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Krátce
Rabi Jicchak Herzog však nebyl pouze
teologem, halachickou autoritou a věd-
cem. Byl též zapáleným sionistou, který
viděl budoucnost židovského národa
v jeho obrozené historické vlasti, Erec
Jisrael. Proto se rabi Herzog aktivně
zapojil do sionistického hnutí a byl jedním
ze zakladatelů a vůdčích osobností Miz-
rachy (hnutí náboženských sionistů) ve
Velké Británii.

Rabín Daniel Mayer

Dvě desky obsahující počáteční slova
hebrejských textů Desatera se nejpozději
od 17. století nacházejí na synagogálních
předmětech a textiliích. Desatero je na
nich zobrazené zčásti ponořené a zčásti
vystupující z oblaku. Je to narážka na
mrak, který pokrýval horu Sinaj během
darování Tóry a vytvářel prostor mezi
Bohem a lidským stvořením. Mrakem je
současně symbolizována Boží přítom-
nost – šechina.

Iva Steinová

K obrovskému průlomu v židovské geneti-
ce došlo v roce 1995, kdy kanadský nefro-
log Karl Skorecki a další židovští geneti-
kové uskutečnili promyšlený experiment,
jehož cílem bylo zjistit, zda kohanim
(potomci starověké židovské kněžské
vrstvy, jež svůj původ odvozuje od Mojží-
šova bratra Aharona, ale nyní je přísluš-
nost k ní předávána ústně z otce na syna)
mohou být geneticky ověřeni.
Aron Hirt-Manheimer a Joy Weinberg

Možná se zdá podivné, že nezdůrazňuji
přítomnost nějaké vnější síly, protože
hned přijde otázka: Kde je v tomto přípa-
dě Bůh? Odpověď pak zní: Ne v tomto
procesu, ale za existencí tohoto proce-
su, který se odvíjí spontánně. Myslím, že
i když se slovy přírodních věd bude
považovat přirozená selekce za „návrh
bez návrháře“ (design without designer),
neoslabí se tím koncept Boha. Spíše
naopak.

Rabín Tomáš Kučera Ji
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Rabi Jicchak Herzog se narodil v listopa-
du 1888 v severovýchodním polském 

městě Łomża. V té době tam žilo více než 
osm tisíc Židů, kteří tvořili zhruba polovinu 
tamní populace. Podobně jako jiná polská 
města se i židovská Łomża mohla pyšnit 
kvalitními vzdělávacími institucemi, jako 
byly chedery a talmud-tory. Kromě toho zde 
roku 1883 založil rabín Eliezer Szuliewicz 
velkou ješivu, která (jak prozřetelné!) přesíd-
lila roku 1926 do palestinské Petach Tikvy.

Łomża byla nejen tradičním židovským 
městem, ale tamní Židé byli známí též 
jako polští vlastenci a značná část se jich 
účastnila protiruského lednového povstání 
(1863–1864). Takové ovzduší, v němž se 
snoubila věrnost tradici s duchem svobody, 
jako by předznamenalo životní dráhu a po-
stoje Jicchaka Herzoga. Roku 1897, když 
bylo Jicchakovi devět let, se rodina odstěho-
vala do Velké Británie, kde Jicchakův otec, 
rabi Joel Leib, přijal místo rabína v Leedsu. 
Jicchak byl znám svým analytickým myšle-
ním a fenomenální pamětí. Tyto výjimečné 
schopnosti mu umožnily si lehce osvojit 
a proniknout do hloubky znalostí halachy, 
respons rišonim a acharonim, židovské-
ho práva a do tajů židovské teologie. Proto 
ve svých dvaceti letech přijímá Jicchak Her-
zog z rukou safedského rabína a představe-
ného tamní ješivy Torat Erec Jisrael, r. Jako-
ba Davida ben Zeeva Wilowského (רידב״ז), 
rabínskou smichu.

Kromě tradičního židovského vzdělání, 
které neustále prohluboval, studoval mladý 
rabín matematiku, klasické a semitské jazyky 
na London University, kde roku 1909 obdržel 
titul bakaláře a o tři roky později diplom M. A. 
Téhož roku odjel do Paříže na Sorbonnu, kde 
také získal akademický titul odpovídající M. 
A. Roku 1914 obhájil na London University 
svou disertační práci s názvem The Dyeing of 
Purple in Ancient Israel (Purpurové barvivo 
ve starověkém Izraeli), za niž mu byl udělen 
titul doktora literatury. Rabi Jicchak Herzog 
však nebyl pouze teologem, halachickou au-
toritou a vědcem. Byl též zapáleným sionis-
tou, který viděl budoucnost židovského ná-
roda v jeho obrozené historické vlasti, v Erec 
Jisrael. Proto se rabi Herzog aktivně zapojil 
do sionistického hnutí a byl jedním ze zakla-
datelů a vůdčích osobností Mizrachi (hnutí 
náboženských sionistů) ve Velké Británii.

V letech 1916–1919 sloužil dr. Herzog 
jako rabín v severoirském Belfastu. Poté byl 
jmenován vrchním rabínem Dublinu a roku 

1922 se stává vrchním rabínem Irského svo-
bodného státu. Mnohými byl nazýván rabbi 
of Sinn Féin (strana-hnutí bojující za svo-
bodné Irsko). Úřad vrchního rabína zastával 
až do roku 1936, kdy obdržel pozvání z man-
dátní Palestiny, aby se stal nástupcem v úřa-
du vrchního aškenázského rabína Palestiny 
po zemřelém (1935) rabi Abrahamu Jicchaku 
Ha Kohenu Kookovi. Rabín Herzog proto 

odjíždí s rodinou do Palestiny a tam se roku 
1937 ujímá úřadu. Tuto svou funkci vykoná-
val více než dvě desetiletí, až do své smrti 
roku 1959. V květnu 1948 se stal dr. Herzog 
prvním vrchním aškenázským rabínem Státu 
Izrael.

V době, kdy přijal v Palestině toto od-
povědné poslání, se nad Evropou a evrop-
ským židovstvem začínají stahovat černá 
mračna nacismu. Rabi Herzog si je vědom 
vážné situace, v níž se diasporní židovstvo 
nachází, a snaží se v rámci svých možností 
mu pomoci. V době druhé světové války je 
členem mnoha židovských delegací, které se 
pokoušejí o záchranu alespoň části tehdy již 
nacisty vyhlazovaného evropského židov-
stva. Například roku 1940 dosáhl povolení 
sovětských úřadů k tranzitu – evakuaci uči-
telů a žáků některých polských a litevských 
ješiv přes území SSSR na Dálný východ. 
Roku 1943 odjel do neutrálního Turecka 
a snažil se o záchranu Židů tam. Jako všech, 
také rabi Herzoga se těžce dotkl osud evrop-
ských Židů.

Po katastrofě odjel rabi Herzog roku 
1946 do Evropy, kde navštívil tábory pře-

živších, kteří čekali na aliju do Palestiny, 
a též pátral po židovských dětech ukrý-
vaných během války v katolických kláš-
terech a u nežidovských rodin. Oddanost 
ideálům a služba židovskému národu, to 
byly pilíře, na nichž spočívaly život a čin-
nost Herzogovy rodiny. Velkou oporou 
mu byla jeho žena Sára (1899–1979), dce-
ra londýnského rabína a dajana Samuela 
Isaaca Hillmana. Sára nebyla jen odda-
nou manželkou chránící tradici rodinného 
krbu, ale i významnou činovnicí sionistic-
kého hnutí, byla předsedkyní ženské sekce 
Mizrachi.

Rabín Herzog měl dva syny, z nichž 
starší, Chaim (1918–1997), sloužil za dru-
hé světové války v britské armádě, z níž 
demobilizoval roku 1947 v hodnosti ma-
jora. Během války za nezávislost (1948) 
se účastnil jako důstojník bitvy o Latrun. 
Po vzniku Státu Izrael zastával různé 
funkce v ozbrojených složkách. V letech 
1959–1962 byl náčelníkem vojenské roz-
vědky Aman. Od roku 1975 do roku 1978 
byl zástupcem Izraele při OSN a od roku 
1983 do 1993 byl po dvě funkční období 
prezidentem Státu Izrael.

Mladší Herzogův syn Jakob (1921–1972) 
byl právníkem, specialistou na mezinárodní 
právo, a též rabínem. V období státní služ-
by byl izraelským velvyslancem v Kanadě 
a od roku 1965 působil jako generální ředitel 
kanceláře předsedy vlády.

Když budete mít cestu do Izraele, jistě 
navštívíte Jeruzalém. Kromě nesčetných pa-
mátek Svatého města neopomeňte navštívit 
budovu bývalého vrchního rabinátu Hejchal 
Šlomo (היכל שלמה) na ulici King George 58. 
Ve třetím patře je relativně malé, ale na ex-
ponáty bohaté Muzeum židovského umění 
(Sir Isaac and Lady Wolfson Jewish Art 
Museum). Tam lze také spatřit pracovnu 
vrchního rabína Jicchaka Herzoga. Kromě 
bohaté knihovny, psacího stolu a křesel jsou 
zde vystaveny osobní věci rabiho Herzoga z. 
c. l. Jedná se například o jeho cylindr, vy-
cházkovou hůl, čestná uznání, která obdržel, 
a také je zde jím vlastnoručně psaný návrh 
modlitby za Stát Izrael (תפילה לשלום המדינה).

Rabín Jicchak Halevi Herzog, jenž byl 
svými vlastnostmi podobný biblickému 
Áronovi, který miloval mír a usiloval o něj, 
měl v lásce lidi a přiváděl je blíže k Tóře, se 
trvale zapsal do moderní židovské historie, 
kterou svými činy spoluvytvářel.

◗ Rabín Daniel Mayer

Před padesáti lety, 19. tamuzu 5719 (25. července 1959), odešel na věčnost první vrchní aškenázský rabín Státu 

Izrael, dr. Jicchak Halevi Herzog z. c. l.

Rabín dr. Jicchak Halevi Herzog – 
muž, v němž se snoubily víra s vědou
(K padesátému výročí úmrtí rabína, vědce a sionisty)
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Program Bejt Simcha
Červenec/Srpen

2009
V pátek 24. 7. se bohoslužba 

v Bejt Simcha nekoná.
Místo toho zveme všechny 

na víkendový reformní
šabaton do Plzně 

(koná se od 24. do 26. 7.).

PRAVIDELNÉ AKCE
Kabalat šabat každý pátek 

od 18 hodin

HODINY PRO VEŘEJNOST
až do odvolání pouze po předchozí

telefonické dohodě

Bejt Simcha
Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 222 251 641, 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

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

ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu Bejt
Simcha, Mánesova 8, 120 00 Praha 2, telefon: 
724 027 929, e-mail: redakce.maskil@maskil.cz;
výše poštovného a balného je v ČR minimálně
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě
zašlete složenkou nebo na bankovní účet
číslo: 86-8959560207/0100 u Komerční banky,
variabilní symbol je 88888 (5x8), v popisu platby
uveďte, prosím, své jméno.

Bejt Simcha, World Union for Progressive Judaism
a Židovská obec Plzeň vás srdečně zvou na:

REFORMNÍ ŠABATON
víkendový seminář ve dnech 

24.–26. července 2009 v Plzni

Účastnický poplatek 500 Kč (děti a mládež do 18 let 300 Kč): zahrnuje
ubytování (2 noci), stravování, dopravu autobusem z Prahy a zpět,

přednášky. Informace o volných místech nebo o možnosti zúčastnit
se části programu na adrese: reform@volny.cz 

nebo na telefonu 724 027 929.

Nejstarší členka
Židovské obce
v Praze a jedna
z nejstarších žen
v celé České
republice zemřela. 

Paní Marie Binková

roz. Kantorová zesnula
2. července v Domově sociální

péče Hagibor v požehnaném
věku 101 let.

Kéž je její duše přivinuta 
do svazku živých!

PROGRAM

pátek 24. 7. 2009

18.30 Kabalat šabat ve Velké synagoze
19.45 večeře
21.00 koncert v synagoze, seznamovací posezení

sobota 25. 7. 2009

9.30 šachrit (ve Velké synagoze)
11.00 kiduš, občerstvení
11.30–12.30 studium s rabínem Kučerou (v synagoze)
14.30 prohlídka Plzně (s výkladem Sylvie Wittmannové) 
17.30–18.30 Prof. Paul Liptz: „Náboženské skupiny v Izraeli:

charedim, moderní ortodoxie, reformní 
a sekulární Židé“ 

20.00 přednáška Sylvie Wittmannové: „Rabi Isaac
Mayer Wise“; následuje havdala

neděle 26. 7. 2009 

9.30–10.45 chevruta a studium s rabínem Kučerou 
(v synagoze)

11.00–12.00 přednáška Mgr. Věry Tydlitátové: 
„Historie, dějiny a mýtus“ 

13.15 závěrečné setkání, feedback
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Hebrejský výraz Tóra znamená učení,
nauku nebo návod. Představuje jednu

ze základních hodnot judaismu: na Tóře
závisí řád světa, existovala totiž ještě před
jeho stvořením. Podle židovské tradice byla
darována na hoře Sinaj Bohem Mojžíšovi,
který ji pak předával dalším generacím lidu
Izraele. V užším smyslu se Tórou rozumí Pět
knih Mojžíšových, v nejširším slova smyslu
zahrnuje veškeré učení judaismu.

Rozlišuje se tzv. psaná Tóra a ústní Tóra.
Psaná Tóra (TANACH, v křesťanství na-
zvaný Starý zákon) sestává ze tří částí (Pěti
knih Mojžíšových, Proroků a Spisů) a obsa-
huje 613 přikázání, micvot, kterými je třeba
se řídit. Tóra osvětluje cestu životem, před-
kládá návod a je vodítkem pro jakoukoliv
situaci. Každé slovo i písmeno psané Tóry
má svůj význam. Její součástí jsou také pří-
běhy, jimiž jsou charakterizovány vý-
znamné biblické postavy. Ústní Tóra je spe-
cifickou součástí židovského způsobu
myšlení. Tvoří ji Talmud a stále pokračující
výklady a komentáře židovských učenců,
kteří po staletí reagovali a reagují na
původní biblické texty. Ústní Tóra vykládá
Tóru psanou. Jednotlivě nemohou existo-
vat, ale vzájemně se doplňují a vytvářejí
jeden celek.

Studium Tóry je pro příslušníka židov-
ského národa prvořadou povinností a před-
pokladem pro jeho konání. Tóra je určena
pro každého, nikoliv pouze pro učence.
Judaismus vychází z přesvědčení, že Boží
přikázání je třeba nejprve poznat, teprve
potom plnit: „…Učte se jim a hleďte je
vykonávat.“ (Dt 5,1). Studium Tóry nemá
konce, v každé životní fázi je třeba ve studiu
pokračovat: „Ať se tato kniha Tóry neod-
chýlí od tvých úst a hloubej v ní dnem
i nocí….“ (Joz 1,8).

Tóra zaujímá významné postavení
v životě Židů, provází je od narození do
smrti, a nachází se proto rovněž na náhrob-
cích, které o jejich životě vypovídají. Zachy-
cují Tóru v podobě desek Desatera nebo
svitku Pěti knih Mojžíšových, jako posvátná
místa jejich uložení, případně jako různé
způsoby alegorie Tóry, tedy učení, darované
Bohem. Obsah sdělení je různorodý a také
výtvarná podoba je zachycena v několika
modifikacích. Tento příspěvek se pokouší
shromáždit a pojmenovat doložitelné způ-
soby a typy zobrazení symbolů Tóry na ná-
hrobcích.

Desky Desatera – ŠNEJ
LUCHOT HA-BRIT

Desky Desatera, hebrejsky Dvě desky
smlouvy, symbolizují smlouvu uzavřenou
mezi Mojžíšem a Bohem na hoře Sinaj (Ex
20 1-17). Obsahují deset základních okruhů
příkazů, které předcházely darování celé

Tóry. Část z nich představuje etický kodex
celého lidstva a je univerzálním morálním
imperativem. Desatero je součástí Tóry,
a ačkoliv je nelze vzájemně ztotožnit, ve
výtvarném pojetí Tóru často zastupuje.

Náhrobky ve tvaru dvou desek smlouvy
se na našem území nacházejí velmi často.
Výtvarná podoba desek jako tabulí zakonče-
ných obloukem se ustálila ve středověku
a nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze

Červenec/Srpen 2009

Obr. 3 Mikulov (okres Břeclav), židovský hřbitov, náhrobek Mošeho Zeliga Koritschonera, 1831, detail

Obr. 1 Česká Lípa (okres Česká Lípa), starý židovský
hřbitov, náhrobek Jokla, syna Mošeho Chajima,
1734, a jeho manželky Cirl, dcery rabína Jaakova,
dajana z Prahy, 1729

Obr. 2 Čkyně (okres Prachatice), židovský hřbitov,
náhrobek Sary, manželky Anšela Chajata, 1743

➤

Výtvarná podoba symbolů Tóry 7. část

Židovské náhrobky –
umění symbolů
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17. století. Obvykle vyznačují hroby man-
želů, na každé desce byl zapsán jeden
z pohřbených. Největší počet náhrobků
tohoto typu je zaznamenán v 18. století
a počátkem 19. století. Nápis pro muže bývá
umístěn vlevo a pro ženu vpravo, jako v pří-
padě dvojnáhrobku ve Vlachově Březí
(1804/1806). Není to však pravidlem, vysky-
tuje se i obrácené pořadí. Typově odlišné jsou
dvojnáhrobky, které obrysy dvou desek desa-
tera ve své ploše pouze naznačují. V různých
modifikacích je nacházíme téměř na všech
židovských hřbitovech. Příkladem mohou
být náhrobní kameny ze 17. století v Kolíně,
z 18. století v Mikulově, v moravském Rou-
sínově, v České Lípě, obr. 1, nebo v Novém
Bydžově a z 19. století v Brandýse nad
Labem. Dvojicí pohřbených mohou být
i sourozenci či další příbuzní. Kámen ve
tvaru desek Desatera, určený pouze pro jednu
osobu, vyznačuje hrob Sary, ženy Anšela
Chajata, z roku 1743 ve Čkyni, obr. 2.

Motiv desek Desatera se objevuje také
jako součást reliéfní výzdoby náhrobku.
Jeho časté užití bylo inspirováno synagogál-
ním uměním. Dvě desky obsahující počá-
teční slova hebrejských textů Desatera se
nejpozději od 17. století nacházejí na syna-
gogálních předmětech a textiliích. Desatero
je na nich zobrazené zčásti ponořené a zčásti
vystupující z oblaku. Je to narážka na mrak,
který pokrýval horu Sinaj během darování

Tóry, a vytvářel prostor mezi Bohem a lid-
ským stvořením. Mrakem je současně sym-
bolizována Boží přítomnost – šechina.
Motiv dvou desek, které obsahují počátky
deseti textů a vystupují z mraku, je doložen
kupř. na náhrobku rabína Jissachara Bera
Oppenheima v Ivančicích (1859). Výjev
kryje mohutná římsa posetá drobným deko-
rem rytých hvězd. Hebrejské písmo mizelo
ve 2. polovině 19. století z textů náhrobků
a místo počátečních slov textů Desatera se
začala používat pouze čísla, jak dokládá

kubizující náhrobek z roku 1925 ve Voticích.
Motiv desek Desatera na náhrobcích může
nést další nápisy: na náročně zpracované
barokní stéle v Rychnově nad Kněžnou nápis
sděluje časové údaje o úmrtí zemřelé Perl,
ženě Ajzika (1764). Drobný motiv Desatera
na náhrobku Wolfa Lejba Mellera v Pacově
(1851) obsahuje zkratku pro úvodní formuli:
zde leží.

Samostatnou skupinu tvoří náhrobky,
které symbolem Desatera vyjadřují jméno
zemřelého – Mošeho. Nacházíme je v 1.
polovině 19. století na několika náhrobcích
na jižní Moravě (v Mikulově Moše, syn
Zeliga Koritschonera, 1831, obr. 3, a Moše
Lejb, syn Šemuela Zilze, 1837; v Ivančicích
Moše Eliezer Gerstmann, 1833, obr. 4, nebo
v Šafově Moše, syn Judy Deutsche, 1842.
Plocha desek Desatera umístěných v horní
části náhrobku se stala místem pro citát
z Tóry zmiňující Mojžíše nebo pro sdělení
jména zemřelého. Lze předpokládat, že ve
všech uvedených případech bylo jméno
zemřelého Mošeho dáno do souvislosti
s biblickým předchůdcem Mojžíšem. Ojedi-
nělý, avšak silně poškozený a těžko rozezna-
telný reliéf na náhrobku Mošeho Cviho
Hirschkrona v Polici (1842) je dosud jedi-
ným nalezeným dokladem zobrazení
postavy Mojžíše se dvěma deskami v ruce na
sepulkráliích na našem území.

Archa úmluvy, ARON HA-BRIT,
také známá pod názvy ARON HA-EDUT

či ARON HA-KODEŠ, sloužila k uložení
desek Desatera. Tvořila ji truhla završená
korunou a pokrytá zlatem, s přikovanými
kruhy pro tyče, pomocí nichž byla přená-
šena. Byla postavena za pobytu Židů na pou-
šti (Ex 25,10-21) a podle tradice do ní byl
později uložen i text Tóry, Pěti knih Mojží-
šových. Archa se stala ústředním prvkem
v miškanu, stanu úmluvy, odkud byla pře-
místěna do Nejsvětější svatyně Chrámu
postaveného králem Šalamounem. Motiv

aron ha-brit je jen zřídka doložen na syna-
gogálních textiliích a ještě méně obvyklý je
v sepulkrálním umění. Unikátním dokladem
je náhrobek Mošeho Brücka v Heřmanově
Městci (1831), obr. 5, jehož atypický
mosazný reliéf zobrazuje archu s dvojicí lvů,
kteří nahrazují původní strážce archy – che-
ruby. Aron ha-brit symbolizuje na náhrobku
Tóru a navozuje i souvislost s biblickým
jmenovcem Mojžíšem. Důraz je však polo-
žen na dodržování Tóry a jejích přikázání,
která zemřelý za života plnil.

Sloupy orámování,
svatostánek a palmeta

Náhrobek ohraničený architektonickými
prvky představuje základní prototyp židov-
ského náhrobního kamene v barokním obdo-
bí. Od 17. století byl velmi oblíbený zejmé-
na pod vlivem textilií a tisků. Orámování

Obr. 5 Heřmanův Městec (okres Chrudim), židovský hřbitov, náhrobek Mošeho Brücka, 1831, detail

Obr. 4 Ivančice (okres Brno-venkov), židovský hřbi-
tov, náhrobek Eliezera Mošeho Gerstmanna, 1833

Obr. 6 Libochovice (okres Litoměřice), židovský hřbi-
tov, náhrobek Fradl, manželky Eliho Grünfelda, 1861

➤

➤
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náhrobku architektonickými prvky, pilastry
nebo polosloupy bývá spojováno s předsta-
vou brány. Nejslavnějším vstupem v židov-
ských dějinách byla brána do Šalamounova
Chrámu v Jeruzalémě ohraničená dvěma
sloupy zakončenými granátovými jablky
a liliemi (1 Kr 7, 15-22). Po zničení prvního
Chrámu se začaly budovat synagogy, jež se
staly místem modlitby a shromažďování. Ne-
měly nahrazovat funk-
ci Chrámu, ale interié-
rovými architektonic-
kými prvky upomínaly
na jeho existenci.
Ústředním prostorem
synagogy je svatostá-
nek – aron ha-kodeš,
určený pro uložení
svitku Tóry a dalších
náboženských před-
mětů. Bývá orámován
dvěma pilastry připo-
mínajícími dva sloupy
svatyně Šalamounova
Chrámu.

Aron ha-kodeš se
považuje za bránu do
jiného světa. Před-
stavu vstupu Chrámu
navozují také synago-
gální textilie, jejich zobrazené architekto-
nické články bývají obtočeny vinnou révou,
případně i jiným ovocem či vegetativními
motivy. V rukopisech a v tiscích převládá
pojetí brány jako předělu, tedy brány do
nebe (Ž 100,4) či brány spravedlivých

(Ž 118, 19). Je pravděpodobné, že náhrobky
reflektovaly i tento vliv.

Náhrobky s architektonickým orámová-
ním jsou hojně zastoupeny od 17. století na
Starém židovském hřbitově v Praze
a typické jsou pro hřbitovy některých ven-
kovských obcí, např. v Libochovicích.
Zdejší náhrobky ze 2. a 3. čtvrtiny 19. sto-
letí s poměrně homogenní výzdobou vytvá-
řejí specifický typ charakteristický pro libo-
chovický hřbitov. Dobře dochovaná stéla
Fradl, ženy Eliho Grünfelda (1861), obr. 6,
má detailně propracované reliéfy dvojice
tordovaných sloupů po stranách zakončené

rostlinnými motivy. V horní části je spojuje
klenba, modře polychromovaná. Jednotlivé
výtvarné prvky náhrobků naznačují, že zde
byl v náznaku zobrazen symbol aron ha-
-kodeš jako reminiscence na posvátný pro-
stor Chrámu. Jak dokládá výzdoba a text 
náhrobku Sali, ženy Avigdora Aliny, v Tuča-
pech (1859), snahou výtvarného zpracování
bylo vyjádřit představu posvátného pro-

storu, ve kterém po-
hřbený ožije pod kříd-
ly šechiny.

Na mnohých ži-
dovských hřbitovech
nacházíme náhrobky
s vyobrazením pal-
mety připomínající
mušli nebo vějíř (na-
př. v Mikulově, No-
vém Bydžově, Hos-
touni, Humpolci, Ša-
fově). Palmeta je
známa již z výzdoby
Chrámu a antických
synagog a již v této
době se vyskytuje ta-
ké v sepulkrálním
umění. Na tzv. muš-
lovém sarkofágu
z Bet Šearim z 3.–4.

století se tento motiv několikrát opakuje za
účelem zobrazení architektonického zakle-
nutí a doložen je také ve výmalbě katakomb
nebo ve výzdobě mozaikových podlah an-
tických synagog. Po staletí byl všeobecně
používán jako zdobný výtvarný prvek a na
židovských náhrobcích se opakuje v růz-
ných obměnách, příkladem je náhrobek
rabína Menachema Mendla Krochmala
v Mikulově (1661). Motiv původně vyjadřo-
val myšlenku brány či zaklenutí niky, ze-
jména v kombinaci se sloupy orámování
náhrobku, avšak v mno-
ha případech v mladším
období se stal pouze
výzdobným a ornamen-
tálním detailem bez po-
žadavku specifického
sdělení.

Svitek Tóry –
SEFER TORA

Pergamenový svitek
Tóry je uložen ve sva-
tostánku synagogy, chrá-
něn pouzdrem, zabalen
do pláštíku, zdoben ští-
tem a nástavci ve tvaru
granátových jablek –
rimonim. Svitek je navi-
nut na dvě dřevěné tyče
nazývané stromy života.
Stříbrný štít, kterým je opatřena Tóra, bývá
zdoben různými motivy. Mezi předměty,
které bývají soustředěny u svitku, patří jad,
ukazovátko ke sledování textu Tóry.

V různých lokalitách a v různých časo-
vých obdobích vyznačuje zobrazení svitku
Tóry rozdílná sdělení. Na Starém židovském
hřbitově ve 2. polovině 17. století v Praze
vyjadřuje povolání písaře zhotovujícího
Tóru. Jiný smysl má zobrazení svitku Tóry
v polovině 19. století na hřbitově v Pohořeli-
cích. Zdejší předseda židovské obce Moše,
syn Fajše Schnabla, věnoval svitek Tóry
a náčiní do pohořelické synagogy, jak sdě-
luje jeho náhrobní nápis (1849). Dar se stal
důvodem k výzdobě náhrobku, neboť tímto
způsobem byla dárci zajištěna věčná
památka. Reliéf náhrobku představuje svitek
Tóry opatřený štítem s dvojicí sloupů
a dvěma lvy. Mezi nimi jsou zobrazeny
desky Desatera vystupující z oblaku a sloupy
vymezující posvátný a vymezený prostor

jejich uložení. Před štítem visí jad, ukazo-
vátko ke čtení z Tóry, obr. 7. Je třeba před-
pokládat, že jsou zobrazeny konkrétní před-
měty, které Moše daroval do pohořelické
synagogy. Obdobná zobrazení se nacházejí
na dalších pohořelických náhrobcích doná-
torů Tóry. Moše Jaakov Wiener (1851) má
na reliéfu svitku Tóry zobrazen štít se zkrá-
ceným textem: „Toto je dar.“, obr. 8.

Znamení Tóry na náhrobku nemusí
vyznačovat pouze hrob muže. Podobný,
i když méně dekorativní reliéf Tóry jako
znamení daru zdobí v Pohořelicích náhrobek

Červenec/Srpen 2009

➤

Obr. 7 Pohořelice (okres Břeclav), židovský hřbitov
náhrobek Mošeho, syna Fajše Schnabla, 1849, detail

Obr. 8 Pohořelice (okres Břeclav), židovský hřbitov,
náhrobek Mošeho Jaakova Wienera, 1851, detail

Obr. 9 Pohořelice (okres Břeclav), židovský hřbitov,
náhrobek Gely, dcery Fajše Schnabla, 1834, detail

Obr. 10 Jiřice (okres Znojmo), židovský hřbitov, náhrobek Jehudy, syna Davi-
da, 1837, detail

➤
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Resi Nassau (1858). Tento náhrobek je navíc
pozoruhodný tím, že upozorňuje na rodovou
příslušnost manžela zemřelé ke kmeni Levi.

Nejmladší ze skupiny náhrobků se sym-
bolem Tóry je dvojnáhrobek manželů Mo-
šeho (1859) a Gitl (1864) Wolfových.
Ačkoliv to text výslovně neuvádí, lze také
v tomto případě předpokládat jejich dar
Tóry do synagogy. Pohořeličtí Židé si
vážili darů do synagogy natolik, že vznikl
místní zvyk zachytit je navždy na náhrob-
cích zemřelých.

Tóra jako strom života – 
EC CHAJIM

Na základě biblického textu (Př 3,18) se
Tóra připodobňuje ke stromu života: „Stro-
mem života je těm, kdo se jí chápou a blaze
je těm, kdo se jí drží.“ Zobrazuje se rozvinu-
tým svitkem Tóry zakončeným dvěma
tyčemi. Na našem území je toto zobrazení

doložitelné od konce 17. století a na několika
náhrobcích ze 30. let 19. století je dokonce
potvrzeno epigrafikou. Dva ženské ná-
hrobky se znamením Tóry jako stromu
života pocházejí z Pohořelic (1834) a opět
deklarují zemřelé jako dárkyně svitku do
synagogy. Ze zdejších náhrobků upozorňují-
cích na dar je nejstarší náhrobek Gely, dcery
Fajše Schnabla (1834), obr. 9. V náhrobním
reliéfu svitku rozvinuté Tóry jsou zapsána
slova žalmu označující Tóru za strom života.

Obdobný obsah v jiném zpracování je
zachycen na náhrobku Jehudy, syna Davida
v Jiřicích (1837), obr. 10. Náhrobní nápis
sděluje: „Bude jíst ovoce ze stromu života“
a tomu odpovídá i zobrazený motiv.
V horní části náhrobku se nachází reliéf
dvou tyčí Tóry s mohutnými nástavci, tedy
stromu života, v jehož středu je umístěna
Davidova hvězda. V 1. polovině 19. století

je motiv ec chajim zřetelně potvr-
zen epigrafikou.

