hovořící německy, kteří z Krnova uprchli 
před nacisty nebo Němci, již byli odsunuti  
z Krnova po válce. Přesto byla obvinění proti 
němu vznesená z velké části vykonstruovaná 
a bezpečnostní orgány nepochybně přecenily 
jeho úlohu v podpoře revanšistického hnu-
tí. I když mnohým svým bývalým přátelům 
poskytoval po řadu let cenné služby (snažil 
se je informovat o aktuálním stavu jejich bý-
valých majetků, posílal jim fotografie jejich 
domů apod.), jeho počínání bylo očividně 
motivováno daleko více materiálně než ide-
ologicky. Vzhledem ke svému na tehdejší 
poměry nestandardnímu životnímu stylu si 
tímto způsobem mohl poměrně slušně přivy-
dělávat, po nedostatkovém zboží jako byla 
káva, kakao či foto-technika byl v Českoslo-
vensku neutuchající zájem. I přes svou podi-
vínskou povahu si ale jistě i on sám uvědo-
moval, že svým chováním mnohdy překra-
čuje tehdejší společenské normy a že řadu 
jeho aktivit považuje komunistický režim za 
trestný čin. Nikdy ale vůči němu nechoval 
přílišné sympatie a snad se i tímto způsobem 
snažil vůči vládnoucímu systému vyhranit.
Grünspan po celou dobu vyšetřování i bě-
hem soudního líčení vznesená obvinění od-
mítal nebo se je snažil bagatelizovat. Nebylo 
mu to však příliš platné. Nepomohly mu ani 
výpovědi některých svědků ani jeho chování 
při vyšetřování (u něhož musel být vždy pří-
tomen tlumočník). Hlavní vyšetřovatel npor. 
Polák v červenci 1960 v jednom ze svých 
hlášení konstatoval: „Vyšetřovaný se sna-
žil svou trestnou činnost zapírat, a to i přes 
usvědčování, které zlehčoval. Od počátku 
svého pobytu ve věznici odmítal požívat ma-

sitou stravu. Vyšetřováním však bylo zjiště-
no, že v době, kdy byl na svobodě, jedl mimo 
drůbeží maso všechnu jinou masitou stravu 
normálně. Tímto způsobem snažil se jen ve 
věznici získat různé výhody, jako dietu a po-
dobně. Při každé příležitosti toto zdůvodňuje 
svým židovským vyznáním. Jeho chování bě-
hem vyšetřování bylo velmi drzé a provoka-
tivní, nepřátelské vůči našemu státnímu zří-
zení… Možnost částečné převýchovy spatřuji 
v tom, že během celého výkonu trestu bude 
jmenovanému přiděleno řádné zaměstnání.“ 
V jiném hlášení zase čteme: „Při výslechu 
prohlásil, že jest mu již všechno jedno, že již 
stejně nemá, co by ztratil, a začal přítomným 
orgánům nadávat, že jsou mnohem horší, 
než bylo Gestapo, jelikož Gestapo zabíjelo 
Židy najednou, kdežto nynější orgánové že je 
mučí. Vyhrožoval dále vyšetřovateli, že jed-
nou přijde doba, kdy za svou nynější činnost 
bude plakat. Při výslechu pronášel často vý-
roky, že je trýzněn a to proto, že je Žid, což 
opakoval stále přes upozorňování, že není 
vyšetřován proto, že je Žid, ale proto, že se 
dopustil trestné činnosti.“
Dne 15. července 1960 vynesl předseda sená-
tu Krajského soudu v Ostravě Dr. Karel Ma-
tys nad Grünspanem rozsudek ve výši čtyř 
roků odnětí svobody. Nejvyšší soud v Praze, 
který koncem srpna téhož roku projednával 
Grünspanovo odvolání, mu pak trest snížil 
na dva a půl roku nepodmíněně. Ve svém 
rozsudku se zcela ztotožnil se závěry kraj-
ského soudu v Ostravě, pokud šlo o trest-
ný čin příživnictví. Pokud šlo o trestný čin 
podpory a propagace fašismu a podobných 
hnutí, potvrdil, že v jednání obžalovaného 
byly dány všechny znaky zmíněného trest-
ného činu podle § 83 odst. 1 tr. zák. Znovu 

Spis obsahuje rovněž Grünspanovy stížnosti. Špatná čeština a zoufalství slov podtrhují tragikomičnost osudu po-
sledního krnovského německojazyčného Žida (zdroj: Národní archiv)
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také zdůraznil, že jej z tohoto trestného činu: 
„…nevyviňuje jeho židovský původ, neboť 
židovský rasismus není nutným znakem těch 
hnutí, která má zákon v uvedeném ustanove-
ní na mysli, a není tento židovským rasismus 
v přítomné době charakteristický pro revan-
šismus odsunutých sudetských Němců, takže 
mohl být i přes svůj původ přívržencem toho-
to hnutí.“ V rozsudku zpochybnil i Grünspa-
nův vztah k židovství: „Ostatně obžalovaný 
sám zdůrazňuje svůj židovský původ teprve 
ve své obhajobě v této trestné věci, jinak spí-
še zdůrazňoval své němectví a svůj obdiv pro 
nynější systém v západním Německu.“ Grün-
spana mohlo alespoň potěšit to, že odvolací 
soud odmítl, že by se trestného činu dopustil 
tiskem, jelikož „štvavý novinový článek“ dal 
přečíst pouze třem osobám, z nichž dvě byly 
osoby jemu blízké.
Grünspanovo odsouzení je ovšem třeba 
vnímat i v širších souvislostech, a to přede-
vším z hlediska tehdejší vyhrocené meziná-
rodní politické situace. Spolková republika 
Německo, která v padesátých letech prochá-
zela úspěšnou hospodářskou konjunkturou, 
totiž směřovala svou zahraniční politikou 
k integraci do západního spojeneckého sys-
tému, a tím znovu vzrůstal její vliv na me-
zinárodním poli. Na přelomu padesátých  
a šedesátých let pak navíc v rámci tzv. stu-
dené války opětovně eskalovalo napětí mezi 
zeměmi sovětského bloku a západními stá-
ty – období Berlínské krize. Úměrně zvy-
šujícím se mocenským ambicím SRN proto 
také narůstal v některých zemích východní-
ho bloku (Československo, Polsko, Maďar-
sko) strach z revanšistického hnutí1, které se 
masově rozvíjelo mezi německým obyva-
telstvem odsunutým ze zmíněných zemí na 
základě usnesení postupimské konference. 
Převážně díky československé komunistic-
ké propagandě, jež měla eminentní zájem 
na udržování obrazu německého nepřítele  
a tím pádem i ospravedlnění „ochrany“ So-
větského svazu, byli i Sudetští Němci od 
konce čtyřicátých let nazýváni českosloven-
ským sdělovacími prostředky revanšisty – 
údajně mysleli na odvetu, na revanš. Ani  
v Grünspanově obžalobě a rozsudku proto 
nechybí formulace, které odkazují na vzrůs-
tající mezinárodní napětí: „V poslední době 
vystupuje stále více do popředí ohrožení 
míru ze strany NSR, jejíž politika směřuje 
k rozpoutání nové světové války. Budování 
stále většího počtu vojensky ozbrojených sil 
a válečných základen jsou dokladem toho, 
jakého cíle snaží se Německá spolková re-

