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Krátce
KdyÏ gestapo 17. listopadu 1939
zat˘kalo ve vysoko‰kolsk˘ch kolejích, byly jejich obûti jen o málo
star‰í, neÏ jsou dnes na‰i gymnazisté. Mají si o ãem povídat?
Milan Kalina
Peretz Béda Mayer a Fritz Haendel
patﬁí k celé ﬁadû umûlcÛ, k nimÏ se
ãeská kultura bohuÏel nehlásí,
aãkoliv se v této zemi narodili...
Michal Andûl
V roce, kdy si cel˘ civilizovan˘ svût
pﬁipomíná 60. v˘roãí konce 2. svûtové války a osvobození koncentraãních táborÛ, symbolÛ brutální
nelidskosti a utrpení holokaustu,
se v âeské republice beztrestnû
konalo jiÏ témûﬁ 10 koncertÛ pravicov˘ch extrémistÛ.
Fórum proti antisemitismu
Nadaãní Fond Obûtem Holocaustu
financuje i ústavní péãi a psychologickou pomoc lidem s posttraumatick˘m syndromem. JiÏ mnoho let
ukazují zahraniãní v˘zkumy, Ïe
traumatická zku‰enost holocaustu
zásadnû a trvale naru‰uje psychické zdraví nejen tûch, kteﬁí osobnû
persekuci proÏili, ale pﬁená‰í se i na
jejich rodiny, potomky.
Jarmila Neumannová

LODNÍ LÍSTEK DO RÁJE...
Devadesátilet˘ malíﬁ Béda Mayer
se sv˘m obrazem z roku 1946
„Autoportrét s maskou“
(olej na dﬁevû, 38 x 49,5 cm)
ãtûte na stranû 11

NACHMANIDOVA DISPUTACE

ãást 5.

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 uãitelÛ byl napﬁíklad rabi Jehuda ben Jakar. Nachmanides byl vynikajícím talmudistou,
biblick˘m exegetou, filozofem, astronomem, básníkem a lékaﬁem.
54. ¤ekl
jsem: „Bûda
tomu, kdo se
nestydí!
VÏdyÈ nic
takového
JeÏí‰ neudûlal. Nevzkﬁísil mrtvé od Adama do dne‰ních
dnÛ a také neuãinil nic tomu podobného.
Mimo jiné, tato agada svûdãí o tom, Ïe
mesiá‰ je ãlovûkem, ne Bohem a nemÛÏe
sám kﬁísit (mrtvé). Utrpení, které pﬁijal, pﬁijal proto, Ïe se se velmi opoÏìuje s pﬁíchodem. Vidí svÛj národ ve vyhnanství a není
s to mu pomoci. Vidí, jak se klanûjí lÏibohÛm a jak ti, kteﬁí hanobí Boha si utvoﬁili
druhého mesiá‰e a uctívají ho.“
55. On (Pablo) zaãal opût hovoﬁit: „ Daniel pí‰e: ,sedmdesát sedmiletí (490 let) je stanoveno tvému lidu a tvému svatému mûstu,
neÏ bude skoncováno s nevûrností, neÏ
budou zapeãetûny hﬁíchy, neÏ dojde ke
zpro‰tûní viny, k uvedení vûãné spravedlnosti, k zapeãetûní vidûní a proroctví,
k pomazání svatynû svat˘ch‘ (Da 9, 24).
Sedmdesát sedmiletí – to je 420 existence
Druhého Chrámu a 70 let babylónského
zajetí. Svatynû svat˘ch – to je JeÏí‰.“
56. ¤ekl jsem mu: „VÏdyÈ JeÏí‰ Ïil o tﬁicet
sedmiletí (210 let) dﬁíve pﬁed touto dobou,
jak o tom svûdãí na‰e letopisy, které jsou
pravdivé, neboÈ jsou podloÏeny svûdectvím
jeho (JeÏí‰ov˘ch) souãasníkÛ, kteﬁí jej znali.
Dokonce i podle va‰ich v˘poãtÛ Ïil JeÏí‰
o více neÏ deset sedmiletí dﬁíve.“
57. On odvûtil: „Hle, mám zde ver‰
v nûmÏ se pí‰e: ,Vûz a pochop! Od vyjití
slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma
aÏ k pomazanému vévodovi uplyne sedm
sedmiletí. Za ‰edesát dvû sedmiletí bude
opût vybudováno prostranství a pﬁíkop‘ (Da
9, 25). Pomazan˘ vévoda, to je JeÏí‰.“
58. ¤ekl jsem: „ To je v‰eobecnû známá
nepravda. VÏdyÈ Písmo rozdûluje v˘‰e
upomenut˘ch sedmdesát sedmiletí a vydûluje sedm sedmiletí do pﬁíchodu pomazaného vévody, poté ‰edesát dvû sedmiletí do
vybudování ulic a hradeb a poté je‰tû jedno
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sedmiletí, kdy pomazan˘ upevní pro mnohé
Zákon. Celkem dostaneme sedmdesát
sedmiletí (490 let). Av‰ak JeÏí‰, kterého ty
naz˘vá‰ pomazan˘m vévodou, se neobjevil
po uplynutí sedmi sedmiletí, ale aÏ po uplynutí více neÏ ‰edesáti sedmiletí (po více neÏ
420 letech), dle tv˘ch v˘poãtÛ. Zkus mi
vysvûtlit celou tuto pasáÏ tak, jak ji ty chápe‰ a já ti poté odpovím. VÏdyÏ ty nejsi
schopen ji objasnit... Neost˘chá‰ se v‰ak
hovoﬁit o vûcech, o kter˘ch nemá‰ ponûtí. Já
ti v‰ak ﬁíkám, Ïe pomazan˘ vévoda je Zerubábel, kter˘ pﬁi‰el po uplynutí sedmi sedmiletí, tak jak se praví v Písmu.“ (Pozn. Roku
586 pﬁ.o.l. byl zboﬁen I. Chrám a po 49
letech pﬁi‰la první skupina Ïidovsk˘ch
navrátilcÛ z Babylónie do Judska pod vedením Zerubábela, tj. v letech 537/6 pﬁ.o.l.)
59. On ﬁekl: „Jak to, Ïe se naz˘vá pomazan˘m?“
60. ¤ekl jsem: „I K˘ros je naz˘ván pomazan˘m (viz Iz 45, 1). O Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi je psáno: „Nesahejte na mé
pomazané...“ (Î 105, 15). Proto je o nûm
psáno „vévoda“ a ne král, neboÈ jeho království se nepovznese, ale jeho národ ho bude
povzná‰et a vychvalovat: ,KníÏata národÛ se
shromáÏdila, jsou lidem Abrahamova Boha‘
(Î 47, 10). Mohu ti ihned vysvûtlit tuto
pasáÏ, jestli ty a tvoji pﬁátelé budete ochotni
naslouchat a tvá mysl bude naladûna
k pochopení. Tvrdím zde, pﬁed tváﬁí krále,
na‰eho panovníka, a pﬁed tváﬁí v‰eho lidu, Ïe
v dané pasáÏi a v Danielov˘ch slovech
vÛbec, kromû konce jeho knihy, není nikde
uvedena doba pﬁíchodu mesiá‰e. Vypl˘vá to
jasnû z Písma a v‰eho, co bylo proneseno
k Danielovi ve vidûní a zaznamenáno v této
a dal‰ích kapitolách. VÏdyÈ on se stále modlí
za to, aby se dovûdûl dobu pﬁíchodu mesiá‰e. Nakonec mu byla odhalena doba jeho
pﬁíchodu v uvedeném ver‰i: ,Od doby, kdy
bude odstranûna kaÏdodenní obûÈ a vztyãena
ohyzdná modla pusto‰itele, uplyne tisíc dvû
stû devadesát dní‘ (Da 12, 11). Nyní v‰em
vysvûtlím smysl tohoto ver‰e, i kdyÏ se to
bude zdát nepﬁijatelné pro zde pﬁítomné
Îidy. (Pozn. Podle Ïid. tradice byl II. Chrám

zboﬁen ¤ímany r. 68 o.l. K tomuto datu pﬁipoãteme 1290 let a dostaneme r. 1358. Pﬁíchod Mesiá‰e je tedy podle Rambana moÏn˘
teprve za 95 let po konání disputace). Daniel ﬁíká, Ïe od doby, kdy bude odstranûna
kaÏdodenní obûÈ aÏ do doby, kdy bude vztyãena ohyzdná modla, která byla pﬁíãínou
pﬁeru‰ení kaÏdodenní obûti, t.j. ¤ímané,
kteﬁí zboﬁili Chrám, uplyne 1290 let. ProtoÏe dny zde znamenají roky, tak jak je psáno:
,... má právo jej vyplatit do roka dní od prodeje‘ (Lv. 25, 29). ,Bude‰ dbát na toto naﬁízení ve stanoven˘ ãas, rok co rok‘ (Ex 13,
10). ,AÈ s námi dívka je‰tû nûjak˘ ãas zÛstane, alespoÀ deset dní‘ (Gn 24, 55). (Pozn.
Ra‰i hovoﬁí o deseti mûsících). Poté Daniel
praví: ,Blaze tomu, kdo se v dÛvûﬁe doãká
tisíce tﬁí set tﬁiceti pûti dnÛ‘ (Da 12, 12). To
znamená je‰tû 45 let. Vûc se má takto: Nejdﬁíve pﬁijde mesiá‰ a vydá ,ohyzdnou
modlu‘ – v‰echny klanûjicí se lÏibohu na
zpusto‰ení. Poté shromáÏdí v‰echny
vyhnance Izraele v pou‰ti národÛ (viz Ez 20,
35) a jak je psáno: ,Proto ji pﬁemluvím,
uvedu ji na pou‰È, budu jí promlouvat
k srdci‘ (Oz 2, 16). On pﬁivede Izrael k jeho
zemi, jak to udûlal ná‰ uãitel MojÏí‰, ná‰
první osvoboditel. Uplyne je‰tû 45 let, a poté
Izrael spoãine ve své zemi a zaraduje se
v Bohu V‰emohoucím a ve svém králi Davidovi. ·Èastn˘ ten, kdo oãekává a doÏije se
onûch blaÏen˘ch let. Hle, od zboﬁení Chrámu uplynulo 1195 let. Tedy do oné doby,
o které hovoﬁil Daniel, chybí je‰tû 95 let.
Doufáme, Ïe spasitel pﬁijde dﬁíve. Toto je
správn˘ a pﬁijateln˘ v˘klad a ãlovûku se
chce v nûj vûﬁit.“
61. Bratr Pablo odvûtil: „Îidov‰tí uãenci
tu praví v agadû: „Co jsou ony zb˘vající
dny? To je ãtyﬁicet pût dní bûhem nichÏ
bude osvoboditel skryt. Podobnû jako dﬁíve
první osvoboditel MojÏí‰, kter˘ se objevil
a byl skryt pﬁed nimi, tak i poslední osvoboditel se objeví a bude pﬁed nimi skryt.
JestliÏe uãenci uvedli den, tak se jedná
o dny v pravém slova smyslu a ne o roky.
◗ Pﬁeklad a poznámky: Rabín Daniel Mayer

