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Krátce

V judaismu nikdy nemohlo a nemÛÏe

existovat jediné a pravé vyznání ãi

uãení. Hojnû uznávané ãlánky víry, které

formuloval uãen˘ Maimonides zÛstaly

vÏdy vyznáním jednotlivce a v Ïádném

ohledu se nestaly vyznáním judaismu.

Tato svoboda my‰lení na jedné stranû 

a nemûnné znûní Tóry na stranû druhé,

tvofií základ Ïidovské kreativity a je spo-

lehlivou zárukou do budoucna.

Petr Steiner

Tradice se na oslavování svátkÛ anebo

narozenin pfiíli‰ tolerantnû nedívá.

VÏdyÈ ãím je ten den tak v˘jimeãn˘ pro

oslavence? Îe pfii‰el na svût? AniÏ by to

mohl jakkoli ovlivnit anebo tomu zabrá-

nit? Pozoruhodn˘ je ten den spí‰ pro

jeho rodiãe a pro nás ostatní. Ale je-li

dÛvod slavit, to se pozná aÏ ãasem.

Achab Haidler

Maìarská reforma, která si fiíká neologie

byla, jak vidíte, ãeského (Moravané pro-

minou) pÛvodu. BohuÏel, bûhem ãasu 

v Budape‰ti zkostnatûla a její autority se

podivnû, aÏ nepfiátelsky staví k dne‰ní-

mu reformnímu judaismu.

Sylvie Wittmannová

LETNÍ POVÍDÁNÍ S PROF. STEINEREM

ãtûte na stranû 4-5
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âtvrt˘
den 
disputace

78. Pfií‰tí-
ho dne,
v pátek,
rozestavûli

v královském paláci pulpity a král sedûl,
jako obvykle, na svém trÛnu u zdi. Pfií-
tomni byli guvernér a vzne‰ení ‰lechtici.
Giles Saragonsk˘, Piere Janovsk˘, Piere
Berega a mnoho vojákÛ. Mnozí pfii‰li aÏ
z okrajov˘ch ãástí mûsta a také pfii‰lo
mnoÏství prostého lidu.

79. ¤ekl jsem králi: „Nechci jiÏ více dis-
putovat.“

80. Král odvûtil: „Proã?“
81. ¤ekl jsem: „Hle, je zde velké mnoÏ-

ství lidí a v‰ichni mû pfiesvûdãují, abych
jiÏ více nedisputoval. Pfiemlouvají mû,
protoÏe se bojí onûch kazatelÛ, ktefií udr-
Ïují lid ve strachu. Vzne‰ení a nejváÏenûj-
‰í z knûÏí mi posílali prosby, abych tak
neãinil.Také mnozí z vojákÛ tvého dopro-
vodu, mÛj panovníku, mû také fiíkali, Ïe
‰patnû ãiním, hovofiím-li proti vífie v jejich
(kazatelÛ) pfiítomnosti. Teolog minorita
Piere Janovsk˘ mi fiíkal, Ïe to je nespráv-
né. Lidé z okrajov˘ch ãástí mûsta fiíkali
nûkter˘m ÎidÛm, abych tak více neãinil.
Opravdu tomu tak bylo. Nicménû, kdyÏ
vidûli, Ïe si král pfieje v disputaci pokraão-
vat, souhlasili a fiekli mi, abych pokraão-
val. Bylo mezi námi kvÛli tomu je‰tû
mnoho rozporÛ, ale nakonec jsem prohlá-
sil, Ïe budu v disputaci pokraãovat. Aby
v‰ak bylo spravedlnosti uãinûno zadost,
chci mít moÏnost jeden den zadávat otáz-
ky a bratr Pablo aÈ odpovídá, neboÈ on se
jiÏ tfii dny ptá a odpovídám pouze já.“

82. Král pravil: „Nicménû, odpovûz ty
jemu.“ Já jsem souhlasil.

83. On (Pablo) vstal a zeptal se: „Vûfií‰-
li, Ïe mesiá‰, o nûmÏ hovofiili proroci,
bude ve své podstatû ãlovûkem
a Bohem?“

84.  ¤ekl jsem: „VÏdyÈ jsme se na zaãát-
ku dohodli, Ïe nejdfiíve budeme hovofiit

o mesiá‰ovi, o tom, zda jiÏ pfii‰el, jak vy
tvrdíte a poté se budeme zab˘vat otázkou,
je-li Bohem. Ty jsi v‰ak nedokázal, Ïe pfii-
‰el, neboÈ jsem vyvrátil v‰echny tvoje
nesmyslné argumenty. Soud jsem vyhrál
já, neboÈ ty jsi mûl pfiedloÏit dÛkaz, tak
jste se zavázali. JestliÏe neuznává‰ mé
vítûzství, jsem ochoten pfiedloÏit neo-
chvûjné dÛkazy k této vûci, pokud mû
budete ochotni vyslechnout. Vyjasnilo se,
Ïe vá‰ JeÏí‰ není mesiá‰em, tedy nemá
cenu, abyste disputovali o mesiá‰ovi, kte-
rého my oãekáváme, je-li ãlovûkem nebo
je‰tû nûk˘m.“

85. Pfiítomní tam uãení soudci fiekli, Ïe
mám pravdu.

86. Král mi fiekl: „Na tom nezáleÏí,
odpovûz.“

87. Odpovûdûl jsem, Ïe mesiá‰ pfiijde
a bude obyãejn˘m ãlovûkem zplozen˘m
otcem a matkou, tak jako my. SvÛj rodo-
kmen bude odvozovat od Davida a jeho
potomkÛ, jak je psáno: „I vzejde proutek
z kmene Ji‰ajova...“(Iz 11,1). Kdyby v‰ak
i byl poãat Duchem BoÏím, jak vy tvrdíte,
nebyl by „z kmene Ji‰ajova“. (Pozn. Ji‰aj,
otec DavidÛv. Dle NZ byl JeÏí‰ pfiím˘m
Davidov˘m potomkem po muÏské linii.
Mariin snoubenec Josef pocházel z Davi-
dova rodu, ale dle kfiesÈanské tradice nebyl
jeho biologick˘m otcem, viz Mt 1,16
a 18). I kdyby pobyl v útrobách Ïeny, která
by byla Davidov˘m potomkem, nemohl
by zdûdit království, neboÈ dle Tóry dcery
a jejich potomci nejsou dûdici, pokud exi-
stují synové. David v‰ak mûl syny.

88. On (Pablo) fiekl: „VÏdyÈ se pí‰e
v Îalmu (110,l): ‚V˘rok HospodinÛv
mému pánu – Zasedni po mé pravici...‘
Koho, kromû samotného Boha, mohl
David naz˘vat ,mÛj pane‘? Jak mÛÏe ãlo-
vûk sedût po pravici BoÏí?“

89. Král pravil: „Ptá se správnû! JestliÏe
by byl mesiá‰ obyãejn˘m ãlovûkem,
Davidov˘m potomkem v doslovném
smyslu slova, nefiíkal by mu David ,mÛj
pane‘. Kdybych mûl syna nebo vnuka,
kter˘ by panoval nad cel˘m svûtem, nefií-

kal bych mu ,mÛj pane‘. Spí‰e bych chtûl,
aby mi (mÛj potomek) on fiíkal ,mÛj pane‘
a líbal mi ruku.“

90. Obrátil jsem se na bratra Pabla a fiekl
mu: „Ty jsi ten Ïidovsk˘ mudrc, kter˘ uãi-
nil takov˘ objev a proto ses pokfitil?! Jsi to
ty, kdo radí králi shromáÏdit v‰echny
Ïidovské uãence, aby s nimi vedl disputa-
ce kvÛli tv˘m ,objevÛm‘? CoÏpak jsme
dodnes nic podobného nesly‰eli? VÏdyÈ se
nenajde jedin˘ knûz, ba i dítû, ktefií by
ÎidÛm nekladli takovou otázku! To uÏ je
velice stará záleÏitost.“

91. Král pravil: „Pfiece v‰ak na ni odpo-
vûz.“

92. ¤ekl jsem: „Teì mû poslouchejte.
David byl Ïalmistou, kter˘ psal Îalmy
pod BoÏí inspirací. Psal je proto, aby je
(poté) pûli pfied BoÏím oltáfiem. On sám je
nepûl, neboÈ mu to dle Tóry nebylo dovo-
leno. (Pozn. David pocházel z kmene Juda
a ne z kmene Lévi, proto se nemohl zapo-
jit do chrámového pûní ÎalmÛ, neboÈ to
bylo v˘sadou lévijcÛ.) O tom se pfiímo
pí‰e v knize LetopisÛ (1Pa 16,7). Musel
proto psát Îalmy takov˘m zpÛsobem, aby
je lévijci mohli ãíst. JestliÏe by se vyjádfiil:
,V̆ rok HospodinÛv mnû – Zasedni po mé
pravici...‘, nemohl by to lévijec pronést,
neboÈ se nejedná o nûj. Lévijec musí pro-
nést: ,V˘rok HospodinÛv mému pánu,
Davidovi – Zasedni po mé pravici...‘ Pod-
stata tohoto v˘roku tkví v tom, Ïe V‰emo-
houcí mu slibuje, Ïe ho bude chránit svou
pravicí, ve v‰em mu bude nápomocen
a pomÛÏe mu pfiemoci jeho nepfiátele. Tak
tomu i bylo, neboÈ je psáno: „...ten vrhal
o‰tûp, naráz jich proklál osm set“
(2S 23,8). Je mezi tv˘mi vojáky takov˘,
kter˘ by toho byl schopen? To je ,Hospo-
dinova pravice‘. David tak i pí‰e: ,Tvoje
pravice mû podepírá‘ (Î 18,36) nebo
,Hospodinova pravice koná mocné ãiny!
Hospodinova pravice se vyv˘‰ila‘
(Î 118,15-16). 

Dokonãení ãlánku na stranû 13.

NACHMANIDOVA DISPUTACE ãást 7.

Ramban – Rabi Mo‰e ben Nachman, znám˘ v evropské literatufie jako Nachmanides,
se narodil ve ·panûlsku, v katalánském mûstû Gerona roku 1194. Jedním z jeho uãite-
lÛ byl napfiíklad rabi Jehuda ben Jakar. Nachmanides byl vynikajícím talmudistou,
biblick˘m exegetou, filozofem, astronomem, básníkem a lékafiem.



PROGRAM:
PONDùLÍ 1. 8. 2005
16.00 Slavnostní zahájení festivalu

VernisáÏ v˘stavy – FRAGMENTY
- fotografie Pavla Hefimana 
MAYIM (Liberec) – izraelské lido-
vé tance
YOCHEVED (Tfiebíã) – Ïidovské
tance

19.00 Koncert: ELIEZER (polsko-ãeská
skupina) - hudba ÎidÛ z arabsk˘ch
zemí

21.00 Promítání filmu: DO CIZÍ
NÁRUâE (dokument USA) 

ÚTER̄  2. 8. 2005
16.00 Rézina poslední hodinka (Vojtûch

Rakous) - divadelní soubor Ampul-
ka (Tfiebíã)

17.00 Pfiedná‰ka O Franzi KAFKOVI
– Mgr. Bukvaj (Tfie‰È) 

19.00 Koncert: WEYTORA (Brno) -
tradiãní Ïidovská hudba

21.00 Promítání filmu: Pianista – (váleã-
né drama Romana Polanského)

ST¤EDA 3. 8. 2005
16.00 YOCHEVED (Tfiebíã) - veselé

tance v˘chodoevropsk˘ch ChasidÛ 
17.30 Pfiedná‰ka: HISTORIE

ÎIDOVSKÉ OBCE ve Velkém
Mezifiíãí – PhDr. Marie Ripperová

19.00 âtení povídek z knihy: OSUDY
A JEJICH PÁN - Arno‰t Goldflam

21.00 Koncert: TROMBENIK (Praha) -
klezmer

âTVRTEK 4. 8. 2005
16.00 Uvedení knihy Rudolfa Fi‰era –

T¤EBÍâ, OSUDY
ÎIDOVSK¯CH DOMÒ

18.30 Koncert: HANA FREJKOVÁ
a MICHAL HROMEK (Praha) -
písnû v jidi‰

20.00 TAJEMSTVÍ ÎIDOVSKÉ
HUDBY – Jifií Mazánek (historie
hudby a hudebních nástrojÛ,
poslech, beseda)
Promítání filmu: Smrt krásn˘ch
srncÛ (âR) 

PÁTEK 5. 8. 2005 
koncerty probûhnou na pro-
stranství pfied b˘valou Suba-
kovou továrnou (Îidovská
ãtvrÈ) 
16.00 Koncert: TIFERET (Znojmo) –

rodina zpívající hebrejské a sefard-
ské písnû

18.00 Koncert: THE GAMBLERS
(Ostrava) – tradiãní Ïidovské
písnû

20.00 Koncert: HACHUCPA (Brno) –
klezmer, jidi‰ a hebrejské písnû 

Zadní synagoga: 
22.00 BohosluÏba KABALAT ·ABAT -

pfiivítání královny ·abat, se slav-
nostními synagogálními zpûvy
a v˘kladem. Ukázková páteãní
bohosluÏba. Vede kantor Michal
For‰t.

SOBOTA 6. 8. 2005
17.00 Ukonãení festivalu, vyhlá‰ení

v˘sledkÛ v˘tvarné soutûÏe 
Taneãní vystoupení YOCHEVED
(Tfiebíã) –Ïidovské tance

19.00 Závûreãn˘ koncert: ÎIDOVSKÉ
HOUSLE Alexandra Shonerta 
VEâER S ACHABEM
HAIDLEREM – povídání v syna-
goze
NOC V SYNAGOZE (zájemci si
pfiinesou vlastní spacáky a karimat-
ky, nutno rezervovat místa)

V¯STAVA FOTOGRAFIÍ V ZADNÍ
SYNAGOZE - PAVEL HE¤MAN -
FRAGMENTY

SOUTùÎ O NEJKRÁSNùJ·Í
OBRÁZEK (k festivalu bude vyhlá‰ena
soutûÏ o nejkrásnûj‰í obrázek s Ïidov-
sk˘m námûtem)

OCHUTNÁVKA TRADIâNÍHO
ÎIDOVSKÉHO CUKROVÍ - z kuchy-
nû stfiedoevropsk˘ch A‰kenázÛ (probûhne
bûhem festivalu)

UPOZORNùNÍ:
V¯STAVA: ZÁMOSTÍ V NÁS, v Tfie‰ti

od zaãátku ãervence (Tfiebíãská Ïidovská
ãtvrÈ ve fotografiích Pavla Hefimana a bás-
ních Nely Hanelové)

Cel˘ festival se bude konat v prostorách
Zadní synagogy a Îidovské ãtvrti, která
byla v ãervenci roku 2003 spolu s tfiebíã-
skou bazilikou Sv. Prokopa zapsána na
seznam UNESCO.

