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1 ÚVOD 

 Ţidovská identita je v akademické literatuře posledních let popisována 

velmi důkladně a opakovaně. Toto téma bylo pro ţidovskou komunitu vţdy 

důleţité, pod tíhou událostí druhé světové války však nabralo zcela nový smysl. 

Mnozí Ţidé se po hrůzných záţitcích ke svým kořenům jiţ hlásit nechtěla a plně 

se asimilovala, jiní naopak konečně pocítili moţnost svobodné volby a projevu 

jejich ţidovství. Podobně tomu tak s ţidovskou identitou bylo i po událostech 

kolem roku 1989, hlavně ve střední a východní části Evropy, kdy se po 

dlouhých letech mohli lidé svobodně rozhodnout, jak se ke své ţidovské identitě 

postaví podle svého uváţení. K ţidovskému obyvatelstvu, které si prošlo 

různými historickými okolnostmi, kdy politické systémy jejich ţidovství různě 

omezovaly a kteří si po uvolnění společenského klimatu mohli svobodně vybrat 

také přibili ti, kteří se do demokratických zemí jiţ narodili. I kdyţ by se mohlo 

zdát, ţe je ţádná velká rozhodnutí nečekala, opak je pravdou, i oni si rozhodli a 

rozhodují, jak se ke své ţidovské identitě postaví.  

 Nad projevy a vnímáním vlastní ţidovské identity jedince společně s jejím 

mezigeneračním předáváním v rámci jedné rodiny jsem se snaţila nalézt 

odpovědi v této práci.  

 Na úvod ve své práci shrnu koncepty ţidovských identit podle různých 

antropologů, sociologů a etnologů tak, jak jiţ v literatuře byly zmíněny a 

vysvětlím základní pojmy, ze kterých v práci vycházím. Na začátku výzkumu je 

provedena narativní analýza u kaţdého narativu získaného od aktérů výzkumu. 

Poté představím biografický výzkum, kterým jsem se zabývala na případu jedné 

praţské rodiny a skrze který jsem se snaţila najít odpovědi na otázky k vnímání 

vlastní ţidovské identity a jejího předávání v rámci tří generací této rodiny. Vše 

výše zmíněné je pozorováno na třech generacích jedné praţské rodiny. 



8 

 

 Téma ţidovství je samo o sobě vzhledem k nedávné minulosti velmi 

citlivé. Je vedeno mnoho diskuzí na téma, jak vlastně gramaticky psát Ţid/ţid. 

Já jsem se ve své práci rozhodla pouţívat označení Ţid s velkým písmenem 

v etnickém slova smyslu. Slovo „ţidovství“ ve své práci píši s malým 

písmenem, jakoţto označení pro náboţenství. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části práce bych ráda zrekapitulovala názory, závěry a práce, jeţ uţ 

na zmíněné téma ţidovských identit byly zpracovány v minulosti. Problematika 

ţidovských identit byla v české a slovenské společnosti probádávána jiţ od 90. 

let 20. století a to jak o době před druhou světovou válkou
1
 tak po proţitku šoa

2
 

a po roce 1989
3
. Identita ţidovského obyvatelstva byla zkoumána buď skrze 

narativní vyprávění, společenské aktivity Ţidů nebo z tisku. Literatura 

pojednávající o ţidovských identitách v jiných evropských zemích je však také 

důleţitá zvláště v postkomunistických oblastech, kde si Ţidé museli cestu ke své 

identitě také těţko znovu hledat.
4
  

2.1. ŽIDOVSKÁ IDENTITA 

Hledisek pro sebeurčení se Ţidem/Ţidovkou je mnoho a přirozeně se 

navzájem ovlivňují. Velký vliv na to, jak se jedinec sám vymezí má jeho 

orientační rodina
5
, ale také jeho osobní ţivotní zkušenosti, dějinné události a 

rodina prokreační.
6
 Eva Pressburgerová

7
 definovala osm kritérii při určování 

ţidovské identity: 

- Ţidovství jako příslušnost k národu 

- Ţidovství jako příslušnost k náboţenské komunitě 

                                                             
1 Např. Blanka Soukupová 

2 Např. Soukupová, Peter Salner 

3 Např. Soukupová 

4
 Webber Johnatan; Modern Jewish Identities, in Jewish Identities in the new Europe, str. 76 

5 Murphy Robert F.; Úvod do kulturní a sociální antropologie, str. 86 

6 Tamtéž, str. 86 

7 Eva Pressburgerová; Členky židovských organizací v Praze, koncepty vlastní identity, str. 4 
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- Ţidovství jako příslušnost ke komunitě lidí sdílejících stejnou zkušenost 

- Ţidovství jako fyzická charakteristika 

- Ţidovství jako specifický způsob ţivota a aplikace příkazů a zákazů 

daných Tórou 

- Ţidovství a tragická zkušenost holocaustu 

- Ţidé jako národ vyvolených 

- Ţidovství coby závazek vůči předkům 

Identitou slovenských Ţidů po roce 1945 se zabývala ve své práci Silvie 

Singerová
8
, kdy díky ţidovské identitě někteří cítili sounáleţitost, jiní naopak 

vyčlenění od ostatních. Ţidovská identita je podle Singerové výsledkem 

vzájemného působení rodiny, ţidovské komunity a neţidovského okolí. 

Dějinné události 40. let 20. století, které ţidovskou komunitu postihly, 

vytvořily rozdílné postoje přístupu k vlastnímu ţidovství. Na tom měly svůj 

podíl i všechny tři výše zmíněné faktory.  

 

Role holocaustu při určování židovské identity 

 Holocaust hraje při určování identity dnešních Ţidů velkou roli. Většina 

Ţidů sama označuje holocaust za zásadní moment, protoţe od té doby se 

většinou mluví o době „před válkou“ a „po válce“
9
. Proţitky z něj jsou 

dnešní generaci předávány v rámci kulturních hodnot rodiny. Můţe se tak dít 

přímo i nepřímo. Takzvaná první generace Ţidů se týká těch, kteří přímo 

                                                             
8 Singerová Silvia; Jewish Identity after the Holocaust – the community in Košice ; In: Judaica Bohemiae, XLI 

2005, str. 83 

9 Viz. doslovné transkripce rozhovorů s aktéry tohoto výzkumu jako příloh 
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proţili holocaust a tato hrůzná zkušenost tak nutně poznamenala jejich 

vnímání vlastního ţidovství do budoucna. Někteří z nich se po konci války 

snaţili na proţité hrůzy zapomenout, nemluvili o nich, ţidovství 

nepraktikovali (v našich podmínkách to po válce veřejně ani nebylo dosti 

moţné). Jiní zase o svých záţitcích mluvili a to většinou z pocitu nutnosti 

předávat dále podrobnosti o tom, co se přihodilo, aby se jiţ historie 

neopakovala. Samotné ţidovství třeba praktikovali dále, ale jak jiţ bylo 

zmíněno výše, za politické situace v Československu a jiných 

komunistických zemích té doby to veřejně nebylo moc moţné. Připomínání 

zaţitých zkušeností se i tak dělo většinou v uzavřeném rodinném kruhu, 

maximálně v ţidovské obci, tudíţ bezpečném prostředí pro rozebírání daného 

tématu. Zajímavé je, ţe si takto, podle Singerové,
10

 povídali hlavně 

v rodinách, ve kterých se po válce od dodrţování ţidovského způsobu ţivota 

upustilo. Rodiny s ţidovskou identitou zaloţenou pouze na vztahu 

k holocaustu však mají svůj smysl, odlišily se totiţ od zbytku společnosti.  

 Druhou skupinou jsou Ţidé, kteří se rozhodli všechny připomínky svého 

původu vymazat z paměti, počešťovali nebo poslovenšťovali si svá jména, 

nebo po roce 1948 emigrovali do Izraele. Tyto postupy podrobně popsal 

Peter Salner
11

.  

 Druhogenerační Ţidé sice přímo holocaust nezaţili, jsou jím však také 

velmi ovlivněni, dokonce zásadně a celoţivotně. Mohli se sice v jeho 

průběhu teprve narodit a tak si můţeme myslet, ţe je páchané hrůzy nemohly 

natolik zasáhnout jako jejich rodiče. Ti také nejvíce formovali nebo naopak 

                                                             
10 Singerová Silvia; Jewish Identity after the Holocaust – the community in Košice ; In: Judaica Bohemiae, XLI 

2005, str. 83 

 

11 Salner Peter; Parametre židovskej identity, Bratislava 1995 
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nepokračovali ve zprostředkování dědictví jejich ţidovství. Pro druhou 

generaci bylo při procesu utváření a postoji k vlastní ţidovské identitě vcelku 

obtíţí nepříznivý komunistický reţim té doby.  

2.2. Definice pojmů 

Pojmy Ţid a ţidovství jsou v mé práci zásadní. Vyjadřují „všechno, co můţe 

znamenat být Ţidem… je to sebereflexe a sebeuvědomění v případě 

ţidovství“
12

. K tématice ţidovské identity se přirozeně váţou určité typy otázek 

jako „co je Ţid?“, „co znamená být Ţidem?“, jak se někdo Ţidem stává?“
13

. 

V mém výzkumu nejsou všichni zástupci halachičtí Ţidé, tzn.  ne všichni jsou 

narozeni z Ţidovské matky (konkrétně tomu tak je u třetí generace). V případě 

mého výzkumu to totiţ není při utváření ţidovské identity jedince nutné.  

 

Na pojem reprodukce v tomto výzkumu nahlíţíme jako na psychologický 

termín, jeţ by se dal běţně označit jako synonymum pro vzpomínku. V našem 

případě je to „předávání minulosti prostřednictvím mezigeneračních procesů“
14

, 

tj. vyprávěním z generace na generaci. Takto se tvoří tzv. komunikativní paměť 

„… kolektivně distribuované vědění zejména (ale nikoli výhradně) o minulosti, 

na němţ daná skupina zakládá svou představu o vlastní jednotě a 

jedinečnosti“
15

. Jelikoţ se ve výzkumu budu zabývat jednou konkrétní rodinou, 

tyto reprodukované vzpomínky budou tvořit „rodinnou paměť“ :  „… skládá se 

                                                             
12

 Eleonóra Hamar; Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, str. 69-70 

13 Tamtéž. 

14 Welzer, Mollerová, Tschuggnallová; Můj děda nebyl nácek: Nacismus a holocaust v rodinné paměti, str. 12 

15
 Assman Jan; Kollektives Gedächtnes und Kulturelle Identität, str. 9 
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z komunikativní zpřítomněné epizody, která stojí ve vztahu k rodinným 

příslušníkům a o nichţ tito společně mluví“.
16

 

 

Na pojem identita odborná literatura nahlíţí z několika pohledů; psychologové 

jako na vědomí vlastní totoţnosti, vývojoví psychologové jako na hledání 

totoţnosti, sociální psychologové jako na autentické bytí, filozofičtí 

antropologové jako na míru integrace jedince a jeho role a sociologové jako na 

autenticitu rolí člověka.
17

 Současní antropologové, etnologové a sociologové na 

identitu nahlíţejí jako na sociální konstrukt, který vzniká sociální interakcí. I 

konkrétní sociologové nebo antropologové však pojem vymezují jinak. 

Například sociolog Anthony Giddens ji vidí jako sebeoznačení jedince jako 

člena určité skupiny a dodrţování jejich norem a hodnot. 
18

 Blanka Soukupová 

identitu chápe jako sebezařazení, sebereflexi a sebeprezentaci.
19

 

 Vyprávěný příběh je jeden z nejlepších ukazatelů toho, jak jedinec svou 

identitu vnímá. Výrazovými prostředky dost jasně ukazuje, jaký vztah ke 

společenství má. 

 

 

 

 

                                                             
16

 Welzer, Mollerová, Tschuggnallová; Můj děda nebyl nácek: Nacismus a holocaust v rodinné paměti, str. 17 

17 Velký sociologický slovník; Praha 1996, str. 414 – 415 

18 Giddens Anthony; Sociologie, Praha 2001 

19 Soukupová Blanka; Židovská identita ve 20. Století: Tradice a historická změna – Menšiny ve městě, str. 97 
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3 METODOLOGIE 

 

3.1. Cíl výzkumu 

Můj výzkum si dává za cíl zjistit, jak se členové tří generací jedné rodiny 

identifikují s ţidovstvím a jak se toto uvnitř rodiny ve třech generacích 

proměňuje. Abych byla schopna zjistit „co je zapotřebí vědět, abychom dosáhli 

cíle“ 
20

, poloţila jsem si tyto základní otázky, na které jsem se v průběhu 

výzkumu snaţila nalézt u dotazovaných odpovědi: 

1. Jak každý příslušník dané generace v naraci zmiňuje svou židovskou 

identitu? 

2. Jakým způsobem byla každému příslušníkovi dané generace židovská 

identita reprodukována generací předešlou? 

3. Jak předávají svou židovskou identitu generacím následujícím? 

4. Jak se formuje pojetí identity v narativních rozhovorech ve vztahu 

k rodinnému kontextu a zda – li se na její formaci podílejí kontexty jiné? 

(pokud ano, tak jaké?) 

Odpovědi na tyto otázky jsem hledala výhradně ve vyprávění zúčastněných o 

jejich rodině a jejich ţivotech.  

 

 

 

                                                             
20 Hendl Jan; Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, str. 145 
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3.2. Výběr narátorů pro výzkum 

 Zásadním kritériem pro výběr aktérů pro můj výzkum bylo zastoupení 

všech tří generací v rodině: první generace (přeţivší holocaustu), 

druhogenerační Ţid a jeho potomek. Rodina musí být sídlící v Praze kvůli 

jednodušší moţnosti osobního setkání za účelem získáni interview se zástupci tří 

generací. Vzhledem k patřičnosti získaných rozhovorů byl věk nejmladšího 

narátora stanoven na 18 let. Za kaţdou generaci stačil jeden zástupce, coţ se při 

samotném výzkumu ukázalo jako dobrá volba, protoţe zástupce jedné generace 

nemá sourozence a naopak sourozenec jiné generace o tématu odmítá mluvit. 

Bylo tak moţné velmi zajímavý příběh vybrané rodiny popsat a výzkum s nimi 

uskutečnit. 

 Kontakt na rodinu jsem dostala od svého informátora Petra Broda. Ten mi 

po vysvětlení mých poţadavků na vhodnou rodinu do mého výzkumu jednu 

návrh a dal kontakt na zástupce její druhé generace. Hned tato první vhodná 

rodina skrze druhogeneračního zástupce svolila se na projektu účastnit. Přes 

druhou generaci jsem také získala kontakty na jeho matku a dceru, tj. první 

generaci a nejmladší generaci.  

 

3.3. Harmonogram sběru dat 

 Výzkum probíhal po dobu dvou měsíců od dubna do června 2011, kdy 

byly uskutečněny rozhovory se všemi třemi zástupci generací. Zástupce druhé 

generace si nepřál být z důvodu citlivosti tématu ve výsledné práci jmenován, 

nebudu tudíţ uvádět jména nikoho z rodiny a v textu budu jednotlivé členy 

rodiny označovat jako I. generace, II. generace a III. generace. S některými 
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z respondentů jsem se setkala vícekrát, rozhovor jsem však s kaţdým dělala jen 

jeden.
21

 

 

3.4. Použité metody sběru dat 

 Výzkum byl veden skrze rozhovor rozdělený do dvou částí na  

biografický narativní a polostrukturovaný. V první části rozhovoru jsem 

účastníkům poloţila obecnou otázku a nechala je na dané téma vyprávět. 

Odpověď na tuto otázku nebyla časově ani jinak limitována, respondenti ji 

zodpověděli tak, jak sami uznali nejlépe za vhodné. Z toho, co zúčastnění 

vypověděli lze usoudit, co ve svém ţivotě ve vztahu k ţidovské identitě povaţují 

nebo naopak nepovaţují za důleţité, jak ţidovství praktikují/nepraktikují a 

předávají/nepředávají následujícím generacím a co celkově ve svém ţivotě 

povaţují za důleţité sdělit. Základní otázka byla poloţena velmi obecně právě 

z důvodu bezprostřednosti a jedinečnosti odpovědí. 

 Ve druhé části rozhovoru jsem měla připraveny 4 konkrétní otázky 

týkající se ţidovské identity jedince a způsobů jejího předávání. Bylo tak moţno 

zjistit, jak své ţidovství realizovali i tehdy, kdyţ se v biografickém narativu 

respondent třeba snaţil tématu ţidovské identity vyhnout nebo ho všemoţně 

obejít.
22

 V této části výzkumu lze velmi dobře sledovat i to, jestli respondenti 

ţidovství praktikovali nebo praktikují či nikoli a vycházejí z vlastních 

zkušeností zúčastněných.  

 

                                                             
21 Doslovná transkripce všech rozhovorů je součástí příloh této práce. 

22 Scénáře otázek pro biografický narativ i polostrukturované interview a jejich doslovné transkripce jsou 

přiloženy jako přílohy této práce. 
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3.5. Stručné biografie narátorů 

 Zástupkyně I. Generace se narodila v roce 1929 v Praze do asimilované 

česko - ţidovské rodiny. V roce 1941 byla jako dvanáctiletá s celou rodinou 

deportována do Terezína. Tam začala malovat kresby zachycující kaţdodenní 

ţivot v táboře. Její otec zde psal básně, které ji a její matce věnoval a v 90. 

letech 20. století dokonce vyšly kniţně.  V Terezíně rodina strávila téměř tři 

roky, poté byli transportováni do Osvětimi. Ona a její maminka byly vybrány na 

nucené práce do továrny na letadla v Německu, zatímco její tatínek zahynul 

v plynové komoře neznámo kdy a kde. V dubnu 1945 nastoupila s matkou 

pochod smrti, který obě přeţily. Po válce vystudovala souběţně gymnázium a 

střední grafickou školu, poté nastoupila na studia na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové. V roce 1965 podnikla studijní cestu do Izraele. Nějakou 

dobu se malování nevěnovala a učila na lidové škole umění, ale posléze se 

k němu vrátila. Má dvě děti a dodnes po celém světě přednáší o tom, co proţila 

s cílem předat svědectví co nejvíce lidem. Její malby z Terezína byly vydány 

kniţně.  

 

 Zástupce II. generace se narodil v roce 1955 v Praze. Po matce halachický 

Ţid, tzv. druhogenerační
23

. Jeho tatínek byl hudebník a i on začal od tří let hrát 

na klavír a později na violoncello. Hru na něj vystudoval v 70. letech na praţské 

konzervatoři. Poté studoval na Hudební fakultě AMU. Vystudoval s červeným 

                                                             
23 Neboli židovská druhá generace. Tento pojem sám o sobě vypovídá, že zde jde o souvislost s nějakou 

generací předešlou. „Samotné označení této skupiny naznačuje souvislost mezi holocaustem a formováním 

osobních identit v rámci této skupiny : první generace, jejímiž potomky představitelé druhé generace jsou, je ta, 

která pronásledování komplexní mašinérií holocaustu přežila a jejž zachráněné životy znamenají nový 

začátek.“
23

. Toto označení se tedy týká Židů narozených během války nebo po roce 1945.  
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diplomem, získal stáţ ve Francii. Vystupoval i jako kapelník a působil 

v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Zúčastnil se mnoha soutěţí a získal 

mnoho ocenění. Dnes působí jako pedagog na Hudební fakultě AMU. Má dvě 

dcery. 

 

 Zástupkyně III. generace je narozena v roce 1982 v Praze, není po matce 

Ţidovka. Vystudovala praţskou konzervatoř, poté Hudební fakultu AMU hru na 

violoncello pod vedením svého otce. Cestu k ţidovství si našla sama, velkou 

inspirací jí byla a stále je její babička. K ţidovství konvertovala, několik let ţila 

v Izraeli, kde i studovala. V roce 2011 se v Izraeli dokonce konala její ţidovská 

svatba. Víru praktikuje. 

 

3.6. Výzkumný deník aneb průběh sběru dat 

 S kaţdým narátorem proběhl jeden rozhovor. Základní otázka se týkala 

historie jejich rodiny, na kterou biografickým narativem odpověděli tak, jak 

nejlépe uznali za vhodné. V druhé části rozhovoru jsem měla připraveny 4 

konkrétní otázky ve vztahu k jejich ţidovské identitě. Rozhovory se co se času 

týče různily, jelikoţ základní otázka nebyla nijak časově ohraničená. Nejkratší 

z rozhovorů trval asi 30 minut a nejdelší hodinu a 10 minut coţ se odvíjelo od 

toho, co který z respondentů povaţoval za důleţité k danému tématu sdělit. 

S kaţdým jsem se přímo k rozhovoru sešla zvlášť, mým cílem bylo klidné místo 

a to hlavně z důvodu citlivosti tématu. Chtěla jsem docílit příjemného prostředí, 

ve kterém by se respondenti cítili dobře a uvolněně. Také mi přirozeně šlo o to 

mít moţnost rozhovor kvalitně nahrát na diktafon kvůli následné doslovné 

transkripci jako součásti výzkumu. Konkrétní místo jsem nechala na výběru 

zúčastněných z důvodu výše zmíněného.  
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 Všem jsem při setkání vysvětlila, ţe získané informace pouţiji jen pro 

svou bakalářskou práci, řekla jsem jim, ţe se bude týkat ţidovství v rodině. Ţe 

se práce týká přímo identity jsem jim neřekla hned a to kvůli spontánnosti, která 

byla v první části rozhovoru, kdy měli sami vyprávět o svém ţivotě, nezbytná. 

