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ÚVODNÍK

Milé čtenářky, milí čtenáři!
Věříme, že jste si již zvykli na nový 
design Maskilu, který přinesla 

změna grafického studia, a že se vám snad 
dokonce i líbí. Naše milá šéfredaktorka 
Kateřina Mikulcová se nyní nachází na 
opačné straně zeměkoule… a tímto zdraví 
všechny čtenáře!

Obsah aktuálního čísla je ovlivněn 
především blížícím se svátkem Purim. Je 
to svátek veselý a radostný, proto i naše 
pravidelná anketa, kterou najdete na 
straně 11, je tentokrát speciální – o židov-
ském humoru.

Kromě toho, že se tématu věnuje, 
jako již tradičně, slovo rabína, písnička 
i několik článků, najdete zde ještě jeden 
speciální purimový recept!

Hlavní postavou purimového příběhu 
je žena – královna Ester. A tak se v tomto 
čísle okrajově dotkneme také postavení 
žen v judaismu. Zvláště pak doporuču-
jeme rozhovor s profesorkou z Hebrejské 
univerzity v Jeruzalémě Rachel Elior, 
který si můžete přečíst na stranách 8–9.

Přes veselí spojené se svátkem 
Purim bychom neměli zapomínat na 
věci vážnější… V době, kdy se zdá, že na 
mnoha místech v Evropě i ve světě sílí 
radikalismus a extremismus, přijímá 
jeden z našich sousedních států velice 
kontroverzní zákon, týkající se zločinů 
šoa. Proti znění tohoto zákona se mimo 
jiné ohradila oficiálním prohlášením také 
Evropská unie progresivního judaismu 
a Unie progresivních židovských komunit 
v Polsku. Rozhodli jsme se tedy tomuto 
problému dát prostor v aktualitách, na 
místě, kde obvykle naleznete zprávy 
z Izraele.

V neposlední řadě v tomto čísle věnu-
jeme vzpomínku zemřelému předsedovi 
židovské obce Děčín, panu Robertu 
Poskočilovi (nechť je jeho duše svázána do 
svazku živých).

ZA REDAKCI RÁCHEL POLOHOVÁ

ŽIDOVSKÝ ROK

Amálek nemůže snést 
výjimečnost židovského 
národa
Letos posledního únorového 
dne zahajujeme večer 
v synagogách modlitbou 
a čtením megilat Ester – 
Esteřina svitku náš svátek 
Purim – Svátek losů. Podobně 
i ve čtvrtek, 1. března 
(14. adaru) dopoledne, čteme 
v synagogách podruhé megilat 
Ester. 

Nutno připomenout, že povinnost slyšet 
čtení Esteřina svitku večer i dopoledne 
mají jak muži, tak i ženy. Tato povinnost 
žen vychází ze skutečnosti, že nejen díky 
Mordechajovi, ale i díky královně Ester a její 
odvaze byli zachráněni Židé v celé perské říši 
a v královském městě Suzách – Šušanu.

Purim je svátkem, jehož základ nalez-
neme v biblickém svitku-knize Ester. Příběh 

je zasazen do doby panování perského krále 
Achašveróše – Xerxa (486–465 př. o. l.).

Tehdy poprvé v historii stál náš národ 
před hrozbou úplného fyzického vyhubení, 
které mu připravoval královský vezír Haman. 
Megilat Ester uvádí celé jméno našeho 
nepřítele – Haman, syn Chamdatův, Agago-
vec, které svědčí o tom, že byl potomkem 
amáleckého krále Agaga, kterého Saul porazil 
a zajal (První Samuelova, 15. kapitola). Jak 
víme, Amálek byl lid, který, sotva jsme vyšli 
z egyptského otroctví, nás na cestě bezdů-
vodně napadl, vraždil naše ženy, děti, starce 
a nemocné a olupoval je. Tato Amálekova 
ničím neopodstatněná iracionální nenávist 
k synům Izraele trvala věky. Proto nám 
Hospodin ukládá „pamatovat si, co nám 
učinil Amálek, a vymazat jeho památku zpod 
nebes“ (Deuteronomium 25‚17–19). Není divu, 
že po druhé světové válce, kterou provázel 
holokaust – šoa, byl Hitler přirovnáván 
k novodobému Hamanovi. Na rozdíl od Hit-
lera byl Hamanův pokus o „konečné řešení 

q Aert de Gelder (1645 –1727):  
Ester a Mordechaj (zdroj: wikimedia)
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Únor–březen  
2018
Náboženské akce – 
bohoslužby

Purim
Ve středu 28. února proběhne v Bejt Simcha 
Purimová oslava. Od 18 hod. kantilace Megilat 
Ester a poté purimové veselí včetně programu 
pro děti. Masky vítány!

Pesachový seder
V pátek 30. března od 18.30 hod. se bude konat 
pesachový seder v DSP Hagibor (Vinohradská 
1201/159, Praha 10). Bližší informace přes 
kontaktní formulář www.bejtsimcha.
cz/kontakty.html, emailem nebo na tel.: 
603 393 558. Uzávěrka přihlášek nejpozději 
do 23. 3. Vstupné: členové FŽO 300 Kč 
(studenti 200 Kč), nečlenové 400 Kč (děti 
do 12 let zdarma).

Kabalat Šabat 
Každý pátek od 18.30 hodin

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

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
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, e -mail: redakce@maskil.cz; 
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.

židovské otázky“ včas odhalen a Haman se 
všemi strůjci genocidy, mezi něž patřili i jeho 
synové, byli spravedlivě potrestáni.

Podobně jako nacisté uzavřeli veškeré 
synagogy, zakázali bohoslužby a zakázali 
košer porážku, tak i Haman zakázal Židům 
plnit jejich specifické náboženské povin-
nosti.

Jedná se o čtyři micvy, které vypovídají 
o zvláštním blízkém vztahu židovského 
národa s Hospodinem. Poté, co byly Hama-
novy genocidní plány odhaleny a on spraved-
livě potrestán, svitek Ester popisuje náladu 
panující mezi Židy, že totiž

ׂשֹן, ִויְקָר ְמָחה, ְוׂשָ הּוִדים, ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ  – ַלּיְ
Židům vzešlo světlo a radost, veselí a úcta. 
(Est 8‚16).

Talmudický traktát Megila 16b uvádí 
slova rabiho Jehudy, že אֹוָרה je Tóra. ְמָחה  je שִׂ
svátek, שֹׂן  jsou tefilin. Ve יָקר je obřízka a שָׂ
slovech Ester 8‚16 se skrývají ony čtyři micvy, 
jejichž plnění Haman Židům zakázal, a když 
byl zákaz zrušen, mohli je Židé opět bez obav 
plnit.

Polský rabín Šmuel Eliezer Eidels 
(1555–1631), známý pod zkratkou מהרש"א,  
(Maharša) ve svých komentářích na agadické 
části Talmudu חידושי אגדות (Chidušej Aga-
dot) uvádí, že každá z těchto čtyř micev se 
vyznačovala tím, že byla znakem – אות pro 
zvláštní spojení mezi národem Izraele a Hos-
podinem. To bylo důvodem pro Hamana, aby 
zvláště tyto micvy zakázal, neboť nemohl 
snést skutečnost výjimečnosti národa 
Izraele, která se vyznačuje jeho zvláštním 
vztahem k Bohu.

Rabín Menachem Mendel Schneerson 
(1902–1994) uvádí, že bychom se mohli 
domnívat, že micvot – přikázání, které jsou 
znakem výjimečného vztahu židovského 
lidu k Všemohoucímu, budou právě ty, které 
nemají obdobu u jiných národů. Avšak tyto 
micvot mají v určité formě obdobu i u jiných 
národů. Například Tóra. Knihy moudrosti 
mají i jiné národy. Svátky a významné dny 
samozřejmě najdeme také u ostatních 
národů. Obřízku dělají nejen Židé. Můžeme 
říci, že i tfilin, sice v jiné podobě, mají 
i jiné národy světa. Vždyť jejich příslušníci 
se obvykle označují nějakým zvláštním 
znakem, který svědčí o jejich víře či etnické 
příslušnosti.

Vyvstává tedy otázka, čím jsou ony čtyři 
micvy tak důležité pro židovský národ?

Právě v oněch čtyřech micvách je skryta 
výjimečnost židovského národa. V ostatních 
případech, kde není žádné podobnosti mezi 
Židy a ostatními národy, tam není potřeba 
žádného rozlišovacího znaku. Avšak tam, 
kde jsme jakoby podobní ostatním národům 
světa, tam je potřeba oněch rozlišovacích 
znaků. Tyto znaky svědčí o tom, že i běžné 
hmotné záležitosti provázející Žida jsou 
jakoby podobné těm, které provázejí ostatní 
národy, vstřebávají svatost, a tudíž ve své 
podstatě se liší od oněch materiálních záleži-
tostí běžných u ostatních národů.

Tóra – ostatní národy světa mají také 
svou „Tóru“ založenou na lidské moudrosti 

a rozumu. Avšak základem naší Tóry je to, 
co je lidskému rozumu nadřazeno, co stojí 
výše. Je to víra, že Tóra nám byla dána Hos-
podinem na hoře Sinaj a její podstatou je Boží 
moudrost, která stojí výše lidské moudrosti.

Svátky jsou u národů světa spojeny 
s nevázanou radostí a mnohdy i zhýralostí, 
kdežto naše sváteční radost se vyznačuje 
větší bohabojností.

Obřízka – Maimonides ve svém filozofic-
kém díle מורה נבוכים – Průvodce tápajících

(IV. část, kapitoly 35 a 49) uvádí, že obřízka 
zmenšuje u obřezaného zájem o věci hmot-
ného světa. Proto národy, které vykonávají 
obřízku, litují této vlastnosti obřízky. Naopak 
Židé se z obřízky radují, neboť stojí psáno 
v Žalmu 119‚162: ׂש ָאֹנִכי, ַעל-ִאְמָרֶתָך  Veselím – ׂשָ
se z toho, co jsi řekl. A ששון – veselí, to je 
obřízka.

Tfilin – národy světa, které se zdobí 
nějakými znaky, vybírají si hezká a na pohled 
příjemná znamení. Kdežto Židé se „zdobí“ 
černými tfilin, které si připevňují černými 
řemínky. Avšak uvnitř tfilin je psáno, 
ָרֵאל:  ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, ְיהָוה ֶאָחד ַמע ִישְׂ -Slyš, Izra – ׁשְ
eli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný 
(Deuteronomium 6‚4).

V těchto čtyřech znacích tkví výjimečnost 
a jedinečnost židovského národa, který si 
Všemohoucí vyvolil ze všech národů světa: 
ְנָך ְרָך ְוֶאֶתּ ָיֶדָך ְוֶאָצּ  ֲאִני ְיהָוה ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְבּ
 Já, Hospodin, jsem tě – ִלְבִרית ָעם ְלאֹור ּגֹוִים
povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku, 
budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu 
a za světlo národům (Izajáš 42‚6).

Zmínili jsme čtyři micvot, které nás činí 
výjimečnými. Nyní si připomeňme čtyři 
micvy, které jsme povinni splnit o Purimu. 
Každá z těchto micvot začíná písmenem מ:

-čtení Este – (mikra megila) מקרא מגילה
řina svitku večer a druhý den dopoledne 
o Purimu.

 mišloach manot) משלוח מנות איש לרעהו
iš le’reehu) – posílat alespoň dva druhy jídla 
přátelům a známým.

 dát – (matanot la’evjonim) מתנות לאביונים
alespoň dvěma chudým Židům peněžní dar.

 uspořádat – (mište Purim) משתה פורים
v poledne purimovou hostinu.

Všechny purimové micvy, s výjimkou 
večerního čtení Esteřina svitku, konáme 
o Purimu v dopoledních hodinách.

