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ÚVODNÍK

Maskil vítá čtenáře v novém občan-
ském roce a v trochu nové grafické 
úpravě spojené se změnou 

grafického studia. V tomto zimním čísle se 
můžete seznámit s osudy bratislavského 
židovského hřbitova, zavzpomínat na 
Elizeera ben Jehudu, dozvědět se více 
o aktivitách KKL, což nás plynule přivede 
k textu o nadcházejícím svátku Tu bi-
-švat. Kdo by se během zimy nudil, může 
vyrazit na tři zajímavé výstavy do Vídně. 
S Vídní je spojena také Marie Terezie, 
možná jste viděli nový televizní dvoudílný 
film o životě této panovnice. V Maskilu 
se dočtete, co se do filmu nevešlo. Jako 
vždy naleznete Jews News, hebrejštinu, 
kulturní nabídku, opět jidiš stránku a pís-
ničku na závěr.

Samostatný článek na toto téma 
nemáme, ale připomínáme, že 27. ledna 
1945 byl osvobozen koncentrační tábor 
Osvětim-Birkenau sovětskou armádou. 
Těsně před tím bylo vyhnáno více než 
56 000 vězňů na pochody smrti západním 
směrem. Osvětimská krematoria byla 
zničena 20. a 26. ledna. V táboře se osvobo-
zení dočkalo okolo 7000 především židov-
ských vězňů včetně dětí i několika dvojčat 
a dětí narozených v táboře. Spisovatel 
Karel Poláček se tohoto osvobození nedo-
čkal a v pátek 19. ledna byla odhalena jeho 
pamětní deska v pražské Ruské ulici 118.

V den uzávěrky to ještě nevíme, ale 
doufejme, že optimistickou lednovou 
událostí bude volba nového prezidenta 
republiky. A možná bude sníh.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

ŽIDOVSKÝ ROK

Tubišvatový déšť  
je dražší než Šalomounova 
zlatá koruna
V úterý 30. ledna večer 
začíná a ve středu 31. ledna 
večer končí 15. den měsíce 
švatu neboli ט"ו בשבט, který 
nazýváme Novým rokem 
stromů – ראש השנה לאילנות.

Původ tohoto svátku vychází z Mišny, traktát 
Roš hašana 1:1, kde se uvádí, že máme čtyři 
Nové roky a jedním z nich je právě Nový rok 
stromů. Zde se vede též spor mezi Šamajo-
vými a Hilelovými žáky o to, kdy se má tento 
Nový rok stromů slavit. Zda prvního švatu, 
jak tvrdí Šamajovi žáci, nebo patnáctého 

švatu, jak uvádějí žáci Hilelovi. Halacha se 
nakonec ustanovila podle Hilelovy školy. 
Z tohoto sporu vidíme, že ještě počátkem 
1. století o. l. nebylo stanoveno závazné 
datum pro oslavu Nového roku stromů. Proč 
právě 15. švatu? Komentář říká, že k tomuto 
dni napadlo v zemi Izraele nejvíce dešťů a na 
stromech se objevují pupeny. Po 15. švatu 
a dále se intenzita dešťů snižuje, až v letních 
měsících téměř zcela ustává.

Můžeme říci, že ט״ו בשבט je dnem, kdy po 
zimním spánku navrací Hospodin stromům 
a celé přírodě nový život. Nový rok stromů je 
též oslavou krásy a plodnosti zaslíbené země.

Jak slavili Nový rok stromů naši předci 
v dobách Mišny a Talmudu, nevíme. Je velmi 



švat 5778 • leden–únor 2018 3

Leden–únor 2018
Náboženské akce – bohoslužby
rodinná bohosLuŽba
Kabalat Šabat pro děti i dospělé 
V pátek 26. ledna v 18:30 v Bejt Simcha. 
Zkrácená bohoslužba s následným programem 
a pohoštěním.

Tu bi-švat
V úterý 30. ledna v 18:00 oslavíme svátek Tu 
bi-švat společně s členy ŽO Děčín v děčínské 
synagoze (Žižkova 4, Děčín).

rodinná bohosLuŽba  
Kabalat Šabat pro děti i dospělé
V pátek 23. února v 18:30 v Bejt Simcha 
Zkrácená bohoslužba s následným programem 
a pohoštěním.

Purim
Ve středu 28. února proběhne v Bejt Simcha 
Purimová oslava: od 18 hod. kantilace Megilat 
Ester a poté purimové veselí. Masky vítány! 

Kabalat Šabat každý pátek od 18:30

Vzdělávací akce – kurzy
Ivrit – hodiny hebrejštiny pro začátečníky 
každé úterý od 18:00
pro pokročilé každý čtvrtek od 18:00, pro 
středně pokročilé od 19:30

Úvod do judaismu každé úterý od 19:45

Autorské čtení Rut Sidonové
Ve středu 21. února proběhne od 18:30 v Bejt 
Simcha autorské čtení Rut Sidonové s hudeb-
ním doprovodem Josefa Gušlbauera. 

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
kontakt: www.bejtsimcha.cz/kontakt.html
web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, www.maskil.cz/kontakt.html  
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, vari-
abilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

pravděpodobné, že podobně jako dnes my, 
pronášeli požehnání a jedli plody, jimiž se 
pyšní země Izraele. Je to tzv. „sedm druhů 
plodin“, o nichž se zmiňuje Deuteronomium 
8‚8. Za působení kabalisty rabiho Jicchaka 
Lurii Aškenaziho (1534–1572) v hornogalilej-
ském městě Safedu – Cfatu byl dán základ 
oslavě svátku ve formě tzv. sederu Tu bi-švat. 
Podobně jako během pesachového sederu 
se postupně pijí čtyři poháry vína, z nichž 
každý symbolizuje určité roční období. 
Podobně jako o Pesachu, kdy předčítáme 
pesachovou hagadu, při Tu bi-švat čteme 
knihu s názvem – חמדת ימים Radost dní, 
v níž jsou shromážděny výňatky z Písma 
a midrašů blahořečící plodnost a krásu země 
Izraele. Tuto knihu vydal poprvé roku 1731 
v Izmiru rabín Izrael Jakob Algazi. (Podrob-
něji o sederu Tu bi-švat jsem psal v Maskilu 
č. 5, švat 5775, t.j. leden/únor 2015).

V Tóře se mnohokrát opakují slova ozna-
čující naši vlast jako „zemi oplývající mlékem 
a medem“ – ארץ זבת חלב ודבש (Ex 3‚8.17; 13‚5; 
33‚3; Lv 20‚24; Nu 13‚27; 14‚8; 16‚14; Dt 6‚3; 11‚9; 
26‚9.15; 27‚3; 31‚20; 32‚14). Všichni víme, že 
těmito slovy Tóra vyjadřuje chválu sladkosti 
a žírnosti země Izraele.

Talmud, traktát Ktuvot 111b, nám na pří-
běhu Ramiho bar Jechezkela, babylónského 
amory ze 3. stol. o. l., ukazuje, jak učenec 
objasnil slova Tóry „země mlékem a medem 
oplývající“: Rami bar Jechezkel se jednou 
dostal do Benej Braku. Viděl tam kozy, jak 
se pásly pod fíkovníky. Z fíků odkapával 
med a mléko odkapávalo z vemen koz. Na 
zemi se med a mléko mísily spolu. Rami bar 
Jechezkel řekl: „To je země mlékem a medem 
oplývající.“

Druhou část věnujme Davidovu synu, 
králi Šalomounovi a tubišvatovému dešti.

Autorství Knihy Žalmů je tradičně při-
pisováno izraelskému králi Davidovi, otci 
moudrého Šalomouna, jenž se stal Davido-
vým nástupcem na izraelském trůnu.

V Žalmu 119‚99 se praví: „Jsem prozíravější 
než všichni moji učitelé“ …י ְלִתּ ַדי ִהְשַׂכּ ל ְמַלְמּ  ִמָכּ
Avšak tato slova lze vyložit i opačně: „Ode 
všech, kteří mě poučovali, nabyl jsem vědění.“ 
V tomto smyslu se s nimi setkáme v Pirkej 
Avot IV:1: Ben Zoma řekl: Kdo je moudrý? – 
Ten, kdo se učí od každého člověka, neboť je 
řečeno: „Ode všech, kteří mě poučovali, nabyl 
jsem vědění.“ Jistě se tedy Davidův syn Šalo-
moun učil od svého otce všemu rozumnému 
a jako moudrý muž byl ochoten se učit i od 
druhých, byť neurozených lidí.

Zde je příběh, který se stal na Tu bi-švat, 
kdy vydatně pršelo. Král Šalomoun seděl ve 
svém paláci a díval se do zrcadla na sebe a na 
svou zlatou korunu zdobenou drahokamy 
a brilianty. Král si v duchu říkal: „Jakou 
mám nádhernou korunu! Je to nejkrásnější 
koruna na světě. Jakou má asi cenu?“ Král si 
zavolal všechny své ministry a zeptal se jich: 
„Moji milí ministři, řekněte mi, jakou má 
cenu má koruna?“ Ministři mu odvětili: „To 
je velmi vzácná koruna, má cenu mnoha sta-
tisíců.“ „Ano“, řekl král, „ale kolika statisíců?“ 
Poté nechal král zavolat do svého paláce 

všechny učence své země a dal jim stejnou 
otázku – jakou cenu má jeho koruna. Učenci 
zkoumali svými pohledy vzácnou Šalomou-
novu korunu a pak mu odvětili: „Mnoho, 
tato koruna má cenu mnoha milionů.“ Krále 
však odpověď učenců neuspokojila. Řekl jim: 
„Ano, já vím, ale řekněte mi přesně, kolik 
milionů!“

Král si nakonec nechal zavolat před palác 
všechen lid – muže, ženy, starce a děti. Z palá-
cového ochozu ukázal všem svou nádhernou 
korunu a řekl lidu: „Podívejte se na mou 
drahocennou korunu. Je vyrobena ze zlata 
a ozdobena drahokamy a brilianty! Jakou 
má podle vás cenu?“ Všichni odpověděli: 
„Koruna jistě stojí mnoho set milionů!“

Náhle však povstal jeden chudý bosý 
pastýř oblečený do starého roztrhaného 
oděvu. Uklonil se králi a řekl: „Ano, tvá 
koruna je velmi vzácná, jistě stojí miliony 
nebo stamiliony, ale déšť, který nyní padá, je 
dražší.“ Pastýřova slova krále velmi rozladila. 
„Co?! Chceš snad říci, že déšť je vzácnější než 
má koruna?! Vždyť má koruna je vyrobena ze 
zlata a ozdobena drahokamy!“ Pastýř se opět 
králi uklonil a pravil: „Ano, bez koruny se 
však dá žít, ale bez deště nikoliv. Déšť, který 
padá na Tu bi-švat, je deštěm ve správný čas – 
ִעּתֹו ם ּבְ ׁשֶ  Takový déšť zavlažuje pole .הּוא ּגֶ
a stromy. Když neprší ve správný čas, nebude 
pšenice a nebude tudíž ani chléb. Bez deště 
ve správný čas nepokvetou stromy a nebude 
ovoce. Déšť, který padá na Tu bi-švat, na Nový 
rok stromů, je nejcennější, nic cennějšího 
nad něj není!“ 

Král vyslechl pastýřova slova, po chvíli 
sklonil hlavu a pronesl: „Máš pravdu.“ Sou-
časně s hlavou sklonil král i svou nádhernou 
korunu a jakoby i koruna řekla: „Ano, máš 
pravdu, déšť o Tu bi-švat je mnohem dražší 
než já.“

Tradicí na Tu bi-švat je například požívání 
15 druhů ovoce, mezi nimiž by neměl chybět 
alespoň jeden z druhů, kterými se pyšní 
země Izraele. Jsou to datle, fíky, granátová 
jablka, olivy nebo vinná réva zmiňované 
v Deuteronomiu 8‚8.

Kromě toho bychom o tomto svátku měli 
sníst alespoň jeden druh ovoce, který budem 
jíst poprvé v tomto židovském roce. To proto, 
abychom mohli pronést požehnání pro 
významné dny šehechejanu – שהחינו.

Závěrem si připomeňme požehnání, které 
pronášíme před požitím ovoce:

ִרי ָהֵעץ. ה ה׳ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, 

Králi světa, stvořiteli plodů stromů.
ָמנּו ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה‘ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשׁ רּוְך ַאָתּ     ָבּ

ה. ַמן ַהּזֶ ְוִהִגיָענּו ַלּזְ
Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, 

Králi světa, jenž jsi nám dopřál dožít se, 
dočkat se a dosáhnout tohoto času. 

Všem čtenářům Maskilu přeji hezké a tra-
diční prožití Nového roku stromů.

RABÍN DANIEL MAYER

PROGRAM BEJT SIMCHA



4  maskil המשכיל

IZRAEL

Anketa
Co si myslíte o prohlášení prezidenta 
Trumpa, v němž na začátku prosince 
oficiálně uznal Jeruzalém hlavním 
městem státu Izrael? Souhlasili byste 
s přesunem české ambasády z Tel Avivu 
do Jeruzaléma?

Obvyklá anketa nám tentokrát zaplnila 
i izraelskou rubriku. Samozřejmě se stále 
dějí další aktuální události, ale přece jen 
otázka Jeruzaléma je klíčová. Co si o tom 
myslíte vy, čtenáři?

Jiří Schneider 
(bývalý náměstek MZV a velvyslanec ČR 
v Izraeli)

Prohlášení amerického prezidenta mělo 
zejména symbolický význam, ve skutečnosti 
ani USA zatím velvyslanectví do Jeruzaléma 
nepřesouvá, přestože – na rozdíl od mnoha 
dalších zemí včetně naší – mají již ke stavbě 
vhodný pozemek. Na přesun velvyslanectví 
jsme se teoreticky připravovali v době 
mého působení jako českého velvyslance 
v polovině 90. let, kdy panovala optimistická 
očekávání, že mírový proces povede k dohodě 
i o tak citlivé otázce, jako je statut Jeru-
zaléma. Dnes je výhled na dohodu mizivý 
a dochází jen k jednostranným krokům. Ten 
americký k nim patří. Postoj české diploma-
cie, která „prakticky uznává Jeruzalém za 
hlavní město Izraele v hranicích demarkační 
linie z roku 1967“ a o přesunu velvyslanectví 
chce uvažovat „až na základě výsledků 
jednání s klíčovými partnery v regionu a ve 
světě“ považuji za rozumný. Ve vztazích 
s Izraelem jsou důležitější oblasti a pokud 
jde o symbolická gesta, naší váze i stylu 
více odpovídá nedávno otevřená Reinišova 
dřevěná rozhledna.