V druhé části rozhovoru jiţ z předem připravených otázek mohli vytušit, ţe 

z rozhovorů s nimi mi jde jako výzkumníkovi hlavně o jejich vnímání a 

předávání ţidovské identity v jejich rodině.  

 Před začátkem rozhovoru jsem kaţdého ujistila, ţe jakékoliv vyjádření a 

tudíţ ne nezbytně konkrétní odpověď je pro mne důleţitá. To mělo za účel 

odlehčit situaci, protoţe všichni tři měli na začátku většinou poznámku o tom 

„jestli mi vlastně budou mít co říci“. Všem jsem také řekla, ţe z projektu mohou 

kdykoli odstoupit.  

 Rozhovory byly se souhlasem všech respondentů nahrávány na diktafon a 

poté doslovně přepsány. Můj předem připravený Informovaný souhlas
24

 

podepsat nikdo z nich nechtěl s tím, ţe mi věří, ţe jejich jména uvádět nebudu a 

ţe vše, co mi řeknou pouţiji jen pro účely své akademické práce. 

 V další části své práce se pokusím popsat postoje a přístupy respondentů 

k rozhovorům a setkáním se mnou. Kaţdý z nich byl osobitý a jiný. 

 

 

Zástupkyně I. generace: 

Sešla jsem se s ní jako s poslední. Setkání u ní doma jsem navrhla jako první já, 

aby nemusela nikam cestovat, s čímţ souhlasila. Přivítala mě velmi přátelsky a 

vřele, vyprávěla se zaujetím, zajímala se o mé studium a mé práce na ţidovská 

                                                             
24 Je součástí příloh této práce. 
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témata, vyprávěly jsme si před i po skončení rozhovoru. Ochotně mi ukázala i 

DVD se svatbou své vnučky, která se konala v Izraeli, abych viděla, jak taková 

svatba probíhá se všemi náleţitostmi. Také mi zapůjčila dokument o ní 

natočený. Po skončení našeho rozhovoru k ní přišla na návštěvu její vnučka, 

zástupkyně III. generace v mém výzkumu. Později mne také pozvala na 

předpremiéru dokumentárního filmu inspirovaného její tvorbou. 

 

Zástupce II. generace: 

Byl první, koho jsem z rodiny skrze svého informátora Petra Broda informovala. 

Nejdříve byl k účastni na práci velmi skeptický, ale po několika emailech a 

ujištění mou osobou, ţe práci dělám ze zájmu o tématu hlavně pro sebe a ţe 

můţe být vedena anonymně (a po přimluvení se Petrem Brodem, rodinným 

přítelem) svolil k setkání. První setkání v dubnu 2011 bylo čistě informativní 

v místě Hudební fakulty, kde vyučuje, kdy jsem mu vysvětlila o čem je má 

bakalářská práce a ujistila, ţe bude na jeho přání vedena anonymně. Po 

navázané důvěře dokonce ani nechtěl sepisovat písemné prohlášení obou stran o 

výše zmíněném s tím, ţe mi důvěřuje. Chvíli jsme si povídali o jeho práci a o 

mém studiu a domluvili si schůzku kvůli samotnému rozhovoru pro můj výzkum 

na další týden. Při druhém setkání byl jeho přístup o mnoho vřelejší, odpovídal 

energicky a na vše. Sám od sebe o ţidovství nemluvil, ale na mé konkrétní 

otázky na něj odpověděl a celkově jeho přístup, kdy na prvním místě má jasně 

hudbu a svou profesi, mi o něm podal velmi cenné informace. Přátelsky mi 

vylíčil přípravy svého hudebního festivalu s tím, ţe se na něj mám přijít podívat. 

 

 

 



21 

 

Zástupkyně III. generace: 

Jiţ věděla od svého tatínka, ţe ji budu kontaktovat. Domluva s ní byla velmi 

rychlá, byla ochotná. Sešly jsme se v jí navrhnuté kavárně a přátelsky si 

popovídaly o daném tématu. Rozhovor s ní paradoxně trval nejkratší dobu, i 

kdyţ mi v něm obsahově řekla mnoho velmi důleţitého pro mou práci. Poté 

jsme se viděly ještě jednou po rozhovoru s její babičkou u ní doma. Se zájmem o 

můj výzkum mne sama poprosila o ukázku výsledků mé práce. 

 

3.7. Analýza rozhovorů 

 Analýza získaných dat bude provedena ve třech rovinách. Nejprve bude 

provedena narativní analýza u kaţdého aktéra. Poté proběhne kategorizace 

ţidovství ve vztahu  k ţidovské identitě u narátorů (jaká u nich je/ není)  a 

v jakých situacích se projevuje). Nakonec se pokusím porovnat formy předávání 

ţidovské identity v rámci rodiny, kterou jsem si pro výzkum vybrala. V analýze 

jsem se snaţila interpretovat i své postřehy z rozhovorů. 

 

3.8. Závěry výzkumu 

3.8.1. Narativní analýza 

Mezi rodinou a obrazy 

Zástupkyně první generace jako umělkyně staví svůj narativ hlavně na vztahu 

s uměním, celá její rodina je velmi umělecky zaloţená, a taky skrze své malby, 

jeţ maluje jiţ od útlého věku.  O malbě mluví hlavně ve vztahu ke svému 

pobytu v Terezíně, kde byla od svých 12 let a začala se tam malbě hodně 

věnovat. 
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- „No byla jsem v Terezíně asi 3 roky, důležitý je, že já jsem od malička 

ráda kreslila. Tatínek byl velice nadaný hudebně, jeho moc mrzelo, že já 

jsem neměla vůbec žádné nadání, on měl velký vztah k hudbě a nesl to 

dost těžko. Ale to mu myslím později vynahradila moje rodina. Takže 

hudební talent jsem neměla vůbec… Měl sice dva prsty nějak ochrnutý, 

on hrával rád na klavír, támhleten ne (ukazuje na klavír v pokoji), to je 

jinej klavír, ale v tom rohu vždycky klavír stál. Ale už měl taky jiný 

prstoklad, takže neměl rád, když se na něj někdo při hraní díval. Hudbu 

měl rád, takže ho to moc mrzelo, že jsem k hudbě vztah neměla.“ 

Uvědomuje si a zmiňuje také velký vliv a podporu otce v tom, aby se umění a 

malbě zvláště věnovala v budoucnu profesně. Její otec ji očividně ovlivnil ve 

výběru buducího povolání nejvíce. Dokazuje to mimo jiné i pojmenování knihy 

s obrázky, které v Terezíně namalovala, podle věty, kterou ji její otec v táboře 

řekl: „Maluj, co vidíš“. Uţ samotný fakt, ţe jedna věta ji takto ovlivnila 

dokazuje, ţe vliv jejího tatínka byl veliký.  

- „No a já jsem si právě i do toho Terezína vzala do těch zavazadel nějaký 

ty základní dětský potřeby k malování, pastelky a krabičku vodovek. A tam 

jsem hned po příjezdu začala malovat. Jak jsme bydleli tam rozděleně, tak 

jsem první kresbičku propašovala tatínkovi do kasáren, to byla taková 

dětská kresba, děti jak stavěj sněhuláka. A tatínek mi tenkrát odpověděl 

„Maluj, co vidíš“ a tahleta věta možná rozhodla. Možná ovlivnila pak 

vlastně tu mou další dráhu. Já jsem pak začala popisovat a kreslit 

kaţdodenní ţivot v Terezíně a vznikly za tu dobu tam, za ty 3 roky, asi přes 

sto kreseb, který jsou dneska strašně důleţitým dokumentem, protoţe 

ţádný dokumentový materiál téměř neexistuje. A tatínek mě v tomhle 

vlastně vţdycky velmi podporoval, ale ne tak, ţe by mi řekl „jdi a nakresli 

tohle“, ale tak mě tak mírně vţdycky usměrňoval, ptal se, jestli jsem byla 
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támhle a ţe by mě tohle mohlo zajímat a takhle to nenápadně usměrňoval. 

Takže to byla možná taky trochu jeho zásluha…“ 

- „Ale ty kresby……… Tak vyšly v knize, dostaly titul podle té věty tatínka 

,Maluj, co vidíš‘. Takhle tím asi tatínek můj život a moji dráhu určil.“ 

- „A rozhodla jsem se teda tomu věnovat profesně, a šla jsem dělat 

zkoušku na UMPRUM…“ 

 

Umění zmiňuje jako důleţité také u ostatních členů své rodiny, manţela se 

synem a u vnučky. Oba jsou velmi ceněnými hudebníky, na které je velmi hrdá. 

(V obývacím pokoji má například plakát vnučky z jejího violoncellového 

koncertu) 

- „No a pak jsem ţila na volné noze, manţel byl hudebník, člen 

Symfonického orchestru. Takže se ta hudba do naší rodiny vrátila, já 

jsem si toho hudebníka vzala a u mého syna se už od úplně útlého věku 

projevoval hudební talent, který se samozřejmě pěstoval. Vţdycky jsem 

brala manţelovi, on říkal jedinou radost v ţivotě, protoţe kdyţ jsme říkali 

po kom ten talent má, tak já jsem říkala, ţe po mým tatínkovi, ale on si 

myslel, ţe ho má po něm. Prostě ten talent tam byla a ten talent tam byl a 

dospěl k zdárnému konci. Protoţe kdyţ on chodil na školu, tak to vţdycky 

lidi říkali, ţe to máme jednoduchý. U nás to bylo jasný od malinka, kam 

půjde. Na nic jinýho to nešlo. No a na tu konzervatoř se bez problémů 

dostal.“ 

- „No a od syna tam ta hudba pokračuje, myslím, ţe tam ten talent ještě 

graduje. Ta druhá má taky vlohy, nadání má hudební i výtvarný, takţe 

chodí do výtvarný školy…“ 
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Sama si velmi zřetelně a jasně uvědomuje, ţe později se během svého ţivota 

skrze malby začala vyrovnávat s proţitkem holocaustu. Chtěla se se vším 

prostřednictvím cyklu maleb, který vytvořila, s proţitkem vyrovnat, ale 

připouští, ţe se jí to tak úplně nepodařilo a ţe si tehdy uvědomila, ţe proţitek 

holocaustu je jakási její součást. 

- „No vlastně já kdyţ jsem vyšla školu, tak jsem malovala, uţ jsem 

nemalovala jenom ta smutná témata, malovala jsem všechno, portréty, 

zátiší a tak, ale trvalo mi to do 60. Let. To bylo akorát, kdyţ se narodila 

moje dcera, tak jsem tady získala i takovej maličkej ateliér. Noa to jsem 

se začala vracet k době holocaustu,  vyrovnávat se s tímhle tématem. A 

namalovala jsem v těch 60. Letech velký cyklus, který se jmenoval 

Kalvárie. Myslela jsem si, jako že to je novodobá křížová cesta ve 20. 

Století. Ty témata byly vlastně takový parafráze na ta jednotlivá 

zastavení Kristova. No a ten cyklus jsem dokončila a… asi jsem to i 

někde četla, nebo jsem to zkoušela, že člověk se dostane z těch 

vzpomínek prostřednictvím umění, což jsem udělala, sice jsem to do toho 

cyklu všechno vloţila, snad se mi to i podařilo, ale ono to ve mně stejně 

zůstalo, já jsem se toho stejně nezbavila. Já jsem ten cyklus dokončila a 

chtěla jsem tím opravdu skončit. No a tak jsem nevěděla kudy dál a měla 

jsem v ţivotě několikrát velké štěstí i to, ţe jsem přeţila a i třeba 

s tímhletím.“ 

- „a pak jsem se začala vracet k těm starým tématům, protoţe ta politická 

situace pak vypadala tak, ţe … se tvrdí, že holocaust nebyl a tak. Tak 

cítím takovou potřebu, nutnost… spíš povinnost, protože jsem jedna 

z mála, co to přežili a že máme tu povinnost to předávat dál a protože 

to jinak neumím, tak to předávám dál prostřednictvím obrazů.“ 



25 

 

V její tvorbě povaţuje za důleţitý moment, kdy se v roce 1968 poprvé podívala 

do Izraele, coţ ji velmi pozitivně ovlivnilo jak v tvorbě, tak v osobním ţivotě. O 

tomto období vypráví velmi zaujatě a spokojeně. Povaţuje fakt, ţe se jí tato 

cesta za totalitarismu vůbec podařila za velkou výhru. 

- „…….v roce 1964 jsem byla v Izraeli, coţ tenkrát byl úplnej zázrak a já 

jsem se ocitla v úplně jiným světě a ten holocaust jsem hodila za sebe a 

teď jsem tam viděla sluníčko a květiny a všechno zelený a krásný a 

svobodu… a změnila jsem úplně styl malování a byla jsem hrozně 

šťastná.“ 

 

Popisuje také ovlivnění své tvorby komunistickým reţimem. Ten jí tvorbu 

značně ztěţoval, bylo pro ni tehdy těţké se umělecky vyjadřovat. Začala tehdy 

učit na Lidové škole umění, coţ nakonec povaţuje za velmi cennou a pozitivní 

zkušenost. Tíha okolností ji tedy otevřela dveře k jiným moţnostem a ţivotním 

zkušenostem. 

- „…byla jsem okouzlená tou krajinou a vším a namalovala jsem spoustu 

skic. A udělala jsem potom z toho velkou výstavu, ta byla ve Španělský 

synagoze, hrál mi tam na varhany Petr Eben a mluvil tam Gabriel Laup a 

bylo to úţasný a dostávala jsem i nabídky na výstavy venku, vypadalo to 

velmi slibně a dokonce jsem odpoledne 19. srpna 1968 podepsala 

smlouvu, že budu vystavovat někde venku, ale pak přišla noc z 20. Srpna 

a už byl konec, všechno skončilo a teď jsem nevěděla kudy kam, protože 

já už jsem ten holocaust nechtěla a ten Izrael jsem nemohla, to se 

nemohlo ani vyslovit, ten pojem. Ale ta výstava, když už jsem se tam 

dostala, tak to bylo ještě úplně uvolněný. Ta výstava byla totiž to 

v květnu 1968!! A to už bylo takový trochu.. to se nesmělo ani vyslovit. 

No a tak jsem dala název tý výstavě „Putování po svaté zemi“, aby to 
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nebylo tak křiklavý. Ale tak ten úspěch byl velikej a vypadalo to nadějně, 

ale pak přišla ta noc a pak prostě výstavy samozřejmě skončily. A já uţ 

jsem ten holocaust nechtěla dělat. A teď ten Izreal jsem nemohla a já 

jsem pak pár let přestala malovat úplně a to bylo právě v tý době, kdy mě 

ta kamarádka nabídla to jít do tý školy, tak jsem začala učit na Lidové 

škole umění no a tomu jsem se docela věnovala dobře a myslím, ţe to ani 

nebyly ztracený léta…“ 

Svou tvorbu bere jako jakousi formu sebevyjádření a reflexi svého vlastního 

ţivota. Byla pro ni vţdy velmi důleţitá a všudypřítomná. 

- „….. všechny moje obrazy jsou výpověď  tom, čím žiju. Já těch obrazů 

nemám zas aţ tak strašně moc a já si asi sama sobě situaci dost stěţuju, 

protoţe já s každým tím obrazem chci něco říct a kdyţ se mě třeba lidi 

ptaj, jak dlouho třeba takovej obraz maluju, tak to je těţko říct, protoţe 

jako kdyţ si… ten obraz zraje dlouho, v hlavě, pak ta samotná práce, 

kdyţ si stoupnu ke štaflím, tak pak jasně příjdou nový problémy, technický 

a tak, lecco se mění ale ta hlavní myšlenka je hotová, takţe ten samotnej 

obraz je pak třeba hotovej za 14 dní.“ 

- „Můj život je prostě v obrazech, to je můj život, odráží se v obrazech.“ 

 

Druhou významnou rovinou jejího vyprávění je váha, kterou přikládá vzdělání a 

to hlavně ve vztahu k obtíţím s reţimy jak nacistickým tak komunistickým a 

jejich nařízením a zákazům vůči Ţidům. Je obdivuhodné, jak si přes všechny 

překáţky, které nemohla nijak ovlivnit (totalitaritní reţimy, své kořeny) 

dokázala vzdělání s velkým elánem doplnit. 

- „No a potom jsem byla samozřejmě vyloučena ze školy, jako všechny 

ţidovské děti. Učili jsme se v těch poloilegálních krouţcích, dokonce 
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nějaký čas mě učil tatínek sám, společně se mnou pak učil ještě jednu 

spoluţačku a kamarádku, která se sem přistěhovala z pohraničí…“ 

- „A tak jsem absolvovala pátou třídu, protoţe poslední moje školní 

vzdělání byla čtvrtá třída  základní školy. To si taky pamatuju přesně na 

den, jak jsem si šla pro vysvědčení čtvrté třídy, chodila jsem tady v Libni 

na zámeček. A tam jsem se rozloučila se třídou, uţ jsem věděla, ţe se tam 

příští rok nevrátím, vím, ţe jsem šla ze školy s pláčem, maminka mě cestou 

utěšovala, říkala „Neplač, ještě budou lidi myslet, ţe máš špatný 

vysvědčení!“ (smích). No a pak jsem udělala tu pátou třídu v tom krouţku, 

začala jsem chodit ještě po prázdninách potom do primy, ale tam jsem 

chodila uţ jen 2 měsíce, protoţe to uţ pak začaly transporty…“ 

- „A rozhodla jsem se teda tomu (malbě, pozn. autorky) věnovat profesně, a 

šla jsem dělat zkoušku na UMPRUM, čemuţ vţdycky je nutno, abych 

dodala takovou perličku, která se mi stala. Tam jsem sice dělala talentový 

zkoušky, dole uţ vysela cedule, kdo byl přijat a lidi chodili a gratulovali 

mi, ţe jsem byla přijatá. Ale to byla 50. léta! To se dělaly na školu 

pohovory, u toho seděl taky mimo jiné jeden svazák a dostávaly jsme 

takové otázky… já si třeba pamatuju, že někoho nevzali proto, protože 

měl na krku… co to máte na krku? (ukazuje na můj křížek na krku)  No 

tak to mohl být důvod, když měl křížek, že ho nevzali na školu. A já jsem 

k těm příjicím zkouškám, které se dělaly talentový zkoušky tam, ale 

přikládaly se i nějaké domácí práce a já jsem jednak tam předloţila tyhle 

svoje dětský kresby z Terezína, ale pak ještě navíc… já jsem po válce, já 

nevím proč, ale já tíhnu k těmhle tématům. Takţe já jsem malovala třeba 

návštěvu v nemocnici nebo mrzáka, ţebráka a takový prostě smutný 

témata, to je sice pravda. No a ten svazák se vyjádřil, že mám prý moc 
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pesimistický názor na život a že bych měla jít na rok do továrny mezi 

dělníky získat optimismus. (smích) Takže mě nevzali.“ 

- „No a my jsme se dostali do různých ateliérů no a to byl rok, docela 

ošklivý, na který nerada vzpomínám, protoţe to byl rok Slánského 

procesu a já jsem se dostala do atelieru politické karikatury k Antonínu 

Pelcovi. No a to byl rok, na který vzpomínám dost nerada. Tam se začala 

dělat… teda mě nikdo nenutil, protoţe my jsme přešli z tý monumentální 

malby a rozdělili si nás do atelierů a nechali nás dokončovat to, jak jsme 

chtěli no a tam jsem dělala nějaký ilustrace nebo něco takovýho, 

nemusela jsem ty karikatury dělat. Ale ti spoluţáci t dělali a byly to teda 

karikatury ošklivý a antisemitický a byl to rok ošklivej.“ 

 

Ve svém vyprávění velmi často a se zaujetím vypráví o silných vazbách v její 

rodině. Mnohdy byly tyto vazby i hlavním důvodem dost zásadních rozhodnutí 

v jejím ţivotě, hlavně toho, ţe nikdy neemigrovala, ani za jednoho 

z totalitaritních reţimů, které proţila. Silné vazby v rodině jsou zřetelné 

z vyprávění všech tří generací. I na mne po tak krátké době působilo, ţe si jsou 

v rodině všichni velmi blízcí. 

- „Já si pamatuju, ţe jak začala okupace, tak jsme i chtěli emigrovat, to si i 

pamatuju, to byla taková ta setkání rodiny u stolu, kdy se sedělo nad 

mapou a nad globusem a přemýšlelo se o emigraci a teď se říkalo kde nás 

ještě vemou, protoţe ty státy měly kvóty, kolik lidí přijímali. Neměli jsme 

povolení, pak potřeboval nějakou záruku zvenku, ţe tam nepřijedeme 

tomu státu „na krk“, ţe se o nás někdo postará, takového my jsme nikoho 

neměli. To byl druhý důvod asi, takţe nikde nebrali a my jsme si říkali jak 

se tam mluví a co tam budeme dělat? A taky se muselo za kaţdou osobu 

zaplatit dost peněz, tak bohatí jsme taky nebyli. A třetí důvod, myslím 
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taky dost důležitej byl, že jsme si říkali, že se neroztrhnem, přeci tady 

nenecháme samotnou babičku a dědečka, ta rodina držela pohromadě 

až jsme tu všichni takhle pohromadě zůstali a postupně jsme jeden za 

druhým následovali do Terezína.“ 

- „No a po válce jsme se vrátili, přijeli jsme 29. Května 1945 do Prahy, 

nechali nás ještě někde přespat, no ale ráno nám řekli „Jděte domů“, ale 

ono nebylo kam! Tak jsme měli takovou styčnou adresu, to byli tady naši 

dobří přátelé vedle, kteří i za války se k nám chovali velice dobře, měli 

jsme u nich dokonce i schovaný nějaký věci. No a byla to i taková styčná 

adresa, že jsme si s rodinou před odchodem do transportu řekli, to 

myslím, že měla každá rodina, že si takhle řekli, že „tady se budeme 

hlásit po válce“; tak jsme šli k nim, byli jsme první, kdo se z rodiny 

vrátil.“ 

Ve vztahu k silným rodinným vazbám také mluví o těţkém návratu 

z koncentračních táborů, kdy zjistili, ţe její otec nepřeţil a ţe celkově uţ nic 

nebude tak, jak bylo „před válkou“.
25

 

- „Samozřejmě tady ten nábytek nebyl, to bylo všechno po našem odchodu 

odvezený a možná že to ani nebylo tak dobře, že jsme se do toho bytu 

vrátili, protože tady zůstaly ty vzpomínky a to trvalo strašně dlouho, to 

trvalo leta. Zvlášť první rok,dva… My jsme chodily po ulicích, v noci, 

tady na nás všechno padalo. Lidem jsme to taky moc nechtěli říkat, 

mluvit o tom, oni to dost nechápali, takţe jsme chodili po ulicích a trvalo 

to dlouho.“ 

                                                             
25 V rozhovoru období dělí na dobu „před a po válce“. 
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Kvůli silným vazbám zvláště s maminkou pak nechtěla emigrovat ani za 

komunistického reţimu, i kdyţ jí ztěţoval ţivot. Tím opět potvrzuje velmi 

silné rodinné vazby. 