kvûten/ãerven 2005

HABEMUS PAPAM
Nûmecká dÛkladnost na Petrském stolci
Do sixtinské kaple ve‰el jako jeden ze 115 kardinálÛ. Nûkolik minut pﬁed ‰estou hodinou veãerní, devatenáctého dubna, oznamuje prouÏek bílého d˘mu celému svûtu, Ïe katolická církev má opût svého nejvy‰‰ího pozemského past˘ﬁe. Dle tradiãního protokolu se kardinál Sodano táÏe zvoleného muÏe zda svÛj úﬁad pﬁijímá. Je
tomu tak a od této chvíle se z kardinála Josepha Ratzingera stal papeÏ Benedikt XVI.
Charismatická postava zemﬁelého papeÏe
Jana Pavla II. byla natolik v˘razná, Ïe jeho
nástupce bude nutnû se sv˘m pﬁedchÛdcem
porovnáván a hodnocen na pozadí pﬁedchozího - mimoﬁádnû dlouhého - pontifikátu.
Jan Pavel II. dokázal oslovit nejen katolíky
na celém svûtû, ale byl respektován i jin˘mi
církvemi a cel˘m ‰irok˘m mezinárodním
spoleãenstvím. O jeho mimoﬁádném postavení svûdãí i hlasy poÏadující ve Vatikánu
jeho rychlé svatoﬁeãení.
V‰ichni si kladou otázku, co od nového
papeÏe Benedikta XVI. mÛÏeme oãekávat.
Je nutné ﬁíci, Ïe zvony petrské katedrály,
oznamující volbu nového papeÏe, nezvûstovaly pﬁíchod Ïádného revolucionáﬁe. Nov˘
„‰éf“ je muÏ vynikajících odborn˘ch kvalit,
je to pﬁedev‰ím pﬁední ‰piãkov˘ vûdec, teolog, jehoÏ publikace jsou v odborn˘ch kruzích vysoko cenûny.
Byl prefektem Kongregace pro nauku
víry a jedním z nejbliÏ‰ích papeÏov˘ch spolupracovníkÛ. V této pozici je vnímán i dnes
a oãekává se, Ïe bude v ‰lépûjích Jana Pavla
II. pokraãovat. Jeho prvá vystoupení skuteãnû naznaãují, Ïe je pﬁipraven pokraãovat
v úsilí o sjednocení v‰ech kﬁesÈanÛ a vést
mezi církvemi zapoãat˘ dialog. Nic v‰ak
není tak jednoduché, jak se na prv˘ pohled
zdá. Pﬁedev‰ím nov˘ papeÏ pochází
z Bavorska - nejbohat‰í a nejvyspûlej‰í
spolkové zemû Nûmecka. Narodil se kousek od ãesk˘ch hranic, jsou mu tedy blízká
ve‰kerá trápení, kterému byly na‰e sousedské zemû v historii vystaveny. Jako mlad˘
chlapec byl krátkou dobu ãlenem Hitlerovy
mládeÏe, jako mlad˘ voják nesouhlasící
s nacismem dezertoval z Wehrmachtu.
Podobnû, jako jeho pﬁedchÛdce, poznal jiÏ
v mládí bídu totalitního systému a dovede si
váÏit svobody. S papeÏem Janem Pavlem
II.nás spojoval jeho slovansk˘ pÛvod, jeho
nesmiﬁiteln˘ boj proti komunistické tyranii,
jeho jazyk. S rodi‰tûm nového papeÏe nás
spojuje tisíciletá historie neustál˘ch vzájemn˘ch vztahÛ a spoleãného kulturního
ovlivÀování.
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KdyÏ ãesk˘ primas, kardinál Vlk, gratuloval
novému papeÏi k jeho zvolení, ﬁekl mu Benedikt XVI., Ïe se za âeskou republiku modlí.
Mohl to b˘t skuteãn˘ zájem o dobré sousedství, mohla to b˘t jen diplomatická zdvoﬁilost.
Nov˘ papeÏ je pragmatik, kter˘ problémy ﬁe‰í
a bude ﬁe‰it s nûmeckou dÛkladností a vytrvalostí. Jedním z jeho prv˘ch úkolÛ bude jistû
snaha ukonãit dlouholetá a neúspû‰ná jednání
o ãesko vatikánské smlouvû. Bylo by proto
správné a prozíravé, aby jej na‰e vláda co nejrychleji pozvala na oficiální náv‰tûvu âeské
republiky. Nejde jen o zdvoﬁilost, katolické
Bavorsko je zemí, kde Ïije nejvíce pﬁesídlencÛ
z b˘valého âeskoslovenska. Problémy, které
dosud stojí mezi ãásti pﬁesídlencÛ a jejich
b˘valou vlastí, nároky, které jedna strana vzná‰í a druhá odmítá, bolest jednûch i druh˘ch - to
je dûdictví na‰í spoleãné historie. Nov˘ papeÏ
se narodil nedaleko ãesk˘ch hranic. Tyto problémy dÛvûrnû zná a mohl by na dodnes Ïivé
rány najít v procesu vzájemného jednání
a sbliÏování oboustrannû pﬁijateln˘ balzám.
Pokud se t˘ãe bolav˘ch témat, je takﬁka
jisté, Ïe nov˘ muÏ na Petrském stolci nebude naklonûn Ïádn˘m pﬁevratn˘m zmûnám.
Hluboce citlivé vztahy kﬁesÈanÛ k ÏidÛm
a jin˘m vírám, role Ïen v církvi, postoje
k sexualitû a povaze církevní autority, sporÛm ohlednû gnose – to v‰e bude zﬁejmû
nov˘m papeÏem nazíráno konzervativním
prismatem, kter˘ byl ov‰em vlastní i jeho
pﬁedchÛdci. Heslo „Církev bojující“ musí
dostat nov˘ obsah. Svût je dnes ohroÏen tak
hroziv˘mi fenomény, jako je hlad, aids ãi
poru‰ená ekologická rovnováha. K tomu
v‰emu se pﬁidává i v‰eobecn˘ rozklad hodnot, kterému postmoderní spoleãnost neumí
dostateãnû úãinnû ãelit a následnû také hrozba globálního terorismu. Boj proti tûmto
„kvûtÛm zla“ se musí stát denní „agendou“
moderní katolické církve. Pﬁijme–li nov˘
papeÏ tyto v˘zvy za své a bude-li úkoly
svého pontifikátu vnímat obdobnû, bude
i on jednou naz˘ván velk˘m papeÏem.

Program

Bejt Simcha
KVùTEN 2005
PRAVIDELNÉ AKCE
Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek
od 18 hodin; pokud je na programu
i pﬁedná‰ka, následuje vÏdy
po skonãení bohosluÏby, od 19 hodin
âtvrtek 5. kvûtna v 19.30 hod
v Bejt Simcha
zaãíná Kurs ãantování Tóry (Torah Trope
Class) veden˘ Sarou Sapon-White, kter˘ bude
pokraãovat kaÏd˘ ãtvrtek po dobu 6 t˘dnÛ,
vÏdy od 19:30 (jen pro pﬁihlá‰ené).
Pátek 20. kvûtna v 19.00 hod
v Bejt Simcha
Povídání s Franti‰kem Bányaiem, pﬁedsedou
Îidovské obce Praha
Pátek 27. kvûtna v 19:00 hod
v Bejt Simcha
Hodinov˘ koncert a vyprávûní vynikajícího
houslisty Alexandra Shonerta
Sobota 28. kvûtna v 10.00 hod
v Bejt Simcha
Ranní bohosluÏba s rabínem R. Hoffbergem
HODINY PRO VE¤EJNOST
aÏ do odvolání
jen po pﬁedchozí domluvû
Bejt Simcha
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 251 641
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz
www.bejtsimcha.cz

◗ Milan Kalina
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SACHSENHAUSEN
trauma i nadûje
Na pozvání ministerského pﬁedsedy vlády spolkové zemû Brandenburg a Nadace brandenbursk˘ch památníkÛ
se sjely na konci dubna do Nûmecka delegace z celé Evropy, aby si spoleãnû - s místními politiky, antifa‰istick˘mi organizacemi, historick˘mi skupinami, rÛzn˘mi církvemi, ‰kolami i jednotlivci - pﬁipomnûly události
pﬁed ‰edesáti lety, kdy byli vûzni koncentraãního tábora Sachsenhausen osvobozeni. Nechybûla zde ani delegace z âech. Byli v ní nejenom ãe‰tí studenti, odvleãení po 17. listopadu 1939, ale i vûzÀové z jin˘ch KT,
zástupci odbojov˘ch organizací i skupiny mládeÏe ze dvou ãesk˘ch ‰kol.
Do Berlína dorazili spoleãnû. Usmûvavé studentské
tváﬁe z Gymnázia J.A.
Komenského v Dubí u Teplic
i serioózní pánové v tmav˘ch
oblecích, jejichÏ rodné listy
byly napsány okolo konce
první svûtové války. Co spojuje více neÏ osmdesátileté
pamûtníky se studentskou
mládeÏí? KdyÏ gestapo 17.
listopadu 1939 zat˘kalo ve
vysoko‰kolsk˘ch kolejích,
byly jejich obûti jen o nûco
málo star‰í neÏ jsou dnes
na‰i gymnazisté. Mají si o ãem povídat?
Jaké jsou rozdíly mezi generacemi? Jak
rÛznû vnímají hrÛzné skuteãnosti Ïivota
v lágrech?
Témat je mnoho a nechybí ani zamy‰lení nad posledními projevy neonacismu.
Následující názory jsou jen drobn˘m
náznakem toho, o ãem se mluvilo a diskutovalo ve skupinách i mezi jednotlivci.
Tak se na pÛdû, posvûcené krví desetitisícÛ nevinn˘ch obûtí nacistického teroru,
se‰li pamûtníci tûchto zloãinÛ s generací
jejich dûtí a vnukÛ. Trauma vzpomínek
se mísí s nadûjí vkládanou do kaÏdé nové
generace…

Martina Richterová,
prof. dûjepisu Gymnázia J.A.
Komenského v Dubí u Teplic
Pro mladou generaci jsou
váleãné reálie – heydrichiáda,
totální nasazení, koncentraãní
tábory, holocaust – tak vzdálené,
jako byly pro generaci jejich
otcÛ a dûdÛ vzdálené zprávy
o napoleonsk˘ch válkách ãi
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autentické, vlastní historie.
KdyÏ s nimi hovoﬁím, mám
pocit bezprostﬁedního kontaktu
s minul˘mi událostmi. A proto
se snaÏím k podobnému pﬁístupu vést i své studenty. To je
dÛvod, pro kter˘ tato místa
spoleãnû s pamûtníky nav‰tûvujeme, proã jsme byli v lednu
v Osvûtimi a nyní jsme zde
v Sachsenhausenu.

národním obrození. Mohou mít
studenti, i po takovém ãasovém
odstupu, k tûmto událostem
osobní vztah ?

Myslím si, Ïe u na‰ich studentÛ se
n e j e d n á
jenom o historii, ale Ïe
zde ten citov˘ vztah je.
Jejich babiãky a prababiãky je‰tû
Ïijí a mnohé
jim o té dobû
v y p r á v û l y.
Rozhodnû to
není jenom mrtvá, neosobní historie. Pro
tuto generaci to je‰tû má citov˘ kontext,
dal‰í generace to bude vnímat jiÏ jen
jako jednu z mnoh˘ch kapitol dûjepisu.
Jaká mÛÏe b˘t pro pochopení
oné doby úloha ‰koly ?

Sama za sebe doufám, Ïe jsem jim
nûco pﬁedala. Osobnû k té dobû nemám
pﬁímou vazbu, ale jako profesorka dûjepisu cítím, Ïe se vlastnû ve styku
s pamûtníky naposledy dot˘kám té

Sná‰eli by dne‰ní
studenti obdobnou
psychickou i fyzickou
zátûÏ lépe ãi hÛﬁe neÏ
generace jejich dûdÛ ?

TûÏká odpovûì. Pokud ãlovûk není
podroben stejné situaci, nemÛÏe vûdût
jak by se choval, pud sebezáchovy se
u kaÏdého projeví jinak. Asi na to nelze
jednostrannû odpovûdût. Myslím, Ïe
fyzická i psychická odolnost je jen a jen
vlastností individuální, nikoliv generaãní.

Ing. Franti‰ek GIL, 80 let, b˘val˘
vûzeÀ ã. 78 839
Já si myslím, Ïe pﬁeÏít
nám pomohla
pﬁedev‰ím
obrovská
solidarita,
která v normálním Ïivotû není, pak
jsme
byli
m l a d í
a nechtûlo se
nám umﬁít,
a museli jsme tedy dûlat v‰e pro pﬁeÏití,
solidaritu bych ale dal na prvé místo.
Neplatilo to jen v táboﬁe, ale i na pocho- ➤
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setkání
➤ du smrti na konci války. Kdybychom si
nepomáhali, tak by to bylo velmi tûÏké,
stﬁíleli nás jako psy. A bez vzájemné
pomoci by nás pﬁeÏilo mnohem ménû.
Na pochod smrti nás vy‰lo ze Sachsenhausenu asi 30 tisíc. Bez zásob potravin,
bez dobr˘ch bot, v letních hadrech jsme
pod dozorem ﬁvoucích esesmanÛ u‰li na
cestû ke Schwerinu okolo 240 km. Celkem zahynula asi tﬁetina v‰ech vûzÀÛ –
tedy kolem 12 000 lidí. To znamenalo, Ïe
kaÏd˘ch dvacet metrÛ zÛstala na cestû
mrtvola vûznû padlého vyãerpáním
a hladem nebo vûznû, kterého zastﬁelili
esesmani z doprovodu. Od 21. dubna,
kdy jsme se vydali na cestu, jsme spali
jen venku a bylo stra‰nû ‰patné zimní
poãasí. Sníh, dé‰È, vítr…

ale sebe si vÛbec v takové situaci nedovedu pﬁedstavit…

Martin PECINA, 13 let,
(sekunda)
Vím, Ïe tam
byly koncentraãní tábory,
kam posílali
politické
vûznû a Îidy.
Byla to vûznice a byly tam
plynové komory. Uãíme
se o tom
v dûjepise.

Du‰an PITTER, 14 let
(tercie)
Na‰e generace urãitû nejsou stejné,
tenkrát byla vût‰í úcta k rodiãÛm, ve
‰kole k uãitelÛm, byl asi
v‰ude pﬁísnûj‰í reÏim
a tím pádem
i vût‰í kázeÀ,
tehdej‰í studenti
byli
ukáznûnûj‰í
a to jim mohlo
pomáhat…

Viktor JUNGBAUER, 15 let
(kvarta)

Tereza JELÍNKOVÁ, 12 let
(prima)

Ing. Bohumil MARTÍNEK, 85 let,
b˘val˘ vûzeÀ ã. 4 857

Tûm zavﬁen˘m studentÛm
urãitû
pomáhala
víra, Ïe to
v‰echno pﬁeÏijí a také to,
Ïe drÏeli spolu v partû.
Bylo to kamarádství
a vzájemná
pomoc v rÛzn˘ch tûÏk˘ch situacích. Jeden druhému
v nesnázích pomáhal a naopak. Jestli by
to na‰e generace pﬁeÏila ? MoÏná by se
na‰lo pár jedincÛ, kteﬁí by na to byli psychicky i tûlesnû pﬁipraveni, ale vût‰ina
z nás asi nikoliv…

Vím z vyprávûní paní Kotové, Ïe v koncentrácích
byli i dûti.
Muselo pro nû
b˘t
stra‰né
vûdût, Ïe jim
zabijí rodiãe,
urãitû bych to
nepﬁeÏila.
Nevím jestli
se to mÛÏe
opakovat, ale
doufám, Ïe to
bude uÏ jen historie…

Zda by na‰e dûti a vnouãata v podobné
situaci obstála? Oni Ïijí
v jiném století
a po svém.
NeÏijí v tom
na‰em ‰patném dvacátém století,
ale
ideály
mají podobné
tûm na‰im.
Ale rozhodnû
si Ïijí lépe.
A jejich odolnost ? Museli by to vydrÏet,
jako jsme to museli vydrÏet my…

Veronika RÁÎOVÁ, 17 let
(septima)
Pro ty vûznû to musela
b˘t stra‰ná
doba. Lidé,
kteﬁí tu hrÛzu
pﬁeÏili ji nosí
d o d n e s
v sobû. Musí
to pro nû b˘t
hrozné se sem
vracet a je‰tû
nám o tom
vyprávût. Nevím jestli bych to na jejich
místû zvládla. Vím, Ïe v Ravensbrücku
byly Ïeny a také dûvãata v mém vûku,
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Ondra âONKA, 19 let
(oktáva)
O Sachsenhausenu vím, Ïe to byl tábor
pro politické vûznû, ale pozdûji tam pﬁiváÏeli i nepolitické vûznû,
Îidy a dal‰í
skupiny.
Urãitû nevûdûli co je tam
ãeká. Kdyby
nás dnes násilím odvezli,
byli bychom
na tom podobnû. Byly
jistû tábory
hor‰í i lep‰í. Jestli bych to vydrÏel by
záleÏelo samozﬁejmû na podmínkách.
Oni mûli málo jídla a tûÏkou práci.
Nevím zda bych to zvládl, to by asi ukázal jen ãas…

Martin STEININGER, 18 let
(oktáva)
Zda si dovedu sebe pﬁedstavit na místû
zatãen˘ch studentÛ? Kdyby mne nûkdo
odtáhl od pﬁípojky k internetu, vzal mi
mobilní telefon a nedal mi najíst, tak
bych asi po tﬁech dnech spáchal sebevraÏdu.
Já
bych urãitû
skonãil. Proto
obdivuji ty
lidi, kteﬁí to
vûznûní vydrÏeli nûkolik
let a je‰tû
dnes o tom
dokáÏí vyprávût !