publika dosáhnout. S přípravou rozpoutání 
nové světové války vzrůstá i revanšistická 
činnost Němců odsunutých do NSR po druhé 
světové válce. K této činnosti získávají své 
pomocníky z řad těch Němců, kteří zůstali 
na našem území. Mezi takové přisluhovače 
revanšistické činnosti zařadil se svým jedná-
ními obviněný Arnošt Grünspan.“
Arnošt Grünspan si svůj trest odpykal nej-
dříve v pražské věznici na Pankráci, od října 
1960 až do svého propuštění pak ve věznici 
Plzeň-Bory. Ani u vedení borské věznice se 
však očividně pozitivně nezapsal. Veliteli 
byl většinou hodnocen jako pracovník se 
špatnou pracovní morálkou, který nikdy ne-
splnil stanové pracovní normy. Pro špatnou 
pracovní morálku či za neukázněné chová-
ní (např. odmítl drát peří, měl nepořádek na 
ubytovně…) byl dokonce několikrát kázeň-
sky trestán (trest většinou spočíval v několi-
kadenní korekci a odnětí některých výhod). 
Byl považován za nepřevychovatelného,  
a proto komise nápravného zařízení většinou 
nedoporučovala vyhovět jeho žádosti o pod-
mínečné propuštění: „Po stránce politické se 
však neprojevoval, o politickém dění neho-
voří a z jeho jednání vysvítá, že jeho poměr 
k našemu zřízení je neujasněný. Vyhledává 
osoby německé národnosti i na jiných od-
děleních. Ke svému trestu se staví lhostejně, 
stále se neoprávněně vymlouvá na nemoce, 
které nemá, a svůj trest se nesnaží nějakým 
způsobem odčiniti. Celkem lze říci, že se 
jedná o osobu, která to nemyslí s nápravou 
vážně…“ Někteří velitelé ve svých posud-
cích upozorňovali i na jeho mentální zdraví: 
„Je to Němec a velmi špatně hovoří česky  
a ostatní odsouzení z toho mají legraci. Je 
povahy nestálé. Rád slibuje a slib nedodr-
ží. Je to člověk, který v některých chvílích 
připadá jako nenormální… Jeho pracov-
ní morálka byla slabá, jedná se o člověka 
s nižšími všeobecnými znalostmi s názna-
kem debility.“ I přesto, že mu byla žádost  
o podmínečné propuštění několikrát zamít-
nuta a původní trest mu měl vypršet až 12. 
října 1962, nakonec se přece jenom dostal 
na svobodu o několik měsíců dříve, a to na 
amnestii prezidenta Novotného z 9. května 
1962. Po propuštění se vrátil zpět do Krnova.

 jan dvořák, 
Ústav pro studium totalitních režimů

Text vznikl s využitím vyšetřovacího spisu, 
který je uložen v Archivu bezpečnostních 
složek (ABS), a s využitím vězeňského spisu 
uloženého v Národním archivu (NA).

Krnovský transvestita 
ve vzpomínkách pamětníků
Ernest Jehuda Grünspan byl posledním ně-
meckojazyčným Židem, který zůstal ve slez-
ském Krnově. Krnováci si ho pamatují jako 
Růženku, plachého transvestitu v dámských 
šatech. Přitom šátek a další módní doplňky 
své zesnulé matky začal nosit až po její smr-
ti, po návratu z plzeňské věznice Bory. Dříve 
to byl vzdělaný a noblesní muž. Korespon-
denci udržoval nejen s vyhnanými Němci, ale  
i se židovskými rodáky ve světě, např. s ro-
dinou Bellakových, původními židovskými 
majiteli pozdější textilky Karnola. Ti od roku 
1938 žijí v Anglii. Podivín pan Grünspan je 
dodnes výrazně vryt do paměti obyvatel města:

„Jako malý kluk jsem o něm mluvil jako  
o té paní, co neumí moc česky, až mi naši řek-
li, že je to chlap, ale pořád pro mě vypadal 
jako žena. Vzpomínám, že se staral Němcům 
o hroby,“ řekl Jan Gemela, majitel Muzea 
vidlí v Lichnově.

„Já si ho pamatuji, když jsem byl malé dítě. 
V sedmdesátých letech chodil v sukni, s šát-
kem na hlavě a nosil takovou větší koženou 
kabelu. Na nohou nosil gumáky. Konkrétně 
mi v hlavě uvízlo, jak šel kolem dnešní řecké 
kavárny. Městský historik Vladimír Blucha 
s ním dokonce ležel v nemocnici, pak mu pan 
Blucha půjčoval i nějaké knihy. Říkal, že byl 
sečtělý a uměl dobře francouzsky,“ uvedl 
Rostislav Balner, referent Městského úřadu 
v Krnově.

„V nemocnici se traduje, že když byl přijat 
na urologii, sušil si na topení podprsenku  
a dožadoval se, aby byl přesunut z mužského 
na ženské oddělení. Tehdy z toho měli všichni 
srandu, když se ale zamyslíme, jde z jeho osu-
du mráz po zádech,“ řekla Eva Pončová, pri-
mářka plicního oddělení krnovské nemocnice.

„Přesně jak píšete, říkali jsme mu Růženka. 
Bylo kolem něho jakési napětí, ale také dětský 
posměch, neporozumění... Byl zvláštní svým 
projevem transvestitismu, v rukou mu obvykle 
nechybělo tranzistorové rádio, tehdy v šede-
sátých letech jakýsi doplněk, něco jako dnešní 
mp3. Smekám hlubokou poklonu za tuto histo-
rickou práci. Pro mne to bylo otevření život-
ního příběhu člověka, kterého si výrazně pa-
matuji coby podivnou, zvláštní postavu mého 
dětství,“ shrnul Ladislav Steininger, učitel na 
Střední pedagogické škole v Krnově.

 Pavel Kuča

1  Revanšismus – ideologie a politika odvety hlásající útočnou válku k odčinění vojenské porážky s cílem získat zpět ztracená území. Po 
druhé světové válce se rozvinulo masové revanšistické hnutí v Německu, především mezi německým obyvatelstvem odsunutým na základě 
usnesení postupimské konference z ČSR, Polska a Maďarska. Ve svém celku vystupuje s požadavkem revize poválečných hranic v Evropě, 
obnovy předválečných hranic Německa a připojení československých pohraničních území k Německu, je ostře zaměřeno zejména proti 
ČSR, Polsku a Rusku.

causa
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Boskovický festival bude jediný, který 
v létě představí izraelskou kapelu Psoy 