- „…..moţná ţe to je ode mě i trochu výmluva, ale… chtěla jsem, ale měla 

jsem strach, já nejsem typ na emigraci. Uvaţovala jsem o tom, chtěla 

jsem, ale to byla asi tak ta jedna věc, ţe jsem neměla dost odvahy, ale 

druhá věci byla samozřejmě tady byla maminka a to nepřicházelo 

v úvahu, že bych tady nechala maminku samotnou protože ten náš vztah 

byl vždycky dobrý, ale tou válkou, že jsme spolu zůstaly samy a ten 

Osvětim, který jsme prošly doslova ruku v ruce, tak tenhleten pomyslnej 

vztah ruku v ruce vydržel celej život.“ 

 

V narativu se nevyhýbá ţádnému tématu, otázku zodpověděla velmi otevřeně 

a se zaujetím, nebylo nic, čemu by se vyhýbala. O vlastním ţivotě vypráví 

ráda, do detailu.  

 

Ţivot skrze profesní kariéru 

Zástupce druhé generace svůj narativ staví především na své hudební kariéře, o 

které celou dobu do detailů vypráví hned od začátku rozhovoru se mnou. 

- „Jako třeba moje dětství, to je oblíbený ţivotopis. Já jsem se narodil 

v umělecké rodině, maminka malířka, tatínek hudbeník… Narodil jsem se 

v roce 55´ v Praze, ţejo.. Tak ovlivnění, no… první nástroj, kterej sem 

viděl by kontrabas, ţejo…“ 



31 

 

Vyprávění o kariéře však zajímavě prolíná politickými událostmi  a 

významnými jmény umělců, herců a hudebníků dané doby, coţ je samo o sobě 

velmi cenné svědectví. 

- „Pak nastal čas soutěţí, to jste si o mě určitě všechno našla… no a 

populární muzika byla aţ na konzervatoři kdyţ jsem byl ve třetím ročníku, 

tak to uţ jsme měli kapelu která byla většinou konzervatoristi a se mnou 

začínal na scéně hrát Marek Eben. Mě viděli v televizi hrát jeho 

kamarádi na klavír osm taktů, kdy jsem se mezi čtvrtým a pátým otočil na 

tý ţidličce kolem dokola, to Jiřího tak zaujalo, ţe mě na základě takového 

vystoupení dal okamţitě nabídku do své populární skupiny. No v roce 76´ 

jsme dokonce s Markem vyhráli Portu. No, pak se cesty musely rozejít, to 

je jasný, ale ještě dokonce rok potom s náma hráli na Portě všichni 

Ebenové. Byly to krásné doby“ 

- „tenkrát zavedli nově státnice z marxismu a leninismu a to já jsem si řek, 

ţe to mi to za to prostě nestojí a ţe jestli si jako myslej, ţe se mám jako 

učit tadyhle prostě ňáký sjezdy a  tak…“ 

Skrze vyprávění o svém ţivotě často reflektuje křivdy, které má pocit, ţe se mu 

v ţivotě udály. Často je zmíní, ale nechce uvádět detaily, naopak někdy situace 

popíše dopodrobna podle toho, jak uzná sám za vhodné. 

- „já měl vţdycky nějaký štěstí… vţdycky nějaký krizový období se objevilo 

a já měl štěstí, ale tak to ţivot šel dál, no… vždycky byly takový jako těžký 

situace, třeba že jsem se málem nedostal na konzervatoř… detaily 

vynecháme…“ 

- (o vojně) … „jsem prostě onemocněl a to vypadalo šíleně, dostal sem 

nějakou chřipku, jsem leţel, jsem byl doma, občas jsem dostal nějakou 

vycházku, tam jsem samozřejmě nemoh spát, protoţe v tom bordelu, 
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chrápání a ještě kdyţ máte horečku no tak jsem nemoh ani mluvit, a ještě 

sem byl nevyspalej a nemocnej… to si pamatuju, ţe byl jeden 

z nejstrašnějších ţivotních záţitků, kdyţ prostě říkali kluci, ţe „tady 

nemůţeš bejt, to by nešlo takhle, musíš jít do nemocnice“, tak mi zavolali 

taxíka, jsem se klepal celej, ten mě odmít odvízt na pohotovost 

vojenskou, ta byla tenkrát na Kulaťáku, tak mě vodvezli taxíkem, ten si 

snad myslel, ţe sem voţralej… tam mě odmítla lékařka ošetřit na 

pohotovosti, protoţe jsem v zeleným a zavolali sanitku vojenskou a vezli 

mě na náměstí republiky, tam jak jsou ty strašný baráky, tam jak byly ty 

kasárna, tam byla praţšká nemocnice vojenská, si na to teď vţdycky 

vzpomenu, kdyţ jdu kolem… zajel sem tou sanitkou jak do vězení, si mě 

tam odvedli k nějakýmu, ten musí ještě ţít, to si vygooglujte, jmenoval se 

Eda Zavřel, a ten mi řek velkou moudrost: „Buď je voják zdravý a má 

slouţit, nebo je nemocný a má být v nemocnici! A tyhlety úlevy, jako bejt 

doma, to není moţný.“ No a tam mě nechali 4 dny, dávali mi nějaký to… 

obyčejný acylpyriny, nic, no a poslali mě zpátky. Jsem si říkal tak takhle 

ne, jsem se ještě chystal na nějakou soutěž, jsem si říkal, že mi jde o 

zdraví, to bylo rok 82´ a to byly pak ještě navíc polský události no a tak 

mi říkali, jestli se mi to nelíbí, tak mě můžou poslat do Polska. Tak to 

jsem zkolaboval úplně…..“ 

- „tak jsem šel na uzatvorené oddelenie, kde byli teda… tam sem byl teda 

dokonce na samotce, tam sem byl na Vánoce, pak to uzavírali, tak mě 

pustili domů, ještě ty svině mě nakonec vlastně nepustili ani na promoce, 

tak sem měl promoci na chodbě, to je nezapomenutelné, tyhlety zážitky.“ 

- „V podstatě, kdyţ člověka dostanou na dno a skloněj ho dál, tak prostě… 

Oni zapomenou, že já mám tu povahu, že já se prostě nedám!! 

Nenechám se, já mám ty hodnoty ještě jinak seřazený, ne jako že 
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všechno za každou cenu. No koukám na to z nadhledu, no, to víte, ţe jo. 

Kaţdej má tu míru ohebnosti jinou, toho hřbetu. Jak říká Cimrman: 

„Přeskoč, přelez, podlez, ale pak se zase narovnej!“ (smích).“ 

 

Stěţuje si také na momentální situaci v kultuře a v jeho zaměstnání. Je znatelné, 

ţe mu situace dělá starosti. 

- „Takţe těch normálních seriózních pořadatelů moc není. Já dělám taky 

tuhletu pořadatelskou činnost, podařilo se mi udělat klub přátel hudby 

v Rokycanech, teď čtvrtou sezónu připravuju, hned první sezónu jsem měl 

dost návštěvníků, coţ je zázrak, tak já mám ty zkušenosti a navíc druhá 

výhoda je, ţe jsem sám interpret a nechávám zahrát téměř výhradně 

přátele, kteří něco umí a jsem v centru dění, takţe se s těma lidma aktivně 

domluvim, takţe na mě nikdo nehraje ty manaţerský divadélka, takový ty 

prášky, ty fórečky jako… to se stane. My jsme tam měli pana Šporcla, 

zaplatili jsme 40 – 50 000 a na ostatních 8 koncertů nám zbylo 

dohromady 30 000. A tak to je kultura dneska. Lucie Bílá jim sponzorsky 

zazpívá zadarmo, ale ty všechny opičárny kolem, garderobiérky, vizáţisty, 

aparatury, světla, plakáty a hlídaná ochranka… tak to je příjde na 

100 000, ale oni měli Lucku Bílou zdarma, ţe. No a pak co se v tomhle 

státě děje, dneska pod kulturou je malování výroba draků a besídka pro 

malý děti. Tak to je prej kultura. To tam nedávejte… nebo to tam dejte.“ 

- „Tohle je sprosťárna. Má se omluvit, že má plno, ale ne mi napsat, že si 

neváží umělců, co se vnucujou. Já jsem se nevnucoval.“ 

 

Celý narativ vede více méně v profesní rovině, raději mluví o ostatních lidech, 

neţ o sobě a sám jednoznačně říká:  „K osobnímu životu, to se mi moc mluvit 
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nechce, no.“ K tématu ţidovství většinou nemluví přímo o sobě, jako by se ho 

to týkalo, ale o těch „ostatních“, coţ poukazuje na skutečnost, ţe se ke svým 

kořenům primárně nemá potřebu hlásit. Zajímavé je, ţe při tom, s jakou radostí 

mluví o své profesi a tvorbě také nezmínil, ţe jiţ nějakou dobu hraje ţidovské 

autory, zvláště s dcerou. To, ţe spolu nacvičili i výhradně ţidovský repertoár se 

dozvídám aţ od ní. Je to tedy další znak toho, ţe o ţidovství sám od sebe nemá 

potřebu mluvit. 

 

Hledání sebe sama v ţidovství 

Zástupkyně poslední, třetí generace, staví svůj narativ naopak hlavně na tématu 

ţidovství. Velmi ochotně se sama od sebe rozpovídala o své cestě k němu, kdo a 

jak jí na této ţivotní zkušenosti ovlivnil a doprovázel.  

- „A to jako o celý? (naráţí na historii své rodiny; pozn. autorka) Nebo asi 

o tý židovský části, co, to bude zajímavější. No tak asi je pro mě 

nejdůležitější…“ 

 

Velmi vysoko také staví svůj vztah s babičkou, je to časté téma jejího vyprávění. 

Zcela jasně si uvědomuje babiččin vliv na její ţivot. 

- „…babička hrála velkou roli, protože mě hlídala, když táta byl furt 

někde po koncertech a máma pracovala…“ 

Svou profesní kariéru také zmiňuje, byť v porovnání s výše zmíněným jen 

okrajově. Dává tak jasně najevo, co je pro ni důleţité a tím je její ţivotní cesta 

za ţidovstvím. Na svou hudební kariéru je také velmi pyšná. Je dost moţné, ţe 

by ji zmínila více, kdyby nevěděla, ţe se můj výzkum soustřeďuje na ţidovství.  
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- „a tak prostě… já jsem byla vychovávaná tak, že violoncello hrálo velkou 

roli, táta je violoncellista, máma taky hrála, oni se seznámili 

v orchestru…“ 

 

Ţádnému tématu se nevyhýbá, na první místo při svém vyprávění klade téma 

ţidovství, potom mluví o silném poutu s babičkou a o tom, jak moc ji ovlivnila. 

Její babička naopak s radostí mluví o tom, jak vnučka ovlivnila a ovlivňuje ji, 

doplňují se.  

3.8.2. Kategorizace židovství u aktérů; židovská identita 

 

I. „Vždycky to tam nějak bylo, to češství tam ale taky bylo a je a asi to tak je.“ 

 

Zástupkyně I. generace se k ţidovství vţdy hlásila a stále hlásí, své ţidovství si 

plně uvědomuje, mluví o něm ráda.  

- „Pocházím ze ţidovské rodiny, z obou stran.“ 

- „Svou příslušnost k tomu jsem vždycky věděla……“ 

 

O svém ţidovství mluví ve vztahu k událostem druhé světové války a proţitku 

s holocaustem. Ţidy označuje jako „my“ a ostatní jako „oni“. Velmi jasně tím 

dokazuje kladný a vyrovnaný vztah ke své ţidovské identitě. Několikrát zmínila, 

ţe se ke svému ţidovství hlásila vţdy, rozhodně se za něj nestyděla, coţ je vidno 

i v rozhovoru s ní vedeným.  
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- „…nebyl ţádnej rozdíl mezi námi a těmi ostatními sousedy, mezi 

neţidovskýma kamarádkama, chodila jsem do normální školy. Žili jsme 

úplně stejně, jako oni. Samozřejmě ţe tohle všechno skončilo, nebo 

začalo končit, okupací v roce 39, na ten den si přesně pamatuju. A od tý 

doby začla platit všechna ta různá nařízení a zákazy a tím nás pomalu 

od toho ostatního obyvatelstva izolovali a dostávali jsme se do izolace. A 

taky jsme se spíš právě stahovali k těm ţidovskejm známým, kteří byli 

postiţeni stejně jako my.“ 

- „No ten můj osud se podobá… všechny ty osudy naše jsou si podobný, ale 

kaţdej je svým způsobem trochu jiný. Takţe jsem se dostala do 

Terezína…“ 

-  „…. Protoţe jako já jsem se nikdy tím svým původem jako… já jsem se 

k tomu hlásila, vždycky.“ 

Jak uţ vyplynulo z jejího narativu, umění a hlavně malba je v jejím ţivotě 

zásadní. I přes ni se se svým ţidovstvím identifikuje, a jak sama říká, také 

vyrovnává. Na toto téma bylo několik jejích obrazů vystavovaných.  

- „No a tak jsem dala název tý výstavě ‚Putování po svaté zemi‘…..“ 

- „Já jsem si psala v Terezíně i deník….. jsem už tenkrát si tam psala 

takovýhle úvahy o židovství, ţe i kdyţ lidi to dneska zapíraj… přesně si 

pamatuju tu větu co jsem napsala, ţe příjde den, kdy se k tomu budou zase 

všichni hlásit a vrátěj.“ 

 

Své ţidovství diskutuje z velmi zajímavého úhlu a to ve vztahu ke svému 

češství. Několikrát si fakt, ţe neemigrovala zdůvodňuje, ne s trpkostí, ale 
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racionální úvahou. Rodina pro ni byla přednější. Jak sama říká, rozhodnutí 

nelituje a ani tak nepůsobí.  

- „. My jsme neemigrovali. Lidi se mě často ptají proč. Ale já jsem se tady 

narodila, to je moje zem! Já mluvim česky, moje mateřská řeč je 

čeština.“ 

- „Vždycky to tam nějak bylo, to češství tam ale taky bylo a je a asi to tak 

je. Obojí taky jsem, původ nezapírám, ale vztah k té své zemi mám. Ale 

zase když přijedu do Izraele, tak tam je ta historie.“ 

 

Aktérka má zcela jistě povědomí o ţidovských svátcích, zmiňuje, které se v její 

rodině dodrţovaly a kdy, dobu rozděluje na „před válkou“ a „po válce“ i co se 

ţidovství týče. Dodává, ţe některé ţidovské svátky dodrţuje dodnes. 

- „….., já chodím do synagogy dvakrát třikrát za rok, jenom na ty hlavní 

svátky……“ 

- „Maminka říkala, že do první světový války to drželi dost, říkala, že do 

první světový války jedli i košer. Ale pak ne, pak uţ jsme jedli úplně 

všechno a my jsme dokonce, protoţe většina ţidovských rodin měla 

Vánoce, tak my jsme Vánoce nedrželi, já jsem nikdy stromeček neměla a 

brala jsem to jako samozřejmost.“ 

- „Dokonce na ten hlavní svátek Jom kipur jsem se postila, to dělám do 

dneška…“ 

Reflektuje se jako součást ţidovského národa, stejně tak připouští, ţe i ţidovské 

náboţenství má v jejím ţivotě stále roli (na příkladu dodrţování půstu na 

Vysoké svátky). Ţidovství si spojuje s komunitou sdílející stejnou zkušenost 

(útrapy za druhé světové války, podobné osudy rodin, těţké návraty) a holocaust 
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vidí také za tragédii, které Ţidy nějakým způsobem spojuje. Naopak o fyzických 

proporcích, jako udavateli ţidovství nemluví, nezmiňuje se o Ţidech jako o 

národu vyvolených aani přímo nezmiňuje Tóru. O ţidovství jako závazku vůči 

předkům nemluví přímo, ale zřetelně si uvědomuje, ţe ţidovství je předáváno 

z generace na generaci. 

 

II. „No identita, tak já jsem spíš pochopil, že člověk tam nějak geneticky 

patří.“ 

 

Zástupce druhé generace o ţidovství sám od sebe nemluví. Na poloţené otázky 

k ní však odpovídá zřetelně a přímo k věci, velmi racionálně. Vše kolem 

ţidovství zdůvodňuje. Je otázkou, jestli tak nečiní hlavně kvůli sobě. 

- „No identita, tak já jsem spíš pochopil, že člověk tam nějak geneticky 

patří. Ten filozofickej směr je o ničem, to všechno má ty okolnosti, ty 

rituály maj obrovskou logiku, nadčasovou. Já jsem tuhle slyšel taky jedno 

přirovnání skvělý, ţe zatímco indický náboţenství maj posvátnou krávu a 

tihleti Židi, kdyţ měli hlad, tak si prostě vzali maso. Ţidovskej národ má 

sice zákaz jíst vepřový, tak ho nejí, ale v případě ohroţení ţivota si ho 

prostě dá! Protoţe v případě ohroţení ţivota to není tak absolutní. A to je 

to stejný, kdyţ chtěli aby ti lidi nesmrděli, tak jim nařídili, aby se 

vykoupali. A taky kdyţ ţili támhle pod sluncem, tak jim nařídili aby nosili 

čepičku, aby nedostali úpal. Všechno racionální způsob. Ţe nemaj jíst 

maso s mlíkem. Protoţe by se nafoukli, ţe jo. To jsou věci, na který oni 

přišli uţ dávno. Ţe maj mít oddělený kuchyně mléčná a masová. Ţe jo, to 

je přece naprosto logický. Šábes, úţasný. I kdyby se měli zbláznit, tak 

prostě se nebude pracovat. Aby měli duševní hygienu. Já si myslím, ţe 
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kdyby si běţná populace tyhlety věci vyzkoušela, tak by koukala, jak 

tyhlety věci jsou uţitečný. Kdyţ se nad tím člověk zamyslí, tak ten co to 

vymyslel nemoh bejt ţádnej fanatik nebo amatér prostě. Ta podstata těch 

věcí, ta rozumná úvaha, to je naprosto mimořádný. K tomu jsem si došel 

sám k tomuhle názoru, to je jasný. Jsem pochopil, ţe to tak je doopravdy, 

má to všechno logiku. Akorát jsem dodneška nepochopil, co proti nim maj 

ti lidi. Asi ta závist za úspěšnost…“ 

 

Ve výše zmíněném úryvku je také jasně zřetelné, ţe o Ţidech mluví jako o 

„nich“, tudíţ se k nim přímo nezařazuje. Své ţidovství si vykládá jako 

genetickou náleţitost.  

Velmi zajímavé je, ţe nezmiňuje svou ţidovskou tvorbu, se kterou koncertuje 

s dcerou. To bylo pro mne velkým překvapením. 

Ţidovství přisuzuje charakter fyzické (genetické) charakteristiky jako národu 

vyvolených (který po staletí trpí a je utlačován). Ţidovství vidí jako 

náboţenskou komunitu, sám se k ní však neřadí. Tragickou zkušenost 

holocaustu v ţidovství si uvědomuje na záţitku své vlastní matky, která jej 

zaţila. Velmi zajímavě se rozpovídal o aplikaci příkazů a zákazů z Tóry, které 

racionálně odůvodnil jako velmi praktické pro ţivot. Je zřejmé, ţe nad tématem 

ţidovství přemýšlel. Sám svou ţidovskou identitu charakterizuje spíše jen na 

skutečnosti, ţe mu byla předána generačně.  
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III. „…chtěla jsem k tomu být blíž, nějak si to vyřešit.“ 

Zástupkyně III. generace si své ţidovství uvědomila a postavila hlavně díky 

vztahu se svou babičkou, coţ si plně uvědomuje a několikrát ho také uvádí jako 

zásadní vztah při její cestě k vlastnímu ţidovství, které je v jejím ţivotě jedním 

z nejdůleţitějších věcí. Navzájem se s babičkou velmi ovlivňují, jedna druhou 

berou jako velmi důleţitou, co se ţidovské identity a jejího utváření a předávání 

týče. Obě také dokazují velmi pevné vztahy v rodině, které zmiňovala 

zástupkyně I. generace ve svém narativu jiţ dříve.  