Nápisy starších náhrobních
kamenů symboliku nekomentují
a tento motiv je možné interpreto-
vat pouze na základě výtvarné
podoby. Od počátku 18. století se
vyskytují v slezské Osoblaze ná-
hrobky, které vyjadřují kombinaci
symbolů stromu života, desek
Desatera a v jednom případě také
Davidovy hvězdy.

Náhrobek rabína Barucha Ben-
dita, syna Salomona, rabína z Brodů
(1713), obr. 11, je vytesán ve tvaru
desek Desatera, jehož oba oblouky
završují koruny. Orámován je
polosloupy, které představují tyče
Tóry, a jsou zakončeny nástavci
granátových jablek – rimonim.
Poslední řádka je uprostřed členěna
motivem Davidovy hvězdy.

Kombinace motivu Tóry jako
stromu života a desek Desatera
představovala v průběhu 18. sto-
letí příklad pro další osoblažské
náhrobky.

Není však jen místním slez-
ským specifikem, vyskytuje se
také na opačném konci našeho
území v západních Čechách.
V Hroznětíně na Karlovarsku je stejný typ
náhrobku doložen již na konci 17. století na
náhrobcích Bely, dcery Mošeho (1690),
nebo na náhrobku Reik, ženy rabína Avra-
hama Brody (1691), obr. 12. Náhrobky
tohoto typu odrážejí vnímání Tóry jako pod-
staty světa a předpokladu k životu.

Strom
Dvěma nejznámějšími stromy v judaismu

jsou strom poznání dobrého a zlého a strom
života, které rostly uprostřed zahrady ráje na
počátku stvoření světa. Mytologický strom
života byl oblíbeným motivem už v kenán-
ském, mezopotámském a egyptském umění.
V židovské tradici je strom života interpreto-
ván jako zdroj nesmrtelnosti ve světě, který
přijde. Pro judaismus je charakteristické při-
podobňování stromu života k Tóře a tedy
i možnost zobrazení v podobě svitku Tóry.
Strom života však bývá také zobrazován ve
své základní podobě stromu. Některými
židovskými komentátory byl strom specifi-
kován jako olivovník, a může být proto styli-
zován i do podoby sedmiramenného svícnu –
menory, plněné olivovým olejem.

Epigrafika náhrobků popisuje strom života
jen ojediněle a na našem území není dolo-
žena, přesto jsou reliéfy stromu na náhrobcích
v některých případech takto interpretovatelné.
Za strom života je možné považovat vyrytý
obrys mohutného stromu dochovaný v horní
části fragmentu náhrobku v Uherském Os-
trohu (1877). Náhrobek je orámován sloupy
završenými symboly granátových jablek.

Strom života bývá doprovázen postavou
jelena, která vyjadřuje lidské úsilí žít podle
návodu Tóry. Kombinace postavy jelena
a stromu vyplývá z textu Talmudu: „Buď
rychlý jako jelen, abys plnil příkazy Tóry.“
Na náhrobku Cviho Hirše, syna Meira
Franka, ve Veselí nad Moravou (1851), je
tento text doslovně citován a v jeho výtvarné
výzdobě jsou zobrazeny dva stromy, z nichž
jeden je okusován jelenem. Modifikací
s obdobným významem je výjev se dvěma
jeleny a stromem umístěným uprostřed na
náhrobku Mošeho Cviho Kloße ve Strážnici
1836, Simona Hirsche v Chodové Plané
1846 a Mordechaje Abelese v Mikulově

1851, obr. 13. Další variantu představuje
reliéf dvou jelenů a menory doložený na
náhrobku Josefa Hirsche Grünwalda z polo-
viny 19. století v Bzenci.

◗ Text a foto Iva Steinová

➤

Obr. 11 Osoblaha (okres Bruntál), židovský hřbitov, náhrobek
rabína Barucha Bendita, syna Salomona, 1713

Obr. 13 Mikulov (okres Břeclav), židovský hřbitov, ná-
hrobek Mordechaje, syna Geršona Abelese, 1851,
detail

Obr. 12 Hroznětín (okres Karlovy Vary), židovský
hřbitov, náhrobek Reik, dcery rabína Lipmana Grät-
ze a manželky rabína Avrahama Brody, 1691
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Jeremiášův smutek
Když prorok Jeremiáš pohlédl na zástup

židovských zajatců, uviděl mladé muže
spoutané okovy na rukou i na nohou. Přidal
se k nim a žádal, aby i jemu nasadili pouta.

Když to však spatřil babylonský voje-
vůdce Nebuzaradan, okovy mu sejmul.

Pak se Jeremiáš podíval na zajaté starce
a viděl, že mají kolem krku oprátky z pro-
vazů. Přispěchal k nim a také si nasadil
oprátku. Když to viděl Nebuzaradan, sundal

mu provaz z krku a napomenul ho: „Buď jsi
falešný prorok, nebo nedokážeš cítit bolest,
nebo si přeješ moji smrt. Nebyl jsi to snad ty,
kdo tohle neštěstí svému lidu předpověděl?
A přece tady teď truchlíš, jako by to pro tebe
bylo překvapení! Snažil jsem se tě ušetřit
utrpení, ale ty sám ze své vlastní vůle vyhle-
dáváš smutek. Víš sám nejlíp, že já musím
pro svoje vlastní dobro ochraňovat tvůj
život, abych nerozzlobil tvého Boha. Ale zdá
se, že ty jsi rozhodnutý se zničit a přivolat
tak hněv svého boha na moji hlavu.“

Když se zástup zajatců vydal na cestu
z Jeruzaléma, šel Jeremiáš s nimi. Když při-
šli k hrobce patriarchů v Hebronu, zvolal
Jeramiáš: „Otcové naši, Abrahame, Izáku,
Jákobe – povstaňte a přijďte nám na pomoc!
Vaše děti jsou odváděny do zajetí!“

Ozval se mocný hlas: „Již dávno jsem
odvrátil svou tvář od tohoto lidu!“

Jeremiáš se pak obrátil k pramatkám:
„Matky naše, Sáro, Rebeko, Ráchel a Leo –
povstaňte a přijďte nám na pomoc!“

A hlas z nebe odpověděl: „Ráchel bez
ustání pláče nad svými dětmi.“

Jeremiáš pak spěchal k hrobu proroků
a zvolal: „Mojžíši! Samueli! – povstaňte
a přijďte nám na pomoc! Vaše děti jsou
odváděny do zajetí!“

Znovu se ozval hlas: „Běda vám, ani Moj-
žíš ani Samuel vám už nemůžou pomoct!“

Jeremiáš se potom znovu připojil k zajat-
cům. Když došli k řece Eufrat, řekl mu
Nebuzaradan: „Jestli chceš, můžeš s námi jít
do Babylónu; pokud ne, jsi volný a můžeš se
vrátit do Jeruzaléma.“

A Bůh k Jeremiášovi promluvil: „Jdi do
Babylónu, já zůstanu v Judsku. Ale pokud se
rozhodneš, že chceš zůstat s Judsku, potom
já půjdu do Babylónu. Jeden z nás musí
zůstat s lidem Izraele.“

Jeremiáš se sám sebe ptal: „Jak bych já
mohl pomoci zajatcům v Babylónu? Bude
lepší, když s nimi půjde Bůh, protože on je
mocný a dokáže svůj lid ochránit.“

Nebuzaradanovi pak řekl: „Nepůjdu
s vámi do Babylónu. Vrátím se do Jud-

ska, abych utěšil ty, kteří tam zůstali.“
Když zajatci viděli, že se je Jeremiáš

chystá opustit, začali bědovat.
„Jeremiáši, proroku Boží!“ volali. „Proč

nás opouštíš?“ A velmi hořce plakali.
Když to Jeremiáš slyšel, jeho srdce se

naplnilo smutkem.
„Ach, děti moje,“ naříkal. „Běda mi! Kdy-

byste jen byli naslouchali mým varováním,
byli byste všech těchto zkoušek ušetřeni!“
A po tváři se mu skutálely dvě velké slzy. 

Když Babylóňané slyšeli zajatce naříkat,
okřikovali je a bili: „Nechte těch nářků,
nebo vás všechny pobijeme.“

Zajatci znovu naléhali na proroka, aby
s nimi zůstal: „Vidíš sám, my nesmíme ani
naříkat. Ale ty ano. Ty se můžeš modlit
k Bohu. My můžeme promlouvat jenom šep-
tem, v noci, když ulehneme a nikdo nás
nevidí.“

Jeremiáš se je snažil utěšit. Požehnal jim
a řekl: „Bůh vás neopustí ani ve vyhnanství.
Mějte naději a vložte v něj svoji důvěru!“

Pak se od nich Jeremiáš vzdálil. Ale dvě
prolité slzy se zázračně proměnily v jezera.

Klíče od Chrámu
Když Římané prolomili hradby Jeruza-

léma, město bylo v plamenech a ulicemi

O Jeruzalémě a Chrámu
čtení pro děti a jejich rodiče

8

Na léto připadají dva dny, kdy si připomínáme nešťastné události naší historie, spjaté s Chrámem a Jeruza-
lémem. Dne 17. tamuzu (letos připadá na 9. července) roku 586 prolomili Babylóňané poprvé hradby obleže-
ného Jeruzaléma. Tím začala zkáza města, kterou završilo zboření Chrámu a odvedení obyvatel do babylón-
ského zajetí. To si připomínáme postním dnem tiš’a be-av – 9. av (letos 30. července). O mnoho století
později, roku 70 o. l., byl v tento den zničen Římany v čele s vojevůdcem Titem i druhý jeruzalémský Chrám.
Připomeňme si tyto události několika příběhy.
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tekly potoky krve, mnozí utíkali do Chrámu,
aby raději zahynuli při jeho obraně, než by
se stali římskými otroky. Když potom hořel
i samotný Chrám, jeden z kněží vystoupil až
na střechu, pozvedl ruku, v níž držel klíč od
chrámové brány, a zvolal: „Náš Pane, jestli
nás shledáváš nehodnými, abychom dále
spravovali Tvůj svatý dům, vezmi si tento
klíč a uschovej jej u sebe až do doby, než
opět najdeme milost v Tvých očích
a budeme znovu hodni se toho úkolu
ujmout.“ A z nebes se vynořila ruka, která si
od něj klíč vzala.

I žal má své hranice 
Když hříšný Titus zničil jeruzalémský

Chrám, mnozí Židé, hlavně farizeové, přísa-
hali, že již nikdy nebudou jíst maso ani pít
víno.

„Proč nejíte maso a nepijete víno?“
zeptal se jich rabi Jehošua.

A oni spustili nářek: „Jak bychom mohli
jíst maso, které se dřív obětovalo v Chrámu,
když už nemůžeme přinášet oběti? A jak
bychom mohli pít víno, které dříve kněží lili
na chrámový oltář jako oběť, když už nestojí
ani Chrám ani oltář?“

„V tom případě,“ odvětil rabi Jehošua,
„bychom neměli jíst ani chléb, protože od
chvíle, kdy byl zbořen Chrám, nemůžeme
obětovat ani mouku.“

„Máš pravdu,“ řekli. „Budeme jíst jenom
ovoce.“ 

„Jak bychom mohli jíst ovoce?“ zeptal se
rabi Jehošua. „Vždyť i první ovoce bylo při-
nášeno do Chrámu. A když už nemáme
Chrám, nemůžeme jíst ani ovoce.“

„Snad bychom mohli jíst ty druhy ovoce,
z nichž se neodváděly oběti do Chrámu,“
uvažovali farizeové.

„A měli bychom přestat pít vodu,“ pokra-
čoval rabi Jehošua. „Protože i voda se lila na
oltář.“

Na to už farizeové nenašli odpověď. Když
rabi Jehošua viděl, že je přivedl k rozumu,
řekl: „Mé děti, pozorně poslouchejte, co vám
teď povím. Je pochopitelné, že musíme truch-
lit, neboť nás opravdu postihla těžká rána.
Nicméně, člověk se nesmí do smutku příliš
ponořit. Není správné nakládat na židovský
národ břemeno, které nemůže unést.“

Smích rabiho Akivy 
Čtyři velcí učenci – rabi Gamaliel, rabi

Eleazar, rabi Jehošua a rabi Akiva – stáli na
vrcholku Har ha-cofim a shlíželi dolů na
ruiny zničeného Jeruzaléma. Roztrhli svá
roucha na znamení smutku a vydali se dolů

do města. Když přišli na Chrámovou horu,
uviděli, jak se z trosek Chrámu, přesně
z míst, kde stávala Nejsvětější svatyně,
vynořil pes. Když to uviděli, začali všichni
naříkat. Až na rabiho Akivu, který se začal
hlasitě smát.

„Proč se směješ?“ otázali se ho udiveně.
„A proč vy proléváte slzy?“ opáčil rabi

Akiva.
„Kvůli znesvěcení svatyně, na jejímž

místě teď pobíhají psi.“
„A já se směji z toho samého důvodu.

V prorockých knihách se píše: „Sión bude
zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny.“
(Micheáš 3:12) Vidíte, to proroctví se vypl-
nilo. Naši proroci také řekli: „Opět budou
sedat na náměstích Jeruzaléma starci a sta-
řeny.“ (Zacharjáš 8:4) Jestliže se naplnilo
jedno proroctví, pak i to druhé, útěšné, dojde
zcela jistě naplnění. Proto se raduji – protože
nakonec přijde vykoupení.

(Podle talmudického traktátu Makot 24)

Titus a komár 
Když římský vojevůdce Titus zničil

a znesvětil svatý Chrám, ukradl posvátné
předměty, zabalil je do chrámové opony a se
svým lupem se vydal na plavbu zpět do
Říma. Když byli daleko na širém moři,
strhla se obrovská bouře a loď se začala
potápět.

Hříšný Titus zvolal: „Zdá se, že židovský
Bůh je pánem moří a všeho vodstva. Fara-
óna nechal utonout v moři, Siseru zahubil
v řece, a teď chce utopit i mě. Jestli je ale
jejich Bůh všemohoucí, ať se mi odváží
postavit na suché, pevné zemi.“

Hlas z nebe odpověděl: „Slyš má slova,
hříšníku: až tvá noha vstoupí na suchou
zemi, budeš muset bojovat ne s Bohem vše-
mohoucím, ale s tím nejnicotnějším tvorem
na zemi.“

Tím tvorem byl komár. Když Titus vstou-
pil na pevninu, vlétl mu do nosu komár
a sedm let mu bzučel v hlavě. Říman byl
zoufalý. Postupně ho ten nicotný tvoreček
ničil, až mu nakonec přivodil smrt.

Ještě než zemřel, nařídil Titus, aby po
smrti jeho tělo spálili a popel rozprášili do
všech světových moří, aby jej Bůh Izraele
nemohl najít a soudit.

(Podle talmudického traktátu Gitin 56)

Nejlepší způsob
Beršidský rebe přijel v předvečer Tiš’a

be-av do jednoho městečka, kde byla židov-
ská komunita velmi rozhádaná. Místní rabín
proto požádal rabína, který přijel na

návštěvu, aby se je pokusil rozsoudit a usmí-
řit. „Pochopitelně až po Tiš’a be-av,“ dodal
místní rabín. „Jistě se nebudeš obtěžovat
v předvečer tohoto významného dne.“ 

„Právě naopak,“ odpověděl beršidský
rebe. „Druhý Chrám byl zbořen právě proto,
že Židé nenáviděli bez příčiny jeden dru-
hého. Jakým lepším způsobem bych tedy
mohl uctít Tiš’a be-av, než že se pokusím
ukončit nenávist v tomto městě?“

A na závěr s úsměvem…
Dobrý rabi Levi Jicchak z Berdičeva šel

o Tiš’a be-av, postním dnu, ze synagogy
domů. Přemýšlel o tragické zkáze Chrámu
a zašlé slávě Izraele. Jak tak šel, ponořený
v neveselých myšlenkách, vrazil do muže,
který chodil do jeho synagogy. Muž si
pochutnával na kuřecím stehýnku. Zcela
šokovaný rabi se zastavil.

„Určitě jsi zapomněl, že je dnes Tiš’a be-
-av,“ zeptal se spíše smutně než nazlobeně.

„Ale vůbec ne,“ odpověděl otevřeně muž
s kuřetem. „Který Žid by mohl zapomenout,
že je dnes Tiš’a be-av.“

„Tak musíš být vážně nemocný a doktor
ti zakázal se postit,“ odhadoval rabi se sta-
rostí v hlase. 

„Ne, rabi, chválabohu se těším dobrému
zdraví, děkuji za starost,“ odpověděl muž.

Rabi Levi Jicchak se náhle rozzářil. Po-
zvedl zrak k nebi a řekl: „Všemocný Bože,
vidíš, jak čestné jsou tvoje děti! Tento muž
by radši vykřičel všechny svoje hříchy ze
střechy domu, než aby zalhal.“

• • •
O půstu na Tiš’a be-av se jeden nemocný

muž vydal za rabínem, aby si od něj vyžá-
dala povolení jíst, s ohledem na svoje zdraví.
Když ale vstoupil do rabínova domu, zůstal
v úžasu stát. Rabín si dopřával vydatný
oběd.

„Rabi,“ koktal muž nejistě, „jsem
nemocný muž. Musím se dnes postit?“

„To je tedy otázka!“ odpověděl rabín
s pusou plnou pečené kachny. „Samozřejmě
že musíš!“

Muž chvíli stál v rozpacích a nevěděl co
dělat. Nakonec přece jen sebral odvahu, aby
se zeptal: „Omluv moji neomalenost, rabi,
ale jak mi můžeš přikazovat, abych se postil,
když sám jíš?“

„Jenže já jsem nebyl tak hloupý, abych se
šel zeptat rabína,“ odvětil rabín s širokým
úsměvem a pokračoval v jídle.

Zdroje: Nathan Ausubel: „A Tresury of Jewish
Folklore“, Harry Gersh: „When a Jew Celebrates“,

www.templemount.org, www.morim.org
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Jak jste se dostal k výzkumu DNA
jakožto okna do naší židovské
historie?

Léta jsem studoval, jak evoluce ovlivnila
tělesné typy a fyzické schopnosti různých
skupin lidí. Před pěti lety pak objevili u mé
sestry Judith rakovinu prsu. Judith okamžitě
podstoupila to, co nemohla udělat ani naše
matka, ani teta, ani babička, které všechny
zemřely buď na rakovinu prsu, nebo na
rakovinu vaječníků: šla na genetické testy,
které potvrdily, že je nositelkou mutace
geneticky podmíněné formy rakoviny prsu
známé jako BRCA2, jedné ze tří variací
rakoviny prsu nebo vaječníků, s nimiž se
můžeme setkat pouze u Židů a jejich
potomků, a jedné z více než čtyřiceti dědič-
ných chorob, které se vyskytují speciálně
v židovské populaci. V podstatě lze říci, že
moje sestra je Židovkou podle DNA. U mě
rovněž diagnostikovali tuto mutaci; a to mě
zvlášť trápí, protože to znamená, že moje
dcera, která vzešla ze smíšeného manžel-
ství, má padesátiprocentní pravděpodob-
nost, že bude rovněž nositelkou té samé
židovské genetické mutace rakoviny prsu
nebo vaječníků. A tak jsem se rozhodl zjistit
o tom víc.

Jestliže mluvíte o různých „skupinách
lidí“ z genetického hlediska, jak se to
liší od dělení lidí podle „rasy“?

Pokroky v genetice nás dovedly
k poznání, že rozdělování lidí podle rasy, na
základě takových vnějších znaků, jako je
barva pleti, představuje velmi zjednodušu-

jící a zavádějící způsob, jak popsat lidskou
různorodost. Genetikové dnes používají
termíny „původ“ nebo „populace“, když
popisují, jak se vyvinuly různé skupiny lidí.
Dovolte mi příklad ze sportu, abych vám
ukázal tu změnu v myšlení. Je běžné, že
v různých sportech dominují různé popu-
lační skupiny, a vědci jsou přesvědčeni, že
genetika může z velké části vysvětlit, proč
tomu tak je. Na olympijských hrách ovlá-
dají euroasijští běloši technické disciplíny
v atletice – kladivo, kouli, oštěp a stejně tak
i vzpírání. Afričané jsou zase nejlepšími
světovými běžci, ale ti z východní a ze
západní Afriky se od sebe navzájem velmi
liší. Se svými štíhlými trupy a tak zvanými
pomalými svalovými vlákny, která jsou
úžasná pro vytrvalost, vládnou Východo-
afričané (např. Keňané, Tanzánci, Etio-
pané) středním a dlouhým tratím. Naopak
Západoafričané, jako třeba Nigerijci
a jejich potomci včetně Afroameričanů,
mají mnohem rychlejší svalová vlákna
a menší kapacitu plic – což jsou výborné
předpoklady pro sprinty a skoky, ale hrozné
pro vytrvalostní disciplíny. Podíváte-li se
ve světových tabulkách na 500 nejlepších
časů v běhu na 100 metrů, 494 z nich drží
osoby západoafrického původu. Ale žádný
Západoafričan nepatří mezi elitní vytrvalce;
a naopak neexistují elitní východoafričtí
sprinteři. Tyto dvě populace mají sice
podobnou barvu pleti, ale vyvíjely se různě,
protože evoluce je vystavila různým tla-
kům – Západoafričané žili na úrovni moře,
Východoafričané v horách. A tak se dnes

vědci přiklánějí k mnohem komplexněj-
šímu chápání rozdílů mezi lidmi, studují
různé „populace“, které se vyznačují odliš-
ným tělesným typem, jinou náchylností
k různým chorobám a dokonce odlišným
chováním. Vzhledem ke své dlouhotrvající
soudržnosti a historické kontinuitě jsou
Židé považováni za zlatý důl genetiky.

Kromě toho, že aškenázští Židé mají
větší genetické dispozice k určitým
chorobám, co dalšího jsme se
dozvěděli z genetických markerů?

Genetičtí antropologové dokázali prově-
řit přesnost židovské historie a některých
ústně předávaných tradic. K obrovskému
průlomu v židovské genetice došlo v roce
1995, kdy kanadský nefrolog Karl Skorecki
a další židovští genetikové uskutečnili pro-
myšlený experiment, jehož cílem bylo zjistit,
zda kohanim (potomci starověké židovské
kněžské vrstvy, jenž svůj původ odvozuje od
Mojžíšova bratra Aharona, ale nyní je pří-
slušnost k ní předávána ústně z otce na syna)
mohou být geneticky ověřeni. Mužský chro-
mozom (Y) se nemění od otce k synovi,
s výjimkou náhodných chyb – mutací, které
se objevují s určitou pravidelností, což dává
genetikům něco jako datumové razítko. Na
základě toho, co víme o vzniku těchto
mutací, je vědci mohou na mužském chro-
mozomu identifikovat a určit, kdy se poprvé
objevily. Čím více mutací mají dva nebo
více lidí společných, tím dále najdeme jejich
společného předka. Skorecki vyvozuje, že
židovští muži, kteří o sobě tvrdí, že patří ➤

Červenec/Srpen 200910

Ta jemstv í  kódu

X Y X Y

Poslední výzkumy DNA nabízejí mimořádně zajímavý pohled na kořeny našeho lidu a na to, jak
ovlivňují každého z nás. Redaktoři časopisu Reform Judaism Aron Hirt-Manheimer a Joy Weinberg se
chtěli dozvědět, jaké objevy přineslo rozluštění židovského genetického kódu, a proto se obrátili na
Jona Entina, autora knihy Tabu: Proč mají černí sportovci takovou převahu a proč se o tom bojíme
mluvit (Taboo: Why Black Athletes Dominate Sports and Why Weęre Afraid to Talk About It) a nedávno
vydaného titulu Abrahamovy děti: rasa, identita a DNA vyvoleného národa (Abraham’s Children: Race,
Identity, and the DNA of the Chosen People).
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mezi kohanim, neboli Aharonovy potomky,
by měli mít shodnou sadu mutací, která jde
zpět až do biblických dob. A tak badatelé
odebrali u Zdi nářků o Vysokých svátcích
vzorky slin od dvou set židovských mužů,
z nichž třetina se považovala za kohanim.
A došli k zajímavým výsledkům – bez
ohledu na to, zda se jednalo o aškenázské,
sefardské nebo orientální Židy, 98,5 %
z těch, kteří se označili za kohanim, mělo
stejný genetický marker společného předka,
znak, který najdeme jen u tří procent celé
židovské populace.

V následujícím roce definovala rozsáh-
lejší, vytříbenější studie sadu mutací mar-
keru, která je společná asi 60 % těch, kteří se
považují za kohanim. Za pomoci složitých
matematických propočtů identifikoval nyní
již rozšířený vědecký tým něco, co nazvali
„kohénským modálním haplotypem“ (v ang-
ličtině CMH), sérii šesti genetických mar-
kerů společných kohenům, které k údivu
badatelů vznikly před více než třemi tisíci
lety – přibližně v době biblického Aharona,
prvního kohena.

Toto pozoruhodné zjištění vyprovoko-
valo palčivou otázku: Existuje způsob, jak
zjistit, zda většina Židů spojených původem,
zemí a vírou je skutečně potomky těch lidí,
kteří žili v Erec Jisrael před více než třemi
tisíciletími? DNA nám najednou dala mož-
nost poskládat dohromady příběhy našeho
lidu.

Jaký byl další krok na cestě
ke genetickému dešifrování
židovského původu?

Vždycky tu byly otázky se zřejmými
politickými důsledky – zda jsou moderní
Židé většinou konvertité, nebo skutečně
odvozují svůj původ od starověkých Izrae-
litů. Na konci 90. let se k badatelům, kteří
původně zkoumali CMH, přidali špičkoví
genetikové z USA, Evropy, Jižní Afriky
a Izraele a společně iniciovali rozsáhlou stu-
dii zaměřující se na mužskou linii a doufali,
že by jim mohla podat jasný obrázek
o židovském původu. Shromáždili vzorky
DNA od téměř 1400 mužů, Židů a nežidů,
z celého světa a snažili se najít společné
datové markery. To, co objevili, jim vyrazilo
dech. Obrovská většina židovské populace
z celého světa – ať jsou to Aškenázové,
Sefardé, indičtí či orientální Židé nebo černí
afričtí Židé (s výjimkou černých Židů z Etio-
pie, tzv. „falašů“) – má společný blízkový-
chodní původ v mužské linii, kterou lze
vystopovat až do starověkého Izraele, čtyři
tisíce let zpět, kdy podle Bible Abraham
založil izraelitskou linii. Jinými slovy, jak to
řekl vedoucí výzkumného týmu Michael
Hammer: „Jsme skutečně jedinou etnickou
skupinou pocházející ze Středního východu.
I když vypadáte jako jiní Evropané, máte
modré oči a světlou pleť, vaše (mužské) geny
říkají, že jste ze Středního východu.“

Dá se to podle vás považovat za
důkaz, že Abraham, o němž nám
vypráví kniha Genesis, v té době
skutečně žil?

Musíme být trochu opatrní s tím, co nám
DNA může a co nemůže říct. Můžeme s její
pomocí dokázat společný původ, ale nemů-
žeme dokázat existenci Abrahama, Mojžíše
nebo Aharona. Proto se musí výzkum DNA
doplňovat s poznatky genealogie, historic-
kých věd a antropologie.

Na základě antropologických a genetic-
kých výzkumů jsme došli k poznání, že
výchozí populace Izraelitů nebyla jedinou
homogenní populací, jak to popisuje Bible,
ale byla to ve skutečnosti směsice různých
místních populací – Kenánců, Semitů a dal-
ších, které se spojovaly v jedno v průběhu
dlouhých staletí a jakési kmenové jednoty

dosáhly někdy kolem roku 1000 př. o. l.,
v období krále Šalamouna. DNA pak vstu-
puje do hry znovu poté, co dojde ke vzniku
rozsáhlé diaspory roztroušené po celém
světě – tento proces začal po asyrské invazi
v 8. století př. o. l. a další vlny následovaly
po zničení prvního (586 př. o. l.) a druhého
(70 o. l.) jeruzalémského Chrámu. Rozbor
DNA nám nyní například ukazuje, že čínští
a indičtí Židé jsou pravděpodobně potomky
Izraelitů z období prvního Chrámu.

Rovněž původ sefardského židovstva lze
vystopovat k době zničení prvního Chrámu,
kdy se velká část židovských uprchlíků
z Erec Jisrael usídlila na Iberském poloost-
rově, tedy v dnešním Španělsku a Portugal-
sku, a také v severní Africe. Ke konci prv-
ního tisíciletí obecného letopočtu už
sefardští Židé tvořili významné kulturní

Jon Entine foto: www.jewishsightseeing.com
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a populační centrum, jenž zažilo svůj zlatý
věk v období mezi 10. a 13. stoletím, v čase
harmonických vztahů mezi Židy, muslimy
a křesťany. V průběhu 15. století, kdy křes-
ťané obsadili dříve muslimské oblasti Iber-
ského poloostrova, mnoho sefardských Židů
konvertovalo – někteří dobrovolně, mnozí
pod nátlakem. V roce 1492 dostali zbývající
Židé ve Španělsku a severní Africe, kterých
bylo v době největšího rozkvětu téměř
milion, ultimátum: konvertujte ke křesťan-
ství, nebo opusťte království. Komunita byla
v troskách a ti, kteří se rozhodli přidržet se
židovské víry, si byli nuceni hledat útočiště
jinde. Mnozí Sefardé konvertovali; někteří
dál praktikovali potají židovské rituály jako
kryptožidé, nicméně židovská identita rodin
těchto conversos časem vybledla. Po celá
staletí dodržovali Sefardé striktní nábožen-
ská pravidla týkající se sňatků s nežidy, ale
po vyhnání ze Španělska mnozí uzavírali
sňatky s křesťany, zejména ti, kteří se pře-
stěhovali do Holandska.

Trajektorie aškenázské populace je jiná.
Aškenázská populace nezačala směřovat do
Evropy dříve než v 8. a 9. století obecného
letopočtu, kdy se skupiny Židů, převážně
z dnešní Itálie, začaly usazovat v některých
oblastech Porýní, které se táhne od Atlant-
ského oceánu na jih, podél západní hranice
Německa a východní hranice Švýcarska.
Většina těchto židovských mužů byli
obchodníci, které s sebou na sever přivedla
křesťanská šlechta, aby pomohli zajišťovat
v této oblasti obchod; jiní se zabývali půj-
čováním peněz nebo vybíráním daní, což
byly činnosti, které křesťanům zakazovala
církev. Někteří si s sebou přivedli man-
želky, ale domníváme se, že většinou tito
muži přišli sami a oženili se posléze s míst-
ními ženami. Tyto roztroušené komunity se
v průběhu středověku přesunovaly na
východ, ale stále byly poměrně malé –
odhadujeme, že aškenázské židovstvo
čítalo celkově ve 14. století méně než 25
tisíc osob. A tak vzniklo to, co genealogové
nazývají populačním úzkým hrdlem.
Židovské choroby a jiné typické rysy, které
vznikly jako výsledek mutací, se v rámci
těchto úzce propojených, endogamických
komunit, rychle rozšířily.

Lze vystopovat ženskou židovskou
linii?

Ano. Stejně tak jako lze mužskou linii
sledovat prostřednictvím identifikace dato-
vých markerů nacházejících se na chromo-
zomu Y, který zůstává v zásadě nezměněn
s výjimkou mutací, které se čas od času
objeví, existuje také ženský protějšek: mito-
chondrická DNA. Mitochondrie jsou pohon-
ným strojem, který najdeme v téměř všech
buňkách mužského i ženského těla. Stejně
jako mužský chromozom i ženské mito-
chondrie se nejen kombinují z generace na
generaci, ale také se předávají z matky na

dceru a další ženské potomky prostřednic-
tvím mitochondrie nacházející se ve vajíčku.

Co nám DNA říká o původu ženské
populace aškenázských Židů?

