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Abstrakt 

Tato práce, která je založená na terénním výzkumu mezi českou židovskou mládeží během 

desetidenních vzdělávacích turistických programů Taglit-Birthright v Izraeli, se zabývá 

mechanismem produkce transnacionálního prostoru společné přináležitosti. Sleduje, jak je 

transnacionální představovaná kategorie společné přináležitosti k transnacionálnímu židovskému 

kolektivu produkována pomocí partikulárního fyzického místa, Izraele, praktikami turismu 

v kolektivu konstruovaném pomocí konceptu společného „pouta krve“ jako kolektiv společného 

původu. Turistické zážitky účastníků, jejichž centrem je tělo, jeho performance, emoce a postoje 

jsou sledovány jako místo produkce a reprodukce transnacionálního prostoru. Tělo je pojímáno 

jako nástroj, kterým jedinec rozumí světu, jenž ho obklopuje, habituálními, tělesnými i 

intelektuálními způsoby porozumění. Transnacionální prostor, který je utvářen během programu, 

se tak současně stává sociálně konstruovanou emocionální kategorií, tzv. „ahavat Israel“, láskou 

k Izraeli, která zastírá jeho mocenské implikace.  

Klíčová slova: transnacionalismus, diaspora, turismus, embodiment, židovská mládež, Taglit-

Birthright, Izrael,  Česká republika 



 

 

Abstract 

This dissertation based on a fieldwork conducted among Czech Jewish youth during a ten-days 

educational touristic program Taglit-Birthright explores production of transnational space of 

mutual belonging. The transnational belonging to Jewish collective is produced through particular 

physical space of Israel through practice of tourism in collective constructed by the programme as 

a collective of common origin based on “blood ties”. I examine participants‘ tourist bodily 

experience, performances, emotions and attitudes as a site of production and reproduction of 

transnational space using a concept of embodiment as ways in which the individual grasps the 

world around him/her and makes sense of it in ways that engage both body and mind. Transnational 

space created throughout the programme becomes socially constructed emotional category of 

“ahavat Israel”, “love for Israel” that might conceal its political implications. 

Keywords: Transnationalism, diaspora, tourism, embodiment, Jewish youth, Taglit-Birthright, 

Czech Republic, Israel  



 

 

Poznámka k přepisům 

U přepisů termínů čerpajících z judaismu jako je Pesach, Jom kipur, alija, Aškenazim atd. jsem se 

řídila slovníkem „Judaismus od A do Z“ (Newman a Sivan 1998). U názvů týkajících se moderní 

historie a reálií Izraele (Jad Vašem, Mea Šearim, Mír pro Galileu, Josi Bejlin, mešita Al-Aksá atd.) 

jsem se řídila publikacemi Marka Čejky Izrael a Palestina Minulost, současnost a směřování 

blízkovýchodního konfliktu (2005), Judaismus a politika v Izraeli (2009). Hebrejské výrazy 

(mifgaš, peulot, jediat ha‘arec atd.), pro které neexistuje český úzus, jsem přepisovala foneticky. 

Vysvětlení výrazů, které by nemusely být známy českému čtenáři a které jsou v textu opakovaně 

užívány, uvádím ve slovníčku na str. 177. 

U slova Žid jsem se rozhodla užít velké písmeno. Pravidla českého pravopisu sice stanoví, že velké 

písmeno se píše, pokud jde o označení příslušníka národa, malé písmeno tehdy, pokud jde o 

příslušníky antropologické či náboženské skupiny. V textech týkajících se holokaustu pak 

doporučují užívat velké písmeno, neboť Židé byli pronásledování jako příslušníci národa. Užívání 

slova Žid s velkým počátečním písmenem je tak zároveň zatíženo pojímáním židovství jako rasy, 

které pramení z nacistické ideologie. Vzhledem k tomu, že přináležitost k židovství ale nelze 

jednoduše definovat jako příslušnost k etnicitě, národu či náboženství a že i podle halachy, 

židovského náboženského práva, se jedinec stává Židem narozením židovské matce, či konverzí, 

není vždy jednoduché rozlišit, v jakém smyslu je termín užíván. Účastníci programu Taglit-

Birthright navíc své židovství nepojímají jako náboženskou kategorii, stejně tak rétorika programu 

užívá poměrně širokou definici židovství založenou na Právu návratu, kde se etnické, národnostní 

i náboženské kategorie překrývají. Rozhodla jsem se proto užívat slovo Žid s velkým písmenem. 

Tím nijak nenaznačuji, že židovství pojímám jako národ, či dokonce rasu a biologickou danost. 

Překlady anglických zdrojů jsou mé překlady. U citátů ze Starého zákona jsem užívala český 

ekumenický překlad, dostupný na http://cz.bibleserver.com/start/CEP.
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1 ÚVOD 

Je polovina června 2013. Léto ale jakoby do Prahy nedorazilo. S šedou oblohou a neustálými 

přeháňkami ztrácí své barvy i samotný život v Praze. Zprávy o hrozících povodních střídají 

analýzy počtu sebevražd, které v následku nejkratšího jara v historii regionu stoupají, spolu 

s obavami zemědělců o letošní úrodu. Okurková sezóna, pomyslím si, vypnu televizi a s hřejivou 

představou blízkovýchodního slunce, si jdu balit na cestu do Izraele. Ještě si vyslechnu izraelské 

zprávy. V Iránu byl zvolen umírněný prezident, Izrael se k výsledkům voleb staví rezervovaně, ze 

syrských hranic Izraele se stahují mírové jednotky UNDOF, americký prezident Barack Obama 

zvažuje podpořit syrské rebely dodávkami zbraní, jednání s některými africkými státy o návratu 

afrických migrantů z Izraele do jejich zemí původu byly úspěšné, a nakonec již notorická otázka 

zmrazení výstavby židovských osad na Západním břehu. Za šera odcházím na letiště. Letím se 

společností El Al, izraelskými státními aeroliniemi. Neobtěžuji se ale jít na letiště 

s tříapůlhodinovým předstihem, který je nutný kvůli bezpečnostním prohlídkám. Celou proceduru 

již důvěrně znám a vím, že nebudou žádné problémy. V pasu mám několik izraelských víz, 

v Izraeli známé a vzdálené příbuzné, v Čechách židovské známé. Rodinný původ přijde na přestřes 

hned na počátku rozhovoru se zaměstnancem, který předchází kontrole zavazadel. Jakmile vyjde 

najevo, že mohu být počítána za součást židovského kolektivu, následuje pouze pár povinných 

formálních otázek týkajících se zavazadla. Přestože se zaměstnanec musí držet předepsané osnovy, 

rozhovor je veden spíše jakousi zvědavostí dozvědět se, kam si mě v rámci židovské komunity 

zařadit, jaké máme společné známé. Zaměstnanci El Alu se povětšinou rekrutují z řad židovské 

komunity či ochranky Židovské obce v Praze. Tentokrát se rozhovor protáhl. Ne že by počet mých 

návratů přesáhl únosnou normou a já se náhle stala bezpečnostní hrozbou, ale motiv mé poslední 

cesty byl překvapivý. Do Izraele jedu, abych předvedla svůj příspěvek na odborné konferenci o 

programu Taglit-Birthright pořádané na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Okamžitě se octnu 

pod palbou otázek, které se rozhodně nenachází na oficiálním seznamu. 

Taglit-Birthright je desetidenní zájezd do Izraele pro židovskou mládež z celého světa ve věku od 

18 do 26 let. Populární je nejen proto, že je zcela zdarma, ale i proto, že užívá poměrně širokou 

definici židovství. Zúčastnit se ho může kdokoliv, kdo splňuje podmínky tzv. Práva návratu, tedy 
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má minimálně jednoho prarodiče židovského původu. Zakládá se na formátu turistických cest do 

Izraele, které se podle Harvey Goldberga (2003) staly tak populární, že se proměnily v „nový 

přechodový rituál“ vstupu do židovského společenství. Jde o společenství globální. Jak do něj 

vstupují, jak proměňuje přináležitost mladých českých Židů k této transnacionální komunitě a jaké 

jsou jejich interpretace této přináležitosti, není pouze tématem mého konferenčního příspěvku, ale 

i několikaletého výzkumu, který je předmětem této dizertační práce. 

Kdo pořádá konferenci? Jak probíhá výzkum o Taglitu? Jaké jsou Vaše závěry? A proč jste se 

začala tématem zabývat? A jaký je Váš osobní vztah k judaismu? A proč tedy nechodíte na 

židovskou obec? Takže Vaše babička a pak maminka? Takže jste? Ano! Halachická Židovka! Tak 

proč se tedy neúčastníte života židovské obce? Že je obec náboženská? To říká každý, to ale 

pomalu přijde. Uvidíte! Rychlý sled otázek, který jsem se sice během let, po která provádím 

výzkum, naučila zvládat s profesionální zručností a jistou mírou zjednodušení, nabyl nečekaného 

vyústění. Jakožto téměř „profesionální Žid“ bych měla být v očekávání další proměny. Abych 

zkrátila rozhovor, který mě po několika letech strávených obdobnými debatami začal unavovat, 

neoponovala jsem, poděkovala za dobře míněné rady a přistoupila k odbavení. Stejné nároky klade 

na účastníky program. Jak napovídá sám jeho název Birthright, přináležitost, kterou utváří, je 

založena na primordiálním poutu společné krve, jenž se vymyká svobodné volbě jedince. Je 

osudovou daností narození. Toto právo má být během cesty objeveno. Taglit také v hebrejštině 

znamená objev. 

Přestože jsem byla unavená, letadlo odlétalo v půl jedné ráno, nemohla jsem spát. Čas jsem se 

snažila využít k posledním úpravám své prezentace na konferenci. Nemohla jsem se však 

soustředit. Má mysl neustále odbíhala. Akademické odborné výrazy a teorie, do kterých jsem 

musela vtěsnat své poznatky z terénu, byly neustále narušovány osobními vzpomínkami na moje 

dobrodružství v Izraeli, na jejichž počátku stál právě Taglit-Birthright, kterého jsem se ve svých 

čtyřiadvaceti letech zúčastnila. Na mysli vyvstávaly obrazy, úryvky z rozhovorů, vzpomínky na 

známé i přátele, místa, scenérie, těžko popsatelné pocity, atmosféra, vůně moře, azurově modré 

nebe, dusná vlhká horka, ale i ocelově šedé nebe a rozbouřené moře v zimě, oprýskané fasády 

funkcionalistických domů, byty, kde jsem bydlela, večírky a přednáškové místnosti, kam jsem 

chodila, chutě, které jsem poznávala. To vše bylo podbarveno mým ambivalentním vztahem nejen 

k Izraeli, k židovství, ale i k celému výzkumu. Úpravné a organizované kategorie se začaly 
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rozpadat. Výzkum, který započal cestou do Izraele v rámci programu Taglit-Birthright, byl pro mě 

mnohem více než akademickou prací. Neustále mě nutil tematizovat cosi, co hrálo v mém životě 

sice jakousi druhotnou roli, co nicméně neustále stálo v pozadí. Odhodlání, v určitých momentech 

více či méně pevné, jednoho dne výzkum dokončit se zároveň stalo i nadějí jednoho dne na čas 

uzavřít, nebo alespoň uspořádat tuto podkapitolu mého života. Spíše ji ale otevřel a držel mě 

neustále u tématu, které je jak mým odborným, tak osobním zájmem. Díky pobytu v Izraeli se 

určité prvky toho, co lze považovat za židovství, staly součástí mého života. To, co pro mě bylo 

doposud rodinnou minulostí, v níž centrální úlohu sehrávala tragédie šoa, se stalo přítomností. A 

to aniž bych měla pocit, že si sama sobě cokoli nalhávám a že cosi předstírám. Na židovské 

kamarády, spolužáky jsem náhle narážela mnohem častěji a měla si s nimi co říci. Nikdy jsem se 

nechtěla stýkat se svými vrstevníky jen proto, že jsou Židé. Nepřipadalo mi, že bych s nimi měla 

společného více než s kýmkoliv jiným jen proto, že mají židovské předky. Nyní jsem se s nimi ale 

nestýkala, protože jsou Židé, ale protože mě s nimi spojovala zkušenost života v Izraeli, ne již 

vzdálený traumatický prožitek mé rodiny. Stalo se to jaksi spontánně, přirozeně. Nemusela jsem 

činit žádný radikální krok, abych potvrdila své židovství. Nemusela jsem konvertovat, plně se 

vrhnout do židovského života v Čechách, emigrovat do Izraele. Toto propojení je totiž stále 

poměrně volné, co se týče hluboké faktické znalosti židovství stále povrchní, a nenachází své 

vyjádření v praktikách, jako je dodržování židovského rituálního roku. Není finální, s každou 

interakcí se mění, stále dává prostor pochybnostem, je slučitelné se současným životem a cesty 

nechává otevřené. Jde o cosi, co poskytuje celou řadu interpretací a co vyvěrá nejen z historického 

vývoje asimilace a přerušení – v zemích bývalého sovětského bloku lze mluvit o téměř naprosté 

diskontinuitě předávání židovské tradice – ale i z povahy současného, Baumanovými (2004) slovy 

„tekutého“ světa. Diskontinuita totiž není pouze otázkou zemí, kde jakékoliv projevy židovství 

byly systematicky zadupávány státním aparátem komunistických vlád, které nepřipouštěly 

jakýkoliv druh plurality.  

Program Taglit-Birtright se zrodil z hledání řešení tzv. „krize kontinuity“, která byla pociťována 

v židovských severoamerických komunitách na přelomu 90. let 20. století. Ohrožení židovského 

národa, které živilo diskurs přežití i židovský aktivismus, byly téměř odstraněny. Za emancipaci 

Židů, dobře začleněných do chodu americké společnosti již nebylo třeba bojovat. Připomínání 

holokaustu bylo plně institucionalizováno v kolektivní paměti americké společnosti, problém 

sovětských Židů se vyřešil pádem železné opony. Podpora Izraeli, která vždy sloužila jako tmelící 
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prvek židovských komunit v důsledku vleklého izraelsko-palestinského konfliktu, v němž bylo jen 

těžko přiznat legitimitu jedné či druhé straně, slábla. Obavy potvrdila statistická studie z roku 

1990, která poukázala na zvyšující se počet sňatků uzavíraných s nežidovskými partnery a 

upouštění od etnických norem i náboženství ve Spojených státech. 

Pro židovskou komunitu alarmující data probudila aktivismus a začala vznikat celá řada iniciativ 

s cílem posilovat židovskou komunitu. V souladu s postmoderním diskurzem o identitě jako otázce 

volby, navíc v době, kdy se přináležitost k židovství stala záležitostí osobního rozhodnutí, se tyto 

aktivity začaly soustředit zejména na to, jak tato osobní rozhodnutí ovlivnit. Klíčem mělo být jak 

vzdělávání dětí i dospělých, tak neformální zážitkové vzdělávání na dětských židovských táborech 

a zájezdech do Izraele. Financování pocházelo převážně od nadací sponzorovaných individuálními 

donory. Programů v Izraeli se pak ujala nadace Charlese R. Bronfmanna, CRB Foundation. 

Nadace mimo jiné spustila výzkum o dopadu programů na účastníky a na „tvrdých datech“ 

prokázala jejich účinnost. Roku 1996 byl započat první program pod názvem Israeli Experience 

Inc., který byl výsledkem spolupráce nevládních židovských organizací ve Spojených státech i 

Izraeli a izraelské vlády. Brzy byla navázána spolupráce s nadací Michaela Steinhardta Jewish 

Network. Roku 1994 Josi Bejlin, tehdejší náměstek izraelského ministra zahraničí, představil 

myšlenku, že by každý židovský adolescent měl za dolary na podporu Izraele, které proudily 

z diaspory do Izraele z amerických židovských komunit, obdržet „dar“ ve formě dotovaného, či 

zcela bezplatného zájezdu do Izraele. Steinhardtova a Bronfmanova nadace přijala tuto myšlenku 

za svou a na konci roku 1999 se konal první pilotní zájezd pod názvem Taglit-Birthright. Program 

se setkal s úspěchem (Kelner 2010, 39, Saxe a Chazan 2008). Roku 2014 program dosáhl 

úctyhodného čísla počtu účastníků – 400 0001. Pocházeli z 62 zemí světa. Hodnotit, co účastníci 

během programu vlastně „objevují“, jak napovídá název programu, a zajistit neochvějný argument, 

který by zaručil stálý proud finančních toků, které pochází od individuálních „megadonorů“, 

amerických židovských federací a izraelské vlády, je úkolem výzkumných center zabývajících se 

evaluací projektu. Jedním z těchto výzkumných center je Maurice & Marylin Cohen Center for 

Jewish Studies na Brandeis University, organizátor konference, na které jsem i já měla přednést 

svůj příspěvek.  

                                                 
1 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4534703,00.html 



8 

 

Program konference sliboval mapovat fenomén v celé komplexnosti, počínaje filozofií, která stojí 

za celým programem, kontextem vztahů Izraele a diaspory, dílčími aspekty programu Taglit-

Birthright, jako je role průvodců, skupinové dynamiky, logistiky celého programu konče. Přestože 

každý z panelů prezentoval odlišná témata a přinášel celou řadu empirických zjištění i obecnějších 

úvah o přizpůsobení programu měnícím se podobám židovské identity, příspěvky se nápadně 

podobaly. Nesly se v optimistickém tónu přesvědčení, že Taglit-Birthright naplňuje své cíle a 

napomáhá reprodukovat židovskou komunitu.  

Na konferenci byl přítomen i Josi Bejlin, duchovní otec programu, ale i jeden z iniciátorů Dohod 

z Osla, který poprvé s myšlenkou programu Taglit-Birthright vystoupil. Za měsíc byl v izraelských 

novinách Israel HaYom publikován Bejlinův komentář ke konferenci2. Jeden z nejčtenějších 

deníků v Izraeli založil Sheldon Adelson, dle časopisu Forbes třetí nejbohatší muž Spojených států, 

který se netají svým pravicovým smýšlením, ať již jde politickou scénu v Izraeli, či v USA. Nadace 

Sheldona Adelsona je zároveň jedním z klíčových donorů programu Taglit-Birthright. Její dary 

dospěly roku 2012 k částce 140 milionů dolarů. Bejlinův komentář nešetřil chválou. Citoval 

„vědecká data“, která zazněla na konferenci, zejména obsáhle se pak zabýval situací v České 

republice, tedy obsahem mého příspěvku. V Bejlinově podání situace, zasazená do kontextu celého 

článku, ale vypadala a vyzněla poněkud jinak, než jak jsem zamýšlela. To, co jsem říkala o většině 

českých účastníků, kteří nejsou součástí institucionálního židovského života, mají minimální 

povědomí o židovství a nikdy nenavštěvovali židovské školy, bylo vztaženo na celou komunitu. 

Taglit-Birthright se stal v Bejlinově podání v České republice jedinou možností, jak se stát součástí 

židovského kolektivu a své židovství tematizovat, Česká republika zářným příkladem 

smysluplnosti projektu a důvodem, proč jej i nadále financovat. Co Bejlina tak zaujalo na početně 

zcela zanedbatelné židovské komunitě z České republiky, která dohromady dle těch 

nejvelkorysejších odhadů čítá kolem 20 000 osob?3 Důraz, který Bejlin kladl ve své apologetice 

                                                 
2 Viz. plné znění článku http://www.israelhayom.com/site/newsletter_opinion.php?id=4961 
3 Zdroj: Federace židovských obcí v České republice https://www.fzo.cz/o-nas/statistika/. V České republice je 

v deseti Židovských náboženských obcích registrováno 3 000 členů, v dalších spolcích 2 000. Odhaduje se, že v ČR 

dnes žije 15 – 20 000 Židů, avšak většina z nich není registrována. Stanovit počet židovského obyvatelstva lze jen 

velmi těžko nejen proto, že většina osob židovského původu se neúčastní institucionálního života, ale protože 

neexistují jasná kritéria, koho považovat za Žida, a koho již nikoliv. Podle náboženských kritérií je Židem pouze osoba 

halachického původu, tedy ten, kdo svůj židovský původ může odvozovat od matky či konvertita. Dle Práva návratu 

je jím každý, kdo má alespoň jednoho prarodiče židovského původu.  
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na českou komunitu, nesloužil pouze k legitimizaci programu a miliard vynaložených na jeho 

provoz. Pokud by šlo pouze o ni, stačilo by jen zmínit výsledky amerických průzkumů, které jsou 

ze statistického hlediska mnohem pádnějším argumentem. Příklad české komunity jako komunity 

decimované více než čtyřiceti lety vlády komunistického režimu, ohrožené vymřením, ne sice 

fyzickým, ale kulturním, posloužil k legitimizaci samotného státu Izrael. Samotný boj o zachování 

diaspory je bojem politickým, neboť její přetrvání závisí na státu Izrael bez ohledu na to, jaké 

postoje ke konkrétní politice izraelských vlád ve výbušné situaci izraelsko-palestinského konfliktu 

diaspora zaujímá. Bejlin tak užil variaci na klasický sionistický narativ. Izrael je v něm pradávnou 

zemí původu, ze které Židé byli vyhnáni, aby se po téměř dvou tisících letech života v diaspoře, 

provázeného utrpením, ztrátou země a pravé židovské kultury, které vyústily v tragédii šoa, opět 

navrátili do Izraele, konečného vykupitele z utrpení a ochránce. Tento narativ Bejlin uzpůsobuje 

současné době. Izrael již není zárukou fyzického, ale kulturního přežití. Toto přežití nezajišťuje 

poskytnutím stabilního fyzického útočiště, ale symbolického centra, které však nepostrádá 

materiální podobu a lze se k němu díky mobilitě umožněné současným pokrokem technologií 

neustále vracet. 

Program tak neutváří centrum migrace, kam by bylo přeneseno těžiště života účastníků. 

Přechodným pobytem v Izraeli se účastníci programu Taglit-Birthright podobají turistům. Místo 

zažívají spolu. Společný zážitek místa z nich utváří komunitu. Destinace jako místo původu a 

společné historie je zároveň spojuje s představovanou komunitou, neboť poskytuje hmatatelné 

důkazy a konzumovatelné zážitky, které definují hranice představované přináležitosti. Prožitek 

společné historie i současnosti rozšiřuje představu přináležitosti za hranice národního státu, 

zároveň umožňuje fungovat v rámci jejich národního státu. Probouzí globální imaginace, které 

jsou orientovány národně, partikulárně. Jazyk partikulární etnické identity ukotvený v individuální 

rodinné historii každého z účastníků je navíc schopen promlouvat zcela individuálním hlasem, 

nejen kolektivním hlasem etnické komunity. Předmětem této práce proto bude způsob, kterým 

je během programu Taglit-Birthright globální představovaná kategorie společné etnicity a 

přináležení utvářející transnacionální prostor produkována pomocí partikulárního 

fyzického místa a individuálních zážitků zprostředkovaných programem organizovaného 

turismu Taglit-Birthright. Zaměřím se proto spíše na proces než na výsledek, neboť ten není 

nikdy fixní, neustále prochází proměnami. Centrem této produkce je jedinec. Individuální 

zážitky a performance účastníků programu budu sledovat jako uzly, kde se stýkají a kterými 
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neustále proudí v obousměrném pohybu individuální historie jich samotných, jejich rodin, 

lokální historie prostředí, ve kterém vyrůstali, historie Izraele jako národního židovského 

státu a makrosociální globální historie stojící za programem Taglit-Birthright, aby se staly 

místy produkce a reprodukce významu transnacionálního prostoru a moci, kterou v sobě 

nese. Transnacionální prostor tudíž budu pojímat jako performanci, praktiku těla, jejíž 

součástí je imaginace. Čeští účastníci programu nebudou pasivními objekty „propagandy“ 

programu, česká komunita nebude zachráněným přeživším, kterého před kulturním zánikem 

zachránil Taglit-Birthright, ale aktivním aktérem utváření transnacionálního prostoru, který 

obdařují svými vlastními významy a který mění jejich vlastní situovanost v židovské minulosti, 

přítomnosti i budoucnosti. Přestože se stanou aktivními aktéry, transnacionální prostor, který 

utváří, není zcela v jejich rukou. Je zároveň výsledkem situovanosti jejich těl, kterými program 

zažívají, konzumují a utváří, v síti globálních souvislostí, které program činí viditelnými. Jejich 

vědomé reflexe, kritiky proto budou často v rozporu s pocity, tělesnými prožitky, které budou 

mluvit samy za sebe, budou odolávat racionalizacím a stanou se místem odporu vůči obsahům 

přenášeným programem. Či naopak, pocity a zážitky, argumentace spjaté s tělesnem budou 

legitimizovat a potvrzovat obsahy přenášené programem. Právě tyto momenty budou klíčovými 

pro analýzu, neboť na nich závisí mobilizace i podoba transnacionálního prostoru. 

1.1 Struktura práce 

V následující teoretické části se proto nejdříve budu snažit vymezit koncept transnacionálního 

prostoru, diaspory, pojetí turismu a konceptualizace těla jako centra zažívání, místa produkce a 

reprodukce turistického a transnacionálního prostoru tak, jak je budu užívat v této práci. Část 

věnovaná popisu metodologie obsahuje popis pronikání do terénu, popis vzorku/terénu i etických 

dilemat, která z úzkého propojení mé osobní historie s historií programu i účastníků výzkumu 

plynou.  

Následovat bude část empirická, která interpretuje nasbíraná empirická data a která čtenáři 

zprostředkuje samotnou cestu. Konferenci věnovanou programu Taglit-Birthright, které jsem se 

zúčastnila v Jeruzalémě, otevřela jedna z přednášejících slovy „Let´s get on the bus!“ Tato práce 

ale dříve než čtenáře zavede do autobusu, který vyráží z telavivského letiště Bena Guriona na cestu 

po Izraeli, jej zavede do prostředí českého. Protože tělo v sobě nese paměť minulých interakcí, 

které se stávají jeho východiskem, v první kapitole popíši historické pozadí vývoje židovské 
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komunity v bývalém Československu, historii programu v České republice a strukturu současného 

programu Taglit-Birthright nabízeného českým účastníkům. Až poté následují kapitoly založené 

na pozorováních v průběhu tří zájezdů.  

Zájezdy se sice v dílčích aspektech lišily, v jednotlivých kapitolách, které jsou organizovány 

kolem míst itineráře cesty, budu užívat data ze všech tří zúčastněných pozorování a rozhovorů, 

které jsem prováděla po skončení programu. Bude-li se tedy text jevit jako popis jednoho 

programu, je to záměrem. Nebudu však rezignovat na přesnost popisu. Letopočet, který se nachází 

za jménem každého citovaného aktéra v hranatých závorkách, označuje, v průběhu jakého 

programu se ta či ona scéna odehrávala, či jakého programu se mluvčí zúčastnil. Pochopit 

mechanismy utváření transnacionálního prostoru totiž znamená ponořit se do jeho komplexní 

reality. Ta je utvářena v celé jeho smyslové celistvosti, jako prožitek, jehož součástí jsou 

materiality místa, vzpomínky, imaginace, proslovy průvodců, struktura programu, interakce 

s účastníky a personálem programu. Členění textu dle konceptů, jako je turismus, komunita, 

imaginace, paměť, materialita, interkorporalita, pouto společné krve atd., by znamenalo tuto 

celistvost narušit a zabránit pochopení mechanismů utváření transnacionálního prostoru jako 

jednoty smyslového a kognitivního, bezprostředních tělesných vjemů a imaginace, přítomnosti a 

minulosti, individuální reflexe a sociální interakce. Programy se navíc ve své struktuře příliš neliší. 

I přesto, že jednotlivé kapitoly budu organizovat kolem navštívených míst, každá z nich bude 

akcentovat jeden, či více z výše jmenovaných aspektů, které budou analyzovány. Do analytické 

části jsem proto nezahrnula všechna navštívená místa, ale pouze ta, kde koncepty užité v této práci 

nabývají obzvláštního zřetele a která ztělesňují ikonická místa sionistického narativu, jenž 

program zprostředkovává. Na aktivitách odehrávajících se na těchto místech současně ilustruji 

koncepty sionistického vzdělávání, na nichž je program založen. Na některých místech se navíc 

témata opakují a sdělují sice na příkladu jiných historických či současných událostí totožná 

poselství. Každý ze tří zájezdů navštívil místa v jiném pořadí. Já jsem se je rozhodla seřadit 

chronologicky, v souladu se sionistickým narativem. Fiktivní itinerář tak čtenáře zároveň provede 

sionistickým narativem – od mytické minulosti Izraele, přes tragédii šoa, po současné izraelsko-

arabské války. Jeho znalost je totiž nezbytná pro pochopení mechanismů programu. Zároveň ale 

čtenáře seznámí s hlavními koncepty sionistického a židovského vzdělávání, jako je „jediat 

ha’arec“ a turismus v kapitole druhé, tradiční rituál v kapitole třetí, „peulot“ v kapitole čtvrté, 

„mifgašim“ v kapitole páté a „otevřené diskuse“ v kapitole šesté.  
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Co se týče „itineráře“ práce, druhá analytická kapitola nejdříve zavede na historickou pevnost 

Masada. Jde o pevnost nacházející se na skalním útesu uprostřed Judské pouště, kterou moderní 

sionismus proměnil v symbol národního boje a židovského odporu. Na příkladu návštěvy místa, 

které zaujímá klíčovou roli v sionistickém narativu a současně fascinuje svou přírodní scenérií, 

budu ilustrovat, jak formát programu jako organizovaného turistického zájezdu formuje 

transnacionální prostor, který se během něj utváří. Jako cosi, co se neshoduje s představami a 

očekávání účastníků, co organizuje jejich čas a pohyb v prostoru, uvaluje na jejich těla disciplíny 

a omezuje je, brání přenosu sionistických obsahů programu. Na stranu druhou ale tato omezení 

vzbuzují v účastnících kreativitu přetvářet transnacionální prostor pomocí imaginace, která 

přesahuje materiální omezení. Třetí analytická kapitola se odehrává v Jeruzalémě, centru 

židovského náboženství, mytickém místě původu Židů a hlavním městem izraelského státu. 

Tematizuje zejména vztah účastníků k judaismu jako náboženství. Současně se věnuje roli a 

formám náboženství v procesu utváření transnacionálního prostoru programu. Tradiční rituál 

judaismu se ukáže jako cosi, co není schopno utvářet transnacionální prostor společné 

přináležitosti, neboť účastníci jsou mu odcizeni, neznají ho jako každodenní praxi svých těl. 

Naopak důvěrně známá forma turistického rituálu, tentokrát však jako cesta do posvátného centra 

židovství, se kterým se účastníci cítí spojeni poutem společného původu, jim umožní představit si 

díky materialitám místa sama sebe jako součást transnacionálního prostoru a tento prostor ukotvit 

v mytické minulosti. Kapitola čtvrtá je situována do památníku holokaustu Jad Vašem. Na místě 

rituální komemorace minulého traumatu, které se stalo centrem nejen sionistického narativu, ale i 

židovské diasporní identity, budu ilustrovat, jak se kulturní paměť, tedy paměť, která nebyla přímo 

zažita, stává díky rituální návštěvě místa připomínající minulé trauma tělesným zážitkem, 

aktualizuje paměť a utváří „společenství paměti“. Jde o společenství konkrétního kolektivu 

účastníků, které program svádí dohromady a ukotvuje je pomocí strukturovaných aktivit tzv. 

„peulot“, v širším představovaném kolektivu minulosti. Tento kolektiv společného vzpomínání je 

umístěn do pro účastníky zcela nových geografických kontextů, do Izraele. Jejich rodinné 

minulosti a vzpomínky, které slouží jako základ současné kolektivity paměti, jsou 

rekontextualizovány v současnosti Izraele. Stejně tak jako komunita účastníků, kterou program 

utváří, vstupují tyto rodinné historie a vzpomínky do transnacionálního prostoru. Pátá kapitola 

zavede čtenáře spolu s účastníky na vojenský hřbitov nad památníkem Jad Vašem, místo, kde jsou 

dodnes pohřbíváni hrdinové boje za národní existenci státu Izrael. Těžiště zážitku se bude nyní 
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nacházet v setkání s Druhým, s izraelskými vrstevníky, kteří v turistickém a sionistickém kontextu 

zájezdu vystupují jako reprezentanti izraelského kolektivu. Tato setkávání patří ke konceptu 

židovského vzdělávání tzv. „mifgašim“. Interakce s jejich kulturními těly i s vrstevníky jako 

individualitami, přináší reflexi, která je schopna v účastnících vzbouzet pocity transnacionální 

solidarity. Poslední kapitola zavede na místa, která reprezentují nejspornější část existence státu 

Izrael, izraelsko-palestinský konflikt. Ukáže, jak je naplňována další zásada programu, kterou je 

„otevřená diskuse“, která se vyhýbá přenosu konkrétních politických pozic. Na místech nabitých 

politickými významy ukáži, jak totalita tělesných zážitků vyvolaná turismem i metafory těla 

odvolávající se ke společnému původu a utrpení jsou schopny neutralizovat politické sdělení 

programu a utvářet prostor transnacionální politické solidarity, jež často odolává intelektuálním 

argumentům a rozporům, jichž jsou si sami účastníci často vědomi.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Transnacionální versus diasporní 

Pocit transnacionální přináležitosti program utváří na základě primordiálního pouta společné krve. 

Rétorika společného původu v transnacionálním kontextu je spojována zejména s pojmem 

diaspory. Koncept diaspory, který se původně vztahoval na specifické skupiny Židů, Arménů a 

později na další náboženské skupiny v Evropě (Safran 1991), je definován zejména nuceným 

vysídlením provázeným kolektivními traumaty. Safran diasporu konceptualizuje jako 

„vysídleneckou minoritní komunitu“, jež: 1) byla rozptýlena ze svého původního centra, 2) udržuje 

mýty, vzpomínky a představy o své domovině, kterou považuje za svůj opravdový domov a do 

které se v okamžiku, kdy nastane příhodná doba, navrátí, 3) podporuje svou domovinu, 4) pociťuje 

odlišnost, která jí brání v plné integraci, 5) je vázána skupinovou solidaritou pramenící ze vztahu 

k domovině (Safran 1991, 83). Čeští účastníci programu Taglit-Birthright se necítí jako vysídlenci, 

nemají pocit, že by se jejich domovina nacházela mimo Českou republiku, že by nenáleželi do 

české společnosti, a to ani po návratu do svých fyzických domovů. Tyto diasporní sentimenty se 

program teprve snaží probouzet tím, že je na základě Práva návratu deteritorializuje, přivádí na 

místo, jež konstruuje jako jejich symbolickou domovinu. Izrael se ani po absolvování programu 

nestává místem návratu a společného původu. Jak tedy konceptualizovat proces, ke kterému 

během programu dochází? 

Safranovo vymezení diaspory je pouze užším vymezením, které novější postmoderní koncepty 

považují za příliš zjednodušující (Boyarin a Boyarin 1993). Od pozdních 70. let minulého století 

se tento pojem rozšiřuje na celou řadu dalších kontextů a zkušeností. V současném užití jde o 

označení pro všechny, kdo jsou deteritorializováni. Za diasporu jsou tak považováni i ekonomičtí 

a pracovní migranti. Návrat do symbolické domoviny staršího pojetí nahradily husté a trvale 

udržované vztahy sahající skrze národní hranice utvářející deteritorializované vědomí 

sounáležitosti. Diaspora přestala být ohraničenou komunitou, ale stala se hybridní formou 

prolínání kulturních vlivů, decentralizovaným transnacionálním prostorem (Faist 2010, 15, 

Bauböck 2008). Dochází tak k rozostření hranice mezi koncepty transnacionalismu a diaspory. 

Přispívá k tomu i rozšíření pojmu transnacionalismu, který přestává být užíván pouze k analýze 
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„sociálního procesu, ve kterém migranti operují v sociálních polích, jež překračují geografické, 

politické a kulturní hranice“ (Basch, Glick-Shiller a Szanton-Blanc 1994, 48). Toto dominantní 

užití teorie transnacionalismu jako analytického a konceptuálního nástroje popisu zkušenosti 

migrantů se stává pouze částí transnacionálního fenoménu. Podle Faista transnacionalismus 

zahrnuje „celou řadu sociálních formací, jako jsou transnacionálně aktivní sítě, skupiny a 

organizace.“ (Faist 2010, 9) Roudometof (2005) širší pojetí pojmu transnacionalismu rozvádí 

podrobněji. V jeho pojetí transnacionalismus zahrnuje tři roviny aktivit. Transnacionální komunity 

migrantů, profesní a manažerské komunity, které jsou neustále v pohybu, utváří pouze jednu 

rovinu mnohem komplexnějšího jevu. Zbylými dvěma jsou transnacionální sociální prostory a 

transnacionální sociální pole. Transnacionální sociální prostory jsou konstruovány skrze opakující 

se transnacionální interakce a praktiky aktérů po celém světě. Tyto aktivity sahají od těch 

nejtriviálnějších po ty nejserióznější. Patří mezi ně rutiny, jako jsou mezinárodní hovory, vysílání 

satelitní televize, mezinárodní konference, mezinárodní turismus, úmluvy a vyjednávání 

mezinárodních a nevládních organizací atd. Sociální pole sestávají ze strukturovanějších a 

trvalejších interakcí, které se odehrávají v transnacionálním sociálním prostoru a jsou spjaty 

s výkonem moci. Zahrnují celou řadu aktérů a institucí z celého světa, ne všichni musí být zákonitě 

mobilní.  

Koncept transnacionalismu a koncept diaspory je často užíván zástupně. Transnacionalismus 

považuje řada autorů za intenzivnější, rozptýlenější a moderními technologiemi usnadněnou 

diasporní praktiku (Hannerz 2002, Vertovec 1999, Smith a Guarnizo 1998, Clifford 1994). 

Appadurai (1996) zase považuje zkušenost všech mobilních osob za diasporní zkušenost. Přesto 

ale nelze oba termíny užívat zcela zástupně. Každý z nich má odlišné intelektuální genealogie, 

díky nimž každý z nich vzbuzuje odlišné asociace. Zatímco koncept diaspory v sobě nese dlouhou 

tradici užívání zejména v literárních dílech, studiích a historické literatuře, transnacionalismus je 

zejména pojmem sociálních věd. Diaspora evokuje kulturní odlišnost, často spjatou s 

náboženskými komunitami a národními sentimenty, transnacionalismus se zaměřuje na mobilitu a 

mezinárodní sítě (Bauböck a Faist 2010). „Kulturní“ a abstraktní pojímání diaspory umocňuje řada 

literárních metafor kořenů, země, pokrevních pout, dědičných vlastností a kulturních jmenovatelů, 

jako je společná historie, jazyk, kultura a společné náboženství, o které se diaspora opírá. Diaspora 

je proto často považována za zejména kulturní fenomén, který je formován kulturními praktikami 

a následně jejich pomocí, skrze populární kulturu a umění, analyzován. Podle Pniny Werbner 
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(2000) je však tento přístup, který se zaměřuje zejména na kulturní reprezentace, redukcionistický. 

Imaginace diaspory není utvářena pouze skrze kulturní praktiky, ale jejich interakcí s politickými 

formami jednání a institucemi. Je ukotvena v nejrůznějších institucích, jako jsou diasporní 

filantropické organizace, proudí v ní materiální zdroje, které jí dodávají materiální charakter. 

Werbner upozorňuje na interakci politického, materiálního a kulturního v procesu utváření 

diasporní imaginace, Bauböck v politickém náboji vidí zásadní rozdíl mezi pojmy diaspory a 

transnacionalismu. „Zatímco transnacionalismus je akademický koncept užívaný k popisu celé 

řady aspektů zkušeností migrantů a následných změn ve společnosti, diaspora je zejména 

politickým sloganem.“ (Bauböck 2008, 2) Stejně tak Brubaker (2005) upozorňuje na politickou 

zatíženost pojmu diaspora. Pojem diaspora je užíván k mobilizaci v zájmu domoviny. Tato 

domovina nemusí být teritoriální, ale může být čistě symbolická, jako je kupříkladu islámská 

umma. Mobilizaci diasporního vědomí rovněž užívají vlády zemí, ze kterých pochází ekonomičtí 

migranti, aby podpořili finanční investice a politickou loajalitu úspěšných krajanů v zahraničí. 

Diasporní turismus představovaný programem Taglit-Birthright, ale i řadou dalších projektů, mezi 

které patří Birthright Greece, Reconnect Hungary, Birthright Armenia, zájezdy Afroameričanů do 

Ghany či Američanů čínského původu do Číny (Powers 2011), jsou rovněž způsoby, jak 

mobilizovat kulturní aspekty diaspory v zájmu politických cílů. Jejich cílem je utvářet 

deteritorializované politické jednotky podpory národního státu na území jiných národních států. 

Fungují ve velmi konkrétním politickém a materiálním kontextu, neboť k této mobilizaci dochází 

pomocí materialit domoviny, materiálního zázemí organizací, které za těmito cestami stojí. 

Diasporní rétorika společného původu, kořenů, pokrevních pout, kultury a jazyka obnovuje 

etnonacionalismus s jeho teritoriální orientací, partikularismus, šovinismus v transnacionálním 

kontextu a utváří nová mocenská pole (Roudometof 2005). Jak poznamenává Appadurai (1996), 

primordia nemizí, pouze se stávají globálními, místo se stává „fetišem“. Lokalita i materialita 

místa jsou užívány jako rétorika. Cílem totiž není dosáhnout jednoty geografické jednotky (v 

případě diaspory fyzického návratu do symbolického centra diaspory), kultury, identity, 

společenství, historie, tak jako tomu bylo v případě nacionalismu, ale transnacionálních formací. 

Ty ve skutečnosti nezávisí na geografické, ale sociální blízkosti a jednotě imaginace (Faist 2010, 

21), která je utvářena a současně nachází vyjádření v nejrůznějších formách symbolických i 

materiálních transnacionálních praktik.  
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Program Taglit-Birthright díky svým materiálním zdrojům účastníky dočasně deteritorializuje, aby 

je přivedl do jejich „domoviny“. Pro ně se ale jedná o místo, ke kterému je nevážou žádné 

vzpomínky, často ani konkrétní osobní vazby. Vztah k této domovině se program snaží utvářet na 

základě konstrukce Izraele jako země společného původu a strážce společného historického 

traumatu holokaustu, ke kterému došlo v Evropě. Jinými slovy, program mobilizuje jejich 

imaginaci jako příslušníků společenství rozprostírajícího se mezi dvěma geografickými místy za 

pomocí diasporní rétoriky. Zatímco program Taglit-Birthright užívá rétoriku tradičního vymezení 

diaspory, jak ji definoval Safran, zkušenost, kterou utváří, je transnacionální. Na počátku jejich 

mobility totiž nestojí pocit přináležitosti k domovině, ze které byli rozptýleni a která by je 

přitahovala jako jejich gravitační centrum a místo původu. Právě naopak, mobilita teprve probouzí 

pocit přináležitosti. Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla uchopit fenomén programu Taglit-

Birthright pomocí teorií transnacionalismu, spíše než jej konceptualizovat pomocí teorií diaspory. 

Užití tohoto konceptu skýtá ještě jednu výhodu. Není zatížen tradicí užívání pojmu diaspora 

v abstraktním, kulturním smyslu, který může zastírat jeho politické konotace4. Důraz, který 

transnacionalismus klade na mobilitu a proces utváření sítí, zároveň umožní vyvarovat se 

esencialismu, ke kterému může svádět rétorika diaspory, historicky pojímané jako jednou dané 

společenství společného původu, kořenů, přináležitosti k zemi, kultuře a jazyku. Diasporu, a to ač 

postmoderní užití pojmu je mnohem rozrůzněnější a bližší pojmu transnacionalismu, budu proto 

pojímat spíše jako politickou rétoriku než jako analytický koncept. V souladu s teoriemi 

transnacionalismu mobilizaci vědomí společné přináležitosti budu sledovat jako cosi, co je 

neustále v pohybu a co nelze sledovat jako fixní, esencializované, jednou dané kategorie etnicity, 

národa, či diaspory vázané na stabilní geografický prostor a jeden gravitační bod. Stejně tak jako 

se studia transnacionalismu zaměřují na studium praktik, i program Taglit-Birthright bude 

sledován jako praktika jednoty imaginace a sociálních praktik, které nesou jisté politické 

implikace.  

                                                 
4 I pojem transnacionalismus v sobě skrývá jisté ideologické významy. Zaměřit se na zkušenost migrantů bylo vedeno 

nejen výzkumným zájmem, ale i cílem ukázat migranty jako aktivní aktéry, nikoliv jen pasivní objekty procesu 

globalizace. Jak poznamenává Faist a Bauböck (2010), na rozdíl od diaspory, není politická agenda transnacionalismu 

zcela jasně vymezená, centralizovaná a nestojí za ní mocenské instituce. Navíc není zcela jasné, kdo je stoupencem 

této ideologie, zda výzkumníci, migranti, či další politické entity. 
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2.2 Turismus, místo, socialita a materialita 

Transnacionální praktika, kterou je utvářen prostor programu, je turismus. Crouch definuje 

turismus jako setkávání se nejrůznějšího druhu „s těmi Druhými, s odlišným materiálním 

prostorem, vlastní imaginací, idejemi, metaforami místa, metaforami volného času a turismu, 

přírody a města.“ (Crouch 2000, 63). V případě diasporního turismu je odlišný materiální prostor 

konstruován jako doposud nepoznané místo společného původu, ti Druzí jako součást diasporního 

společenství, které čeká na objevení. Tato setkávání poskytují hmatatelné důkazy společných 

traumat, historie, současnosti, metafory společného původu proměňují v konzumovatelné 

turistické zážitky, které zároveň definují i rozšiřují představované hranice přináležitosti 

diasporních turistů za hranice jejich fyzického reálného domova. Společné zážitky během 

diasporních cest zároveň z deteritorializovaných účastníků utváří komunitu ukotvenou nejen ve 

společné minulosti, ale i ve společné současnosti. Způsob, jakým se utváří význam materialit a 

socialit turistického zážitku, neboli význam turistického místa, je předmětem teorií turismu.  

Urry (1990) považuje utváření významů během turistických cest za výsledek strukturovaného a 

organizovaného pohledu tzv. „tourist gaze“. Tento pojem, který se stal klíčovým pojmem studií 

turismu, čerpá z Foucaultovy „medicínské gaze“, pohledu, za kterým stojí autoritativní diskurzy a 

mocenské vztahy, díky nimž jsou určité jevy hodny pozornosti, jejich interpretace legitimizována, 

a jenž má moc strukturovat realitu. Obdobně i materialita a socialita místa podle Urryho získává 

pro turistu význam díky strukturaci a organizaci mocenské instituce, která interpretacím místa 

dodává autoritu. Tourist gaze ale není na rozdíl od medicínské gaze usměrňována jednou institucí, 

ale celou řadou institucí a jejich praktik; médii, literaturou, cestovními kancelářemi, turistickými 

průvodci, vyprávěním ostatních turistů. Turistické místo se tak stává znakem, který ztělesňuje 

významy utvořené společností, ze které turista pochází. Reprezentuje koncepty volného času, 

nezkažené přírody, romantiky, jedinečnosti, všeho, co je opakem každodenní rutiny pracovního 

dne, které se turista snaží uniknout (MacCannell 1999). Turistická místa se stávají znaky, turista 

je jejich čtenářem. Veijola a Jokinen (1994, 133) s tímto konceptem a jeho důrazem na reprezentaci 

a vizualitu polemizují a táží se „...obvyklé objekty tourist gaze? Nejde spíše o tělo, které se 

osvobozuje od zavedených rutin a praktik? Nesledujeme taneční performance a nedíváme se na ně 

v muzeích a doma? Jen minimálně ale spolu tančíme, zpíváme, jen zřídkakdy doma sdílíme pocit, 

že jsme spolu v tomto velkém, nepochopitelném světě plném cizinců, jejichž slova a gesta nám nic 
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neříkají. Až zde nám naše vědomá těla dočasně spojena ve zcela fyzickém rituálu dávají o sobě 

vědět.“  

Obrat k tělu zásadním způsobem pozměnil reprezentační a sémiotický pohled tourist gaze na 

utváření významu a reality turistické zkušenosti. Turistické setkávání se „nejrůznějšího druhu“ je 

ponořením se do zažívané reality celým tělem, nikoliv pouze čtením znaků utvářených 

autoritativním čtením reality, v případě turismu čtení turistických destinací jako reprezentací 

volného času, jedinečnosti, neobvyklosti, v případě diasporního turismu jako ztělesnění společné 

minulosti. To, co dodává zkušenosti význam, je tělo, které svět vnímá v jeho multisensorní realitě, 

do světa vstupuje smysly, interaguje s ním. Tělo a jeho způsoby vnímání jsou zároveň, jak 

poukazuje Bourdieu (2010), sociální. Jeho vnímání a schopnost utvářet významy jsou formovány 

jeho habitem, souborem naučených, přesto povětšinou nereflektovaných dispozic, skrze něž vnímá 

svět a které jsou internalizací, vtělením („embodiment“) sociálního řádu. K němu dochází opět 

skrze tělesnou zkušenost. „Proces vtělení není nikdy soukromou záležitostí, vždy je zprostředkován 

neustálými interakcemi s dalšími lidskými těly a neživotnými objekty,“ poznamenává Weis (1999, 

5). Praktiky a performance těl tak ve vzájemné interakci sociální realitu zároveň produkují. 

Zážitek, který turismus produkuje, přestává být v této perspektivě čímsi, co je utvářeno sociálním 

konstruktem lokalizovaným v geografickém prostoru, znaky přiřčenými exotické scenérii a jeho 

obyvatelům, jež lze odhalit skrze autoritativní kulturní čtení, ale je „komplexní vztahovostí míst 

osob spojených performancemi. Aktivity tudíž nejsou oddělené od míst... místa závisí na aktivitách, 

které se v nich odehrávají... je hybridním systémem materialit a mobilit, které sestávají z objektů, 

technologií, socialit, z nichž jsou místa produkována a reprodukována... Místa nejsou stabilní, ale 

jsou součástí sítí, díky nimž jsou hosti a hostitelé, budovy, objekty, technologie neustále 

seskupovány, aby utvářely jisté performance v určitých místech a časech.“ (Cohen a Cohen 2012). 

Jinými slovy, turistická zkušenost je utvářena současně očekáváním utvářeným habitem, 

aktivitami, kterým se turista v místě věnuje, setkáními, kterým se vystavuje, která jej proměňují a 

která proměňují realitu, do níž díky své mobilitě vstupuje. Edensor (2001) proto turistické praktiky 

považuje za hybridní performance, které jsou utvářeny sebereflexemi tváří tvář setkáním s 

jinakostí Druhého (materiálního či nemateriálního), jež narušují danost a prereflexivní, nikoliv 

však prekulturní znalost habitu. Jde o stejně kreativní proces, jako je proces neustálého utváření 

transnacionálního prostoru a identity migrantů, jehož součástí je jejich původní domov a 

transnacionální sítě, ve kterých operují, ale i domov nový s jeho Druhými, kteří hodnotí a 
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klasifikují nově příchozí. Tyto klasifikace spolu-utvářejí a proměňují jejich vnímání sebe sama 

(Szaló 2007, 105). Turismus je tak habituální praktikou neustálého setkávání se s jinakostí 

Druhého, která narušuje jeho automatismy (Mikuš 2009). Utváří tak prostor pro mnohem 

flexibilnější produkci nových hybridních forem. Podle Appaduraie tato zvýšená reflexivita, kterou 

považuje za důsledek zrychlení a větší přístupnost globálních toků, jejichž součástí je i turismus, 

musí být brána v potaz při konceptualizaci habitu (1996, 55): „důraz musí být kladen na 

improvizaci, neboť improvizace se již neodehrává v relativně vymezeném prostoru tělesných gest, 

ale smýká se a vymyká díky novým perspektivám, které se otevírají díky masternarativům 

zprostředkovaným masovými médii.“ Hybridní performance a dočasné identity, které vznikají 

interakcemi v transnacionálním prostoru, ať již utvářeném turismem, či migrací, tak čerpají 

z celého repertoáru nezažitých minulostí, symbolů, jazyků a mediálních obrazů, ale i zažitých 

dispozic formovaných genderem, sociální třídou, etnicitou, osobní historií. Jsou proto plné 

diskontinuit, mezer a nejednoznačností (Edensor 2001). Obdobně tematizuje turistické 

performance Crouch (2000). Turistické performance jsou podle něj jednotou smyslových zážitků 

a metafor, abstraktních idejí a sémiotiky. Turismus jako poznávání a utváření světa i sebe sama 

v prostoru je utvářen jednak interakcemi s blízkým prostorem, tedy prostorem, který „cítíme pod 

nohama“, kterého se dotýkáme, cítíme jej smysly, ve kterém potkáváme ty Druhé, jednak 

interakcemi se vzdáleným prostorem, který lze uchopit pouze zrakem či sluchem jako krajiny na 

obzoru. Blízký prostor reprezentuje materialitu a smyslovost a konkrétní události turistického 

zážitku, vzdálený prostor ideje, abstraktní sémiotiku, metafory, myšlenky, kterými je turistický 

zážitek rámován a který byl konceptualizován jako tourist gaze. Stejně tak ale jako nelze oddělit 

materialitu místa a zkušenosti od metafor, které jej obestírají, nelze ani oddělovat tyto dva typy 

prostorů. „Vzájemně s sebou prorůstají, jsou vzájemně vtělené, kaleidoskopicky se vzájemně utváří 

ve zkušenosti, spíše než že by byly seřazeny ve formální perspektivě, ve které má vše jasný řád.“ 

(Crouch 2000, 65) V souladu s těmito teoriemi, budu zkušenost, kterou utváří program Taglit-

Birthright a kterou u účastníků mobilizuje pocity přináležitosti k transnacionálnímu židovství 

skrze cestu do fyzického místa, pojímat jako vzájemnou interakci jejich habitů a habituálních 

očekávání, prostoru konstruovaného programem jako místo společného původu, metafor, které 

průvodci ke konstrukci místa užívají, aktivit, kterým se účastníci během programu věnují a kterými 

vstupují do kontaktu s materiálním prostředím i s Druhými, ať již jde o Izraelce, či kolektiv 

účastníků jako reprezentantů české židovské mládeže.  
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2.3 Narativy těla 

Improvizace a tvárnost habitů, o které mluví Appadurai (1996), je umožněna pluralitou současného 

světa, jež zpochybňuje jakékoliv zaštiťující velké masternarativy minulosti založené na vizi 

pokroku jako výsledku racionality a technologického vývoje (Bauman 2004, Lyotard 1998, Augé 

1995). Jejich zpochybnění, mnohost světnonázorů a ztráta pevného orientačního bodu zároveň 

vede k jisté úzkosti z relativity světa. V Giddensově (1991) „době úzkosti“, kterou zklamala víra 

v rozum, dochází podle Turnera (1996) k návratu k tělu. Tělo, jeho zážitky, emoce, performance, 

jako biologická danost spojuje lidstvo a budí dojem univerzální hodnoty, kterou globalizovaný 

svět ztratil. Jak říká Turner, žijeme v „somatické společnosti“, to je společnosti, „ve které 

nejdůležitější politické a osobní problémy jsou problematizovány a vyjadřovány tělem“ (B. S. 

Turner 1996, 1). Nejen vlastní tělesné zážitky, ale i tělesné projevy Druhých jsou obzvláště 

přesvědčivé. Kulturní a sociální konstrukty, které jsou stavěny kolem biologických odlišností těla 

a jeho praktik, budí dojem, že důvodem sociálních diferencí jsou ony samy. Kulturní a sociální 

konstrukty jsou „naturalizovány“ a legitimizovány (Bourdieu 2000). V situaci interkulturních 

setkání, jejichž arénou je i diasporní turismus, mohou interpretace odlišných těl a jejich kulturních 

praktik potvrzovat představy o Druhém i sobě samém a legitimizovat je. Jako „danosti, 

univerzálno“ odolávají podezření, že by mohlo jít o interpretace. Praktiky těla tak sehrávají zásadní 

roli v „objektifikaci odlišnosti“. Kolem těla Druhého i vlastního se utváří celé řady narativů. 

Narativů těla užívá i diasporní rétorika. Společná přináležitost přesahující hranice geografických 

států je stejně tak jako přináležitost k národu popisována jako pokrevní pouto, dědičné vlastnosti, 

fyzické rysy, sdílené utrpení, nutnost zachovat diasporu jako odpovědnost zachování paměti 

utrpení předků (Mostov 2002). Fyzické tělo slouží diasporní stejně tak jako národní rétorice jako 

materiální reprezentace abstraktních konceptů a ideálů společenství. V kontextu Izraele, jež stojí 

v centru diasporní rétoriky programu Taglit-Birthright, sleduje rétoriku těla, pro kterou užívá 

termín „body talk“, Meira Weiss (2001). Pro izraelský kontext je podle Weiss obzvláště relevantní, 

neboť „díky samotnému počtu a frekvenci válečných obětí má truchlení a komemorace pro národ 

zcela speciální význam.“ (Weiss 2001, 39) Metafory těla zároveň sahají do hlubší historie sahající 

do doby před vznikem státu Izrael. Od pradávné minulosti je židovský národ stižen utrpením. Dva 

tisíce let života v diaspoře, je dobou utrpení, která vyústila v tragédii šoa. Počátek nezávislého 

státu ve válce za nezávislost je opět tvrdě zaplacen oběťmi na životech. Oběti izraelsko-arabských 

válek a nepřetržitého palestinsko-izraelského konfliktu jsou dodnes považovány za cenu za přežití 
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národního státu. Právě tyto metafory utrpení, ohrožení a přináležitost k němu skrze pouto krve 

užívá program Taglit-Birthright ke konstrukci transnacionálního prostoru společné přináležitosti.  

Díky metaforám těla tyto narativy nezískávají pouze na přesvědčivosti, ale současně se mohou stát 

jakožto cosi univerzálního společným jazykem v situacích interkulturních setkání, tedy i setkání 

v turistickém prostoru, kdy chybí znalost kulturních reálií a kosmologií, či kdy pravé významy 

nemohou být vyjádřeny (Skultans 1999). Zároveň ale poskytují široké pole interpretací. Wolputte 

(2004) tuto otevřenost interpretací metafor těla přisuzuje jejich ukotvenosti v tělesné zkušenosti. 

Metafory těla jsou totiž nástroji jak přemýšlet o zkušenosti pomocí těla. Jako cosi, co se odkazuje 

k univerzální zkušenosti těla, která je však nejrůznějšími způsoby kulturně formovaná, jsou 

otevřené. Nejsou přesné, spíše naznačují, nedefinují a nepředepisují, spíše vyvolávají asociace. 

Právě tato otevřenost interpretacím otevírá široké pole agency přetvářet narativy těla a obdařovat 

je vlastními významy.  

*** 

Tělesnost turistického zážitku, přesvědčivost těla, automatismus i volnost interpretace se mi staly 

odpovědí na otázku, jak pojmout utváření transnacionálního prostoru, který program utváří během 

turistické cesty do Izraele. Po celou dobu výzkumu i zpracování dat mne totiž provázela zásadní 

otázka. Jak je možné, že účastníci jsou velmi obezřetní a kritičtí k programu, který popisují jako 

„brainwashing“, „propagandu“, a to dříve než se na program vydají, přesto na hlubší rovině 

emocionální a tělesné si utváří vztah k Izraeli a stávají se součástí transnacionálního prostoru, jež 

je během turistické zkušenosti Izraele mobilizován. Často jsou neteční k celé řadě velmi politicky 

sporných vyjádření průvodců ohledně izraelsko-palestinského konfliktu, často je i legitimizují, ač 

o „objektivní“ „argumentační“ správnosti těchto legitimací pochybují. Jiné složky programu 

naopak přijímají bez jakýchkoliv racionalizací, pouze na základě tělesného a emocionálního 

prožívání. Celkově pak cítí větší přináležitost k transnacionálnímu židovskému společenství. Na 

rozdíl od Kelnera (2010) se totiž nedomnívám, že program utváří prostor „socializace do 

národního společenství“. Transnacionální prostor programu, který vzniká během turistické cesty 

do Izraele, nepojímám jako uzavřený vysoce strukturovaný prostor utvářený performancemi, které 

účastníci pouze pasivně přijímají, či nepřijímají, ale jako prostor, který ze situovanosti svých těl 

spoluutvářejí. Nejen že zkušenost programu jako turistická zkušenost je zkušeností stejně tak 

tělesnou jako sémiotickou, jejíž součástí není pouze výklad průvodců, který formuje metaforickou 
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„krajinu na obzoru“, ale je zkušeností utvářenou příjemnými (či nepřijemnými) tělesnými 

turistickými zážitky odpočinku a volného času v exotickém prostředí, zážitkem komunity utvářené 

během programu, interakcí s těmi Druhými vymykající se každodennosti a vedoucí k sebereflexi, 

které jsou jejich „půdou pod nohama“ prožívanou senzoricky celým tělem. Tělesnost turistického 

zážitku spolu s metaforami těla užívanými programem dodává zážitkům přesvědčivost, zároveň 

umožňuje celou řadu interpretací, a to včetně těch, které jsou v opozici k programu. Stejným 

formám účastníci totiž rozumí ze situovanosti svého vlastního těla v prostoru utvářeném stejně tak 

metaforami, narativy, materialitou a socialitou a mohou je naplňovat celou řadou individuálních 

významů. Tělesnost, ať již jako turistické prožitky, či narativy utvářející se kolem těla, budou 

prostupovat a jednotit následující analytické kapitoly a sloužit jako klíč k pochopení mobilizace a 

produkce transnacionálního prostoru během turistického zážitku programu. 
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3 METODOLOGIE  

3.1 Terén aneb hranice porozumění 

Já sama jsem do terénu vstoupila stejným způsobem jako řada účastníků, o kterých tato práce 

pojednává. Poprvé jsem se ho zúčastnila roku 2007. Stejně tak jako pro řadu těch, kteří se mnou 

do Izraele odjížděli, byl pro mě zájezd čímsi, k čemu jsem přišla „dílem náhody“. Či alespoň tak 

mi to zpočátku připadalo. Jednoho dne se mi dostal do ruky lísteček s telefonním číslem. Stálo na 

něm Lea, šlo o číslo Židovské agentury v Praze. Přinesla mi ho maminka. Pokud chci jet od Izraele, 

mám na něj zavolat. Ona sama lísteček dostala od jednoho ze svých zaměstnanců, který byl v té 

době zhruba v mém věku. Ten jej dostal od židovských prarodičů. Neměla jsem nejmenší tušení, 

o co jde. Nicméně nabídka byla tak lákavá, že na ni nešlo nereagovat. V březnu jsem se zapsala, 

koncem července měla vyrazit. 12. 7. 2006 propukla druhá izraelsko-libanonská válka. Napjatě 

jsem, snad poprvé v životě, sledovala vývoj situace na Blízkém východě a doufala, že se situace 

uklidní. Neuklidnila, i přesto se Taglit-Birthright za zvýšených bezpečnostních opatření konal. 

Cestování bylo omezeno na vnitřní území Izraele. Já však na nátlak mé starostlivé rodiny nejela. 

Byl to ale začátek mé milostné aféry s Izraelem. Další rok jsem začala studovat obecnou 

antropologii a v rámci studia chodit na hebrejštinu. Zamýšlela jsem psát diplomovou práci o 

židovské imigraci do Izraele po roce 1989, tedy imigraci motivované spíše hledáním identity než 

nutností ekonomickou či politickou. V hebrejštině jsem příliš nepokročila, studia jsem navíc 

přerušila stipendijním pobytem ve Velké Británii. Když jsem se po roce opět mohla přihlásit na 

Taglit-Birthright, neuměla jsem hebrejsky více než pozdravit a poděkovat. Hebrejsky jsem sice 

nemluvila, ale měla jsem kontakt na předsedu krajanského spolku v Tel Avivu, který mi měl 

pomoci hledat respondenty mého výzkumu. Statistiky, kontakty, jména mi Židovská agentura 

v Praze po poradě s izraelským koordinátorem odmítla poskytnout.  

Roční odklad odjezdu mě nejen postavil do role výzkumníka, připraveného provádět zúčastněná 

pozorování na programu Taglit-Birthright a sbírat materiály, ale zvýšil očekávání. Země mě 

nadchla, a to ač jsem si byla vědoma agendy výletu díky svým studiím – v mém repertoáru nyní 
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byly nejen knihy jako Exodus5, doporučený organizátorkou Leou na informačním setkání před 

odjezdem, ale i knihy kritičtějšího rázu jako je The Seventh Million od Toma Segeva. Za půl roku 

jsem se vydala do Izraele znovu na dlouhodobý program MASA a napsala zde magisterskou práci. 

Magisterskou práci jsem nakonec věnovala jinému tématu, terénní deník z programu i ostatní 

materiály, které jsem v Izraeli nasbírala, jsem uložila do krabice. Dva roky na ně padal prach a 

spolu se vzpomínkami i znalostmi židovské tradice a historie, které jsem v Izraeli nabyla, 

vybledávaly. Stále tam ale byly a roku 2010 mě dovedly zpět do Izraele, tentokrát v rámci 

doktorandského studia, do kterého jsem se po dvou letech po dokončení magisterského studia opět 

ponořila. Náhle jsem se vracela do známé země. Ti, které jsem při svém prvním pokusu provést 

výzkum během magisterského studia tak těžko vyhledávala a na které mi Židovská agentura 

odmítla, a ani nemohla poskytnout kontakty, se stali během mých opakovaných návštěv mými 

přáteli ochotnými pomoci v projektech, které jsem chtěla dále následovat.  

Kontakty mi v mnohém usnadnily opětovný vstup do terénu. Když jsem v září roku 2010 přijela 

do Izraele, stále jsem se ještě držela svého původního záměru nezkoumat program Taglit-

Birthright, ale židovskou imigraci do Izraele, pro který se vžil název „alija“, doslova vzestup, mezi 

českou třetí generací po holokaustu. Jezdila jsem po Izraeli a sbírala rozhovory. Nové kontakty se 

nabalovaly zázračnou rychlostí. Zároveň jsem studovala hebrejštinu na Haifské univerzitě a 

stýkala se mimo jiné i s těmi, kteří byli na univerzitě v rámci programu MASA, studijního 

programu pro židovskou mládež, která je jakýmsi pokračováním programu Taglit-Birthright, a 

navštěvovali stejné hodiny hebrejštiny. Na rozdíl od mého prvního pobytu, kdy jsem v programu 

MASA byla jediným účastníkem z Čech, se programu nyní účastnilo pět studentů z Čech a 

Slovenska. Jak jsem postupně analyzovala nahrané rozhovory, mnohem zajímavějším tématem se 

mi začal jevit spíše než samotná imigrace to, jak byla ovlivňována mezinárodními iniciativami, 

jako byl právě Taglit-Birthright, a nejrůznějšími studijními programy podporovanými Židovskou 

agenturou. Cesta k imigraci totiž vedla povětšinou přes ně. Sledovat studijní programy pomocí 

zúčastněného pozorování bylo velmi náročné z hlediska koordinace výzkumu, časových i 

finančních možností. V rámci programu MASA lze odjet studovat na celou řadu institucí. Účast 

českých studentů je každý rok jiná. Rozhodla jsem se proto zaměřit na program Taglit-Birthright, 

                                                 
5 Exodus od Leona Urise je historický román popisující vznik státu Izrael, který se po svém vydání v roce 1958 stal 

světovým bestsellerem. Následuje klasický sionistický heroický narativ, aniž by tematizoval problematické stránky 

vzniku státu.  



26 

 

který poskytoval poměrně vymezený terén. Navíc byl často prvním kontaktem s Izraelem, prvním 

krokem, který inicioval cestu k imigraci. 

Zavolala jsem proto českému organizátorovi programu z Židovské agentury Benovi, kterého jsem 

již znala osobně, s dotazem, jaké jsou možnosti provést výzkum na programu. Telefonát byl 

zklamáním. Programy se již nepořádají, Židovská agentura svou kancelář v Praze zrušila a její 

agendu vykonává na částečný úvazek Lea. Věnuje se pouze aliji. Čeští účastníci jezdí na programy, 

které se konají pro účastníky ze střední a východní Evropy. Programu bych se mohla zúčastnit 

jedině jako „madricha“, cosi jako sociální koordinátor, pro české a slovenské účastníky. To vše za 

podmínky, že bych byla schopna rekrutovat dostatek českých a slovenských účastníků. Ben 

mezitím kontaktoval bývalého šaliacha (reprezentanta Židovské agentury působícího v diaspoře) 

pro střední Evropu, který tou dobou již opět žil v Izraeli a věnoval se zde vzdělávacím programům 

pro izraelskou mládež. Přesvědčil jej, že jsem ideální osobou pro pozici madrichy, neboť rozumím 

mentalitě českých a slovenských účastníků. Jak se mi svěřil, nebudu „ideologickým politrukem“.  

Následovalo tedy ještě osobní setkání s bývalým šaliachem v Izraeli. Prošla jsem i zde a v květnu 

se mi ozvala koordinátorka středoevropských programů z Budapešti. Organizátoři se mnou 

počítají. Vyrobila jsem letáček a rozeslala jej českým židovským obcím, po známých, České unii 

židovské mládeže. Přihlašování probíhalo přes mezinárodní stránky. Nakonec se přihlásilo šest 

českých účastníků. Z Izraele jsem s nimi přes Skype provedla vstupní pohovory, které spočívaly 

ve vyplnění obdobného dotazníků, který se na česko-slovenském programu vyplňoval za asistence 

Bena a Ley. Nakonec se na program vydali pouze 4 ze 6 přihlášených. Dvěma nevyhovoval termín 

programu. V srpnu 2011 jsem jela na letní turnus programu Taglit-Birthright, na přelomu prosince 

2011/12 na zimní. Na jaře roku 2012 jsem byla opět oslovena s žádostí, abych sehnala české a 

slovenské účastníky. Na mezinárodním programu stále zbývala místa. Tentokrát byla moje 

kampaň zdaleka nejúspěšnější, přihlásilo se 18 účastníků. Madrichu jsem ale již dělat nejela. 

