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Krátce
Devátého avu roku 132 byla Římany
rozorána Chrámová hora, aby na ní
nezbyla ani sebemenší památka po
našem svatostánku. Tak se vyplnilo
proroctví Micheáše Mórešetského:
„Sijón bude zorán jako pole…“
(Jr 26,18). V této době přikázal císař
Hadrianus dát Jeruzalému nový název
– Aelia capitolina – a vystavět jej
v duchu římské pohanské kultury. To
byla jedna z příčin, proč vzplanulo Bar
Kochbovo povstání.

Rabín John D. Rayner

V nenávratnu jsou doby, kdy většina
obyvatelstva, iniciativně loajální k reži-
mu a jeho instrumentálnímu optimis-
mu, měla Kafku za nadávku a menši-
na, špatně zakrývající či spíš opatrně
přiznávající svůj odpor k režimu, měla
Kafku – poněkud módně – za svého.

Eugen Brikcius

Pojmem caar baalej chajim (utrpení zví-
řat) označují rabíni veškerá ustanovení
židovského práva a tradice, která se
zaměřují na blaho zvířat. Jedná se
o komplexní pohled, zahrnující divoce
žijící zvířata, zvířata hospodářská, labo-
ratorní, chovaná v zoologických zahra-
dách a cirkusech i domácí mazlíčky.
Bůh dal  zemi k užívání všemu stvoření
a my lidé, jako Jeho pobočníci, musíme
brát ohledy a uznávat práva všech živo-
čichů ať mají kožich, peří nebo šupiny.

Rabín Hilllel Avidan

V záplavě odměřených či zcela odmí-
tavých reakcí na Bushův příjezd se jen
střídmě objevil argument, že je to
konec konců prezident země, která
vyhrála dvě „horké“ a jednu „stude-
nou“ válku a bez ní bychom – pokud
vůbec – nejspíše dnes jako národ živo-
řili někde v německém či ruském gula-
gu za polárním kruhem.

Petr Žantovský
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KAFKOVSKÉ
SOARÉ foto Milan Kalina
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Sedmnáctý tamuz se změnil v půst, neboť
tohoto dne, jak uvádí zapsaná ústní tradice
(Mišna – Taanit 4:6 a Gemara – traktát Taanit
26b a 28b), se stalo pět tragických událostí,
které měly neblahé důsledky pro celý židovský
národ. Chronologicky je můžeme seřadit takto:

1. Mojžíš rozbil Hospodinem darované
desky zákona – Desatero, když po sestupu
s hory Sinaj zjistil, že část jeho lidu se zpro-
nevěřila Hospodinu, udělala si zlaté tele, které
opěvovala a klaněla se mu (Ex 30,19). Národ,
který ještě před východem z Egypta a po něm
viděl na vlastní oči zjevné zázraky – deset
egyptských ran, rozdělení Rákosového moře,
Hospodinem seslanou manu a křepelky, se
vrátil k modloslužebným praktikám, které
poznal v Egyptě. Mojžíš musel pak podruhé
vystoupit na horu Sinaj, vytesat nové desky
zákona a ty po čtyřiceti dnech, desátého tišrej
(budoucí Jom kipur), předává synům Izraele.
Předání Desatera bylo i znamením, že Hospo-
din lidu prominul jeho hřích. K rozbití desek
došlo 17. dne čtvrtého měsíce po vyjití
z Egypta, pravděpodobně v poslední třetině
13. století př.o.l.

2. Judský král Menaše (687–642 př.o.l.)
nechal postavit modlu Ašéry v jeruzalém-
ském Chrámu (2Kr 21,7 a 2Pa 33,7), čímž ho
takto znesvětil. Druhý názor je, že se mohlo
jednat o dobu panování Antiocha IV. Epifana
(175–164 př.o.l.), kdy helénismu oddaný
velekněz Menelaos, aby se zalíbil Řekům,
dovolil postavit do jeruzalémského Chrámu
Diovu sochu.

3. Vzhledem k nedostatku obětních zvířat
byly přerušeny každodenní oběti v jeruzalém-
ském Chrámu. Podle názoru některých histo-
riků k tomu došlo v důsledku obležení
horního města a chrámového okrsku Pom-
peiovými legiemi roku 63 př.o.l. K boji došlo
proto, že velekněz Aristobulos se odmítl pod-
robit Pompeiovu rozhodnutí o tom, že jeho
bratr Hyrkanos II. bude králem Judska a on,
Aristobulos, zůstane nadále veleknězem.
Druhá varianta se nám nabízí ve druhé kapi-
tole (§ 94) šesté knihy Válka židovská, v níž
Josephus Flavius uvádí, že sedmnáctého dne
měsíce panemu (tamuz?) ustaly takzvané

ustavičné oběti Bohu pro nedostatek vhod-
ných mužů, a že lid je proto v hrozných
úzkostech. Tato Josephova informace
posouvá dobu přerušení obětí do roku 70 o.l.,
těsně před zbořením druhého Chrámu.

4. Apostomus spálil svitek Tóry. Jedná se
o římského vojáka, jehož jméno spávněji znělo
Postumus – Pohrobek, který nejenže svitek
Tóry ze synagógy ukradl, ale veřejně ho tupil
a nakonec spálil. Tato událost uvedená v Mišně
má také svůj historický základ. Josephus
Flavius nás informuje, sice bez uvedení jména
římského vojáka, o tomto případu ve druhé
knize svého díla Válka židovská (dvanáctá
kapitola, § 228–230). Událost se měla stát za
správy prokurátora Kumana (48–52 o.l.)

a svědčí o zhoršování vztahů mezi místním
židovským obyvatelstvem a Římany, které
později vyústilo v první protiřímské povstání.

5. Sedmnáctého tamuzu roku 70 byly Tito-
vými legiemi prolomeny jeruzalémské hradby
a boje se přenesly do ulic Svatého města. To byl
počátek konce. Ani největší hrdinství obránců
města a ani nejvyšší míra sebeobětování neza-
stavily konečný pád. Bylo jen otázkou času,
kdy Římané Jeruzalém zcela ovládnou.

Doplňme, že tento půst je uveden v biblické
knize proroka Zacharjáše (8,19) jako půst čtvr-
tého měsíce – počítáno od nisanu. V Zacharjá-
šově době drželi půst 9. Tamuzu, neboť, jak
uvádí prorok Jeremjáš (52,6-7), toho dne došlo
k prolomení jeruzalémských hradeb Babyló-
ňany. Teprve po zboření druhého Chrámu byl
přesunut půst na sedmnáctý tamuz.

V období tří smutečních týdnů se nekonají
žádné svatby, na znamení smutku se muži
nestříhají a neholí, a pokud jsou bar micvy
nebo bat micvy, vzhledem ke smutečnímu

období pořádáme tyto slavnosti s menším vese-
lím. Smuteční obyčeje se projevují ještě výraz-
něji od prvního (letos 16. července) do devá-
tého avu. Těchto devět dní není zvykem se
koupat v teplé vodě, neoblékáme si nový oděv,
abychom nemuseli pronést požehnání „šehe-
chejánú“. Devět dní (kromě šabatu) se také
zdržujeme požívání masa a pití vína, neboť je
psáno „Ve-jajin jesamach levav enoš – víno
obveseluje srdce člověka“ (Ž 104,15). Kromě
šabatu není moc důvodů k veselí.

Devátý av je nejen dnem zboření prvního
Chrámu Babylóňany roku 586 př.o.l. a dru-
hého Římany roku 70 o.l., ale též dnem, kdy
Bůh rozhodl, že synové Izraele budou na
Sinajské poušti pobývat ještě čtyřicet let
a potom teprve vejdou do Zaslíbené země. To
byl trest za to, že zvědové, které Mojžíš vyslal
do Kenaánu, po návratu odtud zaseli do srdcí
národa malomyslnost a pocit, že je nad jeho
síly dobýt zemi (Nu 13,1n). Takto se o tom
hovoří v traktátu Taanit 29b: „Celá pospolitost
se pozdvihla; dali se do křiku a lid tu noc pro-
plakal“ (Nu 14,1). Řekl Raba, pravil rabi
Jochanan: „Tato noc byla nocí devátého avu.“
Hospodin jim pravil: „Nyní jste plakali a váš
pláč byl bezdůvodný. Dám vám tedy důvod
k pláči na celá pokolení.“

Devátého avu roku 132 byla Římany roz-
orána Chrámová hora, aby na ní nezbyla ani
sebemenší památka po našem svatostánku.
Tak se vyplnilo proroctví Micheáše Mórešet-
ského: „Sijón bude zorán jako pole...“ (Jr
26,18). V této době přikázal císař Hadrianus
dát Jeruzalému nový název – Aelia Capito-
lina – a vystavět jej v duchu římské pohanské
kultury. To byla jedna z příčin, proč vzpla-
nulo Bar Kochbovo povstání.

Devátého avu roku 135 padla poslední
pevnost Bar Kochbových povstalců, Bejtar,
jak se uvádí v traktátu Gitin 57a.

Devátého avu roku 1290 začalo masové
vyhánění Židů z Anglie a v tento samý den
o šestnáct let později bylo zahájeno vyhnání
Židů z Francie.

Devátý av roku 1492 byl posledním
dnem, do něhož museli všichni Židé, kteří se
odmítli nechat pokřtít, opustit Španělsko. Tak
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TAMUZ A AV
dva měsíce a dva posty

Římská mince, hlásající dobytí Judeje –
JUDAEA CAPTA

Půstem sedmnáctého tamuzu (3. července) nám začínají tři smuteční týdny, které též nazýváme „bejn 
ha-mecarim – v úzkostech“. Tento název byl vzat z biblického Pláče Jeremjášova 1, 3. Toto období 
završuje nejtragičtější den židovských dějin – půst devátého avu (24. července).
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Program Bejt Simcha
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a
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PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat Šabat každý pátek 
od 18 hodin

V pátek 20. července 
se bohoslužba nekoná (místo 

toho zveme všechny na víkendový
reformní šabaton do Děčína –
informace a přihlášky v Bejt 

Simcha do 2. července).

HODINY PRO VEŘEJNOST

každý pátek od 17 do 18 hodin 

(z důvodu dovolené se ruší
27. 7. a 3. 8.).

Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 222 251 641, 724 027 929

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě 
na www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a balného; pošlete, prosím, svoji
žádost na adresu Bejt Simcha, Mánesova
8, 120 00 Praha 2, telefon/fax: 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)

REFORMNÍ ŠABATON
víkendový seminář od 20. do 22. července

Pro všechny, kteří se s reformním židovstvím 
identifikují nebo by se s ním chtěli blíže seznámit.

Bohoslužby a přednášky povedou: rabín Tomáš Kučera, rabín
Joel Oseran (Izrael, místopředseda WUPJ) a profesor Paul Liptz

(sociolog a historik, Hebrew Union College Jeruzalém).

Účastnický poplatek 200 Kč na osobu zahrnuje:
dopravu z Prahy a zpět, ubytování (2 noci), stravování.

Bližší informace a přihlášky: emailem na reform@volny.cz
nebo telefonicky na čísle 724 027 929.

Posledním termínem pro přihlášky je 2. červenec 2007.
Po tomto termínu je eventuálně možné se hlásit jako náhradník.

vás srdečně zve na:

stálo v dekretu o vyhnání Židů, který vydali
Ferdinand Aragónský a Isabela Kastilská.

Vraťme se však k tragickým událostem
souvisejícími se zbořením Chrámu. Tradice
nás učí, že první Chrám byl zbořen pro tři hří-
chy, jichž se někteří z národa dopouštěli:
1. šfichut damim – vraždy, 2. giluj arajot –
incestu, 3. avoda zara – modloslužby.
V období druhého Chrámu byly tyto neřesti
z národa prakticky vykořeněny, zato se však
rozmohla v lidu ničím neopodstatněná nená-
vist mezi bližním – sinat chinam. Tato sinat
chinam byla také příčinou zničení druhého
Chrámu, jak svědčí příběh o Kamcovi a Bar
Kamcovi uvedený midraši Ejchá Rabba 4:3
a v talmudickém traktátu Gitin 55b–56a.

Naopak krásný příběh o nezištné lásce a její
moci nám zanechal rabín, historik a pedagog
Zeev Jaabec (1847–1924), který byl počátkem
minulého století také jedním ze zakladatelů
hnutí náboženských sionistů Mizrachi:

Kdysi dávno byli dva bratři. Starší bratr se
neoženil a žil sám, bez rodiny. Mladší se nao-
pak oženil a stal se otcem tří dětí. Oběma bra-
trům patřilo pole, které zdědili po rodičích. Pro-
tože se však měli velmi rádi, nikoho ani
nenapadlo, aby si je rozdělili. Oba je společně
obdělávali a pouze po sklizni si rozdělili snopy
obilí rovným dílem. Jednou v noci nemohl
starší bratr usnout a stále myslel na jedno – že
to, jak se dělí se svým bratrem, je nespraved-

livé. Vždyť on pracuje, jen aby sám sebe nasy-
til, kdežto jeho mladší bratr má ženu a děti, za
které je odpovědný a musí je živit. Vstal tedy,
vzal ze své hromady několik snopů a tiše přišel
k hromadě snopů svého mladšího bratra a při-
dal je na ni. Podobně ani jeho mladší bratr
nemohl té noci usnout a stále přemýšlel o tom,
že jak si dělí snopy mezi sebou, je nespraved-
livé. On má děti, a až zestárne a nebude mít sílu
pracovat, postarají se o něj jeho synové. Kdežto
co bude dělat jeho starší svobodný bratr, kdo se
o něj ve stáří postará? Vstal tedy, vzal ze své
hromady několik snopů a tiše přišel k homadě
snopů svého staršího bratra a přidal je na ni.
Ráno, když se bratři probudili, zjistili, že oproti
včerejšku se počet snopů na hromadě každého
z nich ani nesnížil, ani nezvýšil. Velice se tomu
v duchu podivili, ale jeden druhému neřekl ani
slovo. Po několika dnech, když každý z nich
nesl na ramenou několik snopů, se střetli upro-
střed cesty. Když pozvedli oči, poznali se
a začali plakat, neboť vzájemně uhádli myš-
lenky toho druhého. Na místě, kde se právě set-
kali, zanechali každý své snopy a beze slova se
vrátili každý do svého stanu. Všemohoucí viděl
chování bratří a požehnal místu, kde se střetli.
Po mnoha a mnoha letech na tomto místě vybu-
duje král Šalomoun Chrám, z něhož vzejdou
láska a svornost pro celý svět.

� Rabín Daniel Mayer
Foto: archiv autora
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Již v minulém čísle jsme informovali o panelové diskuzi, která se uskutečnila 10. května na půdě Pražské
židovské obce. Slíbili jsme, že se k ní v letním dvojčísle vrátíme podrobněji, což tímto činíme.

O ZÁKONU, SVOBODĚ
ROZHODOVÁNÍ, JERUZALÉMU
(a také trochu o fazolích)

Předseda pražské Židovské obce, pan František Bányai, který se
pro tento večer ujal role moderátora, si pozval pražského rabína
Efraima Karola Sidona, reformního rabína Tomáše Kučeru
a Davida Petera, studenta ortodoxní ješivy v Jeruzalémě a mož-
ného nástupce rabína Sidona. Záměr byl jistě dobrý a je určitě
třeba za něj poděkovat, realizace měla ale několik slabin. První
bylo umístění diskuze. Původně se měla uskutečnit ve Společen-
ském sále, nakonec byla přesunuta do mnohem menšího sálu ve
třetím patře, jehož kapacita naprosto nedostačovala, již čtvrt
hodiny před začátkem byla všechna místa obsazena, nosily se
další židle, sedělo se, kde se dalo, stálo se ve dveřích i na chodbě.
Již oficiální téma – „Co má společného ortodoxní a reformní směr
judaismu?“ – napovídalo, že se pan předseda Bányai v roli hosti-
tele i moderátora bude snažit nastolit přátelskou atmosféru
a vyhnout se ostřejší konfrontaci. To je jistě chvályhodné, nicméně
zároveň bylo zřejmé, že očekávání publika bylo poněkud jiné, a že
většina byla zvědava spíše na rozdíly mezi jednotlivými směry než
na to, co by jim mělo být společné. Jistě nelze publikum (alespoň

většinou) podezírat z touhy po konfrontaci, ale je zcela pochopi-
telné, že jsou-li k diskuzi pozváni zástupci dvou odlišných směrů,
bude publikum zajímat, v čem právě spočívá tato odlišnost. Zde
bohužel zdaleka nebylo tolik prostoru, kolik by asi bylo žádoucí.
Je například škoda, že na počátku diskuse se věnovalo poměrně
dost času otázkám osobního vývoje jednotlivých aktérů diskuze,
tomu, jak a proč se rozhodli pro rabínská studia nebo později
tomu, jak a proč se komu líbí v Jeruzalémě. Na konci pak
nezbylo příliš času na dotazy z publika, které evidentně zajímaly
jiné věci. Otázky adresované rabínu Kučerovi se soustřeďovaly
na progresivní judaismus jako takový, přičemž bylo zřejmé
(a i pochopitelné), že je zde v tomto směru poměrně malá infor-
movanost a řada rozšířených mýtů. U Davida Petera zase publi-
kum zajímalo, jakým způsobem by obec vedl, pokud by se sku-
tečně stal nástupcem rabína Sidona.
Přinášíme přepis těch části diskuze, které považujeme za nejza-
jímavější. Lze jen doufat, že tato diskuze nebyla poslední a že
budeme mít v budoucnu další příležitosti se ptát. �

Zleva: Vrchní zemský a pražský rabín Efraim K. Sidon (KS), rabínský kandidát David Peter (DP), rabín Tomáš Kučera (TK) a předseda ŽOP Fero Bányai
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FB: Každé náboženství je založeno na víře,
která je většinou iracionální. Tisíce let to
nikomu nevadilo, až do příchodu osvícen-
ství. Začala moderní doba. Liberální nebo
reformní judaismus vychází právě z osvícen-
ství – haskaly. Snaží se maximálně přizpůso-
bit židovskou víru moderní době, zjednodu-
šit předpisy a podobně. Pan rabín Kučera
zastupuje progresivní, nebo reformní či libe-
rální židovství. Chtěl bych ho požádat, aby
nám tento pojem nebo směr blíže definoval.

TK: Máte pravdu, že je tady problém
s názvem. Když jsem studoval v Jeruzalémě,
uvědomil jsem si, že při slově „reformní“ se
mnozí chytají za hlavu, protože v počátcích
reformního judaismu byly protitradicionalis-
tické a protisionistické tendence, od nichž
jsme se již odvrátili. Nejlepší je hebrejské
označení „jahdut mitkademet“, tedy progre-
sivní židovství, který naznačuje vývoj a zahr-
nuje jak reformní, tak liberální směr. Kdy-
bych měl ve stručnosti vysvětlit principy
„jahdut mitkademet“, zdůraznil bych na prv-
ním místě rovnoprávnost, tedy rovnopráv-
nost všech, což přináší například i nezohled-
ňování statutu kohanim, ale zejména
rovnoprávnost žen. Žena se může aktivně
podílet na bohoslužbě a může se stát dokonce
rabínkou, a to nejenom v reformním, ale
i v konzervativním židovství, takže dvě tře-
tiny světového židovstva dnes uznávají ženu
jako rabínku. Druhý aspekt – v návaznosti na
tradici, kterou jste zmiňoval – „haskala“
pochází ze slova „sechel“, tedy rozum;
reformní židovství chápe rozum jako Boží
dar. Člověk je jediná bytost, která se díky
svému rozumu může i sebeutvářet. Klademe
důraz na používání rozumu i ve vztahu
k vlastní tradici, k utváření vlastní židovské
identity. Příkladem je přístup k židovským
pramenům – jak se díváme na obsah Tal-
mudu, jak ho dáváme do souvislosti s arche-
ologickými a jinými poznatky, jak se díváme
na vývoj halachy či jak uvažujeme o její
autoritě pro svůj život. To by byly ty dva nej-
důležitější aspekty – rovnoprávnost, zejména
žen a přístup, který zohledňuje i historii a kri-
tický pohled na prameny.

FB: Já když jsem se připravoval, tak jsem
našel, cituji, že „pionýrem racionalizace
judaismu“ byl Samuel Holdheim, který ve
svém radikalismu zašel dokonce tak daleko,
že chtěl zrušit šabat a nahradit jej nedělí,
chtěl zrušit kašrut, obřízku, omezit roli heb-
rejštiny ve prospěch němčiny a Německo
prohlásit za domov Židů, kteří již netouží po

návratu do Jeruzaléma, nemají pocit, že žijí
v exilu, ale chtějí být platnými občany své
nové vlasti. Cílem tohoto judaismu, jak jsem
pochopil, bylo ukončit judaismus jako
etnické náboženství a vyzdvihnout pouze
jeho univerzální charakter. Chtěl jsem se
proto zeptat, jaké místo má ve vašem pro-
gresivním směru etnické chápání židovství?

TK: Samuel Holdheim je radikální příklad
a nejsem jeho příznivcem. V jeho době se
proti němu postavil i Abraham Geiger,
v jehož tradici umírněného reformního juda-
ismu jsem byl, jakožto student na Abraham

Geiger Kolleg, vychováván. Abraham Gei-
ger kritizoval nejen Samuela Holdheima, ale
i radikální reformní spolky ve Frankfurtu
a jinde. Geiger se rovněž chytal za hlavu nad
tím, co učili extrémní reformisté, a snažil se
stmelovat rozdělené frakce v komunitě ve
Wiesbadenu, kde byl rabínem. Také razil
zásadu: „Skrze vědění k víře.“ Cílem je tedy
tradice, k níž se určitě doberu skrze vědění,
skrze studium. Co se týče etnicity, je
vždycky zajímavá otázka, jestli jsem český
Žid nebo židovský Čech. Zastávám teorii
parciálního sionisty. Sión je vždy v našich
modlitbách na každý šabat, je součástí naší
identity. Každý z nás, kdo žil v Jeruzalémě
alespoň rok, jistě uvažoval o tom, jestli má
udělat aliju nebo ne, co bude pro vlastní
život významnější – zůstat zde, nebo žít
někde jinde. Já jsem se rozhodl pro život
v diaspoře. Zde je vidět další rys reformního
judaismu – nezdůrazňujeme exil, tedy
„galut“, ale diasporu, tedy „tfucot“, a aktivní
účast na životě v diaspoře. V našich textech

i v naší mysli je však Izrael přítomen stále.
Odtud teorie parciálního sionismu.

FB: Nicméně mám pocit, že jsem úplně
nedostal odpověď na to etnické cítění židov-
ství.

TK: Samozřejmě etnicita spočívá v přinále-
žitosti k židovskému národu. To byla třeba
i slabina zmíněného Abrahama Geigera,
který tvrdil: „Na prvním místě jsem lidská
bytost, na druhém místě příslušník svého
státu a na třetím místě Žid“. Nesdílím tuto
hierarchii, protože židovská příslušnost stojí
podle mě výše. Vidět je zde jisté napětí
a také příklad vnitřního vývoje reformního
židovství.

FB: Většina našich členů chápe svou iden-
titu etnicky a chová se při tom zcela libe-
rálně. Ptám se pana Sidona, po těch letech ve
funkci rabína – jaká je vůbec šance oslovit tu
část obce, která nechodí do synagogy? Oče-
kával jste třeba při nástupu do funkce víc?

KS: Já jsem nebyl blázen, znal jsem naši
obec a celou naši společnost, věděl jsem, do
čeho kráčím, a myslím, že za tu dobu se tu
poměrně hodně změnilo. Samozřejmě to vše
souvisí s větší svobodou, lidé mají svobodu
se rozhodnout, mají volný přístup k informa-
cím, a i když si to málokdo uvědomuje, tak
se za těch patnáct let hodně změnilo.
A pokud jde o ty sekulární, tak myslím, že je
důležité rozlišovat mezi lidmi, kteří vyrůstali
v komunistickém režimu, po šoa, a byli tak
říkajíc hněteni propagandou, výchovou, tele-
vizí a vším, co měl režim po ruce, a byli tedy
takto určitým způsobem formováni; a na
druhou stranu mezi člověkem, který se
k tomu rozhoduje sám, řekne si: „Já jsem
ateista.“ To je o něčem úplně jiném. A já
opravdu v podstatě neznám na naší obci žád-
ného ateistu. Znám lidi, kteří na náboženství
více méně „kašlou“, nijak jej neprovozují,
ale že by se někdo vysloveně stavěl jako
ateista, který i tento postoj podporuje něja-
kými pádnými argumenty? To jsem tu ještě
neslyšel.

FB: Na rabína Kučeru – jaká by byla ideální
komunita reformního směru, jak by se měli
chovat? Jaká jsou ideální očekávání a jaká je
realita?

TK: Já bych s dovolením ještě reagoval na
předchozí otázku, protože s touto otázkou
souvisí. Jelikož je ve Státě Izrael statisticky

�

Tamuz/Av 5767

Karel Wiener je vždy dobře připraven. Na snímku
klade otázku o neměnnosti halachy.
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uváděno jedenáct procent ateistů, předpoklá-
dám, že jsou i součástí našich komunit. Je
pravda, že se na to nikoho neptám, ale kdyby
za mnou někdo s tímto tématem přišel, určitě
bychom spolu vedli plodný rozhovor.
Ale zpět k vaší otázce – jsou Židé kulturní
a jsou Židé kultovní. Kulturní Židé jsou ti,
kteří nejsou nijak žhaví přemýšlet o kon-
ceptu Boha nebo o tradici, ale snaží se stále
v rámci svých možností o pokračování
židovské civilizace. Kultovní Židé jsou pak
ti, kteří žijí tradičně, chtějí uchovávat hala-
chu a snaží se o zprostředkování tradice
ostatním. Myslím, že komunita musí inkor-
porovat obě skupiny. Často se stává, že kul-
tovní Židé se snaží přesvědčit kulturní Židy,
jak mají správně žít, a ono se to nedaří a ani
se to nikdy nepodaří. Optimální komunita
v rámci progresivního židovství by měla
umožnit i kulturním Židům být součástí
komunity. Když jsem přišel do Beth Sha-
lomu v Mnichově, mnozí mi říkali: „Víte, já
nebudu asi běhat na každý Kabalat šabat, ale
jsem rád, když se můžu setkávat nebo disku-
tovat na nějaké téma.“ Optimální je inkorpo-
race obou těchto skupin, aby se komunita
mohla dále vyvíjet. Stát Izrael byl vybudo-
ván na základech nereligiózního sionismu,
tím spíš bychom se měli snažit, aby i nereli-
giózní Židé našli v našich komunitách svou
tvář a aby svými silami a představami při-
spěli k naší společné budoucnosti.

FB: Několik generací českých Židů se neset-
kalo se židovskou výchovou. Jakou má
budoucnost ortodoxní směr, když dnes
v podstatě nejsme schopni, bez učitelů
z Izraele, poskytnout tradiční výchovu?
Jsme schopni ji nabídnout zde, na obci, ale
určitě ne v rodinách a velice obtížně ve
školce a ve školách.