Je zajímavé, že zatímco nám výzkumy
DNA ukázaly, že více než 80 % židovských
mužů má přímé semitské předky, dvě velké
studie, které se zabývaly ženskou židovskou
linií, napovídají, že jen kolem 50 % žen
pochází původně ze Středního východu.
Druhá zhruba polovina dnešních aškenáz-
ských žen, a to je předmětem sporů mezi
badateli v oblasti genetiky, pochází, jak se
zdá, z nežidů. Studie mitochondrické DNA
odebrané stovkám židovských žen nás
vedou k přesvědčení, že putující židovští
muži, ať již z Itálie či jiných zemí, dali
vzniknout mozaice malých židovských
komunit roztroušených po Evropě. Často se
oženili s nežidovskými ženami a děti naro-
zené z takového svazku pak vychovávali
jako Židy.

Znamená to tedy, že mnozí aškenázští
Židé pocházejí v mateřské linii
z nežidů?

Ano. Pokud tyto ženy židovských
obchodníků neprodělaly formální konverzi
(nikdy nezjistíme, kolik jich tak učinilo, ale
je jisté, že mnohé to neudělaly), pak nebyly
ani ony ani jejich potomci považování za
Židy podle halachy (tradičního židovského
práva), která určuje židovskou identitu na
základě matrilinearity. To je fascinující
poznatek, zejména když si uvědomíme, že
Stát Izrael odmítá udělit občanství na
základě práva návratu těm Židům, kteří
nemohou svůj židovský původ prokázat.
Kolik aškenázských židovských občanů
Státu Izrael však není ve skutečnosti Židy
podle DNA?

Může tato teorie vysvětlit skutečnost,
že tolik aškenázských Židů má modré
oči?

I když byl donedávna podíl nežidovského
prvku vstupujícího do aškenázského židov-
stva neuvěřitelně malý – kolem 0,5 % na
jednu generaci –, je to stále dost na to, aby to
vysvětlilo, proč se Židé vždy do určité míry
podobali lidem, mezi nimiž žili. A celých
30 % či více z aškenázského genetického
fondu od doby jeho vzniku představuje mix
lokálních populací, který se projevuje širo-
kou škálou typů vlasů, barvy očí, fyziogno-
mie a dokonce i krevních skupin.

Jinými slovy – vnější vzhled nám nijak
nepomůže při určování židovského původu.
Výzkum DNA v mužské i ženské linii napří-
klad ukázal, že některé africké a indické
kmeny mají židovské kořeny.

Které kmeny?
Více než sto let tvrdí příslušníci jiho-

afrického kmene Lemba, čítajícího kolem

padesáti tisíc členů, že jsou židovského
původu. Testy DNA odhalily, že Lembové
mají židovské genetické markery; a co
víc – 53 % mužských příslušníků kněž-
ského klanu tohoto kmene (tzv. „Buba“)
má i kohenské markery, což by naznačo-
valo, že kořeny Lembů sahají přes tři tisíce
let hluboko do historie, do doby, kdy se
v biblickém Izraeli formovala židovská
populace.

Testy DNA se rovněž staly židovským
genetickým svědkem pro tzv. „syny Izraele“
(„bene Israel“), indický čtyřtisícový kmen,
který o sobě již dlouho prohlašuje, že je
spřízněn se starověkými Izraelity (i když
striktně odmítají, aby byli označováni za
Židy, neboť věří, že nejsou potomky obyva-
tel jižního judského království, ale severních
galilejských kmenů). Podle všeho neměli
téměř žádné kontakty s jinými Židy až do
nedávné doby, kdy mnozí z nich přesídlili do
Izraele. Přesto mají výrazné typicky židov-
ské genetické markery ve svých chromozo-
mech Y. A i zde jsou někteří Bene Israel
dokonce nositeli kněžských markerů, což je
docela výmluvný důkaz toho, že i oni jsou
skutečně potomky biblických Izraelitů.

Co vypovídají genetické důkazy
o židovském původu etiopských Židů?

Černí etiopští Židé, kteří byli v polovině
80. let letecky přepraveni do Izraele
v rámci rozsáhlé akce, jejímž cílem bylo
zachránit, jak byli mnozí přesvědčeni,
jeden z bájných „ztracených kmenů“, vytr-
vale prohlašovali, že mají biblický králov-
ský původ odvozený od krále Šalamouna
a královy ze Sáby. Na naléhání mnoha orto-
doxních Židů přijali přední izraelští rabíni
tuto tradici a přiznali etiopským Židům ofi-
ciální status jakožto potomkům ztraceného
kmene Dan. Nicméně později provedené
výzkumy DNA nejsou tak velkorysé: etiop-
ští Židé nemají židovské genetické mar-
kery, které se objevují u všech ostatních
židovských skupin, z čehož vyplývá, že
nemají kořeny ve starověkém Izraeli. Tento
poznatek je v souladu s historickými
důkazy, které naznačují, že v 5. nebo 6. sto-
letí obecného letopočtu konvertoval
poměrně značný počet Etiopanů včetně
některých příslušníků královského rodu
k judaismu. A zůstali židovství věrní 1500
let, což je déle, než vůbec trvá historie
aškenázského židovstva.

Pro ty skupiny, jimž testování DNA
poskytlo potvrzení o jejich židovském
původu, to musely být povzbuzující
zprávy.

Samozřejmě, to, že mají genetický důkaz
o svých starodávných izraelských kořenech,
dodalo těmto komunitám kulturní soudrž-
nost, pocit skutečné hrdosti – to už jim teď
nikdo nemůže vzít – a zjednalo jim to nový,
větší respekt u ostatních Židů.

➤

➤

Červenec/Srpen 200912

Maskil_cervenec_2009.qxd  8.7.2009  15:03  Str. 12



téma

13

➤

➤

Tamuz/Av 5769

Co nám může DNA
prozradit o conversos
v jihozápadních
státech USA?

Dlouho se objevovalo
množství nepotvrzených
zpráv o lidech na americ-
kém jihozápadě a v sever-
ním Mexiku, kteří praktikují
židovské rituály – zapalují
v pátek večer svíčky, zakrývají
zrcadla, když v rodině někdo zemře
a podobně. Občas někteří prohlašo-
vali, že mají židovský původ, ale jen
málokdo je bral vážně. Kulturní
antropologové se přikláněli k ná-
zoru, že tyto zvyky převzali od
židovských obchodníků. Díky ge-
netickým výzkumům můžeme nyní
nicméně potvrdit, že mnozí
z těchto jednotlivců či izolovaných
komunit mají skutečně židovské
kořeny. Ve své knize jsem zazna-
menal příběh Williama Sancheze
z Albuquerque v Novém Mexiku,
kterého vždy udivovalo, jak se
v jeho rodině udržovaly zvyklosti
podobné židovským. Poté, co
viděl v televizi pořad o genetické
genealogii, poslal vzorek DNA na
testování. Když mu pak zavolali
z laboratoře: „Pane Sanchezi,
máme tu zajímavé výsledky roz-
boru vaší DNA; možná jste potom-
kem nebo blízkým příbuzným
kněží,“ Sanchez odpověděl: „To
dává smysl, protože já jsem kněz.“
Na druhém konci linky bylo překva-
pené ticho, když zjistili, že William
Sanchez je ve skutečnosti – kato-
lický kněz. On a mnozí jeho
příbuzní dali od té doby
dohromady příběh své rodiny
a objevili, že jsou, tak jako
mnozí Hispánci v Sanche-
zově kongregaci a v jiných komunitách na
celém jihozápadě, v mužské linii potomky
sefardských Židů, kteří konvertovali ke
katolicismu a poté se usadili v Novém světě,
kde si vzali za ženy původní Američanky.
Postupem času židovská praxe jejich
potomků atrofovala a oni se stali skutečně
věřícími křesťany. Dnes, aby demonstrovali
svůj židovský původ a zároveň svou kato-
lickou víru, nosí William Sanchez a mnozí
jeho farníci Davidovu hvězdu s křížem
uprostřed. Je také zajímavé, že na některé
členy jeho rodiny toto zjištění tak hluboce
zapůsobilo, že konvertovali k judaismu.

I když se odhaduje, že na světě je
dnes asi jen 13 až 15 milionů Židů,
myslím, že kdybychom otestovali DNA
všech lidí na celém světě, u desítek
milionů z nich by se našly stopy
židovské minulosti.

V minulosti se různé populace mnohokrát
různě míchaly. Když půjdeme zpět o deset
generací, bude mít každý z nás zhruba tisíc
předků, což znamená, že sdílíme přibližně
jednu miliontinu DNA v přímé dědičné linii
s kterýmkoliv náhodně vybraným sousedem.
Dvacet pět generací nazpátek, tedy někdy
v době, kdy Kolumbus přistál u amerických
břehů, se počet těchto našich „bratranců“,
s nimiž máme společné předky, šplhá
k astronomickým 30 milionům, což je téměř
celá tehdejší světová populace. Už jsme
mluvili o sefardských Židech, kteří byli
v roce 1492 donuceni konvertovat. V růz-
ných dobách také probíhaly nucené kon-
verze k islámu.

A když se podíváme do dob ne tak dáv-
ných, uvažme, kolik židovských žen se
vzdalo svých dětí v období holocaustu, když
je předaly křesťanům, aby je ukryli a vycho-
vali. A pomyslete, kolik dalších Židů se roz-

hodlo z nejrůznějších důvodů zatajit před
svými potomky a dalšími generacemi svůj
židovský původ. Ve své knize také vyprávím
příběh Marie-Claire Kingové, jedné z prů-
kopnic genetického výzkumu, která objevila
BRCA1, první ze tří mutací rakoviny prsu.
Byla vychována jako protestantka a uvědo-
mělá dcera americké revoluce. Teprve když
byla na vysoké škole, prozradila jí její matka
Clarice, že její dědeček z otcovy strany se
jmenoval Cohen, což napovídá, že pocházel
z linie židovských kněží. Clarice svůj původ
tajila od té doby, kdy byla v oklahomské
Tulse pronásledována Kukluxklanem a kdy
byla odmítnuta její žádost o přijetí ke studiu
na Wellesley College s tím, že škola již
„naplnila svoji kvótu židovských žen“ – a to
navzdory tomu, že Clarice byla ve své matu-
ritní třídě na střední škole nejlepší. A tak ofi-
ciálně přijala dívčí příjmení své matky a tuto
změnu jména udržovala v tajnosti. Mary-
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Claire toto zjištění natolik fascinovalo, že se
rozhodla změnit svůj hlavní obor z matema-
tiky na genetiku; výsledkem byl ve finále
historický průlom v genetickém lékařském
výzkumu židovské populace.

Uplatňují se výsledky výzkumů
židovské genetiky v medicíně?

Doslova zachraňují tisíce životů po celém
světě. Známe zhruba čtyřicet „židovských
chorob“, poruch, které začaly u jediného
židovského jedince a rozšířily se napříč
židovskými komunitami. Některé genetické
poruchy se dědí po otci, jiné po matce –
mutace rakoviny prsu jsou jen jedním tako-
vým příkladem. Ale mnohé choroby, jako
třeba Tay-Sachs, jsou výsledkem kombinace
mutací, jejichž nositelem jsou oba rodiče.

K velkému průlomu na poli monitoro-
vání genetických chorob došlo před pár
desítkami let, kdy se podařilo identifikovat
genetické markery Tay-Sachsovy choroby
a umožnit testování. Ale protože ortodoxní
judaismus striktně zakazuje interrupce
a stejně tak i předmanželské a prenatální
testy a většina obětí i nositelů této choroby
žila v ortodoxní komunitě v brooklynské
čtvrti Crown Heights, morová rána zvaná
Tay-Sachs se šířila dál. To se změnilo
v roce 1983, kdy rabín Josef Ekstein, vůdčí
osobnost brooklynských Lubavičů a záro-
veň otec čtyřletého chlapce, který na Tay-
-Sachsovu chorobu zemřel, vymyslel
systém monitorování, v němž jsou všechny
ortodoxní děti testovány dávno předtím,
než se dostanou do věku vhodného k uzaví-
rání sňatků. V tomto systému se nezazna-
menávají žádná jména, každý dostane
číselný kód a předtím, než jakýkoliv pár
oznámí své zasnoubení, jsou potenciální
snoubenci informováni v případě, že by
byli „geneticky nekompatibilní“. Počet dětí
s Tay-Sachs, narozených v USA, se tak sní-
žil z padesáti na pět případů ročně.

Tento model genetického testování je nyní
v podstatě přijímán po celém světě v těch
komunitách, kde jsou běžné sňatky mezi pří-
buznými. Například v Izraeli, ve vesnicích na
Západním břehu Jordánu, existují arabské
komunity, jejichž členové žijí po celá staletí
na omezeném prostoru o rozloze padesáti
čtverečních mil. I když si tito vesničané
nejsou vědomi, že uzavírají sňatek s bratran-
cem či sestřenicí, může se to docela dobře
stát. To vede k celé řadě vrozených genetic-
kých poruch, jako je třeba kongenitální hlu-
chota. Ale nyní tyto modely monitorování,
jejichž průkopníky jsou Židé, pomáhají Ara-
bům a dalším komunitám po celém světě.

Z evolučního hlediska je tedy zdravé
přijímat mezi Židy lidi z jiných
komunit, aby židovský genofond nebyl
příliš homogenní.

Z tohoto hlediska jsou svazky s nežidy
jistě skvělá věc; genetikové to nazývají

„silou míšence“. Když geneticky mícháme
populace, máme jistotu, že budoucí židovské
generace budou zdravější. Z hlediska gene-
tické a zároveň kulturní židovské kontinuity
by ovšem pro Židy bylo nejlepší, aby si brali
nežidy, kteří konvertovali k judaismu.

Poukázal jste na velmi pozitivní
aspekt genetického testování. Ale
není pravda, že ta samá technologie
se zároveň může stát nástrojem
diskriminace?

Je pochopitelné, že panují velké obavy,
že na základě genetického výzkumu budou
lidé označováni za „vadné, defektní“
a budou diskriminováni zdravotními pojiš-
ťovnami. Jestliže je moje dcera nositelkou
genetické dispozice k rakovině prsu, pojiš-
ťovny by ji mohly diskriminovat, protože
pravděpodobnost, že v průběhu života one-
mocní touto formou rakoviny, je u ní pod-
statně vyšší než u průměrné populace. A jest-
liže jsme se něco naučili z historie, pak je to
fakt, že věda může být zneužita propagátory
takových rasistických teorií jako třeba euge-
nika. Proto nutně potřebujeme, aby se vedla
diskuse o důsledcích výzkumu lidského
genomu, abychom zajistili, že jeho cílem
bude pokrok, nikoliv zotročení.

Jaký další průlom, který nám může
přinést nové poznatky o židovském
národě, se dá v genetickém výzkumu
očekávat?

První fáze genetického výzkumu, když
byla v roce 2001 odhalena hrubá mapa lid-
ského genomu, zdůrazňovala společný
původ celého lidstva. Tehdy to Francis
Collins, šéf Projektu lidského genomu,
komentoval: „Jsme z více než 99 % stejní.“
Já to nazývám obdobím všeobjímající
lásky v dějinách genetického výzkumu,
kdy se zdůrazňovalo, že jsme všichni
jediný druh. Ale to není směr, kterým se
bude genetický výzkum dále ubírat.
Budoucnost patří výzkumu zaměřenému na
léčení nemocí, a abychom v tomto směru
uspěli, musíme se pustit do citlivého
tématu lidských odlišností založených na
původu. Lidstvo tvoří rozdílné populace,
které se liší strukturou mozku, vzhledem,
schopnostmi a náchylností k různých cho-
robám. V této chvíli ještě plně nechápeme,
jak se tyto rozdíly vyvinuly, ale za deset či
patnáct let bude každý z nás moci dostat
svůj genetický průkaz, kde budou zazna-
menány všechny hlavní genetické vlivy,
které nás utvářely. To nám významnou
měrou pomůže zaměřit se na specifické
genetické poruchy, které se u nás, Židů,
objevují. To bude docela zjevení.

◗ Převzato z časopisu Reform Judaism 
(jaro 2008/5768).

Přeložila Kateřina Weberová
Ilustrace: Lucie Lomová

➤
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vyhlašuje výběrové řízení

na podporu projektů

v programech:

PÉČE

Podpora projektů sociálně zdravotní

péče se zvláštním zřetelem

k potřebám těch, kteří přežili

holocaust

PŘIPOMÍNKA

Podpora projektů sloužících

k důstojné připomínce obětí

holocaustu a vzdělávání o holocaustu

BUDOUCNOST

Podpora projektů vzdělávacích aktivit

v oblasti judaismu

OBNOVA

Podpora projektů rekonstrukce,

obnovy a zachování židovských

památek

Uzávěrka pro příjem žádostí 

je 23. září 2009.

Další informace získáte

u koordinátorek programů:

PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST

Andrea Fictumová,

fictumova@fondholocaust.cz, 

t.: 224 261 573, 737 905 629 

f.: 224 262 563

OBNOVA: Marta Malá,

mala@fondholocaust.cz,

t.: 224 261 615, 777 331 937 

f.: 224 262 563

www.fondholocaust.cz
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V Darwinových spisech se objevuje výraz,
který na první pohled každý religiózní

systém odmítá. Zamysleme se nad tím, proč
to není třeba. K tomuto výrazu píše Darwin:
„Když se vyskytnou menší změny, které jsou
pro daného tvora výhodné, pak
budou mít všichni tvorové s touto
vlastností jistě nejlepší šanci, aby
obstáli v boji o život. Silný dědičný
princip vede pak k tomu, aby
potomci vykazovali stejné vlast-
nosti. Tento princip zachování jsem
nazval přirozenou selekcí.“

Slovo selekce má zvláště
v židovské historii velmi negativní
kontext spojený se zločiny šoa. Zde
však jde o přirozenou selekci, kte-
rou navrhl Darwin na základě
umělé selekce, když navštěvoval
chovatelské ústavy pro holuby
a viděl, jak je možné cíleně podpo-
rovat některé vlastnosti. Toto po-
znání pak uplatnil ve svém přírodo-
vědeckém výzkumu. Krátce řečeno,
když je nějaká vlastnost pro jeden
druh výhodná, pak se prosadí
i geneticky, protože je tím zajištěno
přežití druhu. 

Při selekci se předpokládá, že ji
někdo musí provést. Podle přírodo-
vědeckých poznatků však nikdo
organismy pro selekci nevybírá,
protože přirozená selekce není síla,
ale popis procesu, při kterém není dopředu
známé, které změny jsou pro přežití nutné.
Přirozená selekce jen znamená, že organis-
mus s lepší schopností přizpůsobit se zane-
chá mnohem víc potomků než ten, který je
v prostředí méně přizpůsoben.

Možná se zdá podivné, že nezdůrazňuji
přítomnost nějaké vnější síly, protože hned
přijde otázka: Kde je v tomto případě Bůh?
Odpověď pak zní: ne v tomto procesu, ale za
existencí tohoto procesu, který se odvíjí
spontánně. Myslím, že i když se slovy pří-
rodních věd bude považovat přirozená
selekce za „návrh bez návrháře“ (design wit-
hout designer), neoslabí se tím koncept
Boha. Spíše naopak. Jestliže je přirozená
selekce patrnou skutečností, musely by právě
její výsledky být problematické pro nábožen-
ské vnímání. Klasickým příkladem je lidské
oko, které je velmi špatně vybudované – se
slepým bodem, s opačnou projekcí. Kromě
toho jsou parazité sadisti, kteří otravují náš
život, mnohá zvířata jsou dost krutá a nejrůz-
nější genetické odchylky vnášejí do našich
životů bolest a strádání. Přirozená selekce
nezná dopředu optimální cíl. To také zna-

mená, že mnohé směry vývoje vedou buď do
slepé uličky, nebo k méně optimálním
výsledkům. Obojí pak nabízí jakousi odpo-
věď na zneklidňují otázky utrpení, aniž by se
musel napadat koncept Boha, který je chápán

jako mekor chajim, zdroj života. Život sám
má jedinečný (a stvořený) potenciál drát se
dopředu, ale zároveň podléhá život spontán-
ním (a stvořeným) procesům, ke kterým patří
i přirozená selekce.

Ideologický problém však nastal, když
přírodovědec Alfred Rusell Wallace, Darwi-
nův současník, výraz přirozené selekce změ-
nil na přežití nejsilnějšího. Tím zavedl mýtus
vedoucí k názoru, že ty organismy, které jsou
větší, silnější, rychlejší a výkonnější, se
i úspěšněji rozmnožují. To však není pravda,
protože organismy, které jsou slabší, poma-
lejší a více spolupracují, se rozmnožují
stejně dobře. Mýtus přežití nejsilnějšího vedl
k tomu, že mnozí myslitelé považovali dar-
winismus za konsumismus, ateismus či
dokonce fašismus.

Darwinova přirozená selekce není bezo-
hledná soutěž nejsilnějších. Přírodní vědy
nám ukazují, že ty organismy, které vyvinuly
sociální spolupráci, mají lepší šanci k přežití.
To začíná už ve světě bakterií, kdy se mnohé
bakteriální kmeny vzdávají vlastních výhod,
aby mohla celá kolonie přežít. Tento altruis-
mus pak pokračuje v koloniích mravenců

a končí u člověka, který mohl v přírodním
světě přežít jen díky sociální soudržnosti.
Spolupráce se vyplatí, protože podporuje
vlastní potomstvo. Kdo spolupracuje s dru-
hými, může v době nouze počítat zase

s jejich. Přitom může dojít i k podvodům,
přesto však dlouhodobě nemají egoisté
šanci. Povaha člověka je tak přírodou
jakoby nucena k dobru. V židovství
máme pro toto nutkání k dobru jeden
podstatný výraz – micva.

Motivaci k dobru popisuje naše tra-
dice slovem chesed, které se nedá jedno-
značně přeložit. Rabín Magonet ho pře-
kládá jako „láska“, hebrejský slovník
jako „přízeň“, „milost“ nebo „laskavost“.
Já si myslím, že chesed může být přelo-
ženo prostě jako „dobrota“. Skutky dob-
roty, které jsou odměnyhodné, se pak
v hebrejštině nazývají gemilut chasadim
(jak zpíváme na šacharit v písni Al šloša
devarim). Výraz gemilut chasadim sahá
od bikur cholim, návštěvy nemocných,
přes sociální angažmá až po caar baalej
chajim, ochranu zvířat. Z tohoto pohledu
je možné tvrdit, že židovský tikun olam
není jenom morálním zákonem, ale pří-
rodním zákonem přirozené selekce, která
zajišťuje zdravé přežití lidského druhu.

Při přirozené selekci je také patrný
vývoj k dobru. Například delfíni, kteří
nás vždy nadchnou a představují téměř
esoterický symbol, jsou savci žijící

v moři. Jak se tam dostali? Teprve před pár
desetiletími dokázal profesor Gingerich, že
delfíni byli původně bazilosauři, dravci
podobní vlkům, kteří se vyvinuli na souši,
potom vstoupili do vody a na základě přiro-
zené selekce se vyvinuli v kytovce (jeden
z řádů savců). Je patrné, že přitom musely
zmizet vlastnosti krvežíznivého dravce. Na
druhé straně byl jeskynní medvěd původně
vegetarián s oblibou pro plody.

Darwinismus tedy, pokud je správně chá-
pán, nabízí směs nezištnosti a sobectví,
rivalství a kooperace. Rabínská nauka
hovoří o jecer ha-ra – o zlém pudu, který
není zlý sám o sobě, který se však zlým
může stát. Jecer ha-ra představuje neutrální
potenciál, který se v závislosti na vnějších
podmínkách může ubírat (a příležitostně
i ubírá) extrémním směrem. Přírodovědecký
koncept přírodní selekce tak nestojí v proti-
kladu k židovství. Darwin sám píše v knize
O zachování druhů, která vyšla před 150
lety: „Nevidím žádný důvod, proč by měly
názory obsažené v této knize poškodit číkoli
náboženské cítění.“

◗ Rabín dr. Tomáš Kučera

V předminulém Maskilu jsme se zabývali sedmi charakteristikami v životě Charlese Darwina. 
Britský přírodovědec se narodil roku 1809 a rok 2009 je označován jako Darwinův rok.

Odmítaný Darwin

Tvz. Darwinovy pěnkavy jsou uváděny jako příklad evolučního přizpů-
sobení konkrétním podmínkám. Nejnápadnější jsou různé tvary zobáku,
které se vyvinuly u jednotlivých druhů podle toho, jaké potravě se daný
druh na izolovaných galapážských ostrovech přizpůsobil.
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Starý činžák na severovýchodě Paříže
nedaleko kanálu Saint-Martin, blízko

velkých nádraží: žena, která zde už desetiletí
bydlí v malém bytě ve čtvrtém poschodí, má
pět jmen a mnoho životů. Ana Novacová,
drobná a zřejmě nesmrtelná, sedí na
pohovce. Na římse krbu stojí několik pest-
rých talířů, vedle houpací křeslo a v rohu
sedmiramenný svícen. Ana Novacová má
dětský obličej a kudrnaté, krátké vlasy. Ještě
stále se nepřestala divit, co se s ní tehdy
událo. „Tělo nemá paměť,“ říká, ale ten
pocit, že je ve vyhlazovacím táboře, ji nikdy
neopustil.

Když ještě byla dítě a jmenovala se
Zimra Harsany, snila ve třech jazycích,
v každém s jistým akcentem. Narodila se ve
dvacátých letech v rumunském Deji jako
dcera maďarského otce a německé matky.
Později bylo v jejím pasu maďarsky napsáno
„židovka“ až do té doby, kdy dívka Zimra
jednoho dne neměla už žádný průkaz.
Zůstalo jen číslo, které jí vytetovali na levé
paži. A-17587.

To už byla Zimra v Osvětimi. „Připa-
dalo mi všechno nezvyklé a neuvěřitelné,“
říká dnes Ana Novacová, když hovoří
o životě a umírání v koncentračním táboře.
To, co prožila tam a v dalších sedmi kon-
centrácích, si napsala. Vedla si deník i za ost-
natým drátem v Osvětimi i v Plaszowě
a popisovala v něm hrůzy všedních dní
v táboře i v barácích internovaných. Pod
názvem Krásné dny mého mládí vyšel nyní
tento deník v německém nakladatelství.

Ve Francii ji považují za „rumunskou
Annu Frankovou“, ale na rozdíl od jejích
deníků nekončí její záznamy transportem do
koncentračního tábora, ale naopak právě
tam, přímo v táboře, začínají. Pokud se její
cesta dá dnes rekonstruovat – záznamy
v deníku nejsou datovány – byla deporto-
vána spolu s ostatními Židy z Deje v květnu
nebo červnu 1944 do Osvětimi a po několika
týdnech pak byla přeložena do KZ Plaszow,
kde začala psát.

Je vůbec možné, aby vznikl deník v Pla-
szowě, lágru, jemuž velel sadistický velitel
Amon Göth, a v Osvětimském lágru, který
byl nejhorší z vyhlazovacích táborů? Jak tam
vůbec mohla dívka psát, schovávat svoje
poznámky, pašovat je sem a tam? „Bylo to
docela jednoduché,“ říká Ana Nova-
cová. „Hitler se přece nikdy nezají-
mal o naše myšlenky, chtěl jenom
kůži.“ Vypráví, jak našla
v Plaszowě maličkou tužku.
Od svého jedenáctého
roku si vedla deník.

„Tužtička mi připadala jako
znamení osudu, mohla zase psát.“
Jde k bedně v rohu svého obývacího
pokoje a vytahuje napůl zuhelnatělý, opotře-
bovaný rukopis. Jeho strany jsou hustě
popsány tužkou a někdy také inkoustem.
„Tady, podívejte se.“ To, co drží v ruce, je
poslední zbytek jejího deníku. Je to všechno,
co jí zbylo ze 700 stránek, lístečků útržků
papíru, které si vyvzdorovala na lágru, aby
na nich mohla zaznamenávat svoje pozoro-
vání a pocity. Bohatství nápadů píšící kandi-
dátky smrti je tak působivé jako její bezpod-
mínečná vůle přežít. Rozřeže v baráku papír
na zatemňování a schová ho ve své pryčně,
roztrhá na kusy plakáty na latrínách s nápi-
sem „Čistota je zdraví“. Všechno jí slouží za
materiál na poznámky, dokonce i toaletní

papír. Na jednom místě v deníku píše:
„A tajně píšu všechno na záchodový papír,
výsledkem jsou ovšem komické škrábanice.

Doufám, že brzy seženu normální papír
a budu mít sílu na něj všechno opsat.“

Zápisy schovává ve svých botách – jedi-
ném kusu oděvu, který vězni po dezinfekci
dostanou zpátky. Dokonce se jí povede zís-
kat sešit. Když uvidí vězně-kápa, který na ně
dohlížel, že má notýsek, vydá se za ním:

Červenec/Srpen 200916

➤

Osvět imský
d e n í k
Kdo je Ana Novacová • rozhovor s autorkou • další Anne Franková?

Hamburský týdeník Die Zeit uveřejnil rozhovor s Anou Novacovou, která si kdysi jako mladá dívka psala
v Osvětimi deník. Po válce byl nejprve otištěn ve Francii, nyní i v Německu. Část z dlouhého rozhovoru
přinášíme včetně ukázky z unikátního deníku.
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„Potřebuji sešit. Jsem spisovatelka.“ Šílen-
ství odvahy. „Když mě viděl, špinavou,
s oholenou hlavou a plnou blech, vypadala
jsem nepochybně velmi komicky, ale on se
nesmál.“ Její „chucpe“ je odměněna,
dostane sešit a spřátelí se s oním kápem.
Jmenoval se Konhauser. Dá jí také větší
tužku a později dokonce plnicí pero. Na roz-
díl od jiných nacistických dohlížitelů se
zajímá o to, co mladá holka píše: „Román?“
„Píšu, co vidím.“ Konhauser, který ji
zaměstná ve skladišti oděvů, jí řekne:
„Nevím, co píšeš ve své zvláštní řeči. Avšak
kdybys byla kůň, vsadil bych na tebe.“ „To
bylo patrně to nejlepší, co jsem v lágru
zažila,“ vzpomíná si Ana Novacová. Zřejmě
to byla touha po přežití, která ji nutila psát.
Dělá to spíše z nervozity než proto, že chce
lidem zanechat nějaký dokument: „Nejdůle-
žitější bylo nemyslet jednu nebo dvě hodiny
na polévku. Být sama se sebou. Samota totiž
byla ještě vzácnější než polévka.“

Rozvážně volí svá slova, obyčejně v ply-
nulé němčině, občas řekne pár slov fran-
couzsky. Je to hrabání se ve vzpomínkách,
v labyrintu mnoha jazyků. Někdy a někde

na její dlouhé cestě lágry a diktaturami dív-
čina vzpomínka na rodný jazyk jejího otce
vybledla právě tak jako maďarština v jejím

zažloutlém notýsku. Její maďarština je dnes
horší než její němčina. Čím déle vypráví
s nohama skrytýma v pruhované tunice, tím
je to jasnější: psaní jí sloužilo jako rozptý-
lení, ale také jako ochranný obal v pekle
koncentráku, jako civilizační činnost tváří
v tvář barbarství. Každé slovo, které naškrá-
bala na své lístky, se stává brněním, které ji
chrání před jejími mučiteli. „A ti samo-
zřejmě netuší, že proti nim existuje v kon-
centráku ‚tajné komando-vojsko písmen‘,
kterému velím ve vší tichosti.“

Žije stále ve strachu, že ztratí své
poznámky. Jednou, když musela jít do
práce, zapomněla svůj sešit v pryčně. „Kdy-
bych tam byla zapomněla své ruce, nebylo
by mé zděšení větší,“ píše. Později jí Kon-
hauser pomůže sešit propašovat ven. Dá
sešit jednomu odsouzenému vrahovi, který
podle perverzní logiky národně socialistic-
kého systému má být propuštěn. Vrah sku-
tečně odevzdá svazek bývalé hospodyni
Novacových. Je to ten sešit, který Ana právě
drží v rukou.