Mezi našimi souvěrci bývá rozšířen 
nesprávný názor, že mezi purimové micvy 
patří také přikázání לשתות עד לא ידע (lištot 
ad lo jada) – opít se do ztráty vědomí či opít 
se do němoty. Ano, pít o Purimu o trošku víc 
než je zdrávo, bychom mohli nazvat purimo-
vým folklórem, rozhodně ne micvou. Když 
se na Purim opijeme עד לא ידע, tak v lepším 
případě skončíme někde pod stolem. Řek-
něme si upřímně, lze takový stav nazvat 
purimovou radostí?

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu přeji 
veselý Purim – פורים שמח!

RABÍN DANIEL MAYER

PROGRAM BEJT SIMCHA
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PŘIPOMÍNKA

Nezavírejme oči před problémy
27. leden je dnem paměti – památky 
obětí holokaustu. Celé české pohraničí – 
Sudety – je plné opuštěných hřbitovů 
a hřbitovních kaplí, které jsou často 
tím jediným, co zůstalo po našich 
spoluobčanech a židovských obcích.

Jako desetiletý vnuk správce libereckého 
židovského hřbitova jsem měl s dědečkem, 
jedním z mála přeživších, vážný spor. Nerad 
mě pouštěl do změti kamenů a náletových 
dřevin, které tehdy, v roce 1957, představovaly 
místo odpočinku židovských zemřelých. 
Správce hřbitova ani skomírající židovská 
obec nemohla napravit či zlomit nechuť teh-
dejší státní správy změnit cokoli na daném 
stavu.

To přišlo až po roce 1989, a s tím i přiznání 
se města k uvedené zažité praxi a zároveň 
napravení křivdy na téměř 1700 občanech 
Liberce, kteří se nevrátili z vyhlazovacích 
koncentračních táborů a z bojišť druhé 
světové války. Po nich zůstaly městu továrny, 
obchody, ordinace, kanceláře, vily, pozemky, 
které město spravovalo, ale zároveň nechalo 
chátrat to jediné, co nemohlo potřebovat – 
židovský hřbitov s obřadní síní.

Po roce 1990 došlo k obratu a nápravě 
křivd. V rámci výstavby nové knihovny 
v Liberci byla na pozemku, kde do roku 1938 
stála židovská synagoga vypálená nacisty 

o tzv. křišťálové noci, postavena synagoga 
nová, v Čechách první od roku 1945.

Vraťme se do poloviny května roku 
1945. Sovětský velitel, osvoboditel města, 
se nechal informovat o osudu libereckých 
Židů. Osobně navštívil židovský hřbitov, a co 
viděl? Povalené kameny, mezi nimi stromky. 
Nařídil proto vytvoření pracovního komanda 
z někdejších nacistických představitelů, 
které mělo uvést hřbitov do náležitého stavu. 
Žel, dokumentace k tomu, kde je kdo opravdu 
pochován, nebyla k dispozici, a tak se má 
babička dočkala pomníčku jiného nebož-
tíka a on zase spočinul pod stélou dalšího 
člověka. To nezměnila ani hrstka těch, co 
přežili.

Vraceli se i jako hrdinové z bojů od Monte 
Casina, Kyjeva, Dukly, Tobruku, z Tichomoří, 
z Berlína… Přežili, a obdrželi nejvyšší britská, 
sovětská, americká vyznamenání. Po roce 
1990 přišla i liberecká radnice s pomocí při 
opravě hřbitova, hřbitovní zdi, kaple, která 
se postupně mění na památník obětí šoa 
v Liberci. Myšlenka upravit důstojně tento 
prostor jako památník umučených obětí 
se naplnila v rámci soutěže, kterou vyhrál 

student Technické univerzity v Liberci 
Štěpán Gudev, jenž světelnou linkou vede 
návštěvníka podél stěn až k místu, odkud se 
již nevrátili a kde zahynuli.

Památník obětem šoa je zpřístupněn 
veřejnosti a je na jednotlivých skupinách 
mládeže a vedení škol, zda si vyjednají na 
židovské obci návštěvu komentovanou jejím 
zástupcem.

V posledních letech jsme v Evropě svědky 
narůstajícího antisemitismu. Židé stále 
více čelí novým formám předsudků, které 
je obviňují z rasismu, srovnávají je s nacisty 
a zpochybňují jejich historické vazby na 
Jeruzalém, stejně jako legitimitu státu Izrael. 
Naším cílem je mobilizovat všechny občany 
k občansky statečným postojům.

EGON WIENER

AKTUÁLNĚ

Polská národní (ne)paměť
Začátkem února polský prezident podepsal 
zákon o Institutu Národní Paměti (ústav 
zabývající se vyšetřováním nacistických 
a komunistických zločinů). Už několik týdnů 
se v médiích, na sociálních sítích i meziná-
rodní scéně diskutuje o jeho kontroverzích.

Podle zákona hrozí až tříletý trest vězení 
za používání termínů jako „polské koncent-
rační tábory“ a za připisování odpovědnosti 
za holokaust Polsku a Polákům.

Vládnoucí strana Právo a Spravedlnost 
hájí zákon snahou o to, aby Polsko nebylo 
obviňováno z nacistických zločinů. Země 
už několik let bojuje proti používání slov-
ního spojení „polské koncentrační tábory“, 
podobný termín v minulosti „uklouzl“ 
i Baracku Obamovi. Taková snaha je vzhle-
dem k polské historii pochopitelná, zdá se 
ale, že nový zákon míří dál – až k citlivým 
tématům, jakými jsou polská kolaborace 
během války a zodpovědnost za pogromy.

Podle zákona nebude možné stíhat 
umělce a vědce zabývající se tématem, ale 
odpůrci zdůrazňují, že jeho formulace může 
vést k postihování každého, kdo bude mluvit 

o vině jednotlivců nebo se tématem zabývat 
v médiích, a ne pouze v rámci své badatelské 
činnosti. Po změnách v polském justičním 
systému vyvolávají obavu i soudy, které 
budou o vině rozhodovat. Mluví se o ohro-
žení svobody projevu, kriminalizaci debaty 
o dějinách a snaze vytvořit oficiální výklad 
historie. To vše se děje v době, kdy jsou 
v Polsku nacionalistické nálady na vzestupu, 
množí se případy agrese a xenofobie. Právě 
tento kontext je v celé situaci snad nejvíc 
znepokojivý.

Bolestná historie židovského a polského 
národa se tak stává další kartou v čím dál 
více se polarizující polské společnosti. 
Strany se předhánějí v argumentech a snaží 
se spočítat nespočitatelné; zda Poláci za 
války víc pomáhali, nebo kolaborovali, zda 
vlastenečtější jsou ti, kdo Židy zachraňovali, 
nebo ti, kdo je udávali a mordovali…

Situaci zostřuje také silná reakce z Izraele. 
Vůdce izraelské opozice Yair Lapid prohlásil: 
„Polské koncentrační tábory existovaly 
a žádný zákon na tom nic nezmění. Statisíce 
Židů zemřely, aniž by potkaly jediného 

Němce. Polsko bylo partnerem holokaustu.“
Kvůli postojům k novému zákonu Polsko 

zrušilo návštěvu izraelského ministra 
školství a izraelský parlament přijal návrh 
zákona, podle něhož tomu, kdo se pokusí 
popřít nebo zpochybnit vinu pomahačů 
nacistů při páchání zločinů na Židech, hrozí 
až pět let vězení.

Po třiceti letech nelehkého dialogu nad 
bolestivými tématy moderních dějin se 
tak Polsko vrací možná dál než na začátek. 
Ukrajinský prezident uvedl v souvislosti 
se zákonem: „Historická pravda potřebuje 
otevřený dialog, a ne zákazy.“ Ať už se obavy 
odpůrců zákona naplní nebo ne, cestu k dia-
logu a společnému hledání historické pravdy 
rozhodně neulehčuje. Organizace, které 
se desítky let zabývají polsko-židovským 
dialogem, ve svém vyjádření vyzvaly politiky: 
„Nerozdělujte nás. Znovu.“

ALŽBĚTA WÓJCIK (*1988)
dlouhodobě žije v Polsku, kde působí v neziskových 
organizacích zabývajících se neformálním vzdělává-
ním a spolupracuje na mezinárodních projektech.

Připomínka Dne památky 
obětí holokaustu v Liberci

Památník obětem šoa v Liberci
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VZPOMÍNKA

Velký muž s křehkým srdcem
Kdykoli jsem se v dlouhé nemoci Vládi 
Poskočila ptal na jeho zdraví jeho rodiny, 
bylo to z měsíce na měsíc horší a horší. 
Když jsem pak Vláďu naposledy viděl 
v Českokamenické nemocnici, bylo jasné, 
že se s ním jako předsedou naší děčínské 
obce už nepotkám. A pak přišel konec, 
a i když jsme to všichni čekali, neodvratnost 
jeho odchodu nás všechny stejně zaskočila 
a zasáhla. Odešel kamarád, odešla osobnost, 
odešel velký svorník naší nevelké židovské 
komunity… A vždy, když jsem o něm v těch 
časech přemýšlel, ujišťoval jsem se, že není 
pro komunitu nejhůř, že přeci ještě máme 
Roberta, jeho syna.

Opět se ukázala pošetilost lidských plánů 
a světských jistot. Robert si, myslím, rozedral 
své srdce o hrob svého otce. Robertovo srdce 
nevydrželo a on, lékaři i jeho rodina se marně 
snažili přivést jej zpět k nám. Několikamě-
síční snaha všech náhle pohasla 1. února, 
16. den měsíce švatu – Robert Poskočil odešel 
z ha-Olam ha-Ze, tohoto světa, v nedožitých 
dvaapadesáti letech a věřme, že se s ním 
setkáme v Olam ha-Ba, ve světě příštím.

Těžké, přetěžké je nyní zvolání Baruch 
dajan ha-emet (požehnaný spravedlivý 
soudce), když nás opouští i Robert. Robert 
po svém otci zdědil laskavost, citlivost a také 

nesmírnou obětavost, obětavost pro lidi, pro 
svoji komunitu. Přistupoval k věcem židov-
ské tradice s úctou a pochopením. Prostě měl 
všechny vlastnosti, které jej předurčovaly 
povznést Vláďův odkaz a posílit naší židov-
skou komunitu. V jeho osobě a spolupráci 

s jeho dobrou ženou a vzácným člověkem, 
Mirkou, jsme všichni spatřovali jistotu dob-
rých časů, které nás nemohou minout.

Popřejme nyní hodně sil Robertově 
rodině, kterou zde zanechal. Vzpomeňme 
nyní hlavně na jeho maminku Aničku, jeho 
dobrou a milující ženu Mirku, jeho děti 
Robina, Andy a Davida, tak předčasně osiřelé, 
i na jeho bratra Vladimíra, aby překonali 
bolest, kterou nyní dozajista prožívají. 
Buďme jim všem nablízku a snažme se je 
posilovat, utěšovat a být k nim velmi ohle-
duplní.

Síla děčínské židovské obce vždy spočí-
vala a bude spočívat v jejích členech a v jejích 
upřímných přátelích. Věřím, že z našeho 
středu vzejde předseda nový, který naváže 
na nesmazatelnou památku obou Poskočilů. 
Věřím, že dělné představenstvo v jednotě při-
jme výzvy, které nám naše doba přináší, a že 
my, všichni společně, budeme rozvíjet odkaz 
lidskosti, porozumění a přátelství, který nám 
zde oba zanechali.

MICHAL SPEVÁK

Robert Poskočil

VÝSTAVA

Židovské dědictví Bulharska
Nevelká, ale objevná výstava fotografií 
nám v pražské Galerii Skleňák v Dejvicích 
představila místa spjatá se židovským živo-
tem v Bulharsku, která jsou nám většinou 
neznámá. Vernisáž proběhla 24. ledna za 
účasti pracovníků bulharského velvysla-
nectví a Bulharského kulturního institutu 
v Praze, osobně přítomen byl také autor 
snímků Antoni Georgiev. 