- „No, tak jako, mám velkej vztah se svojí babičkou…… No a pak babička 

mi vyprávěla vlastně pořád o sobě a to jsem měla hrozně ráda, kdyţ co 

jako její tatínek před válkou a jak chodili někam a tak, to jsem hrozně 

ráda jako malá holka poslouchala furt dokola na usnutí.“ 

- „Pak jsem začala číst veškerou literaturu o holocaustu, prostě mě to 

všechno zajímalo. U nás se o tom vždycky jako mluvilo. Babička jako 

jednak i těma svejma obrázkama, který jsme znali a jednak jsme jezdili do 

Terezína a byly furt jako takový různý věci, jako ţe má doma takový věci a 

tak, to jsme věděli, ţe to jsou její obrazy, to vţdycky vyselo někde na 

stěnách, takže to jsme jako potom vždycky všechno věděli. A ty její známý 

jsme vlastně taky pořád někde potkávali, já jsem často chodila s babičkou 

na nějaký obecní akce…..“ 

 

Velký zlom nastal při její první návštěvě Izraele, kde se cítila „jako doma“, tam 

si své ţidovství uvědomila naplno a přimkla více ke zvykům a náboţenství. 

- „…..jsem pořád sledovala, jak by se dalo vyjet do Izraele, pořád jsem 

chtěla jet do Izraele, no a našla jsem si sama na internetu, ţe tam je 

zájezd pro mladý, jako vlastně Ţidy, co maj právo návratu, jako ţe je tady 
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ten zájezd a ţe se to jmenuje Taglit a ţe tam můţu jet. Tak jsem měla 

zrovna nějak náhodou 10 dní volno, tak jsem se tam na poslední chvíli 

přihlásila a odjela jsem a myslím že to byl jako takovej další velkej zlom, 

protože tam jsem jakoby najednou zjistila, že je spoustu mladejch lidí 

okolo, předtím jsem vůbec nevěděla, ţe jich je tolik, nebo spíš jsem znala 

jenom ty starý a vlastně to mě strašně dodalo, že nejsem v tom vůbec 

sama.“ 

 

Při identifikaci s vlastní ţidovskou identitou jí velmi pomohlo zjištění, ţe je 

takových lidí v jejím věku víc, neţ si kdy myslela. Zdá se, ţe to byl jeden 

z nejdůleţitějších momentů, začala totiţ konat a zjišťovat si více informací a 

ţidovství praktikovat.  

- „Tak jsem začala chodit do unie ţidovský mládeţe (Česká unie ţidovské 

mládeţe; pozn. autorky), různě všechny ty akce takovýhle, a celkově jsem 

víc začala chodit na tu obec, dřív jsem někam chodila, tak tam byli ty 

starý lidi a já měla pocit, že to už neexistuje jako nějak dál a najednou 

jsem viděla tam ty mladý lidi.“ 

 

Se svým ţidovským původem se natolik ztotoţnila, ţe i kdyţ byla vychována 

spíš katolicky a byla dokonce pokřtěna, rozhodla se konvertovat k judaismu a to 

se vším všudy.  

- „… chtěla jsem k tomu být blíž, nějak si to vyřešit, vlastně ani jako v tý 

době jsem neřešila, coţ pak přišlo, ţe mě jako neberou, ţe jsem nějaká 

Ţidovka. Nebo jako babička, ona to vţdycky jako nějak přesně řekne, kdo 

je jak na kolik procent Ţid. Ale jako já jsem si to nějak tenkrát 

neuvědomila, brala jsem to jako že jsem část toho, ale ne že nejsem 
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halachicky „v pořádku“ (smích). Tak tam jsem jako k tomu tíhla a měla 

jsem tam ty kamarádky, který řešily to samý, protoţe ony byly na tom 

stejně, ţe byly po dědovi nebo po tátovi, takţe pak jsem se rozvedla kdyţ 

jsem se vrátila a tak jsem to začala víc řešit. Tak jsem chodila víc a na 

všechny ty akce a prostě jsem se rozhodla, že budu konvertovat.“ 

- „…..je zajímavý, jak je to vlastně jakoby silný, ţe přes toho tátu se to 

přeneslo a i mámin vliv byl fakt silnej, protoţe máma je z 10 dětí, velká 

katolická rodina a tohle nevím, nechápu to, ţe to bylo tak silný, že jsem i 

přes všechno se takhle naklonila“ 

- „Vnímám ji (židovskou identitu) myslím že hodně, silně. Zpočátku to 

bylo vlastně nějaký podvědomí a to jsem pak zjistila, že to není tak 

správný, jak si to myslím, tak kvůli tomu jsem udělala tu konverzi, abych 

to jako měla. Takže si myslím, že mám velmi silnou židovskou identitu.“ 

 

Své ţidovství interpretuje i v hudbě, kterou hraje. Ztotoţňuje se s ním tedy i ve 

své tvorbě.  

- „A baví mě ţidovská hudba, hrajeme to teď i s tátou.“ 

 

Zajímavé je,ţe při vyprávění o ţidovské identitě její otec ţidovskou tvorbu, 

kterou s dcerou hraje, vůbec nezmínil. Co je pro jednoho vyjádřením ţidovské 

identity na tomto příkladu nemusí nutně znamenat to samé pro druhého. 

 

O svém ţidovství a identitě mluví i ve vztahu k ţidovským svátkům, které 

dodrţuje. 
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- „No a na ty Vysoký svátky jsme chodili teda do synagogy, hlavně na Jom 

kipur.“ 

 

S ţidovstvím se ztotoţňuje hlavně skrze náboţenství. Zvyky dodrţuje. 

V komunitě se také pohybuje velmi často. Tragická zkušenost ţidovství 

s holocaustem jí byla předána babičkou, váhu pro ni má. Naopak ţidovství 

nezmiňuje ve spojitosti s fyzickou charakteristikou ani jako závazek vůči 

předkům. Neříká to sice přímo, ale je téměř jisté, ţe se snaţí Tórou řídit. 

 

 

3.8.3. Srovnání forem předávání židovské identity mezi třemi 

generacemi jedné rodiny 

 

Velmi zajímavý je vztah zástupkyň I. a III. generace, které se co se týče 

předávání ţidovské identity ovlivňují nejvíce. Překvapivě je to právě vnučka, 

která ovlivňuje zástupkyni I. generace. Tuto skutečnost si uvědomují obě dvě.  

I. generace 

     -     „A ona mě k tomu vrací víc, ví o tom víc než já dneska (smích)…“ 

Sama zástupkyně I. generace povaţuje za nejdůleţitější ve smyslu předávání své 

ţidovské identity následujícím generacím skutečnost, ţe jim nic nezamlčovala 

ba naopak, ţe o svém původu a záţitku holocaustu vţdy mluvila jak se svým 

synem tak s vnučkou. Dodnes také přednáší po celém světě a o svém proţitku 

holocaustu vypráví. Podle vlastních slov hlavně z důvodu toho, ţe nechce, aby 
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se něco takového opakovalo a hlavně, aby se toto svědectví přenášelo dál. 

Nesouhlasí se zamlčováním ţidovských kořenů, má za to, ţe by se o něm mělo 

mluvit a sama tak činila a činí u svých potomků a prapotomků. 

- „No, jsou rodiny, kde si o tom vůbec nepovídali, což se domnívám, že je 

špatně, to není dobře. Ti lidi by o tom vědět měli.“ 

 

 

 

III. generace 

- „Tak babička, hlavně, to jo. Babička to nikdy nevedla nábožensky, je 

zajímavý, že přes tu židovskou identitu, kterou cejtí, tak se dostane i 

k tomu náboženství.“ 

- . A ta babička… já nevím, v čem to přesně je. Asi jak mluvila o 

holocaustu, ale určitě to nebylo nic náboţenskýho.“ 

 

Zástupkyně III. generace také ovlivňuje vnímání ţidovské identity zpětně k II. 

generaci, svému otci. 

- „Tak to spíš ta další generace předává mě, to je u nás naopak. Já jsem to 

jenom vnímal, ţe tam patřím, ale že bych měl pocit, že bych jí předával, to 

ne, to naopak. Ona si cestu k tomu našla sama a úplně neuvěřitelně. Taky 

jí to trvalo roky, ale to bylo takový nějaký… jak se k tomu dostala.“ 

- „Dcera ovlivnila mě a vlastně i babičku!“ 
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Překvapivě ale nejmladší zástupkyně má pocit, ţe jí její otec také ve vnímání 

ţidovské identity ovlivnil, i kdyţ ne tolik, jako její babička. Tato výpověď mne 

velmi překvapila, nečekala jsem, ţe bude tento pocit mít.  

- „U toho táty si myslím, že je taky hodně věřící člověk. On vždycky říká, 

že to není náhoda, že jsme tady, že to nemohlo jen tak vzniknout. Ale co 

přímo mi přenesli, to nevím, jak říct. Ale je to strašně zajímavý.“ 

- „. Já to nedokáţu popsat, jak to přes toho tátu šlo, ale táta má prostě 

s babičkou strašně úzkej vztah, takţe je to spojený, já to chápu jako 

spojený, že to co jde přes tátu, tak jde potažmo už od babičky.“ 

„No a táta, i když se k tomu jako nějak nehlásí, tak i on mi to nějak předal. Ale 

to je takovej můj pocit, takhle to cejtím já. Já to cejtím i u těch ostatních. Ţe to 

je jiný, kdyţ je to matka nebo táta. Jako že i ta druhá generace vůbec, co jsem 

se teda bavila s nějakýma vrstevníkama, tak je to dost podobný. Že ten táta 

jako vůbec nechce s tím nic mít a nic jakoby nedělá a ta třetí generace se 

k tomu vždycky vrací, ale stejně bere tam toho tátu jako důležitýho. Ale 

nedokáţu to popsat.“ 

 

Velice zajímavé je naopak velmi málo předávaná ţidovská identita mezi I. a II. 

generací. Na tom se shodli oba aktéři. 

I. generace 

      -    „Takže děti to věděli, nenutila jsem jim to, ale věděli to.“  

III. generace 
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- „Ale že by mi jako něco předávala… To jako já nevím, nikdo mě 

k ničemu nenutil, nebo tak. Svátky jsme dodržovali, ale tak jako trochu, 

no.“ 

 

Zástupkyně III. generace se domnívá, ţe v poslední době se o ţidovské identitě 

začala I. a II. generace společně bavit víc, neţ kdykoli předtím, coţ ani jeden 

v rozhovorech nezmínil. 

- „A myslím si, že si dost povídaj. A pak mi i babička říká někdy, že se na 

to ptal a tak. Že k tomu má najednou menší bariéru se na to ptát, je to 

pro něj otevřenější téma najednou. Už to není nic, z čeho by měl 

trauma.“ 

 

Celkově má při předávání ţidovské identity v této rodině největší váhu III. 

generace, která ovlivňuje dvě generace předešlé a to například i tím, ţe zástupce 

II. generace se pod vlivem konverze své dcery k judaismu a následné svatby 

v Izraeli do této země poprvé v ţivotě podíval, i kdyţ to předtím odmítal. Zdá 

se, ţe zástupkyně III. generace tak velmi pozitivně ovlivňuje všechny členy 

rodiny a otevírá jim naprosto nové obzory, o které by se sami ať uţ z nezájmu 

nebo ze strachu nezajímali a nedostali se k nim. 

 

 

Shrnutí 

Celkově na mne situace tří generací této rodiny působí tak, ţe o ţidovství si 

přímo povídají pouze I. a III. generace a navzájem se velmi silně ovlivňují. I. a 
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II. generace si k sobě po dlouhých letech, co se týče předávání a sdílení ţidovské 

identity, konečně hledá cestu. Opět je k tomu přivedla zástupkyně III. generace, 

která radikálně změnila svůj ţivot a cestu k ţidovství si našla zcela sama. 

Otevřela tak obzory i zbylým dvěma generacím. Zástupce II. generace se zdá být 

klasickým druhogeneračním ţidovským zástupcem, který má ke svým kořenům 

značně pesimistický a těţko čitelný postoj. Ale ač si to třeba nepřiznává a 

nemluví o tom tolik, jako ostatní dvě generace, v jemných a velmi občasných 

náznacích je zřetelné, ţe o svém ţidovství přemýšlí a to moţná daleko více, neţ 

by si kdo mohl myslet. Určitě ţidovskou identitu má a nějakým způsobem se 

s ní vyrovnává. Další zajímavý postřeh je, ţe identitou zástupce II. generace se 

také zaobírá hlavně jeho dcera, zástupkyně III. generace a jeho reakce a postoje 

se snaţí si sama vysvětlit. Rozdíl mezi vnímáním ţidovské identity u II. a III. 

generace je enormní, dalo by se říci, ţe je to pravý opak.  
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4 ZÁVĚR 

 Ve své práci jsem se snaţila nastínit pohledy zástupců tří generací jedné 

rodiny na jejich vlastní ţidovskou identitu a na způsoby jakým si ji mezi sebou 

předávali a předávají. Také jsem se rozebrala jejich narativ ve smyslu toho, co 

ve vyprávění o svém ţivotě povaţují za podstatné a co nikoli a to se pak snaţila 

reflektovat na faktech, které o jejich ţivotech vím. 

 Vnímání identity je velmi citlivé téma, které nelze nijak zobecňovat, 

protoţe ji kaţdý vnímá jinak a jedinečně, čehoţ jsou důkazem i narátoři v této 

práci. 

 Výzkum mně samotné odpověděl na mnoho otázek a zároveň jich hodně 

přinesl. V budoucnu bych na ně ráda získala odpovědi při nějakém dalším 

výzkumu na toto téma. Za zajímavé povaţuji po určité době provést s rodinou 

výzkum na stejné téma provést znovu a porovnat jejich názory s tímto 

výzkumem. 

 Za největší přínos pro sebe povaţuji moţnost osobního setkání 

s člověkem, který přeţil holocaust, coţ jsem měla moţnost zaţít při práci na 

tomto výzkumu. 
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6 PŘÍLOHY 

6.1. Základní otázka pro první část rozhovoru, tzv. biografický 

narativní rozhovor 

 

„Povídejte mi prosím o historii své rodiny“ 

 

6.2 Schéma scénáře pro polostrukturovaný rozhovor 

 

1.) „Zda – li a pokud ano, jak jste vnímal/a a vnímáte svoji ţidovskou identitu?“ 

2.) „Byla Vám (a pokud ano, tak jak) ţidovská identita předchozí generací 

předávána?“  

3.) „Předáváte (a pokud ano, tak jak) ţidovskou identitu v rodině dále? 

4.) „Zda – li a pokud ano, jakým způsobem Vás ovlivnila předchozí a 

následující generace ve vnímání Vaší ţidovské identity?“ 
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6.3. Doslovné transkripce rozhovorů 

 

6.3.1. Přepis rozhovoru ze dne 2.6.2011 se zástupkyní první generace: 

 

„Poprosím Vás, abyste mi vyprávěla  historii Vaší rodiny“ 

Historie mojí rodiny… mám začít svým  narozením? Tak jo. Pocházím ze 

ţidovské rodiny, z obou stran. Ani z chudý, ani z bohatý, byli jsme taková 

střední vrstva. Já jsem se dokonce narodila v tomhletom bytě a byla jsem 

jedináček. Moţná ţe bych bývala i sourozence nějaké měla, ale já jsem se 

narodila v roce 1929 a vím, ţe maminka vţdycky říkala, ţe tatínek uţ od 33týho 

roku uţ nechtěl mít ţádný děti. V Terezíně pak vţdycky říkával „Šťastný děti, 

který se nenarodily“. Takţe jsem vyrůstala tady v tom bytě, chodila jsem sice na 

ţidovské náboţenství, to jsem chodila. Svou příslušnost k tomu jsem vţdycky 

věděla, ale byli jsme velice asimilovaná rodina a myslím si, ţe nebyl vůbec 

ţádnej rozdíl mezi námi a těmi ostatními sousedy, mezi neţidovskýma 

kamarádkama, chodila jsem do normální školy. Ţili jsme úplně stejně, jako oni. 

Samozřejmě ţe tohle všechno skončilo, nebo začalo končit, okupací v roce 39, 

na ten den si přesně pamatuju. A od tý doby začla platit všechna ta různá 

nařízení a zákazy a tím nás pomalu od toho ostatního obyvatelstva izolovali a 

dostávali jsme se do izolace. A taky jsme se spíš právě stahovali k těm 

ţidovskejm známým, kteří byli postiţeni stejně jako my. Já jsem se narodila 

tady v Libni, tady to byla vţdycky dělnická čtvrť. Tatínek byl činný sociální 

demokrat, takţe i já jsem se od dětství do tohohle zapojovala, vţdycky jsem o 

všem věděla, poslouchala jsem všechny ty diskuze. Dokonce si pamatuju, jak mi 

třeba jednou zapomněli něco nějak politickýho říct, ţe jsem pak byla strašně 

uraţená, ţe si snad jako myslej, ţe tomu ještě nerozumím. Takţe jsem se do 
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všeho tohohle zapojovala. A s těmi ostatními ţidovskými jsme se začali stýkat 

aţ spíš potom. Ne, ţe bysme se s nimi nestýkali! Ale pak jsme se uzavírali do 

sebe. No a potom jsem byla samozřejmě vyloučena ze školy, jako všechny 

ţidovské děti. Učili jsme se v těch poloilegálních krouţcích, dokonce nějaký čas 

mě učil tatínek sám, společně se mnou pak učil ještě jednu spoluţačku a 

kamarádku, která se sem přistěhovala z pohraničí, kde rodiče měli nějaký 

obchod, tak jí poslali do Prahy dřív, dokonce to byla sestřenice Arnošta Lustiga, 

její otec byl bratr paní Lustigový. Neuměla pořádně česky, přišla do stejný třídy 

jako já, takţe tatínek nás učil, takţe jsem jí pomáhala. Učil nás spolu. Pak jsem 

chodila do těch krouţků, které vedli většinou ţidovští… Hájek a Friedman se 

jmenovali, to si pamatuju! Dva ţidovští vysokoškoláci, kteří byli ze stejných 

důvodů vyloučeni ze školy. Učili jsme se takhle v těch různých soukromých 

bytech. A tak jsem absolvovala pátou třídu, protoţe poslední moje školní 

vzdělání byla čtvrtá třída základní školy. To si taky pamatuju přesně na den, jak 

jsem si šla pro vysvědčení čtvrté třídy, chodila jsem tady v Libni na zámeček. A 

tam jsem se rozloučila se třídou, uţ jsem věděla, ţe se tam příští rok nevrátím, 

vím, ţe jsem šla ze školy s pláčem, maminka mě cestou utěšovala, říkala 

„Neplač, ještě budou lidi myslet, ţe máš špatný vysvědčení!“ (smích). No a pak 

jsem udělala tu pátou třídu v tom krouţku, začla jsem chodit ještě po 

prázdninách potom do primy, ale tam jsem chodila uţ jen 2 měsíce, protoţe to 

uţ pak začaly transporty, to bylo v roce 1941 a přesně měsíc po mých 12 

narozeninách, které mám 10. Listopadu a 10. Prosince … 7. Jsme dostali 

předvolání a 10. Jsme přijeli do Terezína. Byli jsme v jednom z prvních 

transportů. No ten můj osud se podobá… všechny ty osudy naše jsou si 

podobný, ale kaţdej je svým způsobem trochu jiný. Takţe jsem se dostala do 

Terezína… vy jste ale chtěla ale vlastně celou mojí rodinu. Tak to já se ještě 

vrátím, protoţe maminka… oba pocházeli z Čech, tatínek pocházel z Pardubic, 

jeho otec ale umřel, kdyţ mu bylo 14 let a maminka pocházela z Hranic u Kutné 
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Hory, ale potom nějak z pracovních důvodů dědeček byl ve Vídni kolik let, 

takţe maminka se narodila ve Vídni a ţila tam asi do svých 14 let. No a pak 

jsme ţili všichni v Praze no a pak postupně nás do toho Terezína následovala 

celá rodina. Já si pamatuju, ţe jak začala okupace, tak jsme i chtěli emigrovat, to 

si i pamatuju, to byla taková ta setkání rodiny u stolu, kdy se sedělo nad mapou 

a nad globusem a přemýšlelo se o emigraci a teď se říkalo kde nás ještě vemou, 

protoţe ty státy měly kvóty, kolik lidí přijímali. Neměli jsme povolení, pak 

potřeboval nějakou záruku zvenku, ţe tam nepřijedeme tomu státu „na krk“, ţe 

se o nás někdo postará, takového my jsme nikoho neměli. To byl druhý důvod 

asi, takţe nikde nebrali a my jsme si říkali jak se tam mluví a co tam budeme 

dělat? A taky se muselo za kaţdou osobu zaplatit dost peněz, tak bohatí jsme 

taky nebyli. A třetí důvod, myslím taky dost důleţitej byl, ţe jsme si říkali, ţe se 

neroztrhnem, přeci tady nenecháme samotnou babičku a dědečka, ta rodina 

drţela pohromadě aţ jsme tu všichni takhle pohromadě zůstali a postupně jsme 

jeden za druhým následovali do Terezína. Já jsem měla teda teda dost velké 

štěstí, ţe se mi i někteří členové rodiny vrátili, to si myslím, ţe je dost unikátní. 