KS: Bohužel tak to je. Ale jsme schopni tu
výchovu zde na obci nabídnout a musíme
mít trpělivost a čekat, až vyrostou děti
a z nich další učitelé. A upřímně řečeno,
během těch patnácti let už se zde něco tako-
vého stalo. Vyrostla generace zrovna tady
Davida (Petera – pozn. redakce), kteří začí-
nali jako děti a dnes umějí hebrejsky, orien-
tují se v náboženství. Neviděl bych tu tedy
až takový problém. A to, že jsme potřebovali
mladé rabíny z Izraele, to je pravda, ale od
toho tu také byli.

FB: V reformních rodinách se běžně nedodr-
žují zvyky. Nebo možná, že se mýlím… Jaká
je pravděpodobnost uchování tradice? Jak si

mám představit výchovu z pozice reform-
ního rabína? Je to na úrovni znalostí, zvyků,
historie, nebo jen na úrovni etické, kulturní?

TK: Myslím, že progresivní hnutí je zcela
jednoznačně hnutím náboženským, které se
hlásí k tradici. Spousta našich rodin žije tra-
dičním způsobem, otázka je, do jaké míry,
jak intenzívně a co všechno se z tradice pře-
jímá. Jednou ze součástí progresivního
židovství je tzv. vzdělaná volba. To zna-
mená, že je mou povinností studovat tradici
v její celistvosti. Potom se však musím roz-
hodnout, co všechno jsem schopen ve svém
životě přijmout, a třeba i po určitém experi-
mentování udělat další krok. Pokud se mě
někdo zeptá – „děláš to a to?“, pak správná
odpověď není „ne“, ale „ještě ne“. To je
představa vývoje. Je možné, že teď nedělám
spoustu věcí, budu se však jimi teoreticky
zabývat a uvidím, kam mě to přivede. Tento
koncept vzdělané volby má samozřejmě
i svá úskalí.

FB: Jestli tomu rozumím, abych si to
ověřil – tradiční nebo ortodoxní judaismus
má Tóru, knihy Proroků, Spisy, Talmud, 613
přikázání a zákazů. To všechno bych měl
dodržovat, přestože nedodržuji, ale nikdo mě
z toho neuvolnil, de facto tedy jednám
nesprávně, pokud to vše nedodržuji. Pokud
jsem pochopil správně to, co jste říkal, tak
v progresivním judaismu se rozhodnu, co
budu dodržovat a co nebudu, nechám to na
přirozeném vývoji.

TK: Domnívám se, že tomu tak není. Číslo
613 je symbolické. Dal jsem si tu práci
a procházel Sefer ha-micvot. Mnohé z těchto
příkazů jsou vázány na Chrám a Erec Izrael,

mnohé jsou určené jen pro kohanim. Když
jsem to spočítal, dobral jsem se asi čtyřiceti
procent. Samozřejmě záleží na tom, jak to
počítáme, jsou různé systémy, ale i kdyby to
bylo řekněme padesát procent, pak jen
zhruba polovinu z tradičních 613 přikázání
lze v současné sobě realizovat. Pokud pro-
gresivní Žid dělá třeba patnáct, dvacet pro-
cent, a tradiční Žid čtyřicet, padesát procent
micvot, tak to ve srovnání se sto procenty
není statisticky propastný rozdíl. To je mate-
matické uvažování s obsahovým významem.
V každém případě zdůrazňuji, že tradice je
důležitá a je otázka, do jaké míry zasáhne
život rodiny nebo jednotlivce. Znám spoustu
rodin, které se v rámci svých možností snaží
šabat dodržovat. Je i úkolem rabína působit
na členy komunity, oni sami však musí chtít
a rozhodnout se.

FB: Já jsem to nechtěl hodnotit. Jen jsem se
chtěl zeptat – mám skutečně volbu té mno-
žiny, kterou budu v daném okamžiku,
v daném čase dodržovat?

TK: Myslím, že základní koncepty jsou
šabat a kašrut. Můžeme samozřejmě probírat
jednotlivé micvot, ale koncept šabatu
a kašrutu je základem případné diskuze.

FB: Otázka na rabína Sidona – rabín Kučera
zde mluvil o tom, že jedním ze zásadních
rozdílů je přístup k ženám, tedy jejich rov-
noprávnost, včetně rovnoprávnosti při boho-
službě. Jak ve 21. století vnímáte metr silnou
oddělující zeď ve Staronové synagoze?

KS: Já ji vnímám jako překážku, kvůli které
ženy, které za ní jsou, většinou špatně slyší
a nemůžou se účastnit bohoslužby. Prostě to
tak je, ale nic se s tím nedá dělat. Nemůžeme
to tam překopat. Ale když jsem na obci
nastoupil, tak jsme my, jako obec, vystrna-
dili muzeum z Vysoké synagogy, a to je moje
představa, jak by to mohlo být, nikomu to
nevadí, naopak je toto uspořádání ženám
poměrně příjemné, mají tam lepší přehled,
lepší kontakt s bohoslužbou. Ale budete se
divit, je i mnoho žen, které rády chodí do
Staronové, protože ta má své zvláštní
kouzlo, a není to tedy tak jednoznačné.

FB: Teď bych měl takovou možná trochu
provokativní otázku. To, že jsou v progresiv-
ním judaismu ženy považovány za rovno-
právné i z hlediska účasti na bohoslužbě,
není to jedna z věcí, které činí tento směr při-
tažlivějším? �

Červenec/Srpen 2007

Zájem o besedu byl takový, že diváci stáli i mezi dveř-
mi a dokonce i na chodbě.
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� TK: Znám spoustu žen, které potřebují
mechicu, potřebují při modlitbě sedět oddě-
leně. Určitě bych nepropagoval společné
sezení mužů a žen jako jediný model, pouze
říkám, že progresivní judaismus nabízí tuto
možnost. Vždycky tvrdím, že osmdesát pro-
cent našeho náboženství je psychologie
a zbylých dvacet procent to skutečné jádro.
Proto potřebujeme vedle rabínů také psycho-
logy, nejlépe když rabín je psychologem
sám. Každý si musí najít prostor, ve kterém
se cítí dobře. Zde je jedna možnost, jinde
druhá, a obě jsou legitimní, obě je potřeba
uchovat.

FB: Je tu, myslím, zajímavá otázka kon-
verzí. Často se zde na obci setkávám s výt-
kou, týkající se vysokého počtu ortodoxních
konverzí. Počet konverzí je nepochybně dost
výrazný v této, nábožensky spíše vlažné,
komunitě. Ta výtka bývá často formulována
z pozice etnicky vnímaného židovství.
Určitě je zajímavé se ptát, jaké jsou důvody
konverzí, jsou nějaké specifické, v daném
čase, společenském uspořádání, je možné je
hledat ve svobodě, která zde existuje?
Poprosil bych pana Sidona.

KS: Pochopitelně, že ano. Třeba za války
nebylo obvyklé, aby se někdo chtěl stát
Židem, ale dnes je situace jiná, lidé se
mohou rozhodovat svobodně, beze strachu.
To je samozřejmě výsada svobodných lidí,
že mohou této své svobody využívat a hledat
své místo ve světě. A pokud tu tedy jsou lidé,
kteří to myslí vážně a vezmou na sebe tu
zodpovědnost, pak je tu od toho obec a je tu
od toho bejt din, aby jim pomohl stát se Židy.

FB: Proces konverze v ortodoxním směru je
dlouhý a obtížný a je potřeba ho brát velmi
vážně. Chtěl bych se obrátit na pana Kučeru.
Řada konverzí u reformního judaismu může
být spjata s vnímáním judaismu dnes ve
světě jako univerzálního náboženství pří-
stupného i ostatním, není zde tedy určitým
způsobem potlačeno etnické hledisko?

TK: Vycházím ze situace, kterou znám
z naší komunity, která je velmi opatrná
a vzhledem ke konverzím se snaží o určité
předstupně. Klasický model prvotního odmí-
tání kandidátů je běžný i u nás. Je rozšíře-
ným mýtem, že je to v reformním judaismu
mnohem snazší a kratší. Když jsem mluvil
poprvé s rabínem Sidonem, shodli jsme se na
tom, že standard na konverzi by neměl být
jednoduchý. Je to proces, který je kontrolo-

vaný a zdlouhavý. Mnozí z našich kandidátů
jsou v kurzu pět let, někteří dva a půl roku
a minimální doba je rok.

FB: Pan rabín Sidon v rozhovoru s panem
Hvížďalou říká, že po skončení svého půso-
bení ve funkci by chtěl odjet do Jeruzaléma,
a pokud jsem dobře rozuměl, pak když
umřít, tak v Jeruzalémě. Panu Kučerovi rov-
něž učaroval Jeruzalém, David Peter tam již
osm let studuje a jistě tam není nespokojen.
Takže vlastně otázka na každého z vás – jaký

je váš vztah k Jeruzalému a k sionismu?
A jestliže žijete mimo Izrael, jaký máte
domov v Praze, v Mnichově?

KS: Samozřejmě, že Jeruzalém byl pro mě
jiný v té době, kdy jsme dělali citovanou
knížku, a trošičku jiný je dnes, kdy se tam
prostě už cítím jako doma. Je to vždy
zvláštní setkání s tím městem, s lidmi, ale
v podstatě bych byl velmi rád, kdybych tam
mohl umřít. Neříkám, že bych tam chtěl
žít…

TK: Já jsem poprvé přijel do Jeruzaléma po
svém pobytu v Americe. Protože jsem se se
zdejší kulturou nemohl nějak sžít, Ameriku
jsem opustil a odešel do Jeruzaléma. Tam mi
připadalo všechno takové normální, blízké,
velice blízké tomu, co jsem poznal, když
jsem vyrůstal zde v České republice, zvláště
co se týká struktury společnosti. Pokaždé
jsem se musel smát, když moji američtí přá-
telé přišli v Izraeli k zubaři a tam nebyla
hudba a květiny a museli sedět na lavičce
přede dveřmi lékaře nebo když museli stát
ve frontě na poště, aby si zaplatili složenky,
protože to nešlo on-line. Pro mě to byl nor-
mální svět. Jeruzalém jsem i díky tomu vní-
mal jako něco příjemného, obvyklého,

včetně lidí dohadujících se ve frontě. Není to
jen struktura společnosti, ale i jazyk. Člověk
se snaží oprášit hebrejštinu a mluvit hebrej-
sky, může naslouchat, společnost i kultura je
židovská, i když je tam spousta sekulárních
Židů, to vše je motivující.

Otázka z publika: Vážení páni rabíni,
vážení členové obce. Já jsem venkovský
balík, venkovský Žid a celý problém, který
tady dnes rozvíjíme, mi připadá jako
míchání řídké kaše. Já jsem jel sto kilometrů,

abych se nedozvěděl vůbec nic. … Když
jsem četl článek rabína Kučery v Obecních
novinách (jednalo se o to, zda jsou na Pesach
povolené fazole nebo ne), tak jsem zjistil, že
mě, který hřeší ve spoustě věcí, tu pan rabín
Kučera povolil hřešit v další věci… Chtěl
bych se zeptat, kde končí relativizace orto-
doxního židovství a začíná reforma? Protože
pro mě, jako pro obyčejného Žida, se relati-
vizací a modernizací vytrácí struktura, a já se
v Hradci Králové ve vědecké knihovně
nemůžu dopátrat knihy, která by mi to osvět-
lila. Do kdy ještě budeme považováni za
Židy dodržující to či ono, a kdy už můžeme
pomalu chodit do kostela a jíst pizzu se šun-
kou a se sýrem?

TK: Ta nejkratší odpověď na vaši otázku je
ve vás. Já jsem ve svém článku nic nepovo-
lil, pouze jsem nastínil dvě možnosti, a jakou
cestou se budete vy ubírat, je zcela na vašem
rozhodnutí. Já necítím kompetenci někomu
nařizovat, co dělat a co nedělat, jen jsem
nastínil možnosti a odpověď je ve vás, ve
vaší zodpovědnosti.

Otázka z publika: Mně se nelíbí rozdělení
Židů na kulturní a kultovní, to by pak mohlo
znamenat, že kultovní Židé nejsou kulturní.

Tamuz/Av 5767

Sál byl zcela zaplněn příslušníky nejrůznějších názorových směrů.
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�A pak si myslím, že ortodoxie sehrála ve
středověku velkou úlohu při zachování tra-
dice, při zachování židovství. Takže otázka
je praktická – kde je ta hranice reformování?
Protože vím, že třeba někteří Židé, pokláda-
jící se za reformní, jsou dočista asimilovaní,
nechodí do synagogy…

DP: Asi nebudu populární. Podle jedné defi-
nice je ortodoxní judaismus „jahdut hilcha-
tit“, tedy judaismus halachický, to znamená,
že akcentuje závaznost zákonů, o nichž
věříme, že je tradice předává již od Mojžíše
z „har Sinaj“. Interpretace práv-
ních otázek záleží také na vzdělání
dotyčného rabína – je proto důle-
žité, kde se učil, u koho se učil, jak
se tam učil. U reformního směru,
podle toho, co jsem slyšel, není
tento důraz na zákony, záleží
pouze na konkrétním člověku, jak
on sám se rozhodne, co přijme
a co bude činit. Asi to bude znít
tvrdě, ale nic vnějšího, co by ho
mohlo nutit, tu není.

TK: Nejprve zpět k původní
poznámce z publika. Žádná defi-
nice není výlučná, a pokud říkám
„kultovní“ Žid, předpokládám, že
je tam i aspekt kulturní, a naopak.
K tomu druhému. Myslím si, že
věta „ortodoxie ve středověku
hrála velkou roli“ není objektivní,
protože slovo „ortodoxie“ se objevuje až
jako reakce na vznik reformního hnutí v 19.
století. Předtím jsme měli pouze jedno
židovství, za které jsme vděční, a které nás
přivedlo v historii až k okamžiku, kdy se
objevilo slovo „reformní“ a jako reakce na to
pak i „ortodoxní“. Souhlasím s vámi, že
židovství ve středověku sehrálo významnou
roli v tom, že nám z generace na generaci
zachovalo to, čeho si můžeme vážit. K té
třetí otázce – máte pravdu, když se ptáte na
hranice. Nemám na to jasnou odpověď, pro-
tože tím, že dáváme právo autonomie, zdů-
razňujeme postmoderní přístup k člověku. Je
pravda, že se tím někdy může měnit tradice,
její tvář. Ale tradici to nevylučuje. Důležitý
je vývoj. Ve svých počátcích bylo reformní
hnutí dost netradiční, a stále více se vyvíjíme
směrem k tradici. Tlak v progresivním
židovství je skrze rabínské konference, které
vydávají platformy, určité směrnice, které
jsou závazné v tom smyslu jako halacha:
zákon tu je a lidé jej buď následují, nebo ne.
Směrnice platform udávají směr autonom-

ního vývoje. Není to nátlak, ale definovaná
hranice.

Otázka z publika: Otázka na Karola
Sidona – do jaké míry jsou zákony halachy
neměnné? Například cituji ustanovení, že
nikdo nemůže uložit komunitě povinnost
něco dodržovat, jestliže to ona sama neapli-
kuje, respektive není to aplikováno její vět-
šinou. To znamená, že zákon se aplikuje
podle podmínek a podle většiny. Příklady –
dnes už nikdo nežádá, aby každý člen
komunity odváděl ze svých příjmů desátek,

neuplatňuje se ustanovení o sedmém roce,
kdy se nechává půda ladem, také už exis-
tuje fixní kalendář atd. A jsou jiné příklady,
pro mě daleko důležitější, například kame-
nování neposlušného syna, trest smrti.
Nakolik jsou tedy ustanovení halachy pova-
žována za neměnná? Jak se ortodoxní raba-
nut dívá na vývoj židovského zákonodár-
ství, jestliže ortodoxie zároveň tvrdí, že
celou Tóru už jsme dostali na Sinaji od
Moše rabenu?

KS: Ta první záležitost, že rabín musí brát
ohled na svoji komunitu, je pochopitelná. Je
třeba si uvědomit, že dříve rabín řekl a tak to
muselo být, byl to prostě zákon, který platil,
a byl, řekl bych, i vymahatelný. Ale ve
chvíli, kdy rabín přišel třeba do Prahy, musel
dávat velký pozor na to, aby nevyžadoval
něco, na co ta obec nemá. A rabín přece
vůbec neměl důvod někoho terorizovat, proč
by to dělal? K té otázce halachy – halacha
často bývá dezinterpretována. Příklad: „zub
za zub, oko za oko“, nikdy to však nebylo

takto praktikováno. S trestem smrti zrovna
tak. Zákon vlastně zdůrazňuje, jak závažná
věc je někoho potrestat smrtí, a pokud je
jakákoliv pochybnost o vině, jakákoliv
naděje, že to tak nebylo, tak tento trest
nemůže být realizován.

Otázka z publika: Otázka je na pana
Petera – pokud jednou stane v čele této obce,
tak určitě má i konkrétní cíl, čeho by chtěl
s touto komunitou dosáhnout, k čemu by
chtěl dospět? A další otázka – jak budete
nahlížet na smíšená manželství, budete je

odsuzovat a přijde tak pražská
obec o další vzácné Židy
a Židovky, kteří by mohli být
platnými členy? A další věc –
mají lidé v této komunitě, kteří
jsou třeba méně religiózní nave-
nek, byť vnitřně mohou být reli-
giózní, šanci dočkat se období,
kdy z rabínských výšin se bude
méně hovořit o detailech kašrutu,
fazolích a podobně a více o etic-
kých zásadách judaismu, o tom,
jak se mají lidé k sobě chovat?

DP: Tak stručně a rychle. Učím
se být ortodoxním rabínem, takže
ideálem je, aby i obec byla orto-
doxní.

Reakce z publika: To přece není
pravda, to přece není ideál…

KS: Ona je to hlavně iluze. 

DP: Ale co je ideál? Bylo by to krásné, ale
lidi jsou lidi, každý jde po své vlastní cestě.
Mou prací by hlavně bylo mít kontakt s kaž-
dým členem obce, ukazovat, že to jde a tak
dále. A pokud jde o tu výtku zdůrazňování
halachy nad etickými otázkami, tak existují
učenci, kteří jsou specialisty na halachu,
zabývají se těmi fazolemi a podobně, a zase
jiní se specializují na otázky etické. Samo-
zřejmě obojí je potřebné a rabín by měl znát
obojí, zákon i etiku. A měl by také znát svoji
obec a její členy.

FB: Děkuji vám za účast, pokusím se příště
zase něco vymyslet, pokud pro vás bylo zají-
mavé poslouchat některé názory a i některé
otázky, protože ty mají občas vyšší vypoví-
dací hodnotu než samotné odpovědi.

� Úvod a přepis diskuze: Kateřina Weberová
Foto: Milan Kalina

Živá diskuze pokračovala i po ukončení besedy. Foto Jan Viktorjeník.

Červenec/Srpen 2007
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�

V slušné společnosti bývá zvykem respekto-
vat tradice. Stává se ovšem, že se povede
i něco nového a pěkného a všichni kolem si
to pochvalují. Pak říkají, že by byla velká
škoda, kdyby se to už nikdy nemělo opako-
vat. A takto jednoduše se rodí nové tradice
a jejich udržování se stane po letech napros-
tou samozřejmostí.

Podobně se zrodil i nápad pořádat v létě
před pomníkem Franze Kafky, na rohu
Vězeňské a Dušní ulice v Praze, setkání
členů Společnosti Franze Kafky se svými
přáteli a veřejností vůbec. Pro letošní již třetí
setkání, zvolili organizátoři přiléhavý název
Letní kafkovské soaré.

Setkání poctil svou návštěvou krásně
opálený čerstvý pokořitel nejvyšší hory
světa, pražský primátor MUDr. Pavel Bém,
byl zde velký přítel Prahy a ctitel Kafkova
díla J. E. Juan E. Fleming, argentinský vel-
vyslanec v České republice, bývalý starosta
MČ Praha 1 Vladimír Vihan, z USA si
„odskočili“ spisovatelé Ota Ulč a Arnošt
Lustig, z Vídně Eugen Brikcius, mezi hosty
byl viděn dr. Steiner z Pensylvánské univer-
zity, básník a zpěvák Jan Vodňanský, výtvar-

ník, karikaturista a grafik Jiří Slíva, sochař
Jaroslav Róna, ředitel pražské ZOO
PhDr. Petr Fejk a mnoho dalších známých,
ale především milých a příjemných osob-

ností. Samozřejmě nechyběla ani vždy ele-
gantní a usměvavá ředitelka Společnosti FK
Markéta Mališová, která svou pozornost
spravedlivě a neúnavně rozdělovala mezi
všechny hosty.

Z mnoha projevů uveřejňujeme „kafkolo-
gické“ imprese známého literárního badatele
Eugena Brikciuse a překvapivou zprávu
o posledním překladu Kafkova Zámku do
řeči Inuitů. Tento příspěvek přednesl – před
sochou Franze Kafky – její autor, mistr per-
formance, sochař Jaroslav Róna.

K dobré náladě přispěly i (údajně) košer
utopenci z gastronomické dílny Jana Güns-
bergera, skvělý guláš, pitelné víno a mnoho
zlaté košer slivovice, kterou věnoval pan
továrník Jelínek, budiž mu za tento ušlech-
tilý počinek vzdána chvála…

A všem těmto dobrým lidem hrála neú-
navná skupina Trombenik. Smutné i veselé
tóny klezmeru pak zvěstovaly do pozdního
večera všem v okolí jednoduché poselství:
svět Franze Kafky není jen přísnou literární
klauzurou, ale je i plnokrevným, veselým
životem.

� Text a foto Milan Kalina

3. LETNÍ KAFKOVSKÉ SOARÉ

Spiritus agens slavnosti – ředitelka Společnosti
Franze Kafky paní Markéta Mališová.

Tamuz/Av 5767
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Imprese první – Ach synku, synku

Říká se, že matka je vždy jistá, zato otec
nejistý. Není divu, že potomek mu někdy
přeroste přes hlavu.

Velký znalec Kafkova díla, básník Vladi-
mír Burda, sedával v hostinci U zlatého

soudku a nerad chodil domů. Jednou za ním
přišla dáma, jež se mu věkově blížila, a nalé-
hala: „Vladimíre, máma tě čeká. Pojď
domů!“ Vladimír zůstal bohorovně sedět
a dáma odešla s nepořízenou. „Kdo to byl?“
ptali se spolupijící. „To byla moje dcera!“
odpověděl víceméně po pravdě postrádaný,
neboť se jednalo o dceru jeho nové, ale o to
starší družky. „To není možné. To máš tak
starou dceru?“ přišli kamarádi na to, že tu
něco nehraje. „To nic není,“ nasadil rodinné
pravdě korunu Vladimír Burda. „To já mám
ještě jednu dceru a ta je starší než já.“

Se synky je tomu často nejinak. I s těmi bio-
logickými. Příkladem synka, který otci přerostl
přes hlavu, i když mu v tom otec do poslední
chvíle bránil, je idol Vladimíra Burdy – Franz
Kafka. Z jeho Dopisu otci se dovídáme, jak
trpěl u rodinného stolu, když jej otec poučoval,
jak se chovat při jídle. Když vegetariánsky
založený synek nechtěl maso, hrozil mu otec,
že ho přetrhne jako herinka. Později nechtěl
otec financovat synkovo spisovatelské hobby.
Synek si musel svou apanáž vydělat a řádně
z ní platit daň. Když se pokoušel potřetí unik-
nout své osamělosti sňatkem, doporučil mu
otec místo veselky návštěvu bordelu.

Franz Kafka vysvětluje vztah otec–syn
téměř geometricky: A poskytne B otevře-

nou radu. Tato rada pro B neznamená
zrovna morální posilu, ale proč by se
nemohl z této újmy v průběhu let vypraco-
vat, ostatně vždyť té rady nemusí vůbec
dbát, a každopádně netkví v oné radě samé
žádný důvod, proč by se pro B měl celý
jeho budoucí svět snad zhroutit. A přece se
stane něco toho druhu, ale právě proto, že
A jsi Ty a B jsem já.

Potud Dopis otci. Zbývá poněkud ener-
gičtější báseň otci z pera mého vlastního
synka, který – jak jsem uvedl ve své loňské
impresi Vojenská míra – není Kafkovi nepo-
dobný. Báseň se jmenuje Der Strom, česky
Proud. Vztah otce a syna, A a B, je zde pojat
jako vztah syna a otce, já a ty.

Willst du einen Schlag kassieren
sollst du ihn auch haben
Strom ist geladen
wie ich und du

Chceš-li inkasovat ránu
máš ji mít až půjdeš k Pánu
proud je nabitý
jako já a ty

Snad se velký spisovatel vztahu A–B Franz
Kafka a velcí filozofové vztahu já–ty Ludwig

Brikcius:

Červenec/Srpen 2007

Dámy a pánové! Stalo se místní zvyklostí, že zde vždy přednesu tři ze svých
kafkovských impresí. Jako náležitý impresário zůstanu tradici věrný a do
třetice všeho nejlepšího vyrukuji se třemi impresemi i dnes.

Eugen Brikcius – emocionální řečník.

�

Jak však jistě všichni víte, je tento
jazyk severovýchodní větví jazyka Sele-
meni, odvozenou z inuitského nářečí
Pošani-ke, tedy jazykem tzv. Eskymáků,
doposud žijících podle starých tradic.
Tento z etnologického hlediska nesmírně
starý vzácný národ žije vysoko na severu
Grónska, někde v oblasti Rasmussenovy
země. Strohá noticka v Lidových novinách
mne zaujala natolik, že jsem začal po celé
záležitosti pátrat. Teprve v informačním
oddělení Dánského velvyslanectví jsem
konečně získal dostatečné množství infor-
mací o celé věci.

V rámci evropského programu integrace
minorit (jehož je Česká republika účastní-
kem), byla dánskou stipendijní komisí
doporučena nadaná inuitská dívka Čihoši-
-ke z tohoto malého národa, či spíše kmene,

do studijního programu v oblasti evropské
literatury 20. století na pražské filozofické
fakultě. Sotva se však literaturou nedotčená
eskymácká studentka zorientovala v evrop-
ském písemnictví, ihned neomylně přilnula
k jemnému géniovi silných vizí a chabého
zdraví – Franzi Kafkovi, a pojala předse-
vzetí zprostředkovat Kafkovu poetiku
lidem svého kmene. K překladu si jazykově
nadaná dívka, dcera nejlepšího lovce tuleňů
za rok 2006, vybrala zřejmě nejslavnější
Kafkův román – Zámek. Nesmírnou
odvahu tohoto rozhodnutí oceníte ve chvíli,
kdy zjistíte, že v jazyce Koiku neexistují
vůbec výrazy označující zámek, hospodu,
zeměměřiče a mnoho dalších, pro překlad
životně nutných a nezbytných termínů.

O to více nás překvapí, jak si invenční
překladatelka s tímto problémem pora-

dila. Její vzácně prosté řešení situovalo
celý příběh do reálií srozumitelných

jejím soukmenovcům. Zeměměřič se pro-
měnil ve zbloudilého lovce, jenž hledá

Róna: Dámy a pánové, možná jen málokdo z vás zaregistroval v tisku krátkou
zmínku o tom, že Kafkův Proces byl poprvé od svého vydání v roce 1925
přeložen do jazyka Koiku.

