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■  Krátce
Díváme-li se na věc prostým pohledem, 
zdá se, že ovoce, které jíme, je jakoby 
konečným završením vývoje stromu (se-
meno, strom, květy, plody-ovoce). Při 
hlubším pohledu však zjistíme, že v ovo-
ci je skryt zárodek života nového stro-
mu. Vždyť v ovoci jsou pecky-semena, 
z nichž vyroste opět nový strom a ten dá 
znovu ovoce. Podobně tomu bylo i s ži-
dovským národem po jeho vyhnání ze 
Španělska koncem 15. století. Tehdy za-
čala epocha rozkvětu studia Tóry v zemi 
Izraele. 

rabín Daniel Mayer

Šoa odhalila, že evropská kultura – tak 
významně utvářená svým křesťanským 
dědictvím – morálně zkrachovala. Kru-
tosti páchané na židovském obyvatel-
stvu v oblastech pod nacistickou sprá-
vou za spolupráce příslušníků řady 
evropských národů, si žádala mnohem 
více než pouhou spravedlnost. Vyžado-
vala hlubokou a kritickou analýzu ko-
řenů evropské kultury. A jedinečnost 
tohoto příšerného dramatu v lidských 
dějinách volala po zodpovědné reakci 
různých evropských církví: šoa si žádala 
odpověď křesťanství. 

rabín Abraham Skorka

Asi je to tak – na něco se umřít musí. 
I Amir Gutfreund umřel. Umřel na ra-
kovinu, jen pár let poté, co téže nemo-
ci podlehla jeho žena, s níž měl tři děti. 
I Amir měl rád velkorysá gesta štěd-
rosti, ale nikdo neměl ke skrblictví dál 
než on. U nás Aškenázů – a Amir coby 
správný syn rodičů pocházejících z Pol-
ska nikdy neopomněl na svůj aškenáz-
ský původ napůl žertem upozornit – se 
o takových jedincích říká, že jsou menč, 
člověk s velkým Č.

Pe´er Friedmann

Íránský kavárník
(foto: archív Petra Němce) ➤

postřehy z cesty čtěte na straně 16

Írán
země
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Židovští mystici spatřovali v ovoci země 
Izraele také symbolický počátek blížící-

ho se vysvobození – גאולה הקרובה (ge´ula 
ha-krova) a příchodu Mesiáše. V talmudic-
kém traktátu Sanhedrin 98a se uvádí: „A řekl 
rabi Aba: Nemáš zřetelnějšího znamení pro 
konec, než že stojí psáno: A vy, izraelské 
hory, vyženete své větvoví a ponesete své 
plody mému izraelskému lidu; jeho příchod 
je blízko.“ (Ez 36,8) Komentátor Raši 
vysvětluje, že když země Izraele bude dávat 
bohatou úrodu ovoce, tak se přiblíží konec 
a není zřetelnějšího znamení blízkosti konce 
soužení a počátku mesiánské epochy – 
 Díváme-li se na věc prostým .ימות המשיח
pohledem, zdá se, že ovoce, které jíme, je 
jakoby konečným završením vývoje stromu 
(semeno, strom, květy, plody-ovoce). Při 
hlubším pohledu však zjistíme, že v ovoci je 
skryt zárodek života nového stromu. Vždyť 
v ovoci jsou pecky-semena, z nichž vyroste 
opět nový storm a ten dá znovu ovoce. 
Podobně tomu bylo i s židovským národem 
po jeho vyhnání ze Španělska koncem 15. 
století. Tehdy začala epocha rozkvětu studia 
Tóry v zemi Izraele. Bylo to období působe-
ní kabalisty rabiho Jicchaka Lurii Aš -
kenaziho, zvaného „Ari Ha-kadoš“ (1534–
1572) a rabína Josefa Kara (1488–1575), 
autora kodexu Šulchan aruch, kteří žili 
v Safedu. Tato epocha znovuzrození studia 
Tóry v Erec Jisrael se podobala stromu, 
z něhož opadaly zralé plody, z nichž poté 
vyrostly na jiném místě další stromy, rodící 
množství ušlechtilého ovoce. Safedští kaba-
listé se proto snažili usilovným studiem 
Zoharu přiblížit konec věků a příchod Me -
siáše. Podle nich totiž mystická kniha Zohar 
razí novou cestu k úplnému osvobození – 
 V Zoharu se .(ge´ula šlema) גאולה שלמה
uvádí, že národ Izraele v budoucnu okusí 
ovoce ze stromu života, kterým je podle 
kabalistů právě mystická kniha Zohar, a tak 
se v něm naplní Mojžíšova slova: „Hospodin 
sám ho vedl, žádný cizí bůh s ním nebyl.“ 
(Dt 32,12) Z výše uvedených slov vyplývá, 
že pokud celý židovský národ bude pilně 
studovat Tóru a Zohar, jistě to přispěje 
k urychlení příchodu Hospodinova Po  ma-
zaného – Mesiáše.

Také díky tradičnímu židovskému škol-
ství ve střední a východní Evropě se Tu bi-
-švat zachoval v židovské škole, v chederu 
a ješivě. V předvečer Tu bi-švat učitel (mela-
med) nebo rabín požádal děti, aby přinesly 
z domu do chederu nějaké ovoce, které roste 

v Erec Jisrael, například sušené fíky, datle 
nebo sladké plody rohovníku (svatojánský 
chléb). Venku za okny chederu padal sníh 
a byl mráz, ale v učebně melamed řekl 
dětem, aby na chvíli zavřely oči a vnitřním 
pohledem si představily dalekou, sluncem 
zalitou biblickou krajinu – vlast svých 
předků – Erec Jisrael. Poté společně jedli 
kousek po kousku ovoce a na jazyku cítili 
sladkost plodů Svaté země. Naši učitelé 
a rabíni vyprávěli dětem různé příběhy 
z midrašů o stromech a sladkém ovoci země 
Izraele, a tak v jejich duších probouzeli 
touhu a stesk po zemi našich praotců Abra-
hama, Izáka a Jákoba.

Přebohatá pokladnice židovského folk-
lóru překypuje nespočetnými poučnými pří-
měry, příběhy a pohádkami. Jednu takovou 
si můžeme nyní společně přečíst. Je o zázrač-
ném jablku: V městě Akku žil kdysi velmi 
štědrý muž, který se jmenoval Nadav (נדב – 
hebr. „štědrý“). Opravdu, Nadavovo jméno 
vyjadřovalo i jeho povahu. Byl nesmírně 
štědrý ke všem chudákům, které živil 
a dlouhá leta jim pomáhal, až nakonec 
všechny své peníze utratil na dobročinnost 
a sám zchudl. Bylo před svátkem Sukot 
a Nadavova žena vzala poslední prutu 
(drobný peníz), kterou měli doma, a řekla 
svému muži, aby šel na trh a koupil za ni 
chleba pro ně a pro děti. Když došel na trh, 
viděl, že gabajové (pokladníci synagog) 
prosí trhovce a kupující, aby přispěli almuž-
nou na výbavu chudé něvěstě-sirotkovi. 
Nadav jim řekl, že vlastně jeho děti jsou 
bohaté, neboť mají rodiče, ale chudák 
nevěsta je na tom jako sirotek mnohem hůře, 
a svou prutu dal gabajům na výbavu nevěstě. 
Gabajové mu poděkovali slovy: „Bůh ti 
zaplať za tvou štědrost a dobrotu!“ Nadav 
svou poslední prutu věnoval na dobročinnost 
a nyní se styděl přijít domů s práznýma 
rukama, bez chleba. Co řekne ženě a dětem? 
Když tak bloumal ulicemi Akka, došel až 
k jednomu krásnému sadu s množstvím jab-
loní obsypaných nádhernými jablky. Tu vidí 
sadaře, který jablka češe. Poprosil jej, jestli 
by pro něj neměl nějakou práci, neboť se 
nemůže domů vrátit bez peněz a s prázd-
nýma rukama. Sadař mu řekl, ať mu pomůže 
při česání. Nadav se zaradoval a pomohl 
sadařovi česat jablka. Po práci mu sadař řekl, 
že mu nemůže dát peníze, ale dá mu koš plný 
nádherných jablek. Nadav poděkoval, vzal 
koš s jablky a rozhodl se jít do přístavu a tam 
nastoupit na loď, která měla zanedlouho 

vyplout na severozápad. Plné tři dny loď 
plula, až nakonec zakotvila na ostrově Kréta. 
Na Krétě však panoval velký smutek, neboť 
krétský král byl velmi těžce nemocný 

a žádný z mnoha povolaných lékařů nebyl 
schopen ho vyléčit. Lékaři již ztratili veške-
rou naději a čekali na blízký den, kdy král 
vydechne naposledy. Té noci se krétskému 
králi zdál sen, v němž se mu zjevil Boží 
anděl a řekl mu, že jediné, co jej může vylé-
čit, jsou jablka ze Svaté země. Král se probu-
dil a okamžitě přikázal svým služebníkům, 
aby sestoupili do přístavu a snažili se najít 
nějakého Žida, který připlul ze Svaté země 
a přinesl s sebou odtud jablka. Královi slu-
žebníci vyplnili to, co jim král přikázal. 
V přístavu nastoupili na loď, která ten den 
zakotvila v přístavu a na její palubě uviděli 
Nadava s košem jablek. Když se ho zeptali, 
odkud připlul, odvětil jim, že ze Svaté země 
a jediné, co má, jsou tato krásná jablka. Při-
kázali mu, že musí s nimi jít ihned do paláce 
ke králi. Když Nadav předstoupil před 
nemocného krále, panovník se jej zeptal: 
„Odkud máš tato jablka?“ Nadav odvětil, že 
jsou ze Svaté země, že si je vysloužil jako 

O zázračném jablku 
ze země Izraele (k Novému roku stromů)
V pondělí, 15. švatu, tj. 25. ledna, budeme slavit Nový rok stromů – ראש השנה לאילנות nebo též prostě Tu bi-švat – 
 Několik staletí se již .(15 = ט"ו má hodnotu 6, tj. dohromady ו má číselnou hodnotu 9 a ט Hebrejské písmeno) .ט"ו בשבט
Nový rok stromů slavil v zemi Izraele v kruzích mystiků-kabalistů ve Cfatu (Safed) a Jeruzalémě zvláštní hostinou připo-
mínající pesachový seder, která se nazývala seder Tu bi-švat. Postupem času se tento krásný zvyk rozšířil do chasidských 
kruhů a zavedly jej mnohé další komunity nejen ve Svaté zemi, ale i v zemích diaspory. Dnes si prakticky oslavu svátku 
Tu bi-švat bez této hostiny plné mystických symbolů a oslavující plody a krásu země Izraele nedovedeme představit.

Židovskému národu Hospodin v Tóře uložil plnit 613 
micvot, podobně jako je zrníček v granátovém jablku.
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Program Bejt Simcha

leden/únor 2016
neděle 24. ledna

synagoga Děčín

Svátek Tu bi-švat
společná oslava 

se členy ŽO Děčín 

sobota 30. ledna
od 10.30 h v Bejt Simcha

Šachrit
ranní bohoslužba

sobota 20. února
od 10.30 h v Bejt Simcha

Šachrit
ranní bohoslužba

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro mírně pokročilé
každé úterý od 18 h

pro pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

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 poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, 
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

 Český výbor KKL-JNF ve spolupráci s ŽO Praha si vás dovoluje pozvat na 

tradiční oslavu Nového roku stromů TU BI-ŠVAT, která se bude konat 
v neděli 24. ledna 2016 v restauraci Šalom (Maiselova 18, Praha 1) pod 
vedením vrchního zemského rabína K. E. Sidona, a to od 15 h, s tím, že vstup do jídelny 
bude od 14.30 h (osobní průkazy s sebou). Vstupenky v ceně 250 Kč je možno zakoupit 
jak v pokladně ŽO Praha, tak i po e-mailové domluvě v kanceláři KKL 
Jáchymova 3, Praha 1, e-mail: zosa@email.cz. Těšíme se na vás! Výbor KKL-JNF

mzdu za pomoc sadaři v Akku. Král si vzal 
z koše Nadavovo jablko a zakousl se do něj. 
Již při prvních soustech mu jablko chutnalo 
mnohem lahodněji než všechny lahůdky, 
které až dosud okusil z královské tabule. 
Zanedlouho král snědl celé jablko, a když 
polkl poslední sousto, těžká nemoc opustila 
jeho tělo, jakoby nikdy nebyla. Panovník 
s údivem pronesl: „Tak toto je zázračná síla 
jablka!“ Přikázal pak služebníkům, aby 
z Nadavova koše vyndali všechna jablka 
a koš vrchovatě naplnili zlatem. Když slu-
žebníci vyplnili králův příkaz, obrátil se 
panovník k Nadavovi a zeptal se jej: „Řekni 
mi, co ještě mohu pro tebe udělat?“ Nadav 
odvětil: „Můj pane a králi, prosím, přikaž 
svým lidem, aby mne dopravili domů, do 
Akka, neboť se mi již velmi stýská po 
rodině. Král tedy přikázal svým služební-
kům, aby naplnili ještě jeden koš zlatem 
a dali jej Nadavovi. Potom jim přikázal, aby 
spolu s Nadavem nastoupili na loď plující do 
Svaté země a s královskými poctami jej 
doprovodili až do jeho domu v Akku. Za část 
zlata, které Nadav od krále dostal, koupil 
velký pozemek a na něm založil jabloňový 
sad. Od té doby vše, co konal, se mu dařilo 
a on ještě dlouhá léta štědře obdarovával 
chudé a pomáhal všem, kteří jeho pomoc 
potřebovali.

Tato pohádka ukazuje na zázračné vlast-
nosti ovoce, které zraje ve Svaté zemi, 
v Erec Jisrael. Jistě, pohádka zůstane pohád-
kou a v ní by neměly chybět ani zázraky.

Avšak naše tradice hovoří opravdu 
o zvláštních vlastnostech ovocných plodů 
země Izraele. Například o vínu, které vyrá-
bíme z hroznů, se praví  „וְיַיִן יְׂשַמַּח לְבַב אֱנ ׁש ֹו 
– Dáváš víno pro radost lidského srdce.“ 
(Žalm 104,15) Traktát Berachot 35a uvádí, 
že naši učenci se ptali, odkud víme, že jen po 
chrámové oběti vína pronášíme chvalozpěv? 
Neboť je psáno (Sd 9,13): „Vinná réva jim 
však odpověděla: Mám se vzdát svého 
moštu, který je k radosti bohům a lidem.“ 
Víno nás doprovází při narození a o svat-
bách a dalších rodinných slavnostech, o ša-
batech a o svátcích. Náš život je plný radost-

ných událostí a víno má v nich, jak praví 
Žalm, svou nezastupitelnou roli.

Fíky se nečešou naráz jako ostatní ovocné 
plody. Musíme je česat postupně, tak jak na 
fíkovníku dozrávají. Proč se Tóra podobá 
fíku? Protože plody většiny ovocných 
stromů, například olivy, hrozny nebo datle, 
češeme naráz, ale fíky se češou postupně. Je 
to podobné jako s učením Tóry. Dnes se 
učíme málo a zítra více, neboť učení Tóry 
není omezeno na rok dva. Tóru se musíme 
učit postupně, ale vytrvale a též s naším 
postupným intelektuálním zráním pronikáme 
stále hlouběji do jejího studia.  

Granátové jablko se vyznačuje velkým 
množstvím sladkých zrníček, která jíme. 
Naši učenci připodobňovali národ synů Izra-
ele ke granátovému jablku. „Jako rozpuklé 
granátové jablko jsou tvoje skráně – 
 Tehdy začal (Pís 4,3) .“ ּכְפֶלַח  הָרִּמוןֹ רַקָּתֵך
Mojžíš chválit syny Izraele, dokonce i ti 
z nich, kteří jsou duchovně prázdní, jsou plní 
dobrých skutků a micvot jako granátové 
jablko. (Midraš Šir ha-širim Rabba 4:3) 
Židovský národ má v povaze plnit přikázání 
– micvot a konat dobré skutky, proto mu 
Hospodin v Tóře uložil plnit 613 micvot, 
podobně jako je zrníček v granátovém 
jablku.

Oliva má hořkou chuť. Když chtěl Noe 
zjistit, zda již opadly vody potopy, vypustil 
holubici, a ta přilétla zpět s čerstvým olivo-
vým lístkem v zobáčku (Gn 8,11). Midraš 
Pirkej d‘rabi Eliezer 23 se ptá, proč měla 
holubice v zobáčku olivový lístek. Holu-
bice řekla Hospodinu, že lepší je hořká 
potrava z Jeho rukou než potrava sladká 
jako med z rukou člověka. Oliva symboli-
zuje ochotu trpět, ustoupit, ale též nebýt 
závislý na libovůli člověka, nýbrž důvěřo-
vat jen Všemohoucímu.

Datle rostou vysoko v palmových koru-
nách, a proto je naši učenci připodobňují 
šlechetnému židovskému srdci. Tak jako 
datle směřuje vzhůru, tak i srdce národa synů 
Izraele jsou obrácena vzhůru, k nebeskému 
Otci. (Midraš Bemidbar Rabba 3:1)

◗ Rabín Daniel Mayer, foto: kwe 

Sidur HEGJON LEV • Modlitby progresivního směru pro 
šabat, svátky a všední dny • Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, 
vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský 
text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při 
osobním odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné 
i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč. • Objednávky na adrese olga@bejtsimcha.cz nebo 
na telefonu 603 393 558. • Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.
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Kniha Izraela Jákoba Juvala Two Nations 
in Your Womb (Dva národy v tvém 

lůně)1 představuje dobře zdokumentovanou 
studii o složitých vztazích Židů a křesťanů 
ve středověké Evropě. Slavná kniha 
Edwarda H. Flanneryho The Anguish of the 
Jews (Muka Židů)2 předkládá pečlivě 
zaznamenané dějiny třiadvaceti staletí anti-
semitismu, v němž hrálo důležitou roli 
právě křesťanství.