Židé v této balkánské zemi měli válečný 
osud zcela odlišný od okolních zemí. Na jaře 
roku 1943 byla naplánována jejich deportace 
do táborů smrti. Na Dunaji již kotvila flotila 
lodí, kam měli nastoupit, ale bulharští 
intelektuálové v čele se skupinou statečných 
poslanců, kteří sepsali protestní petici za 
pomoci pravoslavné církve i dalších před-
stavitelů občanské společnosti se navzdory 
proněmecké orientaci státu, proti plánované 
genocidě postavili. Požadavek Německa na 
deportaci pak oficiálně odmítl i bulharský 
car Boris III. Na 48 000 židovských spoluob-
čanů se tak zachránilo od pravděpodobné 
smrti.

Mimochodem – bulharští Židé byly větši-
nou sefardského původu. Většina z nich pak 
po vzniku Izraele uskutečnila aliju – dnešní 

židovská organizace Šalom má sice asi pět 
tisíc členů, ale nanejvýš třicet procent z nich 
je halachických.

Historie ovšem není jednorozměrná. 
Je také známo, že z území, které obsadila 
bulharská vojska jako člen fašistické Osy za 
2. světové války – severního Řecka a části 
Jugoslávie, bylo více než jedenáct tisíc Židů 
deportováno do koncentračních a vyhla-
zovacích táborů na územích okupovaných 
nacistickým Německem.

Pražská výstava zobrazila ne zrovna utě-
šený stav židovského dědictví v Bulharsku 
v posledních deseti letech, kdy jsou dvě 
významné synagogy činné, další však slouží 
jinému účelu, nebo jsou poničené, stejně 
tak mnohé židovské hřbitovy jsou opuštěné 
a hrozí jim zánik… Devadesát procent bulhar-
ských Židů po válce ze země odešlo.

Snímky byly umístěny do vitrín ze dvou 
stran dejvické budovy, takže byly přístupné 
všem kolemjdoucím – a zároveň se na pozadí 
snímků jako odraz ve skle zrcadlila pražská 
současnost, což jim svým způsobem dodá-
valo druhý rozměr…

LUBOR FALTEISEK
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PURIM

Překrásné dopisy královny Ester
Během svátku Purim 
má každý žid povinnost 
vyslechnout alespoň dvakrát 
příběh o Ester, která náš lid 
zachránila před zlovolným 
Hamanem. O příběhu 
samotném a možnostech jeho 
interpretace bylo napsáno již 
mnoho, podívejme se proto na 
samotný svitek, jeho vzhled 
a pestré ilustrace.

Svitek Ester je, stejně jako Tóra, tradičně 
sepisován soferem, zbožným a vzdělaným 
písařem, jehož práce podléhá přísným 
pravidlům. Královna Ester spolu se svým 
strýcem Mordechajem rozeslali dopis se 
zprávou o záchraně židů a nařízením slavit 
pravidelně Purim do sto dvaceti sedmi 
krajin Achašveróšova království, do všech 
židovských obcí světa. Stejně jako si tehdejší 
židé společně přečetli Esteřin dopis, čteme 
my dnes sváteční svitek Ester, který svou 
podobou onen dopis připomíná. Bývá sepsán 
na pergamenových listech, které jsou spo-
jeny a navinuty na dřevěnou osu. Celý svitek 
je pak uchováván v ozdobné schráně jako 
pravý dopis, který se do naší komunity dostal 
přímo od Mordechaje a královny Ester.

Ilustrace svitku
Podíváme-li se na svitek Ester zblízka, 
budeme příjemně překvapeni. Kromě hebrej-
ského textu totiž na svitku nalezneme také 
bohaté ilustrace. Většina umělců ilustrují-
cích svitky patřila mezi vynikající kaligrafy, 
velmi dobře vzdělané v Tóře a tradici. Písař 
musel být skvěle obeznámen s dějem knihy, 
její strukturou a dynamikou, aby byl text 
schopen svými ilustracemi vhodně doplnit. 

Skutečnost, že jsou hebrejské náboženské 
texty tradičně psány do sloupců, umožňovala 
zachytit příběh v jednotlivých scénách 
a převyprávět jej tak vlastně ještě jednou, 
v obrazech. Schopný sofer zvládl do ilustrací 
zakomponovat také části komentářů a různé 
doplňující informace. 

Motivy zdobící svitek se různí především 
podle místa vzniku svitku. Zatímco svitky 
severoafrické nejčastěji zdobí rostlinné 
motivy a ptáci, svitky perského původu jsou 
zdobeny květinami a kaligrafií. Evropskou 
specialitou jsou svitky zachycující děj 
a postavy Esteřina příběhu spolu s dobovou 
architekturou, fantaskními zvířaty a nejrůz-
nějšími alegorickými zobrazeními.

„Mordokaj pak tyto 
události sepsal a poslal 
dopisy všem židům, 
blízkým i dalekým, ve 
všech krajinách krále 
Achašveróše. Uložil 
jim, aby každým rokem 
slavili čtrnáctého 
a patnáctého dne 
měsíce adaru památku 
na dny, v nichž si židé 
odpočinuli od svých 
nepřátel, a na měsíc, 
který jim přinesl zvrat, 
místo starosti radost, 
místo smutku den 
pohody; aby je slavili 
jako dny radostného 
hodování a aby posílal 
jeden druhému dárky 
a chudým dary… Také 
královna Ester, dcera 
Abíchajilova, si psala 
se židem Mordokajem 
ještě jednou, aby 
dodala váhy ustavující 
listině o Purimu. Dopisy 
poslali všem židům 
do všech sto dvaceti 
sedmi krajin Achašve-
róšova království, slova 
pokoje a pravdy, aby 
dodržovali v určený čas 
tyto dny Purimu, jak jim 
stanovil žid Mordokaj 
a královna Ester; stejně 
stanovili pro sebe 
i pro své potomstvo 
zachovávat jejich posty 
a nářky. Esteřiným 
výrokem bylo stano-
veno zachovávat Purim 
a bylo to zapsáno do 
knihy.“ Ester 9‚20–32, 
ČEP.

Jemně ilustrovaný 
manuskript svitku 
Ester, 18. století, 
autor neznámý

Megilat Ester 
s figurálními motivy, 
Itálie 1616



adar 5778 • únor–březen 2018 7

Evropské umění dekorace svitků
Umělecká dekorace manuskriptů dosáhla 
svého vrcholu mezi 17. a 18. stoletím. 
S rostoucí poptávkou po krásně zdobených 
svitcích a vynálezem knihtisku došlo 
k jistému upozadění ručního iluminování 
svitků. Hebrejští písaři pokračovali v období 
raného novověku v ručním sepisování 
svitků Tóry, tefilin i mezuzot, avšak ilustraci 
svitků Ester zastaly do velké míry tiskárny. 
Písaři vpisovali požadovaný text do předtiš-
těných motivů a vyhověli tak požadavkům 
estetickým i halachickým. Od 17. století se 
nově setkáváme se svitky, které začínají být 
zdobeny papíro- a dřevořezbami, mědirytem 
nebo lepty. K nejvýznamnějším písařským 
centrům této doby patří Itálie a Holandsko, 
jedním z nejvýznamnějších hebrejských 
iluminátorů byl Šalom Italia (1619–1655).

Jak už napovídá umělcovo jméno Italia, 
pocházel z Itálie, kolem roku 1641 byl již 
usazen v Amsterodamu. K hebrejskému 
tiskařství měl blízko od dětství, byl totiž 
synovcem proslulého mantovského tiskaře 
Eliezera d’Italia. Svými mědiryty a ilumi-
nacemi svitků knihy Ester udal Italia směr 
evropského židovského zdobení rukopisů na 
dlouhou dobu dopředu. Typickým znakem 
jeho práce jsou opakující se motivy vítězných 
oblouků, amfory s květinami nebo drobné 
venkovské scenérie, ve svitcích Ester potom 
bývají znázorněny hlavní postavy příběhu.

Moravská škola hebrejské iluminace
Kromě mistrů italské a holandské pro-
venience vynikaly svými figurativními 
ilustracemi svitku Ester také země, kde se 
hovořilo německy – Německo, Rakousko, ale 
i Čechy a Morava. Mnoho ze soferů německy 
hovořících zemí vyšlo z tzv. Moravské školy 
hebrejské iluminace. Některé svitky těchto 
umělců má ve svých sbírkách také Židovské 
muzeum v Praze. Z významných soferů 
moravské školy zmiňme např. Árona Wolfa 
Herlingena a Mešulama Cimmela z Polné.

Aron Wolf Herlingen z moravského 
Jevíčka (1710–1757) působil ve Vídni jako 
písař Královské knihovny. Během svého 
působení ve Vídni vytvořil jedno ze svých 

nejznámějších děl. Herlingenových Pět 
svátečních svitků sestává z jednoho ilu-
strovaného kusu pergamenu, na kterém je 
vepsáno všech pět svátečních knih – Kazatel, 
Ester, Píseň písní, Rút a Pláč. Dílo vzniklo 
roku 1748 a je sepsáno ve čtyřech jazycích – 
hebrejsky, latinsky, německy a francouzsky. 
Svitek je dekorován malými kulatými vině-
tami, které zachycují krále Šalamouna, Růt 
s Boázem a Mordechaje, jak stojí před králem 
Achašveróšem. Skutečným divem svitku 
ovšem nejsou ilustrace, ale jeho drobné 
písmo, známé jako mikrokaligrafie, kterou 
Herlignen zapsal většinu textů svitku. 

Mikrokaligrafie je unikátním židovským 
uměním, jehož počátky lze vystopovat až do 
devátého století. Jako původní místo vzniku 
bývá označován Egypt, kde si toto náročně 
umění písaři předávali z otce na syna a při-
nesli jej i do Jemenu a Evropy. Písmo bývá 
obvykle tak malé, že je v podstatě nečitelné, 
text je však rozmístěn tak, aby při pohledu 
zdálky vytvářel dekorativní motivy.

KAMILA KOHOUTOVÁ

Áron Wolf 
Herlingen: Pět 
svátečních 
svitků, 1748

Šalom Italia: Megilat Ester, Amsterdam, 1641
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ROZHOVOR

„Ester z purimového příběhu nemůže 
být vzorem pro moderní židovskou ženu“
Rozhovor s prof. Rachel 
Elior z Hebrejské univerzity 
v Jeruzalémě o roli ženy 
v židovské civilizaci 
a feminismu
Rachel Elior (nar. 28. prosince 1949) je profe-
sorkou židovské filosofie na Hebrejské uni-
verzitě v Jeruzalémě. Mezi hlavní předměty 
jejího výzkumu patří raná židovská mystika, 
Svitky od Mrtvého moře, hejchalotická 
literatura, mesianismus, sabatianismus, 
frankismus, chasidismus a role ženy v židov-
ské civilizaci. Profesorka Elior vyučovala na 
řadě univerzit po celém světě, jako např. na 
Chicagské univerzitě, Princetonu, Doshisha 
University v Kjótu, Tokijské iniverzitě, 
Yeshiva University, University College Lon-
don, na Lomonosově univerzitě v Moskvě 
a Paidea ve Stockholmu. Také působila jako 
výzkumný pracovník na Oxford Center 
for Jewish Studies v Oxfordu. Prof. Elior je 
členkou mezinárodní rady New Israel Fund, 
Council for Secular Judaism a Tag Meir fóra. 
Bezpochyby je jednou z nejvýznamnějších 
myslitelek moderního židovského světa.

Milá Rachel, když jsme se viděli naposledy, 
zmínila jste, že zvláště milujete tři věci: 
knihy, květiny a děti. Mají tyto tři věci něco 
společného?