Tom Kučera (rabín kongregace Beth Shalom 
v Mnichově a Bejt Simcha)

Jeruzalém se konečně dočkal uznání, 
které mu patří. Z toho mám radost. Méně 
pak z okolností, za kterých k tomu došlo, 

a z důsledků, které to přineslo. Okolnosti? 
Krátká doba mezi oznámením a vyhlášením. 
Delší doba mohla rozšířit prostor pro vyjed-
návání. Důsledky? Zvýšení antisemitských 
útoků a větší pocit nejistoty. Je však třeba 
zdůraznit, že americké prohlášení nevylu-
čuje východní Jeruzalém jako hlavní město 
Palestiny, tedy řešení dvou států. Promarní 
druhá strana znovu (jako naposledy 2007) 
tuto možnost?

Pokud by přesun české ambasády minis-
terstvo zahraničí rozhodlo, souhlasil bych.

Šlomo Kafka (vede kroužky elektroniky 
v Jeruzalémě a okolí)

Přesto, že prezident Donald Trump působí 
na mnoho lidí jak barbar, jeho dosavadní 
úspěchy dávají tušit, že je v mnoha situacích 
prostě geniální a přes veškerou kritiku 
mnohokrát prokázal, že většinou ví, co dělá. 
Trvat na tom, že Jeruzalém není hlavním 
městem Izraele,  znamená popírat veškerou 
relevantní historii za posledních asi 4000 
let. Skutečnou otázkou není, proč Trump 
uznal, že Jeruzalém je hlavní město Izraele, 
ale proč ostatní politici ještě neudělali totéž. 
Jeruzalém je hlavní město Izraele, a to 
tvrzení je natolik triviální, že proti němu 
lze sotva vznést nějaké skutečné racionální 
argumenty. A skutečně, když si dopodrobna 
vyslechnete současná diplomatická stano-
viska EU na Blízkém východě, vytane vám 
na mysli loď bláznů. Nicméně, na této lodi 
bláznů, která si říká Evropská unie, se nezá-
visle na své vůli nachází i Česká republika, 
a tím pádem, pokud jde o přesun ambasády 
do Jeruzaléma, nezbývá než zvažovat zisky 
a ztráty takového kroku.

A je potřeba si uvědomit, že třeba 
německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel 
je všeobecně známý hlupák a zabedněnec, 
který bez jakéhokoli ohledu na fakta 
považuje Izrael za rasistický stát. Francouzi 
se zase nedávno rozhodli zřídit speciální 
daňové oddělení pro francouzské Židy. 

Toto jsou hráči v evropské aréně, s nimiž 
diplomacie ČR musí počítat. I přesto ale 
zkušenosti československé a později české 
diplomacie ukazují, že čím nezávislejší 
kdy diplomacie vůči Izraeli byla, tím lépe 
to nakonec dopadlo. Z tohoto hlediska se 
jeví přesun ambasády do Jeruzaléma jako 
správný krok. Součástí problému je i to, že 
občané téměř vůbec nevědí, kdo a jak řídí 
diplomacii EU. Pokud by situace v EU tlačila 
ČR do kompromisu a diplomatická cena za 
přesun ambasády by byla příliš vysoká, měla 
by se česká diplomacie alespoň postarat o to, 
aby šlo o plodný kompromis, který přiblíží 
diplomacii EU realitě. Současným oficiálním 
postojem EU je předání Golanských výšin 
Baššáru Asadovi. Nelze to nijak ospravedlnit.

Leo Pavlát

Toto prohlášení konstatuje faktický stav, 
aniž by uzavíralo cestu dalšímu jednání mezi 
Izraelem a Palestinskou autonomií. (Viz 
citace z uvedeného prohlášení: „We are not 
taking a position on any final status issues, 
including the specific boundaries of the 
Israeli sovereignty in Jerusalem, or the reso-
lution of contested borders. Those questions 
are up to the parties involved.“)

S ohledem na výše uvedené bych s přesu-
nem české ambasády souhlasil.

Jakub Kuthan (student gymnázia Or Chadaš 
a šéfredaktor Jews News)

 Oprávněnost použití kovbojské diplomacie 
prezidenta Donalda Trumpa v natolik 
křehkých vztazích izraelsko-palestinského 
sporu o Jeruzalém je pro některé liberálněji 
smýšlející jedince sporná. Stejně tak je ale 
sporná i oprávněnost našeho vměšování do 
interních záležitostí od nás vzdálených regi-
onů (nejen geograficky, ale i mentálně).

Donald Trump svým prohlášením zbořil 
pečlivě rozpletenou síť dohod, debat a diplo-
matických příslibů, které podle něj uvízly na 
mrtvém bodě. Otázka je, jestli se odváží něco 
jiného vytvořit.
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KKL – JNF
S blížícím se svátkem Tu bi-
švat jsme si spolu s Michalem 
Pacovským, předsedou 
české pobočky KKL, povídali 
o historii Masarykova lesa 
i o fungování KKL.

Co znamená zkratka KKL a jaká je historie 
této organizace?
Keren Kayemeth Leisrael – Židovský národní 
fond (KKL – JNF) byl založen v r. 1901, jako 
druhá nejstarší sionistická organizace. Jejím 
původním posláním bylo po materiální 
stránce realizovat dohody s Osmanskou říší. 
Od počátku je KKL – JNF nevládní, nepoli-
tický a nenáboženský mezinárodní fond. 
Po svém založení shromažďoval finanční 
prostředky, za které kupoval půdu od sultána 
a dalších majitelů. Na takto získané půdě pak 
začali hospodařit židovští osadníci, kteří zde 
žili, i noví, kteří do oblasti přicházeli.

Po rozpadu Osmanské říše tyto aktivity 
pokračovaly. V roce 1947 pak půda zakoupená 
KKL tvořila základ pro rezoluci o vzniku 
židovského a izraelského státu. Kdyby KKL 
nenakupoval půdu už dlouho před tím, Izrael 
by možná ani nevznikl, neměl by z čeho 
a kde.

Půdy koupil KKL skutečně hodně. 
Vybudovalo se na ní přes 2000 zemědělských 
usedlostí.

Už v roce 1928 se začali věnovat také zales-
ňování. První lesy byly Balfourův a Mišmar 
ha-Emek.

Jak pak fungoval KKL po vzniku státu Izrael 
a jak funguje v diaspoře?
Po vzniku státu Izrael se KKL – JNF stal 
největším vlastníkem půdy, ale už další 
nekupuje.

Věnuje se dál zalesňování země a rekul-
tivaci pouští, ale také péči o vodní zdroje 
a životní prostředí. Vybudoval také na 200 
vodních nádrží a čistíren vod, postavil 
desítky tisíc kilometrů cest a silnic.

Podporuje také několik vědeckový-
zkumných zemědělských středisek, fakultu 
lesního hospodářství a ekologie a pořádá 
kurzy přípravy techniků lesního hospodář-
ství. Díky tomu se v Izraeli pouště zmenšují 
a ne naopak, jak je tomu všude na Blízkém 
Východě. Výbory má KKL – JNF ve 22 zemích 
světa a brigádníci, dobrovolníci z celého 
světa se zapojují do všech ekologických 
aktivit.

Kdy začal KKL fungovat v Čechách?
V podstatě hned po vzniku Československa. 
Také se zde konal jeden z prvních kongresů 
KKL. A významnou událostí byla samo-
zřejmě návštěva T. G. Masaryka v Palestině 

v toce 1927. Z iniciativy Československého 
výboru KKL – JNF byly v roce 1930 sebrány 
v Československu prostředky na založení 
Masarykova lesa, jako dar prezidentovi 
k jeho 80. narozeninám. Ze sbírky, která měla 
celonárodní charakter, byla zakoupena půda 
a sazenice. Palestinští Židé pak vysadili na 
třináct tisíc stromů nedaleko kibucu Sarid, 
poblíž Nahalal, kde Masaryk také pobýval. 
Slavnostního odhalení Masarykova lesa 
se zúčastnili představitelé britské správy 
a židovské komunity a československý gene-
rální konzul.

Ale Český les je relativně novou myšlenkou?
Po druhé světové válce KKL neobnovilo 
v Československu aktivity a museli jsme 
čekat až na začátek 90. let. V roce 2005 se 
začal sázet Český les v Negevské poušti 
poblíž Beerševy. Ale ten nápad na Český les 
vznikl téměř hned po vzniku státu Izrael. 
Své stromy tam zasadili skoro všichni naši 
politici a významné osobnosti. To hodně 
pomohlo propagaci celé myšlenky.

Jak probíhá spolupráce s jinými církvemi?
Velmi dobře. Výsadba Českého lesa není jen 
záležitostí židovské komunit. Podílejí se na 
ni i katolická a pravoslavná církev, pořádají 
své sbírky. Pomáhají podnikatelé, zastupitelé 
i jednotlivci různého vyznání. Uskutečňují 
se také ekumenické zájezdy do Izraele. Jejich 
účastníci poznávají zemi z pohledu všech 

hlavních náboženství. Kromě toho také mají 
možnost poznat výsledky práce KKL – JNF 
a dokonce sami sázejí stromy. Sami také vidí, 
že nedostatek vody je společným nepřítelem, 
který hrozí všem národům na Středním 
východě.

Velké požáry nedávno zničily mnoho hek-
tarů izraelských lesů. Český ne?
Český les naštěstí nebyl požáry zasažen. Nic-
méně v prosinci 2016 bylo postiženo mnoho 
lesů KKL a hasiče KKL požáry připravily 
o mnoho materiálu. Jsme pyšní na to, že 
Česká republika věnovala KKL zcela nový 
hasičský vůz, který jsme slavnostně předali 
za účasti ministrů Chovance a Marksové 
v srpnu loňského roku.

Jaké jsou další projekty KKL?
V letošním roce bychom rádi odstartovali 
nový projekt, a to obnovu Masarykova lesa, 
který po téměř devadesáti letech volá po 
revitalizaci. Chceme vyčistit oblast lesa, 
opravit cesty a vytvořit vstupní areál. Také 
plánujeme zřídit informační systém s připo-
mínkou historie Masarykova lesa.

Uvítáme každou finanční pomoc. Je to 
také vhodná příležitost pro prezentaci firem. 
Věříme, že obnova lesa se stane prestižní 
záležitostí všech židovských obcí a spolků.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ

Ilustrační foto Rob Bye. Ein Gedi, Israel
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VÝSTAVA

V lednu do Vídně
Z Prahy do Vídně je to coby kamenem 
dohodil, zejména vlakem s jídelním 
vozem a nyní s poměrně levnými 
jízdenkami. Vídeňské židovské muzeum 
sídlí na Dorotheergasse 11, v blízkosti 
Stephansplatzu, a stojí za návštěvu. 
V lednu začínají tří zajímavé výstavy, na 
které čtenáře Maskilu zve naše vídeňská 
dopisovatelka Jana Tchabana-Löwbeer. 

1   Izrael před Izraelem – Fotografie 
Zeeva Alexandrowicze (1932–1936)

Zeev Alexandrowicz byl sionista a vášnivý 
fotograf. Narodil se v roce 1905 v Krakově 
v rodině majitele papírny. V letech 1932–1935 
navštívil třikrát Palestinu. Fascinoval ho Tel 
Aviv, město založené v roku 1909 s moderní 
bílou architekturou. Nadchnul se myšlenkou 
sionismu, fotografoval jednoduché motivy 
evropských migrantů, ale i Arabů, zaoceán-
ské lodě a výstavbu Tel Avivu. V roku 1936 se 
Alexandrowicz oženil se sefardskou Židov-
kou a přestěhoval se natrvalo do Tel Avivu, 
kde se už fotografování nevěnoval. Mnoho let 
po jeho smrti byl objevený kufr s asi 15 000 
negativy. Vídeňské židovské muzeum před-
stavuje na výstavě průřez Alexandrowiczo-
vou tvorbou.

Fotografovat začínal jako mladý, jeho 
teta Roza vlastnila obchod s uměleckými 
potřebami a roku 1910 darovala Alexan-
drowiczovi první fotoaparát, který využil 
na svých studijních cestách po Polsku a po 
Vídni. V roce 1932 přijel Alexandrowicz do 
Palestiny a navštívil Jerusalem, Haifu a Tel 
Aviv a dokumentoval život v Kibbutzu Beit 
Zera a Kvutzat Schiller a město Hadera. 
Fotografické motivy a autor jsou úzce spjaté, 
fotografův talent představuje symbiózu 
autora s okolím, střídání námětů dopředu 
připravených s nápady, které vznikly zcela 
spontánně a pracují především se světlem. 
Fotografie jsou také dokumentem míst, která  
dnes existují v jiné podobě.

Výstava trvá do 1. 4. 2018

2  Helena Rubinstein – 
Vynálezkyně krásy

Helena Rubinstein (1870–1965) je průkopnice 
ženského byznysu. Jako šestnáctiletá opouští 
maloměstské poměry židovské ortodoxní 
rodiny v Krakově nejdřív směrem do Vídně, 
následně do Austrálie, kde vybudovala 
bez jakékoliv pomoci světové kosmetické 
impérium a připravila půdu pro další 
židovské podnikatele a podnikatelky v kos-
metické oblasti. Její firma měla 100 filiálek 
v 14 zemích světa a zaměstnávala 30 000 lidí.

Krakov-Vídeň-Melbourne-Londýn-Paříž-
-New York a Tel Aviv jsou v krátkosti nejdů-

ležitější místa v životě Heleny Rubinstein. 
Výstava ji přibližuje jako imigrantku, která 
se lehce přesunuje po vícero kontinentech, 
bojuje se společenskými konvencemi 
a zasazuje se o právo žen na samostatný život 
a seberealizaci. Její životní krédo můžeme 
charakterizovat slovy: Krása je v popředí 
tvého zájmu, tvůj skutečný domov Helena! 
Krásu třeba odhalit a využít. Nauč se s ní žít 
a pracovat!!