Velmi důležitou současnou studií je Anti-
Judaism: The Western Tradition (Antijudais-
mus: západní tradice)3 od Davida Niren-
berga. Pro křesťanskou teologii bylo výzvou 
samotné přežívání židovského lidu. Vrazi 
Božího syna byli stále naživu, a nadále popí-
rali pravdu křesťanské víry. Židé byli pova-
žováni za lid bohovrahů a jakožto prokletý 
lid si zasluhovali ponižující zacházení. 
Evropská města jako Paříž (1240), Barce-
lona (1263), Tortosa (1413–1414) a další 
byla dějišti neslavných a hrozivých teologic-
kých disputací mezi Židy a katolíky. Obě 
strany uznávaly společný původ v hebrej-
ských prorocích, jejich výklady se ovšem 
zásadně lišily. Každý předpokládal, že prav-
divý může být jen jediný výklad, ten druhý 
je chybný. Dokonce i ve dvacátém století 
můžeme najít moderní „disputace“, napří-
klad po vydání klasického díla Adolfa Har-
nacka Podstata křesťanství a odpovědi Leo 
Baecka v Podstatě židovství.4

Šoa, k níž došlo uprostřed křesťanské 
Evropy, však jasně dokázala marnost prázd-
ných disputací. Nacistický režim provždy 
zničil iluzi toho, co Baeck nazval „romantic-
kým rozměrem náboženství“, který křesťan-
ství, v protikladu ke klasickému židovství, 
přijalo za základní aspekt své religiozity.5 
Romantické náboženství definuje Baeck 
takto:

Friedrich Schlegel charakterizoval ro-
mantickou knihu slovy: „Je to kniha, která 
fantastickou formou pojednává o sentimen-
tálním tématu.“ Téměř stejnými slovy by 
bylo možno charakterizovat i romantické 

1  Am Oved Publisher Ltd. Tel Aviv, 2000, 3. vydání 
(hebr.).
2  Macmillan Paperback Edition, Seventh Pinting, 
New York 1979.
3  W. W. Bortin, New York, 2013.
4  Das Wesen des Judentums, Ed. Nathansen und 
Lamm, Berlin 1905. The Essence of Judaism, Ed. 
Macmillan and Co., London 1936.
5  Das Wesen des Judentums, ed. Nathansen und 
Lamm, Berlin 1905.

náboženství. Jeho obsahem jsou vypjaté city 
a své cíle hledá tu v mýtických, tu zas mystic-
kých vizích obrazotvornosti. Jeho světem je 
oblast, z níž jsou vyloučeni všichni vladaři; 
je to svět neobvyklého, mimořádného a záz-
račného, svět nacházející se mimo veškerou 
skutečnost, v dáli transcendující vše.

Šoa odhalila, že evropská kultura – tak 
významně utvářená svým křesťanským 
dědictvím – morálně zkrachovala. Krutosti 
páchané na židovském obyvatelstvu v oblas-
tech pod nacistickou správou za spolupráce 
příslušníků řady evropských národů si 
žádaly mnohem více než pouhou spravedl-
nost. Vyžadovaly hlubokou a kritickou ana-
lýzu kořenů evropské kultury. A jedinečnost 
tohoto příšerného dramatu v lidských ději-
nách volala po zodpovědné reakci různých 
evropských církví: šoa si žádala odpověď 
křesťanství.

9. října 1958 zemřel papež Pius XII. 
Všechny relevantní dokumenty týkající se 
jeho role během šoa byly již probádány. 
Žádný nepřinesl důkaz o tom, že by se pustil 
do boje s teologickými problémy, jež šoa 
přinesla. Zdá se, že přijetí této nevyhnutelné 
výzvy zbylo na jeho následníka, papeže sv. 
Jana XXIII., který během druhé světové 
války učinil mnohé pro záchranu Židů.

11. října 1962 byl po dvou letech příprav 
zahájen II. vatikánský koncil. 28. října 1965 

byla 2221 hlasy proti 88 schválena deklarace 
Nostra Aetate. Blahoslavený Pavel VI. slav-
nostně vyhlásil první zásadní vypořádání 
římskokatolické církve se skutečností nábo-
ženské plurality obecně a skutečností pokra-
čujícího židovského života zvláště.

Dokument obsahuje tři důležitá tvrzení. 
Zaprvé: Bůh židovský lid stále miluje. Zad-
ruhé: Ježíšovu smrt nelze připisovat bez 
rozdílu všem Židům oné doby, a tím méně 
komukoli z jejich potomků. Třebaže ne -
šťastné slovo „bohovražda“ se v textu z teo-
logických důvodů6 neobjevuje, je v něm 
výslovně zakázáno obviňovat Židy ze zabití 
Boha. A zatřetí: Explicitně odsuzuje jakékoli 
projevy či učení zahrnující antisemitismus.

Deklarace měla být původně zaměřena na 
vztah mezi římskokatolickou církví a Židy. 
Později byly doplněny odstavce týkající se 
islámu a dalších náboženství. Iniciativu nad 
tuto deklarací převzal právě Jan XXIII. 
a formulací jejího prvního znění pověřil kar-
dinála Augustina Beu7, který již dříve vedl 
plodný dialog s Abrahamem Jošuou Hesche-
lem. Nostra Aetate odpovídala návrhům, 

6  Jorge Cardenal Mejía, Una Presencia en el 
Concilio, In: Crónicas y Apuntes del Concilio 
Vaticano II, Ed. Agape, Buenos Aires 2009, s. 256–
257.
7  Documentos del Vaticano II, ed. Biblioteca 
Autores Cristianos, Madrid 1972, s. 611.

leden/únor 2016

➤

Nostra Aetate
její minulost a budoucnost

Rabín Abraham Skorka, jeden z nejznámějších představitelů židovsko-křesťanského dialogu, foto: news.yahoo.com

V téměř dvoutisíciletých dějinách židovsko-křesťanských vztahů docházelo k okamžikům setká-
vání a hlubokého dialogu, stejně jako k útokům a nenávisti.
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zamyšlení

které rabín Heschel předložil kardinálu 
Beovi ve slavném memorandu z 22. května 
1962.8

Ve svém proslovu v římské synagoze 13. 
dubna 1986 poukázal papež sv. Jan Pavel II. 
k závažnosti Nostra Aetate č. 4. i zmíněného 
memoranda. Papežova návštěva v synagoze 
a navázání diplomatických vztahů mezi Sva-
tým stolcem a Státem Izrael roku 1993 zna-
menaly nový rozměr vztahů mezi Židy 
a římskokatolickou církví. Pro kardinála 
Jorge Mejíu bylo nejdůležitějším cílem 
v oblasti dialogu přítomnost a účast rabína 
z Vrchního rabinátu Izraele.

Židé si byli těchto změn a gest vědomi 
a odpovídali na ně různými způsoby. To mne 
přivádí k dalšímu dokumentu, který je třeba 
zmínit. Mluvím o Dabru emet – židovském 
prohlášení týkajícím se křesťanů a křesťan-
ství, vypracovaném skupinou židovských 
myslitelů a podepsaném 220 intelektuály, jež 
vyšlo 10. září 2000 v New York Times. Tento 
dokument se pokusil připravit cestu k vývoji 
vztahů v reakci na kroky podniknuté Svatým 
stolcem. Předložil osm hlavních bodů:
1. Židé a křesťané uctívají stejného Boha. 
2. Židé i křesťané uznávají tutéž Knihu. 
3. Křesťané mohou uznávat nárok Židů na 
Zemi izraelskou. 4. Židé a křesťané společně 
uznávají morální zásady Tóry (Pentateuchu). 
5. Nacismus není křesťanským jevem. 
6. Rozpory mezi Židy a křesťany nemohou 
být rozhodnuty, dokud Bůh nevykoupí celý 

svět, jak je přislíbeno v Písmu, a na nikoho 
nelze vyvíjet nátlak, aby přijal víru druhého. 
7. Nový vztah mezi Židy a křesťany nebude 
oslabovat židovskou praxi. 8. Židé a křes-
ťané musí společně pracovat pro spravedl-
nost a mír.

8  http://conciliaria.com/2012/05/on-improving-ca-
tholic-jewish-relations/

Některé body tohoto dokumentu nedošly 
mezi Židy konsensu, zejména tvrzení, že 
nacismus nebyl křesťanským jevem. Text 
v tomto bodě doslovně prohlašuje: Nacismus 
nebyl křesťanským jevem. Bez dlouhé histo-
rie křesťanského antijudaismu a křesťan-
ského násilí vůči Židům by však nacistická 
ideologie nemohla převzít moc, ani by ji 
nebylo možné uskutečnit. Příliš mnoho křes-
ťanů se podílelo nacistických ukrutnostech 
vůči Židům, nebo s nimi sympatizovalo. 
Ostatní křesťané proti nim dostatečně nepro-
testovali. Ale nacismus sám nebyl nevyhnu-
telným důsledkem křesťanství. Kdyby bylo 
nacistické vyhlazování Židů plně uspělo, 
obrátil by nacismus své vražedné běsnění 
proti křesťanům zřetelněji. S vděčností oce-
ňujeme ty křesťany, kteří pro záchranu Židů 
v době nacistického režimu riskovali či obě-
tovali své životy. S vědomím toho podporu-
jeme pokračování současných snah křesťan-
ské teologie o jednoznačné odmítnutí 
opovrhování judaismem a židovským lidem. 
Oceňujeme ty křesťany, kteří toto učení 
o opovržení odmítají, a neobviňujeme je 
z hříchů, které spáchali jejich předchůdci.

Kardinál Walter Kasper k tomu roku 
2010 napsal následující9: Dějiny židovsko-
křesťanských vztahů jsou složité a těžké. 
Kromě lepších dob, kdy biskupové brali Židy 
pod ochranu proti pogromům páchaným 
lůzou, byla i temná období, jež v kolektivním 
vědomí Židů zanechala silný otisk. Absolutně 
nejhorším okamžikem těchto dějin je šoa, 
státem financovaná organizovaná vražda 
přibližně šesti milionů evropských Židů, 
založená na primitivní rasistické ideologii. 

9  Christ Jesus and the Jewish People Today (Ježíš 
Kristus a židovský lid dnes) Philip A. Cunningham, 
Joseph Sievers, Mary C. Boys, Hans Hermann 
Henrix & Jesper Svartvik, Eds., s předmluvou 
Walter Cardinala Kaspera, Gregorian & Biblical 
Press, 2011, str. 10.

Holocaust nelze přisuzovat křesťanství jako 
takovému, jelikož měl rovněž zřejmé proti-
křesťanské rysy. Přispěl k němu však i sta-
letý antijudaismus křesťanské teologie, jeli-
kož podporoval rozšířenou antipatii vůči 
Židům, takže ideologicky a racionálně moti-
vovaný antisemitismus mohl dosáhnout tak 
hrozivého vítězství, a odpor proti nelidské 
brutalitě nebyl tak rozšířený a zřetelný, jak 
by se dalo očekávat.

Podle Jana T. Pawlikowskiho vyplývá 
z postřehu kardinála Kaspera následující:10 

Církev nemůže vstoupit do autentického dia-
logu se židovskou komunitou ani prezentovat 
sebe a své učení jako pozitivní morální hlas 
současné společnosti, pokud svoji duši neo-
čistí od toho, čím přispěla k antisemitismu.

Téma role, kterou sehrál neutuchající 
křesťanský antisemitismus, když poskytl 
živnou půdu nacistickému rasismu, posud 
není plně vysvětlena. Židé stále čekávají, až 
se křesťané všech denominací jasně a jedno-
značně vypořádají se všemi prvky křesťan-
ského antisemitismu, a to nejen s těmi, jež se 
nacházejí v patristické literatuře, ale i s těmi, 
jež lze najít v Novém zákoně, například 
v Janově evangeliu 8,43-47.11

Jiné námitky vůči Dabru emet přicházejí 
od těch Židů, kteří křesťanství považují za 
„cizí službu“ – modloslužbu.12 Na druhou 

10  Ibid, s. 15.
11  Jedná se o Ježíšovu řeč k „Židům“: „Proč mou 
řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. 
Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On 
byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž 
v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než 
lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu, 
a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? 
Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, 
slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste.“ 
Židé mu odpověděli: „Neřekli jsme správně, že jsi 
Samařan a jsi posedlý zlým duchem?“ – Pozn. překl.
12  Stanovisko Dr. Davida Bergera k Dabru Emet ze 
14. září 2000. http://advocacy.ou.org/2000/state-

➤

➤

švat 5776

Od vydání deklarace Nostra Aetate uplynulo nedávno 
padesát let.

New York, březen 1963: rabín Abraham Jošua Heschel a kardinál Augustin Bea, autor prvního návrhu textu 
Nostra Aetate. (foto: American Jewish Committee)
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stranu rabínské autority jako Ha-rav Jicchak 
Izák ha-Levi Herzog13, Chajim David Ha -
levi14 a další dospěly na základě jasných ha  -
lachických důvodů k závěru, že křesťanství 
není modloslužebné náboženství.

Dabru emet sklidila kritiku i od těch pří-
slušníků židovského lidu, kteří neuznávají 
teologický mezináboženský dialog. Meir 
Solovějčik, velký synovec slavného rabína 
Josefa Bera Solovějčika, zveřejnil 25. dubna 
2003 v časopise Forward zajímavý článek 
s titulem How Soloveitschik Saw Interreligi-
ous Dialogue (Jak Solovějčik vnímal mezi-
náboženský dialog)15. V něm vysvětluje své 

pojetí důvodů, jež Rava Solovějčika vedly 
k tomu, že tento dialog odmítal:

„Ravův odpor vůči skupinovému a orga-
nizovanému mezináboženskému dialogu 
vycházel částečně z prognózy, že by Židé 
i křesťané mohli při hledání společného 
základu – a sdíleného teologického jazyka – 
obětovat trvání na absolutní a exkluzivní 
pravdě svých věr a rozmlžit hluboký rozdíl 
mezi našimi dogmaty. V úvaze nazvané 
Confrontation (Konfrontace), argumento-
val rabi Solovějčik tím, že komunitní víra je 
cosi důvěrného a často nesdělitelného. 
Navíc víra ze své samotné definice trvá „na 
tom, že její systém dogmat, doktrín a hod-
not je pro dosažení nejvyššího dobra tím 
nejvhodnějším“. V této úvaze Rav varoval, 
že by křesťanům ani Židům nepomohlo, 
kdyby ve jménu dialogu obětovali exklu-
zivní povahu své náboženské pravdy. „Jaké-
koli vyrovnání dogmatických jistot a upouš-

ment_by_dr_david_berger_regarding_the_new_
york_times_ad_by_dabru_emet/ .
13  Zechujot ha-miu ́tim le-fi ha-halacha, Tehumin 
2, 5741 (1981), s. 169–179. 
14  Darchej Šalom, Tehumin 9, 5748 (1988), s. 71–81. 
15  http://forward.com/opinion/8692/how-soloveit-
chik-saw-interreligious-dialogue/

tění od eschatologických nároků by pro 
ja     koukoli náboženskou komunitu zname-
na lo konec živoucích a velikých zkušeností 
víry,“ napsal. 

Zdá se mi, že postoj rabiho Solovějčika 
lze chápat z povrchního pohledu, kdy je 
předmětem dialogu jen sympatizující vztah. 
Autentický dialog znamená mnohem více. 
Zde je třeba vzít v úvahu učení Martina 
Bubera o interpersonálním vztahu „já–ty“.

Jádrem Buberovy filozofie je podstata 
dialogu, takového, který může člověk vést se 
sebou samým, s druhým, s Přírodou i s Bo -
hem. Buber sám vedl intenzivní dialog 

s křesťanskými teology, jako byli Rudolf 
Bultmann, Albert Schweitzer, Rudolf Otto 
a Leonhard Ragaz, který zásadně přispěl 
k Buberovu pochopení Nového zákona. 
A právě tato znalost, k níž dospěl prostřed-
nictvím hlubokého dialogu, vedla Bubera 
k prohlášení, že judaismus a křesťanství 
představují „dva typy víry“. Ve stejno-
jmenné knize16 dospívá Buber k závěru:

Víra judaismu a víra křesťanství jsou 
přirozeně rozdílného druhu, každá odpovídá 
svému lidskému základu, zůstanou různé, 
dokud lidstvo nebude vyvedeno z vyhnanství 
svých „náboženství“ do Království Božího. 
Ale Izrael usilující o obnovu své víry znovu-
zrozením jednotlivce a křesťanství usilující 
o obnovu své víry znovuzrozením národů by 
si mohly vzájemně sdělovat cosi dosud nevy-
sloveného a mohly by si vzájemně pomáhat – 
v současnosti si to lze stěží představit.

Buber ve své knize navrhuje způsob, jak 
rozvinout hluboký dialog s křesťanským 
světem. Podmínky, za nichž Buber knihu 
psal, jsou příznačné. Sepisoval ji v Jeruza-
lémě během bojů války za nezávislost roku 

16  Two Types of Faith (Dva typy víry) Ed. Macmillan 
Co., New York, 1951, s. 173–174.

1948, tři roky po šoa. Podle vlastních 
slov17:

Tuto knihu jsem psal za dnů takzvaného 
obležení, či spíše chaosu zkázy, který ve 
městě propukl. Začal jsem ji psát nepláno-
vaně, čistě z pocitu pověření, a tak postupně 
vznikala jedna kapitola za druhou. To, co je 
v knize napsáno, mi pomohlo přestát ve víře 
tuto válku, jež pro mne byla ze všech tří18 
nejbolestnější.

Vážnost, kterou Buber choval k meziná-
boženskému dialogu, vycházející z jeho 
vlastních zkušeností a projevující se i v tak 
konfliktní situaci, zpochybňuje Solovějči-

kovo prohlášení o nemožnosti smysluplného 
rozhovoru napříč náboženskými hrani-
cemi. – Mé vlastní přátelství a hluboké nábo-
ženské dialogy s křesťany pro mne byly 
nejenom velmi smysluplné, ale také mně 
pomáhaly v osobním duchovním růstu.