◗ Informace na tel: 568 823 005, 

Zadní synagoga Tfiebíã, 

infosynagoga@kviztrebic.cz

Pofiadatel festivalu: KVIZ Tfiebíã, 

www.kviztrebic.cz
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Program Bejt Simcha

âERVENEC/SRPEN 2005

pátek 12. srpna od 19 hodin

Koncert TIFERET – devítiãlenné rodinné skupiny ze
Znojma, hrající tradiãní Ïidovské písnû (Kabalat

‰abat jako vÏdy v 18 hodin)

PRAVIDELNÉ AKCE

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

ãení bohosluÏby, od 19 hodin 

HODINY PRO VE¤EJNOST

kaÏd˘ pátek od 15 do 18 hodin (ru‰í se 15.7. a 12.8.) 
Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 251 641, 724 027 929

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

tamuz 5765

1. – 6. SRPNA 2005 – ·AMAJIM T¤EBÍâ 2005 
2. roãník festivalu Ïidovské kultury
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Dovol, abych tû pfiedstavil. Dr. Petr

STEINER, roãník 1946, narozen

v Praze, student SVV· a pozdûji

i filosofické fakulty University

Karlovy, nyní profesor prestiÏní

americké univerzity. Ale snad bys

mohl uÏ pokraãovat sám... 

To v‰echno souhlasí. Narodil jsem se po
válce, kdy rodiãe unavení z váleãn˘ch hrÛz
zatouÏili po obyãejném, klidném rodinném
Ïivotû. Opravdu to nemûli lehké. Táta prchnul
z Protektorátu do Polska, kde se stal pfiíslu‰ní-
kem Prchalova legionu a mou maminku poznal
aÏ v Rusku, kde si ji i vzal. Pokud jde o mnû, já
studoval ãtvrt˘m rokem „vej‰ku“, kdyÏ pfii‰li
Rusové a „doãasnû“ obsadili tuto zemi. Moje
matka mi toho o Sovûtském svazu vyprávûla
tolik, Ïe mi uÏ první den okupace bylo jasné, Ïe
s reformami je definitivní konec a Ïe i mírn˘
liberalismus Novotného éry bude pro okupanty
neúnosn˘. ¤e‰ení bylo jediné. Emigrace.
Zatím, co tvÛj táta utíkal pfied Nûmci

k RusÛm, ty jsi tfiicet let poté musel

utíkat pfied Rusy...

Ano. Skoro to svádí aÏ k románov˘m fabula-
cím. Pfiesto takov˘ch osoudÛ byly tisíce. Pro
stfiední Evropu jsou takové pfiíbûhy bohuÏel
zcela banální. Z b˘val˘ch pfiátel se stávají
nepfiátelé, z osvoboditelÛ okupanti. Není náho-
dou, Ïe v leto‰ním roce ‰edesátého v˘roãí
konce II. svûtové války se rozproudila diskuze
o tom, zda sovût‰tí vojáci pfiiná‰eli do osvobo-
zovan˘ch zemí svobodu nebo jen totalitní
reÏim podobn˘ tomu pfiedchozímu. Zvlá‰È
tûÏce to pociÈují v pobaltsk˘ch zemích.
VraÈme se ale k tvému otci...

Táta se narodil ve Zbraslavicích, kde mûl mÛj
dûda firmu Fischel & Steiner - obchod se zbo-
Ïím stfiiÏním. Neznal jsem ho a mnoho o nûm
nevím, jen Ïe mûl pozdûji i zastoupení jízdních
kol zn.Vla‰Èovka. MÛj otec dostal v Kolínû zna-
menitou Ïidovskou v˘chovu od rabína Federa,
kam chodil na náboÏenství. Pozdûji zaãal

bûhem vysoko‰kolsk˘ch studií koketovat
s levicov˘mi studentsk˘mi organizacemi
a zaãal inklinovat ke komunistick˘m idejím.
NeÏ dostudoval práva, byla uÏ situace natolik
vyhrocená, Ïe otec pochopil, Ïe jako levicovû
orientovan˘ intelektuál a navíc Îid nemá doma
nadûji a musí z Protektorátu prchnout. To se mu
15. bfiezna 1939 podafiilo a stal se vojákem pol-
ského legionu.
Co bylo dál ?

PÛvodnû mûli v‰ichni bojeschopní muÏi odjet
z Polska na Západ, ale nûktefií dÛstojníci v ãele
s pplk. Svobodou poÏádali sovûtské velvysla-
nectví v Polsku o moÏnost odjezdu jednotky do
SSSR.   Sovûti souhlasili a otec se tak octnul 18.
záfií 1939 v Rusku. Tam se pozdûji zúãastnil
v Buzuluku formování l. ãs. samostatného pra-
poru a s touto jednotkou se zúãastnil i charkov-
ské operace, kde byl u Sokolova tûÏce zranûn
a pfii‰el o ruku. V armádû pfiesto zÛstal a jako
pfiíslu‰ník II. paradesantní brigády byl vyslán
na Slovensko pomáhat povstalcÛm. Spolu
s ním byla v brigádû i má matka, která v té dobû

uÏ byla v jiném stavu a nakonec pfii tûÏk˘ch
ústupov˘ch pochodech v horách potratila. Oba
se vrátili do vlasti, táta jako ‰tábní kapitán,
máma jako nadporuãík. Já jsem takové „oficír-
ské“ dítû.
ZÛstal otec po válce v armádû ?

Ne. Pomûrnû brzy demobilizoval a zaãal b˘t
aktivní v politice a stal se poslancem za karlo-
varsk˘ kraj, pozdûji námûstkem ministra vnitfiní-
ho obchodu. Z hlediska tehdej‰í situace mûl ide-
ální pfiedpoklady pro rychlou kariéru. Byl
zaslouÏil˘m váleãn˘m veteránem a invalidou
z v˘chodní fronty, navíc vystudovan˘ právník
s levicovou minulostí. Pohoda v‰ak trvala jen do
doby, kdy zaãala antisemitská kampaÀ maskova-
ná importovan˘m sovûtsk˘m antisionismem.
Zaãaly procesy a Îidé cítili, Ïe opût zaãíná jejich
pronásledování. Mnoho námûstkÛ ministrÛ bylo
souzeno a odsouzeno. My jsme bydleli na Letné
ve Veverkovû ul. ã. 3, ve stejné ulici v ã. 6 bydlel
námûstek ministra zahraniãí Margolius. V proce-
su se Slánsk˘m dostal trest smrti a byl povû‰en.
Bylo to velmi obtíÏné období a kaÏdé zazvonûní
mohlo b˘t tím osudov˘m. Nakonec se vlna pro-
cesÛ pfievalila a otec zÛstal u‰etfien. MoÏná to
bylo tím, Ïe byl váleãn˘m invalidou od Sokolo-
va, svou roli mohlo hrát i to, Ïe se v Sovûtském
Svazu oÏenil. To jsou ov‰em jen moje spekulace,
scénáfie tehdej‰ích procesÛ mûly i nemûly svou
logiku a lidé do nich byli vybíráni mnohdy na
základû zcela absurdních dÛvodÛ. Prostû mûl
„kliku“.
Mluvíme-li o antisemitismu té doby,

pfiipomeÀme, Ïe b˘val˘ komunistick˘

reÏim zámûrnû sniÏoval v˘znamnou

úãast ÎidÛ ve spojeneck˘ch

armádách a radûji popisoval, jak

„trpnû“ a bez „odporu“ se nechávali

vraÏdit v plynov˘ch komorách...

Ignorování Ïidovské vojenské angaÏovanosti
bylo integrální souãástí tehdej‰í komunistické
interpretace dûjin II. svûtové války a domácího
odboje. V té hrála nejdÛleÏitûj‰í roli sovûtská
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LETNÍ POVÍDÁNÍ S PROFESOREM
STEINEREM

Zfiejmû to zavinil praotec âech. Omámen˘ kvalitním strdím poruãil svému lidu trvale bivakovat okolo ¤ípu
v samém srdci Evropy. Geopolitické následky tohoto zbrklého rozhodnutí pronásledují jeho potomky dodnes.
Skoro kaÏdé generaci bylo souzeno proÏívat „historické maléry“ - dûdÛm zabili Ferdinanda, rodiãe si odskáka-
li Mnichov a na‰e generace si pod hlavnûmi rusk˘ch tankÛ nechtûnû zopakovala ruská slovíãka...
Po kaÏdé osudové ránû zákonitû  následoval exodus. Opou‰tût svou rodnou zem nebylo nikdy pro nikoho
lehké. Ani pfiíbûh mého pfiítele Petra není v˘jimkou.

➤



rozhovor

armáda, v odboji pak jen komunistické skupi-
ny. V‰e ostatní – vãetnû Ïidovské vojenské akti-
vity – muselo b˘t potlaãeno a zapomenuto.
Ostatnû nechme mluvit statistiky. ÎidÛ bojova-
lo jen v sovûtské armádû pfies 600 000, v armá-
dû USA pfies 500 000, v britské okolo 60 000
a jen v Palestinû se postavilo do zbranû 30 000
muÏÛ. V celé Svobodovû armádû bylo pfies 
30 % ÏidÛ. KaÏdému doporuãuji si o této pro-
blematice pfieãíst dvû v˘borné knihy Ericha
Kulky, kter˘ se podrobnû zab˘vá podílem
Ïidovsk˘ch vojákÛ v armádách spojencÛ. Tyto
objektivní informace jsou pádnou odpovûdí na
komunistické dezinformace o Îidech, ktefií se
nedovedli bránit. Stejnû jako v dobû II. svûtové
války, tak i nyní Îidé prokazují svou stateãnost
a vojenskou schopnost pfii obranû Izraele.     
VraÈme se k tobû. Jak se vyvíjel tvÛj

Ïivot po odjezdu z tehdej‰í âSSR ?    

UÏ jsem se zmínil, Ïe jsem studoval slavisti-
ku a poté pfiestoupil na estetiku. Ve ãtvrtém roã-
níku do‰lo k srpnové okupaci. Odjel jsem do
Rakouska a tam v Ïelezárnách koncernu
VÖEST (za války Herrmann Göring Werke)
jsem makal aÏ se ze mû koufiilo. Byl jsem tam
aÏ do února 1969, kdy jsem odjel do New
Yorku. Tehdy totiÏ senát USA vyhlásil, Ïe ve
svûtû jsou dvû katastrofické zóny, kter˘m je
zapotfiebí pomoci. Byla to Biafra a na‰e âesko-
slovensko. Lidem z tûchto postiÏen˘ch oblastí
bylo umoÏnûno pfiijet do StátÛ mimo pfiísné
kaÏdoroãní migrantské kvóty. V New Yorku
jsem mûl spoustu nejrÛznûj‰ích pfiíleÏitostn˘ch
„jobÛ“, nakládal jsem auta rolemi textilu, dûlal
noãního uklízeãe, ale také úãetního. Po nûjaké
dobû jsem získal stipendium a odjel na univer-
zitu v Yale. Uznali mi mé praÏské studium,
dostudoval jsem slavistiku a po promoci urãi-
tou dobu uãil v Michiganu, pozdûji na univer-
zitû v Harvardu. Poté jsem získal definitivní
profesuru na Pennu (University of Pennsylva-
nia), kde jsem dosud a kde vyuãuji srovnávací
literaturu. Vedle v˘uky samozfiejmû publikuji,
nûkteré knihy vy‰ly i v ãe‰tinû. Vedle univerzit-
ního úvazku pfiedná‰ím je‰tû  interkulturní
komunikaci (Intercultural Communication)
v rámci projektu Dynamic organization.

Pennsylvánská univerzita patfií mezi pres-
tiÏní americké vysoké ‰koly, pokus se jí tro-
chu popsat

Penn patfií do tzv. „BfieãÈanové ligy“, coÏ je
název skupiny nûkolika nejstar‰ích, nejlep‰ích
a tedy i nejprestiÏnûj‰ích univerzit v USA. Patfií
sem Yale, Harvard, Princeton, Coloumbia,
Brown, Cornell a Dartmouth. V Pennu je 
20 000 studentÛ o které peãuje asi 15 000
zamûstnancÛ (!). Souãástí Pennu je i nejprestiÏ-
nûj‰í ekonomická fakulta Wharton Business

School, jsou zde perfektní nemocnice, labora-
tofie, dílny, samozfiejmû i knihovny. Dafií se tu
‰piãkovému v˘zkumu, kter˘ zde má ty nejlep‰í
materiální i personální podmínky. Milovníci
v˘poãetní techniky moÏná neví, Ïe první poãí-
taã na svûtû byl vymy‰len a vyroben na této
univerzitû v dobû II. svûtové války a dostal
jméno UNIVAC. To v‰echno stojí samozfiejmû
spoustu penûz, ale univerzita je bohatá. Pozor !
Její roãní rozpoãet je okolo ãtyfi miliard dolarÛ!
Jaké je postavení Ïidovsk˘ch

studentÛ na Pennu ?  

Îidé netvofií na Pennu Ïádnou malou skupin-
ku. Z celkového poãtu studentÛ je jich asi 30  %
t.j. okolo sedmi tisíc osob. V tomto údaji jsou
ov‰em podchyceni jen ti, ktefií se k Ïidovství ofi-
ciálnû hlásí, takÏe skuteãn˘ poãet bude je‰tû
vy‰‰í. Studenti zde mají svou organizaci Bar
Hilel, která zaji‰Èuje  náboÏenské i sekulární
potfieby. Samozfiejmû, Ïe jsou zde zastoupeny
v‰echny nejdÛleÏitûj‰í proudy judaismu – orto-
doxní, konzervativní, liberální ãi reformní
i rekonstrukcionistické. Samostatnou kapitolou
jsou lubaviãtí Îidé, ktefií se vyznaãují znaãnou
dravostí a ostatní se jim radûji vyh˘bají. RÛzné
synagogy jsou zde samozfiejmostí. K rozvíjení
Ïidovského náboÏenství, kultury i folkloru jsou
zde velmi dobré podmínky. Svobodn˘ duch uni-
verzity velmi dobfie koresponduje se svobodou
my‰lení, která je pro Ïidovství pfiíznaãná. V juda-
ismu nikdy nemohlo a nemÛÏe existovat jediné
a pravé vyznání ãi uãení. Hojnû uznávané ãlán-
ky víry, které formuloval uãen˘ Maimonides,
zÛstaly vÏdy vyznáním jednotlivce a v Ïádném
ohledu se nestaly vyznáním judaismu. Tato svo-
boda my‰lení na jedné stranû a nemûnné znûní
Tóry na stranû druhé tvofií základ Ïidovské krea-
tivity a je spolehlivou zárukou do budoucna.

Jsou nûjaké kontakty mezi tvou

univerzitou a na‰í republikou ?