Svérázně a bez společenských konvencí 
budovala Rubinstein svoje image. Inves-
tovala velké množství peněz do umění, 
nemovitostí a do jejich vybavení. Spolupra-
covala s nejlepšími architekty své doby. Prů-
kopnicky pracovala s týmem odborníků na 
designu výrobků a na jejich balení a mnoho 
energie investovala do reklamy.

V roce 1932 si otevřela ve Vídni nedaleko 
Stephansplatzu svůj první Salon krásy 
a začala se věnovat vývoji první řasenky 
Mascara, který byla odolná vůči vodě, dešti 
a horku. Průkopnicí v této oblasti byla 
Vídeňačka Helena Winterstein-Kambersky, 
bývalá zpěvačka, která si dala roku 1935 
patentovat první Mascaru a lincenci prodala 

později právě Heleně Rubinstein. Událostí 
doby se stala Mascara v roce 1939 na světové 
výstavě v New Yorku. Barva byla uložena 
v aluminiových tubách a na oči se nanášela 
papírovými tyčinkami. V roce 1958 přinesla 
Rubinstein na trh pod názvem „Mascara-
-Matic“ dnešní podobu Mascary s malým 
kartáčkem.

V roce 1939 byl její vídeňský Salon 
krásy uzavřen a arizován. Antisemitismus 
pocítila Rubinstein i v USA, když se pokusila 
pronajmout byt v New Yorku a byla kvůli 
židovskému původu odmítnuta. Rubinstein 
si na protest proti diskriminaci koupila 
celý dům v Park Avenue. Celý život bojovala 
s konkurencí kosmetické firmy Elisabeth 
Arden, toto téma byla několikrát literárně 
i divadelně zpracované.

Po obsazení Rakouska Hitlerem se 
Rubinsteinové podařilo téměř celou rodinu 
přesídlit do USA. Její sestra Regina Kolin 
s manželem však zahynuli v koncentračním 
táboře Osvětim. Osud jí osobně přinesl 
několik dalších těžkých ran. Rozvod s prvním 
mužem Edwardem Titusem, smrt druhého 
manžela, gruzínského prince Artchila 
Gourielli -Tchkona a předčasná smrt jedi-
ného syna Horace Tituse. Rubinstein našla 
v těžkých chvílích oporu v kreativní práci 
a v cestách po Austrálii, Japonsku, Honkongu 
a v Izraeli, kde plánovala vybudovat novou 
továrnu. V Tel Avivu Helena Rubinstein ote-
vřela muzeum současného umění, kterému 
věnovala velkou sbírku obrazů a dalších 
uměleckých předmětů.

Leonard Lyons, píšící pro New York Post, 
nazval Rubinstein „židovskou královnou Vik-
torií“ – viděl v ní po celý život děvčátko z pol-
ské Kazimierze. Rubinstein nikdy neztratila 
slovanský akcent a mluvila směskou jidiš, 
němčiny, polštiny a angličtiny.

V dubnu 1965 umírá čtyřiadevadesáti-
letá Rubinstein v New Yorku, kde je také 
pohřbena.

Izrael před Izraelem 
© Ze’ev Aleksan-
drowicz Estate

Helena Rubinstein v šatech od Schiaprelliho 
© Archiv Heleny Rubinstein, Paříž
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Zachor! Pamätaj!
27. januára 1945 oslobodili sovietske 
vojská Auschwitz. Ani po siedmich 
desaťročiach však nevybledli spomienky 
na vlastné utrpenie a smrť milionov 
häftlingov, nevyliečili sa rany, ktorých 
následky preživší nie z vlastnej vôle 
prenášajú na ďalšie generácie.

Vedome sa vyhýbam číslam. Hromady 
mŕtvych sa menia na anonymný predmet 
akademických sporov o presný počet obetí. 
Z neopakovateľného utrpenia sa stávajú 
neosobné štatistiky. Na pomníkoch sa síce 
objavujú varianty slova Zachor! Pamätaj!, ale 
mnohí preživší netaja, že na svoje utrpenie 
a poníženie by radšej zabudli. Pani, ktorá 
prežila za dramatických okolností, na 
otázku, či rozprávala o svojich zážitkoch, 
odpovedala: „Nie, nie, nie, nie, nie, nie. My 
sme o tom nehovorili. Nehovorili sme o tom. 
/…/ Raz som začala niekomu rozprávať, bola 

pri tom moja dcéra, ona sa rozplakala. No tak 
potom som o tom prestala hovoriť.“ Iná žena 
naopak „…pri každej príležitosti narážala na 
koncentračný tábor, ktorý, ako sama hovorie-
vala, prežila len zázrakom.“ Sú Židia, ktorí si 
zabudnutie želajú „v záujme vyššieho prin-
cípu“. Ortodoxný filozof Ješajahu Leibowitz 
odmieta ústredné postavenie holokaustu 
v hierarchii súčasných židovských hodnôt, 
pretože podľa neho „tito Židé nahrazují své 
židovství šoou“. Z iných dôvodov si podobný 
postoj osvojila časť mladšej generácie: „defi-
novanie našej identity sa nesmie primárne 
diať cez prekonané utrpenie holokaustu“ či 
potreba vymedzenia voči „negatívnej identite 
holokaustu, antisemitizmu“.

Neraz tí istí ľudia, ktorí chcú zabudnúť, 
zároveň netaja rozhorčenie pri predstave, 
že môže dôjsť k zabudnutiu. Výsledok však 
nezávisí len od našej vôle, lebo tu pôsobia 
„vyššie sily“. Nestačí deklarovať, že sa (ne)

chceme hlásiť k holokaustu. Realita je taká, 
že (aspoň dosiaľ) holokaust sa svojimi dôsled-
kami neprestáva hlásiť k nám! Už v tretej 
generácii šoa ovplyvňuje názory, zdravotný 
stav, psychiku preživších a ich potomkov. 
Ozýva sa cez slová popieračov, konšpiračné 
teórie, ale aj vyznamenaním Spravodlivý 
medzi národmi či spomienkovými akciami.

Neodvratne sa blíži chvíľa odchodu 
posledného preživšieho a s ním moment 
zmeny. Aj preto je ťažké odhadnúť, aké budú 
v dohľadnej dobe potreby (a postoje) poli-
tických elít v Izraeli, Európe, na Slovensku, 
v židovskom prostredí. Som presvedčený, že 
vekmi overená historická pamäť židovskej 
komunity bude aj naďalej prostredníctvom 
pripomínania zlomových okamihov dejín 
(vrátane šoa) varovať a chrániť budúce gene-
rácie pred zabúdaním.

PETER SALNER, ÚSTAV ETNOLÓGIE SAV

Její poslední slova jsou pro ni příznačná: 
„Quality is nice, but quantity makes a show.“

Výstava potrvá do 6. 5. 2018 a je umístěna 
v pobočce Vídeňského židovského muzea na 
Judenplatz 8 v prvním obvodě Vídně.

3  Soudruh Žid –  
Sen o ráji na zemi

„Všechna moc Sovětům, mír, půda a chléb!“ 
Pod tímto heslem očekávali mnozí Židé 
v Rusku konec antisemitismu. Jiskra Říj-
nové revoluce přeskočila daleko za hranice 
Ruska a také v Rakousko-Uhersku začali 
Židé bojovat o svoje práva. Snili o „ráji na 
zemi“, prohlubovali se styky mezi rakous-
kými a ruskými marxisty, často za pomoci 
židovských komunistů. Začátkem je útěk 
Lva Trockého do Vídně ještě před Říjnovou 
revolucí a koncem je rozpad Sovětského 
svazu o několik desetiletí později.

Významní představitelé dělnického hnutí 
nebyli Židé, stejně jako Židé nebyli revolu-
cionáři, socialisti a komunisti. Židé však 
přispěli velkou měrou k vývoji socialismu 
jako třeba Karl Marx, Moses Hess, Ferdinand 
Lassalle, Viktor Adler, Rosa Luxemburg a Lev 
Trocký, kteří se stali ikonami mezinárodního 
hnutí dělníků. Jejich židovský původ nehrál 
v hnutí žádnou důležitou úlohu. Antisemi-
tismus považovali za symbol kapitalismu, 
který vymizí v otevřené a rovnoprávné 
společnosti.

Významnou úlohu v revolučním hnuti 
sehrála východní Evropa. V carském Rusku 
žilo víc než 5 milionů Židů, většina z nich 
v těžkých ekonomických podmínkách, 
často vystaveni násilí pogromů. Na začátku 
20. století se organizovali politicky aktivní 

Židé v různých skupinách dělnického 
hnutí. V carském Rusku byli revolucionáři 
pronásledováni a posíláni do vyhnanství na 
Sibiř. Mnozí utíkali na Západ a našli útočiště 
v Curychu, Paříži, v Berlíně a ve Vídni jako 
například Lenin.

Nejznámějším politickým uprchlíkem 
byl Lev Trocký, který žil ve Vídni v letech 
1907–1914. Za spolupráce s Adolfem Joffem 
vydával ve Vídni v ruštině noviny „Pravda“, 
které byly tajnými cestami dovážené do 
carského Ruska. Ve vídeňské kavárně Cafe 
Central v prvním obvodě se setkávali revo-
lucionáři s představiteli rakouské sociální 
demokracie: Oto Bauer, Max Adler a Karl 
Renner. Po vypuknutí první světové války 
emigroval Trocký s rodinou přes Švýcarsko, 
Francii a Španělsko od USA. Roku 1917 se 
Trocký vrací zpět do Ruska, aby se s Leninem 
podílel na Říjnové revoluci.

V 30. letech minulého století se zhoršilo 
společenské klima v Sovětském svazu, Stalin 
nastolil kult osobnosti. Mnozí revolucionáři-
-Židé skončili svůj život v obávaných tábo-
rech na Sibiři, jako důvod stačily například 
kontakty v zahraničí, což mnozí Židé měli.

Zároveň se někteří židovští umělci 
postavili na Stalinovu stranu a dali se využít 
pro propagandu, jako například El Lissitzky, 
Boris Jefimov nebo Alexander Labas.

Po druhé světové válce se polští Židé, ale 
i Židé z jiných komunistických zemí, dostá-
vali velmi obtížně do západní Evropy. Ruští 
Židé se naopak mohli vystěhovat legálně. 
Na začátku 70. let se začali Židé z bývalého 
Sovětského svazu organizovaně stěhovat do 
Izraele, USA ale i dalších zemí a Vídeň byla 

důležité přestupní místo na jejich cestě za 
svobodou.

Výstava potrvá do 1. 5. 2018

JANA TCHABANA-LÖWBEER  
Pochází ze Slovenska, ve Vídni pracuje jako sociální 
sestra v domově pro dlouhodobě nemocné, je matkou 
pěti dětí a jednoho osvojeného romského chlapce. Ve 
volném čase hraje divadlo a píše zejména o sociálních 
tématech.

Ze slovenštiny přeložila K. Mikulcová

Detaily výstav na www.jmw.at/en

Filmový plakát Židovské štěstí © Neboltai 
Collection
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HISTORIE

Pohnuté osudy bratislavského hřbitova

Rozsiahly epitaf na hrobe Chatama Sofera 
oznamuje, že pod ním pokojne leží „…veľký 
učiteľ, ozdoba a pýcha Pressburgu, okrasa 
svojho pokolenia, klenot medzi rabínmi, 
otec múdrych, pravdivý učenec, duchaplný, 
nesmierne vzdelaný v Talmude babylónskom 
i jeruzalemskom, pýcha svojho pokolenia, 
služobník Hospodina náš učiteľ Moše Sofer, 
na večnú pamiatku.“ *

Pokoj bol relatívny, pretože cintorín mal 
vlastné pohnuté osudy. Posledný pohreb 
sa tu konal v roku 1847 a na starý cintorín 
viac ako storočie prichádzali veriaci, aby si 
uctili autority ortodoxného židovstva. Veď 
v tzv. rabínskom okrsku je pochovaný naprí-
klad Moše Meir, Akiba Eger, Isak Ha Levi 
Landau, Meir Barby, Mešulam Eger Tysme-
nicer, predovšetkým ale Chatam Sofer. Počas 
jarcajtu (zomrel 25. tišri 5600, teda 3. októbra 
1839) sem dodnes prichádzajú stovky Židov, 
aby si uctili jeho pamiatku.

Cintorín prežil bez úhony revolučný rok 
1848 či násilnosti v čase rozpadu monarchie 
a vzniku ČSR. Nepostihli ho ani povodne 
alebo regulácia neďalekých dunajských 
brehov. Pohromu prinieslo až rozhodnutie, 
ktorým mestské úrady v roku 1942 schválili 
výstavbu tunela. Ústil do historického poh-
rebiska a vynútil si jeho zničenie. Aj v týchto 
hrozných časoch sa komunita pokúšala 
zachrániť aspoň časť hrobov. Rabín Armin 
Frieder kládol otázku: „Ešte stále otvorená 
bola hlavná otázka: nechajú úrady našich 
veľkých vedcov Tóry odpočívať v pokoji vo 
svojich hroboch, alebo nás prinútia vytrhnúť 
kosti mŕtvych geonim, ako to urobili s našimi 
živými bratmi, ktorých vyhnali zo svojich 
domovov?“

Židia doma i v zahraničí bojovali 
o záchranu svätého miesta. Dosiahli aspoň 
kompromis, pretože sa podarilo zachovať 23 
hrobov rabínskeho okrsku. Úspech niektorí 
pripísali politickým tlakom zo zahraničia, 
iní hovorili o zázraku či kliatbe Chatama 
Sofera, ďalší uvádzali skorumpovanosť úra-
dov. Poslednú teóriu potvrdzuje pamätník 
týchto udalostí pán Sigi Steiner: „My sme 
len vedeli, že to zariadili rabín Weissmandel 
a Chevra Kadiša a stálo to nás Židov veľmi 
mnoho peňazí.“ Armin Frieder spomína, že 
v decembri 1943 mimoriadnym obežníkom 
žiadal všetky židovské náboženské obce, „… 
aby prispeli dobrovoľnou sumou vo forme 
osobitnej dane alebo priameho príspevku na 
pokrytie veľkých výdavkov na tento projekt. 
Prvý príspevok prišiel z mojej náboženskej 
obce Ješurun z Bratislavy, ktorá venovala 
desať tisíc korún“. Ako príjemcu peňazí 
spomínajú vtedajšieho starostu mesta, nie-

koľkých ministrov, ale aj prezidenta Jozefa 
Tisu.