Martin Buber nás však může naučit ještě 
něčemu: při své snaze pochopit křesťanství 
v jeho podstatě rozlišoval mezi pavlovským 
křesťanstvím a Ježíšovým učením v evange-
liích. Ježíšovo učení chápal jako čistou 
židovskou víru v Boha – emuna – a tvrdil, že 
Pavlův helénistický synkretismus tuto víru 
změnil v řeckou pistis. Buber nebyl jediným, 
kdo analyzoval počátky křesťanství, s cílem 
pochopit jeho určující povahu a využít toto 
pochopení k utváření dialogu ze židovské 
strany. Tento přístup používali též Joseph 
Klausner19 a David Flusser. Flusser, podobně 
jako Buber, považoval za zásadní postavu 
Pavla z Tarsu. Tvrdil, že „víru Ježíšovu 
známe jen ze synoptických evangelií; mimo 

17  Ibid, s. 15. 
18  Míněny jsou: první světová, druhá světová 
a válka za nezávislost r. 1948. – Pozn. překl.
19  Ješu ha-Nocri, Tel Aviv (1921), Varšava (1922, 
1927), Jeruzalém (1933), etc; Mi-Jeshu ad Paulus, 
Ed. Mada, Tel Aviv, 1939–1940. 

leden/únor 2016

➤

➤

Středověké křesťanské umění často zpodobňovalo židovskou komunitu jako slepou sestru křesťanské církve (tato socha je součástí expozice 
berlínského Židovského muzea). (foto: kwe) Současný sochař Joshua Koffman vidí vztah obou náboženství výrazně jinak (sousoší nazvané 
„Synagoga a ecclesia v naší době“ bylo vystaveno v roce 2015 ve Filadelfii). (foto: Wikipedia)

6
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zamyšlení

ně se většinou prezentuje a rozvíjí víra 
v Krista“.20

Flusser říká: Pavel byl nejdůležitějším 
činitelem v trendu, který dal zrod křesťanství 
jako samostatnému náboženství, protože pro-
hloubil jeho christologii a zdůraznil nevy-
hnutelnou nutnost přijetí této spásy, a byl 
nejkrajnějším reprezentantem učení, podle 
něhož židovský způsob života nemá pro křes-
ťany význam. Nežidovští křesťané v Římě, 
jimž Pavel tento list napsal, byli předtím, než 
se stali křesťany, jistě bohabojnými ne-Židy: 
to znamená, že znali Starý zákon (Ř 7,1)21, 
a podle Pavlova názoru, když konvertovali ke 
křesťanství, „stali mrtvými pro zákon skrze 
tělo Kristovo” (Ř 7,4).22

A dále poznamenává: Na druhé straně 
křesťanství je židovského původu a mnoho 
prvních ne-židovských křesťanů mělo k juda-
ismu blízko; Ježíš a jeho učedníci byli prak-
tikující Židé: proto muselo křesťanství vyře-
šit problém, proč židovský lid křesťanství 
nepřijal. Oddělení křesťanství od judaismu 
bylo vyvoláno rostoucí odstředivou tendencí, 
jež v nežidovských křesťanech vyvolala vůči 
židům odpor a dokonce nenávist. Židovský 
původ křesťanství a nezdar křesťanských 
snah o obrácení židovského lidu k nové 
zvěsti bylo skutečným důvodem k silnému 
protižidovskému trendu v rámci křesťanství; 
to vysvětluje disharmonii mezi starou 
a novou komunitou, jež je pravděpodobně 
v dějinách náboženství jedinečná – napětí 
vůči judaismu bylo pro křesťanství dějinnou 
nutností, mělo-li se stát světovým nábožen-
stvím někdejších pohanů; tato potřeba dnes 
již neexistuje. Dnes se křesťanství může 
z judaismu a s pomocí judaismu obnovovat. 
Pak se stane náboženstvím humánním.

Tyto názory na Pavla z Tarsu neuvádím jen 
proto, že patří mezi témata této konference, ale 
abych poukázal k čemusi většímu. Dnes 
máme příležitost shrnout zásadní rozpravy, jež 
byly v důsledku historických okolností téměř 
dva tisíce let odkládány. Buber, Klausner 
a Flusser jsou jen jedněmi z mnoha příkladů 
židovských mudrců, kteří studovali staré pra-
meny, aby pochopili, co mají judaismus 
a křesťanství společného i čím se liší. Lze to 
chápat jako po  čáteční snahy k opětovnému 
navázání nedokončených dialogů z počátků 
křesťanství a ra   bínského judaismu. V naší 
době nastal čas tyto rozpravy znovu zahájit, 
a to nikoli jako disputace, ale jako snahu 
o pochopení druhého, a tím i sebe sama.

Budoucí křesťansko-židovský dialog se 
musí opět zabývat starým dialogem, přeruše-
ným před téměř dvěma tisíci let. Samo-
zřejmě že tento dialog nelze začít ve stejném 

20  David Flusser: Judaism and the origins of 
Christianity, TheMafnes Press, Hebrejská univerzi-
ta, Jeruzalém, 1988, s. 622. 
21  Což nevíte, bratří – vždyť mluvím k těm, kteří 
znají zákon –, že zákon panuje nad člověkem, jen 
pokud je živ?
22  Ibid., s. 631. 

bodě, v němž byl přerušen, a nebrat ohled na 
to, k čemu došlo během následujících dvou 
tisíc let. Dnes se již nesetkáváme jako sou-
peři či protivníci, ale jako skuteční přátelé. 
Potřebujeme se vzájemně vnímat jako part-
neři ve společných snahách: snahách vštěpo-
vat lidstvu duchovního aspekt a vymazávat 
tak z lidské skutečnosti modloslužbu ve 
všech jejích formách. Slovy rabína Abra-
hama Jošuy Heschela:23

Nacismus byl sice poražen, ale proces 
vymazávání Bible z vědomí západního světa 
pokračuje. Židé a křesťané jsou společně 
povoláni ke spolupráci na uchování záře 
hebrejské bible v lidských myslích. Ani jedni 
toho sami nedosáhneme.

Pro katolíky znamená nové přiblížení 
a dialog se Židy, založený na teologických 
prohlášeních Nostra Aetate teologickou 
výzvu: Jelikož lid „Staré smlouvy“ nebyl 
nikdy zrušen, co tedy znamená pro křesťan-
skou víru a křesťanské sebepojetí dnešní 
živá víra a praxe židovského lidu? Pro Židy 
znamená nový vztah brát si více k srdci 
Maimonidův výrok z jeho autoritativní 
sbírky24:

Pochopit záměry Stvořitele je mimo lid-
ské chápání; neboť naše cesty nejsou Jeho 
cestami, ani jeho myšlenky nejsou myšlen-
kami Jeho. Vše, co se týká Ježíše z Nazareta 
a Išmaelity (Muhammada), který přišel po 
něm, sloužilo, aby to projasnilo cestu pro 
Krále Mesiáše, aby to připravilo celý svět ke 
svornému uctívání Boha, jak je psáno: 
„Tehdy očistím rty každého lidu a všichni 
budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit 
mu společnou paží.“ (Sof 3,9) Tak se mesián-
ská naděje, Tóra a příkazy staly známým 
tématem – tématem rozpravy (mezi obyva-
teli) dalekých ostrovů a u mnoha lidů...

Zbývá před námi ještě dlouhá cesta 
k tomu, než Nostra Aetatae bude začleněna 
do srdcí všech církví a farností světa a než 
se stane hlubší výzvou pro židovský pohled 
na křesťanství. Přesto musí být dalším kro-
kem promýšlení a analyzování současného 
dramatického okamžiku lidských dějin, 
abychom mohli proklestit cestu do lepší 
budoucnosti. Dostali jsme příležitost „být si 
na   vzájem požehnáním“, jak řekl Jan Pavel 
II. Proto je naší povinností, abychom v příš-
tích letech tento bezprecedentní okamžik co 
možná nejvíce využili.

◗ rabín Abraham Skorka (rektor Seminaria 

Rabínica Latinoamericana Marshalla T. Meyera, 
rabín kongregace Bnej tikla v Buenos Aires)

Přeložila Ruth Jochanan Weiniger

23  Z úvahy No Religion is an Island In: Abraham 
Jošua Heschel: Moral Grandeur and Spiritual 
Audacity, ed. Susannah Heschel, Farrar, Straus & 
Giroux, New York, 1996, s. 248.
24  Hilchot Melachim 11,4, podle necenzurovaných 
vydání v Soncinu 5250 (1490), Konstantinopoli 
5269 (1509) and Amsterdamu 5462 (1702). Překlad 
je převzatý z citátu v Heschelově úvaze No Religion 
is an Island (pozn. 28, p. 248).

➤
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KURZY 
HEBREJŠTINY 
A JUDAISMU 

V BEJT SIMCHA
Od února 2016 pokraču-
jeme v našich pravidel-
ných kurzech hebrejštiny 
a judaismu, do nichž se 
můžete dále hlásit. 

Nový ročník kurzu 

Úvod do judaismu
Termín konání: úterý od 19.45 do 20.45 h
Kurzovné: 750 Kč za semestr
Kurz je určen všem zájemcům o základní 
seznámení s židovskou tradicí; celý kurz 
je koncipován jako roční, na vyžádání je 
k dispozici rozpis probíraných témat. Při-
hlášky a bližší informace na níže uvede-
ných kontaktech nebo na první hodině, 
která se uskuteční již v úterý 29. ledna. 

Kurzy moderní 
hebrejštiny
Nabízíme tři kurzy moderní heb-
rejštiny, různé úrovně pokročilosti. 
Podrobnosti o úrovni jednotlivých kurzů, 
kurzovném a volných místech získáte na 
níže uvedených kontaktech.

Kurz četby siduru
Již v lednu začíná kurz četby siduru: 
Cílem kurzu je důkladné seznámení se 
strukturou a hebrejským textem ranní šab-
atové bohoslužby. Jednotlivé modlitby 
budou zasazeny do historického kontextu, 
přečteny, přeloženy do češtiny a diskuto-
vány. Kurz je určen návštěvníkům syna-
gogálních bohoslužeb, kteří si chtějí pro-
hloubit své znalosti liturgie a porozumět 
její skladbě. Kurz bude sestávat z dva-
nácti setkání (vždy 90 minut). Cena 
1400–1600 Kč (podle počtu účastníků). 
Termínem konání středa od 18 h, 
vždy jednou za 14 dní. V případě 
zájmu prosíme o zaslání zprávy na e-mail:
ivankohout@centrum.cz

Všechny kurzy probíhají v prostorách 
Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1, 
u stanice metra „A“ Staroměstská). 
Bližší informace vám rádi podáme 
na e-mailu katka@bejtsimcha.cz 

nebo na telefonu 724 027 929.
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1. díl – rostliny užitkové
V Izraeli rovněž roste řada nepůvodních 

druhů rostlin. My se budeme zabývat dvěma 
skupinami – v tomto dílu druhy užitkovými 
a v dílu příštím druhy invazními. Dlužno 
podotknout, že mezi oběma skupinami exis-
tuje jistý průnik. Pro přesnost tedy dodám, 
že nás nyní budou zajímat jen ty užitkové 
rostliny, které se nestaly invazními.

V Zemi Izrael roste ve srovnání s Čes-
kými zeměmi nepoměrně více užitkových 
druhů, které jsou zde původní, především 
obilniny a různé ovocné dřeviny. Ani zde si 
však lidé nevystačili s rostlinami, které jim 
nabídla příroda v  okolí jejich příbytků, a již 
v raných dobách začali vysazovat druhy ze 
vzdálenějších končin. Mezi prvními tako-
vými byl marhaník granátový, o němž 
jsme psali v Maskilu již dříve (č. 2/5773), 
a také etrog (Citrus medica var. etrog, 
 Ten pochází nejspíš z Indie nebo .(ֶאְתר ֹוג
z jižní Arábie a do Izraele jej podle všeho 
přinesli navrátilci z Babylonského exilu 
v době Druhého Chrámu.

Někdy v 1. století o. l. se dostal do Izraele 
čirok dvoubarevný (Sorghum bicolor, 
ָיה  který je původem ,([dura mecuja]  ּד ּוָרה ְמצ ּו
ze severní Afriky a má čtyři skupiny odrůd. 
Jedna se pěstuje na zrno a z hlediska výživy 
je pátou nejvýznamnější obilninou na světě. 
Z druhé skupiny se získává cukr, z pevných 
květenství třetí skupiny se vyrábějí metly 
a košťata a čtvrtá skupina se využívá jako 
krmivo pro zvířata, stejně jako přebytky ze 
zpracování čiroku z druhé a třetí skupiny.

Zajímavá je historie pěstování bavlny na 
izraelském území. První zmínka pochází 
z Mišny (Kil’ajim 7,2), kde se píše, že se 
bavlník nesmí pěstovat společně s vinnou 
révou. Pro bavlník je zde použit výraz
-resp. v Jeruzalém ,[cemer gefen] ֶצֶמר ֶגֶפן
ském Talmudu ֶגֶפן ַהֶּצֶמר [gefen ha-cemer]. 
Zákaz byl odůvodněn tím, že listy bavlníku 
připomínají listy révy. V současné hebrej-
štině se oba pojmy používají pro bavlnu, 
nikoliv pro bavlník. Jeho pěstování je spo-
lehlivě doloženo z 2. století o. l. Řecký ces-
tovatel Pausaniás píše, že jedinou z řeckých 
zemí, kde se pěstuje bavlna, je Aelia (tj. 
Jeruzalém), že nejvíce je ceněna ta, která 
pochází z Judeje. Jednalo se tehdy o bavlník 
stromový (Gossypium arboreum, ּכּוְת ָנה
 Ten pochází z Indie .([kutna hodit] הֹוִדית
a Pákistánu. Poprvé je jeho užití doloženo 

v 5. tisíciletí př. o. l. a v 2. tisíciletí př. o. l. 
byl široce využíván po celém Indickém sub-
kontinentu. Díky vojenským výpravám Ale-
xandra Makedonského se pak dostal do 
východního Středomoří. V izraelské zemi se 
tento druh trvale pěstoval od antiky, přes 

celý středověk až do 19. století. Na začátku 
19. století se pěstoval v údolí Jordánu, údolí 
Jezre’el a v Šaronu. Sklizená bavlna se vyu-
žívala pro místní potřeby. V druhé polovině 
19. století nastal výrazný útlum v jeho pěsto-
vání. Na vině byla britská obchodní politika, 
která jednak zavedla hromadné strojové 
zpracování bavlny, což bylo podstatně efek-
tivnější oproti dosavadním domácím a ma -
nufakturním způsobům, a jednak za  vedla 
pěstování mexického druhu bavlníku srst-
natého (Gossypium hirsutum, ּכּוְתׇנת ְגָבעֹות
[kutnat geva’ot]). Ten poskytuje delší a pev-
nější vlákno, lépe se zpracovává a zajišťuje 
lepší výnosy. Od konce 19. století začali 
nově příchozí Židé zkoušet pěstovat tento 
druh a brzy se jim dařilo dosahovat kvality, 
která dovolovala vyvážet bavlnu za hranice 
Izraele. Díky tomu se Izrael stal jedním 
z nejvýznamnějších světových pěstitelů 
bavlny. Každoroční produkce činí okolo 
15 000 tun bavlněného vlákna a okolo 
25 000 tun semene. V současnosti se pěstuje 
na celém území s výjimkou Negevu. Mezi 
blízké příbuzné bavlníku patří např. sléz 
nebo ibišek.

V raném středověku, kdy už bylo země-
dělství na území Izraele v rukou arabských 
obyvatel, se zde začala pěstovat borovice 

pinie (Pinus pinea, ּצנ ֹוָבר ְ ֶרן ַה -oren ha] ֹא
-cenovar]). Ta je původní v zemích při sever-
ním pobřeží Středozemního moře. Pěstuje se 
jednak kvůli dobrému dřevu, jednak kvůli 
plodům, které se po upražení prodávají jako 
piniové oříšky. V Izraeli je přes své staleté 
pěstování pinie nepříliš častým druhem a ani 
zde nenalezneme žádné letité exempláře. 
Nejstarším stromem je pinie rostoucí v Ar-
ménské čtvrti Jeruzaléma, jejíž věk byl 
podle letokruhů spočítán na 210 let.

Později se v Erec Jisra’el zavedlo pěsto-
vání banánů. V kultuře se pěstují rozličné 
odrůdy banánovníku rajského (Musa para-
disiaca) vzniklé postupným křížením dvou 
planých druhů rostoucích v jihovýchodní 
Asii – banánovníku zašpičatělého (Musa 
acuminata) a banánovníku obecného (M. 
balbisiana). Ač se jedná o rostliny velmi 
statné, které dokáží vyrůst až do výšky 
devíti metrů, jsou to výlučně byliny, jejichž 
stonek vůbec nedřevnatí. V hebrejštině se 
pro kulturní banánovník používají tři výrazy. 
Jednak mezinárodní výraz ּבׇנׇנה ָ  [banana], 

leden/únor 20168

Bavlník stromový, jak si ho představovali v Evropě ve 
14. století. (autor: John Mandeville)

Kumkvát vejčitý – jeden z mála druhů exotického 
ovoce, které se do Čech dováží z Izraele. (ilustrace: 
Walter Hood Fitch)

➤

Cizokrajné druhy 
rostlin v Izraeli
V současné době není snad ve světě země, kde by rostly pouze takové druhy rostlin, které se v tamních končinách vyvi-
nuly či se tam dostaly čistě díky přírodním procesům. Člověk přenášel a přenáší nejrůznější druhy z jedné oblasti do druhé 
snad od dob, kdy se začal věnovat zemědělství – některé záměrně, jiné bezděky. Záměrně přenáší ty druhy, z nichž má 
hospodářský užitek či z nichž má potěchu jeho zrak či jiné smysly.
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potom z arabštiny převzatý výraz מ ֹוז [moz], 
od nějž je odvozen odborný název banánov-
níků, a nakonec zcela domácí ּתֵאנַ ת ַחָ ּוה ְ  [te’e-
nat Chava], tedy fíkovník Evin. Posledně 
jmenované označení poukazuje na jednu 
z verzí o tom, co bylo v zahradě Eden plo-
dem stromu poznání dobrého a zlého. Do 
izraelské země přinesli banánovník Arabové, 
kteří ho zde pěstují od 10. století o. l. V sou-
časnosti najdeme banánovníkové plantáže 
při Středozemním moři a v údolí Jordánu.