5

➤ Tomá‰ KOPEâEK, 18 let

(septima)
Tak sebran˘ mobilní telefon by mi tak
nevadil,
(smích)
to
spí‰e ten internet s poãítaãem, to je
dÛleÏitá vûc.
Urãitû si ale
myslím,
Ïe
bych to v tom
koncentráku
asi nepﬁeÏil,
byly to nelidské podmínky, vidûli jsme to v Osvûtimi,
byli jsme i v Terezínû, kde asi podmínky
byly lep‰í, ale nedovedu si vÛbec pﬁedstavit, Ïe bych tam nûkde v koncentráku Ïil…

Tomá‰ VÍCHA,18 let
(sexta)
Mnû by asi
nejvíce chybûli rodiãe, jsem
na nich hodnû
závisl˘, hodnû
pro mne znamenají, také si
nedovedu
pﬁedstavit, Ïe
bych
byl
v koncentráku, mám modré oãi a jsem blonìák, (smích) ale kdybych
tam byl, tak nevím zda bych to pﬁeÏil, byla
by to pro mne veliká rána…

Jaroslav VRABEC, 84 let, b˘val˘
vûzeÀ ã. 67 492
Pokud jsme byli v Sachsenhausenu, tak
tam bylo hodnû umûlcÛ i intelektuálÛ, recitovali básnû,
vzpomínalo se
na
civilní
Ïivot. Humor
urãitû existoval i v lágru,
tﬁeba na vánoce se skládaly
zvlá‰tní ver‰e.
Po
‰edesáti
letech si uÏ na
ty humorné
chvilky moc nepamatuji. Byli jsme mladí
a k mládí humor patﬁí navzdory podmínkám.
âlovûk ale i nyní vzpomíná radûji na ty lep‰í
stránky neÏ na ty nejhor‰í…
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Stanislav DVO¤ÁK, 18 let
(septima)

Jaroslav VRABEC, 84 let, b˘val˘
vûzeÀ 67 492

Za
druhé
svûtové války
tam posílali
lidi,
které
nacistick˘
reÏim oznaãil
za nepohodlné. V Sachsenhausenu
byli
nejen
politiãtí vûzÀové, ale také
Îidé a Cikáni, dostali se tam i ãe‰tí studenti, také se tam padûlaly peníze…

To co se v poslední dobû odehrávalo na
koncertech neonacistÛ nebylo ze strany
policie v poﬁádku. Ta mûla vniknout
dovnitﬁ a udûlat jednoznaãnû poﬁádek.
I za první republiky - kdyÏ ‰lo o protistátní akci, policie zakroãovala. Myslím, Ïe
je to také dané tou na‰í ãeskou liberální
a nedÛslednou povahou. Mám zato, Ïe
na‰e zákony umoÏÀují policistÛm tvrd‰í
i dÛslednûj‰í postupy…

Tomá‰ JEMELÍK, 18 let
(septima)
Peníze tam
padûlal pan
Adolf Burger,
vyrábûly se
tam americké
a britské peníze, ale i rÛzné
fale‰né doklady a pasy pro
‰piony…

Ing. Bohumil MARTÍNEK, 85 let,
b˘val˘ vûzeÀ ã. 4 857
âasto se porovnávají oba totalitní reÏimy b˘valého století. Nacistick˘ i komunistick˘. ¤ekl bych, Ïe oba tyto ismy mají
podobn˘ základ a má se proti nim spoleãnû postupovat. A to hned v zárodku, aby
se ty jejich ideje nemûly moÏnost ‰íﬁit
a ohlupovat lidi…

Ing. Franti‰ek GIL, 80 let, b˘val˘
vûzeÀ ã. 78 839
Zda je moÏná v této zemi nebo jinde recidiva nacismu? Vãerej‰í projevy nûmeck˘ch pﬁedstavitelÛ nás uklidÀují, zdá se, Ïe
takové nebezpeãí uÏ nehrozí. Pﬁesto se ale
velice obávám, Ïe hrozba neonacismu sílí.
Pokud jsou zde byÈ jen náznaky takov˘ch
hnutí, zÛstává i nebezpeãí, Ïe by se neonacismus ãi jiné podobné svinstvo mohlo
v nûjaké obmûnû opakovat. Po zku‰enostech nûmeckého národa – poté co v‰echno
musel za nacistickou éru zaplatit – se zdá,
Ïe návrat k podobnému reÏimu jiÏ není
v Nûmecku moÏn˘. Pﬁesto ale myslím, Ïe
je nutno v‰echny takové akce sledovat,
pﬁísnû tlumit a tvrdû zakroãovat…

Ing. Bohumil MARTÍNEK, 85 let,
b˘val˘ vûzeÀ ã. 4 857
Aktivity neonacistÛ jsou lidem prozatím
tak trochu jedno, zﬁejmû to podceÀují.
V tom ale velmi chybují. Té otázce se
musíme vûnovat poﬁádnû a zasáhnout
proti tomu se v‰í váÏností. Nejenom my
jako obãané, jednotlivci, ale pﬁedev‰ím
musí zasáhnout zákonodárci a vláda…

Ing. Franti‰ek GIL, 80 let, b˘val˘
vûzeÀ ã. 78 839
Neonacismus je nebezpeãn˘. Proti tomu
bychom mûli velmi dÛraznû protestovat
nejen jako obãané, tou vûcí by se mûly
váÏnû zab˘vat i státní orgány. Musíme
spoleãnost varovat pﬁed tím, aby se
nemohlo nic podobného opakovat. Neonacismus nás velmi zneklidÀuje. Kladu si
otázku : jak je moÏné - po tolika proÏit˘ch
hrÛzách - b˘t opût svûdkem neonacistick˘ch kraválÛ. A na tu otázku se bojím
odpovídat…
◗ Text a foto: Milan Kalina

JAK ZÍSKÁVAT
MASKIL?
a) v elektronické podobû na
www.maskil.cz
b) v ti‰tûné podobû za cenu po‰tovného
a balného; po‰lete, prosím, svoji Ïádost na
adresu Bejt Simcha, Mánesova 8, 120 00
Praha 2, telefon/fax: 222 251 641, e-mail:
maskil@maskil.cz (to je dÛleÏité zejména
pokud platíte bankovním pﬁevodem, neboÈ
v tomto pﬁípadû se jinak nedozvíme adresu, na
niÏ máme Maskil zasílat); v˘‰e po‰tovného
a balného je v âR minimálnû 250,- Kã
roãnû; uveden˘ obnos nám laskavû za‰lete
sloÏenkou nebo na bankovní úãet
ãíslo:
86-8964110227/0100 u Komerãní banky,
variabilní symbol je 8888888888 (10x8)
Ti‰tûnou verzi ãasopisu je rovnûÏ moÏné si vyzvednout
osobnû pﬁímo v Bejt Simcha.
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téma

LESK A BÍDA LAUDEROV¯CH ·KOL
Student Elmar TAUSINGER (19) pﬁe‰el v listopadu 2003 z III. roãníku Gymnázia OR CHADA· na jinou
‰kolu, kde by mûl v tûchto dnech skládat zkou‰ku dospûlosti. Jeho maturitní práce z ãeského jazyka na téma
„Posaì se na chvilku…“ nás zaujala svou upﬁímnou poetikou i pÛvabnou jednoduchostí. Laskavé ãtenáﬁe
prosíme, aby ji pﬁijali co dÛkaz toho, Ïe mládeÏi se ani v technickém, pragmatickém svûtû poãítaãÛ a mobilÛ
poetika „stﬁíbrného vûtru“ zcela nevytratila…
Posaì se na chvilku…
SnaÏil se otevﬁít oãi, zapomnûl si je
promnout, ale ve chvíli, kdy ucítil jak
mu jedna ãi dvû ﬁasy, slepené je‰tû
ospalkami, bolestivû zatahaly za horní
víãko, ihned to udûlal. Nyní uÏ to bylo
jednodu‰í. Pﬁed sv˘m obliãejem uvidûl
dívãino krásnû tvarované Àadro a zároveÀ si uvûdomil je‰tû stále zﬁetelnou
vÛni milování. Spala. Tvrdû. Vzdychla
a pﬁetoãila se na druh˘ bok. Chlapec se
jemnû posadil, tak aby postel zavû‰enou od stropu pﬁíli‰ nerozhoupal
a dívku tím neprobudil. Svezl se
z podu‰ek, posadil se na okraj lÛÏka
a prsty u nohou si vychutnával mûkkost hebkého koberce.
Zapomnûl si pﬁi oblékání rozepnout
ko‰ili a pﬁi pﬁetahování pﬁes hlavu mu
odskoãil knoflíãek, jenÏ se nûkam
zakutálel – maliãk˘, jeden z tûch perleÈov˘ch, u kter˘ch dokázal v dûtství
dlouhé minuty pozorovat odlesky
vrhané proti svûtlu.
Na malém psacím stolku zanechal
leÏet kousek utrÏeného novinového
ãlánku, v nûmÏ zakrouÏkoval nûkterá
písmenka – za sebou pak dávala dohromady nápis: „…pﬁijdu veãer a obejmu
svou dívku“. Spû‰nû se dooblékl a co
nejti‰eji pﬁibouchl dveﬁe.
Byla nedûle, pomûrnû brzy ráno
a celé mûsto se je‰tû oddávalo klidnému dﬁímotu. Svítilo slunce, ale vzduch
byl je‰tû noãní, chladn˘. Nevûdûl
je‰tû, kam pÛjde a ani se nesnaÏil
vytvoﬁit si pﬁed oãima pomyslnou
mapku, která by ﬁídila jeho kroky.
Cítil, jak mu chlad od je‰tû studené
jarní zemû líÏe l˘tka, ale nohavice si
nechal vyhrnuté – nebylo mu to nepﬁíjemné.
Pﬁipadalo mu, Ïe nadcházející den je
nûjak ãist˘, ne jako v‰echny pﬁedchozí
dny, kdy vstával s optimistickou bujarou náladou a radoval se z toho, jak se
mu v‰e podaﬁilo vyﬁe‰it, ãi alespoÀ
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vyﬁe‰ení odloÏit. Byl to dokonce den
nov˘. Nic nedokonãil, Ïádná Ïivotní
etapa se neukonãila, ba právû naopak,
v‰echno mûl pﬁed sebou, v‰echno ho
je‰tû ãekalo, i kdyÏ asi moc netu‰il, jak
sloÏité to bude. Mûl chuÈ o tom psát
a nebo alespoÀ pﬁem˘‰let, o tom co
bylo, co je, co cítí, co si myslí, co si
myslí, Ïe si myslí oni-ostatní, co po
nûm chtûjí, co cítí oni, co cítí k nûmu,
co miluje, koho a jak – ano! Bude
o tom pﬁem˘‰let – ten nápad jej uchvátil. Rozhodnul se, zahnul doprava
a vydal se podloubím kolem námûstí
smûrem k ãtvrti, kde byla jeho oblíbená kavárna.
Nebylo je‰tû otevﬁeno, a tak si sedl
na kamenn˘ obrubník na protûj‰í stranû ulice a sledoval mravence, kteﬁí
z pod nûj vylézali. Malátnû se pohybovali pﬁed branami své skr˘‰e a snaÏili
se zachytit ranní paprsky. ·li shánût
potravu – budou to dûlat cel˘ den, cel˘
Ïivot. Pak se moÏná spáﬁí, ale ani je
nenapadne, aby se zastavili, na chvíli
se posadili a popﬁem˘‰leli si, a kdyby
pﬁeci jen… ta pﬁedstava mu pﬁi‰la
komická. Zvedl hlavu a v‰iml si, Ïe
kavárna má jiÏ dveﬁe otevﬁené, a tak
vstal a opatrnû pﬁekroãil mravenãí
stezku.
Ve‰el. Vystoupal po dﬁevûn˘ch
schÛdkách a sedl si k malému stoleãku
na verandû, která byla umístûna
v zadní ãásti domu. Odsud mûl v˘hled
na mal˘ kostelík na okraji mûsta, za
nímÏ se rozléhaly uÏ jen louky s mal˘mi ostrÛvky listnat˘ch lesíkÛ. Z vnitﬁku sem doléhala melodie Dukea Elingtona. „Kávu?“, zeptala se sv˘m sladk˘m hlasem mladá kavárnice. Chlapec
jen k˘vl na v˘raz pﬁijetí nabídky
a chtûl je‰tû dodat nûco o ãerstvém
mléku, ale v zápûtí si uvûdomil, Ïe
slovo „káva“ v jeho pﬁípadû zahrnuje
i tuto sloÏku, a Ïe sleãna na ni jistû
nezapomene – není zde pﬁeci poprvé.