To je velmi zajímavá otázka. Ano, mají, 
protože všechny tři rostou. Knihy rostou 
stále v tom smyslu, že jste s nimi v interakci, 
obohacují vás, poskytují vám nové horizonty, 
naplňují vás vědomostmi, zvědavostí, lepším 
porozuměním lidským bytostem a ukazují 
vám obrovskou pestrost lidských charakterů 
a lidských talentů. Květiny jsou skvělým 
zdrojem krásy, rozmanitosti a změny 
a ukazují vám chasdei hateva, boží milost, 
nebo krásu přírody, věčný cyklus růstu 
a změny. Děti jsou krásné, protože se mění, 
rostou, obohacují nás, protože jsou součástí 
naší debaty. A já cítím, že tyto tři věci mají 
společné velké bohatství uvnitř jich samých, 
velkou moudrost, velkou krásu a velký 
zájem, a jsou si tedy podobné.

Kromě jiných oblastí vašeho zájmu jste 
jednou z nejdůležitějších expertek na téma 
role ženy v židovské civilizaci. Jak jste se 
o toto téma začala zajímat a proč si myslíte, 
že je důležité?
Vnímám se jako historička zapomenutých 
hlasů, cenzurovaných lidí, poražených, 
lidí, kteří byli z různých důvodů vyčleněni 
z historie. Zajímám se o hlasy lidí na okraji, 
o hlasy zapomenutých, o hlasy těch, kteří 
byli vyloučeni z historie. Pokud se podíváte 

do národní knihovny v Jeruzalémě, máme 
tam sbírku sta tisíců knih vytištěných 
v hebrejštině – od první hebrejské knihy, 
která byla vytištěna v roce 1475, do poslední 
hebrejsky vytištěné knihy v 19. století. 
Ani jednu z nich nenapsala židovská žena 
hebrejsky a nebyla vytištěna za jejího 
života dle jejího rozhodnutí nebo volby. To 
znamená, že židovské ženy nikdy nedostaly 
šanci studovat, učit se a stát se členkami 

vzdělané veřejnosti. To také znamená, že až 
do 20. století nedostaly ženy šanci být sou-
částí komunity vzdělané v lashon ha’kodesh, 
v hebrejském jazyce. Napadlo mě, že bych se 
ráda dozvěděla, jak se to stalo, proč se to stalo 
a jaký to mělo důsledek. Přemýšlejme o tom. 
Pokud nemáme jednu jedinou knihu, kterou 
by napsala žena v hebrejštině během tohoto 
období, ztratili jsme historickou paměť polo-
viny naší komunity.
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Existuje nějaká konkrétní žena v židovské 
historii, která vás fascinuje víc než ostatní?
Vybrala bych Berthu Pappenheim, která 
byla velmi významná. Započala úplně novou 
iniciativu, kterou bychom dnes nazvali 
sociální práce nebo pomoc. Měla starost 
o situaci žen v židovské obci, které nepatřily 
k měšťanským vrstvám. Mnoho židovských 
žen přicházelo do západní Evropy z Evropy 
východní kvůli tamějším pogromům. Poté, 
co přišly, byly často prodávány, aniž by něco 
tušily, jako prostitutky do jihoamerických 
obcí, kde v 19. a na počátku 20. století Židé 
z Polska postrádali bílé ženy. Když se dozvě-
děla o této tragédii, založila výbor, který 
měl těmto ženám pomáhat a protestovat 
proti způsobu, jakým židovská obec zachá-
zela s ženami, které byly bez prostředků 
a vyhladovělé, a proti jejich vůli je prodávala 
jako prostitutky. Byla první, kdo inicioval 
organizovanou činnost proti normám, které 
akceptovaly fakt, že existovaly ženy, které 
byly mužům k dispozici proti své vůli.

Jak byste charakterizovala Ester z purimo-
vého příběhu? Myslíte si, že by mohla být 
dobrým vzorem pro moderní židovskou 
ženu?
Ester z purimového příběhu nemůže být 
vzorem pro moderní židovskou ženu, pro-
tože její první iniciativa vychází z příkazu 
jejího strýce. Dnes nevnímáme židovské 
ženy jakožto aktivní na příkaz jejich otců, 
bratrů nebo manželů. Rádi bychom o nich 
přemýšleli jako o autonomních bytostech. 
Samy rozhodují a nejsou podřízeny žádným 
příkazům jiných osob. To, o co Mordechaj 
Ester požádal, je strašné. Poslal ji jako konku-
bínu perskému králi. Řekla bych, že jako vzor 
by měla být vnímána Vašti, protože odmítla 
uposlechnout králův rozkaz a řekla, že před 
jeho hosty nepředstoupí nahá, neboť to bylo 
ponižující. Avšak Ester by měla být připomí-
nána z jiného důvodu, a tím je skutečnost, 
že se stala hrdinkou všech Židů, kteří byli 
nuceni opustit svou víru a konvertovat k vět-
šinovému náboženství. Tito konvertité si 
jako svou hrdinku vybrali Ester proto, že žila 
dvojí život – jako Peršanka navenek a jako 
Židovka uvnitř. A říkali, že jim byla vzorem 
proto, že potřebovali žít život pod maskou. 
Museli nosit křesťanskou nebo islámskou 
masku navenek a židovskou identitu uvnitř.

Ve své úvodní přednášce na konferenci Role 
ženského vedení v náboženských komuni-
tách, která se konala na univerzitě v Postu-
pimi v roce 2016, jste řekla, že Šabtaj Cvi byl 
první židovský feminista. Proč?
Šabtaj Cvi je první známý Žid, který expli-
citně prohlásil: „Ubohé drahé židovské ženy, 
přišel jsem vás vysvobodit ze zajetí vašich 
manželů. Přišel jsem vás vysvobodit ze 
zajetí vašich manželů, přišel jsem vás zbavit 
trestu hříchu stromu poznání a osvobodit 
vás.“ Neznáme žádného jiného muže, ať už 
Žida či nikoliv, z období do 17. století, který 
by vyjádřil utrpení žen všeobecně, a zvláště 
pak žen židovských. Šabtaj Cvi řekl, že to bylo 
špatně a že ženy by měly být rovnoprávné 
a svobodné. Proto jej považuji za prvního 
feministu.

Co si myslíte o situaci žen v dnešní společ-
nosti?
Nejprve řekněme, že 20. a 21. století jsou 
nejlepší století pro všechny ženy na světě 
a zvláště pro ženy židovské. Feministická 
revoluce, která započala v 19. století, změnila 
svět a polovinu světové populace. Po tomto 
konstatování se tedy podívejme na to, co je 
špatně. Pokud hovoříme o židovském světě 
a situaci v Izraeli, je velice špatné, že všechna 
osobní práva v Izraeli jsou podřízena Halaše, 
která značně diskriminuje ženy. Nelze to říct 
jinak. Podle Halachy může iniciovat rozvod 
pouze muž a žena to nesmí vyžadovat. Pokud 
se rozvést nechce, je k němu žena připoutána 
po celý zbytek života. Myslím si, že nábožen-
ské právo by mělo být udržováno jako mož-
nost pro ty, kteří si sami zvolili dle něj žít, 
ale v žádném případě by nemělo být vynu-
cováno od lidí sekulárních nebo tradičních, 
kteří podle něj žít nechtějí. Připomeňme 
také jeden obecný problém. Podle OSN je 
18 procent světové populace negramotných 
a dvě třetiny z toho jsou ženy. Negramotnost 
je znak, který byl celá staletí typický pro 
ženy, a je tomu tak stále. Negramotné ženy 
jsou zcela závislé na svých manželech, otcích 

nebo bratrech. Nemají žádnou šanci zvolit 
si vlastní způsob života a usilovat o své 
vzdělání. Zůstávají služkami. Toto je běžná 
situace např. v Jemenu. Myslím si, že svět by 
za tohle měl přijmout zodpovědnost.

Jak vnímáte situaci žen v pozici rabínek 
v reformních, konzervativních a v ortodox-
ních kruzích?
Myslím si, že s výjimkou založení státu 
Izrael je to bez pochyby nejlepší věc, která 
se v židovském světě stala během 20. století. 
Myslím, že ženy tvoří polovinu populace kaž-
dého společenství. Jejich přehlížení a uml-
čování je zločin. Tato situace trvala tisíce let. 
Neměli bychom v ní pokračovat. Myslím si, 
že každá židovská obec, jakéhokoliv směru, 
by měla ženám poskytnout příležitost studo-
vat, a ženy, které studují židovské právo, by 
měly vykonávat úplně stejné zkoušky jako 
muži, a ty, které uspějí a považují to za smys-
luplné, by měly sloužit jako rabínky. Nevidím 
žádný rozdíl mezi mužem a ženou, pokud 
jsou vůdci společenství, učitelé, posekové 
nebo rabíni. Muž i žena mohou poskytnout 
tuto službu na úplně stejné úrovni. Kromě 
toho mají ženy jiné životní zkušenosti než 
muži. Pouze ženy jsou těhotné a rodí děti. 
Jejich fyzická a emocionální životní zku-
šenost je odlišná. Mají jiné preference, jiný 
žebříček hodnot, jinak rozhodují. Kdekoliv 
jsou, přinášejí ženskou perspektivu a ženský 
vhled do debaty. Všechny by měly být sou-
částí debaty. Je velmi smutné, že jsme dva 
tisíce let rabínského judaismu postrádali 
ženskou inspiraci, talent, interpretaci 
a vedení. Jsem hluboce přesvědčena o tom, 
že myšlenka, že existují funkce, které by žena 
nemohla zastávat, je absurdní. Ženy by měly 
být povzbuzovány, aby jen tiše neseděly, ale 
aby přispívaly do každé diskuse. Například 
bychom měli ženy aktivně podporovat, aby 
vstupovaly do vedení židovských obcí.

Bylo mi velkým potěšením a ctí s vámi hovo-
řit. Děkuji za rozhovor!

PTAL SE DAVID MAXA

„20. a 21. století jsou nejlepší 
století pro všechny ženy 
na světě a zvláště pro ženy 
židovské.“

Přijďte si zatančit s Besamim:  

Výuka izraelských lidových tanců
Ani v polovině roku není pozdě začít s pravidelnou výukou izraelských lidových tanců. Pokud jste začátečník, 
dostanete zvláštní péči „od vašeho prvního tanečního kroku“. Pokud již izraelské tance znáte, užijete si i ty 
nejsložitější. Výuka probíhá každý čtvrtek od 19.00 do 22.00 hod. v ZŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3. 

Více informací najdete na www.besamim.cz, doptat se můžete na besamim@volny.cz, tel.: 603 852 917.  
Těšíme se na viděnou, Ondřej Novák.
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Je izraelský humor židovský?
Když jsem začal uvažovat 
o tom, že napíšu něco 
o židovském humoru, rozeslal 
jsem řadě svých izraelských 
přátel otázku: Co je to židovský 
humor?

Překvapilo mě, jak hodně jich odpovědělo, 
že vlastně ani neví. Ti vzdělanější a pře-
mýšlivější z nich odpověděli vcelku shodně 
a správně, že pod pojmem židovský humor 
se především myslí sebekritický, satirický 
humor, který je produktem slabého, utisko-
vaného národa.

Ještě přesněji řečeno se jedná o humor 
východoevropských aškenázských Židů, 
který se později např. přetransformoval i do 
humoru většiny amerických komiků a filmo-
vých tvůrců. Vždyť statistiky uvádějí, že asi 
70 % těchto komiků pocházelo z židovských 
rodin.

Takovýto druh sebemrskačského humoru 
byl vždy obranou a prevencí před útoky 
a ponižováním ze strany většinové – často 
velice nepřátelské – společnosti.

V samostatném židovském státě s jednou 
z nejmocnějších armád na světě se však 
situace zcela změnila. Židé zde již nejsou 
pronásledovanou menšinou – a tak už není 
potřeba se bránit humorem do vlastních řad. 
A humor si přirozeně našel nové „oběti“.

Když pomineme nám často nesrozumitelný 
humor politický, tak se můžeme zastavit 
alespoň u tří oblastí, na které se izraelský 
humor obrací.