Po vážných projevech se rozproudila zábava i tanec.
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Feuerbach a Martin Buber neobracejí v hrobě,
ale já se ptám spolu s Hermannem Kafkou: 

Ach synku, synku
co máš ve vínku
co ti do něj parka dala
že se otce nezeptala?

Imprese druhá – Plynové lampy

V nenávratnu jsou doby, kdy většina oby-
vatelstva, iniciativně loajální k režimu a jeho
instrumentálnímu optimismu, měla Kafku za
nadávku a menšina, špatně zakrývající či spíš
opatrně přiznávající svůj odpor k režimu,
měla Kafku – poněkud módně – za svého.

Dnes je obyvatelstvo střízlivější, zejména
zmíněná intelektuální menšina si chce na
Kafku posvítit, bohdá že v pozitivně kritic-
kém smyslu. Doslova jí to umožňují
postupně obnovované plynové lampy, ty
lampy, pod nimiž se procházeli Kafka s Bro-
dem. Vím, o čem mluvím, neboť jsem
nedávno spolu s náměstkem pražského pri-
mátora Ing. Pavlem Klegou premiérově roz-
svěcoval lampy v Železné ulici.

A zde přechází imprese v apel. Dozvěděl
jsem se, že se zatím nepočítá s obnovou ply-
nových luceren v okolí Skořepky, kde se
dodnes nabízejí pražské děvky, samozvaná
součást městského folklóru. Lampy mi chybí
především na rohu Skořepky a Jilské, tedy
před domem, kde svého času bydlel Max

Brod. Jak známo, právě zde, v bytě svého
přítele, se Kafka poprvé setkal s Milenou
Jesenskou.

Netrpělivý životopisec Franze Kafky
nemůže nezvolat „konečně“. Kafka sice už
předtím Milenu viděl, bylo to v kavárně
Arco, ale tehdy seděla u jiného stolu s Ern-
stem Polakem. Na oslovení budoucí důvěr-
nice bylo ještě příliš brzy.

Teď však mladý Franz, řádně seznámen,
vychází z Brodova domu. Pod plynovou
lucernou k němu, absolventu nedávné
milostné zkušenosti s krámskou v okolí
Týna, přistupuje nevěstka a takto, v podstatě
aristotelsky promlouvá:

Zaplať synku jak se sluší
co bych jinak z těla měla
zachráníš tím moji duši
podstatnou to formu těla

Imprese třetí a poslední –
Úlet Řehoře Samsy

Stalo se vloni, když jsme hosty z německé
Büchergilde Gutenberg prováděli Kafkovou
Prahou. Na terase před Gröbeho vilou v Hav-
líčkových sadech byl nafouknut proměněný
Řehoř Samsa z Kafkovy novely. Když se obří
objekt, nikoli ve tvaru ploštice, což by entomo-
logicky odpovídalo minucióznímu Kafkovu
popisu, ale spíš připomínající chrobáka, vznesl
nad přilehlý vinohrad, sestoupili jsme k Vinič-

nímu altánu, kde byl přečten dopis Franze
Kafky Oskaru Pollakovi z roku 1902, začínající
slovy: „Když jsem ležel na zídce u vinice…“

Nastala bizarní situace: Franz Kafka odpo-
čívá na zídce vinohradu a nad ním se vznáší
gigantický brouk. Na přání německých kafko-
filů jsem se zeptal přítomného konstruktéra
brouka Jiřího Enocha, co se stane, když se –
nedej literární pánbůh – Řehoř utrhne. Ten
dobrý muž odvětil, že buď shoří ve strato-
sféře, nebo spadne do Severního moře.

I stalo se – Řehoř se utrhl a začal se
zmenšovat, až byl tak nepatrný, že splynul
s oblohou. Kdoví jak skončil. Osobně věřím,
že dospěl tam, kam od závěrečného tahu
Kafkova pera na rukopisu Proměny patří – 
do literárního nebe.

Závěr

Nedávno mi v nekafkovských souvislos-
tech – jsou-li v Praze vůbec takové – zavolal
výrobce ulétlého brouka a na závěr telefonátu
jakoby mimochodem sdělil, že na vlastní
náklady vyrobil nového Řehoře Samsu.
Napadlo mě, že matička Praha má drápky i pro
své nesmrtelné. Neunikne jí ani sám autor
„drápkové diagnózy“, nemluvě o jeho románo-
vých či povídkových postavách. Jako by lite-
rární nebe – přinejmenším to Kafkovo – bylo
už zde na zemi – v Praze, a to nejen v opticky
panoptikální, ale hlavně v inspirativně slo-
vesné podobě s tělesnou platností. �
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�

bájné zlaté iglú – jakousi Walhallu grón-
ských Inuitů. V nekonečné ledové pus-
tině narazí na malou vesnici lovců
mrožů, kde si započne cosi s dívkou Fru-
dou a pomalu rozplétá složité rodinné,
rodové i osobní vztahy těchto málomluv-
ných, ale svérázných lidí. Jak jste jistě
vytušili, nikdy se z celé této propletené
šlamastyky nevymotá a iglú ze zlatého
ledu nikdy nenajde.

Kniha je ještě doplněna CD diskem,
který celý Kafkův opus vypráví ve speci-
fické hrdelní řeči připomínající štěkání
lvounů ve chvíli, kdy bojují o samici.
Toto CD bylo nahráno hlavně pro staré
lovce, kteří by nikdy Kafkovu genialitu
nedocenili z důvodů své sněžné slepoty.
Bohužel se však v překladu poněkud ztra-
til zvláštní Kafkův slovosled, specifická
atmosféra i dobové reálie. Přes to
všechno měla kniha u Inuitů obrovský
úspěch, kdejaký lovec potopil svůj kajak

na protest proti nekonečnému odmítání
zlatého iglú vpustit lovce tuleňů dovnitř.
Zejména pasáž, kdy zeměměřič bojuje
s byrokratickým náčelníkem na nabrou-
šené harpuny, vzbuzuje u lovců stále silné
emoce a dánská televize uvažuje o zfil-
mování tohoto díla ve formě thrilleru.
Odborníci z řad etnologů oceňují též Kaf-
kovu znalost inuitských výšivek, šaman-
ských zaříkadel i znalosti v řízení psích
spřežení.

Na závěr bych rád uvedl, že je ještě
řada oblastí na světě, kde není náš pražský
génius doceněn. Zejména je třeba uvést
oblast na severu Srí Lanky obývané
Tamily a některé části subsaharských
oblastí obývaných Masaji. V těchto, Kaf-
kou ještě nezasažených oblastech, se
nabízí prostor k aplikování stejného
postupu jako u Inuitů, nyní již milovníků
Kafkova díla.

� Rónův Kafka a Kafkův Róna.
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Během své návštěvy v Izraeli se mě jedna
moc chytrá holčička jménem Sára zeptala,
proč je pro nás Zeď nářků, či přesněji řečeno
Západní zeď, tak důležitá. Pokusila jsem se jí
ve zkratce odpovědět, ale mám ten dojem, že
jsem jí zůstala v odpovědi hodně věcí dlužná,
a proto jí chci odpovědět trochu podrobněji
a o tuto odpověď se podělit i se čtenáři Mas-
kilu, kteří v ní najdou snad něco nového, nad
čím je možné se zamyslet a dále se ptát.

Nedávno jsme slavili svátek Šavuot a při-
pomínali jsme si darování Tóry na hoře
Sinaj. Tóra je pro nás poklad obrovské ceny,
protože je v ní uloženo vše, co se týká židov-
ského života na této zemi. Poklad je třeba
uložit se vší úctou a bezpečně, což bylo
velmi nutné už při putování pouští, kde se
Mojžíš a všechnen lid Izraele zdrželi po
dobu čtyřiceti let. Po celou tuto dobu byly
desky s Desaterem uloženy v přenosném
svatostánku, který byl vytvořen přesně
podle návodu v Tóře a víme i, kdo
a jakým způsobem práci na sva-
tostánku vykonal. Z tohoto popisu se
učíme, že při přípravě přenosného
svatostánku byly použity
všechny základní činnosti, které
jsou nutné nejen pro postavení přenos-
ného svatostánku, ale i pro život na zemi.
Tyto práce se nazývají 39 melachot (39 pra-
covních činností). Zmiňuji je proto, že jsou
to právě ty činnosti a činnosti od nich odvo-
zené – toladot, které jsou pro nás o šabatu
zakázané. A tady začínáme odpovídat na
otázku proč je pro nás Chrám – tedy stabilní
forma přenosného svatostánku, tak důležitý.
Víme, co o šabatu dělat a co ne, a také proč,
a to je někdy možná i důležitější. Když lid
Izraele, anebo chcete-li Židé, přišel konečně
do svaté země, tedy víceméně do dnešního
Izraele, tak stále používali přenosný sva-
tostánek. Teprve králi Šalamounovi se
dostalo od Boha té cti postavit to, co nazý-
váme v češtině chrám.

Slovo Chrám je to pro nás pojem tolik
vzdálený, každý si představí například chrám

sv. Víta, tedy něco vznešeného a ne tak úplně
pochopitelného, co se nás tak moc netýká.
Správný překlad výrazu „bejt ha-mikdaš“
totiž je Dům posvěcení. Jakmile slyšíme
slovo dům, začínáme chápat, že to je něco, co
se nás týká – dům zná každý (v hebrejštině
máme například „bejt sefer“ – škola, „bejt
cholim“ – nemocnice) a zbývá tedy vysvětlit
ono trochu nesrozumitelné slovo „mikdaš“ –
tedy posvěcení, posvěcení koho anebo čeho.
Především posvěcení Boží přítomnosti
a posvěcení veškerých činností, které konáme
na této zemi. Jak
tomu rozumět?
Když Izraelité
vytvořili stát pod
vládou

krále Davida a jeho syna Šalamouna, tak
vznikla potřeba nejenom pevného řádu uvnitř
státu, ale i v duchovní rovině. Tato duchovní
rovina ale nebyla odtržena od materiálního
života a potřeb. Proto se tedy nově vybudo-
vaný dům posvěcení stal centrem nejen
v duchovním smyslu, ale i ve smyslu hmot-
ném. Každý Žid byl povinnen třikrát do roka
(na Pesach, Šavuot a Sukot) přijít do Jeruza-
léma a přinést plody své práce jako oběti
a také sám pro své duchovní a materiální
povznesení (část obětí snědl se svou rodinou).

Roku 586 př.o.l. byl chrám 9. avu zbořen
a lid Izraele byl odveden do vyhnanství do
Babylónie. Důvodem ke zboření byla modlo-
služba, tedy lidé se nechali svést k tomu, co

bylo běžné v jejich okolí, a provinili se tak
proti Tóře a Bohu. Babylónské vyhnanství
trvalo 70 let. Když si vzpomeneme na králo-
vnu Ester a jejího příbuzného Mordechaje,
tak se jejich příběh odehrál v důsledku tohoto
vyhnanství a stal se pro mnohé impulzem
k návratu do Svaté země. Po čase byl znovu
vybudovám Chrám, který byl roku 515 př.o.l.
zasvěcen a služba v něm pokračovala, až do
roku 70, kdy jej zničili Římané – stalo se tak
opět 9. avu. Příčinou jeho zničení a vyhnání
lidu Izraele do vyhnanství byla bezdůvodná
nenávist či zloba. Vyhnanství v určitém
smyslu trvá dodnes, přestože Židé žijí v Izra-

eli, ovšem podle tradice toto vyhnanství
skončí, až bude vybudován třetí Chrám
a přijde Mesiáš. Jediné, co nám připo-
míná existenci Chrámu, je právě ta

Západní stěna chrámového nádvoří,
postavená Herodem Velikým, kte-

rou naši nepřátelé nazvali Zdí nářku –
protože chtěli, aby jediné, co nám zbyde

po Chrámu, byl náš nářek a pláč. Zapo-
mněli, že nám zůstala také naděje a víra, že
Chrám bude znovu vybudován.

Pro Sáru a všechny ostaní děti, které si
položily otázku o významu Chrámu, bych
chtěla ještě jednou shrnout tu důležitost.
V několika bodech – a jistě najdete i další,
které nezmiňuji: víme, jak dodržovat šabat –
39 zakázaných prací – melachot, víme, že
modloslužba, tedy klanění se cizím bohům
a hodnotám, bývá potrestána, víme také, že
ještě těžší trest je za bezdůvodnou nenávist
a zlobu. Víme dále, že v době prázdnin, kdy
jsme rádi, že nemusíme každé ráno vstávat
do školy, si připomínáme devátého avu zkázu
obou Chrámů, a tím i ztrátu jakéhosi pevného
bodu a řádu, který byl pro každého Žida plat-
ným a posiloval ho v jeho každodenním
životě. Pro útěchu a zachování tradice naši
učenci ustanovili místo chrámových obětí
modlitby a nazvali je „korban pe“ – oběť úst,
a tím nám dali stálou a živou vzpomínku na
Chrám a současně naději, že bude obnoven.

� Hana Mayerová

O CHRÁMU A PROČ NÁM CHYBÍ

Červenec/Srpen 2007

9. av a děti
Od prvního avu jako výraz smutku nejíme maso a nepijeme víno (ano, to se týká i dětí, nepijeme ani vinnou šťávu). Devátý av

je půst na památku zboření prvního i druhého Chrámu, je to půst těžký, který trvá od předvečera do konce dne. A den je v létě
dlouhý. Proto se také děti o svátku nepostí, ale měly by si odříct dobrůtky a jíst a pít jenom to, co je potřeba, aby člověku nebylo
špatně. Totéž platí i pro lidi nemocné, kteří se vždy musí poradit s lékařem o tom, kolik toho mají vypít a sníst. Také není zrovna
fér otravovat rodiče, kteří se postí, s tím, aby připravili jídlo, ale je možné si čas zkrátit přípravou jídla sami. Třeba takový stu- �
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Kdysi dávno panoval v Jeruzalémě moudrý král Šalamoun.
Ve čtvrtém roce své vlády se král Šalamoun rozhodl vybudovat

svatý chrám, bejt ha-mikdaš. „Náš B-h, který nás ochraňuje, by
měl mít nádherný chrám,“ řekl král.

A tak král Šalamoun požádal sousedního krále: „Prosím, pošli
mi nejsilnější stromy ze svého království, abych mohl našemu 
B-hu vystavět svatý chrám.“

„Jistě,“ odpověděl onen král.
Pak král Šalamoun požádal jiného krále: „Prosím, pošli mi nejlepší

kameny ze své říše, abych mohl postavit svatý chrám našemu B-hu.“
„Samozřejmě,“ odvětil i tento král.
Oba králové tedy poslali na stavbu svatého jeruzalémského

chrámu nejsilnější stromy a nejlepší kameny. Nabídli rovněž, že
pošlou do Jeruzaléma své
mistry stavitele, aby chrám
zbudovali.

Oné noci měl Šalamoun
podivný sen. Ukázal se mi
anděl B-ží a promluvil: „Šala-
moune, králi Jeruzaléma!
Chrám, který chceš postavit,
patří všemu lidu Izraele. Neměli
by jej stavět cizí stavitelé a děl-
níci. Měli by jej vybudovat
Izraelité, každý by měl přiložit
ruku k dílu, jak nejlépe umí.“

Ráno král Šalamoun vstal
a ta slova mu stále zněla
v uších. „Anděl má pravdu,“ pomyslel si. „Pokud lidé postaví chrám
vlastníma rukama, budou jej více milovat.“

Král přikázal, aby se lid shromáždil před palácem.
„Lide izraelský, boháči i chudáci, knížata a důstojníci, kněží

i levité,“ zvolal Šalamoun, „chci zde v Jeruzalémě vybudovat nád-
herný svatý chrám, zvláštní příbytek pro našeho B-ha. Budete
mezi sebou losovat, která skupina bude stavět kterou část chrámu.
Tak bude chrám součástí každého z nás.“

Moudrý král Šalamoun nadepsal čtyři losy: Na jednom stálo
„sever“, na druhém „jih“, na třetím „východ“ a na posledním
„západ“. Každý skupina si vylosovala jeden.

„My máme východ,“ zvolali bohatí.
„Postavíte východní zeď našeho svatého chrámu,“ odpověděl

Šalamoun.

„My jsme si vytáhli sever,“ řekli knížata a důstojníci.
„Vy zbudujete severní část svatého chrámu, včetně sloupů

a schodiště,“ odvětil Šalamoun.
„A my jsme si vylosovali jih,“ volali kněží a levité.
„Vystavíte jižní část svatého chrámu. Postaráte se i o svatostá-

nek a utkáte jeho oponu,“ určil král.
„A nám připadl západ,“ řekli chudí.
Šalamoun jim odpověděl: „Vy postavíte západní zeď svatého

chrámu.“
Práce na chrámu začala. Bohatí, knížata, důstojníci, kněží

i levité najali ze svých řad dělníky a řemeslníky, aby za ně praco-
vali na stavbě. „Pracujte co nejrychleji,“ přikázali jim, „ale buďte
zároveň pečliví. Chceme, aby byl svatý chrám velmi krásný a výji-
mečný. Dobře vám za vaši práci zaplatíme.“

Chudí lidé ale neměli peníze, aby si na práci najali dělníky. „I my
chceme, aby naše práce byla zvlášť dobrá pro svatý chrám,“ řekli si.
„Budeme pozorovat, jak tito dělníci pracují a teprve potom začneme
stavět.“ Pozorně se dívali, jak pracují najatí dělníci a pak se také pus-

tili do práce. Všichni muži, spolu
se svými ženami a dětmi, velmi
tvrdě pracovali. Dokonce i staří
lidé pracovali ze všech sil.
Hodiny, dny, týdny pracovali
vlastníma rukama, ale s radostí
v srdci, neboť odváděli svůj podíl
na stavbě svatého chrámu.

Bohatí skončili svou práci jako
první, po nich ji dokončili i kní-
žata a důstojníci, kněží a levité.
Chudí dokončili jako poslední.
Dílo bylo dokonáno! Svatý chrám
tu stál v celé své kráse.

Pak B-h promluvil ke svým
andělům a řekl jim: „Svatý chrám je mým sídlem, ale mým zvlášt-
ním příbytkem je Západní zeď. Tuto zeď postavili chudí lidé vlast-
níma rukama. Jejich snažení je mi drahé.“

O mnoho staletí později, když nepřátelé Izraele zaútočili na
svatý chrám, rozprostřeli andělé svá ochranná křídla nad Západní
zdí. „Západní zeď je dílo rukou chudých lidí,“ zvolali. „Nikdy
nebude zničena.“ A skutečně, svatý chrám byl vypálen a srovnán
se zemí, ale Západní zeď zůstala stát.

Od toho okamžiku uplynulá dlouhá doba. V Jeruzalémě bylo
postaveno a zase zaniklo mnoho staveb, ale Západní chrámová zeď
tam stále stojí.
� Podle „Legends of Eretz Israel“ (Z. Vilnai) převyprávěla Adina Gordon

Ilustrace: repro Jewish Legends and Stories 
for Parents and Children, Michal Gamlieli

Tamuz/Av 5767

dený salát s nudlemi anebo rýží si každá malá kuchařka či kuchař umějí jistě připravit sami – to se vezmou nudle a k nim se přidá nadrobno
nakrájená zelenina, udělá se zálivka z citronové šťávy a oleje anebo třeba jogurtu a je uvařeno. Jen je lepší poprosit maminku, aby rýži či
nudle uvařila den předem. I když vařit se o 9. avu pro děti a nemocné může, vždyť je to obyčejný pracovní den. Pokud jsme někde venku,
protože jsou prázdniny, můžeme den strávit trochu jinak než obyčejné prázdninové dny, třeba si víc povídat, číst o tom, co se událo před těmi
skoro dvěma tisíci lety. Najít si plánek Chrámu a zkusit si představit, jak to tam vypadalo. A na závěr jestě jedna otázka: který svátek nám
dodnes připomíná jeden z předmětů, které v Chrámu byly? � Hana Mayerová

Vyprávění pro děti i rodiče

ZÁPADNÍ ZEĎ

�
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Terezín, Osvětim, Schwarzheide – tři
jména, která vešla do historie jako místa
utrpení a smrti. Tři nacistické koncent-
rační tábory, do kterých byly v letech
1941–1945 násilně deportovány statisíce
evropských Židů s jediným cílem jejich
fyzické likvidace.

Tři dějiště tragického selhání civilizace
zvaného holocaust, zaplaceného šesti mili-
ony lidských životů. A také tři stanice stras-

tiplného úseku životní pouti autora této knihy. Alfréd Kantor, osm-
náctiletý student z Prahy, byl jedním z nich, ale na rozdíl od mnoha
jiných měl to štěstí, že přežil. Zážitky, kterých byl v Terezíně
(1941–1943), Osvětimi (1943–1944) a nakonec ve Schwarzheide
(1944–1945) svědkem, ho přiměly kreslit a zaznamenat je jako očité
svědectví. Papír a kreslicí náčiní získal tajně od spoluvězňů z kance-
láří a kreslil při každé příležitosti. Zachytil vše, co viděl, zažil, protr-

pěl za svého věznění i během návratu do vlasti v proslulém pochodu
smrti. Část kreseb se zázrakem dochovala, další vyvolal mladý umě-
lec ze své paměti a přenesl na papír v letních měsících 1945 ve sběr-
ném táboře pro osvobozené vězně v Deggendorfu. Souborem 127

kreseb vytvořil dílo, jaké nemá mezi doklady nacistických hrůz
obdoby. Jeho kreslená kronika je unikátním svědectvím o životě
vězňů v lágru, obsahuje řadu výjevů a situací, jež nikdo jiný srovna-
telným způsobem nezaznamenal. Prosté, až naivistické provedení
spolu s detailní přesností zobrazení vdechlo dílu etické rozměry
a patos, připomínající světoznámý Deník Anne Frankové. Kantorova
umělecká výpověď o holocaustu byla knižně poprvé publikována
v USA, kam se autor po válce odstěhoval, pak ve Velké Británii
a v Německu.  Toto první české, faksimilové vydání má ve srovnání
se zahraničními edicemi jednu pozoruhodnou kvalitu navíc: připravil
je Kantorův spoluvězeň, historik prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc.,
který autenticitu a tudíž i dokumentární hodnotu všech kreseb potvr-
zuje. Olivovo svědectví – v působivé předmluvě – dodává Kantorově
„albu“ další rozměr a lze jen litovat, že se toto dílo dostává k našim
čtenářům s tak velkou časovou prodlevou.

Autor kreseb se narodil se v Praze v židovské rodině usedlé na
Starém Městě. Na začátku války nastoupil na Rotterovu školu
reklamní grafiky, ale jeho studium ukončilo v červnu 1940 nacistické
nařízení, vylučující Židy ze všech veřejných i soukromých škol.
1. prosince 1941 obdržel příkaz k transportu do Terezína. Odtud
putoval po dvou letech do koncentračního tábora Osvětim, aby nako-
nec skončil v táboře nucených prací ve Schwarzheide. S pochodem

Alfréd Kantor: Svědectví
Unikátní umělecký doklad o hrůzách holocaustu

Peklo Osvětimi. Obrázky ze zimy a jara 1944.

Ostnatý drát nabitý elektrickým proudem. Zkus na ten plot vylézt! Někdy vězeň
spáchal sebevraždu, když se dotkl drátu. Obvykle ho však dozorce ze strážní věže
předtím zastřelil. Během dne byla ektřina zpravidla vypnuta.

�
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Největší krematorium na světě. Zvnějšku je to nenápadná cihlová stavba připomí-
nající skladiště, ale ve sklepě jsou zařízení spalující 1 000 lidí za 15 minut.

Dr. Mengele, nejproslulejší esesácký nadčlověk. Pokyn hůlkou a jeho obět jde 
na smrt.

Působení Cyklonu B. Před otevřením plynové komory zjišťoval pověřený esesák
zvláštním okémkem, zda jsou oběti již mrtvy. Pak je vězni dopravili do pecí
krematoria.

1. července 1944–18. dubna 1945 Schwarzheide.

�

�
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smrti se vrátil v květnu 1945 do vlasti, ale vzápětí se rozhodl ji opus-
tit. Za přestupní místo do nového života zvolil tábor pro osvobozené
vězně v bavorském Deggendorfu. Zde pak během letních měsíců
1945 vytvořil svou kreslenou kroniku života a utrpení prožitého
a spatřeného v nacistických lágrech, jimiž prošel. V březnu 1947
odcestoval lodí do USA, kde žil v New Yorku, později, od roku 1980
pobýval v Yarmouthu ve státě Maine. Pracoval jako reklamní grafik
pro firmu Mac Adams, mimoto se umělecky prosadil v krajinomalbě.
Po roce 1989 navštívil opět místa svého mládí. Jeho kreslená kronika
byla pod názvem The Book of Alfred Kantor, resp. Das Buch des

Alfred Kantor, publikována knižně v USA, Velké Británii
a Německu. Kresby z knihy byly vystavovány v zahraničí i v auto-
rově původní vlasti – v Terezíně a Praze.

O utrpení milionů Židů za druhé světové války bylo napsáno
a vydáno již mnoho svědeckých knih, ba i odborné literatury je dosta-
tek. Podobných knih – dokumentů – je však velmi málo. Proto je
dobré, že tato kniha nedávno vyšla i u nás s názvem Svědectví: Tere-
zín – Osvětim – Schwarzheide, prosinec 1941–květen 1945. Autor
prošel třemi nacistickými koncentráky a měl obrovské štěstí, že vše
přežil, včetně útrap pochodu smrti. Jeho výtvarné nadání mu dovo-
lilo, že dokázal vše, co během této strastiplné životní etapy spatřil
a zažil, nakreslit.

Stejně jako zahraniční edice je i české vydání faksimilové, obsa-
huje věrnou reprodukci kresleného deníku, doplněnou o autorův
komentář. Publikaci vydalo nakladatelství  TeMi CZ a distribuuje ji
Danuše Černá (kontakt dcerna@seznam.cz).

� Milan Kalina

Bomby. Vězni nesmějí opustit baráky. Hledají útočiště pod stoly a stoličkami
a hlavy si kryjí jídelními miskami.

Ještě ve vězeňských šatech zpět do života.

V posledních dnech války musíme budovat protitankové překážky. Německá „liščí
díra“ v popředí je určena pro novou zbraň zvanou Panzerfaust (pancéřovka).

�
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Globální ohrožení životního prostředí

znečištěním a vyčerpáním drahocenných pří-
rodních zdrojů vede k tomu, že se ekolo-
gické otázky dostaly do popředí zájmu
mnoha světových vlád a politiků. Pokud
nebudou přijata radikální opatření proti zne-
čištění a k ochraně přírodního bohatství,
mohli bychom se brzy dostat do bodu, kde
celosvětová zkáza bude nevyhnutelná. Pro
své vlastní dobro se musíme všichni – vlády,
průmysl, veřejnost i jednotlivci – spojit
a společně bojovat se vším, co ohrožuje pře-
žití naší planety.