Vyndal ze zadní kapsy tabák, papírky
a sirky a nûkolika obratn˘mi pohyby
utvoﬁil z voÀavého d˘mkového tabáku
krátkou cigaretu. ·krtl sirkou a natáhl
kouﬁ – olízl si rty a aÏ pak jej zase
vypustil – ten se rozdûlil na nûkolik
ornamentÛ a rozplynul se v ovzdu‰í.
Chlapec se dal do my‰lení… pﬁem˘‰lel o v‰em, co si pﬁedem naplánoval –
o tom co bylo, co je, co cítí, co si
myslí, co si myslí, Ïe si myslí oni –
ostatní, co po nûm chtûjí, co cítí oni,
co cítí k nûmu, co miluje, koho a jak...
Ubíhaly vteﬁiny, minuty, hodiny, ale
den jakoby nemûl konce. Chtûl uÏ vstát
a jít, ale mûl pocit Ïe by to nebylo ono.
Jak by mohl Ïít Ïivot, kter˘m by byl
táhnut? V rytmu kaÏdého dne, kde by
chodil, jedl, miloval a tvoﬁil – bez pﬁem˘‰lení! Musí si pﬁeci vyhradit ãas, ve
kterém by v‰echno uváÏil a naplánoval, ãas jen pro sebe, ne pro Ïeny
a pﬁátele, ale jen pro sebe. Sednout si
SÁM! Byl uchvácen svou vlastní
ideou, tím skvûl˘m nápadem, kter˘m
by pﬁede‰el v‰em nepﬁíjemnostem,
které jej mûly ãekat.
Cítil, tak jako ráno, chlad, jenÏ mu
stoupal od kotníkÛ v˘‰e ke kolenÛm –
blíÏil se veãer. A chlapec sedûl. A myslel – a bylo o ãem…
Dívka jiÏ leÏela v posteli, a ta se
lehce pohupovala v rytmu jejího
dechu. Pokoj byl prázdn˘. Oãi se jí
mhouﬁily. Pak jí ale zrak ulpûl na
malém pﬁedmûtu vprostﬁed pokoje.
Vstala. Uchopila ten maliãk˘ perleÈov˘ knoflíãek a nastavila jej proti
posledním paprskÛm vnikajícím do
pokoje – po obliãeji jí pﬁejelo odraÏené spektrum nekoneãného mnoÏství
barev.
A mravenci se páﬁili.
◗ Elmar Tausinger
(Poznámka: Práce v pÛvodní podobû bez
obvykl˘ch redakãních úprav.)
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BEJT OLAM
Náhrobky a jejich symbolika
Zobrazení symbolÛ je doloÏeno na
Ïidovsk˘ch náhrobcích v na‰ich zemích
od konce 16. století, nepochybnû se v‰ak
uplatÀovalo daleko dﬁíve.18 Jejich nejhojnûj‰í v˘skyt je na Starém Ïidovském hﬁbitovû v Praze, kde jsou zachovány nejstar‰í doklady pouÏití vût‰iny z nich u nás.
V prÛbûhu doby se symbolická znamení
roz‰íﬁila také na venkovské hﬁbitovy.
Vyjadﬁují obraznû názvy kmenÛ, rodin,
jmen, povolání a dal‰í námûty.
Îehnající ruce jsou znakem kohenÛ,
dûdiãn˘ch knûÏí povûﬁen˘ch provádût
obûtní a jiné povinnosti v Chrámu. Ruce
b˘vají vût‰inou zobrazeny ve tvaru hebrejského písmene ‰in, symbolizujícího
boÏí pﬁítomnost, obsaÏenou ve v˘razu
‰echina, vzná‰ející se nad Ïehnajícíma
rukama knûze. Nejstar‰ím reliéfním
zobrazením kohenského symbolu je náhrobek Leviho kohena, syna Alexandra,
z roku 1585.19 Hroby levitÛ – pomocníkÛ
kohenÛ, mohou b˘t oznaãeny konvicí
s mísou, levitsk˘m náãiním. Nejstar‰í
náhrobek s reliéfem konvice z roku 1581
náleÏí Alexandrovi, synu A‰era levity.20

Náhrobek Jakoba Hallera, Ivanãice, 1815

4. ãást
Pohﬁbívání v Ïidovské tradici
Vût‰ina symboliky jmen vychází z poetick˘ch pﬁímûrÛ, kter˘mi Ïehnající Jákob
pﬁirovnával své potomky k zvíﬁatÛm.
Juda byl pﬁirovnáván ke lvu, Neftalí
k lani, Benjamin k vlku. (Gn 49, 3-27)
Isachar byl od stﬁedovûku tradiãnû spojován s medvûdem. V Jaakovovû poÏehnání Efrajimovi je v koﬁeni hebrejského
slovesa jidgu – „rozmnoÏí“ obsaÏeno
slovo dag – ryba. (Gn 48, 16).
Vyobrazení tûchto zvíﬁat na náhrobních
kamenech b˘vá ãasto spojeno s hebrejsk˘mi nebo nûmeck˘mi jmény zemﬁel˘ch: napﬁ. lev na náhrobcích symbolizoval jméno zemﬁelého Jehudy, Lejba nebo
Löba, jelen znázorÀoval jména Cvi
a Hirsch, vlk jména Zeev a Wolf, medvûd
jména Dov a Beer, ryba jména Karpl
a Fischer.
Podobnû holub vyjadﬁoval podobu
muÏského jména Jona, ptáãek hebrejskou nebo nûmeckou, pﬁípadnû jidi‰
podobu Ïenského jména Cipora, Ciperle
nebo Fegele, rÛÏe Ïenské jméno Rosa.
Hrob Davida Ganse (1541-1613),
v˘znamného astronoma na dvoﬁe Rudolfa II., je oznaãen motivem Davidovy
hvûzdy - magen David, doplnûn˘m

Náhrobek Judy Loewensteina, star˘ hﬁbitov v Chodové Plané, 1854

vyobrazením husy, naznaãujícím jeho
jméno. Náhrobek Mo‰eho syna Zeliga
(1831) v Mikulovû je opatﬁen reliéfem
desek Desatera s nápisem „Desky svûdectví dal BÛh do rukou Mo‰eho“, parafrázujícím biblick˘ text. (Ex 31,18).
Nûkteré symboly vyjadﬁovaly rodinné
jméno zemﬁelého.
K obecnû Ïidovsk˘m symbolÛm bez
souvislosti s osobními jmény náleÏí
vinn˘ hrozen, sedmiramenn˘ svícen –
menora, granátové jablko, koruna dobrého jména a pozdûji magen David. Symboly byly ãasto kombinovány. Velmi frekventovaná byla znamení vyjadﬁující
povolání, napﬁ. obﬁízkové nástroje na
náhrobcích mohelÛ, kteﬁí provádûli
obﬁízku, nebo lanceta – druh lékaﬁského
nástroje, která oznaãovala hrob lékaﬁe.
Pozdûji v 19. století ji nahradil neÏidovsk˘ antick˘ motiv Aeskulapa. Povolání
lékárníka znaãil hmoÏdíﬁ a paliãka, povolání krejãího ãi ‰vadleny nÛÏky.
Na náhrobcích se nûkdy vyskytuje také
figurální tématika. Rodové jméno Teomim (blíÏenci) vystihuje reliéfní zobrazení dvou chlapcÛ – dvojãat, vyobrazení
Adama a Chavy pﬁipomíná jméno zemﬁelé Chavy – Evy. Zobrazení pﬁadleny zdÛ- ➤

8
kvûten/ãerven 2005

➤ razÀuje v˘znam jejího povolání – zhotovování tﬁásní, dÛleÏité souãásti modlitebního plá‰tû. Dívãí postavy, vyskytující se
na náhrobcích Starého Ïidovského hﬁbitova a v˘jimeãnû i na dal‰ích hﬁbitovech
napﬁ. v Brand˘se n.L., symbolizují vût‰inou vûk zemﬁel˘ch.

Náhrobek Libera Oppenheima, Ivanãice, 1823

Zcela v˘jimeãná v˘zdoba je na tumbû
rabína Aharona ·imona Spiry, kter˘ zemﬁel roku 1679 jako jedna z prvních obûtí
moru. Vyjadﬁuje jeho pohnuté Ïivotní
osudy, zpÛsobené udáním, následn˘m
soudním procesem a uvûznûním. Na
jedné stranû tumby je v rohu vyryta
podobizna rabína s dlouh˘m plnovousem
a knihou. Jejím protûj‰kem je postava
soudce s Ïalobou ãi osvobozujícím pﬁípisem v ruce.

Náhrobek rabína Lejba Franka, Radenín, 1842

ijar/sivan 5765

Ojedinûle se na náhrobcích vyskytuje
motiv náhrobního kamene nebo hrobu.
Na hﬁbitovû zvaném Osikovec, náleÏejícímu Ïidovské obci v Babãicích na
Táborsku, je jméno zesnulého Jacoba
Epsteina vepsáno do reliéfu honosného
náhrobku. Bejt olam s mohutnou korunou smuteãního stromu, ohradní zdí
a márnicí je znázornûn na náhrobku Rejzl
(Theresie) Epsteinové z roku 1866 v LuÏi
na Chrudimsku.
RovnûÏ vzácnû se na náhrobcích
vyskytuje i motiv jeskynû Machpely.
Machpela u Chevronu, zakoupená Aharonem za úãelem pohﬁbu Sáry a slouÏící
jako místo pohﬁbu jemu samému i jeho
potomkÛm Izákovi a Jákobovi s manÏelkami Rebekou a Leou (Gn 25, 9-11; Gn
49, 31-33), se stala od 12. století poutním
místem a náleÏela mezi lokality, symbolizující Erec Jisrael.21
Zobrazením krajiny s jeskyní je zakonãena dolní ãást náhrobku Gitl Kostelecké,
Ïeny Noacha, která zemﬁela roku 1791
a byla pohﬁbena na hﬁbitovû v Novém
BydÏovû. Na náhrobku je Machpela zobrazena v hornaté krajinû, v blízkosti opevnûného vrcholu hory. V pozadí za jeskyní se
uplatÀuje architektura mûsta Chevronu
a "dub Mamre" (Gn 18, 1). Lze pﬁedpokládat, Ïe pﬁedlohou k tomuto vyobrazení je
mapa, která tvoﬁí pﬁílohu Amsterodamské
pesachové hagady z roku 1781 a vyznaãuje cestu, kterou Îidé putovali z Egypta do
Zaslíbené zemû. Vlevo od Chevronu hebrejsk˘ nápis upozorÀuje na dub Mamre,
doplnûn˘ postavou Abrahama, kter˘ vítá
tﬁi hosty. Vpravo od mûsta je kopec
s tmavû vyznaãen˘m otvorem popsán jako
„jeskynû Machpela“. Toto kompoziãní
schéma, známé
nejménû od konce 17. století,
bylo pouÏito pro
reliéf na náhrobku Gitl na novobydÏovském
hﬁbitovû.22
Horní
ãást
náhrobku Zalmana Schicka
z roku 1845 na
hﬁbitovû v Osikovci pﬁedstavuje podobné
téma zpracované odli‰nû. Reliéf
zachycuje

Náhrobek Aharona Jeho‰uy, syna Jehudy Bachera,
hﬁbitov v Dolních Kounicích, 1818

dvû jeskynû, vedle rostoucího stromu
a visící kotvy. I v tomto pﬁípadû je strom
opût moÏno interpretovat jako dub
Mamre. Koﬁen jména Machpela znamená v hebrej‰tinû zdvojení, násobek a jeskynû byla také tímto zpÛsobem rabínskou
literaturou vykládána. Tomuto v˘kladu
odpovídá ojedinûlé zobrazení zdvojené
jeskynû na osikovském hﬁbitovû. Vyjadﬁuje pouto zemﬁelého k Erec Jisrael, kde
si pﬁál b˘t pohﬁben a jejíÏ symbol byl
zobrazen na náhrobku. Vyjadﬁuje také
nadûji na zmrtv˘chvstání po boku patriarchÛ. JiÏ Jaakov ve své závûti zdÛrazÀuje: „AÏ budu pﬁipojen k svému lidu,
pochovejte mû k m˘m otcÛm… do jeskynû v Machpele…“ (Gn 49, 29-30).
◗ Text a foto: Iva STEINOVÁ
Poznámky:
18

K nejstar‰ím pﬁíkladÛm, dochovan˘m ve stﬁedoevropské oblasti, patﬁí náhrobek s motivem menory ze
3. stol. o. l., nalezen˘ v Ostﬁihomi.

19
20

Star˘ Ïidovsk˘ hﬁbitov v Praze.
Îehnající ruce a levitské náãiní se nevyskytují na
samostatn˘ch hrobech manÏelek kohenÛ a levitÛ
av‰ak mohou zdobit spoleãn˘ hrob manÏelÛ. Star˘
Ïidovsk˘ hﬁbitov v Praze.

21

Tﬁi místa v Erec Jisrael nebyla dobyta v boji, ale
zakoupena, aby nebyla pozdûji zpochybnûna oprávnûnost jejich vlastnictví. Jedním z nich je jeskynû
Machpela, druh˘m „díl pole“ v ·ekemu, zakoupen˘
Jákobem (Gn 33, 18-20), slouÏící pozdûji jako místo
pohﬁbu jeho syna Josefa. Tﬁetí lokalitou mimoﬁádné
dÛleÏitosti je pozemek na hoﬁe Mórija v Jeruzalémû,
kter˘ koupil král David (1 Pa 21, 22-26), a kde
pozdûji zaãal král ·alomoun stavût Chrám (2 Pa 3,
1-3).