1   Velice rozšířené jsou vtipy na Židy, 
kteří mají jinou zemi původu než 
autor vtipu.

To souvisí s kuriózní skutečností, kdy – jak 
se s nadsázkou říká – každý Žid okamžikem, 
kdy se přistěhuje do Izraele, přestává být 
Židem. A všichni o něm začnou mluvit jako 
o Polákovi, Marokánci, Rusovi apod.

Krásně je to vyjádřeno v jednom izrael-
ském vtipu o Grünbergerovi, který udělal 
aliju z Rumunska. V Izraeli vcelku spokojeně 
žil, ale když zestárl, onemocněl a cítil, že se 
přiblížila jeho poslední hodinka, tak požádal 
svého syna, mladého Grünbergera (který 
se ovšem už nejmenoval Grünberger, ale 
Zahavi), aby ho odvezl zpátky do Rumunska. 
Syn byl samozřejmě velice udiven. Vždyť, jak 
víme, mnozí z celého světa se ve stáří stěhují 
do Izraele, jen aby zemřeli a byli pochováni 
ve Svaté zemi. A tak se syn svého starého 
otce ptal, co ho to napadlo. A otec mu to 
vysvětlil zcela lapidárně: „Víš, já bych chtěl 
umřít jako Žid.“

A tak se v Izraeli vypráví spousta vtipů 
o lakotě íránských Židů a o hranatých hla-
vách marockých Židů a o protivných a frigid-
ních polských manželkách atd. atd…

Většina z těchto vtipů není moc korektní 
a publikovatelná, ale snad mohu uvést 
alespoň jeden příklad. Vtip, který mi právě 
vyprávěl můj izraelský kamarád:

Pohřeb. Za rakví kráčí polská manželka 
zesnulého. V tom se z rakve ozve bouchání 
a volání: „Pusťte mě ven, já nejsem mrtvý!“

Polská manželka se nakloní nad rakev 
a zahučí: „Mlč! Doktoři to musí vědět líp.“

2   Druhým oblíbeným objektem vtipů 
jsou samozřejmě Arabové. 

Ti jako méně vzdělaní, méně úspěšní i méně 
kultivovaní jsou vděčným terčem. V tomto 
případě je ještě těžší vybrat nějakou ukázku, 
protože absolutní většina z nich by publiko-
váním tomuto časopisu asi způsobila značné 
problémy. (Snad je možné však uvést alespoň 
jeden z nich: Co dělá Arab na Akademii věd? 
Uklízí.).

3   Třetím populárním objektem 
izraelských vtipů je neoblíbená 
menšina ultraortodoxních židů, 
tzv. charedim.

Ti provokují ostatní Izraelce především tím, 
že často nepracují, ale žijí z podpory státu. 
Zároveň jsou velice výluční, odmítaví ke 
státu, a vyžadují i od ostatních, aby respekto-
vali jejich nároky na zahalování a oddělování 
žen.

Vyjádřeno je to i v následujícím vyprávění:
Do autobusu z Bnej Braku do Jeruzaléma 

naskočí na poslední chvíli dívka velice spoře 
oblečená a posadí se vedle ortodoxního 
studenta ješivy.

Ten sáhne do tašky a podá jí jablko.
Dívka se na něj podívá a udiveně se zeptá: 

Proč mi dáváte jabko?
Ješivebocher jí to vysvětlí: Eva, teprve 

když snědla jablko, tak viděla, že je nahá.
Druhý den nastoupila do téhož autobusu 

tatáž dívka, tentokráte daleko slušněji oble-
čená, a posadila se vedle stejného studenta.

Jakmile dosedla, tak sáhla do kabelky 
a podala mu jablko.

Ješivebocher se podivil, proč mu i ona 
dává jablko.

A dívka mu to vysvětlila:
Adam, teprve když snědl jablko, tak 

pochopil, že když chce žít, tak musí pracovat.

Snad již z těchto několika poznámek je 
jasné, že humor Židů žijících v Izraeli se 
proměnil tak zásadně, jako se proměnilo 
i jednání a charakter těch, kdo odešli z gal-
útu do vlastní země.

TOMÁŠ NOVOTNÝ

v Bejt Simcha
Středa 28. února 2018 od 18 hodin

…masky, řehtačky a dobrou náladu s sebou
Tradiční příspěvky na společný stůl vítány
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Hamanovy uši
Neodmyslitelnou součástí purimových oslav 
není jen veselí a humor, ale také jedno specifické 
pečivo, které známe pod názvem Hamanovy 
uši, nebo z jidiš jako Homentašen. První z názvů 
odkazuje patrně na specifický tvar tohoto 
pečiva. Výklad druhého obvykle míří k popisu 
zlého Hamana, který měl kapsy (v jidiš tašen) 
plné úplatků…

Abyste mohli slavit Purim „jak se patří“, přiná-
šíme vám zde jeden z odzkoušených receptů na 
toto tradiční aškenázské pečivo:

TĚSTO
½ šálku měkkého margarínu nebo másla
¼ šálku hnědého cukru
¼ šálku medu
2 velká vejce
1 lžička vanilky
1 lžička prášku do pečiva
½ lžičky jedlé sody
2 a ½ šálku hladké mouky

Utřeme máslo s cukrem a medem a přidáme 
rozšlehaná vejce, vanilku, mouku, prášek do 
pečiva a sodu. Zpracujeme hladké těsto, zaba-
líme ho do fólie a dáme na 2–3 hodiny do lednice. 
Z těsta pak vyválíme placku asi ½ cm silnou, 
kterou rozkrájíme na čtverce 10 × 10 cm (velikost 
můžete libovolně upravit – podle toho, jak velké 

pečivo chcete). Na každý čtverec dáme lžíci 
náplně a okraje přehneme dovnitř tak, aby vznikl 
trojúhelník. Pečeme do zlatova asi 20 minut ve 
středně vyhřáté troubě.

Homentašen můžeme plnit prakticky čím-
koliv. Často to bývá tvaroh, povidla nebo různé 
sladké směsi. Tradiční je však maková směs. 
A proč právě mák? To souvisí pravděpodobně se 
slovní hříčkou a s podobností názvu Homenta-
šen se slovem mák, který se v jidiš řekne món. 
Kromě této tradiční verze vám přinášíme ještě 
recept na náplň ořechovou.

MAKOVÁ NÁPLŇ
¾ šálku cukru
¼ šálku vody
200 g mletého máku

2 bílky
½ lžičky vanilky
šťáva z 1 citronu a 1 pomeranče
1 lžíce rumu
1 šálek rozinek
¼ lžičky skořice
1 šálek meruňkové marmelády
¼ šálku másla

Svaříme vodu s cukrem a mákem, přidáme 
bílek, vanilku, citronovou a pomerančovou šťávu, 
rum, rozinky, skořici a za stálého míchání tuto 
směs vaříme asi 5 minut. Přidáme džem a máslo 
a dál vaříme, dokud se nerozpustí. Před plněním 
necháme vychladnout.

OŘECHOVÁ NÁPLŇ
1 šálek nastrouhaných vlašských ořechů
1 šálek cukru
½ lžičky vanilky
šťáva z ½ citronu a z ½ pomeranče
1 lžíce rumu
¼ šálku rozinek
½ lžičky skořice
½ šálku meruňkové marmelády

Vše dobře promícháme. Přejeme dobrou chuť!

REDAKCE

SPECIÁLNÍ PURIMOVÁ ANKETA

Jaká je vaše nejoblíbenější 
židovská anekdota?

Do Prahy přijel jeden žurnalista, který 
byl věčně švorc. V kapse žmoulal 
dlouhý seznam svých známých, které 

hodlal pumpnout. Na prvním místě byl 
uhlobaron Petschek – který moc rád četl jeho 
práce a byl jeho příznivcem. Bez okolků to 
proto na něj vybalil: „Podívaj se, pane baron, 
já jich tu mám na prvním místě, že by mi 
určitě půjčili tisíc korun.“

Petschek mu říká: „No, tisíc vám 
nepůjčím, ale že jste to vy, tak pět set ano“ – 
a podává mu bankovku.

Žurnalista ji převrací v ruce, podrbe se na 
hlavě a pak povídá: „Tak to fakt nevím – dlu-
žej teď pět set voni mně, nebo já jim?“

Jan Kindermann, místopředseda 
představenstva Bejt Simcha

Jeden výstižný izraelský vtip se ptá:
Jaký je rozdíl mezi židovskou matkou 
z Jeruzaléma, z Haify a z Tel Avivu?

A odpovídá:

Židovská matka z Jeruzaléma doufá, že 
její syn bude mít jednou svatbu s židovskou 
dívkou ze zbožné rodiny.

Židovská matka z Haify doufá, že její syn 
bude mít jednou svatbu s židovskou dívkou.

A židovská matka z Tel Avivu doufá, že její 
syn bude mít jednou svatbu s dívkou…

Tomáš Novotný, docent FF OSU, 
biblista a hebraista

Baví se žid s rabínem: „Rabíne, slyšel 
jsem, že pro Boha je století jako pro nás 
vteřina, je to pravda?“

„Svatá pravda!“ na to rabín.
„A taky je prý pro něj milion jako pro nás 

koruna?“ ptá se opět žid.
„Tak, tak, to je pravda.“
„A ty, Rabíne, ty máš u Boha silné slovo, 

nemohl by ses ho zeptat, zda by mi nějakou 
tu korunu neseslal?“

„Ale to je maličkost, musíš si prý ale vte-
řinku počkat.“

A ještě mám ráda tenhle:

Potká Roubíček Khona a ptá se: „Tak co, 
Khon, jak jde židot?“

A Khon odvětí: „Ale, ghetto, ghetto.“

Olga Melzochová, koordinátorka 
Bejt Simcha

Rubinstein je úplně na mizině. A tak 
pokaždé v předvečer šabatu předstu-
puje před Hospodina a naléhavě jej 

prosí o pomoc: „Ó milosrdný, pomoz a dej, ať 
vyhraju v loterii.“

Toto se opakuje týden co týden. Až 
konečně zazní z nebe hromový hlas: 
„Rubinstein, udělají mi něco kvůli. Jdou si už 
konečně vsadit.“

Kamila Kohoutová, doktorandka HTF UK 
v oboru judaistika

PURIM
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Avšak Rút se k ní přimkla
Novější biblický výzkum 
vyslovuje tezi, že autorka knihy 
Rút byla žena. Je ale kniha 
Rút skutečně feministickým 
manifestem?
Pro mnohé je kniha Rút nejoblíbenějším 
místem v Tanachu. V neposlední řadě je to 
u křesťanů oblíbený citát „Kamkoli půjdeš, 
půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid 
bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde 
umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována.“ 
(Rút 1, 16–17), který knihu Rút mimořádně 
proslavil.

Příběh knihy Rút pojednává o Moabitce 
Rút a její tchyni Noemi. Poté, co Rút a její 
švagrová Orpa přišly o své muže, syny rovněž 
ovdovělé Noemi, Orpa odchází, aby si našla 
nového manžela. Avšak Rút, jejíž manželství 
bylo bezdětné stejně jako manželství Orpy, 
odchází jakožto cizinka se svou tchyní 
Noemi do Betléma. Po setkání s Boázem 
dochází díky iniciativě obou žen k vykoupení 
Elimelechova pole, pole zemřelého Noemina 
manžela. Avšak pole nejsou vykoupena 
Noeminým nejbližším příbuzným tak, jak 
se předpokládalo. Pole vykoupí Boáz poté, 
co mu k tomu dá souhlas deset městských 
stařešinů a bere si Rút za manželku. Z tohoto 
manželství se narodí Obéd – Davidův děd.

Každý rok se toto vyprávění čte ve všech 
židovských obcích na Šavuot. Každý Žid 
zná onen příběh hlubokého přátelství dvou 
žen uprostřed vládnoucí patriarchální 
společnosti. Ale je kniha Rút také důkazem 
feministického myšlení v biblické době?