Nedobrovolná kronikářka koncentráku
zaznamenávala vše, co ve své blízkosti

viděla: život v baráku, ve skladu
šatstva, pohyb na appelplacu.
Pozoruje Amona Götha. „Funící

žralok s enormním břichem
a pokleslými prsy. Na hrudi

mu visí četná černá
vyznamenání. To je tedy
ten slavný lidožrout-
-estét! Jeho hlava při-
pomíná holou, hladkou
prdel.“ A také popisu-

je své spoluvězeňkyně,
mezi kterými ne vždycky

panuje statečnost a láska
k bližnímu, často naopak

závist, nevůle, egoismus,
nepřejícnost. V tomto světě
mohla smrt druhého zajistit
vlastní přežití. Někdy při-
padá obyvatelce baráku

i neslýchaná, odporná vitalita
některých spoluvězeňkyň jako
hrozba.

„Nikdo se nezajímal o dru-
hého, věřte mi,“ říká Ana Nova-

cová. „Byli jsme jednoduše jen bři-
cho.“ Tím absurdnější jí připadají

pokusy uvězněných najít v propasti
civilizace, v té hrůze, zdání normálnosti.

Například ženy ve francouzském baráku,
které si natíraly pleť margarinem a pořádaly
poetické večírky. „Bohužel byly obětí své
logiky. Příšerně optimistické. Svou lageräl-
teste (vedoucí bloku) téměř ubily k smrti,
když hovořila o plynu. Protože hovořit
o plynu považovaly za šílené ve dvacátém
století uprostřed Evropy,“ říká Novacová
a kroutí hlavou.

Když mluví, má člověk dojem, že vidí
na jejím obličeji onen úžas, s nímž mladá

dívka pozorovala v lágru své dospělé spolu-
vězeňkyně. „Lágr byl celý černý kouřem
z krematorií, ale nechtěly tomu až do své
smrti uvěřit. Proto zemřely, byly daleko ci-
vilizovanější než já.“ Jí samé jsou cizí hry
na „krásný-zdravý-svět“. Utíká se k čer-
nému humoru. Na řadě míst se její kniha čte
jako turistický průvodce ze země nelidí.
„Věšení je lokální kolorit a bylo tradicí
Plaszowa,“ píše. „Už vidím, jaký obličej
budou dělat civilisti, když jim řeknu: Nikdy
jsem se tolik nenasmála jako v lágru.“
Smát se v Osvětimi? Bylo to vůbec možné
a jestli ano, smí se o tom psát? Ana Nova-
cová se na okamžik zamyslí: „Lidé ani
nevěděli, jaké je utrpení. V určité chvíli člo-
věk vyschne. A pak se celou dobu směje,
když někoho pochovávají. Je to nervózní
smích. V Osvětimi jsme se často smály, tak
blbě. K pláči jsme už neměly žádné slzy.“

Ana se usmívá i dnes. Ale není v tom
žádná radost. „Nejsem veselá,“ říká, „jen
tak vypadám. Je to určitá deformace.“ Kdo
je Ana Novacová? Odpověď není lehká. Ve
skutečnosti ji potkalo totéž, jako její časem
poznamenaný deník, který jednou téměř
shořel v krbu jejího obývacího pokoje. Není
ani znám její přesný věk, ve válce přišla
o všechny dokumenty. Podle nakladatelství
by se spisovatelka měla narodit v Sedmi-
hradsku roku 1929. Avšak v roce 1945
sestavili v Budapešti listinu navrátilců
z koncentráků a podle ní se uvedená Zimra
Harsanyová narodila v Deji roku 1925.
Jejím posledním místem pobytu byl tábor
v severočeské Chrastavě (Kratzau) neda-
leko Liberce. V místním závodě Spreewerk
se vyráběly granáty a pracovali zde totálně
nasazení zajatci a ženy z nedalekého kon-
centračního tábora.

A v dotazníku Červeného kříže, který
vyplňovala Zimra Harsanyová, provdaná
Miko, je v roce 1964 uveden rok naroze-
ní 1924.

„Nevím, jak jsem stará. Dva tisíce, pět
tisíc, deset tisíc let? „Kdybych myslela na
svou pomíjejícnost, nemohla bych psát,“
říká. „Mohu pracovat, jen když jsem věčná.“
Věčnost se dotkla dívky Zimry 6. května
1945, když Rudá armáda osvobodila lágr
v Chrastavě. V té době je nemocná tyfem, od
podzimu 1944 už svůj deník nepíše. Po
osvobození stráví dva roky v jednom sanato-
riu v Karpatech. Stěhuje se do Bukurešti,
kde se vdává za Paula Schustera, básníka
německého původu, a stává se oslavovanou
autorkou divadelních her. Ceaucescova
komunistická strana potřebuje k předvádění
intelektuály, i když mnohdy nebyli zcela
prorežimní. Ana Novacová píše komedie:
„Jednou v životě se mi podařilo být ve stej-
ném duševním rozpoložení jako moje publi-
kum. Nenáviděli Ceaucesca jako já.“ Její
komedie byly jedinou možností o tom hovo-
řit. Zase jedna diktatura, jenže tentokrát
nejde o život, ale o duši.

➤

➤
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Motto:
„Co záleží na vlasech, když
jsme přece všechno ztratily,
dokonce i slzy, abychom
mohly plakat.“

Věřím na ticho. Snažím se vstávat před
ostatními. Ne abych pracovala, ale abych
si vychutnala několik hodin samoty, o které
okrádám spánek. Dokonce i během dne,
kdy jsme daleko od Osvětimi. Každý má
svou deku, svůj slamník, svůj ešus, jsme
pořád v karanténě, na „dovolené“. Díky
svému sešitu nemám žádnou záminku,
abych lenošila.

Je nejvyšší čas pro mou zprávu. Vyhnali
nás z osvětimského baráku, aby nás skrze
temný lágr poslali k nekonečným apelům.
Jsme mezi dvojitou řadou ostnatých drátů,
doprovázené ovčáckými psy, dupajícími
holínkami, jsme promodralé zimou a skrčené
jako zástup z hrobu vzkříšených mumií.

V dezinfekční místnosti, v koupelně, sto-
jím před holicím strojkem, který nevzbuzuje
žádnou důvěru. Třesoucí se ruka Polky,
která jím pohybuje, vyvolává obavy. Proto
mne také zraní na jednom zvláště citlivém
místě. Vykřiknu, jediná mezi více než tisícem
zraněných, nechápavě na mne pohlédne,
jako bych byla kočka, která pojednou pro-
mluví. Ale začala si dávat větší pozor. Ironie
osudu: sama je zarostlá jako opice a tráví
svůj čas tím, že jiné holí!

Příjezd belgického nebo holandského
transportu se postará o jisté oživení. Nepo-
psatelné setkání: „civilní vlasy“, „civilní
šaty“, „civilní zděšení“ při pohledu na naše
nahé, lysé stádo. „Co je to? Špitál?“ Slyším
ještě lidi z našeho transportu, kteří kladli
tytéž otázky a také se dívali s vyvalenýma
očima.

Tentýž nahý zástup se před třemi týdny
tlačil kolem nás, když jsme vystupovali na

nádraží v Osvětimi. Tytéž neuvěřitelné,
hltavé pohledy zíraly na naše vlasy, na naše
šaty, na naše zavazadla. Na jedné straně
nevěřící se svými zavazadly, na druhé nahé,
do hola ostříhané množství, které připomí-
nalo spíš stádo krav než ženy. Setkání je jistě
vždycky totéž. Jenže tentokrát jsme my to
stádo a že se chechtáme místo toho, aby-
chom bučely, zřejmě vlasaté překvapuje.
S dojemnou logikou civilistů se ptají jako
turisté: „Jsou to šílenci?“

Němci se prohýbají smíchy, Poláci se
ušklíbají, dokonce i my škytáme. Všechno se
odehrává přesně tak jako tehdy s námi. Ne-
představitelné má své hranice. Po několika
minutách se ponenáhlu, jedna za druhou,
znovu objevují právě tak nahé a holé jako
my, úplně zblblé díky páře a panice. Vzpomí-
nám si na okamžik, kdy jsem poprvé uviděla

množství holých, ohavně bílých lebek: pole
odpudivých kebulí.

Neuvěřitelný pohled. Zřejmě jsem byla na
chvíli úplně vedle, protože jsem neviděla
žádnou souvislost mezi sebou a tímto mořem
svítících lebek. „To jsou šílenci,“ řekla jsem
si tehdy a čekala. Avšak otevřené dveře
vyplivovaly ustavičně další holé lebky. Podi-
vuhodné! Tato nemoc zřejmě vyvolává stále
tytéž symptomy. Tytéž odstávající uši, tentýž
voskový obličej, tentýž idiotský, zmučený
úšklebek. Jedna z nich ukazuje prstem na
mne: „Pane Bože, jak to vypadáte?“ Avšak
na její holé lebce nabíhá jedna modrá žíla.
Tento hlas jsem už jednou slyšela, tato
nestvůra mi někoho připomíná… Illuška
z Miškolce! Ta krásná světlovlasá Illuška!
Dozorce jí před časem nabídl, že ji dostane
z cihelny. Sahám si na hlavu, třebas je náhle
všechno jasné. Udělá uklidňující pohyb
rukou, aby mi ulehčila tuto ohavnou chvíli,
kterou právě sama prošla. Ta, která přišla
o nekrásnější klenot světa, se dojemně snaží
mne utěšovat, mne, která přišla jen o dva
ubohé copánky.

„Co už znamenají vlasy,“ říká, „když
jsme všechno ztratily, dokonce i slzy, aby-
chom mohli plakat. Zase vyrostou.“

Němě se na ni dívám. Kdyby se tak
viděla! Její obrovské uši! A jak nemožný tvar
má ta její lebka! Zdá se mi, jakoby všechna
utrpení, všechny ztráty nebyly ničím proti
tomuhle. Jakoby mne holicí strojek odřízl
ode mne samotné. Možná, že jsme nový druh,
který dějiny ještě nezaznamenaly, typicky
německý vynález, něco mezi člověkem a věcí.
Z lidských schopností zůstává jen schopnost
trpět. Kdyby se něco přihodilo mému sešitu
nebo mně, zmizel by tento objev, a to by byla
škoda. Mohl by posloužit nějakému histori-
kovi – možná, že příběh zůstane beze svědků
jenom dírou v čase – anebo bude tak neuvě-
řitelný, že mu nepomůže ani žádné svědectví.

Nakonec ji strana nechá padnout. Nova-
cová žije nějaký čas se svým mužem
v Západním Berlíně, v šedesátých letech se
stěhuje do Francie k jinému muži. „Byla
jsem snob,“ říká. „Jako mnoha jiným
z východní Evropy mě Anglie a Amerika
nezajímaly, ale jen Francie.“ Její nadšení
pro Francii však mizí brzy po jejím příchodu
do Paříže. „Francouzština se stala mojí
vlastní – země nikoli,“ říká.

V Paříži se seznámí se Simone de Beau-
voir a dá jí svůj deník, který jeden její přítel
přeložil do francouzštiny. Tak se dostane její
deník do rukou předních francouzských inte-
lektuálů. „Předčítala jsem jej Sartrovi a oba
se celou noc smáli,“ Simone de Beauvoir je
nadšená. Je to jiný, dosud neznámý pohled

na lidi v koncentráku: „Řekla mi, že nejvíc
neuvěřitelné je, že bída je komická a že má
i svou groteskní stránku.“

V roce 1968 vychází ve Francii její deník
v knižní podobě. Anu Novacovou od té
chvíle považují ve Francii za druhou Annu
Frankovou. Naopak v Německu, kde nakla-
datelství Rowohlt rovněž knihu vydalo, je
rychle zapomenuta. Teprve po desetiletích
nakladatel Klaus Schillig znovu hledá kon-
takt k Aně Novacové, aby ji přiměl
k novému německému překladu.

Okolnosti dalšího vydání deníku Any
Novicové jsou téměř tak dobrodružné jako
jeho vznik. Mnoha převody a překlady jsou
některé formulace stylisticky uhlazeny
a autorkou přepracovány. Zdá se, že

v deníku se teď nachází formulace
„konečné řešení“, kterou židovská dívka
v roce 1944 nemohla znát. Jiným omylem,
pravděpodobně omluvitelným zmatkem při
transportech, je líčení zřícenin v Krakově.
Město ale nebylo nikdy bombardováním
poškozeno. Historici však nepochybují
o pravosti dokumentů a přirovnávají je ke
vzpomínkám nositele Nobelovy ceny Imre
Kertésze.

Ana Novacová se nedokázala dodívat do
konce na film Stevena Spielberga Schindle-
rův seznam. Podle Any se míjí se skuteč-
ností: „Pořád tyhle city, ten sladký sirup.
Neměly jsme žádné city, měly jsme jen vši,
byly jsme kostry, byly jsme hladové.“

◗ Malte Herzog

Červenec/Srpen 200918
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Ana Novacová ve svém pařížském bytě

Výňatek z deníku Any Novacové

◗
Z

týdeníku D
ie Zeit přeložila A

nna Tučková
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osobnost

19Tamuz/Av 5769

Michael Zochow (původním jménem
Zochovický) se narodil 7. srpna 1954. Jeho
otcem byl JUDr. Ervín Munk (1906–1982),

pražský advokát, poválečný československý
generální konzul v USA. S otcem se však
Michael setkal pouze jedinkrát. Určující
osobností v jeho životě byla jeho matka,
Edita Zochovická.

Po válce byla Edita, jakožto bývalá pří-
slušnice britské armády, navíc židovského
původu, perzekuována, vystřídala celou řadu
dělnických profesí. Po okupaci v roce 1968
se proto okamžitě rozhodla i s tehdy třinácti-
letým Michaelem emigrovat. Přes Jugoslávii
se dostali do Švýcarska, kde se Editě podaři-
lo poměrně rychle získat zaměstnání. Pro
Michaela byly začátky těžší, na rozdíl od své
jazykově dobře vybavené matky se zpočátku
nedokázal domluvit, neuměl německy.

V Curychu začal navštěvovat elitní lite-
rární gymnázium s výukou latiny a starořeč-
tiny. Školní látku nejprve opisoval od spolu-
žáků, aniž by rozuměl jejímu obsahu. Večer
mu pak matka zápisky překládala. Postupně
se však jeho znalost němčiny zlepšovala,
časem začal hovořit německy i s matkou.
Jazyk se mu stal dokonce koníčkem a vášní,
již na gymnáziu se s přáteli pustili do vlastní
divadelní tvorby.

V době, kdy maturoval (1974), již v něm-
čině exceloval natolik, že se mu tento, před
pár lety ještě naprosto cizí jazyk, stal obži-

vou. V letech 1974–1976 byl lektorem C. J.
Bucher v Luzernu, v letech 1975–1978
působil jako novinář v Luzerner Neueste
Nachrichten, byl i kulturním redaktorem
Schafhauser Nachrichten.

V roce 1979 získal švýcarské občanství,
nicméně vzápětí se přestěhoval do Západní-
ho Berlína. Bylo mu zde totiž uděleno sti-
pendium, aby mohl studovat germanistiku
a divadelní vědu. V Berlíně si změnil jméno
na Michael Zochow. Začal se zde také inten-
zivně věnovat divadelní a literární tvorbě.

V roce 1980 působil v USA jako drama-
turg hry Petra Handkeho Der Ritt über den
Bodensee, v USA také přednášel. Jako dra-
maturg působil v 80. letech také v Kolíně
nad Rýnem a v Theátre Gérard Phillippe
v Saint Denis.

Jeho tvorba zahrnuje divadelní hry (hrály
se ve Stuttgartu, Hamburku, Berlíně a ve
Vídni), rozhlasové hry (pro švýcarský roz-

hlas), povídky i písňové texty (pro zpěvačku
Ortrud Beginnen), překládal tvorbu jiných

autorů do němčiny. Za hru Traiskirchen
obdržel v roce 1991 významné ocenění –
cenu Gerharda Hauptmanna.

Rád se vracel do rodných Čech, měl zde
mnoho přátel, zejména z řad umělců.

Vážná nemoc ukončila jeho život ve 36
letech – zemřel v Berlíně 24. března 1992.

Jeho matka Edita mu nechala na novém
židovském hřbitově v Praze zřídit pamětní
desku: „Rozhodla jsem se, že mu dám ve
Strašnicích na židovský hřbitov pamětní
desku. Do Čech jezdil, měl zde spoustu
dobrých přátel a i ti měli stejné přání. Ta
pamětní deska je naproti Kafkova hrobu.
Kafky si velice vážil. Řekla jsem si – budeš
alespoň v dobré společnosti.“

Více informací o životě a tvorbě Michae-
la Zochowa lze nalézt na německy psaných
stránkách www.michaelzochow.ch.

◗ Kateřina Weberová (za pomoc při pří-
pravě textu děkujeme panu Pavlu Královi)

M I C H A E L  Z O C H O W
( 1 9 5 4 – 1 9 9 2 )

Michael Zochow… přestože mu divadelní scény jen velmi zdráhavě oplácejí
jeho oddanost, odhodlaně píše dál své divadelní kusy, stejnou měrou lehkovážné i trudno-
myslné. Směšuje reálné s vymyšleným, zaslechnuté s prožitým, vodí za nos, přetvařuje se,
ale také říká bez okolků pravdu… Podle potřeby je Zochow lehkonohý poeta, kouzelník
a hledač ráje, jehož „Zemi Izraelitů“, stejně jako u Elsy Lasker-Schüllerové, nelze pocho-
pit co do času ani prostoru…

Ve všech divadelních hrách, které Zochow dosud napsal, hrají úlohu druhá světová
válka, fašismus a pronásledování Židů. Nejsou to však díla, která by předstírala, že se
chtějí vypořádat s minulostí. Odehrávají se v přítomnosti, té naší, kterou minulost nepře-
stává pronásledovat. Pozornost se zpravidla soustřeďuje na vznikající něžný milostný pří-
běh, pokaždé zatížený poznáním, které se jako noční můra mění v jistotu, že se oběti, byť
mrtvé, stejně jako pachatelé v jakémsi převtělení vrátí na místo zločinu…

Zochow se nedopouští nekalého žertování s tématem Osvětimi a nacistických zločinů,
daleko víc mu jde o to, aby vysvětlením přítomnosti minulostí zvítězil nad démonem pro-
kletí svazujícím oběti s pachateli. Oddává se iluzi, že politickou zabedněnost zlikviduje
básnickou třaskavinou…

Klaus Völker, Der Tagesspiegl, 30. 11. 1991

V uplynulých měsících jste se na stránkách našeho časopisu mohli několikrát setkat s osobností Edity Zochovické,
bývalé důstojnice britské armády. V těchto textech byl pochopitelně vzpomínán i její jediný syn Michael. Od jeho
narození uplyne v srpnu právě 55 let. Domníváme se, že si i on zaslouží vzpomínku.
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✸

✸✸✸Tóra a talmud
Z hlediska Tóry je pozice jasná: předpo-

vědi budoucnosti jsou zakázány. „Nezabý-
vejte se věštěním ani jasnovidectvím.“ (Lv
19, 26). „Ať se u tebe nenajde, kdo by svého
syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak
žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj,
zaříkávač, vyvolávač duchů, vědma ani ten,
kdo se doptává mrtvých...“ (Dt 18, 9-12).
Astrologie však není v textu Tóry konkrétně
jmenována, nenajdeme ji zmíněnou dokonce
ani v celém Tanachu. První zmínky nalézáme
až v novějších textech židovských apokryf,
jako je například Kniha Henochova (důvo-
dem pádu Nefilim byla znalost astrologie).

Pro část rabínů se oba výše uvedené
zákazy staly důvodem pro odmítnutí astrolo-
gie. V Talmudu je zaznamenána diskuse
mezi mnohými učenci na toto téma. Snad
nejzásadnější z nich je obsažena v traktátu
Šabat babylonského Talmudu. Zde ve foliu
156b–157a r. Jochanan argumentuje s r. Cha-
ninou o tom, jaký efekt mají hvězdy na život
Žida. Zde zaznívá slavná věta: „Ejn mazal
le-jisrael“, tedy „Hvězdy nemají vliv na
Izrael“ (doslova „Pro Izrael není znamení“).

Talmud je v odmítnutí astrologie velmi
opatrný. Patrně proto, že se Židé, jak se
dozvídáme z četných zkazek, chodili dotazo-
vat hvězdopravců a astrologie jim byla
blízká. Například v Berachot 64a je zazna-
menán příběh o r. Josefovi, který odmítl post
představeného ješivy, protože věřil astrolo-
govi, který mu řekl, že jej bude mít jen na
určitou dobu, neboť pak zemře (doslova:
„Nepřijal [pozici Roš Ješiva] r. Josef, neboť
mu [tak] řekl astrolog/Chaldejec“).

V traktátu Baba Batra 16b čteme, že
r. Eleazer ha-Modaj připočetl k požehnáním,
které přijal Abrahám, i umění ictagninos –
umění astrologie. Je to paradoxní už jen
proto, že pro rabíny byla astrologie modlo-
službou – avodat kochavim.

Před stanovením pevného kalendáře
Hilelem II. znamenal pro Židy člověk, který
sledoval oblohu, mnoho. Každý nov bylo
nutné vyhlašovat nový měsíc podle pozoro-
vání nebe a podle toho se také počítala data
svátků. Musel proto existovat někdo, kdo se

zabýval právě těmito propočty (mišna Roš
ha-šana dokonce uvádí, že raban Gamliel
měl tabulku s fázemi měsíce a pomocí nich
vyslýchal ty, kteří přišli svědčit o novu). Tak
ale, jako se v Chrámu i mimo něj Židé věno-
vali bohulibému počítání datumů svátků,
existovali i lidé, kteří podobným způsobem
usuzovali na budoucnost. Takový člověk je
popsán v traktátu Sanhedrin 65b:
Naši rabíni učili: [Kdo je] Meonen (= vykla-
dač z časů, věštec)?
R. Simeon řekl: To je ten, kdo do svých očí
vtírá semeno sedmi druhů zvířat [aby mohl
věštit].
Starší ale učí: Je to ten, kdo spoutává
pohledy lidí [Raši vysvětluje: aby vyvolal
iluzi].
R. Akiva ale řekl: Je to ten, kdo počítá doby
a hodiny, řka: dnešek je vhodný pro setbu;
zítřek je vhodný pro obchod; obilí dozraje na
večer sedmého roku; ať fazole ještě rostou
[místo toho, aby byly sklizeny], aby byly
ochráněny před červy.

Ten, kdo počítal časy a z nich pak vyvo-
zoval budoucnost, byl obvykle i tím, kdo je
v Talmudu nazýván menacheš (= čaroděj).
(Sanhedrin 65b-66a)
Naši rabíni učili: Menacheš je ten, kdo říká:
Tak a tak vypadl chleba z jeho ruky; jeho hůl
z jeho ruky; jeho syn na něj zavolal; havran
na něj zakrákal, jelen mu zkřížil cestu; had
se připlazil zprava nebo liška zleva; nezačí-
nej si [proto] se mnou; je ráno; je nový
měsíc; je konec šabatu.
Naši rabíni učili: Nebudeš čarovat ani počí-
tat mazal (časy, znamení). To znamená nebu-
deš [ani] dotazovat ty, kdo používají kouzla
a předpovídají podle počasí, ptáků, ryb
[a hvězd].

Zajímavé je si povšimnout přístupu po-
divné kumránské sekty k astrologii a jejich
reflexi tohoto fenoménu. Esejci, až do svého
zániku cca v roce 70 o. l., se svými kumrán-
skými svitky byli proti astrologii snad
nejméně vyhranění. Z nálezů v Kumránu se
nám dochovalo několik zlomků astrologic-
kých textů Esejců. Z nich je patrné, že tato
uzavřená komunita Synů světla navazovala
na astrologii Babylonu, ale nechávala se také

ovlivňovat řeckým výkladem vztahu planet
a lidí.

Fragment 4Q318 uvádí, že tělesné znaky
souvisejí se znamením zvěrokruhu. V horo-
skopech Esejci odhadovali především poměr
světla a tmy v člověku. Tento poměr se určo-
val podle nohou, prstů a očí. Pokud se napří-
klad člověk narodil v Býku, měl mít podle
Esejců dlouhá stehna, útlé prsty u nohou,
pokorné chování a dobrý duch by převažoval
nad zlým v poměru šesti ku třem. (…šest
částí ducha má v Domě světla a tři v Jámě
temnoty...)

Přístup Esejců k astrologii můžeme
ovšem považovat za jistým způsobem nor-
mativní výpověď o tom, jak pravděpodobně
i zbytek židovstva přistupoval k hvězdopra-
vectví. Aspoň co se týče období od 2. st.
př. o. l. do 1. st. o. l.

Midraše
Zajímavý přístup v interpretaci astrologie

ovšem představují midrašim. Midraš jako
homiletický výklad Tóry se dělí na komen-
táře k pěti knihám Mojžíšovým a na komen-
táře k pěti svátečním svitkům, které vznikaly
v rozmezí 4.–13. století o. l.

Na rozdíl od Talmudu se v midraši obje-
vují daleko méně odmítavá – dá se dokonce
říct, že úplně opačná – stanoviska k astrolo-
gii.

Příkladem může být třeba praotec Abra-
ham, narozený v městě Ur v Babylónii. Jeho
otec Terach byl výrobce model. Podle mid-
raše Genesis Raba noc předtím, než se Abra-
ham narodil, zjevil se ve dveřích Terachova
domu Nimrodův astrolog, který z hvězd
vyčetl, že nově narozené dítě bude novým
králem a stane se otcem mocného národa.

Abraham od dětství, když hledal pravdu,
zkoušel víru svého otce mnohými dotazy.
Během svého rozvažování došel k závěru, že
celý vesmír je ovládán jedním Stvořitelem.
(Když Abrahám vyšel z jeskyně, chtěl se
pomodlit ke Stvořiteli světa. Na obloze uvi-
děl slunce a tak se modlil k němu. Ale večer
slunce zapadlo a vyšel Měsíc. Abrahám si
řekl, že tedy Měsíc je mocnější, než slunce,
protože má hvězdy a modlil se k Měsíci. Ale ➤
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I z r a e l j e  n a d
h v ě z d a m i

Tento článek původně vznikl jako odpověď faráři Obce křesťanů v Praze. Měli jsme spolu spor o tom, jak
se proměňoval pohled židovství na astrologii. Není to podrobný článek a ani jím být neměl. Pro potřeby
Maskilu jsem původní verzi místy přepsal, jinde trochu kosmeticky poupravil, něco zbytečného vynechal.
Podstatné zůstalo, zbytečné odpadlo.
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ráno Měsíc zapadl a opět vyšlo slunce. Proto
Abraham usoudil, že jimi pohybuje mocnější
síla.)

Agada (Šabat 156b) říká, že když se
Abrahamovi zjevil Hospodin a oznámil mu,
že získá dědice, Abraham nevěřil a ptal se,
zda teda tím Hospodin myslí někoho z Abra-
hamova domu. Nevěřil Hospodinovi, pro-
tože, jak podotýká agada, si spočetl horo-
skop a v něm mu vyšlo, že nebude mít více
než jednoho syna. Ale Hospodin mu na to
odpověděl, že právě On je tím, kdo pohybuje
tělesy a když si usmyslí, tak na žádném
horoskopu nesejde.

Agadické midraše ukazují na specifické
vnímání astrologie. Je více mystické,
tajemné. Astrologie se v nich stává něčím
prospěšným a neoddiskutovatelným. Něčím,
co má smysl studovat a čím by se člověk měl
zabývat. Už to není žádné ejn mazal le-jis-
rael, ale je to: bacha na to, v těch hvězdách
něco je.

A jestliže období midrašů vrcholí v 13.
století o. l., můžeme je postavit vedle jiného
proudu: kabaly.

Kabala
První kabalistická kniha vzniká ve 12. sto-

letí. Je to kniha Sefer ha-bahir, která diskutuje
Tóru mysticky. Výklad Bahiru je jinotajný,
básnický a naprosto nepodobný přesnému, až
hnidopišskému přístupu halachických autorit.
Ač je Bahir zajímavý, daleko důležitější je
o století později vydaný Sefer ha-zohar.

Zohar interpretuje výše uvedený příběh
o Abrahamově horoskopu změněném sa-
motným Hospodinem jako situaci, ve které
Hospodin Abrahamovi řekl, že by neměl hledat
moudrost a poznání ve hvězdách, ale měl by
nahlížet do tajností Božího jména, neboť jen
tam najde budoucnost. (Zohar, Lech Lecha)

Rabín Jochanan ale v agadickém vyprá-
vění tvrdí, že Abraham se podvoloval vlivu
hvězd, tudíž jeho osud závisel na zvířetníku.
Proto Hospodin vzal Abrahama ven z jeho
stanu a řekl mu: Pohlédni na hvězdy a spočti
je. Tolik budeš mít potomků, protože ty,
Abrahame, jsi nad hvězdami.

Jiný problém představují rané spisy, jako
je Sefer ha-jecira, Sefer Raziel ha-malach,
Sefer ha-razim, aj.

Jecira patří k pre-kabalistickým textům.
Tradicí je její autorství připisováno Abraha-
movi, ale skutečný vznik je nejistý. Odha-
duje se, že vznikla někdy mezi 3.–4. stoletím
o. l. (někteří badatelé uvádějí 9.–10. století o.
l.). Jecira podle Scholema vznikla pravděpo-
dobně spojením dvou různých děl, z nichž
jedno bylo pravděpodobně starší.

Jecira představuje zásadní knihu hlavně
proto, že se zde objevují tzv. sefirot. Ty před-
stavují deset čísel, deset emanací Boha, jsou
jakousi vnitřní dynamikou světa. Samotná
Jecira ale neříká, co jsou sefirot.

Pozdější interpreti identifikovali deset
sefirot s deseti výroky užitými při stvoření.

Jiní hledali deset jmen Božích, které by se na
jednotlivé sefiry daly napasovat. Bahir pak
první popsal, jak vypadá strom života,
v němž jsou sefirot uspořádány.

Sefer Raziel patří ke spisům silně ovliv-
něným řeckou magií. Spisek plný návodů na
výrobu magických talismanů (v kterou dobu,
resp. za jakých okolností), zaříkávání a per-
mutací božího jména (třeba za účelem sní-
žení horečky) je jedním z nejsilněji a nejzře-
telněji ovlivněných textů. Období jeho
vzniku nelze určit, protože se objevuje až ve
13. století o. l. v latinském překladu. Ale
v textu jsou zřetelné prvky pozdní antiky.

Sefer ha-razim podle Maraliotha vznikl
v raném 4. nebo pozdním 3. století o. l. Text
samotný je ale natolik ovlivněn helénismem,
že byl zavrhnut jako vyloženě heretický.
Ostatně překladatel tohoto textu Michael
A. Morgan poznamenává, že text samotný
obsahuje návody, jakoby Židé měli jíst
macesy vyrobené s krví. 

Sefer ha-Razim obsahuje sedm kapitol,
v nichž se mimo jiné pokouší transformovat
řecko-římský pantheon do podoby andělů
a tím je integrovat do židovství.