Korolenko & oy division! Na hlavní hudební 
scéně dále zahrají: česká legendární kapela 
mňága a Žďorp, stálice alternativní hudební 
scény už jsme doma, polští Klezmafour, 
špička české world music Čankišou, slovenská 
skupina Kubo ursiny & Provisorium a další.
Neméně zajímavý program však přinesou  
i menší festivalové scény. Hudební fanoušky 
potěší rakouské bluesové trio roosevelt hou-
serockers, Vladimír Václavek, slovenští Lon-
gital, Květy, Plum z Polska a řada dalších la-
hůdek nejrůznějších žánrů. Na česko-německé 
jazzové scéně ve skleníku vystoupí například 
Nano illusions, Vladimíra Krčková a martin 
Brunner a mnoho dalších. Již tradičně proběh-
ne po skončení koncertů jamsession.
Divadelní sobota bude ve znamení ekvilibris-
tiky, neděle pro změnu pohádková a těšit se 
můžete na taková jména, jako jsou Teatr No-
vogo Fronta, loutky bez hranic či Zirk Mir 
z Norska.
Pestrá je i filmová nabídka – přinese profil 
juraje jakubiska, vítězný film soutěže doku-
mentárních snímků cena Pavla Kouteckého, 
aktuální evropské celovečerní snímky i řadu 
dokumentů a studentských filmů.
Z výstav se můžete těšit na fotografický pro-

jekt studentů Famu vedený jaroslavem 
Bártou, michala cihláře a Tomáše džadoně.
Trasu letošního cyklovýletu pro zájemce při-
pravuje a odborným komentářem zpestří ředitel 
Mendelova muzea v Brně mgr. ondřej dos-
tál. Povede z Boskovic přes Skalici, Jabloňany, 
Oboru (kde je světově proslulé paleontologické 
naleziště U tramvaje), Chlumy, Doubravice  
a zpět.
Pestrý program chystáme také pro nejmenší 
návštěvníky festivalu. Do farské zahrady jsme 
připravili divadelní představení pro děti i jejich 
rodiče – například loutky bez hranic nebo 
divadlo rózy Blechové, město Boskovice se 
připojilo jako každý rok Boskovickým hře-
bínkem s představením Příhody kluka Bom-
Barďáka. 
Velký úspěch měly také výtvarné dílny pro děti 
u jednotlivých hudebních i divadelních scén, 
které v loňském roce připravila paní Matuško-
vá s boskovickou Všehodílnou. I letos si budou 
moci děti i jejich rodiče vyrobit něco pro potě-
šení a odpočinout si při čtení pohádek. 
Permanentka na čtyři dny stojí v předprodeji 
450 Kč, na místě 590 Kč; pro studenty  
350 Kč a 490 Kč. Podrobné informace najdete na  
www.boskovice-festival.cz.
Přijeďte si užít léto s celou rodinou na bosko-
vický festival!

letošní téma: Židovská gastronomie, ko-
šer, kašrut – aneb o jídle, pití v židovství  
a vše co k tomu patří...

Neděle 21. 7. 
	16 h  Slavnostní zahájení: Koncert 
Jiřího a Dominiky Hoškových - skladby ži-
dovských autorů pro dvě violoncella, dále Jiří 
Hošek - židovské melodie pro dvě violonce-
lla, David Popper - Suita pro dvě violoncella  
op. 16. (Velký zámecký sál)
	17.30 h  Vernisáž výstavy Jindřicha 
Buxbauma (1. poschodí holešovského zámku)
	19.00 h  Pressburger Klezmer band - 
koncert přední klezmerové kapely z Bratislavy 
(Zámecká zahrada)

Pondělí 22. 7.
	18.30 h Corda magico - koncert hole-
šovské skupiny (Šachova synagoga)
	20 h  Beseda s Pepi Lustigem  
a Romanem Vávrou s promítáním filmu 
„Písničkář, který nezemřel“ o Karlu Hašlerovi.  
V titulní úloze Arnošt Lustig. (Šachova synagoga) 

Úterý 22. 7.
	17 h Diskusní fórum o židovství – 
moderuje Jaroslav A. Haidler, přední český 
hebraista a překladatel (Šachova synagoga)
	19.30 h Koncert Tria Makabara
	21 h Stopy, fakta, tajemství - doku-
mentární pořad ČT o posledním přednacistic-
kém pogromu v Holešově v r. 1918
	21.30 h „Tvoje slza, můj déšť“ - film 
Evy Lustigové o jejím otci Arnoštu Lustigovi 

Středa 24. 7.
	17.30 h Beseda předsedy posvátného 
bratrstva Chevra kadiša Chaima Kočího na 
téma košer – kašrut (Šachova synagoga)
	21 h „Zmrzlina na klacku“ - izrael-
ský film z roku 1978. Příběh dospívající mlá-
deže, která řeší svá životní dilemata. Český 
dabing. Vhodný od 18 let! (Drive club holešov-
ského zámku)

Čtvrtek 25. 7.
	17.30 h Chaim Kočí: Židovská gas-
tronomie – beseda; po ukončení besedy se 
uskuteční židovská škola aneb volná diskuse  
k uplynulé besedě pod vedením Chaima 
Kočího. Mezi besedou a diskusí se uskuteč-
ní degustace výrobků firmy Rudolf Jelínek. 
(Šachova synagoga)

BoskoViCe 2013
festival pro židovskou čtvrť 
11. - 14. července
Ve čtvrtek 11. července začne v Boskovicích na jižní Mora-
vě již 21. ročník festivalu věnovaného unikátní památce – 
místní židovské čtvrti. Festival, vyhlášený svou pohodovou 
atmosférou, ve čtyřech dnech opět přinese zajímavé kon-
certy, výstavy, divadelní představení, filmy, autorská čtení 
a mnoho dalšího. 

týdeN 
židoVské kUltUrY

13. ročník 
Holešov 21. 7. – 27. 7. 2013
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Pondělí 29. července 
	16 h  SLAVNOSTNí ZAHáJENí 
10. roČNíKu FeSTiValu; vernisáž výsta-
vy Jana F. Kováře – AHAVAT JISRAEL, taneč-
ní soubor YOCHEVED Třebíč
	17.30 h TaKé TŘeBíČ mÁ SVého 
zachrÁNce – Spravedliví mezi národy, 
přednáška Stanislava Motla 
	19.30 h Klec (Praha) – klezmer vše-
ho druhu, koncert 

Úterý 30. Července
	15 h medvídek Ben poznává kněž-
ský rod Kohenů – odpoledne pro děti, vstup  
30 Kč
	17 h dVaNÁcT KmeNů izra-
ELSKýCH. KdO BYLI KOHENI A LEVI-
Té? – přednáška – Mgr. Helena Bönischová, 
ŽMP Praha
	19 h maKaBara – koncert vokál-
ního tria – spirituály, chorály, hebrejské a lido-
vé písně, kánony: M. Vostatková (1. soprán),  
K. Uličná (2. soprán), B. Janová (alt), absol-
ventky konzervatoře pro zrakově postižené

Středa 31. Července
	15 h račte vstoupit k Bauerům 
– pozvání do tradiční židovské domácnosti 
s překvapením; vstup 110 / 55 Kč (speciální 
kostýmované a zábavné prohlídky v podání di-
vadelního souboru Ampulka Třebíč)
	17 h co je To ŽidoVSKý ro-
diNNý ŽiVoT? – povídání o tom, co zna-
mená židovská rodina, její zvyky, výchova 
dětí, úloha žen a mužů v rodině atd.; přednáška 
psychoterapeutky a spisovatelky PhDr. Zuzany 
Peterové
	19 h meNorah – „Dalekým i blíz- 
kým“ – koncert – lidová hudba židovského ná-

	21 h „Jentl“ - americký film o dívce, 
jenž toužila vystudovat rabínskou akademii. 
V titulní roli a režie Barbara Streisandová. 
(Šachova synagoga)