22

Stejná mapa tvoﬁila pﬁílohu pesachové hagady
z roku 1695.
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FÓRUM PROTI ANTISEMITISMU
Prohlá‰ení k neonacistick˘m koncertÛm
a reakcím Policie âR
V roce, kdy si cel˘ civilizovan˘ svût pﬁipomíná 60. v˘roãí konce 2. svûtové války
a osvobození koncentraãních táborÛ, symbolÛ brutální nelidskosti a utrpení nacistického holocaustu, se v âeské republice beztrestnû konalo jiÏ témûﬁ 10 koncertÛ pravicov˘ch extrémistÛ.
V Jablonném v Podje‰tûdí se v sobotu 26.
3. 2005 odehrálo jedno z nejvût‰ích neonacistick˘ch setkání na na‰em území za
poslední léta. Na koncert, kter˘ poﬁádala
znovu zaloÏená ãeská odnoÏ militantní britské organizace Blood and Honour – „Krev
a ãest“, coÏ je heslo nûkdej‰í Hitlerjugend,
se sjelo 300 neonacistÛ z âR, Polska, Slovenska a Nûmecka. Hrály tu kapely známé
rasistick˘mi texty, jako ãeská skupina Conflict 88, jejíÏ zpûvák ãelí obvinûní z podpory a propagace hnutí smûﬁujících k potlaãení
práv a svobod ãlovûka, a dokonce i jedna
z nejradikálnûj‰ích neonacistick˘ch skupin
z USA, Final War. Policie nezasáhla.
V Hostûnicích na Blanensku se v sobotu 9.
dubna 2005 se‰lo 150 stoupencÛ White
Power – „Bílé síly“. Aktivisté hnutí Tolerance, kteﬁí koncert monitorovali, zdokumentovali text písnû skupiny Impérium: „Nedám
ÎidÛm Ïádnou ‰anci, bol‰evickej smrad!“
Pﬁesto se od Policie âR doãkali namísto
kooperace obtûÏování.
Pﬁipomínání holocaustu a památky jeho
17 milionÛ zavraÏdûn˘ch dostává za tûchto
okolností nebezpeãn˘ nádech pokrytectví
a podceÀující formálnosti. VÏdyÈ v âeské
republice si dnes neonacisté zcela zjevnû
a nepokrytû mohou poﬁádat setkání, provolávat nacistická hesla, oslavovat nacistické
vÛdce, pﬁed oãima policistÛ se vysmívat
a vyhroÏovat pracovníkÛm lidsko-právních
organizací a získávat tak dal‰í pﬁívrÏence,
peníze z probûhl˘ch koncertÛ a vazby na
zahraniãní uskupení. Události posledního
mûsíce lze interpretovat také jako reálné
riziko legitimizace neonacistick˘ch projevÛ. Je nepochopitelné, Ïe Policie âR pﬁi
rasistick˘ch akcích nejedná adekvátnû sv˘m
povinnostem. Je neuvûﬁitelné, Ïe ve 21. století není policie schopna vyuÏít technologií
k monitorování a dokumentování neonacis-
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tick˘ch setkání. Je trapné, Ïe se jiÏ nûkolik
let daﬁí amatérÛm z obãanského sdruÏení
Tolerance získávat více informací z koncertÛ a akcí pravicov˘ch extrémistÛ neÏ profesionálÛm Policie âR. Je neomluvitelné, Ïe
se policisté „monitorující“ neonacistické
akce opakovanû staví spí‰e proti aktivistÛm
obãansk˘ch protirasistick˘ch organizací neÏ
proti pﬁestupkÛm ãi dokonce poru‰ování
zákona ze strany úãastníkÛ akce.
Tímto prohlá‰ením vyjadﬁujeme narÛstající zneklidnûní z událostí posledních mûsícÛ.
Na základû historick˘ch zku‰eností se obáváme, Ïe pokud se nebude na neonacismus,
rasovou nenávist a antisemitismus reagovat
tvrdû a vãas, povede to k jejich posilování
a ‰íﬁení. DÛkazem je i vzrÛstající poãet antisemitsk˘ch pﬁípadÛ a antisemitské spoleãenské reminiscence, na které upozorÀujeme
i ve své pﬁipravované V˘roãní zprávû o antisemitismu za rok 2004.
◗ Fórum proti antisemitismu, Praha, 10. 4. 2005

Co se tady proboha dûje?
Opût jsou hlá‰eny poniãené Ïidovské
náhrobky, z v˘kladÛ knihkupectví na nás
zírá Adolf Hitler a na nenápadn˘ch místech na‰í vlasti se scházejí pﬁíznivci neonacistick˘ch skupin se sv˘mi zahraniãními
ideov˘mi souputníky. S tûmi pak, pod
záminkou soukromé oslavy, vesele hajlují
a slovem i písní propagují svÛj „bíl˘ a árijsk˘“ poﬁádek. Niãitelé náhrobkÛ neb˘vají
vypátráni, vydavatel kultovní bible nûmeck˘ch váleãn˘ch zloãincÛ je na‰ím soudem
osvobozen a neonacistické srazy jsou
konány za asistence policejních jednotek,
jejichÏ jedinou starostí je zﬁejmû zajistit
hajlujícím náckÛm klid a ochranu pﬁed
jejich odpÛrci.
V roce ‰edesátého v˘roãí konce války
mÛÏeme s lítostí konstatovat, Ïe nacismus
nezmizel s pﬁedpokládanou generaãní
obmûnou, antisemitismus dosud patﬁí do
v˘bavy extrémní pravice, rasovou intoleranci, hloupost a zá‰È mÛÏeme vidût a sly‰et i na
na‰ich fotbalov˘ch stadionech.

Mnozí oficiální ãinitelé tvrdí, Ïe jde jen
o okrajové jevy typické pro kaÏdou moderní
spoleãnost a není nutné z toho vyvozovat
jakékoliv alarmující závûry. Je pravdou, Ïe
zdrcující vût‰ina lidí se od tûchto jevÛ s odporem odvrací. a nechce s nimi mít nic spoleãného, je ov‰em také pravdou, Ïe tyto neonacistické a rasistické jevy se stávají jaksi „normální“ souãástí takﬁka kaÏdodenního zpravodajství a mnozí si na tyto zprávy uÏ zaãínají
zvykat. Zvyk se v‰ak v budoucnosti mÛÏe
zmûnit v lhostejnost a lhostejnost v souhlas.
Slu‰ní lidé, které tato situace znepokojuje, se
snaÏí proti nebezpeãí neonacismu bojovat.
BohuÏel jejich snahy nenacházejí oporu na
na‰í politické scénû. V prvé ﬁadû je to prezident, kter˘ by mûl jasnû sdûlit veﬁejnosti, Ïe
v této zemi neonacismus nebude tolerován.
Místo s neonacisty se v‰ak prezident pou‰tí do
kﬁíÏku s úﬁedníky Evropské unie. B˘val˘ premiér se v této záleÏitosti také nikterak nevyznamenal a ãlenové jeho kabinetu jakbysmet.
Ministr vnitra v‰echnu kritiku svého resortu
bagatelizuje a policejní prezident zodpovûdn˘
za stav ãeské policie nehodlá odstoupit ani po
celé sérii skandálÛ. Zlodûjny, korupce, nedodrÏování pﬁedpisÛ, nadrÏování, podvody. To
v‰e dovede policejní ﬁeditel vysvûtlit. KdyÏ
jsou jeho muÏi pﬁistiÏení pﬁi páchání protizákonné ãinnosti, oznaãí to jejich ‰éf za osobní
selhání v jinak dobrém systému. Pokud policie nezasahuje (v pﬁípadech neonacistick˘ch
srazÛ) je zas na vinû nedostateãná legislativa.
V zemích s demokratickou politickou kulturou politici v pﬁípadû svého selhání, nebo
selhání svûﬁen˘ch resortÛ, sami odstupují.
To Ïe ná‰ parlament, vláda i prezident
v boji proti extrémismu, antisemitismu, neonacismu a podobn˘m jevÛm nevyvíjí
potﬁebné aktivity, nelze jiÏ povaÏovat jen za
pouhou politickou lenost. Pokud svÛj pﬁístup
k této problematice radikálnû nezmûní,
vy‰lou neonacistÛm i jejich odpÛrcÛm jednoznaãn˘ signál, Ïe jim tyto jevy nevadí eo
ipso upadnou do podezﬁení, Ïe tyto extrémy
jsou pro nû pﬁijatelnou fazetou v‰ední politické reality.
◗ Milan Kalina
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v˘stava

LODNÍ LÍSTEK DO RÁJE
Peretz Béda Mayer a Fritz Haendel
Za úãasti jeho exelence, izraelského velvyslance v Praze pana Artura Avnuna, ﬁeditele Vzdûlávacího a kulturního centra Îidovského muzea v Praze PhDr. Milo‰e Pojara, izraelské kunsthistoriãky Eleny Makarové
a zástupcÛ Památníku Terezín se v Praze konala prezentace nového projektu, kterému jeho tvÛrci dali jméno
„Lodní lístek do ráje“ a kter˘ byl v Terezínû slavnostnû otevﬁen 9. kvûtna u pﬁíleÏitosti ‰edesátiletého v˘roãí
konce II. svûtové války. V˘stava potrvá do 30. prosince t. r.
Dílo Peretze Bédy Mayera
s Terezínem (katalog v˘stavy bil, snaÏili se tu Îidé Ïít vlastním Ïivotem:
(1906 – 2002), narozeného
Friedl Dicker-Brandeisová vyrábûli papír, tiskli noviny a bankovky, na
v Hodonínû a Fritze Haendela
(1898–1944) nebo kniha kter˘ch oba umûlci samozﬁejmû spolupra(1910 – 1945), z Liberce, je
Univerzita pﬁeÏití), se dostala covali. Mayer se tu dokonce oÏenil. Haenu nás pﬁedstaveno poprvé.
díky svému zájmu o ãeskou delovou hlavní zbraní proti tupé byrokracii
Dosud nejvût‰í souhrnná v˘stakulturu, kter˘ byl probuzen byla tuÏka. Na v˘stavû tedy uvidíme hlavva Mayerov˘ch a Haendelojejí první náv‰tûvou Prahy nû jeho karikatury z kaÏdodenního Ïivota
v˘ch v˘tvarn˘ch prací, zachyv roce 1968. Bûhem studia na lodi i na ostrovû.
cující rovnûÏ historii jejich
v˘tvarn˘ch prací z terezínPo válce se Mayer koneãnû dostal do
„mauricijské odysseje“, je od
ského ghetta objevila kresbu Palestiny. Do konce Ïivota maloval aÏ chaminulého t˘dne ke zhlédnutí
praÏského architekta, Leo gallovsky barevné v˘jevy navozující
Fritz Haendel, „Brit‰tí dozorci
v Malé pevnosti Terezín.
zavraÏdûného u diváka znaãnû ponur˘ dojem. Zachycoval
Thompson a Hipperson“, dﬁevo- Mayera,
Peretz Béda Mayer a Fritz ﬁez, 14,5 x 23 cm, Mauritius, 1943, v Osvûtimi. Zjistila, Ïe mûl pﬁeváÏnû vzpomínky, alegorie a biblické
Haendel patﬁí k celé ﬁadû (sbírka S. Haendela, Izrael)
mlad‰ího bratra, kter˘ také vize. Jeho postavy mají ãasto masku, nebo
umûlcÛ, k nimÏ se ãeská kultura bohuÏel maloval. Pátrání ji pﬁivedlo do domova jsou zcela bez tváﬁe. Dle sv˘ch slov se
nehlásí, aãkoli se v této zemi narodili a tvo- dÛchodcÛ v izraelské Hercliji k devadesáti- Mayer nikdy nepovaÏoval za ‰Èastlivce,
ﬁili v ní podstatnou ãást svého Ïivota. Oba letému, du‰evnû naprosto svûÏímu umûlci, moc ‰tûstí nemûl, pﬁesto se ve zdraví doÏil
tito umûlci – narození v âechách a hovoﬁí- Bédovi Mayerovi. Byla okouzlena jeho pokroãilého vûku. Béda Mayer na svého
cí ãesky – jsou dodnes známí jen úzké sku- talentem, moudrostí a smyslem pro humor. pﬁítele Haendela pohlíÏel s respektem
pinû odborníkÛ. Vzhledem k jejich bohaté- V Izraeli mu uspoﬁádala hned dvû úspû‰né a úctou. „Nikdy jsem nikoho podobného
mu umûleckému odkazu je ‰koda, Ïe na‰e v˘stavy.
nepotkal“, ﬁíkal o nûm
kulturní veﬁejnost dosud nemûla moÏnost
Béda studoval na praÏské Akaa dodával, „Ïe byl vzdûlase s jejich umûním seznámit. Je proto demi v˘tvarn˘ch umûní a ve 30.
n˘, prakticky optimistick˘
dobﬁe, Ïe se k nám jejich dílo koneãnû letech se stal znám˘m ilustrátoa tvoﬁiv˘. Pﬁitahoval mne
dostává, byÈ ponûkud oklikou – pﬁes Izrael. rem Synkova nakladatelství.
jeho nezkrotn˘ a sarkasticAutorka tohoto multimediálního projek- Jeho díla z té doby, vytvoﬁená ve
k˘ smysl pro humor, kter˘
tu, stylizovaného do modelu lodû, Dr. Jele- stylu nûmeckého expresionismu,
se projevoval i v tûch nejna Makarová (Jeruzalém) publikovala dva- v‰ak byla za války zniãena.
stra‰nûj‰ích situacích. Jeho
cet ‰est knih a stála u zrodu mnoha meziná- V roce 1940 se seznámil s Fritzbraní proti tuposti britrodních projektÛ na téma kulturního zem Haendelem, na nûhoÏ vÏdy
sk˘ch koloniálních vûznia duchovního odboje. K práci v souvislosti pohlíÏel jako na svÛj vzor. Béda Mayer, „Láska“, litogra- telÛ byla tuÏka.“
Spolu s dal‰ími ‰estnácti sty fie, 22,3 x 30 cm, 1933, (soukroNelehké Ïivotní osudy
má sbírka)
ãesk˘mi a rakousk˘mi Îidy,
dvou Ïidovsk˘ch umûlcÛ,
prchajícími z nacistické Evropy se na jejich útûk pﬁed nacismem, dobrodruÏná
mal˘ch parnících dostali z Bratislavy po plavba a nakonec i britské vûzení – to v‰e
Dunaji aÏ k âernému moﬁi, odkud se plavi- samozﬁejmû ovlivnilo jejich umûleckou
li na ﬁecké uhelné lodi Atlantik do Palesti- tvorbu. Je velkou zásluhou Památníku
ny. Tam jim v‰ak cynické koloniální úﬁady Terezín, Ïe tuto v˘stavu pﬁipravilo a umoÏBritského impéria zakázaly vstup na pevni- nilo tak na‰í veﬁejnosti, aby se – po mnoha
nu a deportovaly je na tropick˘ ostrov desetiletích zapomnûní – s tûmito umûlci
Mauricius, zvan˘ „Ráj“. Zde byli bûÏenci seznámila. K obûma umûlcÛm se je‰tû na
ubytováni v místním vûzení, kde Haendel stránkách MASKILU vrátíme.
Fritz Haendel, „Dr. Meir Bieler oddává na bûÏícím
nakonec roku 1945 spáchal sebevraÏdu.
pásu“, kresba tuÏkou kolorovaná akvarelem,
30 x 23,8 cm (sbírka S. Haendela, Izrael)
◗ Michael Andûl
PﬁestoÏe tento krut˘ ráj mnoho ÎidÛ zahu-
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v˘roãí