Už jen z těchto tří pre-kabalistických
textů pocházejících zhruba ze stejné doby
vidíme, že židovství se rozhodně nebránilo
vlivu okolí. Obvykle ale dialog kultur do-
padl tak, že Židé převzali nějaký prvek a pře-
tvořili ho k obrazu svému.

Středověk
Ve středověku patřila astrologie k vy-

soce ceněným znalostem. Astrologie je
v tomto období doslova vzata na milost.
Mezi nejslavnější znalce astrologie patřil
Ibn Ezra. Ale nejen on: velký obdivovatel
Maimonida – Nachmanides nebo též Maha-
ral patřil ke znalcům chaldejského umění.
A všichni ho pořádně vychvalují. (Ezra
nadšeně a hojně překládá díla muslimských
astrologů do hebrejštiny.)

V tomto období nacházíme jediného
odpůrce, a to Maimonida, který žil ve 12.
století (umírá roku 1204). Ten byl jediný,
kdo opakoval, že doptávat se astrologů je
nejen zakázáno Tórou, ale je to dokonce
„pud postrádající jakoukoliv rozumnost“.
Odmítal zručnost Chaldejců vykládat
nebeská znamení jako bláznivost a podotý-
kal, že Abraham měl dobrý důvod odejít
(Hilchot avodat kochavim 11/16). Také
vychvaloval moudrost Řeků antického
období, protože, jak tvrdí Maimonides, as-
trologii ignorovali.

Rambam svůj odpor vůči astrologii
dokládá talmudickou dikcí a dokazuje, že
víra v astrologii nemá žádný rozumný
základ. Rozebírá ale i astrologická témata
obsažená v Talmudu. Jejich výskyt vykládá
tak, že jsou buď 1) míněna alegoricky; 2) jako
dočasná praxe nebo okolnost; 3) dotyčný
tana nebo amora se prostě a jednoduše mýlil.

Mozaika se zobrazením zvěrokruhu na podlaze synagogy v Bejt Alfa (6. století)
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Současnost

V současné době je na vzestupu raciona-
lita. Vliv planet na charakter člověka je zpo-
chybněn a zpochybňován. Židovství vysly-
šelo hlasu rabína Mošeho ben Maimonida
a odmítlo astrologii jako nežidovský kon-
cept. Navrátilo se tak zpět k odmítavému sta-
novisku svých předků, k odmítavému stano-
visku Tóry a odmítavému stanovisku
samotného Boha.

Fascinující věcí je, že právě dnes v této
prastaré otázce se prakticky všechny proudy,
myšlenkové směry židovství, dokázaly sjed-
notit v jednom jasném názoru. Shoda panuje
dokonce mezi ortodoxií a reformou!

Konzervativní rabín Aaron Kriegel
odmítnutí astrologie zdůvodňuje tím, že
„astrologie není nic víc než magie. Tóra ale
velmi jasně říká, že se máme vyhýbat kouzel-
níkům a těm, kteří provozují čarodějnictví.
... mluvím o těch, kteří věří, že jejich předpo-
vědi nebo jejich triky mohou způsobit sku-
tečnou změnu ve světě a tím de facto přimět
Boha, aby jim dal, co chtějí. Myšlenka, že
vyřknu správné slovo nebo udělám správný
čin a Bůh mi dá všechno, co chci, je velmi
svůdná. Ale převrací Boha z majestátního
stvořitele světa v něco, co není ničím víc než
nástrojem, který používáme jen tehdy, když
něco chceme.“

Reformní rabín Jeffrey K. Salkin astrolo-
gii nazývá „pastí new-age“, ačkoliv víra ve
vliv nebeských těles, jak podotýká, je prav-
děpodobně starší než samo židovství.
Moderní ortodoxní rabín Barry Freundel vidí
astrologii jako nepřijatelnou a nevědeckou,
a tudíž nepřijatelnou pro ty, kteří žijí podle
přikázání Tóry. 

Ortodoxní rabín Ephraim Buchwald
komentoval astrologii a židovství takto:
„Tóra nám v Dt 18, 9 říká, že židovský lid,
který vstupuje do země Izrael, nesmí násle-
dovat činy národů, které zde již žijí. Je
přísně zakázáno nechávat syna nebo dceru
projít ohněm, provozovat předvídání, astro-
logii, nebo navštěvovat vykladače znamení...
následovat tyto praktiky je v B-žích očích
trestuhodné.

Je opravdu neobyčejné, že Maimonides...
jediný ve středověku odmítl věřit v astrolo-
gii. V dopise rabínovi jižní Francie rozlišuje
mezi astronomií jako skutečnou vědou a as-
trologií, kterou neváhá označit za protiklad
vědy. Mnoho stovek let uplynulo, aby Západ
došel ke stejnému závěru. Maimonides
přesně vyjádřil, že v židovství je lidský osud
určen B-hem samotným, ne hvězdami.“

A nakonec ještě ortodoxní vrchní rabín
Spojeného království Jonathan Sacks napsal:

„Zápas s lidmi: od dob Abrahama být
Židem znamená být bořičem model. Odmí-
táme modly věků, ať už jsou to jakékoliv
modly a jakýkoliv věk. Někdy to znamená
vyrovnat se s modloslužbou, pověrou,
pohanstvím, magií, astrologií nebo primi-
tivismem.“

Podle rabína z proudu moderní ortodoxie
Nachuma Amsela se zdá, že „většina autorit
věří, že astrologie má nějaký zvláštní druh
síly. Ale právě tady je už celkem snadné věřit
v jinou sílu než v Boha – a to už není součástí
židovského pohledu na svět. Proto nikdo
nemůže přiznávat žádnou zvláštní moc
ničemu jinému než Bohu. To ale znamená, že
nikdo nemůže vážně používat astrologii jako
pomůcku na cestě životem.“

V moderní době je osamělým jezdcem
astrologie rabín Aryeh Kaplan, českému čte-
náři známý především svým překladem
Sefer jecira. I on je ale ve svých souhlasných
stanoviscích s astrologií velmi opatrný.

Nakonec...
Z tohoto stručného exkursu do několika

málo textů historie i současnosti židovské
literatury vidíme, že v průběhu času se pří-
stup měnil. V počátku byl odmítavý (ale
praxe nejspíš odlišná), později vedle sebe
existovaly hlasy, které astrologii akceptovaly,
a hlasy, které ji odmítaly, aby nakonec ve
středověku skeptický proud utichl skoro
úplně. Moderní éra ale jednomyslně, a to
napříč i jinak těžko smiřitelnými proudy
židovství, astrologii odmítá. Její přijetí je
spíše záležitostí individuální, ale nepříliš
časté. Zdá se, že v této éře to vyhráli skeptici.

Stanoviska k astrologii se postupem
času měnila zhruba tímto způsobem:
1) Znamení a vlivy planet a hvězd jsou sku-
tečné, ale spravedliví a ti, co konají dobré
skutky, jsou z tohoto vlivu vyjmuti.
2) Znamení mají jen částečný vliv, ale spra-
vedliví jsou zcela vyjmuti z jejich vlivu
a tudíž mají mnohem svobodnější vůli než
ostatní.
3) Znamení jsou reálná, ale popisují jen ten-
dování osoby.
4) Člověk má sílu změnit své znamení
(Berachot 59a – jedno souhvězdí vyvolává
potopu, druhé ji zastavuje).
5) Znamení si drží svůj vliv, ale jen do doby
přijetí Tóry.
6) Celý koncept astrologie je prostě nesmy-
slný a nereálný.

Pro odmítnutí ale hovoří více důvodů.
Hlavní problém je s etikou. Pokud platí, že
hvězdy nemají na Izrael vliv, pak jak to
máme interpretovat směrem k ostatním
lidem, k nežidům? Pokud platí, že hvězdy
mají vliv na všechny lidi, ale spravedliví
jsou z tohoto vlivu vyjmuti, ale přitom je
téměř nemožné se stát spravedlivým, co
nám zbývá? Pokud platí, že hvězdy mají
vliv na osud člověka, co pak ale svobodná
vůle? Znamená to, že člověk za své skutky
nenese zodpovědnost? A pokud je vliv
hvězd reálný, znamená to, že je lze ovlivnit
modlitbou? Znamená to, že jsou vlivnější
než Hospodin?

Problém s racionálním vysvětlením je až
druhotný, protože víra v sílu hvězd na osud
člověka je více náboženským tématem než
věcí k racionální analýze. 

Vyvstává nám zde tedy zásadní otázka,
a to argument pro a proti přijetí astrologie.
Všechny argumenty pro se obvykle objevují
v souvislosti se zvyklostmi. Rabíni, kteří
v Talmudu argumentují pro astrologii, near-
gumentují z pozice, kdy by se snažili vysvět-
lit, proč vlastně má být astrologie brána
vážně a proč by měla jejich výpověď být
brána v potaz. Z toho lze vyvozovat, že argu-
mentem pro akceptaci astrologie do židov-
ství je zvyk a pohodlí.

To má, jak podotýkají kritici astrologie,
několik úskalí. Jednak astrologie je prvek
židovství cizí, pocházející od jiných národů,
jednak svádí k odpadlictví. Pokud bychom
připustili, že hvězdy, planety a jiná tělesa
mají na člověka a jeho duši vliv a že to jsou
andělé, vstupuje mezi člověka a Boha další
stupeň v podobě právě těchto andělů. Ale tito
andělé jsou nadáni vlastní silou a schopností
a člověk jim je podřízen. Je to velmi na
hraně. A když vezmeme, že andělé jsou
nezatížení tělesností, a proto mohou nahlížet
Hospodina lépe, nezastřeněji než člověk,
a pak vezmeme, že andělé jsou planetární
síly a ovlivňují náš život, čímž berou a ome-
zují naši svobodnou vůli (bylo pak snězení
zakázaného ovoce hříchem, nebo za to mohl
špatný planetární vliv... a první lidé tedy byli
potrestáni neprávem?), zjišťujeme drobný,
ale zásadní rozdíl.

Velmi stručně řečeno to tedy znamená, že
astrologie je se židovstvím neslučitelnou
naukou. Odporuje totiž nejen racionálnímu
uchopování světa v judaismu, ale dokonce
popírá svobodnou vůli člověka a tím i mož-
nost nějaké spravedlnosti.

V současné době židovství vyslyšelo
hlasu rabína Mošeho ben Maimonida
a odmítlo astrologii jako nežidovský kon-
cept. Navrátilo se tak zpět k odmítavému sta-
novisku svých předků. Vzácná shoda mezi
všemi směry je zde zarážející. Tvrdé odsou-
zení astrologie a jejího praktikování můžeme
slyšet od reformních i ortodoxních rabínů.

◗ Karel Goldmann 
Foto: www.upload.wikimedia.org

➤
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Talmidim, o. s.
Občanské sdružení Talmidim se zamě-
řuje na překlad rabínské literatury do
českého jazyka. Uvědomuje si však, že
takový poklad by neměl být šířen ome-
zenou knižní distribucí. Chce zpřístup-
nit plody své práce každému, kdo má
připojení k internetu. Proto je možné
překlad sledovat na internetových
stránkách www.talmidim.cz. Sdru-
žení je neziskovou organizací, která
funguje od 19. 6. 2008. Přispět na pro-
voz stránek projektu je možné na účet
číslo 173 536 401 / 0600.
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Nová budova do budoucnosti rozšíří
výstavní kapacitu muzea o více než

3000 výstavních metrů a návštěvníci
budou moci obdivovat vzácné exponáty,
které z prostorových důvodů neměli
dosud možnost spatřit. Nová budova
zároveň umožní Národnímu muzeu rozší-
řit služby zákazníkům o restauraci,
muzejní obchod a konferenční a multi-
mediální sál s kapacitou téměř 500 osob.
Nová budova též sehraje velkou roli
během generální rekonstrukce historické
budovy, která proběhne v letech
2011–2015, neboť během této doby se
v ní bude odehrávat veškerá prezentační
aktivita Národního muzea na Václav-
ském náměstí. Obě budovy budou spo-
jeny do jednoho celku podzemním tune-
lem a do budoucna vytvoří jeden muzejní
celek světové úrovně plný výstav, expo-
zic a dalších kulturních aktivit. Národní
muzeum chce co nejdříve otevřít veřej-
nosti i tuto dosud poněkud tajemnou
budovu a již v roce 2009 v ní plánuje
celou řadu akcí.

Podzemní tunel
Nová i historická budova budou veřej-

nosti sloužit jako jeden velký komplex a obě
budovy se budou navzájem doplňovat jak ve
výstavní činnosti, tak v poskytování služeb
veřejnosti. Pro veřejný provoz budou propo-
jeny podzemním tunelem tak, aby návštěv-
níci měli usnadněný přesun z jedné budovy
do druhé. Stavba tunelu bude zahájena
v roce 2011 v první etapě rekonstrukce his-
torické budovy společně se zahájením pře-
ložky magistrály do tunelů za muzeem tak,
aby se Národní muzeum opět stalo plnohod-
notnou součástí Václavského náměstí
a návštěvníci nebyli od obou budov odděleni
tisícovkami automobilů.

Otevření veřejnosti
15. srpna 2009
První komentovaná prohlídka

Národní muzeum získalo budovu býva-
lého Federálního shromáždění především

proto, aby mohlo rozšířit své výstavní
a expoziční prostory a zkvalitnit služby

veřejnosti v duchu politiky „Otevřených
dveří“, kterou již několik let naplňuje sou-
časné vedení instituce. Národní muzeum
chce co nejrychleji umožnit široké veřejnosti
navštívit budovu, na kterou se desetiletí
mohli dívat jen zvenku. Prvním krokem
v duchu těchto snah bude otevření budovy
veřejnosti formou komentovaných prohlídek
po jejích architektonických i konstrukčních
zajímavostech, ale též po významných histo-
rických událostech, které se v této budově po
celé 20. století odehrávaly, a to ihned poté,
co vstupní prostory projdou základními
úpravami – bude zde otevřena šatna,
muzejní obchod, pokladna, odpočinkové
zóny a restaurace.

Zahájení výstavní činnosti
17. listopadu 2009
První výstava v nové budově

Prvním výstavním projektem v nové
budově bude výstava symbolicky nazvaná
BE FREE!, která bude otevřena 17. listo-
padu 2009 u příležitosti 20. výročí pádu

„železné opony“ a začátku sametové revo-
luce. Připravovaná výstava přiblíží atmosféru

a život v Československu v 50., 70. a 80.
letech 20. století, dotkne se také let 60.
a 90. Bude pojednávat o propagandě
a šíření svobodné informace, o různých
pohledech na jednotlivé události a atmo-
sféru doby, informacích a přístupu
k nim. Určena je hlavně studentům
a pamětníkům a spojí trojrozměrné před-
měty, dobové plakáty, archiválie, foto-
grafie a zvukové záznamy v jeden plas-
tický obraz doby. Výstavu připravuje
Národní muzeum v již osvědčené spolu-
práci s Vojenským historickým ústavem
Praha a se Senátem Parlamentu ČR.

Dne 2. prosince 2009 bude zahájena
další výstava představující české úspě-
chy na olympijských hrách. Během
rekonstrukce historické budovy Národ-
ního muzea v letech 2011–2015 bude
v prostorách nové budovy instalována
průřezová expozice nejzajímavějších
předmětů ze sbírky Národního muzea

čítající 20 milionů exponátů. Pro veřejné
akce začne okamžitě sloužit i velký kongre-
sový sál v přízemí budovy.

Soutěž o nové jméno
Když se řekne Národní muzeum, většina

lidí si představí krásnou novorenesanční
budovu na vrcholu Václavského náměstí.
Nová budova je pak veřejnosti známa pod
názvy institucí, které v ní sídlily, tedy Fede-
rální shromáždění nebo Rádio Svobodná
Evropa. Od 1. června 2009 se budova stala
druhou budovou Národního muzea v této
lokalitě a s historickou budovou bude do
budoucnosti tvořit jeden muzejně-kulturní
celek. Národní muzeum tedy pro svou novou
budovu hledá výstižný název a rozhodlo se
proto požádat o pomoc veřejnost – na nový
název vyhlásilo soutěž, která se uzavřela
30. června 2009. Nové jméno bude překva-
pením, které se dozvíme při slavnostním
odhalení nového označení budovy na pod-
zim 2009.

◗ red

Zača ly  nové dě j iny  ne jvětš ího českého muzea

MUSEUM REGNI
B O H E M I A E
Dne 1. června 2009 přebralo Národní muzeum od Rádia Svobodná Evropa symbolické klíče od bývalého
Federálního shromáždění, které se tak stává novou budovou muzea v horní části Václavského náměstí. Pro
Národní muzeum se jedná o den významem srovnatelný snad jedině s 18. květnem 1891, kdy byla do provozu
uvedena vedlejší historická budova.

Obě budovy Národního muzea na leteckém snímku         www.nm.cz
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Ráno, asi hodinu po východu slunce, byl
na vojenské základně ještě klid. Z oplo-

cené nízké budovy, která sloužila jako uby-
tovna pro ženy, vyběhla Judita v šortkách
a tílku. V Praze si takový ohoz dovolila jen
v tělocvičně, kde nebyli žádní muži.

Pomalu běžela alejí vysokých eukalyptů.
Nosem pravidelně nasávala svěží vzduch. Po
ránu se ze štíhlých listů vypařuje rosa a než
začne vedro, je cítit jemná olejová vůně.
Doufala, že na křídlech tak příjemného
zážitku dokáže člověk ze střední Evropy,
jako je ona, přežít parný den v Izraeli až
k vytouženému nočnímu chládku.

U nízké dlouhé kuchyně zahnula k volej-
balovému hřišti. Z otevřených oken řvalo
rádio. Pousmála se svému včerejšímu šoku,
když jí mladá důstojnice Miriam postavila
před hromadu špinavého nádobí po večeři,
ukázala na hadici s vodou a pronesla
s povzbudivým úsměvem: ,,Rabotaj!“

Všech sedm dobrovolníků-spolubojov-
níků z Čech se postupně přišouralo do
kuchyně za ní, takže každý dostal nějakou
práci a za půl hodiny bylo čisté nádobí zpět
v regálech, podlaha dokonale vydrhnutá.
Jako na vojně – smáli se, když skončili.

Judita proběhla sportovním areálem
a stejnou cestou se vracela zpět. Cítila se
báječně. Byl čas dát si sprchu, obléknout
uniformu, jít na snídani a na ranní nástup
u vlajky.

Uvědomila si, že je středa a dcera jde
v Praze na zkoušku z patologie. Syn letí do
Irska a manžel asi bude balit kufr, protože
zítra nasedá na letadlo Praha–Tel Aviv. Zhlu-
boka si vzdychla a rychlým tempem vběhla
před ubytovnu, kde na širokém vstupním
schodišti seděla Máša a rusky mluvila do
aparátu mobilního telefonu.

,,Boker tov,“ pozdravila a zasmála se
Judita. Pohledná blondýna, kterou před spa-
ním viděla telefonovat na přesně stejném
místě, poslala vzduchem teatrální polibek,
aniž by přerušila konverzaci.

Všichni věděli, že Máša dělá aliju a do
Moskvy se už nevrací. Její dcera žije už dva
roky v Tel Avivu. Studuje balet.

,,Posle oběda, da?“ odtáhla na chvíli ruku
s telefonem od ucha blondýna.

Judita kývla a zmizela ve svém pokoji.
Učí v polední pauze judaismus. Tyhle rusky

mluvící ženy neznají vůbec nic. Minulý
šábes byly některé poprvé v synagoze.

Jo, asimilace je svinstvo, pomyslela si
a vynořil se jí z paměti obraz otce, jak sedí
proti ní a jakoby mimochodem se jí ptá: ,,Víš
vůbec, že babička byla ze židovské rodiny
Kleinových?“ Pomalu tenkrát vstala, šla
k zrcadlu a dívala se na sebe. Bylo legrační,
jak byla podobná svému otci.

Dostala tenkrát vztek.
,,Proč mi to vlastně říkáš? Proč mi to

vlastně říkáš až teď, je mi 33 let.“ Znovu se
úplně vážně podívala do zrcadla a dodala:
,,No jo, už je mi to jasný.“

Těch sedmnáct let, do dnešního dne, byla
náročná a vzrušující doba. Teď už ví, že není
jediná, kdo tenhle šok zažil.

V sedm hodin kuchař otevřel jídelnu
a každý strávník si hned za vstupními
dveřmi mohl nabírat do talíře čerstvou zele-
ninu, vejce, tvaroh a chléb. Vcházeli po jed-
nom v béžových nebo zelených uniformách.
Bylo slyšet konverzaci v ruštině, ivrit, češ-
tině nebo angličtině. Na posledním stole stál
válec s vařicí vodou, výborná mletá káva
a černý čaj.

Skupina Čechů snídala tradičně pohro-
madě u velkého plastového stolu.

,,Kde je náš marxista?“ rozhlížel se
Daniel v bíle zacákané uniformě.

,,Proč mu tak říkáš a proč si nepřijdeš
k nám do skladu pro čisté oblečení?“ oslo-
vila ho výchovným tónem Eva, která seděla
mezi Juditou a svým mužem.

,,Druhé si dobíráš kvůli politice a sám
děláš ostudu. Podívej se, jak jsou Rusové
čistí.“

,,Však se taky v práci nepřetrhnou. To já
s civilním šéfem Amirem nahazujeme v tom
vedru kancelářskou budovu a dřeme jako

koně. A pozor – volontěry nám hlavně radí.
Amir mlčí, nemá náladu někoho honit do
práce. Má totiž strach o syna. Je na vojně
a poslali ho do nějaký nebezpečný akce.“

,,Podle mě přijeli Rusové s odlišnou
motivací než my. Na rozdíl od nás mají
tenhle program zdarma a jde jim hlavně o to,
setkat se s přestěhovanými dětmi. V posled-
ních letech přišly do Izraele spousty mla-
dých Židů z Ruska,“ vmísil se nejmladší
Michal a dodal: ,,Například včera jsme se
s Voloďou rafli. Nechtěl dokončit rozdělanou
práci, že si ji musíme šetřit na další den.
Dodělal jsem to tedy sám. Náš šéf to sledo-
val a měl zajímavou poznámku: ‚Michaeli,
škoda že jsi tu nebyl během Šestidenní
války. Mohli jsme to mít v suchu za dva
dny.‘“

,,Já před těmi, kdo tady v dnešní době
chtějí zůstat na trvalo, smekám, i když se pro
Žida moc nehodí odkrýt hlavu. V Iráku válčí
Američan, teroristi jsou horší a horší, je tu
nezaměstnanost... Člověk se cítí bezpečně
jen na vojenské základně,“ přidal se
s moravským dialektem Josef.

,,Na oslavy Dne nezávislosti nás odvezou
do Aškelonu zvláštním autobusem s ochran-
kou, nemusíš se bát. Budou tam dobrovol-
níci z celého světa a oslavit tenhle den
v Izraeli je něco velkolepého,“ uklidňovala
Eva.

,,Já nemám strach, ale cítím takovou neji-
stotu, že se může kdekoliv mimo základnu
odpálit jakýsi magor i s námi,“ vysvětloval
Josef.

,,Přeci nás poučili, kam se nemáme
motat, ne?“ ukončil diskusi Daniel. ,,Jdeme
na nástup. Doufám, že nebude dneska zase
vedro a že mi večer půjde karta. To byl včera
mazec, co, karbaníci?“

,,Smůla v kartách, štěstí v lásce,“ podotkl
Břetislav. ,,Jsem tu nejstarší, mně můžeš
věřit.“

Miriam rozdělila pod modrobílou vlajkou
práci na tento den a přečetla novinky z poli-
tiky. Byla mladá a vážná. Mluvila rusky
s jakýmsi přízvukem. Žila v Izraeli od sedmi
let. Když četla o teraku v Tel Avivu, kde
zahynuli včera dva lidé, byla na ní vidět
úleva, že je jich tak málo.

Juditu při tom zamrazilo v zátylku – dva
lidé, to jsou všechny její děti. Podívala se ➤
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SAR-EL

SAR-EL – dosl. KNÍŽE BOŽÍ, název
dobrovolné služby v izraelské armádě
BOKER TOV – dobré ráno 
ALIJA – přistěhování do Izraele
IVRIT – moderní hebrejština
TERAK – teroristický útok
DATIM – zbožný
KEN – ano
MICVA – povinnost, dobrý skutek
EREC – země Izrael
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na Mášu, ta byla bledá a ptala se, kde se to
přesně stalo. Poodešla od skupiny a vytá-
hla z kapsy vojenské košile mobil. Chvíli
čekala se sklopenou hlavou na spojení
a pak si celá šťastná, že se dočkala,
s někým krátce povídala.

Judita s Evou dostaly práci ve skladu
osobního vybavení vojáků. V osm hodin je
uvítal drobný, neustále pobíhající Dudi
a jeho protiklad – obtloustlý posedávající
Meir. Oba byli ve středním věku a patřili
k civilním zaměstnancům. Oba měli na
hlavě kipu. Eva, která je již znala, jim
podala ruku a pozdravila se s nimi.

Judita při seznamování nechala ruce za
zády. Meir si ji prohlížel a oslovil ji:

,,To děláš dobře, že nepodáš mužům
ruce. Datim?“

,,Ken, datim. Ještě něco?“ zeptala se
netrpělivě a chtěla jít za Evou rovnat
vyprané uniformy do polic.

,,Máš manžela?“ popocházel za ní Meir.
,,Ken, ken – je v Praze. Pracujeme tam

oba na židovské obci a zítra přijede do
Erecu za mnou,“ odpověděla s otráveným
výrazem. Nesnáší šťouraly.

,,Co tady děláš?“ zvýšil hlas, možná
proto, že Dudi pustil ventilátory.

,,Jsem tu na programu Sar-El. Skončil
výjimečný stav kvůli Iráku, proto chci
pomáhat zrovna dnes. Víš, co je micva,
ne?“

,,Já vím, co je micva, ale ty přece plníš
micvot v Praze. Třeba když děláš ráno
manželovi snídani,“ nedal se odbýt Meir.

Judita zůstala nehybně stát s kusem
oblečení v ruce. Dívala se překvapeně na
muže proti sobě. Hlavou jí proběhlo množ-
ství příkoři, která musela překonávat
v Praze. V soukromí i na židovské obci.
Plnění micvot tam bylo vyčerpávající.
Jakoby někteří Židé přicházeli ventilovat to
nejhorší, co v nich je.

,,Možná máš pravdu,“ vzpamatovala se
Judita, „ale já teď nedokážu nečinně sledo-
vat na dálku z Evropy, jestli náhodou někdo
nezaútočí na Izrael.“

,,Musíš sama vědět, co děláš,“ mávnul
rukou a zmizel v kanceláři za plechovými
dveřmi.

,,Co je s tebou? Kam to civíš?“ zavolala
Eva od balíků s pláštěnkami.

,,Ale nic, kruci, najednou nevím, kam
vlastně patřím.“

,,To si přece říkáme všichni, ne? Proto
tak rádi cestujeme sem tam,“ pobaveně vše
uzavřela Eva.

Od výdejního okénka ve skladu se ozval
křik. Několik mužů mluvilo najednou a uka-
zovali na své oblečení. Byli umazaní od čer-
stvé barvy. Se štětci a kbelíkem této barvy
stáli u okénka dva dobrovolníci a se zájmem
sledovali, jak se na jejich dílo lepí vojáci,
kteří si přišli vyzvednut uniformu.

,,Zděs nerabotajtě, tam, tam!“ řval Dudi
a střídavě se chytal za hlavu a ukazoval na
druhou stranu skladiště.

,,Á, tam nádo,“ ťuknul se jeden z dobro-
volníků do čela a oba pomalu odešli natírat
jiné okno.

Judita si sedla na pytel špinavého prádla
a smála se s ostatními. Zakroutila hlavou do

stran a zavřela oči. Ani nevěděla proč, ale
viděla najednou lesní cestu, měkkou a vyšla-
panou, někde v Čechách. Skrze stromy na tu
cestu padaly sluneční paprsky a ve vzduchu
vonělo podhoubí. Cítila, jak jí po tvářích
přeběhly dvě velké slané kapky, spadly na
vojenskou košili a vpily se do ní.

◗ Vlasta Rut Sidonová
ilustrace: Lucie Lomová
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K onference se zúčastnili zástupci 49
zemí, českých i zahraničních nevlád-

ních organizací, odborné veřejnosti a médií.
Slavnostního zahájení konference v pátek
26. června v pražském Paláci Žofín se
zúčastnil nositel Nobelovy ceny míru Elie
Wiesel, bývalá předsedkyně Evropského
parlamentu Simone Veilová a ministr pro
evropské záležitosti Štefan Füle. Hostem
konference byla také bývalá ministryně
zahraničních věcí USA Madeleine K. Al-
brightová.

V pondělí 29. června bylo na konfe-
renci podepsáno společné prohlášení čes-
kého předsednictví a Evropské komise,
jehož cílem je podpora činnosti členských
států ve vzdělávání o holocaustu, sociální
péči o přeživší holocaustu a péči
o památná místa. V úterý 30. června pak
byla v Terezíně za účasti předsedy vlády

Jana Fischera vyhlášena Terezínská de-
klarace. Na základě těchto dokumentů by
měl v Terezíně vzniknout INSTITUT
ODKAZU ŠOA.

„Přestože se tato konference odehrává až
na úplný závěr českého předsednictví, je jed-
nou z jeho nejvýznamnějších akcí. Holocaust
není ani šedesát čtyři let po konci té nejhor-
ší války v dějinách jen tématem pro dějepis.
Jsem rád, že právě v době nárůstu antisemi-
tismu se Evropská unie k tomuto tématu sta-
ví čelem,“ uvedl ministr pro evropské zále-
žitosti Štefan Füle. Podle senátora Alexand-
ra Vondry, který byl jedním z iniciátorů
konání konference a byl moderátorem pon-
dělního plenárního zasedání, „byl holocaust,
šoa, nejen největší masovou vraždou, ale
i největší organizovanou masovou loupeží.
Tato konference by měla vyústit v trvalý zá-
jem mezinárodní veřejnosti o problematiku
včetně výuky, snahy o napravení ma-
jetkových křivd či o zajištění sociálních
a zdravotních potřeb těch, kteří šoa přežili.“

Plenární zasedání konference, na němž
vystoupili vedoucí vládních delegací, pro-

běhlo v Kongresovém centru Praha. Čes-
kou delegaci vedl vicepremiér a ministr za-
hraničních věcí Jan Kohout, Evropskou
komisi zastupoval komisař pro vzdělávání,
kulturu, výchovu a mládež Ján Figeľ, v če-
le americké delegace byl bývalý náměstek
ministra zahraničí Stuart Eizenstat. 

Součástí programu byl i slavnostní
koncert v původní terezínské jízdárně pod
taktovkou dirigenta Oregonského filhar-
monického orchestru Murry Sidlina, který
připomněl válečné nastudování Verdiho
Requiem v terezínském ghettu a světová
premiéra kabalistického dramatu George
Whytea na hudbu Noama Sheriffa Golem
13 či filmový festival Odkaz šoa, který se
uskutečnil pod záštitou Bena Kingsleyho
ve dnech 27. a 28. června v pražském kině
Světozor. Festivalu se osobně zúčastnila
českoamerická dokumentaristka a spiso-
vatelka Zuzana Justmanová. Její doku-
mentární debut z roku 1989 Terezin Diary
je inspirován deníky, které si psala během
pobytu v Terezíně v letech 1943–1945.