Velmi důležitou cizokrajnou plodinou je 
kukuřice setá (Zea mays, ִּתיָרס [tiras]). Ta 
pochází ze Střední Ameriky, kde ji vyšlech-
tili Olmékové a Mayové zhruba ve 4. tisíci-
letí př. o. l. z planého typu zvaného teosinte. 
Ten připomíná kulturní kukuřici jen velmi 
vzdáleně. Jakým způsobem k vyšlechtění 
došlo, není dosud spolehlivě objasněno. 
Některé teorie předpokládají postupné zkří-
žení několika druhů teosintů, některé do -
konce zkřížení s dalšími druhy trav. Ať tak či 
onak, v polovině 3. tisíciletí př. o. l. se kul-
turní kukuřice pěstovala na většině americ-
kého kontinentu. Na přelomu 15. a 16. století 
se dostala do Evropy, zejména do Osmanské 
říše, kde se jí velmi dařilo. Díky tomu se jí 
v některých evropských jazycích začalo říkat 
turecká pšenice (v jidiš טירקישע וייצן [tirkiše 
vajcn]). To se odrazilo v hebrejštině, která na 
základě jmen potomků Noemova syna Jefeta 
(Gn 10,2) odvodila pro Turecko pojmeno-
vání Tiras – odtud pak hebrejský výraz pro 
kukuřici ִחיַטת ִּתיָרס [chitat Tiras] či zkráceně 
 Protože Židé říkali Turecku také .ִּתיָרס
Togarma (výraz vzniklý konvergencí jména 
Jefetova vnuka (Gn 10,3) a slova tughra, což 
je kaligrafický podpis tureckého sultána na 
oficiálních dokumentech), používá se pro 
kukuřici rovněž výraz ִּתיָרס  ּת ֹוַגְרָמה [chitat 
Togarma].

Dalším významným druhem je hruško-
vec přelahodný (Persea americana, ָאב ֹוָקד ֹו ), 
jehož plody jsou nám známé avokádo. Název 
avokádo vychází z výrazu āhuacatl, což 
v aztéckém jazyce nahuatl znamená varle. 
Mezi blízce příbuzné druhy hruškovce patří 
např. vavřín vznešený nebo skořicovníky. 
Jak napovídá jeho odborný název, pochází 

z Ameriky, konkrétně z Mexika. Nejstarší 
doklady o jeho užívání pocházejí z 10. tisíci-
letí př. o. l., nejstarší doklady o jeho pěsto-
vání jsou o 5000 let mladší. Mimo území 
Ameriky začal být pěstován v 18. století. 

V Izraeli byl poprvé vysazen na přelomu 19. 
a 20. století řeholníky z kláštera v Latrunu 
a rychle si získal na oblibě mezi židovskými 
zemědělci. V současnosti se v Izraeli každo-
ročně sklidí 60–120 tisíc tun avokáda. Vyu-
žívá se jak k domácí spotřebě, tak na vývoz, 
zejména do Německa a Francie.

Mezi zajímavé introdukované plodiny 
patří dva asijské druhy. Jedním z nich je 
mišpulník japonský (Eriobotrya japonica, 
 pocházející z jihovýchodní ([šesek] ֶׁשֶסק
Číny. Je to vždyzelený nízký strom blízce 
příbuzný kdoulím, obvykle dorůstající výšky 
3–4 metry s vlnatě chlupatými letorosty. Má 
bílé květy, jejichž silná až omamná vůně se 
šíří do velké vzdálenosti, a oválné žluté až 
oranžové velmi sladké plody dlouhé 3–5 cm, 
mnohde známé pod jménem lokvát. Do Izra-
ele se dostal ve 20. století a ujal se zde tak 
dobře, že je Izrael po Japonsku hned druhým 
největším pěstitelem tohoto ovoce. Kvete na 
podzim a na začátku zimy a dozrává začát-

kem jara, takže je jednou z prvních plodin, 
která se v Izraeli sklízí.

Druhou zajímavou plodinou je kumkvat, 
což je skupina několika drobnoplodých 
druhů z čeledi citroníkovitých. Nejčastěji se 
z nich pěstuje kumkvát vejčitý (Fortunella 
margarita, קומקוואט אליפסי [kumkvat elip si]), 
stálezelený keř nebo nízký strom původem 
z jižní Číny, který kvete od května do června 
a plodí od října do ledna. Jeho plody se jedí 
celé – slupka je příjemně sladké chuti, kdežto 
dužnina je kyselá jak slupka od angreštu. Je 
to jeden z mála druhů exotického ovoce, 
které se do Čech dováží z Izraele.

Je ještě řada dalších plodin, které jsou 
v Izraeli nepůvodní, některé z nich se pěstují 
také v České republice. Jde o již zmíněnou 
kukuřici, dále rajčata, okurky nebo kulturní 
jahody.

Závěrem bych rád zmínil druh, který je 
vnímán jako symbol izraelského Žida, a tím 
je opuncie mexická (Opuntia ficus-indica, 
ָ ּבר ָמצ ּוי  Je to bylina z čeledi .([cabar macuj] ַצ
kaktusovitých vysoká až čtyři metry, která 
sestává ze zploštělých dužnatých stonko-
vých článků, jež svým vzhledem připomínají 
listy. Na těchto článcích vyrůstají drobné, 
záhy opadávající listy, okolo nichž se nachá-
zejí palisty přeměněné v trny. Některé trny 
jsou drobné a nenápadné, což je činí „zákeř-
nějšími“, jiné dorůstají délky až 5 cm. Roz-
kvétá v létě velkými žlutými květy a na jaře 
přináší plody, které jsou trnité a za zralosti 
temně červené. Existují odrůdy bohaté na 
vitamín C, u kterých se trnitost podařilo do 
značné míry omezit, bohužel nikoliv úplně. 
Problém s trny je hlavní příčinou, proč se 
dosud nepěstuje opuncie plošně. Sušené 
květy se přidávají do směsí určených k léčbě 
zbytnění prostaty. Pochází z Ameriky, odkud 
se dostala nejdřív do Španělska a následně 
do celého Středomoří. Vysazuje se jako 
ovocná rostlina a také do živých plotů. Zli-
dovělý hebrejský název opuncie ַסְּבָרה [sabra] 
slouží jako označení rodilého Izraelce.

◗ David J. Reitschläger

švat 5776

 Plodící opuncie mexická neboli sabra – symbol rodi-
lých Izraelců. (foto: bomets.com)

Kvetoucí avokádo – jeho plody jsou významným izraelským vývozním artiklem.
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Jedného júnového dňa v roku 1946, 
v malej palestínskej dedine Kfar Malal, sa 

mladý poľský Žid pustil do písania. Vedel, 
že jeho spomienky časom vyblednú a stratia 
sa ako púštny vietor. A tak písal. Celé hodi-
ny, bez premýšľania či prestávky. O všet-
kom, čo zažil za posledných sedem rokov, 
pred tým, než prišiel do britskej Palestíny.

Tento 21ročný muž sa volal Selim Szny-
cer. Dnes ho však celý svet pozná pod 
menom Šalom Joran: bývalý partizán, 
odvážne vzdorujúci nacistom nielen so zbra-
ňou v ruke, ale i tým, že sa nikdy nevzdal. Aj 
kniha, ktorá po mnohých rokoch vznikla 
z jeho zápiskov, nesie toto posolstvo. Volá sa 
The Defiant, Vzdorný.

Selim Sznycer sa narodil 29. júna 1925 
v poľskom mestečku Raciaz. Tu vyrastal na 
otcovej píle, hral sa so starším bratom 
Musiom a ostatnými deťmi, chodil do 
školy... slovom, jeho život sa v ničom nelíšil 
od tých našich. Až do... jedného piatku.

Piatok. Smolný deň či začiatok šábesu? 
Pre vtedy 14ročného Selima sa piatok 1. 
septembra 1939 stal obojím. V ten deň zažil 
prvý nálet, videl dopadať prvé bomby, počul 
prvé zvuky blížiacej sa armády. Prichádzali 
zo západu, od hranice. Tam, kde ležala 
Nemecká ríša.

Zúfala rodina Sznycerovcov utiekla 
z rodnej dediny za príbuznými na východ. 
Preč od bômb, od tankov, od neistoty. No už 
bolo neskoro. Poľsko padlo, roztrhnuté 
medzi dve mocnosti. A Sznycerovci? Po 
dlhej ceste dorazili do Varšavy, v západnej 
časti Poľska. Kedy si mladý Selim uvedo-
mil, že sa ocitol na tej zlej polovici? Žeby už 
vtedy, keď na nich prechádzajúci Nemci 
kričali z áut: „Všetci Židia kaput!“? Alebo 
až potom, čo si varšavskí Židia museli na 
rukáv pripevniť pásku s modrou Dávidovou 
hviezdou?

Selim tú svoju nenosil. A tiež mal svetlé 
vlasy. Nevyzerá ako Žid, usúdili nemeckí 
vojaci a radšej si vyhliadli inú obeť. Bitky 
a týranie sa rýchlo stali bežnou súčasťou 
života každého Žida v meste. Sznycerovci 
vedeli, že ich nič dobré nečaká.

Existoval len jeden spôsob, ako ujsť pred 
hrozbou nacizmu: prekročiť rieku Bug, ktorá 
delila nemecké Poľsko od toho sovietskeho. 
Nič ľahké, no za peniaze sa prevádzač vždy 
nájde. A tak za temnej a chladnej decembro-
vej noci Selim a jeho rodina úspešne prešli 
po zamrznutej rieke. Mali šťastie a hliadky 
ich nevideli. 

Byť Židom v Sovietskom zväze nebol 
zločin, byť utečencom zo západu však áno. 

Nad Sznycerovcami náhle visela nová 
hrozba: že ich odhalia a pošlú späť 
k Nemcom, alebo rovno do sovietskeho 
tábora. To sa naozaj ich cesta za slobodu 
skončí tak rýchlo?

Opäť však mali šťastie. Rodina sa usadila, 
jej členovia začali pracovať, stali sa užitoč-
nými – a užitočných ľudí predsa Sovietsky 
zväz potrebuje, nie? Nuž smeli ostať. Selim 

dostal prácu vo fotografickom štúdiu. Naučil 
sa rusky, našiel si nových priateľov, zažil 
prvú lásku. „Život bol nádherný,“ spomína si 
po rokoch. Príliš nádherný.

Nedeľa 22. júna 1941. O sedem dní bude 
mať Selim šestnásť rokov. A od západu mu 
už Nemci posmešne nesú darček: nálet! 
Začína sa nový prvý september. Bomby 
dopadajú presne a neľútostne, ľudia kričia 
a v diaľke počuť kroky Wehrmachtu...

Opäť v nebezpečí, opäť na úteku. Szny-
cerovci unikajú na východ, no tentoraz 
neutečú. Ráno na Selimove narodeniny jeho 
brat Musio vyzerá von z okna. Náhle zakričí: 
„Vidím nemecké tanky!“ Nemci sú tu. 
Poliaci sa tešia, vítajú osloboditeľov. Preč 
s boľševikmi! Preč so Židmi!

Sznycerovci uviaznu v malom mestečku 
Kurzeniec, kde v tom čase žije cez tisíc 
Židov, domácich i utečencov. S poloprázd-
nymi žalúdkami a žltou hviezdou na hrudi 
a chrbte musia teraz všetci pracovať pre 
nových pánov Poľska. Začína sa nová vlna 
bitia a ponižovania.

Na začiatku roku 1942 si Selim osvojí 
nové slovo: Aktion alebo poľsky akzia. 

Počas akzie Nemci zhromaždia všetkých 
Židov v meste či dedine, odvedú ich do lesa 
a tam postrieľajú, rozprávajú tí, ktorí prežili 
a unikli do Kurzenieca. V mestečku zavládne 
strach. Židia čakajú. Na smrť. Sznycerovci si 
doma postavia falošnú stenu, no je to chabý 
úkryt. Mali by ujsť, ale... kam?

Selim nájde odpoveď. Je ňou skupina 
Rusov, ktorá unikla z nemeckého zajatia 
a teraz sa skrýva po okolitých dedinách. 
Mladí židovskí muži z Kurzenieca, vrátane 
Selima a Musia, im tajne zháňajú zbrane. 
A čo za to dostanú? Možnosť pridať sa 
k Rusom a vytvoriť spoločnú partizánsku 
družinu. Možnosť bojovať. Možnosť, ktorú 
bratia už nestihli.

Začiatok konca prišiel v stredu 9. septem-
bra 1942, deň pred sviatkom Jom Kipur. 
Akzia začala v Kurzenieci presne o štvrtej 
ráno, kedy Nemci a ich pomocníci vtrhli do 
židovských domov. Nastane panika. Selim, 
Musio a ich mama utekajú do poľa, no krik 
a streľba im sú za pätami. Ako dlho vydržia 
bežať? Vtedy sa pani Sznycerová rozhodne 
ostať. Na jej posledné slová ani jeden 
z chlapcov do smrti nezabudol: „Choďte, 
moje drahé deti, zachráňte sa, pomstite nás 
a povedzte svetu, čo sa stalo!“ 

Selim a Musio ale odmietajú len tak odísť 
a nechať ju napospas Nemcom. Trojica 
pokračuje k blízkym stodolám. Náhle si bra-
tia uvedomia, že sú sami. Zúfalo volajú, no 
odpoveďou je im len ďalšia streľba. Ich 
mama zmizla.

Osamelí a na smrť vydesení chlapci sa 
spoločne s ďalšími Židmi ukryli v stodole 
spriateleného sedliaka a neskôr prešli do 
lesa. Tu sa od iných utečencov dozvedia 
krutú pravdu: počas akzie Nemci v Kurze-
nieci brutálne zavraždili viac než tisíc Židov 
a ich telá potom spálili. Manželia Sznyce-
rovci boli medzi nimi. „Sú preč,“ povedal 
Selim Musiovi. Bratia sa objali. Ostali sami.

Les pri Kurzenieci bol tie dni plný Židov. 
Prežili, dostali sa do lesa, našli tu svojich 
známych... a predsa sa mnohí cítili opuste-
nejšie než kedykoľvek predtým. 

Selim a Musio dobre vedeli, že les ich 
neochráni navždy. Akzia už síce skončila, 
lov však nie. Nemci boli pevne rozhodnutí 
nenechať naživo ani jedného Žida z Kurze-
nieca. A bolo len otázkou času, kedy ich tu 
všetkých nájdu, slabých a vydesených. 
Navyše, jedla od sedliakov ubúdalo a vo 
vzduchu už bola cítiť blížiaca sa zima. 
Chlapci potrebovali nový úkryt, a to rýchlo.

Bratia a ďalší traja utečenci nakoniec 
odišli do iného, omnoho hlbšieho lesa, kde si 
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Budapešť 1945 – Šalom stojí vlevo, jeho bratr Musio 
vpravo. Třetím mužem na fotografii je jejich přítel 
Markh.

➤

Príbeh Šaloma Jorana

Bejt Simcha ve spolupráci s Katedrou biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty Univezity Karlovy a Centrem judaistických studií 
Kurta a Ursuly Schubertových FF UP vyhlásila již druhý ročník studentské soutěže o nejlepší populárně-vzdělávací článek na vybraná 
témata. Z došlých příspěvků vybrala tříčlenná porota tři nejlepší. První dva texty již vyšly v minulých číslech, na závěr vám představujeme 
článek, který se umístil na třetím místě.  - red -
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soutěž

postavili zemľanku. Čo však s jedlom? Majú 
azda žobrať? Alebo kradnúť? Vtedy dostal 
Selim vynikajúci nápad. Z časti čižiem si 
vyrobil puzdro, ku ktorému pripevnil dre-
venú rúčku – a falošný sovietsky revolver 
bol na svete.

Nasledujúce noci skupina chodila po 
dedinách. Jej „veliteľ“, Selim, napochodoval 
do každého domu a po rusky určil jeho oby-
vateľom daň: zemiaky, hrášok, cibuľu, soľ 
a zápalky. Sedliaci, vidiac jeho „zbraň“ 
a vonku v tme ďalších (palicami) „ozbroje-
ných“ mužov, rýchlo vyhoveli. Báli sa tých 
podivných neznámych. Čo boli zač? Vojaci? 
Partizáni?

Plán fungoval a zemľanka bola čoskoro 
plná jedla. Plný bol však i pohár trpezlivosti 
sedliakov. Jednej noci si na skupinu počkali 
a potom zaútočili. Vydesený Selim utečie 
medzi stromy. Netuší, kde sú jeho priatelia, 
ani kam vlastne beží, hlavné je nezastať 
a prežiť. Zoslabnutý a bez nádeje na záchranu 
nakoniec padá do snehu. Vzápätí ho lovci 
dobehnú, palicami zmlátia do bezvedomia 
a ukradnú všetko oblečenie. No Selim pre-
žije. Hoci je premrznutý a polonahý, už za 
svitania sedí vedľa Musia v zemľanke. Zvy-
šok skupiny prichádza krátko po ňom. Mali 
šťastie, ani jeden nie je vážne zranený. 

Nasledujúce štyri mesiace strávili priate-
lia v zemľanke, bezpečne skrytí pod vrstvou 
snehu. Rozprávali sa, slávili šábes, hrali šach 
so zemiakmi, snívali. O budúcnosti, o svete 
bez vší a o mäkkej posteli. 

Ich osamelý život v lesoch sa končí 
v apríli, hneď, ako zo zeme zmizne posledná 
snehová vločka. Píše sa rok 1943 a nemecký 
plán na ovládnutie ich východného susede sa 
pomaly začína rúcať. Selim a jeho priatelia 
sa potešia. Vojna sa skončí, už čoskoro bude 
po všetkom!

Skupina opustí zemľanku a zamieri 
k dedine Zazierie, kde sa majú skrývať 

nejakí ďalší Židia. Bol to šťastný krok: 
v lese stretávajú nielen niekoľkých známych 
z Kurzenieca, ale i jednotku partizánov. 
Vtedy si Selim a Musio spomenú na mamine 
slová: „Zachráňte sa, pomstite nás!“ Nie je 
práve toto tá pravá chvíľa na pomstu?

Zdá sa, že veliteľ partizánov si to nemyslí. 
Základné pravidlo znie: mužov bez zbraní 
neprijímame! Môžeš byť mladý aj silný, no 
buď máš pušku, alebo smolu. Tretia mož-
nosť neexistuje. Sklamaní Selim a Musio 
teda ostávajú v lese s utečencami. Postupne 
skúšajú šťastie u ďalších partizánskych dru-
žín, no bez úspechu. Dvoch neozbrojených 
Židov proste nikto nechce...