Pátek 26. 7.
	17.30 h Vystoupení skupiny Rut včetně 
výuky tanců (Náměstí Dr. Edvarda Beneše)
	19.30 h Beseda ing. Vykoukala o čs. 
pomoci Izraeli v roce 1948 (Šachova syna- 
goga)
	21 h Koncert při svíčkách - Alex- 

roda v diaspoře, hudba aškenázských i sefard-
ských Židů v jazyce hebrejském, jidiš a ladino

Čtvrtek 1. Srpna
	15 h  medvídek Ben pořádá turnaj 
v pyramidetu a jiných hrách – odpoledne pro 
děti, vstup 30 Kč
	17 h „…a oddĚloVaT VÁm 
BUdE TA OPONA SVATYNI Od SVATY-
NĚ SVaTých“ (2 m 26:33): synagogální 
textilie, jejich účel, forma a charakteristická vý-
zdoba; přednáška – PhDr. Dana Veselská, ŽMP 
Praha
	19 h réziNa PoSledNí ho-
diNKa – povídka na motivy Vojtěcha Rakou-
se, DS AMPULKA Třebíč
	20.30 h raBiGaBi a. G. (uherské 
hradiště) – jedinečný klezmer ze Slovácka, 
koncert

Pátek 2. srpna
	15 h medvídek Ben poznává izrael
	16 h PŘíBĚh z PerSie – diva-
dlo Feigele (Praha) – veselá taškařice; scénář, 
režie: Vida Neuwirthová, hrají: Alena Štréblo-
vá, Viktorie Hásková, Martin Sochor, Tomáš 
Karger, Matyáš Neuwirth, harfa: Pavla Von-
dráčková
	17.30 h KraV maGa – Boj zBlíz-
Ka – ukázky izraelského sebeobranného sys-
tému, jednoho z nejefektivnějších bojových  
a taktických systémů na světě
	18.30 h ČTeme V BarVÁch – 
ilSe – koláž básní z ghetta, útržky dopisů, 
živá hudba a zpěv; hrají: Lucia Jagerčíková, 
Sylvie Bee (zpěv, klarinet) a Blanka Fišerová 
(režie)
	20.30 h KLEZMAFOUR – koncert le-
gendární klezmerové kapely z Polska

Sobota 3. srpna 
	10.30 h KraV maGa – Boj zBlíz-
Ka – izraelský sebeobranný systém
	15 h ShaBBaT Shalom – šábeso-
vé variace, taneční soubor YOCHEVED Třebíč
	16 h reBelcaNTiSSimo – kon-
cert vokálně-instrumentálního souboru, aranž-
má sefardských, hebrejských a jidiš písní
	17.30 h VíTe, co je haSKala? – 
Sylvie Wittmannová (Bejt Simcha), významné 
osobnosti židovského osvícenství
	19.30 h Klezmer dance Party – výuka 
klezmerových, balkánských i lidových tanců  
s taneční lektorkou
	21 h PRESSBURGER KLEZMER 
BaNd – Tants mit mir (Tancuj so mnou) – 
koncert vynikající slovenské kapely (koná se 
ve spolupráci s Ústredným zväzom židovských 
náboženských obcí v SR a finanční podporou 
Úradu vlády Slovenskej Republiky, program: 
Kultúra národnostných menšín 2013). 

Předprodej od 1. července 2013: 
Turistické a informační centrum 
Národní dům, Karlovo náměstí 47, Třebíč
info@mkstrebic.cz, 568 610 021
Turistické a informační centrum 
Zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč, 
infosynagoga@mkstrebic.cz, 568 610 023
Vstupné: denní 130 Kč, 
                 permanentka 499 Kč (6 dní)
změny programu a další informace sledujte 
na fb 
www.mkstrebic.cz, www.samajim.cz
ŠAMAJIM NA FACEBOOKU: 
www.facebook.com/samajimtrebic

Desátý ročník festivalu se koná pod záštitou 
Velvyslanectví Státu Izrael. 

ŠaMaJiM – festiVal židoVské kUltUrY 
29. 7. – 3. 8. 2013, zadní synagoga, třebíč

ander Shonert a Natalie Shonertovi (Šachova 
synagoga)

Sobota 27. 7.
	16 h Romský holocaust - beseda
	17.30 h Boží hody aneb jak jedli Židé v 
Čechách a na Moravě - beseda Jiřího Richtera 
(Šachova synagoga)
	19 h Přehlídka romských kapel 
(Náměstí Dr. Edvarda Beneše)
	21 h „Cikáni jsou do nebe“ - mol-
davský film (Šachova synagoga)

Součástí festivalu po celý týden bude i ochut-
návka židovských specialit v restauraci na 
Starém pivovaře v holešově.

Všechny festivalové akce jsou zdarma! Vstupné 
je dobrovolné na podporu činnosti občanského 
sdružení OLAM – společnost Judaica.

Koná se s podporou Federace židovských obcí 
v ČR a Židovského muzea v Praze.
aktuální program bude zveřejněn na adrese 
www.olam.cz/festival 

➤
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ida sice v Úsově nikdy nežila, ale tři z je-
jích předků s příjmením Löwy mají ná-

hrobky na místním židovském hřbitově. Je 
mezi nimi i legendární Abraham Leipniker 
Löwy, na nějž s úctou vzpomínali lidé ještě 
sto let po jeho smrti. Psal o něm v roce 1930 
i Moravský sever v článku, který popisoval 
zajímavosti z historie místní komunity. Ab-
raham se totiž postaral o šťastný konec jedné 
dramatické epizody v životě obce.
V předvečer židovského svátku Jom kipur 
(Den smíření) v roce 1721 zašel dubický 
katolický kaplan Samuel Jelínek při návratu 
z Úsova z neznámého důvodu do synagogy, 
odkud po výstupu a hádce byl od Židů vypo-
vězen. Zkomolená zpráva o tomto incidentu 
se bleskově roznesla po Úsově. Pobouřené 
obyvatelstvo, ozbrojené holemi a sekyrami, 
vniklo do židovské čtvrti i do synagogy. Hro-
zilo vypuknutí pogromu. Kaplan si naštěstí 
včas uvědomil, co způsobil a co hrozí. Roz-
vášněný dav uklidnil a přiměl k odchodu. 
Následné udání a zejména soudní rozsudek 

podepsaný císařem Karlem VI. však svojí 
krutostí překvapil všechny. Součástí trestu 
bylo mimo mnohé jiné bičování hlavních vi-
níků i jejich vyhnání ze země, zbourání míst-
ní synagogy a zákaz židovských bohoslužeb. 
Když se Abrahama Leipniker stal starostou 
židovské obce, dostal se po dlouhém úsilí 

šéf americké diplomacie 
JoHN kerrY má předky z Úsova
Úsov – Nově jmenovaný ministr zahraničních věcí USA John Kerry má část rodinných ko-
řenů v našem regionu: přes svého dědečka Fritze Kohna – Kerryho v Horním Benešově na 
Bruntálsku a přes svou babičku Idu v Úsově na Šumpersku. 

s delegací až ke dvoru do Vídně a u císařovny 
Marie Terezie uspěl. Náboženská práva Židů 
v Úsově byla z velké části obnovena. Diplo-
matické vlohy nejspíš zdědil o sedm generací 
později i Abrahamův potomek, americký se-
nátor a dnes nový šéf diplomacie John Kerry.