KontaktÛ je urãitû hodnû, a to jak mezi jed-
notlivci, tak jistû i mezi desítkami odborn˘ch
pracovi‰È. Tyto styky v‰ak nikdo ani neorgani-
zuje ani nesleduje, takÏe nemohu slouÏit. DÛle-
Ïitou spoluprací je v‰ak vazba Pennu na eko-
nomick˘ institut CERGE, kter˘ sídlí v Praze.
V rámci této spolupráce pofiádám uÏ tfiináct˘m
rokem letní ‰kolu. Penn má tyto ‰koly po
celém svûtû a já organizuji tu praÏskou (Penn
in Prague). KaÏd˘ rok pfiivezu velkou skupinu
studentÛ, pro které zde pfiipravujeme spoleãné
i individuální programy v˘ukového, poznáva-
cího i spoleãenského obsahu. Napfiíklad prof.
·edivá z Karlovy univerzity jim pfiedná‰í
o Ïidovské materiální kultufie v kontextu stfie-
doevropské civilizace. Za ta léta uÏ zde byly
stovky spokojen˘ch studentÛ, ktefií nám pak
dûlají v USA dobrou reklamu. Nelze se v‰ak
nezmínit o jedné velmi atraktivní ãeské v˘ho-
dû, kterou velmi oceÀují. Mohou si dát kdeko-
liv dobré pivo. To doma nemÛÏou, protoÏe tam
mají do 21 let zákaz konzumace jakéhokoliv
alkoholu.
Pokud sleduje‰ dûní v staré vlasti,

pak jistû ví‰ o názorov˘ch stfietech

v praÏské Ïidovské obci...

DÛvody tûch rozepfií mají zfiejmû mnohem
star‰í kofieny a teprve nyní se v‰e manifestova-
lo do  dne‰ní podoby. Bylo by ode mne neseri-
ózní, abych z dálky udílel rady nebo hodnotil
jednotlivé aktéry pfie. Nicménû se obávám, aby
ze sporu dvou skupin neprofitoval nûkdo tfietí,
kdo ve finále obû strany sporu nakonec ovlád-
ne. A to k jejich nemilému pfiekvapení. To se
stalo uÏ mnohokrát, osvûdãené scénáfie lákají
k recidivám.

Nedávno se mi ale stalo, Ïe pfii jakémsi
odborném setkání mne oslovil publicista Ben-
jamin Kuras a nabídl mi ãlenství v Îidovské
liberální unii. Zdvofiile jsem to odmítl a kdyÏ
se mnû ptal po dÛvodu, fiekl jsem, Ïe jsem anti-
semita a vysvûtlil, Ïe je to pochopitelné proto-
Ïe mí rodiãe jsou Îidé, moje manÏelka je
Îidovka a dokonce i syn, coÏ povaÏuji za
dostateãnû pádn˘ dÛvod k svému postoji.
Kuras se velice zachmufiil a s nepfiíjemn˘m
v˘razem ode‰el. VÛbec mne nenapadlo, Ïe by
nûkdo mohl takov˘ Ïert vzít váÏnû. Stalo se
a jak jsem se pozdûji dozvûdûl, Kuras je vel-
k˘m pfiíznivcem b˘valého pfiedsedy Obce
Jelínka. Toho osobnû neznám, ale urãitû si tak
pochmurného chlapíka ve svém t˘mu neza-
slouÏí! 

◗Text: Milan Kalina

◗Foto: Petr Bûlka
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IZRAELSK¯ PLÁN STAÎENÍ
Obnovení mírového procesu

Aktuálním tématem poslední doby je staÏení Izraele z Pásma Gazy a ãásti Západního bfiehu. Pro na‰e ãtenáfie
jsme pfiipravili v˘tah z publikace, vydané nedávno Izraelsk˘m informaãním centrem a Ministerstvem zahraniã-
ních vûcí. 

Úvod
Nadûje na mír oÏila v posledních mûsí-

cích. Smrt Jásira Arafata a zvolení jeho
nástupce, Mahmuda Abbáse posílilo oãeká-
vání nové éry v izraelsko-palestinsk˘ch
vztazích. Izraelsk˘ plán staÏení, kter˘ byl
poprvé pfiedstaven v prosinci 2003, mûl b˘t
v tomto smûru v˘znamn˘m krokem vpfied. 

Od chvíle, kdy se v roce 1967 po ·esti-
denní válce dostaly Judea a Samafií (tj.
Západní bfieh) a Pásmo Gazy pod izraelskou
správu, byl jejich status otázkou. Izrael byl
donucen vybojovat tuto válku v sebeobranû
a dotyãná území nebyla povaÏována za
územní zisk, ale mûla hrát roli v eventuál-
ních mírov˘ch vyjednáváních.

Aãkoliv Izrael váÏí k tûmto
územím historická pouta, bez-
peãnostní potfieby a jiné dÛle-
Ïité zájmy, nikdy nebyla jeho
zámûrem vláda nad velkou
palestinskou populací. Izrael
je vÏdy pfiipraven vyjít vstfiíc
potfiebám PalestincÛ z tûchto
oblastí. Cílem je spravedlivé
uspofiádání, které by pfiineslo
obûma národÛm opravdov˘
mír a bezpeãí. 

Izrael demonstroval svou
ochotu vymûnit území za mír
jiÏ v roce 1979 smlouvou s Egyp-
tem, jemuÏ navrátil cel˘ Sinajsk˘ poloost-
rov.

Dnes smûfiuje Izrael ke staÏení z pásma
Gazy a ãtyfi osad v severní ãásti Západního
bfiehu. Mûlo by jít o první praktick˘ test
moÏné mírové koexistence s Palestinskou
samosprávou pod nov˘m vedením Mahmu-
da Abbáse. 

Plán byl schválen Knesetem, izraelsk˘m
parlamentem v fiíjnu 2004. NemÛÏe nahra-
dit mírové rozhovory, ale mÛÏe v˘znamnou
mûrou pfiispût k jejich obnovení, podle
plánu zvaného Cestovní mapa – plánu pod-
porovaného USA, Evropskou unií, Ruskem
i OSN. Izrael doufá, Ïe pfiímé rozhovory
s Palestinci povedou ve finále k nastolení

mírov˘ch vztahÛ mezi Izraelem a palestin-
sk˘m státem.

Plán s sebou samozfiejmû nese urãité rizi-
ko, ale Izrael v nûm vidí pfiíleÏitost, která za
to stojí.

Zrození plánu
Plán staÏení byl schválen izraelsk˘m

kabinetem 6. ãervna 2004 a Knesetem 25.
fiíjna 2004, ale pfiedstaven byl jiÏ 18. pro-
since 2003 premiérem ·aronem v projevu
na 4. hercelijské konferenci. Na konferenci,
která se stala jak˘msi kaÏdoroãním sumi-
tem nejvlivnûj‰ích izraelsk˘ch a zahraniã-
ních pfiedstavitelÛ, tehdy fiekl: „Jako v‰ich-

ni izrael‰tí obãané, i já touÏím po míru.
PovaÏuji za vrcholnû dÛleÏité, abychom
provedli v‰echny kroky, které umoÏní
pokrok v fie‰ení konfliktu s Palestinci. Nic-
ménû pokud Palestinci neprojeví stejnou
snahu, nehodlám na nû ãekat vûãnû.“

Premiér ·aron uvedl svÛj plán pfiipomín-
kou tzv. Cestovní mapy, jejíÏ pfiijetí ozná-
mil na Hercelijské konferenci o rok dfiíve.
Vyzval tehdy Palestince: „Chtûli bychom,
abyste si vládli sami ve své vlastní zemi:
demokratickém, územnû celistvém a eko-
nomicky Ïivotaschopném státû v oblasti
Judeje a Samafií, kter˘ by Ïil v míru s Izra-
elem, v klidu a bezpeãí… Doufáme, Ïe
Palestinská samospráva splní svoji ãást.

Nicménû pokud Palestinci bûhem nejbliÏ-
‰ích mûsícÛ nezaãnou plnit plán podle
Cestovní mapy, Izrael podnikne unilaterální
bezpeãnostní krok - plán staÏení.“

Tento krok má dva hlavní cíle, fiekl pre-
miér ·aron: zv˘‰it bezpeãnost Izraele potla-
ãením terorismu a posílit izraelskou ekono-
miku.

„Máme zájem na pfiímém vyjednávání, ale
nehodláme ponechat izraelskou spoleãnost
jako rukojmí v rukou PalestincÛ. Jak jsem
jiÏ fiekl: Nebudeme na nû ãekat vûãnû.“

·aron rovnûÏ poznamenal: „Plán staÏení
není v rozporu s uskuteãÀováním plánu
Cestovní mapa. Je to spí‰ krok, kter˘ Izrael

podnikne zcela nezávisle,
v zájmu vlastní bezpeãnosti.
Bude realizován pouze v pfií-
padû, Ïe Palestinci budou
i nadále oddalovat uskuteãnû-
ní plánu Cestovní mapa.“

Dnes jsou dÛvody k opti-
mismu, Ïe Plán staÏení uspûje
a uspí‰í mírov˘ proces tam,
kde pfiedchozí pokusy selhaly.
Odchod Jásira Arafata a zvole-
ní Mahmuda Abbáse pfiedse-
dou Palestinské samosprávy
otevfielo nové moÏnosti koor-
dinace klíãov˘ch aspektÛ

plánu s palestinskou stranou.
Doufáme, Ïe jeho uskuteãnûní povede ke
zlep‰ení souãasného stavu a stane se platfor-
mou pro obnovená jednání mezi obûma stra-
nami. 

Základní ustanovení plánu
Tato ustanovení byla 6. ãervna 2004

schválena izraelsk˘m kabinetem. Nûkteré
detaily byly pozmûnûny na základû dohody
mezi Izraelem a zainteresovan˘mi stranami
vãetnû Egypta, Svûtové banky a dal‰ích.
• Îidovská mûsta a vesnice, které mají b˘t

vyklizeny, jsou rozdûleny do ãtyfi skupin:
skupina A – Morag, Netzarim a Kfar
Darom v pásmu Gazy, skupina B – vesni-
ce Ganim, Kadim, Sa-Nur a Homesh

ãervenec/srpen 2005

âeho se vzdáváme – jedna z osad v pásmu Gazy
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v severním Samafií, skupina C – mûsta
a vesnice bloku Gu‰ Katif v Gaze, skupi-
na D – vesnice v severní ãásti pásma Gazy
(Elej Sinaj, Dugit a Nissanit).

• Izrael se stáhne z pásma Gazy; z vyklize-
ní jsou vyjmuta vojenská zafiízení kolem
hranice mezi pásmem Gazy a Egyptem
(tzv. Filadelfská cesta), oblasti známé
tunely vyuÏívan˘mi k pa‰ování zbraní.

• Izrael vyklidí v˘‰e jmenované osady
v severním Samafií (Západní bfieh) a ve‰-
kerá vojenská zafiízení v této oblasti.
Tento krok zajistí PalestincÛm územní
celistvost. 

• Izrael, spolu s mezinárodním spoleãen-
stvím, pomÛÏe vylep‰it dopravní infra-
strukturu na Západním bfiehu, aby byla
zaji‰tûna návaznost palestinské dopravy
a normální ekonomická aktivita na Západ-
ním bfiehu.

• Izrael bude pokraãovat v budování proti-
teroristické bariéry. Její pfiesné umístûní
vezme v potaz humanitární ohledy v sou-
ladu s rozhodnutími izraelského Nejvy‰‰í-
ho soudu. 

• Bezpeãnostní opatfiení po staÏení:
- Pásmo Gazy
- Izrael bude hlídat hranice pásma Gazy,

ponechá si kontrolu nad vzdu‰n˘m pro-
storem Gazy a bude i nadále hlídkovat
na jejím pobfieÏí. 

- Pásmo Gazy bude demilitarizováno
a vyklizeno od ve‰ker˘ch zbraní, které
nejsou schváleny izraelsko-palestinsk˘-
mi dohodami.

- Izrael si vyhrazuje právo na svou sebeo-
branu, a to ve smyslu prevence i reakce.

• Západní bfieh
- Po evakuaci severního Samafií nezÛsta-

ne v této oblasti Ïádná stálá izraelská
vojenská jednotka.

- Izrael si vyhrazuje právo na svou sebeo-
branu, a to ve smyslu prevence i reakce.

- V ostatních ãástech Západního bfiehu
budou pokraãovat bezpeãnostní akce dle
potfieby.

- Izrael bude pracovat na sniÏování kon-
trolních stanovi‰È v oblasti Západního
bfiehu.

• Pomoc PalestincÛm v bezpeãnostní sféfie:
Izrael souhlasí, Ïe bude v oblasti pomoci
a v˘cviku palestinsk˘ch bezpeãnostních
sloÏek spolupracovat s americk˘mi, brit-
sk˘mi, egyptsk˘mi, jordánsk˘mi a dal‰í-
mi experty v zájmu boje proti terorismu
a udrÏení vefiejného pofiádku.

• Hranice mezi Gazou a Egyptem: Izrael
zachová v této oblasti svou vojenskou pfií-

tomnost z dÛvodu prevence pa‰ování
zbraní (Filadelfská cesta) do té doby, neÏ
bezpeãnostní situace a spolupráce s Egyp-
tem umoÏní jiné fie‰ení.

• Izrael zváÏí zfiízení pfiístavu a leti‰tû
v pásmu Gazy, podmínky je tfieba dohod-
nout.“

• Nemovitosti: Izrael má v úmyslu pfiedat
prÛmyslové, komerãní a zemûdûlské
objekty mezinárodnímu subjektu (musí
b˘t teprve vybrán), kter˘ se postará
o jejich vyuÏití ku blahu
palestinského obyvatel-
stva. Izrael ve spolupráci
s Egyptem zváÏí moÏ-
nost vybudování spoleã-
né prÛmyslové zóny na
hranici mezi Gazou,
Egyptem a Izraelem.

• Infrastruktura: rozvody
vody, elektfiiny, kanali-
zace a telekomunikaãní
zafiízení zÛstanou na
místû, Izrael bude nadále
prodávat PalestincÛm
elektfiinu, vodu, plyn
a palivo.

• Ekonomická ujednání mezi Izraelem
a Palestinskou samosprávou zÛstávají plat-
ná. Mezi nû patfií mimo jiné dohoda
o pohybu zboÏí mezi Gazou, Západním
bfiehem, Izraelem a zahraniãím, mûnová
politika, ujednání ohlednû cel a daní, vstup
palestinsk˘ch pracovníkÛ na území Izrae-
le. V souladu se snahou o vût‰í ekonomic-
kou nezávislost Palestiny oãekává Izrael,
Ïe v budoucnu dojde k ukonãení zamûst-
návání PalestincÛ v Izraeli. Na místo toho
bude Izrael podporovat rozvoj pracovních
pfiíleÏitostí v pásmu Gazy a v palestin-
sk˘ch ãástech Západního bfiehu.