Vysvětlení se mi nedostalo. Ben komentoval situaci tak, že jde o klasický postoj Židovské 

agentury. Očekává se, že pro ni lidé budou pracovat z čistého entuziasmu, aniž by byli jakkoli 

odměněni. Agendu pražské pobočky Židovské agentury v Praze by ústředí nejraději přenechalo 

dobrovolníkům, aby nemuselo platit zaměstnance, a to ač Židovská agentura nedostatkem 

prostředků netrpí. Poté se pustil do dlouhého výčtu luxusních recepcí, zbytečných letů a pobytů 
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představitelů Židovské agentury, které jsou podle něj více rekreací než pracovními cestami. Důvod 

se ale podle mého názoru nacházel jinde. 

Programy jsou monitorované izraelskými pracovníky Židovské agentury. Na prvním programu 

doba monitoringu připadla na jednu z aktivit programu, kterou jsem vedla – diskusi o židovské 

identitě. Na druhém programu byla pracovnice Židovské agentury přítomna až při závěrečné 

evaluaci. Za nepřítomnosti průvodců a madrichů sbírala zpětnou vazbu od účastníků. Když se 

dveře otevřely a zaměstnancům programu bylo opět povoleno vstoupit do místnosti, rozběhla se 

ke mně Eliška [2011/12], jedna z českých účastnic, a vypověděla mi, jak evaluace probíhala. Jedna 

z maďarských účastnic pracovnici nadace sdělila, že si ani nepovšimla toho, že jsem madrichou, a 

považovala mě za jednoho z účastníků, který pouze provádí výzkum. Eliška [2011/12] mi 

vyprávěla, jak ji toto tvrzení rozčílilo, a jak se spolu s dalšími účastníky, nejen českými, za mě 

postavili. Zejména prý poukazovali na mou schopnost ukázat odlišné perspektivy, na to, jak jsem 

s nimi rozebírala situaci v Izraeli, konflikt, seznámila je i s jinou tváří Izraele a měla pochopení 

pro jejich postoje. Podle mého názoru důvodem, proč se mi terén uzavřel, byla opravdu jakási 

nekompatibilita. Nesdílela jsem nadšenou rétoriku organizátorů. Protože jsem si sama dobře 

pamatovala zkušenost účastníka, nesnažila jsem se účastníky vtáhnout do aktivit, které mě i jim 

připadaly dětinské. Nebyla jsem dost výraznou postavou, moje působení se spíše omezovalo na 

diskuse s účastníky, zodpovídání jejich otázek, než na nadšené proklamace. Jinými slovy, stejně 

tak jako oni jsem pociťovala odcizení od programu a rétoriky, kterou užíval, i od organizované 

formy turismu. Cítila jsem se zde cizí, jak se říká „ne ve své kůži“. Přestože se domnívám, že se 

mi s účastníky podařilo navázat poměrně osobní a důvěrné vztahy, s některými udržuji kontakty 

dodnes a stali se mými přáteli, oba dva programy pro mě byly klaustrofobickou zkušeností, která 

mi neumožnila cítit se během nich pohodlně. 

3.2 Metodologie – umění možného 

Wacquant tvrdí, že „dobrý etnograf musí umět uchopit praktickou, taktilní, smyslovou 

každodennost, aby byl schopen vysvětlit kategorie a vztahy, které organizují každodenní chování 

a postoje těch, které studuje“ (2011, 88). Obvykle tak ale činí, aniž by tematizoval svou vlastní 

tělesnou spolu-přítomnost v terénu. Tělo etnografa se přitom, jak demonstruje ve své etnografii 

boxerů v chicagském ghettu (Wacquant 2004), samo o sobě může (a má) stát nástrojem výzkumu. 

Je schopno odhalit schémata vnímání a hodnocení, logiku habitu na té nejhlubší tělesné a 
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nereflektované úrovni, pokud jej etnograf reflektuje za pomocí teoretických a metodologických 

nástrojů. Tělesnost je součástí výzkumu od jeho počátku, od vymezení terénu, výběru respondentů, 

teoretického schématu, až po reprezentaci výzkumu. Rabinow (1977) zdůrazňuje, že 

antropologický fakt se rodí na základě sebereflexe a interakce s Druhým. Tyto interakce přes 

veškeré odlišnosti, které se v kulturním, sociálním a historickém zázemí obou stran nachází, jsou 

možné jen díky plochám, které obě strany sdílí a které se mění a rozšiřují s historií společných 

kontaktů, jež zakládají předpoklad a předurčují podobu interakcí budoucích.  

V případě mého výzkumu těchto styčných ploch bylo několik. Mezi mnou a účastníky, mezi mnou 

a programem personifikovaným jeho izraelským personálem. Ty, které se nacházely mezi mnou a 

programem, se v určitý okamžik rozešly. Data jsem byla nucena získávat tam, kde se mi je podařilo 

utvářet, či spíše spoluutvářet s účastníky výzkumu. Nešlo ale pouze o společné území porozumění 

diskurzivního, ale porozumění prožívaného celým tělem. Právě proto neporozumění nebylo možné 

skrýt. Mé tělo, jeho reakce a chování mne zrazovalo a neumožnilo dosáhnout cíle, který jsem si 

stanovila. Na obdobné bariéry ale naráželi i účastníci, jejichž pocity jakési nepatřičnosti se 

dostavovaly v určitých okamžicích po celou dobu zájezdu. Tato bariéra ale nebyla nutně čímsi, co 

by můj výzkum limitovalo. Napověděla mnohé o zkoumaném prostředí. Stejně tak jako já i 

účastníci programu často ztráceli to, co se v psychologii nazývá „flow“ (Csikszentmihalyi 1990), 

intuitivní automatické zvládání činností, kdy není třeba konání reflektovat, či to, co Bourdieu 

nazývá „feel for the game“ (1994), splynutí s prostředím, sociálním polem a jeho praktikami, 

včetně těch tělesných. Právě díky této zkušenosti jsem se zaměřila na diskrepance, kdy tělo 

automaticky odmítá prostředí, či naopak prostředí odmítá jej. Nemožnost vrátit se zpět do terénu 

mě zároveň vedlo k jeho rozšíření. Tři zúčastněná pozorování na třech programech jsem doplnila 

o rozhovory s účastníky. 

Tohoto rozhodnutí nelituji. Programy jsem s účastníky prožila, mohla jsem na sebe nechat působit 

materialitu místa a zážitku i sledovat, jak spoluutváří performance těl účastníků. Rozhovory jim 

zároveň daly hlas vyjádřit se ke svým vlastním performancím. Bez nich by bylo jen těžko možné 

nastolit mezi námi symetrický vztah. Jakkoliv jsem totiž s nimi v mnoha aspektech souzněla, 

pozice výzkumníka, madrichy, fakt, že jsem program nezažívala poprvé a že jsem před 

absolvováním programů v roce 2011 a 2012 v Izraeli rok a půl žila, mě zákonitě stavěly do odlišné 

pozice. Ta utvářela blízkost i vzdálenost, pochopení i odstup, obsažené v samotném popisu nejen 
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role madricha, ale i výzkumníka. Právě odstup ve mně v určitých okamžicích přecházel v pocit 

podráždění nad neznalostí, naivitou a nepochopením širších souvislostí programu účastníky. 

Rozhovory ale nechaly promluvit reflexivitě účastníků a doufám, že tak tuto „podrážděnost“, 

jinými slovy asymetrii ve vztahu výzkumníka, vyplývající z odstupu, a logicky i hlubší znalosti 

pozadí programu, překonaly. Často to totiž není pouze etnograf, kdo je schopen problematizovat 

a reflektovat mechanismy, kterými se utváří laická, tělesná bezprostřední znalost. Často ji 

problematizují i samy subjekty zkoumání. Kombinace zúčastněného pozorování, díky němuž tělo 

účastníků i mé tělo byly ponořeny do totality turistického zážitku, a rozhovorů tak napomohla 

odhalit jednotu kognitivní a tělesné znalosti, která se během programu utváří, ale i okamžiky, kdy 

si odporují. Jinými slovy, jde o okamžiky, kdy tělesný zážitek zanechává svou stopu a racionální 

reflexe ji popírá, kdy „tělo a duše“ (Wacquant 2004) nejsou v souladu, ale v rozporu. Celý text, 

který popisuje klíčové okamžiky programu a spojuje je do kontinua cesty, je proto prokládán 

delšími reflexemi účastníků v rozhovorech. Analýza je pak syntézou obou těchto perspektiv, stejně 

tak jako je zážitek syntézou tělesné zkušenosti a její reflexe. 

3.3 Rozhovory jako místo „multi-sited“ výzkumu 

Díky rozhovorům se mi navíc podařilo lépe uchopit produkci transnacionálního prostoru společné 

přináležitosti. Klasickou metodologií užívanou ve studiích migrace je obvykle „multi-sited 

ethnography“, která obnáší fyzický pohyb spolu s migranty po lokalitách, které jsou součástí 

transnacionálního prostoru (Gupta a Ferguson 1992). I já jsem původně zamýšlela následovat své 

respondenty. Zúčastnila jsem se několika setkání po programu, které organizovala Židovská 

agentura, Česká unie židovské mládeže, semináře pořádaného Česko-slovenskou unií židovské 

mládeže v Trenčíně, několika šabatů na Židovské obci v Praze, abych zjistila, že se jich účastníci 

povětšinou neúčastní. Potkala-li jsem na těchto akcích dva účastníky programu, mohla jsem mluvit 

o štěstí. Prostor jejich přináležení k židovství nebyl nijak místně ohraničen a spíše se týkal 

individuálních aktivit a vztahů. Odhalit konexe, asociace, které spojují rozličné kontexty, sociální 

světy a místa jako součást globálních souvislostí ale podle Marcuse (1995) nutně neimplikuje 

fyzický pohyb s těmi, které studujeme. Jak již bylo řečeno, transnacionální prostor závisí stejně 

tak na imaginaci jako na jeho materialitách, nevyplývá z inherentních vlastností geografických 

lokací (Appadurai 1996). Následovat osoby či materiální artefakty je proto podle Marcuse stejně 

tak přínosné jako následovat příběhy a jejich zápletky. Biografie jsou nejčastěji užívanými příběhy 
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se zápletkami, které „vedle sebe kladou sociální kontexty skrze následnost individuálních 

zkušeností, které mohou ve strukturální studii samotných procesů jako takových zůstat skryty“ 

(Marcus 1995, 110). Biografie nás přivádí do minulosti, díky níž se účastníci stali součástí 

programu a která je klíčová pro pochopení utváření a mobilizace transnacionálního prostoru 

programu. Nestýkají se v ní pouze dva odlišné kontexty, ale i minulosti, na nichž jsou založeny, 

tedy židovská minulost účastníků a sionistická interpretace minulosti židovského izraelského 

kolektivu, kterou zprostředkovává program. Jak poznamenává Halbwachs (1992), minulost je 

vzorem pro současnost a jako taková je tvůrcem sociální reality. Procesy vzpomínání a zapomínání 

jsou tak narativy a zápletky, které mohou rekonfigurovat mýty, jež jsou současně sociálními řády 

(Marcus 1995, 110). Na obtížnost sledování těchto časových i místních souvislostí během 

fyzického pohybu subjektů výzkumu poukazuje Hannerz (2003). Celá řada aktivit je 

individualizovaná, rozprostřená po mnoha geografických lokacích, není kontinuální v čase. 

Rozhovor, či „konverzace“, jak rozhovor nazývá Hannerz (2003), je často vhodnějším nástrojem, 

jak uchopit transnacionální prostory. I pro mě bylo jen těžko realizovatelné tyto minulosti 

postihnout během programu. Rychlé tempo cesty, její žánr turistické cesty jako času a prostoru 

vymezeného zejména zábavě, moje dvojí role výzkumníka a madrichy pro ně nenechávalo prostor. 

Místo, kde se výzkum odehrával, tak jako řada současných výzkumných terénů, byl totiž 

krátkodobou záležitostí, událostí, jednorázovou performancí, která neumožňovala návrat do 

totožné reality s totožnými aktéry. Během rozhovorů byl tento prostor znovu performován ve 

vyprávění a vzpomínkách. I rozhovor je podle Denzina (2001, 25), „aktivním textem, místem, kde 

je význam utvářen a performován. Jakmile je performován, rozhovor utváří svět, světu dává svůj 

situovaný význam.“ Ani tento význam není nějak stabilní. To, co formovalo zkušenost programu, 

není v okamžiku vyprávění již tím, co bylo před programem Taglit-Birthright. Minulost je v 

každém zážitku rekontextualizována. Program je v okamžiku vyprávění o programu performován 

jako nedílná součást vyprávění. Ve vyprávěních, tentokrát v domácím prostředí účastníků, nikoliv 

v deteritorializovaném stavu během programu je tak opět utvářen transnacionání prostor. Je 

performován, obdobně jako byl performován během programu. Tentokrát se však minulost a 

přítomnost, individuální a kolektivní, sahající v prostoru i čase za jedince, za tady a zde, stává 

praktikou vyprávění, prožité se stává vysloveným. 
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Rozhovory byly polostrukturované. Interview guide sestával ze čtyř okruhů6. První se věnoval 

židovské výchově v rodině, příběhu židovské části rodiny, formám a podobám zájmu o židovství 

předcházející programu, angažovanosti v židovském spolkovém životě. Druhý okruh se týkal 

samotného programu, jak se o programu účastníci dozvěděli, jaká měli očekávání. Poté jsme jako 

součást třetího okruhu otázek prošli celý itinerář programu. Čtvrtý okruh se věnoval plánům a 

záměrům, jak rozvíjet své židovství do budoucna. Účastníky jsem žádala, zda by si nemohli přinést 

fotografie z programu. To se nikdy nerealizovalo. Rozhovory se ne vždy držely interview guide. 

Často přecházely do neformálních rozhovorů a trvaly až čtyři hodiny. Intreview guide a okruhy 

otázek tak byly spíše orientanční. Vzhledem k tomu, že se s některými účastníky stýkám i z jiných 

než výzkumných důvodů, měla jsem možnost si některé informace, neúplnosti doplňovat i během 

dalších zcela neformálních interakcí. Abych zachytila institucionální zázemí programu, kromě 

rozhovorů s účastníky jsem prováděla rozhovory s pražskými organizátory a madrichy programů. 

I zde jsem užila interview guides. Ty byly ale již zcela individualizované a mnohem 

strukturovanější, abych získala informace o historii programu, jeho institucionálním a 

organizačním zázemí.  

3.3.1 Zúčastněné pozorování 

Terénní výzkum na programech probíhal během tří programů, roku 2007, 2011 a na přelomu roku 

2011 a 2012. Každý z programů se v dílčích aspektech lišil. Program roku 2007 jsem prožila jako 

účastník. Šlo o program pro čistě česko-slovenskou skupinu, na jehož organizaci se podílela ještě 

pražská pobočka Židovské agentury. Program byl pro mě stejně tak jako pro účastníky mým 

prvním pobytem v Izraeli. Kromě svého „výzkumného úkolu“ jsem se od účastníků nijak nelišila. 

Prostředí pro mě bylo stejně tak nové jako pro ně. Nebyla jsem navíc zatížena povinnostmi 

plynoucími z role madrichy, k nimž patří účast na večerních evaluačních setkáních s průvodcem, 

izraelskou madrichou/madrichem, ochrankou, příprava některých z aktivit a spolupráce na dílčích 

organizačních záležitostech. Mohla jsem se tudíž účastnit všech aktivit účastníků, včetně těch, 

které zůstávaly očím organizátorů skryté. Na zbylých dvou programech jsem vystupovala v roli 

madrichy. Získala jsem sice vhled do organizačního zázemí, zároveň jsem ale měla méně času 

pobývat s účastníky. Šlo navíc o zájezdy mezinárodní. Čeští účastníci (slovenští účastníci se 

programu neúčastnili) tvořili pouze část účastníků. Spolu s nimi byli na zájezdu účastníci 

                                                 
6 Vzor interview guide se nachází v příloze 2. 
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z Maďarska, Srbska, Chorvatska, Černé Hory a Bulharska. Mezinárodní složení samozřejmě 

poněkud měnilo povahu interakcí. Kromě vymezování se vůči izraelskému personálu a izraelským 

vojákům, kteří program provázeli, docházelo i k vymezování se či sdílení se zahraničními 

účastníky. Udržovat kontakty po skončení zájezdu bylo současně pro účastníky mnohem lákavější, 

neboť slibovalo další mobilitu, zároveň ale bylo obtížnější. Zájezdy roku 2011 a na přelomu roku 

2011/12 se navíc lišily ročním obdobím, Zatímco zájezd roku 2011 byl letní zájezd, kdy v Izraeli 

přesahují teploty 40 stupňů Celsia a zájezd mnohem více vyčerpává, druhý zájezd byl zimním 

zájezdem. Teploty kolem 20 stupňů poskytují příjemnější cestovatelskou zkušenost, zároveň ale 

ubírají zemi na exotičnosti.  

Rozhovory jsem začala provádět až po druhém zájezdu. Časový rozptyl mezi samotným zážitkem 

programu a rozhovorem byl proto u účastníků z prvního zájezdu mnohem větší než u účastníků 

pozdějších zájezdů. Považuji jej (kromě navázání osobnějších kontaktů v menších skupinách 

účastníků a autoritě pozice madrichy) i za příčinu toho, proč se mi podařilo vyzpovídat téměř 

všechny účastníky zájezdu z let 2011 a 2011/12, zatímco na mou žádost o rozhovor odpovědělo 

pouze 7 účastníků ze zájezdu z roku 2007.  

Časový rozptyl mezi prvním a dvěma pozdějšími pozorováními ovlivnil výslednou analýzu. Mezi 

nimi jsem nejen několikrát změnila téma, ale žila a studovala s ročním přerušením rok a půl 

v Izraeli. Přestože jsme se během tohoto roku nevěnovala přímo výzkumu programu, pobyt mi 

poskytl mnohem hlubší náhled do reality Izraele a umožnil mi znovu vstoupit do terénu nejen 

s novými kontakty, ale s mnohem hlubšími znalostmi izraelského kontextu, a tak i s větším 

odstupem. Po celou dobu v Izraeli jsem si vedla terénní deník, do kterého jsem si zaznamenávala 

postřehy ze setkání s mladými českými židovskými imigranty a českými židovskými studenty 

Haifské univerzity, kde jsem studovala, z akcí pořádaných v rámci programu MASA na univerzitě. 

Scéna, do které jsem se navracela, se změnila jak, co se týče samotného programu, tak mého 

přístupu. Stejně tak se výpovědi těch, kteří vypovídali o programu čtyři roky po jeho uskutečnění, 

či v rozmezí několika měsíců lišily díky odstupu od přímé zkušenosti. Tato nesourodost ale nijak 

nesnižuje vypovídací hodnotu. Časové odstupy umožnily problematiku sledovat 

v kaleidoskopickém obrazu z mnoha perspektiv, perspektivy bytí uprostřed programu, odstupu ve 

vyprávění těsně po události a vyprávění v rozmezí několika let po programu. Účastníkům tak byla 

stejně tak jako etnografovi dána možnost reflektovat zážitek s odstupem. Až tento pohled, pohyb 
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neustálého se vzdalování a přibližování, napomohl vidět program jako celek a transnacionální 

prostor jako fluidní místo. Cílem kvalitativního výzkumu totiž není dospět ke generalizacím, 

k aplikovatelnosti závěrů na celek (Becker 1998), v mém případě na všechny účastníky, ale 

k tomu, jaké jsou mechanismy utváření transnacionální prostoru přináležení v kontextu a čase 

výzkumu.  

3.3.2 Techniky výzkumu 

Při prvním programu jsem byla závislá pouze na svém terénním deníku a fotoaparátu. Během 

programů roku 2011 a 2012 jsem navíc užívala videokameru a diktafon. Nahrávala jsem ale 

zejména projevy průvodců, nikoliv neformální interakce. Zatímco při návštěvě turistických míst a 

během projevů průvodců videokamera nebyla nijak rušivá (celá řada účastníků si sama pořizovala 

videozáznamy, které nyní patří k nedílné součásti turistické zkušenosti), neformální interakce by 

mohla narušovat. Stejně tak jsem nenatáčela, neužívala diktafon ani si nedělala na veřejnosti 

terénní poznámky během šábesu, kdy je dle halachy zakázáno věnovat se jakékoliv práci. Mezi tu 

patří nejen jakákoliv tvůrčí činnost, ale i užívání nástrojů. V moderní době se tyto zákazy vztahují 

na užívání jakýchkoliv technologií7. Původně, abych přiblížila plasticitu terénu, jeho materiální 

rysy, exotickou krajinu, která zážitek spoluutváří, jsem zamýšlela využít sestřih z videozáznamů 

k prezentaci výzkumu. Nakonec jsem se však rozhodla atmosféru místa zprostředkovat literárními 

prostředky. Kapitoly proto prokládám pasážemi, které popisují materialitu místa a způsoby, 

kterými s ní účastníci interagují. Tyto popisy nejsou samoúčelné, ale mají v plné plasticitě 

zprostředkovat atmosféru místa tak, jak je utvářena během programu. Materialita místa je totiž 

sama aktérem programu, neboť je během programu průvodci formována jako materiální důkaz a 

nositel společné historie a identity. Videonahrávky jsem nakonec nevyužila k prezentaci, ale 

k analýze. Umožnily mi doslovně citovat projevy průvodců, opětovně si během procesu analýzy a 

psaní vybavovat terén, znovu jej prožívat, být s ním v kontinuálním kontaktu nejen pomocí 

terénního deníku, ale i mnohem sugestivnějších vizuálních a zvukových prezentací. Nahrávání mi 

navíc umožnilo uvědomit si, co mi během pobytu v terénu, zahlcenosti jeho multisensorní realitou 

                                                 
7 Halacha, konkrétně Mišna Šab 7,2 uvádí celkem 39 činností, které je zakázáno vykonávat během šábesu. Zákaz 

užívání elektrických přístrojů se odvozuje od zákazu rozžehnutí ohně (Nosek a Damohorská 2010, 191). Sekulární 

Izraelci, většina obyvatel Izraele, šábes v této striktní podobě nedodržuje. Organizátoři programu Taglit-Birthright od 

účastníků nevyžadují, aby pravidla dodržovali. Před účastníky je ale zmiňují a vyzývají je k prožití šábesu v tradičním 

duchu. Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby nemuselo docházet k porušování zákazů stanovených halachou.  
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uniklo. O nahrávání jsem vždy uvědomila organizátory i účastníky na začátku programu. 

Organizátory jsem uvědomila osobně, účastníky během první seznamovací aktivity. 

Strukturovanost programu, která často limitovala můj výzkum, mi v tomto případě vyšla vstříc. 

Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a následně přepisovala. K dokreslení atmosféry programu 

vizuálními prostředky přikládám fotografie opatřené během programu. Nejsou míněny jako 

analytický nástroj. Jde o fotografie, které jsem pořídila sama i ty, které pořídili účastníci. Všechny 

fotografie jsem užila se svolením autorů. Pokud si autoři fotografií nepřáli být jmenováni, je u 

fotografií uvedeno, že pochází z archivu účastníků. Ti, kteří svolili s užitím jména, jsou uvedeni 

jako autoři. Abych zachovala anonymitu účastníků, záměrně jsem vybírala fotografie, na kterých 

lze jen těžko identifikovat individuální aktéry. Pokud se na nich vyskytují, požádala jsem o svolení. 

Jako doplňkové zdroje jsem užívala i debaty na facebooku v rámci uzavřených skupin 

International Taglit-Birthright Summer 2011, International Taglit-Birthright Winter 2011/12, 

kterou založili budapešťští organizátoři programu. Pro skupinu z roku 2007 takový virtuální 

prostor neexistoval, neboť organizátoři ještě nezačlenili sociální média do svých aktivit a facebook 

nebyl v České republice a na Slovensku tak masově užíván jako nyní. Kromě virtuálního prostoru 

jsem analyzovala i další textové zdroje, manuály programu pro organizátory, příručky pro 

účastníky, které byly e-mailem rozeslány účastníkům před začátkem programu, internetové 

stránky programu, dotazníky, které jsem před programem musela s účastníky vyplňovat. 

Spolu s tím, jak byly kladeny limity mému výzkumu, docházelo k ohraničování mého terénu a 

vymezování metod. Nakonec jsem byla nucena uplatnit celou škálu metod, data jsem musela sbírat 

nejrůznějšími způsoby v nejrůznějších obdobích a na celé řadě míst. Nespojoval je geografický 

terén, ale transnacionální prostor odehrávající se simultánně v praktikách i imaginaci na celé řadě 

míst, které simultánně či kontinuálně nelze sledovat. Právě proto Hannerz (2003, 212) tvrdí, že 

„schopnost syntézy se stává důležitější než kdykoliv dříve.“ Stejně tak jako je současná zkušenost 

fragmentovaná, jsou fragmentované i způsoby, jak ji uchopit. 

3.4 Vzorek – účastníci 

V porovnání s tím, jak byly různorodé metody, které jsem užila, byl vzorek účastníků výzkumu 

poměrně homogenní. Jejich profil určovala kritéria účasti programu. Tedy věk od 18 do 26 let, 

podmínka mít alespoň jednoho rodiče židovského původu a neúčast na organizovaném programu 
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pro židovskou mládež v Izraeli. Pouze jedna účastnice výzkumu (vystupuje pod pseudonymem 

Judita) neměla k židovství vztah skrze prarodiče, ale k judaismu konvertovala. Jedna z účastnic 

výzkumu (vystupuje pod pseudonymem Ester) vyrůstala v rodině, kde se udržoval židovský 

rituální rok a jejíž otec je aktivním členem komunity. Profil účastníků určovala i socioekonomická 

struktura židovských rodin v České republice. Většina z účastníků (a všichni, kdo mi poskytli 

rozhovorů) byli v době programu studenty vysokých škol, z rodin, kde vysokoškolské vzdělání je 

tradicí. Až na jedinou výjimku všichni pocházeli z Prahy. Slovenské účastníky jsem vzhledem 

k odlišnému vývoji slovenské židovské komunity do svého výzkumu nezahrnula. Co se týče 

pohlaví, poměr účastníků výzkumu mužského a ženského pohlaví byl vyrovnaný. Jde o opatření 

organizátorů programu. Vyrovnaný poměr ženských a mužských účastníků má udržovat sociální 

dynamiku programu. Kromě účastníků programu jsem do výzkumného vzorku zahrnula i bývalého 

organizátora programu z pražské pobočky Židovské agentury, bývalého ředitele Židovské 

agentury v Praze, který nyní žije v Jeruzalémě, představitele České unie židovské mládeže 

a představitele Židovské agentury v Budapešti, pod kterou nyní české programy spadají, a jednu 

bývalou madrichu pro česko-slovenské skupiny. 

Programu roku 2007 se zúčastnilo 40 českých a slovenských účastníků. Rozhovor se mi podařilo 

provést se 7 českými účastníky. Programu roku 2011 se zúčastnili 4 účastníci a programu 

z přelomu roku 2011/2 8 českých účastníků. Se všemi 4 účastníky programu roku 2011 jsem 

provedla rozhovor. Z programu z roku 2011/12 se mi podařilo provést rozhovor s 6 účastníky. 8 

rozhovorů jsme provedla s účastníky programů, kterých jsem se nezúčastnila. Struktura programů 

i výklady, které se na místech podávají, jsou poměrně neměnná. Doplnit jimi vzorek proto podle 

mého názoru nepředstavuje zásadní metodologický problém. Šlo o program, který se konal roku 

2008. Jak jsem již zmínila, navíc jsem provedla 22 rozhovorů s mladými židovskými imigranty do 

Izraele, 2 s organizátory podobných programů, které předcházely programu Taglit-Birthright. 5 

z těch, kteří do Izraele imigrovali, se zúčastnilo programu Taglit-Birtright, 6 programů, které 

programu Taglit-Birthright předcházely. Jakkoliv byly tyto rozhovory fascinující, užila jsem je 

spíše doplňkově. Staly se spíše tím, co mi pomohlo při celkové analýze porozumět celé situaci. 

Pokud jsem nějaké užila, bylo to zejména 5 rozhovorů s těmi, kteří se rozhodli usadit v Izraeli poté 

(to nutně neznamená v důsledku), co absolvovali program Taglit-Birthright. Celkem jsem tedy 

v této práci užila zejména 30 rozhovorů s bývalými účastníky programů (7 z roku 2007, 8 z roku 

2008, 4 z roku 2011, 6 z přelomu roku 2011/12 a 5 z programů během let 1999 až 2007). 17 z nich 
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bylo ženského pohlaví, 13 mužského. Všechna jména jsou fiktivní, aby byla uchována anonymita. 

Za pseudonymy účastníků uvádím v hranaté závorce rok, kterého se programu Taglit-Birthright 

zúčastnili8. Jedna z izraelských madrich, která vystupuje pod pseudonymem Efrat, provázela letní 

program roku 2011 i zimní program na přelomu roku 2011/12. Do závorky jsem proto vždy uvedla 

pouze rok programu, z nějž citace pochází.  

3.5 Etické aspekty – zranitelný pozorovatel 

Má cesta terénem, která jej utvářela, nebyla nijak přímočará, právě naopak, byla plná zákrut. Při 

čtení jejího popisu musí čtenáři vyvstávat celá řada otázek, které se týkají etiky výzkumu. Program 

je veden zcela jasnou politickou agendou, a poskytuje tudíž jednostranný pohled na realitu 

izraelsko-palestinského konfliktu. Výzkum v takovém terénu staví výzkumníka před několik 

dilemat a otázek. Jsou si izraelští a američtí organizátoři, vědomi mého postoje? Povolili by mi 

provádět výzkum, za předpokladu, že by si mohli přečíst výsledky výzkumu? Protože téma 

výzkumu se cizelovalo až postupně, jak jsem vstupovala do terénu a osahávala si jeho hranice, 

byla jsem jej schopna podat jen ve velmi hrubých obrysech. Obvykle jsem výzkum podávala jako 

analýzu dopadu programu na českou židovskou mládež. Rozvedla jsem metody; užití diktafonu, 

kamery. Představila jsem svou předchozí práci. Organizátory ale jakoby výzkum příliš nezajímal. 

Nekladli otázky ohledně výzkumu, spíše je zajímala česká komunita jako taková, nejvíce pak, jak 

by ji bylo možné aktivizovat. Protože vstupenkou mi bylo doporučení z Prahy, byla jsme 

považována za osobu, která pochází ze středu židovské komunity. Ať byly již mé politické názory 

jakékoliv, ať jsem již vznášela jakékoli kritiky, vždy byly považovány za důležitá fakta jak 

pochopit české prostředí a „zažehnout plamen“ nadšení. Kritiky byly pro izraelské organizátory 

spíše užitečnými informacemi, jak lépe proniknout k české komunitě a překonat vzájemné 

animozity. Přece jen jsem byla „novou krví“, která nebyla postižena historií často problematických 

vztahů mezi českými organizacemi a jejich mezinárodními donory a partnery, či českými 

zaměstnanci a jejich mezinárodními zaměstnavateli. I po skončení programu se proto na mě 

zástupci Židovské agentury z Budapešti i Izraele obraceli s žádostmi o vedení dalších aktivit 

v České republice a šíření informací o nich. Těmto žádostem jsem nevyhověla. S dilematem, že 

svým působením budu ovlivňovat terén, jsem se nicméně vyrovnávat musela. Je otázkou, zda by 

se dvou mezinárodních programů, které se konaly v letech 2011 a 2012, čeští účastníci zúčastnili 

                                                 
8 Zvolila jsem hranatou závorku, aby nedošlo k záměně citace z odborné literatury s citacemi účastníků. 
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v počtu, ve kterém se zúčastnili. Dle rozhovorů se ale o programu nedozvěděli díky mé kampani, 

ale skrze své vlastní neformální kontakty. Pouze jim chyběla oficiální adresa, na kterou se obrátit. 

Možná by se tedy nepřihlásili v rok mého výzkumu, ale později. Svým působením jsem nicméně 

měnila terén. Od roku 2013 byly programy pro českou a slovenskou mládež obnoveny, zejména 

díky Benovi, bývalému zaměstnanci Židovské agentury v Praze s četnými kontakty na kanceláře 

Židovské agentury v Izraeli, ve Spojených státech i v Budapešti, který se po několika letech 

odmlky, kdy působil zcela mimo židovské organizace, opět do projektu vložil, a díky nové 

generaci, která se utvořila kolem organizace Moishe House (mezinárodní iniciativy amerického 

filantropa Morris Bear Squirea)9. Je proto otázkou, zda by k obnovení nedošlo i bez mého 

působení. Etické otázky ale přinášela i role madrichy. Snažila jsem se poskytnout co 

nejvyváženější informace. Tím jsem vystupovala proti rétorice programu a zároveň se stala 

aktivním tvůrcem terénu. Svěřila jsem se jednomu z maďarských madrichů. I on podával jiný 

narativ než průvodci. Jak jsem již několikrát zmínila, i účastníci vnímají program s rezervou a 

považují jej za „propagandu“. I přesto nesloužili jsme oba cílům programu tím, že jsme obrušovali 

hrany sionistické rétoriky programu, že jsme činili jeho vzkaz přijatelnějším a ukazovali i jiné 

tváře Izraele? I to je koneckonců cílem pozice madricha, zprostředkovávat, překládat mezi 

prostředími. Směrem k organizátorům jsem mohla mít čisté svědomí. Jak se ale vyrovnat 

s mnohem fundamentálnějšími otázkami, tedy tím, že svým působením sloužím k utváření 

transnacionálního prostoru programu, který je schopen legitimovat často velmi spornou politiku 

Izraele? Stejně tak jako účastníci jsem byla během programu uprostřed terénu. Je možné, že jsem 

v něm byla ponořena ještě hlouběji než účastníci. Během pobytu v Izraeli jsem byla obklopena 

prostředím, ve kterém Taglit-Birthright patří k naprosto samozřejmé součásti reality. I v prostředí 

českém v Čechách i v Izraeli, během sbírání rozhovorů s mladými českými emigranty, jsem se 

stýkala s těmi, kteří se jej zúčastnili, a přes kritiky a posměšky v nich jejich účast nezpůsobovala 

žádná etická dilemata. Zde se hranice mezi mnou a mými a respondenty zcela setřela. Etické 

otázky jsem si v plné míře byla schopna uvědomovat až později, s odstupem, který mi v klidu 

domova v dennodenní rutině mého středoevropského středostavovského života poskytla analýza a 

zpracovávání dat. Během pobytu v terénu tato distance nepřišla. Nebyl na ni čas. Byla jsem plně 

                                                 
9 Více o Moishe House viz. diplomová práce Niny Adlerové Židentita: formace a deformace: etnografie Moishe House 

Prague (2015). 
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zaměstnána rozhovory, kurzy hebrejštiny, organizováním programu pro české účastníky, 

praktickými otázkami života v cizí zemi i vzrušujícími zážitky, který tento život poskytoval. I mě 

Izrael fascinoval, vzbuzoval ve mně emoce, kladné i záporné, byl jedním velkým dobrodružstvím. 

Účastníkům jsem byla blíž, než jsem se domnívala, neboť i výzkumník je, jak říká Wacquant 

(2004), osobou „z masa a kostí“. Není analytickým nástrojem odtrženým od emocí a tělesných 

zážitků. Je stejně tak jako jeho respondent „zranitelný“ (Behar 1996). Na druhou stranu, Izrael 

není zemí, kterou by ovládala naprostá totalita. Je zemí, kde dochází k porušování lidských práv, 

kde jsou celé skupiny obyvatel a jejich historie umlčovány, kde je ale zároveň odpor k těmto 

praktikám slyšet, a to zcela veřejně, kde se velká část akademické, umělecké scény a občanské 

společnosti vyjadřuje proti pravicové politice v poslední době ztělesňované Benjaminem 

Netanjahuem. Všechny tyto informace jsou přístupné a všechny jsem se účastníkům snažila 

zprostředkovat. Jak popisuji v závěrečné kapitole, z účastníků se nestávají ideologové, naopak po 

programu se jejich vztah k politice Izraele komplikuje. Je tedy otázkou, zda právě tento typ 

poučenější znalosti, která je na jednu stranu ponořená do reality Izraele a která tak zároveň může 

pro účastníky získávat větší legitimitu než kritika zvenku, není potřeba a není účinnější než plošné 

odmítnutí. Tuto otázku nejsem schopná zodpovědět. Jistá jsem si ale tím, že etnografický odstup, 

který mi poskytla možnost napsat tuto práci, napomůže odhalit logiku a mechanismy programu, 

které v každodenním prožívání, jež přináší „laickou znalost“ (Crouch 2000) mohou unikat. 

Bourdieu (2000) považuje „vědeckou analýzu“ za klíčovou pro bourání dominantních diskurzů a 

pro politickou mobilizaci. Stejně tak jako on doufám, že tento typ poznání, které nazývám spíše 

„poznání s odstupem“, poslouží k odhalení hlubokých mechanismů programu, které se skrývají 

pod rovinou bezprostředně reflektovaného, jeho rozporů a nekonzistencí, které mají potenciál 

přetvořit transnacionální prostor utvářený programem v místo reflexivnější, odpovědnější a 

uvědomělejší. I proto tento text věnuji zejména účastníkům programu. 
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4 EMPIRICKÁ ČÁST 

4.1 Český kontext  

Když se účastníci na jaře roku 2007 poprvé schází na informační schůzce pořádané pražskou 

pobočku Židovské agentury v Praze, která program Taglit-Birthright v České republice a na 

Slovensku organizovala, je z nich cítit nejistota. Neví, co od programu, který má pověst 

„propagandy“, „brainwashingu“, „židovské nalévárny“ přesně očekávat. Čeští organizátoři je 

uklidňují, nejde o náboženský program, je sice trochu „americký“, ale zcela civilní a sekulární. 

Když dorazí do zasedací místnosti propůjčené Židovské agentuře v Jáchymově ulici, 

s překvapením zjistí, že mezi budoucími účastníky programu nachází své staré známé, potomky 

přátel rodiny, které viděli naposledy v dětství, občas spolužáky z vysoké školy. Atmosféra se 

uvolní. Účastníci vtipkují, často na účet organizátorů. Vizitka organizátora Bena je menší než 

vizitka Ley, protože je „obřezaná“, vtipkuje Erik [2007]. Kromě faktických informací o programu 

organizátoři musí vyplnit s účastníky před odjezdem vstupní dotazník v angličtině. Organizátoři 

jsou si vědomi toho, že ne všechny výrazy budou účastníkům jasné. Nejde pouze o otázky typu, 

zda se účastníci zúčastnili programů izraelské armády, jako je Sar-El, programů Magen David 

Adom, či Volunteers for Israel10, organizací a zkratek, které většině účastníků nic neříkají. Někteří 

si neví rady ani s otázkami typu, zda navštěvovali reformní, či ortodoxní synagogu, zda mají 

bar/bat micva. Význam těchto výrazů neznají. Nejvíce ale zarazí otázka „Cítíte se být Židem?“ Jde 

o otázku, která je mnohem složitější, než by se americkým a izraelským organizátorům, autorům 

vstupního dotazníku, mohlo zdát. 

Jde o banální každodenní scénu. Pochyby, neznalosti a vtipy účastníků, ale odhalují o třetí generaci 

po holokaustu v Čechách víc, než by mohlo být na první pohled patrné. Zájezdy do Izraele vždy 

                                                 
10 “Sar-El”, hebrejský akronym pro „Službu pro Izrael“, neboli Národní projekt dobrovolné služby pro Izrael (The 

National Project for Volunteers for Israel). Dobrovolníci pomáhají při správě skladišť Cahalu (izraelské armády), 

účastní se organizovaných cest po Izraeli a přednášek o izraelské politice a historii. Cílem je podporovat aliju, utvářet 

nová přátelství a advokacii ve prospěch Izraele. http://www.sar-el.org/ Volunteers for Israel je obdobný program 

dobrovolné služby na základnách Cahalu. Je určen americké mládeži. http://www.vfi-usa.org. Program Magen David 

Adom je dobrovolnický program izraelské záchranné služby.    

 

http://www.sar-el.org/
http://www.vfi-usa.org/
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stály v centru sionistického vzdělávání. Ve Spojených státech, v zemích Latinské Ameriky a 

západní Evropy se o nich mladí lidé dozvídají ve svých komunitách, kde nejen nejrůznější studijní 

a vzdělávací institucionalizované cesty do Izraele tvoří zcela samozřejmou součást židovského 

života, ale kde neustálý pohyb mezi Izraelem a diasporní komunitou je součástí každodenního 

života. V komunitách povětšinou působí izraelský šaliach (vyslanec Židovské agentury z Izraele), 

rodiny často udržují úzké vztahy s Izraelem, i generace rodičů se často účastnila podobných 

programů a vážou je k nim nostalgické vzpomínky (E. H. Cohen 2014).   

V bývalém Československu byly tyto vztahy zásadním způsobem zpřetrhány. Do Izraele bylo po 

40 let vlády komunistického režimu téměř nemožné vycestovat, stejně tak jako cesty příbuzných 

z Izraele byly jen velmi obtížně realizovatelné. Komunistický režim navíc velmi systematicky 

pracoval na potlačení židovského života. Komunistická strana, která se chopila moci po únorovém 

převratu, se sice jako samozvaný pokračovatel antifašistického odboje oficiálně zavázala 

respektovat a ochraňovat náboženská, občanská a sociální práva Židů. Židovské obce tak stále 

fungovaly, stejně tak jako všechny náboženské spolky ale spadaly pod přímou kontrolu státu. Ten 

sice nezasahoval do jejich kulturních a náboženských aktivit, jako byly oslavy svátků, sociální 

programy a programy pro děti, ale zbavil je finanční autonomie. Představitelé obce se stali státními 

zaměstnanci a majetek obcí byl znárodněn. Členství v obci a účast na jejich aktivitách byly 

sledovány a mohly se stát zdrojem neoficiální perzekuce v zaměstnání. Změna oficiální politiky 

Sovětského svazu k Izraeli pak umožnila antisemitismus skrýt pod pláštík antisionismu a dala mu 

plně propuknout. O nechvalně známých procesech známých jako Slánského procesy, v jejichž 

průběhu byl generální tajemník KSČ Rudolf Slánský spolu s dalšími 13 obžalovanými obviněni 

ze „špionáže,trockismu, titoismu, spiknutí proti republice a záškodnictví,“ a stali se „nepřáteli 

československého lidu, sionistickými, buržoazně nacionalistickými zrádci“ se ani není třeba 

zmiňovat (Svobodová 1994, Heitlinger 2006).  

V této atmosféře, navíc po děsivé zkušenosti šoa, se většina snažila neupozorňovat na svůj 

židovský původ. Asimilační trendy v již před válkou povětšinou asimilované a sekulární komunitě 

českých Židů tak posílily. Několik málo těch, kteří přežili a kteří se rozhodli po válce zůstat v 

poválečném Československu, se povětšinou snažilo jakékoliv známky židovství vymazat, a udělat 

tak tlustou čáru za minulostí. Rozhodnutí zůstat v socialistickém Československu implikovalo jisté 

politické postoje. Povětšinou zůstali právě ti, kteří v novém, mezinárodním, rovnostářském 
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společenském zřízení, které nabízela ideologie socialismu, viděli řešení antisemitismu. Ti, kteří 

byli nejvíce nábožensky uvědomělými a pocházeli z tradičních rodin, či s režimem již ve svých 

počátcích nesouhlasili, naopak často odcházeli do emigrace. Pokud se tedy před válkou alespoň v 

hrubých rysech dodržovaly židovské svátky jako je Roš ha-šana, Chanuka, Pesach, nyní je již zcela 

nahradily svátky křesťanské. Židovské spolky, ale i školy a další instituce, nejen že s výjimkou 

Židovské náboženské obce přestaly existovat, ale ani nebyla vůle se na jejich činnosti podílet. 

Počet smíšených sňatků narůstal.  

Strategie vymazání minulosti, nevyslovená, nicméně stále přítomná traumata tragédie šoa, 

zásadním způsobem ovlivnila židovské rodiny. Heitlingerová (2006) popisuje, jak židovství bylo 

pro tzv. druhou generaci, tedy pro ty, kteří se do těchto rodin narodili po válce, rodiče těch, o 

kterých je tato práce, čímsi velmi nehmatatelným, přesto stále přítomným. Sami často svou 

odlišnost necítili, dokud jim nebyla připomenuta antisemitskými poznámkami okolí. Protože 

postrádali židovskou výchovu, šlo pro ně o pojem, který byl spíše nálepkou, „prázdnou kategorií“, 

který postrádal koherentní význam. Naplnit jej obsahem nebylo jednoduché. Ptát se rodičů, 

znamenalo vstoupit do zakázaného území. Modely židovského života v okolní společnosti 

neexistovaly. Příčinou ale nebyly pouze vnější vlivy, jako byl implicitní antisemitismus 

komunistického režimu, kterému se podařilo umlčet veřejný židovský život, ale i niterné trauma 

přeživších.  

Přestože neexistovaly vnější znaky, které by je odlišovaly, či jasná viditelná specifika, kromě 

traumatu šoa existovaly jakési společné rysy, které tyto rodiny spojovaly. Salner (2006) konkrétně 

jmenuje uchování tradičního důrazu na vzdělání při výchově potomků, důraz na soudržnost rodiny, 

za kterou v důsledku ztráty velké části rodinných členů za holokaustu nebyla považována pouze 

nukleární nebo bližší rozšířená rodina, ale i vzdálenější příbuzní a rodinní známí, existence rodiny 

v zahraničí a často i bilingvismus rodičů. 

Během 60. a 70. let minulého století začíná druhá generace po holokaustu dospívat. Jde o období 

uvolnění pevné ruky totalitarismu. Dochází k tzv. „destalinizaci“. Oběti politických procesů, 

včetně Slánského procesu, jsou rehabilitovány, komunistická strana se vnitřně reformuje, 

totalitární systém se mění na autoritářský, na čas se otvírají hranice a kolem Židovské náboženské 

obce se začínají organizovat aktivity s jiným než náboženským, přesto ale židovským obsahem 

(Heitlinger 2006). V Izraeli propukne šestidenní válka a Československo přeruší na příkaz Moskvy 
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diplomatické vztahy s Izraelem. V Československu dochází k vzedmutí solidarity s Izraelem. 

Slovenský spisovatel Ladislav Mňačko opouští na protest Československo a pořádá tiskovou 

konferenci ve Vídni, na které vysvětluje své postoje. Studenti Filozofické fakulty UK organizují 

podpisovou akci za znovunavázání diplomatických vztahů. Posléze Mňačko organizuje pro 

studentské vůdce, mladé novináře, publicisty cestu do Izraele (Pithart 2006). Druhá generace může 

objevovat svou židovskou identitu i skrze politické události v Izraeli. Dříve ale než došlo 

k navázání na ztracenou kontinuitu, došlo v bývalém Československu k opětnému utužení režimu. 

Invaze sovětských vojsk roku 1969 učinila rychlý konec veškerým snahám o reformu 

komunistického režimu a společenskému uvolnění, které s nimi souviselo. Tak jako další z řady 

historických převratů i tento znamenal další vlnu emigrace, se kterou odešli i nejaktivnější členové 

židovské komunity. Aktivity, jako byly Děti Maislovky, které vznikly kolem Židovské náboženské 

obce v Praze v období společenského uvolnění a které poskytovaly prostor pro nalézání židovské 

identity skrze židovské vzdělávání, přednášky a semináře, utichly. Období normalizace, které 

následovalo, znamenalo další prohloubení diskontinuit předávání židovské tradice. Poválečná 

generace se navíc začínala dostávat do věku, kdy začala zakládat své vlastní rodiny a otázky vlastní 

identity na čas odstavila na vedlejší kolej (Heitlinger 2006, Pojar a Soukupová 2010). 

Roku 1989 padla Berlínská zeď a Československo započalo cestu transformace v demokratický 

stát. Otevření se světu a snahy o znovunastolení plurality československé společnosti vedly i k 

obnově židovské komunity. Pokusy o její obnovu byly inspirovány jak zvenku, novou politikou 

národní identity, která se nyní měla stát pluralitnější, tak zevnitř, z nitra židovské komunity. 

Připomínání holokaustu se tak jako v ostatních západoevropských státech stalo zcela samozřejmou 

součástí politiky národní paměti, holokaust jako téma začalo vstupovat do školního kurikula, na 

vysokých školách se začaly otevírat obory věnující se nejrůznějším aspektům židovství. Židovské 

majetky byly restituovány a navráceny židovským obcím, Židovské muzeum v Praze začalo 

nabízet celou řadu vzdělávacích programů určených široké veřejnosti. Pomalu se začala obnovovat 

infrastruktura židovského života. Obměnilo se vedení obce. Byla založena židovská školka, škola 

i gymnázium, zřízena sociální péče a domov seniorů pro nejstarší členy komunity, sportovní spolek 

Makabi atd. Kromě organizací, které byly úzce spjaté s Židovskou obcí v Praze navazující na 

kontinuitu fungování, ale začala vznikat s podporou zahraničních židovských organizací i celá řada 

nových organizací, jako je reformní Bejt Simcha, Bejt Praha, či ortodoxní Chabad. V Praze byla 

obnovena pobočka Židovské agentury. Židovský život začal nabývat plurality a opět vstupovat do 
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mezinárodního židovského světa. Nově otevřené a zrekonstruované synagogy, muzea a památky 

se staly magnetem pro zahraniční turisty. Poptávce turistů, kteří byli inspirováni exotikou nově 

objeveného „východu“, ale i stoupajícím zájmem o židovství v celé Evropě, odpovídala i nabídka. 

Židovství se stalo předmětem populární kultury. Suvenýry, populární publikace, vystoupení 

klezmer kapel patří k neodmyslitelné součásti turistické Prahy. Populární ale není pouze pro 

turisty, vstupuje i do mainstreamové české kultury. Židovskou symboliku užívaly populární 

skupiny, jako byla skupina Šalom. Židovství se náhle stalo atraktivním nejen pro ty, kteří měli 

židovský původ, ale i pro ty, kteří žádný osobní vztah k židovství neměli (Gruber 2002). 

Transformace české společnosti po roce 1989 tvořila rámec, ve kterém se utvářel vztah k židovství 

účastníků informační schůzky, jako i dalších účastníků výzkumu. Vnější svět poskytoval celou 

řadu možností, jak se o židovství dozvídat, jak jej vyjádřit a jak se k němu vztahovat, a to ať již 

šlo o populární kulturu či spolkový život. Na stranu druhou, židovství pro ně bylo díky výše 

nastíněnému historickému vývoji cosi skrytého v jádru rodiny, trauma prarodičů a velká neznámá 

pro jejich rodiče. Nebylo ukotveno žádnými institucionálními formami, neodehrávalo se a 

nenacházelo vyjádření ve spolkovém životě, židovském vzdělávání, rituálním životě, náboženství. 

Šlo o cosi vysoce individuálního, díky čemuž se vztáhnout k čemukoliv, co přesahovalo úzký 

rámec rodiny, bylo složité. Šlo o cosi jen těžko postižitelného a uchopitelného.  

A právě proto, následkem toho dějinného vývoje, se účastníci setkání neznali z žádných 

židovských spolků, synagog, škol a mezinárodní židovské inciativy i mezinárodní vzdělávací cesty 

do Izraele jsou jim zcela cizí. Charakteristiky městské židovské populace ve střední Evropě, jako 

je tradiční důraz na vzdělání v židovských rodinách, přináležitost ke středním třídám, ale i vazby, 

které se mezi rodinami přeživších udržovaly, je ale často svádí dohromady v určitém okamžiku 

života, a to ať již v prostředí přátel rodiny, na vysoké škole, v zájmových kroužcích, jejichž 

referenčním rámcem není samotné židovství. Díky tomu, že většinu života prožili již v 

porevolučním Československu, židovství nebylo v rodinách tabu, často bylo pro ně i zdrojem jisté 

pýchy. Více než populární obrazy a rodinný příběh jim ale povětšinou známo nebylo. Neznalost z 

nich pak činila do jisté míry outsidery mezi těmi, kdo se židovského života účastnili. I díky ní 

přináležitost k širším referenčním rámcům židovství, s výjimkou holokaustu, který znali z 

rodinných příběhů, literatury a veřejné komemorace, byla téměř nulová. Příznakem této neznalosti 

je nejen neznalost samotného programu Taglit-Birthright, ale i problémy při vyplňování dotazníku. 
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Vtipy, které užívaly stereotypů vnější společnosti, pak vypovídají o přejímání těchto populárních 

obrazů.  

4.1.1 Diaspora tours a židovská mládež v ČR – stav poznání 

Díky přerušení kontinuity, neúčasti na institucionalizovaném židovském životě, se nabídka 

účastnit se programu Taglit-Birthright pro většinu českých účastníků stává čímsi, co přichází zcela 

nečekaně. Dozvídají se o něm „náhodou“, během neformální konverzace s vrstevníkem, od 

prarodičů, kteří jsou členy židovské obce, od kolegy z práce, o kterém nevěděli, že je židovského 

původu, sestřenice či bratrance, který se programu zúčastnil v minulosti. Nabídka programu 

zdarma je na jednu stranu čímsi jako „neviditelnou rukou osudu“, na stranu druhou je čímsi 

podezřelým. Přesto ale nelze říci, že by organizované cesty do Izraele nikdy v českém prostředí 

nefigurovaly. Heitlingerová (2006) poukazuje na mezinárodní tábory pro židovskou mládež, které 

byly v Československu nabízeny během 60. let, konkrétně tábory pořádané v letech 1965-69 v 

Jugoslávii, v letech 67-69 v Rakousku, jako i letní pobyty v izraelských kibucech z let 1968-69, 

které umožnily české židovské mládeži poznat mezinárodní židovský život. V 90. letech pak byl 

nabízen židovským dětem, které se sdružovaly kolem Židovské obce v Praze, program Bar micva 

v Izraeli. Program se zaměřoval zejména na mládež do 15 let. Trval tři týdny a svou strukturou se 

v mnohém podobal programu Taglit-Birthright. Mnohem větší akcent byl kladen na náboženské 

aspekty a na formální vzdělávání ve formě přednášek. Bydlelo se na internátech, ubytování a 

služby byly mnohem méně komfortní. Existovaly ale i programy pro starší účastníky, povětšinou 

šlo o několik týdnů dobrovolnické práce v kibucech následované týdnem cestování po Izraeli. O 

dopadu těchto programů mluví jedna ze zakladatelek Československé unie židovské mládeže: 

„V srpnu jsme se vrátili a v prosinci jsme hned měli setkání, Bratislava, Košice, 

Prešov, Praha. Měli jsme ještě další známé, se kterými jsme to zorganizovali, mohlo 

nás být tak 100. Byli z té Evropské unie židovských studentů, asi deset jich bylo.    A 

my jsme se pak rozhodli takovou skupinu československou založit. Já jsem byla z 

Prešova, a byli tam i z Košic, a udělali jsme stanovy a tak všechno. Jednou dvakrát 

do roka jsme pak organizovali setkání. Tak vznikla Československá unie 

mládeže.“11  

                                                 
11 Tyto informace jsou založeny na výpovědích účastníků výzkumu. Přestože jsem kontaktovala organizátory 

programu Bar micva a bývalého ředitele Židovské agentury v Praze, oficiální doklady o programech se mi nepodařilo 

získat. Nebylo to kvůli neochotě respondentů mi je předat, ta naopak zcela předčila má očekávání, ale kvůli tomu, že 

dnes již neexistují. Záznamy o programu Bar micva měl po jeho ukončení v tehdejším Československu uschované 
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Aktivity se soustředily na přednášky o židovství, o židovské a izraelské historii, na lekce 

hebrejštiny, organizovaly se výlety. S náplní programu napomáhaly nově nabyté kontakty, studenti 

z Evropské unie židovských studentů12, ale i izraelští studenti, kteří tehdy studovali na českých a 

slovenských univerzitách.  

Nelze tedy říci, že by obnova či utváření, spolkového života židovské mládeže probíhala pouze na 

lokální úrovni. Právě naopak, mezinárodní iniciativy jí dodávaly impulsy a potřebné „know how“. 

Je proto s podivem, že transnacionální aspekty obnovy života židovské mládeže doposud nejsou 

odborně zpracovány. Částečně lze tuto mezeru ve výzkumu české židovské komunity přiřknout 

nedostatku zpracování tématu třetí generace po holokaustu obecně. Salner (2006) i Heitlingerová 

(2006), autoři nejobsáhlejších studií o české a slovenské židovské komunitě, třetí generaci zmiňují 

pouze na okraj. Soustředí se na generaci první a druhou. V českém prostředí existuje několik 

bakalářských a magisterských prací o třetí generaci (Adlerová 2012, Adlerová 2015, Pokorná 

2005). Všechny nahlíží formování židovské komunity ve třetí generaci jako výsledek historických 

okolností diskontinuity a prolínání mezi národní identitou českou a identitou židovskou, jejíž 

transnacionální charakter není nijak tematizován. Kateřina Vyžvaldová (2010) se ve své dizertaci 

věnuje náboženským konverzím mladých českých Židovek. Přestože část jejích respondentek 

konvertuje v Izraeli, důraz je kladen na utváření identity v procesu narace. Transnacionální aspekty 

analyzovány nejsou. O programu Taglit-Birthright v českém prostředí pak, pokud je mi známo, 

neexistuje žádná studie. Taglit-Birthright, jehož počátek sahá do roku 1999, se ale liší od výše 

zmíněných programů z 90. let. Je schopen zasáhnout i ty, kteří se židovského života mimo rámec 

své rodiny nikdy neúčastnili.  

Pro svůj úspěch a schopnost zasáhnout i ty, kteří se nenachází ve středu židovského života se 

program Taglit-Birthright, stal předmětem výzkumu ve Spojených státech. Jak jsem již zmínila, 

jednak se k němu váže celá řada kvantitativních studií vydávaných v podobě zpráv Maurice & 

                                                 
jeden z jeho madrichů. Po několika letech, kdy ležely ladem v jeho bytě v Tel Avivu, se jich při posledním stěhování 

zbavil. Židovská agentura v Praze záznamy o programech nearchivovala. Nedostatek oficiálních dokladů pramení i 

ze způsobu organizace programů. Poměrně často byly v bývalém Československu nabízeny a organizovány na základě 

osobních kontaktů mezi představiteli Židovské obce v Praze a individuálními organizátory v Izraeli, jako byla ješiva 

hnutí Bnej Akiva v Kfar ha-Rohe.  
12 The European Union of Jewish Students je organizace založená roku 1978, která zaštiťuje 34 unií židovských 

studentů ve 34 státech Evropy a bývalého Sovětského svazu. Viz. http://www.eujs.org/ 
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Marylin Cohen Center for Jewish Studies na Brandeis University13. Neunikl ale ani pozornosti 

sociologů a etnografů. Ve Spojených státech byly knižně publikovány dvě zásadní práce. Kniha 

Ten Days of Birthright Israel: A Journey in Young Adult Identity od Leonarda Saxe , Barry 

Chazana (oba úzce spolupracují s Maurice & Marylin Cohen Center for Jewish Studies na Brandeis 

University) je rozsáhlou sociologickou analýzou „neobyčejného příběhu Birthright-Israel“ (2008, 

3) a zaměřuje se na průběh, dopady i pedagogiku programu. Shaul Kelner ve své práci Tours That 

Bind: Diaspora, Pilgrimage, and Israeli Birthright Tourism (2010) poskytuje antropologickou 

analýzu programu. Na program nahlíží jako na „politickou socializaci do národního společenství“ 

pomocí turismu. Řada dílčích aspektů programu, jako je role průvodce a dalších členů personálu 

programu na formování zkušenosti programu (Avni 2013, Cohen, Ifergan a Cohen 2002, E. H. 

Cohen 2008), srovnání programu s jiným diasporními cestami (Powers 2011) byla publikována 

v podobě článků. Studium dopadu na evropské skupiny účastníků se omezilo na jednu zprávu 

výzkumného centra Maurice & Marilyn Cohen Center for Modern Jewish Studies (Chazan a Saxe 

2008). Pokryto bylo Maďarsko, Polsko, Francie. Na britské skupiny se zaměřil ve své bakalářské 

práci Ben Kasstan (2011).  

Studium programu Taglit-Birthright v českém kontextu proto považuji za chybějící článek nejen 

v českém výzkumu, ale i výzkumu programu obecně. Reality, ve kterých je český program Taglit-

Birthright ukotven, jsou naprosto odlišné od těch amerických, ale i západoevropských. Jsou 

poznamenány nejen výše zmíněnými diskontinuitami, ale i tím, že Taglit-Birthright a jemu 

podobné programy z 90. let poskytovaly a dodneška částečně poskytují možnost cestovat za 

minimálních nákladů, která byla obyvatelům v zemích bývalého sovětského bloku tak dlouho 

odepřena, po roce 1989 omezena ekonomickými možnostmi obyvatel země procházející 

postkomunistickou transformací a z toho plynoucími ekonomickými nerovnostmi. Mocenské a 

ekonomické nerovnosti mezi Spojenými státy, západní Evropou a zeměmi bývalého sovětského 

bloku se odráží i v podmínkách účasti. Zatímco pro české účastníky je program zcela zadarmo, 

američtí účastníci si na něj finančně přispívají.  

                                                 
13 Studie jsou dostupné na http://www.brandeis.edu/cmjs/. 
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4.1.2 Struktura a filozofie vzdělávání programu a české programy Taglit-

Birthright 

Kromě finančních podmínek se program nabízený českým účastníkům nijak výrazně neliší od 

uniformní struktury programu. Snahy ze strany mezinárodních organizátorů jej přizpůsobit 

českým, či alespoň evropským reáliím jsou minimální. Pokud jsou přece jen vyvíjeny, často se 

díky neznalosti českého kontextu zcela míjí účinky. Kupříkladu na program roku 2007 vybrali 

organizátoři ve snaze přizpůsobit program účastníkům ze střední Evropy průvodce, který byl 

zvyklý provádět zejména ve francouzštině. Domnívali se totiž, že francouzština je povinným 

jazykem na školách ve střední Evropě a že mu budou účastníci lépe rozumět než angličtině. Opak 

byl samozřejmě pravdou. Průvodce byl nakonec nucen provádět v angličtině, jeho angličtina se 

stala terčem posměchu. To, jak bude program uzpůsoben českým účastníkům, pak závisí na 

individuální osobnosti a iniciativě českých madrich/madrichů a částečně organizátorů v Praze. 

Iniciativa českých organizátorů je ale omezena nutností držet se jednotné struktury programu. 

„Ten frame, ten základní, to je hrozná rutina. Obecně ty vzdělávací cestovky, ten 

education travelling, to je věc, která je bullshit. Nebo není to bullshit, ale je to něco, 

co je designovaný pro strašně jednoduchej způsob fungování. Nefunguje to tak, 

nebo pro ty Amíky to funguje dobře, dostanou, co zaplatěj. Ale tady to nefungovalo, 

ty výlety byly hrozně nudný, nebylo to vůbec sexy. Ty lidi dostali tohle je Zeď nářků, 

tohle Masada, tohle Jeruzalém, tohle Mrtvý moře. A pro ně to prostě není tak wow. 

Protože spousta z nich to buď nezná, nebo čekaj něco víc, takže to pro ně nebylo 

zajímavý. […] Tak jsme se snažili to trochu udělat napínavý, aby tam byla nějaká 

interakce, která by byla na hraně toho, nebo za hranou toho bežnýho‚ ‚jedem spolu 

na zájezd‘. Protože samozřejmě, že jedeme spolu na zájezd, to je pro tuhle generaci 

nudný. A oni se nebavěj tak, jako se baví ty Američani. Tím jednoduchým způsobem, 

že jsem někde a je to exciting. A ten obsah můžeš dodat jako detailama a dostat to 

pak za hranu toho běžnýho očekávání. A to právě vytváří situace, kdy oni mají 

nějakou tendenci se dále potkávat […]  Snažili jsme se tam dostat věci, který mají 

souvislost se střední Evropou. Někdo, kdo je Čech a žije tam [v Izraeli]. Nebo třeba 

jsme je vzali na vojenskou základnu, což pro ně bylo hrozně zajímavý, oni měli furt 

jako prdelky, prdelky, že to je sranda, a pak se někde objevili a bylo jim z toho fakt 

blbě […] Měli jsme dlouhý diskuse, že tam má být víc obsahu. Hodně, hodně, jsme 

mluvili s těma tour guidama, co má bejt ten obsah. Protože oni nechápali, že na tu 

propagandu reagují negativně. Ne vždycky to ale funguje a ne vždycky to pochopí, 

takže je to pak fakt na jednotlivcích,“ komentuje Ben, jeden z pražských 

organizátorů. 

Jak již bylo řečeno, program vznikl ze spolupráce mezi severoamerickými neziskovými 

organizacemi, severoamerickými židovskými komunitami, tzv. „megadonory“, nadnárodní 
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Židovskou agenturou pro Izrael a izraelským státem. Vyvěrá z dlouhé tradice cest židovských 

mládežníků organizovaných jejich komunitami do Izraele a je tzv. „neformální“ složkou 

židovského vzdělávání, tedy vzdělávání založeného nikoliv na studiu textů v prostředí učebny, ale 

na zážitku na autentickém místě židovské minulosti v židovské komunitě. Toto vzdělávání užívá 

několik nástrojů; „jediat ha’arec“ – sionistický koncept poznávání a utváření si vztahu k zemi skrze 

turistické zážitky a túry, „peulot“ – řízené sociální aktivity utvářející komunitu, dále pak učení se 

tradičnímu židovskému rituálu v praxi, „mifgašim“ – poznávání země skrze neformální interakce 

s vrstevníky a „otevřené diskuse“, ve které nemají být podporovány či sankcionovány partikulární 

politické postoje (Chazan 2003).   

Z „jediat ha’arec“ vyplývá itinerář a organizace cesty. Přestože záleží na konkrétních 

organizátorech, jak přesně bude itinerář zájezdu vypadat, nadace Taglit-Birthright dohlíží na to, 

aby zájezdy byly schopny obsáhnout tzv. „základní témata“. Mezi ně patří 1) „narativy židovského 

lidu“, 2)“současný Izrael“, 3) „hodnoty a myšlenky židovského lidu“. „Narativy židovského lidu“ 

obsahují nejdelší seznam povinných položek, které programy bez ohledu na specifika skupin musí 

obsáhnout. Patří mezi ně místo židovského dědictví (na zájezdech, kterých jsem se zúčastnila, to 

bylo Staré město v Jeruzalémě a kabalistické město Safed), místo sionistického dědictví (na 

programech zahrnutých v tomto výzkumu to byl kibuc Degania), národního dědictví (tedy místa 

reprezentující historii Izraele od jeho vzniku roku 1948, v případě sledovaných zájezdů to byla 

Herzlova hora v Jeruzalémě, Síň nezávislosti v Tel Avivu, kde byl vyhlášen izraelský stát, sídlo 

Knesetu, izraelského parlamentu v Jeruzalémě), místa přírodního dědictví (rezervace Ein Gedi, 

kráter Mifteš Ramon v Negevské poušti, řeka Jordán, Mrtvé moře atd.), a místa odkazu šoa 

(památník Jad Vašem). Téma „současný Izrael“ má prezentovat umění a kulturu Izraele, ochranu 

životního prostředí, ekologii, vědu a technologii, společnost politiku a stát. V tomto okruhu jsou 

povinné pouze dvě položky. V případě zájezdů je prezentoval Švil ha-salat, zemědělský kibuc 

prezentovaný jako výkvět izraelského zemědělství a důmyslnosti izraelských zavlažovacích 

technik, návštěva kibucu Misgav Am na libanonských hranicích, kde je představeno téma 

izraelsko-palestinského konfliktu, vyhlídka na separační bariéru v Jeruzalémě, návštěva Hebrejské 

univerzity v Jeruzalémě. Z posledního okruhu „hodnoty a myšlenky židovského lidu“ je povinná 

pouze jedna aktivita, a to je představení šábesu jako klíčového rituálu židovského lidu. Itinerář je 

prokládán čistě turistickými aktivitami, jako je odpočinek v přímořském letovisku Ejlát, noční 

život v Tel Avivu, nákupy na orientálním trhu Mechane Jehuda v Jeruzalémě či v komerčním 
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nákupním středisku Mamilla Mall, prezentace etnických skupin Izraele, které patří i k nabídce 

zcela komerčních cestovních kanceláří a jsou populárními turistickými atrakcemi14, jako je 

návštěva drúzské vesnice v Haifě, beduínského tábora v Judské poušti či jemenského stanu.15  

Jednotlivá místa itineráře nejsou zvýznamňována pouze výklady průvodců, ale celou řadou aktivit. 

Liší se stupněm své strukturovanosti. Vysoce strukturované aktivity se řídí předepsanými scénáři 

programu. Na Herzlově hoře se po pečlivě připraveném projevu průvodců zpívá národní hymna, 

návštěva Jad Vašem je strukturována materiálním zázemím památníků, promítanými filmy a 

průvodcem, který je po komplexu provází. Oslava šábesu se drží předepsaných scénářů. V rámci 

vysoce strukturovaných aktivit vystupují účastníci spíše jako diváci. Méně strukturované aktivity, 

ve kterých účastníci vstupují na jeviště, ztělesňují tzv. „peulot“. Jde o organizované strukturované 

aktivity, obvykle pořádané večer před či po zásadních aktivitách programu, jako je návštěva Jad 

Vašem. Cílem peulot je účastníky „zahrnout do strukturovaného a reflexivního procesu“ 

(Birthright Israel 2012, 5). Pomocí peulot, které se musí konat každé 3 dny programu, mají 

účastníci pod vedením organizátorů reflektovat navštívená místa a aktivity z uplynulých dnů a 

artikulovat individuální i skupinové interakce mezi účastníky, místy a aktivitami. Na všech 

zájezdech se peulot konaly před a po návštěvě památníku Jad Vašem, na začátku a na konci 

programu. Efektivitu peulot, jakož i celého programu, má zajistit i instituce tzv. „mifgašim“. 