Já jsem jedno z těch mála dětí, které přeţily a navíc jsem přeţila i společně 

s maminkou a dokonce babička a nějaká teta. No a byla jsem v Terezíně. Mám 

vyprávět celou historii Terezína? Kde jsem všude byla? No byla jsem v Terezíně 

asi 3 roky, důleţitý je, ţe já jsem od malička ráda kreslila. Tatínek byl velice 

nadaný hudebně, jeho moc mrzelo, ţe já jsem neměla vůbec ţádné nadání, on 

měl velký vztah k hudbě a nesl to dost těţko. Ale to mu myslím později 

vynahradila moje rodina. Takţe hudební talent jsem neměla vůbec, on se tomu 

taky nemohl věnovat, coţ by býval asi chtěl, ale zase ze dvou důvodů, protoţe 

jako 18letý narukoval, měl takovou tu urychlenou maturitu a rovnou po ní šel na 

frontu a byl tam těţce raněnej do pravý ruky. Tam si hlavně asi uvědomil to 

svoje ţidovství. To vţdycky vyprávěl, ţe kdyţ byl třeba raněnej tam do tý ruky a 

zůstal leţet někde v poli, tak ještě nějaký kamarád… ţe vedle něje leţela ta 
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torna, tak on t snad ještě i odnesl. A přišel jiný nepřítel a zeptal se ho „Ivrim?“ a 

vzal ho do lazaretu. A to říkal, ţe si uvědomil ten mezinárodní vztah. A tam mu 

tu ruku v tom lazaretu chtěli snad i amputovat, ale opět to byl jeden z těch 

válečných zajatců, lékař, který se nabídl, ţe mu tu ruku operuje, takţe mu tu 

ruku zachránil. Měl sice dva prsty nějak ochrnutý, on hrával rád na klavír, 

támhleten ne (ukazuje na klavír v pokoji), to je jinej klavír, ale v tom rohu 

vţdycky klavír stál. Ale uţ měl taky jiný prstoklad, takţe neměl rád, kdyţ se na 

něj někdo při hraní díval. Hudbu měl rád, takţe ho to moc mrzelo, ţe jsem 

k hudbě vztah neměla. Tatínek potom nemohl hudbu studovat taky z finančních 

důvodů, byl finanční úředník potom. Vystudoval obchodní akademii. Ale kdyţ 

viděl u mě, ţe se nějak projevoval nějakej talent malířský, tak to samozřejmě 

velice podporoval. No a já jsem si právě i do toho Terezína vzala do těch 

zavazadel nějaký ty základní dětský potřeby k malování, pastelky a krabičku 

vodovek. A tam jsem hned po příjezdu začala malovat. Jak jsme bydleli tam 

rozděleně, tak jsem první kresbičku propašovala tatínkovi do kasáren, to byla 

taková dětská kresba, děti jak stavěj sněhuláka. A tatínek mi tenkrát odpověděl 

„Maluj, co vidíš“ a tahleta věta moţná rozhodla. Moţná ovlivnila pak vlastně tu 

mou další dráhu. Já jsem pak začala popisovat a kreslit kaţdodenní ţivot 

v Terezíně a vznikly za tu dobu tam, za ty 3 roky, asi přes sto kreseb, který jsou 

dneska strašně důleţitým dokumentem, protoţe ţádný dokumentový materiál 

téměř neexistuje. A tatínek mě v tomhle vlastně vţdycky velmi podporoval, ale 

ne tak, ţe by mi řekl „jdi a nakresli tohle“, ale tak mě tak mírně vţdycky 

usměrňoval, ptal se, jestli jsem byla támhle a ţe by mě tohle mohlo zajímat a 

takhle to nenápadně usměrňoval. Takţe to byla moţná taky trochu jeho zásluha, 

kdyţ tyhle kresby, které se zachránily, zachránil je můj strýc, protoţe kdyţ my 

jsme jely zase dál, tak já jsem je s sebou nevzala a dala jsem je mýmu strýci, 

který tam naštěstí zůstal aţ do konce války. Ale ty kresby zazdil. No a po 

válce… no vlastně aţ po revoluci, to trvalo pak dlouho. Tak vyšly v knize, 



55 

 

dostaly titul podle té věty tatínka „Maluj, co vidíš“. Takhle tím asi tatínek můj 

ţivot a moji dráhu určil. No a já jsem byla v Terezíně teda asi 3 roky, pak jsem 

byla zařazena do dalšího transportu, tatínek byl o dva dny dřív neţ my. My 

ačkoli s maminkou jsme si myslely, ţe tam rodiny zůstanou, tak dva dny po něm 

jsme jely taky, ovšem s tatínkem jsme se uţ nikdy nesešly a nikdy jsme se uţ 

nedozvěděly, kde tatínek zahynul. Měla jsem to štěstí, ţe ačkoli mi nebylo ještě 

15 let a z těch z nás, co jsme prošli selekcí Osvětimskou v tomhle věku, tak nás 

prošlo asi stovka. Jsem jedna z těch dětí, který prošly selekcí a dostala jsem se 

do pracovního tábora, naštěstí opět s maminkou obě dohromady, dostaly jsme se 

do Saska u Dráţďan do továrny na letadla. Pak jsme byli ještě evakuovaný dál a 

skončily jsme v Mauthausenu. Ale tatínek se uţ nevrátil. No a po válce jsme se 

vrátili, přijeli jsme 29. května 1945 do Prahy, nechali nás ještě někde přespat, no 

ale ráno nám řekli „Jděte domů“, ale ono nebylo kam! Tak jsme měli takovou 

styčnou adresu, to byli tady naši dobří přátelé vedle, kteří i za války se k nám 

chovali velice dobře, měli jsme u nich dokonce i schovaný nějaký věci. No a 

byla to i taková styčná adresa, ţe jsme si s rodinou před odchodem do transportu 

řekli, to myslím, ţe měla kaţdá rodina, ţe si takhle řekli, ţe „tady se budeme 

hlásit po válce“; tak jsme šli k nim, byli jsme první, kdo se z rodiny vrátil. Pak 

jsme dostaly tyfus, tak jsme leţely v nemocnici, měla jsem teda štěstí, ţe se 

v Terezíně zachránila i moje babička a ten strýc, co mi zachránil ty kresby. Ten 

byt byl samozřejmě za války obsazen, tady bydlel nějaký Němec, takţe to trvalo 

dlouho, ale pak vyšel nějaký dekret, ţe jsme měli nárok na svůj starý byt a 

dostali jsme ho zpátky. Samozřejmě tady ten nábytek nebyl, to bylo všechno po 

našem odchodu odvezený a moţná ţe to ani nebylo tak dobře, ţe jsme se do 

toho bytu vrátili, protoţe tady zůstaly ty vzpomínky a to trvalo strašně dlouho, 

to trvalo leta. Zvlášť první rok,dva… My jsme chodily po ulicích, v noci, tady 

na nás všechno padalo. Lidem jsme to taky moc nechtěli říkat, mluvit o tom, oni 

to dost nechápali, takţe jsme chodili po ulicích a trvalo to dlouho. No a pomalu 
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jsme se zase zařídili, no a teda přijeli jsme v květnu, a já jsem měla to poslední 

školní vysvědčení z tý pátý třídy. Teda původně ze čtvrtý, ale pátou jsem ještě 

udělala zkoušku na ţidovské škole z toho krouţku. No a bylo mi skoro 15. Ale 

oni mě dokonce přijali bez zkoušky a tu zkoušku jsem dělala dodatečně, no a šla 

jsem vlastně jen o rok zpátky, neţ jsem měla být a šla jsem do kvarty. Protoţe 

tam tehdy ta kvinta, do který bych patřila správně, tehdy začínala latinou uţ od 

primy a tahleta kvarta začínala aţ v kvartě, tak jsem šla tam. A tam jsem chodila 

rok, tam jsem udělala dodatečně tu přijímací zkoušku a myslím, ţe jsem 

dokonce měla i vyznamenání. No a tam uţ jsem se právě rozhodovala, ţe bych 

chtěla malovat. Tak jsem přešla a udělala jsem zkoušku na státní grafickou 

školu, kam jsem byla přijatá. To byla střední škola, která byla s maturitou. Ale 

tam mě zase mrzelo, ţe ty ostatní předměty se nebraly tak nějak do hloubky, ţe 

to vzdělání nebylo zas tak jako… takţe jsem ještě externě současně s tou 

grafickou školou vystudovala gymnázium. A 4 roky po válce jsem teda udělala 

dvě maturity. A rozhodla jsem se teda tomu věnovat profesně, a šla jsem dělat 

zkoušku na UMPRUM, čemuţ vţdycky je nutno, abych dodala takovou 

perličku, která se mi stala. Tam jsem sice dělala talentový zkoušky, dole uţ 

vysela cedule, kdo byl přijat a lidi chodili a gratulovali mi, ţe jsem byla přijatá. 

Ale to byla 50. Léta! To se dělaly na školu pohovory, u toho seděl taky mimo 

jiné jeden svazák a dostávaly jsme takové otázky… já si třeba pamatuju, ţe 

někoho nevzali proto, protoţe měl na krku… co to máte na krku? (ukazuje na 

můj kříţek na krku)  No tak to mohl být důvod, kdyţ měl kříţek, ţe ho nevzali 

na školu. A já jsem k těm příjicím zkouškám, které se dělaly talentový zkoušky 

tam, ale přikládaly se i nějaké domácí práce a já jsem jednak tam předloţila 

tyhle svoje dětský kresby z Terezína, ale pak ještě navíc… já jsem po válce, já 

nevím proč, ale já tíhnu k těmhle tématům. Takţe já jsem malovala třeba 

návštěvu v nemocnici nebo mrzáka, ţebráka a takový prostě smutný témata, to 

je sice pravda. No a ten svazák se vyjádřil, ţe mám prý moc pesimistický názor 
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na ţivot a ţe bych měla jít na rok do továrny mezi dělníky získat optimismus. 

(smích) Takţe mě nevzali. A já jsem udělala zkoušku na Pedagogickou školu na 

výtvarnou výchovu, která nevím proč, ale měla kombinaci s matematikou. 

Nevím, proč ta kombinace byla, no ale ty zkoušky jsem udělala, tam mě vzali. 

Ale uţ bylo léto a já jsem potkala někoho z rektorátu, ţe jsem se dostala na tu 

školu a já jsem mu říkala, no jo, ale oni mě nevzali. No a on mi říkal,ţe to takhle 

nemůţete nechat, napište si odvolání, tak jsem napsala odvolání. A snaţila jsem 

se tam vysvětlit z čeho plyne ten můj pesimismus a ţe si myslím, ţe v tý továrně 

bych toho optimismu nabyla (smích), takţe mě nakonec vzali. Dostala jsem se 

do atelieru k profesoru Filovi, tam jsem vlastně byla v atelieru monumentální 

tvorby, kde mi byl blízký svou tvorbou, ale taky asi tím, ţe byl taky 

v koncentračním táboře. Tak tam jsem chodila, ale taky bohuţel, kdyţ jsem tam 

chodila, tak druhý rok, tak on zemřel v tý době. No a my jsme se dostali do 

různých ateliérů no a to byl rok, docela ošklivý, na který nerada vzpomínám, 

protoţe to byl rok Slánského procesu a já jsem se dostala do atelieru politické 

karikatury k Antonínu Pelcovi. No a to byl rok, na který vzpomínám dost 

nerada. Tam se začala dělat… teda mě nikdo nenutil, protoţe my jsme přešli z tý 

monumentální malby a rozdělili si nás do atelierů a nechali nás dokončovat to, 

jak jsme chtěli no a tam jsem dělala nějaký ilustrace nebo něco takovýho, 

nemusela jsem ty karikatury dělat. Ale ti spoluţáci t dělali a byly to teda 

karikatury ošklivý a antisemitický a byl to rok ošklivej. No ale Pelz pak odešel 

na akademii a kdo chtěl, tak mohl jít s ním, coţ jsem teda nechtěla a dostala 

jsem se k profesoru Fišárkovi, kde se zase dělal víc textil, ale mohla jsem 

dodělat tu monumentální malbu. Ale opět jsem si zkomplikovala ţivot, to ale 

sama, ţe jsem se vdala, to by nebyla taková komplikace (smích), ale mezitím 

jsem otěhotněla a kdyţ jsem chodila do posledního ročníku, tak jsem předčasně 

porodila. Můj syn dneska zápasí s kily, ale bývalo to nedonošené dvojče, 

sedmiměsíční (smích) a já jsem musela… bylo to s ním docela komplikovaný, to 
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druhý dítě zemřelo. A takţe on dal docela práci a já jsem musela na rok přerušit 

a tím jsem si to protáhla a dokončila jsem to aţ kdyţ mu byl rok. No a pak jsem 

ţila na volné noze, manţel byl hudebník, člen Symfonického orchestru. Takţe se 

ta hudba do naší rodiny vrátila, já jsem si toho hudebníka vzala a u mého syna se 

uţ od úplně útlého věku projevoval hudební talent, který se samozřejmě 

pěstoval. Vţdycky jsem brala manţelovi, on říkal jedinou radost v ţivotě, 

protoţe kdyţ jsme říkali po kom ten talent má, tak já jsem říkala, ţe po mým 

tatínkovi, ale on si myslel, ţe ho má po něm. Prostě ten talent tam byla a ten 

talent tam byl a dospěl k zdárnému konci. Protoţe kdyţ on chodil na školu, tak 

to vţdycky lidi říkali, ţe to máme jednoduchý. U nás to bylo jasný od malinka, 

kam půjde. Na nic jinýh to nešlo. Noa na tu konzervatoř se bez problémů dostal. 

No ale zmínili jsme děti,tak pak jsem po čtyřech letech od syna měla ještě dceru, 

tak z těch mám dohromady 3 vnučky, od syna dvě a od dcery jednu. No a od 

syna tam ta hudba pokračuje, myslím, ţe tam ten talent ještě graduje. Ta druhá 

má taky vlohy, nadání má hudební i výtvarný, takţe chodí do výtvarný školy, je 

to takovej trochu sloţitej případ, trochu nám dělala starosti. Ale asi není jediná, 

ona odešla ze školy, tam jí to nevyhovovalo, pak podruhý a tak, je problémová. 

Ale tak nadaná je, teď uţ to dělá a dělá to myslím docela dobře. No a já jsem 

ţila na volný noze a pak jsem… a dokonce teda já jsem měla udělaný zkoušky 

na tu Pedagogickou školu, ale přesto jsem nikdy učit nechtěla, měla jsem 

strašnou trému, nedovedla jsem si představit, ţe bych měla někde stát a předříkat 

tolika lidem, ale odříkaného chleba největší kus (smích) a nakonec jsem, to uţ 

bylo po 68 roce, a moje jedna bývalá spoluţačka, která určila na lidové škole 

umění, říkala, ţe odjíţdí na dovolenou, jestli bych to za ní nezvala na 2 měsíce. 

Tak jsem si říkala, dva měsíce, tak to jo, tak jsem vzala za ní záskok na Lidové 

škole umění. No a ona potom napsala, ţe se nevrátí a emigrovala a já jsem na tý 

škole zůstala pak 14 let (smích). No ale to byla zase ta doba po tom 68 roce, kdy 

já jsem.. No vlastně já kdyţ jsem vyšla školu,tak jsem malovala, uţ jsem 
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nemalovala jenom ta smutná témata, malovala jsem všechno, portréty, zátiší a 

tak, ale trvalo mi to do 60. Let. To bylo akorát, kdyţ se narodila moje dcera, tak 

jsem tady získala i takovej maličkej ateliér. Noa to jsem se začala vracet k době 

holocaustu,  vyrovnávat se s tímhle tématem. A namalovala jsem v těch 60. 

Letech velký cyklus, který se jmenoval Kalvárie. Myslela jsem si, jako ţe to je 

novodobá kříţová cesta ve 20. Století. Ty témata byly vlastně takový parafráze 

na ta jednotlivá zastavení Kristova. No a ten cyklus jsem dokončila a… asi jsem 

to i někde četla, nebo jsem to zkoušela, ţe člověk se dostane z těch vzpomínek 

prostřednictvím umění, coţ jsem udělala, sice jsem to do toho cyklu všechno 

vloţila, snad se mi to i podařilo, ale ono to ve mně stejně zůstalo, já jsem se toho 

stejně nezbavila. Já jsem ten cyklus dokončila a chtěla jsem tím opravdu skončit. 

No a tak jsem nevěděla kudy dál a měla jsem v ţivotě několikrát velké štěstí i to, 

ţe jsem přeţila a i třeba s tímhletím. Protoţe to byla doba Praţského jara, doba, 

kdy se uvolňovaly mezinárodní vztahy i s Izraelem a tehdy bylo nabídnuto jedno 

stipendium pro jednoho Československého umělce. Mě by bylo nikdy nenapadlo 

tam jít, ale moji spoluţáci…. Protoţe jako já jsem se nikdy tím svým původem 

jako… já jsem se k tomu hlásila, vţdycky. I tou praci.Všichni říkali jdi, přihlaš 

se, to je pro tebe. Tak jsem to udělala a já jsem skutečně to stipendium dostala a 

v roce 1964 jsem byla v Izraeli, coţ tenkrát byl úplnej zázrak a já jsem se ocitla 

v úplně jiným světě a ten holocaust jsem hodila za sebe a teď jsem tam viděla 

sluníčko a květiny a všechno zelený a krásný a svobodu… a změnila jsem úplně 

styl malování a byla jsem hrozně šťastná. Já jsem i kdysy dávno po válce… 

většina těch lidí, co se vrátili sami, tak hodně jich emigrovalo a hodně jich 

odešlo do Izraele. Já jsem se dokonce uţ tenkrát chtěla hlásit d Hagany, to byla 

taková ta armáda, která tady měla výcvik. Ale moţná ţe to je ode mě i trochu 

výmluva, ale… chtěla jsem, ale měla jsem strach, já nejsem typ na emigraci. 

Uvaţovala jsem o tom, chtěla jsem, ale to byla asi tak ta jedna věc, ţe jsem 

neměla dost odvahy, ale druhá věci byla samozřejmě tady byla maminka a to 
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nepřicházelo v úvahu, ţe bych tady nechala maminku samotnou protoţe ten náš 

vztah byl vţdycky dobrý, ale tou válkou, ţe jsme spolu zůstaly samy a ten 

Osvětim, který jsme prošly doslova ruku v ruce, tak tenhleten pomyslnej vztah 

ruku v ruce vydrţel celej ţivot. Takţe kdyţ já jsem se pak vdala, tak mě ani 

nepřišlo na mysl, i kdyţ jsme měli tenkrát tu moţnost, manţel mě takovej 

maličkej byt a mohli jsme t vyměnit, ale mě to ani nenapadlo, ţe bych se měla 

od maminky odloučit a maminka s náma celej ţivot vlastně ţila a taky mi 

samozřejmě hodně pomohla, protoţe nebýt jí, tak jsem asi nemohla tolik 

malovat. Takţe maminka mi pomáhala s domácností a výchovou dětí a bylo 

samozřejmý, ţe jí tady nenechám a odejdu někam. Ale o tom s tím Izraelem, já 

jsem nad tím přemýšlela a koketovala s tím uţ dávno, ale pak jsem se tam 

dostala v tom 64tým a to bylo úţasný a bývala bych tam i zůstala, dokonce jsem 

tehdy psala i ţádost, aby za mnou mohl přijet manţel aspoň na návštěvu. Ale tak 

na to nám odpověděli, ţe to není v zájmu republiky, takţe to nepřicházelo 

v úvahu a tady byly dvě děti a maminka, takţe to ne. Ale byla jsem okouzlená 

tou krajinou a vším a namalovala jsem spoustu skic. A udělala jsem potom 

z toho velkou výstavu, ta byla ve Španělský synagoze, hrál mi tam na varhany 

Petr Eben a mluvil tam Gabriel Laup a bylo to úţasný a dostávala jsem i 

nabídky na výstavy venku, vypadalo to velmi slibně a dokonce jsem odpoledne 

19. srpna 1968 podepsala smlouvu, ţe budu vystavovat někde venku, ale pak 

přišla noc z 20. Srpna a uţ byl konec, všechno skončilo a teď jsem nevěděla 

kudy kam, protoţe já uţ jsem ten holocaust nechtěla a ten Izrael jsem nemohla, 

to se nemohlo ani vyslovit, ten pojem. Ale ta výstava, kdyţ uţ jsem se tam 

dostala, tak to bylo ještě úplně uvolněný. Ta výstava byla totiţ to v květnu 

1968!! A to uţ bylo takový trochu.. to se nesmělo ani vyslovit. No a tak jsem 

dala název tý výstavě „Putování po svaté zemi“, aby to nebylo tak křiklavý. Ale 

tak ten úspěch byl velikej a vypadalo to nadějně, ale pak přišla ta noc a pak 

prostě výstavy samozřejmě skončily. A já uţ jsem ten holocaust nechtěla dělat. 
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A teď ten Izreal jsem nemohla a já jsem pak pár let přestala malovat úplně a to 

bylo právě v tý době, kdy mě ta kamarádka nabídla to jít do tý školy, tak jsem 

začala učit na Lidové škole umění no a tomu jsem se docela věnovala dobře a 

myslím, ţe to ani nebyly ztracený léta, teď dokonce občas potkávám své bývalé 

ţáky a oni se ke mně hlásí a teď jsem dokonce dostala nějaký dopis ze zahraničí, 

jak na to vzpomínají a ţe jim to v tý době nějak hrozně moc dalo. Ona tam byla 

na tý naší škole v tom výtvarným oddělení docela volná. Takţe jsem jim tam 

nechávala dost takovej volnej prostor a pocit tý svobody a oni na to vzpomínaj. 