Skutečností je, že ženská jména knih 
Tanachu jsou vzácná. Kromě knihy Rút je 
to ještě kniha Ester. Avšak zatímco v knize 
Ester stojí ženská postava vedle dvou muž-
ských – Mordechaje a Hamana, hrají v knize 
Rút hlavní roli přímo dvě ženy. Tato ženská 
perspektiva vyprávění je v hebrejské bibli 
jedinečná. Někteří badatelé, především Irm-
traud Fischer, proto již několik let zastávají 
tezi, že knihu Rút sepsala žena.

Tuto tezi podporují první tři kapitoly 
knihy. Dojemně jsou zde vylíčeny problémy 
ovdovělých a bezdětných žen v biblické 
době. Nemají nikoho, kdo by je finančně 
zaopatřil, nemají žádná práva a jsou zcela 
bez prostředků. Avšak ačkoliv je v této době 
zvykem uzavřít levirátní sňatek, zvolí si Rút 
svého manžela v podstatě sama. Poté, co Rút 
pracovala na Boázových polích, podporuje ji 
Noemi v jejím plánu dále se ucházet o Boáze. 
Jednoho večera si Rút lehne na mlat k Boázo-
vým nohám, a přivede ho k tak tomu, aby se 
stal Noeminým vykupitelem.

Proti tezi ženské autorky však hovoří 
poslední, rozhodující kapitola. O vykoupení 
polí rozhoduje rada starších tak, jak je 

v antice zvykem. Boáz totiž nebyl právně zpl-
nomocněn k tomu, aby si přivlastnil Elime-
lechova pole. Ale díky souhlasu rady starších 
Boáz Noemi vykoupí a po sňatku Boáze a Rút 
se narodí syn, který se o ni bude starat.

Kdyby byla kniha Rút feministický doku-
ment v dnešním slova smyslu, patrně by Rút 
zůstala neprovdaná nebo by přivedla na svět 
dceru jakožto potvrzení motivu sebevědomé 
ženy. Ale i v knize Rút je patriarchát prvním 
článkem řetězu. Příběh má velice daleko 
k rovnoprávnosti pohlaví nebo k matriar-
chátu.

Za pozornost ale v každém případě stojí 
ženský pohled na svět, příběh, v jehož středu 

stojí ženy a nezvyklá iniciativa obou žen-
ských hlavních postav. S podobným příbě-
hem se na žádném dalším místě v hebrejské 
bibli nesetkáme.

JENNIFER NESSLER  
(Z NĚMČINY PŘELOŽILA ELIŠKA PEKÁRKOVÁ)

Jennifer Nessler (*1989) studuje magisterský obor 
Dějiny, teorie a praxe židovsko-křesťanských vztahů 
na Freie Universität v Berlíně a působí jako kantorka 
vBejt Haskala Unabhängige Synagogengemeinde 
Berlin.
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (7. lekce)

Zvířata ַחּיֹות
Po barvách, které jste se naučili v minulém čísle, máte nyní možnost rozšířit si 
slovní zásobu o názvy zvířat. V tomto čísle naleznete domácí zvířata, v příštím 
pak divoká.

Za každým hebrejským slovem najdete označení ז (ָזָכר = muž, mužský rod) 
nebo נ (ְנֵקָבה = žena, ženský rod). Tak snadno poznáte, jakého rodu je které 
slovíčko a můžete k němu přiřadit například barvu jako přídavné jméno ve 
správném tvaru (viz 6. lekce v minulém čísle).

Hospodářská zvířata ק ַחּיֹות ֶמׁשֶ

Kráva ָרה   נ ּפָ

Ovce ה   נ ְבשָׂ ּכִ

Kůň סּוס   ז

Koza    ֵעז   נ

Osel ֲחמֹור   ז

Prase ֲחִזיר   ז

Velbloud ָמל   ז ּגָ

Domácí mazlíčci  ִית ּבַ ַחּיֹות ַמְחָמד ּבַ

Pes ֶלב   ז ּכֶ

Kočka ָחתּול   ז

Papoušek י   ז ּכִ ּתֻ

Andulka ּכֹון   ז ֻתּ

Morče ֲחִזיר ָים   ז

Králík ַאְרָנב   ז

Křeček אֹוֵגר   ז

Drůbež ק עֹופֹות  ֶמׁשֶ

Slepice ְרְנגֶֹלת   נ ּתַ

Krocan ְרְנגֹול הֹודּו   ז ּתַ

Kachna ְרָוז   ז ּבַ

Husa ֲאָוז   ז

Páv ס   ז ַטּוָ

Řešení úkolů (a slovíčka k obrázkům) najdete na straně 17.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ

Spojte zvíře s pro něj typickou barvou (nezapomeňte 
při tom na tvary přídavných jmen a na pravidla psaní 
a čtení s punktací a bez ní): 

כלב כחול

כיבשה וורוד

חמור אדום

תוכון אפור

תוכי חום

חזיר לבנה

Škrtněte, co do řady nepatří:

 1. חזיר ים עז תוכי כלב אוגר

2. סוס חזיר גמל ברווז כיבשה

Zkuste jednoduchou obrázkovou křížovku: 

.1

.2

.3

.4

ם

.5

.6

.7

.1.2.3.4.5.6.7

Ikony: Freepik (Flaticon)
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Dora Pešková:  
Hitler do ČSR vysílal své agenty, 
aby poštval Němce proti Čechům

Představila byste se krátce našim čtenářům?
Moje jméno je Dora Pešková, narodila jsem 
se pomalu před sto lety v Karlových Varech, 
kde jsem strávila dětství a mládí až do roku 
1938. To jsem byla v oktávě a simultánně 
začátkem září začal v Německu mluvit Hitler. 
Tím skončilo mé dětství a mládí. Také začala 
okupace.

Jak vypadal život v Československu před sto 
lety?
Lidi byli mnohem menší blbci než teď. Měli 
jsme ohromného prezidenta. Nebyli takové 
rozdíly mezi lidmi, jako jsou dnes, dneska 
je národ rozpůlen – na jedné straně jsou ti 
idioti, a na druhé straně ti, co chtějí změnu. 
Masaryka miloval celý národ, nejen skupiny 
starých ožralců.

Co například Němci v Karlových Varech? 
Měli také rádi Masaryka?
Karlovy Vary byly Sudety a historicky omý-
vaný kýč, že Němci byli v Československu 

utlačováni, není pravdivý. Já jsem tam žila 
a znala ty lidi. Čechů bylo v Sudetech pár, 
všechny úřady a instituce byly v rukou 
Němců. Akorát ten nejvyšší (starosta, pozn. 
red.) byl Čech. Tenkrát všechny školy, nebo 
alespoň drtivá většina z nich, byly německé. 
Česká škola, kam jsem chodila já, byla široko 
daleko jedna. A to ještě k tomu na okraji Kar-
lových Varů. Židů bylo v Karlových Varech 
přes dva tisíce.

Říkala jste, že Němci nebyli utlačováni. 
Z historie ale víme, že sudetští Němci ve 
výsledku vesměs nerespektovali česko-
slovenskou vládu a požadovali připojení 
k Německu. Jaký byl jejich vztah k ČSR?
Němci se stavěli k Československu celkem 
dobře až do té doby, než začal v Německu 
vystupovat Adolf Hitler. Hitler sem v 1937 
začal vysílat své agenty, podobné pány jako 
včera tleskali Zemanovi, a ti začali prostým 
lidem – Němcům nakukávat, že jsou utlačo-
váni, že nemají žádné práva. To ale nebyla 

pravda. Československo k nim bylo velmi 
benevolentní, měli všechny školy, tedy až na 
tu jednu malou školičku na okraji města.

Jaká byla pozice karlovarských Židů?
My jsme byli Židé s německou kulturou, 
řekla bych. Na gymnázium jsme chodili 
do německé školy. Veškerý kulturní život 
v Karlových Varech probíhal v němčině. Cho-
dili jsme například do německého divadla 
v centru města, kde byla krásná představení. 
Jezdili k nám umělci z cizozemí – z Vídně, 
z Berlína, ale i z Říma. Divadlo bylo tehdy 
krásné, nebo ono je krásné pořád, protože ho 
Rusáci ještě nedali vykrást úplně.
Chodili k nám domů holky ze školy, 
i německé holky. A i já jsem k nim často 
chodila. Přišel rok 1937 a štvaní vůči Židům 
se začalo rozlézat po Karlových Varech.

Postupně?
Samozřejmě. Rodiče mojí nejlepší kama-
rádky (Němky, pozn. red.) měli kousek od 
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Vlní se sklepním vlhkem zeď
měď ve dvou copech. Nemlč. Hraj.

A na můj přízvuk moc se nesoustřeď
Velšsky se šeptem čeká na tramvaj.

Tak mnoho smějících se přátel,
kdo jsi? Jsem světlo magistrál

jsem Sára, Rebeka a Ráchel
Jsem ještě tady. Zpívej dál.

Lampa se zhlíží v stříbru náušnic
už nic. Už není, co bych zpíval
padl ti venku Měsíc do zornic.

Ne já, tak on – můj bledý rival.
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; Eliáš Gaydečka, editor; Albertina 
Čížková, korektor; Hugo Marx, korektor a další.  
Kontakt: www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz

Varů velké hospodářství a já tam byla pečená 
vařená, no prostě skoro pořád – v sobotu 
nebo v neděli, zkrátka pořád. Až jednou 
v tom sedmatřicátém přišla ke mně do školy 
a řekla: „Hele, Doro, už k nám nechoď. Rodiče 
jsou proti, abys k nám chodila. Zkrátka k nám 
už nechoď.“ Odehrálo se to ze dne na den.
Tou dobou se začali po kolonádě prohánět 
esesáci v košilích a sudeťáci v bílých podko-
lenkách s krátkými kalhotami valící na nás, 
že chtějí domů do Německa.

Jak se eskalovala situace dál? Jak vůči 
Židům, tak vůči Čechům?
Křičeli: „Wir wollen zu Heimat zurückgehen“ 
(My chceme domů do Německa). 
Československo nepovažovali za svůj 
domov, oni chtěli zpátky do Německa. 
První ranou byla nezaměstnanost v ČSR, 
a to především v pohraničí. Všichni začali 
řvát, co všechno nemůžou, ačkoliv to byly 
vesměs lži nebo marginálie. Pozvolna se 
podobná nálada začala šířit celým krajem, 
celým pohraničím, právě díky nasazeným 
německým agentům.

„Wir wollen zu Heimat zurückgehen…“
To bylo ironicky v době, kdy Hitler začal 
zbrojit. Najednou byla v německy mluvícím 
Sasku práce a každý Němec mohl podle Hit-
lera získat práci. I zahraniční. Proto tam lidé 
začali vyjíždět za prací, kde se všichni začali 
radikalizovat. Štvanice existovala. Ale hlavně 
proti Čechům, proti Židům se to rozmohlo ve 
velkém až 15. září 1938.

Co se dělo po vpádu vojáků a při připojování 
Sudet k Německu?
S tátou jsme nasedli na vlak. Táta měl ve 
Varech sice obchod, do kterého k němu cho-
dili i Němci, ale věděli jsme, že musíme pryč. 
Když jsme odcházeli, obchody po celé ulici 
už byly zavřené a opuštěné, většina z nich 
patřila také Židům.

Hlavní nádraží už bylo uzavřené, tam 
stihli dojít němečtí vojáci. Jediná možnost 

byla sejít k Dolnímu nádraží a odjet směrem 
na Mariánky. Ten vlak byl nabitý až k prask-
nutí. „Vemte ty děti pryč, vemte ty děti pryč…“ 
A to už znělo česky.

Nakonec jsme se dovnitř dostali i s tátou, 
vlak jel až do Mariánských lázní. Jenže 
v Mariánkách už stáli na kolejích s prapo-
rama němečtí vojáci a mávali na nás, ať 
zastavíme. Nicméně vlak nezastavil, naopak 
přidal a zastavil se až na plzeňském hlavním 
nádraží.