Mifgašim, doslova v hebrejštině setkávání, jsou setkávání mezi účastníky programu a jejich 

izraelskými vrstevníky, kteří doprovází program. Mifgašim, které patří od 90. let k integrální 

součásti židovského vzdělávání v diaspoře, svůj cíl plní zejména během zcela nestrukturovaných 

aktivit a neformálních interakcí. Jejich cílem je skrze individuální interakce s vrstevníky poznávat 

odlišné perspektivy a úhly pohledu. Pro diasporní účastníky má jít o příležitost porozumět životu 

v Izraeli tak, jak je zažívají jejich vrstevníci, pro Izraelce příležitost pochopit židovský život mimo 

Izrael. Izraelští vrstevníci jsou povětšinou v posledním roce své vojenské služby. Program 

doprovází po 5 či 10 dní, v závislosti na jejich počtu. Pokud jej provází po 5 dní, jeden izraelský 

účastník připadá na 5 diasporních účastníků, pokud po celou dobu zájezdu je tento poměr snížen 

                                                 
14 Tyto „etnické atrakce“ jsou samozřejmě zařazeny do programu proto, aby demonstrovaly etnickou diverzitu Izraele. 

V rámci programu je ale na ně kladen minimální důraz a nejsou prezentovány jako část židovského dědictví. Průvodci 

je nijak netematizují během „peulot“, účastníci je zcela vypouští jako „turistické atrakce“. Z těchto důvodů se jim 

v empirickém textu podrobněji nevěnuji. 
15 Vzor itineráře přikládám v příloze č.1.  
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na jednoho izraelského účastníka ku sedmi diasporním účastníkům. Izraelští účastníci jsou 

reprezentanti izraelského kolektivu (Birthright Israel 2012, 29-30). Své diasporní vrstevníky proto 

první den vítají na letišti Bena Guriona ve vojenských uniformách. Vojenské uniformy oblékají i 

při dalších příležitostech, zejména během vysoce strukturovaných aktivit, kdy reprezentují 

izraelský kolektiv. Vrstevníci mají, co se týče hierarchie programu, stejné postavení jako diasporní 

účastníci.  

Z organizačního hlediska zodpovídá za program izraelský sociální koordinátor, který se stará o 

logistiku programu. Za obsahovou a vzdělávací stránku je zodpovědný profesionální průvodce 

certifikovaný izraelským ministerstvem turismu se zkušeností se vzděláváním izraelské mládeže. 

Kromě toho se zájezdu účastní dva „madrichové“ ze země původu účastníků. Jejich úkolem je 

zprostředkovávat mezi izraelským personálem a účastníky, pomáhají s organizací a starají se o 

„začlenění“ účastníků do kolektivu. Dále program provází jeden člen ochranky v civilu, který je 

zároveň zdravotníkem, a řidič autobusu. Všichni jsou Izraelci. 

Materiální zázemí programu je poměrně komfortní, ve městech se spí ve tří- až čtyřhvězdičkových 

hotelech, mimo města jsou nejčastějšími formami ubytování kibucy, které v současném Izraeli 

byly často proměněny v hotely a staly se populárními místy trávení rodinných dovolených. Do 

každého zájezdu je obvykle zahrnuto i jedno „přenocování v přírodě“. Účastníci se ale opět 

nevymaní z turistických míst. Během všech tří zájezdů šlo o přenocování v turistickém komplexu 

v Kfar ha-Nokdim v Judské poušti, kde jsou sice pro turisty postaveny stany, zároveň ale mají 

k dispozici veškeré sociální vybavení, stánky se suvenýry a na jehož okraji stojí zaparkovány 

autobusy, které v pravidelných intervalech přiváží a odváží turisty, kteří zažili „dobrodružství“ 

přespání v poušti, vyslechli si výklad muže oblečeného v tradičním beduínském oblečení a 

ochutnali tradiční kuchyni.  
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4.2 Masada – limity organizované turistické cesty 

Autobus přijíždí vyprahlou krajinou Judské pouště k místu, které má v sionistickém narativu zcela 

zásadní význam, k Masadě. Tato pevnost na skalním útesu, která se stala jedním z posledních míst 

odporu židovské sekty sikariů proti Římanům po pádu Jeruzaléma roku 70. našeho letopočtu, se 

stala symbolem židovského hrdinství, odporu a nového národního izraelského charakteru. Čin 

židovských rebelů, kteří po vytrvalém vzdorování římské převaze nakonec volili hromadnou 

sebevraždu před upadnutím do zajetí Římanů, se stal symbolem nového národního sionistického 

charakteru. Impozantní skalní útes, na jehož vrcholu se nachází starověká pevnost v raně římském 

stylu, kterou nechal v 1.století před naším letopočtem postavit král Judey Herodes, se postupně 

vynořuje ze zlatonarůžovělé rozpálené masy krajiny pouště. Na vrcholek útesu se vine úzká klikatá 

stezka, po které jako mravenci proudí turisté. 

Klimatizovaný autobus dorazí k branám národního parku Masada, zaparkuje vedle řady autobusů 

s logem Taglit – Birthright Israel a do rozpálené výhně vypustí skupinku účastníků programu. Jak 

postupně vystupují z autobusu na parkoviště, Šošana [2011], izraelská průvodkyně, kontroluje, zda 

má každý účastník dostatek tekutin na cestu a zda má pokrývku hlavy. Voda a pokrývka hlavy 

jako by byla posedlostí organizátorů, mantra, bez které nelze pokračovat k dalšímu turistickému 

bodu. Dehydratace a úžeh přece nepostihují turisty, kteří většinu času tráví v klimatizovaném 

autobuse se vším pohodlím, které turistický průmysl nabízí, stěžují si účastníci. Nejsou navíc malé 

děti či „blbí američtí turisté“, aby se nedokázali postarat o své potřeby. Tyto povzdechy ale sdílí 

pouze mezi sebou. Průvodcům a organizátorům jsou určeny pouze nevěřící, podrážděné výrazy 

jejich tváří. Když se Šošaně [2011] podaří všechny shromáždit, skupina, každý s pokrývkou na 

hlavě a plastovou lahví s vodou v ruce, se odebere do návštěvnického centra a muzea. Prostorný 

moderní komplex z bílého vápence je umně zasazen do krajiny. Skleněné dveře se automaticky 

otevřou a účastníci vstoupí do jeho klimatizovaných prostor, kde se nachází rozsáhlá archeologická 

expozice a návštěvnické centrum. V návštěvnickém centru se lze občerstvit pokrmy nejrůznější 

kvality, od fast foodu u McDonalda a stánku s falafelem po kompletní oběd v restauraci v prvním 

patře s výhledem na Judskou poušť, a nakoupit suvenýry. Obří obchod nabízí brožury o Masadě, 

trička s logem izraelské armády, kosmetiku z Mrtvého moře, popelníky s památným výrokem 

vůdce židovského povstání na Masadě „Masada již nikdy znovu nepadne“, blízkovýchodní 

keramiku, knihy o Izraeli v mnoha jazykových mutacích. Prohlídce muzea se skupina příliš 
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nevěnuje. Bloudit mezi exponáty, zastavit se u těch, které zaujmou, a přečíst si popisky, jiné 

exponáty a komentáře zcela vypustit je luxus, který nabitý program nedovolí. Stejně tak ale 

nedovolí vystoupat na vrchol Masady pěšky. Poté, co skupina shlédne v návštěvnickém centrum 

krátký film, který zprostředkuje příběh Masady, zavede průvodce skupinu na nástupní plošinu 

k lanovce, která vede na vrcholek Masady. Když účastníci pochopí, že na Masadu nebudou stoupat 

pěšky, spustí se další řada nesouhlasných komentářů na adresu organizátorů. Přestože rtuť 

teploměru v Judské poušti v létě obvykle přesahuje více než 40 stupňů Celsia a cesta neskýtá stín, 

radši by na vrcholek vystoupali pěšky.  

Během programu Taglit-Birthright se účastníci musí podrobit disciplíně organizované turistické 

cesty, která velmi striktně organizuje čas a prostor jejich desetidenního pobytu v Izraeli. Program 

totiž musí během tohoto krátkého času být schopen převyprávět pomocí turistických destinací, 

performancí a aktivit celý sionistický narativ16. Zároveň ale musí být zábavou a poskytovat 

klasické turistické zážitky, jako je odpočinek na pláži, degustace exotické kuchyně, nakupování 

suvenýrů, noční život, které prokládají vážná témata programu. Feldman (2010) ve své etnografii 

obdobných organizovaných vzdělávacích cest izraelských studentů do Polska na místa bývalých 

koncentračních táborů, které vychází ze stejných premis zážitkového sionistického vzdělávání, 

tvrdí, že itinerář cesty, performance, organizace cesty, rytmus střídání „vážných“ a „nevážných“ 

aktivit, izolace v cizím prostředí, které je bezpečnostními opatřeními zájezdu a narativy 

konstruováno jako nebezpečné, závislost na programu a jeho personálu v cizí zemi utváří prostředí 

nepodobné Goffmanově (1990) totální instituci. Tento izolovaný do sebe uzavřený svět konstruuje 

realitu, která je schopna formovat vnímání studentů, přenášet poselství programu, vést ke vzniku 

Turnerovy „communitas“ (Turner a Turner 1978) a vnitřní proměně v souladu s narativem 

programu. Českým účastníkům programu Taglit-Birthright je ochranná ruka zájezdu a jeho 

organizátorů na obtíž a je terčem opakované kritiky. Jak tedy formát organizovaného turistického 

zájezdu, který rámuje veškeré performance a zážitky programu, a formuje prostor a čas, jenž 

účastníci stráví v Izraeli, utváří v interakci s jejich habituálními způsoby cestování, očekávání a 

představami jejich zážitek a podobu transnacionálního prostoru, jež si program klade za cíl 

utvářet?  

                                                 
16 Viz.podkapitola „“ a příloha č.1 se vzorovým itinerářem programu. 
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4.2.1 „Existenciální turista“ 

Frustrace z návštěvy Masady shrnuje Lucie [2007] během rozhovoru, který proběhl po konci 

programu:  

„Hele ale, tak zrovna třeba ta Masada se mi líbila jako, že protože je to hezký, nebo 

jako, ale… jo, pamatuju si, že mě štvalo, že jsme nemohli jít pěšky a museli jsme jet 

tím výtahem. To mě hrozně nasralo. Jo tak, a i to Mrtvý moře mě štvalo, a to je spíš 

takový, to nemá moc souvislost asi s tím Taglitem. Mně hrozně vadilo, že to bylo 

fakt jako kdyby nám bylo pět, jak to bylo organizovaný, jo, jako to mě hrozně štvalo. 

A neměli jsme vlastně... neměli jsme prostě čas ty věci nějak vstřebat, nebo si o tom 

přemejšlet a vlastně se ani moc podívat po krajině. Vždycky to bylo, že někam prostě 

jdeš deset minut k vodopádu, tam prostě se vykoupeš, pak musíš rychle zpátky. To 

mi přišlo spíš líto. Já jsem to brala spíš tak: ‚Aha, tak semka se musíme podívat 

zpátky a v klidu si to tady prostě jako sama nějak projít.‘“ 

Masada je pro účastníky turistické místo jako jakékoliv jiné. Estetické kvality exotických míst dle 

řady teorií turismu (MacCannell 1999, Urry 1990) uspokojují touhu moderního člověka po 

zkušenosti nového, cizího, nečekaného, potřebu vymanit se alespoň na chvíli z každodenní rutiny 

běžného dne. Jakmile je však místo objeveno turismem a začne být masově navštěvováno, o svou 

jedinečnost brzy přichází. Rychle se promění v uniformní turistickou atrakci, aby dostálo 

požadavkům na pohodlí průměrného masového turisty, který s estetickou jedinečností současně 

vyhledává odpočinek a zábavu. Turista je zklamán, neboť nachází to samé, co ve své společnosti 

(Urry 1990, 41-42). Zklamání návštěvou Masady ale v očích účastníků nijak nesnižuje estetické 

kvality Masady. Stále je obdivována jako cosi výjimečného, exotického, co si zaslouží další 

objevování.  

„Můj osobní názor je, že já bych tam došla pešky. Jet autobusem, vyfotit to, to není 

pro mě. Ale já vím, že to je dělaný pro každýho, aby to zvládnul každej a že s tím nic 

nenadělám, ale měla bych z toho jako ten pocit, jo super. Já mám fakt ráda, když se 

jde někam. Tam bych si ráda vylezla, kór v tomhle prostředí. Jo tudy ty lidi chodily, 

tady byli, bylo to území, kde se bojovalo, tak to by mi přišlo jako skvělej zážitek. Já 

jsem zvyklá chodit, nějak ta místa poznat jako tím, že si je člověk osahá. Takhle je 

to zajímavý, ale já bych tam šla pěšky právě proto, abych si tohle užila, aby ta 

performativnost v tom nějak působila. Takhle to bylo takový jako turistický, včetně 

návštěvy toho obchodu se suvenýrama, filmem, ale chápu, že to asi jinak nejde,“ 

komentuje dále výstup na Masadu Bára [2011].  

Kritice je spíše než místo samotné a jeho turistický charakter podroben způsob, kterým program 

účastníky nutí k místu přistupovat. Účastníci totiž nejsou naivní. Žijí v realitách globálního světa 

a jsou si plně vědomi toho, že nezkažená „panenská“ příroda sama o sobě je stále vzácnější 
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komoditou. Plně reflektují, že takových míst v moderním globalizovaném světě zůstává 

poskrovnu, hranice mezi turistickými a neturistickými místy jsou velmi porézní a překrývají se.  

 „Chápu, že to jinak nejde, na takovým zájezdu. Jako úvod je to vlastně dobrý. 

Koneckonců i ty turistický věci jsou přece něčím důležitý. V Praze by člověk taky 

vzal turisty na Hrad, na Malou Stranu, Staromák, protože s tou historií je to spjatý, 

i když je to teď taková turistická atrakce, ale ta historie tam je, ty lidi tam žili a 

žijou. To asi ani dneska ani jinak nejde. Je to ale dobrý jen jako úvod, že ti to ukáže, 

kde co je, jako když si čteš průvodce a nějak se pak orientuješ,“ říká Viktorie [2008].  

Nepochybují tedy o věrohodnosti místa, fakticitě předávaných příběhů. Návštěva Masady se 

nestává Boorstinovou (1975) pseudoudálostí, jejíž hodnověrnost je brzy zpochybněna, neboť je 

performována pro potřeby turistického průmyslu. Není to tedy zejména místo samotné, ale 

aktivity, které jej konstruují, jež jsou podrobeny kritice. Návštěva turistického centra, nákup 

suvenýrů a občerstvení, lanovka, muzeum, to vše tvoří součást dobře známé turistické rutiny. 

Pohodlí, které poskytuje, promění fascinující krajinu, která se míhá za okny kabinky lanovky, v 

dokonalý film, který stejně tak mohou sledovat z pohodlí domova. Nic není ponecháno náhodě, 

každá aktivita je přesně načasována a strukturována, o všechny potřeby je postaráno, aby 

v dokonalé choreografii vybyl čas na veškeré položky nabitého itineráře. Aktivity, které nabízí 

formát programu, znemožňují vstoupit do úzkého kontaktu s místem. Touha po novém, cizím, 

nečekaném, totiž není pouze estetickou potřebou, jde o potřebu existenciální. Podle klasických 

teorií turismu (MacCannell 1999, Urry 1990) exotické lokace, povětšinou v oblastech tzv. „třetího 

světa“, či v rurálních oblastech západní civilizace představují opravdovější, spontánnější, volnější 

existenci nesvazovanou přísným režimem kapitalistické produkce a globalizace, která moderního 

člověka spoutává pravidelným rytmem práce v soukolí mašinérie kapitalistické produkce, jež jej 

odcizuje od jeho pravého „self“ (Berger, Berger a Kellner 1973). Přiblížit se jim v prostoru tak 

znamená i přiblížit se nostalgické představě minulosti Západu i svému pravému „self“. Přiblížit se 

mu ale neznamená pouze vidět tato místa, do kterých turista promítá své nostalgické představy o 

předmoderní minulosti, kde čas není přísně svázán rytmem produkce a život volně plyne v souladu 

s přírodním rytmem a sociálním životem.  

„Až pak, když jsme zůstali v Izraeli po tom programu, jsem měl pocit, že to jako 

poznávám víc, že vidíš, jak ty lidi žijou, když se bavíš s těma místňákama. Jako 

skončily ty dny hojnosti [po konci programu]. Byli jsme v nějakým levným hostelu, 

asi za 5 šekelů a byly tam fakt podivný existence. To, že nemáš peníze, tě nutí 

vyhledávat různý způsoby, jak se tam obstarat. Musíš se víc spoléhat na druhý, jestli 
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tě vezmou stopem, nechaj tě třeba u sebe přespat, poraděj ti, kudy jít. A tím to víc 

poznáváš, víc se ti to nějak dostává pod kůži, víc o tom máš příležitost přemejšlet. 

A to bylo vlastně to nejsilnější. Až pak jsem měl pocit, že něco jako víc poznáváš, že 

si se schopnej orientovat v tom, co tady vlastně pohledáváš. I když ten program 

nezatracuju, ale byla to prostě jen část reality,“ líčí své zážitky Jan [2008].  

Až nepohodlí, nutnost improvizovat, kontakt s Druhým, přinese prožitek, který přivede 

k opravdovému kontaktu s prostředím a přinese celistvý tělesný zážitek jinakosti, který není 

omezen pouze na vizuální vjemy. Teprve tento kontakt s prostředím celým tělem, v interakcích s 

„místními“, umožní podniknout cestu k vlastnímu „self“. Ne každý turista ale po takovéto cestě 

touží. Cohen (1979) poznamenává, že jedinečnost, novost a nečekanost, kterou má turismus 

přinášet konfrontací s Druhým a jeho materiálním prostředím, může být vnímána stejně tak jako 

obohacující jako ohrožující. Sestavuje typologii turistů dle míry, kterou jsou se ochotní jinému a 

cizímu vystavit. Na jedné straně spektra se nachází masový turista, který se skrze organizované 

cesty snaží konfrontace s neznámým minimalizovat. Opačný pól škály zaujímá individuální 

neinstitucializovaný, nebo také „existenciální“ turista, který touží po maximálním kontaktu 

s jinakostí. Vyhýbá se turistické infrastruktuře, vyhledává nezprostředkovaný kontakt s jinakostí. 

Když jsme se s účastníky výzkumu bavili o jejich předchozích cestách, stejně tak jako když mi 

vyprávěli o cestách, které podnikali v Izraeli po konci zájezdu, šlo o cesty zcela jiného charakteru, 

než které nabízí program. S minimálními prostředky, s baťůžkem na zádech, toužili poznat Izrael 

a jeho obyvatele, dostat se do přímého kontaktu s prostředím, kulturou a jejími nositeli. Největšími 

zážitky pro ně nebyly turistické atrakce, ale situace, kdy se ocitli mimo to, co se nazývá 

„turistickou bublinou“, kdy se jim podařilo dostat do přímé interakce s „místními“. Jonášovo 

[2007] vyprávění se soustředí na setkání s izraelským spolužákem, kterého znal z Prahy, když byl 

na stáži na jeho škole, Hanka [2008] líčí jako nezapomenutelný zážitek oslavu narozenin v arabské 

vesnici, ke které ji místní přizvali, Lucie [2007] líčí návštěvu kibucu, do kterého se dostala 

náhodou, když se svým přítelem stopovala kolem Galilejského jezera. 

Během programu dochází k diskrepanci mezi stylem cestování, který účastníci vyhledávají a který 

nabízí program. Ještě výrazněni je pociťována při návštěvě beduínského tábora Kfar ha-Nokdim. 

Návštěvu Kfar ha-Nokdim, kde figuranti v tradičních beduínských oblecích vypráví o beduínské 

tradici, podávají ve stanech beduínskou stravu, dokonce Martina [2011/12] považuje za cosi, co ji 

uráží a podceňuje její inteligenci.  
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„Ten beduínskej tábor bych z toho úplně vyhodila. To bylo tak strašně nastrojený. 

Jak si můžou myslet, že tohle jim sežereme, jako že to je tradiční Beduín, kterej ti 

jako důkaz blízkovýchodní pohostinnosti dá čaj a maso z velblouda. Vyloženě mě to 

jako urazilo. A ta jízda na velbloudech, to samý. Maj tam vymezenou trasu, po který 

tě v řadě jak na matějský vezou. Já bych nechala jen ten stan, kde jsme spali a ty 

lidi v něm, a ten koncert, ten byl bezvadnej. Ta poušť to byla taky nádhera. Ten 

zbytek to byla taková Potěmkinova vesnice v poušti. Prostě kdyby to nebylo tak 

pompézní, tak je to skvělý,“ komentuje Martina [2011/12] zážitek z beduínského 

tábora. 

Pro Matěje [2007] je ale „Potěmkinovou vesnicí“ i fakt, že uprostřed Judské pouště, kde skupiny 

programu Taglit-Birthright přenocují v otevřených stanech, jsou jim k dispozici plně vybavené 

sprchy a toalety, stánek se suvenýry. Jeho pozornosti neunikne ani to, že přestože je Beduíni vozí 

na velbloudech, sami mají na okraji turistického komplexu zaparkovaná auta, jejichž značka – 

Mercedes -vzbudí jeho údiv. 

Martinu [2011/12] návštěva beduínské vesnice uráží, neboť sama tak jako řada jejích vrstevníků 

na programu masovým turismem opovrhuje. Jak poukazuje Bourdieu (2010), turistické volby, 

stejně tak jako trávení volného času, oblékání, preference co se týče jídla a pití jsou součástí 

sociálního habitu, který udržuje sociální identity a hierarchie. Cohenova (1979) typologie turismu 

tak nese sociální konotace. Účastníci patří ke vzdělaným středním třídám, jejichž režimem 

distinkce je spíše individuální způsob cestování, masové turisty považují za vulgární, konzumní 

průměr. Součástí této kritiky může být i morální odsouzení (Butcher 2003). Nacházejí se navíc ve 

věku mladé dospělosti, pro který jsou podle Noy a Cohena (2005) neinstitucionalizované turistické 

cesty, během nichž často dochází ke stírání turistických a neturistických aktiv, přechodovým 

rituálem a jsou mu přikládány hlubší existenciální významy. Pohodlí klimatizovaného autobusu, 

který doveze přímo na turistická místa, aniž by bylo zapotřebí vykonat krok pěšky, tří až 

čtyřhvězdičkových hotelů s bazény a bohatou stravou i neustálá péče organizátorů o pohodlí a 

zdraví účastníků je proto pro účastníky ztělesněním povrchnosti, konzumnosti, frivolnosti a 

plytkosti turismu. V komentářích typu, že nejsou „blbými Američany“, aby museli cestovat 

v plném pohodlí, se navíc odráží ztotožnění organizovaného masového turismu s amerikanizací. 

To, co účastníci nazývají americké, tak často splývá s pojmem globálního ve významu 

homogenizace světa díky kapitalistické ekonomice, která proměňuje místa v turistické komodity 

uzpůsobené průměrnému západnímu konzumentovi. Ztělesněním komodifikace, komercializace 

je pak pro ně v souladu s populárním diskurzem jedna z nejsilnějších ekonomických mocností 
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Západu, Spojené státy. Přívlastkem americký, ve kterém se skrývá kritika globalizace, 

homogenizace, komodifikace, jsou pak obdařeny i další turistické atrakce; filmy v angličtině, které 

na turistických místech shlédnou, diskotéky v přímořském letovisku Eilat, kterými jsou 

znechuceni, party v Jeruzalémě, kde vystoupí hvězdy izraelského showbusinessu a kterou pro 

účastníky všech programů Taglit-Birthright v době zájezdu v Izraeli uspořádá nadace Taglit-

Birthright, návštěva již zmíněného beduínského tábora Kfar ha-Nokdim.  

4.2.2 Jediat ha‘arec 

Zklamání obdobné tomu, které zažívají čeští účastníci na Masadě, podle Zerubavel (1995, 132) 

popisují i izraelští veteráni pionýrských dob jišuvu. Lanová dráha, která byla postavena roku 1971 

a která turistu dopraví na vrcholek útesu za deset minut, je pro ně symbolem proměny Masady 

v turistické místo. S nostalgií vzpomínají na to samé, po čem touží účastníci programu Taglit-

Birthright – na cesty panenskou krajinou na vrcholek, které byly skrápěny „potem a krví“ a které 

právě svou fyzickou náročností utvářely duch dobrodružství, pocit spojení s krajinou, poznávání 

sebe sama pomocí testování limitů svých možností a konfrontací s Druhým. To vše tvořilo 

nedílnou součást vzdělávacího sionistického modelu „jediat ha´arec“, nauky o zemi, jež je 

formovala v době dospívání.  

V době zakládání státu patřily pěší výlety do přírody, ke kulturním a historickým památkám 

spjatým s biblickou i sekulární historií židovského národa, tzv. „tijulim“, k jedné z klíčových 

praktik socializace do sionistického národního společenství a étosu. Důraz na teritoriální praktiky 

pramení jednak z úzkého vztahu mezi historickým územím biblické pravlasti na území tehdejší 

Palestiny a současného židovského lidu, jednak z nesamozřejmosti existence teritoriálního 

židovského státu, který vzniká až roku 1948 a jehož nároky na teritorium jsou dodnes 

zpochybňovány. Tijulim byly prostředkem, jak nově příchozí Židy z diaspory naučit poznat svou 

pravlast, z níž byli podle sionistického narativu po téměř 2000 let vykořeněni a která pro ně byla 

spíše abstraktním symbolickým pojmem než žitou zkušeností. Znalost vlasti, tzv. „jediat ha’arec“ 

v nich měla vytvořit vztah k vlasti, „ahavat ha’arec“, lásku k vlasti. Teritorium budoucího státu 

Izrael se díky poznávání země mělo proměnit ve společný jmenovatel židovské identity imigrantů, 

kteří vyrostli v diasporních komunitách po celém světě a kteří se lišili nejen kulturami, do nichž 

byli asimilováni, ale i vztahem k židovské tradici. Jejich dvojité loajality k židovské komunitě a 

národním státům, kde se narodili, považované za zdroj antisemitismu, měly být nahrazeny 
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loajalitou, „láskou“, k jednomu národnímu židovskému státu, který v jednom ztělesňoval národní 

a židovskou identitu. Cílem nebylo pouze seznámit s geografickými, přírodními a historickými 

reáliemi, ale zejména umožnit nezprostředkovaný, fyzický kontakt s kulturní krajinou Palestiny, 

tak jak ji konstruoval sionistický narativ. „Cítit půdu“ mělo přinášet sebepoznání a objevení 

autentičtější, původní a čisté židovské identity, kterou nenarušovala a nepopírala snaha o asimilaci. 

Půda předků tak zprostředkovala návrat ke kořenům, přemostila historickou diskontinuitu. Tijulim 

nesocializovaly pouze do historického společenství, ale i do současného společenství. Fyzická 

náročnost, nesnáze, které tyto rané turisty potkávaly na cestách v zemi, kde neexistovala turistická 

infrastruktura, měly posilovat solidaritu mezi jejich účastníky a naopak zdůrazňovat rozdíl mezi 

židovským společenstvím a zbytkem světa. Současně ale měly zocelovat i jejich těla a přetvořit je 

v sionistický ideál „nového Žida“, „sabry“17, životem v nehostinných podmínkách Blízkého 

východu zoceleného jedince, jehož sekulární identita je založena na území národního státu a který 

je ochoten položit svůj život v boji za národní suverenitu. Tento nový ideál stál v protikladu ke 

slabému Židu diaspory, jenž se shýbal pod tlakem okolní společnosti, nepostavil se jejímu útlaku 

a jehož jedinou útěchou bylo studium náboženských textů (Almog 2000, Ben-David 1997). 

V rámci tohoto vzdělávacího modelu „jediat ha´arec“, která odpovídala jak na potřeby moderního 

člověka, tak na krizi židovské identity, se utváření self, komunity a konstrukce krajiny staly 

neoddělitelným celkem. Poutě na Masadu se staly nejen díky symbolickému významu místa, ale i 

geografickou lokací, díky níž výstup na její vrchol byl fyzickým výkonem, často ohrožujícím 

zdraví a bezpečnost, obzvláště populární. „Jediat ha´arec“ se postupně institucionalizovala a byla 

zařazena do národního kurikula. Od padesátých let, po vzniku státu Izrael, kdy se situace v Izraeli 

stabilizuje, se na základě tohoto konceptu začíná ve velkém rozvíjet i diasporní vzdělávání, které 

za podpory Židovské agentury provozuje celá řada diasporních komunit, zejména v severní 

Americe (E. H. Cohen 2014). Diasporní vzdělávání, na jehož základech je postaven i program 

Taglit-Birtright, přizpůsobilo „jediat ha´arec“ svým účelům. Poznávat a zažívat „zemi“ 

v židovském kolektivu se stalo prostředkem, jak poznávat své židovské „self“, které nemuselo být 

nutně fyzicky ukotveno v Izraeli. Dočasné turistické cesty do Izraele jako místa, kde se nachází 

původní asimilací „nezkažená“ židovská kultura, historie a existence, sentimenty, „ahavat 

                                                 
17 Sabra v doslovném překladu znamená jedlý plod kaktusu vyskytující se na Blízkém východě. V přeneseném slova 

smyslu jde o označení pro rodilého Izraelce. Jde o konstrukt izraelské národní ideologie. Aby byl rodilý Izraelec 

schopen vybudovat novou zemi a společnost, musí být tak jako plod kaktusu drsný napovrch, musí být schopen 

sebezapření, ale sladký uvnitř, oplývat láskou k bližnímu, ke své zemi a ke kolektivu (Almog 2000). 
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ha’arec“, které tento způsob poznávání, „jediat ha’arec“, produkuje, se tak staly základem utváření 

transnacionálního prostoru společné přináležitosti. Ten již nebyl založen na permanentní fyzické 

přítomnosti a permanentní fyzické proměně, ale na pocitu přináležitosti k Izraeli jako symbolu 

židovského lidu. Z „ahavat ha´arec“ se v transnacionálním kontextu stala „ahavat Israel“, láska k 

Izraeli (Illouz 2014).  

4.2.3 Jediat ha’arec v době globálního turismu 

Jak jsem ale právě ilustrovala, současná verze „jediat ha’arec“, která díky organizačním 

požadavkům masového programu vypustila ze svého itineráře pěší túry „tijulim“, není schopna 

vést v případě českých účastníků programu Taglit-Birthright k utváření oné jednoty „self“, 

komunity a konstrukce krajiny. Bez „tijulim“, nepohodlí, nebezpečí, zážitku v kolektivu, spoléhání 

se sama na sebe cesta na Masadu, ale ani objevování Izraele, není schopno poskytnout to, co 

očekává existenciální turista a co zažívala sionistická mládež v dobách jišuvu – poznávání sebe 

sama, které je na pozadí Izraele jako židovského státu a programu jako zájezdu pro mladé lidi 

židovského původu spjato s objevováním vztahu k židovství.  

Místo totiž, jak argumentuje Sheller a Urry (2006), je spíše než objektivní realitou, která je sama 

o sobě schopna utvářet zážitek, čímsi utvářeným lidským konáním a zakoušením, performancí. 

Obdobně argumentuje i Wang (1999). Turistu podle něj nezajímá, zda je místo hodnověrné, zda 

je neměnným originálem nezasaženým globalizací, ale zda je schopno poskytnout zážitek, který 

jsou schopny utvářet jisté druhy aktivit vymykající se každodenní rutině a zda je turista schopen 

se do nich ponořit celou svou tělesností. Formát organizované turistické cesty programu Taglit-

Birthright, jež užívá turistické infrastruktury, aby mohl komprimovat časoprostor a v krátkém čase 

představit celou sionistickou historii, umožní vnímat místo zejména vizuálně, nikoliv se s ním 

setkávat. Jinými slovy, strukturace prostoru a času zájezdu itinerářem, který vyžaduje užití 

technologií turistické infrastruktury, jim neumožní být součástí aktivit, jež je uvedou do interakce 

s prostředím a umožní spoluutvářet jeho významy v jejich individualizovaných performancích, 

vyhnout se tak uniformním performancím masových turistů, kterými opovrhují, na základě svého 

věku, vzdělání i sociální třídy. Každodenní rutina je tak nahrazena rutinou turistickou. Konstrukce 

času a prostoru pomocí aktivit programu tak na české účastníky působí v protikladu k tomu, co je 

cílem programu, tedy navázat vztah k zemi a pomocí osobní proměny na ně přenést obsahy, 
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kterými obdařuje kulturně formovanou krajinu. I tato konstrukce ale není ve svém působení proti 

cílům programu naprosto totální a poskytuje prostor pro improvizaci.  

4.2.4 Spontánnost okamžiku 

Na zájezdu, který se konal na přelomu roku 2011/12 poté, co skupina vyjela lanovkou do 

archeologického parku na vrcholku útesu Masady, vyprávěl Jonatán [2011/12], díky svým 

dětinským vtipům oblíbený průvodce, znovu, tentokrát však obšírněji než film, příběh Masady 

přímo v místech, kde se odehrával. Dostávalo se mu jen minimální odezvy. Aby účastníky vtáhnul 

do příběhu a vzbudil pozornost, vyzývá Petru [2011/12], která vyrostla v Austrálii, aby v angličtině 

přečetla celou řeč Eleazara ben Jaíra. Dramatický text obhajuje a vysvětluje nezbytnost řešení, 

které si rebelové zvolili – sebevraždu. Skupina sedí na ruinách paláce, v blízkosti bývalé synagogy, 

kterou rebelové na Masadě zřídili. Petra [2011/12] čelem ke skupině předčítá. Jonatán [2011/12] 

jí stojí po boku a s vážným výrazem se dívá do země. Za jejich zády prochází muž ve středních 

letech. Liší se od ostatních návštěvníků archeologické lokace v jejich turistických uniformách, ve 

sportovním oblečení s batohy a fotoaparáty. Má brýle s kulatými obroučkami, vestu, sako a na 

hlavě čepici. V rukou nese svitky Tóry zabalené v rituálním modrobílém šálu talitu. Podobá se 

žánrovým obrázkům z východoevropských štetlů z přelomu 19. a 20. století. Za ním kráčí žena 

v černém klobouku a sukni. Muž se zastaví, otočí a usměje se na skupinku. Když Petra [2011/12] 

dočte text, Jonatán [2011/12] několikrát položí otázku: „Jaká byla reakce Římanů, když našli 

bezvládná těla? Co sebevražda znamenala?“ Příběh nechá účastníky chladnými, nikdo se neujme 

slova. Zato muž s Tórou, který se náhle zjevil v jejich zorném poli, si vysloužil jejich pozornost a 

později v rozhovorech o tomto setkání vyprávějí. 

„Já si z tý Masady pamatuju samozřejmě ten výhled. To bylo nádherný. Ale pak 

toho chlápka co tam prošel, co na nás koukal, když tam ten Jonatán tak přednášel. 

Bylo to takový, jako kdyby měl radost, že jsme tam s tím výletem přijeli. A on taky 

vypadal, jako kdyby vypadl z jinejch dob a i tak tam patřil, tak jako přirozeně, žádná 

křeč. Prostě ho to asi zajímalo, odkud jsme. Mě by taky zajímalo, co tam dělal s tou 

zabalenou Tórou, nebo co to bylo. Určitě to nebyl turista. Tak to je mi třeba líto, že 

o tom všem nevím víc,“ komentuje v rozhovoru Martin [2011/2012].  

 Až muž s Tórou narušuje obvyklou turistickou rutinu programu sestávající z příjezdu na místo, 

výkladu a pokračování k další destinaci. V předem připravených a naučených projevech, filmech 

natočených pro turisty, v záplavě turistických suvenýrů je čímsi neočekávaným, co naruší přesně 

nalinkovaný průběh událostí a dodá pocit individuálního zážitku. Až toto setkání se stává 
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opravdovým vybočením z rutiny, které turista vyhledává. Muž, jeho pohled, úsměv a pozornost 

věnovaná skupině je cosi, co se nebude opakovat pro ostatní turisty ani pro další účastníky 

programu Taglit-Birthright. Jde o cosi velmi pomíjivého, co je ale určeno pouze jim, co není 

zaplaceno organizátorem, co naváže vztah mezi nimi a tím, co prezentuje. Jeho vzhled, svitky 

Tóry, které nese na Masadu, úsměv, je uvádí do interakce s místem. Až díky němu se Masada pro 

ně stává více než úchvatnou scenérií, slibující za jiných okolností dobrodružství, ale utváří zážitek 

přímo v době programu. Masada je z pouhé turistické atrakce povýšena na místo s individuálním 

významem, díky němuž k němu účastníci mohou cítit přináležitost.   

Není to pouze personalizované gesto muže, které z tohoto zážitku činí individuální zážitek, ale 

imaginace, kterou toto setkání spouští. I imaginace je aktivitou, kterou interagujeme s prostředím 

a sociální praktikou (Appadurai 1996). Muž svým vzhledem, jemným úsměvem a nasloucháním, 

nereprezentuje sionistickou minulost hrdinů Masady, ale židovskou minulost diaspory, spjatou s 

náboženstvím. Sionistická minulost, kterou program na Masadě zdůrazňuje, není to, co účastníci 

hledají. Těsně před odchodem z archeologické lokace na vrcholku útesu Masady se také Eliška 

[2011/12] ptá Jonatána: „Halacha sebevraždu přece zakazuje, jak to že rebelové jsou považováni 

za hrdiny?“ Naráží tak na jeden z evidentních paradoxů sionistického narativu a polaritu mezi 

diasporou, založenou na židovské tradici, a jišuvem, bojujícím o národní sekulární existenci. 

Přestože Izrael je sekulární stát a sionismus národní sekulární hnutí, jeho nárok na půdu je založen 

na biblickém příslibu. Symboly jsou ale mnohoznačnější, než by se mohlo na první pohled zdát, 

diskurzy se vrství a komemorační praktiky prochází proměnami. Jak poukazuje Zerubavel (1995, 

137), Masada je místo zcela profánní lidové poutě, kterou první sionisté prokazovali oddanost 

sionistickým ideálům a potvrzovali, či dokonce utvářeli spojitost mezi starověkou minulostí a 

novodobými dějinami státu Izrael. Zároveň, a to zejména díky archeologickému nálezu synagogy 

v 60. letech 20. století, je místem, které slouží k připomenutí kontinuity a vitality židovské tradice, 

od biblických starověkých dob k exilu až po současnost, a může mít náboženský význam. Jonatán 

[2011/12] se ale do složitých akademických debat o mnohoznačnosti symbolů, proměně 

sionistického narativu, existenci mnohovrstevných diskurzů a reflexi národního narativu na 

metaúrovni nepouští, a to ač si této mnohoznačnosti musí být vědom. Pouze opakuje tentýž 

argument, který účastníci slyšeli již mnohokrát. Jde o vzor vzdoru židovského národa. Eliščin 

[2011/12] dotaz tak zůstane nezodpovězen a na tento rozpor vzpomíná ještě v Praze během 

rozhovoru. Zatímco Jonatánův [2011/12] výklad vnáší do představ účastníků rozpory, muž s Tórou 
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jejich představy potvrzuje. Účastníci spolu s ním, nebo spíše za pomocí své imaginace, utváří nové 

významy, kterými obdařují místo. Jde ale zároveň o významy, které nejsou v souladu s izraelským 

narativem jako celkem. Tato imaginace je založena na představách o židovství, ve kterých vyrostli. 

Jde o židovství, které nikdy neprožili, které si pouze představovali na základě populárních obrazů.  

Podle Gruber (2002) nostalgické vzpomínky na nyní již neexistující předválečnou židovskou 

kulturu ovládly evropskou populární imaginaci a kulturu posledních desetiletí. Židovská kultura 

plně vstoupila do veřejné sféry a inspirovala bohatou kulturní produkci, jejíž spektrum sahá od 

akademických prací po populární produkci, občas hraničící s kýčem. Spíše než na život současné 

židovské komunity, a to ač řada těchto aktivit vycházela z jejího nitra, se ale tyto kulturní aktivity 

soustředily na historické aspekty židovského života a opomíjely komplexitu celého fenoménu 

v současnosti (Gruber 2002, 3-24), a to včetně Izraele. Obraz Žida, podle Strattona (2008) vždy 

Druhého uprostřed Západu, se stal stereotypním nostalgickým obrazem, odrážejícím touhy po 

ztracené minulosti a exotice. 

Je-li i turismus nostalgickým hledáním ztracené minulosti, pro jejíž nalezení dávají turistovy 

naděje odlišné geografické lokace, jak tvrdí MacCanell (1999), a jsou-li jisté druhy aktivit schopné 

utvářet zážitek a význam místa, jak argumentují současnější teorie turismu (Wang 1999, Sheller a 

Urry 2006, Cohen a Cohen 2012, Hannam, Sheller a Urry 2006, Crouch 2000), pak se účastníci na 

Masadě díky sociální aktivitě imaginace setkávají v osobě muže s Tórou s materializací svých 

představ Druhého jako obrazu ztracené minulosti a interakcí s ním vstupují do společné reality. 

Pro účastníky, příslušníky třetí generace po holokaustu, jde navíc o minulost, která by mohla být 

jejich vlastní nezažitou minulostí a která pro ně získává kouzlo exotismu, v určitých kruzích 

v současných multikulturních společnostech pozitivní hodnoty. Až tento zážitek, který jako 

výsledek spontánní aktivity, materiality místa, setkání s Druhým, imaginace o vlastní minulosti 

formované středoevropským kontextem utváří v účastnících vztah k místu. Utváří si jej, aniž by 

museli testovat hranice své fyzické odolnosti v kolektivu vrstevníků tak, jak se tomu dělo během 

tijulim v rámci jediat ha´arec. Přestože po tomto fyzickém poznání touží, itinerář programu jej 

nedovolí. Místo nevstupuje do jejich těl jako cosi, co jejich těla přetváří, zoceluje, co z nich utváří 

sionistický ideál svalnatého opáleného sabry. Vstupuje do nich pomocí sociální aktivity imaginace. 

Ta je probouzena nejen materiálním prostředím, na které je program přivádí, a jeho aktéry, ale i 

omezeními, kterými formát cesty jako organizovaného turistického programu spoutává jejich těla. 
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Nemožnost dostát představám o cestování formovaným jejich sociální třídou a věkem a 

podniknout fyzicky vyčerpávající výstup na Masadu totiž mobilizuje jejich individuální imaginaci, 

kterou se odklání od dominantního narativu předávaného programem a jeho turistickým, často 

opovrhovaným, charakterem. V konkrétním čase a prostoru je tak mobilizován imaginární 

transnacionální prostor společné imaginace, který je prolínáním celé řady partikulárních minulostí 

i přítomností a představ o nich ukotvených v odlišných kontextech, konkrétně v představě o 

židovství vyvěrající z evropského a českého kontextu a kontextu současného Izraele, kde se tradice 

minulosti materializuje na pozadí exotické scenérie. 

Formát organizované turistické cesty utváří transnacionální prostor programu dvěma 

protikladnými pohyby. Účastníci jej pociťují jako překážku, která jim znemožňuje zažít místo. 

Avšak již to, že jej pociťují jako překážku, vypovídá o tom, že destinace jako místo židovské 

minulosti a úchvatných scenérií je pomocí aktivit, které zde probíhají, utvářena jako cosi, co skýtá 

nevyužitý potenciál. Netýká se pouze Masady, i přenocování v Judské poušti by účastníci rádi 

zopakovali, avšak mimo turistický komplex, bez přítomnosti Beduínů, kteří se živí předváděním 

„své tradice“. Přání vrátit se do místa a prožít jej „po svém“, v souladu s jejich styly cestování, 

které vyvěrají z jejich habitů utvářených sociální třídou, ale i židovskou minulostí rodiny a přáním 

ji poznat, vypovídá o vztahu, který si k místu utváří. Ten se může stát základem dalšího pohybu v 

transnacionálním prostoru. I pokud by ale k této mobilitě nemělo opět dojít, Izrael se díky fyzické 

přítomnosti v zemi stává destinací uloženou kdesi v jejich imaginaci spojenou s minulostí jejich 

předků. Odcizení, které existuje mezi typem programu jako příkladu masového turismu a jejich 

představami o individualizovaných formách cestování, zároveň přispívá k depolitizaci vzkazu 

programu. Pokusy socializovat do sionistického narativu a sionistická interpretace židovské 

minulosti jsou spolu se způsobem cesty spíše spojovány s amerikanizací, globalizací či konzumní 

kulturou než se sionismem ve své transnacionální podobě a „propagandou“ programu, které se 

účastníci tak bojí. Tyto dichotomie, které jsou kladeny mezi to, co by v Izraeli mohli zažít, nebýt 

turistické masové formy jeho poznávání, a co zažívají v rámci organizovaného programu, 

umožňuje distancovat se od vzkazu programu, vzbuzuje kreativitu imaginace a dává účastníkům 

pocit, že program prožívají zcela individuálně, aniž by jím byli jakkoliv formováni. I přesto ale 

dochází k reteritorializaci jejich představ o rodinné minulosti a jejího začlenění do nového 

kontextu. Toto splynutí utváří základ představovaného transnacionálního prostoru programu, který 

může dát vzniknout „ahavat Israel“, emocionálnímu individuálnímu vztahu s Izraelem, který se 
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během programu může rozvíjet právě díky pocitu „imunity“ vůči očekávané „propagandě“. Jak se 

tento vztah dále rozvíjí a transnacionální prostor mobilizuje v celé řadě dalších zážitků, které 

program poskytuje a které nejsou účastníky odsouzeny jako „turistické“, bude předmětem 

následujících kapitol.  
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4.3 Jeruzalém – rituál transnacionální sounáležitosti 

„Je to něco neuvěřitelného, že tu dnes můžeme stát před Damašskou bránou a 

vstoupit do Starého města Jeruzaléma. Po tisíciletí nám byl Jeruzalém uzavřen. Po 

dvě tisíciletí jsme opakovali ha-šaná ha-baa b-Jerušalaim, příští rok v Jeruzalémě. 

A ten rok konečně nastal. Roku 1967, po šestidenní válce jsme konečně mohli opět 

vstoupit do Jeruzaléma. Myslete na všechny generace před vámi, které každý rok 

zakončily sederovou večeři přáním ‚Příští rok v Jeruzalémě‘ a nikdy do něj 

nevstoupily. Vemte sem své rodiče a prarodiče, je to výjimečná příležitost. Vemte je 

na místo, kde Bůh stvořil svět, kde stál chrám, který postavil Šalamoun.“ 

Promlouvá Adir [2007], průvodce, ke skupině před Damašskou branou, jednou z osmi bran 

středověkého opevnění, za nímž se nachází Staré město. Stmívá se. Město září a za jeho branami 

lze dle neustále vycházejících a vcházejících postav tušit čilý provoz. Středověké hradby, 

ortodoxní Židé v tradičním oblečení, teplý tropický večer, to vše dodává jeho slovům kouzlo. Před 

branami „Svatého města“ se rétorika odkazující ke společnému původu a osudu mění. Sjednocený 

Jeruzalém není pouze symbolem izraelského vítězství v šestidenní válce, v sionistickém narativu 

klíčovou událostí pro vznik nezávislého židovského státu (Armstrongová 1999, 393-421), je 

symbolem judaismu jako náboženství. Rčení, které Adir [2007] zmiňuje, „Příští rok v Jeruzalémě“ 

vyjadřuje víru v Jeruzalém jako místo, kde Bůh Izraele stvořil svět, kam David přenesl archu 

úmluvy, kde Šalamoun postavil chrám, ve kterém se Židé shromáždí, až přijde Mesiáš. Jde o 

symbol, který v sobě zahrnuje mýtus původu světa, mýtus o původu Židů, mýtus o jejich minulosti 

i eschatologické budoucnosti (Ioannides a Ioannides 2002). Před branami Jeruzaléma již není 

zakládající událostí přináležitosti k židovství jeden židovský prarodič, ale celý sled generací 

sahající k mytickým počátkům světa. Oporu nachází v transcendentnu náboženského mýtu. 

Rétorice průvodců, jak jsme ale viděli na Masadě, věnují účastníci jen pramalou pozornost. I na 

vrcholku Masady se průvodci neúspěšně snažili účastníky začlenit do chodu generací sahajících 

k mytické hrdinské minulosti státu Izrael v období druhého chrámu. Šlo ale o mýtus civilního 

náboženství Izraele, nikoliv o individualističtější mýtus klasického náboženství. Podle Liebmana 

a Don-Yiḥyi (1983, 1-24) se klasické náboženství, na rozdíl od civilního náboženství, nezabývá 

pouze kolektivem, důraz klade i na jedince. V judaismu, minimálně od zničení druhého chrámu 

v 6. století př.n.l., je Bůh aktivní nadpřirozenou mocí v univerzu, která promlouvá k jedinci, 

individuálně odměňuje a trestá. K Bohu se lze proto vztahovat zcela individuálně, nikoliv pouze 

jako součást kolektivu. Příběhy obětování se kolektivu na Masadě, ke kterým se odkazovalo a 

odkazuje civilní náboženství Izraele, nemají na účastníky hlubší emocionální dopad. To, co však 
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(kromě úchvatné scenérie) utkví, je individuální zážitek vyňatý z kolektivistické rétoriky i 

organizace zájezdu. Jde o nostalgický obraz muže s Tórou zpodobňujícího v romantické imaginaci 

účastníků minulost středoevropských Židů spjatou s náboženskou tradicí judaismu. Zeď nářků 

v Jeruzalémě má podle Poria, Butlera a Airey (2003) emocionální dopad zejména na návštěvníky, 

kteří Zeď nářků považují za součást svého dědictví. Jaký tedy bude dopad návštěvy Jeruzaléma 

ztělesněného Zdí nářků jako centra izraelského státu, mytického a fyzického centra judaismu, i 

symbolického centra obrazu postavy muže s Tórou, na účastníky, kteří tradici judaismu neměli 

příležitost poznat? Na tuto otázku, jaká je role judaismu jako náboženství a jeho rituálu v utváření 

transnacionálního prostoru utvářeném během turistického programu Taglit-Birthright, se snaží 

odpovědět následující kapitola.  

4.3.1 Magický okamžik 

Po Adirově [2007] proslovu vstoupí skupina do „posvátného města“. Za jeho hradbami se nachází 

labyrint kamenných uliček, kterými proudí davy věřících. Muži jsou oblečeni do černých obleků, 

ze kterých vyčuhují cicit, rituální střapce, jež židovští muži nosí pod oděvem na připomínku 

Hospodinových přikázání, na hlavě mají tradiční klobouky. Někteří jsou oděni do kaftanů se 

štrejmly, kožešinovými klobouky, typickými pro mitnagdim, ortodoxní Židy z Litvy. Ženy mají 

dlouhé sukně a rukávy. Pokud jsou vdané, vlasy mají zakryté kloboukem, šátkem, či parukou. 

Všichni spěchají ke Zdi nářků, k páteční, šábesové modlitbě. Do cesty se jim pletou turisté, kteří 

se volným krokem prochází městem a užívají si „mystické“ atmosféry místa. Z rozsvícených oken 

ješiv a synagog se line zvuk písní páteční bohoslužby. Mísí se se zpěvem muezzinů, který vychází 

z mešit, a s odbíjením zvonů z křesťanských kostelů. Z labyrintu se postupně vynoří Zeď nářků. 

Osvětlená kamenná zeď je obsypána postavami v černém, modlícími se Židy. Čelem ke Zdi nářků, 

s modlitebními knížkami v ruce odříkávají modlitby. Čím dále od Zdi nářků, tím je dav lidí řidší. 

Do výše, kam dosáhne lidská ruka, jsou mezery mezi kameny vyplněny malými papírky. Nad nimi 

kamennou jednotu narušují trsy trávy, které vyčuhují ze spár. Dav se pohybuje, jako by byl jedním 

organizmem. Nově příchozí se přibližují ke Zdi nářků, ti, kteří se jí nabažili, odchází. Ti 

nejnábožnější jako by zde stáli věčnost a odmítali uvolnit místo přicházejícím. Převažují muži. 

Ženám je vyhrazen pouze malý pruh po délce zhruba sedminy Zdi nářků. Někteří se od ní vrací 

pozpátku.  
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Jakub [2011] je scénou uchvácen. Nasazuje si kipu a společně s ostatními účastníky programu 

Taglit-Birthright prochází přes bezpečnostní kontrolu. Na prostranství před Zdí nářků průvodce 

upozorní na zvyk vkládat papírek s přáním do mezer mezi kameny Zdi nářků. Přání se prý vyplní. 

Sám začne psát. Účastníci shání papírky a tužky. V davu není dostatek prostoru, aby si mohli 

sednout a napsat přání na zemi. Jeden z madrichů nabídne svá záda jako podložku na psaní přání. 

Ostatní jej napodobují. I Jakub [2011] píše své přání. Týká se jeho přítelkyně. Má obavy o 

pokračování vztahu. Když vloží přání do Zdi nářků a prodere se mumrajem nazpátek, podívá se 

na mobilní telefon. Přišla mu esemeska, je od přítelkyně.  

„No to byl asi takovej zlomovej bod, od tohodle momentu mi přišlo, že se má cenu 

zabývat něčím, jako je náboženství,“ říká Jakub [2011] později, během rozhovoru 

v Praze.  

„Proč právě v tento okamžik?“ ptám se.  

„Nevím, bylo to silný místo samo o sobě, jsi u kamenů, bůh ví kolik tisíců let 

starejch. A všichni lidi tam něco dávaj, modlej se. V tu dobu, kdy jsem tam byl, tak 

jsem ještě všechno nevěděl, že to ve skutečnosti není zeď toho chrámu, že je to jen 

západní část, protože ta byla nejblíž. To jsem ale nepotřeboval vědět k tomu, abych 

měl takovejhle zážitek. Bylo to ještě spojený s tím, že mám přítelkyni a psal jsem 

tam něco a dal to tam. Když jsem odcházel, tak mi od ní přišla esemeska. A ten další 

den, co jsem tam byl, tak taky. Tak to bylo umocněný.“ 

Přání se splnilo i Anetě [2007]. 

 „Taky se mi splnilo přání po čase. A to bylo krásné. Bylo to krásné.“ 

I pro Martinu [2011/12] je nejsilnější zážitek z Jeruzaléma vkládání přání do Zdi nářků:  

„Když jsem tam vkládala to přání, spadlo mi na zem, ale je tam. Já jsem byla tak 

nervózní. Já nejsem věřící, ale stejně, člověk si tam vyleje srdíčko, co kdyby. To jsou 

takový paradoxy, že prostě člověk tím zájezdem blbne, no. Tak jsem si tam hodila 

přáníčko.“ 

K tomu, zda se splnilo, či ne, jsme se již nedostaly. 

 „Mě překvapilo... Bylo tam silně cítit to náboženství... no nedá se to popsat. To tam 

člověk musí být, aby to věděl. Byl to sen mýho dědy, abych se tam podíval,“ dodává 

Milan [2011].  

U Zdi nářků účastníci zažívají to, co poutníci, kteří se vydávají na náboženskou pouť. Jde o 

magický a mystický okamžik, který se pro některé dokonce blíží zkušenosti, jež poutníci popisují 

jako prozření a osobní proměnu, zážitek jen těžko popsatelný slovy. Od klasické představy 



68 

 

poutníka se ale liší. Cesta do Jeruzaléma pro ně není aktem vyvěrajícím z náboženské víry, který 

by obnovoval či dodával význam jejich víře. Jejich pouť je poutí, kterou Digance (2006) nazývá 

poutí sekulární. Sekulární pouť lze popsat jako jakýkoliv druh „meaningful travel“ (E.Goldberg 

2003), tedy cestou, která je motivována hledáním hlubších významů a kdy se cesta v prostoru stává 

zároveň vnitřní cestou sebeobjevování kontaktem s Druhým, ať je již tímto Druhým náboženské 

transcendentno, či cokoliv jiného, co přesahuje běžnou zkušenost. „Sekulární poutník“ se tak 

v mnohém podobá Cohenově existenciálnímu turistovi (1979). Stejně tak jako on cestuje na místa 

s náboženským i nenáboženským významem, ve všech bez rozdílu hledá osobní významy. 

V současném světě totiž spíše než že by došlo k sekularizaci, jak předpokládaly klasické 

modernizační teorie, došlo k „re-sakralizaci“, situaci, kdy se hranice, mezi tím, co bylo 

považováno za sekulární a sakrální, rozostřily a spiritualitu lze hledat napříč těmito kategoriemi. 

To, co obvykle považujeme za sekulární hodnoty, jako je národ, národní symboly se může stát 

v rámci „civilního náboženství“ předmětem uctívání a stát se zdrojem náboženské zkušenosti. 

Naopak místa a události spojovaná tradičně s náboženskými zkušenostmi, jako jsou chrámy, 

kostely a náboženské obřady nemusí vyvolávat náboženskou zkušenost (Casanova 2011, P. L. 

Berger 1999, Digance 2006). I Zeď nářků jako centrum židovského Jeruzaléma je navršením a 

prolínáním sakrálních a sekulárních významů, stejně tak jako je mnohovrstevnatý sionistický 

narativ. V rámci sekulárního civilního náboženství Izraele je posvátný. Obsahuje hrdinské 

sionistické mýty, které nachází svou oporu v sekulární vědě – historii a archeologii. Zároveň se 

odkazuje k biblické minulosti a náboženské tradici. Náboženské mýty, historické mýty, sekulární 

věda tak v něm splývají v jedno. I pro účastníky je jejich dědictví, se kterým se mají setkat u Zdi 

nářků, čímsi jen těžko definovatelným, co nelze popsat pouze jako dědictví judaismu ve smyslu 

náboženství, či pouze jako dědictví rodinné historie poznamenané holokaustem. Zeď nářků, jak 

poukazuje Milan [2011], když mluví o přání svého dědečka, v sobě skrývá potenciál přiblížit se 

svým vlastním kořenů skrze obeznámení se s judaismem. Podle Ioannides a Ioannides (2002) 

návštěvy synagog, starých židovských čtvrtí, rodných domů významných židovských osobností, 

hřbitovů a koncentračních táborů jsou pro židovské návštěvníky způsobem, jak poznat jejich 

univerzální židovskou minulost, poznat judaismus předků, a spojit se s vlastní minulostí 

z bezpečné vzdálenosti (Ioannides a Ioannides 2002). Zeď nářků navštěvovaná sekulárními turisty 

i věřícími Židy nejrůznějšího stupně ortodoxie, která může být náboženským aktem i turistickým 

zážitkem, představuje tuto bezpečnou vzdálenost, ze které se lze přibližovat judaismu a zároveň 
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poznávat minulost předků a podniknout cestu sebepoznání. Návštěva u Zdi nářků proto může mít 

na účastníky hluboký emocionální dopad, neboť splňuje jejich očekávání ve smyslu, ve kterém o 

nich mluví Poria, Butler a Airey (2003). Je součástí jejich dědictví, ať je již nazýváno jakkoliv, 

jako sekulární, či sakrální.  

Návštěva u Zdi nářků se ale liší od návštěvy ostatních míst židovského dědictví, jako jsou 

významné židovské památky, bývalá ghetta, domy slavných židovských osobností. Židem se sice 

jedinec i podle halachy, židovského náboženského práva, stává primárně narozením se z židovské 

matky, nikoliv dodržováním náboženského rituálu či vnitřní vírou.18 Toto pojetí připouští 

konstrukci židovského lidu nezávislou na náboženství. Halacha, náboženské právo, které zakládá 

židovství, ale tak i naopak z judaismu jako náboženství činí důležitý zdroj sekulárního poznávání 

židovského dědictví. Judaismus jako jedno ze tří nejvýznamnějších monoteistických náboženství, 

si ale zároveň uchovává i své kouzlo jako náboženská víra slibující vztah s transcendentnem. 

Účastníci v něm nehledají pouze své dědictví, ale jeho pomocí, jak poukazuje Jakub [2011] ve své 

poznámce o zájmu náboženství vyvolaném návštěvou u Zdi nářků, současně uspokojují touhu po 

magii a spiritualitě, která dnešní „re-sakralizovaný“ svět neopustila. Současný svět není o nic 

sekulárnější, pouze se změnila forma religiozity. Díky „kompresi času a prostoru“, kterou přinesla 

globalizace, začala pro západního člověka existovat v současnosti celá řada projevů spirituality, 

která pro něj dříve existovala pouze v čase jako primitivní předstupeň monoteismu, či sekularizace. 

Filozofii času nahradila filozofie prostoru (Casanova 2011). Náboženská centra jiných kultur, 

                                                 
18Podle halachy je Židem ten, kdo se narodil z židovské matky, nebo konverzí přijal podle židovského zákona 

judaismus. Konverzí tudíž musí projít i ten, kdo má židovského otce. Přestože podle halachy jsou konvertité stejnou 

měrou Židé jako Židé, kteří jsou Židy na základě svého původu, moderní praxe často na konvertity nahlíží jako na 

méně autentické Židy. Vyžvaldová (2010) kupříkladu popisuje, jak mezi mladými českými Židovkami je na ty, které 

neváže k židovství pouto krve, a tudíž „společná zkušenost“ ukotvená v předcházejících generacích, pohlíženo jako 

na ty, jejichž vztah k židovství není dostatečně autentický. Rozhodujícím faktorem ale pro ně není halachický původ, 

ale genealogický vztah z jakékoliv strany rodiny. Sekulární Právo návratu, a tudíž právo na izraelské občanství se řídí 

stejnou logikou „původu krve“, nikoliv náboženského práva. Má na něj právo kdokoliv, kdo má jednoho židovského 

rodiče, bez ohledu na to, zda jde o předka z matčiny, či otcovy strany. Vzhledem k tomu, že ale soukromé právo spadá 

v Izraeli pod jurisdikci náboženských soudů, nehalachický židovský původ se může stát v řadě oblastí překážkou. 

Kupříkladu Žid, který má izraelské občanství, není však Židem podle halachy, nemůže uzavřít náboženský sňatek 

v Izraeli s Židem. V ortodoxních interpretacích halachy se na konvertity navíc vztahuje řada omezení. Žena 

konvertitka se nemůže vdát za potomka kohena, člena kněžské třídy. Žid narozením podle halachy, tedy z matčiny 

strany, se nemůže oženit s mamzerem, tedy tím, kdo je plodem zakázaného spojení při incestu nebo cizoložství 

s vdanou ženou, proselyta ano.  
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budhistické chrámy, hinduistické ašrámy, příbytky šamanů v Latinské Americe se staly místy, kde 

se lze k těmto formám spirituality pomocí rituálu poutě přibližovat. Opomenuta ale nezůstala ani 

centra pro Západ tradičních forem náboženství, jako je Vatikán, Santiago de Compostela, Lourdy. 

Poutě do těchto míst, center vlastní kultury, Cohenových koncentrických center (1992), se zároveň 

mohou stát tím, co otevírá cestu k tradiční formám náboženství. Judaismus, který je pro Evropana 

čímsi blízkým, ale i vzdáleným a exotickým, má kouzlo obou výše zmíněných typu destinací. 

Všechna tato místa mají svou magickou moc nejen díky asociaci s odvěkým mýtem, ale i díky 

rituálu. Rituální chování označí místo jako posvátné, udržuje jeho posvátnost a poutníky 

participací na rituálu přivádí do kontaktu s transcendentnem. Přestože v dnešním světě rituály 

ztratily ukotvenost ve víře a staly se sekulárními, neztratily schopnost utvářet pocit „posvátna“ ve 

vztahu k materiálním věcem (Bell 2009). Napsat přání a vložit jej do Zdi nářků je rituálem. 

Martinina [2011/12] nervozita, Milanova [2011] neschopnost vyjádřit zážitek slovy, Jakubovo 

[2011] vyvození kauzální souvislosti mezi vložením přání do Zdi nářků a esemeskou od jeho 

přítelkyně, je důkazem síly rituálu vyvolávat pocity posvátna. Jde ale o zcela specifický rituál, 

odpovídající požadavkům „moderní spirituality“. „Moderní spiritualita“ odpovídá světonázorům, 

hodnotám a zkušenosti v moderních, liberálních společnostech „re-sakralizovaného“ 

globalizovaného světa, charakterizovaného individuálními formami vztahování se 

k transcendentnu, vnitřním prožitkem, který prokazuje autenticitu víry, antiritualismem a zálibou 

v grass-roots movements nezakotvených ve striktních hierarchických strukturách. Čerpá 

z tradičních, formálních forem náboženství, aby je ale neustále reformovala. Tradiční náboženství 

jí poskytují stavební kameny, ze kterých utváří nové formy spirituality, podepřené tisíciletou 

tradicí (Lynch 2007). Vložit přání do Zdi nářků neznamená pouze zúčastnit se rituálu, kterého se 

před nimi zúčastnilo nespočetně turistů a věřících, potvrdit správnost své volby odvěkou tradicí, 

ale navázat individuální vztah s posvátnem. Zeď nářků, nebo spíš účastníci ke Zdi nářků 

promlouvají osobním tónem. Svěřují jí svá nejtajnější přání. Individualita zážitku utváří jedinečný 

zážitek existenciálního turisty, umožní mu vytvořit trvalou vzpomínku, ve které se protíná 

individuální s kolektivním či transcendentním. Tato forma individuálního se vztahování zároveň 

potvrdí posvátnost, výjimečnost a transcendenci místa, které nachází oporu v tradici judaismu. 
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4.3.2 Šábes v Jeruzalémě  

Ke Zdi nářků přijíždí skupiny Taglitu vždy v pátek večer, během šábesu, kdy provoz u Zdi nářků 

vrcholí a kdy němé kameny oživují davy věřících. Otevřené prostranství před Zdí nářků se díky 

nim promění v synagogu pod širým nebem. Pronést šábesovou modlitbu u Zdi nářků, zhmotnění 

jediného a jedinečného centra židovského světa se všemi jeho symbolickými a historickými 

významy, bylo, jak poznamenává Ravid [2007], po témeř dvě tisíciletí života v exilu pro většinu 

Židů jen těžko realizovatelné. Jakkoliv ale mohl být Jeruzalémský chrám (či spíše jeho pozůstatky) 

nedosažitelný v prostoru, v čase se k němu Židé vraceli nejen zakončením sederové večeře rčením 

„Příští rok v Jeruzalémě“, ale každý pátek během oslav šábesu. 

Když jsem se poprvé účastnila oslavy šábesu v Izraeli, měla jsem pocit, jako kdybych byla na 

zkoušce, na kterou jsem se nepřipravila. Neznalost rituálu spoutávala moje tělo a neumožňovala 

se mu uvolnit. Nebyl to jen strach, že poruším posvátný rituál šábesu, ale i pocit, že bych rituál 

měla vzhledem k původu mé rodiny znát, že neznalost zneplatňuje mou přináležitost, kterou jsem 

nějakým způsobem cítila. Občas jsem na ni byla i hrdá, jakkoliv mi tato hrdost připadala 

iracionální a neopodstatněná. Netuším, jaké byly vnitřní pocity účastníků programu Taglit-

Birthright během oslav šábesu, které v jeho rámci probíhaly. Dotazy typu, jak se mají obléknout, 

které ke mně někteří z nich směrovali, byly pravděpodobně inspirovány pocity obdobnými těm 

mým. S neznalostí se ale počítá. Taglit-Birthright je koneckonců program cílený na ty, kteří stojí 

„na okraji židovského života“ (Birthright Israel 2012, 2), jak praví jeho programové dokumenty. 

Má přivést ty, kteří ztratili spojení s židovskou tradicí, do „centra židovského života“. Do tohoto 

centra je přivádí fyzicky, do Izraele jako židovského státu, jehož sekulární život je ukotven 

v židovské tradici, která strukturuje každodennost, ať je již síla vnitřního náboženského 

přesvědčení občana Izraele jakákoliv. Každý pátek izraelské noviny uvádí přesný čas, kdy začíná 

šábes, nejposvátnější den židovského kalendáře, v nejdůležitějších městech Izraele, v Jeruzalémě, 

v Tel Avivu, v Haifě a v Ejlátu. Když po východu první hvězdy začne šábes, vše se zastaví. 

Městská doprava ukončí provoz, obchody, restaurace zavřou a vše ztichne. Veškeré potraviny, 

vyjma etnických obchodů, jsou košer. Mystická písmena hebrejské abecedy, u Evropana 

vyvolávající asociace svatého jazyka Starého zákona, se nachází všude, aby informovala o slevách 

v supermarketu či jízdním řádu. 
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Program je ale přivádí do centra židovského života nejen fyzicky, ale i symbolicky tím, že z nich 

utváří židovskou komunitu, které se snaží zprostředkovat židovské tradice zevnitř tak, jak jsou žity 

Židy v Izraeli. Význam šábesu i to, co se bude dít, proto Šošana [2011], izraelská průvodkyně, 

vysvětluje skupině účastníků, kteří se před sedmou hodinou shromáždili v klimatizované hale 

hotelu. Tak jako u každého výkladu během programu někteří naslouchají, někteří dávají 

ostentativně najevo nezájem, jiní se nemohou dočkat večeře, která bude následovat. Téměř všichni 

ale respektují situaci a mají na sobě svátečnější oblečení než obvykle. Do svých batohů je přibalili, 

neboť na to byli upozorněni na organizační schůzce ještě v Praze. Šošana [2011] podává šábes 

jako den zasvěcený odpočinku. Je časem „kdy můžeme odložit hodinky“ a věnovat se svým 

blízkým, své rodině. Šábes začíná před západem slunce, abychom měli čas se na něj připravit, 

smýt špínu běžného dne, pěkně se obléknout a nalíčit. Vysvětlí, že šábes začíná rozsvícením 

svíček. Adi [2011], jedna z izraelských vrstevnic, ji přeruší a dodává, že svíčky rozsvěcí ženy. 