U Židů by však ekologické uvědo-
mění nemělo být motivováno pouhým
pudem sebezáchovy, neboť ohled
k životnímu prostředí byl vždy juda-
ismu vlastní. Vyplývá totiž z našeho
základního přesvědčení, víry v jed-
noho Stvořitele, který si přeje, aby se
lidstvo podílelo na stále pokračujícím
programu péče o planetu. V první
kapitole Genesis (verš 26) je lidstvu
dána vláda nad ostatním stvořením, ale
výraz „panovat“ nelze vytrhávat z kon-
textu celého verše a je třeba jej rovněž chá-
pat v souvislosti s jinými biblickými či
pozdějšími texty. Na začátku Genesis 1:26 se
říká, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu.
Proto se od nás také očekává, že budeme
jeho obrazem i ve vztahu k ostatnímu stvo-
ření – tak jako je Bůh spravedlivý a milo-
srdný, máme být spravedliví a milosrdní
i my.

„Hospodinova je země se vším, co je na
ní, svět i ti, kdo na něm sídlí“ (Žalm 24,1).
Tento teocentrický pohled je potvrzen usta-
novením padesátého, jubilejního roku, kdy
se veškerá pronajatá půda vracela původním
vlastníkům, kteří byli chápáni jako ti, kteří
opatrují Boží majetek, zemi. „A země
nebude prodávána natrvalo, neboť země je
má“ (Leviticus 25:23). Podobné verše

Židům neustále připomínají, kdo je ve sku-
tečnosti pánem všeho. Přijetí Boha za svr-
chovaného vládce a člověka jako služebníka
podněcuje ke snaze o zachování přírodních
zdrojů, a naopak pokud odmítáme uznat
Boha jako „adon olam“ (Pána světa), může
to vést k bezohlednému využívání země
a jejího bohatství. Aby byla židovská zodpo-
vědnost za zemi a její faunu i flóru zcela
zřejmá, biblická i rabínská legislativa sta-

noví akční plán: „Když budeš obléhat
město… nezničíš jeho stromoví a nebudeš je
vytínat sekerou. Vždyť z něho můžeš jíst.
Nekácej je!“ (Deuteronomium 20:19-20).

Od tohoto zákazu se odvozuje mnoho
dalších, které, jako celek, mají zabránit své-
volnému ničení toho, co je lidstvu užitečné.
Úvahy o tom, co je užitečné a slouží člo-
věku, nejsou možné bez zvažování dopadu
na životní prostředí, neboť poškozováním
životního prostředí poškozujeme i sami
sebe. Pod pojmem „bal tašchit“ („nezničíš“)
se sdružují všechna opatření k ochraně život-
ního prostředí. „Hospodin Bůh postavil

Adama do zahrady Eden, aby ji obdělával
a střežil“ (Genesis 2:15). Tento verš dává
člověku právo oddělávat zemi a čerpat její
bohatství za podmínky, že ji zároveň chrání
a uchovává. Příkaz nechat zemědělskou
půdu ladem každý sedmý rok (Leviticus
25:4) je důkazem citlivého přístupu k půdě,
s nímž se v moderním zemědělství setkáme
jen výjimečně. Moderní zemědělec, hnán
touhou pěstovat čím dál tím větší množství
lákavě vyhlížejících potravin (a to
i v Evropě, kde je nutné přebytky produkce
velmi nákladně skladovat), vyčerpává půdu
a otravuje svou úrodu chemickými hnojivy

a pesticidy. Jedy pak konzumují všichni –
lidé i zvířata.

Moderní konzumní společnosti kla-
dou extrémní nároky na křehkou pří-
rodní rovnováhu a stále se zvyšující
počet ekologických havárií by nás měl
vést k tomu, abychom byli zdrženli-
vější v tom, jak využíváme rozmani-

tého přírodního bohatství. Svět má své
hranice a svá omezení, což se neslučuje

s našimi touhami bez hranic. Ve svém kaž-
dodenním životě se musíme snažit vyhýbat
takovým návykům, které životnímu pro-
středí škodí, a osvojit si naopak způsoby
chování, které přispívají k jeho ochraně. Je
rovněž naší povinností přesvědčovat ostatní,
aby nás následovali a vyvíjet tlak na místní,
národní i mezinárodní autority, aby dělaly
pro životní prostředí maximum.

Jedno z největších ohrožení planety před-
stavuje neregulovaný růst lidské populace,
který již dnes nepříznivě ovlivňuje stabilitu
většiny zemí třetího světa a přispívá značně
k sociálnímu neklidu a rozvratu i v těch
zemích (včetně evropských), které se těší
relativní ekonomické prosperitě. Židovští
učitelé tradičně citují Genesis 1:28 – „ploďte
a množte se a naplňte zemi“ – jako argument
proti kontrole porodnosti, ale nyní, kdy již je
země zaplněna hemžícím se lidstvem, by

Liberální judaismus
VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
A KE ZVÍŘATŮM

�

Tamuz/Av 5767

I v letním čísle bychom vás rádi seznámili s dalším textem, vydaným
Rabínskou konferencí liberálního judaismu. A vzhledem k tomu, že se
jedná o dvojčíslo, vybrali jsme tentokrát hned dvě témata, která spolu
však úzce souvisí.
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bylo možné namítnout, že příkaz rozmnožo-
vat se již dále neplatí, i když je jisté, že
zůstává povinnost reprodukce v takové míře,
aby náš druh nevyhynul. I když samozřejmě
nechceme na nikoho vyvíjet nátlak a jsme si
rovněž dobře vědomi toho, že Židů ubývá,
přesto se liberální judaismus přimlouvá za
dobrovolnou kontrolu porodnosti. Menší
populace bude při zajišťování svých základ-
ních potřeb logicky méně vyčerpávat ome-
zené přírodní zdroje.

Stanovisko liberálního židovství k ekolo-
gickým otázkám je v zásadě stejné jako
u jiných směrů judaismu, a skutečně jak
představitelé ortodoxní, tak i konzervativní
a reformní sehráli svoji roli při formulování
židovského učení ve vztahu k současným
ekologickým problémům. Nicméně pokud
vezmeme v úvahu, jak moc naši zakladatelé
zdůrazňovali etický rozměr židovství, pova-
žujeme za oprávněné tvrdit, že liberální Židé
mají zvláštní závazek být předvojem v kaž-
dém morálním zápase. V ideálním případě
bychom měli stát v prvních řadách mezi
těmi, kteří vedou kampaň za ozdravění
životního prostředí, a minimálně bychom se
měli zapojit do společného boje se všemi,
kterým není lhostejná budoucnost naší pla-
nety. „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je
velmi dobré“ (Genesis 1:31). Země je velmi
dobrá a s pomocí dostatečného počtu zodpo-
vědných lidí takovou i zůstane.

ZACHÁZENÍ SE ZVÍŘATY
Judaismus vždy pozvedal svůj hlas

k ochraně práv zvířat, a pokud se na toto
téma zaměřují i křesťanství a islám, většinou
čerpají ze židovských zdrojů.

Genesis 1:26 říká, že člověk bude vlád-
nout ostatním stvořením (což by se zdálo
samozřejmé, když uvážíme převahu lidské
inteligence), ale myslí se tím láskyplný
a zodpovědný patronát, spíše než bezo-
hledné využívání. V Talmudu (Sanhedrin
59b) je vláda nad ostatním stvořením inter-
pretována jako privilegium využívat zvířata

k práci. Raši, komentátor 11. století, je pře-
svědčen, že nadvláda, daná člověku Bohem,
je podmíněna tím, že zvířata nebudou zneu-
žívána. Pokud, tvrdí Raši, zklameme důvěru,
kterou v nás vložil Stvořitel, klesneme na
úroveň nižší, než jsou zvířata.

Genesis 1:29 prohlašuje, že jsme
původně měli být vegetariány. Teprve až po
Potopě (tvrdí Genesis 9:3) bylo lidem povo-
leno konzumovat zvířata, a později to bylo
chápáno jako ústupek, jednak lidské slabosti,
jednak s ohledem na předpokládaný nedosta-
tek jedlých rostlin. Hrůza ze zabití jiného
tvora pro jídlo podnítila v naší době velký
návrat k vegetariánství, což je postoj, který
si zaslouží naši pozornost a respekt. Genesis
24 vypráví, jak šel Eliezer do Cháranu najít
ženu pro Izáka, hledal dívku, která prokáže
laskavost jak k lidem, tak ke zvířatům. Poté,
co Rebeka načerpala vodu pro Eliezera
a jeho muže, napojila hned vzápětí také
jejich velbloudy. Později židovské prameny
učí, že by to mělo být naopak a podle Tal-
mudu „lidé nemohou zasednout k jídlu
dříve, než nakrmí svá zvřata“ (Bera-
chot 40a).

V knize Příslové 12:10 se dočteme, že
„spravedlivý cítí i se svým dobytkem“, to
znamená, že bere ohled na jejich potřeby
a pocity. Tyto ohledy by se neměly omezovat
na vlastní zvířata, neboť podle Exodu 23:4 se
člověk musí postarat o zaběhnutá zvířata
a vrátit je co nejdříve jejich majiteli. Týká se
to i zvířat, která patří nepříteli, a hned další
verš, Exodus 23, nás vybízí k pomoci zvířeti
nepřítele, které upadlo při práci. Deuterono-
mium 22:4 vyžaduje, abychom pomohli na
nohy jakémukoliv zvířeti, které upadne.
Exodus 20:10 nás učí, že zvířata musí
o šabatu odpočívat, což se znovu opakuje
v Exodu 23:12 a Deuteronomiu 5:14.

V Leviticu 22:17 je psáno, že mládě
domácího zvířete nesmí být odděleno od své
matky dříve, než je mu alespoň sedm dní,
a Leviticus 22:28 zakazuje zabít zvíře spo-
lečně s jeho mladým, hlavně proto, aby
jedno nebylo svědkem smrti druhého.
V komentáři k těmto dvěma veršům píše ve
12. století Maimonides: „Bolest zvířete za
takových okolností je veliká. V tomto pří-
padě není rozdíl mezi bolestí člověka
a bolestí jiné živé bytosti, neboť mateřská
láska a něha není produktem rozumu, ale
citu, a tato vlastnost se vyskytuje nejenom
u lidí, ale u většiny živočichů (Průvodce
zbloudilých 3:48). Deuteronomium 22:6 a 7
zakazuje odnést z hnízda matku spolu
s jejími mláďaty nebo vejci. Chce-li člověk

získat ptáčata nebo vejce, musí tak učinit
v době, kdy je matka pryč. Ve skutečnosti
nebyla malá ptáčátka nikomu moc k užitku,
a proto tento zákaz v podstatě chránil s mlá-
ďaty i matku. U vajec bylo pravděpodob-
nější, že je někdo bude chtít odnést, v tomto
případě je však pouto mezi nimi a matkou
mnohem slabší.

V Deuteronomiu 22:10 se dočteme:
„Nebudeš orat s volem a oslem zapřaženými
společně.“ Tato zvířata se od sebe vzájemně
velmi liší svou povahou, velikostí i silou,
a proto by bylo vůči slabšímu z nich velmi
kruté zapřahat je společně. Zákaz je rozšířen
i na jakékoliv společné zapřahání dvou
odlišných druhů. V Deuteronomiu 25:4 stojí:
„Při mlácení nedáš dobytčeti náhubek.“
I tento zákaz je rozšířen na všechna zvířata,
která jsou užívána k práci. Je čirou krutostí
vzbudit u zvířete touhu po potravě a potom
zabránit jejímu uspokojení.

V židovské pobiblické literatuře se hodně
píše o nutnosti ušetřit zvířata bolesti a stresu.
Talmud zakazuje gladiátorské hry a lov
(Avoda zara 18b), takže býčí, psí a kohoutí
zápasy, stejně tak jako hony na lišku či vyso-
kou zvěř, jsou pro věřícího Žida značně
odporné. A stejně je tomu i s chytáním zvířat
do pastí kvůli luxusním předmětům, jako
jsou kožichy, vybíjení sloních stád kvůli slo-
novině nebo nelítostný lov velryb pro
výrobu zvířecího krmiva. Ti Židé, kteří se
považují za vnímavé v etických otázkách, se
musí vyvarovat nákupu kůží a kožešin, slo-
noviny nebo výrobků z velrybího masa.
Nikdo nesmí koupit zvíře, aniž by pro něj
nejdříve nakoupil krmení, říká Jeruzalémský
talmud (Ketubot 4:8). Vysoké procento exo-
tických živočichů, kteří jsou dováženi do
Evropy jako domácí mazlíčci, zemře hlady
dříve, než jsou jejich přepravky či klece
otevřeny. Zásadový Žid by neměl kupovat
dovážená zvířata, ptáky či plazy.

Rabínské vyprávění nám říká, že obyva-
telé archy byli zachráněni jen kvůli soucitu, �

�
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� který měli se svěřenými zvířaty. Podle
tohoto příběhu si sami odpírali v noci spá-
nek, aby nakrmili své zvířecí svěřence (Mid-
raš Tehilim k Žalmu 37:1).

Mnohé již bylo napsáno a řečeno proti
židovskému způsobu porážky zvířat, ale
tato metoda (tzv. šchita) má ve skutečnosti
minimalizovat utrpení zvířat. Jak již bylo
řečeno, konzumace zvířecího masa je
v judaismu považována za ústupek lidské
slabosti. I tak je striktně omezeno, které
druhy zvířat, ptáků a ryb se smí jíst. Šchita
přivede zvíře během několika vteřin do bez-
vědomí a lze pochybovat o tom, jestli v tak
krátké chvíli může zvíře bolest vůbec zare-
gistrovat. Pokud ano, jedná se jen o oka-
mžik a není to nic ve srovnání s celoživot-
ním utrpením, které v dnešní době prožívají
mnohá chovná zvířata. Velkochovy jsou
ohavnost a vzhledem k tomu, že Talmud
požaduje (v návaznosti na předchozí ustano-
vení v této věci), aby byla zvířata ušetřena
utrpení za každou cenu (Baba mecija 
31a–32b), produkty intenzivního velko-
chovu musí být z hlediska židovského stra-
vování považovány za nevhodné. Židovský
konzument by neměl kupovat vejce z kleco-
vého chovu ani kuřecí či telecí maso z rych-
lených chovů. Odepírat Božím stvořením
sluneční světlo, čerstvý vzduch a pohyb je
naprosto sadistické a spolky na ochranu zví-
řat by se měly zaměřit spíše na boj proti vel-
kochovům, než se zabývat jednotlivými
metodami porážky. Šchita rozhodně není

méně humánní než jakákoliv jiná porážka, 
ale pokud má někdo vážné pochyby o tom,
jestli máme morální právo usmrtit živé
stvoření, pak je chvályhodným záměrem
vegetariánství.

Kritika, zaznívající z židovských řad na
adresu výzkumných laboratoří, kde jsou
každý rok mučeny miliony zvířat za účelem
předpokládaného vědeckého pokroku, by
měla být odstupňovaná. V mnoha případech
se laboratorním zvířatům dostává dobrého
zacházení a nejsou vystavována nijak kru-
tému jednání, ale měli bychom přinejmen-
ším rozlišovat mezi pokusy, které mají slou-

žit pokroku v medicíně a těmi, které slouží
komerčním účelům.

Pojmem caar baalej chajim (utrpení zví-
řat) označují rabíni veškerá ustanovení
židovského práva a tradice, která se zaměřují
na blaho zvířat. Jedná se o komplexní pohled,
zahrnující divoce žijící zvířata, zvířata hos-
podářská, laboratorní, chovaná v zoologic-
kých zahradách a cirkusech i domácí maz-
líčky. Bůh dal zemi k užívání všemu stvoření
a my, lidé, jako Jeho pobočníci, musíme brát
ohledy a uznávat práva všech živočichů, ať
mají kožich, peří nebo šupiny.

� Rabi Hillel Avidan
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1. Nepoužívejte spreje s aerosoly.
2. Nepoužívejte olovnatý benzín.
3. Nepoužívejte toxické čisticí prostředky.
4. Připojte se k výzvám za omezení emisí

v průmyslu a energetice v zájmu čist-
šího ovzduší.

5. Nepoužívejte chemická hnojiva, pesti-
cidy a herbicidy na vlastních zahradách
a připojte se k výzvám za zákaz jejich
používání ve veřejných parcích a na
zemědělské půdě.

6. Založte si na zahradě kompost, kde se
budete moct zbavit organického
odpadu a zároveň si zajistíte přírodní
hnojivo.

7. Kupujte organicky pěstované produkty
a podporujte organické zemědělství.

8. Zasazujte se o efektivnější kontrolu
odpadních vod z průmyslových pro-

vozů a elektráren v zájmu větší čistoty
vodních zdrojů.

9. Recyklujte noviny, karton i další papír.
10. Používejte recyklovaný papír.
11. Kupujte výrobky, u nichž je použito

pokud možno co nejméně obalového
materiálu.

12. Nepoužívejte dřevo pocházející z ohro-
žených deštných pralesů. Kupujte pouze
dřevěné výrobky označené certifikátem
FSC (Forest Stewardship Council).

13. Podporujte zalesňovací projekty a na Tu
bi-švat (15. švat – Nový rok stromů),
zasaďte stromeček (nebo zaplaťte jeho
vysazení) ve své domovské zemi i v Izraeli.

14. Žádejte zvážení rozsahu a způsobu
využívání laboratorních zvířat.

15. Nekupujte jako domácí mazlíčky dová-
žené savce, ptáky nebo plazy.

16. Nekupujte pravé zvířecí kožešiny.
17. Nekupujte slonovinu nebo výrobky

z velrybího tuku.
18. Dávejte přednost vejcím z volného

chovu před vejci z klecového chovu.
19. Zvažte možnost vegetariánství jakožto

schůdného životního stylu anebo kon-
zumaci masa alespoň omezte.

20. Snažte se zajistit u svých domů co nej-
lepší izolaci, abyste snížili tepelné ztráty.

21. Pokud je to možné, choďte pěšky nebo
jezděte na kole, místo autem.

22. Používejte raději veřejnou dopravu než
soukromé auto.

23. Odevzdávejte do výkupu láhve.
24. Omezte nákup výrobků v nerecyklova-

telných plechovkách.
25. Kupujte kvalitnější výrobky, které vydrží

déle.

Jak se chovat ekologicky
Připojujeme seznam navrhovaných opatření. Je však nutné si uvědomit, že je třeba jej průběžně
obměňovat a doplňovat podle toho, jak se budou objevovat nové problémy a nová řešení.
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Milý televizní diváku, jenž sleduješ na
obrazovce přenosy z vrcholných golfových
šampionátů, kde špičky světového golfu před
hustými galeriemi prezentují své třistametrové
drivy a smrtelně přesné přihrávky, kde komen-
tátoři mluví o milionových výhrách a ještě vyš-
ších sumách za reklamu na nářadí
a oblečení – věz, že vidíš jen ty „fialky za
oknem“, mihotavou záři vzdálených hvězd.
Hlubiny golfu ti zůstávají utajeny – hlubiny
plné tajuplných květů, ostrých korálových
útesů, zarostlých vraků ztroskotaných nadějí.
Nech si proto objasnit několik záhad tohoto
podivuhodného sportu, nezbadatelného jako
duševní pochody ženy (a proto tak zoufale fas-
cinujícího), sportu, o němž se kdysi mluvilo
málo, pak VŮBEC NE a teď MNOHO, leč
většinou nezasvěceně (kromě Ondřeje Havel-
ky ovšem). Začněme tedy tím základním:

PRINCIP HRY: Dopravit postupným
odpalováním míček z místa startu co
nejmenším počtem ran do jamky o průměru
10,5 cm na jamkovišti čili grýnu. Snadněji
řečeno než učiněno. Definice Winstona
Churchilla je podstatně realističtější:

„GOLF – to je marné úsilí odpálit zcela
nevhodnými nástroji příliš malý míček po
příliš velké zeměkouli, a přitom tu země-
kouli zcela nezničit.“

Není zajisté naším úmyslem týrat čtenáře
výkladem pravidel golfu, těch je totiž bezpo-
čet a normální hráč se v nich vyzná obdobně,
jako se normální občan vyzná v současných
daňových předpisech. Nicméně stojí za to
seznámit se alespoň s některými stěžejními
zásadami této mimořádně zajímavé hry:

MÍČEK je nutno především odpálit
z JAKÉKOLIV pozice na vymezené ploše
hřiště, a to znamená nejen z hebce stříhaného
trávníku, ale i z vysoké trávy, roští, bahna,
lesa, pískových překážek, krtin, ba i ze dna
potůčků. Pokud ovšem míč není prohlášen

za NEHRATELNÝ. To ale v důsledku zna-
mená bolestné přičtení trestných ran, které
mohou zápas i nepříznivě rozhodnout.
Míček (tvrdý, pružný, průměr cca 4 cm)
NELZE odpálit přesně a čistě brutální silou
PRAVÉ RUKY či PAŽE, jak by velela lid-
ská přirozenost: Naopak! Toliko zdánlivě
LEHKÝM ŠVIHEM, vedeným LEVOU
PAŽÍ! Jak těžké, když máme v genech zakó-
dováno „praštit toho medvěda po kebuli
kyjem“, ale PRAVAČKOU!“

POSLÉZE: Délka lidské paže je zhruba
75 cm. Ruka na jejím konci drží pálku, jejíž
násada měří cca 110 cm. Sečteno – a máme
185 cm. Toto je tedy celková délka páky,
která má úderovou ploškou o šíři toliko
7,5 cm odpálit míč ČISTĚ a PŘESNĚ –
tak, aby se vznesl k nebesům a ladnou křiv-
kou letěl dlouho, daleko, rovně a dopadl tam,
kam právě dopadnout má… Jak nevzpome-
nout povzdechu britského krále
EDWARDA VII., mj. inspirátora založení
úchvatného hřiště v Mariánských Lázních:

„V golfu jsou všechny pohyby tak nějak
naopak, s výjimkou toho, kterým vyjímáme
míč z jamky.“ Avšak: právě touto „naopač-
ností“ cvičí golf – a to velice důsledně –
právě ony svaly, které jinak zůstávají po
celý náš život nevyužity, necvičeny a tedy
zanedbány.

GOLF A LIDSKÁ DUŠE. Golf je zna-
menitou duševní terapií, je kontemplativní
a do jisté míry podoben józe. Lidskou mysl
totiž absorbuje natolik, že hráč po celou dobu
své hry (tedy 4–5 hodin) není schopen mys-
let na cokoli jiného, než na to, „jak tu
potvoru napálit“. Všechny jiné problémy,
které v ustavičném chaotickém rojení bodají
do naší duše, se zkoncentrují do jádra malého
míčku – a ten pak s gustem ODPÁLÍME,
daleko, daleko, PRYČ od nás…

Je proto iluzí a předsudkem, že při golfu
se projednávají miliónové obchody a krko-

lomné mezinárodní transakce: golfista má
naopak plnou hlavu starostí, jak míček
zahrát tam, kde by měl být, zatímco ta bestie
odlétá doleva do lesa, doprava do rybníčku,
do umělé pískové překážky či přeběhne
o dva centimetry jamku. A při tom každá
rána platí stejně – ať drive o délce 230 metrů
nebo dohrávka na pět palců.

Není tedy divu, že i dokonale vychovaný
golfista-gentleman se občas do krve naštve,
čili jadrně po česku řečeno NASERE. Sám
jsem jednou slyšel služební rutinou vrcholně
ukázněného britského diplomata, jemuž se
míček odrazil od větve stromu do míst, kam
snad lidská noha dosud nevkročila. Zařval:
„DHOU PERDELEEEAH!!!“ Na můj
poněkud zaražený pohled dodal už anglicky:
„No, to snad v češtině znamená – TO JE
ALE SMŮLA, není-liž pravda?!“ Jak je
vidno, golfový sport není prost různých pro-
tivenství. Těm lze čelit toliko odevzdanou
vyrovnaností, kterou charakterizoval jeden
zešedivělý golfový filozof výrokem:
„GOLF – to je deset let naděje, deset let
frustrace a deset let rezignace…“

MENTÁLNÍ DEFORMACE: Postu-
pem času se mysl golfisty alteruje. Což
začíná okamžikem, kdy se prvně, dosud
zdravé normální lidské bytosti, podaří odpá-
lit míček oním lehkým švihem daleko,
daleko, až se kdesi v dáli hebce snese na
voňavý, čerstvě sestříhaný trávník. V té zá-
zračné chvíli i korektní pojistný matematik
pootevře ústa do dětinského úsměvu
a vydechne „JÉÉÉÉJE – vono to
LÍTÁ…?!“ Této osudové změny v psychice
si povšimlo i bdělé státnické oko skotského
krále Jakuba I., a proto v roce 1424 takto
kázal ve své proslulé filipice proti golfistům:

„Jest dobře známo, že golfisté („the gof-
fers“) jsou osobnostmi vyšinutými a nezba-
datelnými. Ve dne se oddávají své ohavné
hře, aby večer a po nocích v hospodách

GOLF sny – představy – a drsné skutečnosti

Takřka celý rok jsme uveřejňovali vzpomínky Ivana Vávry na období prvé republiky a Protektorátu. 
Pan Vávra byl skutečným „renesančním“ kavalírem, uměl nejen dobře psát, ale byl i výborným kreslířem
a dobrým sportovcem. Miloval golf, který také skvěle hrál, sportovní úspěchy mu však nestačily a svou
energii věnoval i na záchranu golfového hřiště v Líšnici, který měl být, jako základna buržoazního
způsobu života, komunistickou tělovýchovou zrušen. Klub v Líšnici nakonec zachránil a dlouhá léta byl
i jeho správcem. Není náhodou, že tento klub navštívil i bývalý americký prezident Nixon, když byl
v Československu na privátní návštěvě. Povídání o golfu bylo nalezeno v jeho pozůstalosti. Rukopis je
vzácný tím, že se jedná se o jeden z mála zachovaných textů věnovaných poválečné době.

Maskil_cervenec_2007.qxd  25.6.2007  15:28  Str. 20



ze sportu

21

�

Tamuz/Av 5767

o GOWFFU tlachali, brebtali a žvanili. Za
golfové nářadí a zlý nápoj, zvaný „WISKI“
vydávají hříšný peníz, zatím co jejich opuš-
těné rodiny skomírají v bídě a nouzi! Ano,
taková jest plná pravda o křivých cestách
golfistů!“

Lze říci, že názor dávného panovníka
patrně nebyl prost opodstatněnosti. Neodva-
žuji se říci, zda je jím i dnes, po staletích,
kdy se golf přes všechny útlaky a zákazy
rozšířil po celém světě – a tou epidemií dnes
trpí desítky milionů kdysi užitečných a při-
činlivých lidských bytostí. Kdysi jsem pose-
dával na terase jednoho golfového hřiště se
čtveřicí Australanů. Tři z nich byli golfisté,
jeden byl jachtař. Žvanilo se – jak jinak –
o golfu, jen jachtař byl nucen mlčet. Po delší
době nepřerušovaného mlčení se posléze
optal: „Kluci, mohl bych se i já stát golfis-
tou?“ A dostal tři odpovědi: Tak za prvé: dej
výpověď ze zaměstnání!, za druhé: rozveď
se! a za třetí: zastřel svého psa! No, a pak
můžeš začít!