Až na veliteľa Podolného. Ten dá dvanás-
tim utečencom vrátane bratov špeciálnu 
úlohu: vrátiť sa do Kurzenieca a spáliť tam 
nemeckú továreň na výrobu pažieb pušiek. 
Ak uspejú, veliteľ ich prijme do svojej jed-
notky. Na svoju misiu dostanú i „zbrane“: 
pištoľ s jedným nábojom a dva ručné gra-
náty. A proti nim stojí cez dvesto Nemcov...

Možno sa to bude zdať neuveriteľné, no 
skupina uspela. V noci utečenci vliezli cez 
okno do továrne, celú ju poliali benzínom 
a zapálili. Pri pohľade na plamene Selim 
pocítil, že v jeho živote práve nastal zlom. 
Po troch dlhých rokoch útekov a skrývania 

sa konečne bojoval. Konečne mohol splniť 
mamino posledné želanie.

Nanešťastie jeho radosť skončila 
v momente, keď sa so skupinou vrátil k par-
tizánom. Miesto Podolného ich naštvane 
privíta cudzí dôstojník, ktorý im hneď vezme 
zbrane a vynadá, že spolu s továrňou (nech-
tiac) spálili i polovicu mesta. Je to však len 
zámienka – títo partizáni nemajú a nikdy ani 
len nemali v úmysle vziať medzi seba Židov. 

Ak chcú miesto nás ísť na samovražednú 
misiu, prosím! Ale prijať ich? To v žiadnom 
prípade!

Krátko nato utečencov navštívila specg-
ruppa veliteľa Suvorova – malá partizánska 
skupina hľadajúca zbrane, ktoré pred rokmi 
sedliaci pozbierali po utekajúcej Červenej 
armáde. Suvorov potreboval sprievodcov. 
Našiel hneď troch: Selima, Musia a ich pria-
teľa Šimona. 

U Suvorova Selim na vlastné oči videl, 
akí vedia byť sovietski partizáni nekompro-
misní. Vyhrážky, mlátenie, falošná poprava 
– to všetko nakoniec prinútilo neochotných 
sedliakov odovzdať jedlo i všetky zbrane. 

A potom prišla odmena. Selim dostal 
pušku bez pažby a Musio zase pušku so 
skrátenou hlavňou, obe však boli funkčné. 
A bratia dobre vedeli, čo to znamená. Mali 
vlastné zbrane a odtiaľ bol už len krôčik ku 
skutočným partizánom.

Ten jeden krôčik spravil Selim už v júli 
1943. Neďaleko od Kurzenieca sa partizán-
sky plukovník Markov rozhodol vytvoriť 
čisto židovský oddiel. Bola to vynikajúca 
šanca. Markov, pred tromi rokmi sám uteče-
nec, mal dnes pod palcom viac než tisíc 
partizánov. 

Selim, Musio a ich priatelia boli prijatí 
takmer okamžite. Ktorý veliteľ by odmietol 
skupinu mladých, bojachtivých a hlavne 
ozbrojených mužov? A tak sa Selim stal 
pravým partizánom. Konečne mohol pomstiť 
smrť svojich rodičov. A kde inde než v novo-
vytvorenom židovskom oddiely nazvanom 
Miest – rusky pomsta?

Od tej chvíle sa zo Selima stal nový člo-
vek. Už nebol tým vydeseným chlapcom, 
ktorý s rodinou utekal z rodného Raciazu 
s bombami za pätami, ktorý sa v lese krčil od 
strachu vždy, keď niekde niečo šuchlo... ten 
chlapec bol navždy preč. Miesto neho teraz 
stál hrdý, osemnásťročný partizán, pripra-
vený bojovať až do konca.

V tom čase už Wehrmacht len ustupoval 
– a ľudia ako Selim sa starali o to, aby ten 
ústup vôbec nebol ľahký. Partizáni útočili na 
nemecké jednotky, prerezávali komunikačné 
káble, vyhadzovali do vzduchu mosty 
a koľajnice. Netrvalo dlho a Selim dostal 
i novú, lepšiu pušku.

Židovský oddiel to však nemal ľahké. 
U partizánov bolo zbraní málo, a tak niektorí 
usúdili, že najlepšie by bolo vziať ich svojim 
židovským spolubojovníkom. Židia aj tak 
nevedia bojovať, vraveli. Toto plukovník 
Markov nemienil tolerovať. „Nikdy sa 
nevzdávajte zbraní,“ povedal Židom, „zabite 
ich, alebo buďte zabití, no nikdy sa nevzdajte 
zbraní!“

O dva mesiace prišla prvá zmena. Soviet-
ske velenie nariadilo zrušenie oddielu Miest 
– nehodilo sa, aby Židia bojovali takto odde-
lene. Antisemitizmus to však nezastavilo. 
Selimov nový veliteľ Voloďka dal hneď 
v úvode prehľadať všetkých Židov. Kto mal 

Kniha The Defiant vyšla až v roce 1996, své vzpomín-
ky si však Šalom Joran zapsal již o padesát let dříve 
v Kfar Malal.

 Šalom Joran, tehdy ještě Selim Sznycer.
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niečo cenné, už to viac neuvidel. Nie náho-
dou si vtedy Selim spomenul na Nemcov 
a ich praktiky...

Nasledujúce mesiace Selim veľakrát 
zmenil oddiely i veliteľov. Na druhého Mar-
kova narazil len výnimočne: niekde Židov 
nechceli vôbec, inde ich síce tolerovali, no 
len ak boli užitoční. Tu vznikol problém pre 
Musia. Jeho puška sa pokazila a trvalo dlho, 
kým si zohnal novú. Pred Selimom náhle 
stála neľahká úloha: presvedčiť každého 
nového veliteľa, aby Musia prijal i bez 
zbrane. 

Aby toho nebolo málo, všimol si Selim 
na bruchu podivnú hrču. Čo to môže byť, 
premýšľal zhrozene. Akoby sa niečo snažilo 
dostať von... No lekára nebolo, a tak si Selim 
pomohol tak, ako vedel. Previazal hrču kús-
kom látky, pevne ju pritlačiac k telu. Zatiaľ 
to postačí. Musí.

Medzitým sa Nemci nevzdávali. Oblava, 
počas ktorej vejárovite prechádzali lesom, 
zabíjajúc všetko živé, mohla nastať každú 
chvíľu. Nielen partizáni boli lovcami. Sta-
čilo len málo, aby sa stali korisťou. Ak bolo 
treba, museli ustúpiť, skryť sa. Hocikde 
a hocijako.

Bol práve jún 1944, kedy dal kapitán 
Nikolaev svojej družine príkaz na prechod 
močiara. Čo je to močiar? Smrť. Stačí jeden 
chybný krok, jedno pošmyknutie na vlhkom 
kameni a človek už nikdy nevstane. Kričí, no 
ostatní partizáni nezastavujú. Nesmú.

Keď do močiara spadol Selim, hladný 
a vyčerpaný z dlhého pochodu, uvedomil si, 
že ďalej nemôže. Už proste nevládal. Načo 
sa vôbec snažiť? Prečo proste neklesnúť? 
Pretože musíme pomstiť našich rodičov, 
presviedčal ho zúfalý Musio. Musíme pove-
dať svetu, čo sa tu stalo! Bratove slová 
akoby Selimovi dodali novú silu. Áno, bola 
by hlúposť teraz to vzdať. S Musiovou 
pomocou sa nakoniec dostal na pevnú zem 
a pokračoval. Ďalej, do neznáma.

V auguste sa partizáni konečne stretnú 
s Červenou armádou. Tu sa cesty Selimo-
vých spolubojovníkov rozchádzajú: bývalí 
vojaci sa vracajú späť do armády a zvyšní, 
ktorí sa k partizánom pridali ako civilisti, 
majú odcestovať do mesta Minsk. Tam ich 
čaká odmena: medaily za zásluhy a účasť vo 
víťaznom pochode.

Nadšení Selim, Musio a ich priateľ 
Markh okamžite nasadli na vlak smer Minsk. 
Konečne niekto ocení, čo všetko za tie 
mesiace spravili... Sotva však dorazia, ich 
radosť sa zmení na nepríjemný šok. Pochod 
zmeškali, medaily nebudú a všetci traja sa 
hneď a bez debaty stávajú riadnymi vojakmi 
Červenej armády. „Táto vojna ešte neskon-
čila,“ oznámi im dôstojník.

A tak Selim bojuje ďalej. Vo svojej prvej 
uniforme, za sprievodu burácajúcej vojen-
skej hudby a hlasov politických komisárov. 
Už sa nemusí ďalej skrývať v lesoch, brať 
jedlo od dedinčanov či sa báť v noci 

v zemľanke zažmúriť oka. Je z neho vojak.
Po pár týždňoch ho ako Poliaka priradia 

k novovytvorenej Poľskej armáde, ktorá 
bojuje spoločne so sovietskou. Nasleduje 
povýšenie: zo Selima sa stáva desiatnik.

Je začiatok zimy 1945. Nebojuje sa, je 
pokoj. A tam, v diaľke, už vidno nemecké 
hranice...

Selim požiada o priepustku a odcestuje 
do Varšavy. Ostal tu ešte niekto? Hodiny 
a hodiny listuje v zoznamoch preživších 
Židov, hľadá tie správne mená. Nájde jedno 
jediné. Vtedy sa Selim rozhodne skúsiť šťas-
tie doma. V Raciaze.

Mestečko sa za tie roky takmer nezme-
nilo. Teda až na jedno: chýba otcova píla. 
Nemci ju zničili. Selim nachádza nocľah 
u rodinných priateľov, no sotva si ľahne, 
vyruší ho náhle zaklopanie. Dnu vstúpia 
dvaja ozbrojení policajti – jeden z nich je 
Selimov kamarát z detstva. Trvajú na tom, 
aby s nimi šiel na stanicu, vraj sa musí zapí-
sať. Takto v noci? Selim niečo tuší. Odmieta 
a muži sa naštvú. Taký odpor nečakali. No 
sotva na nich Selim vytiahne svoj samopal, 
obaja hneď zmiznú.

Na druhý deň Selim navštívi tých pár 
Židov, ktorí žijú v mestečku – je ich len šesť. 
Od nich sa dozvie, čo mal ten nočný incident 
znamenať. V celom okolí miznú Židia. Pre-
žili a vrátili sa, no domáci ich tu nechcú. 
Načo sem prišli, kto ich tu potrebuje? Nikto. 
A tak naďalej miznú, v tichu noci, nikým 
neoplakaní. Ani osud tých šiestich nebol iný, 
ako Selim zistil neskôr, keď sa vrátil k svojej 
jednotke.

„Hitler je mŕtvy! Vojna sa skončila!“ kri-
čia sovietski vojaci z prechádzajúceho auta. 
Je 7. máj 1945 a títo muži idú priamo z Ber-
lína. Selimov konvoj okamžite zastane, muži 
vyskakujú z korieb, radujú sa, spievajú. Tej 
noci sa koná veľká oslava a Selim plače od 
šťastia. Konečne splnil mamine posledné 
slová. Pomstil sa. Je koniec.

Naozaj? Je po vojne... lenže čo teraz? 
Velenie v tom má jasno: Selim, Musio 
a Markh ostanú v armáde. Veď sú hrdinovia, 
bývalí partizáni! Lenže Selim už nechce byť 
hrdina. Chce žiť. Napríklad v Palestíne. 
Nebolo by to krásne, žiť vo vlasti svojich 
predkov?

Lenže tá vlasť im už nepatrí. V krajine 
vládnu Briti, ktorým sa ani trochu nepáči 
prílev toľkých Židov z Európy. Selim nemá 
na výber: musí sa tam dostať nelegálne.

Selim, Musio a Markh ešte v septembri 
1945 dezertujú z Poľskej armády. Za pomoci 
jednej z organizácií, ktorá zabezpečuje aliju 
– návrat, precestujú takmer celú Európy, raz 
s gréckymi, inokedy s rakúskymi papiermi. 
Vedia, že sa nesmú dať chytiť.

Ich cesty sa rozchádzajú na začiatku roku 
1946 v Taliansku. Zatiaľ čo Markh a Musio 
odcestujú do Paríža na sionistický kongres, 
Selim pokračuje vo svojej ceste na východ. 
Dostane falošný preukaz a britskú uniformu 

a naučí sa zopár anglických slovíčok. Spo-
ločnosť mu robí desiatnik Vinogradov, 
poslaný priamo z organizácie. 

Ich vstupenkou do novej vlasti je britská 
vojenská loď, kotviaca v talianskom meste 
Naples. Tu sa Selim a Vinogradov zamiešajú 
medzi vojakov z Palestíny a napriek všet-
kým problémom sa dostanú na palubu. Počas 
plavby sa Selim snaží byť nenápadný: napo-
kon, je tu navyše.

Vyjde to. O päť dní loď pristane v egypt-
skom meste Port Said a pred Selimom sa 
zrazu otvára nový svet plný slnka a horú-
ceho piesku. Nasleduje cesta vlakom cez 
hranice, do Palestíny. Je apríl 1946 a Selim 
konečne dosiahne svoj cieľ. Je doma.

Nasleduje radostné zvítanie s rodinou. 
Sederovú večeru – prvú po toľkých rokoch – 
Selim oslávi u svojej starej mamy v Tel Avive. 
Toho večera si všetci Židia pripomínajú 
vyslobodenie svojich predkov z Egypta. 
Selim presne vedel, ako sa po dlhom putovaní 
púšťou cítili. Napokon, sám ten pocit zažil. 
Dnes v noci, keď je konečne slobodný.

Ešte však nebol koniec. Pred Selimom 
stáli hneď dva problémy: zväčšujúca sa hrča 
v bruchu a to, že bol v Palestíne nelegálne. 
Stačí, aby ho vonku na ulici zastavila britská 
hliadka a požiadala o doklady – a zbohom, 
sloboda! Pre každý prípad sa teda Selim 
presťahuje k tete Sarne, do malej dediny 
Kfar Malal. No na ako dlho?

Selimovi príbuzní nájdu riešenie. Je ním 
jeho bratranec, Šalom Joran, ktorý sa síce 
narodil v palestínskej Jaffe, no pred vojnou 
odišiel aj s rodinou späť do Poľska. Tam sa 
ale ich stopa stráca. A tak Selim dostane 
nové meno a doklady. Už viac nie je Selim 
Sznycer, mladý Poliak z Raciazu, ale Šalom 
Joran. Palestínčan Šalom Joran.

Za tých sedem rokov prišiel o veľa. 
O rodičov, priateľov i mladosť. Nikdy nedo-
končil školu, zabudol, aké to je, žiť v spoloč-
nosti bez strachu a nenávisti. Dnes však 
dostáva druhú šancu. Má papiere, milujúcich 
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Šalom Joran nedlouho před svou smrtí.
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príbuzných, cez deň prácu a po večeroch 
školu.

V júni 1946 Šalom podstúpi operáciu 
brucha, ktorá ho konečne zbaví tej neprí-
jemne hrče. Kým sa zotavuje, uvedomí si, že 
musí splniť ešte jednu prosbu. Maminu po -
slednú prosbu, tú z 9. septembra 1942 v Kur-
zenieci. Šalom berie do ruky pero a začína 
písať...

Šalom strávil v Palestíne, neskôr v Izra-
eli, celých 33 rokov. Najskôr slúžil v izrael-
skom vojenskom letectve, kde stretol svoju 
budúce ženu Varnu. Spoločne mali dve 

dcéry. Neskôr Šalom zastával vedúcu fun-
kciu v Israel Aerospace Industries, ktorá 
vyrába vojenské a civilné lietadlá. V roku 
1979 sa s Varnou presťahovali do New 
Yorku.

V roku 1990, keď manželia Joranovci 
vypratávali svoj byt v Izraeli, Šalom náho-
dou našiel malý kufrík. V ňom sa skrývala 
jeho minulosť: dva zošity a množstvo papie-
rov, všetky popísané dnes už vyblednutým 
písmom. Sedem rokov, ktoré takto zazname-
nal v Kfar Malale, vtedy v júni po operácii 
brucha...

Šalom presne vedel, čo robiť. Spoločne 
s Varnou všetky poznámky prepísali z poľš-
tiny do angličtiny, upravovali, upresňovali... 
a v roku 2003 Šalom vydal svoj životopis. 
Volá sa The Defiant, Vzdorný. Lebo presne 
taký bol Šalom celých tých sedem rokov. 
Príliš vzdorný na to, aby ho vojna zničila.

Šalom Joran zomrel 9. septembra 2013 
v New Yorku. Jeho príbeh však žije ďalej.

◗ Katarína Kořínková
študentka 1. ročníka Univerzity Palackého 

v Olomouci, dvojobor história-judaistika

Foto: www.jewishpartisans.blogspot.com
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Galilea je nádherné místo. Když jednou za čas přijedu do Izraele, 
chci pochopitelně strávit co nejvíc času v Tel Avivu, ale pokud 

už se mám vypravit někam na výlet, tak nejradši do Galileje. Jakživ 
jsem v Řecku nebyl, ale připadá mi, že ze 
všech krajin, které může Izrael nabídnout, 
má Galilea k Řecku nejblíž, aspoň soudě 
podle toho, jak jsem si Řecko vždycky před-
stavoval: moře, olivovníky, malé vísky, 
prašná půda. Krávy. V izraelské mytologii 
jsou Galilea a Golany místem, kam se ode-
berou výjimeční lidé – ti, kteří zatouží se 
odpoutat od pomíjivých světských starostí 
a žít plnější, pokornější život, který má blíže 
k půdě a krajině, ale současně vlastně i blíž 
k nebi – tam nahoře, vysoko v horách.

V Galileji žil i Amir Gutfreund, skvělý 
spisovatel, z jehož knih se českého vydání 
dočkala bohužel zatím jen jedna, jeho prvo-
tina Jídlo se nevyhazuje. Tento veselý a sou-
časně smutný román, který do češtiny přelo-
žila Magdaléna Křížová a v roce 2012 ho 
vydalo nakladatelství Garamond, se v origi-
nále jmenuje Šoa šelanu (Náš holocaust) – 
název, který zní v hebrejštině skoro kama-
rádsky, rodinně, důvěrně. V Izraeli se hned 
po vydání dočkal obrovského úspěchu, 
ostatně právě tak jako následující Gutfreun-
dovy knihy, z nichž jedna dokonce získala 
Sapirovu cenu – jedno z nejvýznamnějších 
izraelských literárních ocenění, jehož prestiž 
předčí už jen Izraelská státní cena.