• Meziresortní Komise pro pfiesídlení, kom-
penzaci a alternativní osídlení pfiipraví
legislativu potfiebnou pro pfiesídlení
a kompenzace osadníkÛ.

Summit v ·arm el-·ajch 
Izraelsk˘ plán staÏení byl 8. února 2005

schválen Egyptem, Jordánskem a Palestin-
skou samosprávou na spoleãném summitu
v ·arm el-·ajch. Izraelsk˘ premiér ·aron
a pfiedseda Palestinské samosprávy Abbás
zde vyhlásili pfiímûfií a oficiálnû tak ukonãi-
li více neÏ ãtyfii roky trvající násilí a tero-
rismus.

·aron a Abbás se dále dohodli na krocích
smûfiujících k pfiedání zodpovûdnosti za
bezpeãnost na palestinsk˘ch územích do

rukou Palestinské samosprávy. Izrael rov-
nûÏ podnikne fiadu opatfiení, která mají
posílit vzájemnou dÛvûru. Mezi nû patfií
napfiíklad propu‰tûní stovek palestinsk˘ch
vûzÀÛ nebo vybudování pfiístavu v Gaze. 

·aron se obrátil k PalestincÛm s v˘zvou:
„I vy nyní musíte prokázat, Ïe máte sílu
a odvahu ke kompromisu, Ïe dokáÏete
zanechat nerealistického snûní, porazit síly,
které brání míru a Ïít vedle nás v pokoji
a vzájemném respektu…“

IzraelcÛm pak adresoval tato slova:
„Máme za sebou tûÏké roky, pro‰li jsme
mnoha bolestn˘mi zku‰enostmi, ale pfieko-
nali jsme je. Budoucnost leÏí pfied námi.
Jsme nuceni podniknout tûÏké a kontro-
verzní kroky, ale nesmíme zahodit pfiíleÏi-
tost dosáhnout toho, po ãem jsme dlouho
touÏili: bezpeãnosti, klidu a míru.“

Náklady na staÏení
Kneset schválil 16. února 2005 koneãnou

verzi Plánu staÏení a uvolnil celkem 3,8
miliardy ‰ekelÛ (tj. 884 dolarÛ) k pokrytí
nákladÛ na pfiesídlení pfiibliÏnû devíti tisíc
Ïidovsk˘ch osadníkÛ z pásma Gazy
a severní ãásti Západního bfiehu a na kom-
penzace, které jim budou vyplaceny za ztrá-
tu domovÛ a Ïivobytí. 

Proces schvalování Plánu staÏení byl
boufiliv˘, doprovázen˘ hlasit˘mi protesty
a demonstracemi ze strany osadníkÛ
a jejich stoupencÛ, ktefií byli zásadnû proti
samotné my‰lence staÏení. Tyto protesty
odráÏely pochopitelnou nechuÈ lidí k opu‰-
tûní jejich domovÛ. Ale byly i demonstrace
na podporu plánu, které, jak ukázaly opako-
vané prÛzkumy vefiejného mínûní, vyjadfio-
valy národní koncensus. Plán podporovalo
kolem 70 procent IzraelcÛ. 

◗ Vybrala a pfieloÏila Katefiina Weberová

Zleva palestinsk˘ pfiedseda Abbás, izraelsk˘ premiér ·aron, egyptsk˘ prezi-
dent Mubarak a jordánsk˘ král Abduláh
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T¤ETÍ JMÉNO âást 1. - Nomen omen 

Mal˘ seriál o zákoutích a zákonitostech Ïidovsk˘ch jmen

Îidé jsou lidé. A naprosto stejnû jako vût‰i-
na ostatních kultur cítí a vnímají jak rodovou
vazbu na tradici pfiedkÛ, tak i fenomén, kter˘
si v na‰em kfiesÈansko-helénistickém prostfie-
dí vyslouÏil oznaãení „nomen–omen“. 

Tradicí pfiedkÛ nemám na mysli témûfi
„notoricky“ známé prohlá‰ení „B-h Abraha-
mÛv, IzákÛv a JaakovÛv“, protoÏe tento
PanovníkÛv titul má obsah daleko, daleko
hlub‰í. Mám spí‰ na mysli fakt, Ïe v 18. sto-
letí se nakonec témûfi kaÏd˘ druh˘ Îid
v ghettu jmenoval Mo‰e bar Jicchok anebo
Jicchok bar Mo‰e… Pojmenovávání dûtí po
pfiedcích má v judaismu tradici velice silnou,
dokonce tak silnou, Ïe nepfiímo ovlivnila
i vznik fiady tzv. typick˘ch „Ïidovsk˘ch“ pfií-
jmení. A pfiesto to není tradice ryze Ïidovská
anebo chcete-li „biblická“.

Stejnû tak i model zvan˘ „nomen–omen“
není nic záhadného. Je to velice jednoduché.
Proberte si jen typická ãeská pfiíjmení a zkus-
te najít jejich kofieny. Nebyl snad kaÏd˘
Novák v komunitû nûjak nov˘? âím se asi
zab˘vali v‰ichni Sedláci a Formanové,
Kováfiové a Krejãí? Odkud se sebrali Polá-
kovi? A jak˘ byl asi pfiedek rodiny Dlouh˘ch
anebo âern˘ch? A proã by tomu u ÏidÛ mûlo
b˘t jinak?

Nejinak je tomu i se jmény kfiestními.
(Tento obrat je sice pro judaismus tro‰iãku
podivn˘, ale termín „vlastní jméno“ je v ãe‰-

tinû málo v˘stiÏn˘.) 
Co je pro judaismus naopak velice charak-

teristické, je zaprvé jeho smûfiování „do Ïivo-
ta“. Rozhodující je tady a teì, aãkoli kaÏdé
teì má svÛj vliv a také svÛj dÛsledek
v potom. Nûco tedy bude… Pro nedostatek
terminologie, ale pfiedev‰ím pro absolutní
nedostatek zku‰eností toto nûco naz˘váme
„budoucím svûtem“. Kdo cítí tu potfiebu,
mÛÏe si myslit, Ïe se tam skuteãnû bude pást
vlk vedle oveãky a moÏná i peãení holoubci
do úst zaletí, nicménû stfiízlivûj‰í mysli
a ménû barvotiskové obrazy líãí onen budou-
cí svût (olam ha-ba) cudnû jako svût „doko-
nalé harmonie“ a basta. Ale o na‰em podílu
na nûm rozhoduje na‰e „teì“. MoÏná vám
tato zmínka pfiipadá jako nemístná odboãka,
ale nenechte se m˘lit! V‰imli jste si napfií-
klad, Ïe tradice se na oslavování svátkÛ
anebo narozenin pfiíli‰ tolerantnû nedívá?
VÏdyÈ ãím je ten den tak v˘jimeãn˘ pro osla-
vence? Îe pfii‰el na svût? AniÏ by to mohl
jakkoli ovlivnit anebo tomu zabránit? Pozo-
ruhodn˘ je ten den spí‰ pro jeho rodiãe a pro
nás ostatní. Ale je-li dÛvod slavit, to se pozná
aÏ ãasem. V‰imli jste si, Ïe v Ïidovsk˘ch
pohádkách úplnû chybí motiv sudiãek, které
by se k Plaváãkovi dostavily první noc po
narození a nalinkovaly mu jeho osud pfies
pasáãka vepfiÛ a drakobijce aÏ ke svatbû
s princeznou? Urãitû ano. V tom pfiípadû se
také podívejte na patriarchy judaismu Jaako-
va a MojÏí‰e. I oni Ïehnají Jisraeli teprve na
sklonku své cesty. 

Druhou charakteristikou judaismu je jeho
neuvûfiiteln˘ respekt vÛãi individualitû. Je-li
Vzne‰en˘ Jedin˘, Jeden a Jedineãn˘, pak je
jedineãn˘ i kaÏd˘ jedinec. Tfietím typick˘m
prvkem, kter˘ nám na‰e okolí tolik vyãítá, je
paradox a smysl pro paradox. A lze to doká-
zat pfiímo zalistováním v Slovû. To jsou pfies-
nû ty pasáÏe, které kaÏd˘ ãtenáfi bible vût‰i-
nou pfieskoãí. „I zplodil Matu‰elach… atd.
atd.“ Paradoxnû zde v biblick˘ch dobách
naráÏíme na neuvûfiitelnû silnou rodovou tra-
dici (tzv. toledot = rodokmeny), a pfiesto se
kaÏd˘ jedinec jmenuje jedineãnû. Pro nás
jsou to jména ponûkud kuriózní, ale pohle-
dem do midra‰Û anebo jen jazykov˘m rozbo-
rem zji‰Èujeme, Ïe jsou to taková „nomen
omen“. Chizki-jahu znamená „Mne posílil

Vzne‰en˘“, Avimelech zase „MÛj tatínek je
králem“, Jicchok je pfieci Smí‰ek a Ruben –
„Podívejte, narodil se mi syn!“, Debora je
„vãelka“, Joná‰ (hebr. Jona) zase „holubice“.
Faktem zÛstává, Ïe v biblick˘ch dobách se
jen málokdy jména opakují. Na to upozorÀu-
je i talmudick˘ traktát ·abat 137b.

Tendence vytváfiet „rodové fietûzce“ stej-
n˘ch jmen se objevuje teprve v tzv. období
Druhého chrámu, v Ïidovském exilu – v dia-
spofie. V názorech na to, proã k tomu dochá-
zí, se odborníci rozcházejí. Ti, ktefií by rádi
vidûli Ïidovsk˘ Ïivel co „nejÏidov‰tûji“ navr-
hují variantu, Ïe v diaspofie uÏ nebylo dost
dobfie moÏné udrÏet si pfiehled o bezprostfied-
ní vazbû na pÛvodní toledot – existuje
dokonce ponûkud za vlásky pfiitaÏená discip-
lína hledání poztrácen˘ch ãeledí Jisroele,
protoÏe dnes se víceménû tu‰í, kdo je pfií-
m˘m potomkem Aharona (tzv. kohanim)
a kdo pochází z ãeledi Levi, ale zb˘vajících
deset ãeledí uÏ své „genealogické vazby“
poztrácelo. Ti stfiízlivûj‰í, ktefií v Îidech vidí
právû spí‰ lidi neÏ Îidy, pfiipou‰tûjí tu nejpfii-
rozenûj‰í moÏnou pfiíãinu – vliv ostatních
kultur. Helénismu a Egypta.

Potfieba ritualizovat akt „udûlení jména“ se
spojuje s okamÏikem brit mila (=obfiízky)
zhruba v talmudické éfie (opût traktát ·abat
137b). Nicménû nab˘vá neuvûfiitelnû krásné
podoby ve formû poÏehnání „le-tora, le-
chupa u-le-maasim tovim“, tj. k nauce, pod
svatební baldach˘n a pfiedev‰ím ke konání
dobr˘ch skutkÛ… (Opût ná‰ motiv Ïidovské-
ho smûfiování „do Ïivota“!!). Uãenci talmudu
nikdy nepodvádûli, pouãeni terorem a pfiestá-
l˘mi hrÛzami po zniãení Druhého chrámu,
hadriánsk˘mi represemi a postupnû expan-
dujícím a v nepfiítele se promûÀujícím kfies-
Èanstvím a pak i islámem, cítili potfiebu
zachovat pilífie judaismu (tradici) a zároveÀ
(smûfiování do Ïivota) pfiinést pfiíbûh. Pfiíbûh,
kter˘ by mûl svoji autoritu, ale i svoje vnitfiní
poselství. A tak se rodí názor, Ïe „v biblic-
k˘ch dobách byla b-Ïí pfiítomnost (‰echina)
vnímána snáze a intenzivnûji, a právû ona
ovlivÀovala a inspirovala rodiãe pfii udílení
jmen sv˘m potomkÛm, ale v dne‰ních (rozu-
mûj talmudick˘ch) dobách uÏ tento vliv
nedokáÏeme spolehlivû vnímat, a proto je
moÏno dát dítûti jméno po nûkterém z bez-
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prostfiedních anebo v˘jimeãn˘ch pfiedkÛ
(Joma 38b).

Co je ov‰em pfiíbûh na‰ich Moudr˘ch proti
pfiíbûhÛm lidov˘m. Tou dobou uÏ diaspora -
zejména v Evropû s vysokou dûtskou úmrt-
ností - dávno vûfiila tomu, Ïe jméno po zesnu-
lém mÛÏe pomûrnû spolehlivû zmást andûla
Smrti (o nûmÏ se ví, Ïe je to obãas takov˘
popleta) a Vzne‰en˘ okat˘ andûl svÛj meã,
kter˘ vytasil na ·imona, zase zastrãí do
pochvy, protoÏe pfieci jednoho ·imona uÏ
pfies práh Ïivota pfievedl…

Tato tendence je‰tû více zesílila pod vlivem
kabaly, která k dosavadním pfiíbûhÛm pfiidá-
vá dal‰í, jejichÏ smyslem je hlub‰í aÏ mystic-
ká konfrontace my‰lenek judaismu s jiÏ
dávno pfievládajícím dualismem. Kabala také
pfiichází z pfiedstavou gilgulu (= kolobûhu
du‰í). 

Tou dobou se jiÏ také exilem putující Ïido-
vsto pomûrnû zfietelnû rozdûlilo na a‰kenáz-
skou a sefardskou vûtev. V‰e v˘‰e uvedené si
obû hlavní skupiny nesou s sebou (podobnû
jako základy liturgie a tradiãní postuláty
judaismu), li‰í se pouze v drobnostech. A‰ke-
nazim jsou v udílení jmen více vûrni biblické
tradici a hlavnû (to je pro genealogy pomûr-
nû spolehlivé vodítko) nikdy nepojmenují
dítû jménem dosud Ïijícího pfiedka. 

Pro sefardim jsou charakteristické tfii detai-
ly: a/ Jsou v tvorbû jmen nápaditûj‰í (jaksi
orientálnûj‰í) a víceménû z jejich prostfiedí se
rodí ménû obvyklá jména, naznaãující buì
siman (osudové znamení) zrodu dítûte –
Nisan (pro toho, kdo se narodil v tomto mûsí-
ci), Nisim (narozen o chanuce, kdy zpíváme
velezpûv „al ha-nisim“, tedy „za v‰echny
divuplné zázraky, ná‰ Sladk˘ poÏehnan˘…“
anebo prostû Jom Tov (svátek), ·em tov
(dobré jméno). b/ Nemají potíÏe dávat dûtem
jména Ïijících pfiíbuzn˘ch a c/ pomûrnû ãasto
respektují i matrilineární tradici – tj. mÛÏeme
se zde setkat se jménem Mordechaj ben Sara,
aniÏ by to nutnû znamenalo, Ïe se dítû naro-
dilo jako nemanÏelské, jako pohrobek anebo
v dobách, kdy platil „numerus clausus“.