Šábes je den, kdy se právě ženě vzdávají díky za její celotýdenní práci v domácnosti. Dodává ale, 

že svíčku si mohou zapálit i chlapci a začne rozdávat svíčky, zápalky a kipy pro chlapce. Po 

zapálení svíčky ženy s rukama před obličejem pronesou požehnání. S požehnáním mohou vyslovit 

i přání. Občas se jejich přání prý splní, dodává s úsměvem. Děvčata zapalují svíčky. Pozdě příchozí 

výklad promeškají a jsou svědky scény, která vypadá poněkud mysticky. Zároveň ale jako by se 

do prostředí uniformního moderního hotelu nehodila. Stoleček ve ztemnělém výklenku hotelové 

haly je pokryt svíčkami, ke kterým dívky přidávají nové. Některé kladou ruce před obličej a cosi 

do nich šeptají.  

Šošana [2011] se se skupinou přemisťuje do jídelny, kde vysvětlí další krok. Poté předává slovo 

Davidovi [2011]. Jde o program pro účastníky ze střední a východní Evropy. David [2011] 

z Maďarska a Marko [2011] ze Slovinska jsou jediní, kteří znají náboženskou tradici a rituály 

aktivně praktikují. Z českých účastníků má přehled pouze Ester [2011], dcera představitele jedné 

z pražských židovských organizací. Šábesovou ceremonii ale obvykle vede muž jako hlava rodiny. 

I proto ani Ester [2011] zcela aktivní znalost nemá. Zároveň se necítí natolik sebevědomě, aby 

mohla rituálům učit někoho jiného. Mezi účastníky, kteří jsou součástí židovského života ve svých 

komunitách, a izraelskými průvodci či madrichy se obvykle utváří vztah jakési komplicity. Jejich 

znalost je totiž před účastníky staví do pozice nepodobné madrichovi. Účastníci se na ně s důvěrou 

obracejí, aby jim vysvětlili nejrůznější aspekty židovského života, a to zejména pokud jsou tak 

jako David [2011] schopni zaujmout i kouzlem své osobnosti. Madrichové a průvodci jim proto 
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často své role přenechávají. David [2011] se ujme ceremonie. Marko [2011], aktivní člen Chabadu, 

mu asistuje. V černých kalhotách, bílé košili, kipě, s tmavým strništěm na tváři David [2011] 

vypadá jako jeden z tradičních Židů, které účastníci potkávají ve Starém městě Jeruzaléma. Naleje 

víno do poháru, hebrejsky pronese kiduš, polovinu poháru vypije a zbytek rozleje do malých 

plastových pohárků, které pošle ostatním. Šošana [2011] vysvětlí, že nastal čas rituálně si umýt 

ruce, a vysvětlí jak postupovat. Nejdříve nabereme vodu do nádoby, která je na každé veřejné 

toaletě v Izraeli, a levou rukou si třikrát polejeme pravou ruku. Proceduru opakujeme s pravou 

rukou a třikrát omyjeme rukou levou. David [2011] pronáší požehnání. Marko [2011] ho opravuje, 

neboť se chce držet ortodoxního pojetí ceremonie. V umývárně se na mě mezitím Ester [2011] 

podívá a s úsměvem říká: „Já vždycky zapomenu, jaká ruka je první.“ Směje se sobě, ale i celém 

kontextu. Ví, že ostatní dělají to, co jejich vrstevníci před nimi, aniž by měli ponětí proč a jak. 

Mytím rukou, které vyžaduje odchod na toalety, se zcela rozpadne struktura večera. Pro mnohé 

tak začíná volná zábava a přestávají dávat pozor na to, co se děje u Davidova [2011] stolu. 

Po návratu zasedají k prostřeným čtvercovým stolům. U každého je místo pro čtyři. Rituál ještě 

neskončil. David [2011] se chystá pronést požehnání nad dvěma bochníky chaly, ceremoniálního 

chleba, které odkryl, aby mohl chalu rozlomit, posolit a rozdat ostatním. Sedím u stolu s Milanem 

[2011], Jakubem [2011] a Bárou [2011]. Živě se baví o letních brigádách, které v Praze dělají či 

dělali, a předhání se, jaká byla absurdnější. Hlasitě se při tom smějí a zcela ignorují Davidovo 

[2011] „abrakadabra“. Marko [2011] na ně posunkuje, ať se ztiší. David [2011] se na Marka [2011] 

obrací s nesouhlasem. Od okamžiku, kdy si stolovníci ceremoniálně umyjí ruce, do okamžiku, kdy 

zkonzumují první kousek chaly, je totiž zakázáno mluvit. Bára [2011], Jakub [2011] a Milan 

[2011] jsou podráždění. Netuší, čím se provinili. Ester [2011], jejíž rodiče šábes slaví, u protějšího 

stolu kroutí hlavou a říká, že nechápe proč to Marko [2011] „tak hrotí“.  

4.3.3 Chrám v čase 

Šábes je nejsvětějším dnem židovského kalendáře. Stejně tak jako chrám, jehož pozůstatkem je 

Zeď nářků, se vztahuje ke stvoření světa. “Sedmého dne dokončil Bůh dílo, které konal, sedmého 

dne přestal konat veškeré své dílo.“ (Gn 2,2-3). Stojí v knize Genesis. Povinnost světit sedmý den 

jako den odpočinku je jedním z Deseti přikázání, která obdržel Mojžíš na hoře Sinaj. „Pamatuj na 

den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a konat všechnu svou práci. Ale sedmý 

den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn, 
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ani tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije ve tvých 

branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne 

odpočinul. Proto požehnal Hospodin odpočinku a oddělil je jako svatý.“ (Ex 20,8-11) Tóra, její 

rabínské interpretace v Talmudu a v dalších rabínských textech vidí v šábesu vyjádření téhož, co 

symbolicky ztělesňuje chrám v prostoru, v dimenzi času. Sedmý den, na šábes, poslední den 

završující stvoření, uviděl Bůh celek stvoření. Šábes jako den určený k odpočinku, osvobozený od 

koloběhu každodenního dne, je okamžikem, kdy i člověk může nahlédnout své lidské snažení jako 

celek a reflektovat jej ve světle totality stvoření. Stejně tak ale jako je šábes určen k nahlédnutí 

celku stvoření v čase, je chrám rekapitulací stvoření v prostoru. Chrám je nejvhodnějším místem, 

kde se lze věnovat duchovnímu usilování, šábes je nejvhodnějším časem. Po téměř dva tisíce let, 

kdy musel judaismus fungovat bez chrámu, „bohatá symbolika chrámu našla svůj protějšek ve 

zvycích šabatu“ (Lancaster 2000, 85). Činnosti, které je dle halachy zakázáno během šábesu 

vykonávat, odkazují k činnostem, které vedly ke stavbě chrámu. Šábesový stůl je symbolem oltáře. 

Víno a chléb představují dary země. Přítomnost soli bývá vysvětlována jako odkaz na chrámové 

oběti, neboť solí byla potvrzena smlouva mezi Hospodinem a lidem izraelským o obětování. Dva 

bochníky chaly mají připomínat dvojitou porci many, kterou seslal Bůh izraelskému národu při 

putování pouští šestého dne (Ex 16,5), ale i dvanáct polic v miškanu (přenosného chrámu), na něž 

se pokládalo dvanáct chlebů (dle dvanácti izraelských kmenů), jež kohanim, chrámoví kněží, 

každým týdnem pekli (Nosek a Damohorská 2010, 194-196).  

Tyto významy stejně tak jako obsah požehnání, které pronáší David [2011] v hebrejštině, ale 

zůstanou účastníkům skryty. Již během 19. století se snažili stoupenci haskaly, židovského 

osvícenství, obrodit a reformovat židovství překladem liturgických textů a bohoslužby v synagoze 

do národních jazyků, které se postupně stávaly asimilovaným Židům bližšími než hebrejština. 

S asimilací se totiž užití a znalost hebrejštiny postupně omezila na prostředí synagogy (Pěkný 

2001, 233-243). I význam samotné synagogy v životě Židů, stejně tak jako křesťanského kostela 

v životech Evropanů ale klesal. Sekularizační trendy nebyly schopny zvrátit ani pokusy o reformu. 

Nepovedený rituál šábesu v hotelové jídelně, který prozrazuje jak neznalost, tak nezájem, je 

jedním z vyústění tohoto vývoje. O tom, jak vzdálený je náboženský rituál po dvou stech letech 

asimilace, nesvědčí jen vnější projevy, ale i výpovědi účastníků v rozhovorech po skončení 

programu. 
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„Já si pamatuju, že jsem to sabotovala, že … tak jo jako měla jsem nějakou jako 

sukni, ale že prostě nevěděla jsem, proč najednou, když to není můj zvyk prostě to 

slavit, ten šábes, tak jako … nebylo to pro mě přirozený. Ještě ten hotel, byl hrozně 

luxusní … A ta šábesová večeře, jako já to nechci nějak kritizovat, ale mně osobně 

tam prostě nebylo příjemně, nepřišlo mi to prostě něco přirozenýho. Přišlo mi to 

prostě, proč jako já mám najednou slavit šábes, když jsem ho nikdy neslavila a není 

to nic zlýho. Asi by to pro mě bylo stejný, jako kdyby mi prostě řekli: ‚Teďko v neděli 

prostě jdeš na mši jako.‘ Jako proč, že jo? Já vím, že jsem se o tom zase bavila 

docela jako hodně, že jo, se Zuzanou, docela hodně s tou Nikolou a, nevím jak na 

to vzpomínaj, ale jako spíš jsme z toho měly podobnej pocit, že to je něco jako, co 

jsme nikdy nedělaly, co nikdo z těch lidí nedělal, tak proč to máme dělat teď jako. 

...ale jako možná proto mi to bylo nepříjemný, protože mi přišlo, že tam fakt jako 

moc nepatřím, jako že prostě… , jako já jsem k tomu nějak nic necejtila. ...vím, že 

párkrát u nás byli známý rodičů z Londýna, tak nám jako ukázali jak to vypadá, jak 

se slaví šábes, ale to je tak všechno... Tak já jsem věděla, jak vypadá šábesová 

večeře, protože nám třeba rodiče ukázali. A to mi teda přišlo jako přirozenější v tom 

rodinným kruhu si vyzkoušet ty tradice. Přijde mi zajímavý vidět ty tradice, ale to 

já jsem věděla, jak vypadá. A todleto mi přišlo takový jako… nevěděla jsem vlastně 

jako, proč to tak je a proč máme předstírat, že to slavíme, když to vlastně…, jsem 

věděla, že pro většinu z těch lidí, se kterejma jsem byla, to není vůbec nic, co by jako 

dělali fakt pravidelně,“ popisuje v rozhovoru Lucie [2007] své dojmy z oslavy 

šábesu během programu Taglit-Birthright 

Praktická neznalost rituálu je pro Lucii [2007] zdrojem odcizení. Na tomto konstatování není nic 

překvapivého. Rituál podle Barbary Myerhoff (1984) musí být opakován tak dlouho, že si již 

nepamatujeme, kdy jsme jej začali praktikovat, občas i proč je vůbec praktikován. Jedině tak může 

být vnímán jako cosi, co existuje mimo naši individuální existenci a co je schopno odhalit 

podstatné pravdy o povaze světa i o nás samých. V Bourdieuově terminologii by bylo možno říci, 

že rituály se musí stát součástí habitu, skrze který vnímáme svět. Co je ale zajímavé, je Luciina 

[2007] argumentace, proč celá situace není „přirozená“. Tradice šábesu na jednu stranu pro ni patří 

do kontextu rodinného prostředí. To je také přirozeným místem, kde se lze tradici učit, a to i 

přestože již není přítomna a musí být obnovována. Na stranu druhou se s tradicí nemůže ztotožnit, 

protože není věřící, a oslavu šábesu přirovnává k situaci, kdy by měla jít na mši. Je pro ni projevem 

religiozity. 

Naráží tak na několik kontextů, ve kterých šábes funguje. V sekulárním prostředí se šábes od svých 

náboženských významů, stejně tak jako Vánoce v naší společnosti, oprostil a stal se rodinnou 

oslavou. V náboženském prostředí je naopak šábes, který zahrnuje speciální šábesové bohoslužby 

(jednu večer, při příchodu šábesu, druhou druhý den ráno) časem vyhrazeným kontemplaci a 

kontaktu s Bohem. Šábes, který se slaví na programu, není ani jednou z variant. Zatímco Šošana 
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[2011], ale i průvodci z ostatních programů, jej v souladu s tím, jak jej prožívá většina sekulárních 

Izraelců, podává spíše jako součást duševní hygieny, čas věnovaný sobě a své rodině, David [2011] 

a Marko [2011] do něj vnáší významy náboženské. Synagogu nicméně nenavštíví19. Uvolněnou 

atmosféru narušuje sada příkazů, které bez porozumění hlubšímu náboženskému kontextu nejsou 

ničím jiným, než omezováním a jsou vnímány jako násilí. Charakter jejich „nepřirozenosti“, to, že 

jsou výsledkem lidské kreativity, nikoliv čímsi odvěkým, co odhaluje transcendentno, navíc 

v případě programu z roku 2011 naruší spor mezi Markem [2011] a Davidem [2011].  

Dívky si musí zahalit ramena a kolena, a chlapci nasadit pokrývku hlavy i u Zdi nářků. U Zdi 

nářků se nad tímto omezením nikdo nepozastaví. Tomu, co se děje u Zdi nářků, nerozumí o nic 

více než oslavám šábesu. Neznalost tradice jim nicméně nebrání, aby se nechali stáhnout do víru 

času, ve kterém mytické počátky, tisíciletá historie, utrpení židovského národa a současnost 

splývají v mystický zážitek. Jako by kameny Zdi nářků samy o sobě jako tišší svědkové odvěké 

tradice byly schopny vyzařovat cosi transcendentního. Nedostatek náboženské víry tomuto 

prožitku nijak nebrání. Šábes, který se koná v anonymním prostředí hotelu se všemi výdobytky 

západní civilizace, nemá oporu místa. Je místem, které nenese žádný význam, není ukotveno 

v minulosti a tradici. Je Augého „non-place“ (1995). Samotný rituál zde není schopen vystavit 

„chrám v čase“, jak šábes nazval filozof Abraham Joshua Heschel (2003), který by byl schopen 

přiblížit transcendentnu. 

Lucie [2007] uvádí ještě jeden důvod, proč byl pro ni šábes s účastníky programu nepříjemným 

zážitkem. V prostředí svých vrstevníků, pro které šábes nic neznamená, jej nelze prožít. To 

potvrzuje i Judita [2008], jedna z mála účastnic, která k judaismu konvertovala. Svým „kolegům“ 

sloužila jako trpělivý a shovívavý „průvodce“ židovskou tradicí. Koneckonců i ona sama se jí učila 

a nebyla jí dána výchovou. 

„Kabalat šabat20 žádnej nebyl, jako bohoslužba nebo zpívání, protože jednak tam 

byla naprostá většina lidí nenáboženskejch anebo náboženský, který jako do toho 

chtěli proniknout, ale ještě se k tomu nedostali, protože je třeba rodiče k tomu 

                                                 
19 Návštěva synagogy byla zahrnuta pouze do jednoho programu, kterého jsem se zúčastnila. Šlo o nepovinnou 

aktivitu, která se konala v sobotu ráno. Sobota ráno zároveň byla jedinou příležitostí se prospat. Účastníci totiž 

nemuseli být přítomni na snídani, po které vždy následoval odjezd do další destinace. Šábes je během programu pojat 

jako den odpočinku. Žádné zásadnější aktivity nejsou plánované, účast na těch, co se konají, je nepovinná. Účast na 

bohoslužbě v synagoze byla mizivá. 
20 Páteční slavnostní bohoslužba před šábesovou večeří. 
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nevedli. A takže jako tam moc nebylo na co navazovat, jestli se něco zpívalo, myslím, 

že ne. Pak když odešla většina, tak jsme tam zůstali v hotelový hale s partou 

ortodoxních mladejch mužů a jejich učitelama a ty začali zpívat a začali tam jako 

dělat takový ty reje, tak to vím, že se to moc líbilo těm, co tam se mnou byli a byli 

nenáboženský, tak ty říkali – jo, tak todle je dobrý. [smích] A jdeme mezi ně. A šli 

s nima a tancovali s nima okolo stolu. Tak to bylo příjemný.“ 

Tuto scénu znám pouze z Juditina [2008] vyprávění. Analogických situací ale nebyl nedostatek. 

Během zájezdu v létě roku 2011, během kterého se odehrávala scéna oslavy šábesu, jež jsem 

popsala, jsme k večeru přijeli do Jeruzaléma. Autobus nás dovezl k místu, které poskytuje jednu 

z nejkrásnějších vyhlídek na Jeruzalém, na Tajelet Haas, neboli Haasovu promenádu. Hradby a 

střechy Starého města, mezi kterými se třpytila zlatá kopule Skalního dómu na Chrámové hoře, 

ozařovalo měkké nazlátlé světlo západu slunce. Oddíl izraelských skautů, „cofim“ v hebrejštině, 

vítal přicházející šábes živelným tancem a zpěvem. Když skauti zaregistrovali skupinu Taglit-

Birthright, okamžitě je vyzvali, aby se k nim připojili, a začali je vtahovat do kola, ve kterém 

tancovali. Někteří se připojili, tančili a zpívali, ač neznali slova, jiní postávali. O křeči a „násilí“ 

šábesového večera se nicméně nikdo nezmiňoval. Stejně tak zpívání šábesových písniček, tzv. 

“zmorim“, během jiného programu (v zimě na přelomu roku 2011/12) dokázalo zcela změnit 

atmosféru.  

„Já jsem tomu nerozuměla, to byla ta negativní stránka šábesu, že nám to 

nevysvětlili. Když ale ten Jonatán začal zpívat ty písničky, bylo to pěkný, úplně 

roztál. To se mi moc líbilo,“ vypráví Eliška [2011/12]. 

Tanec, ale i zpěv, utváří celostní zkušenost, která zaměstnává všechny smysly. Utváří tak totalitu 

zkušenosti, která je schopna vyvolat „magické okamžiky“ procházející celým tělem a utvářející 

spontánní pocity potěšení, tělesné pohody, radosti, zábavy, až extáze. Pro svou spontaneitu a 

tělesnost je zároveň tanec a zpěv často považován, či alespoň ten přisuzovaný vzdáleným 

kulturám, za ztělesnění archetypů exotického Druhého. Jakmile se ale tanec změní z „vystoupení 

účastníků“ ve „ veřejnou show pro diváky z venku“, ztrácí svou schopnost spontánně vtáhnout do 

reality, kterou utváří (Daniel 1996). 

K zneplatnění rituálu šábesu proto nedošlo pouze nepřítomností „magického místa“, které 

materializuje mytické a transcendentní, jak je vidět na příkladu hotelové scény popsané Juditou 

[2008], ale nepřítomností těch, pro které je rituál „přirozeností“. Z rituálu šábesu se stalo „veřejné 

vystoupení pro diváky zvenku“, v případě programu Taglit-Birthright pro účastníky. I kouzlo Zdi 
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nářků vytváří nejen scéna samotná, ale i její aktéři a jejich spontaneita. Židé u Zdi nářků působí, 

jako by rituální chování bylo jejich přirozeností. Vše, co se u ní děje, se děje spontánně. Tato 

svatyně pod širým nebem, která je zároveň turistickým místem, je otevřená všem, bez ohledu na 

vyznání. U Zdi nářků se schází celá mozaika izraelské i světové společnosti; ortodoxní, reformní, 

sekulární Židé z Izraele i celého světa, vojáci v uniformách, ale i turisté. Je centrem židovského 

světa, neexistuje zde ale centrum, které by řídilo chování věřících tak jako u tradiční bohoslužby. 

Jejich pohyby a chování řídí cosi, co spontánně vychází z jejich vnitřní nezprostředkované víry. 

Nepovstávají a neklekají podle liturgií řízené bohoslužby jako v tradiční synagoze, či 

v křesťanském kostele, každý se pohybuje po orbitu své vlastní víry. I přesto tvoří celek. Duchovno 

jako by bylo u Zdi nářků blíž než kdekoliv jinde, neboť zcela viditelně, neviditelnou rukou řídí 

konání věřících. Dokonce i sekulární turisté – jen těžko lze ale rozpoznat z jejich unifikovaných 

turistických znaků, jako jsou batohy, sandály a fotoaparáty, míru jejich religiozity – mají svůj rituál 

vkládání přání do kamenů Zdi nářků. Díky tomuto rituálu, stejně tak jako díky tanci a zpěvu, se 

účastníci stanou součástí reality Druhého, kterou po většinu času turisté pouze sledují. Až v těchto 

okamžicích ji aktivně utváří a mohou z ní čerpat individuální významy. Jde o rituál, který sice 

nesvědčí o víře v konkrétního Boha, je ale připuštěním možnosti existence či přáním existence, 

čehosi co přesahuje každodenní realitu a čeho je možné se alespoň na chvíli stát součástí.  

Zdánlivou demokratičností, pluralitou a otevřeností nejrůznějším interpretacím se návštěva Zdi 

nářků liší od návštěvy synagogy v Praze, do které většina z nich z jiných než kulturních důvodů 

nevstoupí.  

„Já jsem třeba s rodiči byl v synagoze na nějaké kulturní akci. Na bohoslužbě nikdy. 

Ne že by mě to nelákalo, ale je to takový, jako že člověk by se tam cítil divně. Bál 

bych se. Ty lidi se tam znaj a vědí co a jak. Já bych nevěděl,“ říká Petr [2008]. 

Zuzana [2008] ostych překonala:  

„Když jsem byla třeba tady v Praze v synagoze, tak jsem se i ptala sama sebe, proč 

to vlastně dělám, stát za mříží poslouchat rabína, jak něco odříkává, a číst texty, 

kterým člověk nerozumí.“ 

Ortodoxní mladíci, věřící u Zdi nářků, tančící skauti, ti všichni jsou stejně tak jako Zeď nářků 

nositeli transcendentního vztahu s čímsi vyšším, co má však mnoho podob. Naučenost a sociální 

podmíněnost jejich chování není zřejmá, neboť procesu socializace do rituálu nebyli účastníci 

programu svědky. Rituál judaismu navíc na rozdíl od náboženského rituálu v Čechách zapadá do 
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tradice Izraele. Je v něm čímsi zcela přirozeným, co reflektují státní svátky, dny volna, každodenní 

běh života, architektura, jazyk, písmo. 

Pro Heschla (2003) je náboženský rituálu šábesu prostředkem jak se přibližovat transcendentnu. 

Stejně tak ale jako chrám bylo třeba postavit lidským úsilím, zde v tomto čase, je třeba šábes 

neustále utvářet. Rituál není projevem transcendentna, ale prostředkem k jeho dosažení. 

Nepřichází „přirozeně“ od vyšší moci, k vyššímu se člověk musí sám svým úsilím přibližovat. Pro 

účastníky je tomu naopak. Prožívání rituálu, výsledek jistých kulturních a sociálních souřadnic, je 

pro ně projevem vztahu k transcendentnu, které se jako cosi imanentního, nachází jinde, mimo 

jejich kulturní okruh, v prostoru, ať již skrze věřící, či místa, nikoliv v čase. Místo a pohyb k místu 

tak poskytuje koncentrovaný a okamžitý zážitek transcendentna. Je jakousi „instantní 

spiritualitou“ a nahrazuje zdlouhavou a pracnou socializaci do náboženského rituálu, která má 

taktéž sílu vyvolávat transcendentní zážitky.  

4.3.4 Rituál – „Nestačí se Židem cítit, je třeba jím být“ 

Při závěrečné evaluaci programu pořádaném na konci každého zájezdu kromě emotivních 

vyjádření díků skupině i organizátorům za nezapomenutelný zážitek zazněly i dílčí výtky 

k organizaci a náplni programu. Jednou z nich byl nedostatečný prostor, který byl věnován 

výkladu o judaismu a náboženské tradici.  

Spirituální zážitky jsem v minulé podkapitole nazvala „instatními“. Instantní pochází od slova 

„instant“, tedy okamžik, moment. Magické okamžiky programu jsou okamžiky, dojmy, emoce, 

tělesné pocity dané chvíle a jako takové jsou vysoce prchavé. Současně ale vzhledem k tomu, že 

prochází tělem, vyzývají k akci a navozují pocit dotyku s čímsi, co přesahuje jedince, vzbuzují 

snahu je ukotvit, zachytit a podepřít stabilnější strukturou tradice judaismu. Hlubší proniknutí do 

tradice umožní ji nejen pochopit, ale podobné prožitky opakovat.  

Přes stížnosti nicméně nelze říci, že by tradice nebyla představena, rituály zcela nevysvětleny a 

biblická historie opomenuta. Když se během zimního zájezdů na přelomu roku 2011/12 v sobotu 

ráno, po druhém šábesu, který se nekonal v Jeruzalémě ale u Galilejského jezera, Simon [2011/12], 

maďarský madrich, snažil účastníky do významu rituálu zasvětit, nesetkalo se jeho úsilí s 

nadšením. Účast nebyla povinná. Šábes je i během nabitého programu zájezdu věnován odpočinku. 

Žádný program není naplánován a účastníci se mohou věnovat, čemu chtějí, spánku, procházkám 
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po místě, kde se nacházejí. Přestože se jednalo o jeden ze zimních zájezdů, slunce svítilo, svahy 

kolem Galilejského jezera pokrývala svěží zelená tráva, jarní ostrý vánek občas donutil si obléct 

mikinu. Před hotelem, na trávníku s dřevěnými stoly a lavicemi, na místě, které skýtalo scénický 

pohled na Galilejské jezero, se shromáždila sotva třetina účastníků, aby vyslechla Simonův 

[2011/12] výklad. Z kartonu vystříhal obrázky každé z položek na šábesovém stole a rozložil je na 

dřevěný stůl. Simonovu výkladu ale i těch několik málo, co přišlo, brzy přestalo věnovat 

pozornost. Jejich kapacita vnímat informace po téměř týdenním naslouchání se postupně 

vyčerpávala. Simonova simulace šábesové večeře navíc nebyla ničím vzrušujícím. Šlo o výčet 

faktů. Orientovat se v nich vyžadovalo soustředění. Zapamatovat si je opakování. V každém 

případě tedy bylo zapotřebí vynaložit určité úsilí. 

Stejně tak návštěva Muzea diaspory v Tel Avivu, zařazená do všech programů, kde jsme prošli 

expozici věnovanou rituálnímu cyklu židovského života, od cyklických svátků po přechodové 

rituály, a kde průvodci vysvětlují význam rituálu v judaismu a pro uchování židovského kolektivu, 

nebudí nadšení. Jako pozitivní je ale hodnocen výklad zasazující rituál do kontextu judaismu jako 

náboženství.  

„To bylo blíž tomu, co je židovství v tý náboženský podobě. A ty modely [modely 

synagog z celého světa, včetně Staronové synagogy v Praze] byly hezky udělaný,“ 

říká Martin [2011/12]. 

Simonův [2011/12] výklad se v mnohém podobá instalaci v muzeu. Nakreslené a z kartonu 

vystříhané makety rituálních předmětů, které se užívají při šábesu, jsou stejně tak jako exponáty 

v muzeu, vytržené z tkáně každodenního života, totality jeho smyslovosti a schopnosti jej 

konzumovat celým smyslovým tělem. Jde o makety a symboly, které slouží jako názorná pomůcka 

teoretické výuce. Magickou jednotu smyslových vjemů rituálu jako celku tvořeného kulisami, 

aktéry, rituálními pokrmy, vůněmi, kde slovo má spíše než významovou roli, roli doprovodnou a 

symbolickou, rozkládá.  

Výuka rituálu navíc může probíhat i necitlivě, jak poznamenává Judita [2008].  

„No, tak to mě zklamalo, opravdu hodně mě to zklamalo. My jsme tam měli jako 

toho, kdo nám má ukázat ty tradice a to hezký, to hezký přivítání šábesu, Čecha, 

rabína dnes, kterej tam tehdy ještě studoval. A ten mě šokoval, jak se strašně choval 

k těm lidem, který o tom nic nevěděli, že choval se k nim se strašným despektem, 

opravdu jako to bylo odrazující. A ty lidi z toho byli šokovaný, takže to bylo pro mne 

nepříjemný, že lidi, který třeba byli nenáboženský, se kterejma jsem se tam 
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seznámila, tak vlastně z tohodle byli úplně znechucený. Jako že člověk je 

znechucenej z toho, jak se někdo chová v Mea Šearim21, to chápu, ale že se mladej 

českej rabín ke svejm prostě, jak se tomu říká, lidi ze stejný země, chová takhle 

ošklivě. Nebo on jako se cítil asi mezi přáteli, protože on se tam znal s těma 

madrichama a tak jako vtipkoval a mně to přišlo hodně urážlivý vůči těm lidem, co 

nic nevědí. Vyloženě i jako konkrétně osobně vůči některejm lidem jako se 

zaměřoval... říkal něco jako – tak pojďte a udělejte tady ten chleba. Na člověka, 

kterej o tom nic neví, jo? Tak to je jako hrozný. Místo aby jako to řekl – tak já vám 

ukážu, jak se to teďko dělá, jo? Nebo prostě... nebo prostě pedagogicky... A pak 

toho člověka teda poslal: ‚No a to byste si ale měl nebo měla před tím umejt ruce, 

ne?‘ A tak se šla nebo šel, já už nevím, jestli to byla holka nebo kluk, šel si umejt 

ruce. No a on říkal: ‚No to jste si umyl mejdlem pěkně, dobře umyl. Ale to musíte 

jinak.‘ A prostě toho člověka takhle zneužíval jako že pro výuku. Tak to bylo... to mi 

přišlo trapný, hloupý .“ 

Fakt, že je třeba rituálu vůbec učit, může nastolovat a umocňovat vztahy nerovnosti, jako tomu 

bylo v Juditině [2008] skupině. Místo své integrační funkce, rituál vymezuje hranice mezi těmi, 

kteří jej znají a žijí jím, a těmi kteří ho neznají. Vymezení a ohraničení je ale pouze obrácenou 

stranou mince funkce integrační. Znalost rituálu nerýsovala pouze hranice mezi personálem a 

účastníky, ale i účastníky mezi s sebou. Program, při kterém Simon [2011/12] předváděl šábesové 

rituály, byl mezinárodní. Byl určen i účastníkům z dalších zemí východní Evropy. Někteří z nich 

se znali z mezinárodních dětských táborů pořádaných v maďarském Szarvasi nadací Ronalda S. 

Laudera, někteří ze svých komunit. Často zpívali písničky v hebrejštině jako je Le kova šeli šloš 

pinot, Šalom Aleichem, či Am Jisrael chai, které znají z letních židovských táborů. Čeští účastníci 

to považovali za výraz nadřazenosti. Na čistě česko-slovenském zájezdu Saša [2007], která rituály 

znala a měla relativně široký přehled o tradici, neboť má kamarády, kteří se pohybují v židovském 

prostředí, patřila také k těm méně oblíbeným členům zájezdu. Byla tou, „co všechno ví a všechny 

poučuje“. 

Prohlídku Muzea diaspory v Tel Avivu Jonatán [2011/12] uzavírá slovy, že „se nestačí cítit Židem, 

je jím třeba být“. Jonatán [2011/12], který je sám hluboce věřící, se nesnaží povyšovat. Snaží se 

zdůraznit centrální roli, kterou má rituál ztělesňující náboženství pro židovskou identitu a 

zachování kontinuity. Na rozdíl od celkového programu, který přináležitost k židovství konstruuje 

                                                 
21 Mea Šearim je jedna z nejstarších čtvrtí v Jeruzalémě. Žijí z ní zejména charedim, příslušníci nejortodoxnějšího 

směru ortodoxního judaismu i judaismu vůbec. Je symbolem ultraortodoxie v Izraeli.  
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na základě Práva návratu, tedy narozením se z jednoho židovského prarodiče, Jonatán [2011/12] 

představuje náboženské pojetí židovské identity.  

Judaismus je náboženství ortopraktické. Na rozdíl od náboženství ortodoxních, která kladou důraz 

na vnitřní víru a náboženskou nauku, ortopraktická náboženství kladou důraz na správné chování 

preformované v souladu s předepsanými pravidly. Rituál, který organizuje každodenní život 

věřícího, je nejen projevem jeho vnitřní víry jako v ortodoxních náboženstvích, je zároveň 

ztělesněním náboženského systému, které je v ortodoxních náboženstvích vyjádřené 

v teologickém učení. Ortopraxe, kde se teologie žije, nikoliv učí, se proto mnohem častěji 

vyskytuje ve společnostech, kde se hranice náboženské, etnické, kulturní a národní skupiny 

překrývají a náboženství prostupuje sociálním a politickým životem komunity (Bell 2009, 191). 

Tuto nuanci judaismu jako ortopraxe účastníci nevnímají. Rituál je pro ně druhotným projevem 

metafyzického konceptu, kterého se během návštěvy Zdi nářků či s věřícími mohli dotknout. 

Vysvětlení týkající se primárně rituálu jim proto nutně připadají jako nedostatečná a nedostávají 

jejich představám o transcendentnu. 

Program navíc do jisté míry ztěžuje proniknutí do rituálu. Přestože průvodci i madrichové jsou 

otevření a snaží se do něj účastníky zasvětit, sociální dynamika v účastnících fakticky může 

vytvářet na základě jejich neznalosti pocit méněcennosti, či pocit, že k židovskému kolektivu 

nepřináleží, popřípadě, že pokud je definován rituálem, nemají potřebu k němu náležet. Klasické 

rituální praktiky považují za přežité. Kupříkladu i přes nadšení u Zdi nářků, kritizují dělení 

prostoru před Zdí na mužskou a ženskou část. Pokud je navíc rituál účastníky vnímán jako cosi, 

co je dáno, co se buď od malička vstřebává „s mateřským mlékem“ a výchovou v rodině, či co je 

projevem vnitřního náboženského přesvědčení, učení se rituálu je vnímáno jako cosi 

nepřirozeného, uvaleného zvenku, co již nikdy nelze získat. Nic nenahradí pocit, když písnička 

zpívaná v Izraeli vyvolá zážitek z dětství.  

Většina z českých účastníků jsou „Jews by chance“, Židy, kteří přináleží k židovství tím, že se 

narodili do židovské rodiny. Nepatří k „Jews by choice“, Židy, kteří se rozhodli k židovskému 

kolektivu přináležet buď konverzí, pokud nesplňují pravidla halachy, či návratem k rituálu, pokud 

je splňují. Program ukazuje obě dvě varianty přináležitosti, zároveň ale ukazuje, že jedna bez druhé 

není dostatečná a může vést k odcizení, k pocitu neplnoprávného a neúplného členství. 

Jonatánovými [2011/12] slovy, pokrevní vazba, neboli původ a minulost, je vnitřní pocit, být 
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součástí židovského kolektivu a sdílet jeho rituální život je aktualizace židovského původu, reálné 

bytí Židem, které umožňuje reprodukci židovské komunity v prostoru i čase. Rituál program 

ukazuje na jedné straně jako výsledek socializace života v židovské komunitě. Současně ale dává 

možnost kouzlo rituálu „na vlastní kůži“ u Zdi nářků či s pobožnými Židy zažít. Tento zážitek 

pramení z geografické lokace Izraele, kde je rituál judaismu nejen projevem náboženské víry ale 

ve více či méně vyprázdněné podobě jako národní tradice je zcela přirozenou součástí života. 

Otázky, který tento komplexní zážitek indikuje, se proto mohou ubírat dvojím směrem. Jak lze do 

této komunity, ke které váže symbolické pouto krve spojující s minulými generacemi, vstoupit, 

když chybí rituální vazby se současnou komunitou? A naopak, jak lze udržovat rituál, aniž bychom 

se nacházeli uprostřed komunity? Odpověď, kterou dává program, je jasná – životem v Izraeli ve 

společenství těch, pro které je rituál součástí každodenního života, kde si jej lze stejně tak jako 

výchovou v rodině přirozeně osvojovat, opakováním z něj učinit součást tělesných praktik, aniž 

by bylo nutné procházet krkolomným procesem učení mimo žitý kontext rituálu, či se uzavřít do 

komunity věřících v diaspoře.  

V současném světě nenahradila pouze filozofie času filozofii prostoru, jak píše José Casanova 

(2011), zmiňovaný v první části kapitoly, a prostor se nestal pouze metaforou pro přístupnost a 

výběr z celé řady forem spirituality. Prostor se stal, či alespoň v případě této případové studie, 

prostředkem, jak se stát alespoň na chvíli součástí tisícileté tradice judaismu, ukotvené v mytickém 

čase společného původu obnovovaném rituálem provázejícím jedince od dětství. Tradiční 

náboženský rituál, výsledek dlouhodobé socializace, byl ale nahrazen rituálem turismu, který 

přenáší na konkrétní geografická a fyzická místa. Je to totiž exotismus odlišné geografické lokace 

a jeho obyvatel, který je schopný uspokojit potřeby člověka v postmoderní době, kdy se hlavní 

funkcí těla stalo konzumovat prožitky, které musí být extatické, úchvatné, vzrušující (Bauman 

1995, 78-79) a kde je zažívající tělo mírou reálnosti a transcendence vnější reality. Individuální 

tělesný prožitek místa, do kterého účastníci vkládají jak zcela individuální významy, tak představy 

o kolektivním původu, spojí s chodem minulých generací a jejich tradicí, kterou účastníci neměli 

příležitost poznat. Heschelův (2003) chrám v prostoru se stal vstupní branou chrámu v čase. To 

samozřejmě neznamená, a je to spíše méně pravděpodobné, že se účastníci rozhodnou emigrovat 

do Izraele či se stanou praktikujícími věřícími, aby zůstali v trvalém kontaktu s transcendentnem, 

které okusili u Zdi nářků a které zažívají pouze nárazově a nečekaně. Přerušení kontinuity 

předávání tradičního rituálu judaismu, který je výsledkem historického vývoje v České republice 
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a které čeští účastníci pociťují jako cosi, co je vyčleňuje z židovského společenství, ale přenosem 

do geografické lokace, kde rituál stále žije, do Izraele, byla částečně přemostěna. Stalo se tak 

přirozeně, neboť turismus je na rozdíl od náboženské praxe cosi, co důvěrně a tělesně znají, čemu 

se jejich těla od dětství vystavují. Stejně tak jako tradiční rituál judaismu, který spojoval diasporní 

komunity v jedno transnacionální společenství se symbolickým centrem v Jeruzalémě, 

ztělesňovaném symbolickým rituálem, zažít v praxi turismu Jeruzalém jako symbolické centrum 

židovského náboženství, hlavní město národního státu Izrael a materiální i symbolické centrum 

židovstva znamená vstoupit do transnacionální židovské komunity.  

Setkání s transcendentnem u Zdi nářků ale není jakýmkoliv druhem spirituality, setkání s 

libovolnou jinakostí. Díky definici přináležitosti k židovství narozením, jde o jinakost, se kterou 

spojuje „pouto krve“. Pouto krve je primordiální kategorie, kterou užívají moderní sekulární 

etnonacionalismy ke konstrukci přináležení na základě biologických tělesných kategorií, přírodní 

danosti. Tato konstrukce přináležení je velmi partikulární a vylučující. Jako cosi osudového, 

nezměnitelného, vepsaného do těla zároveň dodává přináležitosti k judaismu jako náboženské 

tradici přesvědčivost, neboť usnadňuje svou „genetickou osudovostí“ volbu mezi celou řadou věr, 

které současný svět nabízí. Transcendence náboženské tradice naopak pouto krve vyjme 

z partikularismu etnonacionalistických konstruktů. Neaktualizuje-li proto nyní židovskou 

minulost a přináležitost k transnacionálnímu kolektivu periodický rituál ukotvený v ortopraxi 

judaismu, ale rituál cesty do Izraele, který může být zcela individualistický i organizovaný tak jako 

v případě programu Taglit-Birthright, tím, co spojuje židovský kolektiv během programu, již není 

judaismus jako náboženství a tradiční rituál, ale pouto krve. Stejně tak jako rituál opakovaný od 

nepaměti a předávaný řadou generací, je pouto krve schopno spojit s chodem generací, které 

přesahují život jedince. A stejně tak jako rituál, který se díky svému automatismu stal 

nereflektovanou součástí sociálního těla, je pouto krve aktualizované rituálem turismu čímsi 

absolutním, neoddělitelnou součástí těla, neoddiskutovatelným faktem přesahujícím partikulární 

kategorie jednotlivých kultur, jejich rituálů považovaných v pluralitě postmoderního světa za 

relativní. Judaismus jako pouto krve pro účastníky proto již nepotřebuje tradiční rituál, který je 

považován za zastaralý a svazující svobodu těla.  

Rituál turismu spolu s kulturní konstrukcí pouta krve zakořeněné v sekulárním pojetí židovství i 

judaismu dává účastníkům programu možnost prožít to, co nemohli prožít, zpřítomnit mytickou 
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minulost a spojit se s tradicí. Utváří pocit přináležení, který ale není založen na jednotě, o které 

mluví Jonatán [2011/12]. Není třeba periodického opakování, neustálé přítomnosti komunity. 

Tělesný zážitek a vědomí biologického pouta postačí k tomu, aby si sami sebe byli schopni 

představit jako součást transnacionálního společenství vzájemného přináležení.  

Jak trvanlivý tento pocit přináležitosti je a zda bude schopen nahradit tradiční rituál, je samozřejmě 

otázkou. Nejde totiž o nic dědičného, uloženého v genech, jak představa pouta krve naznačuje, ale 

cosi, co je třeba neustále obnovovat. Pravděpodobnější je Jonatánova [2011/12] vize, že pocit a 

představa nestačí, ke které můžeme dodat, že turistický rituál je příliš rozptýlený, náhodný, aby 

byl schopen utvářet pevné základy společenství schopného reprodukce v následujících generacích. 

Zároveň ale i tradiční rituál v době zvýšené mobility osob, idejí a obrazů ztrácí svou schopnost 

sloužit jako tmel komunit v čase. Jak je tento transnacionální turistický rituál schopen utvářen 

komunitu v současnosti, přiblíží následující kapitola, která zavede do muzea holokaustu Jad 

Vašem.  
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4.4 Návštěva v Jad Vašem – transnacionální komunita společné 

paměti 

Když mi Aneta [2007], jedna z účastnic programu Taglit-Birthright, vyprávěla o návštěvě Jad 

Vašem, rozplakala se.  

 „ …když tě [v muzeu Jad Vašem] prostě naženou do toho vagónu a tak. A já jsem 

tam byla se svojí mladší ségrou. Stejně jako byla babička se svojí mladší ségrou ... 

já jsem dodneška... ,“ vyprávěla a její vyprávění přerušovaly vzlyky. 

Byl podzim, sobota odpoledne. Vyhřátá kavárna v jednom z provinčních českých měst, kde Aneta 

[2007] bydlí, poskytovala se svou voňavou kávou a šlehačkovými dorty útulné útočiště před 

nehostinným počasím. Izrael s blankytně modrým nebem, spalujícím sluncem a historickými 

dramaty snad ani nemohl být vzdálenější. Anetin [2007] pláč mě vytrhl ze sobotní letargie a 

nostalgického vzpomínání na společný zážitek v Izraeli. Takovou reakci jsem nečekala. Otázka na 

Jad Vašem byla obvykle poměrně neproblematická. Co teď? Překročila jsem otázkou na Jad 

Vašem hranice dobrého vkusu, tabu? Učinila jsem otevřením traumatických témat přesně to, co je 

noční můrou antropologa poučeného koloniálním dědictvím své vědy, a porušila jsem etický 

kodex? Co bylo horší, místo abych projevila empatii a účast, začala jsem pátrat v paměti, kde jsme 

v Jad Vašem viděli dobytčák. Za boha jsem si na něj nebyla schopna vzpomenout. Dobytčák, 

součást expozice Jad Vašem zobrazované na propagačních materiálech památníku, se nachází 

pouze ve vnější expozici a tu jsme, co si pamatuji, se skupinou nenavštívili. Je možné, že tam 

nějaký dobytčák byl a já sama jsem ho zcela vypustila ze svého vzpomínání, neboť klišé typu 

dobytčák mě vždy odpuzovala? Nikdo jiný ze skupiny ale na dobytčák nevzpomínal. Vyvstala mi 

jiná vzpomínka. V rámci dobrovolnického programu na Haifské univerzitě, kde jsem studovala, 

jsem docházela za tehdy osmdesáti pětiletou rodačkou z Čech, paní Schwartzovou, přeživší 

holokaustu. Dobrovolnický program byl lehce absurdní, neboť spíše než že bych se já starala o 

paní Schwartzovou, paní Schwartzová se starala o mě. Usoudila, že musím být v Izraeli bez rodiny 

osamělá, a tak se mi snažila nahradit babičku. Univerzita mě ke konci mého pobytu, a tudíž i 

dobrovolnického programu požádala, abych pro potřeby dokumentace archivu haifské radnice 

vyplnila s paní Schwartzovou dotazník o jejích osudech za války. Když jsme ale začaly vyplňovat 

dotazník, paní Schwartzová propukla v pláč. Dotazník jsme nedokončily. 
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Aneta [2007] ale nebyla přeživší. Neměla přímou zkušenost tragické události. Holokaust, tak jako 

většina z nás, znala ze vzpomínání, často neúplného a zprostředkovaného rodiči. Doplnila návštěva 

Jad Vašem mezery a dodala vzpomínání prožitek vedoucí k identifikaci s utrpením předků? „3. 

generace přepisuje své příběhy tak, aby byly paralelní a koherentní s holocaustem. Používají 

příběhy, které slyšely nebo četly s tím, že to mohly být jejich vlastní příběhy. Co jim jejich rodiče 

neřekli, hledají v jiných příbězích a táží se, zda se to stalo, nebo ne. Některá témata jsou tabu,...“ 

píše Vyžvaldová (2010, 95) ve své etnografii věnované konverzím k judaismu mezi českými 

ženami židovského původu ve třetí generaci po holokaustu. Holokaust je minulostí. Přímých 

svědků ubývá. Otázka jak uchovat jejich odkaz „živý“ je stále palčivější. Svědectví jsou sbírána, 

zaznamenávána, archivována, vědecky, literárně i umělecky zpracovávána. Regály knihkupectví 

plní svědectví, memoáry přeživších. Filmy typu Schindlerův seznam Stevena Spielberga, Život je 

krásný Roberta Benigniho, či Pianista Romana Polanského nyní již téměř patří ke zlatému fondu 

kinematografie. Roku 1993 bylo otevřeno obří muzeum holokaustu ve Washingtonu (kde se 

mimochodem onen dobytčák otevřený návštěvníkům nachází), následovalo muzeum obdobných 

rozměrů v Berlíně v roce 2001. Roku 2005 bylo renovováno muzeum Jad Vašem v Jeruzalémě a 

byla otevřena jeho nová, impozantní budova. Holokaust se stává součástí vyučovacích osnov, 

připomínání holokaustu součástí národních ceremonií. Nyní, po mnoha letech mlčení a tabuizace, 

existuje celá „infrastruktura kolektivní paměti“ holokaustu, která formuje individuální vzpomínky 

holokaustu (Irwin-Zarecka 2009). Kolektivní a individuální vzpomínání je jen těžko oddělitelné. 

A to i v případě, že oficiálně nabízená verze neodpovídá té individuální. I „counter-memories“ se 

utváří ve vztahu k oficiální verzi paměti. 

Rodinná historie, návštěva Jad Vašem a obecně dostupné „ikonické“ obrazy holokaustu Anetě 

[2007] splynuly v jeden, za to ale velmi mocný zážitek, který jí umožnil ztotožnit se s minulým 

traumatem. Na rozdíl od návštěvy Masady, kde organizovaná forma turismu i sionistický příběh 

utváří jistou míru odcizení, Jad Vašem přináší hluboký emocionální tělesný zážitek „existenciální 

stav bytí aktivovaný jistými turistickými aktivitami“ (Wang 1999, 359), který spojí s rodinnou 

minulostí. Není to ale pomocí turistického zážitku v úchvatných přírodních scenériích Izraele či v 

dějišti historických událostí, jak se to snaží činit transnacionální verze „jediat ha´arec“ za pomoci 

konkrétního geografického místa. Zážitek, který zprostředkuje Jad Vašem, se naopak nachází 

v prostředí zcela umělém, vystavěném k připomínání holokaustu v zemi, kde se holokaust 

neodehrál, kam veškeré artefakty byly navezeny ze zahraničí. Podobně ale jako muž na Masadě, 
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či Zeď nářků v Jeruzalémě i památník prezentuje minulost, která je pro ně minulostí jejich 

vlastních rodin. Nejde ale o minulost, jejíž představa je založena pouze na zdrojích nacházejících 

se v okolní společnosti, jako jsou populární obrazy, literatura, kinematografie, ale zároveň 

minulost zprostředkovanou zcela konkrétními osudy jejich předků. Jinými slovy, až nyní se blíží 

ke svému „spirituálnímu a ideologickému centru za hranicemi vlastní kultury“ – v případě 

účastníků toho, co považují za esenci svého židovství –, které je cílem Turnerovy poutě (Turner a 

Turner 1978). A právě tento vztah individuálního a kolektivního vzpomínání na tragédii šoa a 

transnacionální prostor, který toto vzpomínání zprostředkované návštěvou památníku Jad Vašem 

utváří, bude předmětem této kapitoly.  

4.4.1 Paměť holokaustu 

Každý z účastníků má svůj vlastní rodinný příběh o přežití prarodičů během holokaustu. Často je 

také tím jediným, či tím nejdůležitějším, co se z židovství předalo. Ne každý z nich byl v přímém 

kontaktu s jeho nositelem, svými prarodiči. Pokud ano, ne každý se prarodičů odvážil ptát ze 

strachu, že by vyvolal minulá traumata. Nejčastějším zdrojem informací jsou proto rodiče. I ve své 

neúplnosti a zprostředkovanosti by ale každý z těchto příběhů vydal na román či celovečerní film. 

Pomineme-li fakt, že tázat se často nebylo koho či téma bylo příliš citlivé, jako by ani na detailech 

nezáleželo. Historie svých rodin znají jen rámcově, soustředí se na zápletku, kterou je zázračný 

příběh přežití tragédie.  

„Nijak jsem po tom nepátral, prostě to tak bylo, vím to, ale nijak dopodrobna, 

věnoval jsem tomu tak půlhodiny, když jsem to hledal v těch databázích [on-line 

archivech jmen a osudů obětí holokaustu na stránkách památníku Jad Vašem]. No 

není to moc,“ říká Martin (2011/2012). 

„Hlavně mě pak zajímal ten holokaust. To jsem toho četl hodně. Četl jsem Mause a 

pak různé ty vzpomínky. Toho bylo hodně. Ale já vlastně, když to začala vyprávět 

[Martinova matka], tak jsem už byl tak nějak připravenej, četl jsem knížky od Vrby 

a pak Noc, počkej od..., taková tenká knížka, bylo to o pochodu smrti, to jsem měl 

načtený, aniž bych přesně věděl, jak to bylo v tý rodině. Ale mě se to celý nějak tak 

děsně netýkalo. Jsem to prostě přijal jako zajímavou informaci, dobrou historku. 

Mě to přišlo fakt zajímavý. Toho Mause, to rodiče někde koupili, v roce 1996. To se 

mi líbilo, ale ta forma mi nepřišla ideální, přišlo mi, že to je milosrdný, že to zlehčuje 

to téma, že člověk nevidí tu hrůzu, že se to čte jako komiks. Já jsem to četl jako 

malej, bylo mi tak jedenáct, dvanáct. Tak mě to nijak nešokovalo,“ pokračuje. 
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Vědomí, že jsou potomky přeživších, vzbuzuje zájem o holokaust. Nejčastěji sahají k memoárové 

literatuře a příběhům přeživších.  

„A já vím, že jsem měla období, kdy jsem četla všechny ty knížky z koncentráků. 

Třeba rodiče mají obří knihovnu a největší část jsou autoři židovský nebo o druhý 

světový válce. Rodiče byli rádi, že nás to zajímá. Ty knížky kupovali oni,“ dodává 

Lucie [2007]. 

„Byla jsem v Terezíně, s rodičema, a pak jsem jela do Osvětimi. To byl nějaký školní 

dobrovolný výlet, který nám nabídli. Tak to jsem jela,“ říká Tereza [2011/12]. 

Dalším nejčastějším projevem zájmu je návštěva míst bývalých koncentračních táborů či muzeí 

holokaustu. Nejčastěji zmiňovanými je Židovské muzeum v Berlíně, Památník Terezín a Osvětim. 

Na rozdíl od druhé generace pro generaci třetí není příběh rodiny během holokaustu rodinným 

tajemstvím, které by bylo přítomno, nikdy však vysloveno, o němž se dozvěděli náhodně, či jehož 

střípky by museli postupně skládat. S tímto příběhem povětšinou vyrůstali a netrpěli nedostatkem 

informací o holokaustu jako takovém. Od roku 1961, kdy došlo k procesu s Eichmannem a svět 

poprvé vyslechl, v přímém přenosu vysílaném do celého světa, výpovědi přeživších, nebyly 

tematizovány pouze jejich příběhy, ale i příběhy jejich potomků. Zprostředkované trauma, které 

způsobilo vyrůstání v jejich rodinách, se stalo obecně uznávaným jevem, poté co Helena 

Epsteinová vydala roku 1979 knihu zpovědí potomků přeživších Children of the Holocaust. Druhá 

generace, stejně tak jako samotní přeživší, se stala předmětem zájmu sociálních vědců, psychology 

počínaje (Bergmann a Milton E. Jucovy 1990, Hoffman 2004), sociology, antropology (Gerson a 

Wolf 2007, Heitlinger 2006) a literárními kritiky (Hirsch 2012, Miller 2011) konče. Fenomén 

druhé generace byl zpracován, povětšinou samotnými příslušníky druhé generace, včetně 

uměleckých a beletristických forem. Příkladem je Martinem zmiňovaný Maus Arta Spiegelmana. 

Druhá generace tak do jisté míry vyšlapala cestu svým potomkům a předložila jim hotové verze 

minulosti, které byly předmětem jejich vlastního pátrání. Ty byly často doplňovány i samotnými 

přeživšími, pro které bylo díky času, který je dělil od samotného traumatu, zájmu o jejich příběhy 

a destigmatizaci, jednodušší mluvit o své zkušenosti. V postkomunistickém Československu došlo 

k tomu procesu sice se zpožděním, po pádu Železné opony, kdy opadnul strach z antisemitismu 

komunistického režimu (Heitlinger 2006), ani zde ale třetí generace, často narozená těsně před 

rokem 1989 či po něm, nepotřebuje prolamovat ticho ohledně holokaustu. Jejich potřeby, co se 
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týče pátrání po rodinné minulosti, proto nejsou tak palčivé. To, co se stává předmětem fascinace, 

je spíše holokaust samotný a fakt, že jsou s ním spojeni osobním poutem. 

4.4.2 Holokaust v západní imaginaci 

Fascinace holokaustem vyvěrá z jeho postavení v rámci západní kultury. Holokaust otřásl 

samotnými fundamenty západní moderní civilizace, která věřila v pokrok, jenž měla přinést 

moderní věda a technika. Byla to totiž věda, technika, masová organizace, co umožnilo téměř 

dovést do konce plán vyhlazení celé skupiny obyvatelstva. Bauman (1989) holokaust považuje za 

druhou stranu mince projektu modernity s jeho industrializací, technologickými a byrokratickými 

nástroji. Lyotard (1998) užívá metafory Auschwitzu, aby v naváznosti na Adorna popsal konec 

éry modernity a počátek postmodernity. Vyjmula-li modernita osud lidstva z rukou Boha a vložila-

li jej do rukou člověka, holokaust víru v člověka zklamal. Sekulární náboženství modernity, 

náboženské víry minulosti, ale i náboženské víry jiných kulturních tradic než té evropské náhle 

nabyly stejné platnosti. Jakákoliv víra pozbyla hodnoty absolutní pravdy, opora „velkého 

narativu“, absolutní nerelativizovatelné pravdy a morálky byla nadobro ztracena. Postmodernita 

nemá standardy absolutního dobra. Holokaust jako absolutní zlo ji ale poskytl alespoň standardy 

absolutního zla. Ve světě, kde neexistují „objektivní“ absolutní pravdy, kde je vše relativní a závisí 

na úhlu pohledu, se cokoliv, co je fixní, pevné, nevyvratitelné, stává tím nejvzácnějším zbožím. 

Holokaust jako „limitní událost“, jak ho nazývá Friedländer (1992), je zároveň událostí, která 

přesahuje lidské chápání i „hranice reprezentace“, obklopuje ho mystérium a váže se k němu celá 

řada tabu. Holokaust tak začíná nabývat posvátného charakteru. Trhlina, kterou holokaust zanechal 

v dějinách Západu, se stala novým vztažným, téměř posvátným bodem. Jeho varování „nikdy víc“ 

se stalo absolutním měřítkem morálky, jeho nepochopitelnost transcendentnem. Morálky, která 

působí negativním příkladem, neříká jak, ale jak ne, transcendentnem, které přesahuje svou 

hrůzou. Jde o varování tak absolutní, závažné a formativní pro dějiny Západu, že musí být neustále 

připomínáno. 

Opakovaným připomínáním a přibývajícími léty, které od samotné historické události uplynuly, 

holokaust, tak jako každá dějinná událost, začíná nabývat mytických struktur, stejně tak jako 

vyprávění účastníků o jejich rodinných historiích. Má své hrdiny – přeživší, padouchy – nacistické 

zločince, mýtus počátku, zápletku, narativ utrpení, vyústění – přežití. Tak jako každý mýtus je i 
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mýtus holokaustu zjednodušující. Avšak pouze vzpomínání, které má mytické struktury, jak 

připomíná Irwin-Zarecka (2009), je schopno utvářet společenství a aktivizovat.  

Ke ztotožnění se s minulostí, k emocionálnímu prožitku, který může ustavit nové trauma a který 

popsala Aneta [2007], ale nestačí pouze osobní spojení a mýtus. Je třeba rituálu. Yosef Hayim 

Yerushalmi (1982) považuje židovský rituál za evokaci minulosti. Jako příklad uvádí sederovou 

večeři. Rituální pokrmy, předčítání hagady, příběhu vyvedení z egyptského otroctví, písně, 

modlitby, to vše ztělesňuje mytickou i historickou událost židovských dějin. Historický a 

liturgický čas, mytická minulost a současnost splývají. Nejde o vzpomínání ale zpřítomňování 

ztělesňování minulosti. Stolující se konzumací pokrmů, vyslovením „příští rok v Jeruzalémě“ 

aktivně účastní narativu a znovuprožívají celou svou tělesností vykoupení a vyvedení z otroctví. 

Irving Greenberg (1977), jak poukazuje Hansen-Glucklich (2014), předkládá děsivou vizi obdoby 

sederové večeře, která ritualizuje symbolické vzpomínání na holokaust sekulárními Židy a všemi, 

kteří se s traumatem holokaustu ztotožňují. Hansen-Glucklich (2014) s ním polemizuje a tvrdí, že 

dnešní rituály náboženství holokaustu se nachází jinde, v návštěvách muzeí holokaustu. Do 

jednoho z nich, památníku Jad Vašem, přivádí účastníky i program Taglit-Birthright. 

4.4.3 Přípravy na Jad Vašem – komunita diaspory v Izraeli 

Již den před návštěvou Jad Vašem přepadne Efrat [2011], izraelskou madrichu, nervozita. 

Několikrát během dne připomene, co skupinu následující den čeká, a upozorňuje, ať si šetří síly. 

Když v podvečer autobus přijíždí do Jeruzaléma, zopakuje do mikrofonu v autobusu večerní 

program. Po večeři se skupina sejde ve společenské místnosti hotelu, kde se bude konat další z 

„peulot“, sociálních aktivit určených k reflexi zážitků. Tentokrát ale nebude po večerním 

programu povoleno žádné flámování a alkoholu by se účastníci též měli vyhnout. Je to poprvé, co 

Efrat [2011] explicitně zmiňuje alkohol, kterým si účastníci zpříjemňují „neoficiální“ část 

programu a kterému zároveň program v mnohém vděčí za svou popularitu.  

Po příjezdu do Jeruzaléma, v osm hodin večer, se po večeři všichni sejdou ve společenské místnosti 

hotelu, kde bude probíhat večerní aktivita. Efrat [2011] se ještě jednou ujistí, zda jsou všichni 

přítomni, a předá slovo Mártonovi [2011], madrichovi maďarské skupiny. Jde o jednu z mála 

aktivit, kterou nevedou ani nepřipravují izraelští průvodci ani izraelští madrichové, ale madrichové 

pocházející ze zemí účastníků. Aktivitu si připraví před odjezdem. Svůj návrh musí zaslat 

evropskému koordinátorovi Židovské agentury v Budapešti, se kterým jsou v po celou dobu 
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v kontaktu ohledně organizačních věcí. Ten návrh okomentuje a odsouhlasí. Madrichové často 

čerpají zdroje od předchozích madrichů, z vlastní účastnické zkušenosti na vzdělávacích 

programech pro židovskou mládež či z internetových zdrojů “peulot“. Aktivitu na program, kde 

jsem měla roli madrichy pro české účastníky já, připravil Márton [2011]. Na programu byl již po 

šesté, pro aktivitu sáhl do svého „archivu“.  

Autorita madricha, jak již bylo řečeno, pramení ze schopnosti pohybovat se v izraelském kontextu 

i kontextu účastníků (Cohen, Ifergan a Cohen 2002). Jeho úkolem není přenos informací, ale 

působit jako příklad transnacionální židovské identity. V případě českých skupin, s jejich 

rezervovaným postojem, je český madrich tím, kdo je důvěryhodnější, neboť není tak jako 

izraelský personál představitelem strany, která by je chtěla „indoktrinovat“.  

Holokaust je společné téma Izraele i diaspory. Ve svých interpretacích se však výrazně liší. 

Zatímco klasický sionistický narativ, který je v izraelském mainstreamu dominantní, považuje 

holokaust za důkaz, že jedinou odpovědí na „židovskou otázku“ je vznik státu Izrael, diaspora 

považuje holokaust za součást své historie, která má být jako memento připomínána pro 

budoucnost. V imigraci do Izraele rozhodně nevidí řešení, někteří dokonce považují politiku 

Izraele, zvláště jeho pravicových vlád, za nebezpečnou a provokující další antisemitismus (E. H. 

Cohen 2008, 132-134). Holokaust zároveň může být vysoce emocionálně citlivé téma, a to ať již 

proto, že prarodiče účastníků jsou přeživší holokaustu, či proto, že holokaust získal status čehosi 

posvátného a obestírá jej celá řada tabu. Napětí, jehož zdrojem se může stát téma holokaustu, má 

madrich jakožto vyjednavač mezi kulturami mírnit.  

Márton [2011] nejdříve pustí tři krátké filmy. První film je krátké video I will survive. Na hudbu 

hitu Glorie Gaynor I will survive, který vládl tanečním parketům na konci 80. let, tančí Adelek 

Kohn, přeživší holokaustu, jeho dcera a vnoučata před vyhlazovacím táborem v Osvětimi, 

v Dachau, v bývalém lodžském ghettu, v terezínském ghettu, před Maiselovou synagogou, která 

se údajně měla stát podle nacistických plánů součástí „muzea vyhynulé rasy“, a na dalších místech, 

kde se odehrávala genocida Židů ve střední Evropě. Otázky, které k videu Márton [2011] rozdává, 

jsou založeny na veřejné debatě, která se kolem videa rozhořela. Je video vhodným způsobem, jak 

uchovávat memento holokaustu? Proč bychom si měli holokaust vůbec připomínat? Znamená 

přežít holokaust hrdinství? Následuje trailer filmu Tell your children. Od reprezentace holokaustu 

přivádí pozornost k otázce spoluviny obyvatel zemí okupovaných nacistickým Německem na 
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vyvražďování Židů. Příběh pětileté židovské holčičky, které se skokem do Dunaje podaří uniknout 

masakru maďarských Židů v Budapešti příslušníky jednotek fašistické maďarské Strany šípových 

křížů, je postaven do paralely s obrazem ze současnosti. Holčička, nyní stařenka, kráčí po tom 

samém budapešťském nábřeží, kde je konfrontována se skupinou neonacistů. Zatímco první film 

vzbudil na tvářích několika účastníků úsměv, u druhého filmu některá děvčata slzí. Ester [2011] 

potichu poznamenává: „To jsem zvědavá, co budou dělat zítra, v Jad Vašem, to se poserou“. Téma 

paralel holokaustu v současném světě uzavírá film natočený britskou nadací Holocaust Memorial 

Trust. Ruka listuje malými brožurami s fotografiemi a čísly přeživších. Na pozadí hlas odříkává, 

kdo byl mezi obětmi holokaustu, Židé, Romové, homosexuálové, lesbičky, duševně nemocní, 

náboženské minority. Hlas v pozadí dodává: „Abychom mohli prohlédnout fotografie všech 

přeživších, museli bychom strávit listováním 15 dní.“ Střih opět přenáší do současnosti. Žena 

s dítětem se skrývá před ozbrojenci, bojí se o život. Následuje obrazovka s textem o masakrech ve 

Rwandě. Mezi jednotlivými scénami problikávají obrazovky s heslem „remember, reflect, react“. 

Heslo posledního úryvku shrnuje i cíl aktivity. Aktivita „zpřítomňuje minulost“, nevysvětluje, 

neanalyzuje holokaust. Prezentuje jej jako mytický příběh s morálním ponaučením. Nabízí několik 

verzí vyústění. Holokaust je vítězstvím nad smrtí, přeživší je hrdina, který přes veškeré utrpení, či 

právě pro své utrpení, byl dál schopen konstruktivně budovat pozitivní hodnoty. Utrpení dodává 

jeho životu hodnotu. Holokaust je varováním před antisemitismem, jehož hrozba nikdy nepomine, 

ale i závazkem. S vědomím holokaustu nelze dopustit opakování obdobných událostí nikde na 

světě. Vztahu holokaustu a Izraele se filmy nedotýkají. Prostor pro reflexi nad těmito poselstvími 

zajistí čtyři diskusní skupinky, do kterých Márton [2011] rozdělí třicet pět účastníků. Každou 

skupinku vede jeden madrich, debaty se účastní i izraelští vojáci vrstevníci. Střídavě se k nim 

připojuje zaměstnankyně Židovské agentury z Jeruzaléma, která přišla monitorovat průběh 

programu. Moderací debaty jedné ze skupinek jsem byla pověřena i já. 

Krátké filmy evidentně zapůsobily. Nikdo o tématu v mé skupince nevtipkuje, nezlehčuje jej ani 

se netváří, jako by šlo a další z „táborových“ aktivit, které nemají žádný význam a jen obírají o 

cenný čas, který by mohli věnovat objevování nové země. Otevřu debatu dotazem, zda je cokoliv 

k filmům napadá. Szilvi [2011] z Budapešti, ve které film vzbudil silné emoce, začne líčit situaci 

v Maďarsku. Nikdy by za současné situace otevřeně nenosila cokoliv, co vypovídá o její 

příslušnosti k židovství. Jakuba [2011] tato poznámka překvapí, přestože on sám se začal zajímat 
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o židovství až na základě toho, co považuje za antisemitismus. Ve škole řekl ve svých patnácti 

letech, že je Žid. Od té doby mu to „všichni připomínají, a tím v něm i ty pocity vyvolávají“. 

Fyzické ohrožení necítí. Bára [2011] se ptá Szilvi [2011], zda byla svědkem nějakého 

antisemitského incidentu. Szilvi [2011] vypráví o vzestupu strany Jobbik. Mátyás [2011] a Zoltán 

[2011], další dva maďarští účastníci ve skupině se přidávají a doplňují informace. Milan [2011] 

také bedlivě naslouchá a dodává cosi o tom, jak to že se lidé z antisemitismu nepoučili. Věta zní 

spíše jako klišé. Karen [2011], izraelská vojačka, souhlasně přitakává a vkládá se do debaty s tím, 

že by byla chyba se mýlit, že antisemitismus je pouze otázkou Evropy. „Antisemitismus je všude, 

jen se podívejte na neustálou kritiku Izraele“. Na to reaguje Ester [2011]. Nelze přece směšovat 

nesouhlas s politikou Izraele a jeho politickou reprezentací s antisemitismem. Karen [2011] se 

rozčiluje. Na Milanovi [2011] je vidět, že neví přesně, co si o debatě myslet. Snažím se do debaty 

zapojit i ostatní Izraelce. Ptám se Uriho [2011], co si o této problematice z pozice Izraelce myslí 

on. „Nic konkrétního,“ říká. Všichni se smějí. Karen [2011] a Ester [2011] se vracejí ke svému 

sporu. Je nekonečný a pro většinu ve skupince jen málo pochopitelný. Do debaty se vloží Mina 

[2011] ze Srbska a poznamenává, že jí přijde zjednodušující vše redukovat pouze na 

antisemitismus. To, že Židé přežili takové hrůzy jako holokaust, je pro ni důkazem životnosti 

židovské kultury. Bára [2011] se přidává a říká, že to je přesně její problém, že by ji chtěla 

zachovat, ale neví co. Jde pro ni o odkaz rodiny, nejde o konkrétní náboženství, či ohrožení. Mina 

[2011] se jí ptá, co tedy považuje za odkaz rodiny. Bára [2011] odpovídá, že „asi nějakou tu 

rodinou historii a kulturu“. V tom se přihlásí Audrey [2011], představitelka Židovské agentury, 

která do Jeruzaléma přijela kvůli monitoringu, a ukončuje večer. 