Takţe jsem ráda, kdyţ někoho potkám a kdyţ na to takhle hezky vzpomíná, tak 

mám dojem, ţe to mělo nějaký smysl a ţe to někomu něco dalo. Nojo, ale ono 

pak potom za pár let, kdyţ se zabýváte jenom tou prací s těma dětma, tak mi to 

prostě nějak začalo vadit a tak jsem se pomalounku začala k práci vracet, ale 

samozřejmě, všecko se změnilo, paleta a tak. Uţ to zse nebylo veselý a byly 

v tom strašně ty deprese a nebyl to uţ jen ten holocaust, ale i další etapa, říkala 

jsem tomu etapa zkázy, destrukce a takováhleta témata, tmavý barvy. Není to 

úplně realistický a ani abstraktní a já vlastně… všechny moje obrazy jsou 

výpověď  tom, čím ţiju. Já těch obrazů nemám zas aţ tak strašně moc a já si asi 

sama sobě situaci dost stěţuju, protoţe já s kaţdým tím obrazem chci něco říct a 

kdyţ se mě třeba lidi ptaj, jak dlouho třeba takovej obraz maluju, tak to je těţko 

říct, protoţe jako kdyţ si… ten obraz zraje dlouho, v hlavě, pak ta samotná 

práce, kdyţ si stoupnu ke štaflím, tak pak jasně příjdou nový problémy, 

technický a tak, lecco se mění ale ta hlavní myšlenka je hotová, takţe ten 

samotnej obraz je pak třeba hotovej za 14 dní. No a začla jsem pak zase malovat 

tyhlety zkázy a pak jsem se začala vracet k těm starým tématům, protoţe ta 

politická situace pak vypadala tak, ţe … se tvrdí se, ţe holocaust nebyl a tak. 

Tak cítím takovou potřebu, nutnost… spíš povinnost, protoţe jsem jedna z mála, 

co to přeţili a ţe máme tu povinnost to předávat dál a protoţe to jinak neumím, 

tak to předávám dál prostřednictvím obrazů. Ačkoliv mě pak začali různě zvát 
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do různých škol, i do Německa a to já jsem německy vůbec nemluvila a začali 

mě zvát a tak jsem začala mluvit i německy a pak sem taky někdy začali jezdit i 

ze zahraničí, tak i anglicky. A ačkoliv jsem nikdy nechtěla učit, nikdy jsem si 

nedovedla samu sebe představit před tou katedru, tak jsem se zbavila tý trémy a 

jsem schopná tohleto dělat, dokonce i v cizích jazycích, který moc neovládám. 

Myslím, ţe tohleto mě naučili v Americe, kde jsem byla pozvaná, to bylo ještě 

v roce 89 ještě před revolucí!! To bylo v Bostonu, výstavbu fatalistických 

malířů, kam přidali nějaký moje malby, takţe já jsem se dostala do Ameriky a 

tam mě taky nechali takhle nějak mluvit no a tam jsem se já zbavila týhle trémy, 

protoţe tam, tam je kaţdej tak úţasnej a nikdo o sobě neřekne, ţe něco neumí, 

ţe špatně vypadá, tak tam mě říkali, jak báječně umím mluvit a jak báječně 

vypadám a vzpomínám si na jednu kamarádku, která kdyţ jsme tam šly něc 

koupit a já jsem říkala „To si nemůţu vzít, jsem moc tlustá!“, tak ona říkala „Co 

bys byla tlustá, ta blůza je malá!“ (smích), tak to je ţivotní postoj, který já jsem 

neměla a oni ho mají. Ţe to není moje vina, je to vina tý blůzy, protoţe je malá a 

já jsem byla úţasná! A uměla jsem úţasně anglicky! (smích). To není jako tady, 

tady já se bojím, tady jsem taky byla pozvaná na diskuzi před dospělým 

publikem. Tady vás všichni kritizujou, kaţdej čeká na špatný slovo a co řeknete 

špatně, musíte se pořád hlídat a tam? Ne, tam mě přesvědčili, ţe jsem úplně 

skvělá. Takţe jsem se zbavila tý trémy a začala jsem se vyjadřovat obrazy i 

slovem a připojila jsem se do těch řad, je ná s málo, ale jsme ti, co to pokládáme 

za svou povinnost, ţe zachováme tohleto dědictví dál a to dělám do dneška a 

snad to nějak… To ale moje dcera říkala, ţe nemám obraz, který by si pověsila 

do obýváku. Lidi chtěj mít doma pohodu a ty moje obrazy nejsou moc 

pohodový, jsou spíš do muzeí nebo někam. A pohodový obrazy moc nemám, 

ale! K tomu mě přivedla moje vnučka, která se vrátila někam úplně zpátky, na 

začátek a ona začala teď ona začala ovlivňovat mě, jednak tím ţidovstvím, do 

kterýho ona se dostala nějak hlouběji ještě, neţ jsem byla já. Já jsem se v tom 
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narodila, chodila jsem do náboţenství a věděla jsem to, ale to bylo všechno. A 

ona… já jsem ţila ve smíšeném manţelství a můj syn si vzal manţelku z velice 

katolické rodiny, takţe vnučka byla vychovaná pod vlivem té svojí matky 

katolicky, coţ já jsem chvilku nesla dost těţko, ale… křtiny a všechno. Ale pak 

jsem si říkala, ţe je dobře, ţe věří v něco neţ vůbec v nic. Tak jsem to tolerovala 

a respektovala. Dokonce s manţelem jsme měli takovou toleranci, já chodím do 

synagogy dvakrát třikrát za rok, jenom na ty hlavní svátky, ale manţel chodil se 

mnou. A on chodíval do kostela v neděli a já jsem chodívala s ním. Naučila jsem 

se, i kdyţ jsme to doma nikdy nedělali, tak kdyţ jsem se vdala, tak jsem začala 

dělat vánoční stromeček a všechny ty zvyky a pekla jsem cukroví a všechny ty 

zvyky jsem přijala, no ţili jsme v takový nějaký toleranci. Ale moje vnučka se k 

tomu zase začala vracet, začala  tom strašně moc číst a hrozně se o to zajímala 

(zástupkyně III. generace tohoto výzkumu; pozn. autorky), já mám tři vnučky, 

ale tady tahleta se o to zajímala nejvíc, hrozně moc o tom četla a moc o tom 

chtěla vědět, dokonce se pak dostala do Izraele a nějak se k tomu navrátila. A 

teď já se učím ledaco od ní, ona toho ví teď daleko víc neţ já. No a jeden obraz 

jsem jí i věnovala, jmenuje se „Hluboké kořeny“, tam jsou takový kořeny a 

z nich vyrůstá taková slabá rostlinka, můţete to brát jako strom, ale je to spíš 

svícen, no ale jsou to jako kořeny, ke kterým ona se teď nějak vrací a já se 

snaţím uţ nemalovat jenom tyhlety strašně pesimistický obrazy, takţe jsem teď 

namalovala třeba obraz, který se jmenuje „Znovuzrození“, je to dost plastický, je 

to jakoby z popele z trosek a nahoře svítí slunce a jsou tam zamontovaný 

hebrejský písmena, ty já teď do těch obrazů někdy montuju, jsou i výtvarně 

zajímavý, ty písmena jsou „Chai“, coţ znamená ţivot, tak ty jsou tam 

zamontovaný. Tak já maluju teďka, není jedinej, mám jich víc no a k tomu mě 

dovedla ona. Můj ţivot je prostě v obrazech, to je můj ţivot, odráţí se 

v obrazech. 
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Doprovodné otázky: 

 

Zda – li a pokud ano, jak jste vnímala a vnímáte svoji židovskou identitu? 

Já jsem si psala v Terezíně i deník, který vyšel jen částečně, ale je o to zájem, 

měl by vyjít v Anglii v nakladatelství, zrovna by měl někdo přijet, je o to zájem. 

No a já jsem si psala takovýhle poznámky a teď to nemůţu najít, ale vím, ţe 

jsem uţ tenkrát si tam psala takovýhle úvahy o ţidovství, ţe i kdyţ lidi to dneska 

zapíraj… přesně si pamatuju tu větu co jsem napsala, ţe příjde den, kdy se 

k tomu budou zase všichni hlásit a vrátěj. A je zajímavý, ţe lidi se k tomu 

opravdu vracej, někdy ne oni sami, ale třeba jejich potomci. A vrátí se k tomu. 

To je přesně náš případ, je to ta třetí generace. A já jsem to tenkrát přesně říkala, 

ţe se k tomu jednou prostě vrátěj. Ačkoliv já ţiju tady a nejsem schopná… 

protoţe manţel byl v roce 1968 v Dánsku, já jsem ho tam byla navštívit, 

dokonce mi tady polopaticky dávali najevo… dali mi do pasu výjezd do všech 

států Evropy, tehdy tady byli lidi vstřícní, měla jsem moţnost tam zůstat, manţel 

tam zůstat i chtěl, to si pamatuju přesně tu noc před odjezdem, jak jsme tam 

seděli. On tam měl takovou garsonku malou. Ale ne, naše děti byly tak 

konzervativní, my jsme měli takovou tradici, ţe ten stromeček stával na podlaze 

a synovi byl rok a nějak ho porazil, tak pak jsme ho dávali na klavír, tam  měl 

svý místo. No a oni nechtěli jet na Vánoce, ţe prej ten stromeček bude stát tady 

na tom klavíru a já jsem teda jela sama a na Vánoce a jsme přijeli oba zpátky. 

No a pak jsme tam jeli ještě jednou, to bylo v roce 69, my jsme byli venku, 

s oběma dětma a s pasem! Dali mi to tak polopaticky s výjezdní doloţkou. Ale 

já si pamatuju tu noc, ţe teď nebo nikdy, my jsme věděli do čeho se vracíme. No 

ale tak samozřejmě tady byla maminka a já jsem taky neměla odvahu  do 

emigrace. A vrátili jsme se a já toho nelituju. My jsme neemigrovali. Lidi se mě 
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často ptají proč. Ale já jsem se tady narodila, to je moje zem! Já mluvim česky, 

moje mateřská řeč je čeština. Američani tohle nemají, ty se stěhujou asi 20x za 

ţivot, všechno nechaj a jdou jinam a k dětem to maj „jen kousek“ a je to asi 3 

hodiny letadlem (smích). Viděj se jednou za rok na tejden a to si úţasně uţijou. 

A vím, ţe jeden známej to cituju, protoţe to vyjádřil všechno, ţe jak tady maj 

lidi ty zahrádky někde v těch zahradních městečkách, tak on tenkrát říkal „Já 

nemůţu emigrovat, vţdyť já tady mám tu zahrádku!“ (smích). A myslím, ţe to 

je přesně ono, my tady máme vztah k tý půdě, k zahrádce. A to je ono, 

nedovedla jsem odejít.  

 

Byla Vám (a pokud ano, tak jak) židovská identita předchozí generací 

předávána? 

Maminka říkala, ţe do první světový války to drţeli dost, říkala, ţe do první 

světový války jedli i košer. Ale pak ne, pak uţ jsme jedli úplně všechno a my 

jsme dokonce, protoţe většina ţidovských rodin měla Vánoce, tak my jsme 

Vánoce nedrţeli, já jsem nikdy stromeček neměla a brala jsem to jako 

samozřejmost. Ale je pravda, ţe jsem měla domeček pro panenky, takovej malej 

a dělala jsem jim minidárky a vţdycky jsem říkala „To nejsou Ţidi“ (smích). 

Takţe jsem měla Vánoce v domečku pro panenky. A já jsem to nijak nebrala, 

jsem věděla, ţe Ţidi Vánoce nemaj. Akorát k nám chodil Mikuláš, to vţdycky za 

okno chodil. No ale my jsme nedrţeli, a to mě trochu mrzí, my jsme nedrţeli ani 

to chanuka. Já jsem chodila na ty hlavní svátky s maminkou do synagogy, 

s tatínkem ne, tatínek to sice všecko znal, uměl i hebrejsky, ale nedrţel to. 

Dokonce na ten hlavní svátek Jom kipur jsem se postila, to dělám do dneška, a 

tatínek ani to ne, vţdycky šel někam na oběd. Ale třeba kdyţ umřela jeho matka, 

moje babička, tak chodil, coţ jako syn měl, se modlit kaţdej den, rok. Kdyţ on 
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to uměl. Takţe jsem neměla Vánoce, nedrţeli jsme svátky, akorát ty velký, to 

jsem s maminkou chodila do synagogy.  

 

Předáváte (a pokud ano, tak jak) židovskou identitu v rodině dále? 

No já jsem to tolerovala, ţe je vychovávaná v tomhle, ale říkala jsem si, to je 

jedno, vyrůstala v něčem. No ale ona k tomu došla sama. A ona mě k tomu vrací 

víc, ví o tom víc neţ já dneska (smích)… Ono v tý době, kdy to bylo 

nebezpečný a spousta lidí to zapírala, byl tady antisemitismus v době toho 

Slánskýho. Ale já osobně můţu říct, ţe jsem se s antisemitismem nikdy moc 

nesetkala, já jsem to totiţ vţdycky kaţdýmu hned řekla. A vţdycky kdyţ to lidi 

věděli, tak si dávali pozor a předemnou to nijak neříkali. No a pak bych ale měla 

zmínit, ţe jsem proţila ty 50. Léta dost ošklivě jinak, ne v antisemitismu, ale 

protoţe manţel byl z katolický rodiny, tak oni byli pronásledováni jako katolíci. 

Takţe já jsem s manţelem ještě navštěvovala komunistické kriminály. Byla 

jsem se dokonce představit jeho bratrovi v Leopoldově a na Borech a na 

Pankráci a všude. Jsme za ním jezdívali do komunistických kriminálů, to bych 

asi neměla opomenout. Ale jinak já jsem se s tím osobně nesetkala, já jsem to 

kaţdýmu hned řekla a nic se nedělo. 

 

Zda – li a pokud ano, jakým způsobem Vás ovlivnila předchozí a 

následující generace ve vnímání Vaší židovské identity? 

Vţdycky to tam nějak bylo, to češství tam ale taky bylo a je a asi to tak je. Obojí 

taky jsem, původ nezapírám, ale vztah k té své zemi mám. Ale zase kdyţ přijedu 

do Izraele, tak tam je ta historii. Ale ona si tak hledá tu cestu, no. A jak jsem ji 

ovlivnila? No, jsou rodiny, kde si o tom vůbec nepovídali, coţ se domnívám, ţe 

je špatně, to není dobře. Ti lidi by o tom vědět měli. No a taky se stává, ţe se to 
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zapíralo, pak umřeli, ty děti se to dozvěděly po jejich smrti a teď jezděj sem a 

chtějí vědět to, co jim ty prarodiče neřekli. Takţe děti to věděli, nenutila jsem 

jim to, ale věděli to. Jedna vnučka se o to zajímala teda takhle hodně a došla aţ 

takhle daleko! 
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6.3.2. Přepis rozhovoru ze dne 21.4.2011 se zástupcem druhé generace:  

 

„Poprosím Vás, abyste mi vyprávěl o historii Vaší rodiny“ 

Historií rodiny myslíte jako maminka, tatínek… jé tak to je velmi dlouhá 

historie. Jako třeba moje dětství, to je oblíbený ţivotopis. Já jsem se narodil 

v umělecké rodině, maminka malířka, tatínek hudbeník… Narodil jsem se v roce 

55  ́ v Praze, ţejo.. Tak ovlivnění, no… první nástroj, kterej sem viděl by 

kontrabas, ţejo, tak… táta okamţitě pochopil, ţe tam je sluch, tak mě od dětství 

směroval k tý hudbě a hrál jsem na klavír, to asi od čtyřech a potom v deseti 

jsem šel hrát na cello, potom v patnácti bylo rozhodování kam s tím, to 

samozřejmě zvítězilo violoncello. Tomu se věnuju dodnes, ale klavír jsem 

neopustil a v určitý ţivotní etapě jsem se tomu samozřejmě rovněţ věnoval, sice 

méně, ale taktéţ. U mě je zajímavý, je mi to nepříjemný zmiňovat, ale… já jsem 

totiţ od patnácti let se souběţně věnoval i hudbě populární, coţ některý to 

nemohli pochopit, některym to bylo trnem v oku a protoţe sem byl ve svým 

oboru violoncella vţdycky na špičce, vyhrával jsem soutěţe a tak dále, tak si 

nikdo nedovolil, ale… přece jenom nějaký měli vejtky „jo to je tamten, co to…“ 

, ale v zásadě to nijak nevadilo. Horší je, ţe jsem celý léta od těch patnácti let, 

co jsem začínal… já měl vţdycky nějaký štěstí… vţdycky nějaký krizový 

období se objevilo a já měl štěstí, ale tak to ţivot šel dál, no… vţdycky byly 

takový jako těţký situace, třeba ţe jsem se málem nedostal na konzervatoř… 

detaily vynecháme… pan profesor Sádlo, kdyţ viděl, jak jsem tam… to bylo 

takový nejistý, tak prostě já jsem jel domů a on si mě vzal a za dva roky jsem 

hrál zahrál Dvořáků violoncellový koncert, měl jsem svůj první recitál v 17 

letech s docela těţkým programem. No to proto, protoţe mi dal motivaci a já 

jsem ten koncert zahrál a tím pádem jsem se vlastně posunul podstatně dál neţ 

kdybych šel tou standardní vyzkoušenou cestou po těch etudičkách a 
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koncertíčkách aţ by to.. no a pak to šlo dál. Pak nastal čas soutěţí, to jste si o mě 

určitě všechno našla… no a populární muzika byla aţ na konzervatoři kdyţ jsem 

byl ve třetím ročníku, tak to uţ jsme měli kapelu která byla většinou 

konzervatoristi a se mnou začínal na scéně hrát Marek Eben. Mě viděli v televizi 

hrát jeho kamarádi na klavír osm taktů, kdy jsem se mezi čtvrtým a pátým otočil 

na tý ţidličce kolem dokola, to Jiřího tak zaujalo, ţe mě na základě takového 

vystoupení dal okamţitě nabídku do své populární skupiny. No v roce 76´ jsme 

dokonce s Markem vyhráli Portu. No, pak se cesty musely rozejít, to je jasný, 

ale ještě dokonce rok potom s náma hráli na Portě všichni Ebenové. Byly to 

krásné doby, ale pak uţ to pominulo, pak jsem se dostal na HAMU a taky jsem 

nešel ze 6. ročníku konzervatoře, šel jsem z 5. To bylo tím, ţe tenkrát byla 

nějaká soutěţ, myslím, ţe to bylo v roce 76, asi jo no, a to muselo bejt, no.. 

prostě nějak mi tenkrát pan ředitel konzervatoře nedal doporučení, nevím prostě 

proč, nevzpomenu si, prostě mi to nenapsali, tak jsem si řek, ţe děkuju a šel 

jsem rovnou na příjmačky na HAMU a z pátýho ročníku jsem šel na HAMU… 

no a tady na tom HAMU jsem měl štěstí zase, ţe jsem mohl chodit k Milošovi 

Sádlovi, odjel sem na stáţ do Francie, a tím pádem jsem si to opravdu 

prodlouţil, takţe místo čtyř let jsem dělal HAMU pět, takţe jsem měl dvě 

pětiletá studia místo jednoho šestiletého a jednoho čtyřletého. Tam je zajímavý 

to, ţe kdyţ jsem se vrátil z tý Francie a… samozřejmně to bylo v roce 81, po půl 

roční stáţi, ta musela být během studia, pak jsem měl absolventský koncert, to 

tenkrát ještě byly peníze na kulturu, takţe já jsem měl absolventský koncert ve 

Dvořákově síni Rudolfína s orchestrem… to je jako dneska nemyslitelný mít 

koncert v Rudolfíně, to je dneska komerce ţejo… tenkrát zavedli nově státnice 

z marxismu a leninismu a to já jsem si řek, ţe to mi to za to prostě nestojí a ţe 

jestli si jako myslej, ţe se mám jako učit tadyhle prostě ňáký sjezdy a  tak… 

takţe to teda ne, no a pak mě přemluvili abych to nedělal, tak jsem pak různě 

bojoval, jak ty mladý lidi vţdycky různě bojujou, teď uţ bych nebojoval 
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(smích), aspoň ne v takovýhle blbosti! No a prostě ty státnice sem udělal. No ale 

pak byla další kovbojka, protoţe 1. Října jsem šel hned na vojnu… tenkrát jsem 

udělal konkurz, jo, jenţe měl jsem to štěstí, ţe asi po 14 dnech jsem tam v tom 

bydlení, v tom otevřenym krmelci, v tom Pohořelci jak je tam těch jednatřicet 

lidí prostě, jsem prostě onemocněl a to vypadalo šíleně, dostal sem nějakou 

chřipku, jsem leţel, jsem byl doma, občas jsem dostal nějakou vycházku, tam 

jsem samozřejmě nemoh spát, protoţe v tom bordelu, chrápání a ještě kdyţ máte 

horečku no tak jsem nemoh ani mluvit, a ještě sem byl nevyspalej a nemocnej… 

to si pamatuju, ţe byl jeden z nejstrašnějších ţivotních záţitků, kdyţ prostě 

říkali kluci, ţe „tady nemůţeš bejt, to by nešlo takhle, musíš jít do nemocnice“, 

tak mi zavolali taxíka, jsem se klepal celej, ten mě odmít odvízt na pohotovost 

vojenskou, ta byla tenkrát na Kulaťáku, tak mě vodvezli taxíkem, ten si snad 

myslel, ţe sem voţralej… tam mě odmítla lékařka ošetřit na pohotovosti, 

protoţe jsem v zeleným a zavolali sanitku vojenskou a vezli mě na náměstí 

republiky, tam jak jsou ty strašný baráky, tam jak byly ty kasárna, tam byla 

praţšká nemocnice vojenská, si na to teď vţdycky vzpomenu, kdyţ jdu kolem… 

zajel sem tou sanitkou jak do vězení, si mě tam odvedli k nějakýmu, ten musí 

ještě ţít, to si vygooglujte, jmenoval se Eda Zavřel, a ten mi řek velkou 

moudrost: „Buď je voják zdravý a má slouţit, nebo je nemocný a má být 

v nemocnici! A tyhlety úlevy, jako bejt doma, to není moţný.“ No a tam mě 

nechali 4 dny, dávali mi nějaký to… obyčejný acylpyriny, nic, no a poslali mě 

zpátky. Jsem si říkal tak takhle ne, jsem se ještě chystal na nějakou soutěţ, jsem 

si říkal, ţe mi jde o zdraví, to bylo rok 82  ́ a to byly pak ještě navíc polský 

události no a tak mi říkali, jestli se mi to nelíbí, tak mě můţou poslat do Polska. 