Co naopak oba smûry zase spojuje, je dût-
ská úmrtnost. Je naprosto nemyslitelné, Ïe by
rodiãe dali dal‰ímu dítûti jméno potomka,
kter˘ jim zemfiel. A zde se dostáváme také ke
kofienÛm pomûrnû roz‰ífien˘ch a‰kenázsk˘ch
jmén Alter/Alta (tj. „dospûl˘/á“) anebo Zajde
(= dûdeãek), v sefardském prostfiedí pak
s variantami Mercado/Mercada (prodan˘/á).
Ve snaze „o‰álit andûla Smrti“ a‰kenáz‰tí
rodiãe dítûti vÛbec jméno jakoby nedali,
v nebesk˘ch knihách mu prostû nikdo neo-
tevfiel kolonku a tak Vzne‰en˘ andûl nemohl

jaksi „úãtovat“. Své „synagogální“ jméno
pak dostávali tito „hidden-children“ zpravi-
dla aÏ v plnoletosti. V sefardském prostfiedí
zase rodiãe novorozence na pár dní „prodali“
(podobnû jako se v tradiãním Ïidovském pro-
stfiedí prodává pfied pesachem chamec), ãímÏ
také patfiiãnû zamotali hlavu nebeské byro-
kracii. Tfietím zpÛsobem (pro nás tfietím
kofienem pro zrod jména) je varianta „ben
Cijon“ (v˘chodoevropské Benãik). Vûfiilo se
totiÏ, Ïe andûl Popleta snad bude respektovat
pfiinejmen‰ím to, Ïe je to dítû Sijonu, tedy tak
trochu z „mi‰poche“. 

Usmíváte se nad povûrãivostí ghetta?
ZadrÏte, prosím, na chvilku. Není koufie bez
ohnû. V‰echny tyto zpÛsoby mají totiÏ své
opodstatnûní v pfiíbûhu a v podobenství,

které nás uãí talmud: „âtvero skuteãností
dokáÏe zmûnit Úradek nebes: charita, mod-
litba, zmûna jména a zmûna dosavadaního
chování…“ (traktát Ro‰ ha-‰ana 16b)

Do kategorie „lidov˘ch“ pfiíbûhÛ, které
judaismus vstfiebal tak urputnû, Ïe jim uÏ
skálopevnû vûfií, patfií pfiedstava, Ïe tzv. pfií-

jmení byla ÎidÛm „vnucena“ na sklonku 18.
století. To je v‰ak jen ãást pravdy. Îidé sku-
teãnû necítili potfiebu „pfiíjmení“ tak silnû
jako neÏidovské okolí. UÏ proto, Ïe v nûm
byli zastoupeni daleko men‰ím procentem
a tak nebylo tolik zapotfiebí oznaãit si mezi
sebou Jíru Dolej‰e a Jíru Hofieního. Pouze
kníÏata ducha a potomci skuteãnû slavn˘ch
dynastií uãencÛ a mudrcÛ si ponechávali za
jménem pfiídomky, arabsko-hebrejské
a latinské varianty jména sv˘ch pfiedkÛ
anebo (to pomûrnû ãasto) toponyma. Pfií-
domky typu Ostereich, Na‰ (= Nikol‰pur-
ker), Loschitz (Lo‰tick˘), Lifchowitz apod.
nacházíme na náhrobcích uÏ z doby pfied lety
1789-93, kdy k „násiln˘m“ udílením pfiíjme-
ní dochází. Pro rozli‰ení stejného jména sta-
ãilo Ïidovské i neÏidovské komunitû pouÏít
pfiezdívku, která zpravidla vycházela buì ze
synagogální funkce (‰ámes, sofer, binder)
anebo z fiemesla, jímÏ komunitû pfiispíval:
Kacef (= fiezník), Coref (= cizelér). Naopak
pravdou je, Ïe v okamÏiku, kdy se svût strojí
k napoleonsk˘m válkám a poté i k prÛmy-
slové revoluci a osvícenství, je byrokratizace
státního aparátu uÏ natolik veliká, Ïe vrch-
nost zákonitû potfiebuje pomûrnû detailní pfie-
hled o v‰ech daÀov˘ch poplatnících a poten-
ciálních „kanonenfutrech“. A tak kaÏd˘ (Îid
neÏid), na kom do té doby Ïádné pfiíjmení
neulpûlo, dostává ho jaksi násilím. Stejnû tak
Ïivû si dovedu pfiedstavit, Ïe v rámci malé
invence fasovali ne‰Èastní Ïidáãci své Gross,
Klein, Schwartz a Weiss jako na bûÏícím
pásu, Ïe si své Liliensteiny a Diamanty sku-
teãnû zaplatili, a ti, co vrchnosti leÏeli
obzvlá‰È v Ïaludku, pfii‰li holt k hanlivûj‰ím
variantám Kahlkopf, Rojt‰wanc apod.

Podobnû vtíravû se nabízí i pfiedstava,
Ïe tzv. civilní jména si Îidé osvojují
zhruba v téÏe dobû, takÏe v kfiesÈansk˘ch
pramenech figurující Moritz Lederer
a Mo‰e Lederer z místního Ïidovského
hfibitova jsou jedna a tatáÏ bytost. Îe
vût‰inu MaxÛ volávali k Tófie jménem
Mordechaj a kaÏdého Emmanuela jmé-
nem Menachem. A Arje Jehuda Lejb se
na úfiadech podepisoval jako Leopold aÏ
od konce 18. století. (Îensk˘m jménÛm
se dnes vyh˘báme zámûrnû, protoÏe jim
chceme vûnovat nûkter˘ z dal‰ích dílÛ.)
Ale i tato pfiedstava je nepfiesná. Jakousi
formu „civilního“ jména uÏívají evrop‰tí
Îidé jiÏ od století dvanáctého (!), coÏ
snadno doloÏí kaÏd˘ archiváfi.

◗Achab Haidler

◗Foto: Archiv autora
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– povoláním fieditel a herec ústeckého
âinoherního studia, se jiÏ léta zab˘vá
mapováním Ïidovsk˘ch hfibitovÛ
v âechách a na Moravû. Pfii ãtení,
fotografování a evidování náhrobkÛ se
pochopitelnû setkává s tisícovkami
Ïidovsk˘ch jmen. Rádi bychom
ãtenáfiÛm nabídli nûkolikadíln˘ seriál na
toto téma z pera ãlovûka, kter˘ aã není
v tomto oboru profesionálem, patfií
k velk˘m znalcÛm Ïidovství a dovede
o nûm vyprávût s takov˘m zaujetím,
jako málokdo.
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Pocházel z chudé
Ïidovské náboÏné rodi-
ny; otec byl obchodním
cestujícím a matka se
starala o rodinu
a o domácnost. Mal˘
Hugo nav‰tûvoval che-

der (základní Ïidovská ‰kola), Talmud
Tóru a nûmeckou obecnou ‰kolu na Sta-
rém Mûstû PraÏském. Po úspû‰ném
zakonãení lycea (stfiední ‰koly), kde byl
jeho spoluÏákem a pfiítelem Franz Kafka,
studoval v letech 1901 aÏ 1905 na praÏ-
ské Karlo-Ferdinandovû univerzitû che-
mii, matematiku, fyziku a filozofii. 18.
prosince 1905 byl promován doktorem
filozofie. 

JiÏ jako stfiedo‰kolsk˘ student se Berg-
mann zajímal o Ïidovství a sionismus;
stal se ãlenem studentského sionistické-
ho sdruÏení Bar Kochba, centra tehdej-
‰ího Ïidovského kulturního Ïivota
v Praze, a mládeÏnického hnutí Blau-
Weiss (Modro-bíl˘). Od roku 1903 pub-
likoval ãlánky se sionistickou temati-
kou. V˘znamnou roli v jeho v˘voji
a smûfiování sehrálo seznámení s filozo-
fem Martinem Buberem (1870–1956),
jehoÏ duchovní chápání sionismu a etic-
ké a filozofické postoje mu byly blízké
a silnû jej ovlivnily. 

Po dosaÏení doktorátu pfiijal Bergmann
roku 1906 místo knihovníka v praÏské
nûmecké univerzitní knihovnû, kde pÛso-
bil s pfiestávkou do roku 1919. Za první
svûtové války (1914–1918) slouÏil
v rakouské armádû s hodností poruãíka
a v závûru jako kapitán. 

KdyÏ válka skonãila, zapojil se Berg-
mann s pln˘m elánem a energií do aktivit
nedávno vzniklé Národní rady Ïidovské
v Praze, usilující o uznání Ïidovské
národnosti a rovnoprávné postavení ÎidÛ
v novém ãeskoslovenském státû. Stal se
ãlenem levicové sionistické organizace
Hapoel hacair (mlad˘ dûlník). Na prvním
národním kongresu ÎidÛ v âeskosloven-
sku v Praze ve dnech 4. aÏ 6. ledna 1919

pronesl v hebrej‰tinû úvodní zahajovací
proslov. Nedlouho poté byl vyslán jako
ãlen delegace Národní rady Ïidovské do
PafiíÏe k jednáním na mírovou konferen-
ci; mimo jiné jednal s Dr. Edvardem
Bene‰em, tehdej‰ím ãeskoslovensk˘m
ministrem zahraniãních vûcí v záleÏitosti
zafiazení klauzule o ochranû ÎidÛ do
mírové smlouvy. TéhoÏ roku zastával po
dobu nûkolika mûsícÛ téÏ funkci tajemní-
ka kulturního oddûlení sionistické exeku-
tivy, zaloÏené v Lond˘nû. 

V kvûtnu 1920 Hugo Bergmann emi-
groval jako pfiesvûdãen˘ sionista do
Palestiny. Hned po pfiíchodu do Jeruzalé-
ma se zapojil do tamûj‰ího politického
i kulturního dûní; velmi aktivnû pÛsobil
zejména v levicovém sionistickém dûl-
nickém hnutí. Stal se ãlenem radikální
skupiny sionistÛ – minimalistÛ. Pomáhal
zakládat Histadrut ha-ovdim (federaci
pracujících) a byl zvolen ãlenem jejího
v˘konného v˘boru. Získal místo fieditele
Ïidovské národní univerzitní knihovny,
které zastával do roku 1935. 

Roku 1925 zaloÏil Hugo Bergmann
spolu s vynikajícími vûdci a vefiejn˘mi
ãiniteli Judou L. Magnesem
(1877–1948), Gershomem Scholemem
(1897–1982), Martinem Buberem, Ern-
stem Simonem a Arthurem Ruppinem
organizaci Brit Shalom (1925–1933),
usilující o arabsko-Ïidovské porozumûní
a dohodu (v této ãinnosti pokraãoval
Bergmann také ve sdruÏení Ihud, zaloÏe-
ném roku 1940 Magnesem). Pozornû sle-
doval prÛbûh pfiíprav zaloÏení Hebrejské
univerzity v Jeruzalémû a její slavnostní
otevfiení 1. dubna 1925. V ãlánku „Duch
v Palestinû“, uvefiejnûném v praÏském
sionistickém t˘deníku Selbstwehr krátce
poté, 3. dubna 1925, Bergmann hodnotil
kriticky kulturní a duchovní v˘voj Ïidov-
ské Palestiny. UpozorÀoval na nedostat-
ky, které spatfioval témûfi ve v‰ech oblas-
tech kulturního Ïivota. Konstatoval, Ïe
znovuzrození hebrejského jazyka je
zázrak, ale nesmí se zavírat oãi pfied chu-

dobou mluveného jazyka; poãet pouÏíva-
n˘ch pojmÛ je mal˘ a omezen˘. Na ‰ko-
lách nemají Ïáci témûfi Ïádné uãebnice
atd. Soudil, Ïe tak jako pfiíroda, ani národ
nemÛÏe pfieskoãit Ïádn˘ stupeÀ v˘voje.
Natio non facit saltum. Nicménû je proje-
vem zaloÏení Hebrejské univerzity
v Jeruzalémû odvahy k takovému skoku.
„Je odváÏn˘m ãinem a podafiit se mÛÏe
pouze tehdy, kdyÏ jí bude poskytnut
potfiebn˘ klid ke tvorbû a dány k dispozi-
ci znaãné duchovní a materiální prostfied-
ky. Uspûjeme-li pfiitom, pak to bude zna-
menat novou epochu v duchovních dûji-
nách Ïidovství“. 

Se svou b˘valou vlastí, s âeskosloven-
skem, a se sv˘mi b˘val˘mi pfiáteli a spo-
lupracovníky, se spisovatelem Maxem
Brodem, se ‰éfredaktorem Selbstwehru
Felixem Weltschem i s jeho bratrem
Robertem a dal‰ími udrÏoval Bergmann,
byÈ jen sporadicky, kontakt. Vysoce si
váÏil a ctil prvního prezidenta âSR
Masaryka, jehoÏ Ïivot i filozofické dílo
dobfie znal. KdyÏ v dubnu roku 1927 
T. G. Masaryk pfiijel na historickou
náv‰tûvu do Palestiny, uvítal jej vfiel˘mi
slovy v obsáhlém ãlánku v deníku Haa-
rec jako v˘znamnou svûtovou osobnost,
jako velkého státníka, filozofa, pfiítele
a zastánce ÎidÛ. Hugo Bergmann prová-
zel prezidenta po prostorách knihovny
Hebrejské univerzity a mûl s ním i dlou-
h˘, uÏiteãn˘ a pfiátelsk˘ rozhovor. Masa-
ryka zajímaly nejen vystavené exponáty,
rukopisy, autografy, sbírky dopisÛ a por-
tréty slavn˘ch Ïidovsk˘ch osobností, ale
explicitnû se Bergmanna vyptával na
stav souãasné palestinské spoleãnosti
Ïidovské a arabské, na pomûry ve ‰kol-
ství, vydávání uãebnic pro mládeÏ, na
moderní hebrejské písemnictví, znovuo-
Ïivování hebrejského jazyka, i zda exis-
tuje hebrejsk˘ tûsnopis. Po skonãení
prohlídky knihovny, po zevrubném roz-
hovoru, se prezident Bergmanna zeptal,
jak dlouho uÏ je v Palestinû a zda toho
nelituje. Se slovy „Mûjte se dobfie“

P¤ED T¤ICETI LETY 

zemfiel Samuel Hugo Bergmann

Letos 18. ãervna uplynulo 30 let ode dne, kdy v Jeruzalémû zemfiel ve vûku 92 let praÏsk˘ rodák Samuel Hugo
Bergmann, v˘znamn˘ filozof a pfiední osobnost sionistického hnutí. 
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v˘roãí

a s podûkováním se s ním pfiátelsky roz-
louãil. 