PTAL SE JAKUB KUTHAN

Více najdete na webu 
www.lauderky.cz
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Matematické výročí
Tento rok uplyne 135 let od 
narození a také 35 let od smrti 
významného německého 
matematika židovského 
původu Richarda Edlera von 
Misese (1883–1953). Narodil 
se ve Lvově a po spletité 
životní pouti zemřel v USA 
jako profesor Harvardské 
univerzity. „Půlkulatá“ výročí 
se týkají letos i jeho manželky.

Od 1. ledna 1906 byl von Mises asistentem 
profesora Georga K. W. Hammela (1877–1954) 
na technice v Brně a po promoci na vídeňské 
technice roku 1908 se v Brně i habilitoval. 
Záhy však přešel jako mimořádný profesor 
(ve 26 letech) na univerzitu do tehdy němec-
kého Štrasburku. Profesuru v Brně, o kterou 
se ucházel ještě před válkou a pak v letech 
1916 a 1918, nezískal patrně jen díky probíha-
jící válce.

Byl vynikajícím aplikovaným matemati-
kem. Jeho rodiči byli Arthur Edler von Mises, 
doktor technických věd, a Adele Landau, 
která pocházela ze spíše humanitně zamě-
řené ukrajinské židovské rodiny. Richardův 
o devatenáct měsíců starší bratr Ludwig 
byl významným rakouským ekonomem, 
mladší bratr zemřel v dětském věku. Richard 
maturoval ve Vídni v roce 1901. Rád létal 
a během války působil jako učitel, instruktor 
a zkušební pilot rakouské armády. V roce 
1919 byl jmenován ředitelem Ústavu apliko-
vané matematiky v Drážďanech, brzy však 
přešel do Berlína, kde strávil dvanáct let. 
V roce 1933 se jako Žid cítil ohrožen a odešel 
proto dobrovolně do Turecka. Relativně brzy 
byl schopen vyučovat v turečtině. V roce 1939 
získal místo na Harvard University v USA, 
kde byl od roku 1945 profesorem aerody-
namiky a aplikované matematiky. V roce 
1943 se oženil s významnou matematičkou 
Hildou Geiringer (1893–1973), která byla jeho 

asistentkou v Berlíně, odešla za ním do Istan-
bulu a v roce 1939 po změně turecké politické 
orientace do USA.

Odchod z Evropy byl osudem mnoha 
židovských vědců a měl velmi významný 
podíl na prudkém vzestupu úrovně 
a rozsahu amerického výzkumu. Hitler 
měl o vědě špatné představy a důsledky 
antisemitismu nechápal. Například jen 
z německých univerzit musela odejít po 
přijetí zákona z dubna roku 1933 o obnově 
zaměstnaneckého poměru téměř stovka 
vědců a učitelů zabývajících se matematikou, 
přičemž centra výzkumu, jako byly Berlín 
nebo Göttingen, byla postižena nejvíce. Tato 
katastrofa byla podceňována. Zástupce 
nacisticky orientovaného svazu docentů 
to v Göttingenu komentoval slovy: „Přitom 
se vědomě vzdáváme světového významu 
německé vědy.“ Adolf Hitler v rozhovoru 
s Maxem Planckem (1858–1947) prý podotkl: 
„Pokud bude propuštění židovských vědců 
znamenat zničení soudobé německé vědy, 
pak se budeme muset několik let bez vědy 
obejít.“

Německá matematika na svou bývalou 
vůdčí pozici již v poválečném vývoji nikdy 
nedosáhla, což je jen zčásti kompenzováno 
internacionalizací vědy a propojením 
výzkumu v rámci celého světa díky internetu 
a digitalizaci komunikačních kanálů.

Richard von Mises byl podivuhodně vše-
strannou osobností. Ve filozofii je znám jako 
významný neopozitivista. Literární historici 
by v něm přednostně viděli velkého znalce 
díla světově proslulého básníka a pražského 
rodáka Reinera Marii Rilka (1875–1926). Bib-
liofilové oceňují jeho sbírku různých vydání 
Rilkeho děl (asi 1700 položek), která je nyní 
součástí knihovny Harvardské univerzity. 
I mezi matematiky není obecně známo, že 
přispěl k vybudování moderní teorie pravdě-
podobnosti, spadající spíše mimo oblast apli-
kované matematiky. Byl vcelku zdrženlivý ve 
vyjádřeních a měl kosmopolitní názory.

U nás se o něm mnoho nepsalo, mj. též 
proto, že v roce 1950 odmítl spolu s jinými 

čestné členství ve východoněmecké Akade-
mii věd.

Richard von Mises měl dle vyprávění 
pamětníků přátelské, světácké a sebejisté 
vystupování. Jeho nenucená elegance s náde-
chem jisté aristokracie mu přinášely nejen 
oblíbenost, ale i velkou dávku přirozené 
autority. Byl výborným organizátorem, vedl 
výborně Ústav aplikované matematiky ber-
línské univerzity, který se stal významným 
světově uznávaným centrem. V roce 1921 zalo-
žil významný matematický časopis a o rok 
později společnost GAMM pro aplikovanou 
matematiku a mechaniku, který existují 
dodnes. Je ironií osudu, že po jeho odchodu 
z Německa získal jeho místo Karl Theodor 
Vahlen (1869–1945), významný nacista, který 
byl při pokusu o útěk před trestem zatčen 
v Praze a v Čechách pak záhy zemřel, pravdě-
podobně ve sběrném táboře ve Štěchovicích.

Také osud von Misesovy ženy Hildy Geirin-
ger byl velmi komplikovaný. Byla jedním ze 
dvou Misesových žáků, kteří se pod jeho vede-
ním v Berlíně habilitovali a shodou okolností 
také jednou za dvou matematiček, kterým se 
to v Německu v období Výmarské republiky 
podařilo. Narodila se v roce 1893 v dobře 
situované židovské rodině ve Vídni s vazbami 
na někdejší země Československa (její otec 
pocházel za Stupavy). Ve Vídni maturovala 
a získala roku 1917 i doktorát z matematiky. 
Byla velice talentovaná. Po válce přesídlila do 
Berlína, kde se roku 1921 vdala za matema-
tika Leo Felixe Pollaczka (1892–1981), který 
v letech 1918–1920 studoval v Brně. Následují-
cího roku se jim narodila dcera Magda. Krátce 
nato se Pollaczkovi rozešli a Hilda se jako 
Misesova asistentka starala i o dceru. Když 
z rasových důvodů ztratila v roce 1933 místo, 
odešla s dcerou na rok do Bruselu a pak roku 
1934 za von Misesem do Istanbulu. Ani jeden 
tak už nezažil v Německu přijetí Norimber-
ských zákonů, Křišťálovou noc a šoa.

V Turecku se ještě více sblížili (formálně 
se Pollaczkovi rozvedli až v roce 1932), nejen 
pracovně. Když se i v Turecku přestali cítit 
bezpečně, odešli do USA. Zatímco Richard 
získal i přes pozdní přesídlení do USA (řada 
evropských emigrantů-matematiků tam 
dorazila dříve) brzy místo na Harvardu, pro 
Hildu to bylo podstatně těžší. Přes svou na 
americké poměry velmi vysokou kvalifikaci 
a intervence významných kolegů musela 

Richard Edler 
von Mises 
a jeho žena 
Hilda Geiringer

Odchod z Evropy byl osudem 
mnoha židovských vědců 
a měl velmi významný podíl 
na prudkém vzestupu úrovně 
a rozsahu amerického 
výzkumu.



adar 5778 • únor–březen 2018 17

KLÍČ K ŘEŠENÍ  
KURZU HEBREJŠTINY

(hnědý pes) כלב חום
(bílá ovce) כיבשה לבנה
(šedý osel) חמור אפור
(modrá andulka) תוכון כחול
(červený papoušek) תוכי אדום
(růžové prase) חזיר וורוד

 1. חזיר ים עז תוכי כלב אוגר
(morče, koza, papoušek, pes, křeček)

2. סוס חזיר גמל ברווז כיבשה
(kůň, prase, velbloud, kachna, ovce)

הרפ1.
לותח2.

ריזח3.

יכות4.
ם

השביכ5.
למג6.

רומח7.

pracovat jinde než její partner a později 
manžel, a to na méně významných ženských 
univerzitách. V té době se v USA na řadě 
pracovišť projevoval skrytý antisemitismus, 
který vymizel až po válce. A byla zde i další 
překážka: jako žena-matematička měla jen 
malou naději na lepší místo, a ta se prakticky 
nikdy nenaplnila. Dále intenzivně učila, 
vedle toho vědecky pracovala a o víkendech 
odjížděla za Richardem na Harvard.

Zde sledování osudů tohoto geniálního 
páru opustíme, jen připomeneme, že si emi-
grací sice zachránili život, ale museli se na 
vyšší úrovni naučit (dokonce dvakrát) další 
jazyk a zvyknout si na podstatně odlišný 
styl amerického akademického života. Užili 
si sice pár let svobodného poválečného 
života, který však zdaleka nebyl jednoduchý. 
Poznamenejme, že i Hildin první manžel 
Pollaczek přežil válečné období (ve Francii). 
Jako ostatně řada dalších se již do Německa 
žádný z nich nevrátil.

I když jeden z významných vědců 
a nacistů Ludwig Bieberbach (1886–1982) byl 
velmi kritickým oponentem její habilitace, 
považovala ho Hilda do roku 1933 za přítele 
a jeho zásadní příklon k nacismu jako mnoho 
jiných nechápala. Po válce byla nucena 
být s ním v kontaktu v otázce své německé 
penze. Když po Richardově smrti pracovala 
na jeho vědecké pozůstalosti, dokázala 
spolupracovat při úpravách prací z teorie 
pravděpodobnosti i s bývalým nacistou 
Erhardem Tornierem (1894–1982). Zřejmě 
uměla odpouštět…

JIŘÍ VESELÝ 
je docentem na MFF UK a dlouhodobě se zajímá 
o historii.

MACHOL  
Čechia 2018 
Již 20. ročník mezinárodního 
semináře izraelských lidových tanců
Využijte jedinečné příležitosti intenzivní výuky izraelských 
lidových tanců a neopakovatelné atmosféry. Seminář 
s profesionálními učiteli z Izraele se koná od 11. do 15. 
července 2018 v Kralupech nad Vltavou. Letos navíc jako 
oslava 20. výročí semináře. 

Bližší informace na www.besamim.cz, besamim@volny.cz, 
tel.: 603 852 917 (Ondřej Novák).
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KULTURA

Kulturní program únor/březen 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

 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. 
Holokaust, 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.

 Čtyři večery s oscarovým 
Woody Allenem. První část 
stejnojmenného cyklu filmové 
historičky Alice Aronové se 

bude věnovat vzpomínkám na dětství ame-
rického židovského režiséra a herce Woo-
dyho Allena v temperamentní židovské 
rodině v jedné newyorské čtvrti, jak je zachy-
til ve filmu Zlaté časy rádia (1987). Lehce nos-
talgický komediální snímek nabitý dobovou 
muzikou se odehrává v americké společnosti 
na přelomu 30. a 40. let a zachycuje vzestup 
obyčejné dívky ztvárněné Miou Farrow, která 
se ze servírky vypracuje na rozhlasovou 
hvězdu.

Projekce: Zlaté časy rádia (USA 1987, 
85 min). Vstup volný.

 Program pro děti a jejich rodiče
Lvíček Arje má karneval. 
Oslava nejveselejšího židov-
ského svátku Purim. Zlý 

Haman, vezír perského krále Achašveróše, 
chce zabít všechny Židy. Podaří se královně 
Ester tomu zabránit? Zveme děti v maskách. 
Zatančí si, naučí se purimovou písničku 
a ochutnají povidlové taštičky – „Hamanovy 
uši“.

