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Liberální Židé

v Bruselu

Rozhovor 4
s Jochi Brandesovou

Tři setkání 7
s Maxem Brodem

Děti ve světových 10
náboženstvích

Proletář na čerstvém 14
vzduchu

Zatímco od druhé poloviny 19. století 
byla reforma cestou ke společenské 
integraci a ke ztrátě židovské identity, 
nyní je nejsnazší cestou návratu k ži-
dovským kořenům. 

Alain Mihaly

Soustředím se na místa, kde je nějaké 
napětí, nějaký problém. Bible je tako-
vých míst plná a to je úžasná věc. Já 
nejsem fanoušek přehnané, absolutní 
harmonie, toho, že by všechno mělo 
být v dokonalém souladu, žádné napě-
tí, žádný rozpor. To ani není židovské. 
Naše tradice je přesně opačná. Židov-
ství je o věčné diskusi, soupeření a tří-
bení různých názorů. 

Jochi Brandesová

Daleko aktuálnější jsou samotné klíče 
ke kabale, které navzdory své napros-
té jednoduchosti jsou už tolik tisíc let 
dostupné jen málokomu. A přitom je-
dině ten, kdo je ovládá, může teprve 
svobodně volit mezi tím, zda „jenom“ 
Golema, anebo dokonalou lidskost. 
Bez žabomyších pletich, nevražení jed-
né skupinky na druhou, bez amorali-
ty nebo pokrytecké pseudomorálky. 
Utvářet vesmír skutečnou biblickou 
„mocí a silou“ skrze svaté Jméno, ačko-
li je sám jenom křehký, možná hrbatý  
a se spoustou chyb.

Achab Haidler
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Připomeňme si, že o svátku Purim musíme 
splnit čtyři přikázání – micvot s ním spojená, 
která vždy začínají písmenem „ “:
1.	 	  (Mikra megila) – čtení  

Esteřina svitku večer a dopoledne 8. 3.
2.	 	  (Mišloach ma-

not iš le-reehú) – posílat jeden druhému 
dárky. Je zvykem posílat minimálně 
dva druhy potravin, tzv. šlachmones

3.	 	 	 (Matanot le-evjonim) –  
peněžní dary chudým

4.	 	  (Mište Purim) – purimo-
vá hostina

V traktátu Taanit	29a se uvádí, že když za-
čal měsíc adar, zvětšuje se veselí. Takže ne-
jen na Purim, ale celý měsíc adar se máme 
veselit a radovat. Mnozí se ptají, jak může 
člověk zvětšit své veselí. Již v Žalmu	104,15 
se uvádí: „  – A víno pro 
radost lidskému srdci“. Také talmudický 
traktát Megila	7b nám dává jasnou odpověď: 
Raba řekl: „Člověk je povinen se na Purim 
opít tak, že nebude schopen rozlišit mezi 
prokletým Hamanem a požehnaným Morde-
chajem.“ Dá se říci, že neschopnost rozlišit 
mezi těmito osobnostmi z Esteřina svitku se 
považuje za nejvyšší stupeň opilosti a snad 
tedy i radosti. Někteří z našich souvěrců prá-
vě plnění tohoto přikázání, které však není 
zahrnuto mezi čtyři výše zmíněná, považují 
za nejdůležitější. Pouze chci upozornit: Po-
kud se zpijete do němoty a budete ležet ně-
kde pod stolem, kolem vás bude purimové 
veselí v plném proudu, ale vy jej nebudete 
vůbec vnímat.
V této souvislosti traktát Megila	7b pokraču-
je dosti morbidní příhodou z oslavy Purimu, 
která se pravděpodobně odehrála v babylón-
ské Pumbeditě počátkem 4. století o. l. Raba 
a rabi Zejra pořádali společně purimovou 
hostinu. Raba se tak opil, že vstal a zabil rabi 
Zejru. Druhého dne ráno, když se Raba pro-
bral z opilosti, viděl, co spáchal, a prosil mi-
losrdenství pro rabi Zejru. Jeho prosba byla 
vyslyšena. Rabovi se podařilo rabi Zejru oži-
vit a ten vstal zmrtvých. Příštího roku Raba 
řekl rabi Zejrovi: „Přijď, pane, uspořádáme 
opět společnou purimovou hostinu.“ Rabi 
Zejra odmítl jeho pozvání slovy: „Ne, zázra-
ky se nedějí každou chvíli. Nechci již zažít to, 
co jsem zažil loňského roku.“ Díky zázraku 
příhoda dopadla dobře. Pro nás z toho však 
plyne poučení, že například tuto micvu není 