Rabínsky okrsok s hrobmi Chatama 
Sofera a iných významných činiteľov brati-
slavskej komunity ostal neporušený. Ostatné 
pozostatky (viac ako 4000 hrobov v niekoľ-
kých vrstvách) príslušníci Chevra Kadiša pod 
dozorom rabínov preniesli do spoločného 
hrobu na novom ortodoxnom cintoríne. 
Armin Frieder napísal, že „podľa pokynu 
rabínov bol každý hrob starostlivo otvorený 
a kosti boli uložené do malých drevených 
rakiev, ktoré boli potom pochované v spoloč-
nom hrobe s vrstvou zeme medzi rakvami, 
na ploche novšieho cintorína“. 

Zachované zvyšky starého cintorína sa 
ocitli pod úrovňou zeme. Pred zničením 
ich chránil až 75 cm hrubý betónový strop, 
vystužený oceľovou konštrukciou. K hrobom 
sa schádzalo priamo z ulice cez kovový 
„kanálový“ poklop. Starší Bratislavčania dnes 
s úsmevom spomínajú na šok, ktorý utrpeli, 
keď sa znenazdajky zdvihol a z podzemia 
vychádzali bradatí muži v čiernych odevoch 
a s veľkým klobúkom.

Pokoj mŕtvych nezaistila ani hrubá 
betónová pokrývka. V marci 1949 Sbor 
povereníkov rozhodol, že pri dokončovaní 
tunela vezmú do úvahy len technické 
a komunikačné hľadiská. Nariadil, „aby pri 
premiestnení bývalého židovského cinto-
rína pri tuneli pod bratislavským hradom, 

premiestili sa všetky hroby bez výnimky 
a náležitou pietou tak, aby sa termín doho-
tovenia tunela pod bratislavským hradom 
a Slovanskej cesty neoddialil“. Členovia 
židovskej komunity však dokázali presvedčiť 
predsedu Sboru povereníkov Gustáva 
Husáka, aby schválil riešenie, ktoré umožní 
zachovať hroby.

Rabíni opäť chvíľu odpočívali v pokoji. 
Aspoň dovtedy, kým v roku 1982 nevybudo-
vali medzi centrom mesta a Karlovou Vsou 
električkovú skratku cez tunel. V praxi to 
znamenalo, že koľajnice viedli cez cintorín 
a priamo nad hrobmi vznikla zastávka. 
V dôsledku otrasov náhrobkom hrozilo zni-
čenie. Jediným pozitívom bolo, že „kanálový 
poklop“ nahradila búdka z plexiskla, ktorá na 
prvý pohľad vyzerala súčasť novej zastávky. 
Chránila, ale zároveň ponúkala priestor pre 
sprejerov…

V polovici deväťdesiatych rokov navštívila 
bratislavskú židovskú obec delegácia orto-
doxných veriacich. Predstavili sa ako zástup-
covia Medzinárodného výboru pre záchranu 
hrobov mudrcov z Bratislavy a predložili nie 
veľmi konkrétny návrh obnovy cintorína. 
Podarilo sa vybaviť ich stretnutie s primá-
torom mesta Petrom Kresánkom a neskôr 
s jeho nástupcom Jozefom Moravčíkom. 
Výsledkom bol prísľub, že mesto z vlastných 
prostriedkov odstráni koľaje z priestoru cin-
torína. Delegácia sa zas zaviazala zabezpečiť 

Večná buď pamiatka spravodlivého 
bohabojného muža, ktorý pokojne leží 
v tomto dome.

Hrob Chatama Sofera, 
archiv P. Salnera
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vybudovanie dôstojného pamätníka. Oba 
sľuby spečatilo Memorandum o porozumení, 
ktoré v reprezentatívnych priestoroch 
radnice spoločne podpísali primátor Jozef 
Moravčík, predseda Medzinárodného výboru 
Romi Cohn a predseda ŽNO Bratislava Peter 
Salner. Súčasťou dokumentu bol aj bod, 
že pri riešení sporných situácií rozhoduje 
Halacha.

Odstraňovanie koľajníc, úradne označené 
ako „Križovatka ET Tunel – Nábrežie arm. 
gen. Ludvíka Svobodu“, v stavbárskej realite 
znamenalo kopanie, vŕtanie, vytrhanie koľaj-
níc, odstránenie asfaltu a betónu, likvidáciu 
nefunkčných inžinierskych sietí, odkrytie 
starej vodovodnej šachty… Halacha slovami 
Memoranda zas striktne požadovala nedo-
tknuteľnosť pozostatkov. Bolo otázkou času, 
kedy sa tieto protiklady dostanú do konfliktu.

Práce sa začali v piatok 13. októbra 1999 
a trvali 6 týždňov. S podporou mesta a pod 
záštitou jeruzalemského Beth Din Zedekh 
sme s dôverou hľadeli do budúcnosti. 
Nevyrušili nás ani netajené obavy Martina 
Bútoru, slovenského veľvyslanca v USA 
a veľkého podporovateľa projektu. V jednom 
z mnohých mailov upozorňoval na nespo-
kojnosť istého váženého amerického rabína 
a neskrýval znepokojenie, či nevypuknú 
nepríjemnosti, podobné tým, ktoré zažila 
krátko predtým Praha.

Nespokojnosť časti ortodoxných 
veriacich vyvolávalo presvedčenie, že na 
cintoríne ostali hroby. Ďalším dôvodom 
bola odkrytá vodovodná šachta. Vznikla síce 
pri budovaní tunela v štyridsiatych rokoch 
a nachádzala sa mimo plochy pohrebiska, 
svojimi rozmermi však priam provokovala. 
Merala štyri metre, ale ústnym podaním 
sa neustále prehlbovala: podľa vzrušeného 
telefonátu z Londýna, ktorý prebehol okolo 
druhej v noci, vraj bola čerstvo vykopaná, 
ležala na cintoríne a mala byť vyše 10 m 
hlboká. Jeden z mnohých mailov M. Bútorovi 
prezrádzal iný vážny problém: „Húfujú sa 
nám tu pobožní Židia, ktorí nič nevedia, nič 
nepočujú a nič nechcú počuť, len nariekajú, 
že sa vykopala 6 metrová jama a všade je plno 
kostí. Keď sa pýtam, že kde sú, nevedia, ale 
niekto ich vraj určite videl.

Všetky práce prebiehajú podľa plánov, 
schválených Cohnom a Jeruzalemom, 
obávam sa ale, že niektorým židovským sku-
pinám to nebude stačiť. To len aby si vedel 
v prípade nejakých sťažností.“

Situáciu pomohol riešiť intenzívne oča-
kávaný a zároveň obávaný mažgiach Geršon 
Turm. Na stavbe sa objavil desať dní po 
začatí prác (a dva dni pred jarcajtom). Jeho 
profesionálne a ľudské reakcie boli veľkou 
neznámou, na prvý pohľad však vzbudzoval 
dôveru. Výzorom a oblečením (okrem malej 
jarmulky) patril totiž skôr „k nám“ než 
„k nim“. Neskôr sme sa dozvedeli, že Turm 
mal dosiahnuť, „aby sa tu nestalo niečo straš-
ného, keď sa tu už stalo toľko strašného“. 
Ovládal päť jazykov, nie však slovenčinu 
(hoci neskôr sa ukázalo, že celkom dobre 
rozumie, pretože jeho manželka pochádza 
z Trnavy). S inžiniermi hovoril po anglicky, 
s Kvasnicom a so mnou nemecky, s veriacimi 
hebrejsky. Keď to nestačilo, zavolal do Izraela 
manželke a tá preložila jeho slová do sloven-
činy. Bolo to účelné, ale telefónny účet sa 
pohyboval v desaťtisícoch korún. Opakovane 
vyzdvihoval ústretovosť slovenských úradov, 
odborníkov a robotníkov. Oprávnene. Kom-
petentní trpezlivo reagovali na každý, hocako 
v našich pomeroch nezvyčajný pokyn. 
Turm okamžite obmedzil kopanie a činnosť 
ťažkých mechanizmov, nedovolil odvážať 
zem z cintorína, požadoval prerušiť prácu pri 
náleze akýchkoľvek predmetov, ktoré by čo aj 
vzdialene pripomínali kosti, a vydával ďalšie 
komplikované inštrukcie.

Výsledkom je, že Memoriál nemá prívod 
tečúcej vody. Verejnosti slúži len suché WC 
a vodu pre rituálne umývanie rúk treba pri-
nášať spoza hraníc cintorína, ale religiózne 
predpisy sa neporušili. Splnila sa aj nočná 
mora, nález kostí. Kým ich zozbierali a pietne 
pochovali, stavba sa zastavila, ale stratený 
čas sa podarilo dohnať. Vznikol tiež problém, 
čo môže Dopravný podnik odniesť a čo treba 
ponechať na mieste. Mnohé časti trate začal 
Turm totiž vnímať ako súčasť cintorína, 
ktorú nemožno odtiaľ odstrániť.

Paralelne s likvidáciou koľajníc prebiehali 
prípravy na stavbu budúceho Memoriálu. 
Medzinárodný výbor vybral architekta Mar-

tina Kvasnicu a jeho Štúdio FOR, stavebné 
práce realizovala firma RAFT. Neskôr sa uká-
zalo, že vo všetkých prípadoch zavážil najmä 
fakt, že nie sú Židia…

Väčšie problémy riešil architekt priamo 
s predsedom výboru (inak podnikateľom 
v stavebníctve). Nebolo to vždy jednoduché: 
„Najprv sme mu z ateliéru vyslali do Ameriky 
niekoľkometrový fax. Po príslušnom čase 
nutnom na jeho rozlúštenie, sa Romi Cohn 
ozval telefonicky spravidla nie nám, ale nič 
netušiacemu Petrovi Salnerovi, ktorému sme 
naše niekoľkometrové dokumenty (alebo aby 
ich pochopil, tak aspoň ich zjednodušený 
obsah) nestihli dať včas na vedomie. Od neho 
som potom dostal nechápajúci telefonát, 
ktorého vysvetlenie som si musel vyžiadať 
telefonátom do Ameriky (čomu som sa ale 
s mojou angličtinou usilovne vyhýbal). 
Mnohokrát sa naša komunikácia riadila 
podľa špecifického modelu: keď sme pýtali 
peniaze, Cohn sa neozýval, keď sme žiadali 
správu, poslal peniaze, keď sme mlčali, poslal 
správu.“.

Stavbu sprevádzali rovnaké religiózne 
podmienky, aké platili pri odstraňovaní 
koľajníc. Problematické bolo najmä odstrá-
nenie hrubého betónového stropu. Napokon 
ho špeciálne objednanými diamantovými 
kotúčmi veľkých rozmerov rozpílili na 
jedenásť kusov s hmotnosťou vyše dvadsať 
ton. Každý z nich najprv hydraulickými 
zdvihákmi odtrhli od susedných nosníkov 
a potom žeriavom odložili na bok (schopný 
tejto úlohy bol len jeden žeriav na Sloven-
sku). Táto operácia bola výnimočná i pre 
špecializovanú firmu. Bloky však podľa 
mažgiacha boli súčasťou cintorína, preto tu 
museli neplánovane ostať. Úspešne sa poda-
rilo vyriešiť aj prístup kohenov na plochu 
cintorína. Takmer štyridsať metrov dlhý 
chodník, ktorý začínal pred hranicami cinto-
rína viedol po pohrebisku, ale nedotýkal sa 
jeho pôdy. Podľa tvrdenia rabínskych autorít 
je toto riešenie svetovým unikátom.

6. júla 2002 prebehlo slávnostné otvo-
renie. Mimoriadny význam novej stavby 
ilustruje, že prišli rabínske autority z Izraela, 
USA a viacerých štátov Európy, ale aj pre-
zident Rudolf Schuster, jeho predchodca 
Michal Kováč, niekoľko ministrov či primá-
tor Jozef Moravčík. Svojou prítomnosťou 
potvrdili, že na mieste barbarsky zničeného 
cintorína vznikol dôstojný pamätník. 
Predstavuje slávnu minulosť bratislavskej 
komunity, ale aj novú dominantu mesta.

PETER SALNER

Literatúra:
FRIEDER, E.: Z denníka mladého rabína. 
Bratislava 1993
SALNER, P. – KVASNICA, M.: Chatam Sofer Memoriál. 
Bratislava 2002

* Preložila Silvia Singerová
Exhumace původního 
hřbitova a hrobu 
Chatama Sofera. 
Archiv P. Salnera
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MÉDIA

Pár slov k Marii Terezii 
aneb Co se (také) do filmu nedostalo
Několik slov k právě 
odvysílané dvoudílné love 
story Vojty Kotka s Marií 
Terezií, dvojfilmu „Marie 
Terezie“, natáčeném 
v poměrně nezvyklé česko -
-rakousko-slovensko -
-maďarské koprodukci.

Film sice byl, alespoň co se výpravy týče, 
na naše „nehollywoodské“ poměry celkem 
slušně řemeslně zvládnutý, co ale místy 
doslova bilo do očí, byla mírně pokulhávající 
dramaturgie díla. Úsporná obezlička ve 
formě zplošťování dějinných faktů a reálií 
často působí efektem nepřesvědčivých 
„reklamních“ proslovů protagonistů se 
sekundujícím komparzem v zádech. Místy 
tak divák může nabýt dojmu, že sleduje 
jakýsi hybrid mezi Angelikou, Ulicí, Pánem 
prstenů – a bollywoodským remakem 
Amadea. Nepozastavujme se teď u dějové 
linie „velkofilmu“, která zcela nepochopitelně 
skončila korunovací Marie Terezie uherskou 
královnou v Prešpurku, tedy dnešní Brati-
slavě, v létě roku 1741, čímž celá „sága“ končí 
(sic!).