Když účastníci později během rozhovorů hodnotí jednotlivé části programu, právě přípravu na Jad 

Vašem spolu s aktivitou, která následovala po návštěvě a kterou také vedli madrichové z jejich 

komunit, hodnotí velmi pozitivně. 

 „Dokonce bych řekl, že to byl jeden z nejlepších okamžiků,“ říká Jakub [2011].  

Ester vidí sílu diskuse v jejích autorech:  

„No ta byla fajn, tam bylo vidět, že to nedělali ty Izraelci. Že se to snažil [Márton -

madrich] trošku, to přinutit je, aby přemejšleli. U toho ostatního to nebyly aktivity, 

který by byly nějak inteligentní. A tahle jediná mi připadala. Tohle mi přišlo fakt 

dobrý.“  
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 Za svůj úspěch aktivita nevděčí pouze postavě madricha z jejich komunity, ale i tématu.  

„Jsou to věci, o kterých někdy přemýšlíš, někdy víc, někdy míň. Nedefinují tě, ale 

zároveň nejsou úplně nepodstatné. Prostě někdy vystrkují růžky a vlastně je těžké 

říct, co pro tebe znamenají. Zároveň jsou tak neurčitý, že se o nich nedá jen tak 

s někým bavit. Když řekneš někde, že k tomu máš osobní vztah, že máš dědu, který 

tím prošel, hned jsou z toho paf, vow. A následuje řada otázek: A jakej? A jak se to 

stalo? A přežili? No samozřejmě, že přežili! Jinak bych tu nebyla. Ta ignorace mě 

vlastně dost pobuřuje a je to dost únavný. Tady se o tom bavíš s lidma, který jsou 

nějak stejný. Můžeš s nima konstruktivně debatovat, aniž bys musela vytahovat ten 

jeden příběh tvojí rodiny. Prostě spousta věcí není třeba vysvětlovat, a tím se nějak 

můžeš dostat dál,“ reflektuje Veronika [2008] obdobnou aktivitu během programu, 

který se konal roku 2008.  

Zároveň se mi svěřuje, že se o tématu bavili ještě večer na pokoji po skončení debaty. Večerní 

debaty o tématech, které se týkají prožívání židovské identity či snahy ji nějak definovat, si 

pamatuji i já, když jsem byla na programu v pozici účastníka, nikoliv madrichy. Zkušenost sdílení 

je obzvláště důležitá pro ty, kteří ji zažívají poprvé. Je jich většina. Právě zde o sobě dává vědět 

diskontinuita, kterou způsobil holokaust, a prohloubilo ji 40 let komunistické vlády, díky níž 

vymizelo židovství z veřejného prostoru a většina rámců fungování židovského života se stalo 

nefunkčními. Účastníci programu sice vyrůstali v prostředí, kde holokaust byl ve veřejném 

prostoru a populární kulturou plně artikulován, kterému někteří vytýkají až „inflaci“ produkce o 

holokaustu (Gruber 2002, Rothe 2016, Stratton 2008). Společenská infrastruktura, která by jim 

umožnila sdílet zkušenosti v komunitě svých vrstevníků, ale stále neexistovala, či alespoň pro ty, 

jejichž rodiče se neangažovali v životě českých židovských obcí a své potomky od útlého mládí 

nepřiváděli do institucionálního židovského prostředí. K těm patří většina účastníků. Jako by byli 

jedinými, kdo mají zkušenost příslušníka třetí generace. Vzhledem k časové vzdálenosti, která je 

dělí od historické události, byli posledními, kdo tuto zkušenost střeží. 

4.4.4 Kolektivní vzpomínání 

Ve své knize věnované druhé generaci Heitlingerová (2006) aplikuje metodologický rámec 

generační kohorty. „Generace kohort a jejich stárnutí poskytují důležitý rámec pro studium změny 

a kontinuity ve vzorcích životního cyklu, sociálních norem, a především interakce mezi 

individuálními volbami (jako je přijetí specifické etnické identity) a historickými procesy. 

Vzhledem k tomu, že existují strukturální rozdíly v tom, jak jsou jedinci vystaveni historickým 

podmínkám a událostem (a jejich interpretacím), které se liší v závislosti na sociální třídě, etnicitě 



96 

 

a příbuzenských vztazích, studium kohort a generací musí být doprovázeno analýzou životního 

cyklu. Široký pojem generace proto musí být doprovázen pojmy jako generační jednotka.“ 

(Heitlinger 2006, 2) Stejně tak u třetí generace nelze mluvit pouze o generační kohortě, ale o 

„generační jednotce“, která byla holokaustu vystavena více díky předávání traumatu v rodině. 

Heitlingerová (2006) zároveň poukazuje, že generačním jednotkám a interním generačním 

kohortám nelze porozumět bez studia institucionalizace kolektivní paměti. Irwin-Zarecka (2009) 

rozlišuje mezi „přirozenou komunitou“ paměti, které se historická událost přímo týká, a komunitou 

paměti, která ji neustále oživuje vyprávěním a rituály připomínání. Tímto konceptem se zabývá 

zejména ve vztahu ke komunitě paměti holokaustu. Přestože komunita paměti holokaustu neustále 

rozšiřuje své hranice, zahrnuje druhou generaci, sympatizanty a řadu dalších a spíše než prožitým 

traumatem je určována tím, jak je událost osobně důležitá, jaký je jí dán význam, trauma oběti 

zůstává nejpřirozenější cestou jejího utváření a uchovávání. V okamžiku, kdy se toto trauma 

institucionalizuje, z nevysloveného se stává aktivita vzpomínání, komunity paměti získávají 

veřejné uznání. Veřejné uznání má zároveň jistou normalizační funkci.  

V úvodu k poslednímu vydání knihy Children of the Holocaust z roku 2010 Helen Epstein, autorka 

tohoto přelomového díla pro studium druhé generace po holokaustu, popisuje, jak artikulace její 

osobní zkušenosti a traumatu vstoupila skrze sérii článku v The Times z let 1976-7 a v roce 1979 

skrze vydání její knihy do veřejného prostoru a stala se základem pro utvoření komunity společné 

zkušenosti, tzv. „druhé generace po holokaustu“. „Přestože se mě rozhovory hluboce emocionálně 

dotýkaly a byly naprosto úchvatné, skutečnost, že jsme opravdu existovali jako skupina se pro mě 

stala faktem, až když se můj příběh objevil v The Times.... V roce 2010 lze jen těžko uvěřit tomu, 

s jakými obtížemi jsem psala knihu Children of the Holocaust, jak složité bylo uvěřit – a to přes 

průkazný materiál dopisů [od čtenářů] – že můj příběh by mohl nést jakýkoliv význam i ve sféře 

veřejné,“ píše Epstein v předmluvě posledního vydání své knihy (Epstein 2010, 5). 

Český překlad knihy se do rukou českých čtenářů dostal až po pádu železné opony, roku 1994. 

Pamatuji si, jak kolovala rukama všech členů rodiny z matčiny strany a jak dlouho ležela na stole 

v našem obývacím pokoji. V knize s černým přebalem a reprodukcí černobílého linorytu zmučené 

tváře vězně z Terezína hledala moje matka a její dvě sestry odpověď na celou řadu otázek, počínaje 

psychickou nestabilitou nejstarší z nich, pocitem odcizení a jistého druhu odlišnosti, díky němuž 

jejich rodina vždy „nějak nezapadala“, konče. Druhá generace v Čechách, sice se zpožděním, ale 
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přece obdržela idiom, kterým mohla zpracovávat složitou zkušenost potomků přeživších, o jejíž 

důležitosti pochybovala i sama autorka knihy Children of the Holocaust. 

Třetí generace se samotné události holokaustu vzdaluje a přestává být tím, co Irwin-Zarecka 

(2009) nazývá „přirozenou komunitou“. Přímo se na ni nevztahuje syndrom přeživších, který v 80. 

letech 20. století získal kolektivní vyjádření v medicínském pojmu posttraumatický stresový 

syndrom, zkráceně PTSD, ani syndrom druhé generace. O důležitosti své zkušenosti pochybuje a 

není schopna artikulovat přesně její obsah. A přestože holokaust byl veřejně artikulován a 

sanktifikován, zkušenosti třetí generace jako „generační jednotky“ nebyly veřejně a systematicky 

tematizovány. Třetí generace má sice jméno, které jí bylo dáno analogicky k té druhé, její 

zkušenost je ale zatím onou otevřenou otázkou a předmětem dalšího výzkumu zmiňovaného na 

poslední stránce studií o generaci druhé (viz. např. Heitlinger 2006, Salner 2006).22 I proto jí chybí 

institucionální rámce paměti, které se začaly spontánně utvářet pro generaci druhou po veřejné 

artikulaci a ustavení skupiny. 

Taglit-Birthright sice třetí generaci nepojmenovává, nečiní z její zkušenosti specifickou kolektivní 

zkušenost jisté „generační jednotky“. V konkrétním čase a prostoru ale sdružuje příslušníky třetí 

generace po holokaustu z České republiky a utváří, často poprvé, rámce pro artikulaci jejich 

zkušenosti ve společnosti vrstevníků. Vzniká tak komunita příslušníků třetí generace. Díky 

přítomnosti na území Izraele a izraelských vrstevníků ale nejde pouze o reflexi již prožitého 

v diaspoře, ale vstupují do ní nové podněty, utváří se nová sada vzpomínek, v odlišném rámci 

vzpomínání na minulost. 

4.4.5 Civilní náboženství Izraele 

Během aktivity přípravy na návštěvu Jad Vašem účastníci nejen utvořili komunitu příslušníků třetí 

generace, ale díky reakcím izraelských vrstevníků poznali, že existují odlišné interpretace odkazu 

holokaustu než ty, které znají z Evropy. „Připomínání holokaustu nikdy není apolitické,“ tvrdí 

                                                 
2222 Přestože v českém kontextu knižně nevyšla žádná studie týkající se třetí generace o holokaustu, existují bakalářské, 

magisterské a dizertační práce věnující se třetí generaci po holokaustu. Jejich autoři sami patří k třetí generaci po 

holokaustu (viz. např. Terénní výzkum židovské komunity v Praze a Židentita, Formace a deformace: Etnografie 

Moishe House Niny Adlerové, (2012), dizertační práce Hledání a nalézání: židovská identita českých žen Kateřiny 

Vyžvaldové (2010) či bakalářská práce autorky Současná nejmladší generace ze židovských rodin: K otázce identity 

a tradice (2005)).  
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Irwin-Zarecka (2009). Hansen-Glucklich (2014, 37) tuto ideu rozvíjí a demonstruje na příkladu tří 

nejnovějších muzeí holokaustu – Židovského muzea v Berlíně, Muzea holokaustu ve Washingtonu 

a muzea Jad Vašem – jak každé z nich utváří odlišné narativy holokaustu, odrážející hodnoty 

národních států, které je zřídily. 

Národní ústav paměti Jad Vašem vznikl na základě „Zákona o památce šoa a hrdinství – Jad 

Vašem“. Zákon byl schválen izraelským parlamentem Knesetem již roku 1953, osm let po konci 

války, tedy v době, kdy byl holokaust v Evropě i Spojených státech stále tabu23. Jeho cílem bylo 

„ve své domovině shromáždit paměť všeho židovského lidu, který padl a položil své životy, bojoval 

a povstal... pro svou přináležitost k židovskému národu.“ Podrobněji tyto cíle zákon rozvádí 

v jednotlivých bodech. Patří mezi ně „shromažďovat, zkoumat a zveřejňovat odkaz katastrofy a 

hrdinství, ke kterému vyzývala, a ponaučení z ní přinášet svému lidu“, „propůjčit komemorativní 

občanství státu Izrael všem příslušníkům židovského národa, kteří zahynuli v době katastrofy a 

odboje, jako znak jejich návratu ke svému lidu“ a „reprezentovat Izrael v rámci mezinárodních 

projektů zaměřených na uchování paměti obětí nacistů a těch, kteří padli ve válce proti nim.“ 24 

Umístit materiální svědectví tragédie diaspory v podobě památníku Jad Vašem v Jeruzalémě, 

centru judaismu a hlavním městě Izraele jako židovského státu, znamenalo začlenit holokaust do 

sionistického narativu a z Izraele učinit pokračovatele a záruku zachování odkazu diaspory 

(Feldman 2007, 1151-2). Sinusoida sionistického narativu, s vrcholem ve slovutných počátcích 

židovského národa ve starověku a poklesem, který znamenalo násilné rozprášení v diaspoře, 

následovaným vzestupem v podobě znovunabytí národní existence ve státu Izrael, tak získala svou 

nejnižší hodnotu – tragédii šoa (Feldman 2007, Segev 2014). Tragédie šoa učinila ze státu Izrael 

vykupitele a jediné útočiště Židů před antisemitismem, stala se jeho zakládající událostí, která 

legitimizuje jeho existenci. „Od holokaustu k vykoupení“ se stalo jedním z velkých metanarativů 

Izraele (Liebman a Don-Yiḥya 1983, Zerubavel 1995).  

I přesto, jak naznačuje poněkud nezvyklý název i obsah „Zákona o památce šoa a hrdinství – Jad 

Vašem“, byl vztah státní ideologie k holokaustu ambivalentní. Oběti holokaustu byly antitezí 

sionistického sociálního konstruktu „nového Žida“ a pohlíželo se na ně s pohrdáním. Nepřátelům 

                                                 
23 Podle izraelského historika Toma Segeva první návrhy na vystavění pomníku židovským obětem nacistické zvůle 

pochází již z roku 1942, kdy ještě holokaust nebyl dokonán (2014, 382-3). 
24 The Holocaust and Heroism Remembrance Law – Yad Vashem, 1953, 19.8.1953 
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se hrdinně nepostavili tak jako bojovníci za nezávislost Izraele, kteří vzhlíželi k hrdinům Masady. 

Místo toho šli na smrt „jako ovce na porážku“. Oslavováni byli zejména bojovníci povstání ve 

varšavském ghettu (Almog 2000, Mayer 2002, Segev 2014). Tak jako všude na světě proces 

s Eichmannem předznamenal i v Izraeli obrat v tematizaci holokaustu. K opravdovému průlomu 

ale dochází až roku 1973 s jomkipurskou válkou. Euforii z vítězství v šestidenní válce vystřídalo 

překvapení ze ztrát ve válce jomkipurské. Důvěra ve vojenskou sílu a neohroženost Izraele byla 

zásadním způsobem otřesena. Na Izrael náhle dopadlo vědomí vlastní zranitelnosti, které umožnilo 

lépe se identifikovat s oběťmi šoa. Kolektivní trauma, které holokaust pro Izrael znamenal, bylo 

sice stále spojováno s diasporou, přeživší se ale náhle stali symbolem morální a duševní síly, 

modelem pro Izraelce. Holokaust se proměnil ve varování „nikdy více“ a stal se centrálním bodem 

diskurzu, který Zerubavel (1995) nazývá „tragickým komemorativním narativem“, a staví jej do 

protikladu k „aktivistickému narativu“ prvních dvaceti let existence státu. Tragický 

komemorativní narativ staví Židy do pozice obětí čelících neustálému ohrožení, kteří jsou 

ztotožněni s předválečnými Židy diaspory (M. Goldberg 1995, Feldman 2010), spíše než do pozice 

aktivních bojovníků. Cílem jejich boje již není dokazovat nový židovský charakter, proměnu 

diasporního Žida v plnohodnotného člena národního společenství. Ve hře je nyní čisté přežití, ne 

již hrdinství, o které Izrael musí bojovat, stejně tak jako o něj bojovaly oběti holokaustu, za jejichž 

následníka a ochránce se Izrael prohlásil. 

Holokaust se dostal do centra civilního náboženství Izraele. Civilní náboženství, pojem poprvé 

užitý v roce 1967 Robertem N. Bellahem, označuje „ceremoniály, mýty a víry, které legitimizují 

sociální řád, sjednocují populaci a mobilizují společnost k následování jejích politických cílů.“ 

(Liebman a Don-Yiḥya 1983, IX) V mnohém se tento systém, který legitimizuje politický řád, 

podobá tradičnímu náboženství. Je projekcí systému věr a významů, které jsou vyjádřeny symboly, 

má své rituály, které symboly a významy performují, vztahuje se k transcendentní realitě a 

zavazuje jedince jistými pravidly, povinnostmi a odpovědností. Protože ale postrádá představu 

Boha jako jedinečné aktivní moci v univerzu, která individuálně i kolektivně trestá zlo a odměňuje 

dobro, důraz není tak jako v tradičních náboženstvích kladen na individuum a jeho jedinečný vztah 

k transcendentnu. Roli Boha v civilním náboženství přejala společnost, kolektiv národního státu, 

který je zbožštěn, jemuž se jedinec zodpovídá a jehož význam je nadřazen individuu (Liebman a 

Don-Yiḥya 1983). Chrámem tohoto izraelského civilního náboženství je památník Jad Vašem, 

jeho návštěva rituálem, který má socializovat do narativu „od holokaustu k vykoupení“. Návštěvu 
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Jad Vašem proto Hansen-Glucklich (2014) považuje za rituál přechodový. Jednotlivé části 

památníku pak podle ní reprezentují v prostoru odlišné fáze přechodového rituálu tak, jak je popsal 

van Gennep (1996)- fázi preliminární (rituál odluky), fázi prahovou (rituál pomezní) a fázi 

postliminární (rituál sloučení). Návštěva, obdobně jako návštěvy koncentračních táborů 

izraelskými studenty, o kterých mluví Feldman (2010), podle ní vyústí po oddělení od domovského 

prostředí a katarzi pomocí rituálu v přijetí nové identity, která návštěvníky včlení do kolektivní 

národní identity.  

4.4.6 Svatyně civilního náboženství 

„Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi.“ (Ezechiel 37:14) stojí 

v angličtině a hebrejštině, na kvádru, který spojuje sloupy betonového sloupořadí a utváří z něj 

vstupní bránu, kterou právě procházíme. Před skupinou účastníků, kteří začali díky aktivitě 

předcházejícího večera artikulovat svou kolektivní zkušenost, se prostírá prostorná plaza dlážděná 

kvádry z vápence a kvádrová prosklená budova, jejíž tvar opakuje modelaci sloupořadí. Skleněný 

kvádr je ukryt v betonové struktuře podobné vstupní bráně. Zbytek budovy tvaru dlouhého 

trojúhelníku, který protíná Horu vzpomínání, Har ha-Zikaron v hebrejštině, a jehož druhá část 

vystupuje na severní straně hory, je jim skryt.  

Plazou proudí turisté ze všech koutů světa. Přijíždí v rámci organizovaných zájezdů i individuálně. 

Ozývá se angličtina, ruština, němčina, hebrejština, asijské jazyky, francouzština. Jde o 

organizované zájezdy všeho typu, zájezdy skupin kolem synagog, křesťanských uskupení, skupiny 

programu Taglit-Birthright z celého světa, skupiny izraelských škol, vojenských jednotek. Izraelští 

vrstevníci, kteří doprovázejí programy Taglit-Birthright, jsou oblečeni do vojenských uniforem. 

Do uniforem se dnes oblékli i izraelští vrstevníci, jež doprovází české účastníky. Uniformy již 

nebudí takový údiv jako při prvním setkání na letišti. Uniformám, symbolu, který značí 

ceremoniální události, již účastníci během programu přivykli a ví, že odpovídají vážnosti události, 

kvůli které do památníku přichází. Za branou památníku se nachází příbytek civilního náboženství 

Izraele, v jehož centru stojí holokaust. Jak napovídá citát z bible, posvátné knihy Západu, který 

návštěvníky uvítá, vstup do komplexu památníku je přechodem z profánního světa do světa 

posvátného, vyhrazeného vzpomínání, který odloučí návštěvníky od vnějšího světa a uvede je do 

preliminárního stádia rituálu (Hansen-Glucklich 2014). Celý komplex muzea se všemi památníky 

a zahradami se nachází mimo městskou zástavbu na zalesněném kopci Hory vzpomínání. Místo, 
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ač dostupné městskou dopravou, působí i díky tomu, že se sem dopravili vlastním autobusem, jako 

by bylo vyňato z každodenního života Jeruzaléma a jeho infrastruktury.  

Centrální motiv rituálu ohlašuje nápis na vstupní bráně. Otázka je, kdo z účastníků si ho všiml. 

Ani na jednom ze zájezdů na ně madrich ani průvodce neupozornil. Madrichové a průvodci 

programu Taglit-Birthright jsou totiž své role průvodců, překladatelů symbolů v památníku Jad 

Vašem zbaveni. Tuto roli odevzdávají oficiálnímu průvodci, zaměstnanci státem sponzorovaného 

muzea. Průvodce památníku začíná s výkladem. Ukáže na „Zahradu spravedlivých mezi národy“. 

Každý „spravedlivý mezi národy“, který se zasloužil o záchranu Židů před holokaustem, v ní má 

svůj strom a plaketu se svým jménem. Zeptá se: „Víte kolik je spravedlivých mezi národy?“ 

Odpoví Hadas [2011/12], izraelská vrstevnice účastníků, která se pro svou průbojnost, neustálé 

snahy organizovat nejrůznější aktivity, „svazáckou náturu“ a naprosto jasný a nekompromisní 

sionismus stala velmi brzo neoblíbenou. Její odpověď, sice stejnou mírou velmi určitá a 

nepřipouštějící pochybnost, v tomto kontextu nikoho nepobuřuje a nepůsobí tak údernicky jako 

obvykle. „26 000, to je ale nic v porovnání s 6 miliony, které zahynuly,“ praví Hadas (2011/2012) 

podrážděně. Průvodce odpoví další otázkou: „Jak se měl zachovat obyvatel, dejme tomu 

Mukačeva, když viděl, že se čtyřletému synovi jeho židovského souseda, nevinnému dítěti, děje 

bezpráví? Sám je přitom otcem.“ Eliška [2011/12], jejíž matka pochází z Ukrajiny, při zmínce o 

Mukačevu zpozorní. Aron [2011/12], srbský účastník, odpoví, že se vždy máme snažit o záchranu 

života. Průvodce zopakuje dilema. Tentokrát se ujme slova Marika (2011/2012): „Stejně měl 

pomoct, protože pokud to neudělá, je sám nacistou. Ten židovský otec je taky otec.“ Průvodce 

nechá otázku otevřenou a dále ilustruje holokaust, tematizovaný jako cosi, co prezentuje obecně 

lidská dilemata, ne pouze otázku antisemitismu, na biografii a konkrétní epizodě z knihy Prima 

Leviho. Během svého věznění v koncentračních táborech v Itálii pracovali vězni mimo tábor. 

Jejich bída byla vystavena na odiv, přesto nikdo nepomohl. Pouze jediný obyvatel italské vesnice, 

v jejímž okolí vězni pracovali, Lorenzo, nosil Primo Levimu jídlo. Průvodce se ptá, proč ostatní 

nic nedělali. Marika [2011/12] opět odpoví: „Protože se cítili vinní, že za to mohou.“ Průvodce má 

jinou odpověď, protože vězni byli v takovém stavu, že budili fyzický odpor, byli zbaveni své 

humanity. A právě proto byla Lorenzova pomoc tak jedinečná. Primo Levimu vrátil lidskou 

důstojnost.  
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Průvodce otevírá otázku těmi nejobecnějšími, zároveň ale nejpodstatnějšími otázkami, které 

holokaust klade. Snaží se jej vyjmout z černobílého narativu viníků a obětí. Pomocí konkrétních 

případů, pomocí vyvolání imaginace situace nejen obětí se pokouší přimět k úvahám o 

mechanismech, které holokaust umožnily. Nastoluje každodenní etická dilemata, na která 

neexistuje jednoznačná odpověď. Naráží však na mytické předporozumění holokaustu účastníky, 

formované do značné míry médii, které má své hrdiny, přeživší a padouchy, nacisty a kolaboranty. 

Poté se skupina odebere do jedné z budov muzejního komplexu, nikoliv však do samotného 

muzea, kde shlédne film. Architektura budovy je funkční, připomíná spíše kancelářský komplex. 

Na každém ze tří programů, kterých jsem se zúčastnila, byl sice promítán odlišný film, vždy šlo 

ale o dokument pořízený v rámci obřího projektu sběru svědectví nadace Stevena Spielberga. Štáb 

se s přeživším, který nyní žije v Izraeli, vrací na místa jeho dětství v Evropě. Filmy jsou proto 

v hebrejštině s anglickými titulky.  

Film i průvodcův úvod stále ještě, stejně tak jako přípravné aktivity na návštěvu Jad Vašem, 

vycházejí z perspektivy pohledu na holokaust, jak jej znají účastníci ze své kultury. Holokaust je 

prezentován jako obecně lidský problém, který je ilustrován individuálními příběhy, jejichž scénář 

dobře znají. Zatímco ale přípravné aktivity na holokaust nahlíží z perspektivy dneška, v Jad Vašem 

je pozornost účastníků obrácena k minulosti. Optika se již začíná částečně měnit. Přeživší žijí dnes 

v Izraeli a vzpomínají na minulost jako Izraelci. Domy, do kterých se vrací, jsou opuštěné, 

popřípadě jejich současní obyvatelé odmítají s přeživšími mluvit. Evropa, kam se vrací, je pustá, 

nic je k ní kromě utrpení neváže. Izrael je místo, kde jim bylo umožněno vystudovat, začít kariéru 

a založit početnou rodinu.  

Pokaždé byl k promítání vybrán jiný příběh. Jednou pro čistě českou skupinu byl vybrán příběh 

z bývalého Československa, podruhé pro mezinárodní skupinu příběh ze střední a východní 

Evropy – konkrétně z Užhorodu – a naposledy, opět pro mezinárodní skupinu ze střední a 

východní Evropy, příběh přeživšího ze Soluně. Příběh řeckého přeživšího ze Soluně zpracovaný 

ve filmu nezanechal žádný výraznější dojem, na zbylé dva filmy účastníci vzpomínají. Ztotožnění 

s utrpením, které se odehrálo před více než půl stoletím a stalo se součástí evropské historie, se 

stává složitější, pokud postrádá podobnost s rodinnými příběhem formovaným středoevropským 

kontextem. Rodinný příběh zatím nejen přehluší holokaust jako téma obecně lidské, jak ukázala 

interakce s průvodcem, ale i holokaust jako tragédii celosvětového židovstva. 
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4.4.7 Between and betwixt 

Z dvorany do budovy samotného muzea vede most. Lehká ocelová konstrukce s pryčnami se 

svažuje do hlavní trojúhelníkovité budovy uprostřed hory a utváří pocit nestability a nejistoty. 

Hansen-Glucklich (2014) jej považuje za vyjádření liminární, pomezní fáze rituálu, kterou Turner 

nazývá „betwixt and between“ (Turner a Turner 1978), kdy jedinec přišel o svou starou identitu, 

nepřijal však ještě novou, která jej čeká poté, co sestoupí do narativu muzea. Je zároveň 

symbolickým materiálním vyjádřením poutě k posvátnému středu, která je vždy složitá, 

nepohodlná a přináší jisté nebezpečenství, neboť je iniciací do posvátného. Architektura muzea 

vede účastníka jednotlivými rituálními kroky a utváří to, co Hansen Glucklich nazývá termínem 

vypůjčeným od Lindsay Jones (2000) „ritual-architectural event“. „Ritual-architectural event“ 

performuje významy již jen samotným uspořádáním prostoru a materiálního prostředí, které 

působí na všechny smysly návštěvníků. 

Kroky účastníku programu ale nevede pouze samotná architektura. Prostorem je provádí průvodce. 

Jako iniciační bod vybírá jiné místo, Památník dětem. Stejně tak jako hlavní budova se i Památník 

dětem nachází pod zemí, v jeskyni vyhloubené do Hory vzpomínání. Nyní k nim již nebudou 

promlouvat ti, kteří přežili, ale ti kteří byli zavražděni. Sestoupí do nejtemnějšího a nejhlubšího 

bodu historie židovského národa i dějin Evropy. Památník sestává ze dvou místností. V té první 

na stěnách problikávají velkoformátové fotografie dětí, které zahynuly během holokaustu. Působí 

jako přízraky. Dojem umocňují reflexe fotografií v zrcadlech. V pozadí se ozývá hlas, který čte 

jména, zemi původu a věk každé z obětí. Druhá místnost je naprosto temná. Stěny a strop jsou 

pokryty 500 zrcadly, které odráží 5 památných svící. Svíce se v nekonečných řadách odráží a utváří 

dojem milionu blikotajících hvězd. Hlas neustává předčítat jména zemřelých dětí.  

Než vstoupí do jeskynního prostoru, průvodce krátce představí historii Památníku dětem. 

Financovali jej Abe a Edit Spiegel, jejichž tříletý syn Uziel byl zavražděn v Osvětimi. Před 

vstupem do památníku průvodce žádá účastníky, aby si každý z nich zapamatoval jedno jméno, 

které bude hlas předčítat. Průvodce tak performuje filozofii památníku. Jméno památníku Jad 

Vašem, které znamená památník a jméno, je odvozeno z biblického citátu. „Dám ve svém domě a 

na svých hradbách památník a jméno ("jad va-šem")... , jež nebude vymýceno.“ (Izajáš 56:5) 

Jméno je nositelem individuální identity. Nenechat upadnout v zapomnění individuální jména 

znamená zpřítomnit odkaz každé oběti. Je krokem proti času a proti snahám nacistické mašinerie 
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degradovat své oběti na čísla a upřít jim status individuí. Zapamatovat si jméno zemřelého, 

k němuž účastníky neváže osobní vztah, znamená překročit partikulární pojetí holokaustu jako 

rodinné tragédie. Je symbolickým přijetím identity potomka přeživšího, který nese odkaz celého 

holokaustu, nejen svého partikulárního předka.  

4.4.8 Vtělení paměti 

Skupina se přemístí do samotné budovy muzea, obřího trianglu protínajícího Horu vzpomínání, 

kde má dojít k proměně. Betonové stěny muzea nemají okna, kterými by mohl návštěvník spatřit 

vnější svět. Jednotlivé výstavní místnosti jsou rozprostřeny podél hlavní osy, stěny, podlaha 

a stropní panely na sebe nenavazují v pravidelných pravoúhlých sekvencích, ale svírají 

nepravidelné úhly. Prostor připomíná estetiku expresionistických filmů vyvolávajících dojem, 

jakoby se pevná půda pod nohama ztrácela v nepravidelných úběžnících.  

Muzeem proudí davy lidí. Účastníci proto dostávají sluchátka, kterými je přenášen průvodcův 

výklad. Průvodce vypráví o předválečném životě židovských komunit. Za ním se míhá ohromná 

projekce sestřihů archivních materiálů každodenního života židovských komunit kdesi ve střední 

nebo východní Evropě. Průvodce, stále ještě v centrální části památníku, se zastaví u mapy 

Evropy. Předčítá z ní čísla. Týkají se velikosti židovské populace v jednotlivých evropských 

státech. V další vitríně umístěné v podlaze centrální haly se nachází volně poskládané antikvariátní 

knihy. Od popisu pálení knih v nacistickém Německu se průvodce dostává k popisu mechanismu 

a organizace celé genocidy. Cituje Hannah Arendt. Výklad již probíhá v jednom z výstavních sálů, 

do kterého vede jeden z vchodů centrální chodby, každý z nich je jiné výšky i šířky. Průvodce 

klade důraz na techniky odosobnění a dehumanizace nacistického aparátu. Zde se již nachází 

notoricky známé fotografie nacistických pohlavárů, obětí, vlaků. Pozornost posluchačů se 

postupně vytrácí. Martin [2011/12] odkládá sluchátka a prochází muzeum ve svém vlastním 

tempu. U některých exponátů se zastaví a pečlivě čte popisky, jiné zcela přejde. Lucie [2007] 

s Nikolou [2007] zase během návštěvy v rámci programu, který se konal roku 2007, zabředly do 

dlouhého rozhovoru. Bavily se, jak mi později Lucie [2007] řekla, o osudech svých rodin za války. 

Bylo to poprvé, co spolu toto téma probíraly, a to přesto, že se znají již od základní školy. Po 

základní škole ztratily kontakt. Znovu se potkaly až na programu Taglit-Birthright. Na pozadí 

historických obrazů proudí v řece velkého vyprávění zšeřelého muzea osobní a rodinné historie. 
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Současná skupina, sociální vazby ukotvené v minulosti, individuální a kolektivní příběhy splývají 

v jedno.  

Pozornost skupiny opět upoutá expozice věnovaná Terezínu, navštívená během všech tří 

programů. Průvodce vypráví o Terezíně a jeho roli pro válečnou propagandu Německa. Když se 

Evropou začaly šířit zvěsti o koncentračních táborech, nacisté se rozhodli Terezín prezentovat jako 

příkladnou ukázku své práce. Město zkrášlili, přelidnění vyřešili deportací „nadbytečných“ vězňů 

do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Kulturní aktivity, které vězňům v děsivých podmínkách 

napomáhaly přežívat, zneužili jako důkaz, že Terezín je vzkvétající město a že se v něm Židům 

dobře daří. Tak také město prezentovali mezinárodní komisi Červeného kříže, která přijela situaci 

prošetřit. Obraz Terezína jako „modelového příkladu židovského města“ byl zachycen 

v propagandistickém filmu Vůdce dal Židům město, který měl dále šířit nacistickou propagandu. 

Film běží v nekonečné smyčce ve výstavní místnosti. Průvodce mluví o moci propagandy. 

Upozorňuje na vzrůstající vliv médií. Obrací se na mě Ester [2011], je celá excitovaná a ukazuje 

na jednu z vystavených fotografií: „Hele, praděda, to je můj praděda!“ 

Je to poměrně ironická situace. Zatímco průvodci slouží expozice věnovaná Terezínu k poukázání 

na zrádnou roli mediálních obrazů, které místo aby realitu reprezentovaly, ji skrývají a zkreslují, 

pro Ester [2011] se rodinná minulost jako součást velkého příběhu stává díky fotografii 

hmatatelná, a tak reálnější. Podle Rolanda Barthese (1999, 84) fotografie „více než jakýkoliv jiný 

druh umění dodává světu bezprostřední přítomnost, spolu-přítomnost.“ Přemosťuje časovou 

distanci, neboť vnímajícím referentem je vždy pozorovatel, kterému fotografie klade otázky 

týkající se minulosti a jeho vztahu k ní. Minulou realitu navíc zprostředkovává „naráz“ 

bezprostředně, aniž by bylo třeba slov. Rodinná historie ožívá ve zcela nových kontextech. 

Obdobně jako fotografie působí silou evokace i „autentické předměty“, jako je halda bot, které 

oběti musely odevzdat, než byly zplynovány, či plechovka od cyklonu B. Přestože Aneta [2007], 

zmíněná v úvodu kapitoly, vstoupit do dobytčáku v muzeu Jad Vašem nemohla, její vzpomínka, 

ve které do něj vstupuje, poukazuje na sílu předmětů evokovat. Předměty obecně jsou svědci 

minulosti. Svou vizualitou, materialitou, ale i objektivitou, která je jim přisuzována, jsou schopny 

lépe než slova, často podezřívaná z manipulace, evokovat situace, ve kterých byly užívány. 

Dobytčák je v Anetiných [2007] představách přeplněn trpícími lidmi. Nemohou si sednout, vyspat 

se, vykonat základní potřeby, nemohou se ani pořádně nadechnout. Někteří umírají dříve, než se 
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dostanou do pekla koncentračních táborů. Staří lidé umírají první, děti vzlykají, matky se je snaží 

protlačit blíže k okénku, zdroji čerstvého vzduchu. Za ostnatým drátem, kterým jsou 

zaplombována miniaturní okénka, se míhá zasněžená, šedivá, mírně zvlněná a jednotvárná krajina. 

Vlak kodrcá po špatně udržované železniční trati, prudce zastavuje, opět se rozjíždí. To vše prožívá 

Anetina [2007] babička a její sestra. Stejně tak jako má pradědeček Ester [2011] své místo 

v muzeu, ožívají v něm i Anetini [2007] předci, aniž bylo třeba jakékoliv explicitní zmínky. 

Tyto asociace samozřejmě nejsou vzpomínkami, ale zprostředkovanými obrazy. Marianne Hirsch 

(Hirsch 2008) je nazývá „postmemory“. „Postmemory je termín, který popisuje vztah generací ke 

zkušenosti kolektivního či kulturního traumatu, jichž samy nebyly svědky a které náleží generacím 

předcházejícím. Jde o zkušenosti, které si ‚pamatují‘ pouze pomocí příběhů, obrazů a chování, 

uprostřed nichž vyrostly. Tyto zkušenosti jim ale byly předány tak hluboce a emocionálně, že se 

podobají vlastním vzpomínkám. Vztah postmemory k minulosti není tedy bezprostředně 

zprostředkován vzpomínáním, ale je prací imaginace, projekce a invence.“ (Hirsch 2008, 106) 

Hirsch (2008) mluví zejména o druhé generaci po holokaustu. Přímému zážitku je třetí generace 

ještě vzdálenější, prarodiče často nezažila, či je mnozí zažili pouze ve velmi útlém věku. Jejich 

postmemory proto ztrácí na své emocionální intenzitě a je otázkou, zda je tak schopna tak jako 

postmemory, o které mluví Hirschová, ovládnout a zastínit vlastní vzpomínky a vzpomínky 

předcházející generace internalizovat tak, že se z nich stanou vzpomínky vlastní. Jak poznamenal 

Martin [2011/12], příběh rodiny je zajímavý příběh. „Ritual-architectural event“ svou 

performativností, tím, že působí na všechny smysly a vyvolává emoce, je schopna zděděným 

„příběhům, obrazům, chováním“, v nichž účastníci vyrostli a mezi něž patří i zdroje, jako jsou 

rodinné knihovny, o kterých mluvila Lucie [2007] na začátku kapitoly, ale i populární obrazy 

kolující v západní kultuře, dodat smyslovou plnost zážitku. Jak poukazuje Urry a Larsen (2011) 

ve své poslední verzi konceptu „tourist gaze“, síla turistického zážitku tkví v jeho multisensoritě, 

kterou zprostředkování textem, vyprávěním či filmem nikdy nenahradí. Právě ta je schopna 

z turismu učinit nejen cestu prostorem, ale i časem a evokovat dávno minulé, přiblížit se mu. 

Přiblížení se jinému, minulému, vzdálenému, ať již kulturně či místně, je zároveň obsesí turisty, 

který utíká z každodennosti. Avšak nejen turisty. Amir Gutfreund (2012) s nadsázkou líčí ve své 

knize zpracovávající vlastní zkušenost vyrůstání v rodině přeživších úpornou snahu odhalit 

tajemství rodičů, pochopit holokaust a přiblížit se mu mimo jiné tím, že bude hladovět. Hlad, 

smyslová zkušenost, na rozdíl od příběhů, které vyslechl, ho měl přiblížit ke zkušenosti 
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koncentračního tábora. Muzeum evokací přiblíží minulosti. Účastnící se mění v cestovatele po 

minulosti svých prarodičů, která je zpřítomněna a které se přibližují ve své multisensorní realitě – 

pohybem v temných prostorách muzea, vizuálními pomůckami, předměty dovezenými z míst hrůz 

šoa, aniž by museli hladovět. Minulost se náhlé stává vlastním zážitkem, či nabývá charakteristik 

podobných vlastnímu zážitku, neboť jde o cosi, co je schopno vyvolávat silné emoce. Samozřejmě, 

že nezažívají a nikdy ani nemohou zažít to, co prožili vězni koncentračních táborů. Již ale nejde 

pouze o cosi zprostředkovaného, ale jde o vlastní tělesný zážitek vzpomínání vedoucí k 

identifikaci. I paměť je totiž cosi, co se ukládá do těl (Connerton 1989). Není pouze něčím, co se 

předává jako soubor informací, příběhů a vědomých chování, je čímsi, co zahrnuje všechny smysly 

a ovládá je. Vzpomínka na návštěvu muzea pak může být i tak silná, že opětovně vyvolá prožitek 

identifikace s rodinnou minulostí tak, jak se stalo Anetě [2007]. 

Informační hodnota návštěvy muzea je také považována za minimální.  

„Ten chlap byl dobrej. Akorát mi přišlo, že jak je zvyklej to vykládat dementním 

Američanům, tak nás podceňoval ve znalostech. Jakože říkal věci, který jsou jasný, 

ale třeba ne všem, nevím…“ říká Ester [2011]. 

Přestože autorita průvodce je podlomena tím, co účastníci považují za zjednodušenou verzi 

výkladu pro Američany, nijak to nedevalvuje jejich zážitek. To, co oceňují, je právě architektura 

muzea. 

„Já si pamatuju, že jsem tam tehdy šla sama, že jsme nemuseli nějak organizovaně. 

Tak to bylo skvělý. Ta budova sama o sobě je nádherná,“ říká Lucie [2007].  

Muzeum má navíc svou vlastní autoritu jako instituce objektivního, vědeckého poznání, kterou 

„autentifikuje“ (Cohen a Cohen 2012) své sdělení a zkušenost. Mohou se mu proto plně oddat bez 

obav, že by je nějak indoktrinovalo. Tato vědecká autorita jim říká pomocí artefaktů a fotografií, 

z nichž některé by mohly být fotografiemi jejich předků, a předměty, kterých by se jejich předci 

mohli dotýkat, tedy čehosi, co má status nezpochybnitelné pravdy a důkazu minulosti, že náleží 

do genealogické linie odkazu holokaustu. V Síni jmen, poslední zastávce muzea, toto spojení 

průvodce ještě potvrdí tím, že vyzve účastníky, aby vyhledali jména svých příbuzných v centrální 

databázi obětí šoa. Veřejně sice nikdo zájem o návštěvu centra nejeví. Později, během rozhovorů 

po konci programu, se mi někteří svěřují, že jména na internetových stránkách pomníku Jad Vašem 

vyhledali. 
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Síň jmen je kruhovou místností, kterou lemuje ochoz. Za ochozem se nachází police se složkami 

obsahujícími „Stránky svědectví“, protokoly dokumentující život a smrt individuálních obětí. 

Některé police ještě čekají na zaplnění a jsou prázdné. Nahoře nad ochozem se klene kopule. Na 

jejích stěnách jsou dobové fotografie obětí holokaustu ze „Stránek svědectví“. Pod ním je do Hory 

vzpomínání vyhloubena kónická prohlubeň. Na dně je voda. Průvodce vyzve účastníky, aby shlédli 

dolů. Na dně se zrcadlí jejich obraz spolu s fotografiemi obětí nacházejícími se v kopuli síně. Jan 

[2008] oceňuje závěr, který průvodce vyvozuje:  

„Ten závěr, s tou pamětí, byl hezkej. Jak je nejdůležitější neztratit paměť na ty lidi, 

že nějakým způsobem to trvá dál.“  

Během návštěvy muzea tak dojde nejen k posílení vědomí, že zkušenost „třetí generace po 

holokaustu“ sdílí se svými vrstevníky, ale k posílení vědomí, že oni sami jsou součástí širšího 

historického společenství vzpomínání. Osudy jejich prarodičů, jsou spojeny s širším narativem 

muzea, s osudem celého židovstva nejen v minulosti, jak ho znají ze své četby, od svých rodičů a 

z návštěv evropských muzeí a koncentračních táborů, ale i osudem židovské komunity 

v současnosti. Emoční zážitek, který prostupuje jejich těly, utváří jejich vlastní zážitky a 

vzpomínky, které jsou schopny založit toto společenství. Nejde již o vzpomínky přeživších, ale 

vzpomínky vzpomínajících na přeživší. Účastníci se tak skrze vlastní prožitek stávají sami strážci 

odkazu holokaustu. Utvářejí si vlastní vzpomínky podložené tělesnou zkušeností. 

4.4.9 Zpochybnění 

Zážitky z muzea jsou ale vysoce individuální. Návštěva muzea kupříkladu nemůže nikdy přehlušit 

Evin [2009] první kontakt s tematikou holokaustu. Dětský pokojíček se nacházel vedle pokoje její 

babičky, která trpěla nočními můrami. Mluvila a křičela ze spaní. Eva [2009] nikdy nezapomene 

na děs v babiččině hlasu a hovory, kterými se snažila odhalit její tajemství. Saša [2007], jejíž otec 

je přeživší holokaustu, naopak tvrdí, že holokaust byl u nich „doma všude.“  

„Nějak extra to na mě nezapůsobilo, takovejhle věcí jsem už viděla a příběhy 

z koncentráků všichni známe, ne,“ říká Saša [2007]. 

Předchozí zájem o holokaust pramenící z rodinné historie tak může vést k jistému přesycení, díky 

němuž může dojít k „odsvěcení“ svatyně připomínání holokaustu. Naopak Bára [2011] má pocit, 

jako by spojení s holokaustem postrádala.  
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„No tam pro mě bylo hrozně zvláštní, že jsem si říkala jako fajn, mám židovský 

předky a ti židovští předci byli v Americe, byli pryč. Jako jo, umřelo jim spoustu 

kamarádů, spoustu příbuzných, ale nic se jim nestalo. A jak si to mám teda já 

postavit, jako že se mě to týká, nebo netýká. Tak jsem to právě říkala tý průvodkyni, 

tý Šošaně. A ona tak na mě koukala a říkala, no tak buď ráda, co řešíš, nic se jim 

nestalo, to je skvělý, ne. Já myslím, že ona vůbec nechápala, na co se ptám, vůbec 

jí to nepřipadalo, jako že by to mělo být něco, co by měl člověk řešit. Tak buď ráda. 

Určitě její předci, tak spousta jich to zažilo. Pro mě to bylo něco, o čem jsem pak 

přemejšlela. A rozhodně ten Jad Vašem jako muzeum je skvěle udělaný.“ 

Vzkaz, který je utvářen, je, jak by řekl Barthes (1972) o konceptu mýtu, totiž vztahem situačním. 

Stojí za ním celá řada historických souvislostí. Bára [2011] se octne v muzeu, neboť je židovského 

původu. Její židovský původ je definován pravidly účasti na programu Taglit-Birthright, tedy 

Právem návratu. Právo návratu souvisí s historií imigrační politiky státu Izrael. Za součást 

imigrační politiky státu Izrael lze považovat i samotný program Taglit-Birthright. Na imigrační 

politice závisí či závisela, samotná existence státu. V muzeu se zároveň Bára [2007] octne poté, 

co sdílela své zkušenosti se svými vrstevníky. Jejich rodinné příběhy jsou povětšinou příběhy 

přeživších. Tyto příběhy souvisí s historií židovské komunity v České republice. Bára [2007] má 

pocit, že do ní nepatří, neboť jejím prarodičům se podařilo za války uprchnout. Její historická 

situace ji staví do pozice potencionálního nositele odkazu holokaustu. Tuto roli ale není schopna 

přijmout, neboť jí chybí přímý vztah s utrpením definující většinu českých účastníků programu. 

S utrpením druhého je totiž nutno zacházet opatrně. Jak poukazuje Rothe (2016), je čímsi 

posvátným.  

Přímý vztah k utrpení chybí i Juditě [2008], která k judaismu konvertovala. 

 „Cejtila jsem se hodně zdrchaně, ne že bych to odsuzovala to ne, je to výbornej 

památník, ale vracet se tam nechci.“ 

 Odcizení ale necítí, protože ji s holokaustem nespojuje rodinná minulost.  

„V tom Jad Vašem, tam to bylo tak. Tam to bylo hodně děsivý jako prostě, jak je 

holokaust děsivej, tak prostě to bylo opravdu zničující. Když jsem si představila jako 

sebe, rodinu, že bychom tohle museli absolvovat.“ 

Judita [2007] prožívá to, co Bedford (2014) nazývá „vyzkoušením si nové identity“ v muzeu. 

Bedford (2014) polemizuje s pojetím návštěvy muzea jako přechodového rituálu. „Je spíše 

nepravděpodobné, že by nás návštěvy muzeí zcela proměnily, nacházíme zde nicméně příležitosti 

bezpečně objevovat alternativní identity, které se stávají zdrojem sebepoznávání,“ (Bedford 2014, 
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44) říká o návštěvě muzeí. Pro ty, které váže přímá linka s utrpením či mají pocit, že je váže přímá 

linie s utrpením, se muzeum stává prostorem důvěrně známého, ke kterému náleží. Tuto důvěrnost 

potvrzují jména příbuzných v Síni jmen, povědomé předměty a fotografie v muzeu. I toto spojení 

samozřejmě není ničím daným historickými fakty. Bářinu [2011] bratrovi Jakubovi [2011] fakt, 

že prarodiče koncentračním táborem neprošli, nebránil ztotožnit se s narativem programu 

přináležení. Feldman (2010) ve své etnografii cest izraelských škol popisuje, jak jsou programy 

schopny hranice společenství odkazu holokaustu rozšířit i na studenty z rodin, které do Izraele 

přišly z arabského světa a holokaust se jich netýkal. Naopak ti, kteří – ať již z jakéhokoliv důvodu 

a nemusí jim být pouhý fakt, že nejsou potomkem přeživšího – toto spojení necítí, v muzeu zažívají 

to, co popisuje Bedford (2014), dočasné pozastavení stávající identity a vyzkoušení si nové. To 

nijak nezmenšuje intenzitu zážitku. I pro Juditu [2008] byla návštěva muzea jedním z nejsilnějších 

zážitků programu. Jak ale sama říká, již se nikdy do muzea vracet nechce. Naopak účastníci, kteří 

se necítí odcizeni genealogické i narativní lince židovství, vyhledávají v archivech. Jak poukazuje 

Cohen (2011), “stejné místo, je zažíváno odlišně v závislosti na tom, do jaké míry se turisté 

psychologicky a emocionálně cítí součástí událostí, které jsou připomínány.“ (E. H. Cohen 2011, 

195) 

Ne v každém muzeum nutně musí vyvolávat hluboké existenciální pocity, či reflexe. Pozornost 

Jonáše [2007], je upřena naprosto jiným směrem, než kterým se ji snaží směrovat muzeum. Dává 

se do řeči s izraelským vojákem. Ten se v muzeu ocitl jako doprovod americké skupiny programu 

Taglit-Birthright. Voják se Jonáše [2007] ptá, odkud je. Poté co se mu dostane odpovědi, 

spiklenecky si začne stěžovat na „Jewish American Princesses“, se kterými se musí potýkat během 

výletu. Jonáš výraz nezná. Voják mu jej vysvětluje a ilustruje na příkladech. Jonáše vojákovo 

vyprávění pobaví. Termín označuje konzumní, bohaté, rozmazlené, osmnáctileté Američanky 

z židovských rodin. „Jewish American Princess“ je podle Strattona (2008, 231) vedle neurotické 

židovské matky jedním z nejrozšířenějších současných ženských židovských stereotypů. Když 

později, až vážná nálada Jad Vašem pomine, Jonáš [2007] o svém zážitku vypráví, výraz se ujme 

a utvrdí hranice, které čeští účastníci kladou mezi ně a „blbé Američany“, pro které je program 

určen. Izrael se v tomto rozdělení stává spojencem. Tato zdánlivě nepodstatná interakce zároveň 

naznačuje, jak důležité je, že památník holokaustu se nachází právě v Izraeli. 
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4.4.10 Výhled na Jeruzalém 

Za celou dobu prohlídky muzea se průvodci o státu Izrael nezmíní. Nenavštíví ani poslední části 

expozice věnované imigraci do Izraele a ustavení státu Izrael. Izrael ale nicméně stále stojí na 

pozadí návštěvy památníku. Oddělení profánního a posvátného, které hranice komplexu muzea 

naznačují, totiž není tak nepropustné, a je dokonce jednou z narativních strategií jeho architektury. 

Když Lenka [2008] mluví o síle zážitku a vysvětluje, proč není porovnatelný s jinými muzei, říká:  

„Já jsem to neposlouchala, ale zapůsobí to na tebe, i kdybys nechtěl. Působí to tím 

rozsahem, tou atmosférou. Všichni jsou tam tak nějak naladěni stejně. Působí to 

silnějc, než co jsem kdy viděla. Už jen jak jdeš ven. Ten mrak a najednou...“  

Po třech hodinách strávených ve zšeřelém památníku je na konci betonové chodby čeká překvapivé 

vyústění. Průvodce již nic neříká. Trojúhelník chodby se rozevře a z tísnivých podzemních prostor, 

které vyprávěly příběhy smrti a obětí, se vynoří scénický pohled na Jeruzalém. Zelené 

jeruzalémské kopce a okrově zabarvenou architekturu ozařuje ostré polední slunce na pozadí 

blankytně modré oblohy. Průvodce se zeptá, zda si každý ještě pamatuje jméno dítěte z Památníku 

dětí. Všichni přitakávají.  

Muzeum, státem sponzorované připomínání, zároveň nese obdobné poselství jako program Taglit-

Birthright a holokaust interpretuje v rámci sionistického narativu. Přestože sionistický „narativ 

vykoupení“ není nikdy explicitně vysloven, tento příběh vypráví fascinující architektura muzea. 

Úchvatný výhled na současný Jeruzalém mluví sám za sebe. Působí na jiné než intelektuální 

rovině. Výhled zdánlivě není součástí muzea, nejde o nic, co bylo dovezeno, aby reprezentovalo a 

evokovalo minulost. Je to žitá realita, která existuje nyní a teď. Při pohledu na zelené kopce, 

okrovou architekturu, žijící město, se neodvratně vkrádá údiv nad tím, jak bylo možné po takovém 

utrpení vybudovat to, co se před nimi rozprostírá. Narativní linka mezi státem Izrael a holokaustem 

byla utvořena pomocí rituálu performovaného instalací a architekturou muzea na rovině prožitku 

a, minimálně dočasně, proměnila pocity přináležení k židovskému kolektivu účastníků.  

Muzeum vynětím artefaktů připomínajících rodinnou i kolektivní historii z jejich původního 

kontextu válečné Evropy a vložením do nového kontextu, kontextu současného Izraele, utváří nové 

spojení mezi vyprávěním rodinné minulosti ve světle tragédie židovstva. Účastníci jsou sice stále 

potomky konkrétních přeživších, kteří žijí v bezpečném světě, ve kterém antisemitismus 

neohrožuje jejich individuální životy. Rituální událost návštěvy muzea Jad Vašem jim ale dává 
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možnost rituálně znovu prožít minulá traumata jako součást kolektivu minulých generací, nejen 

svých prarodičů, ve společnosti současného kolektivu vrstevníků sdílejících obdobné zkušenosti. 

Protože již nejde pouze o vzpomínání, ale rituální znovuprožívání pomocí instalace muzea, které 

působí na všechny jejich smysly, je tento vzkaz extrémně přesvědčivý. Návštěva muzea utváří 

novou sadu tělesných vzpomínek. Minulost se stává současností a vzorem pro budoucnost. 

Z účastníků se stávají nositelé kolektivního dědictví utrpení. To, co se nepodařilo na vrcholku 

pevnosti Masada v druhé kapitole – utvořit tělesný zážitek, se díky působivé instalaci muzea i 

prožité historii účastníků vyrůstání v rodinách přeživších podařilo. Jejich habity zcela 

neproblematicky splynuly s obsahem, který díky vážnosti tématu i osobnímu spojení není 

považována za plytký turistický zážitek, i formou prezentace minulosti pomocí autority vědecké 

instituce muzea. V tomto prožitku se vzpomínání, jehož centrem byla doposud rodina, či místa 

komemorace holokaustu v Evropě, pro kterou je holokaust spíše mrtvou minulostí, stalo součástí 

státem sponzorované paměti sionistického hnutí a jeho rituálu. Díky sionistickému rituálu je 

holokaust neustále zpřítomňovaný pomocí komemorativních praktik procházejících všemi 

segmenty izraelské společnosti, počínaje školní výukou, armádou a konče státními svátky, jako je 

Den šoa. Rámce paměti a vzpomínání na holokaust se rozšiřují. Utváří se transnacionální a 

transhistorické společenství paměti a společné solidarity. Kelner (2010) tvrdí, že program Taglit-

Birthright je politickou socializací do izraelského národního narativu. Izraelský narativ má ale více 

civilních náboženství, jak poukazuje Liebman a Don-Yihya (1983). Každé z nich klade důraz na 

odlišné mýty, systémy věr a rituálů, které paralelně fungují v sionistickém narativu. Každé z nich 

odpovídalo odlišným stádiím vývoje sionistického narativu. Mezi tyto centrální mýty, jejichž 

důležitost se lišila v závislosti na stádiu vývoje izraelského civilního náboženství, řadí Liebman a 

Don-Yihya (1983) mýtus o Tel-Chai, mýtus o Trumpledorovi, mýtus o Masadě a holokaust. Jak 

ukázala druhá empirická kapitola, sionismus ve své sekulární podobě mýtu o Masadě neumožní 

účastníkům představit si samy sebe jako součást transnacionálního židovského společenství. 

Návštěva muzea Jad Vašem, spíše než že by rozšířila představu prostoru společné přináležitosti o 

sionistický narativ per se, jej rozšířila o sionistický narativ holokaustu, ve kterém holokaust 

vystupuje jako legitimizace státu Izrael. Cítit přináležitost s Izraelem je stále složitější v době, kdy 

nacionalismy a jejich mýty, alespoň v Evropě a v určitých společenských vrstvách, zejména pak v 

globálních elitách (Fligstein 2008), ztrácí svou přesvědčivost, neboť národní státy jsou oslabovány 

globálními vlivy. Podporovat izraelský nacionalismus, jenž je v současnosti podroben 
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mezinárodní kritice, je ještě náročnější. Pociťovat solidaritu s Izraelem jako strážcem odkazu 

holokaustu, zárukou přežití ohroženého národa a jeho pokračování v současnosti je zdánlivě 

neproblematické. Není to totiž právě holokaust, kolektivní trauma, který i Západ postavil do centra 

svého negativního náboženství, jež je nedotknutelné a je často považováno za nesrovnatelné 

s čímkoliv jiným? Společný prožitek vzpomínání na holokaust, na jedné straně univerzální 

posvátnou hodnotu, ze které jak Západ, tak Izrael učinil své náboženství (M. Goldberg 1995), na 

straně druhé cosi osobního, v Izraeli utváří transnacionální a transhistorické společenství paměti, 

které spojuje s minulostí rodiny, židovstva i státu Izrael, i se současností diasporní komunity 

v České republice i státu Izrael.  

Ticho, které nikdo z účastníků, jinak hlučných a veselých, cestou z památníku zpět na plazu 

neporuší, svědčí o síle zážitku. Vojáci přinesou z autobusu krabici s bagetami, které účastníkům 

rozdají, aby se posilnili, než se skupina vydá k dalšímu bodu dnešního programu – vojenskému 

hřbitovu na Herzlově hoře nad památníkem Jad Vašem. Účastníci potichu ukusují bagety, každý 

z nich jako by byl pohroužen do vlastních myšlenek.  
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4.5 Herzlova hora – interkorporalita a obraz Druhého 

v transnacionálním prostoru 

22. dubna roku 2003, přesně uprostřed období mezi Dnem šoa a Dnem nezávislosti, byla poprvé 

otevřena stezka s názvem „Cesta vzkříšení“, vedoucí z památníku Jad Vašem na Hoře vzpomínání 

k vojenskému hřbitovu na Herzlově hoře. Od roku 1949 se zde nachází největší vojenský hřbitov 

v Izraeli, který je mimo jiné i místem posledního spočinutí řady „otců zakladatelů“, jako je 

Theodor Herzl, a vůdčích osob izraelského politického života. Šlo o slavnostní událost 

organizovanou Ministerstvem obrany za účasti přeživších, vojáků, studentů středních škol, členů 

mládežnických sionistických hnutí (Feldman 2007, 1155).  

Účastníci pokračují po návštěvě Jad Vašem na vrcholek Herzlovy hory, stejně tak jako každým 

rokem památného dne stoupají z Jad Vašem na vrcholek členové sionistických mládežnických 

hnutí. Na rozdíl od ceremoniálních pochodů mládežnických hnutí ale nestoupají pěšky, na 

vrcholek je zaveze autobus. Hlavní branou vstoupí na hřbitov. Před nimi, ve stínu borovic, cedrů 

a olivovníků se nachází řady identických náhrobků se znakem Izraelských obranných sil, známých 

pod hebrejským akronymem Cahal (צה"ל). Šošana [2011], izraelská průvodkyně, obklopená 

izraelskými vrstevníky účastníků ve vojenských uniformách, ukáže na náhrobky a informuje o 

jejich počtu. Dramatickým tónem se zeptá: 

 „Co vás zaujalo na náhrobcích?“ 

 Kdosi ze skupiny odvětí: „Jsou zelené“.  

Ano, Šošana [2011] přitaká, je na nich zeleň.  

„Mají čísla,“ dodává jiný účastník. 

 Ano, říká Šošana [2011], na každém z nich je číslo. „Co dál?“  

„Všechny jsou stejné.“  

„Ano, přesně tak, všechny jsou stejné. Všechny hroby vypadají stejně. Všichni, kdo 

tu leží, položili život za Izrael. Povětšinou jim nebylo více než 25 let, některé z hrobů 

nesou čerstvá data. Nezáleží na tom, kým byli, ostřelovači, řadovými vojáky, zda 

zemřeli v bitvě, nebo za volantem zásobovacího auta. Všichni jsou si rovni, protože 

všichni dali život za Izrael, za nás, abychom tu mohli žít.“  

Izraelští vrstevníci v uniformách stojí u hrobů jako inkarnace zemřelých. Šošana [2011] se opět 

skloní k hrobu a vysvětlí, jak funguje zavlažovací systém. Přečte nápis. Nápisy na všech 
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náhrobcích mají stejnou formou, křestní jméno, příjmení, jména rodičů, datum narození, číslo 

přidělené armádou, znak izraelské armády, popis, kde a jak voják padl a tradiční tanceva ( תנצבה), 

zkratku hebrejského Tihje nafšo (nafšah) crura bi-cror ha-chajim – Buď jeho/její duše svázána ve 

svazku života.  

Zatímco v Jad Vašem si účastníci měli zapamatovat individuální jména jako výraz individuality 

obětí, zde, na vojenském hřbitově, Šošana [2011] klade důraz na čísla. Čísla, na rozdíl od jmen, 

jsou symbolem kolektivity. Zbavují individuální identity a z individua činí funkční součástku 

kolektivu. Ti, kteří leží pod čísly a jmény na Herzlově hoře, položili nejvyšší oběť národnímu 

kolektivu. Oběti položené na oltář národa byly vždy tím, co revitalizovalo národní étos, kohezi a 

posilovalo pocit sdíleného národního osudu a cíle (Marvin a Ingle 1999). Právě z válek a jejich 

obětí národní státy vzešly. Spojené státy se zrodily z války za nezávislost, francouzská republika 

z francouzské revoluce, národní státy Evropy v druhé polovině 19. století z válek za národní 

sebeurčení, po rozpadu koloniálního systému se nové státy rodily z válek za nezávislost. Oběti 

„krve“, jak je Marvin a Ingle (1999) nazývají, ale musí být neustále obnovovány. Války, které tyto 

oběti přináší, jsou proto nezbytné pro přežití národního společenství. Musí jít ale o takové války, 

které mají jasného nepřítele, jenž prezentuje nepopiratelné zlo a ohrožení, a jejichž cílem je přežití 

národního společenství. V Izraeli, státu, který se nachází ve stavu nekonečného konfliktu, se na 

rozdíl od klidných vod střední Evropy příležitostí k obnovování národního étosu nachází 

nespočetně.  

Od doby vzniku národních států na Západě ale uplynula často již více než dvě století a koncept 

národního státu byl podroben kritice pro svůj militarismus, partikularismus, netolerantní 

tribalismus a elitářství. Přestal být považován za záruku demokracie, sebeurčení a svobody. 

Globalizace posledních desetiletí navíc oslabila ekonomickou moc národního státu, ohrozila jej 

globálními hrozbami, jejichž řešení se z kompetence národních států vymyká. Globální migrace 

narušila jeho etnickou homogenitu, transnacionální instituce, jako je Evropská unie, Mezinárodní 

měnový fond, NATO začaly zasahovat do jeho pravomocí. Ať se již nacházíme v době 

postnacionalismu, ve které národní stát hraje druhotnou roli a národní identita je překonána 

novými identitami, jak tvrdí řada autorů (viz. např. Sassen 2003, Soysal 1994), či nikoliv, 

nacionalismus a národní identity stojí před řadou výzev, se kterými se musí vyrovnávat a které 

mění jeho podobu (Breen a O’Neill 2010). V západní Evropě i přes jistý vzestup 
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etnonacionalismu25 národní étos ztratil, alespoň u vyšších středních tříd, mnoho ze své přitažlivosti 

(Fligstein 2008). V době, kdy Evropa nezažila zásadní válečný konflikt více než půl století, věnce 

pokládané na hroby národních hrdinů přestávají vzbuzovat národní cítění a sebeobětování hrdinů 

je nahlíženo se skepsí (Guibernau 2004). Hranice mezi hrdinstvím zdravého patriotismu a 

fanatismem je totiž jen velmi křehká. Kulturní relativitu obětování života pro kolektiv prokazuje i 

aktuální zkušenost se sebevražednými atentáty. Oběti pro kolektiv navíc nepatří do repertoáru 

neoliberalismu, konzumerismu, individualizace, které podle Baumana (2004) vládnou dnešním 

světu. V České republice, která od druhé světové války stála stranou vážnějších ozbrojených 

konfliktů a sebeobraz národa je tvořen kolem historie oprese cizími mocnostmi, proti nimž jediná 

možnost odboje je pasivita či intelektuální boj, je navíc skepse k obětem položeným na oltář 

národního státu historicky zakořeněna (Holý 2001).  

Jak jsme viděli v předchozích kapitolách, účastníci si ze vzkazu, který program podává, selektivně 

vybírají ty části, se kterými nachází styčné plochy, jak co se týče obsahu, tak formy. Na Masadě 

se jejich imaginace ubírá směrem k nostalgickým vzpomínkám na kulturu evropského štetlu a 

oponuje jak kolektivistickému turistickému způsobu návštěvy místa, tak kolektivistickému vzkazu 

o hrdinech sionistického mýtu. V Jeruzalémě jsou okouzleni univerzálním magičnem náboženství, 

ke kterému se vztahují nikoliv na základě víry a kolektivního náboženského rituálu, ale na základě 

pouta společné krve a individuálních prožitků „magična“. V památníku Jad Vašem zpřítomňují a 

rituálně znovuprožívají ve společenství svých vrstevníků na pozadí státu Izrael svou vlastní 

partikulární rodinnou minulost. Přestože všechny tyto zážitky jsou rámovány mnohovrstevným 

sionistickým narativem, který je vkládá do transnacionálního kontextu a kolektivu, explicitní 

manifestace sionistického narativu v jeho sekulární podobě jsou považovány za „americké“, 

„exaltované“, příliš kolektivistické a nijak hluboce je na rovině vědomého zážitku nezasahují. 

Rezistenci vůči explicitním manifestacím sionistického narativu, kterou si jako odpor 

k jakémukoliv nacionalismu i kolektivismu přiváží ze svého kulturního zázemí, posiluje strach 

z propagandistické agendy programu. I přesto je ale sekulární sionistický narativ skrze 

performance individuálních aktérů a setkávání se s nimi, který program institucionalizoval 

v pojmu „mifgaš“, nakonec začleněn do jejich pojetí transnacionálního prostoru a utváří politické 

                                                 
25 V době, kdy jsem prováděla terénní výzkum (2007-2013) pro tuto disertační práci, ještě nedošlo k vyhrocení 

nacionalistických nálad v reakci na uprchlickou krizi.  
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transnacionální loajality. Jak se sekulární kolektivistický sionistický narativ podaří 

individualizovat skrze instituci mifgaš a jak se stává součástí transnacionálního prostoru programu, 

který účastníci spoluvytvářejí, bude předmětem této kapitoly.  

4.5.1 Národní tělo 

Šošana [2011] pokračuje v proslovu. Tentokrát se obrátí na vojáky v uniformách, vrstevníky 

účastníků, kteří ji obklopují. Ptá se jich na jejich armádní čísla. Bez sebemenšího zaváhání, s větší 

jistotou, než jsme obvykle schopni odříkat svá telefonní čísla, a naprostou samozřejmostí 

automaticky odříkávají šestimístná čísla. Čísla vytesaná na náhrobcích získávají konkrétní 

kontury.  

„Tak jsem si uvědomila, jak tam stáli a jen tak vysypali z rukávu ty čísla, že jsou 

vlastně ohrožený, že v tom žijou, že to není žádná sranda. Vlastně mi pak i došlo 

proč o tom Peresovi říkali, že byl slaboch, když nebyl v armádě,“ říká Eliška 

(2011/2012), která je svědkem obdobné scény na zimním programu roku 2011/12.  

Jakub [2011] dodává: 

 „Je to zvláštní, že jo, uvědomíš si, že to je prostě jiná zkušenost. Kdo zná tady 

v Čechách nějakýho vojáka? Ty nějakýho znáš? Já třeba znám jednoho, a to 4 

měsíce, ségra žádnýho. A tady jsou vlastně všichni.“ 

Automatismus, se kterým vrstevníci vyslovili svá vojenská čísla, potvrdil, že armáda není 

heroizovaný koncept, ale cosi co je součástí každodenní reality. Ohrožení není pouze hysterická 

rétorika průvodců. Zanedlouho mohou pod náhrobky s čísly ležet někteří z jejich vrstevníků. 