Bergmannovo vûdecké, pedago-
gické a vefiejné pÛsobení

Vûdecká, publikaãní a pfiedná‰ková ãin-
nost byla bohatá a rozmanitá. V fiíjnu
1928 zaãal jako lektor na Hebrejské uni-
verzitû v Jeruzalémû pfiedná‰et moderní
filozofii. Roku 1935 byl jmenován profe-
sorem pro moderní filozofii. TéhoÏ roku
se stal prvním rektorem Hebrejské uni-
verzity a tuto funkci vykonával do roku
1938. Po urãitou dobu byl také dûkanem
filozofické fakulty. Emeritován byl roku
1955. V ãervnu 1959 mu Hebrejská uni-
verzita udûlila titul doctor honoris causa.
Roku 1925 se Bergmann stal jedním za
zakladatelÛ a vydavatelÛ Kirjat Sefer.
Pozdûji spolupracoval s Encyclopaedia
Hebraica a Encyclopaedia Judaica a byl
ãlenem redakãního kolektivu a vydavate-
lem filozofického ãtvrtletníku Iyyun.

Bergmannovy hlavní intelektuální
zájmy byly vûda a náboÏenství. V posto-
ji k vûdeck˘m problémÛm mÛÏeme u nûj
rozeznávat dvû období. V prÛbûhu první-
ho byl ovlivnûn Franzem Brentanem
(1838–1917), rakousk˘m filozofem,
zakladatelem tzv. deskriptivní psycholo-
gie (Brentanov˘m Ïákem na vídeÀské
univerzitû byl také T. G. Masaryk). Od
konce 19. století se Praha stala ba‰tou
filozofie a vûdy. Brentanovská filozofie
na‰la zde svého nejvûrnûj‰ího stoupence
v profesoru Antonu Martym, jehoÏ pfied-
ná‰ky na nûmecké univerzitû poslouchali
také Bergmann, Brod, Max Wertheimer
a dal‰í. Oskar Kraus, Emil Utitz a Hugo
Bergmann patfiili k nejloajálnûj‰ím bren-
tanovcÛm (roku 1932 zaloÏil Oskar
Kraus v Praze Brentanovskou spoleãnost
a BrentanÛv ústav). Bergmann vztahoval
své bádání hlavnû k anal˘ze fenoménu
vnímání a jistoty. V období druhém pÛso-
bila na nûj novokantovská ‰kola, zejména
její pfiední zástupci, filozofové Ernst Cas-
sirer (1874–1945) a Herrmann Cohen
(1842–1918). Bergmann v té dobû publi-
koval v hebrej‰tinû fiadu vûdeck˘ch prací
o Immanuelu Kantovi (1724–1804; Kan-
tÛv filozofick˘ systém, O dûjinách nové
filozofie po Kantovi), o Maimonidesovi
(Mo‰e ben Maimon 1135–1204; Filozo-
fie S. Maimona), o myslitelích 20. stole-
tí, jakoÏ i o epistemologii (teorii poznání)
– Idea a realita, Pfiíspûvek k filozofii
Bubera a Fichteho, Víra a rozum: uvede-

ní do moderního Ïidovského my‰lení,
Úvod k v˘uce a logiky aj. 

Roku 1954 Bergmann získal za svou
knihu Uvedení do logiky cenu státu Izra-
el. Rok pfied svou smrtí (1974) byl jme-
nován laureátem a obdrÏel podruhé cenu
státu Izrael. 

Ve sv˘ch pfiedstavách a názorech na
víru a náboÏenství vycházel Bergmann
pfieváÏnû z racionalismu a antropocentri-
cismu. Jeho postoje k náboÏensk˘m pro-
blémÛm byly ovlivnûny Martinem Bube-
rem, Rudolfem Steinerem (1861–1925),
hlasatelem antroposofie a parapsycholo-
gie, Franzem Rosenzweigem, kfiesÈan-
sk˘mi mysliteli i indick˘mi filozofy.
Svou víru chtûl Bergmann Ïít jako pfií-
mou zku‰enost, jako „setkání“ s Bohem.
ZdÛrazÀoval dialektickou povahu tohoto
setkání a hlavní jeho formy spatfioval
v modlitbû a naslouchání hlasu Boha.

âlovûka pokládal za spojence Boha. Svá
bádání a pozorování o otázkách náboÏen-
sk˘ch shrnul v knize Myslitelé a vûfiící. 

Hugo Bergmann udrÏoval po cel˘ svÛj
Ïivot vûdecké i osobní styky s mnoha
Ïidovsk˘mi i neÏidovsk˘mi uãenci, mys-
liteli a vûdci. V rodné Praze s Franzem
Kafkou, Maxem Brodem a Felixem
Weltschem; dále se st˘kal s Franzem
Brentanem, Karlem Strumpfem
(1848–1936), nûmeck˘m filozofem, psy-
chologem a muzikologem, s Albertem
Einsteinem (1878–1955), Rudolfem Stei-
nerem, E. Cassirerem, H. Cohenem,
s kolegy na Hebrejské univerzitû (D. H.
Banethem, M. Feketem, S. D. Goiteinem,
J. Guttmannem, L. Rothem, M. Schwa-
bem a dal‰ími). Ke sv˘m blízk˘m pfiáte-
lÛm poãítal nûmeckého Ïidovského inte-
lektuála, stále hledajícího mesiá‰skou

sílu, Waltera Benjamina (1892–1940),
Gershoma Scholema, Martina Bubera
a dal‰í. 

Jako znám˘ a vûhlasn˘ vûdec, filozof
a myslitel i vefiejn˘ ãinitel byl Bergmann
zván na rÛzné kongresy, symposia, semi-
náfie a pfiedná‰ková turné do USA, Kana-
dy a mnoha zemí Evropy. Dvakrát pfiitom
nav‰tívil také âeskoslovensko (1937
a 1946). Jako vefiejnû pÛsobící ãinitel stál
v ãele Ïidovské delegace Palestiny na
panasijské konferenci v New Delhi.
Bergmann ovládal devût jazykÛ – kromû
nûmãiny, ãe‰tiny a hebrej‰tiny mluvil
také anglicky, francouzsky, italsky, fiecky,
latinsky a arabsky. 

Bergmann byl dvakrát Ïenat˘; jeho
první Ïena Else Fanta, s níÏ se oÏenil
roku 1908, pocházela ze známé praÏské
Ïidovské intelektuální rodiny Mordecha-
je a Berthy Sohrov˘ch. PÛsobila na filo-
zofickém oddûlení praÏské nûmecké uni-
verzity. Byla vzdûlaná a zaloÏila antropo-
sofickou lóÏi. Její salon nav‰tûvovali
filozofové a literáti, mj. Bergmann,
Kafka, Brod a F. Weltsch. Po druhé se
Bergmann oÏenil roku 1936 v Jeruzalémû
s Eskou Elsou Burgchardtovou (rozvede-
nou Scholemovou), narozenou v Ham-
burku. Zaãala studovat medicínu v Hei-
delbergu, kterou ale nedokonãila.
V Palestinû se orientovala na filozofii
a pracovala v knihovnû jeruzalémské
Hebrejské univerzity. Z obou manÏelství
mûl Bergmann pût dûtí.

Îivotu a dílu S. H. Bergmanna se dosta-
lo v Izraeli i v nûkter˘ch jin˘ch zemích
vysokého ocenûní jiÏ za jeho Ïivota. Byl
zvolen ãestn˘m ãlenem Mezinárodního
institutu filozofie a také ãlenem Národní
akademie vûd Izraele. U pfiíleÏitosti jeho
70. narozenin byla zaloÏena cena S. Hugo
Bergmanna a byl jmenován ãestn˘m
obãanem Jeruzaléma. Jen nemnoho osob-
ností, relevantních pro âesko a pro Izra-
el, pfiispûlo do kulturní pokladnice obou
národÛ tolik jako Bergmann; jeho jméno
nicménû zÛstávalo v na‰í zemi po dlouhá
léta témûfi tabu. Na‰e dne‰ní vzpomínka
na jeho úmrtí pfied tfiiceti léty chce b˘t
alespoÀ ãásteãnou dílãí splátkou tohoto
dluhu. 

◗ Koloman Gajan

◗ Foto: www.jewishgen.org/AustriaCzech, 

servertrest.trest.cz/kafka/
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Fórum proti antisemitismu (FPA) zahájilo
ãinnost v lednu 2003 jakoÏto centrální evi-
denãní místo pro antisemitské projevy zazna-
menané Ïidovsk˘mi organizacemi v âR.
Hlavním v˘stupem FPA za minul˘ rok je
Zpráva o projevech antisemitismu v âR,
z níÏ vybíráme to nejpodstatnûj‰í. 

Útoky na ãlovûka
Evidujeme jak˘koliv fyzick˘ útok proti

ãlovûku proto, Ïe je Îid ãi je za Îida pova-
Ïován. Zatímco v roce 2003 nebyl Ïádn˘
takov˘ útok zaznamenán, v roce 2004 je evi-
dováno 5 takov˘ch útokÛ:

1. 13. bfiezna 2004 v Mohelnici na ·um-
persku zaútoãil dvaatfiicetilet˘ muÏ na svého
tfiia‰edesátiletého souseda sprejem s pokfiiky
„ty Ïidovská svinû, dávno uÏ jsi mûl b˘t zply-
novan˘“. Poté obûti tloukl hlavou o zeì. 

2. 8. ãervna 2004 fyzicky napadla skupina
skinheadÛ Ïidovského muÏe poté, co si v‰im-
li izraelské vlajky uvnitfi jeho auta.

3. 18. ãervence 2004 byl fyzicky napaden
náv‰tevník synagogy v Krnovû. Dva mladíci
na nûj nejprve pokfiikovali: „Vypadni, Jude!“,
poté do nûj strkali.

4. 4. srpna byl v Praze v Jáchymovû ulici
napaden nezletil˘ chlapec v tradiãním Ïidov-
ském obleãení. PfiibliÏnû ãtyfiicetilet˘ útoãník
na chlapce nejprve uráÏlivû pokfiikoval, poté
jej povalil na zem. 

5. 11. srpna 2004 bûhem zkou‰ky PraÏské-
ho filharmonického sboru napadl jeden jeho
ãlen svého kolegu s v˘kfiiky: „Ty Ïidovská
svinû, ty hajzle, my tû odtud dostaneme.“

Niãení majetku, Ïidovsk˘ch hfibito-
vÛ a památníkÛ

Jde o fyzické útoky na Ïidovsk  ̆majetek, které
nejsou Ïivotu nebezpeãné. Spadá sem i vyr̆ vání
nebo psaní protiÏidovsk˘ch symbolÛ ãi sloganÛ
na Ïidovsk  ̆ majetek ãi majetek spojovan  ̆ se
Îidy ãi Ïidovstvím. Ve zkoumaném období jsme
zaznamenali devût takov˘ch incidentÛ, coÏ je
více neÏ dvojnásobn  ̆nárÛst oproti roku 2003.

15. bfiezna 2004 (65. v˘roãí okupace zemû
nacistick˘mi vojsky) bylo v Teplicích poniãe-
no ‰est náhrobkÛ na jediném dosud fungujícím
Ïidovském hfibitovû na severu âech. Poniãeny
byly v loÀském roce i Ïidovské hfibitovy
v Trhovém ·tûpánovû, v Hranici na Moravû

V kvûtnu byly vyryty do zdí synagogy v Krno-
vû nacistické symboly a rasistické nápisy. Zha-
nobeny byly Ïidovské památníky v Bohumínû
(ten dokonce tfiikrát) a v Ostravû.

ObtûÏující chování, demonstrace,
koncerty

Uvádíme jen nûkolik z celé fiady incidentÛ. 
V lednu se do vesnice Chroustovice na

Chrudimsku sjelo pfiibliÏnû 200 skinheadÛ na
koncert rasistick˘ch hudebních skupin
z âech, Slovenska, Polska a rovnûÏ ruské
skupiny Kolovrat, která otevfienû vyz˘vá
k boji proti ÎidÛm. Podobn˘ch koncertÛ se
v prÛbûhu roku uskuteãnilo více.

V bfieznu byli v Ostravû bûhem fotbalového
utkání mezi místním Baníkem a 1. FC Brno
obvinûni dva pfiíznivci brnûnského klubu
z trestného ãinu hanobení národa, rasy a pfie-
svûdãení. Na pfiíznivce Baníku pokfiikovali:
„Pol‰tí Îidé do plynu!“ V záfií pak bylo ze
stejného ãinu obvinûno sedm fanou‰kÛ Spar-
ty, ktefií na pfiíznivce Baníku kfiiãeli: „Kdo je
‰pína ãeské ligy? No pfiece pol‰tí Îidi.“

V dubnu se v Praze na Vysoké ‰kole ekono-
mické uskuteãnila pfiedná‰ka Jamala Al-Jama-
la, palestinského Chargé d’Affaires v Praze.
Al-Jamal zde mimo jiné oznaãil palestinsk˘
boj proti Izraeli za národnû-osvobozeneck˘
boj podle Charty OSN a Izrael odsoudil za
nejodpornûj‰í rasistické a nacistické praktiky.
Izraelskou politiku oznaãil za genocidní. 

V záfií probûhla vefiejná pfiedná‰ka Michae-
la Jonese, vydavatele amerického antisemit-
ského mûsíãníku Culture Wars, kter˘ byl pofia-
dateli pfiedstaven jako odborník na historii,
s názvem „Kofieny dne‰ního judaismu“. Orga-
nizovala ji v praÏsk˘ch Emauzích skupina
okolo internetového magazínu Katolikrevue.
Jones mimo jiné oznaãil Îidy za syny satana
a vynálezce revoluce a mesiánství. Synagogy

oznaãil za revoluãní buÀky. Pfiedná‰ky se
zúãastnila i skupina praÏsk˘ch neonacistÛ. 

Literatura a média
âlánky sklouzávající k antisemitsk˘m vyjá-

dfiením jsou ãasto uvefiejÀovány v Haló novi-
nách. Napfiíklad 3. dubna 2004 pí‰e Václav
Jumr v ãlánku Velk  ̆ chaos: „Izrael se za
mimofiádnû ‰tûdré a vojensky úãinné pomoci
Spojen˘ch státÛ a mezinárodní sionistické
organizace zmocnil silou zbraní, ohnûm
a meãem cel˘ch ãtyfi pûtin území Palestiny
a vyprovokoval národní tragédii palestinského
lidu, která nemá konce. JiÏ 37 let okupuje zb˘-
vající území dobyté Palestiny a arogantní tero-
ristickou politikou blokuje ve‰keré cesty ke
spravedlivému urovnání a míru… Proã se mu
dafií udrÏovat Blízk  ̆v˘chod ve stavu perma-
nentní okupace a vojenské hrozby v‰em okol-
ním zemím? Má totiÏ oddané mediální spojen-
ce po celém svûtû a k ospravedlnûní svého stát-
ního terorismu zneuÏívá, a to je velice podlé,
úãasti svûtové vefiejnosti s tragick˘m osudem
evropsk˘ch ÎidÛ za 2. svûtové války.“

Nûkolik antisemitsk˘ch ãlánkÛ se objevilo
i na stránkách internetového magazínu Kato-
likrevue.