GOLF A POČASÍ: tato hra vznikla
v deštěm bičovaném Skotsku, a vyžaduje od
hráče potřebnou skotskou indolenci a otrlost
vůči jakýmkoli klimatickým podmínkám.
Nesmí vadit ani protivítr, ani vítr z boku, vítr
do zad není jaksi vnímán stejně jako při jízdě
na kole: jakoby nikdy nevál. Kromě bouřky,
kdy hrozí úder bleskem (kovové násady
pálek!) se hraje za mžení, za deště, za lijáku
i za průtrže mračen. Rodilí Skotové v tako-
vém případě odtuší: „Co chcete, u nás není
NIKDY jinak. My v takovém počasí cho-
díme do vřesovišť na rande. Jak bychom se
jinak množili?“

Před několika lety se na jednom z našich
hřišť strhl liják, že z nebe padali psi a kočky.
Tehdejší francouzský velvyslanec, rodem
Bretonec, se přesto chystal k prvnímu odpa-
lišti. „Zadržte – toť holé šílenství!“ zadunělo
klubovnou. „Ale co máte proti tomuto
počasí?“ utrousila Jeho Excelence pohrd-
livě. „Vždyť není ani PŘÍLIŠ HORKO,
ani PŘÍLIŠ SUCHO!“

GOLFOVÁ ETIKETA čili CHOVÁNÍ
je neoddělitelnou součástí hry. Lze říci, že je
jakýmsi „morálním kodexem golfu“. Neboť
golf lze hrát třeba i na oraništi, na poušti, na
tropických hřištích mezi hady, ba hrál se i za
války – ale NELZE jej hrát bez vžité, navy-
klé etikety, tj. toho, „co je dobré a slušné“.
Jinak se podobá, řečeno slovy urozeného
pana Dačického z Heslova, „ženě byť
půvabné, leč nemyté a nečesané, jak svině
neurvale z lože vylezlé, což činí freje
mdlými“.

Co se při golfu NEDĚLÁ: Netlachá se
(leda o golfu), nesmrká se, pokud se spolu-
hráč zrovna chystá k ráně, nehuláká se,
nepřekáží se ostatním ve hře, nepoškozuje se
trávník, jenž je posvátný. Zvláště zavržení-
hodným nemravem je nepatřičné
BREPTÁNÍ, zvláště při soustředěném
dohrávání, kde „jde o všechno“, například:

Muži: „Hádejte, kluci, kolik jsem loni
udělal obratu v marmeládě?

Ženy: „Pořád ti říkám, že už nemám
VŮBEC NIC na sebe, když jde teďka

všechno do zvonu!“
Podobné počínání může mít za následek

i úder do hlavy rušitele železnou pálkou č. 9.
Britský soud by však v takovém případě při-
znal pachateli veškeré polehčující okolnosti.

GOLF A EROTIKA. Vzhledem ke dříve
uvedeným mentálním deviacím nemá Eros
valných šancí zasáhnout golfisty svými šípy.
Míjejí se jaksi cílem. Jednoho nádherného
červencového rána jsem hrál se svým příte-
lem, mnohonásobným Mistrem ČSR, na
okouzlujícím hřišti v Mariánských Lázních,
jako jeho sparing-partner. Chystal se právě
po brilantním drivu k druhé ráně na grýn,
když jsem jej zadržel – na jamkovišti se pro-
cházelo COSI, co mi vyrazilo dech. Gazela
v dívčí podobě, oslnivá, sošná blondýna ve
velice přiléhavé blůzičce skrývající či naopak
neskrývající nevídané míry. Vydechl jsem
zcela okouzlen: „Mirku, proboha, vidíš
TAMHLE TO?!“ A mistr, aniž hnul brvou,
odpověděl s vrčivým opovržením v hlase
„No jo, hergot, to zvíře courá po grýnu ve
VYSOKEJCH KRAMFLECÍCH!!!“

Jiný znamenitý golfista se před lety ože-
nil s něžnou, až dojemně krásnou Sloven-
kou, postrádající však smysl pro jakýkoliv
sport. Byl pozdní večer, už po svatební hos-
tině a novomanželé odcházeli přituleni pod
hvězdami přes setmělé hřiště do své první,
zázračné noci svatební. A nešlo nevnímat
dialog, který se z hlubin tmavé noci nesl až
na terasu klubovny: „Juro, ľubíš ma?“ hlas
kolotal žárem. „No jistě, ale teď si před-
stav: Hraju dneska ráno šestou jamku,
a ten blbec míč mi odskákal do potoka,
a teď…“ „Juro, bozkaj ma!“ „Tak jo, ale
teď dobře poslouchej: Vzal jsem železo
osmičku a rovnou z vody jsem to napálil
na grýn, a představ si, že…“ Neposlouchal
jsem dále, veden diskrétností, a raději jsem
si nepředstavoval další průběh této svatební
noci. K tomu PRAVÉMU docházelo asi jen
tak mimochodem. Jak praví P. G. Woode-
house v jedné ze svých golfových povídek:
„Golfista se žení především proto, aby

i v posteli si měl s kým žvanit o tom, jak to
dneska hrál.“

GOLFOVÁ KLUBOVNA je epicent-
rem hřiště, tlukoucím srdcem KLUBU,
počátkem i koncem golfového dne a posvát-
ným chrámem klubového DUCHA. Je to
místo, které všichni členové milují, na které
se TĚŠÍ, právě tak, jak se nedočkavě těší na
to, že se tam zase setkají s Tondou, Karlem,
Petrem nebo s Billem, Frankem, Jensem či
Olafem. A že se tam po hře setkají, všichni
kolem dokola – třeba promrzlí, utahaní,
zmoklí – a v krbu bude praskat oheň z dříví
březového i borového. Neboť v této míst-
nosti musí být dost prostoru pro všechny,
každý tam musí najít své místečko, a musí
tam být MILO a ÚTULNO. Nechť se každý
architekt a projektant vyvaruje banálního
lesku módních kovů, skla, dlaždicových
obkladů, mramoru a vůbec všeho procov-
ského FLANCU stylu „Lustry, plyše,
palmy“. Naopak, prostoru nechť vládne
dřevo, kůže, možná i neomítnuté, pálené
cihly – a vším ať diskrétně a jemně proniká
(spíš jako lehký parfém) vůně MOC
DOBRÉHO JÍDLA.

CO DOBRÉHO nabídne taková klu-
bovna? Především perfektní obsluhu. Každý
příchozí musí nabýt dojmu, že PRÁVĚ NA
NĚHO se horoucně čekalo a že je konečně
mezi SVÝMI. Personál, který tyto pocity
vyvolá, je doslova k nezaplacení. Obsluhující
musí svého hosta znát. Jeho nálady, záliby, pří-
padné averze i diety. Podle toho musí nasmě-
rovat svou nabídku, tón a způsob jejího před-
nesení je pak vskutku hereckým výkonem –
aby vyzněla tak, že jí nelze odolat. Proto nemá
být personál „Staff“ často měněn, má se stát
jakousi součástí vnitřní architektury klubovny,
aby host neobjednával u ČÍŠNÍKA, ale
u „našeho Františka, Jéan-Pierra nebo Joh-
nyho“, a těšil se, co zase dobrého přepravila
v kuchyni „naše zlatá paní Anny“. Účtenka
pak musí být korektní a čitelná, jako golfový
sčítací lístek, nebo-li „score-karta“. Tehdy ji
host podepíše nebo uhradí v hotovosti bez
kontroly – a sumu patřičně zaokrouhlí.

Rozhodující pro hospodářské výsledky res-
taurantu (a tím i klubovny a celého klubu) je,
že aktivní hráč do jeho péče svěřuje všechny
své nehrající hosty i členy své rodiny, často 
po celý den. Nesmírně důležité je, aby se
zvláště DĚTI do klubu těšily, neboť dítka
ovládají srdce maminky a ta zas ovládá srdce
(i peněženku) tatínka. Nehrající maminka,
která se do klubu netěší, se totiž časem stane

pokračování na straně 26
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Bush totiž v myslích našich intelektuálů
splývá s mýtickou postavou primitivního,
přisprostlého, věčně nemytého a nejspíš
i negramotného kovboje ze středozápadu,
jehož jediným argumentem je nabitá bam-
bitka za pasem. V záplavě odměřených či
zcela odmítavých reakcí na jeho příjezd se
jen střídmě objevil argument, že je to konec
konců prezident země, která vyhrála dvě
„horké“ a jednu studenou válku a bez níž
bychom – pokud vůbec – nejspíše dnes jako
národ živořili někde v německém či ruském
gulagu za polárním kruhem. A že tedy
Bushovi jako reprezentantovi velmoci, bez
níž by svět posledních sto let vypadal
jinak – a nesporně hůře – náleží aspoň
povinná úcta.

Tento mediální refrén je, řekl bych – víc
než čím jiným – obrazem rozhárané duše
českého intelektuála, jeho nejistot, kom-
plexů méněcennosti, neukojených velkopan-
ských ambicí. Je výrazem povýšenectví, jaké
pociťují a projevují tito pravověrní „duševní
pracovníci“ od věků vůči všem, které nepo-
važují za sobě rovné či vůbec hodné pozoru.
Zpravidla se jedná o stejnou skupinu lidí,
kteří – díky svému přesvědčení o své neo-
mylnosti – věří, že právě oni mohou a mají
hýbat světem, rozhodovat o druhých a za
druhé. Což jsou vlastnosti typické pro socia-
listy, kteří nevěří na přirozenou dynamiku

sociálních jevů, musí jim neustále vnukat
svou vůli, často i proti vůli ostatních. Z toho
pak rostou totality. A není proto divu, že
George Bush, jehož veřejné projevy se
hemží odkazy na totalitu, apely na boj proti
totalitě, kterou chápe jako deficit svobody, je
takovým intelektuálům trnem v oku.

Společné mívají tito mediální kritikové
také ještě jedno: kritizují amerického prezi-
denta jaksi „an sich“, jako osobu. Méně se
zabývají tím, co ta osoba skutečně říká
a dělá, jaké názory zastává a prosazuje.
Proto nelze předpokládat, že by se někdo
z takových kritiků do hloubi zabýval třeba
jen tím, co vlastně George Bush řekl v Praze.
Učiňme tedy tuto práci za ně.

Na konferenci o lidských právech jsme
z Bushových úst mohli slyšet například
úvahu o tom, že fakt, že vůbec může na
podobné konferenci ve středu Evropy
vystoupit – ve svobodném státě, uprostřed
svobodné Evropy, osvobozené od totalitní
klauzury minulosti, je důkazem „vítězství
svobody v bitvě idejí. Komunisté vyznávali

imperiální ideologii, která si dělala nárok na
to, že zná směřování dějin. Ale nakonec ji
přemohli obyčejní lidé, kteří chtěli žít svůj
život, věřit svému bohu a říkat svým dětem
pravdu beze strachu.“

Bush se ve svém projevu zabýval pojmem,
možností a potřebou svobody jako hlavním
tématem. Je to ostatně i refrén celého jeho
prezidentování, zejména po 11. září 2001. Na
heslu o boji za svobodu proti teroru sjednotil
Ameriku pro vítězství ve svém druhém voleb-
ním období. Nuže, co o tom říká sám Bush?
„Nejúčinnější zbraní v boji proti extremismu
nejsou kulky ani bomby – nýbrž univerzální
přitažlivost svobody. Svoboda je výtvorem
našeho stvořitele a předmětem tužby každé
duše. Svoboda je nejlepší způsob, jak popustit
uzdu kreativitě a ekonomickému potenciálu
každého národa. Svoboda je jediné společen-
ské uspořádání, které vede ke spravedlnosti.
A lidská svoboda je jedinou cestou, jak se
domoci lidských práv.“

Bush je samozřejmě mnohými obviňo-
ván, že vyváží americké hodnoty, exportuje
západní politický systém a životní styl do
zemí, které na něj nejsou připraveny a které
ho spontánně odmítají. Tím prý způsobuje
chaos a zbytečné válčení – například v Iráku,
který bývá nejčastěji srovnáván s dosud

živoucím vietnamským traumatem. Co na to
Bush? „S tyranií se nedá skoncovat přes noc.
A pochopitelně tento cíl má i své kritiky. Ně-
kteří říkají, že ukončit tyranii znamená vnu-
covat naše hodnoty lidem, kteří je nesdílejí,

CO ŘEKL BUSH V PRAZE 
A CO ŘÍKÁ PRAHA O BUSHOVI

22 Červenec/Srpen 2007

Jak se dalo čekat, řadu dnů před příjezdem amerického prezidenta George Bushe se plnila naše média přehršlí
postojů, názorů a stanovisek, vyjadřujících vůči hlavě největší světové velmoci poměrně jednobarevnou, totiž
zápornou emoci. Jednotlivé ohlasy na jeho osobu se lišily takřka výhradně v míře kritičnosti – od diplomatické
zdrženlivosti až po odpor na plná ústa.

Organizace Greenpeace protestuje na Vltavě proti Bushově politice v otázkách ochrany životního prostředí
a protiraketové obrany

�
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ZA JANEM BENEŠEM
Začátkem května jsme spolu hovořili o našem
časopisu a Jan Beneš ochotně přislíbil
spolupráci. Svůj slib splnil a svolil s otištěním
svého textu k šedesátému výročí Marshallova
plánu. Článek vyšel v minulém čísle a já se
těšil na další. Zbytečně. V pátek 1. června zvolil
v Obořišti u Příbrami spisovatel a publicista
Jan Beneš dobrovolnou smrt.

V jeho osobě odchází z literární scény vynikající spisovatel, nesmiřitelný bojovník
proti komunismu, muž, který celý svůj život neuznával umělecké, politické, ale ani
osobní kompromisy. Pro svoji zásadovost měl od svého mládí řadu nepříjemností, 
a i v pozdějším, dospělém věku byl pro své pevné postoje terčem různých útoků.

Beneš se narodil 26. března 1936 v rodině architekta, legionáře, důstojníka, který
byl po roce 1948 propuštěn z armády. Do konfliktu se státní mocí se dostal již v deva-
tenácti letech na důstojnickém učilišti v Ružomberku. Vážnější problémy měl ale až
v roce 1958, kdy byl odsouzen za údajnou krádež vojenské výstroje k dvouletému tres-
tu. Jako absolvent střední umělecko-průmyslové školy pracoval na začátku šedesátých
let jako kulisák v loutkovém divadle a přibližně z téže doby se datují i jeho první pub-
likované texty. V šedesátých letech napsal tři sbírky povídek, velká část z vydání té
poslední se už v roce 1969 do knihkupectví nedostala. Od roku 1964 přispíval pravi-
delně do časopisu Svědectví, redigovaného v Paříži Pavlem Tigridem. To ovšem sou-
druzi nemohli přehlédnout a za spolupráci s nenáviděným časopisem jej v srpnu 1966
zatkli a odsoudili za vlastizradu (!) na pět let. Na svobodu se dostal v roce 1968, kdy
mu – v poslední den své prezidentské funkce – odstupující Antonín Novotný udělil
milost. Okupace sovětskou armádou byla tím posledním impulsem a Beneš v roce
1969 emigroval do USA a deset let bojoval s československými úřady, aby za ním
mohli odjet i jeho dvě děti.

Po příjezdu do USA se živil manuálně, později v letech 1972–74 už působil v Rea-
serch Fellow (Ústavu pro mezinárodní vztahy) Harvard University a v letech
1974–1993 byl zaměstnancem ministerstva obrany USA v Defense Language Institute,
kde učil ve středisku CIA v Monterey v Kalifornii češtinu, zeměpis a dějepis zaměst-
nance FBI, CIA i diplomaty. Krátce po listopadovém převratu se vrátil do Českoslo-
venska, kde až do své smrti kritizoval příliš měkký způsob, jakým se společnost posta-
vila k problému likvidace komunistické ideologie a potrestání odpovědných komunistů
za spáchané zločiny.

Přestože byl „zuřivým antikomunistou“ a buřičem, nebyl jednostranný a jeho texty
ze Spojených států nepostrádají určitou míru ironie i vůči životu v USA. Byl prostě
věčným rebelem an sich.

Beneš, tento „enfant terrible“ české literatury, debutoval v roce 1963 povídkou Do
vrabců jako když střelí, která se tehdy stala bestsellerem. Často psal do Plamene, Lite-
rárních listů a Hostu do domu. V době emigrace publikoval u Publishers 68 Toronto,
Index Köln, Konfrontation, Zürich, psal odborná pojednání pro ministerstvo obrany
USA, vydával romány – z té doby pochází i několik her a scénářů. Za svoji tvorbu byl
oceněn Literární cenou BBC (pro cizince) 1966, Rockefeller Foundation Award for
Free Writing 1974, Kiwanis Award 1988. Za své občanské postoje byl vyznamenán
prezidentem Reaganem Medal od Merit 1980.

Byl členem newyorkského PEN Clubu od roku 1974, českého centra PEN klubu od
roku 1997.

V osobě Jana Beneše ztrácí česká veřejnost nejenom spisovatele, který byl personi-
fikovaným černým svědomím bývalého režimu, ale také mimořádně čestného, pocti-
vého a vlastenecky cítícího občana.

� Milan Kalina

nebo lidem, kteří žijí v částech světa, kde se
svoboda nemůže udržet. To vyvrací skuteč-
nost, že pokaždé, když lidé dostali na výběr,
vybrali si svobodu.“ A také dodává: „Další
námitkou je, že ukončení tyranie rozpoutá
chaos. Kritici poukazují na násilí v Afghá-
nistánu, v Iráku nebo Libanonu jako na
důkaz, že svoboda vystaví lidi většímu nebez-
pečí. Ale podívejte se, kdo způsobuje násilí.
Jsou to teroristé, jsou to extremisté. Není
náhoda, že jsou jejich terčem mladé demo-
kracie na Blízkém východě. Vědí, že úspěch
svobodných společností tady je smrticí hroz-
bou pro jejich cíle – a jejich vlastní přežití.
Skutečnost, že se naši nepřátelé brání, není
důvodem k zpochybňování demokracie. Je to
důkazem, že rozeznávají sílu demokracie. Je
to důkazem, že jsme ve válce. A je to důka-
zem, že svobodné země musejí udělat, co je
třeba, aby zvítězily.“

Velmi často se – při hodnocení otázek sou-
časnosti – šermuje historickými příklady. Na
jedné straně již zmíněným vietnamským syn-
dromem, na druhé straně ovšem syndromem
mnohem fatálnějším, jenž dostal dnes již han-
livě znějící označení appeasement, usmiřo-
vání. Západní mocnosti tak dlouho hýčkaly
rozpínavost Adolfa Hitlera ve víře, že jej
udrží v hranicích Německa nebo přesměrují
jeho expanzi výlučně na východ, až se –
logicky – agresor obrátil proti nim samot-
ným, protože správně vytušil, že pravým
důvodem appeasementu je slabost těchto
zemí a nedostatek jejich sebedůvěry pro
možný budoucí střet. Proto Hitler vítězil – až
do chvíle, kdy se mu mocnosti vzepřely vší
silou. Konečný zvrat v protihitlerovské válce
přinesl až vstup USA a její vítězství na
západní frontě. Nepochybně i tuto historic-
kou paralelu měl na mysli prezident Bush,
když na adresu novodobých appeaserů
v Praze řekl: „Někteří lidé tvrdí, že bezpeč-
nějším cílem by byla stabilita, zvláště pak na
Blízkém východě. Problém tkví v tom, že usi-
lování o stabilitu na úkor svobody nevede
k míru – naopak vede k 11. září 2001. Politika
tolerování tyranie je morálním a strategic-
kým selháním. Je to chyba, jakou svět v jed-
nadvacátém století nesmí zopakovat.“

Docela by mne zajímalo, která z uvede-
ných slov George Bushe by naši intelektuá-
lové nepodepsali – a jak by to pak zdůvod-
nili. Kdyby si tento – vlastně dosti prostý,
explicitní, a tím i pádný projev „předsedy
zeměkoule“ přečetli, asi by jim došla munice
pro mediální exhibici na téma Bush – spo-
lečný nepřítel.

� Petr Žantovský

Tamuz/Av 5767

�
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Kdyby tahle závěť byla mojí zdí, nenapsal
bych už ani slovo navíc. Moje čistá, prázdná
zeď stojí tady, na tomhle prázdnym pozemku,
a žádný graffiti, ne tady. Vně vlastního města,
uprostřed roztažený rozprostraněnosti (která
svojí bezútěšností graffiti odpuzuje), kde teď
pobejvam, záře hvězd dostačuje k tomu, aby
mě napadlo si v nějakym zvrácenym řecko-
římskym aktu vypíchnout voči. Vevnitř,
v nitru, kde sem kdysi bydlel s Janice a Simo-
nem, hvězdy nesvítily – hvězdy nad hlavníma
tahama mizí, blednou, blednou jako lidi, který
tam žijou… a všechno má tendenci se nako-
nec zplošťovat. Jedním z těch tahů sem měl
namířeno pryč vod všeho, vod všeho, vod
čeho moje žena a můj starej cvokař (a její
cvokař, kterej zná mýho cvokaře, mýho sta-
rýho cvokaře, myslim, že ho zná víc než
jenom pracovně), řikaj, že utíkam, a míjim
pásma zabraný pojišťovacíma agentama
a lichvářskýma agentama a maloobchodníma
prodejnama, míjim starou kancelář svý starý
firmy, míjim léta a do nezvyklý votevřenosti,
skrz neviditelný zdi, skrz neviditelný zdi
v neviditelných zdech… a sem tu, tady. Jim
nakládaný vejce ze sklenice, vejce, vo kterých
vobsluha netuší, netuší, že je mam, netuší, že
sem si je vzal, netuší, že je tisknu mezi svýma
stehnama, abych je zahřál. Piju cokoliv, co mi
kdo naleje. A všim, co za mě mluví, je tahle
zeď. Celej můj život, je tahle zeď. Ospravedl-
nění mý celý existence, je tahle zeď, s albat-
rosím hnízdem na vrchu… jestli ztratim
smysl pro humor, ztratim všechno…Simona,
méno mýho mrtvýho syna, Simona, méno,
který tady nikdo nemá, protože tohle méno
neexistuje nikde než v mojí minulosti. Vět-
šinu svých peněz sem vrazil do týhle zdi.
Deset let svýho života sem utopil – moje
žena, dobrá, dobrá, moje bejvalá žena, by
řekla promrhal – v týhle zdi, a tak sem přišel
ke svýmu vzteku, svojí nenávisti ke všemu,
co je pod měsícem, kdyby dneska na odloze
byl. Sem tahle zeď a tahle zeď je já a oba dva

sme tady, zatím. Příští
tejden to bude deset let,
co Simon, můj syn,
tehdy devítiletej, na
svým kole vrazil do
týhle zdi, do mý zdi.
Nárazem mu
praskla páteř.
Umřel. Byl sem
tehdy právník, moje žena byla taky práv-
nička, oba dva sme byli právníci. Aniž bych
věděl proč, tuhle zeď, svojí zeď, sem koupil.
Stojí osamoceně na prázdnym pozemku mezi
Stokou, mym voblíbenym nalejvacím podni-
kem, a vopuštěnou továrnou, továrnou, která
kdysi vyráběla deštníky: všechno na deštníky
kromě držadel, který pocházely vodněkuď
z jihovýchodní Asie (pravděpodobně z Viet-
namu, zeptejte se Abela), bylo to tak levnější,
než kdyby se dělaly tady… dováželi je a při-
dělávali na místě, prvotřídní držadla, jak říká
můj přítel Marcus, taky štamgast ve Stoce.
A ten taky říká, potřebuju se něčeho přidržo-
vat, hahaha, dost vtipný, ty zatracená
násosko. Ta zeď, podle Abela, Abela Green-
berga, člověka, kterej mi jí prodal, tvořila
kdysi vnitřní zeď skladiště, skladovacího zaří-
zení jeho, Abelova otce – to, ta zeď, byla jedi-
nou věcí, která přežila požár, kterej zničil sny
Greenberga seniora o důchodu v Miami
a možná i tropický smrti. Moje žena, moje
bejvalá žena, mě vopustila potom, co sem tu
zeď koupil a začal u ní, tam venku, kde bylo
možný vidět hvězdy, spát – že sem se zbláz-
nil, a je to možný… jestli tomu tak je, tak mi
to je jedno. Opatřil sem si soudní příkaz,
podle kterýho se nesmí přiblížit na určitou
vzdálenost, zapomněl jsem kolik přesně, ke
zdi, což jí samozřejmě v pozdním létě, na
výročí, znemožňuje opustit astry – jak tomu
bylo první tři roky, dokud nepotkala
Richarda… mimochodem, Janice, jak se má
Richard? – Richarde, Ríšo, a jak se má
Janice? Eště jednou, prosim, na vás. Tenhle

čerstvě probuzenej a vosprchovanej vobslu-
hovatel – se kterym sem se nikdy nepokusil se
seznámit a kterej se taky nikdy nepokusil
seznámit se mnou, ačkoliv já jinak znam
dobře každýho, a von taky, všechny tyhle
pošahance, ať už „dobře znát“ znamená coko-
liv – si ve svý paměti vede podrobnou evi-
denci a je víc než dobře vobeznámenej s tim,
kolik dlužim, a to stačí. Pocit – trvam na tom,
že nikdy nemyslim, a Marcus, nebo je to
Kurt, je nakloněnej tomu souhlasit, že je to
tak? – pocit, že budu muset vopustit svý pra-
coviště, abych moh celou svojí pozornost
věnovat údržbě zdi, mě donutil přesunout se
sem, do svýho voblíbenýho  nalejvacího pod-
niku, kterej stojí naproti zdi, je vod ní vzdále-
nej co by kamenem dohodil, a čelí tadytomu
pozemku, kde se starý deštníky, hnaný vět-
rem, kutálej směrem k vokraji továrenskýho
areálu… tak hlasitě, ty kovový dráty kon-
strukcí na asfaltu, že je nemožný něco cejtit.
A teď – poslouchejte! – chtěj jí zbourat! Kdo?
Ten zatracenej Stát, a to zejtra – ten to chce!
Zejtra! Chtěj mi vzít mojí zeď, tvrděj, že je to
součást procesu gentrifikace, modernizace
a zkrášlování továrenskýho areálu. Místo, kde
můj syn, můj jedinej syn, umřel, není nijak
vostudný napohled! Bádáte snad nad tim,
jestli má stát koule? A víte, co já udělam?
Vemu si to ven – mam termosku, jestli se
najde někdo, kdo mě jí naplní – a budu před
svojí zdí spát a bdít a jíst a srát, a to po celej
celičkej den. Kašlu na tohle místo tady,
odmítnu se kvůli nim hnout. Ptam se, kdo si
k čertu myslí, že sou? Veřejnej zájem na mě