Nové jméno pro Ameriku
Sám Kerry neměl až do roku 2004, kdy kan-
didoval na prezidenta USA, o svém původu 
tušení. Byl přesvědčen, že jeho předkové 
přišli z Irska. Američtí novináři se ale pustili 
do pátrání a zjistili, že loď, na které Kerryho 
prarodiče připluli v roce 1905 k americkým 
břehům, zvedla kotvy v rakousko-uherském 
Terstu, a že do Terstu rodina přicestovala 
z Vídně. Požádali o spolupráci rakouského 
genealoga Gundackera a ten v archivech 
zjistil, že jistý Fritz Kohn přicestoval z Hor-
ního Benešova do Vídně a během kratšího 
pobytu si tam změnil jméno na Frederik 
Kerry. Ve své zprávě Gundacker mimo jiné 
naznačil, že určité stopy rodinné historie ve-
dou do Úsova, ale tam že je pátrání nemožné, 
neboť úsovské matriky byly zničeny během 
nacistické okupace. 
Zničeny sice byly, ale informace se zachova-
ly jinak. Souvislost Úsova s Johnem Kerrym 

objevil Luděk Štipl z loštického sdružení 
Respekt a tolerance, které se zabývá histo-
rií židovské komunity v regionu. K objevu 
přispěla dílem náhoda, či spíše nepořádek 
ve Štiplově pracovně. Všechno pokrývaly 
vrstvy dokumentů, knih a fotografi í. 

Zrekonstruovaná Synagoga v Úsově je dnes dějištěm řady kulturních akcí

Pozůstatky úsovské židovské čtvrti

Náhrobek Abrahama Leipnikera Löwyho na úsovském 
hřbitově (1774)

➤



Tamuz/Av 5773 25

zajímavost

Dokumenty vydaly svědectví
„Byl jsem nucen ten nepořádek řešit. Při tří-
dění písemností se zcela náhodou vedle sebe 
na stole objevily kopie výsledků Gundacke-
rova bádání a kopie dokumentů, popisujících 
boj Abrahama Leipnikera Löwyho za obno-
vení synagogy. V Löwyho dokumentech byl 
také seznam jeho potomků z 19. století. Bles-
kl mi hlavou bláznivý nápad, že by bylo po-
zoruhodné, kdyby ten seznam navazoval na 
rodokmen vypracovaný Gundackerem. Oka-
mžitě jsem myšlenku zapudil jako pošetilost; 
pravděpodobnost se rovnala výhře v loterii,“ 
popisuje cestu ke svému objevu Luděk Štipl. 
Něco ho ale přinutilo, abych se k dokumen-
tům vrátil. Všiml si, že některá jména na 
obou písemnostech jsou podobná, i když 
jinak psaná. „Nakonec jsem ke svému úža-
su shledal, že některá data narození a úmr-
tí se na obou dokumentech shodují. Přes 
jednotlivé generace jsem se dostal až ke 
slavnému Abrahamovi a vycházelo mi, že je 
to přímý prapředek Johna Kerryho,“ dodává 
Luděk Štipl.
Aby si svá zjištění ověřil, obrátil se na vý-
znamného českého genealoga Josefa Ošan-

ce. Ten měl zprvu pochybnosti, 
ale společné bádání pak závě-
ry potvrdilo. Našli mimo jiné 
četné náhrobky Kerryho předků 
i domy, kde v Úsově bydleli. 
Během pátrání pak zajel Luděk 
Štipl do archivu na University 
College v Londýně, kde jsou 
uloženy mnohé vzácné rodinné 
dokumenty vztahující se k ži-
dovské historii. Tam objevil 
vlastnoručně psaný a ilustro-
vaný testament, který Abraham 
Leipniker Löwy sepsal pro svoje 
potomstvo. Testament se zacho-
val díky jeho potomkům, kteří se 
v 19. století odstěhovali z Úsova 
do Londýna a dokumenty si tam 
nechali poslat. 
A jaká je tedy rodová posloup-
nost? Abraham Leipniker Löwy 
(1700 –1774), jehož otec i děd 
byli rabíny v Temešváru, zplo-
dil v Úsově Menkeho. Menke 
měl dceru Schendl. Schendl po-
rodila Leopolda. Leopold měl 
syna Siegfrieda. Ten měl dce-
ru Idu. Ida s Fritzem Kohnem 
(Frederikem Kerrym) zplodila 
v roce 1915 Richarda. Richard 
měl v roce 1943 s americkou 
manželkou syna Johna Kerryho. 

Pozvání pro Johna Kerryho
Všechny získané dokumenty 

včetně rodokmenu rodiny jsou vystaveny ve 
stálé expozici v úsovské synagoze. Luděk 
Štipl je před osmi lety poslal také Kerrymu. 
O pár měsíců později překvapeně otevíral 
obálku s razítkem Washington, DC, v níž 
byla kartička s hlavičkou a zlatým znakem 
Senátu Spojených států. Na kartičku napsal 
John Kerry osobní poděkování. 
„Milý pane Štiple, prosím, buďte si vědom 
toho, jak hluboce mě zasáhlo, když jsem ob-
držel historický materiál o svých přímých 
předcích v Úsově. Byl jsem hrdý a zároveň 
dojatý, když jsem se dozvěděl o spisech 
a vůdčích schopnostech Abrahama Löwyho. 
Doufám, že jednoho dne budu moci tato mís-
ta navštívit, dozvědět se více a také se osobně 
dotknout svých kořenů. S úctou John Kerry,“ 
napsal americký senátor.
Informace o předcích Johna Kerryho jsou 
součástí stálé muzejní expozice v úsovské 
synagoze, kterou ve spolupráci s Ing. Jaro-
slavem Klenovským a akciovou společností 
Matana, za fi nanční asistence Židovské obce 
v Praze, Olomouckého kraje a Dr. Stanton 
Canter Family Trust, připravilo sdružení Re-
spekt a tolerance v roce 2008.

 Stanislava rybičková
luděk Štipl 

abraham 
leipniker löwy
Známý též jako Abraham ha-
-Levi Brode, ben Mordechaj 
(narodil se před r. 1700 – ze-
mřel 29. října 1774 v Úsově, 
kde je i pohřben)