Toto jistě zajímavé a dějinných zvratů 
plné téma by si zasloužilo více pozornosti. 
Nechme to ale teď stranou, protože je potřeba 
doplnit jednu zásadní skutečnost, o které 
samozřejmě ve filmu nepadne ani zmínka… 
Pomineme-li fanatický antisemitismus 
habsburské panovnice, jistě pramenící 
z indoktrinace jezuity a jejich učením, kteří 
ji vychovávali (na rozdíl od romantické před-
stavy sympatické sexy rebelující teenagerky, 
jak to bylo ukázáno ve filmu); odhlédneme-li 
od faktu, že dobou její vlády ve střední 
Evropě vrcholí tzv. Období úředního antise-
mitismu, v rámci kterého například fungoval 
tzv. numerus clausus na židovské obyva-
telstvo Čech, Moravy a Slezska, tj. diskrimi-
nační opatření regulující počet židovských 
rodin v Čechách a na Moravě. Tato omezení 
v praktickém důsledku dopadala na zdejší 
židovskou obec v podstatě podobně jako 
třeba zákony za Protektorátu. Nutno ovšem 
říci, že je zavedl již Mariin otec Karel VI. ve 
20. letech 18. století. V rámci tohoto nařízení 
bylo striktně stanoveno, že ženit se a zaklá-
dat novou židovskou rodinu smí jen každý 
prvorozený syn. Všichni ostatní museli odejít 
ze země (i přes tato omezení počet Židů stále 
rostl!). A necháme-li bokem i další historické 
souvislosti, pro které nezbylo ve filmu místo: 
je potřeba připomenout jeden z nehezkých 
milníků vlády „tchýně Evropy“, jak se Marii 
Terezi pro její sňatkovou politiku posléze 

přezdívalo.
A tím je přesně dvě stě sedmdesát tři let 

staré vypovězení Židů z Prahy a Českého 
království. Došlo k němu v měsíci tevetu 
5505, tj. v lednu 1745 občanského kalendáře. 
Záminkou k vypovězení se stalo nařčení či 
snad paranoidní představa panovnice, že 
během právě proběhnuvšího konfliktu „Židé 
měli nepřátelům pruským nápomocni býti“. 
Tato spolupráce se však ve skutečnosti nikdy 
neprokázala a podezření samotné pramenilo 
nejspíše z toho, že část válečné kořisti pruské 
armády se objevila jako zboží na překupnic-
kém trhu pražských židovských obchodníků.

Vypovězení „za zradu“ bylo stanoveno 
dekretem na leden 1745. Do 45 dnů mělo 
být Židovské město pražské kompletně 
vyklizeno a všechno židovské obyvatelstvo 
mělo nařízeno do konce června opustit zemi. 
Výslovně přitom byl akcentován zákaz usadit 
se v jiných, vůči židům méně hostilních 
částech habsburského mocnářství, jak tomu 
bylo možno dříve.

Během krutých lednových a únorových 
mrazů 1745, kdy bylo 20 i více stupňů pod 
nulou, byla drtivá část obce nucena odejít 
na český venkov, kde živořili v provizorních 
a zcela nedostačujících podmínkách; bez 
jídla, tepla, potřebného ošacení, střechy 
nad hlavou a, v židovském prostředí zcela 
přirozené (v té době však mimo něj zcela 
neexistující) sociálním a charitativní péče. 
Ve prospěch českých Židů intervenovali 
papež, vyslanci Anglie, Holandska, Dánska 
i Turecka, také české místodržitelství, česká 
komora, ba dokonce i část zemské šlechty. 
Podobně jako faraóna, tak ani srdce panov-
nice to neobměkčilo. Nakonec, z důvodu 

naprostého zhroucení státní ekonomiky, 
která byla na Židech do značné míry přímo 
závislá, bylo až roku 1748 (!) vypovězení 
odvoláno.

Jak dokládá judaista Daniel Soukup: 
„Starší pražské obce popsali svou situaci 
v listu určeném na Britské ostrovy: ‚Co 
budeme my ubohé duše dělat? Zejména děti, 
ženy, nemocní a staří lidé, kteří nejsou ani 
schopni chůze, zvlášť v tomto nečase, kdy 
je ledové a mrazivé počasí, zejména když 
byly stovky z nás během války obráni až do 
spodků. Avšak nejen to, vždyť celý svět je 
pro nás uzavřen, vždyť všechny cesty jsou 
naplněny vojenskými tlupami, u kterých 
rozhodně pomoc nenalezneme…‘“

V tu dobu však již byla většina českých 
Židů mimo území monarchie, hlavně v sou-
sedním Polsku, které Židy poměrně pragma-
ticky a velkoryse přijímalo. Velký díl majetku 
pražských Židů vzal za své při drancování 
a pogromech, obec vydala značné částky na 
kontribuce a dávky, které byla nucena platit 
v průběhu válek oběma bojujícím stranám, 
další částky padly na různé úplaty přímluv-
cům. Útrapy spojené s touto krutostí nepře-
žily tisíce lidí – jen v zimě 1746–47 zahynulo 
skoro 1500 osob včetně malých dětí hladem, 
mrazem, nemocemi. Pražské židovské město 
se již z této rány nikdy plně nevzpamatovalo 
a skončil tak jeho zlatý věk období rene-
sance, za vlády Rudolfa II., kdy byla pražská 
židovská obec největším a nejdůležitějším 
židovským centrem v aškenázské Evropě 
a přezdívalo se jí „Jeruzalém na Vltavě“.

DAVID ALTPRAGER

Pogrom, Jewish Museum New York
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Jidiš יידיש
Těší nás pozitivní ohlasy 
některých čtenářů na Kafkovu 
„Řeč o jazyce jidiš“ a výběr 
z jidiš přísloví, které jsme 
publikovali v minulém čísle 
Maskilu. Rozhodli jsme se, 
že tuto rubriku zopakujeme 
a přinášíme vám několik 
vtipných jidiš vyprávění.
Říká se, že když vyprávíte židovský vtip 
gójovi, tak se směje třikrát:

Jednou, když mu ho vyprávíte, podruhé, 
když ho vysvětlujete, a potřetí, když ho 
pochopí.

Když vyprávíte židovský vtip policistovi, 
tak se směje dvakrát:

Jednou, když mu ho vyprávíte, a podruhé, 
když ho vysvětlujete. Ale stejně ho nikdy 
nepochopí.

Když vyprávíte židovský vtip politikovi, 
tak se směje jednou – když mu ho vyprávíte. 
Vysvětlit si ho nenechá a nikdy ho nepo-
chopí.

Když vyprávíte židovský vtip Židovi, tak 
se nesměje vůbec. Ale řekne: To je staré – já 
znám lepší verzi.

Je možné, že budete znát lepší verzi 
některých našich vyprávění. Přes to dou-
fáme, že se aspoň u některých zasmějete…

Rada pana Eyzera
V jistém štetlu postavili nový most přes řeku. 
A protože to bylo velká a široká řeka, tak ten 
most byl taky velký a dlouhý.

Když byl most hotový, tak se představitelé 
města začali radit, jak ho vyzkoušet, zda je 
dost pevný na to, aby se po něm dalo jezdit. 
Padaly různé návrhy jak most otestovat.

V městečku žil Žid, Eyzer se jmenoval, 
a ten prohlásil:

„To je úplně pošete zach – jednoduchá 
věc! Sežeňte všechny tchýně, které ve městě 
najdete a nechte je přejít ten most. Pokud ho 
v pořádku přejdou, tak fajn. A pokud se most 
prolomí a ony spadnou do řeky a utopí se, tak 
to taky nebude špatné.“

Lev
Jednou přijel do štetlu cirkus s medvědy, 
vlky, leopardy. Ale chyběl jim lev. No, vlastně: 
jednoho lva měli, ale ten gój, co mu cirkus 
patřil, chtěl mít lvy dva. Asi chtěl ukázat pub-
liku, jak si ti dva lvi spolu hrají, honí se, nebo 
co. Co měl dělat? A tak ho napadla taková 

věc: Měl kůži po lvu, který mu kdysi chcípl.
A tak šel do města a našel tam jednoho 

chudého Žida, kterému řekl: „Pojď ke mně do 
cirkusu. Potřebuju lva. Dám tě do lví kůže, 
budeš chodit po čtyřech a budeš pro mě dělat 
lva. Dám ti za to šest rublů.“

Ostatně, proč by se Žid nemohl stát lvem? 
A tak ten Žid šel.

Večer, když se cirkus otevřel, tak se shro-
máždila spousta lidí, aby viděli představení.

První přišel do manéže náš Židáček, ten 
lev – chodí dokola po čtyřech, zvedá se na 
zadní, vrčí jako skutečný lev.

Vtom vidí, jak se na druhé straně manéže 
otvírají dveře, vchází skutečný lev a rozbíhá 
se k němu. Žid se v hrůze zastaví a vyděšeně 
vykřikne: „Šma Jisroel!!!“ A ten druhý lev 
odpoví: „Adojnoj Elojhejnu adojnoj echod!“

Šadchen
Šadchen, židovský dohazovač, přišel za mla-
díkem a nabízel mu nevěstu.

Poté, co ji náležitě představil, tak sám 
připustil, že ale ona dívka není moc hezká. 
Mladík však na to opáčil: „Mně to nevadí.“

Šadchen, povzbuzen touto tolerancí, se 
rozhodl jít s pravdou ven a přidal další infor-
maci: „No, ale ona je i dost chudá.“ A mladík 
na to opět: „Mně to nevadí.“

Šadchenovi se líbilo, že mladík není moc 
vybíravý, a tak přiznal: „No, a taky má malou 
vadu: na jednu nohu kulhá.“ „Mně to nevadí.“ 
„A taky šilhá.“ „Mně to nevadí.“ „A taky není 
moc chytrá.“ „Mně to nevadí.“ „A popravdě 
musím říct, je i trošičku těhotná.“ „Mně to 
nevadí.“

To už šadchen nevydržel a rovnou se 
mladíka zeptal: „Jak je možné, že ti vůbec nic 
z toho nevadí?“

A mladík to vysvětlil: „No, protože o ní 
nemám vůbec zájem.“

Pan Hersch
Jeden Žid přišel do malého štetlu. Hledal 
nějakého pana Hersche. Jde po ulici a vidí 

staršího Žida. „Šolem alejchem, reb id1!“ 
„Alejchem šolem!, co potřebujete?“

Žid na to: „Chtěl jsem se zeptat, neznáte 
náhodou pana Hershe?“ „Pana Hersche? 
Jakého pana Hersche?“ „Pana Hersche, co 
nemá jedno oko.“ „Co nemá oko? – Neznám.“ 
„Ale – pana Hersche, co nemá jedno oko 
a z druhého mu teče … nu, toho Hersche?“ 
„Hersche? Co nemá jedno oko a z druhého 
mu teče? – Ne, neznám.“ „Ach, co říkáte.” 
Všichni přece znají pana Hersche! Má křivý 
nos a rozštěpený ret, nu?“ „Křivý nos? Roz-
štěpený ret? Jedno oko mu chybí? Z druhého 
mu teče? Ne – nevím, koho myslíte.“ „To není 
možné, musíte ho znát. Je to Žid, kterého 
všichni znají. Má přece hrb.“ „Pan Hersch 
s hrbem říkáte? a křivým nosem a rozštěpe-
ným rtem, co mu chybí jedno oko a z druhého 
mu teče? Nevím, nemůžu vám pomoct.“ „Jak 
je možné, že by někdo neznal pana Hersche? 
Má prašivinu, no! A kulhá na jednu nohu, nu! 
Pan Hersch, je klempíř, klempířem je!“

„Áááá, klempíř Hersch!!! Kulhavý, s pra-
šivinou, hrbatý, s křivým nosem a rozštěpe-
ným rtem, co mu jedno oko chybí a z druhého 
mu teče… No jasně, že ho znám. On bydlí 
tamhle v tom domě. Je to krásný Žid!“2

Stará ryba
Jeden ješivebocher3 byl na šábes u hospo-
dáře. Na jídlo byla ryba. Ješivebocher začal 
jíst, ale ta ryba hrozně smrděla. Vůbec se 
nedala jíst. Ale nejíst se nehodilo, a jíst se 
nedalo, a říct hospodáři, že je ta ryba stará, to 
taky nechtěl.

A tak vzal rybu a dal si ji k uchu. Hospodář 
se ho zeptal: „Proč si dáváš tu rybu k uchu?“. 
A ješivebocher: „U nás ve štetlu se před 
časem utopil nějaký Žid, ale vůbec ho nena-
šli. A tak jsem se ptal té ryby, zda ho náhodou 
ve vodě neviděla.“

„Nu, a co ti odpověděla?“
„Odpověděla, že neví, že to už byla dávno 

chycená.“

Příběhy převzaty z knihy Immanuela Olsvan-
gera Royte Pomerantsen (New York, 1965).

Z JIDIŠ PŘELOŽIL TOMÁŠ NOVOTNÝ

Poznámky:
1 pane Žid (běžné oslovení v jidiš)
2 Šejn (krásný) v jidiš znamená také úctyhodný, 
vzdělaný.
3 Ješivebocher – student z ješivy, náboženské školy
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Otec ivritu
(Eliezer ben Jehuda 1858–1922)
7. ledna uplynulo 160 let 
od narození muže, který se 
zásadní měrou zasloužil 
o znovuvzkříšení hebrejského 
jazyka jako hovorové řeči. 
Jmenoval se Eliezer Jicchak 
Perlman a později si sám 
dal nové jméno Eliezer ben 
Jehuda.
Tento muž se stal natolik významným, že 
příběhy o něm se pohybují na pomezí mezi 
historií a legendami.

Třeba tehdy, když se vypráví, jak se zami-
loval do své učitelky ruštiny, které – když se 
s ní oženil a ona otěhotněla – poručil, že než 
se dítě narodí, tak se musí naučit natolik 
hebrejsky, aby mohli s dítětem mluvit pouze 
tímto jazykem.

A skutečně, nově narozený chlapec, ben 
Cion (Syn Sijónu) se stal prvním člověkem, 
který měl po staletích opět hebrejštinu jako 
rodný jazyk.

Eliezer ben Jehuda ve svém fanatismu 
nedovolil, aby se chlapec s kýmkoliv stýkal, 
protože měl dojem, že by si slyšením jiného 
jazyka zkazil svoji hebrejštinu. Proto chlapce 
držel v izolaci doma a ten směl mluvit jen 
s rodiči a později se svými sourozenci. 
Dokonce, když přišla návštěva, tak byl 
zavírán do oddělené místnosti, aby návštěvu 
neslyšel mluvit jidiš.