ZEĎJoshua Cohen
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Joshua Aaron COHEN (6. 9. 1980 New Jersey, USA) se několik let pohyboval mezi New Yorkem a Prahou, kde působil jako novinář, esejista a redaktor
(Prague Pill, Prague Literary Review, Czech Bussiness Weekly, Aufbau). V New Yorku byl uměleckým redaktorem týdeníku New York Press, pravidelně při-
spívá do anglického vydání prestižního židovského týdeníku The Forward. Jeho krátké prózy dosud vyšly v literárních časopisech a v antologiích Glimer
Train, Sleeping Fish, Fiction Warehouse a The New Book of Mask. Cohen získal první místo v soutěži The Modern Wordęs 2003 Short Story Competition
a byl nominován do nejužšího výběru kandidátů na prestižní cenu Young Writer of Jewish Themes Avard za rok 2004–5, kterou uděluje Koretova nadace.
Povídka Zeď je jednou z kratších próz z Cohenovy knižní prvotiny The Quorum (anglický ekvivalent hebrejského termínu minjan), kterou vydalo v roce 2005
nakladatelství Spoon Press.
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útočí jako nějakej výraz z teologie… a to
dokonce už ani nevěřím v Boha! Vzal sem si
všecky svý právnický knihy – sou teď v teple,
pode mnou, sem díky nim na týhle barový
židli vyšší – přezkoumávam případy, prece-
densy, zjišťuju, jaký mam možnosti… Mam
svý práva! Vejce mezi stehnama, spisy pod
prdelí. A moje práva? Můj Simon, to bylo
takový slibný dítě, Marcusi. Jak slibný dítě by
si člověk jenom moh přát. Byl slibnější než
kdokoliv z vás, hňupové. Byl génius, vopra-
vdovej zázrak, talent, kterej se hned tak
nevidí, a jednoho krásnýho a slunečnýho
a jasnýho letního dne… jel na svým kole, na
svým prvnim kole bez postranních koleček.
A můj syn jede a vrazí do zdi a umře. Nepo-
videjte mi nic vo dělání věcí jenom napůl!
Mluvíme tady vo mym synovi! A chcete
vědět, jaký to je, když člověk běží hlavou
proti zdi? Mý vodvolání: zamítnutý. Mý vod-
volání se na ty vodvolání: zamítnutý. Požada-
vek, že se budu zastupovat sám (Janice ani
Richarda bych si vzít nemoh): zamítnutej…
třikrát zapřenej, Ježiši, cejtim se teď jako
Ježíš. Moje bejvalá žena – nemáte někdo štvr-
ťák? Štvrťák? Dvacet pět centů? Nemáte? –
poslechněte si tu přednášku z telefonní
budky: Lenny, vzdej to, říká mi, měl bys to už
překonat – já to překonala. Překonala si to?
Nebyls ani na hřbitově, Lenny! Ale tam von
leží mrtvej, vodpovědí na svý votázky si tam
nedohledam – zodpovědnost leží na týhle zdi,
povinnost skládat účty má vona, vona je tim
místem, kde by se ty všechny věci měly vyře-
šit… ten nehybnej vobjekt tady. Haló, tady,
Richarde, slyšim, jak se tam usmíváš. Máš teď
dalšího syna a já se ptám, Janice, Jak se má
Sam? A vona vodpovídá, já vim, že sem to už
povídal, Marcusi, vona vodpovídá, Proč bych
ti to měla řikat? Kdo pro něj si? – no, moh
bych vodpovědět, že sem jeho bezděčnej
otec. Ale čim sem byl? Byl sem známá
vopora, prominentní právní zástupce,
významnej člen velkýho počtu různých spo-
lečností. Často jenom laik… ale laikové nebe-
rou případy-ležáky. Dřel sem na studiích práv,
pak sem podporoval svojí ženu, když vona
studovala práva, a pak sem jí vzal do svý
firmy, a pak umřel a vona vode mě vodešla
a pak já vodešel ze svý firmy a pak vona
vodešla z mý, nebo jak říká, naší firmy…
Taky sem do svý firmy vzal Richarda, hned
potom, co dostudoval práva, takže moje
peníze, nebo peníze vode mě, nebo peníze,
který sem mu umožnil si vydělat, financovaly
jeho studium práv – za prvních pár let, co
u mě pracoval, splatil svý půjčky a dluhy.
Dluhy… chcete mluvit o dluzích? Ta zeď mě

stála druhou hypotéku a pak dům (stačí znát
soudce a ten dům je váš) – je to vysoká
a dlouhá zeď, to, co vidíte, to je jenom výřez
vorámovanej dveřma tady ve Stoce. Jo,
Kurte, skončili sme ve smrdutý stoce – Ježiši
N., obklopil sem se samýma blbcema. A pak
moje auto, kabriolet, a potom úspory
a peníze, který mi zanechal můj otec, všechno
šlo na vopravu tý zdi. Martino s bratrama na
ní tady a tamdle nahodili novou omítku – ty
líný zkurvysynové jí celou málem strhli dolů –
vyztužili jí vocelovýma podpěrama, nejdřív
vycídili a nakonec vymalovali… panenskou
bílou pro vodpovídající panenskou bílou,
myslíte si, že na tom není nic tak… Ahoj,
Marie, vypadáš skvěle, jo, dobrý, a ty? Ty
zkurvysynové dostali za úkol malovat vokolo
tý zatracený skvrny! A co si myslíte, že udě-
lali? Přemalovali ji! Ptam se, Ježíši N. zatra-
cený, na co k čertu mysleli? To místo, to zakr-
vácený místo, ta nedokonalost zdi, nebo ta
zeď nedokonalostí obklopující tu skvrnu – to
místo, kde můj syn vrazil do zdi! – a voni to
přemalovali... a ten mistr, sám Martino…
musim trochu ztišit, je to Paulův přítel… ten
chlap mi říká: Promiň, kámo, ale myslel sem
si, že na svý zdi skvrnu chtít nebudeš. Proč si
jinak dávat takovou práci s rekonstrukcí zdi,
kdyžbysme na ní nechali takovej flek? A když
už vo tom mluvíme, co s tou zdí vlastně chceš
dělat? Dyť tahle celá oblast je vodepsaná,
určená k demolici. Ale sou to tvoje dolary,
kámo, tvoje dolary… Máš zatracenou pravdu,
že to sou mý dolary, ty hňupe! A vyprávěl sem
mu celej ten příběh a von řek, že je mu to líto
a pak – dobře poslouchejte! – ten chlap navrh,
že na tu zeď namaluje jinou skvrnu, téměř
identickou s tou, kterou přemaloval…. řek, že
by to zvlád zpaměti, a pak dělal uraženýho,
když jsem na něj vylít. Věříte tomu? A co by
na tu skvrnu asi tak použil? Mojí krev?…
Ničí krev, Paule, ničí, nemluvil sem k tobě,
ne, na zdraví. A zejtra ráno se objeví, ta demo-
liční četa Státu, ta odborově organizovaná
odklízecí četa…  Jo, eště jednou a končím –
zaplatim z peněz za vyrovnání, spolehni se.
Pudeme spolu s Marcesem naproti k mý zdi
a von tam pak se mnou zůstane – pracuje jako
zahradník pro jednoho bohatýho hňupa,
mýho starýho přítele, satelitní městečko Zla-
tej sen, majetek zakořeněnej v bažině, další
sanovaná oblast. A pak budu čekat – mam
s sebou teplou prošívanou deku, termosku,
prázdnou… a sklenici nakládanejch vajec
a pár solených skořápek vod pistáciových
oříšků, který po někom zbyly… a ty knížky,
upíct je a sníst – ale upíct kde? V louži? Dob-
rou noc, jo. Dobrá, přej mi teda hodně

štěstí… Marcus nepříde… Zaplatím ti zejtra –
spolehni se, jo. I když to řikam vždycky…
fakt, aspoň to tak myslím… Má nějakou žen-
skou, která mu umožňuje nalejvat se… vej-
mluvama, vejmluvama, vejmluvama, troji-
týma a já sem u ledu. Tady sem, zastřelte mě,
vážně – nebo přiďte strčit svý vzkazy do mých
puklin… jo, už puká – kde mam záruku? Ten,
kterýmu sem zaplatil z ruky do ruky a do ruky
a do ruky a do ruky a do ruky? Kolik je rukou
a kolik to vyžaduje lidí? Jo, přiďte a modlete
se, společně a nerozdílně, k jakýmukoliv a ke
každýmu neexistujícímu Bohu, za co chcete,
u mý osamocený zdi, která v jednu a tu samou
chvíli stojí čelem všema směrama. Přijďte a já
vam za to prodam deštníky – dneska večer
mam víc deštníků než dešťovejch kapek,
a z některých zbyla už jenom paprsčitá kon-
strukce bez napínaný látky a ty zvuky, který
vydávaj, když sebou točej potom celym
pozemku, od Stoky až k mý zdi, se vod tý mý
zdi vodrážej, což stačí k tomu, abych se
z toho dovopravdy, naprosto a v souladu
s jakoukoliv definicí zbláznil… nedokážu
vůbec myslet, a stejně ani nechci. Tak jim zej-
tra přijďte se mnou čelit! Svědčit ke zdi, k její
spásný moci. A vy – vy si klidně přiďte s těma
vašima soudníma příkazama a nařízeníma
a uniformama a mocí, čistou mocí… chcete
bejt mocný? Mocnej, nezlomně mocnej, to
může bejt jenom ten, kdo je nejvíc klidnej,
což sem já, Já. Tady. Neslyším tě, Marcusi! –
musíš jít sem, když mi chceš něco říct, a říct
mi to, a přinýst láhev, když už sme u toho,
a skleničky a led, ať se pomějeme – ale je
pryč. Stoka už dneska večer zavírá, a protože
světla už sou zhasnutý a i ten měsíc dneska
v noci zůstal doma, hvězdy sou eště jasnější
a zářivější a moje zeď eště bělejší a tma eště
černější a já sem sám, tady… zkouším do
rána svojí zeď přestěhovat, přesunout přes
celej Stát, přes státní hranici, řeku, než – se
podvolim – zaručený destrukci, bez nutnosti
zmínit vážný právní problémy, poplatky, sto
vosum naúčtovanejch hodin denně, dluhy,
vězení, znásilnění, smrt, vražda nebo ne,
a pak, co si počnu, bez rodiny, bez práce, bez
ženy, bez přátel, bez peněz, beze zdi? To není
žádnej život. Jo, přešupačim svojí zeď přes
celej Stát až do řeky, kde se z ní stane vor –
bude plavat! – a já se poplavim na svým voru,
splavim řeku až tam, kde se vlejvá do širýho
oceánu… hvězdy tam jistě budou dechbe-
roucí… a potom, kdo ví? Popluju, možná…
možná, že až na okraj tohohle zplošťujícího se
světa.

� přeložila Markéta Hofmeisterová
kresba Lucie Lomová

Tamuz/Av 5767
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V rozhovoru pro sborník Moderní heb-

rejská literatura jste rozebíral poměr

mezi konflikty a kreativitou s tím, že

jejich vliv vlastně není až tak zničující.

Ano, konflikty jsou pro tvorbu hodně důle-
žité – literatura a umění vůbec teď v Izraeli
doslova vzkvétá, protože společnost cítí
únavu a až jakousi nemoc, to, čemu Francouzi
říkají malaise, a nevidí velikou naději do
budoucna. Doufali jsme, že se vztahy s Pales-
tinci urovnají, a místo toho na nás znovu míří
jejich rakety, a dokonce brojí i mezi sebou.
Nebo si vezměme jiný příklad – meziválečnou
Evropu, kdy se začal vzmáhat fašismus,
opravdu hrozné období, a jak umění překypo-
valo invencí. Na mysli mám nejen literaturu,
ale i hudbu a výtvarné umění: patří sem
Picasso, Braque, Matisse, Stravinskij, Šosta-
kovič, Bartók atd. Co k tomu dodat – z celé
situace v jistém slova smyslu těžíme, ale mno-
hem šťastnější bych byl, kdybych měl méně
tvůrčího materiálu a více klidu. Už nechci
válku jako minulé léto, kdy na Haifu dopadaly
rakety, a moji dva synové byli mobilizováni.

Vy sám patříte k páté generaci Židů

žijících v Jeruzalémě. Zažila tam vaše

rodina cosi jako relativně klidné

období?

Jenom bych připomenul, že jsem sice
z obou stran orientální Žid, nicméně můj pra-
pradědeček z otcovy strany pocházel z Prahy,
odkud emigroval v roce 1848 do Jeruzaléma.
A je to až neuvěřitelné, ale za celých 120 let
sionismu jsme nic takového jako relativně
klidnou dobu nezakusili – pořád jsou tu
hrozby a Židé stále žijí v permanentním kon-
fliktu se svým okolím.

A měl jste na mysli i rozpory uvnitř

Izraele? Například mezi ortodoxními

a světskými Židy?

Ani ne, což bych zdůvodnil tím, že
vždycky máme vnějšího nepřítele, čili si je ve
vyhraněné formě ani nemůžeme dovolit.
A zdůraznil bych, že za oněch 120 let sio-

nismu bylo jen dvacet Židů zabito jinými Židy
z politických nebo ideologických důvodů.
Můžeme debatovat nebo se i hádat, ovšem
vnitřní konflikty udržuje naše komunita
v mezích.

Dvacet Židů včetně Jicchaka Rabina?

Včetně Jicchaka Rabina, přičemž během
šedesátileté existence státu Izrael to byli
pouze tři Židé.

Ve výše zmíněném rozhovoru se také

vyjadřujete k tomu, že poslední dobou

nepatřil mezi žhavé kandidáty na Nobe-

lovu cenu žádný izraelský spisovatel.

Pravda je, že Nobelovu cenu obdržel
pouze Agnon, nicméně podotkl bych asi toto:
vezměte si seznam oceněných za oněch 110
let a o polovině z nich už určitě nemáte ani
zdání. A já vám na místě vyjmenuji tucet spi-
sovatelů, kteří jsou skutečně klíčoví a Nobe-
lovu cenu nedostali: Lev N. Tolstoj, Virginia
Woolfová, James Joyce, Franz Kafka,
D. H. Lawrence, Marcel Proust atd.
A z Čechů dostal Nobelovu cenu, pokud se
nemýlím, pouze Jaroslav Seifert, a to už skoro
umíral, což je takový svérázný švédský smysl
pro humor – vyznamenávat autory, kteří jsou
téměř na prahu smrti.

Jaká témata vévodí současné izraelské

literatuře?

Kromě témat, která bychom našli všude ve
světě, je to určitě téma identity – problém
s identitou totiž nemají jen Židé v diaspoře, ale
i my, třebaže jiným způsobem: Jaké jsou hra-
nice židovství? Jaký je vztah mezi nábožen-
stvím a národností? Tyto otázky jsou velmi
palčivé, ale stejně tak samozřejmě i holocaust,
který je v daném ohledu důležitější než třeba
válka za nezávislost, v níž se naše zem vlastně
zrodila, a k holocaustu se vracejí i mladí spi-
sovatelé, kteří ho nezažili. A pochopitelně též
konflikt s Palestinci, který je zároveň konflik-
tem etickým a morálním, a k etice a morálce se
literatura vyjadřuje snad neustále.

A co se stylu týče?

Podle mě se současný stav dá nejlépe
charakterizovat jako eklektický. Zatímco
v 50. letech dominoval v izraelské literatuře
realismus, který občas hraničil až se socia-
listickým realismem, přičemž tento termín
u nás nemá až tak negativní konotace jako
patrně u vás a mnoha spisovatelů z tohoto
období si upřímně vážím, dnes se najde
úplně všechno – od surrealismu až po absur-
ditu či grotesku. Záleží tu prostě čistě na
umělecké individualitě.

Nakolik u vás roste role ženských spi-

sovatelek?

Určitě se nacházíme v období, kdy je žen-
ská literatura nesmírně silná, a to po tolika
letech, kdy ženské spisovatelky skoro neexis-
tovaly – s výjimkou několika případů, jako
třeba Jane Austenová. Přestože ženy měly čas,
čímž myslím čas pro sebe, nepsaly – což si já
vysvětluji tím, že se samy necítily dost svo-
bodné, protože chcete-li psát, svobodně se
cítit musíte. Dnes ovšem pochází polovina
literární produkce v Izraeli z ženských per,
přičemž některé autorky se kromě obecných
záležitostí zabývají i výhradně ženskými pro-
blémy, a uvádějí tak do hebrejské literatury
nový prvek.

A zvyšuje se též podíl literatury psané

ortodoxními Židy?

Ortodoxní literatura v podstatě neexistuje,
protože ortodoxní Židé až na výjimky umění
nevytvářejí. Ortodoxní Židy máme ve vědě

ABRAHAM B. JEHOŠUA V PRAZE
Už nechci válku, říká izraelský spisovatel

Hostem letošního ročníku Festivalu spisovatelů Praha byl také Abraham 
B. Jehošua (1936), jeden z nejznámějších izraelských autorů, jehož romány,
povídky, hry a eseje byly prozatím přeloženy do 28 jazyků. Česky vyšly ukázky
z jeho tvorby doposud pouze časopisecky, kromě festivalových materiálů se však
dají dohledat i na adrese www.iliteratura.cz. Krátce po příletu poskytl 
A. B. Jehošua našemu listu exkluzivní interview.
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i ve vládě a máme i ortodoxní piloty, když se
však obecně zamyslíme nad Židy v průběhu
staletí, je zřejmé, že judaismus umělecké akti-
vity zakazoval. Židé žili v Římě, ve Florencii
a také v Praze, v centrech umění, a přesto nic
jako židovskou hudbu, malířství nebo litera-
turu do určité doby skoro neznáme, se Židy se
tu setkáváme pouze ve filozofii nebo v právu.
Katolické náboženství bylo v tomto směru
méně přísné, a úplně svazující nebyl ani pro-
testantismus. Judaismus tak není nepodobný
islámu, který umění omezoval na architekturu
a jisté žánry poezie. Jak se však židovstvo
postupně sekularizovalo, tvůrčí energie
nahromaděná za tak dlouhou dobu přímo
explodovala, a tady v Praze je samozřejmě
nejlepším příkladem Franz Kafka.

Nakolik vlivnou pozici má v současné

izraelské společnosti spisovatel?

Není ani tak celebritou, jako spíš veřejnou
osobou či politickým komentátorem. Den co
den dostávám několik pozvání do rádia či

televize, a musím pečlivě zvažovat, která
z nich přijmu, a mám-li k danému problému
vůbec co říct. Takové výsadní postavení spi-
sovatelů ovšem zase přičítám sionistické tra-
dici – vždyť i Theodor Herzl byl kromě novi-
náře též dramatikem a mnohem dřív než
rabíni pochopil, že se Židé v rozjitřené Evropě
musejí normalizovat v tom slova smyslu, že
i oni potřebují vlastní stát.

Jak jste se tedy vy a vaši kolegové sta-

věli k poslednímu izraelskému kon-

fliktu s Libanonem?

Z počátku jsem svou vlast jako většina
Izraelců podporoval, později jsem ale spolu
s Amosem Ozem a Davidem Grossmanem na
tiskové konferenci naši vládu vyzval, aby pra-
covala na mírovém řešení. Dva dny poté padl
v jižním Libanonu Grossmanův dvacetiletý
syn Uri. Jeho pohřeb se stal celonárodní udá-
lostí, poctu mu přišly vzdát davy lidí a řeč,
kterou pronesl nad jeho hrobem David Gross-
man, měla podle mě až mytologický rozměr.

Izrael je nicméně podle mnoha politologů
jedním z nejdemokratičtějších států na světě,
což dokazuje i fakt, že Ehud Olmert nyní čelí
právě kvůli nezvládnutí tohoto konfliktu ostré
kritice.

S nadsázkou lze říct, že naše demokracie
může někdy hraničit až s anarchií – každé
vládní rozhodnutí se podrobně zkoumá
a veřejnost dnes skoro všechno zpochybňuje.
Což ovšem určitě neplatí o Winogradově
komisi, která vycházela z předpokladu, že
naše armáda má sloužit lidem, což v Izraeli
není prázdná fráze, a jejíž částečné závěry
jsou už známy. A určitě díky ní skončil mýtus
o síle naší armády, protože celá operace byla
z vojenského hlediska jednoznačně neú-
spěšná, k čemuž rád přidám vlastní názor.
Podle mě si izraelská armáda příliš zvykla na
to, že její role je především okupační – viz
Západní břeh, a najednou se prostě zjistilo, že
není dobře připravena k boji, což spolu s pod-
ceněním sil hizballáhu bylo vážné selhání.

� Hana Ulmanová

zahořklou „GOLFOVOU VDOVOU“
(Golf-Widow), což je pro hráče i celý klub
nebezpečím smrtelným, neb z ní vyzařují
zelené paprsky jedu a zla, které se jako hadi
plíží po veškerých prostorách klubovny
i hřiště. Převládá ve mně pocit, že zmíněný
skotský král Jakub I. byl k vydání svého ukrut-
ného ediktu z roku 1424 dohnán právě vyjící
smečkou GOLFOVÝCH VDOV.

A co dobrého má svým hostům nabídnout
RESTAURANT? Již v dobách jeskynních
se promočení a utahaní neandrtálci scházeli
po společném lovu u společné žranice, aby si
„užili“ svíčkové z mamuta. Obdobně to platí
i pro vyhladovělé golfisty. Uvítána budou
jídla jadrná – beefsteaky, roštěnce, teplý
roastbeef, různé (libové!) pečené kotlety, ba
i přírodní či smažený řízek své příznivce
najde, stejně jako s invencí připravené maso
kuřecí či krůtí. Ke každému jídlu pochopi-
telně dostatek pestrého salátu. Nejsou příliš
vhodná značně sytá jídla, jako tradiční vep-
řové s knedlíkem či masa v smetanových
omáčkách atp. Golfista chce totiž po obědě
sehrát nejméně ještě jedno kolo (zase 3-4
hodiny chůze a švihání) a i večer chce být po
jídle FIT, aby v něm zůstal pocit svěžesti
z čerstvého vzduchu a protáhnutého sval-
stva. Tato FITNESS musí být zářící tečkou
za golfistovým dnem, neboť po něm musí

ještě potěšit zákonnou (či nezákonnou) man-
želku. V opačném případě jej nemine rem-
cání: „V tejdnu seš utahanej z práce a po
víkendu zase z golfu – bóže, jaký já to mám
život…“ A od toho je už jen krůček stát se
golfovou vdovou, případně si najít útěchu
v náruči mladého teoretika transcendentální
poezie.

A CO DOBRÉHO K PITÍ? Pivo, ač
v našich zemích znamenité a lákavé, je dosti
zrádné. Po vypití dvou piv se kontury míčku
stávají zraku jaksi nezřetelnými, svalstvo
tuhne a pas plíživě expanduje. Tož jen tak –
po dobrém jídle – jednu sklenku jako
lahůdku. K jídlu se spíš doporučuje dobře
vybrané červené nebo bílé víno. Musí s jíd-
lem vytvořit libý chuťový akord. K tomu se
hodí spíše vína lehčí, dobře „pitelná“, čili jak
říkáme my Slované, „süffig“, chuti třeba
prosté, avšak charakteru ušlechtilého,
ryzího, čistého. I dobře vychlazený sekt
akceleruje hráčův krevní oběh a zvyšuje jeho
bojovou odhodlanost. Nehrající dámy nechť
nacházejí své štěstí v chlazeném vermouthu
s řízkem citronu, v Campari s ledem nebo
v pestré škále lehčích coctailů. Ať je jim při
tom dobře a účtenka se plní ušlechtilými
položkami. KLUB to potřebuje!

Králem večerních nápojů – kromě indivi-
duálně oblíbených vín – asi zůstane

WHISKY („that bad drink called WISKI“,
zajisté, Vaše Veličenstvo, Jakube I.!“). A to
spíš drsnější SCOTCH, vonící vřesem a vět-
rem s vůní květu bodláku – podle přání –
v horku se sodou „on the rocks“, při psím
počasí příjemně zaokrouhlená měkkou tem-
peraturou – čistá. Neboť whisky rozumu
nekalí, naopak, mysl roztančí do neodolatel-
ného rytmu, který zachvátí všechny dokola.
Tím dospěje golfový den do svého finále,
což je ono nádherné společné žvanění, tla-
chání a kecání o tom, jak to kdo hrál a co
pitomostí při tom napáchal… Nad stoly se
vznáší obláčky CHYTRÉ SRANDY,
jejíchž šípů není nikdo ušetřen – bez ohledu
na věk, pohlaví, barvu pleti, výši konta, spo-
lečenskou významnost a jiné podružnosti. To
je pak ten pravý SPIRIT OF THE CLUB –
DUCH KLUBU, spojující srdce všech.
V něm pak postačí stručně utrousit
parťákovi:

„Hele, Honzo, nemáš náhodou pod pal-
cem nějaký zbytečný ocelový ingoty? Asi tak
80 000 tun měsíčně FOB Hamburg a s kon-
traktem na půl roku, pro začátek?“

„No, myslím, že jo – mrknu na to a dám
ti pozítří vědět!“

„O.K., tak to teda spolu sfouknem!“

Tak už bylo toho povídání kolem golfu
dost, tak se chlapi, hergot, zvedněte
a jdem konečně hrát!

� Ivan Vávra

GOLF sny – představy – a drsné skutečnosti
pokračování ze strany 21

�
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Někdo žije celý život na jednom místě,
jiný zase vystřídá celou řadu bytů. Mezi ty
toulavé můžeme zařadit i světoznámého
židovského spisovatele Franze Kafku,
který za svůj krátký život několikrát
měnil byt a tuto „neposednost“ si zřejmě
ponechal i po své smrti.
Společnost Franze Kafky sídlila od roku
1990, kdy vznikla, v domě na Staroměst-
ském náměstí, později se musela přestěho-
vat do podkroví ctihodného domu v Mai-
selově ulici. Ani to však není její poslední
útočiště. Po deseti měsících intenzivní
rekonstrukce secesního domku – v intra-
vilánu mezi ulicemi Široká, Pařížská
a Maiselova – se přestěhovala do překrás-
ných prostor v lokalitě, která musí být
snem všech realitních makléřů od Rýna
po Jokohamu.

Tak se to přece jen podařilo! Společnost
Franze Kafky už od svého vzniku usiluje o to,
aby si mohla vybudovat v centru Prahy
důstojné sídlo, odpovídajícímu jejímu
významu a mezinárodnímu renomé, kterého
se jí zaslouženě dostává. Společnost je
nevládní, nezisková instituce, která nyní sdru-
žuje okolo tisíce členů, z nichž část žije
v zahraničí. Mezi její členy patří samozřejmě
význační spisovatelé a publicisté, jako je
Günther Grass, Amos Oz, Peter Demetz, Viola
Fischerová, Jiří Gruša, Ilja Hurník, Ivan
Klíma, Arnošt Lustig, Leo Pavlát, Karol

Sidon, Milan Uhde, Ivan Vyskočil, sochař
Olbram Zoubek a mnoho dalších přátel a obdi-
vovatelů díla pražského literárního génia. Vět-
šina společností, založených k poctě zname-
nité osobnosti, začíná a končí u každoročních
vzpomínkových akcí a kladení věnců na
slavné rovy. Společnost Franze Kafky je jejich
pravým opakem. Je nesmírně dynamická,
vlastní nakladatelství, které se specializuje
nejen na kompletní dílo Franze Kafky, ale i na
další autory z okruhu tzv. pražské, německé,
židovské a české literatury 20. století. Je záslu-

hou společnosti, že na prominentním místě,
vedle Španělské synagogy, byl odhalen jeden
z nejhezčích pražských pomníků – pomník
Franze Kafky od Jaroslava Róny, který doza-
jista patří mezi nejlepší současné české
umělce. Společnost aktivně ovlivňuje i sou-
časné literární milieu tím, že iniciovala
a nadále organizuje mezinárodní literární cenu
Franze Kafky, jejímiž dosavadními laureáty

Vstup na rekonstruovanou terasu. V pozadí Maiselo-
va synogoga.