abraham Leipniker Löwy přišel do 
Úsova v roce 1716. Jeho dědeček byl 

rabínem v Temešváru (dnes v Rumunsku), 
otec žil už v Uherském Brodě. Abraham 
Leipniker se kolem roku 1750 stal předsta-
veným úsovské židovské obce. Proslavil se 
svým bojem za náboženská práva této obce. 
Vedl deputace k několika vyšším instancím, 
včetně deputace k císařskému dvoru ve Víd-
ni, kde uspěl díky své diplomatické obrat-
nosti. 
Při zpracovávání historie této osobnosti 
v roce 2005 Luděk Štipl ze sdružení „Re-
spekt a tolerance“ mj. zjistil, že přímým pra-
potomkem Abrahama Leipnikera Löwyho je 
americký senátor John Kerry.
Abraham Leipniker Löwy žil ve svém domě 
s č. XXIII (dnešní dům č. p. 262 v ulici 
5. května), který v Úsově dosud existuje. 
Abraham Leipniker hrál velkou roli v aktivi-
tách, které později vyústily v obnovu úsovské 
synagogy, zbořené roku 1722. Tato synagoga 
z konce 18. století také dosud existuje.
Jeho náhrobek a náhrobky i domy ostatních 
předku Johna Kerryho se v Úsově dodnes do-
chovaly. Patří k nim mj. náhrobek Leopolda 
Löwyho (1791- 1867), který bydlel v domě 
č. XXVI (dnes č. p. 159 v Nerudově ulici). 
Jeho syn Siegfried (1834-1918) se oženil 
s Josephinou Löwovou z Boskovic. Jejich 
dcera Ida se v roce 1900 provdala za Fritze 
Kohna, který si ještě před odchodem do Spo-
jených států amerických změnil příjmení na 
Kerry a přestoupil na katolickou víru. Ida 
Kerry byla babičkou senátora Johna Kerryho.
Abraham Leipniker Löwy popsal dramatické 
události, které vedly ke zničení úsovské sy-
nagogy i úspěšný boj za obnovení nábožen-
ských práv ve spise „M´gilath S´darim – ne-
psaná kapitola v dějinách Židů na Moravě“, 
z něhož citujeme (z Úvodního slova autora): 
Jednoho dne mí přátelé a známí vyslovili 
s nadějí prosbu, abych sepsal historii našich 
utrpení a triumfů. Vyzývali mě k tomu a ptali 
se: „Kdo jiný chová tak živou vzpomínku na 
naše události? Kdo jiný je schopen zazname-
nat, co se skutečně přihodilo?
Ty jsi přece prožil tři světy: Svět s ustano-
veným řádem, Svět dokonale zničený a Svět 
obnovený; a navíc jsi byl hlavní osobností, 
která se zasloužila o odstranění zákazu na-
šeho náboženství. Proto jsi ty, Abrahame, 
syne rabína Mordechaje, nanejvýš povolaný 
popsat proměnlivost našich osudů pro příští 

Dopis senátora Johna Kerryho (archiv Respekt a tole-
rance) 

➤
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generace. Pozorujíce, že starý muž, přímý 
svědek těchto událostí, má již jen zastřené 
vzpomínky na nedávnou minulost, nemůže-
me se zbavit pocitu, že tento příběh se do-
stane ke sluchu našich dětí jen jako neurčitá  
a zkomolená legenda, pakliže nebude nále-
žitě zapsán“.
Sepsal jsem tuto historii jednoduchými slo-
vy tak, aby jí každý porozuměl. Svůj spis 
jsem nazval M’gilath  S´darim, což zname-

ná Upravený příběh, protože události jsou 
sepsány v pořadí, ve kterém se udály a jsou 
rozděleny do jednotlivých kapitol. Když však 
nahradíme písmeno „d“ písmenem „t“ ve 
slově S´darim, což hebrejština umožňuje, 
vznikne název M’gilath  S´tarim, který zna-
mená Příběh zničení.
Ke konci díla jsem připojil verše, jež jsem 
sám složil. Shrnují události do padesáti 
řádků. Členové úsovské komunity ve svém 

oBčaNské sdrUžeNí resPekt a toleraNce 

sPolU s HistorickoU skUPiNoU osVětiM a PaMátNíkeM terezíN

dovolují si Vás pozvat na výstavu v prostoru synagogy v Úsově

Místa UtrPeNí, sMrti a HrdiNstVí
VĚZNI Z ČEsKÝCH ZEMÍ V NaCIsTICKÝCH KONCENTraČNÍCH TÁBOrECH

Výstava bude otevřena do 30. září 2013. Otevírací doba v červenci a srpnu denně mimo pondělí 
od 13 do 16.30 hod., v září v sobotu a neděli od 13 do 16.30 hod., pro skupiny po předchozí 
dohodě kdykoliv na telefonu 775 264 206, 722 712 864, 607 867 372.

prohlášení přislíbili, že budou zpívat tyto 
verše každoročně v modlitebnách o svátku 
Šmini Aceret (osmý den svátku Sukot). Bylo 
to totiž právě v tento den, kdy jsme dostali 
radostnou zprávu, Královský výnos, který 
nám dovolil hlásit se k naší víře a vystavět 
si modlitebny. 
Doufejme, že se budeme moci radovati 
z brzkého příchodu Mesiáše na Sión, ještě 
během našich dnů. Amen.

➤

VÍDEňSKÉ ŽIDOVSKÉ MUZEUM: 
výstava „Alle meschugge? 
Židovský vtip a humor“
Výstava představuje široké spektrum ži-
dovského humoru, od východní Evropy po 
izraelského humoristu Efraima Kišona nebo 
slavné hollywoodské hvězdy Billyho Wilde-
ra, Mela Brookse či Woodyho Allena. Dal-
ším velkým tématem je humor ve 20. a 30. 
letech minulého století ve Vídni a v Berlíně 
nebo sekce „Humor v exilu v období šoa“. 
Součástí výstavy jsou filmové ukázky, roz-
hlasové dokumenty, programy, kostýmy  
a rekvizity.
Kontakt: jüdisches museum Wien, 
dorotheergasse 11 (1. obvod), Vídeň. 
otevřeno je denně mimo soboty 
od 10 do 18 hodin, v pátek do 14 hodin. 
Výstava potrvá do 8. září 2013.

č tenářům Maskilu je již dobře známé ví-
deňské židovské muzeum se zajímavou 

nabídkou výstav. Tentokrát bych 
však všechny, kdo se chystají do 
Vídně, ráda pozvala do nově ote-
vřené kavárny Eskeles. Před půl 
rokem ji spolu se svojí manželkou 
a společníkem otevřel pan Voj-
tech Goldstein, původem z Du-
najské Stredy. Pan Goldstein žije 
ve Vídni dvacet let a má bohaté 
zkušenosti v oblasti gastronomie. 
V kavárně se domluvíte němec-
ky, anglicky, maďarsky, česky  
i slovensky. Nabídka jídel je vel-
mi pestrá. Ačkoliv zde nevaří 

LEOPOLD MUSEUM: 
„Kresby proti 
zapomnění“ 
Výstava představuje 
kresby Manfreda Boc-
kelmanna (nar. 1943), 
zachycující děti, které 
se staly oběťmi nacis-
tického režimu. Portréty 
zachycují děti ve věku 
od dvou do šestnácti let – 
Židy, Rómy, fyzicky či 
mentálně postižené, které 
se staly obětí nelidské-
ho režimu ve vídeňské 
psychiatrické nemocnici 
„Am Spiegelgrund“ nebo 
v koncentračních tábo-
rech Osvětim-Birkenau, 

Manfred Bockelmann: Katharina „Gatti“  
Kowacz (8 let)

PozVáNka do VídNě

pozvánka do kavárny – café eskeles v židovském muzeu ve Vídni
striktně košer, pan Goldstein charakterizuje je-
jich kuchyni jako „košer styl“. Denně zde nabí-

zejí polévky, které jsou většinou 
veganské, dále chumus a další 
speciality středomořské, izraelské 
a židovské kuchyně. Velký výběr 
zákusků pochází z košer pekárny. 
Denně je připraveno menu, další 
(vesměs bezmasá) jídla lze vy-
bírat ze stálého jídelního lístku. 
Dále si v Café Eskeles můžete 
vychutnat izraelské pivo nebo ko-
šer vína, která je možné zakoupit 
i v dárkovém balení. 
Kavárna je otevřena denně mimo 
soboty od 9 do 18 hodin. 