Tak to jsem zkolaboval úplně, odvezli mě na psychiatrii do Vojenský 

nemocnice, tam mě říkali, ţe co se mnou, ţe si tam poleţím, tak jsem tam šel, 

tam mě cpali nějakýma lékama, no a to si pamatuju, tam jsem nastupoval 17. 

Listopadu, jsem jel tramvají do Vojenský nemocnice 17. Listopadu, no a tam 
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byla paní doktorka, tu jsem si taky vygooglil, kráva nebezká, bolševička, 

jmenovala se Jana Laurentová, na to nezapomenu, ta z člověka všechno vytáhla 

a druhej den to proti němu pouţila, ţejo. Tam sem viděl, jak tam přivezli takový 

ty různý pokusy o sebevraţdu a takový ty hrůzy, ona jim vysvětlila, ţe všecko 

dobrý a tady si poleţíte a oni se vrátili a měli pokus o sebevraţdu znova, 

skončili na zavřeným oddělení a málem přišli o ţivot. Ten tam měl průstřel 

srdce a takovýhle hrůzy sem tam viděl. Jsem viděl co to bylo za hrůzu. Tak jsem 

říkal, ţe odtud ven ne, tady zůstanu. Tak mě vysvětlila, ţe… ale tak jsem jí řek, 

ţe „buď je voják nemocný nebo je zdravý a kdyţ mě pošlete zpátky, tak..“ a ona 

mi říká „ ale to uţ máte rok za sebou tak ten čtvrt rok si odslouţíte“ a já jsem 

řikal „ne, já prostě slouţit nebudu“ a ona na mě „tak půjdete na uzatvorené 

oddelenie“ , tak jsem šel na uzatvorené oddelenie, kde byli teda… tam sem byl 

teda dokonce na samotce, tam sem byl na Vánoce, pak to uzavírali, tak mě 

pustili domů, ještě ty svině mě nakonec vlastně nepustili ani na promoce, tak 

sem měl promoci na chodbě, to je nezapomenutelné, tyhlety záţitky. Tam byl 

major Szabó, stejně jako na ţiţkovských farách. No a tam byl takovej, jmenoval 

se Burian, já jsem tam nastoupil 17. ledna a odcházel jsem 2. února, tam se to 

pořád mění, ţe jo. Ten Burian byl teda nadporučík, no a ty kluci tam si to tam 

voblítli, udělali mi rouru z plastu nějakýho a namalovali mi tam něco a udělali 

mi slavnostní pochod (smích) v těch pláštích nemocničních a udělali mi 

promoci, protoţe sem jí nemoh mít v Rudolfíně, tak tam v nemocnici. A ten 

Burian říkal „Jmééénem psychiatriééé Vám k tomu gratulujemééé“ (smích). 

Bylo to tragikomický, no, ale to byl výraz doby. A musím říct, ţe nemohli 

pochopit, ţe… mě nejde o to, kdo co odslouţil nebo neodslouţil. Prostě buď je 

člověk… buď ti říkaj soudruhu a soudruh je kamarád a nebo je to kus hadru. A 

prostě já jsem to tenkrát tak měl, buď je někdo kamarád, nebo kus hadru a ne ţe 

mi bude říkat kamarád a bude se mnou jednat jako s kusem hadru, to prostě ne! 

A oni to nemohli pochopit. A pak teda sem odcházel jako těţkej neurotik a 
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s diagnózou, na kterou to dávali. Odešel jsem 2. Února, pak mě znova povolali 

na úvodní vojenskou zprávu, tam po mě chtěli zase načůrat do kelímku, tak jsem 

jim řek, ţe uţ jsem do kelímku čůral. No a v červnu jsem pak jel na tu 

Czajkowskeho soutěţ, po čtyřech měsících přípravy na mezinárodní soutěţ. No 

takhle si společnost prostě váţila lidí, no prostě, cenila, no. Jenţe já měl štěstí ţe 

jsem měl studia HAMU a ti podporovali mladý umělce a já jsem dostal 

stipendium a dostal jsem 1233,- Kč měsíčně, chodil jsem do školy, měl jsem 

koncerty, to bylo jiný neţ dneska, dneska co si neseţenete sám, tak Vám nikdo 

nic nedá. To byla vlčí smečka kapitalismus a hlavně tenkrát bylo 150 klubů 

přátel hudby, dneska je jich 110. A koncertů je v kaţdým klubu přátel hudbu 6 

aţ 7 za rok, tak si spočítejte, to je 600 aţ 700, tak to nemůţe nikoho uţivit, 

moţná jednoho nebo dva, ale ostatní? Nic! Navíc dneska je to na prémie od 

hudebního fondu, takţe ty si můţou vzít mladý, kdyţ z toho vypadnete, tak uţ to 

nikoho nezajímá a to je úplně na hlavu. To tak ty mladý akorát navnadí a pak se 

zase vykopnou. To jako je prostě asociální společnost, je to o penězích, lidi ani 

nechoděj, protoţe buď to dělaj starý pořadatelky, který neví, která bije, nebo 

naopak mladý ambiciozní manaţerky, který zas vůbec nevědí, která bije a berou 

jenom to co má zelenej papírek nebo viděli v televizi… Takţe těch normálních 

seriózních pořadatelů moc není. Já dělám taky tupetu pořadatelskou činnost, 

podařilo se mi udělat klub přátel hudby v Rokycanech, teď čtvrtou sezónu 

připravuju, hned první sezónu jsem měl dost návštěvníků, coţ je zázrak, tak já 

mám ty zkušenosti a navíc druhá výhoda je, ţe jsem sám interpret a nechávám 

zahrát téměř výhradně přátele, kteří něco umí a jsem v centru dění, takţe se 

s těm vidma aktivně domluvim, takţe na mě nikdo nehraje ty manaţerský 

divadélka, takový ty prášky, ty fórečky jako… to se stane. My jsme tam měli 

pana Šporcla, zaplatili jsme 40 – 50 000 a na ostatních 8 koncertů nám zbylo 

dohromady 30 000. A tak to je kultura dneska. Lucie Bílá jim sponzorsky 

zazpívá zadarmo, ale ty všechny opičárny kolem, garderobiérky, vizáţisty, 
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aparatury, světla, plakáty a hlídaná ochranka… tak to je příjde na 100 000, ale 

oni měli Lucku Bílou zdarma, ţe. No a pak co se v tomhle státě děje, dneska pod 

kulturou je malování výroba draků a besídka pro malý děti. Tak to je prej 

kultura. To tam nedávejte… nebo to tam dejte. Co si můţeme představit pod 

pojmem kultury, kdyţ současný ministr kultury si dovolí veřejně před národem 

prohlásit, ţe zruší divadlo, coţ dobře, to je jedna věc, ale uvede argument, na 

otázku, co budou dělat ty hudebníci špičkový, který tím pádem jedním šmahem 

zlikviduje, ţe kdyţ jsou tak vynikající, tak přece najdou místo v oblastních 

špičkových divadlech, nebo v zahraničí. No jak můţe..??? Takovouhle 

nekompetentní odpověď!! Jak jsme říkali, cituji „Směje se mi do očí za mými 

zády“, to je prostě naprostá neúcta vůči umělcům. Umění je snad o něčem 

jiným. Do zahraničí, kde to ţije, tak tam se dostane jeden nebo dva, mladej, ale 

je to o štěstí, tam si udělaj prostě tu svojí národní identitu, neřkuli na to, ţe 

dneska přišla taková invaze z východu, kterejm nezbývá naprosto nic. No a tohle 

je on schopnej říct, no, tak co pak můţeme čekat, no. Takţe dekulturalizace je 

Česká televize, o komerčních ani nemluvím, tam nemá hudba co dělat, ţejo, to 

jsou televize na ţlázy spodní části těla (smích). Opravdová televize se má 

zasahovat i výš (smích). To říkal pan Mahler, no. Česká televize by měla točit 

pořady o hudbě, ale dneska se přece hledá sledovanost. To máte jako s doktorka, 

těm nejde o vyléčení, ty zase hledaj body.. furt nějaký body!! (smích) Kdyţ jsem 

si zlomil nohu, tak mě soused odvez do nemocnice, jsem udělal pěknou blbost, 

ţe jsem si nezavolal sanitku, protoţe jsem tam přijel a musel si hned zaplatit 90 

Kč poplatek, ţe jsem si v sobotu dovolil zlomit nohu, ţe jo. Tím sem se hned 

cítil diskriminovanej. Pak si vás tam nikdo nevšímá, protoţe kdyţ vás nepřivezla 

sanitka, tak jste vlastně zdravej, ţe jo. Tak pak si mě tam 2 hodiny nikdo 

nevšímal, jsem tam seděl, bolelo mě to… No zoufalý. Takţe se bojim bejt 

nemocnej, ţe jo. Všude sou nastavený poplatky, ale ve společnosti to neřeší nic, 

je to naprosto asociální. Pro ty, co berou 30 000 měsíčně, je 30 korun nebo 50 
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nebo 80 něco jinýho, neţ pro mě, kdyţ beru 8 000. A v tom to je. Takţe prostě 

nemůţou to bejt ty různý ceny… to máte stejný jako ceny na koncerty. Dvojí 

ceny, proč to dávat cizincům za symbolickou cenu, to nejde. Takţe to je všechno 

velmi zvláštní, no. No a v týhletý době mě se podařilo udělat festival, kterej je 

pro malý za 50 a pro velký za 80, a nejenţe ty lidi choděj, to je další zázrak 

v Praze, ale navíc, ţe jsou ještě i instituce, který jsou ochotný ty peníze schválit. 

Město Praha dávalo 200 000, pak dali 100 000, pak 80 000 a loni dali jen 

50 000. Ale mysleli si… no prostě museli napsat slovní hodnocení a oni napsali, 

ţe to je prostě jen malej lokální festival, tak to sem se namích, jsem řek, ţe to uţ 

to nebudu dělat za míň peněz a ţe prostě by se musela sníţit úroveň nebo z toho 

udělat selánku podvečera a to prostě nejde. No tak najednou, ta paní co to má na 

starosti, tak prej, ţe si stěţuju, tak sem řek, ţe si nestěţuju, ţe se jen ptám. Tak 

sem řek, ţe za málo peněz hodně muziky není moţný, ţe to má svý limity. A 

najednou dali zase 100. Tak to zapůsobilo, určitě se přátelé přimluvili, to jo. 

V podstatě, kdyţ člověka dostanou na dno a skloněj ho dál, tak prostě… Oni 

zapomenou, ţe já mám tu povahu, ţe já se prostě nedám!! Nenechám se, já mám 

ty hodnoty ještě jinak seřazený, ne jako ţe všechno za kaţdou cenu. No koukám 

na to z nadhledu, no, to víte, ţe jo. Kaţdej má tu míru ohebnosti jinou, toho 

hřbetu. Jak říká Cimrman: „Přeskoč, přelez, podlez, ale pak se zase narovnej!“ 

(smích). Některý věci, jsem uţ v takovym věku, ţe… dneska uţ bych věci, co 

jsem dělal neudělal. Některý věci by se měly dělat jinak. Ale pak obráceně, jsem 

v tom věku, tak si řikám, ţe kdyţ něco nemá bejt, tak to řeknu. Buď si myslim, 

ţe něco nemá řek, tak jim to řeknu, a nebo naopak něco, za co bych tenkrát 

bojoval, tak se na to vykašlu. Ţe to nemá cenu. To je případ od případu. Ale 

třeba příklad je, ţe byl pořadatel v České Třebové, pan Presissler, mimochodem 

tatínek slavného dirigenta, velmi si mě váţil, no a on v roce… no a tento pán, 

prostě kalil, pak zkolaboval a v 35 letech je po smrti, no. Velikej talent to byl, 

vystudoval zpěv. No a on si mě hrozně váţil a byl nějakej význačnej koncert na 
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Ţofíně s televizí a tam byly těţký chellový sóla, přijel nějakej tenorista 

z Ameriky, a on si mě přizval, chtěl to mít nejlepší. Tak jsem řek, ţe strašně rád, 

no a tak on mi řek, ať napíšu tatínkovi, aby mě tam zařadil do toho cyklu. Jsem 

se na to vykašlal a před třema lety, kdyţ uţ byl po smrti, tak jsem mu napsal a 

nic. Tak jsem napsal, jako co, jestli mám mu psát ještě jednou, nebo co, a on ţe 

ne, ţe nabídku vede v patrnosti. A zase rok a nic, tak jsem mu napsal, poštou, ne 

ţádným osobním dopisem, a ţe by jsme tam s dcerou rádi hráli. A on 

nereagoval. Tak jsem mu napsal, mail, ţe jsem mu posílal svou nabídku, ţe 

nevím, jestli mám správnou adresu, jestli to dostal. A on mi odepsal, cituji: 

„Váţený pane, nejméně si váţím umělců, kteří se neustále vnucují.“ Tak jsem 

mu napsal, ţe jsem mu psal aţ poté, co mi neodpověděl a ţe se mě jeho 

vyjádření hluboce dotklo a ţe pouze povaţuju za důleţité mu sdělit, ţe jeho 

vyjádření předávám dál Českému hudebnímu fondu. Pak mi ještě napsal, ţe pro 

mě v následující sezóně nebude mít termín, tak jsem mu napsal, ţe pro něj 

nebudu mít termín v následujících sezónách taky. A on mi napsal, ţe ani moje 

odpověď nebyla nejlepší. Tak jsem mu napsal, ţe se mu omlouvám, ale ţe mu 

chci vysvětlit, jak k tomu došlo, ţe jeho syn mě doporučil, ţe jeho syn musel, 

kdyţ poslouchal mojí nahrávku, zastavit v autě, jak byl z ní dojat. A ţe mě 

překvapilo, ţe on upřednostnil jiné lidi v těch 5 letech neţ mne a jestli jsem to 

pochopil špatně, ţe mne odmítl, tak ţe se mu omlouvám. No a on uţ mi 

neodpověděl. To on ale neví, ţe bude ještě další kolo. Další trest. A jakej? Ne, 

ţe mu budu psát, ale pošlu tu kopii mailu starostovi města s prosbou o pomoc, 

aby mi to pomohl mu předat. A kdyţ se neomluví, tak bude další krok. Napíšu 

Českému hudebnímu fondu, ţe nereaguje. A ve finále je letos setkání klubu 

Přátelů hudby, na který bych normálně jel, ale takhle tam dám tomu 

organizačnímu fondu na vědomí, ţe se nehodlám toho účastnit, z důvodu toho, 

ţe se nechci setkat s panem blablabla. Protoţe co tohleto je za drzost?! Tohle je 
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sprosťárna. Má se omluvit, ţe má plno, ale ne mi napsat, ţe si neváţí umělců, co 

se vnucujou. Já jsem se nevnucoval.  

 No, takţe tohleto je můj vývoj, moje okolnosti. Je to důleţitý. No, ale ta 

moje rodina. Táta mě směroval systematicky k muzice no a maminka se o mě 

starala, no, kdyţ jsem byl malý dítě. Vţdyť víte, z jaký jsem rodiny. Maminka 

přeţila koncentrační tábory a tak dále. No, tak to byl zázrak, ţe vůbec přeţila. A 

navíc já jsem byl z dvojčat nedonošenejch, kdy to druhý dvojče umřelo po třech 

nebo dvou dnech. Tak to byl vůbec zázrak, ţe jsem to přeţil. To ale všecko o mě 

víte, tohleto. No a co dál… Pak jsem se po vojně, to byla škola, stipendium, pak 

jsem si hrál s kapelou a studoval tak volně, pak jsem se oţenil, no a… Dcera se 

narodila 1982 no a pak jsem se ţivil populární muzikou. V roce 1986 se narodila 

druhá dcera. Pak stipendium skončilo, tak jsem šel hrát na rok do Maroka. A 

přesně ten den, co se narodila jsem já odjel do Maroka. Tam jsem byl sám, 

rodina byla tady. Pak jsem se vrátil, no kapela se rozpadla, tak jsem byl plnej 

elánu. No tam jsem sloţil svůj největší hit, to najdete na internetu, tam to 

všechno je (smích). Pak jsem se poznal s Miladou Soukupovou a pak byla 

revoluce no a Soukupová šla mistrovat, to bylo svobodný povolání. Tak jsem 

poznal jednu její dvojnici, Šárku Rezkovou, to byla úplně ona, akorát jí bylo 

tenkrát 18….. ( 34 min - 38 min mluví o ţivotě Šárky Rezkové, s kým ţila, koho 

si vzala, kdy se rozvedli, apod.) No a pak byl rok 91, tak mi nabídli místo 

koncertního mistra v Českém rozhlase, tak jsem tam přišel někdy v lednu na 

pohovor, s tím, ţe mě budou pouštět hrát s kapelou, kdyţ budu chtít, tak jsem 

tam nastoupil bez konkurzu. Jeden den ráno onemocněl koncertní klavírista a 

oni nevěděli, co maj dělat, sháněli solistu a za hodinu jsem hrál koncert bez 

přípravy v přímým přenosu v televizi. Pak byla velká kariéra, sice nic netrvá 

věčně, ale trvala 5 let a byla velká, natočil jsem 3 televizní pořady a desky, hrál 

jsem na festivalech a v cizině. Pak se to nějak zamotalo, to nebudu rozpitvávat, 

tak jsem prostě… to byla taková kauza, ale to bych nechtěl zmiňovat, to je 
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jedno. Zkrátka, byl koncert na programu, kterej jsem měl hrát a pak ho měl hrát 

někdo jinej a ani mi to neřekli, tak jsem si to zase nenechal líbit. Tak měli 

ostudu strašnou. Docela pěkný… (40 min – 51min mluví o špatných 

podmínkách na AMU, špatném platu, kdo tam koho upřednostňuje, jaký bere 

plat apod.)  No a tak to jsme se dostali do reality. K osobnímu ţivotu, to se mi 

moc mluvit nechce, no.  

 

Doprovodné otázky: 

Zda – li a pokud ano, jak jste vnímal a vnímáte svoji židovskou identitu? 

Tak… my jsme k tomu nějak zásadně netíhli, maminka to nebrala tak nějak 

jako… Pro mě bylo takový nepochopitelný, to co proţila, vůbec ten holocaust, 

to je prostě zázrak. Dějiny ţidovskýho národa jsou prostě nahoru dolů, ale 

v podstatě nepochopitelný proč??? Ale je to tak prostě, celý staletí. Maminky se 

ptají vţdycky, jak se vyrovnává s antisemitismem, jako jestli u nás v republice je 

a jak to maminka vţdycky odpovídá „A víte o zemi, kde by nebyl?“. Takţe 

tak… No identita, tak já jsem spíš pochopil, ţe člověk tam nějak geneticky patří. 

Ten filozofickej směr je o ničem, to všechno má ty okolnosti, ty rituály maj 

obrovskou logiku, nadčasovou. Já jsem tuhle slyšel taky jedno přirovnání 

skvělý, ţe zatímco indický náboţenství maj posvátnou krávu a tihleti Ţidi, kdyţ 

měli hlad, tak si prostě vzali maso. Ţidovskej národ má sice zákaz jíst vepřový, 

tak ho nejí, ale v případě ohroţení ţivota si ho prostě dá! Protoţe v případě 

ohroţení ţivota to není tak absolutní. A to je to stejný, kdyţ chtěli aby ti lidi 

nesmrděli, tak jim nařídili, aby se vykoupali. A taky kdyţ ţili támhle pod 

sluncem, tak jim nařídili aby nosili čepičku, aby nedostali úpal. Všechno 

racionální způsob. Ţe nemaj jíst maso s mlíkem. Protoţe by se nafoukli, ţe jo. 

To jsou věci, na který oni přišli uţ dávno. Ţe maj mít oddělený kuchyně mléčná 

a masová. Ţe jo, to je přece naprosto logický. Šábes, úţasný. I kdyby se měli 
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zbláznit, tak prostě se nebude pracovat. Aby měli duševní hygienu. Já si myslím, 

ţe kdyby si běţná populace tyhlety věci vyzkoušela, tak by koukala, jak tyhlety 

věci jsou uţitečný. Kdyţ se nad tím člověk zamyslí, tak ten co to vymyslel 

nemoh bejt ţádnej fanatik nebo amatér prostě. Ta podstata těch věcí, ta rozumná 

úvaha, to je naprosto mimořádný. K tomu jsem si došel sám k tomuhle názoru, 

to je jasný. Jsem pochopil, ţe to tak je doopravdy, má to všechno logiku. Akorát 

jsem dodneška nepochopil, co proti nim maj ti lidi. Asi ta závist za úspěšnost… 

V tomhle státě především je úspěch trnem v oku. Takhle to tady bylo 

vychovaný, ţe faleš je rovnostářská. Všichni jakoţe stejně, aby jako náhodou 

nikdo neměl víc. Coţ uţ nikde ve světě není. No a další věc, co tady vidíme, je 

to, ţe ono by se sice něco mohlo, ale byly by s tím nějaký zbytečný starosti, tak 

to radši necháme a nebudeme si ty starosti přidělávat. Takový je tady klima, no.  