◗ kal

Mezinárodní konference
o holocaustu uzavřela české
předsednictví EU

Elie Wiesel a Stuart Eizenstat na Konferenci k osudu majetku obětí holocaustu tomki nemec/eu2009cz

Madeleine K. Albrightová a Přemysl Sobotka
tomki nemec/eu2009cz

V Praze a Terezíně se ve dnech 26.–30. června 2009 uskutečnila Konference k osudu majetku obětí
holocaustu, která by měla mj. podpořit vzdělávání o této temné kapitole evropských dějin či sociální
programy pro oběti nacismu.
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• Majíce na zřeteli potřebu navždy uchovat
a v zájmu budoucích generací si neustále
připomínat výlučnou historii a odkaz holo-
caustu (šoa), který vyhubil tři čtvrtiny
evropských Židů, jakož i potřebu uchovat
a připomínat si úkladnou povahu holocaustu
a také další nacistické zločiny,
• berouce v úvahu konkrétní úspěchy Lon-
dýnské konference o nacistickém zlatě
pořádané v roce 1997 a Washingtonské kon-
ference k osudu majetku obětí holocaustu
konané v roce 1998, které se zabývaly stě-
žejními otázkami ohledně restitucí
a úspěšně připravily půdu pro významný
pokrok, jehož bylo dosaženo v dalším dese-
tiletí, a berouce v úvahu také Stockholm-
skou deklaraci z ledna 2000 a výsledky
Konference o uloupeném uměleckém
majetku v období holocaustu pořádané
v říjnu 2000 ve Vilniusu,
• uznávajíce, že přes tyto dosažené
výsledky stále přetrvávají zásadní problémy,
které je třeba řešit, protože pouze část zkon-
fiskovaného majetku byla vrácena nebo za
ni byla vyplacena náhrada,
• vědomi si skutečnosti, že lidé, kteří pře-
žili holocaust, a další oběti nacistické perze-
kuce již dosáhli pokročilého věku, a že je
proto naprosto nezbytné respektovat jejich
osobní důstojnost a řešit zajištění jejich
sociálních potřeb jako nanejvýše naléhavý
problém,
• berouce na vědomí jednání, názory
a stanoviska, které byly výstupem čin-
nosti pracovních skupin a zvláštního zase-
dání, v jehož průběhu byly posouzeny
a řešeny problémy týkající se nemovitého
majetku, uměleckých děl zkonfiskova-
ných nacisty, judaik a židovských kultur-
ních statků, vzdělávání o holocaustu,
výzkumu holocaustu, jeho připomínání

a zajištění sociálních potřeb obětem holo-
caustu a dalším obětem nacistické perze-
kuce, a které lze najít na internetových
stránkách pražské konference a také ve
sborníku konference,
• majíce na zřeteli právně nezávaznou
povahu této deklarace a morální odpověd-
nost, která z ní vyplývá,
• (aniž tím jsou dotčeny dohody a rozhod-
nutí spojenců a s náležitým zřetelem k usta-
novením poválečných mírových smluv
a jiných mezinárodních dohod uzavřených
v souvislosti s ukončením druhé světové
války).

1. Berouce v úvahu význam restitucí obec-
ního a osobního nemovitého majetku, který
patřil obětem holocaustu (šoa) a dalším obě-
tem nacistické perzekuce, zúčastněné státy
důrazně vyzývají k tomu, aby bylo vyvinuto
veškeré úsilí k nápravě důsledků protipráv-
ního zabavení majetku, jako například kon-
fiskací, nuceného prodeje a prodeje majetku
pod nátlakem, které byly součástí perzekuce
těchto nevinných lidí a skupin, z nichž pře-
vážná většina zemřela bez dědice.
2. Uznávajíce pokrok, kterého bylo v někte-
rých zemích dosaženo v oblasti výzkumu,
identifikace a restitucí kulturních statků ze
strany vládních a nevládních institucí od
Washingtonské konference k osudu majetku
obětí holocaustu konané v roce 1998
a schválení zásad Washingtonské konfe-
rence k problematice uměleckých děl zkon-
fiskovaných nacisty, zúčastněné státy potvr-
zují naléhavou potřebu posílit a podporovat
toto úsilí, aby byla zajištěna spravedlivá
a poctivá řešení v otázce kulturních statků
včetně judaik uloupených nebo přemístě-
ných v průběhu holocaustu nebo v jeho
důsledku.

3. Uvědomujíce si, že lidé, kteří přežili
holocaust, a další oběti nacistického režimu
a jeho kolaborantů utrpěli kvůli prožitým
mukám nebývalé fyzické a emocionální
trauma, berou zúčastněné státy v úvahu
zvláštní sociální a zdravotní potřeby všech
lidí, kteří přežili holocaust, a důrazně pod-
porují veřejné i soukromé iniciativy v pří-
slušných zemích, které těmto lidem umožní
žít důstojně a zajistí jim nezbytnou základní
péči, kterou jejich stav vyžaduje.
4. Se zřetelem k zásadní úloze národních
vlád, organizací sdružujících osoby, které
přežily holocaust (šoa), a jiných specializo-
vaných nevládních organizací, zúčastněné
státy vyzývají k soudržnějšímu a účinněj-
šímu přístupu jednotlivých států i meziná-
rodního společenství za účelem zajištění co
nejúplnějšího přístupu k příslušným archi-
vům, za předpokladu náležitého dodržování
vnitrostátních právních předpisů. Vyzý-
váme jednotlivé státy a mezinárodní spole-
čenství rovněž k tomu, aby zahájily a pod-
porovaly výzkumné a vzdělávací programy
o holocaustu a jiných nacistických zloči-
nech, pamětní a vzpomínkové akce a ucho-
vávání památníků na místě bývalých kon-
centračních táborů, hřbitovů, masových
hrobů a jiných památných lokalit.
5. Uvědomujíce si nárůst antisemitismu
a sílící tendence k popírání holocaustu,
zúčastněné státy vyzývají mezinárodní
společenství, aby postupovalo důrazněji
při sledování těchto incidentů a reagování
na ně a aby zavedlo opatření pro boj
s antisemitismem.

Nemovitý majetek
• Berouce na vědomí, že ochrana vlastnic-
kých práv je základním prvkem demokra-
tické společnosti a právního řádu,

Na pozvání ministerského předsedy České republiky jsme se my, zástupci 49 zemí, sešli dnes
30. června 2009 v Terezíně, kde za druhé světové války zahynuly nebo odkud byly poslány do
táborů smrti tisíce evropských Židů a dalších obětí nacistické perzekuce. Zúčastnili jsme se
Konference k osudu majetku obětí holocaustu organizované Českou republikou a jejími
partnery v Praze ve dnech 26.–30. června 2009 a projednali jsme společně s odborníky
a zástupci nevládních organizací důležité otázky, jako jsou například nemovitý majetek,
židovské hřbitovy a židovská pohřebiště, umělecká díla zkonfiskovaná nacisty, judaika
a židovské kulturní statky, archivní materiály, sociální péče o osoby, které přežily holocaust
(šoa), a o další oběti nacistické perzekuce, oblast vzdělávání, výzkumu, připomínání
a památná místa. Společně stvrzujeme tuto Terezínskou deklaraci k osudu majetku obětí
holocaustu a souvisejícím otázkám

Terezínská
deklarace
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• uznávajíce nedozírné škody, jež utrpěli
jednotlivci i židovské obce v důsledku proti-
právního zabavování majetku v době holo-
caustu,
• uvědomujíce si význam restitucí či
náhrady za konfiskace v souvislosti s holo-
caustem v době druhé světové války a po
jejím ukončení,
• uvědomujíce si význam navrácení obec-
ního nemovitého majetku a nemovitého
majetku spjatého s náboženskými obřady pro
obnovu a podporu života židovských obcí,
zajištění jeho budoucnosti, zabezpečení so-
ciálních potřeb lidí, kteří přežili holocaust,
a podporu uchování židovského kulturního
dědictví,

1. vyzýváme, aby v případech, kdy toho
dosud nebylo účinně dosaženo, bylo vyvi-
nuto veškeré úsilí k zajištění restituce býva-
lého židovského obecního majetku i majetku
spjatého s náboženskými obřady, a to buď
formou věcné restituce, nebo případnou
náhradou, a
2. považujeme za důležité v případech, kdy
toho dosud nebylo účinně dosaženo, řešit
nároky na soukromý majetek obětí holocau-
stu v souvislosti s nemovitým majetkem
bývalých vlastníků, dědiců nebo právních
nástupců, buď formou věcné restituce, nebo
případnou náhradou, a to spravedlivě, kom-
plexně, nediskriminačně a formou urychle-
ného procesu. Tento proces by měl být jed-
noduchý, přístupný, transparentní, pro
jedince uplatňujícího nárok by neměl být
nákladný ani zatěžující, měl by být v sou-
ladu s příslušným vnitrostátním právem
a předpisy a také s mezinárodními závazky.
V této oblasti bereme na vědomí další pozi-
tivní právní předpisy.
3. Konstatujeme, že v některých zemích
by majetek, který nemá dědice, mohl
sloužit jako základ pro řešení hmotných
potřeb lidí, kteří přežili holocaust a jsou
v nouzi, a pro zajištění soustavného
vzdělávání o holocaustu, jeho příčinách
a důsledcích.
4. Doporučujeme, aby v případech, kdy se
tak dosud nestalo, země účastnící se praž-
ské konference zvážily zavedení vnitrostát-
ních programů, které by řešily problém
nemovitého majetku zkonfiskovaného
nacisty a jejich kolaboranty. Pokud a až
bude českou vládou zřízen Evropský insti-
tut odkazu šoa v Terezíně, tento ústav pod-
poří úsilí na mezivládní úrovni směřující
k vypracování nezávazných pokynů
a osvědčených postupů pro restituce
a náhrady v souvislosti s protiprávním
zabavením nemovitostí, a to u příležitosti
ročního výročí konání pražské konference,
nejpozději do 30. června 2010, s náležitým
zřetelem k příslušným vnitrostátním záko-
nům a předpisům a mezinárodním smlou-
vám a s ohledem na další pozitivní právní
předpisy v této oblasti.

Židovské hřbitovy
a pohřebiště
• Uvědomujíce si, že hromadné ničení
páchané v době holocaustu zpřetrhalo
kontinuitu staletí života židovského národa
a že v jeho průběhu byly vyhlazeny tisíce
židovských obcí v mnoha oblastech Evropy,
v důsledku čehož hroby a hřbitovy celých
generací židovských rodin a obcí nikdo
nenavštěvuje, a
• vědomi si skutečnosti, že v důsledku geno-
cidy židovského národa spočívají ostatky sto-
vek tisíců zavražděných židovských obětí
v neoznačených masových hrobech roztrou-
šených po celém území střední a východní
Evropy,

1. vyzýváme vládní orgány a obce a také
občanskou společnost i příslušné instituce,
aby zajistily identifikaci a ochranu těchto
masových hrobů, označení a uchovávání
židovských hřbitovů a jejich ochranu před
znesvěcením, a pokud to umožní vnitrostátní
předpisy, aby zvážily možnost prohlásit je za
národní památky.

Umělecká díla zkonfiskovaná
nacisty
• Uvědomujíce si, že umělecké a kulturní
statky obětí holocaustu a jiných oběti nacis-
tické perzekuce byly zkonfiskovány nacisty
a jejich kolaboranty, a to různými prostředky
včetně krádeže, donucování, konfiskace na
základě vzdání se vlastnického práva, nuce-
ného prodeje a prodeje pod nátlakem v době
holocaustu v letech 1933–1945 a v bezpro-
středním důsledku holocaustu a
• připomínajíce zásady Washingtonské
konference k problematice uměleckých děl
zkonfiskovaných nacisty ve znění schvále-
ném na Washingtonské konferenci z roku
1998, které uvádějí výčet dobrovolných
závazků pro vlády založených na morální
zásadě, že umělecká díla a kulturní statky
zkonfiskované nacisty obětem holocaustu by
těmto obětem nebo jejich dědicům měly být
vráceny v souladu s vnitrostátními zákony
a předpisy a také mezinárodními závazky,
aby bylo dosaženo poctivých a spravedli-
vých řešení,

1. znovu potvrzujeme naši podporu zása-
dám Washingtonské konference k problema-
tice uměleckých děl zkonfiskovaných
nacisty a vyzýváme všechny strany, včetně
veřejných a soukromých institucí a jednot-
livců, aby je také uplatňovaly;
2. vědomi si zejména toho, že restituci nelze
provést bez znalosti případných uloupených
uměleckých děl a kulturních statků, zdůraz-
ňujeme význam, který má pro všechny
zúčastněné strany pokračování v intenziv-
ním systematickém zkoumání původu děl ve
veřejných i soukromých archivech a podpora
tohoto zkoumání, s náležitým zřetelem
k právním předpisům, a ve vhodných přípa-

dech umístění výsledků tohoto výzkumu
včetně průběžných aktualizací na internet,
s náležitým zřetelem k pravidlům a předpi-
sům upravujícím ochranu osobních údajů.
Pokud tak dosud nebylo učiněno, doporuču-
jeme také zavedení mechanismů, které by
byly nápomocny osobám uplatňujícím své
nároky a jiným subjektům v jejich úsilí,
3. se zřetelem k zásadám Washingtonské
konference k problematice uměleckých děl
zkonfiskovaných nacisty a s ohledem na
zkušenosti získané od konání Washington-
ské konference vyzýváme všechny zúčast-
něné strany, aby zajistily, aby jejich právní
systémy nebo alternativní procesy při
zohlednění odlišných právních tradic
umožnily spravedlivá a poctivá řešení ve
věci uměleckých děl zkonfiskovaných
nacisty a aby nároky na zpětné získání
těchto zkonfiskovaných uměleckých děl
byly řešeny rychle a na základě souvisejí-
cích faktů a skutkové podstaty nároků
a všech příslušných dokumentů předlože-
ných všemi stranami. Vlády by měly při
uplatňování různých právních ustanovení
vzít v úvahu všechny související problémy,
které by mohly bránit restitucím umělec-
kých děl a kulturních statků, aby tak docí-
lily spravedlivých a poctivých řešení,
a také by měly využít možnosti alternativ-
ních řešení sporů, pokud je platné právo
připouští.

Judaika a židovské kulturní
statky
• Uvědomujíce si, že holocaust měl také
za následek masové plenění judaik a židov-
ských kulturních statků včetně posvátných
svitků, vybavení synagog, obřadních před-
mětů a knihoven, rukopisů, archivů a zá-
znamů židovských obcí, a
• vědomi si skutečnosti, že vyvraždění šesti
milionů Židů včetně celých obcí v době
holocaustu ve svém důsledku znamenalo, že
v případě velké části tohoto dědičného
majetku nebylo možné po druhé světové
válce vymáhat jeho vrácení, a
• uvědomujíce si naléhavou potřebu určit
způsoby, jak docílit spravedlivého a pocti-
vého řešení problému judaik a židovských
kulturních statků v případech, kdy původní
vlastníci nebo dědici bývalých původních
židovských vlastníků, jednotlivci nebo práv-
nické osoby nemohou být identifikováni,
a zároveň uznávajíce, že neexistuje žádný
univerzální vzor,

1. povzbuzujeme a podporujeme úsilí smě-
řující k identifikaci a katalogizaci těchto
položek, které lze najít v archivech, knihov-
nách, muzeích a jiných vládních i nevlád-
ních úložištích informací, k vrácení těchto
statků jejich původním zákonným vlastní-
kům a jiným příslušným jedincům nebo
institucím podle vnitrostátního práva,
a povzbuzujeme a podporujeme také úvahy

➤

➤
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o dobrovolné mezinárodní registraci svitků
Tóry a případných jiných předmětů judaik, a
2. podporujeme opatření, která zajistí jejich
ochranu, poskytnou vědeckým pracovní-
kům příslušné materiály a v případech, ve
kterých je to vhodné a možné z hlediska
uchování příslušných předmětů, zajistí
v případě potřeby navrácení posvátných
svitků a obřadních předmětů, které jsou
v současné době v rukou vlád, k opětnému
používání synagogami a usnadní volný oběh
a vystavování těchto judaik v mezinárodním
měřítku na základě vhodných a dohodnu-
tých řešení.

Archivní materiály
• Vzhledem k tomu, že přístup k archivním
dokumentům je pro osoby uplatňující nárok
i pro vědecké pracovníky základním zdro-
jem pro řešení otázek týkajících se vlastnic-
tví majetku obětí holocaustu a pro podporu
vzdělávání a výzkumu v otázkách holocau-
stu a jiných nacistických zločinů,
• uznávajíce zejména skutečnost, že
výzkumným pracovníkům a široké veřej-
nosti je k dispozici stále větší počet archivů,
o čemž svědčí dohoda, jíž bylo dosaženo ve
věci archivů Mezinárodní vyhledávací
služby (ITS) v německém Bad Arolsenu,
vítajíce navrácení archivů státům, z jejichž
území byly přesunuty v průběhu holocaustu
nebo jako přímý důsledek holocaustu,

1. vyzýváme vlády a jiné orgány, které
vedou příslušné archivy nebo na ně dohlížejí,
aby je v nejširším možném rozsahu zpřístup-
nily veřejnosti a výzkumným pracovníkům
v souladu se zásadami Mezinárodní archivní
rady, s náležitým zřetelem k vnitrostátním
předpisům, včetně ustanovení o ochraně sou-
kromí a osobních údajů, a zároveň vzaly
v úvahu zvláštní okolnosti dané dobou holo-
caustu a potřeby lidí, kteří přežili, a jejich
rodin, a to zejména v případech týkajících se
dokumentů vzniklých na základě nebo
z titulu nacistických předpisů a zákonů.

Zajištění sociálních potřeb
lidí, kteří přežili holocaust,
a dalších obětí nacistické
perzekuce
• Uvědomujíce si, že lidé, kteří přežili
holocaust, a ostatní oběti nacistické perze-
kuce včetně těch, kteří prožili hrůzy šoa jako
malé a bezbranné děti, utrpěli kvůli prožitým
mukám nebývalé fyzické a emocionální
trauma,
• uvědomujíce si, že vědecké studie doklá-
dají, že tyto zkušenosti mají často za následek
zhoršený zdravotní stav, a to zejména ve stáří,

1. konstatujeme, že lidé, kteří přežili holo-
caust, a další oběti nacistické perzekuce již
v současné době dosáhli pokročilého věku
a mají zvláštní zdravotní potřeby a potřeby

lékařské péče, a proto podporujeme a přiklá-
dáme prvořadý význam úsilí směřující v pří-
slušných zemích k řešení sociálních potřeb
nejzranitelnějších obětí nacistické perzekuce
staršího věku, například formou potravinové
pomoci, poskytování léků nebo domácí péče
podle potřeby a také cestou opatření, která
podpoří kontakt mezi generacemi a dají jim
možnost překonat jejich společenskou izo-
laci. Tyto kroky jim umožní žít v příštích
letech důstojně. Důrazně prosazujeme spolu-
práci v těchto otázkách.
2. dále konstatujeme, že několik zemí
uplatnilo širokou škálu tvůrčích mecha-
nismů za účelem poskytnutí pomoci lidem,
kteří přežili holocaust a jsou v nouzi, a dal-
ším obětem nacistické perzekuce; jedná se
například o pomoc formou zvláštních
penzí; dávek sociálního zabezpečení oso-
bám, které v příslušné zemi nemají trvalý
pobyt; zvláštních fondů; a využívání aktiv
z majetku, který nemá dědice. Vyzýváme
země, aby zvážily možnost těchto a jiných
alternativních kroků na vnitrostátní úrovni,
a dále je vybízíme k tomu, aby hledaly způ-
soby, jak reagovat na potřeby lidí, kteří pře-
žili holocaust.

Vzdělávání, výzkum,
připomínání a památná místa
• Uznávajíce význam vzdělávání o holo-
caustu a jiných nacistických zločinech
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Maskil_cervenec_2009.qxd  8.7.2009  15:03  Str. 29



a jejich připomínání jako neustálého zdroje
poučení pro celé lidstvo,
• uvědomujíce si mimořádný význam
Stockholmské deklarace z ledna 2000 týka-
jící se vzdělávání o holocaustu, připomínání
a výzkumu holocaustu,
• majíce na paměti, že Všeobecná deklarace
lidských práv byla do značné míry formulo-
vána v reakci na uvědomění si hrůz, které se
odehrály v době holocaustu, a dále se zřete-
lem k Úmluvě Organizace spojených národů
o zabránění a trestání zločinu genocidy, při-
pomínajíce krok Organizace spojených
národů a jiných mezinárodních a národních
orgánů zavádějící Mezinárodní den památky
obětí holocaustu,
• oceňujíce činnost organizace Task Force
for International Cooperation on Holocaust
Education, Remembrance and Research
(Pracovní skupiny pro mezinárodní spolu-
práci v oblasti vzdělávání o holocaustu,
výzkumu a připomínání holocaustu, ITF)
v době desátého výročí jejího založení
a vyzývajíce státy účastnící se pražské kon-
ference, aby s organizací Task Force těsně
spolupracovaly, a
• odmítajíce jakékoli popírání holocaustu
a bojujíce proti jeho trivializaci nebo bagate-
lizaci a zároveň vyzývajíce tvůrce veřejného
mínění, aby se postavili proti takovému
popírání, trivializaci nebo bagatelizaci,

1. důrazně vyzýváme všechny země, aby
podporovaly nebo zřídily každoroční pamá-
teční a vzpomínkové akce a aby zajistily
uchování památných míst a míst připomínají-
cích mučednickou smrt obětí. Považujeme za
důležité, aby se všichni jednotlivci a národy,
kteří se stali oběťmi nacistického režimu,
účastnili důstojné připomínky svých osudů,
2. vyzýváme všechny země, aby přednostně
zařadily výuku o holocaustu a jiných nacis-
tických zločinech do učebních osnov svých
systémů veřejného vzdělávání a aby
poskytly finanční prostředky na vzdělávání
učitelů a vytvoření nebo získání zdrojů
a materiálů potřebných pro takovou výuku;
3. pevně věříce, že mezinárodní právní
úprava lidských práv zohledňuje důležité
poučení z dějin a že chápání lidských práv je
nezbytně nutné k tomu, aby bylo možno čelit
a zabraňovat jakýmkoli formám rasové,
náboženské nebo etnické diskriminace
včetně antisemitismu a nepřátelských
postojů vůči Romům, přijímáme dnes záva-
zek, že výchovu o lidských právech zařa-
díme do učebních osnov našich vzdělávacích
systémů. Jednotlivé země mohou zvažovat
uplatnění široké škály dalších prostředků
k podpoře této výchovy, včetně případného
využití majetku bez dědiců;
4. vzhledem k tomu, že se blíží doba, kdy již
přímí svědci holocaustu mezi námi nebudou
a kdy místa bývalých nacistických koncent-
račních a vyhlazovacích táborů budou nejdů-
ležitějším a nepopiratelným důkazem tragé-

die holocaustu, význam a neporušený stav
těchto míst včetně jejich movitých i nemovi-
tých pozůstatků bude představovat důležitou
(prvořadou) hodnotu v souvislosti s veške-
rými opatřeními týkajícími se těchto míst
a získá pro naši civilizaci zvláštní (tím větší)
důležitost, zejména za účelem výchovy
budoucích generací. Vyzýváme proto
k široké podpoře veškerého úsilí vyvíjeného
na ochranu těchto míst, aby tyto pozůstatky
byly zachovány jako svědectví zločinů, které
zde byly spáchány, a sloužily jako připo-

mínka a varovné memento pro příští gene-
race, případně – v souladu s vnitrostátním
právem – aby byla zvážena možnost prohlá-
sit je za národní památku.

Budoucí opatření
• S ohledem na tyto cíle vítáme a oceňu-
jeme iniciativu české vlády zřídit v Terezíně
Evropský institut odkazu šoa (Terezínský
ústav), který by navázal na činnost pražské
konference a na Terezínskou deklaraci.
Institut bude sloužit jako dobrovolné fórum
pro jednotlivé země, organizace sdružující
občany, kteří přežili holocaust (šoa),
a nevládní organizace za účelem sledování
a ovlivňování vývoje v oblastech, kterých se
týká pražská konference a tato deklarace,
a za účelem vypracování a sdílení osvědče-
ných postupů a zásad. Bude působit v rámci
sítě jiných vnitrostátních, evropských
a mezinárodních institucí s cílem zamezit
duplicitě, například ve vztahu k činnostem
Task Force for International Cooperation on
Holocaust Education, Remembrance and
Research (ITF).
• Aby Ústav umožnil šíření informací,
bude zveřejňovat pravidelné zprávy o čin-
nostech týkajících se Terezínské deklarace.
Ústav vytvoří internetové stránky, které
usnadní sdílení informací, zejména v oblasti

původu uměleckých děl, nemovitého
majetku, potřeb sociální péče o osoby, které
přežily holocaust, judaik i vzdělávání
o holocaustu. Jako užitečnou službu pro
všechny uživatele bude Ústav vést a zasílat
seznamy internetových stránek provozova-
ných zúčastněnými státy, organizacemi sdru-
žujícími osoby, které přežily holocaust (šoa),
a nevládními organizacemi a zároveň zavede
internetovou stránku s přehledem interneto-
vých stránek týkajících se problematiky
holocaustu.

• Důrazně také vyzýváme země účastnící
se pražské konference, aby podporovaly
a šířily zásady Terezínské deklarace, a vyzý-
váme země, které jsou členy agentur, organi-
zací a jiných subjektů, jež se zabývají vzdě-
lávacími, kulturními a sociálními otázkami
v celosvětovém měřítku, aby pomohly šířit
informace o usneseních a zásadách týkají-
cích se oblastí, na které se vztahuje Terezín-
ská deklarace, a aby pomáhaly při jejich pro-
vádění. Úplnější popis koncepce české vlády
pro Terezínský ústav je k dispozici na inter-
netových stránkách pražské konference
a bude zveřejněn ve sborníku konference.

• • •
Albánie, Argentina, Austrálie, Belgie,
Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie,
Bulharsko, Černá Hora, Česká republika,
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
FYROM, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Izrael,
Kanada, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Turecko, Ukrajina, Spojené království,
Spojené státy, Uruguay, Svatý stolec
(pozorovatel), Srbsko (pozorovatel)
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Přibližně 700 bývalých obětí nacismu si
v roce 2003 podalo žádost o důchod za
práci v bývalých židovských ghettech u pří-
slušné německé sociální správy v Land-
shutu. Až na několik výjimek byly veškeré
žádosti pozastaveny až do projednání tří
ukázkových soudních sporů. Důvodem pro
odmítání českých žádostí byly platby
v rámci českého důchodového systému
vyplývající z držení osvědčení dle zákona
255/46. Počátkem roku 2009 nejvyšší so-
ciální soud v Kasselu rozhodl, že doba strá-
vená v ghettu, která se objevuje v zápočto-
vých listech jednotlivých žadatelů, nemůže
být důvodem pro zamítnutí žádosti. V kaž-
dém jednotlivém případě musí být zjištěno,
zdali daná osoba za dobu strávenou
v ghettu opravdu obdržela nějaký finanční
obnos. Pro české oběti z toho vyplývá, že
pouze ti žadatelé, kteří důchodový strop
zavedený v roce 1954 překročili a důchod
jím tudíž byl krácen, mají nyní možnost
důchod z Německa obdržet. Dle našich
odhadů se jedná zhruba o jednu třetinu čes-
kých žadatelů.

Desetiletým problémem německých
soudů bylo zkoumání otázky, co je odmě-
nou za práci v lágru, a co nikoliv. Nyní ale
soud v Kasselu v precedentním případu
rozhodl, že i jídlo je vlastně plat, z něhož
má člověk nárok na pozdější důchodové
zabezpečení. Senát problém upřesnil tak, že
jednorázové jídlo odměnou není, pokud ale
někdo dostával při práci najíst třikrát
denně, už se jedná prakticky o mzdu. Fakt,
že soudci nyní uznali jídlo za plat, může
uznání nároků na důchody značně usnadnit.

Například ghetto v Terezíně, v němž
zemřely tisíce lidí, fungovalo za války sku-
tečně z ekonomického pohledu jako určitá
samostatná jednotka, dokonce s vlastní
„ghettobankou“. Vězni běžně pracovali
v různých profesích, a měli by tedy dostá-
vat i poměrnou část německého důchodu.

U oprávněných žadatelů dojde pravdě-
podobně počátkem letošního srpna k pře-
zkoumání jejich žádostí. Prvním krokem
sociální správy v Landshutu bude zjištění
u České správy sociálního zabezpečení,
zdali důchod byl či nebyl krácen a zdali
žadatel obdržel či neobdržel v rámci starob-
ního důchodu finanční částku vyplývající
z osvědčení dle zákona 255/46. Následovat
bude zkoumání skutkových podstat, zdali

práce byla vykonána v „uznaném“ ghettu,
zdali počátek práce byl dobrovolný a zdali
žadatelé dostávali za práci nějakou
odměnu. V této souvislosti poukazujeme na
nejnovější rozhodnutí nejvyššího sociál-
ního soudu v Kasselu z letošního roku,
který zmírnil dosavadní kritéria na
„odměnu“ a „dobrovolnost“.

Dalším problémem, se kterým se čeští
žadatelé budou potýkat, je otázka data, od
kterého budou uznány náhradní doby. Čeští
žadatelé na základě našeho poradenství vypl-
ňovali v dotaznících datum 16. 3. 1939 coby
počátek omezení na svobodě. Podle našich
informací však příslušná německá sociální
správa uznává coby počátek omezení na svo-

bodě až okamžik, kdy museli žadatelé nosit
židovskou hvězdu. To bude pravděpodobně
předmětem dalšího soudního sporu.

Pokud bude ve výsledku uznán počátek
omezení na svobodě k datu 16. 3. 1939,
splní většina žadatelů z Česka povinnou
minimální dobu sociálního pojištění, která
činí 5 let. V takovém případě by přiznaný
důchod byl vyplacen zpětně od roku 1997.
Pokud bude coby počátek omezení na svo-
bodě uznán okamžik povinného nošení
židovské hvězdy (v roce 1941), doba pěti
let nebude splněna a žadatelé by tak dostali
důchod vyplacený zpětně od roku 2002
(podepsání česko-německé dohody o so-
ciálním pojištění).

Informace
o Anerkennungsleistung

Na základě celosvětově neuspokojivé si-
tuace ohledně Ghetto Rente schválila ně-
mecká strana v roce 2008 tzv. Richtlinie zur

Anerkennunsleistung. Žadatelé, kterým by-
ly žádosti o Ghetto Rente definitivně zamít-
nuty, mohou díky tomuto nařízení obdržet
jednorázovou platbu ve výši 2000 eur. Jeli-
kož byly tehdy takřka všechny české žádos-
ti pozastaveny, podařilo se nám vyjednat
výjimku, na základě které mohou čeští ža-
datelé obdržet dávku Anerkennungsleis-
tung i bez definitivního odmítnutí žádosti.
Dle našich dosavadních informací si žádost
o Anerkennungsleistung podalo 469 obětí
s České republiky, přičemž cca 1/3 poža-
davků již byla splněna a dávky byly vypla-
ceny. Podle vyjádření BADV v Bonnu ma-
jí být všechny české žádosti vyplaceny do
poloviny letošního července, přičemž k za-

mítnutí žádosti o Anerken-
nungsleistung dochází v pří-
padě neuznání ghetta, dále
pak žádosti, kde žadatel uvedl
práci pouze jako nucenou,
k zamítnutí dochází i z důvo-
du nízkého věku žadatele
v době pobytu v ghettu.

Výše zmíněné rozhodnutí
nejvyššího sociálního soudu
v Kasselu, které zvyšuje
naděje českých žadatelů na
přiznání Ghetto Rente, má být
v písemné podobě doručeno
na příslušnou sociální správu
do Landshutu v červnu či

v červenci letošního roku. V ten okamžik
by ovšem přestala platit výše uvedená
výjimka ohledně vyplácení dávky Anerken-
nungsleistung. Proto doufáme, že Anerken-
nungsleistung bude českým obětem vypla-
cena ještě před doručením písemného
rozhodnutí soudu.