Jaký je původ názvu Eskeles?
Bernhard (Berusch), svobodný pán von Eske-
les (1753 – 1839) se narodil ve  Vídni v rodině 
rabína. V roce 1773 založil se svým švagrem 
Nathanem Arnsteinem banku Arnstein a Eske-
les. Později byl osobním poradcem císařů Jose-
fa II. a Františka II. Za jeho služby císařskému 
dvoru mu byl udělen šlechtický titul. V roce 
1816 byl von Eskeles jedním ze zakladatelů 
Rakouské národní banky a spořitelny. Prá-
vě v dnešních prostorách židovského muzea 
se nacházel v letech 1823 – 1827 Bankovní 
dům Arnstein a Eskeles. Bernhard Eskeles je 
pochován na vídeňském židovském hřbitově 
Währing. 

 jana Tchabana-löwbeer, Vídeň

Hartheim či Terezín. Jako 
předloha sloužily auto-
rovi fotografie z archívů 
Gestapa nebo karty paci-
entů psychiatrie. 
Kontakt: 
leopold museum, 
museumsplatz 1, 
museumsquartier 
(7. obvod), Vídeň. 
Výstava potrvá do 
2. září 2013. 
otevřeno je denně 
od 10 do 18 hodin, 
ve čtvrtek do 21 hodin.
  Jana Tchabana-Löwbeer, 

Vídeň
Foto: Ferdinand Neumüller, 

www.leopoldmuseum.org
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archa paměti. cesta pražského židovského 
muzea pohnutým 20. stoletím, Magda Vesel-
ská, s epilogem Leo Pavláta. Vydalo Židovské 
muzeum v Praze a Nakladatelství Academia. 
Česky s anglickým a německým resumé, 287 
stran; ilustrace (převážně barevné), portréty, 
faksimile. 

tipy

P ražské židovské muzeum oslaví v tomto 
roce již sto sedmé výročí od svého vzni-

ku. Původním záměrem „Spolku k založení 
a vydržování Židovského muzea v Praze“ z roku 
1906 bylo zachovat cenné umělecké předměty 
ze synagog, které byly v rámci rozsáhlé pře-
stavby pražského Židovského Města určeny ke 
zboření. Muzeum bylo veřejnosti přístupné i po 
okupaci českých zemí 15. března 1939, i když 
samotný spolek byl po začátku druhé světové 
války zrušen. V roce 1942 nacisté po dlouhých 
jednáních schválili projekt „Židovské ústřední 
museum v Praze“, kam byly v době vrcholících 
transportů do ghett, koncentračních a vyhlazo-
vacích táborů sváženy liturgické předměty ze 
zrušených židovských obcí a synagog z celého 
území Protektorátu Čechy a Morava. 
Po krátkém poválečném období v čele se státem 
dosazenou správou bylo muzeum v roce 1950 
pod nátlakem převedeno do přímého vlastnictví 
státu. Jeho činnost byla úředně omezována, ně-
které exponáty byly prodány – mezi nimi napří-
klad více než tisíc svitků tór, které byly v roce 
1965 odvezeny do Velké Británie. Podmínky 
pro novou etapu v životě muzea se vytvořily až 
po pádu komunistického režimu v roce 1989. 
Od roku 1994 tak Židovské muzeum v Praze 
funguje jako nestátní organizace, která široké 
veřejnosti zprostředkovává historii a součas-
nost, kulturu a vzdělanost židovské komunity 
v českých zemích.
Kniha „Archa paměti. Cesta pražského židov-
ského muzea pohnutým 20. stoletím“ se opírá 
o obsáhlý systematický výzkum v domácích 
i zahraničních archivech. Díky němu staví 
mnohé události v historii muzea do zcela nové-
ho světla. Nabízí mimo jiné vůbec poprvé uce-
lený náhled na dění během druhé světové války, 
o němž dodnes kolují mnohé legendy a hypo-
tézy. Prokazuje například, že pravděpodobně 
nejznámější z nich, o záměru nacistů vybudo-
vat v Praze „muzeum vyhynulé rasy“, je více 
poválečnou metaforou než skutečným obrazem 
toho, co se tehdy doopravdy odehrávalo. Pozor-
nost je dále věnována chaotickému poválečné-
mu dění, v němž nemnozí čeští a moravští Židé, 
kteří válku přežili, museli paradoxně obhajovat 
svou vlastní existenci. Kniha také charakterizu-
je působení židovského muzea v nepříznivých 
podmínkách antisemitsky naladěného komuni-
stického režimu. 

cYKluS VarhaNNích KoNcerTů 
V jeruzalémSKé SYNaGoze

jeruzalémská 7, Praha 1

24. 7. 2013 od 18 h - Václav Peter, varhany:
dietrich Buxtehude (1637 – 1707): Preludium g – moll BuxWV 149
johann Pachelbel (1653 – 1706): Ciacona in d
johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Chorálová předehra - BWV 659, „Nun komm‘ 
der Heiden Heiland“, 
Partita c-moll - BWV 767 „O Gott, du frommer Gott“, Fantasie a fuga c-moll - BWV 537
Felix mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847): Andante s variacemi
jehan alain (1911 – 1940): L’année Liturgique Israélite
césar Franck (1822 – 1890): Piéce Héroique

14. 8. 2013 od 18 h - Pavel Černý, varhany:
johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Praeludium a Fuga h-moll BWV 544 
(v romantickém vydání Karla Straubeho)
Felix mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847): Andante s variacemi D-dur (1844)
edward elgar (1857 – 1934): Pomp and Circumstance March No.1 (pro varhany 
upravil Edwin H. Lemare, 1902)
Pavel Černý (1970): Improvizace - Scherzo
césar Franck (1822 – 1890): Cantabile
max reger (1873 – 1916): Fantasie a fuga d-moll op. 135b

Vstupné dobrovolné

arCHa pamĚTi
cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím
Židovské muzeum v Praze je největší institucí svého druhu v Evropě, která pečuje o jednu 
z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Zároveň patří k trvale nejnavštěvovanějším mu-
zeím v České republice. Nyní přestavuje publikaci, která vůbec poprvé systematicky při-
bližuje jeho příběh od založení až do současnosti. Kniha „Archa paměti. Cesta pražského 
židovského muzea pohnutým 20. stoletím“ přitom ukazuje, že jeho dosavadní existence 
nebyla tak samozřejmá, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Vlastní text doplňuje na 250 mnohdy unikát-
ních ilustrací. Patří k nim například návrhy 
Jiřího Johna a Václava Boštíka z 50. let 20. sto-
letí pro Památník českých a moravských Židů 
zavražděných během holocaustu situovaný do 
Pinkasovy synagogy, záběry z vystoupení Jana 
Wericha při otevření expozice na téma milénia 
českých Židů v roce 1967, nebo vůbec poprvé 
zveřejněné kresby, které doprovázely pravidel-
né zprávy pražské židovské obce nadřízenému 
nacistickému úřadu.