Vypráví se i to, že Eliezer, když jednou 
slyšel svoji manželku zpívat ruskou ukolé-
bavku, tak ho to tak rozlítilo, že ji dokonce 
zbil. (Mírnější verze říká, že ji „tvrdě poká-
ral“.)

Ben Jehuda vycházel z předpokladu, že 
pokud má vzniknout židovský stát, tak také 
potřebuje jednotnou řeč. A touto řečí se měla 
stát obnovená klasická hebrejština.

Nebyl to úkol lehký, protože hebrejština 
byla většinově vnímána jako náboženský 
jazyk, který se nehodí ke každodenní konver-
zaci. Mnozí dokonce považovali za urážlivé 
a svatokrádežné používat svatý jazyk 
k hovoru o profánních věcech.

Dobře to dokresluje příhoda, která se 

udála, když malý ben Cion jednoho dne utekl 
s domova na procházku se svým malým 
pejskem.

Když ostatní děti na ulici slyšeli, jak volá 
na psa hebrejsky, tak to byl pro ně takový šok 
a urážka, že psa zabili a ben Ciona zbili do 
bezvědomí.

Přestože ben Jehuda nebyl zdravý a celý 
život trpěl tuberkulózou, tak neúnavně 
pracoval na vzkříšení jazyka. Přijal turecké 
občanství, aby se mohl přestěhovat do Pales-
tiny. Založil tam hebrejský časopis i školu…

Kromě jiného to však znamenalo i to, že 
bylo potřeba rozhodnout, jak se bude říkat 
věcem, pro které v klasické hebrejštině 
nebylo pojmenování. A tak Eliezer vymýš-
lel nová slova – často velice podobným 
způsobem, jako to dělali naši obrozenci. 
Některá ben Jehudova se neujala a dnes 
působí trochu kuriózně (jako například 
 světlokresba – pro fotografii). Jiná – ִצּיּור אֹור
slova, která vymyslel ben Jehuda, dnes běžně 
používáme – jmenujme (pro hebraisty) jen 
namátkou: ִים  ,jízdní kolo – (ofanajim) אֹוַפּנַ
ה ּבָ ִליָדה ,panenka – (buba) ּבֻ -zmrz – (glidá) ּגְ
lina, ה  deštník, a mnoho – (mitrijá) ִמְטִרּיָ
dalších.

Při vymýšlení nových slov používal Elie-
zer i svého syna. Zachovalo se vyprávění, jak 
chtěl nahradit jidiš výraz drejdl hebrejským 
slovem. A tak drejdl přinesl synovi a ptal se: 
„Co to je?“ a ben Cijon odpověděl: „Sevivón“ 

(hebrejsky: točítko). A od té doby se takto 
drejdl v hebrejštině nazývá.

Ben Cijon se později také přejmenoval 
a dal si jméno Itamar ben Avi, což je zajímavá 
hříčka, kdy je možné toto jméno chápat 
jako Itamar syn svého otce (Avi = hebrejsky: 
můj otec). Ale Avi je zároveň akronymem 
pro Eliezer ben Jehuda )אב״י(. A tak např. 
v hebrejském etymologickém slovníku často 
najdete údaj, že toto slovo vymyslel Itamar 
ben Avi.

Charakter Eliezera a jeho zaujatost vizí 
hebrejštiny jako obcovacího jazyka dokres-
luje situace, kdy za ním přišel známý a sdělil 
mu, že je vážně nemocný. A Eliezer reagoval 
typicky slovy: „Mluv hebrejsky a uzdravíš se.“

Eliezer ben Jehuda se nakonec dočkal 
něčeho, co většina lidí považoval za utopii: 
hebrejština byla v roce 1919 uznána za 
jeden z úředních jazyků Britském mandátu 
Palestina.

A tak měl Eliezer, po životě plném 
strádání, hladu, ústrků i pronásledování, 
možnost prožít ještě tři roky svého života 
s hebrejštinou jako úředním jazykem.

TOMÁŠ NOVOTNÝ

Ben Jehuda vycházel 
z předpokladu, že pokud má 
vzniknout židovský stát, tak 
také potřebuje jednotnou řeč. 

Eliezer Ben Jehuda, 1905

Eliezer Ben Jehuda u svého stolu v Jeruzalémě, 
1912

Eliezer Ben Jehuda s manželkou, 1912
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Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (6. lekce)

Rozeznejte, co je na obrázku, a do příslušného 
řádku/sloupce napište, jakou má daná věc 
obvykle barvu:

1. 

2. 

3. 

4.  

1.

2.

3.

ח

ו

4.

Barvy
V minulé lekci jste se seznámili s punktací, a proto by již neměl být problém 
správně přečíst hebrejsky napsaná slova (aniž bychom museli uvádět výslov-
nost latinkou).

Základní barvy uvádíme ve všech tvarech přídavného jména – současně se 
tedy naučíte běžné koncovky přídavných jmen v ženském rodě a v množném 
čísle:

Žen. r., 
Mn. č.

Muž. r., 
Mn. č.

Žen. r.,  
Jed. č.

Muž. r., 
Jed. č.

Barva
ֶצַבה

ְלָבנֹות ְלָבִנים ְלָבָנה ָלָבן bílá

חֹורֹות ׁשְ חֹוִרים ׁשְ חֹוָרה ׁשְ חֹור ׁשָ černá

ֳאפֹורֹות ֳאפֹוִרים ֳאפֹוָרה ָאפֹור šedá

ֳאדּומֹות ֳאדּוִמים ֳאדּוָמה ָאדֹום červená

חּולֹות ּכְ חּוִלים ּכְ חּוָלה ּכְ חֹול ּכָ modrá

ְירּוקֹות ְירּוִקים ְירּוָקה ָירֹוק zelená

תּומֹות ּכְ תּוִמים ּכְ תּוָמה ּכְ תֹום ּכָ oranžová

ֹות ְצהּוּבּ ים ְצהּוּבִ ה ְצהּוּבָ ָצהֹוב žlutá

חּומֹות חּוִמים חּוָמה חּום hnědá

ְסגּולֹות ְסגּוִלים ְסגּוָלה ָסגֹול fialová

ְורּודֹות ְורּוִדים ְורּוָדה ָורֹוד růžová

Spojte každou věc s pro ni typickou barvou:

לבן קפה   
חום יסמין   

אפור קטשוף   
שחור קיווי   
אדום גריזלי   
ירוק צמנט   

Poznámka: přídavné jméno píšeme za podstatné jméno, k němuž se vztahuje 
(př.: růžový sirup = סירוף ורוד).

Řešení úkolů (a slovíčka k obrázkům) najdete na straně 16.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ
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Chtěl bych se Vás zeptat, pane profesore…

„Nemyslím, že bych měl 
nějak mimořádně originální 
myšlenky.“ Tato slova 
o sobě pronesl jeden 
z nejoriginálnějších myslitelů 
20. století, proslulý izraelský 
vědec a náboženský 
filozof JEŠAJAHU 
LEIBOWITZ. Zmínku o něm 
možno dohledat i v Maskilu 
č. 9–10/5774 u Vzpomínek 
Jakova Adlera. Pojďme se 
však ponořit trochu hlouběji 
do pestrého světa tohoto 
velikána a muže pronikavého 
intelektu, který by na Roš 
chodeš švat oslavil své 
115. narozeniny.

Na svět přišel Ješajahu Leibowitz 29. ledna 
1903 v Rize. Po tradičním židovském 
vzdělání (díky svému otci) se vydal roku 
1919 do Berlína, kde započal studia chemie 
a filozofie. Aby toho nebylo málo, vrhl se ještě 
na studium lékařství v Kolíně nad Rýnem 
i Heidelbergu a roku 1934 získal titul doktora 
medicíny na univerzitě v Basileji. To se již 
stěhovali do Erec Jisra’el. Na Hebrejské uni-
verzitě v Jeruzalémě – jmenován profesorem 
biochemie a neurofyziologie – vyučoval 
rovněž filozofii a dějiny vědy. Pracoval též 
coby redaktor přírodovědné části Hebrejské 
encyklopedie a od roku 1953 i jako její šéf-
redaktor. S nesmírnou aktivitou publikoval 
nepočítaně článků, esejů a knih. S Gretou 
Winter z Bonnu měli šest dětí; srovnatelně 
světoznámou se stala i jeho sestra, biblistka 
Nechama Leibowitz (1905–1997). On sám 
v duchu ortodoxie jednoznačně ztotožňoval 
judaismus s přijetím a naplňováním „jha 
micvot“, nikoli s věroučnými zásadami 
a dogmaty („Víra, která je založená na mých 
vědomostech o B-hu, není nic jiného než 
modloslužba.“). Rambamův (Maimonidův) 
racionalismus byl pak toho základním kame-
nem. Přestože byl členem mnohých výborů 
i politických uskupení a považoval se za sio-

nistu, neúnavně kritizoval izraelské hodnoty 
či národní politiku. Prim hrály především 
úplná odluka náboženství od státu, korupce 
nebo židovská nadvláda nad jiným národem, 
a tak se ani nominace na Izraelskou cenu 
1993 neobešla bez kontroverzí… Když dne 
18. srpna 1994 (11. elulu 5754) v Jeruzalémě 
odešel spící na věčnost, opustil svět člověk, 
jenž svými důslednými a nekompromisními 
ideologickými přístupy (nejen k etice či 
lidským právům) vzbuzoval obdiv širokých 
kruhů, aby vzápětí jiné kruhy pobuřoval…

… Rozporuplnost jeho osobnosti ilustrují 
jednak pojmenování „největší žijící židovský 
filozof“ oproti „kacíř dodržující micvot“, 
jednak je patrná z četných výroků, jež – 
vytrženy z kontextu – působí přinejmenším 
zvláštně. „Žádný národ nemá žádné právo na 
žádnou zemi!“ Přísné názory jsou však často 
střídány překvapivě liberálními, zejména co 
se postavení ženy v judaismu týče. K tomu 
přidejme nejednu kolující historku třeba 
o tom, kterak Leibowitz dorazil po letech do 
televizního pořadu, ale hned po začátku jej 
zrušil se slovy o jeho nezajímavosti. 

Posuďte však sami! Je mi velkou ctí 
zveřejnit zde vzácný překlad dopisu na téma 
TŠUVA, které spolu s mnoha dalšími dopisy 
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Můj lodivode, 
jsme tu tři 
a každý s nocí v rozepři – 
jsme tvoje posádka 
Odvez nás tam, 
kde koleje 
v květinách končí tam, 
kde pole je, 
to z rudých máků.
TIM POSTOVIT

PŘIDEJTE SE!
Uvažujete o žurnalistické kariéře?
Baví Vás jen tak psát?

Neváhejte a napište nám mail na 
redakce@lauder.cz

Jews News je časopisem studentů Lauderových škol. Tato dvojstrana 
vychází jako příloha měsíčníku Maskil s laskavou péčí Bejt
Simcha. Redakce: Jakub Kuthan, šéfredaktor; Amálie Vystavělová, 
zástupkyně šéfredaktora; Matěj Knop, editor; Šárka Kvasničková,
editor; Atur E. Efrati, korektor a další. Kontakt: www.lauderky.cz, 
e-mail: redakce@lauder.cz.

na různá témata vyšly posmrtně v knize 
‚Chtěl bych se Vás zeptat, pane profesore…‘ 
(Nakladatelství Keter, 1999). Vděčíme za ně 
panu Imanuelu Chábovi, redaktorovi Gut 
Šabes a Kuntres (bývalého šábesového čtení 
pražského rabinátu), již léta žijícímu v Izra-
eli. Děkujeme!

4. 8. 1991
Pane profesore, je mi 28 let, pocházím ze 
sekulární rodiny, a mám v úmyslu vrátit se 
k židovství ]לחזור בתשובה[. Vzhledem k tomu, 
že jsem se setkala s Vaším přístupem k této 
otázce, nechci tak učinit obvyklou cestou. 
Nechci, aby mě někdo krmil přesvědčová-
ním, „důkazy“ a pověrami.

Chtěla bych Vás požádat, jestli byste mě 
mohl nasměrovat k odpovídajícímu činiteli 
(jestli nějaký existuje), který bude schopen 
mi pomoci tento cíl uskutečnit. Děkuji 
a omlouvám se, jestli Vás obtěžuji. Ch.