HEBREJSKÁ UNIVERSITA
slaví osmdesátiny
Vrchní britsk˘ rabín Dr. J. H. Hertz pronesl po tradiãním poÏehnání a modlitbû
k pﬁítomn˘m projev, ve kterém m.j. uvedl,
Ïe „Ïidovsk˘ národ, kter˘ stále vzdoroval
surovému násilí a svoje síly zkou‰el
v duchovní oblasti, koneãnû mÛÏe peãovat o svoje vlastní vinice vûdûní“. NáboÏenského zasvûcení se zúãastnil také
a‰kenázsk˘ vrchní rabín Abraham Isaak
Kook, kter˘ v krátké ﬁeãi vyslovil pﬁání,
aby se universita stala symbolem poãátkÛ
osvobození zemû. Proslov zakonãil modlitbou za mír pro v‰echny národy.
Oficiální projev pronesl prezident Svûtové sionistické organizace Dr. Chaim
Weizmann. Jeho ﬁeã vyslechli pﬁítomní
s mimoﬁádnou pozorností. „Jazykem této
university bude hebrej‰tina. Universita
bude ale pﬁístupná kaÏdému národu a kaÏdému vyznání. Chce-li b˘t pravdivou vÛãi
sobû a Ïidovsk˘m tradicím, pak nesmí b˘t
pouze pro Îidy, pouze pro palestinskou
zemi, n˘brÏ pro cel˘ probouzející se
v˘chod, ano, pro celé lidstvo. Se slavnostním zahájením této university ohla‰ujeme pospolitost Ïidovského národa
s národy svûta...“
Po Weizmannovi se ujal slova sir Herbert Samuel. Britsk˘ vysok˘ komisaﬁ pro
Palestinu pﬁedal pﬁítomn˘m pozdravy
britské vlády. S mimoﬁádn˘m oãekáváním vyslechlo celé auditorium slavnostní
projev hlavního hosta oslav a prvního
rektora university lorda Balfoura: „Na
tomto pahorku táboﬁili ¤ímané pod
vedením svého vojevÛdce Tita a chtûli
Izrael zniãit. Na tom samém pahorku ale
dnes zaãíná nová epocha Ïidovského
kulturního snaÏení. SvÛj pÛsobiv˘ projev
zakonãil lord Balfour vyslovením víry,
Ïe universita pÛjde vstﬁíc velk˘m cílÛm,
a Ïe lidé, kteﬁí na ní budou vyuãovat
a uãit se, budou patﬁit k tomu nejlep‰ímu: „S touto nadûjí a v tomto duchu otevírám universitu.“
Poslední promluvil básník Chaim
Nachman Bialik, jehoÏ slova zaznûla,
kdyÏ se na hoﬁe Scopus uÏ zaãalo stmívat a budova university s charakteristickou kupolí tonula v záﬁi tisíce elektrick˘ch Ïárovek. Slavnost zakonãil vrchní
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rabín Velké Británie Dr. Hertz krátkou
modlitbou.
Den otevﬁení Hebrejské university se
slavil nejen v Jeruzalémû, ale i jinde ve
svûtû.
A jak˘ byl ohlas v âeskoslovensku? Jak
jiÏ bylo zmínûno, do Jeruzaléma z vysok˘ch ‰kol v âSR byly poslány pozdravné
dopisy; Ïidovské náboÏenské obce uspoﬁádaly pﬁi této pﬁíleÏitosti nûkolik slavnostních akcí.
Je‰tû pﬁed inaugurací Hebrejské university uveﬁejnil Robert Weltsch v sionistickém listû Selbstwehr ãlánek, ve kterém
vysoce ocenil v‰e, ãeho bylo pﬁi budování Ïidovské Palestiny dosaÏeno. Konstatoval m.j., Ïe nade‰el okamÏik k jednání
o politickém uklidnûní Palestiny
a o národnostním vyrovnání.
Nad smyslem Hebrejské university se
zam˘‰lel Dr. Felix Weltsch, kter˘ pokládal její otevﬁení za v˘znamnou událost
a soudil, Ïe vûda je bez jak˘chkoliv
pochybností internacionální, rozliãn˘ je
obsah, metoda, která odpovídá dvûma
velk˘m instrumentÛm vûdeckého provozování: psychologick˘m vlohám a jazyku. Îidovská schopnost psychologické
anal˘zy, metodická kombinaãní schopnost, vlastnost konsekventního dom˘‰lení
do konce jednoho smûru tvoﬁí nov˘ svûtov˘ obraz u B. Spinozy, A. Einsteina, H.
Bergsona, E. Husserla, S. Freuda, H.
Cohena a dal‰ích.
V témÏe ãísle Selbswehru se Dr. Hugo
Bergmann ve ãlánku “Duch v Palestinû”
vyslovil kriticky k nûkter˘m jevÛm v souvislosti s otevﬁením Hebrejské university.
Kritizoval zejména tehdej‰í duchovní stav
Ïidovské Palestiny. Konstatoval, Ïe znovuzrození hebrej‰tiny je zázrak, ale
nesmûjí se zavírat oãi pﬁed nedostatky
a chudobou mluveného jazyka. Na ‰kolách nemají Ïáci takﬁka Ïádné uãebnice
a váÏné nedostatky jsou pociÈovány
i v jin˘ch oblastech kulturního Ïivota.
Národ nemÛÏe pﬁeskoãit Ïádn˘ stupeÀ:
Natio non facit saltum - národ mÛÏe uãinit právû tak málo skokÛ jako pﬁíroda.
Kritice Selbstwehru neu‰la ani praÏská
Ïidovská obec. Její president Dr. Stein

odbyl na poslední schÛzi celou záleÏitost
jednou vûtou: „U pﬁíleÏitosti zahájení university v Jeruzalémû jsem si dovolil jménem reprezentace odeslat blahopﬁejn˘
telegram.”
Poãátky Hebrejské university v Jeruzalémû byly skrovné. Neumdlévajícím pﬁiãinûním osobností jako byli Weizmann,
Einstein a ﬁada dal‰ích, i obûtavou prací
tisícÛ anonymních jednotlivcÛ se podaﬁilo sebrat pro universitu znaãné finanãní
prostﬁedky a postupnû zﬁídit na hoﬁe Scopus nové fakulty, laboratoﬁe a vûdecká
pracovi‰tû. Neocenitelnou organizaãní
ãinnost vyvíjel Dr. Jehuda Magnes (spoluzakladatel Brit Shalom), v létech 19251935 kancléﬁ university a poté od r. 1935
do r. 1948 její prezident, kter˘ se od
poãátku zasazoval za Ïidovsko-arabsk˘
dialog a zval Araby do chrámu vûdy
v Jeruzalémû.
Universita roz‰íﬁila své badatelské
pÛsobení o ãinnost pedagogickou.
Postupnû vznikaly nové ústavy a katedry;
v r. 1926 Ústav pro orientální studia; r.
1927 Matematick˘ ústav. V ﬁíjnu 1928
zaãala pÛsobit Fakulta humanitních vûd
a koncem 20. let byla zahájena v˘uka
jazykÛ a literatury. Mohutn˘ rozmach
zaznamenala universita po 2. svûtové
válce.
UÏ dávno není jeruzalémská universita jedinou vysokou ‰kolou v Izraeli.
Roku 1934 byl zaloÏen v Rehovot svûtoznám˘ WeizmannÛv vûdeck˘ institut;
roku 1955 vznikla universita Bar Ilan
v Ramat-Ganu. Roku 1956 byla vybudována krásná universita v Tel Avivu.
K ní se druÏí universita v Haifû, postavená v r. 1963 a Ben-Gurionova universita v Beer Shevû, zaloÏená r. 1967.
Prvenství v‰ak patﬁí universitû v Jeruzalémû.
ZaloÏení Hebrejské university v Jeruzalémû zÛstane trval˘m milníkem
a v˘znamn˘m ãinem na cestû budování
Ïidovské domoviny v Palestinû a nezávislosti státu Izrael.
◗ Julius Müller
Na základû pﬁedná‰ky prof. K. Gajana

kvûten/ãerven 2005

Poslání Nadaãního fondu obûtem
holocaustu je m.j.
podpora domácí
péãe
a dal‰ích
sociálních a zdravotních programÛ
pro seniory, kteﬁí
pﬁeÏili holocaust.
Domácí péãe umoÏÀuje tûmto lidem co nejdel‰í pobyt v domácím prostﬁedí, pﬁípadnû
zkracuje pobyt v nemocnici a dodává profesionální sociální
a zdravotní sluÏby pﬁímo domÛ. Domácí péãe patﬁí mezi ucelenou
na sebe navazující ﬁadu nûkolika programÛ pro seniory. Jsou to
moderní sluÏby sociální a zdravotní péãe.
Letos od kvûtna do ãervence Nadaãní fond obûtem holocaustu
poﬁádá kampaÀ, kdy lidé mohou prostﬁednictvím dárcovsk˘ch SMS
tyto programy podpoﬁit.

Telefonní ãíslo DMS HOLOCAUST je 8 7777
cena SMS je 30 Kã plus DPH. Fond obdrÏí 27 Kã.
KampaÀ se vztahuje k 60. v˘roãí konce války, která není jen
dávnou minulostí. Lidé, kteﬁí trpûli a bylo jim ublíÏeno, jsou stále
mezi námi a zasluhují si pozornost a péãi. Tûm, kteﬁí pﬁeÏili koncentraãní tábory, je tﬁeba pomoci v jejich stáﬁí a je tﬁeba pomoci
i jejich rodinám, které následky holocaustu strádají zejména
v oblasti psychické.
SluÏby sociálních pracovníkÛ pro klienty v terénu jsou poãátkem
a základní osou péãe poskytovanou za podpory Nadaãního fondu
holocaustu (NFOH). Rozhovor s klientem o jeho potﬁebách, sociální poradenství, pomoc se získáním sociálních dávek, od‰kodnûní,
zprostﬁedkování sluÏeb dal‰ích odborn˘ch pracovníkÛ ãi dobrovolníkÛ a umoÏnûní kontaktu s ostatními lidmi. Dal‰ím programem je
jiÏ zmínûná domácí péãe. „Podporujeme domácí péãi, která umoÏÀuje seniorÛm co nejdel‰í pobyt v domácím prostﬁedí (pﬁípadnû
zkracuje pobyt v nemocnici) a dodává profesionální sociální
a zdravotní sluÏby pﬁímo domÛ. Lidem, kteﬁí pro‰li tûÏk˘m osudem
holocaustu, tak pﬁiná‰íme dÛstojnost, nezávislost a bezpeãí. Od
roku 2003 podporujeme Agenturu domácí péãe EZRA v Praze,
TIKVAH v Ostravû a JAS v Brnû“ ﬁíká ﬁeditelka Nadaãního fondu
obûtem holocaustu Jarmila Neumannová. a doplÀuje „financujeme
ale i ústavní péãi a psychologickou pomoc lidem s posttraumatick˘m syndromem. JiÏ mnoho let ukazují zahraniãní v˘zkumy, Ïe
traumatická zku‰enost holocaustu zásadnû a trvale naru‰uje psychické zdraví nejen tûch, kteﬁí osobnû persekuci proÏili, ale pﬁená‰í se i na jejich rodiny, potomky. Tyto jiÏ tﬁi generace lidí potﬁebují pomoc speciálnû vy‰kolen˘ch terapeutÛ“.
Nadaãní fond obûtem holocaustu je nezisková organizace, kterou zﬁídila Federace Ïidovsk˘ch obcí v âR v roce 2000. Je ﬁízen
devítiãlennou správní radou, jejímiÏ ãleny jsou zástupci státu
a Federace Ïidovsk˘ch obcí v âR. Dal‰ími úkoly, které si Nadaãní
fond obûtem holocaustu pﬁedsevzal, je podpora vzdûlávacích
a pietních akcí pﬁipomínajících obûti holocaustu, obnova Ïidovsk˘ch památek zniãen˘ch nacistickou i komunistickou totalitou,
zmírnûní majetkov˘ch kﬁivd zpÛsoben˘ch bûhem II. svûtové války.
V rámci „Programu sociálnû zdravotní péãe se zvlá‰tním zﬁetelem
k potﬁebám tûch, kteﬁí pﬁeÏili holocaust“ NFOH bûhem 4 let své existence podpoﬁil celkem 45 projektÛ v celkové v˘‰i 23 849 166 Kã,
které jsou realizovány poskytovateli sociálních sluÏeb: Ïidovsk˘mi
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komunitami, obãansk˘mi sdruÏeními a obecnû prospû‰n˘mi spoleãnostmi.
V‰echny podpoﬁené projekty jsou zveﬁejnûny na internetov˘ch
stránkách NFOH http://www.fondholocaust.cz..