Latentní antisemitismus
Vzniká pfiedev‰ím na základû podvûdomé-

ho lidového antisemitismu, kter˘ zahrnuje
pfiedsudky, stereotypní pfiedstavy, apriorní
podezfiení, iracionální pocity, po generace
nemûnnou symboliku ãi slovní reakce. Proje-
vuje se pfiedev‰ím jako bezdûãné poznámky,
ãasto neuvûdomûlé pouÏití zaÏit˘ch frází. 

Nebezpeãné jsou snahy devalvovat pojmy
holocaust a antisemitismus. Pobufiujím vyjá-
dfiením tohoto typu byl ãlánek poslance
KDU-âSL Jifiího Karase uvefiejnûn˘ v MfD
18. února 2004: „Právû tak jako norimberské
zákony nepovaÏovaly Îidy za dostateãné
lidi, ale za pfiekáÏející ménûcennou rasu, ani
dnes se poãaté dítû nepokládá za dostateãné-
ho ãlovûka, a dokonce ani za Ïádného ãlovû-
ka. To je ono pfiítomné, pfií‰erné, skuteãné
„‰oa“…“. Karas tímto relativizoval pojem
‰oa, které, jak v reakci na ãlánek napsal fiedi-
tel Ïidovského muzea Leo Pavlát, bylo svou
monstrózitou jedineãné. V reakci na to pak
Michal Semín v ãlánku „Monopol na utrpe-

ãervenec/srpen 2005
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âeská republika 2004 
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ní?“ na webovém magazínu Katolikrevue
vybízí „Pavláta a spol.“ k omluvû za „nejvût-
‰í holocaust dûjin“ – odsouzení a utrpení
JeÏí‰e Krista.

O nûkoli dní pozdûji vychází v Reflexu ãlá-
nek Michala Komárka, popisující diskusi
z jedné venkovské hospody, jejíÏ osazenstvo
debatovalo o tom, zda Hitler byl, ãi nebyl Îid.
Jak autor ãlánku pí‰e: „Pozadím diskuse bylo
totiÏ hluboce zakofienûné pfiesvûdãení, Ïe Îidé
ovládají svût – politicky, hospodáfisky, zákulis-
nû. V takto nastavené úvaze je pak Hitlerovo
Ïidovství v podstatû samozfiejmou tautologií –
byl nesmírnû mocn ,̆ navíc to byla pûkná
svinû. Byl to tedy Îid.“

Shrnutí a souvislosti
Projevy antisemitismu v âeské republice

zÛstávají i v roce 2004 v porovnání s ostatními
zemûmi v regionu na relativnû uspokojivé
úrovni. Oproti loÀskému roku v‰ak byl zazna-
menán nárÛst antisemitsk˘ch projevÛ ve v‰ech
kategoriích. Zatímco loni nebylo evidováno
Ïádné fyzické napadení osoby, letos jich je
v FPA dokumentováno pût. Vzrostl i poãet
po‰kozen˘ch Ïidovsk˘ch památek. Ze ãtyfi pfií-
padÛ v roce 2003 na devût v roce 2004. Bylo
zaznamenáno 27 pfiípadÛ obtûÏujícího chování,
13 antisemitsk˘ch textÛ a 10 pfiípadÛ zjevného
latentního antisemitismu. 

Vedle tradiãních, organizovan˘ch zdrojo-
v˘ch skupin, je antisemitismus jako fenomén
hluboce zakofienûn˘ v ‰iroké vefiejnosti. Právû
o ni vedou extrémisté boj podsouváním sv˘ch
lÏí, polopravd a úãelov˘ch tvrzení. Zdá se, Ïe
právû z „nezafiazené“ vefiejnosti vze‰la pfie-
kvapivû vût‰ina námi zaznamenan˘ch fyzic-
k˘ch útokÛ proti osobám. 

Zásadní úlohu v utváfiení „mainstreamové-
ho“ postoje sehrávají média. V̆ bûr informa-
cí a zpÛsob, jak˘m (ne)informují, de facto
utváfiejí postoje ãeské vefiejnosti. Z tohoto
hlediska vnímáme i letos jako nepfiijatelné
nûkteré ãlánky v komunistick˘ch Haló novi-
nách. 

Svou zodpovûdnost by si mûly uvûdomit
iznámé osobnosti apolitici, ktefií se ãasto dopus-
tí nevhodn˘ch poznámek. Nepfiijatelná je baga-
telizace pojmu holocaust (viz poslanec Karas).

Kontakty
FPAsbírá informace o antisemitismu z celé

âR. Proto budeme velice rádi, kdyÏ nás
o jakémkoli antisemitském projevu budete
informovat.

Fórum proti antisemitismu, Maiselova 18, 110 01

Praha 1, Tel.: 224 800 812, Fax: 222 318 664

Email: fpa@ziplip.com 

z obcí
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jjiiÏÏ 55.. rrooããnnííkk TT˘̆ddnnee ÏÏiiddoovvsskkéé kkuullttuurryy
Program bude nadmíru bohat˘. Akcí bude hned nûkolik:

koncerty, divadelní pfiedstavení, promítání star‰ích ãesk˘ch
filmÛ s Ïidovskou tematikou, pfiedná‰ky, vyhodnocení
v˘tvarné soutûÏe, v˘stavy. V‰e se uskuteãní ve starobylé
renesanãní ·achovû synagoze, zámku, námûstí Dr. Edvarda
Bene‰e, mûstské galerii a v kinû Svût. 

Jist˘m magnetem festivalu bude uvedení svûtové premiéry
dramatizace románu Maxe Habeho Mise v podání pfiedních
hercÛ praÏsk˘ch divadel Bohumila ·varce, Rudolfa Jelínka, Gabriela Filippi a dal‰ích. 

Z dal‰ích v˘znamn˘ch osobností zavítá na festival svûtoznám˘ spisovatel Arno‰t Lustig, se
kter˘m bude beseda a autogramiáda. Spolu s ním pfiijede i spisovatel a literární kritik PhDr.
Franti‰ek Cinger. 

V pátek veãer jiÏ tradiãnû probûhne koncert pfii svíãkách, tentokrát v podání paní Hany
Frejkové a kytaristy Michala Hromka 

Vyvrcholením celé akce bude sobota 6. srpna, kdy od 18 hodin na zámeckém nádvofií
probûhne pfiehlídka klezmerov˘ch kapel a ochutnávka v˘robkÛ firmy Rudolf Jelínek. Ta
bude probíhat jiÏ v odpoledních hodinách v prostorách ·achovy synagogy. 

Podrobn˘ program naleznete na na‰ich webov˘ch stránkách www.olam.cz/festival. 
Vstup na v‰echny akce festivalu vãetnû kina Svût je voln˘.

HAKOACH

V prÛbûhu prázdnin budeme hrát bridÏ kaÏdé pondûlí od 18 hodin, poãínaje 11. ãervencem
v Jáchymovû 3. Zájemci hlaste se pfiedem Zo‰e Vyoralové, buì na tel. 602 703 653 nebo na
zosa@email.cz. 
Dále i v prÛbûhu prázdnin chodíme kaÏd˘ ãtvrtek hrát od 17.30 hod. volejbal na LibeÀsk˘
Meteor. Pokud by nûkdo chtûl posílit na‰e dovolen˘mi profiídlé fiady, bude vítán. Informace
u mne na tel. 602 316 943, nebo na hakoach@email.cz. 
Stejnû rádi jiÏ uvítáme Va‰e pfiihlá‰ky na Sportovní hry v Olomouci od 9. do 11. záfií 2005,
opût nejlépe mailem na na‰i adresu hakoach@email.cz. 

P¤IPOMÍNÁME, ÎE DO KONCE âERVENCE MÒÎETE ZASÍLAT
DÁRCOVSKÉ SMS NA PODPORU PROJEKTU NADAâNÍHO FONDU
OBùTEM HOLOCAUSTU
Dejte ‰anci tûm, ktefií ji nemûli - pomozte lidem, ktefií pfieÏili holocaust, po‰lete SMS ve
tvaru DMS HOLOCAUST na telefonní ãíslo 87777 v dobû mezi 1. kvûtnem a 31. ãer-
vencem 2005. Cena SMS je 30 Kã plus DPH. NFOH obdrÏí 27,03 Kã.

Více informací najdete na www.fondholocaust.cz

Dokonãení ãlánku ze strany 2.

O na‰em uãiteli MojÏí‰ovi, blahé pamûti,
je psáno: ,Ten, kter˘ je po pravici MojÏí‰o-
vû, vedl svou proslavenou paÏí‘ (Iz 63,12).
On také pûl bûhem faraónovy poráÏky:
,...tvá pravice, Hospodine, drtí nepfiítele‘
(Ex 15,6). Kromû toho je v Písmu mnoho
míst, kde prorok hovofií o sobû ve tfietí
osobû. Napfiíklad: ,Hospodin tedy poslal
Jerubaala, Bedána, Jiftácha a Samuela...‘
(1S 12,11) nebo: ,Tu fiekl Lámech sv˘m
Ïenám...posly‰te mÛj hlas, Ïeny Lámecho-
vy...‘ (Gn 4,23). Stejn˘m zpÛsobem, ve
tfietí osobû, hovofií ná‰ uãitel MojÏí‰ v Tófie.
Zde tak David pí‰e z nutnosti, jak jsem jiÏ
dfiíve fiekl. Vûzte, Ïe Îalmy byly napsány
pod BoÏí inspirací. Hovofií o Davidovi

a jeho synovi, kter˘ usedne na jeho trÛn,
o mesiá‰ovi. To, co se pouze zãásti splnilo
za dnÛ Davidovy vlády, se zcela naplní za
vlády mesiá‰ovy. Hospodin svou pravicí
pomáhal Davidovi, kter˘ tak pfiemohl své
nepfiátele. On bude také pomáhat mesiá‰o-
vi, dokud mu nepoloÏí v‰echny národy za
podnoÏí k nohám (Î 110,1), neboÈ ony jsou
jeho nepfiátelé, ony ho zotroãují, odmítají
jeho pfiíchod a vládu. Nûkteré z nich (kfies-
Èanské národy) si vytvofiily pro sebe druhé-
ho mesiá‰e. Tento Îalm byl urãen pro chrá-
mov˘ zpûv v Davidovû epo‰e a je pfiedur-
ãen i pro epochu jeho syna (potomka),
mesiá‰e. V Îalmu se hovofií o Davidovû
trÛnu a jeho království.“

◗Pfieklad a poznámky: Rabín Daniel Mayer
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Evropa po druhé svûtové válce ve fotogra-
fii je téma ojedinûlé v˘stavy, kterou ve Velké
synagoze v Plzni pfiipravilo obãanské sdruÏe-
ní PRO PHOTO.  Jeho kurátofii shromáÏdili
dvû stû ãernobíl˘ch snímkÛ ukazujících drs-

nou pováleãnou realitu, v‰ední situace,
ve kter˘ch se lidé ocitali v prvních mírov˘ch
dnech, t˘dnech a mûsících. Koncepce a v˘bûr
snímkÛ je kolektivním dílem Radovana
Kodery, Pfiemysla ¤epy a Petra Kurka.

S v˘jimkou fotografií
Jindfiicha Marka byly
v‰echny ostatní novû
n a z v û t ‰ o v á n y
a v âechách jsou vystave-
ny ve své premiéfie.
V˘stava potrvá do 31.
srpna 2005.

Pfied dvûma lety pfie-
kvapilo sdruÏení PRO
PHOTO znamenitou
v˘stavou snímkÛ známé
cestovatelské dvojice
Hanzelky a Zikmunda.
Ta se stala sv˘m zpÛso-
bem fotografickou udá-
lostí roku a právem
vzbudila zaslouÏen˘
ohlas. V̆ stava, o které
nyní pfiiná‰íme informa-
ci, má v‰echny pfiedpo-
klady, aby vzbudila
zájem nejen ctitelÛ dobré
fotografie, ale i v‰ech
tûch, ktefií tuto dobu

pamatují nebo se s ní seznamovali jen zpro-
stfiedkovanû  z vyprávûní rodiãÛ ãi uãitelÛ.

Expozice je sestavena z prací dvou ães-
k˘ch, jednoho slovenského a dvaadvaceti
nûmeck˘ch fotografÛ, coÏ dává v˘stavní
koncepci dostateãnou vypovídací ‰ífii, aniÏ
by utrpûla její obsahová vyváÏenost. Na co
tedy mÛÏeme b˘t zvûdavi ?

Z pozÛstalosti fotoreportéra Jindfiicha
MARKA bylo vybráno padesát snímkÛ,
které autor ulovil na sv˘ch toulkách pová-
leãnou Evropou. Mimo snímkÛ z âesko-
slovenska jsou zde i zábûry z Nûmecka,
Anglie, Polska a Maìarska. Slovensk˘
fotograf Viliam MALÍK zase peãlivû
dokumentoval následky bombardování
Bratislavy. Dal‰ím pfiedstaven˘m autorem
je plzeÀsk˘ rodák Vladislav VÍTEK, kter˘
také mapuje ‰kody zpÛsobené bombami,
ale pfiiná‰í i unikátní fotografie, jak ame-
riãtí vojáci vû‰í z pontonového mostu
bustu Adolfa Hitlera...

Nejvíce fotografií – pfies polovinu celé-
ho souboru – pochází z Nûmecka, kde
autofii v˘stavy oslovili obrazov˘ archiv
Nadace pruského kulturního dûdictví v
Berlínû a vybrali dvaadvacet autorÛ, ktefií
snímali konec druhé svûtové války a první
mûsíce a roky poté. Pfiipomeneme si, s ãím
se muselo pot˘kat obyvatelstvo rozbom-
bardovan˘ch DráÏìan, Münsteru ãi Berlí-
na, jsme svûdky odklizovacích prací,
zaji‰Èování základních Ïivotních potfieb
i poãátkÛ nové industrializace. Nejmlad‰í
fotografie souboru pochází z roku 1954
a ukazuje opakovanou demolici kupole
¤í‰ského snûmu v Berlínû. V˘stava nechce
suplovat historické publikace, popisky
jsou jednoduché, ve‰keré informace naãer-
pá vnímav˘ divák ze syrov˘ch snímkÛ
pln˘ch trosek, bídy a hladu. Je zde mnoho
zoufalství, ale nalezneme tu i odhodlání
vyrovnat se s hnûdou minulostí a zaãít
nov˘ Ïivot.

To, Ïe snímky vidíme v obnovené budovû
plzeÀské synagogy, je sv˘m zpÛsobem na
v˘sost symbolické. Zlo bylo vym˘ceno
a potrestáno, úãet pfiedloÏen˘ poraÏen˘m byl
stra‰n˘.      