6. 8. 1991
Vážená Ch., té veliké věci, kterou jste se roz-
hodla vykonat, výraz „vrátit se“ neodpovídá. 
Vždyť vy se, jak sama říkáte („ze sekulární 
rodiny“), nevracíte na místo, ze kterého byste 
byla odešla; spíše jdete někam, kde jste ještě 
nikdy nebyla. Cesta, po které se chystáte 
jít, není dána přesvědčováním či „důkazy“. 
Žádné důkazy nemohou člověka přivést 
k víře, která je přijetím jha vlády nebes 
-a která se uskutečňuje při ]עול מלכות שמײם[
jetím jha Tóry a jejích příkazů. Žádné vnější 
faktory – informace či explikace – nemohou 

člověka k této víře dovést, protože ona není 
závěrem nutně vyplývajícím z přírodní či 
historické skutečnosti, nýbrž rozhodnutím 
vycházejícím z lidské vůle: vůle sloužit ve 
svém životě B-hu. Pokud toto rozhodnutí člo-
věk sám neučiní, pokud se tato vůle nepro-
budí v něm samém, nedá se s tím nic dělat. 
A pokud tuto vůli má, není její realizace 
závislá na žádném vnějším činiteli. Došlo-li 
u Vás k duševnímu obratu k tomuto rozhod-

nutí, snažte se mu dát hmatatelný výraz 
praktickým konáním. Pro začátek naznačím 
tři věci: dodržování kašrutu – nasměrování 
stravovacího života k avodat ha-šem; dodržo-
vání šabatu – nasměrování pracovního života 
k avodat ha-šem; a jste-li vdaná, dodržování 
pravidel taharat ha-mišpacha – nasměrování 
pohlavního života, Vašeho i Vašeho manžela, 
k avodat ha-šem. Snaží-li se člověk realizovat 
tyto tři věci, i když je není schopen nebo 
je neumí realizovat dokonale, vnáší קדושה 
(keduša) do svého přirozeného života, který 
je חול (chol). Na tomto základě se věřící člo-
věk potýká s velkými teoretickými otázkami 
světa víry: stání člověka před B-hem, lidský 
osud, smysl života atd.; potýká se s nimi stu-
diem a přemýšlením, bez ohledu na to, jestli 
se domnívá nebo nedomnívá, že našel odpo-
vědi. ײשר כוחך, חזקי ואמצי! ישעיהו ליבוביץ

V případě zájmu o další várku dopisů neváhejte 
navštívit web JEW’S NEWS (www.LAUDERKY.cz), kde 
najdete mj. i pokračování tohoto článku (v němž mis-
tra zvěčnila Bracha L. Ettinger)! Českému čtenáři pak 
vřele doporučím tituly: Michael Shashar – HOVORY 
O B-HU A SVĚTĚ S J. L. (Sefer, 1996); Leibowitzovy 
ÚVAHY NAD TÓROU (Nakladatelství P3K současného 
ředitele LŠ;-D vč. záběrů s titulky na YouTube, Praha 
2011) či všeobjímající Wiki-zázrak, jež mi byly oporou 
i poučením…

Více najdete na webu  
www.lauderky.cz
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ZAMYŠLENÍ

Orkány, tsunami a přírodní katastrofy
Týden co týden zpíváme na Kabalat šabat 
slova žalmů, které nám zprostředkovávají 
plastické obrazy přírody. „Hory jak vosk 
tají“, „hlasy lámou cedry“, „moře bouří“. Tato 
prastará slova si automaticky spojujeme 
s aktuálními událostmi. Když „řeky zvedají 
svá vlnobití“, myslíme na orkán Herwart 
(říjen 2017). Je-li řeč o bouři či zmítání 
větrem, stačí přidat atribut tropický a máme 
definici tajfunu, tropické cyklóny, která 
vlastně představuje extrémní verzi běžné 
tlakové níže. S touto definicí musím myslet 
na Maimonidovu (Rambamovu) etiku. Mai-
monides učil, že dlouhodobé extrémy nikdy 
nepřinášejí nic dobrého. Proto zdůrazňuje 
mida bejnonit, střední ctnost, která nikterak 
nesouvisí s průměrností, ale souvisí s derech 
ha’emcajit, s průměrnou cestou, která opět 
nemá co do činění s průměrností, ale s aris-
totelskou zlatou střední cestou.

Také tajfun Haiyan (listopad 2013) byl 
takovou extrémní tlakovou níží. V čínštině 
jeho název znamená buřňáček, vlastně rozto-
milé jméno pro supertajfun kategorie 5, který 
rotoval jako každá běžná tlaková níže, ale 
s extrémní rychlostí. Tato rotace je zároveň 
příčinou vzniku typicky spirálovitě uspořá-
dané oblačnosti. Zatímco rychlost postupu 
celé tropické cyklóny dosahuje pouze 15 až 
30 km/h, vítr uvnitř tohoto útvaru dosahuje 
rychlosti až 200 km/h a způsobuje katastrofy. 
V případě zmíněného tajfunu to bylo přes 
5000 mrtvých, 25 000 pohřešovaných, téměř 
milion uprchlíků a bezpočet hladovějících, 
žíznivých a ještě více zoufalých. Co si mys-
líme o přírodní katastrofě?

Rambam uvažoval ve svém díle Průvodce 
zbloudilých následovně: „Jeden druh zla je 
ten, který člověka potkává ze strany přírody 
vzniku a zániku, protože člověk je z hmoty. 
Neboť takto se některým lidem způsobují 
těžká zranění, jejich orgány nepracují od 
svého stvoření nebo jsou tato poranění 
způsobena přírodními živly, jako např. ničení 
větrem nebo bouří nebo zemětřesením. 
Již jsme ukázali, že díky božské moudrosti 
je vznik podmíněn zánikem a bez tohoto 
individuálního zániku nemůže vznik nadále 
pokračovat.“ (More nevuchim III:12)

Nehledě na potřebu diskuse, která 
z tohoto stanoviska plyne, bychom měli 
kromě přírodních katastrof sledovat i kata-
strofy morální, které s nimi souvisí. Před 
možným tajfunem varovali meteorologové 
a tato varování nebyla místními politiky 
brána vážně. Selhali ve své vedoucí funkci. 
Z lenosti? Kvůli korupci? Další morální kata-
strofa je následné rabování, které ukazuje, 
že v negativním smyslu propadáme jinak 
neutrálnímu jecer ha’ra, impulsu ke zlu, a to 
v okamžiku, kdy zmizí základní pořádek 
a chaos zničí běžnou infrastrukturu. Ale 
i zde je třeba rozlišovat, zda se někdo vloupe 

do skladu rýže, nebo do sousedova domu, aby 
mu ukradl televizi.

Ačkoli před tajfunem Haiyan meteo-
rologové varovali, svět po jeho ničivých 
následcích neřekl: můžete si za to sami. 
Seznam bezprostředních darů byl dlouhý 
(mj. milion eur z Berlína, tři miliony eur z EU, 
šest milionů eur z Velké Británie, stejně tak 
jako vždy blesková pomoc Izraele na místě). 
K základnímu humanismu jsme povinováni 
všichni za jakýchkoliv okolností – dafka.

I když tajfun Haiyan a orkán Herwart již 
náleží minulosti, nežijeme v ráji (gan eden) 
a i když to může být bolestné, nebyly to 
poslední tragické přírodní fenomény. Neboť, 
jak říká Maimonides, náš svět je světem 
vzniku a zániku. Přesto doufáme, že rok 2018 
bude zdravý a šťastný a že budeme mít dost 
sil, abychom se vypořádali s problémy, které 
nás čekají.

RABÍN TOM KUČERA

Z němčiny přeložila Eliška Pekárková.

Poznámky:
1 Odkaz na žalm 83:14 – Bože můj, dej, ať jsou jako 
chmýří, a jako stéblo unášené větrem! (ČEP)

KLÍČ K ŘEŠENÍ  
KURZU HEBREJŠTINY

(černé kafe) קפה שחור   
(bílý jasmín) יסמין לבן 
(červený kečup) קטשוף אדום 
(zelené kiwi) קיווי ירוק 
(hnědý grizzly) גריזלי חום 
(šedý cement) צמנט אפור 
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Z OBCÍ

Chanuka byla pro všechny
V neděli 17. prosince v samém závěru 
občanského roku proběhla již tradiční 
společná chanuková oslava ve spolupráci 
s Hakoach, Chinuch, TKC Hagibor 
a divadlem Feigele. Oslava byla tentokrát 
rozdělena na dvě části. První se konala 
na pražské ŽO, kde byl na programu 
chanukový běh, divadelní představení 
vedené Vidou Neuwirthovou, vystoupení 
kapely Rejbele a zapálení svíček 
s rabínem Peterem. Druhá část pak 
proběhla na Hagiboru, kde byl připraven 
dětský workshop a chanukiáda, 
kouzelnické vystoupení a v závěru večera 
vystoupení kapely Vousy. Děkuje všem za 
hojnou účast a budeme se těšit brzy na 
viděnou.

BS

LITERATURA

Literatura s Davidovou hvězdou
Knihy židovských autorů, 
případně se židovskou 
tematikou, které vyšly 
v poslední době.

Na vysoké 
odborné úrovni 
je zpracována 
kniha Nábožen-
ské dějiny staro-
věkého Izraele 
německé bada-
telky Angeliky 
Berle jungové 
(nar. 1961), která 
je profesorkou 
Teologické 
fakulty Lipské 

univerzity, kde se specializuje na Starý zákon 
se zaměřením na dějiny a náboženství Izra-
ele. Její kniha je syntézou dosavadních 
výsledků bádání a přináší mnoho nových 
poznatků, které jsou nezbytné pro hlubší 
porozumění textů Starého zákona. Kniha je 
zevrubným úvodem do politických i nábo-
ženských dějin oblastí, kde vznikla hebrejská 
Bible, uváděná v křesťanském kontextu jako 
Starý zákon. Podává nám na základě pra-
menů podrobný přehled událostí daných 
území, i to, jak se zrcadlily v dějinách velkých 
starověkých říší – Babylónie, Egypta, Persie 
a antického světa. Obraz starověkého Izraele 
je tak zpodobněn na základě jiných než staro-

zákonních pramenů, proto je komplexnější 
a zároveň reálnější. Četba – či lépe studium – 
je ovšem o to náročnější a vyžaduje již něja-
kou historickou průpravu.

Text doplňují ilustrace a mapky, na 
závěr je přiložen i slovníček základních 
pojmů a chronologické tabulky s uvedením 
známých králů Izraele a Judska. Cenná je 
i obsáhlá příloha se seznamem literatury ke 
studiu Starého zákona.

Velmi zajímavé 
téma – nejen 
pro historiky 
a pro právníky – 
slibuje dvou-
setstránková 
brožura docenta 
Jiřího Kašného 
Právo v heb-
rejské Bibli, 
která v určitém 
směru vlastně 
navazuje na 
předchozí his-
torickou studii 

o náboženských dějinách Izraele (obě knihy 
také vydal Vyšehrad). Jde o vůbec první 
komplexní zpracování tématu historických 
právních norem uváděných ve Starém 
zákoně. Autor nám demonstruje právní 
ustanovení, jež se zde objevují v různých for-
mách, podrobně se zabývá i rozborem známé 
smlouvy mezi JHVH a židovským národem, 

kterou považuje za základ biblického práva 
a věnuje jí obsáhlý komentář. Dále rozebírá 
jednotlivé právní oblasti, které se objevují 
v Tóře, Prorocích a ve Spisech, a dává je do 
dobových souvislostí. Definují tak před 
námi tehdejší pohledy na trestní i procesní 
právo, právo vlastnické, rodinné a manželské 
až po základní rysy budoucího ústavního 
práva. Některé právní zásady dnes už působí 
samozřejmě anachronicky, jako třeba: „Když 
někdo udeří do oka svého otroka a vyrazí 
mu je, v náhradu za oko ho propustí na 
svobodu.“ Znalost této knížky pak může dát 
našemu čtení Starého zákona nový rozměr… 
A rozpoznáme tu i základy mnoha dnešních 
právních principů.

Starý zákon pochopitelně neobsahuje 
systematické zpracování trestního práva 
či nějakou soustavu trestních zákonů té 
doby, přesto tu najdeme nejedno konkrétní 
ustanovení, co bylo už tehdy považováno 
za trestný čin a jaký trest za něj následoval. 
Například Kniha Jób v jedné z Jóbových řečí 
přináší relativně dlouhý seznam zločinů 
a nespravedlností – konkrétní majetkové 
delikty, krádeže a loupeže, zločiny proti 
svobodě člověka i lidskému životu, proti 
rodinným vztahům. A formulovány jsou jako 
přestupky vůči druhým lidem i proti tomu, 
jehož jméno není vhodné vyslovovat…

LUBOR FALTEISEK
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Vyhlašujeme 
sbírku
Vážení přátelé, rádi 
bychom tímto vyhlásili 
sbírku na pořízení pultíku 
(Šulchan) pro čtení ze 
svitku Tóry.
Pořízení pultíku vhodně doplní prostor 
naší synagogy a zkvalitní průběh 
našich ranních bohoslužeb. Šulchan 
bude vyhotoven za cenu 12 000 Kč.

Své příspěvky můžete zasílat na 
účet Bejt Simcha 86-8959560207/0100.  
Jako variabilní symbol prosím uveďte 
12018. Za zaslané dary Vám velmi 
děkujeme a těšíme se na viděnou při 
příležitosti umístění Šulchanu do naší 
synagogy. 

PŘEDSTAVENSTVO BEJT SIMCHA

BEJT SIMCHA
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KULTURA

Kulturní program únor 2018
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Oddělení pro vzdělávání a kulturu, 
Maiselova 15, Praha 1, tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Židé, půda a… Akce! Izrael 
v zrcadle filmu – raná léta. Zrod 
izraelského filmu je úzce spjat 
se sionistickým projektem 

a proměňoval se v závislosti na geopolitic-
kém, historickém a ekonomickém vývoji 
v oblasti. Jak byly položeny základy izrael-
ského filmového průmyslu? Jaká byla role 
filmu v tehdejší sionistické ideologii? Jak byl 
prezentován Izrael v dobových filmech a kdo 
byli hrdinové národního filmu? Na tyto 
otázky se ve své přednášce v rámci cyklu 
Izrael 70 zaměří absolventka oboru Mediální 
a filmové věda na Telavivské univerzitě Ruth 
Hufnagel Ben Hadar. Přednáška je doprová-
zena bohatým filmovým materiálem. Vstup 
volný..

 Písně z ghetta. Jidiš literatura 
ve varšavském a vilenském 
ghettu za 2. světové války. Lid-
ská touha po kultuře a krásnu 

se nenechá zadusit ani těmi nejhoršími pod-
mínkami – dokladem toho jsou židovští lite-
ráti, básníci i prozaici, kteří působili v hrůz-
ném prostředí ghett zřízených nacisty v prů-
běhu 2. světové války například ve Varšavě 
a Vilniusu. Přednáška Petra Jana Vinše 
z Centra pro studium holokaustu a židovské 
literatury při FF UK přiblíží prostředí, kde 
aktivní literární tvorba a kulturní organi-
zační činnost představovaly svébytnou 
formu odboje. Soustředí se na literáty tvořící 
v jazyce jidiš – mateřské řeči východoevrop-
ských aškenázských Židů – jejichž práce se 
někdy zachovaly jen ve formě ukrytých ruko-
pisů. V českých překladech zazní i ukázky 
z děl významných jidiš autorů spojených 
s ghettem, jako byl například Avrom Sucke-
ver.