Slavnostní otevření přilákalo mnoho přátel a příznivců Společnosti Franze Kafky.

Stav terasy a domu před rekonstrukcí.

F R A N Z  K A F K A

M Á  N O V Ý  B Y T

Červenec/Srpen 2007

�
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jsou Philip Roth, Ivan Klíma, Péter Nádas,
Elfriede Jelinek, Harold Pinter a Haruki Mura-
kami. Vedle této „dospělé“ ceny nezapomíná
ani na mládež, pro kterou každoročně organi-
zuje celorepublikovou studentskou literární
soutěž o Cenu Maxe Broda.

Vraťme se ale ke stěhování. Díky pocho-
pení MČ Praha 1 a jejího tehdejšího starosty
Vladimíra Vihana získala Společnost objekt za
nízké nájemné, byl však v dezolátním stavu
a potřeboval generální rekonstrukci. Na tu
samozřejmě Společnost FK neměla, a tak ke
slovu přišel grant Evropské unie a podpora ze
strany Ministerstva pro místní rozvoj, Hlav-
ního města Prahy a MČ Prahy 1, která přispěla
výhodnou nájemní smlouvou. Takřka devíti-
milionová zakázka učinila první krůčky ve
studiu architekta Davida Vávry a na určitých
detailech se podílela projekční kancelář ame-
rického architekta světového jména Stevena
Holla (člena SFK). Autorkou definitivního
architektonického projektu je MgA. Marcela
Steinbachová. Rekonstrukci provedla vítězka
výběrového řízení firma Hobst, a.s.

Nelze však ani opomenout významný
podíl soukromých dárců, mezi kterými je
především nutné jmenovat německou auto-
mobilku Porsche a Fond T-Mobile.

V romantickém secesním domku na dvoře
v Široké ul. č. 14 nyní sídlí Společnost
i Vzdělávací centrum Franze Kafky, v sute-
rénu našla své definitivní místo rekonstruo-
vaná Kafkova knihovna, která je cenným
informačním zdrojem pro domácí i zahra-
niční návštěvníky. Rovněž zde vznikl spole-
čenský sál pro pořádání literárních večerů
a přednášek. V objektu nechybí ani technické
a administrativní zázemí pro nakladatelskou
a programovou činnost. A kde je možné

zakoupit knížky, které Společnost vydává?
Z prostor bývalého krámku s masem je dnes
novotou vonící knihkupectví, jehož nabídka
zaujme každého literárního fajnšmekra.
Vchod je z ulice a všichni jste zváni!

A jaká byla atmosféra slavnostního otev-
ření? Byla nejen slavnostní (krátké projevy
ředitelky společnosti, paní Markéty Mališové,
a starosty městské části Praha 1, Ing. Petra
Hejmy), přátelské (argentinského velvyslance,
J. E. pana Juana E. Fleminga) a neformální
(prezidenta společnosti Arnošta Lustiga).

A pak se povídalo, smálo, pomlouvalo,
vyměňovaly se vizitky, kuly plány a pikle,
navazovaly se známosti a k tomu se pilo dobré
pivo z pivovaru a dobré víno z vinohradu.

Atmosféru slavnostního otevření sídla
Společnosti FK přiblíží několik fotografií.

� Foto a text Milan Kalina

Tamuz/Av 5767

První zprava je MgA. Marcela Steinbachová, autorka
definitivního architektonického projektu.

Prezident Společnosti Franze Kafky Arnošt Lustig zdraví přítomné hosty. Vpravo ředitelka Společnosti
Markéta Mališová.

SEZNAM OBĚTÍ
HOLOCAUSTU
S MAJETKEM

V IZRAELI
Izraelská média 20. června 2007 infor-

movala o zveřejnění seznamu obětí holo-
caustu s majetkem v Izraeli (deník Haa-
rec, portál Yetnews). Státní organizace,
která je pověřena určováním a navrace-
ním majetku zabaveného za holocaustu,
publikovala na internetu seznam osob
zavražděných za holocaustu, které měly
majetek v Izraeli. Jedná se cca o 3 tisíce
bankovních účtů a 500 dalších položek.
Z bývalého Československa je v tomto
seznamu uvedeno několik desítek osob
s jejich majetky. Většina bankovních účtů
byla otevřena v 30. letech minulého sto-
letí u bank v tehdejší Palestině pod brit-
skou správou – nejvíce v Anglo-palestin-
ské bance, která se později změnila na
izraelskou banku Leumi. Po desetiletí
bankami vedené účty byly nakonec pře-
vedeny na shora uvedenou společnost
a do Židovského národního fondu. Zmí-
něná společnost se také snažila získávat
informace o uměleckých předmětech
a knihách, vlastněných někým ze zavraž-
děných za holocaustu. Na základě zveřej-
něného seznamu se budou moci rodinní
příslušníci obětí holocaustu o majetku
dozvědět a vyplnit si žádost o jeho navrá-
cení. Týká se to i majetku dosud
v seznamu nezveřejněném. Nenároko-
vaný majetek bude převeden na potřebné
z přeživších holocaust a na organizace,
starající se o připomínku holocaustu.
Více informací je možné získat na
internetové stránce této společnosti:
www.hashava.org.il, nebo na telefon-
ním čísle +972-3-5164117.

Robert Řehák
Kulturní a tiskový attaché

Velvyslanectví ČR v Izraeli 
23, Zeitlin, 61163 Tel Aviv

�
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Co byla padesátá léta? Pro generaci těch, kteří přežili druhou světovou válku a těšili se na klidný život v demokratické zemi, byly roky
po komunistickém puči strašným zklamáním a těžkou deziluzí. Pro jiné zas odrazovým můstkem k závratným politickým kariérám,
kterých by – za normálních okolností – nikdy nedosáhli. Pro válečné a poválečné děti byla padesátá léta nejen dobou dětských her,
ale také povinností jinak se chovat doma, jinak ve škole, jinak mezi kamarády. I děti byly traumatizovány světem dospělých. Nemu-
sely všemu rozumět, ale byly se svými rodiči a prarodiči vtahováni do světa zákazů a neustálé přetvářky. Je proto dobré si občas
s pamětníky zavzpomínat a mladším ukázat na praktických případech, co znamená totalitní ideologie a jak pracovala tehdejší pro-
pagandistická mašinérie. Dnes se můžeme nad těmi ukázkami pobaveně smát, v padesátých letech to však byla normální součást doby,
kterou mnozí zaplatili i svými životy.

Červenec/Srpen 2007

Jak jsme bojovali...
Mandelinka bram-

borová (Leptinotarsa
decemlineata) je ne-
bezpečný škůdce,
který se dostal do
Evropy po první svě-
tové válce a v padesá-
tých letech zachvátil
celou Evropu. Větší
množství brouků mů-

že rostlinám zničit veškeré listy (tzv. holo-
žír). Vedle brambor může také napadat raj-
čata a některé domácí rostliny z čeledi
lilkovitých. Vzhledově je naprosto nezamě-
nitelná: má bíložluté až bílooranžové krovky
s celkem deseti černými podélnými čarami
a tmavými skvrnkami. Je to sice neuvěři-
telné, ale i toho bylo v situaci zjitřeného ide-
ologického afektu využito a poukázáno na
podobnost s pruhy a hvězdami americké
vlajky.

Do tehdejšího Československa dorazila
mandelinka v 50. letech a její invaze oka-
mžitě nabrala podobu kalamity. Komunis-
tická propaganda ji prohlásila za imperi-
alistický útok a obvinila Západ, že
mandelinku na českém území uměle
vysazuje z letadel nebo prostřednictvím
diverzantů. Tehdejší tisk v rámci pokraču-
jící nenávistné, protiamerické kampaně
(stále ještě probíhala korejská válka)
naprosto ignoroval skutečnost, že tato kala-
mita zasáhla celou Evropu. Komunističtí
propagandisté ji nazvali imperialistickým či
americkým broukem a vylepili desetitisíce
plakátů, ze kterých byl lid varován k bdě-
losti před zlotřilými agenty. Poznat diver-
zanta bylo jednoduché. Agenti měli na pla-
kátech nápadně kostkovaná saka, tmavé
brýle a v ruce drželi fotoaparát. Sirkárna
Solo v Lipníku nad Bečvou vychrlila mili-
ony krabiček s „americkým broukem“
a režim měl jistotu, že se tento ideologický
imperativ dostane každému do kapsy. Do
kampaně byly samozřejmě zapojeny
všechny složky obyvatel. Byly vytvořeny

krajské, okresní a místní Komise pro boj
proti americkému brouku, zapojen Svaz
žen, Svaz mládeže, Pionýr, Svazarm, tělo-
výchovné jednoty. Ve všech organizacích
probíhala příslušná ideologická „masáž“,

a pak byli lidé (hlavně mládež) odváženi na
pole, aby zde (v prvé bojové linii) osvědčili
svou statečnost a ubránili sběrem mande-
linky tábor socialismu a míru, napadený
podlými imperialistickými hyenami…
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Nedílnou součástí padesátých let bylo
BUDOVÁNÍ. Vedle zásadního budování
šťastné budoucnosti a lepších zítřků se
budovaly petrochemické kombináty, kol-
chozní stáje, doly, hutě. V tehdejším ideolo-
gickém pojetí se těžká práce nestala pro-
středkem k něčemu, ale byla sama o sobě
cílem. Potlačení hodnoty (a společenského
ocenění) duševní práce vedlo až k idiotské
adoraci hutnické a hornické profese, které

byly vyzdviženy na pomyslný piedestal
komunistického hodnotového žebříčku.
Horník, a kdo je víc? – tak se ptaly nábo-
rové letáky, lákající do podzemního ráje.
Předáci hornických part, které soutěžily
o překonání rekordů v ražbě, patřili mezi
společenské celebrity. Neustále zaplňovali
filmové týdeníky, byli přijímáni preziden-
tem, dostávali poukazy na nedostatková
auta a samozřejmě řady vyznamenání, se

kterými chrastili na besedách, kde napínavě
popisovali svou profesi. Tito hrdinové soci-
alistické práce měli vytěsnit z vědomí
občanů původní oblíbence – herecké celeb-
rity, románové hrdiny, Rychlé šípy, známé
sportovce, cestovatele atd. Oblíbené sešity
s detektivními historkami Nicka Cartera
a Leona Cliftona byly nahrazeny záplavou
životopisů hrdinů socialistické práce –
Stachanovců.

50. léta

31Tamuz/Av 5767

Baníci od uhlia čierni
Stalinovi vždycky verní,
idú stavať z hĺbky citu
čierny pomník z antracitu!

Štefan Žáry

Jak jsme
budovali...
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Na předchozích stánkách jsme se pokusili
o vzoreček toho, jak jsme bojovali a budo-
vali. Bylo by ovšem k tehdejšímu režimu
hrubě nespravedlivé, kdybychom opomněli
jeho snahu dát lidem po celodenní dřině
i dostatek zábavy. O to se staraly nové české
filmy, jako Botostroj (o zlém Baťovi), Dovo-
lená s Andělem a Anděl na horách (šťastný
život odborářů) nebo celá řada sovětských
filmů o stavbách hydroelektráren, přehrad,
železnic a budování kolchozů za polárním
kruhem. Z knihkupeckých pultů zmizelo to,
co bylo původně nazýváno literaturou.
Místo toho se zde usídlily prvoplánové plky
neznámých autorů (nebo pseudonymů těch
známých), kteří veškerou pestrost lidského
žití zredukovali na plnění a překračování
plánu. S pietou dodnes uchovávám některé
vzácné knižní tituly z oné doby a mezi nej-
vzácnější poklady patří i úžasný, těžko pře-
konatelný román s lákavým názvem Uhlí,
koks a Komsomol. Lidská sexualita byla ze
všeho pečlivě odstraněna a jediný, tolero-

vaný orgasmus mohla způsobit jen pochvala
z úst předsedy stranické organizace…

Byly zlikvidovány kabarety, šantány
a varietní představení. Náhradou se lidem

dostalo – dle sovětského vzoru – estrád,
jejichž program se většinou skládal z vystou-
pení kouzelníka, kejklíře s talíři, harmoni-
káře s repertoárem známého sovětského
jazzmana Izáka Dunajevského, tanečního
vystoupení se šátečky a satirické scénky,
nemilosrdně tepající nedostatky komunál-
ních služeb. Vrcholem estrády mohlo být
i ideologicky nezávadné chrochtání Strýčka

Jedličky nebo optimistická scénka dvojice
Saša & Vilda s imitací válečného bombardo-
vání, včetně sirén a svištění bomb.

Jako unikátní vzorek toho, co se hrálo
v divadlech té doby, může posloužit zde
reprodukovaný program Státního divadla
v Ostravě s hrou Štěstí nepadá s nebe, která
měla premiéru 19. února 1952. Přečtěte si jej
pozorně, stojí to skutečně za to. Dovolím si
z něj citovat jen jednu větu: „Velkou pozor-
nost obrací autor na otázku socialistického
soutěžení mezi kladenskými a ostravskými
valcíři. Největším problémem je zmechani-
zovat zastaralý pracovní postup a účelně
umístit pracovní síly, aby byly lépe využity.“
Jsem přesvědčen, že pokud by se někdo
odvážil tuto hru oprášit a znovu uvést, měl
by dokonalý úspěch s plně obsazeným
hledištěm!

Tak zase někdy nashledanou v padesátých
letech…

� Milan Kalina

Jak jsme se bavili...

Červenec/Srpen 2007

I když vím, že cesta
kosmopolitů je kluzká,
přece říkám hrdě:
Moje druhá rodná řeč je
ruská!

Pavel Kohout

Maskil_cervenec_2007.qxd  25.6.2007  15:28  Str. 32



z obcí

33Tamuz/Av 5767

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 19. září 2007.

Další informace získáte
u koordinátorek programů
Péče, připomínka a budoucnost,

Andrea Fictumová, tel.: 224 261 573,
fax: 224 262 563

e-mail: fictumova@fondholocaust.cz,
http://www.fondholocaust.cz

a
Obnova, Marta Malá, T: 224 261 615,

F: 224 262 563, 
e-mail:mala@fondholocaust.cz,
http://www.fondholocaust.cz

Sejdeme se v Děčíně
13. letní sportovní hry Hakoach 7.–9. září 2007
Hry se po letech vrací do Děčína a Hakoach se tak připojuje k oslavám 100. výročí Děčínské synagogy.

Na programu budou: tenis, stolní tenis, volejbal, plavání, turistika, bowling, jako novinka přibude turnaj v sálové
kopané (2 proti 2). Můžeme se těšit i na soutěž v lehké atletice. Jako vždy je připraven program pro děti 
od 5 do 15 let se zajištěným hlídáním. 

Hry začínají páteční bohoslužbou Kabalat šabat v synagoze ŽO Děčín v 18 hodin. Následovat bude
kulturní program. Sportovní disciplíny budou odstartovány 7. září v 9 hodin po slavnostním zahájení. Druhý den vyvr-
cholí společenským večerem s tancem a vyhlášením vítězů. Předpokládané ukončení v neděli 9. září kolem 14. hodiny.

Informace, dotazy a přihlášky: info@hakoach.cz, Petr Wellemín 602 316 943. Uzávěrka přihlášek je 20. srpna 2007.

MAĎARSKÝ VLAK SE ZLATEM
Federaci židovských obcí v ČR se po delším jednání s Claims Conference podařilo
získat dva granty, udělené na základě soudního narovnání, týkajícího se Maďarského
vlaku se zlatem. Tyto granty z  Programu pomoci naléhavým případům jsou určeny
jen pro potřebné oběti nacismu z řad Židů, narozených před 8. květnem 1945, kteří
žili v oblasti vymezené maďarskými hranicemi v letech 1939–1945.

JUDr. Tomáš Kraus, tajemník FŽO v ČR

Příspěvky za rok 2006 a 2007 v celkové výši cca 4 000 Kč
na osobu je možno použít na:

• úhradu nákladů na bydlení • lékařskou péči (včetně dentální) • úhradu léků a zdra-
votních pomůcek • domácí péči • rehabilitaci (lázně) • dopravu a další služby

Účty (z let 2006 nebo 2007) za tyto náklady budou propláceny poté, kdy FŽO obdrží
částky z grantů na svůj účet a převede je darem Židovské obci v Praze.

Kontakt: Zlata Kopecká, sociální odd. ŽO v Praze, Maiselova 18,
Praha 1, tel. 224 800 810, e-mail kopecka@kehilaprag.cz

KANADA PODPORUJE 
VZDĚLÁVÁNÍ O HOLOCAUSTU

Státní sekretář pro multikulturalismus a kanadskou identitu
Jason Kenney včera oznámil, že Kanada učinila první krok,
aby se zapojila do mezivládního projektu Task Force for Inter-
national Cooperation on Holocaust Education, Remembrance
and Research, který si klade za cíl podporovat mezinárodní
spolupráci ve vzdělávání o holocaustu, jeho připomínání
a výzkumu. Stalo se tak v Praze na plenární schůzi této orga-
nizace, které letos předsedá Česká republika. Kanada se stala
pozorovatelskou zemí, členství bude ještě předcházet statut
spolupracující země. Task Force za posledních šest let podpo-
řil 134 projektů o holocaustu, včetně školení či nákupů knih
a učebních pomůcek. „Lidstvo je genocidou, etnickými čist-
kami, rasismem a antisemitismem poznamenáno dodnes, a je
proto nezbytně nutné, abychom se z tohoto děsivého období
naší společné historie něco naučili a předali to našim dětem,“
řekl mimo jiné Jason Kenney v Praze.

� www.holocausttaskforce.org
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„Napůl panna, napůl ryba v organtýnu
zeleném,“ zpíval kdysi Jiří Suchý v některém
ze svých představení o Zuzaně, která byla
a nebyla sama doma. Na tuto píseň jsem si
vzpomněl, když jsem odcházel v půli června
ze Španělské synagogy, kde Bejt Praha, Bejt
elend spolu se Židovským muzeem uspořádali
cosi, co nebylo ani koncertem, ani divadlem,
ale ani opravdovou výstavou či dražbou. To
neurčité aranžmá se nazývalo HAPPENING
TEFILIN IN ART a neslo všechny znaky
nespoutané hravosti svých tvůrců.

Jaké bylo umělecké menu? V programu
stálo – dramatická improvizace v podání
Achaba Haidlera. To bylo přesné. Achab je
nesmírně impulsivní člověk s temperamen-
tem benátského gondoliéra. Stačí, aby řekl
jednu větu a zamával v dramatickém gestu
rukama – a posluchačů se zmocní úžas, který
prožívá nevinný králíček, kolem kterého se
vine syčivá kobra. Fascinace jeho osobností
je taková, že je v podstatě jedno, o čem
hovoří. Může to být vážné spirituální téma,
ale mohl by také vykřikovat i údaje z jízdního
řádu a lidé by jej stejně  milovali. Že jsem
vám neřekl, o čem jeho vystoupení bylo? Ani
to nelze. Byl tam Achab, to musí stačit. Příště
si takovou akci nenechte ujít a budete vědět
víc. Hudební složku v prvé polovině pro-
gramu zajišťovala trojice muzikantů – Jiří
Jelínek a fekete seretlek. Vzácná kombinace
houslí, akordeonu a jazzové trumpety dala
etno písním zaznít v neobvyklé aranži

a posluchači jejich výkon ocenili a vyžádali si
přídavek. Petr Gyori, režisér a libretista
tohoto večera, přivedl na scénu i dva adoles-
centy, kteří tvoří hip-hopovou kapelu Motiw
& Korsar. Diváci – z nichž někteří přežili
holocaust, měnovou
reformu a nakonec
i vládu Jiřího Paroub-
ka – se zachovali sta-
tečně a předstírali, že
pro židovského vete-
rána je hip-hop stejně
přirozenou zábavou,
jako pro Maďara čar-
dáš. Dokonce i velmi peprné lexiko hip-hopo-
vých písní, pohybujících se v exkrementální
rovině, nevzbudilo u tolerantního publika
žádný děs. To nakonec odměnilo mladé
nadšence slušným potleskem. Vysokým umě-
leckým zážitkem bylo vystoupení amerického
kantora Reaboi Colmana, který s velkým
nasazením a citem zazpíval několik sefard-
ských písní.

Dámy a pánové, končí prvá část našeho
happeningu, račte si prohlédnout výstavu
uměleckých děl a po přestávce se těšíme na
vaši účast při prvé dražbě vybraných umě-

leckých děl z tvorby našich malých, mladších
i pokročilých umělců…

Druhou polovinu večera měl pevně v rukou
Honza Neubauer. Ačkoliv je v této disciplíně
zřejmým nováčkem, ujal se role licitátora

dražby velmi srdnatě.
Jako stálý návštěvník
dražeb renomovaných
aukčních domů mu-
sím po pravdě říci, že
jeho výkon byl na hra-
nici profesionality.
Dokázal totiž to nej-
důležitější – vtáhnout

účastníky do děje (dražby), vyprovokovat je
k vzájemnému rivalství nad draženou polož-
kou a celé akci dát příjemnou a úsměvnou
polohu. Nálada v sále byla skvělá a nevydraže-
ných položek jen několik. A co se vše dražilo?
Aukční katalog obsahoval celkem 104 položky
předmětů, jejichž autoři se rekrutovali ze
Základní umělecké školy Spořilov, ze Židov-
ské obce v Brně a část výrobků byla vytvořena
ve veřejné výtvarné dílně, která se konala na
pražské obci. Nejnižší (dvacetikorunovou)
vyvolávací cenu mělo 13 položek a nejvyšší
vyvolávací cena byla uvedena u položky č. 102

HAPPENING – TEFILIN IN ART
Španělská synagoga konkurovala Dorotheu

Dražba respektive aukce je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby,
konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na přítomné osoby s výzvou k podávání nabídek. Dražba
obvykle končí udělením příklepu poté, co ani po dvojí výzvě, učiněné s časovým odstupem, nebylo učiněno vyšší podání.

Obyvatelé Penzionu Charlese Jordana vřele
děkují Bejt Praha, jmenovitě panu Peteru
Gyori, paní Jitce Davidové a paní Kateřině Šul-
cové za peněžitý dar ve výši 18 795 Kč na
zakoupení nové pračky a sušičky. Bejt Praha
a Bejt elend uspořádaly ve Španělské synagoze
aukci, ve které se dražila vybraná umělecká díla
mladých umělců. Výnos dražby byl pak poskyt-
nut na zakoupení potřebného vybavení.

Helena Frankenbergerová

Dramatická improvizace v podání Achaba Haidlera.

Licitátorem dražby byl Honza Neubauer.

Červenec/Srpen 2007
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(200 000 Kč), což byly tři obrazy výtvarnice
Markéty Cudlínové. Z výtvarné dílny Bejt
elendu byly k vidění krásné porcelánové talíře,
zdobené nápaditými vzory, dražební katalog
nabízel i autorské šperky, zájemci si mohli
vydražit obrazy na papíře, kartonu i plátně,
zajímavou nabídku tvořily kvalitní fotografie.
Několik položek bylo z oblasti textilu, časté
byly výrobky z keramiky, svícny, figury
a různé ozdobné předměty.

Dražba měla svůj účel – výtěžek byl
předem určen pro Domov seniorů Char-
lese Jordana na nákup technického vyba-
vení. Cíle bylo dosaženo, celková částka
za vydražené položky dosáhla 18 795 Kč.

Byl to hezký večer. Odnesl jsem si z něj
nejen několik vydražených talířů, ale i dobrý
pocit, že lidé dokážou pro dobrou věc otevřít
nejen svá srdce, ale i peněženky. Bylo by
moc hezké, kdyby se takové aukce – spojené
s kulturním programem – dělaly alespoň
dvakrát ročně a se skutečně renomovanými
autory. Věřím, že by se tyto aukce, pořádané
v překrásné Španělské synagoze, staly velmi
atraktivní i pro širší veřejnost. Byly by to
nejen zajímavé společenské záležitosti,
vyhledávané domácími i zahraničními sběra-
teli, ale plynul by z nich i nezanedbatelný
výnos pro organizátory a tedy i pro předem
určené charitativní cíle.

Poděkování za organizaci večera, ale i za
celou jeho přípravu, sluší vyjádřit všem dob-
rovolníkům, především tedy paní Jitce Davi-
dové, Aleně Forstové, Kateřině Mikulcové,
Zuzaně Němcové, Peteru Gyori a Honzovi
Neubauerovi.

� Text a foto Milan Kalina
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Letní koncerty ve Španělské
a Jeruzalémské synagoze:

Španělská synagoga: 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8.,
6. 9., 20. 9., 11. 10., 25. 10.  (začátky v 19 h)

Jeruzalémská synagoga: 1. 8., 14. 8. (oba termíny
v jednání, budou ještě potvrzeny)  (začátky v 19 h)

Účinkující: Boris Monoszon – housle
Miroslav Sekera/Michal Monoszon – klavír

Na programu koncertů jsou vrcholná díla houslových virtuosů. Jsou to
původní skladby a transkripce od F. Kreislera a J. Heifetze v podání předního
českého houslisty, laureáta mezinárodních soutěži a reprezentanta ruské
židovské houslové školy Borise Monoszona.
Uslyšíte díla, která byla nejhranější ve své době, od baroka počínaje
a moderní hudbou a džezem konče, od slavných autorů jako např.
J. S. Bach, A. Corelli, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, F. Mendelssohn-
-Bartoldi, P. I. Čajkovsky, S. Prokofjev, G. Gershwin apod. Jsou to fragmenty
z „Orfeo ed Euridice“ od Ch. W. Glicka, Haffner Serenade od Mozarta, Alt
Weiner Tanzweissen od F. Kreislera, Porgy and Bess od Gershwina apod.

Vážení čtenáři,

v uplynulých měsících došlo na náš účet několik plateb, u nichž si nejsme jisti,
zda se jednalo o dobrovolné finanční příspěvky na vydávání časopisu, nebo
o nové předplatné. U některých plateb je uvedeno jméno plátce, neznáme však
adresu. Pokud jde o příspěvky, samozřejmě všem dárcům mnohokrát děkujeme
(a na požádání eventuálně i vystavíme potvrzení o přijetí daru). Pokud si však
někdo z vás chtěl objednat předplatné a na zasílání časopisu dosud marně
čeká, může to být způsobeno právě tím, že neznáme adresu. Pokud je to váš
případ, ozvěte se nám, prosím.

(email: redakce.maskil@maskil.cz, telefon: 724 027 929)
Zleva: Peter Gyori, Jitka Davidová a Honza Neubauer
předávají symbolický šek Jitce Lipovské z Domova
seniorů Ch. Jordana. 

Tamuz/Av 5767
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LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Historie Státu
Izrael, od roku 1948
do současnosti, je
poměrně dobře zná-
ma a v souvislosti
s nekončícím izrael-
sko-arabským ne-
přátelstvím je stále
připomínána v nej-
různějších souvislos-
tech. Mnohem méně jsou známy podrobnosti
vývoje židovské komunity v letech 1919–1949
na mandátním britském území – Palestině.
Pokud se někdo touto epochou zabýval, zvolil
většinou jen parciální pohled na politický,
vojenský nebo náboženský problém, který řešil
bez návaznosti k širším souvislostem. Kom-
plexní pohled na prehistorii Státu Izrael však
v naší odborné literatuře dosud chyběl. „Bílé
místo“ velmi úspěšně zaplnil mladý historik
PhDr. Jan Zouplna (1977), absolvent studia
hebraistiky na FF UK, jehož specializace je
problematika Blízkého východu. Od roku 2003
pracuje v Orientálním ústavu AV ČR, kde mj.
působí jako výkonný redaktor mezinárodního
recenzovaného časopisu Archiv orientální:
Quarterly Journal of African and Asian Studies
a je členem European Association for Jewish
Studies, která sdružuje vědecké pracovníky,
zabývající se tématikou židovských studií na
starém kontinentě.