A tak jsme se vydali Amira do Galileje 
navštívit. Pohostil nás snad všemi lahůd-
kami, které nabízela jeho bohatě zásobená lednice; seznámil nás se 
svými dětmi, které nás na oplátku seznámily se svou sbírkou mine-
rálů; odvezl nás na výlet podívat se na tisíc let staré olivovníky a na 
pahorek, kde archeologové odhalili významnou památku z dob 
židovského povstání proti Římanům; vzal nás do arabské vesnice 
Arabe na nejlepší hummus v celé Galileji a v arabském městě Sach-
nin nám koupil obří krabici sladkých arabských pamlsků. Hostil nás 
u sebe doma a k přespání nám připravil pokoj s balkonem, odkud se 
otevíral pohled na záplavu korun stromů. Dva dny si uvolnil, aby se 
nám mohl věnovat, ukázat nám okolní místa, povídat si s námi a spo-
lečně jíst. Vysvětlil nám, ve které skříňce najdeme čaj a jak si uvařit 
dobrou kávu, kdybychom si náhodou ráno přivstali. Patří možná do 
pětice nejpopulárnějších izraelských spisovatelů, přesto ale z něj 
nevyzařovalo absolutně žádné ego. Byl to skromný, a přitom úžasný 
člověk.

Miloval literaturu a miloval i psaní. Uměl skvěle vyprávět příběhy 
a vyprávěl je rád. Jeho knížky se lidem líbily a četl je celý zástup 
věrných čtenářů, čímž okamžitě coby spisovatel klesl v očích někte-

rých omezených, leč vážených literárních 
kritiků. Vedoucí katedry literatury na telaviv-
ské univerzitě o něm napsal velmi jedovatý 
článek, který se zabýval víc Gutfreundem 
samotným a tím, že býval důstojníkem v iz -
raelské armádě, než jeho tvorbou. No jen si 
to považte: Amir Gutfreund miloval Izrael, 
dokonce to byl sionista, a přece – jak velký 
spisovatel to byl! Když jsme byli u něj 
poprvé na návštěvě, po nějakých dvou hodi-
nách rozhovoru mi prozradil, že si mě hledal 
na Googlu, zajímalo ho, kdo jsem a jestli 
jsem o něm někdy něco napsal. Deset let 
jsem se v Izraeli věnoval psaní literárních 
recenzí a jednu z nich jsem opravdu věnoval 
Gutfreundově knize, té, která je svým 
duchem možná nejvíce izraelská. „Ty patříš 
k těm hodným,“ usmál se a bylo jasné, že 
i tomuhle vynikajícímu spisovateli, jehož 
knihy vycházejí v desetitisícových nákladech 
a který by se mohl jen čepýřit na výsluní 
úspěchu a vykašlat se na nějaké hloupé 
recenze, záleží na názoru jednoho čtenáře.

„Děda Lolek vždycky prohlašoval: Na 
něco se umřít musí, a ze zásady odmítal při-
spět na boj s rakovinou, boj proti nehodo-
vosti na silnicích a na všelijaké další boje. 
Aby ho náhodou někdo nemohl pokládat za 
lakomce, věnoval tu a tam štědrou částku na 
dobročinné účely. Své velkorysé gesto doká-

zal zinscenovat tak přesvědčivě, že nebýt nás, jeho nejbližších, nikdo 
by netušil, jaká je prostá pravda: děda Lolek byl skrblík.“ Těmito 
slovy začíná Gutfreundův román Jídlo se nevyhazuje a asi je to tak 
– na něco se umřít musí. I Amir umřel. Umřel na rakovinu, jen pár let 
poté, co téže nemoci podlehla jeho žena, s níž měl tři děti. I Amir měl 
rád velkorysá gesta štědrosti, ale nikdo neměl ke skrblictví dál než 
on. U nás Aškenázů – a Amir coby správný syn rodičů pocházejících 
z Polska nikdy neopomněl na svůj aškenázský původ napůl žertem 
upozornit – se o takových jedincích říká, že jsou menč, člověk s vel-
kým Č. Dalo by se o něm také říct, že to byl Galilejec každým cou-
lem, ačkoli se narodil v Haifě. Ale máme-li na chvíli zase uvažovat 
jako Izraelci a použít izraelský žebříček hodnot, stačí zkrátka říct: 
Byl to sice Aškenáz, zato ale věděl, kde mají v Galileji nejlepší hum-
mus. Nic většího už o člověku prohlásit nelze.
◗ Napsal Pierre Pe’er Friedmann, z hebrejštiny přeložila Magdalena Křížová

Vzpomínka na Amira Gutfreunda
Jak jsme stručně informovali v minulém čísle, koncem listopadu 2015 zemřel izraelský spisovatel Amir Gutfreund 
(nar. 1963). Takto na něj zavzpomínal Pe’er Friedmann, v Praze žijící izraelský bohemista, překladatel české lite-
ratury do hebrejštiny (viz rozhovor v Maskilu č. 7/5775).

13

Amir Gutfreund v listopadu 2012, kdy navštívil Prahu 
u příležitosti vydání českého překladu knihy Šoa šelanu – 
Jídlo se nevyhazuje. Tehdy také vznikl rozhovor, který jste 
si mohli přečíst v Maskilu č. 3/5773.
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Mám–li být upřímný, Šimone, tak ti mohu jen poradit, aby sis 
sedl a napsal to, co se nám, to je mně, tvému stínu a průvodci, 

a tobě jako zcela hmotné a skutečné osobě, přihodilo v tu neděli, 
čtvrtého ledna. Stejně bys to musel vyprávět znovu a každému 
zvlášť.

A myslíš, Josefe, že to může někoho zajímat? Není to banalita? 
Uklouznutí na kusu ledu někde na cestě, která je úplně neznámá 
a navíc v krajině, kterou sotva kdo zná a každému je jen divné, co 
jsem tam dělal.

Co jsme tam dělali, jsi chtěl říct. – Ale Šimone! Jako bychom se 
neznali bezmála osmdesát let! Ty sám dobře víš, že zdaleka nešlo 
o nějaké obyčejné uklouznutí, pád na levý bok a bolestivé pohmož-
dění šlach a kloubu. Takové zranění bývá v mrazivých lednových 
dnech dost časté. A pacientů, kteří trpělivě a odevzdaně čekají na 
ošetření před ordinacemi chirurgů a ortopedů, je víc než dost. Všichni 
přišli k úrazu na chodnících, na zamrzlých kalužích, na kluzkých 
místech při nedělní procházce v parku anebo dokonce i doma, když 
klopýtli o práh nebo „ujeli“ na špatně ležícím koberci. Je možné říct 
i to, že tyhle nehody se stávají v přítomnosti přátel a známých 
a nikdo z nich jim nemůže zabránit. Pro každého se však taková 
nehoda stává nejenom bolestí, ale i prožitkem, který je nutné patřičně 
vylíčit ve společnosti, v rozhovoru s přáteli. Ale hlavně je nutné 
všechno podrobně popsat ošetřujícímu lékaři.

Takový lékař ovšem vyšetří stovky pacientů. Nechá jim jejich 
kosti zrentgenovat, stanoví diagnózu, předepíše léčbu, obvazy, hole, 
fixaci ortézami nebo dokonce i sádrou. Někdy se pacienti musí 
podrobit operaci, což je léčba náročná, vyčerpávající a pochopitelně 
i drahá. Ba ani její kladný výsledek není vždycky zcela jistý. Ale 
mezi lidmi se o tom všem mluví s jakousi samozřejmostí, jako že 
nic... pojišťovna to přece zaplatí. – I tohle je jedno z témat, o kterých 
spolu občas hovoříme, když nás nikdo neruší.

Tak mi tedy, Josefe, vysvětli, proč mám o tom všem psát, když 
takovéhle nehody jsou v životě víc než běžné.

Proč? Proč? Myslím si, že je zapotřebí dát našim přátelům a zná-
mým příležitost poznat i jiný názor, než je ten zcela obvyklý, totiž 
ten, který je spojen s těmi otázkami: Byl jsi u doktora? Co tomu říkal 
doktor? Rentgenovali tě?

Myslím si, že je užitečné, pokusit se o jiné pohledy na věci a udá-
losti, které se zdají být tak zcela zřejmé, že rozhovor o nich se zdá 
být úplně zbytečným, právě proto, že se neustále opakuje ve stejné 
podobě. A ty, Šimone, dobře víš, že v našem případě šlo o něco jiného 
než o tu bolest, leknutí a pomyšlení, že tam zůstaneš ležet vedle té 
cesty a že to bude konec. A musíš také uznat, že jsem to byl já, tvůj 
stín a průvodce, kdo tě napřímil a podepřel a pomohl ti překonat tu 
bolest, která tě chvílemi přibližovala k mdlobám a dalším pádům. To, 
že kolem projížděla auta, mnoho aut, a ani jedno nezastavilo, je bez-
významné. Řidiči jistě viděli ztroskotance, ale nezastavili. Tak to 
prostě chodí.

Líbí se mi na tobě, že jsi nesáhl pro mobil, který jsi měl v kapse, 
a že jsi nevolal záchranku. Bylo dobré, že jsme se spolu dobelhali na 
zastávku autobusů.

Těžko bych mohl být tvým stínem a průvodcem, kdybys chodil 
jen po těch stoprocentně bezpečných cestách (kde ovšem je na zemi 
to zaručeně bezpečné místo?), kdybys nevyhledával samotu a nevedl 
rozhovory se mnou. Vždyť víš, že když jsi příliš ve společnosti, tak 
se mi po tobě stýská. A stýská se mi v takových případech nejen po 
tobě, ale i po těch našich cestách. Jen si vzpomeň, jestli jsme potkali 
někoho na té cestě z M. až do D. Ani človíčka! A jak nám bylo 
krásně, když jsme procházeli kolem těch obrovských buků a dubů, 
které dobře známe jako jednotlivé osobnosti, a jak jsme pozorovali 
celý ten les, jak odpočívá ve svém bohatýrském snění. No řekni sám, 

kolik lidí si může dopřát takový prožitek? Co proti tomu znamená 
nějaká zraněná noha!

Ano, ano! Máš pravdu, Josefe. Byl to zas jeden z těch zážitků, 
jaké nejsou zcela běžné. V téhle souvislosti srovnávám s tím, co se 
prožívá ve městech a čemu se tak často nadneseně říká kultura. 
Nechci snižovat velikost a povznášející atmosféru slavnostních sálů, 
zářících lustrů, pozlacených divadelních hledišť se vznešeným a doo-
pravdy vzdělaným obecenstvem. Ale zdá se mi, že to, čemu se říká 
kultura, je do značné míry odvarem něčeho mnohem původnějšího, 
něčeho, co existovalo a existuje nezávisle na televizních pořadech, 
divadelních představeních, výstavních síních a celém tom svě tě 
showbusinessu.

Ty, Josefe, moc dobře víš, že se nenechávám příliš ovlivňovat tím 
velkým umělým uměním. A teď znovu musím říct, že jsem rád, že 
máme společné téma k úvahám. No jako o tom filmu o vztahu dvou 
chlapů – siamských dvojčat. Vzpomínáš? Ten film byl jistě určený 
k tomu, aby diváky pobavil. Režisér se snažil zaujmout publikum 
především z toho důvodu, aby mu film přinesl úspěch, slávu a výdě-
lek. Musel se tedy vemluvit publiku svou strašně bytelnou konkrét-
ností. Spojení dvou lidských osobností muselo tedy být předvedeno 
jako zcela materiální srůst. Kamera ukázala až do nechutnosti spo-
lečné maso a tkáně, tak jak to u siamských dvojčat bývá obvyklé. 
Filmaři předvedli také, jak se tyto spoutané osobnosti musejí přizpů-
sobovat sobě navzájem, což také bylo v tom filmu popsáno a zobra-
zeno až do nejintimnějších detailů, protože režisér i scénárista dobře 
vědí, že právě ty intimnosti bývají pro široké publikum tím nejpřitaž-
livějším. Siamští bratři však ve svém osudovém propojení dospěli 
v muže, z nichž každý chce být samostatnou osobností. A samo-
zřejmě skoro konfekčně se objevují půvabné dívky. Každá z dívek 
chce mít jednoho z oněch dvojčat za manžela, samozřejmě že bez 
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toho druhého. Oba bratři se tedy dohodnou, 
že se nechají operativně oddělit, i když to 
nemá být zcela bez rizika. Chtějí jít za hla-
sem svého srdce každý samostatně. Cílem 
jejich směřování byly samozřejmě reklamně 
a mediálně uznávané krásky. Nastupuje tedy 
všemocná a jakoby samozřejmá, technicky 
dokonalá medicína, která vyřeší onu osudo-
vou nesnáz dvou bratrů a tudíž i oněch dvou 
krásek. Medicína se svým skalpelem dopo-
může oběma párům k realizaci jejich štěstí. 
Díky úspěšnému lékařskému zákroku budou 
tedy žít dva krásné lidské páry svůj šťastný 
život. Budou mít pěkné rodinné domky 
(možná na hypotéku), na jejich zahradě si 
budou hrát roztomilé dítky s čistokrevnými 
psy a také budou provozovat pizzerii či fast-
food (my bychom řekli hospodu), což je také 
jeden z atributů života průměrného občana 
v blahobytné společnosti.

To je dobře, že nás není možné opera-
tivně oddělit.

Je sice pravda, že tu s tebou nebudu do 
nekonečna, dřív nebo později se budu muset 
odebrat do věčného života. Neboj se! Budeš 
tam se mnou a bude ti přinejmenším tak 
dobře, jako je mně s tebou na našich společ-
ných cestách po téhle zemi. Ale o tom nechci 
příliš uvažovat, protože to, co bude „potom“, 
není v mé kompetenci.

Zatím budeme společně pozorovat tu 
bolest, která ti zůstala po tom karambolu. 
Budeme sledovat, jestli jí ubývá, a taky 
konstatovat, že jí nepřibývá. A nebudeme 
brát žádné utišující prášky právě proto, 
abychom mohli naši situaci průběžně 
„vyhodnocovat“.

Samozřejmě „monitoruji“ stav levého 
boku s jistým neklidem, protože se nedá 
říct, že by bylo všechno v pořádku. Ale 
doufám...

A na tobě, Josefe, vůbec nechci, abys 
rozvíjel nějaké hlubokomyslné teorie o tom, 
co bude „potom“. Přiznat se k tomu, že 
v této věci nejsme my a vlastně nikdo 
z pozemšťanů kompetentní, je docela čestné. 
Moc bych si však přál, abys zůstával se 
mnou jako rádce, partner v rozhovorech 
a úvahách, můj neviditelný doprovod na 
cestách i doma. A hlavně abys ty, Josefe, 
neměl kvůli mně nepříjemnosti a kompli-
kace před tím Nej..., nej..., nejvyšším soud-
covským gremiem.

◗ Petr Brandeiský, ilustrace: Lucie Lomová

povídka

švat 5776
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Petr Brandeiský (nar. 1930) absolvo-
val Filologickou fakultu, obor ruský jazyk, 
gramatika, literatura, na Leningradské 
(dnes Petrohradské) univerzitě. V Praze 
pracoval na FF UK, na katedře ruského 
jazyka jako odborný asistent. V důchodu 
je od roku 1993. Psát začal po roce 2010. 
Jeho oblíbenými spisovateli jsou Thomas 
Mann, Hermann Hesse, Elias Canetti 
a Franz Kafka.

Nahlédneme-li do židovských matrik, zjistíme, že velká část příjmení sice pochází z něm-
činy či češtiny, ale najdou se i hebrejská jako מסור – Masur – „Daný“ nebo nějak z heb-

rejštiny odvozená. Tak vzniklo z מלך – „Král“ příjmení Malachovski (a pravděpodobně 
i východoevropské Malkin). 
 Bajit – „Dům“ dalo vznik příjmení Beit. Vzhledem k tomu, že toto příjmení je vlastně – בית
vázaná forma (smichut), vzniklo nejspíše zkrácením z výrazů pro nějaký specifický dům, 
snad bejt kneset (synagoga) nebo bejt sefer (škola).
Velká část příjmení odkazovala k povolání nebo roli nositele v rámci komunity:
-Šochet či Schochet – původní nositel byl řezníkem, podobně jako nositel jména Koše – שוחט
rák či Koscherak. Jeho jméno je odvozeno od slova כשר – košer.
 Melamed – zakladatel rodu byl vyučujícím v židovské škole. Odvozená příjmení – מלמד
Malamet či (v Čechách nezachycené) Malamud.
.Chazan – ten, kdo vede bohoslužbu – חזן
 ,Gabaj – správce či pokladník synagogy – významné funkce se měnily v příjmení často – גבי
jak nasvědčuje třeba české Rada (= radní).
Známá jsou příjmení 
odkazující na původ 
u kněží a levitů. 
Od kohanim se odvozují 
Kohnové, Kahanové, ale 
i Katzové – jejich jméno 
je zkratkou ze slov kohen 
cedek – כוהן צדק – „Kněz 
spravedlivý“.
 Od levitů pocházejí – לוי
Löwyové a Léviové, ne 
však nezbytně Löwové 
(může to být i německy 
„lev“), v češtině se občas 
setkáme i se změnou na 
Levý.
Z náboženských tradic 
se odvozují i příjmení 
jako:
-Kadiš“, zachy„ – קדיש
cené v německé formě 
psaní Kadisch
-Šabat“, zazname„ – שבת
nané v podobách Sabat či 
Sabath
 – “Jom tov„ – יום טוב
z označení pro svátek – 
„dobrý den“ vznikla pří-
jmení Jontof i Bondy. To druhé je zkrácením latinského bonus dias na vlastní jméno Bondia 
(podobně jako z mazl tov vzniklo ženské jméno Mazalto) a jeho nositelé jsou potomky špa-
nělských Židů, kteří se po vypovězení roku 1492 rozprchli do celého světa.
Některá příjmení měla svým nositelům patrně zajišťovat ochranu:
 Baruch – „Požehnaný“ – známe je primárně jako vlastní jméno, s oblibou dávané za – ברוך
účelem, aby se dítěti v životě dostávalo požehnání.
.Magen – „Štít“ – první nositel mohl být záštitou, „štítem“ své komunity – מגן
V českém prostředí existuje několik příjmení označujících vlastnosti, například:
“Jafe – „Krásný – יפה ;“Kar – „Studený – קר ;“Katan – „Malý – קטן

Koho zajímají česko-židovská příjmení více, toho můžeme odkázat na knihu Ruth Bondyové 
Rodinné dědictví: Jména Židů v Čechách a na Moravě (2006). Aškenázská, sefardská i miz-
rachi příjmení najdete dobře zpracovaná v anglické Wikipedii: https://en.wikipedia.org/w/
index.php?title=Category:Jewish_surnames&pagefrom=Schwerner#mw-pages

Všechna hebrejsky psaná slova jsou schována v osmisměrce. Kdo je všechna vyškrtá, 
najde ve zbylých písmenech citát z knihy Kohelet. Tajenku je třeba číst odshora dolů, zprava 
doleva. Pozor! Osmisměrka nerozlišuje koncové podoby písmen! 