Kvůli neslučitelnosti přiznání Ghetto
Rente a Anerkennungsleistung zároveň
může dojít nutnosti vrátit Anerkennunsleis-
tung v případě přiznání německého
důchodu. Na základě informací ze sociální
správy v Landshutu a BADV v Bonnu se
ovšem zdá, že takováto zpětná úhrada bude
z právního hlediska neproveditelná, nic-
méně i s eventualitou vrácení Anerkennugs-
leistung je potřeba počítat.

Je ovšem smutnou skutečností, že Židů,
kteří přežili holocaust, každým dnem ubývá
a žádosti by se tedy měly vyřizovat co nej-
rychleji.

◗ Martin Thiel, Česká rada pro oběti nacismu

Kontaktní adresa: Marie Janoušková, M. A., Živá paměť, o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224
872 750, fax: 224 872 720 (po–pá 9–12 h, 13–16 h), e-mail: janouskova@zivapamet.cz, www.zivapamet.cz

Reálná naděje na odstranění další válečné křivdy

Bude odškodněna práce
v židovských ghettech?
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➤
Ladislav Michálek (nar. 1937) patří do okruhu „něžných barbarů“

soustředěných od konce padesátých let kolem spisovatele Bohu-
mila Hrabala a jeho Hráze věčnosti, jak sám nazval zadní trakt dnes
již neexistujícího domu č. 24 v ulici Na hrázi v Praze-Libni, kde do
70. let 20. století bydlel. S Hrabalem Michálka seznámil jeho přítel
a kolega nástrojař z podniku ČKD Trakce, grafik Vladimír Boudník.
V té době Ladislav Michálek fotografoval postupně měnící se Libeň
a mezi „objekty“ svého tvůrčího zájmu zahrnul jak spisovatele Hra-
bala, tak grafika Boudníka i další osobnosti tehdejší neoficiální kul-
tury pohybující se v Boudníkově či Hrabalově blízkosti. Svým apa-
rátem zachytil i některé dějinné události, zejména roku 1968 a 1969,
byť způsobem spíše subjektivním než reportérským.

Atmosférou hrabalovských povídek prodchnutá (a v naprosté vět-
šině dnes již zmizelá) zákoutí, uličky, hospody, domy, dvorky či dílny
staré Libně, z ustupujících vod Vltavy vyplavené vraky či postupně
zanikající reklamní nápisy na štítech a fasádách libeňských domů
tvoří jeden tématicky ucelený soubor Michálkových fotografických
obrazů. Jejich pestrost a dynamiku autor zvýrazňuje přecházením od
velkých celků až po detaily architektonických prvků či oprýskaných
zdí. A jestliže Vladimír Boudník demonstroval kdysi svůj náhled na
absolutní umění pomocí prázdných rámů zavěšených přímo na naru-
šené venkovní domovní fasády, Ladislav Michálek tyto teorie reali-
zuje a vymezuje na fasádách nalezené obrazce a struktury šachtou či
hledáčkem svého fotoaparátu a zachycuje je trvale na políčka nega-
tivu. Boudníkem založený a prosazovaný umělecký směr explozio-
nalismus pak nachází vrchol v Michálkových snímcích libeňských
demolic včetně zbourání Hrabalovy Hráze věčnosti v r. 1988.

Michálek dobře chápe, že základním tvůrčím nástrojem fotografa
je světlo a fotoaparát mu často slouží jen jako technický prostředek.
Se světlem pracuje brilantně, fotí-li v terénu, na správné světlo si
počká nebo za ním chodí a pronásleduje ho. Fotografuje-li v inte-

riéru, užívá světlo úsporně, o to však účelněji. To vyniká zejména
u portrétů Vladimíra Boudníka, tvořícího často dlouho do noci. Zdro-
jem světla se pak Michálkovi stává Boudníkova pracovní lampa (ale

„Já mám úplně prasečí radost, že se mi
povedlo to, o čem Hrabal i Kolář tvrdili, že
to není možné – dělat dvě profese najed-
nou,“ řekl mi jednou Vladimír Boudník,
když po řadě pokusů o prosazení explozi-
onalismu konečně přišlo jakési uznání
a jeho grafická tvorba, dělaná vskutku
jako „na koleně“, počala pronikat do
výstavních síní a ovlivňovat řadu jiných,
technicky mnohem lépe zařízených
umělců. Vždyť on neměl nikdy k dispozici
pořádný ateliér ani profesionální tiskařský
lis, všechny ty satinýrky, na kterých
„vyjel“ své ohromné dílo, si prakticky
vyrobil sám a většinu těch stovek až tisíců
grafických listů vytiskl po nocích nebo
o nedělích, protože 48 i více hodin týdně
pracoval v Aerovce (tehdy již součásti
ČKD Praha) jako dělník.

Podobně by se nad svým fotografickým
dílem mohl radovat i Ladislav Michálek,
který také všechny své rozsáhlé obrazové
cykly vytvořil při běžném civilním zaměst-
nání. Ani on neměl nějaké zvláštní technické
vybavení, používal pouze zde běžně
dostupné fotoaparáty typu Praktisix (později
Pentakonsix) a fotokomoru v koupelně či
v jiných improvizovaných prostorách
s vypůjčeným zvětšovákem. Pouze občas se
mu podařilo pracovat ve slušněji vybave-
ných temných komorách, např. když foto-
kroužek, kterého byl členem, „zdědil“
komoru po zrušeném závodním fotografovi
Aerovky, nebo v zařízení bývalého „Prvního
českého klubu fotografů – amatérů“ v Neká-
zance, založeném již v roce 1889 a od pade-
sátých let minulého století nesoucí název
„Fotoklub ČKD Praha“.

Zřejmě není nutno předem získat kom-
pletní dokonalé vybavení a pak teprve tápat
a hledat, jak ho využít. Rozhodující je spíše
jakási síla, nutkání, které opravdové tvůrce
někam tlačí a ždímá z nich to důležité
poznání, které by chtěli nějak zhmotnit
a předat je dál. Velkou a důležitou roli zde
hraje osud – tedy souhrn náhod, který ten
osud tvoří.

Pro Ladislava Michálka, stejně jako pro
mne, náhoda, že jsme po vojně nemohli
nastoupit do vyhlédnutého zaměstnání, ale
byli jsme pracovním úřadem vrženi do náboru
ČKD Praha, byla osudová. Seznámení s Vla-
dimírem Boudníkem, který tam též pracoval,
a jeho výtvarnou tvorbou podstatným způso-
bem ovlivnilo naši životní orientaci i celkový
náhled na svět. Kdo Boudníka důkladněji
osobně poznal, musel jím být poznamenán.
A od něho byl jen krůček k Bohumilu Hraba-
lovi, tehdy ještě neznámému spisovateli, se
kterým nás Vladimír záhy seznámil.

Červenec/Srpen 2009

Fotografické periférie
Ladislava Michálka

Na Hrabalově „Hrázi věčnosti“, dvorek domu č. 24 v Libni v ulici Na hrázi. Za
okny dvorního traktu žil od 50. do 70. let 20. stol. Bohumil Hrabal. Zbořeno
v roce 1988 (snímek z roku 1987).

Pro letošní sezónu připravilo Občanské sdružení Pro Photo rozsáhlou profilovou výstavu českého fotografa
Ladislava Michálka, kterou je možné shlédnout ve Velké synagoze v Plzni do 30. 10. 2009.

➤

Fotograf Ladislav Michálek
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Co mohl mladý začínající fotograf
Michálek dělat? Takové osobnosti prostě
musel svým objektivem zaznamenat, opak
by byl neodpustitelný. Zvláště Vladimír
Boudník, náš skutečný kamarád, potřebo-
val občas snímek grafiky pro reprodukci do
katalogu, takže Michálek ho pak fotografo-
val i jak zatírá desku pro tisk, jak tiskne,
žije či chodí na ryby. Dokonce za svoji
sérii snímků „Grafik Vladimír Boudník“
získal v roce 1966 druhou cenu v soutěži
vypsanou redakcí vysočanských novin
Kovák ČKD.

Přestože Ladislav Michálek není fotore-
portérem v pravém slova smyslu a na své
záběry potřebuje čas, promyšlenou kompo-
zici i vhodné osvětlení, povedlo se mu sku-
tečně skvěle zachytit Vladimíra při práci
i odpočinku a zvláště pak na snímcích vznik-
lých expozicí dvou negativů přiblížit i cha-
rakter Boudníkovy práce a jeho zaujetí pro
strukturální asociaci.

S Bohumilem Hrabalem to bylo trochu
jinak. Kromě běžných portrétů, vzniklých
jakoby samovolně při nahodilých setkáních
v Kersku či jinde, si pan spisovatel Michálka
jako fotografa někdy přímo objednal, když
potřeboval realizovat nějaký svůj záměr,
jindy zase použil již hotových snímků jako
ilustrace do svých textů, povětšině samizda-
tově vydávaných v době, kdy byl v nemilosti
a nemohl veřejně publikovat. (Výjimku snad
tvoří pouze kniha Kluby poezie vydaná Mla-
dou frontou v roce 1981 – její název je odvo-
zen z Michálkovy fotografie z Libně; tu však
mezi jinými bohužel nereprodukovali.) Hra-
bal se nechal také vyprovokovat, když uvi-
děl Michálkův seriál fotografií náhrobku
Franze Kafky. Napsal k nim text ADAGIO
LAMENTOSO, Michálek soubor dvacetkrát
nazvětšoval, šoupli to do desek a bibliofilská
pocta PAMÁTCE FRANZE KAFKY byla
hotová. Takových různorodých souborů
s originálními fotografiemi a nějakým tex-

tem vydal Ladislav Michálek v nákladu vždy
tak 5, 10 až 20 kusů několik. Podobně jako
Boudník rozdával své grafiky – i on rozdal
podstatnou část svých snímků.

Namířil svůj fotoaparát i na výtvarníka
Josefa Hampla a další osoby ze své blízkosti,
ale pravděpodobně nejvíce své energie věno-
val zachycení proměnlivých stavů mezníků
naší historie. Tak dokumentoval mizející
Libeň, zaniklý ústavní hřbitov v Bohnicích,
řadu židovských, vojenských i jiných hřbi-
tovů po celých Čechách. Prusko-rakouská
válka v roce 1866, její památníky, ty
kamenné zprávy z bojiště, ho přiměly nejen
k zaznamenání jejich výtvarné podoby, ale
také ke studiu a pátrání po průběhu tamních
bitev i osudech lidí, kteří jimi byli zasaženi –
což zpracoval nedávno do několika sou-
kromě vydaných knih. Je to obdivuhodné.
Těším se na jeho průřezovou a zatím největší
výstavu jeho díla v plzeňské Velké synagoze.

◗ Vladislav Merhaut

někdy i třeba jen zapálená sirka) a zdá se, že Michálek s aparátem při
hledání nejlepších úhlů pohledu a průsečíků světla a stínů postupně
obtančí jak lampu, tak Vladimíra Boudníka a dosahuje tím vysoce
esteticky a výtvarně a někdy až bizarně pojatých fotografických
obrazů. A Vladimír Boudník se nechává ochotně Michálkem fotogra-
fovat, často sám vytváří pózy či téměř gymnastické sestavy a symbi-
óza fotografa a modelu-objektu je dokonalá. Pozoruhodné jsou však
i civilní snímky Vladimíra Boudníka, v nichž Michálek zachytil

různé situace, nálady, pocity, všední i výjimečné okamžiky Boudní-
kova života. Podobně pozoruhodné, byť obsahově střízlivější, jsou
snímky spisovatele Bohumila Hrabala, jehož Michálek fotografoval
v rozsáhlém časovém úseku téměř třiceti let.

Po nešťastné smrti Vladimíra Boudníka na sklonku dramatického
roku 1968 a zřejmě i z rozčarování ze společenského i politického
vývoje se Michálek ve své tvorbě zaměřuje ještě niternějším směrem,
uchyluje se k ještě perifernějším tématům a od 70. let začíná
postupně – za pomoci a podpory své ženy Ireny – vytvářet monu-
mentální opusy, jimiž jsou rozsáhlé cykly fotografií desítek židov-
ských hřbitovů pořizované na území Čech a Moravy a v posledních
letech již zcela cíleně vytvářené cykly fotografií vojenských hřbitovů
a památníků vojákům padlých v prusko-rakouské válce v r. 1866.
I zde Michálek účinně pracuje se světlem a vytváří tak emocionálně
silné snímky, které mají i přes svůj původně dokumentární charakter
vysokou estetickou a výtvarnou hodnotu. Tvůrčím vrcholem Michál-
kovy funerální tématiky se stává cyklus fotografií náhrobku, resp.
hrobu spisovatele Franze Kafky na židovském hřbitově v Praze na
Olšanech, cyklus, který inspiroval Bohumila Hrabala k sepsání textu
Adaggio lamentoso a který společně v několika exemplářích vydali
jako samizdatovou bibliofilii se sérií originálních Michálkových
fotografií.

Ladislav Michálek se jako fotograf nikdy neprofesionalizoval.
Fotografie pro něho byla vždy způsobem zájmové tvůrčí realizace
stojící mimo jeho zaměstnání, což je sice možná jednou z příčin toho,
že jeho dílo zůstávalo stranou zájmu odborné i laické veřejnosti,
zároveň si však uchoval veškerou tvůrčí svobodu a osobitost, ve své
tvorbě zůstal důsledně mimo módní trendy a směry a vytvořil emo-
tivně i esteticky podmanivé dílo konkrétním obrazovým sdělením
bytostně svázané s dílem spisovatele Bohumila Hrabala i grafika
explozionalisty Vladimíra Boudníka.

Do kolekce uvedené poprvé v roce 2009 na výstavě ve Velké
synagoze v Plzni bylo z Michálkových negativů nově nazvětšováno
více než 200 fotografií zahrnujících práce z nejvýznamnějších auto-
rových tématických okruhů. Realizátoři chtějí výstavou vzdát poctu
nejen všem (tedy i těm v tomto textu nejmenovaným) „něžným bar-
barům“, ale především výjimečnému fotografovi i člověku Ladislavu
Michálkovi.

◗ Radovan Kodera
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Praha, Václavské náměstí po vítězství nad SSSR na MS v hokeji, 1969
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Autorka není v slovesném umění žád-
ným nováčkem. Pomineme-li její dřívější
i současnou novinařinu či publicistiku, za
připomenutí stojí především dva zdařilé
a čtenářsky úspěšné překlady z němčiny
(spolu se synem Pavlem). Byla to kniha
zesnulého předsedy Ústřední rady Židů
v Německu Paula Spiegela Was ist ko-
scher?, česky s ještě výstižnějším názvem
Kdo jsou Židé? (nakladatelství Barrister &
Principal, Brno 2007), představující živě
a poutavě psaného průvodce po židovském
světě zvyků, tradic, náboženství a tragédií,
určeného především Nežidům. A za ní
s ročním odstupem následoval překlad dal-
šího díla téhož autora Wieder zu Hause
(Opět doma, nakladatelství Cesta, Brno
2008) o kontroverzním návratu Židů do
poválečného Německa a o vyrovnání se
Němců s minulostí.

Nyní, ve zralém věku, se autorka
„dopustila“ své literární prvotiny a vydala
se cestou osobních vzpomínek. Memoá-
rový žánr je záludný, nabízí snadnost pří-
běhu, který už se stal, jen ho převyprávět.
Ale zároveň hrozí pastí malého odstupu,
nekritičnosti k sobě i okolí. Při pročítání
knihy mne mimoděk napadl jiný prosla-
vený titul – Takoví jsme byli (Barbra Stre-
isandová a Robert Redford ve snímku Syd-
ney Pollacka z roku 1973). Tam i zde čisté,
mnohdy naivní ideály, vedoucí do slepé
uličky, jejíž bezvýchodnost je rozeznána
pozdě nebo vůbec. Ale pojďme popořádku.
Kniha spíše než souvislé memoáry před-
stavuje volně spjaté čtyři dějové příběhy.
Vyvěrají z nich trojklanné kořeny autor-
čina původu – český, německý a židovský.
Předně je zde samozřejmě autorčin „živo-
topis“ od předválečného dětství, přes slo-

žitou skutečnost života za okupace ve
svého druhu poloilegalitě, poválečnou
cestu studiem, manželstvím i kariérou, až
po současnost, přijímanou nejednoznačně.

Dále se před čtenářem rozvíjí souběžný
osud rakouské větve širšího rodového
klanu. Třetí dějovou linku tvoří rozhovor
autorky s člověkem, jenž hrál důležitou
roli v jejím životě, citově i hodnotově. Je
to příběh studijního kolegy, významného
zemědělského odborníka, funkcionáře
i politika předlistopadové éry. A to vše
sklenuje a je provázáno životním postojem
autorky k otázkám sociálním, společen-
ským i politickým od útlého mládí, přes
desetiletí socialistické společnosti až
k dnešním porevolučním zkušenostem.

Osobně za nejzajímavější a nejčtivější
považuji kapitolu o „souběžném životě
v Rakousku“, historii vyprávěnou převážně
v „ich“ formě vzdálenou sestřenicí Helgou.
A to nejen pro její autentičnost, ale i jako
svědectví bizarností, jež sebou povětšinu
tragické válečné osudy někdy přinášely –
viz líčení „árijského“ bratra, důstojníka
Wehrmachtu, jenž si přichází pro svoji
„židovskou“ sestru, aby se s ní promenoval
po vídeňských ulicích, samozřejmě bez
hvězdy na šatech…, a řada dalších. Naopak
asi nejvíce otázek může vzbudit popis
a postoj ke stěžejním otázkám společen-
ského dění v uplynulém půlstoletí. Stu-
dium na vysoké škole spolu s dělnickými
kádry, politické procesy, kolektivizace
zemědělství viděná notně zblízka, rok
1968, Charta 77, okénka filmu se střídají
rychle a někdy je střih hodně nečekaný.
„Demokracii potřebuje vždy jen ten, kdo
už získal plný hrnec a střechu nad hlavou“
– tady vyvěrá autorčino přesvědčení o soci-
álním přístupu opravdu silně a asi u řady
čtenářů vyvolá polemický nesouhlas. Nic-
méně takoví jsme skutečně byli, alespoň
mnozí z nás pamětníků. Vzít knihu do ruky
a začít se s autorkou třeba jen v duchu váš-
nivě přít, může být hodnotou samo o sobě.
Zkuste to! 

Knihu lze koupit v některých brněn-
ských knihkupectvích a v Praze např.
v prodejně NEOLUXOR na Václavském
náměstí za 219 Kč nebo objednat na
dobírku na eva.dobsikova@seznam.cz,
případně paveldo1@seznam.cz. Pěkné
počtení.

◗ Petr Weber

Eva Dobšíková

Naše doba a my v ní

Kar lovarská ž idovská obec zve všechny přáte le  na 

Šabat Pinchas – komorní šabatové setkání, které se koná dne

11. července 2009
Setkání je určeno mladým Židům, kteří chtějí obnovit, utužit či navázat kontakty se Židy

z jiných koutů ČR. Na programu jsou společná šabatová jídla, b-hoslužby, studium 
a procházka Karlovými Vary v poslední den MFF.

Ubytování je zajištěno na židovské obci (spacák a karimatka), strava a ubytování zdarma. Dopravu si zajišťují a hradí
účastníci sami a jejich počet je z technických důvodů omezen. Žádáme vás proto o vaši brzkou odpověď. Těšíme se na vás!

POZVÁNÍ DO KARLOVÝCH VARŮ

Kontakty: Pinchas (Petr) Rubin – šames ŽO KV, tel. 607 263 217, Reuven Grosz – grosz2@012.net.il
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DSP HAGIBOR K u l t u r n í  p r o g r a m
Č e r v e n e c / S r p e n  2 0 0 9
středa 1. 7. v 14.30 h Koncertní sál – Oldřich Pražan, vernisáž výstavy

obrazů 

středa 22. 7. v 14.30 h Koncertní sál – „Léčení a samoléčba pomocí barev“,
beseda s MUDr. Janou Krupkovou-Krausovou

středa 12. 8. v 15.00 h Kavárna Miriam – „O židovství v Izraeli“, beseda
s Davidem Peterem, studentem rabínského učení
z ješivy Merkaz Harav v Jeruzalémě

pondělí 31. 8. v 15.30 h Koncertní sál – koncertní odpoledne, hrají žáci
Gymnázia Jana Nerudy, klavírní doprovod doc. Věra
Langerová

Výstavy: grafika Karly Ryvolové, Židovské Město pražské 1870–1914, grafiky dětí z Dílny manželů
Elšíkových, obrazy Jany Pivoňkové, Přátelé člověka – nová expozice fotografií Jana Šimečka

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

PROHLÍDKY
SYNAGOGY:

synagoga je otevřena pro
veřejnost ve středu

8. července a 5. srpna
2009 od 13 do 17 hodin,

vstupné dobrovolné

ZMĚNA OTEVÍRACÍCH
HODIN KANCELÁŘE

ŽOL:
Kancelář ŽOL je otevřená
od pondělí do čtvrtka od

8.30 do 12 hodin. Ve
dnech 1.–3. 7. 2009
a 22.–31. 7. 2009 je

kancelář ŽOL zavřená.
Z důvodu čerpání

dovolených doporučujeme
návštěvu si předem

domluvit na 
tel.: 602 763 020 

nebo 485 103 340.

KAVÁRNA:
Další kavárna se koná ve
středu 15. července 2009 

od 14 h.

BOHOSLUŽBY: 
11. 7. 2009 v 10.30 h –

Šachrit s kantorem
Michalem Forštem

21. 8. 2009 v 17.30 h –
Kabalat šabat s kantorem

Michalem Forštem

I N T E N Z I V N Í  K U R Z  H E B R E J Š T I N Y
Nabízíme prázdninový intenzivní kurz hebrejštiny, který povede

zkušená profesorka Ulpanu z Izraele. Kurz se bude konat v srpnu v prosto-

rách Židovské obce v Praze (Maiselova 18). Výuka (kurz) bude rozdělena na

začátečníky a pokročilé studenty podle počtu přihlášených zájemců. Cena

kurzu bude stanovena podle počtu přihlášených osob.

Předpokládaná výuka v srpnu: pondělí – středa od 17 do 20.15 h 

začátečníci, úterý – čtvrtek od 17 do 20.15 h pokročilí.

Př ih lás i t  se  můžete na e-mai lu :

dagmar.daja@seznam.cz,  nebo na te l :  723 389 407.
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milovníci kvalitní 
FOTOGRAFIE

Otevřeli jsme pro Vás nový digitální 
minilab v centru Prahy ve Valentínské ulici 

s nejvyšší kvalitou fotografie.

Ochotný personál s mnohaletými zkušenostmi 
vám splní všechna vaše 

fotografická přání

Profesionální úroveň služeb a příznivé ceny

SLEVA 21%
na služby minilabu

SLEVA 5%
na nákup fotografického materiálu

 Valentinská 10, 110 00 Praha 1
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Vlastní deník je doplněn krátkou
úvodní kapitolou s názvem „Život před
transportem“ a kapitolou závěrečnou
„…a po válce“.

Eva Roubíčková, rozená Mändlová, se
narodila v roce 1921 v Žatci do německy
mluvící židovské rodiny. Tatínek učil na
klasickém gymnáziu řečtinu a latinu,
maminka byla v domácnosti, s rodinou
dále žila i babička z matčiny strany a také
matčin bratr. Jakožto jediné dítě i vnouče
byla Eva podle svých vlastních slov
velmi hýčkaným dítětem, prožila nád-
herné dětství i mládí.

Ačkoliv se Eva ještě před válkou
zasnoubila se svým budoucím man-
želem – Richardem Roubíčkem, již na
začátku války byli odloučeni. Richardovi
se podařilo včas odjet do Anglie. Těsně
před transportem byl shodou okolností od
rodiny odloučen také tatínek, který se
právě léčil v sanatoriu. Do transportu
tedy nastupuje Eva pouze s maminkou
a strýčkem.

Deník začíná 10. prosince 1941,
v den, kdy přišlo předvolání do trans-
portu, čtyři dny před nástupem do Veletržního paláce a týden před
odjezdem do Terezína. Vzhledem k tomu, že se jedná o deník, dočí-
táme se mnoho zajímavých detailů, které by pravděpodobně

v memoárech chyběly, neboť by s odstu-
pem času mohly být považovány za
nepodstatné. Zajímavé je také sledovat,
jak se vyvíjejí autorčiny vztahy s ostat-
ními i celkový pohled na situaci. Počá-
teční záznamy prozrazují, že jejich
autorka je v podstatě optimistického za-
ložení a dokáže se s těžkou situací
v celku dobře vyrovnat – deník obsahuje
řadu poznámek typu: „je tu docela
pěkná umývárna se studenou vodou“,
„děvčata jsou milá“, „vlastně jsem si to
všechno představovala ještě horší“.
Koncem prosince se můžeme dočíst:
„Snášíme se dost dobře, oproti jiným
pokojům je to zde ideální… Jsme zde
nakonec trochu klidnější než v Praze,
kde jsme v poslední době ze strachu žily
jen napůl. To vše je teď za námi. Co se
nám ještě může stát?“ Postupně se však
mnohem častěji dočítáme o nejrůzněj-
ších zklamáních. Zdá se, že mnohem
více než vnější nepříznivé okolnosti –
zima, nedostatek jídla, prostoru, hygi-
eny, zdravotní problémy – trápí autorku
deníku to, jak se pod vlivem těchto pod-

mínek proměňují lidé a mezilidské vztahy. Tak například 7. dubna
1942 si zapisuje: „Nevím, jak to dělají, ale vidím, že většina lidí si
zde může přece nějakým způsobem leccos zaopatřit. Je hrozně
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IX. ročník festivalu Týden židovské kul-
tury proběhne ve dnech 2.–8. srpna
v Šachově synagoze, Kině Svět a v prosto-
rách holešovského zámku. Všechny akce
festivalu včetně filmové projekce v kině
Svět jsou zdarma.
Možnost ubytování v tělocvičně Soko-
lovny za symbolický poplatek.

NEDĚLE 2. 8.
13.00 Rut – vystoupení taneční skupiny z Prostějova,

nám. Dr. Edvarda Beneše
14.30 Slavnostní zahájení Týdne židovské kultury za

účasti významných osobností
16.30 Vernisáž výstavy Romana Šafránka, Městská

galerie Holešov
18.00 Holešovský komorní orchestr, Holešovský

zámek – Sala Terrena
20.30 Romeo, Julie a tma – Drive Club

PONDĚLÍ 3. 8.
16.00 Výstava Gymnázia Holešov, Obřadní síň

u židovského hřbitova
17.30 Besedování s PhDr. Leo Pavlátem, Šachova

synagoga.
19.00 Avrix (Holešov), Šachova synagoga
21.00 Legenda o živých mrtvých – TV film (1971),

Šachova synagoga: Německý důstojník Wehr-
machtu major Lenc bojuje se svou ctí a povin-
ností německého vojáka a na straně druhé se
svým svědomím. Rozhoduje se pro své svědomí.

Režie: Petr Tuček, hrají: Jiří Dušek, Ladislav
Večeřa, Josef Šebek a další.

22.00 Boxer a smrt – film (1962), Šachova synagoga:
Tragický příběh jednotlivce, jehož jedinou šancí
na záchranu života je přijmout pravidla boxer-
ského zápasu s velitelem koncentračního tábora.
Režie: Peter Solan, hrají: Štefan Kvietik,Valen-
tina Thielová, Józef Kondrat, Gerhard Rachold.

ÚTERÝ 4. 8.
16.00 Tryzna za umučené holešovské židy, Šachova

synagoga
17.30 Besedování s rabínem Efraimem K. Sidonem,

Šachova synagoga
19.00 Beseda a autogramiáda s Ivanem Klímou,

Šachova synagoga
21.00 Legenda o živých mrtvých – TV film (1971),

Šachova synagoga
22.00 Holocaust – dokument (Španělsko 2006),

Šachova synagoga: Když se Adolf Hitler v roce
1933 stal říšským kancléřem, nastalo to, co pol-
ský Žid Raphael Lemkin nazval „Genocidou“.

Tý d e n  ž i d o v s k é  k u l t u r y  p o d e v á t é :

Holešov,  2 .–8.  srpna 2009

Eva Roubíčková:

Terezínský deník
1941–45
Kniha, kterou vydalo nakladatelství P3K, má podtitul „Svědectví o životě a smrti v terezínském ghettu“. Mimořádnost
tohoto svědectví spočívá v tom, že se jedná o skutečný deník. Nikoliv tedy vzpomínky sepsané teprve po válce, ale deník. 
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smutné, že je zde možno všeho docílit
pouze podfukem, lží nebo krádeží. Podaří
se nám jednou ještě se včlenit do normál-
ního života? Budeme ještě jednou normál-
ními, slušnými lidmi? Nebudeme všichni
zločinci, až odsud vyjdeme?“

Kromě popisu všeobecně známých udá-
lostí, jako byla návštěva delegace Červe-
ného kříže nebo příjezd dětí z bialystoc-
kého ghetta, jsou zde popsána soukromá
dramata, týkající se Eviny rodiny a jejích
přátel: nemoci, uvěznění, první lásky,
nechtěná těhotenství, transporty… Sama
Eva byla jednou zařazena do transportu,
nakonec z něj však byla „vyreklamována“.
Skutečný deník končí v září 1944. Následu-
jící záznamy doplnila autorka až v roce
1965, při překladu deníku. V říjnu 1944
odešel s transportem Evin milý Otta
a později i její rodiče. Eva zůstala a později
k tomu poznamenala: „Landwirtschaft (tj.
ti, kteří pracovali v Terezíně v zemědělství
a k nimž Eva patřila) zůstala částečně
ochráněna až do konce, a tak i já jsem
zůstala chráněná a nakonec jsem zůstala
zcela sama… Tehdy jsem se hlásila do
transportu dobrovolně… Marně. Tak jsem
zůstala odsouzena k Terezínu a zůstala
naživu. Byla jsem však již naprosto zlo-
mená a apatická. Můj život ztratil smysl,
můj deník ztratil smysl a já jej přestala
psát.“

Po válce se Eva shledala se svým snou-
bencem Richardem, vzali se a založili
rodinu. Na Terezín se snažila zapomenout
a své deníky založila. Teprve v 60. letech je
přeložila pro své dospívající děti. Příleži-
tostně z nich pak čerpali historikové, vyšly
v USA a v Německu. Nyní se s nimi
konečně mohou v úplnosti seznámit i čeští
čtenáři.

◗ -kwe-

kultura

37Tamuz/Av 5769
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➤ Opravdové továrny na smrt byly rozšířeny po
celém Německu a v řadě okupovaných zemích.

STŘEDA 5. 8.
16.00 Prohlídka holešovského ghetta – Prohlídka

a informace o historii bývalého holešovského
židovského ghetta s průvodcem.

19.00 Historie Šoa – přednáška, Lubomír a Jan Bartoš-
kovi, Šachova synagoga

21.00 Legenda o živých mrtvých – TV film (1971),
Šachova synagoga

22.00 Eichmann – film Maďarsko/Velká Británie
(2007), Šachova synagoga: Natočeno na základě
závěrečného vyznání Adolfa Eichmanna mla-
dému izraelskému vyšetřovateli Avner Lessovi.
Eichmann, který byl hlavním hitlerovským archi-
tektem konečného řešení židovské otázky, tak
činí těsně před svou popravou v Izraeli. Chycen
zpravodajskými agenty v Argentině 15 let po
druhé světové válce je nejhledanější muž světa
pokořen a pravda odhalena. Režie: Robert Young,
hrají: Thomas Kretschmann, Troy Garity, Franka
Potente, Stephen Fry.