 

Byla Vám (a pokud ano, tak jak) židovská identita předchozí generací 

předávána? 

To je otázka, no. To kaţdej cejtí, jak to cejtí. Ale ţe by mi jako něco 

předávala… To jako já nevím, nikdo mě k ničemu nenutil, nebo tak. Svátky 

jsme dodrţovali, ale tak jako trochu, no. Jak to říkal Töppfer: „Moje maminka 

chodí občas do synagogy a občas ke svatý Ludmile. Ludmilu má za rohem. Ono 

to je tomu Bohu asi stejně jedno dokaď se na něj mluví.“ Takţe asi tak (smích).  

 

Předáváte (a pokud ano, tak jak) židovskou identitu v rodině dále? 

Tak to spíš ta další generace předává mě, to je u nás naopak. Já jsem to jenom 

vnímal, ţe tam patřím, ale ţe bych měl pocit, ţe bych jí předával, to ne, to 

naopak. Ona si cestu k tomu našla sama a úplně neuvěřitelně. Taky jí to trvalo 

roky, ale to bylo takový nějaký… jak se k tomu dostala. Já nevím, jestli existuje 
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takzvanej Jerzulaémskej syndrom. Na to jsou i odvětví, který se tím zabývaj. To 

jsou ti, kteří přijedou do Jeruzaléma a maj nějakej způsob víry, a tam to 

prostředí na ně tolik zapůsobí, ţe maj v určitým pocitu vytrţený. A to maj i 

křesťani tam. To dochází k nějakým myšlenkovým pochodům, ţe jsou v tranzu. 

Dcera si k tomu našla cestu sama ale, ona je i pokřtěná normálně. To ale 

všechno zrušila, konvertovala. Ale nikdy jsme si o tom nepovídali, to ona si 

vyřešila sama, vţdyť si vzala i jméno zpátky po babičce. Odevzdala rodnej list a 

vzala si jméno po mojí mamince a kdyţ se vdala, tak její manţel si vzal to její 

jméno taky. My to máme prostě všechno zvláštní (smích). U nás není nic 

normálního. 

 

Zda – li a pokud ano, jakým způsobem Vás ovlivnila předchozí a 

následující generace ve vnímání Vaší židovské identity? 

No u nás je to prostě obráceně. Dcera ovlivnila mě a vlastně i babičku! (smích). 
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6.3.3. Přepis rozhovoru se zástupkyní třetí generace ze dne 30.5.2011: 

 

„Poprosím Vás, abyste mi vyprávěla o historii svojí rodiny“ 

 

A to jako o celý? Nebo asi o tý ţidovský části, co, to bude zajímavější. No tak 

asi je pro mě nejdůleţitější… No, tak jako, mám velkej vztah se svojí babičkou. 

Vlastně tam, kde dneska jsem, tak to je takovej její… ona byla taková 

nejvlivnější osoba. No a tak prostě… já jsem byla vychovávaná tak, ţe 

violoncello hrálo velkou roli, táta je violoncellista, máma taky hrála, oni se 

seznámili v orchestru a máma moje je teda psycholoţka. Táta mě dával spát do 

chellovýho futrálu (smích), hrála jsem na violo s bodcem, no a moje dětství se 

vlastně točilo kolem chella, já jsem samozřejmě nechtěla hrát, ale babička hrála 

velkou roli, protoţe mě hlídala, kdyţ táta byl furt někde po koncertech a máma 

pracovala, protoţe si dodělávala doktorát. S babičkou jsem strávila kaţdý léto a 

v tý době koupili, protoţe můj děda byl z Rokycan, tak tam kousek koupili 

novou chalupu a tam jsem vlastně od dětství celý léto trávili. Já jsem se narodila 

v létě, takţe to bylo… to jsem pořád trávila s babičkou. No a pak babička mi 

vyprávěla vlastně pořád o sobě a to jsem měla hrozně ráda, kdyţ co jako její 

tatínek před válkou a jak chodili někam a tak, to jsem hrozně ráda jako malá 

holka poslouchala furt dokola na usnutí. No a tak jsem hrála na to chello, no a… 

na podzim, na Vysoký svátky… ona vlastně babička nikdy nic, takhle rodina 

nebyla jako nijak ortodoxně náboţenská, babička o sobě tvrdí, ţe vlastně věřící 

je, ale jakoby bez ničeho… ţe prostě to jako je. No a na ty Vysoký svátky jsme 

chodili teda do synagogy, hlavně na Jom kipur, no a to jsem chodila vţdycky 

s ní jako její nejstarší vnučka. Já mám sestru a vlastně ještě teta, tátova sestra, 

má dceru. No a takhle jsem vyrostla. Ale moje máma je z katolický rodiny zase. 

Takţe jsem byla vlastně vychovávaná tak trochu na obě strany. No a tak to byl 
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velkej vliv. Ale jako větší vliv tam hrálo tohle. A pak jako kdyţ to zkrátím, tak 

jsem se pak nechtěla věnovat chellu a chtěla jsem jít na medicínu a tak jsem 

různě mezi tím tápala. Pak jsem začala číst veškerou literaturu o holocaustu, 

prostě mě to všechno zajímalo. U nás se o tom vţdycky jako mluvilo. Babička 

jako jednak i těma svejma obrázkama, který jsme znali a jednak jsme jezdili do 

Terezína a byly furt jako takový různý věci, jako ţe má doma takový věci a tak, 

to jsme věděli, ţe to jsou její obrazy, to vţdycky vyselo někde na stěnách, takţe 

to jsme jako potom vţdycky všechno věděli. A ty její známý jsme vlastně taky 

pořád někde potkávali, já jsem často chodila s babičkou na nějaký obecní akce a 

vůbec jsem neměla ponětí, ţe jsou jako nějaký mladý lidi třeba. Ale prostě znala 

jsem tyhlety babky (smích). No pak jsem teda pořád studovala to chello, to je 

vlastně hlavní věc, co mě provází ţivotem. A s tátou jsem začala hrát pak, jsme 

hráli spolu, kdyţ uţ jsem byla starší a šla jsem nejdřív na hudební gymnázium a 

pak na konzervatoř. No a t bylo v tý době, kdy mi bylo tak 15, 16 a to jsem 

začala číst fakt veškerou… já mám doma knihovnu plnou, fakt jsem asi skoupila 

všechno, vlastně i moje máma se o to docela zajímala, ţe jako někdy s náma i 

šla do tý synagogy a tak. Vţdycky ona si to jako koupila a já jsem si to přečetla. 

No a pak takovej velkej zlom byl… Já jsem se jakoby hned po maturitě vdala, 

coţ bylo velký neštěstí, prostě, pak jsem se rozvedla, já jsem se strašně chtěla 

vdávat, ale… tam prostě babička a všichni hrozně brečeli a táta ani na tu svatbu 

ani nešel. No a samozřejmě manţelství bylo blbý a pak on i můj ex manţel odjel 

někam do Anglie a já jsem šla na AMU a během tý doby jsem se o to víc a víc 

zajímala, no a pak na stáţi ve Francii jsem pořád sledovala, jak by se dalo vyjet 

do Izraele, pořád jsem chtěla jet do Izraele, no a našla jsem si sama na internetu, 

ţe tam je zájezd pro mladý, jako vlastně Ţidy, co maj právo návratu, jako ţe je 

tady ten zájezd a ţe se to jmenuje Taglit a ţe tam můţu jet. Tak jsem měla 

zrovna nějak náhodou 10 dní volno, tak jsem se tam na poslední chvíli přihlásila 

a odjela jsem a myslím ţe to byl jako takovej další velkej zlom, protoţe tam 
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jsem jakoby najednou zjistila, ţe je spoustu mladejch lidí okolo, předtím jsem 

vůbec nevěděla, ţe jich je tolik, nebo spíš jsem znala jenom ty starý a vlastně to 

mě strašně dodalo, ţe nejsem v tom vůbec sama. Protoţe to bylo sloţitý, protoţe 

táta o tom nemluví, ta druhá generace, nebo spíš jakoby takovym hodně citlivým 

způsobem, no a babička ta sice o tom mluví zase jako hodně, s tou jsem měla 

v tu dobu zase takovej úplně uzavřenej vztah, ţe jsem to… no já jsem k ní měla 

vţdycky nejblíţ. Ale říkala jsem jí v podstatě úplně všechno, ona to se mnou 

všechno strašně proţívala. No a na tom zájezdě jsem se zamilovala a to bylo 

hrozně hezký, najednou to byl kluk taky z takový rodiny, jakoţe jeho dědeček… 

a tak se zjistilo pak kdo s kým, z jaký rodiny máme ty prarodiče a jak jsou 

přáteli a teď my jak jsme se seznámili a bylo to najednou jako takovej jinej svět. 

Tak jsem začala chodit do unie ţidovský mládeţe (Česká unie ţidovské 

mládeţe; pozn. autorky), různě všechny ty akce takovýhle, a celkově jsem víc 

začala chodit na tu obec, dřív jsem někam chodila, tak tam byli ty starý lidi a já 

měla pocit, ţe to uţ neexistuje jako nějak dál a najednou jsem viděla tam ty 

mladý lidi. No a pak jsem se rozhodla, ţe v létě pojedu na vlastní pěst do 

Izraele, tak jsem jela s tímhletím přítelem, coţ pak jako zase skončilo (smích), 

no ale já se prostě chtěla osamostatnit, tak jsem prostě… chtěla jsem k tomu být 

blíţ, nějak si to vyřešit, vlastně ani jako v tý době jsem neřešila, coţ pak přišlo, 

ţe mě jako neberou, ţe jsem nějaká Ţidovka. Nebo jako babička, ona to vţdycky 

jako nějak přesně řekne, kdo je jak na kolik procent Ţid. Ale jako já jsem si to 

nějak tenkrát neuvědomila, brala jsem to jako ţe jsem část toho, ale ne ţe 

nejsem halachicky „v pořádku“ (smích). Tak tam jsem jako k tomu tíhla a měla 

jsem tam ty kamarádky, který řešily to samý, protoţe ony byly na tom stejně, ţe 

byly po dědovi nebo po tátovi, takţe pak jsem se rozvedla kdyţ jsem se vrátila a 

tak jsem to začala víc řešit. Tak jsem chodila víc a na všechny ty akce a prostě 

jsem se rozhodla, ţe budu konvertovat. Coţ jsem dlouho dělala, tady v Praze, 

ale ono je to strašně sloţitý, ono to nějak napřed nešlo, prostě asi jako já 
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nevím… Pořád jsme se cítili, ţe nejsme tak jako na 100% braný. A babička to se 

mnou tak jako proţívala, ale pořád říkala, ţe co z toho jako budu mít? Proč to 

potřebuju, vţdyť to vlastně nepotřebuju. Ale zajímavý bylo, ţe čím víc jsem 

k tomu měla potřebu to poznávat, tak potaţmo táta taky. Coţ on teda se vţdycky 

zajímal o ţidovskou hudbu a tak, to on to má v sobě, ale nikdy nějak to nebylo, 

ţe by víc. Měla jsem pocit, ţe jsem mu víc otevřela nějakou tu cestu tam. Tak 

jsem chodila na hebrejštinu pak, tak to se mě pořád ptal, co jak kde je napsaný, 

tak trošku někdy měl takový záchvěvy, ţe by chtěl něco vědět, ale spíš ne, kdyţ 

o tom byla nějaká řeč, tak… Ani do tý synagogy třeba nechtěl jít. To jsme byli 

třeba uţ i oblečený, ţe půjde a pak na poslední chvíli si šel lehnout do postele, 

ţe nikam nejde. Pak jsem si řekla, ţe udělám aliu (emigrace Ţidů z diaspory zpět 

do Palestiny nebo Izraele; pozn. autorky) a ţe se jako chci odstěhovat do Izraele. 

A to byl nejdřív oheň na střeše u táty! Babička ta to se mnou šla teda zařídit, ale 

přeci jenom jsem jim to nikdy neřekla pořádně, oni měli strach, ţe to tady 

všechno opustím. Nebo ţe se mi něco stane. To měl hlavně táta, u něj panuje 

taková úzkost, ţe se nám něco stane, ţe nás někdo rozřeţe do kufru a odešle 

někam do cizí země, nebo ţe nás někdo hned za rohem zapíchne nebo znásilní. 

A pořád sleduje takovýhle katastrofy někde. Moje sestra ta to odnesla podle mě 

asi víc neţ já, protoţe tohle je nenormální takovejhle strach. Furt se někdo musí 

hlásit kde je, nebo tak. To v naší rodině panuje. Já jsem teda pak odjela do 

Izraele, tam jsem se řádně vystěhovala, ale nikdy jsem to nebrala tak, ţe jsem 

jakoby tam, měla jsem pořád takový soucítění, ţe tam jsem se cítila vlastně fakt 

doma, to začalo uţ na tom Taglitu a pak vlastně ti přátelé. A tam jsem šla 

studovat, tam jsem dokončila tu konverzi. No a našla jsem si tam mýho 

nynějšího manţela, to bylo všechno takový do sebe zapadávající. A všechno to 

vyvrcholilo teď tou svatbou a babička to vlastně celou dobu hrozně proţívala. 

Ţe uţ říkala, ţe se nechce doţít ničeho, jenom tý mojí svatby. A my jsme si 

vzali její příjmení za svobodna dokonce potom oba dva, po tom jejím tatínkovi, 
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kterej zahynul, takţe to jméno pokračuje. Takţe to je tak ve zkratce. Ona to se 

mnou prostě všechno hrozně proţívá. Ona mi teď říká, ţe budu já učit jí. Ţe to 

jako na jednu stranu nechtěla, se bála, abych nebyla blázen a tak, takový jsou 

někdy lidi, jako náboţensky. Ale fakt to není jako aţ tak náboţensky a ona je 

ráda, ţe jako něco bude pokračovat. Nejenom tím jménem, ale ţe je zajímavý, 

jak je to vlastně jakoby silný, ţe přes toho tátu se to přeneslo a i mámin vliv byl 

fakt silnej, protoţe máma je z 10 dětí, velká katolická rodina a tohle nevím, 

nechápu to, ţe to bylo tak silný, ţe jsem i přes všechn se takhle naklonila. A 

baví mě ţidovská hudba, hrajeme to teď i s tátou. A můj manţel dělá 

religionistiku, no takţe, ten se tím taky zajímá. On mívá přednášku a my tam 

hrajeme někdy v synagogách. 

 

 

Doprovodné otázky: 

Zda – li a pokud ano, jak jste vnímala a vnímáte svoji židovskou identitu? 

Vnímám ji myslím ţe hodně, silně. Zpočátku to bylo vlastně nějaký podvědomí 

a to jsem pak zjistila, ţe to není tak správný, jak si to myslím, tak kvůli tomu 

jsem udělala tu konverzi, abych to jako měla. Takţe si myslím, ţe mám velmi 

silnou ţidovskou identitu.  

 

Byla Vám (a pokud ano, tak jak) židovská identita předchozí generací 

předávána? 

Babička určitě. Hodně to šlo přes holocaust, asi i z tý tátovy strany, ale to byla 

spíš ale taková úzkost asi. Nemůţu říct, ţe přes hudbu s tím tátou. Já to 

nedokáţu popsat, jak to přes toho tátu šlo, ale táta má prostě s babičkou strašně 
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úzkej vztah, takţe je to spojený, já to chápu jako spojený, ţe to co jde přes tátu, 

tak jde potaţmo uţ od babičky. A babička i ten holocaust, ţe nás jako takhle 

brala vlastně odmalička i na tu obec a vůbec na ty kulturní věci. No a táta, i kdyţ 

se k tomu jako nějak nehlásí, tak i on mi to nějak předal. Ale to je takovej můj 

pocit, takhle to cejtím já. Já to cejtím i u těch ostatních. Ţe to je jiný, kdyţ je to 

matka nebo táta. Jako ţe i ta druhá generace vůbec, co jsem se teda bavila 

s nějakýma vrstevníkama, tak je to dost podobný. Ţe ten táta jako vůbec nechce 

s tím nic mít a nic jakoby nedělá a ta třetí generace se k tomu vţdycky vrací, ale 

stejně bere tam toho tátu jako důleţitýho. Ale nedokáţu to popsat. 

 

Předáváte (a pokud ano, tak jak) židovskou identitu v rodině dále? 

Já si myslím, ţe asi jo. Jestli budu mít nějaký děti, tak určitě to budu nějakým 

způsobem předávat dál. A dost se pohybuju v těch kruzích a ţiju takovým 

ţidovským ţivotem. Můj manţel není takovej jako ţe náboţenskej blázen, ale 

náboţensky zaloţenej je, takţe to v tom trochu hraje roli. Takţe jsme začali 

dělat to, ţe na šabat zveme lidi domu a jsou to i ty lidi z tý unie, takţe takový 

kulturní akce a hodně tím ţijeme. Jezdíme do Izraele a tak celkově. I tou hudbou 

to dělám, i tomu tátovi se to takhle potaţmo vrací přeze mě. A i tý babičce 

vlastně trochu, protoţe ta šla radši na nějaký setkání s babkama… Jako ona dělá 

hodně pro ty školy ţe jo a všechny ty obrázky… ale potaţmo se o tom chce 

bavit, zajímá jí to, víc je to otevřený, kdyţ i já se o to takhle hodně zajímám. Já 

jsem vţdycky kaţdej pátek chodila k babičcce, byla jsem s ní sama. A táta dřív 

jako ani tolik ne, protoţe měl svý práce dost, ale teď kdyţ jsem já byla v Izraeli 

a osamostatnila se v pravým slova smyslu, tak ten táta je ten, co tam teď za ní 

chodí ten kaţdej pátek, spí tam, chodí tam na jídlo. A myslím si, ţe si dost 

povídaj. A pak mi i babička říká někdy, ţe se na to ptal a tak. Ţe k tomu má 
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najednou menší bariéru se na to ptát, je to pro něj otevřenější téma najednou. Uţ 

to není nic, z čeho by měl trauma. 

 

Zda – li a pokud ano, jakým způsobem Vás ovlivnila předchozí a 

následující generace ve vnímání Vaší židovské identity? 

Ta babička, hlavně, to jo. Babička to nikdy nevedla náboţensky, je zajímavý, ţe 

přes tu ţidovskou identitu, kterou cejtí, tak se dostane i k tomu náboţenství. Ale 

není to jako ţe bych byla fanatik, to ne, ale můţu říct, ţe jsem věřící člověk. Je 

to pro mě důleţitý, i ty tradice, který byly válkou přerušený. A ta babička… já 

nevím, v čem to přesně je. Asi jak mluvila o holocaustu, ale určitě to nebylo nic 

náboţenskýho. U toho táty si myslím, ţe je taky hodně věřící člověk. On 

vţdycky říká, ţe to není náhoda, ţe jsme tady, ţe to nemohlo jen tak vzniknout. 

Ale co přímo mi přenesli, to nevím, jak říct. Ale je to strašně zajímavý. 
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6.4. Schéma informovaného souhlasu pro narátory 

 

Informovaný souhlas 

Dne ………………….. jsem poskytl/a rozhovor Lence Heroldové  rámci 

výzkumného projektu bakalářské práce na téma „Ţidovské rodiny 

v rozhovorech“. Jmenovaná působí jako studentka Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze.  

 

Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumného projektu a pro účely na ně 

navazující výzkumné činnosti výše jmenované řešitelky smí být tyto rozhovory 

zpracovány *: 

 

- Jen s mým jménem a kontaktem na mojí osobu 

- Jen v anonymizované podobě bez souvislostí s mým jménem a kontaktem 

na moji osobu 

 

V případě, ţe úryvky z těchto rozhovorů budou součástí publikací nebo 

veřejných prezentací výsledků výzkumu * : 

 

- Souhlasím s tím, aby byly uváděny v souvislosti s mým jménem 

- Souhlasím s tím, aby byly uváděny v souvislosti s mám jménem, ale chci 

takový text předem autorizovat 
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- Smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a 

v souvislosti s mojí osobou 

Aţ skončí výzkumný projekt „Ţidovské rodiny v rozhovorech“, tyto rozhovory 

* : 

 

- Smí být archivovány a tím zprostředkovány pro účely jiných výzkumů a 

dalších badatelů v plném rozsahu, včetně kontaktu na mojí osobu tak, aby 

mě další výzkumníci mohli v případě potřeby znovu oslovit, úryvky 

uvedené v publikovaných výstupech takových výzkumů budou 

anonymizovány 

- Smí být archivovány a tím zprostředkovány pro účely jiných výzkumů a 

dalších badatelů, ale pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mám 

jménem a mojí osobou 

- Smí být dále zpracovávány jen výzkumníkem jmenovaným v tomto 

souhlasu 

 

Na základě tohoto souhlasu smí být mé jméno, adresa a osobní údaje obsaţené 

v těchto rozhovorech zpracovány nejdéle 30 let. Pokud k tomu byl dán souhlas, 

smí být poté vyuţívány podle zákona č. 97/1974 Sb. o archivaci. V opačném 

případě musí být rozhovor anonymizován. 

Jméno: 

Podpis: 

 

*vyberte jednu z uvedených moţností  