Prohlídka: Španělská synagoga.
Jednotné vstupné: 50 Kč

Výstava v prostorách OVK:
Purim. Příběh královny Ester. Výstava foto-
grafií Jindřicha Buxbauma.

Od 12. 3. do 30. 4. Po–čt 12–16, pá 10–12, 
během večerních programů a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10, Praha 1

	 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 němec-
kého 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.

 My a ruské dubisko. Evropská 
velmoc po prezidentských vol-
bách. Jaké jsou politické kořeny 
dnešního Ruska? A jaké jsou 

jeho kořeny duchovní a intelektuální? Jaké je 
místo židovské menšiny v současné ruské 
společnosti? Jak budou jednou Rusové vzpo-
mínat na Putinovu éru a co vlastně znamená 
ve vztahu k České republice? O těchto téma-
tech se svými hosty, překladatelem a noviná-
řem Liborem Dvořákem a slavistou a rusis-
tou Michal Řoutilem, pohovoří publicista 
a komentátor Českého rozhlasu Plus Jan Fin-
gerland. Večer probíhá ve spolupráci s pro-
jektem Diskuse v Maislovce. 

Vstup volný.

 DUO MANERA. Originální 
hudební projekt dvou žáků prof. 
Štěpána Raka Soni Vimrové 
a Miroslava Žáry DUO 

MANERA s rytmem španělského flamenca 
a argentinského tanga. Večer plný tempera-
mentu v podání dvou mistrů kytary. Během 
koncertu zazní díla Isaaca Albénize (1860–
1909), Enriqua Granadose (1867–1916), Astora 
Piazzolly (1921–1992) a polského židovského 
skladatele Alexandera Tansmana (1897–
1986). Vstupenky na koncert možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze, v Infor-
mačním a rezervačním centru ŽMP (Maise-
lova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webo-
vých stránkách ŽMP, kde naleznete i kom-
pletní program koncertu. 

Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

 Životní příběh zakladatele 
ČKD Emila Kolbena (1862–
1943) a jeho rodiny. Při příleži-
tosti 155. výroční narození 

Emila Kolbena byla v listopadu 2017 za při-
spění a spolupráce obecního úřadu v jeho 
rodných Strančicích vydána publikace Pří-
běh rodiny Kolbenů ze Strančic, jejímž auto-
rem je Martin Hemelík ml. Na letošní rok 
připadá 75. výročí Kolbenovy smrti v terezín-
ském ghettu. Během večera se uskuteční 
krátké scénické představení žáků ZŠ Stran-
čice, kteří ztvární některé epizody života 
rodiny Kolbenových. Následovat bude před-
náška autora publikace, představení knihy 
a závěrem promluví manželka Jindřicha Kol-
bena, vnuka Emila Kolbena, Andrée Kolbe-
nová. Vstup volný.

 Ve víru čtyřicátých let. Letos si 
mezi mnoha historickými 
„osmičkovými“ daty připomí-
náme také násilnou smrt Jana 

Masaryka 10. března 1948 krátce po uchopení 
moci v Československu komunisty. Jako 
ministr zahraničí v exilové vládě prezidenta 
Edvarda Beneše a v několika poválečných 
kabinetech syn zakladatele našeho novodo-
bého státu zásadně utvářel postoj ČSR k naci-
stickému pronásledování Židů a později 
k osudům přeživších. Je proto také jednou 
z hlavních postav knihy o česko-slovensko-
-židovských vztazích v letech 1939 až 1948 
historika Jana Láníčka, která nyní vychází 
česky v nakladatelství Academia. S ním 
a s diplomatem Robertem Řehákem, kuráto-
rem výstav o vztazích Tomáše a Jana Masa-
rykových k Palestině a k sionismu, bude mlu-
vit publicista Petr Brod.

PONDĚLÍ 

19. 2. 
18.00

ČTVRTEK 

15. 3. 
18.00

NEDĚLE 

11. 3. 
14.00

STŘEDA 

21. 2. 
18.00

PONDĚLÍ 

26. 2. 
18.00

ČTVRTEK 

1. 3. 
18.00

ÚTERÝ 

6. 3. 
19.00

PONDĚLÍ 

19. 3. 
18.00

ÚTERÝ 

27. 3. 
19.00
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ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

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

 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

 Vernisáž výstavy Po-lin / Židé 
v Republice mnoha národů
Výstava připravená ve spo-
lupráci Polského institutu 

v Praze a Muzea dějin polských Židů Polin 
mapuje osudy židovské komunity na území 
Republiky mnoha národů v 16.–18. století, 
kdy díky příznivým společensko-politickým 
podmínkám polsko-litevský stát představo-
val světové centrum židovské vzdělanosti 
a kultury. 

Vstup volný

 Hledání identity. Židovští inte-
lektuálové Kafkovy doby
Detailní analýza textů židov-
ských literátů a myslitelů Kaf-

kovy doby prozrazuje složité pojetí a chápání 
národní identity. Někteří z těchto myslitelů 
stáli u zrodu spolku Brit Šalom v Jeruzalémě, 
který již ve dvacátých letech 20. století pro-
mýšlel možnost dvounárodnostního státu 
v Palestině. Analýze nacionalistických ten-
dencí a vnímání národní identity Kafkovými 
současníky se bude věnovat přednáška Kate-
řiny Čapkové z Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR. Přednáška z cyklu Křižovatky osudů. 
Židovská komunita v Československu 1918 až 
1968 se uskuteční za podpory Statutárního 
města Brna. 

Vstupné 30 Kč

 Pro děti – Josef a jeho sny
Byl jeden židovský chlapec, 
který se jmenoval Josef, a sny, 
které se mu zdávaly, se vždy 

plnily. Měl jedenáct bratrů, kteří jej ze žárli-
vosti prodali do cizí země, kde se z Josefa stal 
velmi mocný muž. Tak začíná další příběh 
Tóry plný zvratů a dobrodružství. 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

 Mesiášství a falešní mesiáši 
v judaismu: Jakob Frank v Brně 
a jiní
Ve válečných dobách a v časech 

sociálních krizí vzbuzovali falešní mesiáši 
novou naději. Jejich hnutími byly v raném 
novověku zasaženy také české země. Před-
náška hebraistky Terezie Dubinové přiblíží 
náboženské pojetí mesiášství a osudy 
nejznámějších falešných mesiášů Šabtaje Cvi 
a Jakoba Franka. 

Vstupné 30 Kč

 Pesach
Svátek Pesach neboli Svátek 
nekvašených chlebů je slaven 
na připomínku vysvobození 

Židů z egyptského otroctví a patří mezi 
nejstarší a zároveň nejvýznamnější židovské 
svátky. Smyslu, duchovnímu pozadí a prak-
tické oslavě svátku charakteristického speci-
fickými stravovacími zvyky se bude věnovat 
přednáška Kristýny Kuboňové z Ústavu 
religionistiky FF MU.

Vstupné 30 Kč

 Vždycky jsem chtěla psát
Beseda se spisovatelkou Alenou 
Mornštajnovou o románech 
Hana, Slepá mapa a její další 

tvorbě. Román Hana zasazený do období 
tyfové epidemie v 50. letech minulého století 
ve Valašském Meziříčí odkrývá pomocí vzpo-
mínek na události 2. světové války traumata 
tamní židovské rodiny. Publikace se umístila 
v anketě Lidových novin Kniha roku 2017 na 
6.–7. místě. Program se koná ve spolupráci 
s KVC RF při ŽOB.

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 OSTRAVA ZVE

JFK | OBRAZY – OBJEKTY – SMALTY
Výstava malíře a sochaře Jana Františka 
Kováře k tématům židovství, judaismu 
a Chaverutu.

25. 1. – 18. 3. 2018 v muzejním a galerijním 
centru na zámku Žerotínů, Komenského 1, 
Valašské Meziříčí.

ŽO OLOMOUC ZVE

 Koncert Daniela Kahna & The 
Painted Bird
V rámci evropského turné s 
repertoárem z nového alba The 

Butcher’s Share.
Je to hudba ze štetlu kořeněná přesnou 

dávkou punku – polyglotní, panevropský 
punkfolk. Kahn skládá skvělé písně někde 
mezi Leonardem Cohenem a Mordechajem 
Gebirtigem, či mezi Nickem Cavem a Hirschem 
Glikem. (Z recenze v německém deníku Die 
Zeit.)

Divadlo hudby, Denisova 47, Olomouc
Vstupné 300 Kč/250 Kč

ŽO TEPLICE ZVE

 Purim
Mincha s chazanem FŽO Danny 
Vaňkem a čtení svitku Megilat 
Ester s vrchním zemským rabí-

nem Karolem Efraimem Sidonem. V rámci 
purimové oslavy vystoupí Martin Krajíček, 
člen skupiny Schodiště.

Modlitebna ŽO, Lipová 25, Teplice
Příspěvek na občerstvení: dospělí 150 Kč, 

děti 75 Kč.

 Terezínská půda – půda, která 
skrývá tajemství
Beseda a projekce fotografií.
Terezín, město se zajímavou 

minulostí, které v době 2. světové války 
sloužilo jako židovské ghetto. Dodnes 
obyvatelé města nacházejí artefakty z této 
doby. Jedním z nich je i Lukáš Lev, který vás 
seznámí se svým zajímavým objevem na 
půdě jednoho z tamních domů. Jako správný 
zapálený badatel postupem času nachází 
spojitosti s vězni zde ubytovanými. Jeho 
nálezy díky tomu začínají nést jména kon-
krétních lidí a přestávají být jen neosobním 
pozůstatkem z hořké doby naší historie. 
V případě zájmu je možno si prohlédnout 
modlitebnu v budově ŽO.

Součástí je malé občerstvení. Regis-
trace na email: lukas210@post.cz nebo 
tel.: 723 972 508

Společenská místnost ŽO, Lipová 25, 
Teplice

Vstupné dobrovolné.

ÚTERÝ 

20. 2. 
17.00

ÚTERÝ 

27. 2. 
17.00

ÚTERÝ 

6. 3. 
17.00

STŘEDA 

14. 3. 
17.00

NEDĚLE 

18. 3. 
10.30

ÚTERÝ 

20. 3. 
17.00

ÚTERÝ 

27. 3. 
17.00

STŘEDA 

28. 3. 
17.00

ÚTERÝ

20. 2. 
20.00

ČTVRTEK

1. 3. 
16.30

PONDĚLÍ

5. 3. 
17.00
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Člověk má povinnost 
Člověk má povinnost být tak opilý, až nerozezná…

PÍSNIČKA

Chajav iniš

Purimových písniček je celá řada a mnoho 
z nich je velice populárních. Nakonec jsme 
se rozhodli pro tu možná ne úplně nejzná-
mější, avšak o to zajímavější. Nápěvem této 
jednoduché písně je tradiční chasidská 
melodie (tzv. nigun, původně bezeslovná 
melodie), jejíž autor není znám. Zdroj textu 
Chajav iniš je naopak znám velmi dobře. Jde 

o citát z Talmudu z traktátu Megilat 7b, kde 
se píše: „Člověk má povinnost být o Purimu 
tak opilý, až nerozezná prokletého Hamana 
od požehnaného Mordechaje.“ Rabíni tento 
text vykládají různě… Jednou z možností je, 
že se má člověk skutečně opít na tolik, aby 
nepoznal rozdíl mezi prokletým Hamanem 
a požehnaným Mordechajem. Jiný výklad 

tvrdí, že má člověk pít jen do toho okamžiku 
(do té míry), kdy už by přestal rozeznávat 
mezi Hamanem a Mordechajem. Ještě 
další uvádí, že pít se má do té míry, dokud 
je člověk schopen spočítat gematrii (čísel-
nou hodnotu) slovních spojení „prokletý 
Haman“ )ארור המן( a „požehnaný Mordechaj“ 
.jejichž gematrie je shodně 502 ,)ברוך מרדכי(

חייב איניש
חייב איניש לבסומי עד דלא ידע…