◗ rjw (řešení najdete na straně 20)

Hravá hebrejština
OSMISMĚRKA
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Proč zrovna do Íránu? Vlastně to začíná jako židovský vtip: „Sice chtějí vymazat Izrael z mapy světa, 
jenže poslouchejte, Kohn, když ty letenky byly tak výhodná koupě!“

Z cesty do Íránu
Írán je země, kterou jsem chtěl už delší 

dobu navštívit. Zajímal mne ten rozpor. 
Na jednu stranu vidíte v médiích Írán jako 
islámskou teokratickou diktaturu s nenávist-
nou rétorikou vůči USA a Izraeli, dočtete se 
o represích, popravách homosexuálů, jader-
ném a raketovém programu. Na druhou 
stranu tu je velmi zajímavá a otevřená írán-
ská kinematografie, můžete se dočíst o tom, 
jak lidé touží po svobodě, mluvit se spous-
tou skvělých a vzdělaných Peršanů. Je to 
země rozporů. Jedno je režim, to druhé jsou 
obyčejní lidé. Kamarád byl v Íránu před 
rokem a po návratu říkal, že tak skvělé lidi 
ještě při cestování nepotkal. Já se tehdy 
definitivně rozhodl, že Írán musím navštívit 
taky. A tak, když jsem se pomalu chystal na 
cestu do Bulharska a najednou se naskytla 
příležitost vycestovat do Íránu, neváhal 
jsem ani chvilku a rychle jsem změnil plány. 
A ano, zpáteční letenka do Teheránu za 
4500 Kč je nabídka, která se skutečně neod-
mítá. V půlce října jsem s dalšími cestovate-
li, které jsem do té doby neznal, vyrazil. Pro 
cestu do Íránu doba ideální, ani horko ani 
zima.

Jelikož jsem se měl na týden vypařit 
z Česka a nebýt moc dostupný, zavolal jsem 
mámě s tím, ať mne neshání, že budu se zná-
mými ve Vídni u kamarádky. Bylo to prak-
tické. Kdybych jí řekl, že jedu do Íránu, tak 
do odletu mi volá desetkrát denně, že jsem se 
zbláznil, že mi Islámský stát uřeže hlavu, že 
mne zabije bomba, že spadne letadlo, že mne 
zavřou, že umřu na mor a vůbec, že jsem 
nezdárný syn, idiot a že mne vydědí. Navíc 
jsem už byl unavený z toho, jak jsem musel 
stále někomu vysvětlovat, že jedu do Íránu, 
ale že tam žádný Islámský stát není, že Íránci 
nejsou Arabové, že to nejsou sunnité a že 
tam holky nechodí v burce, ale jsou krásné 
a mají jen šátek přes hlavu. Navíc celou 
dobu, co bych byl pryč, by se máma trápila 
strachy a svými předsudky. Zvolil jsem 
raději milosrdnou lež a obával se jen toho, 
aby se spíš nějaká tragédie nestala ve Vídni.

Letiště Václava Havla. Přestup v Istan-
bulu. Dáváme si na týden poslední víno 
a pivo a o půl třetí ráno přistáváme v Tehe-
ránu. Rozhodně tu nejsme jediní Češi, natož 
Evropané. Už při hledání informací, co je 
třeba na cestu a co vidět, člověk zjistí, že 
v poslední době jezdí Češi do Íránu celkem 
často. I paní doktorka, u které jsem se byl na 
cestu očkovat, se mne ptala, co se v tom 
Íránu teďka děje, že tam všichni jezdí? 
Tipuji, že tím důvodem je kombinace lev-
ných letenek, turistické neposkvrněnosti 
a ostrova bezpečí na Blízkém východě.

Vízum se vyřizovalo až na letišti. Trvalo 
to dlouho, ale nakonec jsme dostali do pasů 
nálepku víza (při cestě do Izraele je tak 

vhodné zařídit nový pas), prošli přes celníka, 
který se nás mile zeptal, co plánujeme 
v Íránu, přivítal nás, popřál hezký pobyt, 
usmál se a razítkem stvrdil začátek pozná-
vání této země.

Na letišti jsme si ještě vyměnili eura 
a dolary za rijály a rázem se z nás stali mili-
onáři. Sto tisíc rijálů je asi osmdesát korun. 
Snad na každé bankovce je Ajatolláh Cho-
mejní. Mince existují také, ale narazili jsme 
na ně jen jednou a to byl pro nás svátek 
a spíše suvenýr. S penězi a placením byly 
v zásadě jen dva problémy. Prvně ceny 
nebyly většinou uváděny v arabských čís-
lech, ale perských. A za druhé, Íránci použí-
vají pojem „tomany“. Toman byl kdysi 
název íránské měny. Když se v roce 1932 
přecházelo na rijály, měnil se jeden toman za 
deset rijálů. Íránci však doteď třeba místo sto 
tisíc rijálu řeknou deset tisíc tomanů, a to 
velmi často. Místní si většinou podle zna-
losti cenové hladiny hned domyslí, zda jde 
o rijály či tomany, ale my si s tím užili své.

Bereme tedy velký taxík za půl milionu 
rijálu a míříme z letiště za naším prvním 
hostitelem Mohammedem na okraj Terehe-
ránu. Ubytování u něj jsme našli přes Coach-
surfing. To je sociální síť, kde lidé nabízejí 
zdarma ubytování u sebe doma. Hosta pak 
třeba provedou po městě, zajdou spolu na 
jídlo a prostě se vzájemně poznávají. Princi-
pem je bezplatnost a mnohem hlubší poznání 

země a kultury hostitele. Hosté pak dají hos-
titeli reference. A když ten pak vyrazí do 
světa, má pak s dobrými a četnými referen-

cemi větší šanci, že se pro něj ubytování 
najde zase u někoho jiného.

První minuty na íránských silnicích daly 
tušit, že pokud přežijeme tohle, nemůže nás 
potkat nic horšího. Jediné pravidlo, které zde 
řidiči dodržují, je to, že se jezdí více méně 
vpravo. Proč se jejich auta vůbec vyrábějí 
s blinkry, to mi je záhadou. Vozový park 
Íránců je vůbec zajímavý. Tvoří jej auta 
tamní výroby a značek, které vycházejí 
z evropských vzorů z osmdesátých let. 
Mnoho z nich je poháněno plynem. Na silni-
cích si každý jezdí, jak chce, a troubení je 
nedílnou součástí snahy procpat se mezi 
ostatními. Je to chaos, který ale nějak fun-
guje a z nějakého škrábance či pomačkaného 
plechu si hlavu nikdo příliš nedělá. Avšak že 
je cestování autem asi to nejnebezpečnější, 
co vás může potkat, si myslíte do doby, než 
zkusíte jako chodec přejít silnici. Vůbec 
mám pocit, že chodci musí být asi ti nejná-
božnější z Íránců, protože bez pevné víry, že 
bůh s vámi počítá i na druhé straně silnice, se 
do vozovky prostě vkročit nedá.

K dopravě po městě je ideální taxi. Ačko-
liv jsme o cenu vždy smlouvali a často ji 
srazili i na polovinu, přesto jsme určitě platili 
více než místní. Avšak v přepočtu na koruny 
a na osobu to byly v zásadě drobné výdaje. 
Taxi najdete na každém rohu a mnohdy vám 
jako taxi zastaví i obyčejný řidič, který prostě 
jen jede kolem a chce si přilepšit. ➤

Coachsurfing po íránsku.
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ze světa

Když jsme dorazili k Mohammedovi, 
uvítal nás mladý usměvavý muž menší 
postavy a zavedl nás do svého bytu. Ten se 
skládal z obýváku, kde byl jen koberec 
a v rohu stolek s počítačem. Dále kuchyň, 
ložnice hostitele, sprcha a záchod (ano, 
v Íránu mají všude turecké záchody se sprš-
kou). To bylo vše. My byli hlavně rádi, že je 
někdo schopný a odvážný ubytovat u sebe 
osm lidí . Mohammed pro nás připravil sní-
dani. Na koberec hodil tenký igelitový ubrus, 
přinesl čaj, chlebové placky, vajíčka, sýr 
a k tomu šafrán, který neodmyslitelně k Per-
sii patří.

Nakonec došlo i na politiku, které jsme se 
vyhýbali, ale Íránci o ní často začínali sami. 
Rozhodně to pro jejich vládu nevyznívalo 
nijak pozitivně. Sankce udělaly své a Íránci 
si je nevykládají jako spiknutí Západu, ale 
jako důsledek hloupé politiky jejich vůdců. 
Celkem často jsme také mohli od mladých 
lidí zaslechnout, že jsou ateisté a víra jim nic 
neříká. Ale také upozorňovali na to, že 
mnoho lidí to u nich v zemi takhle nevidí 
a společnost je rozdělená.

Když jsme se konečně vyspali, vyrazili 
jsme do města. Teherán je obrovské město, 
které krásy příliš nepobralo. V samotném 
Teheránu žije téměř devět milionů lidí 
a v širším okolí něco přes patnáct milionů. 
V ulicích města proto vlastně na žádné další 
cizince nenarazíte a stejně jako je vše exo-
tika pro vás, jste exotikou i pro místní. Často 
nás tak někdo jen tak pozdraví anglickým: 
„Hello!“ a usměje se. Kdo umí trošku ang-
licky, se i zastaví a zeptá se, odkud jsme. 
Většinou se ptali, jestli jsme z Německa, prý 
tak vypadáme. Českou republiku nikdo 
nezná, Československo si už občas někam 
zařadí, ale tak trošku tušíme, že jisti si moc 
nejsou, ale nechtějí vypadat hloupě či nás 
urazit. Někdy tak vytahuji mobil a ukazuji 
mapu, aby ztratili nejistotu, a oni jsou rádi, 
smějí se a kývou hlavou, že ví. Všichni se 
ptají, jak se nám Írán líbí, a my popravdě 
říkáme, že je krásný a že lidé tu jsou strašně 

hodní. Smějí se, děkují za pochvalu a přejí 
nám hezký zbytek pobytu. Občas nás někdo 
zve na čaj, občas nám někdo dá něco 
zadarmo.

Když jedeme taxíkem večer z města, 
sedím na místě spolujezdce, taxikář má tak 
šedesát a zezadu se opět ozve debata o poli-
tice. Mohammed něco prohodí k řidiči a ten 
se přidá a říká, že nejlépe bylo za Šáha. Věta, 
kterou lze slyšet často. Chvíli si s taxikářem 
povídáme, Mohammed nám překládá a taxi-
kář nás najednou zve na příští den na oběd 
k sobě domů. Nás všech osm, tedy 
i s Mohammedem devět. Volá manželce, a ta 
má prý hroznou radost. Přiveze nás na místo, 
odmítá peníze a říká, že se těší na zítřek, 
dává Mohammedovi adresu a telefon 
a odjíždí. 

Druhý den jdeme do speciálního obchodu 
s cukrovinkami koupit velkou bonboniéru, 
prý je to v Íránu zvyk něco takového přinést 
hostitelům. Sami jsme se pro takové příleži-
tosti vyzbrojili ještě před odletem dárky 
z Česka, jako je třeba obrázek zasněženého 
Karlova mostu.

Dojeli jsme na místo. Paní taxikářová byla 
drobná usměvavá paní. Jejich byt je velký 
a velmi vkusně a moderně zařízený. Hned na 
začátku nám řekli, ať jsme jako doma a že si 
dívky mohou sundat šátek. Ten musí v Íránu 
nosit i cizinky. Sama paní hostitelka šátek 
neměla, zářila a rychle běžela zase do 
kuchyně. Za chvíli nás usadila k velkému 
stolu, já seděl pod obrázkem Šáha, a podá-
valo se výborné jídlo všech barev a chutí. Po 
pravdě, nepamatuji si, jak se to jmenovalo, 
byly to hlavně omáčky, spíše bez masa, ale 
bylo to fantastické. Jinak jsme většinou jedli 
nějaký kebab. V Íránu mají kebab ve varian-
tách z různých druhů masa, většinou je mleté 
a dá se na takové meče a opéká se nad 
ohněm. Jí se pak s rýží nebo si k němu trháte 
placku. K tomu si můžete dát typické íránské 
pití doogh, což je jogurtový nápoj, který se dá 
koupit balený, ale restaurace i lidé si jej dělají 
doma sami. Když tomu člověk přišel na chuť, 

bylo to osvěžující. I naše paní hostitelka nám 
svůj doogh nabídla.

Pak jsme seděli v obýváku, pili čaj a přes 
Mohammeda si povídali s našimi hostiteli, 
ale šlo to i bez jeho pomoci, rukama, 
nohama, úsměvem. Pan taxikář seděl ve 
svém křesle, za ním byla velká televize, bez 
zvuku, na které běžela perská zahraniční 
stanice bez cenzury. Pan taxikář nám začal 
říkat, že je moc rád, že tu jsme a že je jedno, 
kdo je odkud, a jaké je víry. A že jeho žena, 
která je původem z Libanonu, viděla den 
předtím ve zprávách, že Palestinci zabili 
malou izraelskou holčičku a plakala nad tím 
neštěstím a zmařeným lidským životem 
malého dítěte. Její muž zase říkal, že roz-
broje mezi námi dělají jen naše vlády, ale 
přitom mezi námi nejsou rozdíly, my všichni 
jsme totiž lidé. A zatímco tohle říkal, ve 
zprávách za ním byly záběry z OSN a z tes-
tování íránských raket a reakcí světových 
politiků a íránských vůdců.

◗ Petr Němec, foto: archív autora
Dokončení příště 

švat 5776
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Írán – starobylý i moderní.

Místní vetešnictví.
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18 leden/únor 2016

Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

Maiselova 15, Praha 1, 
tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

čtvrtek 4. 2. v 19 h:
Cantarina clarinete. Koncert stejnojmen-
ného klarinetového kvarteta, které vzniklo 
v roce 2011 na půdě Hudební a taneční 
fakulty Akademie múzických umění v Praze 
jako tvůrčí studentský projekt čtveřice mla-
dých klarinetistek. Bohatý program zahrnuje 
mimo jiné i klasické úpravy skladeb od A. 
Dvořáka, J. Brahmse, A. I. Chačaturjana-
nebo J. Ježka. Účinkují: Hana Tauchma-
nová, Jana Lahodná, Jana Černohouzová 
(klarinety) a Věra Kestřánková (basklari-
net). Vstupenky na koncert je možno zakou-
pit v předprodeji v Maiselově synagoze nebo 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 180 Kč.

středa 10. 2. v 19 h:
Islám, Židé, Evropa. Existuje vztah mezi 
antisemitismem a evropským nacionalismem 
rostoucím v důsledku současné uprchlické 
krize? Jaké je místo Židů v Evropě, v níž se 
stále zřetelněji ukazuje tvář extremismu 
odvolávajícího se na islám na jedné straně 
a snaha po uzavřené Evropě silných nezávis-
lých národních identit na straně druhé? 
O těchto otázkách budou diskutovat odborník 
na současný antisemitismus Zbyněk Tarant 
(ZČU), arabista Bronislav Ostřanský (Ori-
entální ústav AV ČR) a politolog Michel 
Perottino (Institut politologických studií 
FSV UK). Moderuje publicista a redaktor 
ČRo Plus Jan Fingerland. Vstup volný.

neděle 14. 2. v 17 h:
Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Pokračování úspěšného pamětnického cyklu, 
jenž se zaměřuje na příběh českých Židů ve 
20. století v prolínání židovské a nežidovské 
perspektivy. Pozvání přijali Jitka Malíková 
(*1926), v padesátých letech 20. století 
odsouzená na jedenáct let vězení za svou 
aktivitu v ilegálních katolických kroužcích, 
a Petr Adler (*1930), který byl nacisty per-
zekuován kvůli svému židovskému původu. 
Moderuje novinář, dokumentarista a spiso-
vatel Adam Drda. Vstup volný.

úterý 16. 2. v 19 h:
Náhlé neštěstí. Scénické čtení dramatického 
dialogu pro muže a ženu spisovatelky a dra-
matičky Daniely Fischerové. Osudy a po -

stoje obou protagonistů jsou inspirovány 
biblickým Jobem a starořeckou Niobé. I přes 
konfrontaci dvou náboženských systémů, 
dvou vyhraněných lidských postojů k „bož-
skému“, nakonec oba hrdinové paradoxně 
vyjevují stejné poznání – svou nejistotu 
o existenci Boha a zároveň svou touhu po 
něm. Účinkují: Hana Kofránková a Jiří 
Lábus. Vstupné 90 Kč.

neděle 21. 2. v 17 h:
Ec chajim – synagogální hudba minulosti 
a současnosti. Koncert Drážďanského syna-
gogálního sboru, během něhož zazní díla 
Salomona Sulzera, bývalého pražského sbor-
mistra Davida Rubina, Louise Lewan-
dowského, Charlese Davidsona, Bena Stein-
berga, ale i díla moderních izraelských 
autorů. Sbor byl založen v šedesátých letech 
20. století v Drážďanech vrchním kantorem 
Wernerem Sanderem za účelem zpěvu při 
bohoslužbách, přičemž se od počátku jednalo 
o ženský sbor. Od roku 1988 je sbormistryní 
Ursula Philipp-Drescher. Sólové party 
zazpívá rabín a kantor Alexander Nachama. 
Varhanní doprovod: Katarina Kulakowa. 
Vstupenky na koncert je možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze nebo 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 120 Kč.