ČTVRTEK 6. 8.
16.00 Haskala a holocaust – přednáška Bc. Božena

Poláková, Šachova synagoga

17.30 Besedování s Arnoštem Lustigem, F. Cingerem
a M. Mališovou, Šachova synagoga

19.00 Přenos traumatu a jeho odraz v české židovské
literatuře – přednáška, Mgr. Eva Kalusová,
Šachova synagoga

21.00 Legenda o živých mrtvých – TV film (1971),
Šachova synagoga

22.00 Krátká dlouhá cesta – film, kino Svět Holešov

PÁTEK 7. 8.
16.00 Yocheved (Třebíč), židovsko-chasidický taneční

soubor, výuka židovských tanců – nám.
Dr. Edvarda Beneše

17.00 Corda Magico (Holešov), Šachova synagoga
18.30 Z(a)TRACENÝ GOLEM aneb Koncert hudební

alchymie – zpívá kantor (duchovní) Michal Foršt
& Viktor Bytchek, Šachova synagoga

19.30 Kabalat šabat pod vedením kantora Michala
Foršta, Šachova synagoga

22.00 Koncert Jiřího Hoška, Šachova synagoga: Jiří
Hošek je pokládán za jednu z nejvýraznějších
postav interpretačního umění současnosti. Hru na
violoncello vystudoval u prof. Miloše Sádla na
hudební fakultě AMU, již absolvoval s vyzname-
náním roku 1980. I tentokrát se jedná o již tra-
diční večerní koncert za svitu svíček vytvářející
mimořádnou atmosféru.

SOBOTA 8. 8.
10.00 Yocheved (Třebíč) – židovsko-chasidický

taneční soubor, náměstí Dr. Edvarda Beneše
14.00 Nevyprávěné příběhy brodských Židů – před-

náška, Mgr. Eva Kalusová, Šachova synagoga
15.00 Ester – Šachova synagoga
16.30 Zničení holešovské nové synagogy – přednáška

Mgr. Jan Machala, Šachova synagoga
20.30 Zahrada holešovského zámku: Naches (Ostrava),

Pressburger Klezmer Band (Slovensko); Hole-
šov očima kamery – film (2008), dokument
o průběhu Týdne židovské kultury 2007 za účasti
autora Olivera Maliny Morgensterna.

KONTAKTY: 
Jiří Richter, tel./záznamník: 
573 396 046, e-mail: olam@olam.cz
MgA. Vladimíra Dvořáková, 
tel.: 573 397 701, e-mail:
program@mks.holesov.cz
Městské informační centrum
Holešov, tel./fax.: 573 395 344, 
e-mail: mic@mks.holesov.cz

JIČÍNSKÝ ŠOULET
Den židovské kultury
16. srpna 2009, Jičín
Jičínský šoulet je žánrově zaměřený den židovské kultury, který pořádá občanské
sdružení Baševi. Cílem akce je vzbudit zájem veřejnosti o židovskou kulturu, její tradi-
ce, zvyky a židovské památky v Jičíně. Letošní ročník nabídne návštěvníkům procházku
po židovském hřbitovně, přednášku, filmovou projekci a koncert. Akce se koná pod zášti-
tou rady města Jičín a velvyslanectví Státu Izrael.
Přednáška Šoulet a jiné básně přiblíží kořeny a pravidla kašrutu (židovské kuchyně).
Vhodnost pokrmů a nápojů určuje v judaismu Tóra, která je normativním zdrojem židov-
ského náboženského práva. Mgr. Jindřiška Kracíková je absolventkou FFUK oboru heb-
raistika a zabývá se výkladem biblických textů v rabínských komentářích.
Židovské housle Alexandra Shonerta je unikátní program židovské hudby pro
housle a klavír obsahující originální aranže národních melodií, vlastní skladby A. Sho-
nerta a skladby klasiků židovské hudby, zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes
starou Evropu až do současné Prahy.
Film Na konci světa doleva režiséra Avi Neshera se odehrává v 60. letech minulé-
ho století v éře masivní imigrace do Státu Izrael. Mladičká Sarah přijela se svou rodinou
z Indie a její otec prožije stejné zoufalství jako desetitisíce jiných přistěhovalců: místo sli-
bovaných „neomezených možností“ jsou posláni do maličké osady zbudované uprostřed
pouště. Jemná vypravěčská nadsázka spolu s citlivou kresbou charakterů vytvářejí plas-
tický obraz jednotlivců i celé barvité komunity nově budované osady.

Program:
10.00 h Komentovaná prohlídka židovského hřbitova, provází hebraistka

Mgr. Jindřiška Kracíková, sraz na konci lipové aleje u vstupu do Libosadu
14.30 h Přednáška Šoulet a jiné básně aneb Židovská kuchyně s ochutnávkou šouletu,

přednáší Mgr. Jindřiška Kracíková, místo konání: synagoga
18.00 h Koncert „Židovské housle Alexandra Shonerta“. Housle – A. Shonert, klavír-

ní doprovod – Natalie Shonert, místo konání: synagoga
20.00 h Film Na konci světa doleva, režie Avi Nesher (Izrael – Francie, 2004), místo

konání: Biograf Český ráj

O. S. Baševi, Fügnerova 193, 506 01 Jičín, tel.: 724 029 359,
basevi@seznam.cz, www.basevi.unas.cz
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Michael Burleigh, TŘETÍ ŘÍŠE – NOVÉ
DĚJINY, 711 str., ARGO, Praha 2008

Michael Burleigh (1955) přednáší mo-
derní dějiny na Cardiffské univerzitě. Je au-
torem šesti knih, z nichž většina je věnována
historii dvacátého století. Největšího ohlasu
se prozatím dostalo jeho výzkumům ohledně
euthanasie a etických postojů s ní spojených
v totalitních režimech (The Racial State,
Death and Deliver: Euthanasia in Nazi Ger-
many a Ethics and Extermination).

Jeho stěžejní a kritikou příznivě přijaté
dílo představují velmi rozsáhlé dějiny třetí
říše, jimž sám autor ve snaze odlišit se od
dosavadních interpretačních přístupů dal
podtitul Nové dějiny. Burleigh se v této prá-
ci, která pojednává dějiny Německa od pře-
lomu 19. a 20. století až do posledních dnů

druhé světové války, po-
kouší nově nahlédnout
spojnice mezi nábožen-
ským entuziasmem a pri-
mitivními vášněmi, roz-
poutanými masovým fa-
šismem. Jeho kniha je
psána neakademickým
způsobem bez důrazu na
detailní analýzy konkrét-

ních jevů. Primárně mu totiž šlo o to, před-
ložit laickým čtenářům co nejkomplexnější
příběh třetí říše, příběh vyprávěný jak na
ose velkých dějin, v nichž hrají hlavní roli
Hitler, Himmler, Göring či Heydrich, tak na
ose dějin obyčejných němců a německých
vojáků, kteří ve třicátých letech přijali na-
cistický režim za vlastní a až pod vlivem vá-
lečných neúspěchů si začali uvědomovat je-
ho zhoubnost.

Svůj hlas v Nových dějinách dostávají
i kritici nacistických praktik, někteří intelek-
tuálové, konzervativci, odpůrci euthanasie
z řad obyčejných Němců i z řad katolického
a evangelického duchovenstva. Burleigh
objasňuje i příběh opozice v rámci německé
generality, jež se neúspěšně pokusila odstra-
nit Hitlera jako zosobnění zla a jako vůdce
vedoucího národ do katastrofy.

Předností Nových dějin je snaha o kri-
tický přístup k německým dějinám hledající
kořeny a příčiny vývoje nacistického
Německa v politické a společenské atmo-
sféře výmarské republiky. Autor ukazuje,
jak mohou společnost nacházející se v kri-
zovém stavu ovlivnit mesiášští fanatici vyu-
žívající a zneužívající utopická přesvědčení
a mytologické představy, o nichž si intelek-
tuálové naivně mysleli, že s modernizací
navždy zanikly a tiše se vytratily ze spole-
čenského vědomí. Časté morální soudy, ke
kterým se Burleigh uchyluje, vypovídají
o jeho osobní zaujatosti pro příběh, jenž by
pro svou jedinečnost nikdy neměl ztratit
etický rozměr.

Nové dějiny jsou tedy knihou nejenom ke
čtení, ale zároveň i knihou k přemýšlení,
knihou provokující každého kritického
ducha, aby se vyvaroval snadných řešení
a bránil se uvěřit ideologickým pravdám, jež
i po pádu nacismu se pokouší nabízet někteří
mesianističtí politici, jejichž náboženství
začíná a končí jejich vlastním já.

Vladimír Liščák, STÁTY A ÚZEMÍ
SVĚTA, 895 str., Libri, Praha 2009

Informační exploze, které je člověk
21. století svědkem a kterou je, ať chce či
nechce, zahlcován, si vyžaduje mnohá vní-
maná sdělení neustále třídit, srovnávat
a ověřovat. Svět byl kdysi plný vzdálených,
nepoznaných tajemství, byl spojen s mno-
hými ideálními představami. To vše je nená-
vratně pryč. Moderní média obsadila veš-
kerý prostor kolem nás a nabízí nám denně
bezprostřední účast (mnohdy i přímý pře-
nos) dramatických událostí, skvělých kultur-
ních akcí, přitažlivých sportovních událostí
včetně všelijakých extravagancí, různých
nesmyslů a nekonečné přehlídky nablblé
zábavy produkované pro nejspodnější etáž
konzumentských vrstev.

Nakladatelství Libri je prioritně zamě-
řeno na vydávání encyklopedické, naučné
literatury a za dlouhá léta své existence při-
neslo a stále čtenářům přináší neocenitelnou
řadu knih, které překlenují vnucené totalitní
období informační vyprahlosti. A v dnešní
době publikační hyperprodukce si uchovává
vysokou kvalitu nabízených titulů.

Znamenitou pomůckou určenou nejenom
pro studenty a odborné kruhy, ale doslova
pro každého čtenáře, je nové, přepracované
vydání publikace Státy a území světa. Takřka
900 stránek je nabitých aktuálními informa-
cemi o stavu našich znalostí o historii i sou-
časnosti států a území různého typu státního
zřízení včetně jejich geografické charakteris-
tiky. Důraz je kladen na zachycení proměn,
kterými svět v posledním deceniu prošel. Da-
ta jsou aktualizována ke konci roku 2008

a některá dokonce k dub-
nu 2009 (!). Publikace ve
více než 350 abecedně
řazených heslech zahrnu-
je všechny nezávislé stá-
ty světa a závislá území,
ale jsou zde zmíněny
i další typy území, jako
jsou sporná území, sepa-
ratistické státy, autonom-

ní území a jiné netypické útvary. A co vše
heslo obsahuje? Vedle základních informací
(český i původní název, mezinárodní kód,
SPZ, forma vlády, geografická poloha, rozlo-
ha a hranice) jsou zde další (měna, státní zří-
zení, správní rozdělení, etnická, náboženská
a jazyková situace, hlavní město a další

správní střediska, politické strany a uskupe-
ní, členství v mezinárodních organizacích,
ale také informace ekonomické o HDP, ex-
portu a importu). U každého hesla je také
podrobný text, který výše uvedené rozvádí
a doplňuje o potřebné historicko-politické
informace, které čtenáře spolehlivě dovedou
k pochopení důležitých souvislostí a kontex-
tů. Heslo je vždy ukončeno uvedením nej-
vyšších představitelů státu či území včetně
případné exilové vlády. Novinkou je přehled
české literatury (včetně překladů), která se
zabývá dotčenou lokalitou.

Samozřejmostí je i rozsáhlá barevná pří-
loha (32 stran) včetně přehledu vlajek
a znaků v takové šíři, jaká dosud u nás
nebyla publikována. Pro všechny zájemce
o geografii a historický i současný vývoj
světa je tato publikace spolehlivým a ve své
komplexnosti nepostradatelným pomocní-
kem na cestě nikdy nekončícího poznávání
stále a více propojeného světa.

Robert Service, SOUDRUZI – SVĚTOVÉ
DĚJINY KOMUNISMU, 482 str.,
ARGO/ACADEMIA, Praha 2009

Od pádu komunismu v listopadu 1989
uplyne letos dvacet let, tedy stejně dlouhá
doba, která byla osudem dopřána první
masarykovské republice. Je možné srovná-
vat úspěchy (i neúspěchy) dosažené našimi
rodiči a prarodiči po rozpadu rakousko-
-uherské monarchie se čtyřiceti lety vlády
komunistů a posléze bilancovat poslední
dvacetiletí svobody v Československé, pak
i České republice? Některá dílčí fakta lze
samozřejmě vtěsnat do tabulek, statistik,
podrobit je určitým srovnávacím metodám
a nakonec předložit jakýsi výsledek. Otáz-
kou však zůstává, zda se tak dosáhne sku-
tečného obrazu doby, zda mechanické srov-
návání tří základních historických etap
(záměrně vynechávám období protektorátu)
nám pomůže odkrýt zásadní rozdíly, hlu-
binné příčiny různých společensko-politic-
kých a konec konců i ekonomických vztahů,
které ovlivňují naše životy od zrodu moder-
ního státu v roce 1918.

Dvacáté století žilo ve znamení boje
demokratického politického systému s tota-
litní ideologií komunismu a takřka souběžně
s nástupem fašistických a nacistických ten-
dencí. Výsledky známe. Oba totalitní
systémy (sovětský bolševismus i německý
nacismus) se předháněly ve způsobech, jak
efektivně ničit své ideové odpůrce a nepoho-
dlné skupiny občanů. Stalin zlikvidoval ve
stovkách gulagů miliony nepohodlných
občanů, další miliony nechal záměrně zemřít
hladomorem, další miliony zaplatily živo-
tem excesy stalinské industrializace. K tomu
politický teror, vlny inscenovaných procesů
a později vývoz těchto „vymožeností“ do

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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zemí společně označených eufemismem
„tábor míru a socialismu“.

O hrůzných zločinech nacismu není
nutno mnoho hovořit. I koncentrační tábory
zřízené v letech 1933–1945 dokázaly
v nelidských podmínkách zahubit miliony
nevinných osob, které byly určeny k „převý-
chově“ nebo „přesídlení“, případně „zvlášt-
nímu zacházení“. Co ta slova znamenala,
víme.

Bolševickému režimu v SSSR bylo do-
přáno vydržet sedmdesát let, německé třetí
říši jen relativně krátkých jedenáct let, im-
portovaný komunistický
režim v poválečných so-
větských satelitních ze-
mích vydržel přibližně
čtyři desetiletí. S historií
je to podobné jako s ná-
vštěvou v obrazové ga-
lerii. Pokud chceme ten
který obraz pochopit
a „prožít“, musíme
poodstoupit a obraz studovat s dostatečným
odstupem. Jen ten nám umožňuje objektiv-
nější úsudek. Otázka zní, zda máme od ko-
munismu v historických zemích Koruny
české dostatečný odstup umožňující objek-
tivní, pokud možno nezkreslený obraz oné
nešťastné doby.

Paradoxně lépe jsou na tom lidé, kteří zde
nežili. Nejsou svazování sentimentálními
vzpomínkami, které, jak známo, leptají věro-
hodnost každé historické exkurze. Mezi
takové patří i autor stručných dějin komu-
nismu Robert Service, jeden z předních
odborníků na moderní ruské dějiny a rovněž
profesor na Oxfordské univerzitě, který si
vytýčil úkol prozkoumat historii komunismu
ve světě. Při této práci čerpal z klasických
zdrojů i z nedávno zpřístupněných doku-
mentů a nabízí nejen globální analýzu, ale
i lidský pohled na celou tuto problematiku.
Kniha mapuje životy nejen Marxe, Engelse,
Lenina, ale i jejich následovníky s nejrůzněj-
šími varietami téhož. Defiluje zde v živém
popisu Mao Ce-tung, Fidel Castro i Pol Pot
včetně dalších levicových diktátorů. Spo-
lečně s autorem můžeme sledovat první
pokusy komunistů o převzetí moci, přede-
vším v Maďarsku v roce 1919, boomem
komunismu velebeného za vítězství nad
fašismem a následným vznikem sovětských
satelitů. Jsme svědky i různých pokusů
o vyvázání se z přímého diktátu Moskvy
(maďarské povstání v roce 1956, pražské jaro
1968 i rezistenci Titovy Jugoslavie a Ceause-
skova Rumunska), seznámíme se s dějinami
komunistických režimů v Číně i na Kubě.
Velmi zajímavá fakta shromáždil Service
v kapitolách o komunistických stranách
v západní Evropě i USA a jejich provázanosti
s Komunistickou internacionálou jak po
stránce ideové, tak ovšem i finanční.

Rozpad komunistického bloku je zde pre-
zentován z druhé strany, očima Západu,

a našemu čtenáři přináší mnoho dosud netu-
šených pohledů a úvah. Autor při zkoumání
těchto dějin nachází společné rysy komunis-
tických režimů: diktaturu, potlačení osob-
ních svobod, pronásledování církve, všepro-
nikající moc státu (strany), justiční zločiny,
větší či menší míra represí… Snaha o celo-
světovou revoluci dopadla neslavně. Slibo-
vané odstranění tříd a nastolení „sociální
spravedlnosti“ se nekonalo. Celá autorova
diagnóza komunismu je obsažena v názvech
kapitol knihy: Od kořenů, Experiment, Roz-
voj, Reprodukce, Mutace a Konce.

Kniha se místy čte jako dobrodružný
román, jehož konec sice známe, ale neznáme
všechny peripetie, které k němu vedly. Jedna
z nejlepších publikací o komunismu, která
u nás vyšla po roce 1989. Vřele doporučuji
všem věkovým kategoriím. Mládeží počí-
naje a zasloužilými pamětníky konče. 

Heinz Guderian, VZPOMÍNKA
GENERÁLA, 546 str., JOTA, 
Praha 2009

Generálplukovník Heinz Guderian
(1888–1954), německý (spíše pruský)
důstojník, začal svou kariéru v průběhu první
světové války, pokračoval v činné službě ve
Výmarské republice, v době nacistické vlády
i v průběhu druhé světové války. Patřil stejně
jako generál Rommel mezi nejpopulárnější
generály wehrmachtu, kde se osvědčil jako
skvělý velitel tankových vojsk. Byl tvůrcem
německých obrněných jednotek a v praxi
prosadil taktické schopnosti těchto rychlých
a pohyblivých zbraní.

Po prohrané válce se Guderian dostal do
amerického zajetí a v té době začal pracovat
na svých pamětech. Ty byly pak vydány
nejen v Německu, ale i ve Velké Británii,
Francii, USA a dalších zemích. Co je obsa-
hem těchto memoárů? Jejich autor se snažil
zprostředkovat čtenáři, jak on i většina
vojáků prožívali a vnímali období třetí říše
v etapách vzestupu i pádu. O co tomuto
vysokému důstojníkovi především jde?
Vzpomínky jsou důkazem „německé“ pečli-
vosti v popisu válečných událostí, ve kte-
rých generál Guderian hrál nezanedbatelnou
roli. Vedle nesporně zajímavých líčení
válečných operací se autor snaží (a ani to
neskrývá) rehabilitovat německou armádu –
wehrmacht – proti negativnímu hodnocení
některých historiků a novinářů. Guderian
byl vojákem an sich, byl autentickým pří-
slušníkem privilegovaného (a pyšného)
stavu pruské generality a jako takový
nemohl mít a také neměl Hitlera v lásce. Na
několika místech svých memoárů se zmi-
ňuje i o sporech, které s Hitlerem měl. Po-
hříchu to však byly spory odborného, vojen-
ského rázu, nikoliv spory zásadního
ideologického charakteru. Ale ani připo-
mínky vojenského odborníka nebyl Hitler
schopen tolerovat a během války třikrát
Guderiana odvolal z funkce.

Pravdou ovšem zůstává, že přes veškeré
odmítání Hitlera (byl přece jen pouhým ka-
prálem), přes veškeré pohrdání, které k ně-
mu generalita (většinou pocházející ze staré
pruské vojenské aristokracie) cítila, byli tím-
to charismatickým mužem natolik fascino-
váni, že se mu bez většího odporu podřídili
a nechali vést sebe, své vojáky i celé
Německo do jisté záhuby. Týká se to samo-
zřejmě i autora těchto vzpomínek. Jeho sna-
ha vykreslit wehrmacht jako „čistou“ armá-
du prodchnutou uvědomělou kázní a věrnou
službou svému národu je pochopitelná. Ob-
jektivní historická zkoumání včetně tisíců
stran zachovalé dokumentace však svědčí
o tom, že se i wehrmacht svým způsobem
podílel na zvěrstvech páchaných speciálními
skupinami SS na obsazeném území a namí-
řených především proti Židům, partyzánům
a civilnímu obyvatelstvu vůbec. Přesto by
bylo nespravedlivé opomenout skutečnost,
že mnoho důstojníků i vojáků wehrmachtu
takové nevojenské zacházení (jak s civilisty,
tak i s regulérními zajatci) odmítalo, mnozí
vyšší velitelé se dostali do sporu s veliteli
jednotek SS, vztah jednotek wehrmachtu

a SS byl od začátku zří-
zení vojenských složek
SS napnutý. Pravdou je
ovšem také to, že určité
animozity vůči SS ne-
byly způsobeny jen je-
jich „chováním a poslá-
ním“ na frontě, ale pře-
devším faktem, že tyto
jednotky byly při svém
budování i později čas-

to preferovány na úkor pravidelné armády,
což její velitelé nelibě nesli.

Lze očekávat otázku, zda je vydávání ta-
kové memoárové literatury prospěšné, či ni-
koliv, zda se nejedná o pokus vnutit čtenáři
takovou interpretaci dějin, která se zastane
usvědčených viníků a rozkolísá obecné po-
vědomí o epoše německého nacionálního
socialismu.

Osobně se domnívám, že je důležité znát
názory lidí, kteří byli v té době v zodpověd-
ných civilních i vojenských pozicích a měli
velkou moc. Také není bez užitku vyslech-
nout i jejich argumentaci, proč, takřka slepě,
nacistickému systému sloužili až k hořkému
konci, přestože neměli Hitlera ani nacionální
socialismus v oblibě, jak tvrdí.

Konečně i my máme určitou zkušenost
s „naší“ memoárovou literaturou předlisto-
padové i polistopadové doby. Tak jako
v Německu po prohrané válce rostl počet
antifašistů, tak i u nás každoroční oslavou
SNP vzrůstal počet slovenských partyzánů,
v době polistopadové se zas kde kdo hlásí
k disidentům. Z druhdy malé skupiny je
dnes hromada statečných, jejichž vzájemné
setkání by se možná nevešlo ani na Strahov-
ský stadion.

◗ Milan Kalina

➤

Maskil_cervenec_2009.qxd  8.7.2009  15:03  Str. 39



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 

Si
m

ch
a,

 p
ři

dr
už

en
ý 

čl
en

 F
ed

er
ac

e 
ži

do
vs

ký
ch

 o
bc

í 
Č

R,
 M

án
es

ov
a 

8,
 1

20
 0

0 
Pr

ah
a 

2,
 Č

es
ká

 r
ep

ub
lik

a,
 I

Č
O

: 
61

38
57

35
, 

te
l./

fa
x:

 2
22

 2
51

 6
41

, 
72

4 
02

7 
92

9,
 

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 
po

dp
or

y 
M

in
ist

er
stv

a 
ku

ltu
ry

 Č
R,

 F
ed

er
ac

e 
žid

ov
sk

ýc
h 

ob
cí

 v
ČR

, N
ad

ač
ní

ho
 fo

nd
u 

ob
ět

em
 h

ol
oc

au
stu

 a
Th

e 
D

ut
ch

 H
um

an
ita

ria
n 

Fu
nd

 (J
H

F)
. Z

áj
em

ci
m

oh
ou

 p
řis

pě
t n

a 
vy

dá
vá

ní
 v

ěs
tn

ík
u 

lib
ov

ol
no

u 
čá

stk
ou

 n
a 

ba
nk

ov
ní

 ú
če

t: 
86

-8
95

95
60

20
7/

01
00

u
Ko

m
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
: M

ila
n 

Ka
lin

a,
 K

at
eř

in
a 

W
eb

er
ov

á.
Re

da
kč

ní
 ra

da
: M

ic
ha

l F
or

št,
 J

itk
a 

No
vá

ko
vá

. I
lu

str
ac

e:
 L

uc
ie

 L
om

ov
á.

Př
ed

tis
ko

vá
 p

ří
pr

av
a 

a
tis

k:
 T

yp
og

ra
fic

ké
 s

tu
di

o 
Tr

ila
bi

t, 
s.

r.
o.

, V
od

ič
ko

va
 3

6,
 P

ra
ha

1.
 U

zá
vě

rk
a 

to
ho

to
 č

ís
la

 2
2.

 6
. 2

00
9.

 U
zá

vě
rk

a 
př

íš
tíh

o
čí

sl
a 

17
. 8

. 2
00

9.

struãn˘ prÛvodce Ïidovskou modlitbou

V našem základním přehledu struktury židov-

ské bohoslužby se nyní dostáváme k závěreč-

né části. Jedná se o ty modlitby, které násle-

dují po sekci čtení Tóry [v siduru Hegjon Lev od stra-
ny 63]. Pokud se Tóra nečetla, následují tyto 

modlitby ihned po amidě [od strany 26].

Závěr bohoslužby tvoří:

1. Alejnu

2. Kadiš

3.  Závěrečné písně: Adon olam,

Ejn kelohejnu, Jigdal

4. Kiduš

1. Alejnu – עלינו = Je na nás… [str. 26, 63] – je skuteč-
ně poslední částí bohoslužby, poslední modlitbou ve vlastním 
slova smyslu. Není jisté, kdy a kým byl tento hymnus sepsán, 
ale většina se shoduje na tom, že to pravděpodobně bylo někdy 
v období Makabejských – slova „sprovodíš ze světa zvrácenosti 
a falešní bohové budou navždy odvrženi“ odkazují podle této 
teorie na řecko-syrské náboženství. Trvalo ovšem ještě velmi 
dlouho, než se Alejnu stalo stálou součástí bohoslužby. Nejpr-
ve ji pravděpodobně Rav, představený babylónské akademie 
v Suře ve 3. století o. l., zařadil do bohoslužby na Roš ha-šana. 
Teprve někdy kolem 13. století se stala pevnou součástí a závě-
rem každé šabatové i denní modlitby.
 Text se ovšem v průběhu dějin měnil. V původní verzi zněl 
začátek modlitby takto: „Je na nás vychvalovat svrchovaného 
Pána, chválit stvořitele světa, který nás neučinil jako jiné ná-
rody… Neboť oni se klaní marnosti a prázdnotě a modlí se 

k bohu, který je nemůže spasit.“ Tato slova jsou narážkou na ci-
tace z knihy Izajáš („Egyptská pomoc je prázdný přelud“ – 30:7, 
„…že se modlí k bohu, jenž nemůže spasit“ – 45:20). Ve stře-
dověku však křesťané obviňovali Židy, že ve svých modlit-
bách napadají křesťanskou víru. Důvodem byla právě tato 
pasáž Alejnu, kterou považovali za útok na křesťanskou víru 
v Ježíše. Židé, kteří konvertovali ke křesťanství, našli do-
konce „důkaz“ v numerologii: slovo varik – וריק = „prázd-
nota“ má numerickou hodnotu 316 (10 = י ,200 = ר ,6 = ו, 
 stejně jako Ježíšovo jméno v hebrejštině, tedy Ješu ,(100 = ק
 Zastánci této teorie tedy obviňovali .(6 = ו ,300 = ש ,10 = י)
Židy, že při recitaci Alejnu vlastně říkají: „Neboť oni [křes-
ťané] se klaní marnosti a prázdnotě (varik) [což je Ježíš].“
 Na konci 18. století bylo Alejnu v této podobě v Prusku 
dokonce ofi ciálně zakázáno a většina později vydaných aške-
názských sidurů inkriminovanou pasáž neobsahuje. Nicméně 
v moderní době se do mnoha (zdaleka ne všech) ortodoxních 
sidurů znovu vrátila. V reformních sidurech ji nenajdeme – 
i když se již dnes nemusíme podřizovat cenzuře, reformní ju-

daismus má své vlastní důvody, proč měnit počáteční pasáže 
Alejnu. Reforma obecně odmítá ideu, že by judaismus měl být 
vyvyšován nad jiná náboženství a Židé považováni za vyvolené 
v tom smyslu, že jsou lepší než jiné národy. Proto eliminuje 
z textů modliteb konfrontace tohoto typu a nahrazuje je jinými, 
které se soustředí pouze na děkování Hospodinu za to, co dal 
Izraeli. Alejnu v reformní verzi proto začíná slovy: „Je na nás 
vychvalovat svrchovaného Pána, vzdávat čest tvůrci počátku, 
jenž si nás vyvolil ze všech národů a dal nám svou Tóru.“ Izrael 
je jiný a vyvolený pouze tím, že dostal od Hospodina dar Tóry.
V další části Alejnu je pak Hospodin oslavován jako vládce 
celého světa i vesmíru. Poslední část Alejnu vyjadřuje mesia-
nistickou naději, že jednou všichni poznají Hospodina jako svr-
chovaného vládce a podvolí se navěky jeho vládě [str. 27, 64].

2. Kadiš avelim – קדיש אבלים = Kadiš truchlících [str. 
28, 65] nebo Kadiš jatom – קדיש יתום = Kadiš sirotků: jedi-
ná modlitba sepsaná v aramejštině. Podle talmudu, když rabíni 
končili vyučování, propouštěli žáky se slovy: „Nechť je velké 
Boží jméno posvěceno nyní a navěky“ (Berachot 3a, 21b). Tato 
formule se stala jádrem Kadiše. Postupem času se vyvinulo cel-
kem pět forem Kadiše: poloviční kadiš (chaci kadiš) tvoří pře-
děl mezi jednotlivými sekcemi bohoslužby [str. 18]; celý kadiš 
(kadiš šalem) se recituje po amidě a je prosbou o přijetí modlitby; 
kadiš jatom recituje tradičně na konci bohoslužby po dobu jede-
nácti měsíců ten, kdo ztratil rodiče (v reformních kongregacích 
je běžné, že recitují všichni společně, jednak jako výraz solida-
rity s truchlícími, jednak na památku těch, kteří nemají nikoho, 
kdo by za ně kadiš odříkal) – zajímavé je, že pokud si pozorně 
pročtete text kadiše, nenajdete žádnou zmínku o smrti, nesmrtel-
nosti či životě po smrti, celý text je pouze oslavou Božího jména; 
čtvrtá verze je tzv. kadiš de-rabanan, tedy rabínský kadiš, reci-
tuje se po studiu Tóry či talmudu; poslední, pátou verzí je kadiš 
le-itchadta, recitovaný pozůstalým u hrobu vzápětí po pohřbu.

3. Závěrečné písně:

a. Adon olam – אדון עולם = Věčný pán [str. 29] – jedna 
z nejznámějších a nejoblíbenějších písní, součástí bohoslužby 
je asi šest set let, jejím tématem je velikost a věčnost Boží
b. Ejn kelohejnu – אין כאלהינו = Nikdo není jako náš 
Bůh [str. 66] – byla sepsána pravděpodobně v 18. století
c. Jigdal – יגדל = Buď veleben – text vznikl někdy 
ve 14. století a má se za to, že je založen na Maimonidových 
třinácti článcích víry

4. Kiduš – קידוש = dosl. posvěcení [str. 30, 67]: připome-
nutí svatosti šabatu, požehnání nad vínem a nad chlebem

◗ Připravila Kateřina Weberová
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