Z vojáků se staly oběti, stejně tak jako byli oběťmi Židé v Evropě během holokaustu. K tomu, aby 

toto spojení mezi oběťmi a vojáky bylo utvořeno, účastníci ani nemuseli pěšky vystoupat ke 

hřbitovu po „Cestě vzkříšení“ a rituálně performovat pohybem svých vlastních těl v prostoru 

spojení mezi obětmi holokaustu a obětmi položenými na oltář národního státu. Stezka totiž 

v prostoru symbolicky vyjadřuje změny, kterými prošel sionistický narativ od jomkipurské války. 

V této interpretaci neexistuje rozdíl mezi vojákem, který padl v bitvě, a obětí holokaustu, která 

byla zavražděna nacisty. Oba čelí nebezpečí vyhlazení, a proto i voják je v rámci dominantního 

diskurzu nevinnou obětí bojující o přežití (Feldman 2007, 1160-61, Zerubavel 1995, Segev 2014).  

Aby Šošana [2011] ještě více přiblížila, co oběti kolektivu obnáší, vyzve vojáky, aby se podělili 

se svými zkušenostmi z armády. Shromáždí je na plošině kryté bílou plachtou, která chrání před 
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pražícím odpoledním sluncem. Účastníci se posadí do půlkruhu a naslouchají svým vrstevníkům 

v uniformách. Chlapci líčí situace osobního ohrožení. Guy [2011] vypráví o ostřelování, při kterém 

zemřel jeho kamarád. Tomer [2011], který je starší než ostatní a v armádě je zaměstnán, vypráví 

o akcích v Gaze, o infiltracích do palestinského území a nebezpečí, kterému musel čelit, Ohad 

[2011/12] na zimním programu vypráví o dilematech na checkpointech, kde každý může být 

teroristou a sebemenší chyba znamená ohrožení života. Děvčata vypráví příběhy o mrtvých 

kamarádech či kamarádech svých bratrů. Nevypráví konkrétní příběhy, nevystupují v nich jako 

aktivní aktéři čelící ohrožení. Jejich příběhy jsou příběhy ztráty. Popisují, jací jejich kamarádi byli 

a jak náhle a nečekaně byly jejich životy ukončeny. Oren [2011/12] na zimním programu svou řeč 

nemůže dokončit, neboť se rozpláče. Sára [2011], studentka hudební konzervatoře, pouští z malého 

laptopu, který si přinesla, píseň, kterou složila pro svého padlého kamaráda. Projevy působí jako 

by byly zcela nepřipravené, řečníci se zadrhávají, vracejí se k tématům, opakují se, jejich tváře 

odráží smutek, vážnost situace. Na účastníky silně zapůsobí. 

 „Pro mě to bylo vlastně dost silný, rozbrečí se, což je jasný, umírají jim tam 

kamarádi a zároveň to berou jako danost. Ze dne na den prostě nic, všechno se 

změní. Neuměla jsem si představit, jak bych to vnímala, kdybych byla v jejich kůži. 

Oni můžou umřít. Cokoliv se může stát. Já jsem se tam cítila bezpečně, ale oni 

nemůžou, protože jsou v tý armádě... Prostě mě to překvapilo, jakou daň musí platit 

za to, aby tam mohli žít,“ říká Ester [2011]. 

„ A je to jen dokreslení toho, co my tady nedokážeme pochopit, jako že někdo jde 

dobrovolně do armády, že chce, že se tam opravdu něco děje, že se tam bojuje, že 

to není jen přehlídka a otrava na dva roky. Zároveň to bylo hrozně emoční ty 

příběhy,“ dodává Veronika [2008].  

Bára [2011], jinak velmi skeptická k heroickým narativům programu, tvrdí, že výpovědi vojáků 

pro ni byly zlomem:  

„Až tam se zlomilo moje vnímání Izraelců. Že ty řeči nejsou planý, oni jsou opravdu 

schopný jít do boje a jsou o tom přesvědčený. Bylo to pro mě nepochopitelný, tady 

se to ale zlomilo.“  

Vojtěch [2011/12] tvrdí, že vystoupení vojáků v něm dokázalo překonat předsudky:  

„Říkal jsem si nejdřív, že jsou to fanatici, jít se nechat zabít. Oni to tam ale asi 

nemaj lehký, není to prostě úplný terno ta armáda. Dává jim to ale šanci se nějak 

ubránit.“  
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Performancemi sdílení příběhů se z čísel nestaly pouze individuální osoby, ale i individuální 

traumata. Odhalením traumat vojáci přestanou vystupovat jako „fanatici“. Svůj život nenasazují 

kvůli nadšení pro národní ideály, ale proto, že jde o životní nutnost a jiná volba neexistuje. 

Důkazem jejich hloubky jsou tělesné reakce vojáků. Tělo je nejen nositelem významů, ale je i 

nositelem nejpřesvědčivějším. Na rozdíl od projevů, proklamací a řečových diskurzů, zůstává tělo, 

jeho automatismy, reakce, projevy, emoce něčím, co náleží do oblasti přírody. Slovo příroda je 

odvozeno od slova přirozené. Co je přirozené, je vnímáno jako vlastní věci samotné, vyvěrající 

z jejích inherentních vlastností a jako takové dané a nezpochybnitelné (Bourdieu 2010). To platí 

zejména v době postmoderního pluralismu, kdy k jakémukoliv explicitně formulovanému narativu 

existuje celá řada soupeřících narativů a performancí (Alexander 2011). Hluboce prožívané trauma 

stejně tak jako v památníků Jad Vašem dodalo národním narativům hloubku a přesvědčivost, 

naturalizovalo jej. Tentokrát však nešlo o trauma jejich vlastních rodin, jehož následky mohli 

účastníci sledovat i na svých vlastních tělech a emocích, ale o traumata Druhého, jejich izraelských 

vrstevníků. 

Podařilo se tak překonat negativní stereotypy o armádě. Vojáci jsou totiž na jednu stranu pro svou 

ochotu obětovat se celku mučedníky národa. Výběr kandidátů na vedoucí pozice v armádě podléhá 

velmi přísným pravidlům, vojáci prochází těžkým výcvikem a podléhají striktní disciplíně, neboť 

mají právo zabíjet v zájmu státu, který reprezentují. Na stranu druhou, a to zejména díky velmi 

ambivaletním výsledkům i nejasnému morálnímu opodstatnění válek z posledních let, spojení 

vojáků se smrtí, ochotou nechat se zabít a ochotou zabíjet, jsou vojáci nositeli negativních 

stereotypů. „Zelené mozky“, „vraždící mašiny“ neschopné vlastního úsudku a toužící po autoritě 

jsou stereotypy, které jsou druhou stranou mince, jež obraz vojáka utváří (Marvin a Ingle 1999).  

Jak říkal Jakub [2011], až program Taglit-Birthright jej uvedl v opravdový kontakt s vojáky. 

Vojáci, které potkává, ale nejsou ani „mašiny“, ani „vymyté mozky“, jsou to jeho vrstevníci, kteří 

mají obdobné touhy, životní aspirace, způsob zábavy jako on. Touží po životě, ne po smrti, nejsou 

násilníci ani tupci, vypráví o nasazení vlastních životů pro své kamarády, ne abstraktní entitu 

národního státu, ideál. Jsou zároveň vojáky, hrdiny, ale i civilisty, obětmi. Střídání a splývání 

těchto dvou rolí smazává stigma obrazu armády. Obrana, kontrolované násilí není cosi řízeného 

shora, ale jde o vůli řadových občanů bránit sebe sama a své blízké. Na účastníky se tak zároveň 

podařilo přenést „siege mentality“. Jde o hluboce v izraelské mentalitě, étosu a sionistické 
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ideologii zakořeněnou víru, že okolní svět a priori zaujímá k Izraeli nepřátelské postoje (Bar-Tal 

a Antebi 1992). Tato víra, ať je již jakkoliv opodstatněná, či nikoliv, se pro účastníky stala 

objektivní realitou.  

Večer, když již bylo po veškerém organizovaném programu a konečně byl čas a prostor na volnou 

zábavu, si skupinka účastníků najde v jedné z uliček Jeruzaléma příjemný bar se zahrádkou. Sedí 

venku, světlo z pouličních lamp se odráží o staletími užívání vyleštěné bílé kameny, kterými je 

Jeruzalém dlážděn. Po několika třetinkách piva Goldstar, jehož logo je na stolcích i táccích a 

zavřených slunečnících, se řeč stočí na dnešní zážitek a zpívání izraelské hymny, kterou byla 

ukončena performance na Herzlově hoře. U stolečku sedí Zoltán [2011] a Szofi [2011] 

z Maďarska, Mina [2011] a Vera [2011] ze Srbska, Elena [2011] z Bulharska, Jakub [2011], Ester 

[2011], Bára [2011] a já z Čech, Alon [2011], Uri [2011], Guy [2011] a Sára [2011] z Izraele. Baví 

se o národních hymnách států, ze kterých pocházejí. Alon [2011] objednává pro všechny panáka 

Jägermeistera. Nakonec každá skupina podle národností zpívá svou hymnu. Zpěv je zoufale 

falešný. Záchvaty smíchu neumožní Zoltánovi [2011] a Szofi [2011] dokončit první sloku. Česká 

skupina naopak přidá ještě slovenskou hymnu. „Je taková temperamentnější a líp se zpívá 

v hospodě,“ vykřikuje Ester [2011]. Když přijde čas na izraelskou hymnu, Guy [2011], Uri [2011], 

Alon [2011] i Sára [2011] odmítají zpívat. Obdobný zážitek si odnáší účastníci jiného zájezdu. Po 

večerní aktivitě, jejíž součástí byla i soutěž, kdo se nejrychleji navlékne do vojenské výzbroje, si 

Alena [2007] chtěla vypůjčit uniformu izraelského vojáka, aby se v ní mohla vyfotografovat. 

Odpověď byla zcela jasná, rozhodně ne. Humor je mimo jiné nástrojem sociální soudržnosti. Smát 

se s někým znamená sdílet jeho pohled na svět (Carty a Musharbash 2008). Ten Izraelci 

s diasporními účastníky nesdílí. I přes tuto bariéru ale účastníci plně respektují úctu svých 

vrstevníků k národním symbolům a nezesměšňují ji tak, jak často parodují své průvodce. Rozdíly 

komentují s pochopením.  

„To mi to potvrdilo, že jsou patrioti. To je pro ně moc důstojná píseň. Ne že bych 

se jim smála, já to chápu,“ komentuje Bára [2011] neochotu vrstevníků zpívat 

izraelskou hymnu v neformálním kontextu.  

Stejně tak Honza [2007] se vyjadřuje k neochotě vojáka půjčit uniformu: 

 „Tak to je přece jasný, to je asi jako kdybys dělal z Čech atrakci a někdo by se chtěl 

fotit v tvým oblečení. Půjčila bys mu to?“  
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Pro některé z nich je dokonce patriotismus izraelských vojáků čímsi, cosi co není pouze 

respektováno, ale obdivováno.  

„Já jsem člověk loajální a rád bych cítil hrdost na nás jako zemi, ale to zas tak 

nejde. To se mi na České republice nelíbí, protože když naši vojáci jdou někam 

bojovat, tak člověk slýchá pouze vlnu odporu. A když padnou, tak jsou spíš na ně 

slýchány nadávky, proč tam chodili. Kdežto v Izraeli to člověk nevidí, tam naopak. 

Tam jsou hrdinové… takže pak ta armáda má smysl,“ říká Milan [2011]. 

Již znají důvody, proč jsou armáda a národní symboly tak důležité pro jejich vrstevníky, a tyto 

důvody uznávají. Ví, že jejich vrstevníci nehrají své role tak jako průvodci. Ohrožení, nutnost se 

bránit, služba v armádě, trauma, to vše je součástí jejich životů, těl, přesvědčení, názorů, celých 

osobností, jejichž prezentace se nijak neliší ve formálních či neformálních kontextech. Nejde o 

sebeprezentaci, masku, účelové divadlo zinscenované pro potřeby programu.  

4.5.2 Mifgašim 

Během ceremonií na Herzlově hoře, večerní aktivity i večeru v baru Jeruzalémě byl naplněn cíl 

jedné z centrálních komponent programu tzv. „mifgašim“. Jde o hebrejský plurál slova mifgaš – 

setkání. Podle jednoho z programových dokumentů programu jde o „několikadenní (pěti až 

desetidenní) setkávání mezi mladými Izraelci a jejich zahraničními vrstevníky... Cílem mifgašim je 

autentická a symetrická interakce, při níž obě strany mají příležitost poznat odlišné perspektivy a 

současně nacházet společné hodnoty a ideje…. Pro zahraniční účastníky jde o příležitost pochopit 

život v Izraeli tak, jak jej zažívají jejich izraelští vrstevníci.“26 Mifgašim byly součástí 

sionistického vzdělávání od 50. let. Až v 80. letech ale začala být tato instituce systematicky 

rozvíjena. V 90. letech nadace Charlese a Andrey Bronfmanových, která stála i u zrodu programu 

Taglit-Birtright, společně s Oddělením židovského a sionistického vzdělávání Židovské agentury 

založila „Mifgashim Center“, jehož cílem bylo utvářet programy zaměřené na setkávání mladých 

Židů z diaspory a Izraelců (Saxe a Chazan 2008, 73). Důraz, který je kladen na mifgašim, pramení 

„ze snahy překonat strukturální bariéry, které turismus klade mezi turisty jako cestující subjekty a 

místní jako objekty turismu“ (Kelner 2010, 135). Mifgašim mají zabránit objektifikaci, 

stereotypizaci a exotizaci Izraele. Mají odhalit „pravý Izrael“, který se nachází za hranicemi 

                                                 
26 Educational Platform: Standards and Requirements 2012, dostupné na 

http://www.birthrightisrael.com/TaglitBirthrightIsraelStory/Documents/Educational-Platform.pdf 
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turistické zkušenosti. Tím, že Izraelce usadí do autobusu s účastníky, program vloží Izrael do 

„turistické bubliny“, a tak ji prolomí. To se v očích účastníků opravdu podaří. 

 „Co bylo lepší než poslouchat informace, bylo spíš mluvit s těma vojákama, kdy 

jsme to mohli dostat od nich, přímo na místě. Řekli nám, jak to vnímají. Vždycky se 

člověk nejvíce naučí z lidí, než když si to čte. Vlastně to bylo nejhodnotnější, bejt 

s těma vojákama,“ říká Petr [2008]. 

Díky vojákům se účastníci přibližují cestování, které je v souladu s jejich ideálem „existenciálního 

turisty“, pro něhož je nejdůležitějším elementem cesty utvářející zážitek setkávání se s místními 

obyvateli a jejich způsobem života (E. Cohen 1972). Individuální a zejména neformální interakce 

s izraelskými vrstevníky prolamují v očích účastníků strukturovanost a choreografii programu, 

který je má „indoktrinovat“. Současně ale potvrzují narativ Izraele jako oběti, který se musí bránit 

neustálému ohrožení. Otázkou tak zůstává, zda nedošlo pouze k nahrazení stereotypů turistických 

stereotypním viděním, které stojí v jádru programu.  

Postoj izraelských vrstevníků, kteří doprovází program, samozřejmě není reprezentativní pro celou 

izraelskou společnost. Nic na tom nemění fakt, že dle programových dokumentů je jedním z cílů 

mifgašim „umožnit účastníkům zažít rozmanitost postojů tak, jak jsou reflektovány jejich 

vrstevníky“. Spektrum názorů a postojů k národním symbolům je v izraelské společnosti mnohem 

širší. „Armáda, která bývala ztělesněním starého kolektivistického étosu, jehož součástí byla 

ochota obětovat se veřejnému dobru, voják jako pokračovatel ideálů osadníka jišuvu a služba 

v armádě jako příklad občanských ctností a dobrého občanství, to vše je nyní 

zpochybňováno řadou protichůdných symbolů a hodnot. Vzorem mladých Izraelců je nyní 

podnikatel v high-tech průmyslu, právník, či mediální celebrita,“ píše o proměně přístupu 

k armádě v Izraeli Yoram Peri (2001, 109). Mladé lidi, kteří armádní zkušenost nemají, ať již 

z jakéhokoliv důvodu, účastníci programu Taglit-Birthright nepotkají. Ti, kteří Taglit-Birthright 

provází, mají navíc velmi specifickou zkušenost. Účastnit se programu je příležitostí, jak opustit 

základnu na 5 až 10 dní. Vojáky je účast vnímána jako odměna a kandidáti jsou pečlivě vybíráni. 

Podle výzkumu Maurice & Marylin Cohen Center for Jewish Studies (Sasson, a další 2008, 9) 

většina z izraelských vrstevníků na amerických programech byla sekulární (67%) a jejich rodiny 

byly převážně evropského původu. Patří tedy povětšinou k aškenázské elitě, která má v Izraeli, 

kde se sociální a etnické hranice často překrývají, dominantní postavení (Semyonov a Lewin-

Epstein 2004). I na programech, kterých jsem se zúčastnila já, byly poměry obdobné (na prvním 
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bylo z 8 vojáků 7 z rodin původně evropského původu, na druhém 6 z 8, 1 izraelská vrstevnice 

byla etiopského původu, 1 z izraelských vrstevníků byl z otcovy strany jemenského původu, na 

posledním byli všichni vrstevníci z rodin původně evropského či severoamerického původu). 

Izraelští vrstevníci musí před programem absolvovat školení. Během programu se účastní evaluací 

s průvodci a sociálními koordinátory. Na programu, kterého jsem se nezúčastnila, došlo podle 

výpovědí účastníků dokonce k vyloučení jednoho z izraelských vrstevníků, neboť znevažoval 

svou službu v armádě. Šlo o potomka imigrantů z bývalého Sovětského svazu, který přišel do 

Izraele ve svých deseti letech. Se svými vrstevníky z Evropy se izraelští vojáci navíc setkávají ve 

velmi specifickém stádiu života. Izraelští vrstevníci jsou na konci své vojenské služby, během 

které je po dva roky v případě dívek či po tři roky v případě chlapců, formovala instituce armády. 

Nemalou roli samozřejmě hraje i fakt, že vzájemné interakce probíhají ve strukturovaném prostředí 

programu, na pozadí itineráře, který přehrává národní narativ. Podle již citované studie Maurice 

& Marylin Cohen Center for Jewish Studies (Sasson, a další 2008), program ovlivňuje i samotné 

izraelské vrstevníky. Tváří tvář prezentaci své vlastní kultury cítí hrdost na svou zemi. „Tourist 

gaze“ je totiž vzájemná (Maoz 2005). Stejně tak jako vnímají turisté místní prizmatem stereotypů, 

i místní vnímají turisty pomocí stereotypních obrazů, které Maoz nazývá „local gaze“. Tyto obrazy 

zahrnují i představy o tom, jaká jsou očekávání turisty o místních, kterým sebeobraz často 

přizpůsobují. „Local gaze“ stejně tak jako „tourist gaze“ se tak vzájemně formují, utváří „mutual 

gaze“ a vzájemně formují realitu toho druhého. 

Někteří z účastníků jsou si nicméně této mnohem bohatší a strukturovanější reality plně vědomi.  

„Hele, já jsem třeba s těma vojákama, já mám totiž takový… Já jsem totiž dělala už 

předtím nějakou brigádu na Jednom světě a koukala jsem tam…, to byla super 

brigáda, já jsem prostě koukala na všechny filmy a kontrolovala jsem titulky a 

pamatuju se, že jsem se koukala na ten nějakej film, kterej mě hrozně zasáhl, hrozně 

se mi líbil, a to bylo o ženskejch – vojačkách – myslím, že se to jmenuje To See If 

I’m Smiling. Viděla jsi to? To je totiž úplně boží film, jako, fakt jako mě to hrozně…, 

a to je právě to trauma těch holek z vojny, prostě jo. Ale opravdu o tom, jak oni 

právě povídají o tom, jak si uvědomily až jako ex post, jak se chovaly, jak vlastně 

bojovaly za něco, čemu nevěřily, takže zase jako by já jsem k tomu měla takovej 

přístup spíš jako… , takže mě to nějak jako nedojalo, abych pravdu řekla. Ten film 

je super teda,“ říká Lucie [2007]. 
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4.5.3 Sexy voják 

Když vojáci stojí v uniformách na vrcholku Herzlovy hory a vypráví o svých dobrodružstvích 

v armádě, jejich těla vzbuzují ještě jeden typ asociací, který zdánlivě nesouvisí s vážností vzkazu, 

který se rituály na Herzlově hoře snaží předat.  

„Ty Izraelci prostě mají něco do sebe. Nevím, zní to asi blbě, ale jak jsou namakaný 

z tý armády a jako jsou takový jako drsný, tak je to vlastně sexy. A pak když je navíc 

vidíš v těch uniformách... “ vypráví Magda [2007]. 

Sexuální fantazie jsou často hybným motorem turismu (Urry, Larsen a Jonas 2011, 68). Vzdálené 

země jsou považovány za místa, „kde je vše možné“, povolené a kde jsou mravy uvolněnější. Není 

to jen proto, že turista, či cizinec je vyjmut ze sociálních vazeb své kultury, ale i díky 

orientalistickým představám o Druhém (Said 2011). Exotický Druhý, kterého turista hledá, je často 

spojován s bezprostředností, bezprostřednost pak se sexuální uvolněností, a to zejména v zemích 

zalitých sluncem. Tropické ráje jsou v západní představivosti často dějištěm romantických 

dobrodružství (Costa 2011). Vedle divokých večerních party, jsou právě romantická 

dobrodružství, obrazem, který koluje o programech Taglit-Birthright. Jde zároveň o jedno z jeho 

lákadel, alespoň v deklaracích účastníků27. Sexuální přitažlivosti a páry, které se během programu 

vytváří, jsou častým předmětem hovorů, škádlení a následně, po návratu, toho, co Bruner nazývá 

„post-tour narratives“ (Bruner 2005). Reflektuje je i Ben, jeden z pražských organizátorů:  

„Já si myslím, že tohle všechno, myslím tím přiřazovat vojáky ke každému výletu, je 

chyba. Jen to utváří atmosféru, kdy v podstatě nejde o nic jiného než o sex a na 

ničem jiném nezáleží. Na takových výletech plných mladistvých je to pochopitelně 

normální, ale tady je to předimenzovaný. Každá holka chce prostě urvat toho svýho 

vojáka, což se může stát pro ostatní chlapce zklamáním. A tohle si myslím, že je 

škoda. A přitom se tam vytvořily i páry, ne s Izraelcema, ale mezi účastníkama, který 

jsou pořád spolu. Já myslím opravdové vztahy, dlouhodobější, ne jen tyhle 

prázdninové zálety.“ 

Ben podobně jako Kelner (2010, 137-140) ve své etnografii amerických skupin poukazuje na dva 

aspekty těchto „vysoce sexualizovaných setkání“. Za prvé jde o silně heteronormativní interakční 

pole, které určuje vztahy mezi ženami z diaspory a izraelskými muži. Za druhé sexualizace brání 

dosažení pravého cíle programu, kterým je pro Kelnera poznat Izrael, pro Bena upevnit diasporní 

                                                 
27 Na internetu lze nalézt celou řadu rad a „vtipných“ manuálů vytvořených americkými účastníky o této stránce 

programu, jako i článků vyvracejících tezi, že Taglit-Birthright je pouze o sexu, které ale svědčí o tom samém. viz. 

např. http://jewlicious.com/2011/02/the-unofficial-guide-to-sex-on-birthright-israel/.  

http://jewlicious.com/2011/02/the-unofficial-guide-to-sex-on-birthright-israel/
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komunitu. Hlavní překážkou je podle Kelnera, tak jak u všech druhů romantického či sexuálního 

turismu, objektifikace Druhého. Tato stereotypizace ale opět probíhá na pozadí velmi specifické 

sady představ.  

Uniformy, pokud náleží skupině, které je připisována prestiž, jsou symbolem heterosexuality, 

maskulinity, profesionalismu, autority, fyzické zdatnosti a mají silný erotický potenciál. 

Uniformy, které na sobě mají vojáci na programu Taglit-Birthright, se staly součástí performance 

národního narativu, který dodává legitimitu i prestiž. Národy jsou dle Julie Mostov (2002) 

reprezentovány jistými maskulinatimi a feminitami. Národ jako společenství společného původu 

a Andersonova „imagined community“ (1983) je představován jako „metaforické příbuzenství“. 

Jinými slovy, národy jsou „rodiny ve velkém“ (Golden 2003, 85). Tyto maskulinní a femininní 

reprezentace národa, jak ilustruje Julie Mostov (2002) na příkladu bývalé Jugoslávie, mohou být 

sexualizovány a využity k mobilizaci národa a prosazování jisté národní politiky. Vysoce senzuální 

obrazy národa jako ženy nejen apelují na tradiční maskulinní roli muže dobyvatele a ochránce, ale 

vytváří z národa objekt erotické touhy a sexualizují ho. V Izraeli se podle Adi Kunstman (2008) 

stal synekdochou a reprezentací národa voják Cahalu, Izraelských obranných sil. Rozvíjí tak 

feministické analýzy zrodu hrdiny národního mýtu Niri Yuval-Davis (1980). Sionismus jako 

odpověď na neustálou hrozbu vyhubení, představovanou antisemitismem, po založení izraelského 

státu antisionismem, učinil svými centrálními hodnotami fyzickou sílu, hrdinství a odhodlanost 

nasadit svůj život v boji. Přestože vojenská služba je povinná pro muže i ženy, až do roku 2000 

bylo ženám zakázáno zastávat bojové pozice (Klein 2002). Heroismus se tudíž stal výlučnou 

doménou mužů a zakládajícím prvkem jejich maskulinity. „Silný vztah mezi maskulinitou, 

militarismem a židovským nacionalismem“ (Mayer 2002, 283, Almog 2000, Yuval-Davis 1980) 

dal vzniknout tomuto symbolu a nabil jej silnými erotickými konotacemi (Mostov 2002). 

Vojáci se během performance na vojenském hřbitově tohoto kulturního skriptu drží. Přestože 

ukazují svou lidskou tvář popisem ztrát, traumat, a ztělesňují tak i izraelský narativ oběti, jsou to 

vždy chlapci, kteří vypráví o dobrodružstvích, situacích, kdy byli v ohrožení a kdy demonstrovali 

svou mužnou sílu. Vyhýbají se emocionálním projevům a tyto situace líčí s klidem válečných 

hrdinů. Dívky líčí traumata z neustálého ohrožení skrze ztrátu svých bratrů a kamarádů, nikoliv 

jako aktéři nebezpečných situací. Často, tak jako Oren [2011/12] uroní slzu či se rozpláčou. Nejsou 

to tedy pouze traumata a emoce vojáků, které naturalizují sionistický narativ, činí z něj 
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nevyvratitelný fakt, je to sexuální „gaze“ upřená na mužské tělo jako nositele národního narativu. 

Národ, který toto tělo utváří, je erotizován a může získat na atraktivitě, mobilizovat transnacionální 

politické loajality. Národní narativ, který tělo vojáka ztělesňuje, je naopak skrze sexuální 

přitažlivost částečně depolitizován28. 

4.5.4 Maskulinní Izrael, femininní diaspora 

Přestože pro účastníky jsou právě vystoupení vrstevníků na Herzlově hoře největším a 

nejpřesvědčivějším zážitkem odpoledne, z hlediska programu jsou neméně důležité výklady 

průvodců u hrobů národních hrdinů pohřbených na hřbitově po boku řadových vojáků. Současné 

i budoucí hrdiny, vrstevníky, potencionálně i účastníky programu, mají zařadit do chodu národní 

historie.  

Šošana [2011] se zastaví u hrobu Jonatana Netanjahua a začne vyprávět příběh operace Entebbe. 

Lidová fronta za osvobození Palestiny a německé revoluční buňky unesly letadlo Air France. Za 

rukojmí si vzali pouze izraelské a židovské pasažéry. Šošana [2011] se zastaví, podívá se směrem 

k Jad Vašem.  

„Právě jsme byli v muzeu holokaustu, muzeu Jad Vašem. A v roce 1976 třicet pět 

let po holokaustu se opět svět dělí na Židy a ne-Židy.“  

Izraelská armáda se proto rozhodla zasáhnout. Díky operaci Entebbe vedené Jonatanem 

Netanjahuem, bratrem současného premiéra, byli rukojmí osvobozeni. Šošana [2011] se obrací na 

skupinku. 

 „Co si myslíte, pomohla by vám izraelská armáda, kdybyste byli v ohrožení, 

kdekoliv na světě, v České republice, v Maďarsku, v Bulharsku?“ 

„Ne“, zazní odpověď kohosi z účastníků. 

 „To není přece možné, to je narušení suverenity státu,“ říká Jakub [2011].  

„A kdyby to bylo možné?“ zeptá se Šošana [2011].  

„Izrael by neměl dost zdrojů. Není to logické napadnout jinou zemi,“ trvá na svém 

Jakub [2011]. Šošana [2011] dále trvá na svém a opakuje, že Izrael by přišel a 

zachránil by Židy, kteří se kdekoliv na světě nachází v ohrožení.  

                                                 
28 Podrobněji otázku sexualizace izraelského národa na programech Taglit-Birtright zpracovávám ve článku Co je na 

sionismu sexy? Gender, diasporní programy pro židovskou mládež a jejich dopady na migraci (2012/13). 
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„Všichni, kdo tady stojíme,“ a ukazuje na mladé Izraelce, kteří skupinu provázejí, 

“všichni: Guy, Tomer, Uri by bojovali za vaši záchranu. Nebrání totiž pouze Židy, 

Drúzy a všechny obyvatele Izraele, ale všechny Židy.“  

Ester [2011] se hlasitě zasměje.  

Zatímco v památníku Jad Vašem se holokaust stal součástí historického sionistického narativu, 

nyní Izrael nevystupuje jako vyústění holokaustu, ale jako obrana proti holokaustu budoucímu. 

Obraz silného Izraele, který brání slabou diasporu, nicméně budí spíše podiv nad naivitou 

izraelských průvodců. Jde o klasický sionistický narativ, ve kterém byla diaspora feminizována, 

Izrael naopak získává maskulinní vlastnosti. Své vyjádření nachází i v „jediaat ha’arec“, jež se 

měla stát fyzickou transformací slabého bledého Žida diaspory, shrbeného poddáním se útlaku i 

studiem posvátných textů judaismu, v silného vzpřímeného opáleného sabru zoceleného bojem a 

životem v blízkovýchodní klimatu. Tento narativ zcela ignoruje realitu posledních několika 

desítek let. Židé v největším centru diaspory, ve Spojených státech, se cítí bezpečněji v diaspoře 

než v Izraeli (Aviv a Shneer 2005). Platí to ale i pro mnohé státy Evropy – snad s výjimkou Francie 

a Maďarska – Českou republiku nevyjímaje. Avšak i evropské země, které v posledních letech 

zaznamenaly nárůst antisemitských útoků, nejsou neustále ohrožovány sebevražednými atentáty 

tak jako Izrael, nenachází se v oblasti výbušného Blízkého východu, kde je celá populace 

povinována sloužit v armádě. Stav ohrožení, ve kterém se Izrael nachází, navíc akcentuje narativ 

národního hrdiny oběti. Jak se ale může stát, který se nachází v takovém ohrožení, že pro svou 

vlastní bezpečnost musí obětovat životy svých občanů, stát ochráncem druhých? Tento narativ, 

který činí dichotomii mezi silným Izraelem a slabou diasporou, nejen ignoruje soudobou realitu, 

kdy podle Caryn Aviv a Davida Shneera (2005) již neexistuje centrum židovské identity v Izraeli 

a jeho diaspora, ale účastníky z diaspory redukuje na bezmocné oběti, které čekají na pomocnou 

ruku Izraele. Tato rétorika irituje stejně tak, jako irituje neustálá péče průvodců a sociálních 

koordinátorů o to, zda mají dostatek tekutin na cestu, zda mají pokrývku hlavy, a nutnost podřídit 

se organizaci programu, která z účastníků činí „malé děti“. Oponovat tomuto patriarchálnímu 

ochranitelskému postoji znamená opět získat svou „agency“, individualitu a diasporní identitě 

ponechat její svébytnost, originalitu a kreativitu. 

Když se proto průvodci snaží přiblížit vztah diaspory a Izraele na příběhu „obyčejného hrdiny“ 

Michaela Levina, opět neuspějí. Americký mladík z židovské rodiny, kterému po materiální ani 

jiné stránce nic nechybí, přichází do Izraele, aby naplnil své židovství, bránil svůj stát. Krátce po 
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jeho nástupu do armády vypukne válka s Libanonem a Michael padne. Jako „lone soldier“, tedy 

voják, který nemá v Izraeli rodinu, je v Izraeli předmětem ještě většího uctívání než izraelský 

voják. Jeho oběť je otázkou zcela svobodné volby a vůle, ne povinnosti jako u národního 

příslušníka. Jakub [2011] příběh komentuje:  

„To mi jako nepřišlo, že bych se měl nějak excitovat tímhle.“  

Veronika [2008] doplňuje: „No to je vtipný, takhle přijít do Izraele a hned 

padnout.“  

Spíše než vyjádřením loajality a ultimátní oběti státu je osud Michaela Levina, který průvodci 

užívají jako model pro diasporu, považován za ironii osudu a setkává se s nepochopením. 

4.5.5 Izrael – váš domov 

Michael Levin nalezl podle průvodců v Izraeli svou domovinu. Otcem této „domoviny všech 

Židů“ byl Theodor Herzl, který je pohřben na vrcholku Herzlovy hory. Kolem ohromného černého 

kvádru s Herzlovým jménem vlají modrobílé izraelské vlajky. Jonatán [2011/12] začíná 

s výkladem a stejně tak jako Šošana [2011] na zájezdu minulého roku, klade neustále otázky, aby 

udržel pozornost. Herzl, asimilovaný maďarský Žid, se roku 1891 stal zahraničním 

korespondentem v Paříži německých, tehdy rakousko-uherských, novin Neue Freie Presse. 

 „Víte, kde se narodil? V Dohány ano, v Maďarsku. Byli jste tam? Nachází se tam 

jeho rodný dům,“ ptá se Jonatán [2011/12]. 

Během Herzlova působení v Paříži došlo k Dreyfusově aféře. Tato událost, kterou 

zprostředkovával rakousko-uherskému čtenářstvu, vedla ke zvratu v jeho náhledu na 

antisemitismus. Může-li v Paříži, ve státě, kde se zrodila francouzská revoluce se svými 

rovnostářskými republikánskými a demokratickými hodnotami, dojít k takovéto události, pro Židy 

asimilace přestává být řešením. Jediným řešením je založení židovského státu. Herzl, zdůrazňuje 

Jonatán [2011/12], nebyl první, kdo s touto myšlenkou přišel. Byl ale první, kdo ji proměnil v činy. 

Dokázal, že nejde o žádnou „hagada“, báchorku, legendu, ale realizovatelný cíl. Vše, co napsal ve 

své knize, která v německém originálu vyšla pod názvem Die Alteneuland, Staronová země, se za 

50 let splnilo. Dnes tu stojíme, v židovském státě, s hlavním městem Jeruzalémem, máme svou 

armádu, vše jako každý jiný národ a vše „jak Herzl prorokoval“. Herzl byl vizionářem židovského 

státu. Herzl ale nebyl jediný sionista. 
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 „Vaši dědečkové, babičky byli možná také sionisté, možná větší sionisté než Herzl,“ 

dodává Jonatán [2011/12].  

Šošana [2011] na jiném programu shrnuje poselství všech příběhů, které si ten den účastníci 

vyslechli, ještě přímočařeji. Jedině Herzl si byl vědom toho, že nestačí být přesvědčen sám, ale je 

třeba přesvědčit i ostatní. Smysl individuálního obětování spočívá ve vytvoření „domova pro 

každého Žida, ať již ve smyslu fyzického domova, či domova pomyslného, nacházejícího se v 

srdcích a myslích, domova nejen pro Izraelce, ale pro všechny Židy na celém světě.“ Jonatán 

[2011/12] se poselství Herzlova příběhu snaží přiblížit jiným způsobem:  

„Herzl byl z Maďarska. Znáte ale izraelskou národní hymnu, Hatikvu? ptá se. Zná 

někdo její melodii? A co vám připomíná? Vltavu, Moldau, od Bedřicha Smetany, 

českého hudebního skladatele. Odtud pochází izraelská hymna. To, že se stane 

izraelskou hymnou, bylo navíc schváleno na sionistickém kongresu v Praze v roce 

1933.“  

Skupina obestoupí hrobku Theodora Herzla a zpívá Hatikvu. Izraelští vrstevníci ji zpívají zpaměti 

a salutují, účastníci z listů, které jim jejich izraelští účastníci rozdali. Ceremonie na Herzlově hoře 

je završena s veškerou důstojností náležející státnímu aktu. Bára [2011] si na chvíli odskočí a 

stránka s textem a notami ji mine. Jakub [2011] se otočí a najednou, ani neví jak, mu hymna 

přistane v rukou. „Hele, asi mi ji tam dal Herzl,“ ironicky s úsměvem komentuje. Ester [2011] 

později vypráví, jak jí celý obřad připadal „děsně americký“. Stejně tak Martin [2011/12] zážitek 

porovnává se svou zkušeností ze studia na střední škole v Texasu. „To jsme měli každý ráno před 

vyučováním hymnu.“ Někteří ale tak jako Milan patriotismus Izraelců obdivují a litují nedostatku 

národního sentimentu v České republice. 

V dnešní, komplexní, fragmentované a pluralitní společnosti ztrácí podle Jeffrey C. Alexandera 

(2011) rituální performance, včetně těch státních a národních, přesvědčivost, neboť alternativní 

performance zpochybňují performance centra. Češi podle Vlachové (2013, Vlachová a Řeháková 

2004) navíc nepatří v porovnání s ostatními státy světa k „nejhrdějším národům“ (2013, 177). 

Národní rituály a ceremonie jsou pro ně často formalitami a neznamenají více než den volna. 

Nedostatek národní hrdosti se projevuje zejména malou hrdostí na výkon státu, který je typický 

pro státy, jež prošly dlouhým obdobím nelegitimního či autoritářského systému vládnutí. V České 

republice neexistuje jasně zformulovaná národní ideologie, politické elity se systematicky 

nezabývají historickou pamětí, mýty, symboly, tradicemi, národní svátky jsou politickou 

reprezentací slaveny spíše jako formalita. Nedostatek národního cítění není ale přikládán pouze 
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postsocialistické transformaci, snaze začlenit se do evropských struktur, ale i nedostatku jak 

vnitřního, tak vnějšího ohrožení, které by bylo zárukou koheze a oživovalo by národní étos. 

Nedostatek národního cítění je ale zároveň i v České republice vnímán s jistou lítostí (Vávra 2013, 

181). I účastníci programu přes svou kritiku ceremoniálnosti některých performancí na Herzlově 

hoře patriotismus Izraelců díky performancím vojáků respektují, někteří k němu dokonce cítí jistý 

obdiv. Jejich těla a emoce jsou důkazem reálného ohrožení a nebezpečné existence, v jejichž světle 

se patriotismus jeví pochopitelný. Sami účastníci ale toto tělesné ohrožení necítí. Necítí jej pouze 

v České republice, ale díky svému postavení turisty či návštěvníka ani v Izraeli. Trauma 

neustálého ohrožení jim nenáleží. Nenáleží jim trauma minulé, se kterým je spojují jejich 

prarodiče, ani trauma přítomné, se kterými je spojují jejich vrstevníci a historická přináležitost 

k židovskému kolektivu. Stejně tak ale jako jsou schopni roli svých prarodičů, jak jsme viděli v Jad 

Vašem, rituálně prožít a zpřítomnit, jsou schopni se svými vrstevníky soucítit. Ze zážitku v Jad 

Vašem mohou vyvozovat závěry, postoje a modely pro přítomnost, nejsou ale schopni prožívat to 

samé, co jejich předci, pouze koexistovat se zpřítomněnou představou jejich utrpení. Stejně tak 

nejsou individuální vztahy s vrstevníky, které navazují během programu, dostatečnou podmínku 

k prožití toho, co prožívá izraelský kolektiv. Pocit ohrožení, který prožívá Druhý, se ale může stát 

součástí představ o Izraeli, a tak součástí transnacionálního prostoru, který je během programu 

mobilizován, nikoliv však prožitkem samotným. Jejich zkušenost je zcela jiného charakteru, 

spojení se státem Izrael necítí skrze trauma a ohrožení, ale skrze cosi jiného.  

„Bylo to trošku tak, že ten Herzl se sice narodil v Maďarsku, ale byl Vídeňák, byl i 

v Praze. A ten Alteneuland [Herzlova kniha Staronová země] to souvisí s tou 

Staronovou v Praze, že jo. Ale to ostatní neví, v Izraeli vidí jen to svoje. Takže ano, 

nějaká přináležitost, ale spíš historicky,“ říká Zuzana [2008]. 

Vojtěch [2011/12] poukazuje na původ hymny a spojení, které zakládá mezi Izraelem a Českou 

republikou. Národní kolektivní osud Izraele se s jejich individuálními osudy stýká spíše 

v minulosti, řadou historických souvislostí, jako je historie rodiny, tak jak ji pociťovali 

v památníku Jad Vašem, či historické linky, které vážou Izrael k českému židovstvu či české 

kultuře obecně.  

Fyzická ukotvenost jejich životů v bezpečí České republiky jim neumožní plně se ztotožnit se 

sionistickým narativem, který program podává verbálními prostředky, jako jsou výklady, 

vyjádření postojů a názorů vrstevníků, a ne-verbálními prostředky, jako jsou gesta, tělesné projevy, 
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vzhled, „národní těla“ izraelských vrstevníků. Konfrontace s Druhým přesto vzbuzuje reflexe 

probíhající na slovy artikulované i tělesné úrovni. Nedostatek pocitu vlastního ohrožení a soucit 

s ohrožením Druhého utváří nové interpretace. Role centra – Izraele a periferie – diaspory, se 

v nich obrací. Židem vystaveným nebezpečím, jehož zkušenost je formována traumatem, není 

v očích účastníků Žid diaspory, tak jak jej podává klasický sekulární sionistický narativ, ale 

Izraelec. Díky němu se ale solidarita a přináležitost, která je pociťována zejména ke sdílené 

minulosti, stává současností. Současné trauma pramenící z pocitu ohrožení legitimizuje, dodává 

mu váhu a vyžaduje solidaritu ze strany diaspory. Fyzické pocity ohrožení těla Druhého i jejich 

nedostatek u nich samých, pramenící z materiálních realit obou států tak utváří hybridní 

transnacionální prostor vzájemné solidarity v současnosti, do kterého je sionistický narativ jako 

bezpečnostní diskurz zapracován, zároveň je ale přepracováván. Tato solidarita jako „láska 

k Izraeli“ ale ještě nutně nemusí znamenat nekritickou politickou podporu konkrétních politických 

agend izraelských vlád.   
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4.6 Vnější hranice Izraele – transnacionální společenství lásky a 

politické podpory 

A: „A co byl pro tebe největší zážitek během programu?“  

„Já jsem to neříkala tam [během programu Taglit-Birthright], to jsem řekla, že to 

byla ta zeď [Zeď nářků], jak tam všichni tancovali a byli veselý a bylo to tam, to je 

taky pravda, ale já jsem to nechtěla říkat tam, aby mě tam někdo nenařknul. Ještě 

před tím než jsme tam šli, tak jsme byli na takovým vršku a tam bylo vidět na všechny 

ty tři strany. Tady byla ta bazilika, tam Al-Aksá, a to bylo předvečer před šábesem, 

tak tam najednou začali vyřvávat ty muezzini a mně se to strašně líbilo. Já nevím, 

já jsem měla takovej pocit, že jsem ve Svatým městě, ale že tohle je i arabská tradice. 

Já nevím, mě se to hrozně dotklo, nějakým způsobem. A začala jsem uvažovat o tom, 

že ten Jeruzalém je tak hrozně smíšenej a že ta historie je tak strašně komplikovaná. 

Jeden čas to bylo židovský, pak hodně dlouho arabský, takže nikdo nemůže říkat, že 

Arabové tam nemají co dělat. To oni neříkají, ale chápeš... Tak to se mě dotklo. Já 

nechci působit naivně. “ [Ester 2011]. 

Cílem programu je dle jeho programových materiálů „motivovat k objevování židovské identity 

v prostředí vrstevníků skrze vzdělávací zkušenost historického a současného Izraele.“ (Birthright 

Israel 2012) Díky tomu, že místem a prostředkem toho procesu je Izrael, kromě rozvíjení židovské 

identity dochází i k upevňování vztahu k národnímu státu, který se nachází na půdě nárokované 

dvěma nacionalismy. Program je proto nedílnou součástí kontextu izraelsko-palestinského 

konfliktu. Jinými slovy, program je politikem a jako takový je terčem kritiky (Kelner 2010). Tato 

kritika vychází z nitra židovského společenství v diaspoře i v Izraeli, i z nežidovských kruhů. 

Vychází ze dvou pozic. Ta první, méně častá, zpochybňuje program ve svých fundamentech. Ptá 

se, odkud je čerpáno „právo“ dnešních Židů diaspory, které je obsaženo i v názvu programu 

„Birthright“, usadit se v moderním státě Izrael, jehož nároky na minimálně část jeho půdy jsou 

sporné, a to zejména za současné situace, kdy západní svět a Spojené státy jsou (nejen) pro Židy 

bezpečnějším místem k životu než Blízký východ29. Ta druhá se věnuje dílčím aspektům 

programu. Peter Beinart, autor knihy The Crisis of Zionism a kritik pravicové politiky Benjamina 

Netanjahua, se ptá „Jak lze eticky vysvětlit fakt, že posíláme všechny tyto děti do Izraele a 

                                                 
29 Ostrou kritiku z izraelské perspektivy vyjadřuje Mor Loushy ve svém dokumentu The Israel Ltd., v kritickém 

internetovém periodiku + 972 se kupříkladu věnuje kritice Eyal Clyne http://972mag.com/please-dont-send-your-kid-

on-a-birthrigth-tour-eyal-niv/3805/. Kritika ale pochází i za řad amerických účastníků, kupříkladu 

http://www.thecrimson.com/article/2012/7/6/israel-trip-sylk/. 

http://972mag.com/please-dont-send-your-kid-on-a-birthrigth-tour-eyal-niv/3805/
http://972mag.com/please-dont-send-your-kid-on-a-birthrigth-tour-eyal-niv/3805/
http://www.thecrimson.com/article/2012/7/6/israel-trip-sylk/
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předstíráme, jako by Palestinci neexistovali?“ (2012) Beinartova kritika je namířena zejména na 

nevyváženost prezentace obou narativů. 

Taglit-Birthright Foundation sám sebe prohlašuje za apolitickou organizaci, která sama sebe 

nespojuje ani s izraelskou levicí ani pravicí. Leonard Saxe a Jeffrey Salomon (2011) argumentují 

za organizaci následovně. „Přestože někteří nemohou mluvit o Izraeli, aniž by byli političtí, 

považovat zájezdy Taglit za politické je naprosté nepochopení jeho cílů a vzdělávacích metod. 

Taglit se nijak netají tím, že se soustředí na podporu židovské identity, židovského lidu a lásky k 

Izraeli. Pedagogové ale díky kontrole, bohatým osnovám poskytují vyvážená poselství. 

Identifikovat se s Izraelem a milovat jej neznamená podporu specifické politické agendy.“ 

Jak poukazuje Kelner (2010), „vyvážená poselství“ program do jisté míry poskytovat musí. 

Konflikt je pro vnějšího pozorovatele často tím, co definuje Izrael, a v západních médiích se mu 

dostává poměrně štědrého mediálního pokrytí. Účastníci navíc nejsou ani naivní, ani pasivní 

konzumenti názorů. Do některých programů proto byla začleněna setkání, která se zabývají i jiným 

než židovským narativem, jako je návštěva drúzských mírových aktivistů, debata s právníkem – 

izraelským Arabem, který bojuje proti diskriminaci Arabů v Izraeli. Kvantitativní evaluace 

programů Maurice & Marilyn Cohen Center for Modern Jewish Studies na Brandeis University, 

které jsou užívány jako důkaz apolitičnosti programu, ukazují, že většina účastníků nepovažuje 

prezentaci izraelsko-palestinského konfliktu za nevyváženou a utváří si pozitivní vztah k Izraeli 

(Saxe, Sasson, a další 2011). Poslední průzkum postojů účastníků provedený roku 2014 na 

programech, které probíhaly v době operace izraelské armády „Ochranné ostří“ v Gaze, se zaměřil 

zejména na postoje ke konfliktu a odhalil, že účastníci programu Taglit-Birthright považovali 

izraelskou operaci za oprávněnou a legitimní spíše než kontrolní skupina mladých amerických 

Židů, kteří se nacházeli na čekací listině budoucích účastníků programu30. Korelace mezi 

pozitivním postojem k Izraeli a vojenskými akcemi izraelské armády naznačují, že „lásku 

k Izraeli“ od „politických postojů“ zcela oddělit nelze. Samozřejmě, že nejde o kauzální souvislost 

                                                 
30 Výzkum srovnával postoje účastníků z USA a mladých Židů z USA, kteří se na program přihlásili, ale nezúčastnili 

se. 70% účastníků vyjadřovalo podporu pro akce izraelské armády oproti 61% těch, kteří se na program přihlásili, 

nakonec se ale nezúčastnili. 52% těch, kteří sami sebe v dotazníkových šetřeních označili za „liberální“ či „extrémně 

liberální“, vyjádřilo svou jednoznačnou podporu, 28% částečnou podporu. 40% těch, kteří se nezúčastnili programu, 

se domnívalo, že izraelská reakce byla zcela oprávněná, zatímco jednoznačná podpora u účastníků stoupla na 50%. 

Stejně tak 58% neúčastníků se domnívalo, že za konflikt je zejména zodpovědný Hamas, zatímco 66% účastníků 

vinilo čistě Hamas (Shain, a další 2015). 
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a láska k Izraeli může vést i ke snaze zemi pomoci mírovým aktivismem, jak kupříkladu popisuje 

článek An odyssey from Birthright to the BDS movement31 (2015) v anglickém vydání izraelských 

novin Haaretz a řada reakcí bývalých účastníků na internetu.  

V České republice program není tak jako ve Spojených státech či v Izraeli oslavován jako „nový 

přechodový rituál“ do židovské komunity (H. E. Goldberg 2003, 162, Saxe a Chazan 2008), média 

o něm pravidelně neinformují, účastníci nezveřejňují své pozitivní a negativní reakce, není 

předmětem politické kontroverze ani evaluačních šetření. Přestože stoupá počet účastníků, stále 

ještě není institucí, která by dominovala ve veřejném prostoru32 a kolem které by se rozvinula 

sofistikovanější diskuse. Informace, na jejichž základě by si mohli čeští účastníci utvářet 

očekávání o politickém pozadí programu, jsou založeny na zprávách kamarádů, kteří se programu 

zúčastnili, na varování českých organizátorů, kteří upozorňují na to, že program je „primárně 

určen pro Američany, takže trochu očekávejte takový ten americký hurá přístup a něco si 

přečtěte“. Jako literaturu, která má účastníky uvést do problematiky, ale organizátoři doporučují 

knihu Exodus od amerického autora Leona Urise, hrdinnou ságu o vzniku státu Izrael, bestseller, 

který rozhodně není kritický náhledem na izraelskou historii. Obava účastníků z tak často 

skloňované „propagandy“ je založena i na „selském rozumu“. Jak totiž říká Vojtěch [2011/12]:  

„Je jasný, že to je náborovka pro nový emigranty, protože to takhle sponzorujou“.  

V minulé kapitole jsem přiblížila, jak se utváří prostor společné solidarity. Nyní se budu věnovat 

tomu, jak se na pozadí očekávání programu jako propagandy, „láska k Izraeli“ jako solidarita 

s židovským kolektivem a Izraelem proměňuje v „politické postoje“ českých účastníků. Budu 

sledovat, jaký je vztah mezi emocionálními a smyslovými vjemy, které vyvolává samotná 

přítomnost v zemi v rámci vysoce strukturovaného programu v čistě židovském kolektivu, a jejich 

názory na konflikt. Jak naznačilo nastínění politické diskuse, která se rozpoutala kolem programu 

Taglit-Birthright, odpovědi nejsou zdaleka tak jednoduché, jak by otázky mohly naznačovat.  

                                                 
31 BDS movement je zkratkou pro The Boycott, Divestment and Sanctions Movement. Jde o celosvětovou kampaň, 

která pomocí ekonomického a politického tlaku na Izrael usiluje o konec izraelské okupace Západního břehu, o 

zastavení kolonizace palestinské půdy, o zrovnoprávnění palestinských obyvatel Izraele a uznání práva návratu 

palestinských uprchlíků.  
32 Jediná výpověď účastnice, kterou jsem našla v mainstreamových médiích, je reportáž Zuzany Keményové 

v Hospodářských novinách http://archiv.ihned.cz/c1-27518920-izrael-pro-vyvolene. 
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4.6.1 Bezpečnost 

Ani jeden z programů, z nichž čerpá tato práce, se nekonal v době otevřeného konfliktu. Je-li klid, 

Izrael budí zdání rozvinuté západní ekonomiky v turistickém ráji, který nabízí pulzující, 

kosmopolitní Tel Aviv, pláže Středozemního moře, zelené Golany, exotickou poušť a celou 

mozaiku kultur. Konflikt je i přesto všudypřítomný a je součástí každodenního života. Před 

vstupem do jakéhokoliv nákupního centra, instituce, většího podniku je nutné projít bezpečnostním 

rámem či kontrolou ochranky a ukázat obsah tašek. Přítomnost mladých vojáků v uniformách s 

puškami na zádech v městské hromadné dopravě, ve stánku na zmrzlinu, v knihovně je stejně tak 

samozřejmá jako v děti ve školních uniformách ve Velké Británii. Do popředí ale konflikt vystoupí 

až v okamžiku, kdy dojde k otevřenému násilí na území Izraele.  

Stejně tak je konflikt všudypřítomný na programu. Připomínají ho uniformy izraelských 

vrstevníků a bezpečnostní opatření. Autobusy jsou neustále monitorovány systémem GPS. 

Součástí personálu zájezdu je i jeden ozbrojený člen profesionální ochranky, který je sice v civilu, 

zbraň má neustále u sebe. Účastníci mají jen minimální možnost pohybovat se sami, mimo 

skupinu. Izraelští průvodci bezprostřední bezpečnostní hrozbou, která účastníkům hrozí, 

ospravedlňují přísná pravidla organizace programu. Návštěva tzv. „okupovaných území“ či 

„sporných území“ je něco nemyslitelného. Samozřejmě, že nejde pouze o ideologickou, ale i o 

bezpečnostní volbu. Měl-li by si potencionální terorista vybírat, nemohl by si vybrat lepší cíl útoku 

než autobus plný mladých lidí z židovské diaspory, kterým izraelský stát a diasporní organizace 

se svými mecenáši platí výlety do Izraele. Checkpointy na hranici mezi Izraelem a okupovanými 

územími, Východní Jeruzalém za hranicemi židovské čtvrti, Ramalláh, Betlém, Hebron, osady na 

Západním břehu, kde je i turista konfrontován s realitou okupace, ale zároveň díky zajištění 

naprosté bezpečnosti účastníků zcela vypadnou z jejich zorného pole. Vzhledem k tomu, že do 

mnohých z těchto míst je s výjimkou vojenského nasazení vstup zakázán i Izraelcům, často jsou, 

ať již vědomě, či nevědomě, vytěsněny i z jejich perspektivy. Průvodci proto varují i před 

návštěvou míst, která jsou pro turistu poměrně neproblematická, jako je Betlém či arabské čtvrti 

Starého města. Konflikt tak po celou dobu tvoří pozadí zájezdu, formuje jeho organizaci i 

atmosféru. Dává o sobě vědět ale spíše sekundárními znaky. Izrael, který účastníci vidí a zažívají, 

je jeho mediálním obrazům zpravodajství tak vzdálený, jako je jejich domov válečné zóně. Zcela 
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explicitním se konflikt stane až v okamžiku, kdy průvodci na něj zaměří pozornost a začnou o něm 

mluvit.  

4.6.2 Separační bariéra  

Šošana [2011] stojí na vyhlídce v Západním Jeruzalémě, za hranicemi Starého města, odkud je 

vidět bezpečnostní bariéra, někdy také nazývaná separační bariéra. Odpůrci ji nenazvou jinak než 

Zeď apartheidu. Šošana [2011] ukazuje na betonovou zeď, která dělí Jeruzalém na dvě části a 

navazuje na výklad, který účastníci vyslechli cestou do Jeruzaléma, kdy v autobuse projížděli 

podél šedého betonu bariéry.  

Na vyhlídce Šošana [2011] vytáhne mapu Izraele, která je účastníkům známá z autobusu. Jde o 

mapu tzv.„Velkého Izraele“33, zelená linie, která odděluje mezinárodně uznané území Izraele od 

sporných, či okupovaných území, na ní není vyznačena. Východní Jeruzalém, Judea a Samaří 

(neboli Západní břeh), část Golan, ale i Gaza, která se od roku 2005 nachází plně pod palestinskou 

samosprávou, se na mapě jeví jako zcela samozřejmá součást Izraele. Šošana [2011] požádá Luku 

[2011], jednoho z účastníků, aby mapu podržel, zatímco se ona bude věnovat výkladu. Mapa vlaje 

v Lukových [2011] rukou na pozadí výhledu na moderní Jeruzalém. Geometrické domy z bílého 

Jeruzalémského vápence, zelený porost a blankytně modré nebe tvoří čisté kompozice jako 

z obálky architektonického časopisu. Statický dojem nic nenarušuje. Je sobota, šábes, a městem 

vládne naprostý klid. Kromě betonové bariéry v dálce nic nenasvědčuje krvavé historii, kterou 

Jeruzalém dodnes zažívá. Skupina utvoří kolem Šošany [2011] a Luky [2011] s mapou půlkruh. 

Pozorně naslouchají výkladu, který není ničím rušen, tak jako tomu bylo v autobuse, kde pozornost 

rychle opadla, a střídavě sledují mapu a separační bariéru v dálce. 

Šošana [2011] ukáže do dálky: 

 „Tohle je separační bariéra. Co o ní víte?“ 

 Kdosi ze skupiny se ozve a řekne, že odděluje Západní břeh a Izrael. 

„Správně. Můžeme říct, že odděluje Západní břeh a Izrael.“ 

                                                 
33 Velký Izrael je v dnešní době pojem užívaný pro Izrael a palestinská území. Jde o koncept založený na myšlenkách 

revizionistického sionismu (původně zahrnující do území Velkého Izraele území celého Britského mandátu včetně 

Transjordánska), který zcela ignoruje fakt, že Západní břeh, Východní Jeruzalém je okupovaným územím, které nikdy 

nebylo uznáno dle mezinárodního práva za součást Izraele. 
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„Separační bariéra neprochází pouze Jeruzalémem, ale prochází tím, čemu říkáme 

Západní břeh, Judea, Samaří. Ukážu vám to na mapě. Co je tohle? To je Západní 

břeh, území, které Izrael zabral v roce 1967, během šestidenní války.... Tohle 

všechno [Šošana ukazuje na Západní břeh na mapě, Sinai, Gazu, Golany.] Izrael 

dobyl od Jordánska v roce 1967. Tohle je Západní břeh, někteří jej nazývají 

„okupovaná území“. Víte, kdy jsme postavili zeď? [Nikdo neodpovídá.] V roce 

2003, protože to byla strašná, strašná doba. Od poloviny devadesátých let, Jicchak 

Rabin, tehdejší premiér, vedl mírová vyjednávání s Palestinci, s Jásirem Arafatem. 

K tomu se ale ještě dostaneme později. Mírový proces byl nicméně vachrlatý 

[Někteří účastníci se smějí.] a nestabilní a mnoho Palestinců bylo proti. A hodně 

teroristů, kteří si na sebe dávali bomby, mám na mysli sebevražedné atentátníky, 

přicházelo přes Západní břeh do měst v Izraeli, do Jeruzaléma, do Netanji, do 

Haify, do velkých měst v Izraeli. Odpálili se v kavárnách, divadlech, v nákupních 

centrech, na diskotékách u moře. Na pláži u Středozemního moře v Tel Avivu byla 

diskotéka a sebevražedný atentátník se tam vyhodil do povětří. Dvacet sedm lidí 

zemřelo. Podobné věci se děly v Jeruzalémě, v autobusech. Nemohli jsme ani 

posílat děti do školy, protože jsme si nebyli jisti, zda v pořádku dorazí. Autobusy 

vybuchovaly. Další příklad. Na Pesach, když se čte Hagada, hotel v Netanji je plný 

rodin, které oslavují Pesach. Představte si plnou hotelovou jídelnu a vybuchne tam 

bomba. Tolik mrtvých. Nebyli to pouze Židé, byli to křesťané, muslimové. Bylo mi 

tehdy čtrnáct a měla jsem strach jít do obchoďáku, do restaurace, do kavárny 

s kamarády. Ale dokonce jen jet někam autobusem. A pamatuju si, byla jsem 

v autobuse. Vždycky nám říkali, že musíme vždy informovat o tom, když nám 

připadá někdo podezřelý. Někoho jsem viděla, šla jsem za řidičem autobusu a řekla 

mu to. A řidič mi řekl: ‚Když zastavím, vyhodí se do povětří. Když nezastavím a 

pojedu dál a nabourám, aby se nemohl odpálit spuštěním tlačítka na bombě... , taky 

zabiju lidi. Nemůžu nic dělat.‘ Takže od té doby, když někoho vidím, tak vystoupím. 

Vím, že mohu zachránit sebe, ne ostatní. Takhle to tu bylo. To byla realita. Tohle je 

život ve strachu. S tím vy jste se potýkat nemuseli, my ano. A proto se izraelská vláda 

rozhodla postavit zeď. A ta zeď, to je porušení lidských práv, protože někdy odděluje 

vesnice, muslimské vesnice a nemohou jít, kam chtějí. Musí zeď obcházet a izraelská 

armáda, jako třeba Eyal [Ukazuje na vojáka – vrstevníka.] tady, je kontrolují. Takže 

pak mohou volně projít. Někdy tam jsou i školy a nemocnice a musí jít kolem. Trvá 

to, aby se tam dostali, a vždycky je kontrolují. Není to příjemné. Je to porušování 

lidských práv. Jenomže je to bezpečné a zachraňuje to lidské životy. Zhruba 

devadesát procent teroristických akcí tak bylo odvráceno. Na jedné straně tady je 

svoboda pohybu, porušování lidských práv, na straně druhé je tady nejvyšší 

hodnota, a tou je lidský život.“ 

Šošana [2011] se odmlčí, je čas na otázky.  

„A proč nepostavili zeď kolem těch vesnic [arabských vesnic na Západním břehu], 

když to [myšleno separační bariéra] není žádná státní hranice?,“ ptá se Jakub 

[2011]. 

„Není, ale někteří lidé si myslí, že tu bude hranice, protože odděluje Západní břeh,“ 

říká Šošana[2011], která evidentně neporozuměla otázce.  
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„Ano, ale když zeď stavěli, proč ji nepostavili kolem měst?“ trvá na svém Jakub 

[2011].  

„Ano postavili by ji kolem měst, ale pak by to bylo jako ghetto,“ odvětí Šošana 

[2011]. 

Sára [2011], izraelská vojačka, cítí potřebu do konverzace, která nikam nevede, zasáhnout a 

v hebrejštině Šošaně [2011] vysvětluje, co bylo otázkou míněno. Jakub [2011] se ptá, proč 

bezpečnostní bariéra protíná arabské vesnice, nikoliv proč se staví kolem vesnic. 

„Ano, to je dobrá otázka,“ snaží se Šošana [2011] opět odpovědět na otázku 

v angličtině. „Proč prochází skrze vesnice, nikoliv okolo nich. To je dobrá otázka, 

má politickou odpověď. Je to také kvůli..... no bezpečnosti.“  

„Takže odděluje lidi, rodiny?“ trvá na svém Jakub [2011]. 

 „Ano, ano. Kontrolujeme kohokoliv, kdo vstoupí, a ne každému dovolíme vstoupit. 

A když vypadáte podezřele, jste třeba mladý, máme tu informační služby, jak vám 

třeba včera vyprávěl Eyal [předchozího dne na Herzlově hoře]. Je tady speciální 

jednotka, která se vydává za Araby, a jdou na druhou stranu. Takže máme 

informace o lidech, kteří chtějí vstoupit. I tak ale nemůžeme zabránit teroristickým 

útokům na sto procent.“ 

O realitě konfliktu na druhé straně bariéry se od Šošany [2011] více nedozví. Další otázky se proto 

týkají situace v Izraeli. Milan [2011] se zeptá, kdy byl poslední sebevražedný atentát v Izraeli. 

Šošana [2011] začne vyprávět o masakru v Itamar, osadnické vesnici na Západním břehu, který se 

udál 11. března 2011, před zhruba šesti měsíci.  

„Bylo tam několik teroristů. Jinak je nazývat nelze, nebo vrahů, kteří vstoupili do 

osady. Máme taková malá židovská městečka, malá židovská města a osady, nahoře 

na Západním břehu. A oni vstoupili do jednoho z nich, které se nazývá Itamar. Bylo 

to v pátek, na šábes a zabili celou rodinu. Celou rodinu, byli nábožní a seděli doma. 

Zabili oba rodiče a pár měsíců staré dítě. Další, já myslím, že mu byly čtyři roky. 

Zabili je. Myslím, že jen jedno dítě se zachránilo z celé rodiny.“ 

Žádné otázky nenásledují. Šošana [2011] vyzve, abychom pokračovali dál, ještě nás čeká návštěva 

Velké jeruzalémské synagogy.  

Šošanin [2011] proslov je exemplární ukázkou bezpečnostního diskurzu. Bezpečnostní diskurz je 

užíván k sekuritizaci, kterou Coskun definuje jako „proces, který skrze diskurz proměňuje určité 

entity a problémy v hrozbu. Hrozba je konstruována skrze řečové akty. Vládnoucí elity neustále 

opakují rétoriku existenční hrozby. Politické a vojenské elity jí legitimizují užití výjimečných 
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opatření, která mají tuto hrozbu odvrátit. Sekuritizace jako pokus legitimizovat odvrácením 

existenční hrozby výjimečnými opatřeními je způsobem, jak si zajistit jistou míru podpory 

voličstva. Političtí činitelé tak hledají morální oporu u svých společností.“ (Coskun 2010, 281) 

Ochranou bezpečnosti životů civilistů v Izraeli Šošana [2011] obhajuje narušení civilního života 

na Západním břehu. Na námitky, že jsou bezpečnostní bariérou postiženi i civilisté předem 

argumentuje hierarchií „většího a menšího zla“. K záchraně lidských životů je třeba obětovat 

svobody. Bezpečnostní diskurz Šošaně [2011]umožní problém interpretovat jako konflikt mezi 

teroristy a civilisty. Esencializuje jej, vytrhává jej z historického a politického kontextu. Jeho 

centrem je univerzální, každému pochopitelná potřeba bezpečnosti, kterou Šošana [2011] 

přibližuje na individuálních příbězích ohrožení civilistů, včetně toho svého.  

Bezpečnostní diskurz, který Šošana [2011] užívá, se příliš neliší od diskurzu užitého během 

performancí na Herzlově hoře. Izrael a jeho obyvatelé opět vystupují v roli obětí, bezpečí je jejich 

nejvyšším zájmem. Na rozdíl od performancí na Herzlově hoře u separační bariéry se do jejího 

jednolitého bezpečnostního diskurzu začíná nesměle vkrádat i hlas druhé strany. Promlouvá sice 

Šošaninými [2011] ústy, ukazuje ale odvrácenou stranu bezpečí Izraele, které nepřináší oběti 

pouze na izraelské straně, ale i na straně palestinské, jejíž lidská práva jsou porušována. Zajištění 

bezpečí Izraele tak ztrácí svoji univerzální hodnotu, neboť jde o bezpečí pouze jednoho kolektivu 

na úkor druhého. Přestává být individuálním a zároveň univerzálním konceptem, ale stává se 

konceptem kolektivním, neboť bezpečnost jedince je podmíněna jeho přináležitostí ke kolektivu. 

Lidská práva jsou v dnešní západní společnosti čímsi nedotknutelným, nezcizitelným, absolutním 

a jsou považována za posvátná. Stala se stejně tak posvátnými jako trauma, holokaust, civilní 

náboženství a pouto krve, hodnoty zmiňované v předchozích kapitolách. Podle Samuela Moyna je 

diskurz lidských práv v dnešním světě „bohem, který nezklamal, zatímco veškeré politické 

ideologie ano“ (Moyn 2010, 5). Za tyto ideologie, které selhaly, považuje jak civilní náboženství 

národních států, která vznikala jako záruka zajištění práv svých občanů, tak transnacionální 

ideologie, jako byl komunismus. Lidskoprávní diskurz je silnou transnacionální ideou, která 

revoluční krvavý boj za práva jednotlivých skupin vyměnila za dodržování univerzálního práva 

založeném na respektu k jedinci, nikoliv k jedinci jako členovi kolektivu. Zatímco však pro Šošanu 

[2011] je tento transnacionální koncept podřazen partikulárnímu civilnímu náboženství Izraele, 

pro Jakuba [2011] jde o sakrální hodnotu, kterou nelze jakýmkoliv způsobem vyvrátit.  
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Tváří tvář univerzálně přijímanému diskurzu ochrany lidských práv je také Šošana [2011] nucena 

přiznat, že separační bariéra neprotíná arabskou zástavbu z pouhé snahy zajistit bezpečnost, ale z 

„politických“ důvodů. Jakubovo [2011] zpochybnění Šošaniny [2011] performance je tak 

současně zpochybněním dominantní verze příběhu programu, i jeho moci utvářet realitu a 

formovat názory účastníků a spolu s tím i moci turismu „utvářet svět“ v souladu s dominantními 

mocenskými vztahy. Dialog jako mocenský konflikt odhaluje nesamozřejmost dominantních 

struktur, a spolu s tím i to, jak je moc definována, prezentována, rozpoznávána v aktu vyprávění, 

který ji znovuutváří. I přesto díky otázce Milana [2011] ohledně posledních útoků, které ohrožují 

individuální civilisty v Izraeli, Šošana [2011] brzy získá opět pevnou půdu pod nohama. Narativ 

oběti je opět potvrzen. 