 Chava Pressburger – An artist’s 
life characterised by war and 
violence (Chava Pressburger – 
život umělce charakterizovaný 

válkou a násilím). Chava Pressburger (*1930) 
vyrůstala v rodině ovlivněné židovskou 
i křesťanskou tradicí. Během druhé světové 
války byla deportována do Terezína, kde se 
v roce 1945 dočkala osvobození. Komunis-
tický převrat v roce 1948 ji přiměl k emigraci 
do Izraele, kde se stala uznávanou umělkyní. 
Holocaust, a zejména ztráta jejího milova-
ného bratra Petra Ginze zavražděného 

v Osvětimi, se silně odrazily na celém jejím 
díle, v němž se často vypořádává s motivy 
nenávisti a utrpení, ale i víry a naděje. Stále 
nedoceněnou tvorbu Chavy Pressburger při-
blíží německá historička umění Ilka Won-
schik, autorka monografie Chava Pressbur-
ger: Bilder – Papierarbeiten – Skulpturen 
(Hentrich & Hentrich, 2016).
V angličtině. Vstup volný.

 Nedělní program pro děti 
a jejich rodiče: Arje slaví Nový 
rok stromů (Tu bi-švat)
Lvíček Arje společně s vámi 

oslaví Nový rok stromů (Tu bi-švat). Bude 
vám vyprávět, jaké rostliny a plodiny se pěs-
tují a používají v Izraeli a co dobrého z nich 
můžeme připravit. Děti mu pak na oplátku 
připraví sváteční hostinu.
Prohlídka: Staronová synagoga
Jednotné vstupné: 50 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10, Praha 1

 Nigun / Duo Duo Jarmila 
Vlachová & Miroslav Vilímec. 
Koncert akordeonistky Jarmily 
Vlachové a houslisty Miroslava 

Vilímce, během něhož zazní mezi jinými 
i skladby J. Sulzera (1850–1926), G. F. Händela 
(1685–1759), M. de Fally (1876–1946), 
A. Schnittkeho (1934–1998), J. Achrona (1886–
1943) nebo E. Blocha (1880–1959). Vstupenky 
na koncert možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1), v síti Ticket Art a na webových 
stránkách ŽMP, kde je uveden i kompletní 
program koncertu. Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

 Mezi Prahou a Mariánkami. 
Dějiny židovské přítomnosti 
v českých zemích v 19. a 20. sto-
letí se stávají stále oblíbenějším 

předmětem výzkumu i v zahraničí. Příklady 
přináší v překladu ediční řada Nakladatelství 
Lidových novin „Židé – dějiny – paměť“. Dvě 
z těchto studií vznikly jako dizertační práce 
na Mnichovské univerzitě. Kniha Martiny 
Niedhammer Jen pro peníze? se zabývá pěti 
podnikatelskými rodinami, vzešlými ještě 
před plnou emancipací židů z pražského ghe-
tta, zatímco publikace Mirjam Triendl-Zadoff 
Napřesrok v Marienbadu sleduje „ztracené 
světy židovských kultur“ v západočeském 
lázeňském trojúhelníku. S Martinou Niedha-
mmer a její kolegyní Kateřinou Čapkovou 
z Ústavu pro soudobé dějiny v Praze nad 
oběma svazky pohovoří publicista Petr Brod.

 Jindřich Mann: Lední medvěd. 
Autorské čtení a prezentace 
nové knihy Jindřicha Manna, 
která obsahuje tři novely 

o touze, zradě a nečekaných souvislostech. 
Příběhy se odehrávají v Praze, rozděleném 
Berlíně či na karibském ostrově a autor 
v nich nezapře tvůrce s literárními předky; 
jeho otcem byl Ludvík Aškenazy, dědečkem 
Heinrich Mann. Večer probíhá ve spolupráci 
s Pražským literárním domem autorů 
německého jazyka. Vstup volný.

 Rabín Abraham Joshua 
Heschel: mystik, filosof, pro-
rok. Přestože rabín A. J. Heschel 
(1907–1972) patří mezi nejvliv-

nější židovské myslitele druhé poloviny 
20. století, jeho dílo zůstávalo českému čte-
náři s drobnou výjimkou knihy Šabat (Acade-
mia, 2009) spíše neznámo. K umenšení 
tohoto dluhu vůči židovské teologii a filosofii 
20. století se pokouší přispět vydání dvou 
Heschelových knih – Kdo je člověk? (OIKOY-
MENH, 2017) a Člověk hledá Boha (Vyšehrad, 
2018). O Heschelově díle, osobnosti i vlivu na 
židovské a křesťanské myšlení 20. století 
pohovoří religionista prof. Pavel Hošek (ETF 
UK), někdejší student A. J. Heschela na 
Jewish Theological Seminary v New Yorku, 
v Praze působící konzervativní rabín Ronald 
Hoffberg a religionista, judaista a překladatel 
A. J. Heschela do češtiny Milan Lyčka 
(FFUK). Moderuje redaktor nakladatelství 
Vyšehrad a pedagog ETF UK Filip Outrata.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Oddělení pro vzdělávání a kulturu,  
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno 
tel. 544 509 651, 544 509 652  
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

 Philip Roth – Proti všem stere-
otypům
Přednáška amerikanistky 
Hany Ulmanové z FF UK se 

zaměří na dílo významného amerického 
židovského spisovatele a držitele Pulitzerovy 
ceny Philipa Rotha. Přednášející přiblíží, 
z jakého důvodu byl autor románu Portnoyův 
komplex či Americká idyla nařčen z antise-
mitismu, jak jeho dílo odráží prvky židov-
ského humoru a vůči kterým stereotypům se 
vymezuje. Vstupné 30 Kč

 Jáchymka, Užhorod, Květušín. 
Příklady tří menšinových škol 
v předválečném, válečném 
a poválečném Československu

Postavení menšin ve společnosti nese 
mnohá úskalí. Mezi klíčové strategie menšin 
usilujících o přijetí většinovou společností 
patří vzdělanost. Má však menšina rezigno-

STŘEDA 

7. 2. 
18.00

STŘEDA 

14. 2. 
18.00

PONDĚLÍ 

19. 2. 
18.00

NEDĚLE 

11. 2. 
14.00

ÚTERÝ 

6. 2. 
19.00

ČTVRTEK 

8. 2. 
18.00

STŘEDA 

21. 2. 
18.00

PONDĚLÍ 

26. 2. 
18.00

ČTVRTEK 

1. 2. 
17.00

ČTVRTEK 

8. 2. 
17.00
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vat na svou svébytnost, aby ve společnosti 
obstála, nebo má na svých specifikách trvat? 
Je řešením spíše menšinová škola, a nebo 
integrace členů menšiny do většinových 
škol? Přednáška Marie Smutné z Institutu 
Terezínské iniciativy se uskuteční v rámci 
cyklu Křižovatky osudů. Židovská komunita 
v Československu 1918 až 1968. Program je 
konán ve spolupráci se Statutárním městem 
Brnem. Vstupné 30 Kč

 Vlasta Rut Sidonová – Jídelna 
Šalom a jiné židovské povídky 
z dnešní Prahy
Židovská komunita a kultura je 

nedílnou součástí Prahy. Autorské čtení Vlasty 
Rut Sidonové a následná beseda přiblíží, jak 
vnímá atmosféru každodenního života praž-
ské židovské komunity. Vstupné 30 Kč

 Pro děti – Babylonská věž
Někdo mluví česky, jiný ang-
licky, další třeba hebrejsky nebo 
čínsky. Jak je to možné? Proč 

nemluví všichni stejnou řečí? Bible nabízí 
vysvětlení ze starobylého města Babylón, 
kde si lidé začali stavět věž, která měla být 
výjimečná. A její příběh zazní na nedělní 
dílně plné kostek, soutěží a písmenek. Dílna 
pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v pro-
storech sálu Turistického a informačního 
centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-
-Židenicích. Vstupné 30 Kč

 Domy věčnosti VI: Brtnice, 
Velké Meziříčí, Třešť, Třebíč
V dalším pokračování přednáš-
kového cyklu představí Helena 

Bretfeldová čtveřici hřbitovů na Vysočině. 
Všechny se nacházejí v ostře svažitém 
terénu, byly založeny v 17.–18. století a jejich 
nejcennější náhrobky jsou barokního typu. 
V rámci náhrobní symboliky této čtveřice 
hřbitovů bude představena různorodost 
kamenického zpodobnění symbolu žehnají-
cích kohenských rukou. Vstupné 30 Kč

 Purim
Purim neboli Svátek losů je 
nejveselejším židovským 
svátkem. Kromě slavnostních 

bohoslužeb a rodinných oslav jsou pro něj 
typické maškarní průvody, oblíbené zejména 
ve velkých izraelských městech. Součástí 
oslav bývá také divadelní ztvárnění příběhu 
královny Ester, která podle biblické tradice 
zachránila židovský národ před záhubou. 
Přednáška Kristýny Kuboňové z Ústavu 
religionistiky FF MU. Vstupné 30 Kč

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál 
je přístupný vždy 20 minut před zahájením 
programu. Pro držitele SeniorPasu sleva 
na vstupném 10 %. Změna programu ze 
závažných důvodů vyhrazena. Doporuču-
jeme proto sledovat aktuální informace 
na www.jewishmuseum.cz/program-a-
-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravu-
jeme-akce-pro-navstevniky

V měsíci únoru můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu fotografií Jiřího Kovanice 
nazvanou Jak to vidím. Výstava je přístupná 
ve dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě. Vstup volný

KULTURA V OBCÍCH

ŽO PRAHA ZVE

 Vzpomínkový večer ke Dni 
obětí holokaustu. Věnovaný 
rodině Olárových.

Na Renatu Olárovou a její 
osud ukrývaného dítěte zavzpomíná herec 
Hanuš Bor. Paní Olárová se narodila v roce 
1932, byla českou herečkou, v roce 1968 emi-
grovala, hrála ve Volkstheater ve Vídni a je 
jeho čestnou členkou.

Manželé Elly a Oskar Olárovi byli 
významní funkcionalističtí architekti.

Přednášku prosloví profesor Pavel Zatlou-
kal, který se jejich dílem mnoho let zabývá.

Pořádá Spolek akademiků Židů spolu 
s Pražským literárním domem.

Pražský literární dům, Praha 1, Ječná 11

 „Terezín: místo paměti“
Přednáška ředitele Památníku 
Terezín PhDr. Jana Roubínka.

Za o. p. s. Baševi zvou Jan 
Kindermann a Terezie Dubinová

Dům Na Sboře, ulice Na Sboře 80, Turnov.

ŽO TEPLICE ZVE

 Pietní akce při příležitosti Dne 
památky obětem holocaustu 
a předcházení zločinům proti 
lidskosti.

V Teplicích u Památníku obětem holo-
caustu

 Beseda s autorem knihy „Juta“ 
Vladimírem Černilem.
Příběh paní Jiřiny Běťákové 
z Ratiboře u Vsetína, který ve 

svých 92 letech vyprávěla autorovi knihy.
V klubu ŽO Teplice, Lipová 25

 Tu bi-švat s rabínem Danielem 
Mayerem a chazanem Danny 
Vaňkem.
V klubu ŽO Teplice, Lipová 25

STŘEDA 

14. 2. 
17.00

NEDĚLE

18. 2. 
10.30

ÚTERÝ

20. 2. 
17.00

ÚTERÝ

27. 2. 
17.00

ČTVRTEK 

25. 1. 
18.00

ÚTERÝ 

30. 1. 
18.00

PONDĚLÍ

29. 1. 
11.00

PONDĚLÍ

29. 1. 
12.00

STŘEDA

31. 1. 
17.00
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PÍSNIČKA

HaŠkedija porachat

Tato písnička, je jednou z nejpopulárnějších 
izraelských písní k svátku Tu bi-švat. Auto-
rem textu je Jisrael Dushman (1884–1947), 
který pocházel z Vilniusu a roku 1905 odešel 
do Erec Jisrael. Dushman zatvrzele odmítal 
mluvit jidiš a byl učitelem na jedné z prvních 
hebrejských škol. Později se stal jedním 

z prvních profesorů hebrejského jazyka 
a literatury na hebrejském gymnáziu. Je také 
autorem mnoha dětských básní a písní.

Duschmanovu báseň zhudebnil Menashe 
Ravina (1899–1968), který se narodil na 
území dnešní Ukrajiny. Ravina mimo jiné 
studoval skladbu a hru na klavír na konzer-

vatoři v Lipsku a později také v Drážďanech 
a v Berlíně. Přestěhoval se do Erec Jisrael 
roku 1924 a stal se významným badatelem 
v oblasti židovské hudby. Složil mnoho 
písní, které později zlidověly, a také několik 
klavírních skladeb. Byl vedoucím několika 
pěveckých sborů a učitelem hudby.

Mandlovník kvete
1. Mandlovník kvete
a zlaté slunce září
ptáci nad každou střechou
zvěstují příchod svátku.

[: Tu bi-švat je tady – svátek stromů! :]

2. Země volá:
„Přišel čas sázení!“
Každý zasadí strom,
vyjdeme společně s rýči.

Tu bi-švat…

3. Budeme sázet na každé hoře i kopci
Od Danu až po Beer Ševu.
Tato země nám zase patří,
země olivového oleje a medu.

Tu bi-švat…

ה ּפֹוַרַחת ֵקִדּיָ ְ ַהּשׁ
ה ּפֹוַרַחת, ֵקִדּיָ ְ 1. ַהּשׁ

ז זֹוַרַחת. ֶמׁש ּפָ ְוׁשֶ
ג ל ּגַ ִרים ֵמרֹאׁש ּכָ ִצּפֳ

רֹות ֶאת ּבֹוא ָחג. ְמַבּשְׂ

יַע – ַחג ָהִאיָלנֹות! :[ ָבט ִהּגִ ׁשְ ]: ט"ּו ּבִ

ַעת: ּוַ 2. ָהָאֶרץ ְמׁשַ
יָעה ֵעת ָלַטַעת! ִהּגִ

ע ּפֹה ֵעץ, ל ֶאָחד ִיּטַ ּכָ
ים ֵנֵצא חֹוֵצץ. ִאּתִ ּבְ

יַע... ָבט ִהּגִ ׁשְ ט"ּו ּבִ

ל ַהר ָוֶגַבע, ע ּכָ 3. ִנּטַ
ַבע. ֵאר-ׁשֶ ן ְוַעד ּבְ ִמּדָ

ְוַאְרֵצנּו ׁשּוב ִניַרׁש,
ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש.

יַע... ָבט ִהּגִ ׁשְ ט"ּו ּבִ