HAKOACH
JARNÍ CYKLOTURISTICK¯ V¯LET
Pro pﬁedposlední kvûtnov˘ víkend je vybrána oblast âeského
·v˘carska do okolí Vysoké Lípy, které Vás odmûní nádhern˘mi
pﬁírodními scenériemi.
Ubytování v Jetﬁichovicích od 20. do 22. kvûtna t.r. zaji‰tûno.
Závazné pﬁihlá‰ky a bliÏ‰í informace vám poskytne Zo‰a Vyoralová na tel. ãísle 602 703 653
"NeboÈ co jiného je zemﬁít, neÏ stanout nah˘ ve vûtru a rozplynout se ve slunci?“
(CH. DÏibrán)
Louãíme se s vynikajícím kamarádem,
dobr˘m a neúnavn˘m sportovcem, ãlovûkem opl˘vajícím vtipem, moudrostí
a ohromnou mírou tolerance. Vratislav
Artner zesnul klidnû a neãekanû ve ãtvrtek
14. dubna ve vûku nedoÏit˘ch 55 let.
Petr Wellemín

BEJT SIMCHA
ALEXANDER SHONERT – houslov˘ virtuos
je muzikant s mimoﬁádn˘m talentem. V jeho umûní se odráÏí
Ïidovské koﬁeny jeho rodiny. Bûhem ãtyﬁletého pobytu
v âeské republice, která se jemu i jeho matce klavírní virtuosce stala druhou vlastí, vystupuje s âeskou filharmonií a dal‰ími ‰piãkov˘mi hudebními tûlesy. Úspûchy slaví v celé Evropû,
vedle koncertní ãinnosti je i aktivním skladatelem.
Srdeãnû vás zveme na mimoﬁádné setkání s tímto umûlcem
v pátek 27. kvûtna v 19 hod.
Hosté nejenom vyslechnou ukázky jeho mistrovství, ale
zúãastní se i improvizované besedy.

BEJT PRAHA
Bejt Praha v‰echny srdeãnû zve na dal‰í spoleãensk˘ a diskuzní
veãer Bejt Café, kter˘ se bude konat dne 9. 6. 2005 v Divadle na
Prádle od 19 hod. Pozvání pﬁijali AÀa Geislerová a Jiﬁí Ornest.
Více informací na www.bejt-praha.cz nebo na tel. 222 310 199.
Tû‰íme se na shledanou!
V rámci leto‰ního Evropského dne Ïidovské kultury, jehoÏ
tématem je "Ïidovská kuchynû", probûhne souteÏ o nejlep‰í
recept! Zúãastnit se mÛÏe kdokoli, kdo dosáhl vûku 18 let
a po‰le svÛj recept na pﬁedepsaném formuláﬁi e-mailem na
info@bejt-praha.cz nebo po‰tou na adresu Bejt Praha, Jáchymova 3, Praha 1. Vzhledem k tomu, Ïe se bude soutûÏ vyhodnocovat v zahraniãí, Ïádáme ty úãastníky, kteﬁí ovládají angliãtinu, aby posílali své recepty v angliãtinû a v ãe‰tinû. Formuláﬁ
najdete na www.bejt-praha.cz. Datum uzávûrky soutûÏe je
20. srpen 2005. Více informací na tel. 222 310 199 nebo emailem na info@bejt-praha.cz.
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ÚVOD DO ÎIDOVSKÉ GENEALOGIE II
K tûm, které pﬁedstavují spí‰e dokumenty
evidenãní, patﬁí tzv. matriky. Tyto byly v pﬁípadû Ïidovského obyvatelstva vedeny poprvé
soustavnû od roku 1784, tj. datují se od císaﬁského patentu Josefa II. V˘sledkem bylo zavedení dan˘ch pravidel vedení matrik, nejen
kﬁesÈansk˘ch, ale i Ïidovsk˘ch. Patent – pﬁes
mnohé úpravy a novelizace – urãoval podobu
matrik víceménû aÏ do roku 1949. U kﬁesÈanského obyvatelstva, byly takové zápisy vedeny jiÏ dﬁíve pﬁed zavedením patentu, a to jako
plynul˘ text typu: „dne toho a toho bylo
pokﬁtûno dítû, dcera (ãi syn) toho a toho“ atd.
V ﬁadû pﬁípadÛ se farní knihy narozen˘ch,
oddan˘ch a zemﬁel˘ch dochovaly od doby
kolem r. 1650, tj. z doby po tﬁicetileté válce.
V pﬁípadû Ïidovského obyvatelstva byly na
základû patentu z r. 1784 poprvé zavedeny
pravidelné matriãní zápisy. Do té doby byly
pouze v nûkter˘ch místech vedeny knihy obﬁízek, a to na základû guberniálního obûÏníku
z r. 1766. Vût‰ina Ïidovsk˘ch matrik je dnes
uloÏena v Národním archivu v Praze, knihy
obﬁízek (pokud se dochovaly) jsou uloÏeny
v archivu Îidovského muzea v Praze.
Patent pﬁinesl jasnû definovanou pﬁedti‰tûnou podobu, která mûla zajistit jednotnost
a pﬁehlednost. Podle § 6 byla Ïidovsk˘m
matrikáﬁÛm uloÏena povinnost vést stejné
druhy matrik jako kﬁesÈansk˘m matrikáﬁÛm,
ale s ohledem na odli‰nosti Ïidovské víry
(napﬁ. uvádût jméno mohela a sandeka,
apod.). Samostatnou kapitolou je urãení
povinné osoby k vedení Ïidovsk˘ch matriãních záznamÛ. Ve vût‰ích obcích to byl rabín,
v místû, kde Ïila jedna ãi pouze nûkolik málo
rodin (tak typické napﬁ. pro západní a jihozápadní âechy), to byl rabín ustaven˘ z nejbliÏ‰í Ïidovské obce. To hraje velkou roli pﬁi
studiu matriãních záznamÛ mal˘ch osídlení.
Ty není dnes jednoduché dohledat, neboÈ
Ïidovské matriky nebyly vedeny pro kaÏdou
vesnici zvlá‰È. Záznamy z míst, kde Ïila
jedna ãi nûkolik málo rodin lze nalézt nikoli
podle jména vesnice, ale v matriãní knize
místa, kde sídlila vrchnost. Tam se totiÏ
men‰í Ïidovská osídlení evidovala. Dokonce
i vût‰í Ïidovská sídli‰tû byla nûkdy evidována v knize jiného blízkého mûsta. Mirotiãtí
Ïidé byli napﬁ. po r. 1870 zapisováni v matrikách Mirovic. To souvisí se zmûnami v hranicích matriãních okresÛ v rÛzn˘ch historick˘ch obdobích. Pokud se tedy nedaﬁí najít
záznamy z men‰ích obcí, je dobré zjistit si,
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jak byl urãen matriãní okres a jak byl definován obvod pﬁíslu‰né Ïidovské obce.
Dal‰í v˘znamnou událostí pro vedení
Ïidovsk˘ch matriãních záznamÛ byla povinnost uÏívat nûmecká, pevnû stanovená rodná
jména a pﬁíjmení, která byla zavedena dal‰ím
císaﬁsk˘m patentem Josefa II. z roku 1787
(pro srovnání: kﬁesÈanské matriky obsahují
pﬁíjmení vesmûs od 2. poloviny 17. století).
Do té doby, tj. do r. 1787 se vesmûs zapisovala pouze jména rodná, ãasto ve tvaru napﬁ.
Naftaly (ben) Samuel. Patent vyvolal ﬁadu
námitek a pﬁipomínek ze strany Ïidovsk˘ch
hodnostáﬁÛ, nicménû v˘sledn˘ dvorsk˘
dekret potvrdil naﬁízení a ustanovil uÏívání
115 muÏsk˘ch a 35 Ïensk˘ch nûmeck˘ch
rodn˘ch jmen. Logika vzniku nûmecké
obdoby hebrejského jména je nûkdy více,
nûkdy ménû zﬁetelná (Löwy > Löbl > Leopold, Cvi > Hirsch > Hermann, apod.).
V ﬁadû pﬁípadÛ pouÏívaly Ïidovské rodiny
v âechách pﬁíjmení jiÏ od stﬁedovûku, a to
zejména ve vût‰ích mûstech. Naopak v matrikách mnoha moravsk˘ch Ïidovsk˘ch obcí
lze najít pouze rodná jména je‰tû kolem
r. 1820, tedy relativnû dávno po patentu
o rodinn˘ch jménech. To upomíná na rezistenci, kterou vÛãi patentu vyjadﬁovali ãlenové tradiãnûji zaloÏen˘ch moravsk˘ch komunit. V ãesk˘ch komunitách se vÏilo pouÏívat
jedno rodné jméno a pﬁíjmení, zatímco na
Moravû bylo bûÏné, Ïe muÏi pouÏívali dvû
rodná jména, napﬁ. Herman Leopold BRILL.
Druhé rodné jméno nebylo vÏdy jméno otce,
ale i dûdeãka ãi jiného blízkého pﬁíbuzného.
Povinnost pouÏívat pﬁíjmení a s tím spojen˘ proces vzniku a pﬁijímání pﬁíjmení je fascinující a obsahovû bohaté téma, ale pﬁesahuje zamûﬁení této studie. Pro rodopisce
mÛÏe skr˘vat i znaãné obtíÏe, neboÈ mÛÏe
komplikovat postup bádání pﬁed rokem
1787.
Pﬁelom dan˘ povinností pouÏívat pﬁíjmení
lze snadno zachytit v matrikách. V období
1784-1787 jsou v kolonce otce ãasto uvádûna pouze jména rodná, kteráÏto lze po roce
1787 dohledat v jejich „nové“ podobû.
V ﬁadû sbírek nûkter˘ch obcí lze nalézt
seznamy shrnující zmûny jmen a pﬁíjmení
u v‰ech muÏsk˘ch potomkÛ. Tyto dokumenty pak mohou slouÏit coby alternativní zdroje informací. Znaãná rozmanitost archivních
fondÛ a pﬁekr˘vání se informací z rÛzn˘ch
zdrojÛ jsou vÛbec typické pro rodopisná

bádání a dává nadûji v pﬁípadech, kdy se
napﬁ. nedochovaly originální matriky.
Matriky mûly pro pﬁehlednost povinnû
zahrnovat jednotlivé rubriky, napﬁ. v matrikách narozen˘ch to byl den, mûsíc a rok
narození, dále den obﬁízky, pojmenování
chlapcÛ i dívek, tedy záznam o jménu, pohlaví a pÛvodu dítûte (manÏelsk˘ vs. nemanÏelsk˘), jména rodiãÛ a svûdkÛ, jméno mohela
a sandeka. Vzhledem ke znaãn˘m populaãním restrikcím uplatÀovan˘m na Ïidovském
obyvatelstvu byl aspekt pÛvodu podstatn˘.
Po roce 1849, kdy byl zru‰en familiantsk˘
zákon, byla dodateãnû uzavírána mnohá
manÏelství, a to i star‰ích párÛ, které jiÏ mûly
ﬁadu dûtí. V kolonce pÛvodu tûchto potomkÛ
byl ãasto zpûtnû dopsán pÛvod manÏelsk˘
a dûti teprve tehdy získaly otcovo pﬁíjmení.
Pro bádání v letech 1784-1849 je dÛleÏité mít
toto na pamûti. Podobnû je tﬁeba studovat
matriky oddan˘ch po roce 1849. Knihy
oddan˘ch v letech 1849-1851 jsou ãasto
mnohonásobkem poãtu zápisÛ uãinûn˘ch za
ﬁadu let pﬁed rokem 1849.
Vedení matrik bylo dále upravováno ﬁadou
pﬁedpisÛ. Ne v‰ude byly matriky okamÏitû
vedeny podle naﬁízen˘ch pravidel, a tak bylo
vydáno naﬁízení (1794), aby porodní báby
rovnûÏ hlásily úﬁadÛm narození Ïidovsk˘ch
dûtí. Tím se roz‰iﬁoval okruh zapisovatelÛ
a byla zavedena jistá duplicita záznamÛ. Tato
duplicita byla dále v˘znamnû roz‰íﬁena v Systemálním patentu (1797), kter˘ m.j. zavedl
povinnost vést na pﬁíslu‰n˘ch farách katolické duplikáty Ïidovsk˘ch matrik. Tyto tzv.
kontrolní matriky jsou dnes cenn˘m zdrojem
informací, obzvlá‰tû v tûch mnoh˘ch pﬁípadech, kdy originální Ïidovské matriky byly
zniãeny za 2. svûtové války. Na mnoha místech v‰ak ani po r. 1797 nebyly kontrolní matriky vedeny, a tak bylo jejich zavedení znovu
naﬁízeno v r. 1839 v podrobném návodu, jak
a k˘m mají b˘t Ïidovské matriky vedeny.
To jsou tedy ony Ïidovské matriky vedené
místním farním úﬁadem, o nichÏ se zmiÀuje
Vojtûch Rakous ve své povídce „O ãlovûku,
kter˘ neví, kdy se narodil“, kdy pí‰e: „otec
dával pﬁednost katolické matrice, neboÈ neÏil
s pány od Ïidovské obce v dobré shodû –
poﬁád vym˘‰leli nové platy – ale s panem
faráﬁem ze Sluh mûl vÏdycky dobrou vÛli.”
◗ Julius Müller
◗ Toledot – centrum pro rodopisná studia, Praha
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVùZDOU
Dva svazky knihy DVù STù LET
(Academia) zpracovávají u nás nepﬁíli‰ známé historické
téma – dûjiny rusko-Ïidovsk˘ch vztahÛ. Jejich autorem je nositel Nobelovy
ceny za literaturu (1970) ALEXANDR SOLÎENICYN.
„Upﬁímnû se snaÏím porozumût
obûma stranám... V pamûti obou národÛ je plno vzájemn˘ch kﬁivd,“ ﬁíká
autor. „Kdy si v‰ak svou pamûÈ vyléãíme, budeme-li zamlãovat, co se
opravdu stalo?“
SolÏenicynova snaha o objektivitu je chvályhodná, jakkoliv se
nám zdá samozﬁejmostí. Je ov‰em otázkou, na kolik se mu zdaﬁila.
V prvním dílu se autor zab˘vá obdobím let 1795 - 1916, ale
v úvodu naãrtává i struãné dûjiny vzájemn˘ch kontaktÛ od jejich
poãátku. První díl se podrobnûji zab˘vá situací v pﬁedrevoluãním
Rusku – v˘ãtem krutostí, stﬁetÛ a osoãování. O tragickém pogromu
v Ki‰inûvû o Velikonocích 1903 SolÏenicyn pﬁekvapivû soudí:
„LÏivá historie ki‰inûvského pogromu byla bombastiãtûj‰í neÏ jeho
smutná historie skuteãná.“ Autor hledá argumenty pro obhajobu
ruské carské vlády i jednotlivcÛ, neboÈ pr˘ Îidé mûli taky svÛj díl
viny na neuspoﬁádaném souÏití.
Knize chybí seznam pramenÛ a literatury, z níÏ autor ãerpal, ta se
objevuje jen v pﬁím˘ch citacích pod ãarou. Je nepraktické, Ïe souhrnn˘ rejstﬁík k obûma svazkÛm najdeme aÏ ve druhém dílu.
Druh˘ svazek, s podtitulem Dûjiny rusko-Ïidovsk˘ch vztahÛ
v letech 1917-1995, dotahuje téma takﬁka do souãasnosti. SolÏenicyn zde je‰tû pﬁiostﬁuje svÛj v˘klad o ãastém zkreslování a zaujatosti pﬁi nalézání viníka kontroverzí pouze na ruské stranû a obãas
je ãtenáﬁ jeho postojem upﬁímnû udiven.
POSPOLU