4.6.3 Autoritativní hlas 

Šošanin [2011] výklad se totiž neopírá pouze o faktické argumenty. Hlas, kterým promlouvá, je 

hlasem, který Bachtin (1981) nazývá „autoritativní hlas“. Jeho autorita nevyvěrá z autoritativní 

verze příběhu, ta je již dávno vyřčena a existuje, ale z toho, že se opírá o právní, politickou a 

morální autoritu. Pokud jde o národní příběhy, jde o příběhy sponzorované a spojované státem, 

reprezentující zavedené pozice a poskytující „správné“ interpretace. Pro svou oporu ve státním 

aparátu zaujímají autoritativní verze příběhů dominantní místo ve veřejných performancích 

(Bruner 2005, 172). Za Šošanou [2011] stojí autorita její role jako příslušníka národního kolektivu, 

stejně tak jako stála za vojáky na Herzlově hoře. Tato autorita života v zemi v neustálém ohrožení 

je účastníky plně respektována. Jak sama Šošana [2011] říká: „Tohle je život ve strachu. S tím jste 

se potýkat nemuseli, my ano.“ Stojí za ní autorita traumatu, další sakrální hodnoty postmoderního 

světa, kterou ztělesňuje. Jak důležitá je autorita vypravěče, je vidět i na jiném výkladu 

vysvětlujícím genezi izraelsko-palestinského konfliktu. Podává jej Françoise [2011] cestou do 

Jeruzaléma, mezitím co autobus míjí ostnaté dráty a šedý beton bezpečnostní bariéry. V kostce zní 

následovně. 

Roku 1947 bylo území rozděleno dle většinového principu. Místa s převažující židovskou populací 

připadla budoucímu židovskému státu, místa s převažující arabskou populací Arabům. Většina 

„neosídlených“ oblastí, jako byl Negev, připadla Židům, neboť prokázali schopnost neúrodnou 

zemi zúrodnit. Jeruzalém a Betlém měly zůstat pod mezinárodní správou. Toto rozdělení 

odsouhlasené Spojenými národy vedlo ke vzniku státu Izrael. Arabská strana s ním nesouhlasila, 
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a proto vypukla válka za nezávislost. Šlo o „mezinárodní“ válku, do které vstoupil Egypt a 

Jordánsko. Příměří uzavřené mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy utvořilo hranice tzv. „zelené 

linie“. Gaza připadla Egyptu, Západní břeh s Východním Jeruzalémem Jordánsku. Až doposud byl 

podle výkladu vývoj neproblematický, protože „Arabové, kteří žili na Západním břehu, byli 

Jordánci“. Kořeny dnešního konfliktu nesahají dále než do roku 1967, kdy Izrael dobyl Gazu, 

Sinaj, Západní břeh a část Golan. Jedním dechem výklad sděluje, že situace je řešitelná návratem 

k hranicím před rokem 1967, tedy k tzv. „zelené linii“, a že Izrael nemůže připustit opětovné 

rozdělení Jeruzaléma. Izrael učinil ústupky vyklizením Gazy roku 2005, východního Jeruzaléma 

se ale vzdát nemůže, neboť se kolem něj nachází židovské osady. Dalším problémem jsou 

uprchlíci. Z 200 000 palestinských uprchlíků z roku 1949 jsou nyní 2 000 000. Izrael se 7 000 000 

populací, ze které je již tak 20% populace arabské, není schopen takové množství arabského 

obyvatelstva absorbovat.  

Tento výklad je stejně tak jako ten Šošanin [2011] napadnutelný celou řadu protiargumentů. 

Pomineme-li otázku expanzivní politiky jišuvu, o níž se přou pravicoví a levicoví historici a 

politici, i otázku palestinského nacionalismu jako hnutí usilujícího o národní sebeurčení, jehož 

existence před vznikem státu Izrael je taktéž předmětem nekonečných politických debat, i číselný 

odhad počtu arabské populace na území Palestiny v době vzniku státu Izrael34, výklad je plný 

zásadních kontradikcí. Pokud počátek problému sahá do roku 1967, jak je možné, že uprchlická 

otázka, jejíž původ sahá do roku 1948, je hlavní překážkou mírového procesu? Jak se na území, 

které nebylo zahrnuto do mezinárodně uznaného území Izraele, ocitly osady? Proč Izrael nemůže 

dopustit rozdělení Jeruzaléma atd.? Ani jedna z těchto námitek ale není vznesena v hlučném 

autobuse, kde se k účastníkům, usazeným na svých sedadlech, line z reproduktorů výklad v 

angličtině se silným francouzským přízvukem.  

                                                 
34 Izraelský historik Ilan Pappe odhaduje počet palestinských uprchlíků na 720 000. Uprchlickou otázku považuje za 

výsledek systematického plánu představitelů jišuvu, v jehož čele stál Ben Gurion, jak území Izraele zbavit palestinské 

populace. Kniha The Ethnic Cleansing of Palestine (Pappe 2010), kde tuto ideu rozpracovává, dodnes patří k jednomu 

z nejkontroverznějších děl izraelských „nových historiků“. Nicméně i podle oficiálních izraelských odhadů počet 

uprchlíků činil v roce 1949 539 000, Spojené národy v té samé době toto číslo odhadovaly na 639 000 (Sachar 2003, 

436). Otázce palestinského nacionalismu a jeho existenci před vznikem státu Izrael se věnuje kupříkladu Muhamad 

Muslih v knize The Origins of Palestinian Nationalism (Muslih 1988). 
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Na vyhlídce promlouvala k účastníkům Šošana [2011], v autobuse Françoise [2011]. Tato 

výjimečná situace, kdy se vystřídali průvodci, nastala díky onemocnění Šošany. Françoise ji měla 

původně nahradit po celou dobu programu. Nakonec tomu ale bylo pouze po dobu čtyř dní, neboť 

jakmile se Šošana uzdravila, Efrat [2011], izraelská madricha, si vyžádala Šošanu [2011] . Stejně 

tak jako Šošana[2011] je Françoise [2011] autorizovaným průvodcem, který má licenci 

izraelského ministerstva turismu35. S jejím výkonem nicméně Efrat [2011] nebyla spokojená. Bez 

ohledu na to, že se jí s Šošanou [2011] lépe spolupracovalo, neboť byly sehraným týmem 

z předchozích zájezdů, postrádala u Françoise [2011] zápal pro věc. Ten se koneckonců projevil i 

tím, že účastníci na její výklady nereagovali, nevstupovali s nimi do dialogu. Večer při setkání 

madrichů Efrat [2011] neustále vyžadovala od ostatních madrichů, aby se s ní podělili o své dojmy, 

co se týče výkonu Françoise [2011], a potvrdili její nespokojenost. Výklady Françoise [2011] se 

samozřejmě nijak nevymykaly sionistickému směřování zájezdu. Poskytovaly ale mnohem více 

historických informací a vyhýbaly se osobním „každodenním“ příběhům. Když kupříkladu 

Françoise [2011] vyprávěla o unilaterálním stažení z Gazy za Ariela Šarona, Efrat [2011] ji začala 

doplňovat. Dodává, jak celá země byla ohledně stažení z Gazy rozdělená. Lidé nosili oranžové 

stužky jako vyjádření nesouhlasu se stažením z Gazy a modro-bílé stužky jako projev souhlasu. 

Zdůrazňuje, o jak bolestivé rozhodnutí pro Izrael šlo a jak dodnes rozděluje společnost. Stužky 

někteří stále mají u sebe.  

Průvodci si v souladu s filozofií neformálního vzdělávání, která stojí za programem (Saxe a 

Chazan 2008), mohou poměrně svobodně vybírat, jak budou strukturovat svůj výklad a jaké 

perspektivy do něj zahrnou. Židovské neformální vzdělávání je sice podloženo jistým kurikulem, 

jeho cílem ale není indoktrinace, ale rozvoj „židovského charakteru“. I proto jsou programy 

monitorovány nezávislým izraelským hodnotitelem, zda nejsou příliš přímočaře zaměřeny (Kelner 

2010, 77). Průvodce či pedagog neformálního vzdělávání je sám navíc ztělesněním hodnot 

„kehily“, židovského společenství, ve které a díky níž dochází k proměně. To, že předává hodnoty, 

jichž je nositelem, je zárukou, že obsah, který předává, nebude v rozporu s ideologií, která tuto 

vzdělávací filozofii i programy nese. I proto se nedomnívám, že Šošanino [2011] neporozumění 

                                                 
35 Logistické standardy programů Taglit, část III., nahlíženo 3.12.2015 

 http://www.birthrightisrael.com/TaglitBirthrightIsraelStory/Documents/Logistical_Standards_August_2012.pdf 
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Jakubově [2011] otázce bylo strategií, jak zastírat realitu. Její podání situace je realitou, ve které 

ona sama žije. Jinak by se také nemohla stát součástí programu Taglit-Birthright. 

Efrat [2011] ve Françoise [2011] tyto hodnoty nespatřovala, neboť Françoise [2011] svou osobou 

dostatečně přesvědčivě neztělesňovala to, čím procházel „am Israel“, židovský národ v dobách 

ohrožení. Svou roli pojala profesionálně, jako certifikovaný průvodce izraelského ministerstva 

turismu. Přestože Françoise [2011], která se v Izraeli nenarodila a do Izraele přišla po maturitě ve 

francouzském Lyonu roku 1984, s Izraelem prožila totéž, první i druhou intifádu, co Šošana[2011] 

jako rodilá Izraelka, z hlediska programu neposloužila jako přímý „svědek“ a „přeživší“ událostí. 

Důkazem je, že nebyla schopna v účastnících vzbudit dostatečnou odezvu svědčící o tom, že 

s prezentovanými ideami interagují. Jinými slovy, nebyla schopna přestoupit hranice formálního 

vzdělávání a utvořit atmosféru, ve které by její výklady splynuly s její osobností, která by jim 

dodávala věrohodnost. Efrat [2011] proto na základě čehosi ne zcela reflektovaného, svých 

sympatií, antipatií, představ o tom, co je vhodné a co ne, Françoise [2011] z programu doslova 

„vyšachuje“. Efratin [2011] habitus tak reprodukuje mocenské vztahy a určuje, kdo bude mít 

„právo vyprávět příběh“. Nejen že neschopnost Françoise [2011] ztělesnit dominantní narativ oběti 

vede k tomu, že její výklad účastníky nezaujme, ale ztrácí právo vyprávět příběh. Strukturální 

vztahy, které stojí za programem, se vpisují do těl, pocitů a emocí aktérů a vedou ke zcela 

„přirozené“ nereflektované kontrole celého uspořádání. 

Na jiném zájezdu Adir [2007], průvodce, vyprávěl v autobuse o výstavbě nové zástavby kolem 

Jeruzaléma. Nová výstavba je plánována tak, aby obkroužila arabské vesnice. Arabští obyvatelé 

pak své vesnice opustí sami. Tyto praktiky nepodává jako cosi, nad čím bychom se měli pozastavit, 

ale s hrdostí, obdobně jako by mluvil o důmyslném zavlažovacím systému. Když jsem tento 

výklad slyšela, doslova jsem „nevěřila svým uším“. Opět nikdo z účastníků v autobuse nereagoval. 

Adir [2007] byl přitom na rozdíl od Françoise [2011] oblíbený průvodce, kterého i po skončení 

programu mnozí účastníci navštívili, strávili s ním šábes a se kterým navázali osobní vztahy. 

V tomto případě, stejně tak jako i při výkladu Françoise [2011] hraje svou roli i prostředí. 

V hlučném autobuse mnozí neposlouchají výklad vedený v angličtině, často navíc se silným cizím 

přízvukem. Další spí nebo poslouchají hudbu ze svých mp3 přehrávačů, jiní se baví spolu. Autobus 

izoluje od vnějšího světa a pozornost obrací spíše než k vnější izraelské realitě dovnitř, 

k momentální komunitě účastníků. V paměti ulpívají fragmenty. Stejně tak jako lanovka na 
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Masadě, hotelová hala při oslavě šábesu ani autobus neutváří specificky zabarvený prostor, který 

by utvářel „židovskou zkušenost“, reprezentoval „jiné“, nepřivádí do dialogu s místem. Výklad je 

proto stejně tak jako ubíhající krajina kulisou, bezprostředně nezasahuje do tělesné zkušenosti. 

Výběr míst, která účastníci navštíví, způsob, jakým je narativy rámují, projevy průvodců, 

vrstevníků, slovní i ty, které vyzařují z jejich celé osobnosti, automatismy jejich těl, do nichž se 

vpisují strukturální souvislosti, vykonávají kontrolu a konstruují realitu, do které jsou účastníci 

díky štědré nabídce nadace Birthright-Israel ponořeni. I proto není překvapivé, jak málo je 

dominantní narativ zpochybňován. Přesněji řečeno, během mého pozorování na třech programech 

byl Jakubův pokus zpochybnit Šošanin [2011] výklad jediným případem otevřené polemiky. Nejen 

že dominantní narativ oběti, jež svou legitimitu čerpá ze sakrální autority utrpení, připadá 

účastníkům nevhodné zpochybňovat, když trauma promlouvá zkušenostmi a těly jejich 

izraelských přátel. Zájezd je zároveň darem, na který mají nárok díky konstrukci kolektivního 

„my“, jež je součástí dominantního narativu. Zpochybnit narativ před organizátory tak současně 

znamená zpochybnit toto „my“ a spolu s ním i nárok na program. Otázkou zároveň je, do jaké míry 

jsou účastníci obeznámeni s historií i současností izraelsko-palestinského konfliktu, aby mohli 

klást otázky. Dle dotazů typu „Co to bylo za rabína, kterého zabili?“, který položil Milan [2011] 

u hrobu Jicchaka Rabina na Herzlově hoře, komentáře Ester [2011] „To je strašný s tím Giladem 

Šalitem, to jsem nevěděla,“ a Matějova [2007] údivu „A v Gaze už nejsou Izraelci? A jak to, že se 

rozhodli odejít?“ nebo záměny izraelského národního znaku za obrázek menory není jejich znalost 

izraelských reálií příliš hluboká. Díky postulované společné identitě se ale jistá základní znalost 

předpokládá. Naprostá neznalost naopak zpochybňuje jejich přináležitost ke společně 

postulovanému „my“, je považována za cosi nevhodného a zdroj potencionálního ztrapnění. A to 

zejména pokud znalost či neznalost židovských reálií utváří v rámci programu mezi účastníky jisté 

hierarchie, jak jsem ukázala v kapitole věnované návštěvě Jeruzaléma. 

Veřejně kladené otázky a komentáře stavící do otevřené veřejné konfrontace autoritativní a 

alternativní výklady jsou ale pouze jedním z žánrů, které jsou dostupné alternativním narativům. 

Existuje ale i řada dalších žánrů, kterými jsou autoritativní hlasy zpochybňovány, jako je 

přerušování, komentáře o performanci směřované k ostatním posluchačům, nikoliv k řečníkovi. 

Dominantní verze jsou komentovány v zákulisí veřejné sféry, v prostředí, které není ovládáno 

dominantním diskurzem, vnitřním dialogem s vlastní zkušeností, protiargumentace jsou 
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vyjadřované jinými než oficiálně podporovanými médii. Protože dominantní diskurz se realizuje 

nejen skrze verbální projevy, ale i ty neverbální, mají i alternativní diskurzy často formu 

komentářů k celkové zkušenosti a těžko uchopitelných pocitů. 

4.6.4 Mezi námi turisty  

Tímto zákulisním prostředím, kde lze bez obavy zpochybňovat dominantní diskurz, je prostředí 

ostatních účastníků a madricha/madrichy ze země původu účastníků, který vzbuzuje důvěru svou 

kulturní blízkostí účastníkům, zároveň však větší obeznámeností s izraelským kontextem, než 

obvykle mají účastníci. I výše citované otázky účastníků, prozrazující neznalost, byly směřovány 

mně jako madriše. Avšak ani toto prostředí není místem, kde by byl dominantní narativ zásadním 

způsobem zpochybňován. Izraelsko-palestinský konflikt kupodivu stojí spíše na okraji zájmu 

debat účastníků. Stejně tak jako většina turistů si i účastníci vypráví spíše „příběhy o domově a 

sami o sobě“ než o destinaci, popřípadě porovnávají současný turistický zážitek s minulými 

zážitky (Bruner 2005, 16). Mezi účastníky programu Taglit-Birthright a běžnými turisty ale 

existuje rozdíl. Příběhy o sobě jsou často příběhy o židovské historii rodiny, kterou se program 

snaží spojit s Izraelem jako destinací. Baví se proto často o rodinné minulosti, o vztahu k židovství, 

tedy o tom, co z narativu programu znají. Ještě větší prostor je ale věnován romancím, které se 

mezi účastníky rozvíjí, drbům a večerním tajným party na pokojích a jejich logistice. Program má 

být koneckonců prázdninami, zábavou, ne vzdělávacím programem, z něhož by si měli odnést 

formální znalosti. Pokud se baví o obsahu programu, jde spíše o otázky. Povětšinou se tážou na 

výklad, který byl podán, jen minimálně na to, co nebylo zmíněno, co bylo vypuštěno, či zmíněno 

jen na okraj, co zapadlo v podání necharizmatických průvodců a neinspirativních míst. Pouze 

v minimu případů překročí rámec předloženého narativu. Dominantní narativ, který se stává 

východiskem tázání, tak strukturuje intelektuální představivost v rámci programu.  

Podle Brunera (2005) pramení tato absence destinace v tématech hovorů turistů z neznalosti 

destinace. Jen minimum turistů se totiž před odjezdem věnuje podrobnému studiu. Co se týče 

znalosti destinace k turistovi přirovnává sám sebe i Martin [2011/12]:  

„Já byl prostě turista. Asi by to bylo vhodný, abych se připravil. Mrzelo mě to i 

trochu, nepochopil jsem třeba spoustu věcí z toho výkladu. Musel jsem si to 

vygooglovat pak. Bylo by to dobrý to konfrontovat ještě s nějakým zdrojem. To tam 

ale nešlo, neměl jsem tam internet v mobilu, a potom jsem byl už línej si to expost 
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googlovat. A proto mě mrzelo, že jsem se nepřipravil. Prostě jsem neměl možnost 

kontrolovat to, co říkali.“  

Martinovy [2011/12] pochyby o věrohodnosti výpovědi Bruner nazývá „questioning gaze“. Jde o 

„pochyby turistů o věrohodnosti, autenticitě a přesnosti obsahů, které jsou jim prezentovány 

během turistické produkce“ (Bruner 2005, 95), které jsou podle Brunera nedílnou součástí 

turistické zkušenosti. Vystihuje situaci, kdy turisté nemají nezávislý zdroj, který by potvrdil 

věrohodnost toho, co vidí, či co jim průvodci a „domorodci“ povědí a ukážou. „Questioning gaze“ 

tak utváří pověstnou hlavu XXII. Turista pochybuje o věrohodnosti předkládaných interpretací, 

neboť postrádá dostatečnou znalost, protože ji ale postrádá, je jeho kompetence se tázat, ať již 

v jakýchkoliv kontextech, limitována.  

Pochyby, neschopnost se s výkladem ztotožnit, proto často zůstává pocitem, prožitkem, který lze 

těžko odargumentovat. Spíše než výklady jsou proto zpochybňovány jiné aspekty zkušenosti, tak 

jako v rozhovoru mezi Lenkou [2008] a Janem [2008].  

 L: „Já jsem tam byla ještě v roce 2001, když jsem byla malá, bylo mi jedenáct. A 

mám na to vzpomínky, jak to bylo příjemný město. A tahle Rachel mě jako strašně 

militantně tvrdila, že do Betléma nikdo nesmí, jinak ho tam zastřelej, nebo se slzama 

v očích, že na Sinaj se nepodívá. Ale to prostě nebylo objektivní, ona má ten 

izraelskej pas, má s tím problém. Ale pro nás jako turisty, nevím.“  

J: „To je ale jinej pohled...“ 

L: „No jo, jenže oni nám vždycky řekli ten svůj pohled a nikdo nám už neřekl, že 

turisti z ČR, klidně zajeďte si do Betléma.“ 

Lenka [2008] zpochybňuje na základě svých předchozích zkušeností bezpečnostní diskurz. Jan 

[2008] jí oponuje. Navazuje na Šošanin [2011] diskurz, která autoritu svých tvrzení zakládá na 

prožitku, se kterým nikdo, kdo se nenarodil v Izraeli a nesdílí jej, nemůže polemizovat. Lenka 

[2008] není jediná, kdo opět tak jako na Herzlově hoře poukazuje na to, že oni jako diasporní Židé, 

turisté, k tomuto narativu ohrožení nepatří. Jejich mobilita a fakt, že sami pochází z bezpečné 

země, jim otevírá jiné perspektivy, neboť konfliktní území nenavštěvují jako členové velkého 

židovského kolektivu, který se program snaží konstruovat jako celý pod smrtelnou hrozbou. I 

Jonáš [2007], pro kterého šlo o první návštěvu Izraele, říká:  

„Všechny ty bezpečnostní opatření, jako v Jeruzalémě můžete jen na Ben Jehudu 

[bulvár v Západním Jeruzalémě], protože to jsou bezpečnostní pravidla. Šli jsme dál 

a nic se nestalo. Prostě člověk se jako turista ohroženej necítí.“  
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Nepotřebuje předchozí znalost, zážitek na místě, který neodpovídá narativům průvodců, postačí. 

Zatímco na Hezlově hoře ale tato diskrepance zkušenosti a výkladu zpochybnila roli Izraele jako 

ochránce diaspory, zde zpochybňuje pravdivost výkladu o izraelsko-palestinském konfliktu.  

Kelner (2010) ve své etnografii amerických skupin i Feldman (2010) v etnografii věnované 

izraelským školním zájezdům do Polska na místa bývalých koncentračních táborů tvrdí, že 

bezpečnostní opatření a neustálá ujišťování o bezpečnosti programu zajišťují prominentní 

postavení dominantnímu narativu (Kelner 2010, 99). Smyslové zážitky a verbální projevy utváří 

totální sebepotvrzující se totalitu zkušenosti hrozby a spojují účastníky programu v jeden kolektiv. 

V případě českých účastníků ale jejich vlastní zkušenost a pocit bezpečí dominantní narativ 

zpochybňují a jednotu této smyslové, narativní reality narušují. Stejným způsobem byly vizuální 

a zvukové vjemy na střechách Jeruzaléma, které obklopily Ester [2011], citovanou na počátku 

kapitoly, schopny v ní rozvinout vnitřní dialog zpochybňující realitu konstruovanou programem. 

Když se s tímto dialogem, který proběhl v jejím nitru, svěřuje, obává se, aby nezněla „naivně“. 

Tak jako většině účastníků jí totiž chybí „tvrdá fakta“, jejichž pomocí by pocit převedla do 

intelektuálního verbálního argumentu, který má v západním světem ovládaném karteziánsko-

kantovskou tradicí status pravého poznání, tedy poznání, které má validitu.   

Kromě těchto často nevyřčených pocitů a pochyb o přesvědčivosti performancí jsou do programu 

zařazeny i performance, o nichž se účastníci nezdráhají pochybovat. Při návštěvě kibucu Misgav 

Am a výkladu jednoho z jeho členů Lucie [2007] cítí fyzickou nevolnost. 

 „Taková demagogie. A to si pamatuju, že jsem odešla z toho prostoru, protože mě 

úplně jako... se fyzicky udělalo blbě jo.“ 

4.6.5 Kibuc Misgav Am 

Misgav Am je nejseverněji položený kibuc v Izraeli. Leží 840 metrů nad mořem. Impozantní 

vyhlídka skýtá z jedné strany pohled na hory Libanonu, ze strany druhé výhled na Chulské údolí. 

Za jasného dne lze dohlédnout až ke Středozemnímu moři. Kibuc byl založen roku 1948 bývalými 

členy Palmachu. Smutně se proslavil zejména díky incidentu, který se zde odehrál roku 1980. 7.4. 

roku 1980 jej přepadlo 5 teroristů, členů Arabské osvobozenecké fronty, frakce Organizace za 

osvobození Palestiny přímo podporované Saddámem Husajnem a jeho stranou Baas. Teroristé 

vnikli do jeslí, děti vzali jako rukojmí. Incident skončil smrtí jednoho dítěte, jednoho člena kibucu 

a jednoho vojáka Cahalu. Incidenty s nejrůznějšími frakcemi OOP, které operovaly z libanonské 



148 

 

hranice, nakonec vyústily roku 1982 v operaci pod názvem „Mír pro Galileu“. V jejím důsledku 

izraelská armáda okupovala do roku 2000 jižní část Libanonu. Členové kibucu, často sekulární, 

levicoví sionisté, byli stejně tak jako izraelská společnost v názorech na okupaci rozpolcení.  

Dnes je kibuc díky své poloze nejen důležitou strategickou vojenskou základnou, ale i předmětem 

turistického zájmu. Turismu se kibuc okamžitě chopil jako ekonomické příležitosti. Stojí zde 

turistické centrum, vyhlídka, členové nabízí průvodcovské služby. Podle nabídky na internetových 

stránkách kibucu průvodci poskytují: “historický přehled vývoje regionu, včetně sionistického 

ducha, který je základem kibucnického života. Prohlídka [vedená obyvateli kibucu] jedinečným 

způsobem rekapituluje současné i minulé problémy, kterým jsme museli čelit tváří tvář 

teroristickým organizacím. Představíme Misgav Am jako vojenskou základnu na hranicích i to, jak 

události druhé libanonské války v roce 2006 postihly ekonomiku a vývoj v komunitách na severu 

Izraele.“ Kibuc se chlubí spoluprací s programem Taglit-Birthright: „Máme jedinečnou čest 

pracovat s programem Taglit Birthright, Chavaia Israeli (Israel Experience) a nejrůznějšími 

skupinami z celého světa,“ pokračuje další odstavec36.  

Jedním z těchto průvodců je Jeremy [2011/12]. Svého úkolu se ujme tak, jak slibují stránky. 

Podsaditý, větrem ošlehaný padesátník v baseballové čepici, zelených kapsáčích s puškou na 

zádech otevírá svůj proslov svým osobním příběhem. Narodil se v Chicagu, v 18 letech udělal 

aliju, vstoupil do armády, vystudoval v Izraeli zvěrolékařství a založil rodinu. Poté rozmlouvá 

drsným hlasem o bezpečnostní situaci v kibucu, o válkách posledního půlstoletí, které se kibucu 

dotkly. Vypráví, jako by sám momentálně stál uprostřed válečného pole. S intelektuálními 

vysvětleními ani empatií pro druhou stranu se neobtěžuje. Kadence jeho řeči se zrychluje spolu 

s tím, jak válečné drama spěje k vyvrcholení. Po každém příběhu – nejdříve válka za nezávislost, 

poté šestidenní válka, incident v kibucu, první a nakonec druhá libanonská válka – následuje 

ponaučení a shrnutí. „Abychom to zkrátili, vyhráli jsme, oni prohráli.“ Každou novou epizodu 

začíná dramatickým a důrazným „a teď“, které usínající účastníky probudí z kontemplace nad 

úchvatnou krajinou, popřípadě z dřímot, které skrývají za slunečními brýlemi.  

Černobílý schematický výklad dějinných událostí, o kterých účastníci slyšeli během pobytu již 

mnohokrát, prokládá stereotypními esencializovanými obrazy nepřítele. Když vypráví o útoku 

                                                 
36 http://www.misgav-am.com/Educational_Tours.htm 
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teroristů roku 1980, do krvavých detailů líčí smrt dítěte a zároveň to, jak „na oplátku“ bylo 

zacházeno s pachateli v izraelském vězení. Když si hlavní pachatel odpykával svůj trest v izraelské 

věznici vystudoval, a dokonce ztloustnul. V Libanonu byl vítán jako hrdina.  

„Tohle je jejich představa o hrdinství. Vrah dítěte je vítán s poctami. Možná že ve 

12. století měli ohromnou kulturu, ale vývoj se u nich zastavil. Ještě dnes tu musíme 

čelit mezi izraelskými Araby ,vraždám ze cti‘ a nic s tím izraelská policie nenadělá. 

Jejich představa o dobru a zlu stojí jinde.“  

Když mluví o otázce palestinských uprchlíků, říká, že „pokud něco takového jako palestinský 

národ existuje, ale budiž“ otázka by se vyřešila jejich integrací do Jordánska. To by ale Jordánsko 

muselo být demokratickým státem schopným integrace, dodává. 

Pokud ostatní výklady procházely bez povšimnutí, tento utkví většině. Nejde pouze o konkrétní 

scénu a postavu Jeremyho [2011/2012], kterou jsem právě popsala. Na všech třech programech, 

které jsou předmětem této práce, byla rétorika i typologie průvodce obdobná. Svědkem otevřené 

konfrontace s průvodcem jsem sice nebyla. Hana [2009], madricha na programu na zimním 

programu Taglit-Birthright 2009, mi ale líčila scénu, jak se průvodce z kibucu pod palbou kritiky 

dvou členů programu, „intošů“, jak říká, rozplakal. Martin [2011/12] dokonce říká, že: 

 „ho varoval už Matouš [účastník programu z roku 2007, kterého zná z vysoké 

školy], že tenhle člověk je blázen“.  

Judita [2008] říká, že: 

 „nestačila včas vypnout“ a projev hodnotí jako „subjektivní. Jako když ti předloží 

ve zprávách subjektivní pohled starousedlíka, do jehož vesnice se přestěhuje ghetto 

nepřizpůsobivejch. On vykládá rasistický řeči, což jsou jeho zkušenosti, který 

opravdu má. Ale není to celý příběh a není to vůbec adekvátní situaci.“ 

 Ostatní se o průvodcích v kibucu Misgav Am vyjadřují jako o fanaticích, radikálech nebo prostě 

o „debilech.“  

Setkání s Jeremym [2011/2012] ale nemusí být nepřínosné.  

„Líbilo, nelíbilo. Beru to jako poučný, že mi jen tím, že tam byl, vysvětlil, co to je 

ten sionista ve fanatický podobě,“ říká Vojtěch [2011/12].  

Otázky, které účastníci kladli, se pak povětšinou týkaly zrodu sionistického přesvědčení průvodců, 

jejich osobních příběhů. Jakoby se účastníci snažili vystopovat etiologii choroby. 
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Jakkoliv s průvodci nesouhlasí, zážitek je přínosný, neboť jim odkrývá další část reality státu 

Izrael. Jde o tu část reality, kterou od programu očekávali, tedy „sionistickou propagandu“, proti 

které mají nastavené obranné mechanismy a kterou se pro svůj extremismus nezdráhají kritizovat. 

4.6.6 Dobrodružství  

Z vyhlídky jsou kromě krásné scenérie vidět libanonsko-izraelské hranice oddělené nárazníkovým 

pásmem UNIFIL. V pásmu obehnaném ostnatým drátem se na jedné straně pohybují auta s nápisy 

UN, na druhé straně izraelské tanky. Petr [2008] místo komentuje, jako místo, díky kterému si 

uvědomil, že „vše souvisí s válkou a ohrožením“.  

„Na vlastní oči vidíš, že na každým kopci je základna, že se tam občas potulujou ty 

skupinky tanků, že všechno kromě tý silnice je podminovaný. To je špatná situace,“ 

komentuje dál Vojtěch [2011/12].  

Jeremy je „zelený mozek“, dotek riskantní nebezpečné reality však může vzbuzovat příjemné 

vzrušení. Během performance v kibucu Izrael vystupuje v souladu s mýtem Izraele jako 

vytrvalého Davida, čelícího svou vynalézavostí, strategickou i vědeckou, arabskému Goliáši, který 

jej neustále ohrožuje pouhým množstvím a kterého Izrael v několika válkách porazil. Nelíčí tak 

jako Šošana [2011] v bezpečí za „separační bariérou“ pouze dopady konfliktu na civilní život, 

které staví Izrael do role oběti, ale živě popisuje aktivní boj na nebezpečných územích. Tabule 

s nápisy „nebezpečí miny“, které lemují cestu k hranicím, vlajky Izraele na jedné straně, vlajky 

Libanonu a modré vlajky Spojených národů na straně druhé, výhled do údolí, kde se jako 

v počítačové hře přemisťují ozbrojená vozidla a jeepy, připomínají nejen svět velké politiky, o 

které průměrný obyvatel ČR ví pouze ze zpravodajství. Připomínají dobrodružství strategických 

her a akčních filmů. V téže větě, ve které Vojtěch [2011/12] říká, že situace je špatná, zmiňuje, že 

se mu právě pro vojenskou přítomnost v oblasti návštěva líbila.  

„Taky je to trochu, jako víš, že tě nezabijou, ale je takový jako byl jsem tam. 

Dobrodužný no.“ 

Konflikt a militární charakter izraelské společnosti je jedním z „lákadel“, které turistický průmysl 

nabízí. Oficiální kampaně Izraelského ministerstva s názvem „Izrael, země stvoření“ sice lákají na 

tisíciletou tradici, biblickou historii, přírodní scenérii, kulinářské zážitky, bohatý kulturní život a 

moderní Tel Aviv. Stánky s turistickými suvenýry v Izraeli jsou ale přeplněny artikly, jako jsou 

trička, popelníky, batohy se znakem Cahalu, fotografiemi sexy vojaček a vojáků v uniformách.  
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I sám Jeremy [2011/12] je ale považován za dobrodruha, kterého láká dobrodužná existence státu 

Izrael. 

 „Typickej amík, nerad to říkám, je to takový zobecňující. Přišlo mi, že to je takovej 

ten Američan, kterej tam plní tu potřebu tý hrdosti. Ta Amerika dneska, pokud nejsi 

voják, tak si už nemůže udržovat tu národní identitu, a pokud to nemůže tam, tak jde 

do Izraele. A tam funguje v nějakejch rádoby drsnejch podmínkách, který jako jsou 

drsný, ale zároveň to není jako v Afghánistánu, kde se člověk musí bát o život každý 

den. Takový strašně americký, takový ‚to make a long story short‘, ‚we won they 

lost‘, takový zvláštní, no,“ říká Martin [2011/12]. 

To, co Jeremyho podle Martina láká, je v podstatě podobné tomu, co může lákat i některé z 

účastníků. Na hranicích s Libanonem účastníci na vlastní oči vidí, nikoliv pouze slyší z vyprávění 

jako na Herzlově hoře či u separační bariéry, vše, co Západ odložil na okraj své geografické i 

kognitivní mapy – války a s nimi spojené riziko a smrt. Nesamozřejmost, neviditelnost smrti, její 

uzavření do institucí, nepřítomnost ohrožení, které bylo svěřeno profesionálním armádám, jež 

povětšinou bojují za hranicemi rozvinutého globálního Severu, činí v těchto poměrně bezpečných 

zónách ze smrti objekt fascinace. Fascinace smrtí jako nositele toho nejzazšího, nepochopitelného, 

posvátného, co je schopno odhalit nejuniverzálnější hodnoty přesahující jedince, zaštiťuje 

holokaust, a tudíž i zážitek účastníků v Jad Vašem trasncendentní hodnotou. Přímý kontakt 

vrstevníků vojáků se smrtí při performancích na Herzlově hoře dodávalo vážnost jejich projevům 

a narativům oběti. Na hranicích s Libanonem, v podání Jeremyho [2011/12] se smrt, které válečné 

zóny ztělesňují, stává dobrodružstvím. Tím, co definuje dobrodružství, je totiž riziko, a to i riziko 

nejzazší, riziko ztráty života. I v rámci dobrodružných zkušeností, je setkání se s ohrožením a se 

smrtí tím, co umožňuje „dotknout se dna“, přiblížit se podstatě lidské zkušenosti obecně, zbavit se 

kulturních nánosů a podniknout cestu do svého nitra. Podle Kathleen Adams proto turistická 

fascinace válečnými zónami a jinými nebezpečnými místy není úchylkou, ale „extrémní formou 

turismu. Ztělesňuje paradoxní dynamiku, která se nachází v dalších žánrech turismu.“ (Adams 

2006, 208) Z této touhy poznat sám sebe, kterou má přivodit setkání s mezní situací, těží celá 

odvětví turistického průmyslu, ať již jde o turismus nebezpečných zón či „temný turismus“ 

(Lennon a Foley 2000), „dobrodružný turismus“ zahrnující horolezení, rafting, bungee jumping a 

další typy extrémních sportů (Palmer 2004). Dobrodružství se tak proměnilo v marketingový 

produkt, často vyžadující nemalé finanční prostředky. Turista totiž touží zažít opravdové riziko, 

dotknout se smrti, ne jí podlehnout, či nést doživotní následky této situace. Marketing všech těchto 

forem turismu proto vyžaduje pečlivé vyvážení mezi pocitem bezpečí v nebezpečných situacích 
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(Palmer 2004), v případě válečného turismu „očištění válečné zóny“ tak, aby přestala být zdrojem 

život a zdraví ohrožujícího nebezpečí (Lisle 2000). „Očištěnou válečnou zónou“ je pro účastníky 

i hranice s Libanonem, na které k nim promlouvá Jeremy [2011/12]. On sám je spíše dobrodruhem 

než reprezentantem národního izraelského kolektivu stiženého tragédií a neustálým bojem o život. 

Jakkoliv je toto dobrodružství lákavé i pro účastníky, vystavovat se mu zbytečně, pokud nejde o 

holé přežití, je zbytečné, iracionální. Martin [2011/12] také dodává:  

„Já jsem si to řadil do tý mentality sionistů. A hlavně mi přišlo, že když se tam člověk 

narodí, tak to vidí kritičtějc. Protože když se tam přistěhuje tak je to volba, protože 

ho to přitahuje. Kdežto když se tam člověk narodí, je to zajímavější.“  

Díky možnosti a svobodě migranta, který neutíká před ohrožením, jako je Jeremy, či turisty, 

kterými jsou účastníci, kdykoliv z nebezpečné situace uniknout, ztrácí ochota vystavovat se 

nebezpečí legitimitu. Jde o seberealizaci dobrodružné nátury, nacionálního cítění, které nemá 

ospravedlnění v nutnosti, individuální projekt. Jeremy [2011/12] je proto spíše než reprezentací 

Izraele reprezentací dobrodružství, které Izrael slibuje. Jeho příběh je stejně tak nepochopitelný 

jako příběh Michaela Levina na Herzlově hoře. Na pozadí radikalismu, předsudečnosti a rasismu 

Jeremyho [2011/12] výkladu tak touha po dobrodružství zároveň ztrácí legitimitu a 

reprezentativnost. Nemluví za Izrael, ale za sebe, či za minoritu těch, kteří nachází zvrácenou 

zálibu v boji za vlast, násilí a černobílém vidění světa. Přestože jeho verze příběhu kopíruje 

výklady konfliktu programu, je vyňata jako cosi cizího, co nepatří do Izraele, co je spíše součást 

programu, popřípadě americké „nátury“ a co tudíž ani nekonstituuje „lásku k Izraeli“.   

Jeremy [2011/12]opravdu nereprezentuje izraelský mainstream a jeho hlas nebyl přijat jako 

autoritativní hlas. Později, cestou z kibucu, v autobuse jej zpochybní a korigují i samotní průvodci. 

Efrat [2011/12] se ujme mikrofonu a říká:  

„Jen bych k tomu ještě chtěla dodat. Já kdybych se cítila v nebezpečí, kdyby moje 

rodina, moji přátelé byli v nebezpečí, udělám cokoliv, abych je ochránila. A když 

jste se ptali, kdo se to ptal Sophie, proč Jeremy nežije jinde, kde by byl v bezpečí. 

Řekla bych samozřejmě, že si chci vybírat, kde žít v mojí zemi. A to je můj názor. 

Pokud budu chtít žít v Jeruzalémě, budu žít v Jeruzalémě, pokud na severu, protože 

tam mám rodinu, zemědělství, budu žít tam. Není to jen tak odejít, mají tam 

zemědělství, to je business, není to jen tak. Já žiju u Gazy, tam je to taky 

nebezpečný.“ 

 Z autobusu zazní otázka: „A kdybys měla děti?“ 
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„Nemůžu říct, jak by to bylo,“ Efrat se zastaví, usměje. „No vidíte, není to 

jednoduché, kdybych měla rodinu, možná bych se snažila najít bezpečnější místo, 

kdyby můj partner chtěl žít jinde.“  

Efrat doplní člen ochranky:  

„Nemyslím si, že je úplně dobře aby tam žili, vystavovali svoje děti nebezpečí a 

vychovávali je v tom, že musí mít neustále zbraň. To, co ale říkal o ochraně, s tím 

souhlasím, prostě je třeba se bránit.“  

Autobus mu tleská. 

Účastníci jsou opravdu, jak argumentují proti nařčením z jednostrannosti zastánci programu 

Taglit-Birthright, konfrontováni s celým spektrem izraelských názorů. Vidí osobní dilemata, která 

život v Izraeli přináší, a mají možnost se na ně tázat a pochopit je, vidí ale i extrémní názory typu 

Jeremyho [2011/12]. Rozvírá se mezi nimi celý vějíř odstínění, od postojů, které nenachází 

legitimaci, jsou vybočením z normálu, který se koneckonců nachází v každé společnosti, po 

pochopitelné obavy o bezpečnost běžných Izraelců. Tato pluralita názorů, žádný z nich sice 

nepřestoupí sionistický narativ, i rozpory ve výkladech průvodců, dodávají zároveň výkladům 

věrohodnost a tlumí strach z propagandy. Není totiž tím, co definuje propagandu právě černobílé 

vidění, zcela jednolitý narativ, prostý rozporů? Zástupce druhé strany, ale ani Araby žijící v Izraeli, 

izraelské mírové aktivisty si ale účastníci šanci vyslechnout nemají. Druhá strana tak není 

reprezentována na rovině diskurzivní ani zkušenostní. O amerických zájezdech Taglit-Birtheight 

Kelner píše: „I v těch nejvyváženějších variantách, kdy diskurz líčí Izraelce i Araby ve všech 

odstínech šedi, zkušenost Izraele a pouze Izraele je v 3D technikolor provedení s plastickým 

zvukem. Palestinské a syrské perspektivě může být porozuměno a může být respektována na 

intelektuální rovině. Toto porozumění ale nikdy nebude srovnatelné s autoritou emocí a přímou 

znalostí, která je utvářena ponořením se do izraelské zkušenosti.“ (Kelner 2010, 80) Na 

programech, na kterých je založena tato práce, dochází k naprostému opomenutí reprezentace na 

obou úrovních, diskurzivní i prožitkové. Druhá strana konfliktu tak zůstává jednou velkou 

neznámou a je obydlena pouze fanatiky typu Jeremyho [2011/12] v palestinském vydání. Empatie 

a pochopení je tak rezervována pouze jedné straně.  

4.6.7 Nechat rozkvést poušť 

Ne všechna místa, která jsou dotčena konfliktem, ale program konstruuje prizmatem konfliktu. Na 

letním programu roku 2011 se autobus vydává k hranicím s Gazou na jihu. Ústředním tématem 
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výkladu ale není ani izraelské unilaterální stažení z Gazy roku 2005, ani konflikt. Na hranicích 

s Gazou se průvodce soustředí na popis zázraku izraelského zemědělství. Kibucnik ze 

zemědělského kibucu v kibucnické čepici, mezerou mezi předními zuby a silným izraelským 

akcentem, energicky naskočí do autobusu a přiblíží itinerář dne. Nejdříve si z autobusu ukážou 

místa, odkud byl unesen Gilad Šalit, poté pojedou do kibucu, kde se nachází Švil ha-salat (Salátová 

stezka), kde uvidí i ochutnají výsledky izraelského zemědělství – sladká cherry rajčata, jahody 

rostoucí uprostřed Negevu – poslechnou si historii kibucnického hnutí na jihu Izraele a podívají 

se na chovnou stanici poštovních holubů.  

Únos Gilada Šalita klade kibucnický průvodce do kontrastu se vzkvétajícím zemědělstvím 

v regionu. Ukazuje na západ, kde se nachází Gaza a kde jsou z izraelské strany rozmístěné tanky, 

aby se předešlo obdobným incidentům. Poté ukáže na východ, kde se nachází zelená pole 

obdělávaná kibucniky. Když dorazí do kibucu, vypráví o historii kibucu během války o 

nezávislost. Kibuc byl na pokraji dobytí, docházela mu munice. Zachránil ho vzkaz s žádostí o 

pomoc zaslaný poštovními holuby do Tel Avivu. Holubi se v kibucu chovají dodnes. Každý 

z účastníků může napsat vzkaz, přivázat ho holubovi k noze a holub se vrátí. Zaměstnanci kibucu 

začnou rozdávat holuby, účastníci je vypouští. Pak se vydají na Švil ha-salat. Prochází skleníky, 

poslouchají o zavlažovacím systému a o cherry rajčátkách jako vynálezu botanického inženýrství 

Izraele, který byl exportován do celého světa. Ochutnávají nejrůznější druhy zeleniny a ovoce, 

přičichávají k bylinkám. Prohlídku zpestří kvíz, který jim připraví průvodce. Se zavázanýma 

očima musí podle vůně hádat, o jaký typ bylinek se jedná. Pod bílou plachtou zavlažovaných 

skleníků, v mlžném oparu zavlažovacích systémů, obklopeni vůní čerstvě vypěstovaných plodů, 

jejichž lahodnou chuť mohou okoušet, si připadají, jako by se ocitli v novodobé variantě oázy, 

která není dílem přírody, ale důmyslné technologie.  

Cestou nazpátek, již bez kibucnika, míjí Sderot. Sderot je ukázkou toho, že konflikt, který se v Tel 

Avivu zdá daleko, v jiném světě, na Izrael citelně dopadá. Sderot se nachází necelý kilometr od 

hranice s Gazou. Rakety sem nedopadají pouze v období otevřených konfliktů a operací izraelské 

armády, ale konstantně. I proto sem izraelská armáda umístila „Železnou kopuli“, známou spíše 

pod anglickým názvem „Iron dome“. Železná kopule je schopna zadržet rakety ve vzduchu, před 

dopadem na zem. Díky neustálým útokům, které mají velmi těžké psychologické dopady na místní 

obyvatelstvo (podle výsledků posledních výzkumů vykazovala téměř polovina mládeže ve věku 
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12-13 let symptomy PTSD (Berger, Gelkopf a Heineberg 2012)), jde o poměrně chudou oblast, 

trpící depopulací, s neustále klesajícími ceny nájmů a nemovitostí.  

Když autobus míjí Sderot, který ale nenavštíví, slova se ujme Efrat [2011], izraelská madricha a 

obyvatelka Sderotu  

„Před sedmi až osmi lety sem dopadalo spoustu raket, každé dva metry jsme měli 

kryt. Bylo to prostě běžné, blízko je Gaza. Napravo. Když houká siréna, víte, že 

musíte do krytu. Nikdy nevíte, kdy to začne a kdy budete muset do krytu. Jsou děti, 

které v tom vyrostly. Je to těžké, ale jsou lidi, kteří tu chtějí zůstat. Je to špatné, jsou 

tu ale i dobré věci. Všude tady je spousta zemědělské půdy. Venku je krásně, jsou tu 

klidná zelená pole. Miluju to tady. Cítím se tu dobře. Někdy se můžeme obávat celé 

té situace tady, ale jsme tu šťastní. Zvykli jsme si. Nějaké otázky?“ 

„Proč jsem si vybrala tenhle kibuc? Protože je tu dobrá škola. Jen kvůli tomu, že 

sem dopadají rakety, bych si nevybrala jiné místo. Dobrá škola, milí lidé, neexistuje 

důvod utíkat jen kvůli raketám. To by mohl pak utéct každý. To je můj osobní 

názor.“  

Na otázku, co požaduje od armády, aby dělala s bezpečnostní situací, odpovídá, že cílem armády 

je chránit a popisuje obranný štít „Železnou kopuli“. Svůj proslov ukončí tím, že ačkoliv to může 

vypadat divně, cítí se ve Sderotu bezpečně. 

Efrat [2011] je hrdá na místo, kde žije. Aby ještě lépe přiblížila situaci, položí účastníkům otázku. 

„Představte si, že byste byli Izraelci a dostali byste stipendium, které by vám 

pokrylo studia tady, ve Sderotu, blízko Gazy. Šli byste sem studovat? Kdo by sem 

šel studovat a riskoval, že jednoho krásného rána, zatímco by studoval, by mohl být 

zasažen raketou z Gazy, zvedněte prosím ruku.“  

Efrat počítá a napočítá 7 z 33. Počet je menší, než očekávala, a proto výsledek komentuje.  

„Sedm by šlo, zbytek spí, nebo by ve Sderotu nestudovali. A kdo by chtěl studovat 

v Tel Avivu, kde musíte platit školné a nájem?“ 

Odpoví si sama.  

„S nájmy a školným je to téměř nemožné.“ 

Krajina kolem hranic se Sderotem poskytuje nové interpretace hranice jako symbolického 

vyjádření rozdílu mezi izraelským národním kolektivem a jeho sousedy. Na hranici s Libanonem 

je umělá hranice plotů s ostnatým drátem jedinou hranicí. Přirozená hranice zde neexistuje, 

vizuálně obě strany hranice vypadají stejně a jsou zaměnitelné. Na hranicích s Gazou, v Negevu 

jsou ale „přírodní“ hranice patrnější. Zeleň na izraelské straně ostře kontrastuje s vyprahlou půdou 
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na straně druhé. Úspěch izraelského zemědělství navíc dávají doslova okusit turistické atrakce, 

jako je Švil ha-salat.  

„Nechat rozkvést poušť“ bylo jedním z hesel sionismu. Fyzická práce měla proměnit diasporního 

Žida v silného „nového Žida“ Izraelce, „nový Žid“ měl proměnit poušť v úrodnou půdu. Vztah 

k půdě a práci v zemědělství utvrzovaly ale i jisté interpretace náboženské tradice – texty biblické 

liturgie opěvující krásy země – i socialistické ideologie, která idealizovala prostý život zemědělce. 

Snaha naplnit toto sionistické heslo ale sledovala i politické, ekonomické kulturní a estetické cíle. 

Byli-li sionisté schopni poušť nechat rozkvést (jak již zmiňovala Françoise [2011] ve svém 

výkladu o genezi izraelsko-palestinského konfliktu), znamenalo to, že stát byl založen na pustém 

neobývaném území, o které nikdo jiný nejevil zájem. Zeleň sloužila jako přirozená hranice a 

vyhovovala více estetickým požadavkům prvních osadníků, kteří ve své většině pocházeli ze 

střední a východní Evropy. Židovský národní fond dodnes užívá výsadbu nových stromů jako 

příležitost k fundraisingu. Soběstačné zemědělství ale bylo i ekonomickou nutností vzhledem 

k embargu na dovoz potravin ze sousedních arabských států v 50. letech. Zemědělský úspěch navíc 

sloužil jako důkaz úspěchu sionistického projektu a nároku na půdu. Komu jinému než tomu, kdo 

dokáže půdu zúrodnit, by totiž měla připadnout. Lidské zásahy do přírodního habitatu se tak staly 

politikem. Protože jde ale o zdánlivě nepolitická témata, úspěch lidské píle a vynalézavosti, slouží 

jako silný argument pro existenci státu Izrael. Izraelský úspěch je důkazem neschopnosti, 

necivilizovanosti Palestinců. Diskuse, která v současné době probíhá v Izraeli o tom, že 

zemědělství vyžadující neustálé zavlažování klade ohromné nároky na vodní zdroje, které pomalu 

vysychají a Izrael ženou na pokraj ekologické krize, zůstává upozaděna. Spolu s tím ale i řada 

dalších faktorů, které stály za tímto úspěchem. Úspěchu bylo dosaženo za pomoci moderní 

techniky, která vždy stála mimo dosah palestinských pěstitelů. Řada zemědělských kibuců byla 

založena na území, kde se dříve nacházely palestinské farmy, a kibucnici tak v podstatě převzali 

již obdělávanou půdu (George 1979). 

Technologický pokrok si zaslouží obranu. Nebezpečí, potřeba vytrvat, setrvat, učinit nemožné 

možným zde vystupuje v novém kontextu. Je druhou stranou mince rozkvětu, díla, které vytvořili 

Izraelci a které se nazývá vzkvétající izraelský stát. Nebezpečí je cosi, co občas tento zázrak naruší, 

co mu ale zároveň dodává význam. Technologický a hospodářský rozkvět naopak dodává 

vzdorování této situaci smysl. Obrana Izraele není pouze obranou židovského státu pro židovské 
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obyvatelstvo, ale obranou vrcholu lidského snažení, pokroku, civilizace, důmyslu, vítězství 

člověka nad přírodou. Technologický rozkvět získává politické významy, zatímco nebezpečí 

plynoucí z izraelsko-palestinského konfliktu a nároku obou stran na totožné teritorium je 

depolitizováno. Snaha uchovat stát Izrael tak nabývá univerzálnějších hodnot než pouze obrany 

partikulárního sionistického projektu. Jako takový Izrael neslouží pouze „svým lidem“, ale má co 

nabídnout i zahraničí. Je příležitostí nejen jak realizovat svou židovskou identitu, ale díky špičkové 

technologii a vzdělávacímu systému i příležitostí, jak realizovat své profesní ambice, a to za 

výhodných finančních podmínek. To, že systém stipendií i nízké nájemné jsou výsledkem této 

bezpečnostní situace, díky níž jsou tyto zóny pro Izraelce jen málo lákavé a díky níž čelí 

populačnímu poklesu, zůstává nevyřčeno.  

Kromě silné sionistické rétoriky, kterou program prezentuje a která je až příliš schematická a 

poněkud anachronická, neboť patří do minulého světa étosu národních států, než aby zaujala, 

program nabízí ještě další zdánlivě „zcela nepolitické“ a materialistické pobídky. Ty, paradoxně, 

stojí v přímém kontrastu k obětování se sionistickému ideálu. Neexistují ale pouze na místech, 

která stojí na okraji zájmu běžného Izraelce, jako je Sderot. Během návštěvy Hebrejské univerzity 

v Jeruzalémě průvodkyně, zaměstnankyně univerzity, s nadšením upozornila na to, že v Izraeli je 

možné jako součást výhod pro nové imigranty vystudovat zdarma, zatímco kdekoliv jinde se za 

vzdělání, navíc vzdělání takové úrovně, jakou nabízí Hebrejská univerzita, musí platit. Během 

večerního programu v hotelu, při němž zástupci programu MASA, který nabízí celou řadu 

mezinárodních programů pro zahraniční židovské studenty, dotovaných izraelskou stranou, od 

studia hebrejštiny, studia na vysoké škole v Izraeli v angličtině až po dobrovolnické programy a 

stáže, byly představitelé programu MASA zahrnuti otázkami účastníků, jak svůj „gap-year“ 

v Izraeli realizovat.  

„Já vlastně ani nevím, jestli jsem o tom nějak přemýšlela, jako vzhledem k tomu 

konfliktu. Prostě jsem ještě chtěla někde studovat v zahraničí a taky si procvičit 

angličtinu. A v Anglii je to strašně drahý. A tohle mi umožnilo být v tom 

mezinárodním prostředí. V Haifě měli takovej jeden psychologickej program. To mi 

přišlo skvělý, protože studuju psychologii… A navíc se mi tu líbilo během Taglitu, 

jako ta země je strašně zajímavá. Tak asi tak,“ komentuje své motivace přihlásit se 

na MASA program Karolína [2009].  

Využít těchto pobídek se tak stává pragmatickou volbou, nikoliv politickým krokem. Politickou 

dimenzi tomuto rozhodnutí mu nedodá ani konflikt, který stojí v pozadí.  
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4.6.8 Bezpečí a nebezpečí 

Týden po návratu skupiny Taglitu, se kterou jsme byli blízko Gazy, bylo toto pohraniční pásmo 

terčem několika útoků z Gazy. Útok si vyžádal osm obětí na straně civilistů. Ester [2011] mi 

vyprávěla, jak se cítila, když zprávu četla. 

„Uvědomila jsem si až zpětně: ježišmarjá, vždyť jsem tam byla nedávno na těch 

místech, kde se to dělo. Spíš jsem si říkala, že to je pro mě nepředstavitelný. Když 

jsem tam byla, připadalo mi, že jsem v bezpečí. A pak po týdnu slyším, že tam, kde 

jsem stála, přistály rakety a zabily osm lidí. To mi přišlo jako takový divný. 

Nechápu, jak se nemůžou nebát. Protože mi přijde, že na tý druhý straně, když to 

nekontrolujou, tak neví, co se tam děje. Oni to asi částečně kontrolujou, ale stejně.“ 

Když jsem se ptala, zda jí to nenapadlo v okamžiku, kdy jsme na místě byli, odpovídá:  

„Spíš mě překvapilo, že nás tam vzali. Myslela jsem, že na takovýhle místa se Taglity 

neberou. Nevím vlastně, jak jsem o tom uvažovala, když jsem tam byla. Spíš to bylo 

jako tak, jéééé držím holuba. Myslela jsem na sračky.“  

Podle Feldmana (2010) neustálé střídání emocionálně velmi intenzivních událostí, které ztělesňují 

historická traumata, a taktéž intenzivních, nicméně odpočinkových událostí, jako jsou nejrůznější 

volnočasové aktivity typu večerní popíjení v barech, návštěva nejrůznějších turistických atrakcí 

vytváří na zážitkových vzdělávacích zájezdu typu Taglit-Birthright velmi specifickou dynamiku. 

Střídání smutku a radosti, témat dotýkajících se podstaty a hloubky lidské existence a každodenní 

povrchní konzumní zábavy je pohybem mezi transcendentnem a každodenní realitou. Tento 

rytmus mezi těmito dvěma rovinami reality, transcendencí a každodenností, neustále 

zprostředkovává. Každodennost tak není vyprázdněná a je jí dodána hodnota, existenciálno pak 

naopak není tak tíživým. Rytmus programu Taglit-Birthright je taktéž založen na této dynamice. 

Po návštěvě Jad Vašem a Herzlovy hory, autory programu naplánované jako velmi intenzivní 

zážitky, následuje návštěva pestrého blízkovýchodního tržiště uprostřed Jeruzaléma a večerní 

volná zábava. Po návštěvě Masady, koupání v Mrtvém moři, po návštěvě kibucu Misgav Am, 

projížďka na lodi po Galilejském jezeře za doprovodu bubeníků, kteří účastníky roztančí, od místa, 

kde byl unesen Gilad Šalit, autobus zamíří na Švil ha-salat. Tragédii střídá euforie ze současného 

ekonomického a kulturního rozkvětu Izraele a dodává mu hlubší význam. Během programu Taglit-

Birthright ale k tomuto střídání nedochází pouze chronologicky. Vážná a méně vážná témata se 

zároveň vrství simultánně. Ester [2011] vypouští holuby a ví, že stojí na potenciálně nebezpečném 

území. Do jaké míry toto místo může být nebezpečné, si ale uvědomí, až když se vrátí domů, do 
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Prahy, a vnímá svou zkušenost skrze obraz zprostředkovaný médii ve zpravodajství. Vrstvení 

odporujících si diskurzů, v našem případě holubí atrakce jako aktivity a nebezpečného území jako 

lokace, umožní opačným diskurzům, jednomu dotýkajícího se existenciálních témat, druhému, 

zcela nezávaznému, dotýkajícímu se každodennosti a rutiny turismu, fungovat simultánně 

v souladu. Nebezpečí jako součást každodenní reality, která stále poskytuje „normální život“, 

upozadí problémy, ze kterých tato bezpečnostní situace pramení, „normalizuje“ je jako 

samozřejmou součást existence a odklidí je do podvědomí. I proto až odstup odhalí jejich 

nesamozřejmost.  

4.6.9 „Zas taková propaganda to nebyla“ 

Turismus má moc „utvářet světy“ (Hollinshead, Ateljevic a Ali 2009) a konstruovat sociální realitu 

tak, aby byla v souladu s národními cíli a ideologiemi. Program Taglit-Birthright tak činí pomocí 

sekuritizace, depolitizace politického a naopak politizací nepolitického a neperformance opačného 

diskurzu. Jde o narativ pluralistický. Slyšíme v něm hlasy umírněné sionistické levice ústy 

některých průvodců a madrichů, militární rétoriku pravice i argumenty o posvátném nároku na 

půdu radikální náboženské pravice. Nikdy ale neopustí půdu sionismu, jediné ideologie, které je 

dopřáno sluchu.   

Program turistickou performancí replikuje hegemonní vztahy. V mnohém se může podobat 

Goffmanově (1990) „totální instituci“. Bezpečnostní opatření a organizační nároky „package tour“ 

neumožní svobodný pohyb, přístup k nezávislým informacím je omezen. Ani nezávazný žánr 

„prázdninové cesty“ k intelektuálnímu přístupu k prezentované problematice nepřispívá. Jen 

minimálně, a to i v intimním prostředí vrstevníků, účastníci verbalizují politické názory. Spíše než 

intelektem je politický vzkaz programu konzumován smysly.  

„Nechávala jsem se zblbnout. Vnímala jsem tu atmosféru, ne že bych se nechávala 

zlákat. Předem jsem věděla, co je cílem, takže nebránila jsem se tomu ani jsem nešla 

proti. Nechávala jsem se unášet tou atmosférou, těma lidma. Prostě se mi to líbilo,“ 

komentuje Martina [2011/12]. 

Lenka [2008] se již explicitně věnuje politickému vzkazu programu. Mluví o průvodci Yanivovi, 

který byl skupinou oblíbený a o kterém Lenka říká, že:  

„byl skvělej, pracoval prej s dětma. Já jsem ho měla ráda, byl fakt fajn. Já jsem mu 

to strašně dlouho žrala, infikoval mě tím.“  
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Martin [2011/12] zase tvrdí, že přesvědčení o správnosti interpretace konfliktu programem zcela 

vyšumělo, „když opustil jeho sféru vlivu“. Když atak na smysly po konci cesty pomine, je program 

často podroben intelektuální reflexi. Lenka [2008] během rozhovoru v Praze říká:  

„On [Yaniv] si tu historii prostě dokresloval k obrazu svýmu. Je tu vždycky druhá 

strana problému a tu nezmiňoval.“  

Náboženské poutě mají podle Victora a Edith Turner (1978) tři fáze, poslední je „znovuzačlenění“, 

kdy jedinec znovu vstupuje do svého původního prostředí, ve kterém pokračuje v denních rutinách. 

Jeho vnitřní stav se ale pozměnil. Stejně tak turista se vrací do své denní rutiny obohacen zážitkem 

cesty. Po návratu se podle Brunera (2005) utváří post-narativy, vyprávění o cestě. Ve vyprávění, 

výsledku kreativního procesu vzpomínání, se utváří význam (Harrison 2003). Co si tedy 

z programu, co se týče politického poselství, účastníci odnáší? V této otázce se skrývají otázky 

dvě. Tou první je, do jaké míry bylo reflektováno ideologické pozadí programu. Tou druhou je, 

jaký obraz o izraelsko-palestinském konfliktu získávají. 

„Propaganda“ je slovo neustále skloňované jak v rozhovorech, tak během programu. Protože ale 

očekávání od programu je, že půjde o „sionistický brainwash“, jsou zážitky – pokud se jim tak 

jako Martina [2011/12] naprosto nepoddají – i narativy po programu vždy konstruovány ve vztahu 

k tomuto předporozumění, které je součástí Brunerova „pre-tour narrative“ cesty. Program jejich 

obavy potvrzuje. „Do arabské čtvrti nás nevzali, to vidím jako cenzuru,“ říká David [2007], Jan 

[2008] zase poukazuje na to, jak byl z výkladu zcela vypuštěn problém, který má Izrael s úbytkem 

vody v důsledku zavlažování zemědělských oblastí v suchých oblastech. Aneta [2007] v souladu 

s metanarativem propagandy zaujala „analytický“ postoj:  

„Ségra dělá psychologii a já jsem se taky zase ve volném čase zabývala tím, tou 

propagandou, manipulací, spíš historicky, tak já jsem si uvědomovala jednotlivé ty 

prvky a bylo to strašně poučné z tohodle toho směru. Takže přesně jako, jak se máš 

cítit, co máš v ten moment říkat, tak když to vidíš takhle, tak to mě baví i ten 

marketing, protože když to vidíš zezadu, tak si dokážeš užít i reklamu, protože víš – 

aha, tak teď jsem rozněžněná a teď to na mě udeří. Takže z tohodle hlediska to bylo 

jako zajímavé.“ 

Jako propagandu líčí program i Mariana [1999] ve svém telavivském bytě několik let poté, co 

udělala aliju.  

„Tak to jsem vnímala jako, že to byla propaganda. Vozili nás na ty heroický místa, 

ukazovali nám to všechno pozitivní, o historii tý země, jak vyhráli všechny války, jak 
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zavlažili poušť a vysušili bažiny. Takže jo, vnímala jsem to, ale to jsem i očekávala, 

protože jsem věděla, o čem ten Taglit je. No takže to byl ten Taglit. Vnímala jsem to 

tak, že tady je to takhle prezentovaný v tom světle. Já si z toho ale vzala, co jsem si 

z toho chtěla vzít. Ta země mě uchvátila. Podívala jsem se, kam jsem se chtěla 

podívat. Takže jsem to prožívala po svým, ten Jeruzalém, to Starý město a všechny 

tyhle jako první zážitky.“ 

Na tento aspekt navazuje i Eliška [2011/12] a říká: 

 „No já jsem to tak jako brala, že to tak bude, ale myslím, že ti ostatní na to mohli 

skočit.“  

 Zároveň se ale proti tomuto pre-tour narativu vymezují. Zuzana [2008] tvrdí, že: 

 „neměla pocit markantní ideologické propagandy, protože se s průvodci mohli 

bavit a ti byli otevření otázkám“.  

Na otázku, co jí ve výkladu chybělo, ale odpovídá:  

„No asi hlavně to, že v Izraeli žije dvacetiprocentní palestinská menšina, tak 

v celkovém obraze programu to není vůbec poznat. Třeba když jsme byli 

v Jeruzalémě, tak jeden mladík z naší skupiny se chtěl jít podívat do východní části, 

tedy palestinské, tak mu náš madrich odpověděl, proč by tam chodil, když tam nic 

není. Nebo že tam nemáme chodit, protože je to nebezpečné. Což působí strašně 

nedůvěryhodně…” 

Podle Brunera je projevem turistovy „agency“ personalizace pre-tour narativů, v některých 

případech i reflexe metanarativů. Jako příklad reflexe metanarativu uvádí komentář jedné 

z turistek k performanci domorodých tanců na Bali. „A tady máme turistický tanec“. Prohlášení 

Bruner interpretuje následovně. „Jde o metanarativ performance. Ve skutečnosti jde o kapitulaci 

nad možností porozumět tomu, co je na performanci balijského, a umístění performance do širšího 

rámce turistického diskurzu. V tomto specifickém příkladu tanec přestal být balijským, ale stal se 

jednoduše turistickým a jako takový byl akceptován. V turistickém rámci se jeho význam jako 

projevu domorodé kultury se stal zcela irelevantním, čímž došlo k vypořádání se s jinakostí. 

Performance byla vyňata z kulturně specifického prostředí a umístěna do turistického kontextu.“ 

(Bruner 2005, 11-12) 

V případě českých účastníků programu Taglit-Birthright je český pre-tour narativ i metanarativem 

celého programu. Komentáře o programu jako o „propagandě“ jsou proto potvrzením pre-tour 

narativu a zároveň komentářem k metanarativu. Stejně tak jako Brunerova turistka na Bali 

účastníci vyjímají „propagandu“ programu z izraelského kontextu a umisťují ji čistě do kontextu 
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programu. Toto diskurzivní oddělení utvrzuje i žánr cesty. Jde o organizovaný masový zájezd, 

který, jak jsem podrobně popsala v první kapitole, pro ně jako existenciální turisty nikdy nebude 

zcela uspokojivý a bude se omezovat na představení pouze výseku reality současného Izraele a 

vždy bude něčím účelovým.  

„Je přece pochopitelný, že tě vezmou na hezký místa a ukážou ti jen to, co je top. 

V Čechách bys taky nikoho nevodila do cikánskejch ghett,“ říká Hanka [2008].  

Díky této disociaci programu jako turistické a propagandistické reality, vytvořené pro diasporní 

Židy, od Izraele jako destinace, mohou kritizovat program, aniž by došlo ke kritice hegemonních 

vztahů, které jsou v programu obsaženy a které s realitou Izraele souvisí. I díky tomu účast na 

programu ani eventuelně další pobyty v Izraeli v rámci programů, jako je MASA, či dokonce alija, 

není vnímána jako ideologické rozhodnutí ani etické dilema. Sami sebe díky moci své „agency“ 

vidí jako nezávislé aktéry.  

Taglit-Birthright je ale stejně tak jako každý jiný turistický projekt součástí izraelského kontextu. 