◗Text: Milan Kalina

ãervenec/srpen 2005

VâERA BYLA VÁLKA
âernobílá svûdectví o pováleãné bídû
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVùZDOU
Maìarského Ïidovského autora IMRE

KERTÉSZE pro svût objevila vlastnû
aÏ Nobelova cena udûlená roku 2002.
Tenhle budape‰Èsk˘ rodák (1929) pfieÏil
Osvûtim i Buchenwald a záhy si zvolil
svobodné povolání spisovatele. Psal pro
divadlo i muzikál, pfiekládal z nûmãiny,
mj. Freuda a Nietzscheho. První román,
kter˘ se stal brzy slavn˘m a zafiadil
autora do „váÏné“ literatury, vy‰el po
ideologicky motivovan˘ch problémech
aÏ roku 1975. Druh˘m v pofiadí byl
v roce 1988 román FIASKO, kter˘ se nyní dostává ke ãtenáfiÛm
v pfiekladu Katefiiny Po‰ové (Academia), a to jako tfietí z jeho dûl.

O Kertészovi se fiíká, Ïe je autorem jediného tématu – holocau-
stu. I na 350 stranách téhle knihy se k nûmu vrací. Jeho hlavní
hrdina Star˘, spisovatel s malou sebedÛvûrou, kter˘ mûl odmala
pocit, Ïe je pro své rodiãe jen pfiítûÏí, pfieÏil Osvûtim a teì pí‰e
román. A zaãal nejspí‰ psát jen proto, „aby se pomstil svûtu“...
V postavû Starého cítíme nepfiíli‰ skr˘vané autobiografické
prvky, druhou klíãovou postavou je redaktor Köves. Román má
v‰ak sloÏitou strukturu a nûkolik vyprávûcích rovin. Postavy jsou
vÏdy ponûkud zvlá‰tní, traumatizované minulostí i pfiítomností,
vlastnû tak trochu kafkovské. Smyslem románu je pak filozofic-
k˘ pohled na dobro a zlo jako souãást na‰eho Ïivotního obzoru.
Nároãná literatura, která pfiiná‰í velk˘ ãtenáfisk˘ záÏitek.

PEVNOST MÉHO MLÁDÍ JANY RENÉE FRIESOVÉ

(vydalo Nakl. Jaroslavy Poberové) vy‰la jiÏ ve druhém, uprave-
ném vydání. Jde o vzpomínkovû ladûn˘ text, kter˘ v‰ak není
pfiesnou autobiografií, autorce jde o umûlecké ztvárnûní Ïivotních
pfiíbûhÛ, emotivnû i faktograficky dokumentujících pronásledo-
vání ÎidÛ. „JiÏ se se mnou nest˘ká Ïádná kamarádka“, pí‰e si
v deníãku v roce 1942 patnáctiletá dívka. A kdyÏ se vrací po
osvobození z Terezína, poznamenává si:
„Nikde nikdo, kromû maminky a mne.“

Rodiãe mladé dívce nikdy nefiekli, Ïe je
Îidovka. Renée zprvu proÏívá ‰Èastné
dûtství u dûdy a babiãky v Mnichovû
Hradi‰ti, v protektorátu se stûhuje za
rodiãi do Josefova, kter˘ je paradoxnû
tolik podobn˘ Terezínu. Prarodiãe ji
vychovali jako katoliãku, dûda totiÏ
Ïidovsk˘ pÛvod nemûl, a teprve kdyÏ se
zaãaly uplatÀovat norimberské zákony,
se dozvídá o svém skuteãném pÛvodu.
Od sv˘ch patnácti do osmnácti let je
zavfiená v terezínském ghettu. I tam se v‰ak dají navázat pfiátel-
ství, proÏít drobné radosti a lásky... Kniha je pfies v‰echny smut-
né osudy, které zachycuje, plná Ïivotního optimismu.

Legenda o golemovi fascinuje nejen ãtenáfie, ale i spisovatele,
ktefií se k ní neustále vracejí. INA ROTT (donedávna známá
jako Inna Mirovská, posléze Rottová) i pfies svÛj rusk˘ pÛvod

pí‰e v˘bornou ãe‰tinou a má na svém kontû uÏ pfies dvacet knih.
V jejím pfiíbûhu GOLEM PROCHÁZÍ PRAHOU pfiemlouvá
Mordechaj Maisel svého pfiítele rabiho Löwa, aby stvofiil gole-
ma, kter˘ by Îidy, ktefií nesmûli mít zbranû, chránil. Rabi pak
v noci se dvûma pomocníky na bfiehu fieky Vltavy opravdu stvo-
fií z dovezené hlíny golema, k ãemuÏ dojde v polovinû devade-
sátistránkové novely. Golem pak chrání brány praÏského ghetta
a mimo jiné také zachrání kÛÏi astronomovi Giordanu Brunovi.
Pak náhle zaãne jednat samostat-
nû, aby zachránil lidsk˘ Ïivot...
Dokonce se vzboufií a postaví se
i samotnému Maharalovi, kter˘ ho
proto chtû nechtû musí zniãit.
Novela má tajuplnou atmosféru
podobnou romanetÛm Jakuba
Arbese, disponuje znalostí pro-
stfiedí a je velmi ãtivá, i kdyÏ jí
pojetí legendy nedovoluje vykrou-
Ïit plastiãtûj‰í psychologii postav.
Knihu se skvûl˘mi obrázky Tomá-
‰e ¤ízka vydal Baset, a to hned
v nûkolika jazykov˘ch mutacích,
aby si i cizinci nav‰tûvující Prahu
mohli pfieãíst novou verzi gole-
movského pfiíbûhu. 

Nakladatelství Ale‰e Fuchse Faun vydalo kníÏku nevelkou roz-
sahem, ale dÛleÏitou v˘znamem. Dva V˘chodoãe‰i, lékafi
RUDOLF KLEN a regionální politik PETR NARWA, pfiiná-
‰ejí v publikaci s názvem VRYTÉ DO PAMùTI (SHRO-

MAÎDI·Tù) pfiehled v‰ech míst v âeské republice vãetnû
Sudet, odkud byli v letech 1942 a 1943 deportováni Îidé do kon-
centraãních táborÛ. Prof. MUDr. Rudolf Klen na vlastní kÛÏi
poznal Terezín, Osvûtim
a Dachau, které se ‰tûstím pfieÏil,
Petr Narwa je pfiíslu‰níkem mlad‰í
generace, ale jeho otec, pocházejí-
cí z polské Ïidovské rodiny, pro‰el
polsk˘mi ghetty i koncentráky
a pfieÏil pochod smrti. Publikace je
sestavena z faktÛ – ãísla transpor-
tÛ, kolik lidí bylo z daného shro-
maÏdi‰tû odvleãeno, kolik válku
pfieÏilo, je-li na b˘valém shromaÏ-
di‰ti pamûtní deska, pak její text...
Napfiíklad z Prahy ‰lo do transpor-
tÛ 45641 osob, z nich pfieÏilo 7540
osob, ale tfieba v âesk˘ch Budûjo-
vicích pfieÏilo jen 3,5 % odvleãe-
n˘ch. V pfiíloze je také ãtrnáct fotografií míst, o kter˘ch se v kníÏ-
ce pí‰e – ‰koda jen, Ïe ilustraãní materiál není bohat‰í.

◗Lubor Falteisek
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Reformní judaismus se pÛvodnû
v Maìarsku zval neologick˘m jen
neoficiálnû. Vût‰inou si maìar‰tí osví-
cenci fiíkali kongresionalisté. A to
podle kongresÛ z let 1868 a 1869, kde
jasnû poãetnû zvítûzili nad ortodoxní-
mi. Polovina ortodoxních uraÏenû
a demonstrativnû opustila sál kongresu
a od mûstsk˘ch maìarsk˘ch ÎidÛ se
ortodoxní oddûlili.

Mûli bychom si fiíci, Ïe z celého poãtu
maìarsk˘ch obchodníkÛ pfied 1. svûto-
vou válkou, bylo 60% ÎidÛ. Nezávis-
l˘ch fiemeslníkÛ bylo 13% ÎidÛ, vlast-
níkÛ stfiedních a velk˘ch nemovitostí
13% ÎidÛ. Mezi právníky a kontrakto-
ry bylo 45% ÎidÛ, spisovatelÛ 26%,
lékafiÛ 49% a Ïidovsk˘ch ÏurnalistÛ
42%. Uãinûná pastva pro antisemity.
Îidé byli velmi hojnû zastoupeni ve
v‰ech dÛleÏit˘ch a moderních odvût-
vích. Roku 1859 se Îidé doãkali uzná-
ní svého náboÏenství státem. Katolická
církev protestovala, ale nebylo jí to nic
platné. Na poãátku 20. stol. nová anti-
semitská strana – Katolická lidová stra-
na, vinila Îidy z liberalismu, socialis-
mu a internacionalismu. Nejvût‰í odez-
vu mûli tyto antisemitské tendence
mezi Slováky, a to i proto, Ïe se Îidé
ztotoÏÀovali s Maìary.

Maìar‰tí Îidé se dûlí do tfií skupin:
Îidé Horních zemí (sever, západ), pfie-
váÏnû morav‰tí Îidé mluvící nûmecky,
ãi tajã, dále Îidé Dolních zemí (seve-
ro–v˘chod, v˘chod), haliãané mluvící
jidi‰ a nakonec Îidé z centrálních
oblastí mluvící maìarsky.

Nejvût‰í poãet se hlásil k maìarské
národnosti a k moderním smûrÛm
judaismu. Ortodoxie se ‰ífiila v‰ude
tam, kde mûl vliv rabi Mo‰e Sofer síd-
lící v PoÏoni, ãili Bratislavû.

Rabi Aron Chorin
Okolo roku 1830 se prosazuje Haska-

la, jejímiÏ hlavními mluvãími byli rabi
Aron Chorin a Leopold Loew. Aron

Chorin se r. 1766 narodil v Hranicích
na Moravû. Vystudoval v Praze u rabi
Jecheskela Landaua (Noda Bi-Jehuda),
pozdûji studoval filozofii i kabalu.
Roku 1803 vydal v Praze knihu Emek
ha-‰ave, kde se staví proti zvykÛm,
které nemají pÛvod v judaismu. Ve
sv˘ch reformách vycházel striktnû
z Talmudu, coÏ vyvolalo boufii mezi
ultraortodoxními. Mordechai Banet
z Mikulova psal komunitû v Aradu, kde
byl Chorin rabínem, aby spálili v˘tisky
Chorinovy knihy. Chorin byl pfiedvolán
pfied bejt din, kter˘ rozhodl o spálení
Chorinovy knihy a poÏadoval písemné
odvrácení se od Chorinova díla.

Chorin pfiedal celou záleÏitost vládû,
která verdikt zru‰ila. BoÏe, jak trapné.
Pofiád brbláme nad stfiedovûk˘mi kato-
lick˘mi barbary, ktefií pálili v‰e, co
povaÏovali za herezi, nad otfiesn˘m
pálením knih luterány, nacisty a komu-
nisty, ale i na‰e autority jsou stejnû trap-
né. Je‰tû, Ïe vût‰ina ÎidÛ nebere ty vele-
dÛleÏité bejt diny zas tak moc váÏnû.

Chorin ve své synagoze zru‰il modlit-
bu Kol nidre – inu, nebyl sám. Tato
modlitba byla solí v oãích mnoh˘ch
rabínÛ ortodoxie i osvícenectví. Na‰tûs-
tí se postupem ãasu do synagog vrátila.

Rabi Chorin zmûnil texty nûkter˘ch
modliteb a dovolil modlit se s nepo-
krytou hlavou. V té dobû mûla spousta
ortodoxních synagog varhany. Hrálo
se na nû buì ve v‰ední den nebo
i o ‰abatu do Lecha dodí. Chorin povo-
lil hrát na varhany po celou dobu ‰aba-
tu. Pozdûji známe krásné Kol nidre
právû s doprovodem varhan ãi harmo-
nia. Pro mne nezapomenuteln˘ kantor
dr. Blum nahrál desku kantorálního
zpûvu za doprovodu varhan. Pan dr.
Blum vedl Jubilejní synagogu v praÏ-
ské Jeruzalemské ulici, která byla
pÛvodnû reformní neologick˘m zpÛ-
sobem. ·lo to bájeãnû. âe‰tí reformní
19. stol. a maìar‰tí neologiãtí, jakoby
si byli bratranci. Po smrti dr. Bluma je

Jubilejní nûjak rádoby ortodoxní. 
Ale vraÈme se k rabi Chorinovi. Byl

vá‰niv˘m podpÛrcem vzdûlávání
ÎidÛ, psal nûmecky a hebrejsky.

Rabi Leopold Loew
A co Leopold Loew? Narodil se 

r. 1811 na Moravû v âerné hofie, poto-
mek praÏského MaHaRaLa, rabiho
Jehudy Löwa ben Bezalela. Leopold
studoval na moravsk˘ch je‰ivách, byl
skvûl˘ muzikant a pfiekladatel z fran-
couz‰tiny, ital‰tiny, latiny, fieãtiny
a hebrej‰tiny. Z nûmãiny napfi. pfieloÏil
do hebrej‰tiny Schillera.

Smichu (rabínská ordinace) dostal
od rabínÛ Jehudy Rappaporta, Arona
Chorina a Lowa Schwaba. R. 1840 se
stal rabínem v Nagykanizsa a od r.
1844 kázal v˘hradnû v maìar‰tinû.
V roce 1846 se stal rabínem v Papû,
kde byl neustále atakován ortodoxní-
mi, ktefií proti nûmu fale‰nû svûdãili
v‰elijaké nesmysly, jako Ïe vystudoval
u protestantÛ, Ïe je nevûfiící atd.

Bûhem maìarské revoluce
(1848–1849) byl polním rabínem
revoluãní armády. Tfii mûsíce za to
strávil ve vûzení. Od r. 1850 aÏ do své
smrti v roce 1875 rabínoval v Szege-
du. Byl prvním maìarsk˘m reformním
rabínem a také prvním, kdo doporuãil
pfieloÏit Bibli do maìar‰tiny pro Îidy.
Pfiedná‰el na maìarské Akademii vûd.

Maìarská reforma, která si fiíká
neologie byla, jak vidíte, ãeského
(Moravané prominou) pÛvodu.
BohuÏel, bûhem ãasu v Budape‰ti
zkostnatûla a její autority se podivnû,
aÏ nepfiátelsky staví k dne‰nímu
reformnímu judaismu. Napfiíklad
budape‰Èská reformní kongregace
nemÛÏe b˘t ãlenem maìarské obdo-
by na‰í federace. O hrÛzo, vÏdyÈ ji
vede rabínka! Ajvajvaj, blbost stále
svûtem vládne. Îe ale netu‰íte, kdo
se tû‰í podpofie místních „moud-
r˘ch“? No pfieci Chabad!

◗ Sylvie Wittmannová

Neologové ãili kongresionalisté 9. ãást

CHASIDISMUS, HASKALA, REFORMA
Seriál o my‰lenkov˘ch proudech, které 

formovaly souãasn˘ obraz judaismu
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