SoubûÏnû se znám˘m dokumentárním televizním seriálem BBC
o Osvûtimi vznikla kniha LAURENCE REESE – OSVùTIM
s podtitulem Nacisté a „koneãné ﬁe‰ení“, která nyní vychází v ãe‰tinû (vydal KniÏní klub).
Autor nás provází historií této
továrny na smrt, líãí její vznik
a v˘voj v symbol holokaustu.
Kniha je v mnohém objevná,
snaÏí se vystihnout motivaci
chování a mentalitu velitelÛ
a dozorcÛ v táboﬁe, pﬁíslu‰níkÛ SS. Vyrovnává se také
s nehorázn˘mi tvrzeními tzv.
popíraãÛ holokaustu. Autor
pﬁiná‰í ﬁadu neznám˘ch
údajÛ, jakkoliv je téma Osvûtimi jiÏ hojnû zpracované.
Tﬁeba, Ïe úplnû první vûzni
sem pﬁijeli v ãervnu 1940, ‰lo
o tﬁicet NûmcÛ, kriminálníkÛ
pﬁevezen˘ch z koncentraãního
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tábora Sachsenhausen – a z nich se stali první kápové v táboﬁe.
Chovali se k ostatním vûzÀÛm krutû hned od prvních dnÛ pobytu
v táboﬁe.
RUDOLF RODEN ﬁekne
v‰e podstatné o svém osudu
v jedné vûtû: „Byl jsem jedním z tisíce mlad˘ch muÏÛ,
kteﬁí byli vybráni z tábora
v Osvûtimi-Birkenau a posláni na nucené práce do Nûmecka.“ Pocházel z praÏské
Ïidovské rodiny, a tak ho
neminul Terezín ani Osvûtim,
patﬁi v‰ak k tûm ‰Èastn˘m, co
pﬁeÏili. Po válce studoval
lékaﬁskou fakultu v Praze, ale
uÏ v 1948 prozíravû emigroval i se svou Ïenou Evou do
Kanady. Jeho kniha PAMùË
NARUBY (Academia) zaãíná v dobû války, ale líãí i Ïivot
v nové vlasti. Roden tam sice dostudoval medicínu a filosofii, ale
i tak musel projít mnoha zamûstnáními s dosti podivuhodn˘m rozptylem – byl rytcem, masérem, ãí‰níkem i prodavaãem, skladníkem
a nemocniãním asistentem. Poté si otevﬁel lékaﬁskou praxi a od roku
1978 pﬁedná‰el na texaské státní univerzitû a stal se vyhledávan˘m
odborníkem na problémy pﬁeÏití a holokaustu. Jeho autobiografická kniha se ãte jako román, ale není to fikce.

ÎidÛm jako by osud dal do
vínku stálé cestování, jakési
ahasverovské geny. SYLVA
SOUâKOVÁ byla jedním
z dûtí, které se dostaly do
„kindertransportu“ organizovan˘ch Nicholasem Wintonem. V roce 1939 tak okusila
nelehk˘ údûl mladistv˘ch
exulantÛ v Anglii. Sylva, po
otci Löwenbachová, mûla
matku evangelické víry – její
str˘c byl politik Prokop Drtina, ale to by jí zﬁejmû v protektorátu neochránilo od problémÛ. Válku tedy pﬁeÏila,
vrátila se domÛ, ale v roce
1968 jiÏ jako úspû‰ná novináﬁka opustila rodnou zemi znovu. Její PSÁNO OSUDEM
A POLITIKOU (Academia) je dal‰í z ﬁady knih o ko‰atém osudu.
Pﬁiná‰í brilantnû zpracovan˘ text, kter˘ je mnohem víc neÏ vzpomínkami pamûtníka, dokáÏe totiÏ analyzovat dobu.
◗ Lubor Falteisek
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Seriál o my‰lenkov˘ch proudech, které
formovaly souãasn˘ obraz judaismu
Konvertité
Jeden finanãnû dobﬁe situovan˘ Sefard
proslul mezi britsk˘mi Îidy svou knihou
Literární kuriosity (1791), kde charakterizuje Talmud jako ‚kompletní systém
nauky Ïidovské‘. JelikoÏ byl znám i spisem Genius judaismu a dobr˘m spoleãensk˘m postavením, synagoga Bevis
Marks si jej zvolila za svého parnuse.
Kdo a co je parnus? Tato úctyhodná
funkce znamená, Ïe její drÏitel je finanãním garantem své obce, ãi synagogy. Pan
Isaak D’Israeli se své ãestné funkce
vzdal. A tak mu jeho lakotu spoluvûﬁící
hezky osladili pokutou ve v˘‰i 40 Liber.
Za tﬁi roky jej zvolili parnasem znovu. To
pana Isaaka D‘Israeliho tak pobouﬁilo, Ïe
vystoupil ze svazku èidovské obce. Jeho
synek Benjamin vstoupil ve 12 letech do
Anglikánské církve (v r. 1817). Pozdûji
se Benjamin Disraeli stal britsk˘m
ministersk˘m pﬁedsedou a kupodivu ve
snûmovnû Tóru stále propagoval.
Benjamin Disraeli byl nesionistick˘m Ïidovsk˘m nacionalistou, kter˘
Îidy povaÏoval za vy‰‰í rasu: „mojÏí‰tí Arabové (Îidé) jsou nejstar‰í, ne-li
jedinou nemí‰enou krví, která pﬁeb˘vá
ve mûstech! Prvotﬁídnû organizovaná
nemí‰ená rasa je pﬁirozenou aristokracií... Nezneãi‰tûn˘ proud jejich bûlo‰ského systému a geniálnû pojatá jedineãnost, pocházející od jejich velkého
zákonodárce byly ony dÛvody, proã je
uÏ dávno nepohltily smí‰ené rasy, které
se odvaÏovaly je persekuovat, ale
znovu a znovu jim docházel dech
a mizely, zatímco jejich obûti ve své
pÛvodní svûÏesti ãistého asijského plemene stále vzkvétaly.“ Uf, miluji rozvité vûty minul˘ch století! Disraeli to
v‰ak na mÛj vkus trochu pﬁepískl
i s rozvitím vûty i s latentním rasismem.
Disraeli se neztotoÏÀoval se sebemrskaãsk˘m v˘kladem a‰kenázsk˘ch autorit, které vykládají Ïidovské dûjinné utrpení jako zaslouÏen˘ následek Ïidovsk˘ch hﬁíchÛ. Tento v˘klad odvozovali
a‰kená‰tí rabíni z prorokÛ. Dnes,

7. ãást
ó hrÛzo, máme i sefardské autority, jako
je rav Ovadia Jusuf, kter˘ ﬁíká podobné
stra‰nosti ve spojení se ·oa.
Disraeli ﬁíkal: „Îidé dali svûtu MojÏí‰e, ·alamouna a JeÏí‰e – zákonodárce,
organizátora a reformátora.“ Také ﬁíkával: „PohlíÏím na církev jako na jedinou
zb˘vající Ïidovskou instituci, která zaji‰Èuje znalost Ïidovsk˘ch dûjin a literatury.
Veﬁejnû ãte Ïidovské dûjiny a udrÏuje
v Ïivé pamûti Ïidovské osobnosti, Ïidovskou poezii ‰íﬁí po celém svûtû.“ Inu,
nevím, jak to dûlá Anglikánská církev.
Vnuk vrchního rabína Trevíru, Karel
Marx byl pokﬁtûn v 6 letech, aã dûd
i str˘c byli v˘znamn˘mi rabíny. Otec,
moderní a velmi vzdûlan˘ právník
nechal synka pokﬁtít. Ne pro víru, konverze nebyla záleÏitostí religiózní, n˘brÏ
svûtskou. NeÏidovsk˘ literát Theodor
Mommsen ﬁíká, Ïe kﬁesÈanství není ani
tak jméno pro náboÏenství, spí‰ v˘stiÏnû
vyjadﬁuje charakter dne‰ní mezinárodní
civilizace a spojuje nespoãetné miliony
po celé mnohonárodní zemûkouli. Citujeme Henricha Heineho, kter˘ mluví
o kﬁtu jako o „vstupním lístku do evropského spoleãenství“. Lístek, vstupenka,
placená pozvánka, to je, co si v prÛbûhu
19. stol. díky „evropské“ nabubﬁelosti
koupilo na 250 tisíc ÎidÛ. Prostû museli. AÏ na sektu FrankistÛ a na hrstku tûch,
kteﬁí v kﬁesÈanství skuteãnû uvûﬁili, to
byla pouze spoleãenská nutnost. Pohodlná asi jako krejzl. Zdravá jako ‰nûrovaãka. Pﬁíjemná jako cylindr a pﬁirozená
jako vysoké podpatky.
Metodologie Karla Marxe byla vskutku rabínská. Nikdy nevkroãil do továrny, v‰e vyvozoval v˘hradnû z knih. Jako
velk˘ gaon se uzavﬁel ve studovnû, kde
ﬁe‰il otázky vesmíru. Naz˘val svou práci
vûdeckou, nebyla v‰ak o nic vûdeãtûj‰í
neÏ teologie. Karl Jaspers o nûm ﬁíká:
„MarxÛv sloh není slohem badatele,
necituje pﬁíklady, ani neuvádí fakta,
která mohou b˘t v rozporu s jeho vizí.
Nejedná jako vûdec, ale jako vûﬁící.“

V‰ichni jsme v zemích „ rozvinutého“
socialismu museli utopistu Marxe více,
ãi ménû studovat. A tak dobﬁe víme, Ïe
jeho teorie jsou staré Luriánské kabalistické teorie mesiánského vûku. Pro
mnohé Îidy nic nového pod sluncem.
Marx se choval podobnû jako Natan
z Gazy. Oba nejdﬁíve vytvoﬁí teorii a pak
uÏ jen vysvûtlují, proã se tak nestalo.
Jako prav˘ Ïidovsk˘ bocher Marx studoval a studoval a nechal se Ïivit. Bocher se
nechává Ïivit nejdﬁíve svou rodinou,
potom rodinou své Ïeny, ãi svojí Ïenou.
Marx se nejdﬁíve nechal Ïivit svou rodinou a pak Engelsem. Jako Ïidovsk˘ ‰norer nikdy nevydûlával peníze a sv˘mi
dopisy si finanãní podporu vynucoval.
Nezodpovûdûl hlavní, v‰eobecnû
nezodpovûzenou otázku. Co se stane,
aÏ pﬁijde Mesiá‰, tedy v jeho pojetí, aÏ
budou vlastníci vyvlastnûni.
Zamindrákovan˘ Ïidovsk˘ konvertita
s bolav˘mi vﬁídky mezi h˘Ïdûmi, kvÛli
kter˘m nemohl del‰í dobu sedût, neuroticky napadal jiné konvertity: „ Proã usiluje Josef Moses Levy, pokﬁtûn˘ Îid,
majitel Daily Telegraph, aby byl poãítán
mezi anglo-saskou rasu, vÏdyÈ matka pﬁíroda vepsala jeho rodokmen smû‰n˘mi
tiskacími písmeny pﬁímo doprostﬁed jeho
tváﬁe.“ (Herr Vogt, 1866 Lond˘n). Jinde
ﬁíká: „Obchod je ztûlesnûním v‰eho zla,
Îidé jsou ztûlesnûním obchodu.“
Frustrovan˘ bocher Marx nebyl sám.
Pseudo-darwinovské teorie, blbinky
s teorií o rasách, kﬁesÈansk˘ antijudaismus, antisemitismus a vrchol v‰eho
hÀupství teorie genetické hygieny, pﬁivedly mnohé k sebepopíraãství a k sebenenávisti. Pﬁíkladem za v‰echny je HitlerÛv oblíben˘ Îid Otto Weininger.
Ne‰Èastn˘ Otto spáchal sebevraÏdu. Tak
mocnû nenávidûl Îidy aÏ jednoho
zavraÏdil. Toho Îida v sobû. Stal se tak
jedin˘m Îidem, o nûmÏ Hitler ãasto
a s oblibou mluvil, kterého obdivoval
a ctil. „Láska, kolem jejíhoÏ svatebního
loÏe neobchází smrt po ‰piãkách, není
Ïádnou láskou“. Napsal Otto Weininger.
◗ Sylvie Wittmannová
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