Autor zaměřil svoji pozornost na téma
počátků izraelského státu, které je v češtině
dosud prakticky nezpracované. Publikace Od
jišuvu k Izraeli – Formování izraelských
mocenských elit 1919–1949 pojednává o his-
torickém vývoji, ideologii a vztahu k židov-
skému kulturně-náboženskému dědictví hlav-
ních společensko-politických směrů židovské
komunity (jišuvu) během britské mandátní
správy. Předkládá čtenáři exkluzivní infor-
mace, z části založené na archivních materiá-
lech, a nový pohled na řadu otázek.

Práce je dělena do tří základních kapitol,
z nichž prvá slouží jako uvedení do tématu
a její informace jsou tudíž obecnějšího charak-
teru. Jádrem práce jsou další dvě kapitoly
věnované vývoji sionistického dělnického
hnutí, respektive revizionistického hnutí. Toto
členění odpovídá tomu, že izraelskou politic-
kou scénu ovládly dva původně periferní extre-
mistické bloky. Obě kapitoly jsou identifiko-
vány s jejich klíčovými představiteli (D. Ben
Gurionem a V. Žabotinským). Hlavní kapitoly

jsou členěny do dalších podkapitol, které jsou
věnovány problémům historického vývoje,
ideologie a vztahům k židovskému kulturně-
-historickému dědictví.

Cílem práce je analýza způsobu, jakým se
dělnickému hnutí, které samo o sobě představo-
valo původně vcelku periferní nepočetnou
a ekonomicky slabou skupinu v rámci Sionis-
tické organizace, podařilo v palestinských pod-
mínkách vybudovat stabilní mocenskou
základnu, sloužící jako institucionální základ
nezávislé státnosti. Publikace je neocenitelným
zdrojem základních informací, bez kterých
nelze další vývoj Státu Izrael seriozně studovat.

Jan Zouplna, OD JIŠUVU
K IZRAELI (Formování izraelských

mocenských elit 1919–1949), 327. str.,
Nakladatelství LIBRI, Praha 2007

V dnešním světě už
žádná země není
„daleko“ a kdysi i nej-
vzdálenější exotické
země jsou dnes, díky
technice a informačnímu
boomu, našimi sousedy.
Platí to samozřejmě
i v oblasti kultury. Je

proto zapotřebí si i vzdálené kulturní poklady
přibližovat a pochopit skrze umění národní
mentalitu, zvyky, chování a svým způsobem
i politická směřování.

Elegantním příspěvkem k poznávání kul-
turních podkladů Japonska je knížka Boží
člověk Issa – výběr z haiku Kobajaši Issy.
Tvorbu jednoho z nejlepších japonských bás-
níků, „božího člověka“ Kobajaši Issy
(1763–1827), zná český milovník japonské
poezie již z oblíbeného výboru Pár much
a já, který vyšel v roce 1996.

Jeho haiku, zaměřená převážně na pří-
rodní motivy (měsíc, květy, vítr, voda, zví-
řata, hmyz, ale i lidé, strašáci a bozi), jsou
díky jeho nesmírné citlivosti a otevřenosti
vůči i těm nejdrobnějším tvorům považo-
vána za „momentky absolutní komunikace“.
Překladatel Antonín Líman o něm napsal, že
„jeho něžný pohled má v sobě až vesmírnou
toleranci a dětskou čistotu“.

V čem spočívá Issův přínos? Především
v tom, že ve svém díle usmířil dvě protichůdné
duchovní tradice, dovezený buddhismus
s původní „Cestou bohů“, šintoismem. Issa se
často dívá na svět z hlubiny zoufalství a bezna-

děje, ale jeho zrak je vždycky oslněný jeho krá-
sou. Je osamělý, ale každý den si nachází přá-
tele mezi květinami, zvířaty a broučky.

I když Issův jazyk je zdánlivě prostý, není
lehké jej překládat. Používá hovorové mluvy,
občas sáhne po výrazu z rodného nářečí,
často parafrázuje buddhistické termíny či
symboly. Překladateli A. Límanovi se povedl
překlad maximálně šetřící původní poetiku
a filozofickou hloubu Issových haiki. Výsled-
kem je drobná knížka, plná nádherné poetiky
a něžných japonských ilustrací. Vše je rámo-
váno výbornou předmluvou a krásnou grafic-
kou úpravou Heleny Honcoopové z NG
Praha. Skvělá knížka, která může být i noble-
sním dárkem pro náročné.

Kobajaši Issa, BOŽÍ ČLOVĚK ISSA –
výběr z haiku, 203 str., DharmaGaia,

Praha 2006

O zlatém pokladu republiky bylo toho
mnoho napsáno a jeho osud stále přitahuje
pozornost. Desítky novinových článků se zabý-
valy většinou jen technickou stránkou transferu
zlata a politické zákulisí nechávaly vědomě či
nevědomě stranou. Známý český investigativní
žurnalista, zabývající se historickou publicisti-
kou – Stanislav Motl (1952) – si na zlatý poklad
posvítil ze všech potřebných a dosud i opomíje-
ných úhlů. Jeho kniha
s bohatým obrazovým
materiálem popisuje
dramatické pátrání po
osudech zlatého česko-
slovenského pokladu,
zveřejňuje utajované
zápisy z vleklých
a pohnutých jednání
o navrácení čs. měno-
vého zlata, kterým
Československo zaplatilo USA a Velké Británii
„daň za osvobození“. Zúčtování bylo nemilo-
srdné. ČSR musela zaplatit např. i za uniformy
a výzbroj nejenom živých, ale i padlých vojáků,
jakož i za bomby, které naši letci museli shodit
na Německo.

Kniha začíná v roce 1982, kdy na starém
ruzyňském letišti usedly tři letouny TU 104.
Na palubě měly 18 tun čs. měnového zlata,
přivezeného z Velké Británie. Zhruba deset
tun z tohoto množství bylo ve vzácných his-
torických mincích. Celá tato operace byla
tajná, veřejnost nesměla znát pravou podstatu
toho, co tomu všechno předcházelo. Tajem- �
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� ství provází tuto operaci dodnes. Údajně
proto, že veřejnost ještě není „dostatečně
zralá“ na to, aby celou transakci pochopila.
Přesto se autorovi podařilo získat často uni-
kátní archivní dokumenty, včetně dosud uta-
jovaných podrobných zápisů mezi ČSR a Vel-
kou Británií.

Stanislav Motl, KAM ZMIZEL
ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY, 263 str.,

RYBKA PUBLISHERS, Praha 2007

Psi jsou
o mnoho
s l u š n ě j š í
než lidé.
Tuto stale-
tou zkuše-
nost potvr-

zuje i další dílko oblíbené spisovatelky
Zuzany Peterové, která nedávno položila na
knihkupecký pult svou další knihu „Můj psí
deník aneb Jak přežít v rodině“. V podstatě
se však jedná ze strany pseudoautorky
o nestydatou literární krádež, neboť text – jak
ihned po otevření knížky zjistíte – napsala
její fenka Lily, která se svou dcerou Šušňou
prožívá se všemi Peterčaty svůj psí život.
Popisuje svůj boj o místo v rodině, kdy místo
dalšího psíka nakoupili holčičí dvojčata, aniž
by tak závažnou životní otázku předem s Lily
projednali. Některé náznaky ambivalentních
postojů v této rodině jsme už mohli zazna-
menat v předchozí psí výpovědi „Jak přežít
s lidmi“.

Jedná se o závažný dokument, který
mapuje známé psí rčení Člověk je nejlepším
přítelem psa z odvrácené strany a dokládá, že
mnohé, dosud často uváděné informace o ide-
álních vztazích mezi psy a lidmi, jsou pouhou
propagandistickou fikcí. Každý, koho zajímá,
jak se cítí árijský pes v židovské rodině, musí
nutně tuto knihu koupit a natrvalo ji zařadit
do své knihovny.

Knížka je opatřena příjemnými ilustra-
cemi Andrey Dobrkovské, která má též na
svědomí její elegantní grafickou úpravu.

Zuzana Peterová, MŮJ PSÍ DENÍK
aneb JAK PŘEŽÍT V RODINĚ, 204 str.,

Nakladatelství MARIE TUM, Praha 2007

Knihu Rudolfa Vrby, kterou znají čtenáři
v mnoha zemích světa, je možno číst různým
způsobem. Jako strhující, dobrodružný příběh
plný nečekaných zvratů a setkání, nebo jako
významný dokument o člověku, který uprchl
z nejhoršího koncentračního tábora, aby
vynesl svědectví o hrůzách, které do té doby
neměly srovnání.

Rudolf Vrba (1924) se narodil v Topoľčan-
kách jako Walter Rosenberg, syn Eliase
Rosenberga a Heleny Rosenbergové, roz.
Grünfeldové. Téměř
dva roky strávil
v Majdanku a Osvě-
timi, odkud 7. dubna
1944 se spoluvěz-
něm Alfrédem Wetz-
lerem uprchl. Ještě
v dubnu téhož roku
sepsali v Žilině
zprávu, která napo-
mohla k odhalení
nacistických zločinů a dodnes patří k základ-
ním dokumentům o vyhlazovacích táborech.
Po válce vystudoval vysokou školu a věnoval
se náročnému výzkumu v oboru biochemie
mozku. V roce 1958 opustil Československo,
aby působil jako výzkumník a pedagog v Izra-
eli, Velké Británii, USA a Kanadě. Od roku
1976 byl jmenován mimořádným profesorem
farmakologie na lékařské fakultě University of
British Columbia ve Vancouveru. Zemřel
v březnu 2006.

Kniha, popisující historii jednoho z nej-
úžasnějších útěků dvacátého století, byla pub-
likována mnohokrát jak v Evropě, tak i za oce-
ánem. Toto vydání je v českém jazyce teprve
druhé, poprvé byla kniha vydána v nakladatel-
ství SEFER v roce 1998. Z anglického origi-
nálu The Conspiracy of the Twentieth Century
přeložila Iva Hrdličková a Tomáš Pěkný, který
knihu též edičně připravil.

Rudolf Vrba, UTEKL JSEM
Z OSVĚTIMI, 437 str., Nakladatelství

SEFER, Praha 2007

Sborník Kantův kategorický imperativ je
věnován Kantově etice a její hlavní zásadě,
kategorickému imperativu. Kant si od této
zásady sliboval, že se stane jednoduchým kri-
tériem pro posuzování morálnosti (a mrav-

nosti) jednání, záro-
veň bude jednajícího
k morálnímu jednání
motivovat a bude
z ní možné odvodit
celý systém povin-
ností. Byl přesvěd-
čen, že ve svých spi-
sech o praktické
filozofii všechny
tyto tři úlohy katego-

rického imperativu dostatečně objasnil. Filo-
zofové a historikové filozofie se však dodnes
přou o to, jakým způsobem hlavní zásada
Kantovy etiky tyto úlohy plní.

Články v tomto sborníku se proto člení do
tří tématických okruhů, v nichž jsou jednot-
livé úlohy Kantova kategorického imperativu
zkoumány a kriticky hodnoceny. Do sborníku
přispěli význační filozofové Otfrie Höffe,
Dieter Henrich, Andrew Reath, Theodor
Ebert a Julius Ebbinghaus, V závěru sborníku
je otištěna Kantova přednáška O nejvyšším
principu morálky. Sborník sestavili a před-
mluvu napsali Jiří Chotaš a Jindřich Karásek.

Chotaš/Karásek, KANTŮV KATEGO-
RICKÝ IMPERATIV, 149 str.,

OIKOYMENH, 2005

Dopis stokrát v hlavě sestavený a tisíckrát
přemítaný – takový je dopis psaný po nebi.
Možná nemá adresáta, možná nebude nikdy
doručen, a přesto má smysl ho znovu psát
v naději, že odhalí cestu k odpovědím.

I autorka této knihy se vydává na objevnou
pouť napříč vlastními vzpomínkami a fantazií.
S pomocí reálných rekvizit rekonstruuje příběh
Marie a Milana. Příběh, který začíná v době ele-

gantních kloboučků
a vodáckých výletů
ve 30. letech 20. sto-
letí, příběh milost-
ných vzplanutí, roz-
chodů, nakonec
i manželství, příběh,
který poznamenaly
tragické události
světové války a poli-
tické procesy 50. let.

O to napínavější a upřímnější je autorčino
vyprávění, neboť se jí bytostně dotýká.

Nataša Reimanová (1945) vystudovala
tlumočnictví a překladatelství na Univerzitě
17. listopadu v Praze a rusistiku na pařížské
Sorbonně. V roce 1968 se provdala do Fran-
cie, kde učila na mnoha pařížských gymná-
ziích. Od roku 1985 pracuje jako soudní pře-
kladatelka – expertka na ruštinu. Toto
povolání ji přivedlo do prostředí uprchlíků,
žadatelů o azyl, bezdomovců, prostitutek,
zlodějů i vrahů z nejrůznějších zemí býva-
lého SSSR. To ji obohatilo o zážitky, které
by na jiném místě těžko získala. Kromě
vlastní tvorby se autorka věnuje také
nesoudním překladům z češtiny, mimo jiné
přeložila pro kanadské nakladatelství Éditi-
ons du Roseau Prima sezónu Josefa Škvo-
reckého. V současné době žije na vesnici
nedaleko Prahy.

Nataša Reimanová, DOPISY PO NEBI,
175 str., Nakladatelství G+G, Praha 2006

� Milan Kalina
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Farář Josef Štemberka (1869–1942)
vykonával kněžskou službu v Lidicích od
roku 1909 – tedy třiatřicet let – až do osud-
ného roku 1942. Svou službu vykonával
oddaně, svědomitě a věrně. Své farníky
miloval a také byl i jimi milován a ctěn. Již
9. června 1942 byl v Kladně tajně varován,
aby se nevracel do Lidic. Podle svědků
odpověděl: „Vím, že se tam něco děje, ale já
se ke svým vrátit musím.“ V Lidicích pak
položil svůj život se svými farníky – lidic-
kými muži staršími patnácti let. Ve sklepě
Horákova statku jim dal sílu, rozhřešení
a naposled jim požehnal. Podle přiznání
samotných esesáků prý lidičtí muži šli volně,
zpříma a statečně; nikoho nepřiváděli spou-
taného, oči jim nezavazovali.

K hlavním organizátorům vyhlazení Lidic
patřil i SS-Obersturmführer Max Heinrich
Rostock. Z titulu své funkce šéfa služebny
nacistického bezpečnostního úřadu v Kladně
byl také členem „organizačního štábu“ lidické
akce. V něm byl dále Rostockův nadřízený
Jacobi (velitel SD v protektorátu), Wiesmann
(velitel kladenského gestapa) a jeho zástupce
Thomsen, Marwedel (velitel kladenské
posádky Schutzpolizei) a z pražského gestapa
Leimer a Geschke. Úkolem Rostockových
agentů bylo sledovat náladu a chování okol-
ního obyvatelstva během příprav a v průběhu
vlastního vyhlazování. On
sám pak měl spolu se dvěma
podřízenými na starosti „cír-
kevní záležitosti“ – navzdory
zákazu rabování vyloupil
kostel a zabavil matriky.
Zajištění evidence obyvatel-
stva bývalo při nacistických
vyhlazovacích akcích pravi-
dlem, především matrik
a jejich následná likvidace po
činu. Poválečné výpovědi
svědků navíc Rostockovi při-
pisují zmlácení lidického faráře Josefa Štem-
berky (který měl možnost z Lidic svobodně
odejít, ale Rostockovu nabídku nepřijal)
a účast při odebírání dětí matkám před jejich
deportací do koncentračního tábora.

SS-Obersturmführera Maxe Heinricha Ros-
tocka vypátrala po válce v Německu francouz-
ská okupační správa, předala roku 1950 česko-

slovenské justici
a rozsudek z roku
1951 zněl na smrt.
Výkon trestu byl ale
odložen a nakonec
mu prezident Anto-
nín Zápotocký roku
1953 udělil milost;
ironií bylo, že jeho
manželka byla věz-
něna spolu s lidic-
kými ženami… Atak
na popraviště šel ve

stanovený den pouze bývalý partyzán a později
organizátor protikomunistického odboje Josef
Vávra-Stařík, jenž měl být původně oběšen
společně s Rostockem a dalšími esesáky.
Důvod Rostockova omilostnění? Podobně jako

jiní esesmani nabídl SS-Obersturmführer
Rostock bezprostředně po svém zatčení česko-
slovenské StB spolupráci. Ta vzala jeho slova

vážně a rozhodla se je realizovat
v roce 1959. Rostock dostal
fešácký kriminál, jezdil s esté-
báky po barech, kde si společně
náležitě užívali. Propuštěn byl
4. února 1960, kdy byl eskorto-
ván na hraniční přechod Rozva-
dov jako agent československé
komunistické StB pod krycím
jménem Fritz. V NSR v poklidu
dožil až do své smrti v roce
1986.

To je jen jeden z mnoha
konkrétních případů vyvracejících legendu
o komunistech, jako důsledných bojovnících
proti zločinům fašismu.

� Milan Kalina (z podkladů Úřadu 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu)

Červenec/Srpen 2007

O LIDICÍCH TROCHU JINAK

Desátého června se letos, jako každý rok ve výroční den vyhlazení Lidic, konala pietní slavnost. Té se zúčastnil
nejen prezident republiky Václav Klaus, ale i předseda KSČM a místopředseda Parlamentu ČR JUDr. Vojtěch
Filip alias agent StB Falmer. Kdo očekával, že se zmíní o svém kolegovi, důstojníku zbraní SS Obersturm-
führerovi Maxu Heinrichu Rostockovi, byl zklamán. O jejich příslušnosti ke stejné organizaci se – z vrozené
skromnosti – zapomněl zmínit. Pokusme se to trochu napravit.

SS-Obersturmführer Rostock.
Lidický vrah a po válce omi-
lostněný agent StB.

Vojtěch Filip, Rostockův kole-
ga – agent StB Falmer.

Farář Josef Štemberka (1869–1942) nepřijal nabídku k odchodu z Lidic, položil život spolu se svými farníky.
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Baron Guy Edouard Alphonse Paul de Rothschild, jak zní jeho
celé jméno, byl patriarchou francouzské odnože Rothschildů, ale také
vlivnou stínovou postavou gaullistické politiky v šedesátých a sedm-
desátých letech minulého století.

Baron se narodil v roce 1909 v Paříži, ale většinu dětství prožil na
hradě, který byl rodinným sídlem. „Něco takového si král nemůže
dovolit, to může jen Rothschild,“ neodpustil si prý tehdy poznámku
jeden z evropských monarchů. Francii opustil v roce 1940, kdy ji
obsadili nacisté a pod Pétainovým režimem zabavili rodinnou banku.
O rok později se přestěhoval z Francie do New Yorku a později do
Londýna, kde se připojil ke hnutí Svobodných Francouzů generála
Charlese de Gaulla. Po válce se Rothschild do Francie vrátil a poda-
řilo se mu rodinné jmění obnovit. V roce 1967 zasedl do čela rodinné
banky Rothschild Freres, kterou řídil do roku 1979. O dva roky
později se historie po zhruba čtyřiceti letech zopakovala, když socia-
listický prezident Francois Mitterand jeho banku znárodnil. „Židem
za Pétaina, vyděděncem za Mitterranda,“ řekl tehdy Rothschild.
V roce 1982 Francii opustil podruhé, o tři roky později ale hořkost
odložil a vrátil se z New Yorku zpět do Paříže. „Do Ameriky jsem
odešel, protože ve Francii nás z podnikatelského světa vyhodili,“
zdůvodnil tehdy Rothschild svůj odchod. Nechtěl prý, aby se z fran-
couzských Rothschildů stali outsideři. V roce 1987 byla jeho snaha
o konsolidaci majetku završena vytvořením ústavu Rothschild & Cie
Banque.

Baron miloval koně a patřil mezi jejich známé chovatele. Jeho
nejslavnější hřebec Exbury vyhrál Prix de l'Arc de Triumphe v roce
1963. Byl také milovníkem vína a vlastnil rozsáhlé vinice.

Guy Édouard Alphonse Paul de Rothschild byl dvakrát ženatý.
Poprvé se jeho manželkou stala v roce 1937 Alix Schey de Koromla,

se kterou měl syna Davida. Ten později následoval příkladu svého
otce a začal s obnovou rodinné sítě bank. Podruhé se oženil v roce
1957 s Marií-Hélene van Zuylen de Nyevelt de Haar a z tohoto
svazku se narodil syn Édouard, který také pokračuje v rodinné ban-
kéřské tradici.

Snad se duše starého pána nebude zlobit, když místo závěru uvedu
jednu starou židovskou anekdotu:

Pan Stern ukazuje svému chudému bratranci z Haliče Paříž
a samozřejmě se mu chlubí i slavným hřbitovem Pére Lachaise.
Chodí tak kolem prominentních náhrobků pařížské smetánky
a pojednou před nimi stojí obrovská hrobka. „A ta je čí?“ ptá se
ohromeně bratranec. „To je hrobka barona Rothschilda,“ sděluje
ochotně pan Stern. Chudý příbuzný si užasle prohlíží monumen-
tální hrobku a po chvíli jen tiše vzdychne: „Jó, Rothschild, ten si
žije…!“

� Milan Kalina
foto: Profimedia.cz

Finanční ikona a symbol bohatství

Baron Guy de Rothschild zemřel
Ve věku 98 let skonal v úterý 12. června francouzský bankéř Guy de Rothschild, jehož jméno patří do okruhu
nejvýznamnějších světových finančníků. Dynastie Rothschildů se před lety proslavila mimo jiné tím, že měla
více peněz, než mají některé státy.

Baron Guy de Rothschlid se svou druhou ženou.
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Ve středu 13. června byl zvolen devátým
prezidentem Státu Izrael třiaosmdesátiletý
politik, držitel Nobelovy ceny míru, současný
místopředseda izraelské vlády Šimon Peres.
V stodvacetičlenném izraelském parlamentu
získal v druhém kole 86 hlasů. Jako politik patří
ke generaci zakladatelů Izraele z roku 1948.

Pro Perese, matadora izraelské politiky, hlasovalo v prvním
kole 58 zákonodárců. Jeho soupeř Reuven Rivlin z pravico-
vého Likudu dostal 37 hlasů a Colette Avitalová ze Strany
práce jednadvacet. Oba pak z klání odstoupili.

V prezidentském úřadu, který má v Izraeli spíš formální
funkci, nahradí Mošeho Kacava, jehož mandát vyprší v čer-
venci. Kacav však už půl roku neúřaduje, v lednu dočasně slo-
žil funkci kvůli podezření ze sexuálního obtěžování čtyř býva-
lých kolegyň. Generální prokurátor Menachem Mazuze
oznámil, že existuje dostatečné množství důkazů, aby mohl být
prezident obviněn ze znásilnění, sexuálního obtěžování, maření
výkonu spravedlnosti, zneužití moci, podvodu a dalších zlo-
činů. Pokud bude obviněn a půjde k soudu, hrozí mu až šest-
náct let vězení. Prezident nařčení označil za lživá a odmítl
odstoupit. Od ledna jej ve funkci hlavy státu zastupuje před-
sedkyně parlamentu Dalia Iciková.

Šimon Peres se v izraelské politice pohybuje přes padesát
let. Byl dvakrát izraelským premiérem, třikrát ministrem zahra-
ničí a dvakrát ministrem obrany. Členem parlamentu je s krát-
kou loňskou přestávkou od roku 1959. V roce 1994 dostal
spolu s Jicchakem Rabinem a palestinským předákem Jásirem
Arafatem Nobelovu cenu za mír, neboť stál za historickou
mírovou dohodou s Palestinci. Všeobecně je v Izraeli oceňován
za to, že zemi přivedl do jaderného klubu.

Jaký je devátý prezident Izraele?  Jedni uznávají jeho poli-
tickou obratnost, jiní ho mají za pleticháře a intrikána. Politiku,
do níž jej zasvětil již koncem 40. let pozdější první izraelský
premiér David ben Gurion, Peres nikdy neopustil. Přestože
jako šéf Strany práce utržil pět volebních porážek a v červenci
2000 prohrál i ve volbě prezidenta, působí v politice dál. Před-
loni v listopadu opustil po 37 letech Stranu práce, kterou
dlouho vedl, a vstoupil do centristické strany Kadima (Vpřed).
Od loňského května je v kabinetu Ehuda Olmerta místopředse-
dou vlády a ministrem oblastního rozvoje.

Peres též několikrát navštívil Česko, poprvé byl ještě v býva-
lém Československu v lednu 1990 jako vicepremiér a ministr
financí, naposledy k nám zavítal jako ministr zahraničí v říjnu
2001. Peres je rozhodný zastánce míru v oblasti – mírový pro-
ces s Palestinci kdysi přirovnal k jabloni, na jejíž plody je třeba
čekat – přesto i on prodělal v tomto směru vývoj. V polovině
90. let byl spíš pro vznik jordánsko-palestinské federace, v čer-
vnu 1999 se poprvé vyslovil pro nezávislý palestinský stát.

Do Palestiny se Peres, který pochází z rodiny polského
obchodníka s obilím a dřevem z dnes běloruského Voložinu,
přestěhoval s rodiči jako jedenáctiletý a již jako student se stal
členem polovojenské organizace Hagana, která usilovala
o ustavení židovského státu. Ještě během druhé světové války
spoluzakládal galilejský kibuc Alumov a působil v mládež-
nické sekci v odborové ústředně Histadrut. Poté vstoupil do
politiky – za první arabsko-izraelské války v letech 1948–1949
odpovídal za nákupy pro armádu. A této činnosti se věnoval
i několik let poté na studiích v USA. V padesátých letech půso-
bil ve funkci generálního ředitele ministerstva obrany, v níž se
přičinil o modernizaci armády, inicioval vybudování izrael-
ského leteckého průmyslu i vývoj jaderného programu
v Dimoně. Přesto nikdy sám neoblékl uniformu.

Šimon Peres je ženatý, má dva syny a dceru. Svou ženu Soniu
si údajně získal tím, že jí předčítal vlastní básně a úryvky z Mar-
xova Kapitálu. Je autorem mnoha politologických publikací.

Šimon Peréz se ujímá prezidentské funkce v době, kdy je
vládní kabinet kritizován za vedení bojových operací proti hiz-
ballahu, bývalý prezident čelí řadě obvinění a na palestinském
území probíhá de facto občanská válka.

Přejeme novému prezidentovi, aby co nejlépe využil svých
bohatých politických zkušeností ve prospěch domácí i zahra-
niční politiky Izraele. A budeme se těšit, když ve své nové
funkci navštíví i Českou republiku.

� Milan Kalina
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