Přímé výnosy, které přinesl do izraelské ekonomiky od roku 2000 do roku 2014, vyčíslila nezávislá 

auditorská firma Ernst and Young na 825 milionů dolarů. Nepřímé výnosy, zahrnující nákup 

turistických suvenýrů, opakované návštěvy Izraele a pobyty po konci programu, stouply do výše 

dalších 260 milionů dolarů. Sheldon Adelson, příznivec pravicové politiky Benjamina Netanjahua 

a republikánů v USA, se dnes stal štědřejším přispěvatelem než liberálnější Charles Bronfman, 

který stál u zrodu projektu. Sám Benjamin Netanjahu vystupuje na slavnostních ceremoniích pro 

účastníky. Výkonný ředitel nadace Taglit-Birthright Mark Gidi tvrdí, že „Izrael by se měl stát 

součástí DNA každého Žida“37a že ho „nezajímají účastníci, kteří po Taglitu vykonávají 

dobrovolnickou činnost u ‘anti-izraelských skupin‘. To je pro mě selhání programu“38. Za „anti-

izraelské skupiny“ považuje hnutí bojující proti okupaci Západního břehu a neziskové organizace 

působící na okupovaných územích. Taglit-Birthright je součástí politické debaty v Izraeli. Levice 

jej kritizuje za předpojatost a zpochybňuje smysluplnost investice do programu za situace, kdy 

izraelský národní rozpočet je napjatý a Izrael bojuje s řadou sociálních problémů. Pravicový tisk 

pravidelně přináší výsledky šetření o zvyšující se podpoře Izraele bývalými účastníky. Rozhovory 

                                                 
37 https://www.youtube.com/watch?v=ChGtpzxU1i8 

 
38 An odyssey from Birthright to the BDS movement, Haaretz 10.5.2015, http://www.haaretz.com/beta/.premium-

1.655627 
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s účastníky, kteří se s Izraelem nakonec rozhodli spojit své budoucí životy, jsou taktéž oblíbeným 

žánrem. Jejich životní příběhy potvrzují rétoriku Izraele jako demokratického státu i jako 

nejlepšího místa pro Židy.  

Obhajují-li Leonard Saxe a Jeffrey Salamon program jako apolitický, neboť utváří pouze „lásku k 

Izraeli“, emocionální pouto k Izraeli, nikoliv určité politické názory, mají v jistém smyslu pravdu. 

Argumentace, kterou jsme vyslechli z úst průvodců, je sice argumentace pravice. To, co si 

účastníci odnáší, ale zdaleka tak ostré kontury nemá. 

„Já myslím, že vidím, že to je mnohem složitější, že to není tak černobílý, jak se to 

zdá. Asi jsem to předtím měla tak jako, že ty Izraelci jsou dobrý a Palestinci dělaj 

problémy a nejsou se schopný smířit s tím, že už to je jinak a dohodnout se. Ne jako 

že bych si teď myslela, že Izrael je špatnej, spíš se to ale nějak probarvilo,” říká 

Martina [2011/12]. 

 I Jakub [2011], když se bavíme o konfliktu, tvrdí, že není schopen postavit se ani na jednu ze 

stran, že stojí „na třetí straně“. Eliška [2011/12] naopak tvrdí, že program pouze potvrdil názory, 

které měla již před odjezdem, tedy, že Izrael musí demonstrovat svou sílu. Díky programu se 

proces utváření jejich politických názorů na konflikt stává neustálým balancováním mezi 

prožitkem, který sestává jak z vlastního prožitku Izraele, tak reflexivního prožitku Izraele skrze 

Druhého v rámci programu Taglit-Birthright, a mezi dalšími názory, informacemi, ke kterým 

získávají přístup zprostředkovaně skrze celou řadu dalších zdrojů, četbu, zpravodajství, 

vzdělávání, před i po programu. Proudění nejrůznějších politických diskurzů tak utváří součást 

transnacionálního prostoru programu. Ať jsou ale jejich politické názory jakékoliv a ať jsou 

jakékoliv názory prezentované průvodci na programu, programu se podařilo díky vrstvení 

diskurzů, střídání vážných a nevážných témat, depolititaci politického a politizaci nepolitického 

konflikt vylíčit jako pro Izrael definující, nicméně apolitickou záležitost, která se běžného života 

nemusí dotýkat. Spíše než sporem dvou nacionalismů je v jeho podání živelnou katastrofou, se 

kterou se Izrael musí naučit žít. Program tak budí zdání, že emocionální a intelektuální spolu 

nesouvisí. O tom, zda kupříkladu alija je apolitickou volbou, zda lze tuto jednotu intelektuálního 

porozumění a emocionálního prožitku od sebe izolovat, lze ale polemizovat. Přestože nemusí být 

vedena politickým přesvědčením, na politickou realitu dopad má. Stejně tak lze pochybovat o tom, 

zda kdyby účastníci měli možnost ponořit se do celistvosti zážitku palestinského narativu, jejich 

názory, včetně toho, zda dále studovat či žít v Izraeli je politikem, by nevypadaly jinak. Program 
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tak v podstatě dosáhl toho, co bylo cílem sionistické „nauky o zemi“, „jediat ha´arec“, která od 

vzniku sionistického hnutí sloužila politickým cílům, neboť byla užívána k utváření sionistického 

židovského kolektivu. Poznávání krajiny kulturně označené a konstruované jako domovina 

prapředků, místo jejich odvěké tradice, nyní moderního rozvinutého západního státu, zanechává 

v účastnících programu Taglit-Birthright emocionální a tělesné pocity náklonnosti k Izraeli, které 

často nejsou dostupné intelektuální reflexi. Nejde o nic jiného než o postmoderní variantu „ahavat 

ha´arec“, lásky k zemi. Nedošlo k tomu tak jako za dob raného sionismu v kolektivu vrstevníků 

zdoláváním nástrah panenské přírody, stále vzácnější komodity v postmoderním světě, ale 

poznáváním Druhého, a tak i sama sebe během nezávazného turistického zážitku prázdninového 

dobrodružství na pozadí krajiny současného Izraele. Výsledkem není usazení v teritoriu, ale vznik 

transnacionálního imaginárního společenství společné solidarity, „ahavat Israel“ neboli „lásky 

k Izraeli“. Toto společenství ale není zcela nemateriální. Je utvářeno zcela konkrétní materialitou 

Izraele a cirkulují jím materiální pobídky Izraele jako vyspělé ekonomiky. Ekonomika a 

materiality, které utváří, tak cirkulují transnacionálním prostorem, který program utváří. Zároveň 

se tyto pobídky mohou stát základem další zcela konkrétní mobility osob v transnacionálním 

prostoru. 
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5 ZÁVĚR 

„Ahavat Israel“ neboli „lásku k Izraeli“, kterou program dle slov svých organizátorů utváří, 

považuje socioložka Evy Illouz (2014) ve svém článku Is it possible to be a Jewish intellectual? 

za speciální formu hyper-solidarity mezi členy židovského kolektivu. Rabi Akiva, jeden 

z nejvýznamnějších židovských učenců a kodifikátorů Mišny, k ní vyzývá v dramatickém období 

druhého exilu. Po zničení druhého chrámu je jednota židovského kolektivu ohrožena, lid je 

rozdělen mezi soupeřící sekty, dochází k vzestupu křesťanství a perzekuci Židů. Vzájemná 

solidarita je proto pro lid vystavený vnějšímu nebezpečí i vnitřnímu nebezpečí sebedestrukce podle 

rabi Akivy klíčová pro přežití. Lásku k Izraeli Illouzová (2014) definuje jako „explicitně 

formulované nařízení milovat svou skupinu“, nikoliv běžný druh solidarity, který je samozřejmou, 

explicitně neartikulovanou součástí sociálních vztahů. Solidaritu a příslušnost ke skupině totiž 

obvykle vyznačují rituály, jako jsou svátky, styl oblékání, stravování, skrze nějž se jedinci 

nereflektovaně chovají jako členové skupiny. V druhé polovině 20. století se tento imperativ 

vzájemné solidarity institucionalizoval díky reorganizaci Židů jako „imagined community“ kolem 

nového politického a geografického centra Izraele a nové časové osy, paměti šoa, které lásce k 

Izraeli zaručily přežití. Pouze hodnoty, které jsou institucionalizované a udržované organizacemi, 

jsou totiž životné a schopné utvářet emocionální pouta. Ilouz (2014) konkrétně mluví o třech 

oblastech institucionalizace lásky k Izraeli. Tou první jsou skupiny a organizace lobujících za 

podporu politiky státu Izraele ve Spojených státech. Druhou tvoří politika připomínání holokaustu, 

která pramení z kritické reflexe koloniální minulosti a perzekuce Židů v jádru evropské společnosti 

v liberálních společnostech 70. a 80. let 20. století. Komemorace jako uznání utrpení a veřejná 

omluva učinily z připomínání morální povinnost, z Židů oběti, morální a nezpochybnitelné 

postavy politické kultury. Univerzalizace připomínání šoa koincidovala se sekularizací židovské 

identity, pro kterou se připomínání šoa stalo centrálním bodem. Třetím faktorem, který lásku 

k Izraeli institucionalizuje, je sionismus sám o sobě. Skrze celou řadu organizací, jako je Židovská 

agentura, mládežnické organizace v diaspoře, podpora aliji, sionismus rozšiřuje své pole 

působnosti za svůj přímočarý politický cíl, vznik státu Izrael roku 1948, a za své geografické 

hranice. Stává se neustále udržovanou transnacionální praktikou. Láska k Izraeli se tak zásadním 
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způsobem liší od tradičních forem politiky. Tradiční otázky reprezentace, omezení moci, vztahu 

vládců a ovládaných, kterými se zabývá politika, se v politice hypersolidarity prolínají s židovskou 

liturgií, kolektivní pamětí, filantropickými sítěmi, institucemi propojujícími diasporu a Izrael. Jde 

o politiku „jinými prostředky“, která se vymyká úzkému prostoru politiky a definuje epistemické, 

morální a existenciální reality židovského kolektivu. Jinými slovy, emoce neumožňují kritickou 

reflexi politických aspektů lásky k Izraeli. Politická složka lásky k Izraeli je jen těžko 

rozpoznatelná, neboť solidarita je spjata s láskou a moralitou, pro jejíž kritiku neexistuje politický 

slovník (Illouz 2014).  

Ahavat Israel čili láska k Izraeli je tím, co spojuje analytické kapitoly této práce i transnacionální 

prostor, který je během programu Taglit-Birthright mobilizován. Taglit-Birthright, výsledek 

židovské podpory Izraele ve Spojených státech, transnacionálních praktik sionismu i prominence 

komemorace šoa v liberálních demokraciích, spojí v konkrétním čase a prostoru, pomocí 

konkrétních praktik turismu individuální rodinné historie šoa účastníků ukotvené ve 

středoevropském a českém kontextu se současností Izraele a transnacionálního židovského 

kolektivu. Z vysoce abstraktního pojmu učiní, alespoň po deset dní programu, konkrétní materiální 

praktiku turistického cestování po Izraeli, skrze niž se účastníci chovají jako členové skupiny, aniž 

by vědomě museli tuto přináležitost artikulovat. Tento proces ale není zcela jednolitý a bez 

vnitřních kontradikcí. 

Nástrojem utváření transnacionálního prostoru je turismus. Turismus je obvykle definován jako 

způsob trávení volného času, který přináší vytržení z rutiny každodennosti, přináší neobvyklé, 

zvláštní, výjimečné. Podle Cohena (1979) tato očekávání výjimečného naplňují v závislosti na 

typu turisty odlišné styly cestování. Typ turismu, který vyhledávají účastníci programu, 

pojmenoval existenciální turismus. Pocit výjimečného turistovi přináší nepřítomnost turistické 

infrastruktury a pohodlí západního světa, ostatních turistů, ponoření se do prostředí 

nezprostředkovaného turistickým průmyslem, které přináší celou řadu nečekaných událostí, jež 

musí turista překonávat, zároveň mu ale umožní setkat se s Druhým, a to ať již jde o osoby či 

scenérie. Tato setkávání mají přinášet nejen poznání Druhého, ale i sebepoznání. Geografická cesta 

se stává cestou do vlastního nitra. Styly cestování jako turistické volby zároveň odráží habity 

turistů, a tak i sociální hierarchie (Bourdieu 2010). Zatímco organizovaný turismus je obvykle 

považován za nevážnou, konzumní, frivolní a kýčovitou zábavu, existenciálnímu turismu se 
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dostává většího společenského uznání. Je považován za „hlubší“ a je režimem distinkce 

vzdělaných středních tříd, ke kterým se sociálně, kulturně a materiálně čeští účastníci řadí. Toto 

zařazení není náhodné a je spjaté s jejich židovskými minulostmi v urbánních centrech České 

republiky. Židovství se zde totiž spíše než specifickými etnickými znaky, jako je dodržování 

rituálního roku, pravidel halachy, účast na institucionalizovaném židovském životě, projevuje 

sociálními znaky. Mezi ně patří důraz na vzdělání, koncentrace v urbánních centrech, příslušnost 

ke středním třídám (Salner 2006). Existenciální turismus zároveň, jak poukazuje Cohen a Noy 

(2005), může díky svým existenciálním hodnotám a očekáváním plnit funkci přechodových rituálů 

mladých dospělých. Existenciální očekávání českých účastníků navíc pramení z konstrukce místa 

destinace jako židovského, tedy spojeného s jejich vlastní minulostí, či spíše židovskou minulostí 

rodin, se kterou jsou více či méně obeznámeni. Materiální zázemí programu ale částečně zbavuje 

účastníky volby, co se týče stylu cestování. Kdyby této štědré nabídky nebylo, pravděpodobně by 

Izrael pro ně nebyl primární prázdninovou destinací, či alespoň by jej nenavštívili v rámci 

organizovaného turistického zájezdu. Existenciální očekávání účastníků jsou proto nutně 

zklamávána. Jeho forma, která během deseti dnů cesty velmi striktně organizuje čas a prostor 

strávený v Izraeli, je kritizována. Odpor k formě programu na jednu stranu limituje přenos obsahů 

programu. Sdělení, které má zprostředkovat řada míst, jakým je kupříkladu Masada, zůstává 

nevyslyšeno, neboť formát neumožní místa individuálně prozkoumat, ponořit se do jejich prostředí 

a interagovat s ním. Druhý, který má přinést kýžené sebepoznání, se tak v očích účastníků skrývá 

kdesi mimo globální unifikovanou turistickou infrastruktury, ke které patří zájezd sám, autobus, 

kterým na místo přijíždí, i využití technologií, které místo nabízí. Místo samotné ale jako turistické 

neodsuzují. Turistickým je pro ně způsob, kterým jim zájezd umožní místo zažít. Turistické je pro 

ně synonymum masového, globálního a amerického, které narušuje jejich hledání zvláštního, 

židovského a izraelského. Dochází tak mísení a překrývání turistických, nacionalistických a 

třídních diskurzů, které často odvádí pozornost od sionistického sdělení programu, kterého se 

účastníci jako „propagandy“ tak obávají. Odsouzení programu jako turistického, příliš 

„amerického“, nikoliv jako součásti izraelské reality a transnacionálních praktik sionismu, totiž 

otevírá široké pole představivosti, jaký by zážitek místa mohl být, nebýt jejich návštěvy v rámci 

programu. To, že sionistické sdělení programu je obsaženo již v samotném výběru míst a jejich 

konstrukci jako židovských, zůstává opomenuto. Místo pro ně skrývá potenciál do budoucna i 

důvod se k němu vracet a zcela „nezávisle“ jej objevovat. Utváří se tak vztah k místu. Masada sice 
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pro ně není ztělesněním hrdinné sionistické minulosti, jak hlásá sionistický mýtus a průvodci, cíl 

programu je ale i přesto naplňován. Nejde ale o vztah, který by nebyl zcela prostý obsahů, jež se 

program snaží přenášet. Nečekané přerušení skriptu programu v podobě muže s Tórou na pevnosti 

Masada přináší individuální zážitek vyňatý z turistického prostředí, po kterém účastníci tak touží. 

Probouzí jejich individuální imaginace, které jsou spíše než sionistickým narativem programu 

formovány jejich vlastní představou o židovství. Ta vyvěrá z představ o židovství formovaném ve 

středoevropského kontextu, médii, populární kulturou, literaturou i v kontextu jejich rodin. Skrze 

tyto zážitky, vyvěrající z jejich habitů, obdařují účastníci nejen geografické místo svými vlastními 

významy, ale utváří se pomocí sociální praktiky imaginace transnacionální prostor, který do sebe 

absorbuje kolektivní i individuální historie českých účastníků. Izrael zhmotňuje jejich představy o 

židovství, formované středoevropským kontextem, a lokalizuje je do nového geografického místa 

Izraele, které láká svou exotičností a jinakostí. Kreativita imaginace účastníků tak odklání od 

vzkazu, který explicitně předávají průvodci a který je implicitně obsažen v itineráři programu, 

zároveň ale naplňuje jeho cíl – utvářet vztah k Izraeli jako reprezentaci židovského kolektivu. 

Materiality místa, struktura programu, utvářená představami organizátorů o židovském kolektivu, 

aktivují individuální imaginace účastníků vyvěrající z jejich habitů formovaných v České 

republice a mobilizují transnacionální prostor, který je hybridní formou, nikoliv jednostranným 

působením programu. 

Obdobné imaginace jako muž s Tórou na vrcholu pevnosti Masada v účastnících evokuje i 

návštěva Jeruzaléma. Je pro ně ztělesněním dědictví judaismu, které neměli ve svých rodinách 

příležitost prožít a které je součástí jejich představ o židovství vyvěrající z populárních obrazů 

židovství v evropském kontextu. Na rozdíl od Masady jsou ale zde výklady průvodců i materialita 

místa v souladu s těmito představami. V Jeruzalémě se zhmotní starobylá minulost národa v 

historických památkách, v postavách věřících, kteří jako by vypadli z dob minulých. Turistický 

rituál, jako je návštěva místa, vložení přání do Zdi nářků, či interakce pomocí tělesných aktivit, 

jako je tanec, které svou tělesností přesahují kulturní kontexty, jim umožní s touto minulostí 

interagovat, a to na úrovni individuálního prožitku, který prostupuje celou jejich tělesností. Pozice 

turisty, do které je staví program Taglit-Birthright a kterou na Masadě vnímali jako překážku 

prožitku místa a setkání s Druhým, zde naopak vystupuje jako cosi, co jim toto setkání umožňuje. 

Na rozdíl od tradičního rituálu, ač ve velmi sekulární a moderní podobě, kterého se během 

šábesového večera musí zúčastnit, turistický rituál od nich nevyžaduje znalost prostředí, norem a 
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liturgie. Oboje, nostalgické idealizované představy o židovství i odcizení tradičního rituálu, které 

pramení z habituální neznalosti rituálu, poukazují na hloubku diskontinuity předávání tradice. 

Pozice turisty umožňuje tuto diskontinuitu částečně překonat. Vzhledem k tomu, že neznalost a 

jisté odcizení je její součástí, v kontextech, které jsou jak turistické tak neturistické, jako u Zdi 

nářků, není překážkou prožitku přináležitosti k tradici judaismu v rámci turistického prostředí. 

Tuto přináležitost program konstruuje podmínky účasti zejména pomocí primordiálního „pouta 

krve“, kategorie užívané tradičními etnonacionalismy. Příslušnost k židovství má ale pro účastníky 

biologický charakter i díky tomu, že jádro židovství pro ně leží zejména v rodině, jednotce spojené 

pouty krve, nemá kulturní rysy, jako je dodržování židovského rituálního roku, účast v židovských 

spolcích. Účastníci často sami pro ni nemají jiný slovník než jazyk čehosi vrozeného, 

emocionálního, co sahá za kulturní kategorie, a je tudíž čímsi transcendentním. Tuto definici 

přináležení a představovaného společného původu zároveň částečně užívá židovství jako 

náboženství. Protože podle halachy se jedinec stává Židem narozením se z židovské matky, či 

konverzí, hranice náboženské a pokrevní příslušnosti se částečně překrývají. Pro účastníky jsou 

jen minimálně rozlišitelné. Pouto krve spojuje s programem, sionismem i tisíciletou tradicí 

judaismu. Tělesnost zážitku v Jeruzalémě prokazuje opravdovost a reálnost tohoto přináležení. 

Transcendence a magičnost náboženství se mísí s transcendencí tělesných pocitů a biologických 

metafor a revitalizuje transcendenci náboženství, k němuž jsou vázáni poutem konstruovaným 

jako biologické. Transnacionální prostor společné solidarity tak získává ukotvení v hluboké 

mytické minulosti náboženství. Turistický rituál, který zdánlivě není zatížen ideologickými 

významy, jako je rétorika programu, ke které pojímají podezření, přiblíží partikulární minulosti, 

která má transnacionální rozsah. Turistický rituál tak překonává diskontinuity předávání tradičního 

rituálu. Přináležitost ale již není budována po dlouhou dobu socializace do skupiny, neprodukuje 

nereflektovaná gesta, znalosti, přirozený cit pro situaci, který se stává tím, co produkuje solidaritu 

se skupinou založenou na chování, nikoliv imaginaci. Utváří se jiný typ přináležení, který není 

založen na „relativně vymezeném prostoru gest“ (Appadurai 1996, 55), ale na schopnosti 

představit si sám sebe sama jako součást kolektivu, pro který je rituál judaismu důležitý. 

Transnacionální prostor účastníci proměňují v imaginaci spíše než materialitu neustále 

opakovaného periodického rituálu, ke které vyzývá rétorika programu, jež ve svém konečném 

důsledku vyzývá k proměně emoce v činy a návratu k tradici judaismu. I imaginace je ale podle 

Appaduraie (1996) mocnou sociální praktikou současného světa, schopnou měnit materiální svět 
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a oplývající politickou mocí. Pro účastníky programu je to nepravidelný turistický rituál cesty do 

Izraele, ke kterému se budou v praxi či své imaginaci vracet v závislosti na svých životních 

trajektoriích, příležitostech a pobídkách, nikoliv tradiční rituál judaismu, který bude zpřítomňovat 

mytickou minulost společenství spojeného poutem krve. Izrael se stává materiálním a zároveň 

symbolickým centrem obnovování a zpřítomňování ztracené minulosti, zatímco diaspora je 

centrem jejich každodenních životů. Mobilita je rituálem, který mobilizuje představivost společné 

mytické přináležitosti. Tato přináležitost není ukotvena v každodenních praktikách, setkáváním se 

s členy společenství spojovaných periodickým rituálem. I přesto má ale do budoucna potenciál 

udržovat transnacionální prostor společné přináležitosti k židovskému kolektivu. 

Je-li Jeruzalém zhmotněním představ o židovské minulosti, návštěva Jad Vašem zhmotňuje 

minulost jejich rodin. „Ritual-architectual event“, navozená materialitou památníku Jad Vašem, 

umožní rituálně znovupoužít rodinnou minulost, kterou znají pouze z vyprávění. Rodinná 

minulost, nikoliv kolektivní historie židovství jako na Masadě či v Jeruzalémě, se stává 

současností na území státu Izrael. A i naopak, Izrael se stává součástí vyprávění o rodinné 

minulosti. Prožitek rodinné minulosti na území státu Izrael ale nespojuje díky organizovanému 

prostředí programu pouze s představovanou historií Izraele jako vzdáleného prostoru idejí, 

myšlenek, neprožitých kolektivních historií na obzoru, ale i s aktuálním společenstvím účastníků. 

Umožňuje, mnohým účastníkům často poprvé, sdílení obdobných rodinných historií, vzpomínek, 

na jejichž základě utváří mezi účastníky komunitu v současnosti. Sdílení, verbalizace a 

zvýznamnění této části historie ve strukturovaném prostředí utvářeném „peulot“ je pro účastníky 

procesem sebepoznávání skrze rekontextualizaci zkušenosti holokaustu svých předků. Zkušenosti 

ukotvené v českém kontextu nachází kolektivní podobu v nových rámcích. Tato zcela konkrétní 

komunita sdílení, která je výsledkem mobility, rituálu turismu, proto již nikdy nebude ukotvena 

pouze v jednom geografickém místě, ač je složen z účastníků českého původu, kteří vedou své 

každodenní životy v České republice. Dodal-li Jeruzalém konkrétní vyjádření judaismu 

v materialitě historických kulis a jejich aktérech, komunita společného sdílení mezi účastníky 

dodává představě přináležitosti k židovskému kolektivu zcela konkrétní kontury konkrétních 

sociálních vztahů. Společné vzpomínání na holokaust, který je středobodem sionistického narativu 

i židovské identity účastníků, v Izraeli spojí kolektivní a individuální historie a přemostí jejich 

ukotvenost v geografických lokacích. Tato přináležitost stále ale zůstává přináležitostí ke společné 

transnacionální minulosti, spíše než k přítomnosti. Kromě partikulárních významů pro židovské 
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společenství, má holokaust i univerzální význam. Ztělesňuje utrpení nadlidských rozměrů, tabu, 

univerzální morální varování, které Západ povýšil na svoje „negativní náboženství“. Přináležitost 

k transnacionálnímu a transhistorickému společenství paměti v současnosti tak získává nejen díky 

emocionální síle tělesného zážitku znovuprožité minulosti, osobního vztahu k holokaustu, sdílení 

ve společnosti vrstevníků, sílu a univerzální transcendentní hodnotu. Ta není zpochybňována ani 

tělesnými, ani intelektuálními argumentacemi. Transnacionální prostor, který program utváří, tak 

zbavuje jakýchkoliv politických významů a jeho utváření činí politicky neproblematickým. 

Během návštěvy Jad Vašem se účastníci setkávají zejména se svými vlastními minulostmi, ač 

umístěnými do odlišného kontextu, který rozšiřuje jejich imaginaci. Během návštěvy vojenského 

hřbitova na Herzlově hoře leží těžiště zážitku v setkávání se s Druhým. Skrze jeho tělesné 

performance, instituci, kterou program nazývá „mifgaš“, se učí o Druhém. Izraelští vrstevníci zde 

vystupují jako nositelé sekulárního sionistického narativu, ke kterému jsou účastníci od počátku 

programu obezřetní. Protože ale vystupují současně jako představitelé národa, ale i individuální 

osoby z masa a kostí, které musí neustále čelit ohrožení těla vyvěrající z izraelsko-palestinského 

konfliktu, národní příběh získává nové kontury. Není heroickým příběhem, ale bojem o přežití. 

Izraelská armáda vystupuje jako „nejlidštější armáda“. Tento příběh ztělesňují svými 

performancemi a emocemi. Jde o performance rituálně strukturované i zcela neformální interakce, 

díky nimž rituální performance organizované programem získávají na přesvědčivosti. Vrstevníci 

ztělesňují univerzální hodnoty univerzální řečí těla, která je schopna vyvolat emocionální reakce 

u účastníků. Mohou mezi ně patřit i vzorce sexuální přitažlivost, které v rámci programu utváří 

heteronormativní interakční prostor mezi izraelskými chlapci a českými dívkami a které jsou 

zároveň součástí turistických diskurzů Druhého i nacionalistických diskurzů zobrazení národa. 

Tělesnost, která se prolíná těmito příběhy, či spíše vyprávění sionistického „narativu oběti“ 

(Zerubavel 1995) skrze tělesnost i tělesné reakce účastníků, činí tyto narativy jen těžko 

zpochybnitelnými. Tyto interakce, při kterých dochází ke střetávání odlišných těl, interkorporalitě 

(Weis 1999) ale zároveň otevírají prostor k reflexi. Účastníci nahlíží na svá vlastní těla očima 

Druhého. Jako cizinci na turistické cestě v potencionálně nebezpečné zemi, kde bezpečnostní 

situace ohrožuje zejména její obyvatele, ohrožení tak jako jejich izraelští vrstevníci nezažívají a 

neznají jej. Jejich tělesná představivost nesahá tak daleko jako v památníku Jad Vašem, kde si sami 

na základě předávaného traumatu v rodině a pomocí rituálního zpřítomnění minulého ozkoušeli 

roli oběti. I tato role ale patří minulosti. Sionistický narativ proto ve svých performancích i 
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imaginacích přetváří. Roli oběti nyní pro ně přejímá izraelský kolektiv, nikoliv diaspora. A právě 

proto si izraelský kolektiv reprezentovaný individuálními postavami izraelských vrstevníků 

zaslouží pochopení, úctu, soucit a solidaritu, stejně tak jako si ji zasluhují minulé oběti holokaustu. 

Transnacionální prostor tak přestává být utvářen centrem, Izraelem, jako ochráncem diaspory, jak 

jej konstruoval sionistický narativ. Stává se prostorem společné solidarity přesahujícím čas, neboť 

sahá k minulým obětem personifikovaným obětmi holokaustu, ale i prostor, neboť zahrnuje oběti 

současné a budoucí v řadách izraelských civilistů a vojáků. Představa společné přináležitosti tak 

byla díky izraelským vrstevníkům rozšířena za hranici přináležitosti ke společné minulosti a stává 

se solidaritou se současným státem Izrael. Tato solidarita jako láska k Izraeli ale ještě nutně nemusí 

znamenat nekritickou politickou podporu konkrétních politických agend izraelských vlád. 

Účastníci polemizují s celou řadou názorů na izraelsko-palestinský konflikt, které jsou jim během 

programu prezentovány. Setkávají se s celým spektrem izraelských postojů, od těch 

nejextrémnějších, po ty umírněnější. Žádný z nich však neopustí půdu sionismu. Pestrost názorů, 

ale i totalita izraelské zkušenosti, do které se účastníci díky strukturaci času i prostoru programu 

ponoří, vykreslí ale pouze jednu ze stran konfliktu jako kolektiv jedinců s individuálními touhami, 

strachy a radostmi. Izraelská zkušenost je jedinou zkušeností, kterou v této otázce, jež se týká dvou 

stran, mají šanci okusit. S druhou, palestinskou stranou se stýkají pouze díky výkladům průvodců. 

Je realitou, která se nachází za hranicemi Izraele. Nemá svou fyzickou bezprostřednost ani jako 

krajina, ani jako setkání s Druhým. Nejen že nemá individuální tvář, je ale i čímsi, co uvízlo v čase, 

co nemá historii a skrývá se pod pojmy jako je nebezpečí, terorismus. Ponoření se do totality 

izraelské reality je tak hluboké, navíc umocněné „nevážností“ turistického zážitku, že pro reflexi 

zbývá pouze minimum prostoru. Jen občas o sobě dá realita druhé strany příběhu vědět v zážitcích, 

jaký zažila Ester v Jeruzalémě při zvuku muezzinů vyvolávajích k modlitbě. Často navíc dochází 

k mísení a vrstvení politických a nepolitických diskurzů. Izrael jako rozvinutá západní ekonomika 

je důkazem životnosti izraelského kolektivu na území Izraele. Jako rozvinutý kapitalistický stát 

navíc skýtá pro židovské členy transnacionálního společenství, které transnacionální praktiky 

sionismu utváří, celou řadu ekonomických pobídek, které program prezentuje. Transnacionálním 

prostorem tak neproudí pouze ideje, minulost a emoce, ale i materiální statky. Represivní akce 

Izraele jsou líčeny rétorikou bezpečnosti individuálních životů. To, že jsou izraelské individuální 

životy nadřazené těm palestinským, zůstane často opomenuto, právě proto, že s individuálními 

Palestinci se účastníci nikdy nesetkají. Nebudí soucit, empatie, emoce. Jsou pojmy. Na diskurzivní 
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rovině jako pojem lze palestinskou stranu akceptovat a reflektovat její nároky, na hlubší 

emocionální rovině, kde se utváří láska k Izraeli, jsou ale karty jasně rozdány. Emoční pouta, která 

se opírají o celou řadu metafor těla ztělesněných interakcí s místem, s individuálními osobami 

v Izraeli v České republice, o rodinnou i mytickou historii, o minulá i současná traumata a utrpení, 

která byla buď skrze ty Druhé či skrze sílu vlastního turistického zážitku během programu prožita 

a která utváří transancionální prostor společné solidarity, mohou převážit nad racionálními 

argumenty. Tělo a duše totiž nejsou zcela odděleny, jak předpokládala kantovsko-descartovská 

ontologie osvícenství. Současně ale nejsou naprostou jednotou, kterou je schopen rozplést až 

sociální vědec, jak tvrdí Bourdieu (2000). V současném světě, ve kterém se během života můžeme 

stávat součástí celé řady transnacionálních prostorů, proniká do automatismů těla celá řada dalších 

podnětů, které probouzí k reflexivitě. Jak jsme viděli na příkladu účastníků programu Taglit-

Birthright, jde o neustálé balancování mezi prožitkem mým, prožitkem Druhého, se kterým jsem 

konfrontován, i argumentacemi, které nejsou na prožitcích založeny, ke kterým ale globalizovaný 

svět poskytuje stále snadnější přístup.  

Transnacionální prostor, který se mobilizoval během programu Taglit-Birthright, proto zdaleka 

není konečnou podobou, ale bude procházet dalšími změnami, jak naznačují rozhovory, které jsem 

prováděla s těmi, kteří se nakonec rozhodli udělat aliju, tedy do Izraele emigrovat. Jejich láska k 

Izraeli, solidarita a přináležitost k transnacionálnímu židovskému kolektivu prošla a stále prochází 

celou řadou dalších proměn. Zatímco pro některé se stal Izrael středobodem, jiní prošli deziluzí a 

jejich představa transnacionálního prostoru se omezila na solidaritu s židovstvím, která nutně 

nemusí implikovat solidaritu s politikou státu Izrael. Pro jiné ponoření se do izraelské zkušenosti 

vzbudilo touhu poznat druhou stranu a se stejnou intenzitou poznat i palestinskou realitu. Jak jsem 

předznamenala v úvodu této práce, i má představa o vlastní přináležitosti a vztahu k Izraeli prošla 

v průběhu zpracování dat a psaní této práce celou řadou proměn. Aniž bych se vystavila totalitě 

palestinské zkušenosti, fakt, že při zpracování dat jsem terén jako zkušenost nahradila odstupem 

studia literatury a polemik o tématu, zcela změnil mé postoje. Výběr terénu by proto dnes, po 

završení této zkušenosti, pravděpodobně vypadal zcela jinak. Spolu s ním by byl zcela jiný i 

transnacionální prostor, ke kterému jsem přispívala. Proměny transnacionálního prostoru v čase 

ale nejsou předmětem této práce, ač nastiňují další velmi zajímavý směr, kterým by na tento 

výzkum bylo možné navázat. Stejně tak tato práce nebyla schopna na vymezeném prostoru jí 

určené rozvést celou řadu dalších témat. Na samostatnou práci by vydala kupříkladu analýza role 
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izraelských účastníků, nebo role madrichů na utváření transnacionálního prostoru programu. 

Genderová analýza programu by byla neméně zajímavým tématem. Vzorek účastníků výzkumu 

sestává zejména ze sekulárních účastníků a těch, kteří se neúčastní organizovaného židovského 

života. Jak probíhá obdobný proces u těch, kteří jsou součástí židovských organizací, či své 

židovství prožívají jako náboženskou víru, by bylo neméně podnětným předmětem výzkumu. 

Výzkum poukázal i na další neprobádanou oblast, kterou je historický vývoj organizovaných cest 

pro českou židovskou mládež do Izraele v období těsně po sametové revoluci. Neméně zajímavým 

tématem by bylo sledovat postoje české židovské komunity k pronikání transnacionálních 

iniciativ, jako je Taglit-Birthright. Často jsou totiž slyšet stížnosti, že tyto projekty ty 

nejangažovanější členy odvádí z centra českého židovského života. „Hasbara“, advokacie politiky 

Izraele, účastníky programu, by si taktéž zasloužila samostatný výzkum.  

Přestože se všech těchto témat tato práce dotýká, jejím cílem bylo postihnout mechanismus 

utváření transnacionálního prostoru, který pomocí tělesných zážitků zprostředkovaných turismem 

na území Izraele, pomocí emocí a odvoláváním se na tělesné metafory, kterými artikuluje 

židovskou minulost i přítomnost, mobilizuje v českých účastnících programu Taglit-Birthright 

pocit společné transnacionální solidarity k židovskému kolektivu – lásky k Izraeli. Je tak 

teoretickým přispěním ke studiím turismu, který ukazuje jako fenomén prostupující běžný život, 

nikoliv cosi, co se nachází za hranicí každodennosti a nemá politické dopady. Snaží se rozšířit 

pohled na studium židovské komunity v České republice o transnacionální rozměr. Poukazuje na 

tělesné a materiální aspekty diskurzů. Smyslové zážitky, hmatatelné důkazy, individuální 

přátelství, které spojují s materiální realitou Izraele, hmatatelným ztělesněním židovské tradice, 

ukazuje jako prostředek jak mobilizovat primordiální kategorie opírající o biologické metafory 

pout společné krve, ohrožení, paměti utrpení. Ač tyto individuální zážitky těla i metafory jsou 

partikulární a spojují se specifickým transnacionálním sionistickým výkladem židovské historie, 

budí zdání, jako by šlo o univerzální nezpochybnitelné hodnoty, kterých v současném světě ubývá. 

Ta samá mobilita současného světa, díky níž se program může realizovat, celou řadu univerzálií a 

nezpochybnitelných pravd minulosti totiž zpochybňuje a relativizuje, odhaluje jejich kulturní 

podmíněnost. Zažívající tělo se může stát posledním útočištěm jistoty a nositelem zdánlivě 

univerzálních hodnot. Prožitky jako emoce těla jsou totiž jen těžko zvenku zpochybnitelné, neboť 

jediným měřítkem je zažívající jedinec. Transnacionální prostor, který program utváří, proto není 

spjat, tak jako celá řada jiných transnacionálních prostorů, s kosmopolitním vědomím, přestože 
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spojuje celou řadu geografických lokací. Je založen na logice a argumentech primordialismu, který 

je interpretován v transnacionálním meřítku a není vázán na teritoriálně vymezenou jednotku. 

Každodenní život účastníků se odehrává v České republice, zároveň ale v nich byl mobilizován 

pocit přináležitosti do imaginárního prostoru transnacionální židovské solidarity. Kosmopolitní 

vědomí a horizont světové společnosti a spravedlnosti je tak čímsi, co stojí za horizontem tohoto 

imaginárního prostoru.  

Láska k Izraeli jako solidarita s židovským kolektivem je proto stejně tak morální, emocionální 

kategorií jako kategorií politickou. Emocionální aspekt, který je v průběhu programu vyvoláván 

setkáním s vlastní minulostí, s Druhým, které se materializuje na území státu Izrael zážitkem 

konkrétních míst, navázáním přátelství, ale často ponechá politický aspekt lásky k Izraeli 

nepovšimnut. Univerzální kategorie, jako je respekt k utrpení a potřeba jeho připomínání, 

přátelství k individuálním lidem, tělesný prožitek místa a jeho magického kouzla, univerzální 

hodnoty náboženství, připoutávají k partikulárnímu kolektivu, upřednostňují jej a zastiňují 

partikulárnost a nereflektovanost této přináležitosti. Láska k Izraeli jako emocionální pouto 

k židovskému kolektivu sama o sobě není nic špatného. Přináležitosti jsou samozřejmě pociťovány 

na základě podobností, sdílených historií a zážitků. Problematickou se stává v okamžiku, kdy 

nejsou reflektovány její politické aspekty. Láska k Izraeli má svůj původ v dobách rabiho Akivy a 

po staletí udržovala solidaritu židovského lidu, který čelil zásadnímu ohrožení, perzekuci a 

otevřenému antisemitismu. Ani dnes samozřejmě nežijeme ve společnosti, ze které by 

antisemitismus vymizel. Příkladem jsou poměrně nedávné atentáty na židovské muzeum 

v Bruselu, na košer supermarket v Paříži, celá řada individuálních útoků ve Francii, konspirační 

teorie vyskytující se napříč celým spektrem extremistických hnutí. Situace se ale i přesto zásadním 

způsobem změnila. Cíl sionismu, vznik židovského státu, byl naplněn, židovské komunity 

v Evropě i ve Spojených státech užívají občanských a politických práv jako jakýkoliv jiní občané 

národních států, židovský původ není překážkou sociální či profesní mobility, utrpení židovského 

lidu bylo oficiálně uznáno a zařazeno do komemorativních rituálů západních společností. 

Židovský kolektiv, který je součástí transnacionálního prostoru utvářeného sionismem, již není 

ohrožován nebezpečím exilu, vyhubením, jak namítají sami účastníci programu Taglit-Birthright 

k pokusům programu v nich pocit ohrožení vyvolat. Není jím ale ani akutně ohrožen Izrael, což je 

pocit a názor, kterému se účastníci neodvažují oponovat. Mnohem větším nebezpečím pro 

existenci národního státu Izraele je neschopnost izraelské politiky vstoupit do opravdového 
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dialogu s druhou stranou, uznat její nároky a utrpení. Jakékoliv nároky druhé strany totiž vždy 

převáží emocionální imperativ přináležitosti ke společenství společné krve a utrpení, zachování 

kolektivu tváří tvář ohrožení. Tyto nároky „hyper-solidarity“ činí nelegitimní a nemorální kritiku 

konkrétních politických kroků izraelské strany z jádra židovského společenství a převáží jakékoliv 

principy běžné politiky, kterou je stanovení hranic moci, vyjednávání vztahu mezi vládci a 

ovládanými. Jak poznamenává ve Eva Illouz (2014), je třeba rozeznat „podmínky, za kterých by 

židovská solidarita měla či neměla být přijata, kdy by měla být prokázaná její zaslepenost či kdy 

by měla vést jednání. Tváří v tvář neustávajícím nespravedlnostem, které jsou páchány na 

Palestincích, a Arabech žijících v Izraeli, je morální povinností od této solidarity upustit, jakkoliv 

bolestivý tento krok může být.“ 

Samozřejmě to ale neznamená, že se stejným partikularismem a politikou „hyper-solidarity“ 

opírající o emoce a primordiální kategorie, bychom se nesetkali u druhé strany. To však již není 

předmětem této práce, která měla přiblížit mobilizaci transnacionálního prostoru židovské 

solidarity, stmelovaného láskou k Izraeli u českých účastníků programu Taglit-Birthright, její 

partikularismy a nebezpečí. V teoretické rovině pak bylo cílem poukázat na to, že i v době zvýšené 

mobility, kdy virtuální a imaginární prostory zaujímají stále více prostoru v každodenních 

životech, tělesnost neztratila nic ze své přesvědčivosti. Právě proto je tělesnost i její metafory, 

které se stávají součástí politických diskurzů, třeba neustále podrobovat analýzám, zpochybňovat 

její nesamozřejmost, kulturní podmíněnost, konstruovanost a odhalovat politické významy, které 

se za ní skrývají. To neznamená, jak poznamenává již tolikrát citovaná Illouz (2014), vzdát se 

solidarity se společenstvím, k němuž váží vzpomínky a emocionální pouta, ale být schopen rozlišit 

mezi tím, kdy se tyto emoce jako rutinní nereflektované postoje stávají služebníky politiky. 
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SLOVNÍČEK POJMŮ 

Ahavat ha’arec – doslova láska k zemi. Jde o výraz užívaný pro sionistický koncept loajality a 

lásky k národnímu kolektivu, který má plodit „jediat ha’aretz“, sionistická nauka o Izraeli jako 

zemi zaslíbené židovskému národu a místa rekonstrukce nového národního kolektivu. Ahavat 

ha’aretz měla motivovat k budování nového státu (Kelner 2010).  

Alija -doslova vzestup. Užívá se pro přistěhování do Izraele. Vzhledem k tomu, že se v talmudské 

tradici je země izraelská považován za duchovně nejvyšší bod světa, je příchod do Izraele 

považován za cestu vzhůru. Je sociálně definována jako pozitivní akt a podporována, zatímco 

vystěhování se z Izraele je považováno za sestup – jeridu (Newman a Sivan 1998).  

Aškenazim – Židé, kteří pochází z Evropy a Spojených států (Elazar a Arbel 1993) 

BDS movement – BDS movement je zkratkou pro The Boycott, Divestment and Sanctions 

Movement. Jde o celosvětovou kampaň, která pomocí ekonomického a politického tlaku na Izrael 

usiluje o konec izraelské okupace Západního břehu, o zastavení kolonizace palestinské půdy, o 

zrovnoprávnění palestinských obyvatel Izraele a uznání práva návratu palestinských uprchlíků. 

Cahal – akronym pro  ְלִיְשָרֵאלְצָבא ַהֲהָגָנה , doslova Armáda pro ochranu Izraele, izraelskou armádu. 

Často se též vyskytuje pod anglickou zkratkou IDF (Israeli Defense Force). 

Cicit – třásně, které židovští muži nosí pod svrchním oděvem nebo na něm. Mají sloužit jako 

viditelná připomínka povinnosti každého Žida dodržovat Tóru (Newman a Sivan 1998).  

Hagada – doslova „vyprávění“. Obvykle se užívá pro Hagadu šel Pesach ( הגדה של פסח), knihu 

zaznamenávající řád domácí bohoslužby při sederu na Pesach (Newman a Sivan 1998). V moderní 

hebrejštině se slovo hagada užívá pro příběh, pověst, legendu. 

Halacha – doslova postup, židovský zákon. Dnes se užívá pro celý korpus židovského 

náboženského práva (Elazar a Arbel 1993) 

Hasbara – doslova vysvětlení. Jde o veřejnou politiku šíření pozitivního obrazu Izraele a jeho 

politiky v zahraničí. Má sloužit jako protiváha toho, co je nazýváno „delegitimizace“ Izraele. 
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Haskala – hebrejsky vzdělání. Termín pro evropské židovské osvícenství. Hnutí vzniká v 70. 

letech 18. století a trvá do 80. let 19. století. Jeho zastánci, maskilim, propagovali modernizaci 

židovské tradice a její přizpůsobení požadavkům doby. Současně se proto zasazovali o překlady 

biblických textů a liturgií do jazyků zemí, kde Židé sídlili, ale i o vědecké studium židovské 

historie, hebrejských textů a obnovu hebrejštiny. 

Chabad – názorový proud v rámci ortodoxního chasidismu, také nazývaný Lubavič, či Lubavič-

Chabad, založený roku 1775 rabínem Šnerem Zalmanem z Ljady. Lubavič je jidiš název místa 

v dnešním Bělorusku, odkud pocházela dynastie rabínů Chabadu. Hnutí Chabad se postupně 

rozšířilo do celého světa. Zejména po druhé světové válce zažívá vzestup díky aktivní „vnitřní 

misii“ mezi sekulárními Židy, která vedla k výraznému počtu tzv. „baalej tešuva“, navrátilců k 

víře. V současně době patří k jedné z největších chasidských skupin. Po celém světě existuje více 

než 3000 vzdělávacích center a ješiv (Pavlincová a Horyna 2003).  

Chala – část těsta, kterou je dle biblického zákona třeba dát stranou kohenovi, chrámovému 

kněžímu. Dnes jde o označení pro ceremoniální chléb, který se podává při šábesové večeři a 

svátcích. Říká se nad ním požehnání (Newman a Sivan 1998). 

Jediat ha’arec – doslova nauka o zemi. Jediat ha´arec byla nástrojem sionistického vzdělávání, 

jejímž cílem bylo pomocí pěších túr poznat geografické území budoucího státu Izrael a posilovat 

národní sentimenty. Jediat ha’arec se stala součástí vzdělávacího kurikula sionistických institucí. 

Venkovní aktivity měly mladé studenty, pionýry a nové imigranty ponořit do smyslové totality 

nového prostředí, naučit je znát kulturní krajinu, vegetaci, klima, geografii, historii a židovská 

svatá místa. Náročné túry v přírodě, společné zdolávání terénu měly utvářet konkrétní komunitu a 

utužovat vazby se sionistickýcm kolektivem. Tato teritoriální praktika byla současně aktem 

konstrukce půdy tehdejšího mandátního území britské Palestiny jako židovské půdy náležející 

k budoucímu izraelskému státu (N. Cohen 2008).    

Ješiva – škola vyššího židovského vzdělání určená ke studiu Talmudu (Newman a Sivan 1998). 

Jišuv – židovská komunita v Palestině před vznikem státu Izrael. 

Kehila – v hebrejštině doslova komunita, náboženská kongregace. V biblických textech se 

vyskytuje jako shromáždění lidu. V diaspoře označuje židovskou obec s vlastní světskou 

samosprávou a autonomií v náboženských, civilně-právních a fiskálních věcech. S emancipací 
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kehila přichází o své civilně-právní a fiskální pravomoce a mění se v náboženské společenství 

(Pavlincová a Horyna 2003). Výraz kehila se dnes užívá pro židovskou komunitu. 

Kibuc – zemědělská komuna zakládaná v Palestině od konce 19. století. Základními 

charakteristikami je společné vlastnictví, povinnost a právo pracovat, podřízenost rozhodnutí 

kolektivu, přídělový systém vybavování hmotnými statky. Kibucy jsou spravovány kolektivně, 

výborem, do kterého může být zvolen jakýkoli člen kibucu. Kibucy jsou mnoha orientací, od 

pravicových po levicové, i ty pravicové jsou ale z perspektivy Evropana levicové. Existují i 

náboženské kibucy. Ve svých počátcích byl kolektivně uspořádán i každodenní chod kibucu, děti 

nebyly vychovávány v rodinách, ale společně se svými vrstevníky v kolektivních institucích, 

členové kibucu se nestravovali doma, ale v kolektivní jídelně. V 70. letech začínalo docházet k 

privatizaci kibuců, a tak dnes již mnoho kibuců vyplácí své členy v penězích, mnozí pracují mimo 

kibuc, upustilo se od kolektivního uspořádání, jeho členové bydlí ve svých domech, ve kterých se 

i stravují (Newman, Sivan, 1992; Bettleheim, 1969). Finanční krize, která v 80. letech postihla 

Izrael, se nevyhnula ani kibucům. Víra v socialistické uspořádání byla podlomena a došlo k dalším 

privatizacím. Dnes již pouze jedna čtvrtina kibuců funguje jako kooperativy (Warhurst 1999).  

Kipa – někdy také nazývaná jarmulka. Věřící židé ji nosí v souladu s tradicí. Nosí se zejména při 

modlitbě, studiu Tóry, požehnání po jídle, atd. (Newman a Sivan 1998) 

Košer (kašrut) – označení toho, co je rituálně správné. Povětšinou se užívá v souvislosti s 

potravinami. Tóra jmenuje živočichy, kteří jsou košer a které tedy Židé smí požívat. Ze savců jsou 

to ti, kteří mají rozdělené kopyto a zároveň přežvykují, zakázáno je vepřové, někteří ptáci, ryby a 

mořští živočichové, kteří nemají šupiny, veškerý hmyz kromě tří druhů kobylek a plazy. I povolená 

masa jsou ale rituálně čistá, pouze pokud jsou zvířata zabita rituálním způsobem a pokud je z nich 

odstraněna krev. Dalším dietetickým předpisem je zákaz požívat dohromady masné a mléčné 

výrobky, založené na interpretaci biblického nařízení „Nevař kůzle v mléce jeho matky.“ (Ex 

23,19; Ex 34,26; Dt 14,21) Přísné dodržování tohoto předpisu vede k užívání dvou sad nádobí, 

masného a mléčného. Pro pravidla košer neexistuje dostatečné racionální vysvětlení, je především 

výrazem poslušnosti k Božímu přikázání a tradici, který Židy vymezuje vůči jejich okolí 

(Newman, Sivan, 1992). 
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Madrich – doslova průvodce. V židovském vzdělávání nejde o průvodce, ale o cosi jako 

vychovatele, nejčastěji na letních táborech a poznávacích cestách. Autorita madricha nepramení 

toliko z jeho formální autority, ale z jeho osobního příkladu. Obvykle je ve věku účastníků a je 

ztělesněním hodnot židovské komunity, má větší znalost reálií židovského života a je součástí 

komunity. Na mezinárodních programech hraje roli kulturního tlumočníka, který zprostředkovává 

mezi účastníky ze své komunity a organizátory programů (Cohen, Ifergan a Cohen 2002). 

MASA – doslova cesta. Masa Israel je program izraelského úřadu předsedy vlády a Židovské 

agentury pro Izrael. Poskytuje dvouměsíční až roční studijní stipendijní programy a stáže pro 

mladé Židy ve věku od 18 do 30 let, kteří mají právo návratu. (http://www.masaisrael.org/) 

Mifgaš – doslova setkání. Jde o pedagogický koncept, který patří od 90. let k integrální a klíčové 

součásti židovského vzdělávání v diaspoře. Jde o setkávání mezi diasporními Židy a jejich 

izraelskými vrstevníky. Cílem je skrze vzájemné poznávání přiblížit diasporní zkušenost 

Izraelcům a naopak izraelskou zkušenost diasporním Židům. Během těchto interakcí mají obě 

strany současně nacházet společné hodnoty a ideje a překonat tak rozdíl odlišných pojetí židovství 

mezi diasporou a Izraelem, překonávat předsudky a stereotypní obrazy (E. H. Cohen 2014). 

Mitnagdim – doslova odpůrci. Původně označení ortodoxních aškenázských Židů odporující 

chasidismu v 18. a 19. stoletím. Vůdčí osobností byl v 18. století Gaon z Vilna. Spory mezi 

mitnagdim a chasidy se postupně oslabily a oba proudy se spojily v rámci tzv. ultraortodoxního 

judaismu, mitnagdim nicméně ovládli intelektuální židovské myšlení, talmudská studia, 

aškenázský rabinát a měli zásadní vliv na sionismus. Zásadní vliv mají i na anglosaskou diasporu 

(Newman a Sivan 1998). Dodnes mnozí nosí tradiční oblečení, štrejmly (velké široké beranice), 

kaftany a pejzy.  

Mizrachim – název pro Židy, kteří do Izraele přišli ze zemí Blízkého východu a Afriky (Goldberg, 

1987). 

Peulot – doslova aktivity. Jde o aktivity, které jsou součástí neformálního židovského vzdělávání 

ve skupinách. Jejich cílem je interaktivní formou seznámit s nejrůznějšími aspekty židovského 

života, židovskými svátky, židovskou historií, halachou, Tórou atd. a posilovat tak židovskou 

identitu. Spíše než že by přenášely konkrétní informace, mají vést k reflexivnímu zpracování 

daného tématu ve skupině pod vedením pedagoga.  
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Pesach – oslava vysvobození z egyptského zajetí. Nazývá se též svátkem „nekvašených chlebů“, 

neboť při exodu z Egypta těsto zadělané na chleby nestačilo vykynout a Židé se museli živit 

nekvašenými plackami. Odtud pramení zákaz konzumace kvašených pokrmů, celý dům od nich 

musí být očištěn. Součástí domácí oslavy je slavnostní hostina seder se symbolickými pokrmy 

upomínajícími na odchod z Egypta. Hlava rodiny při ní čte pesachovou Hagadu, příběh vyvedení 

z Egypta. Pesach je považován za jeden z nejradostnějších svátků židovského kalendáře (Newman 

a Sivan 1998) 

Právo návratu – Schváleno bylo roku 1950, je založeno na předpokladu, že Židé mají „přirozené“ 

právo na návrat do své historické domoviny. Každý Žid má právo usadit se v Izraeli a okamžitě po 

svém příjezdu do země získat izraelské občanství. Právo návratu se nyní vztahuje na každého, kdo 

je schopen prokázat alespoň jednoho židovského předka v generaci prarodičů, jako i na členy 

nukleární rodiny těchto osob, a na konvertity k judaismu (Gavison 2010). 

Sabra – rodilý Izraelec, hebrejsky kaktus, označení pro jedlý plod kaktusu. Jde o konstrukt 

izraelské národní ideologie. Rodilý Izraelec aby byl rodilý Izraelec schopen vybudovat novou zemi 

a společnost, musí být tak jako plod kaktusu drsný napovrch, musí se umět sebe zapřít, ale sladký 

uvnitř, oplývat láskou k bližnímu, ke své zemi a ke kolektivu (Almog 2000). 

Seder – doslova pořádek. Obřad prvního večera Pesachu, nejradostnější rituál judaismu. 

Připomíná vyvedení Židů z egyptského zajetí, a to zejména dětem. Pedagogická důležitost tkví ve 

vysvětlování této historicky spásné události formou odpovědí na čtyři otázky, které povětšinou 

klade nejmladší dítě a ve čtení bohatě ilustrované pesachové Hagady. Obřad se skládá z 

konzumace symbolického jídla, čtení Hagady a pravého jídla. Na stole jsou předepsané 

symbolické pokrmy, tři na sebe položené macesy (maca), jejichž jména reprezentují tři třídy lidu 

Izraele. Prostřední část macesu je na počátku obřadu rozlomena a část se schová, aby byla na konci 

hostiny zkonzumována jako poslední sousto hostiny. Vedle macesu musí být na stole pečená 

jehněčí kost, vejce a karpas (zelená bylina, celer a petržel), maror (hořká bylina), charoset (sladká 

směs z jablek ořechů a vína). Během obřadů se vypijí čtyři sklenice vína, bývá provázen zpěvem 

(Newman a Sivan 1998).  

Šabat/šábes – nařízený den odpočinku. Světí se jako sedmý den týdne vyhrazený bohoslužbě a 

přerušení práce. Počíná západem slunce v pátek, končí východem tří hvězd v sobotu. Dodržování 

šabatu jako sedmého dne, který Bůh požehnal poslední týden stvoření, je součástí smlouvy mezi 
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Bohem a lidem Izraele. O šábesu v Izraeli nefunguje většina veřejných služeb provozovaných Židy 

(Newman a Sivan 1998). 

Šaliach – doslova vyslanec, posel. Původně šlo o výraz označující člověka, který vykonává nějaký 

úkol či misi z pověření někoho jiného. Dnes se tohoto výrazu užívá pro emisara, jehož vysílá 

Světová sionistická organizace a přidružené orgány diaspory za účelem propagace aliji. Šaliach 

vyučuje v židovských školách, organizuje činnost sionistických mládežnických hnutí, věnuje se 

fundraisingu pro United Israel Appeal (Newman a Sivan 1998). 

Štetl – jidiš zdrobnělina pro město. Obvykle šlo o malé město, s převážně židovskou populací ve 

východní a střední Evropě, zejména Rusku, Polsku, Haliči a Rumunsku v období před druhou 

světovou válkou. Štetl je metaforou pro tradiční způsob života východních Židů devatenáctého 

století. Štetly jsou zobrazovány jako komunity, které se řídily předpisy ortodoxního judaismu, byly 

konzervativní a odolávaly vlivu okolní modernizující se společnosti. S tragédií šoa došlo k zániku 

většiny štetlů, jejich obyvatelé, pokud přežili, emigrovali do Spojených států či Izraele. Tradiční, 

ortodoxní judaismus je dnes považován za následníka kultury štetlu, a to ač je v následování 

náboženských předpisů mnohem striktnější a jeho sociální organizace je naprosto odlišná (Rosten, 

1998). 

Tijul – doslova túra. Jde o koncept židovského sionistické vzdělávání a součást Jediat ha´arec (viz. 

heslo Jediat ha´arec). Pomocí fyzicky náročných túr po území dnešního Izraele se noví imigranti 

měli učit o své zemi, její geografii, historii, utužovat komunitu a posilovat národní sentimenty 

(Katz 1985). 

Tfilin – modlitební řemínky. Jde o malé černé kožené krabičky s předepsanými pasážemi z Tóry, 

které si pomocí řemínku připevňují dospělí muži ve všední den při ranní bohoslužbě.  

Židovská agentura – Židovská agentura pro Izrael ( הסוכנות היהודית לארץ ישראל) byla založena 

roku 1929 jako Židovská agentura pro Palestinu v době, kdy Palestina byla britským mandátním 

územím. Přestože měla sloužit jako společný orgán sionistických vůdců a ne-sionistických 

židovských představitelů židovské komunity byla spíše nástrojem Světové sionistické organizace 

(WZO – World Zionist Organization), jejímž cílem bylo budovat národní židovský stát na území 

Palestiny a bojovat o národní existenci. Byla přímo odpovědná za zdravotní a sociální péči a 

vzdělávání jišuvu, spolu s Národním koncilem reprezentovala jišuv před mandátními orgány. 
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Představitelem jejího výkonného výboru byl od roku 1935 Ben Gurion. Se vznikem státu Izrael 

roku 1948 většinu jejich funkcí převzala správa nově vzniklého státu. Od roku 1952 se oficiální 

rolí Židovské agentury stala alija a „absorbce“ nových imigrantů. V 70. letech se Židovská 

agentura organizačně odděluje od Světové sionistické organizace a diasporní instituce v ní 

získávají větší vliv. Mají stejný podíl na rozhodování a přerozdělování filantropických darů 

pocházejících z filantropických sbírek, jako je UIA (United Israel Appeal), UJA (United Jewish 

Appeal) a Keren Hayesod (United Israel Appeal). Izrael stále sehrává centrální úlohu pro 

udržování jednoty světového židovstva. Své priority tato nezisková organizace, která je největším 

orgánem světové židovské komunity, stanovila zejména jako židovské-sionistické vzdělávání 

v diaspoře a aliju (imigrace do Izraele). Židovská agentura se tak mění v orgán, jehož centrem 

působnosti není pouze Izrael ale i diaspora. Od konce 80. let nabízí Židovská agentura spolu se 

Světovou sionistickou organizací programy pro židovskou mládež tzv. „Israel Experience“. Dnes 

mezi ně patří MASA, Onward Israel, Minyanim, Na’ale atd (viz. 

http://www.jewishagency.org/experience-israel). Jejich náplní je židovské-sionistické vzdělávání, 

v němž centrální úlohu sehrává Izrael. Na přelomu 90. let s masivním přílivem imigrantů z 

bývalého Sovětského svazu se zásadním způsobem podílí na organizaci aliji a klity („absorbce“). 

Kromě toho se podílí na programech regionálního rozvoje v Izraeli (Elazar a Arbel 1993). Od roku 

1999 je Židovská agentura oficiálním partnerem programu Taglit-Birthright, přímo je zodpovědná 

za nábor účastníků zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu a Německa. 
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Příloha 2 

INTERVIEW GUIDE ROZHOVORŮ S ÚČASTNÍKY PROGRAMU TAGLIT-
BIRTHRIGHT 
 

Představení tématu dizertační práce, informování o nahrávání a ochraně osobních údajů, získání 

informovaného souhlasu. 

 

I. Rodinné zázemí  
 

1. Mohl/a bys mi vyprávět, jak to bylo u vás doma s židovstvím? 

(Slavíte svátky? Chodíte do synagogy? Jsou rodiče, prarodiče členy židovské obce či 

nějakého jiného židovského spolku? Kdo z rodičů je židovského původu?) 

2. Mohl/a bys mi vyprávět o rodinné historii?  

3. Zajímal/a jsi se v dětství/dospívání o židovství? (Kdy byl tvůj zájem nejintenzivnější? 

Jakou měl formu?) 

4. Jsi členkou/členem nějaké židovské organizace? Účastnil/a jsi se nějakých akcí spjatých s 

židovstvím (semináře pořádané mezinárodními židovskými organizacemi, typu Summer 

U, dětských táborů v Szarvasi atd.)? 

5. Byl/a jsi před Taglitem v Izraeli? (Pokud ano, můžeš mi o tom vyprávět?) 

6. Máš či má tvá rodina přátele či rodinu v Izraeli? 

7. Jak sis představovala Izrael před Taglitem? 

8. Máš nějaké kamarády, sourozence, kteří na Taglitu byli před tebou? 

 

 

II. Před programem Taglit-Birthright 
 

1. Jak jsi se o Taglitu dozvěděla? 

2. Bavili jste se nějak s rodiči o cestě? Podporovali tě v tom, abys jel/a na Taglit? 

3. Co jsi věděl/a o Izraeli, než jsi jela na Taglit? Jaká byla tvoje očekávání? (Jak sis cestu 

představoval/a?) 

4. Připravoval/a sis nějak na cestu, četla jsi nějakou literaturu? 

5. Měli jste nějakou informační schůzku s českými organizátory před odjezdem do Izraele. 

Můžeš mi popsat, co se během ní dělo? 

6. Znala jsi účastníky Taglitu? Byli to tvoji kamarádi? 

 

III. Program Taglit-Birthright 
  

1. Jak se ti program líbil? 

2. Pamatuješ si, jaká místa jste navštívili, když jsi byl/a na Taglitu? 
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3. Co ti utkvělo nejvíc? (Můžeš mi říci porč?) 

4. Nyní si projdeme itinerář program, mohl/a bys mi ke každému místu vyprávět, co jste na 

něm dělali, jaké byly tvé zážitky, jak na tebe zapůsobilo? 

5. Jak se ti líbil výklad k jednotlivým místům?  

6. Jak se ti líbily aktivity (peulot)? 

7. Setkal/a ses během cesty s někým jiným než  pouze s účastníky zaměstnanci Taglitu? 

8. Vedl/a sis během cesty nějaký deník? 

9. Liší se pro tebe návštěva Izraele nějak od návštěvy jiných zemí? 

10. Co bys zájezdu vytkl/a? 

 

 

IV. Po programu Taglit-Birthright 
1. Jak bys popsala Izrael? Liší se Izrael, který si viděl/a, od tvých očekávání? 

2. Máš pocit, že sis prohloubil/a znalosti o židovství? (O čem konkrétně, o tradici, o 

náboženství, o historii, o politice?) 

3. Začal/a jsi po zájezdu sledovat více situaci na Blízkém východě? 

4. Máš pocit, že po absolvování programu je tvoje kompetence diskutovat o izraelsko-

palestinském konfliktu větší?  

5. Zúčastnil/a jsi se nějakého organizovaného programu pro bývalé účastníky Taglitu? 

6. Stýkáš se s účastníky programu i po skončení programu? Udělal/a sis nějaká přátelství 

během Taglitu? Udržuješ spíše styky s účastníky Taglitu z Čech, či ze zahraničí? 

7. Doporučil/a bys Taglit svým kamarádům? 

8. Vyprávěl/a jsi o svých zážitcích z programu rodičům? Zajímalo je to? 

9. Vrátil/a jsi se po zájezdu někdy do Izraele? (Bylo to individuálně či v rámci nějakého 

programu?) 

10. Chtěl/a by ses ještě do Izraele vrátit? 

11. Přemýšlel/a jsi o nějakých programech studia, práce v Izraeli? 

12. Co si myslíš o palestinsko-izraelském konfliktu? 

13. Změnil se nějak tvůj zájem o židovství po návratu? (Začalo se v rodině víc mluvit o 

židovství?) 
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Příloha 3 

 

Obrázek 1 Mapa Izraele 
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Obrázek 2 Autobus česko-slovenské skupiny Taglit-Birthright (zdroj: archiv autorky) 
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Obrázek 3 Skupina Taglit -Birthright na vrcholku útesu Masada (zdroj: archiv autorky) 

 

Obrázek 4  Výhled z vrcholu útesu Masada (zdroj: archiv účastníka) 
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Obrázek 5 Ruiny Herodova paláce v  Národním parku Masada (zdroj: archiv účastníka) 

 

Obrázek 6 Vchod do národního parku Masada (zdroj: archiv účastníka) 
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Obrázek 7 Projížďka na velbloudech v okolí Kfar ha-Nokdim (zdroj: archiv autorky) 

 

Obrázek 8 Beduín v  Kfar ha-Nokdim (zdroj: archiv účastníka) 
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Obrázek 9 Zeď nářků (zdroj: archiv účastníka) 

 

Obrázek 10 Zeď nářků o šábesu (zdroj: archiv účastníka) 

  

Obrázek 11 Izraelští "cofim", skauti, tančí s účastníky na 
promenádě Tajelet Haas nad Jeruzalémem (zdroj: archiv 
Iliny Perianové) 

Obrázek 12 Promenáda Tajelet Haas nad Jeruzalémem (zdroj: 
archiv Iliny Perianové) 
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Obrázek 13 Peulot (zdroj: archiv účastníka) 

 

Obrázek 14 Vstup do památníku Jad Vašem (zdroj: archiv autorky) 
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Obrázek 15 Skupina Taglit-Birthright vchází do památníku Jad Vašem (zdroj: archiv účastníka) 

 

Obrázek 16 Skupina Taglit-Birthright na konci prohlídky Jad Vašem (zdroj: archiv účastníka) 
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Obrázek 17 Náhrobky na vojenském hřbitově na Herzlově hoře (zdroj: archiv účastníka) 

 

Obrázek 18 Účastníci poslouchají výklad na Herzlově hoře. (zdroj: archiv Iliny Perianové) 
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Obrázek 19 Vojáci-vrstevníci líčí své zážitky z vojenské služby. 
(zdroj: archiv Iliny Perianové) 

Obrázek 20 Vojáci-vrstevníci líčí své zážitky z vojenské služby. 
(zdroj: archiv Iliny Perianové) 

  

Obrázek 21 Náhrobek na vojenském hřbitově (zdroj: archiv 
Iliny Perianové) 

Obrázek 22 Vojáci vrstevníci-líčí své zážitky z vojenské služby. 
(zdroj: archiv Iliny Perianové) 
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Obrázek 23 U hrobky Theodora Herzla (zdroj: archiv 
účastníka) 

 

Obrázek 24 U hrobky Theodora Herzla (zdroj: archiv 
účastníka) 

Obrázek 25 U hrobky Theodora Herzla za zpěvu Hatikvy (zdroj: 
archiv účastníka) 
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Obrázek 26 Mapa „Velkého Izraele“ výklad o izraelsko-
palestinském konfliktu (zdroj: archiv Iliny Perianové) 

Obrázek 27 Benjamin Netanjahu promlouvá k účastníkům. 
(zdroj: archiv autorky) 

 

Obrázek 28 Výklad v kibucu Misgav Am (zdroj: archiv autorky) 
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Obrázek 29 Kibuc Misgav Am (zdroj: archiv účastníka) 

 

Obrázek 30 Kibuc Misgav Am (zdroj: archiv autorky) 
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Obrázek 31 Aktivita ve skleníku Švil ha-salat. Účastníci rozpoznávají po čichu bylinky vypěstované ve skleníku. (zdroj:              
archiv účastníka) 

 

Obrázek 32 Skleník ve Švil ha-salat (zdroj: archiv účastníka) 
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Obrázek 33 Účastníci vypouštějí holuby během prohlídky Švil ha-salat (zdroj: archiv účastníka) 

 