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

neděle 14. 2. ve 14 h:
Program pro děti a rodiče: Lvíček Arje 
slaví Tu bi-švat (Nový rok stromů). Dozvíte 
se, proč Židé v Izraeli zasazují na tento den 
nové stromy. Naučíte se písničku, zatancu-
jete si a ochutnáte některé plody, kterými 
oplývá Země zaslíbená. Prohlídka: Starý 
židovský hřbitov. Jednotné vstupné 50 Kč.

pondělí 22. 2. v 18 h:
At the Edge: The „what-now“ of Holo-
caust remembrance. Se snižujícím se 
počtem pamětníků je třeba promýšlet nové 
strategie připomínání holocaustu. Jakou roli 
zde hrají památníky holocaustu a jeho auten-
tická dějiště, zvláště pak Osvětim jako místo 
s holocaustem spojované asi nejčastěji? Jak 
vlastně připomínat holocaust do budoucna? 
Na tyto a jiné otázky se ve své přednášce 
pokusí zodpovědět izraelská historička Flo-
rence Isenberg. V angličtině. Vstup volný.

čtvrtek 25. 2. v 18 h:
Židovské motivy v českém hraném filmu: 
Asimilace Židů ve filmu. Druhý díl z fil-
mového cyklu Alice Aronové se zaměří na 
prvorepublikové snímky z 30. let 20. století 
Muži v offsidu, Načeradec, král kibiců, 
Obrácení Ferdyše Pištory, adaptace literár-
ních děl Karla Poláčka, ale i komediální 
herectví Hugo Haase, fenomén židovského 

humoru a zmínky o dalších židovských 
tématech v prvorepublikovém filmu, jako 
jsou golemovské legendy a chasidismus. 
Projekce: Načeradec, král kibiců, 1932, 
režie Gustav Machatý. Vstup volný.

pondělí 29. 2. v 18 h:
Mezi Barrandovem a Hollywoodem. Píše 
o něm český bulvár a vycházejí o něm 
vědecké publikace: 115 let po svém narození 
stojí brněnský rodák Hugo Haas ve středu 
pozornosti jako málokterý herec a režisér 
z počátků české kinematografie. S autory 
dvou studií o jeho díle Milanem Hainem 
(Hugo Haas a jeho /americké/ filmy, Casab-
lanca, 2015) a Pavlem Taussigem (Hugo 
Haas: život jako film, Plus, 2015) bude roz-
mlouvat publicista Petr Brod. Knihy budou 
na místě k prodeji. Vstup volný.

Výstava v prostorách OVK:
Starobylá židovská komunita v Jemenu. 
Výstava fotografií Naftali Hilgera. Od 15. 1. 
do 3. 3. 2016. Po–čt 12–16 h, pá 10–12 h, 
během večerních programů a po domluvě.

pobočka Brno:

třída Kapitána Jaroše 3, 
602 00 Brno, 
tel. 544 509 651, 544 509 652

úterý 2. 2. v 18 h:
Památník ticha Bubny. Z pražského 
nádraží Bubny byly během druhé světové 
války vypraveny transporty s desetitisíci 
židovských obyvatel z Prahy do ghett, kon-
centračních a vyhlazovacích táborů. Po 
osvobození zažilo nádraží odsun pražských 
Němců. Toto stigmatizované místo se stane 
památníkem s moderně pojatou expozicí při-
pomínající složité dějiny dvacátého století, 
ale také prostorem pro diskusi a kritickou 
reflexi nedávné minulosti. S připravovaným 
záměrem Památníku ticha Bubny přítomné 
seznámí vedoucí projektového týmu Pavel 
Štingl. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 4. 2. v 18 h:
Abayudaya – Židé z Ugandy. Židovská 
komunita Abayudaya, ugandsky „lid z Judy“, 
počala svoji historii zhruba před sto lety, kdy 
ji založil generál Semei Kakungulu. Jak 
vypadá život v Abayudaye dnes, kdo je její 
vůdce rabín Gershom Sizomu a jací jsou 
dnešní ugandští Židé, představí Ivana Yael 
Brunner-Nepalová, která v loňském roce 
v této komunitě několik měsíců pobývala. 
Přednáška se koná k právě probíhající vý -
stavě v sále OVK. Vstupné 30 Kč.

neděle 7. 2. v 10.30 h:
Kipa nebo též jarmulka. Nedělní dětská 
dílna se zaměří nejen na zodpovězení otá-
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ODŘEZÁVAT 
VLASY S KŮŽÍ

HUMANIT. ORG.
(ADVENTIST 
DEVELOPMENT
AND RELIEF
AGENCY)    

2. DÍL 
TAJENKY

PŘEDLOŽKA
SIBIŘSKÁ 
ŘEKA

4. DÍL 
TAJENKY

HÝKAVCI
SLOVENSKY 
"STÁŘÍ"

SLOŽKA 
OSOBNOSTI 
DLE FREUDA

VÝTVORU V POŘÁDKU MPZ NORSKA

BIBLICKÉMU 
SILÁKOVI

LADINO OZNA-
ČENÍ VÁŽENÉ 
OSOBY / 
VZÁCNÝ PLYN

1. DÍL 
TAJENKY

ÚČASTNÍK 
BESEDY / 
UMĚLÝ JAZYK

HMOTNÁ 
SLOŽKA 
ČLOVĚKA

ZAST. "VĚRU"

HEBR. "BŮH" / 
ITALSKÝ 
RENESANČNÍ 
BÁSNÍK

CHEM. ZN. 
TRITIA / 3. DÍL 
TAJENKY

ZKR. LOS 
ANGELES

HEBR. "NÁBO-
ŽENSKÝ" /
JMÉNO PRIN-
CEZNY SE ZLA-
 TOU HVĚZDOU 

PELECH / ŽI-
DOVSKÁ NÁR. 
RADA (1920-
1948)

ŠACHOVÉ 
OZN. PĚŠCE

PLAVIDLEM / 
ROSTLINA 
OBSAŽENÁ 
V LULAVU

VÝCHODO-
TURECKÁ PRO-
VINCIE / KOČKO-
VITÉ ŠELMY

INIC. PŘEDSE-
DY SVĚT. ŽID. 
KONGRESU / 
UKAZ. ZÁJM.

NĚM. 
"BABIČKA"

HEBR. 
(Z ARAB.) 
"AHOJ" / 
ZMĚKČENÉ E

POJEM 
ČÍNSKÉ 
FILOSOFIE 

5. DÍL 
TAJENKY

ZKR. OBCHOD-
NÍ CENTRUM / 
ČÁST PŘÍBORU

SPOJKA

DRUH 
PAPOUŠKA

CHEM. ZN. 
BORU / 
ARAM. "SYN"

IZR. HISTORIK 
KABALY / ZN. 
NEUTRONU

JIŽ / POLSKY 
"JIZERA"

ZKR. TÝDEN 
TĚHO-
TENSTVÍ

HEBR. "SYN" / 
SMĚROVÁ 
PŘEDLOŽKA

ZN. LITRU / 
POZITIVUM

JE NAŽIVU / 
CHEM. ZN. 
DUSÍKU

MĚSÍC 
PURIMU

6. DÍL TAJENKY 
/ DOMÁCKY 
ELIÁŠ

ROZSUDKU

ZKR. CHINA 
EXPORT / INI-
CIÁLY MALÍŘE 
KAUFMANNA

ZKR. 
EURONEWS

FR. "SVĚTLO" 
(BEZ 
PŘÍZVUKU)

"CHVĚJÍCÍCH 
SE" STROMŮ

INICIÁLY 
ŠACHISTY 
NIMZO-
WITSCHE

Pomůcka:
DATI, LUMIERE, OMA, VAN

ZKR. STAROSTO-
VÉ PRO LIBEREC-
KÝ KRAJ / 
MUŽSKÉ JMÉNO

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
V tajence tentokrát najdete jidiš přísloví, které se někdy zdá být krutě pravdivé... Ale neklesejme 
na mysli, žádné přísloví neplatí stoprocentně!
Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, a to nejpozději do 
5. 2. 2016. Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím čísle. Soutěží se o knihu Egona Morgensterna 
„Přežil jsem peklo gulagu“ z nakladatelství P3K (viz informace na str. 20).
Tajenka z minulého čísla zněla: „…že jsem jich nikdy nenapekla dost.“ Knihu Rolfa Rendtorffa Hebrejská Bible a dějiny 
z nakladatelství Vyšehrad vyhrávají: Jaromír Rux, Július Slanina, Jaroslav Zikmund. Výhercům gratulujeme.

kultura

zek, proč věřící židé chodí s pokrytou hla-
vou, ale nabídne také možnost vyrobit si 
jednu takovou pokrývku pro sebe. Program 
se uskuteční v rámci cyklu dětských dílen 
Šalom, vítejte u nás! v sále Turistického 
a informačního centra ŽOB na židovském 
hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 18. 2. v 18 h:
Stopa židovské kultury v osobních a míst-
ních jménech. Jak probíhal vývoj jmen 
a názvů od raného středověku do moderní 
doby? Přednáška prof. PhDr. Rudolfa 
Šrámka, českého jazykovědce, dialektologa, 
předního představitele onomastiky – nauky 
o vlastních jménech, zabývající se jejich 
vznikem, tvořením, rozšířením a povahou. 
Vstupné 30 Kč.

úterý 23. 2. v 18 h:
Příběh trosečníků Patrie – projekce doku-
mentárního filmu režiséra Pavla Štingla. 
Letos tomu bude 76 let, kdy byl z okupova-
ných zemí Evropy vypraven početný trans-
port Židů do Palestiny. Jeho záhadné pozadí 
a peripetie plavby Evropou, to je velký 
zapomenutý příběh sám o sobě. Skutečné 
drama však přichází až v přístavu Haifa. 
Jediná cesta, jak zabránit další deportaci, je 
stát se trosečníkem. Osudové rozhodnutí si 
vyžádalo stovky obětí. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 25. 2. v 18 h:
Obraz Židů v raně novověkých měšťan-
ských kronikách na Moravě. Kroniky 
a paměti, které vznikly v prostředí morav-
ského měšťanstva v 16. až 18. století, reflek-

tují vztah většinového křesťanského obyva-
telstva k Židům. Zprávy dobových kronikářů 
a písmáků nejen mimoděk zaznamenávají 
dobová klišé a předsudky, ale jsou také cen-
ným svědectvím o židovských obřadech 
a zvycích. Proti strohým úředním pramenům 
tyto texty také prozrazují osobní postoj kro-
nikářů. Přednáška Pavla Kocmana z Oddě-
lení židovských dějin a judaistiky Židov-
ského muzea v Praze. Vstupné 30 Kč. 

Celý únor můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu Abayudaya – Židé z Ugan-
 dy – fotografie, které při svém pobytu 
v Ugandě pořídila Ivana Yael Brunner-Ne-
palová. Výstava je přístupná ve dnech pro-
gramových akcí a po předchozí telefonické 
domluvě. Vstup volný.

Maskil_leden_2016.indd   19Maskil_leden_2016.indd   19 18.1.16   10:2218.1.16   10:22



Jak jsme již krátce informovali v minulém čísle, nakla-
datelství P3K vydalo nový zajímavý titul – vzpomínky 
svého strýce Egona Morgensterna zpracoval Stanislav 
Poskočil. Příběh Egona Morgensterna (viz rovněž článek 
v Maskilu číslo 11–12/5774, srpen–září 2014) je v českém 
kontextu vskutku unikátní. Narodil se v roce 1914 jako jedno ze 
šesti dětí do chudé rodiny dělníka a porodní asistentky. Dětství 
prožil v Lošticích a ve Fryštátě, ve čtrnácti letech se začal učit 
číšníkem. V roce 1936 nastoupil základní vojenskou službu. Ta 
skončila 14. 3. 1939, v předvečer vstupu německých vojsk do 
Československa. Záhy se Egon společně s mladším bratrem 
Armínem rozhodli ze země utéct. Nechtěli ale utíkat jen proto, 
aby si zachránili život. Chtěli bojovat proti nacismu. A domní-
vali se, že možnost dostanou v Sovětském svazu. Místo očeká-
vaného přijetí do řad Rudé armády se však Egon, jakožto ile-
gální uprchlík bez dokladů, dočkal zatčení a výslechů: „Přestal 
jsem mluvit, stejně mi nikdo nevěřil, neustále mě obviňovali, že 
chci provádět špionáž. Zmocnila se mě beznaděj a strašná 
lítost, má víra ve spravedlnost a právo se rozplynuly vniveč. 
Prosazování pravdy se zde kvalifikovalo jako lež a nepřátelský 
postoj k SSSR. Bylo mi hrozně, z očí mi vyhrkly slzy zoufalství, 

poznal jsem, jak hluboce se mýlím, jestliže 
v této zemi hledám spravedlnost.“ 
Za ilegální přechod hranic Sovětského 
svazu a podezření ze špionáže byl v rychlém 
procesu odsouzen na pět let v gulagu. Nej-
prve stavba železnice na drsném severu, 
v Pečorlagu, později rozorávání celin ve 
stepích Kazachstánu. Zde se také Egon 
v červenci 1945 dočkal propuštění. Tím však jeho útrapy zda-
leka neskončily. Stále byl bez dokladů, stále v podezření, do 
rodného Československa se vrátit nemohl. Následovala ana-
báze z Kazachstánu přes Moskvu, Bělorusko až do litevského 
Vilniusu, stále v obavách z NKVD a dalšího zatčení. Teprve 
v roce 1958 se Egon dočkal sovětského občanství a až od dva 
roky později se mu podařilo vyhledat a zkontaktovat přeživší 
členy své původní československé rodiny. Jedná se o dílo roz-
sahem nevelké (72 stran), které však zachycuje nesmírně zají-
mavý lidský osud v kulisách bouřlivého 20. století. 
Knihu lze zásilkově objednat v e-shopu na www.p3k.cz 
nebo e-mailem na: objednavky@p3k.cz. Doporučená cena 
v knihkupectvích 119 Kč (v P3K 89 Kč).

Egon Morgenstern: Přežil jsem peklo gulagu
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Židovská obec v Praze zve:

Káva o čtvrté
kavárna od 14.30 h, 

zahájení programu v 15.30 h

středa 17. 2. 2016
prof. MUDr. Luboslav 

Stárka, DrSc.
nestor české endokrinologie 

a mezinárodně uznávaný expert 
v oblasti steroidních hormonů

Respekt k faktům, 
skeptická racionalita 

a nedůvěra k dogmatům

čtvrtek 25. 2. 2016
Alexander Tomský
politolog, filozof a překladatel
Evropu obchází strašidlo 

idealismu • nutnost 
uměřenosti v politice 

• nelidský humanismus

Připravil Honza Neubauer, 
jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

Řešení osmisměrky

Tov šem mi-šemen tov. = Lepší dobré jméno, 
než dobrý olej (Kohelet – Kazatel 7,1)

Příběhy českých 
a slovenských Židů 
žijících v Izraeli, 
Praha – kino Ponrepo, 
24. ledna od 20 h
Paměť národa je nejrozsáhlejší veřejně 
přístupná pamětnická databáze v Ev -
ropě – obsahuje přes 5000 svědectví 
válečných veteránů, přeživších holo-
caustu, politických vězňů, disidentů, ale 
také příslušníků tajné policie nebo členů 
komunistické strany.

Její dokumentaristé se vypravili na pod-
zim loňského roku do Izraele, kde vedli 
několik desítek rozhovorů s tamějšími 
přeživšími holocaustu českého původu. 
Komentované promítání v kině Ponrepo 
je první šancí vidět ukázky z těchto roz-

hovorů, navíc za účasti jejich autorů. 
Promítání těsně předchází Mezinárod-
nímu dni památky obětí holocaustu.
Foto: Post Bellum, o. p. s.

Ari Šavit: Země zaslíbená 
V českých knihkupec-
tvích je nyní k dostání 
novinka: Ari Šavit ve 
své knize Země 
zaslíbená vypráví 
příběh Izraele, jak ještě 
nikdy nebyl vyprávěn, 
a pokládá nepříjemné 

a přitom zásadní otázky: Proč Izrael 
vznikl? Jak vznikl? A může přežít? 
Kniha definuje problémy a hrozby, jimž 
Izrael v současné době čelí, a využívá 
klíčových milníků dvacátého století, aby 
vrhla nové světlo na současnost – to vše 
prostřednictvím životních příběhů něko-
lika osob odhalujících pozadí význam-
ných historických událostí. Výsledkem 
Šavitovy práce je portrét malé, životem 
kypící země stojící na rozcestí, jejíž bytí 
a identita hrají v dnešním globalizova-
ném světě ústřední roli. 
Knihu vydalo nakladatelství Host 
v překladu Radima Kleknera.

Izraelská kultura v ČR

Zveme vás na seminář:  Zkušenost se založením a provozem 
Jerusalem Sudbury Democratic School

Místo konání:  sobota 23. 1. 2016 od 10 do 17 h 
základní škola Donum Felix, Revoluční 109, Buštěhrad 273 43 

Lektorka: Eudice Ben Or, zakladatelka Sudbury školy v Jeruzalémě
Semináře se zúčastní i další hosté: Adina Maeir, zástupce rodičů jeruzalémské školy 
                   a její syn Netanel Maeir, absolvent školy. Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.
Registrace:  zájemce prosíme o vyjádření zájmu na adresu info@donumfelix.cz 

(jméno, kontakt, iniciativa/škola). Budeme vás kontaktovat s dalšími detaily.
Seminář je koncipován jako komornější diskusní setkání, na kterém chceme poznat principy a zkušenost 
školy, která již více než 13 let úspěšně rozvíjí Sudbury model vzdělávání a diskutovat možnosti praktického využití 
jednotlivých součástí tohoto přístupu v našich podmínkách. Hlavní lektorka Eudice následně pravděpodobně při-
jede do Prahy v souvislosti s připravovanou konferencí Svobody Učení v dubnu 2016 a nabídne obecnější semi-
nář pro širší veřejnost. Vzhledem k zaměření semináře bychom uvítali, pokud by účastníci již mohli mít základní 
povědomí o fungování Sudbury modelu vzdělávání. Pro získání informací o tomto vzdělávacím přístupu můžeme 
doporučit následující video: www.svobodauceni.cz/videa/svobodne_skoly?p=2. Vedle tohoto podrobného 
tříhodinového dokumentu lze na stránkách Svobody Učení najít další otitulkované kratší filmy o Sudbury školách.
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