Z obsahu:
  Přes překážky ke hvězdám. Židovské mu-

zeum v Praze před druhou světovou válkou
  Oddělení K. Válečné osudy pražského ži-

dovského muzea aneb Téměř neuvěřitelný 
příběh

  Muzeum vymknuté z kloubů. Úsilí o pová-
lečnou stabilizaci a další rozvoj

  Státní muzeum pro problematiku ideolo-
gicky konfl iktní aneb Židovské muzeum 
nežidovské

  Epilog. V muzeu výjimečné historie i sou-
časnosti



Vě
stn

ík
 M

as
ki

l -
 re

gi
str

ac
e 

M
K 

ČR
 č

. E
 1

48
77

Vy
dá

vá
 ž

id
ov

sk
á 

ko
ng

re
ga

ce
 B

ej
t S

im
ch

a,
 p

ři
dr

už
en

ý 
čl

en
 F

ed
er

ac
e 

ži
do

vs
ký

ch
 o

bc
í v

 Č
R,

 M
ai

se
lo

va
 4

, 1
10

 0
0 

Pr
ah

a 
1,

 Č
es

ká
 re

pu
bl

ik
a,

 IČ
O

: 6
13

85
73

5,
 te

l.:
 7

24
 0

27
 9

29
, e

-m
ai

l: 
re

da
kc

e.
m

as
ki

l@
m

as
ki

l.c
z. 

M
as

ki
l v

yc
há

zí
 

m
ěs

íč
ně

 za
 la

sk
av

é p
od

po
ry

 M
in

is
te

rs
tv

a 
ku

ltu
ry

 Č
R,

 F
ed

er
ac

e ž
id

ov
sk

ýc
h 

ob
cí

 v 
Č

R,
 N

ad
ač

ní
ho

 fo
nd

u 
ob

ět
em

 h
ol

oc
au

st
u 

a 
Th

e D
ut

ch
 H

um
an

ita
ri

an
 F

un
d 

(J
H

F)
. Z

áj
em

ci
 m

oh
ou

 p
ři

sp
ět

 n
a 

vy
dá

vá
ní

 vě
st

ní
ku

 li
bo

vo
ln

ou
 čá

st
ko

u 
na

 b
an

ko
vn

í ú
če

t: 
86

-8
95

95
60

20
7/

01
00

 u
 K

om
er

čn
í b

an
ky

, v
ar

ia
bi

ln
í s

ym
bo

l: 
88

88
8 

(5
x8

). 
M

an
ip

ul
ač

ní
 p

op
la

te
k 

10
 K

č.
 R

ed
ak

ce
: P

av
el

 K
uč

a,
 K

at
eř

in
a 

W
eb

er
ov

á.
 R

ed
ak

čn
í r

ad
a:

 Ir
en

a 
D

ou
sk

ov
á,

 Iv
an

 K
oh

ou
t, 

Ev
a 

W
ic

hs
ov

á.
Ilu

st
ra

ce
: L

uc
ie

 L
om

ov
á.

 K
or

ek
tu

ry
: J

itk
a 

K
ro

up
ov

á.
 P

ře
dt

is
ko

vá
 p

ří
pr

av
a 

a 
tis

k:
 G

ra
fo

te
ch

na
 P

lu
s, 

s. 
r. 

o.
, L

ýs
ko

va
 1

59
4/

33
, P

ra
ha

 1
3 

– 
St

od
ůl

ky
. U

zá
vě

rk
a 

to
ho

to
 č

ís
la

 2
5.

 6
. 2

01
3.

 U
zá

vě
rk

a 
př

íšt
íh

o 
čí

sla
 2

5.
 7

. 2
01

3.

P rostory pro akci opět poskytly Lau-
derovy školy. Na rozdíl od loňska 

však akci nepřálo počasí, od rána doslo-
va lilo jako z konve, a bylo proto nutné 
celý program přesunout 
ze hřiště do tělocvičny. 
Postupně přicházející 
návštěvníci pak přinášeli 
zprávy o stoupající hladi-
ně Vltavy a uzavírce me-
tra. I přes tuto nepřízeň 
živlů byla však slušná 
účast a ti, kteří dorazili, 
určitě nelitovali. Atmo-
sféra byla skvělá a pro-
gram nabitý. 
Zájem o prezentaci své 
činnosti letos projevilo 

téměř třicet organizací a projektů. Na 
informačních stáncích se daly získat in-
formace o nejrůznějších komunitních, 
vzdělávacích či kulturních aktivitách, 
programech pro děti a mládež, k zakou-

Muzika Judaika vás srdečně zve na 
letní koncerty „Židovské housle  

v Praze - Jewish violin in Prague“, které se 
uskuteční v Praze 1, v Jeruzalémské ulici 
v Jubilejní synagoze ve dnech 7., 14., 21.  
a 28 července od 17,30 hodin. 
Hlavním protagonistou koncertů je židov-
ský světový houslový virtuóz s mimořád-
ným talentem a neobyčejnou schopností 
improvizace Alexander Shonert s klavírním 
doprovodem Natalie Shonert. 
PROGRAM: Jewish mystical improvisati-
on, Klezmer improvisation, Jewish jazz of 
G. Gershwin, Shalom Aleykhem, Rosinka-
lech mit mandlen, Yiddishe Mamme, Hava 
Nagila, Bei mir bist du schön, J.Bock - If I 
Were a Rich Man, A. Rosenbaum - Jewish 
Tailor, M. Ravel – „Kaddisch“, J.Williams – 
„Schindler‘s List“, J. Achron - Hebrew Me-
lody, E. Bloch - Baal Schem, J. Vogel – Me-
nora a další.

Koncerty v Jeruzalémské synagoze s její 
pozoruhodnou orientální výzdobou umož-
ní lépe poznat židovskou hudbu v podání 
vynikajících umělců a mohou se stát pří-
jemným zpestřením letních večerů. Projekt 
„Židovské housle v Praze - Jewish violin in 
Prague“ probíhá pod záštitou Velvyslanec-
tví Státu Izrael, Nadačního fondu obětem 
holocaustu, B´nai B´rith Renaissance, diva-
dla Ungelt a Společnosti Berty Suttnerové – 
Kinské.

rezervace a předprodej: 
Ticketstream, Ticket Art, Ticket Pro, 
Via Musica, Jeruzalémská synagoga, 
Vysoká synagoga a Muzika Judaika. 
Kontakt: 
Blanka Vogelová, www.vogelavos.cz, 
T: 739 020 260, 737 342 266, 775 176 684 

Členové ČUŽM si akci opravdu užívali

Rušno bylo před stánkem Českého vinařství Chrámce

Veronika Avital Dubová (vlevo) vypráví o aktivitách Lauderových škol

JUdafest 2013
První červnovou neděli uspořádala Česká unie židov-
ské mládeže již druhý ročník JudaFestu – veletrhu  
židovských organizací. 

pení byly knihy, hudební nosiče nebo 
třeba košer víno, svůj vlastní informační 
stánek měla hostitelská škola, která pro 
zájemce organizovala i komentované 

prohlídky. Připraven byl  
i bohatý doprovodný 
program. Zaujalo na-
příklad vystoupení vo-
kálního tria Makabara, 
výuka izraelských tanců 
pod vedením členů sku-
piny Besamim, vědo-
mostní kvíz sportovní-
ho klubu Hakoach nebo 
tombola Sociálního od-
dělení pražské Židovské 
obce. 
Poděkování za zdařilou 
akci patří organizáto-

rům z řad České unie židovské mládeže 
a Nadačnímu fondu obětem holocaustu, 
který ji podpořil finančně.

- kwe –
Foto: archív ČuŽm

koNcertY 
V JerUzaléMské