dobré plnit „la-me-
hadrin“, tedy na sto 
procent.
Rabi Šemarja ben 
Elijáhú ha-Ikriti, tj. 
z ostrova Kréta (asi 
1260–po 1346), vy- 
světluje tuto tal-
mudickou příhodu 
mírumilovněji – 
mysticky: Raba 
v opilosti nezabil 
rabi Zejru, ale oba 
učenci se hluboce 
ponořili do studia 
moudrosti a Raba 
popisoval rab i 
Zejrovi postavení 
spravedlivých na 
nebesích. Při posle-
chu Rabových slov 
duše rabiho Zejry 
velmi zatoužila do-
stat se do blízkosti 
spravedlivých na 
nebesích, takže 
prostě opustila Zej-
rovo tělo a vystou-
pila na nebesa a na 
přímluvu Raby se 
opět vrátila.
Nyní něco z jiného 
soudku. Pražský ra-
bín Jonatan Eibens-
chütz (1690–1764) 
byl znám tím, že měl na svou dobu velmi 
široké styky s katolickým klérem. S jedním 
místním knězem vedl rabi Eibenschütz mno-
ho disputací a téměř vždy byl tím, kdo v nich 
měl navrch. Tato skutečnost samozřejmě 
onoho kněze velmi iritovala a stále přemýš-
lel, jak by se mohl rabínovi „odvděčit“ za své 
porážky v disputacích. Konečně nastala ta 
pravá příležitost! Přibližoval se svátek Purim 
a kněz se rozhodl, že tento rok pošle rabínovi 
šlachmones, na který on jen tak nezapomene. 
Co udělal? Připravil si krásnou mísu a na ni 
poskládal ty nejlepší pochoutky, o jejichž ka-
šrutu nebylo pochyb. Mísu nakonec ozdobil 
různými druhy ovoce a krásnými barevný-
mi květy. Když měl vše hezky přichystáno, 
položil na svůj šlachmones ještě obrázek, 
na němž bylo barevně namalováno... prase. 

Proč? Jen tak, aby trochu popíchl a rozčílil 
rabi Jonatana. Kněz předal poslíčkovi svůj 
šlachmones pro rabína, aby mu ho předal. 
Pak si se škodolibou radostí mnul ruce a ne-
trpělivě čekal, s čím se poslíček vrátí. Velmi 
se chtěl dovědět, jak rabín reagoval. Předsta-
voval si, jak mu poslíček bude líčit, že rabín 
jeho šlachmones vyhodil, že se velmi zlobil 
a tak podobně.
Když tu se poslíček vrátil zpět s jeho mísou. 
Kněz mu se skrývaným potěšením řekl: „Nu, 
jistě nechtěl rabín přijmout můj šlachmones. 
Určitě se zlobil, co?! Nu, tak konečně řek-
ni,“ pobízel poslíčka, „co na to říkal rabín?“ 
Poslíček mu odvětil: „Ne, rabín vaše dary 
přijal a na oplátku, tak jak je u Židů zvykem, 
posílá vám svůj šlachmones. Jen jednu věc 
změnil. Vyměnil jen obrázek, který jste mu 

Rava řekl: „Člověk je povinen se na Purim opít tak, že nebude schopen rozlišit mezi prokle-
tým Hamanem a požehnaným Mordechajem.“ 

Purim
  s v á t e k  r a d o s t i  a  v e s e l í
Ve středu 7. března večer (14. adaru) zahájíme v našich synagogách svátek Purim čtením 
Esteřina svitku – . 
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PRAVIDELNÉ AKCE

Bejt Simcha

Maiselova 4, 110 00 Praha 1
Telefon: 724 027 �2�

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 poš-

tovného a balného; pošlete, pro-
sím svoji žádost na adresu Bejt Sim-
cha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, 
telefon: 724 027 929, e-mail: redakce.
maskil@maskil.cz; výše poštovného 
a balného je v ČR minimálně 250 Kč 
ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankov-
ní účet číslo: ��-��5�5�0207/0100 
u Komerční banky, variabilní symbol 
je 88888 (5x8), v popisu platby uveď-
te, prosím, své jméno. 

➤

SOBOTA 3. BŘEZNA 
od 15 hodin

Purimový workshop pro děti

STŘEDA 7. BŘEZNA 
od 18.30 hodin v Bejt Simcha

Oslava svátku Purim 
se čtením Megilat Ester

Ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro mírně pokročilé 
každé úterý od 18.30 h 

kurz pro začátečníky 
ve čtvrtek od 18 h

Úvod do judaismu 
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 h

poslal, a místo něj posílá obrázek se svým 
portrétem.“ „Svůj portrét?“ mumlal kněz 
a nechápavě kroutil hlavou. Poslíček mu vy-
řídil odpověď, kterou dostal od rabína. „Vy 
jste mně poslal váš portrét, tak já vám na 
oplátku posílám svůj.“
Jak se uvádí v Esteřině svitku, zavilým ne-
přítelem Židů, kterého bychom mohli nazvat 
starověkým Hitlerem, byl Haman, kterého 
král Achašvéroš jmenoval svým vezírem 
(Est 3,1). Haman byl potomkem Agaga, 
krále Amalekovců (1 S 15,1n), kteří byli od 
samého prvopočátku zapřísáhlými nepřáteli 
synů Izraele, aniž by k tomu měli sebemenší 
důvod (Ex 17,8-16; Dt 25,17-19). 
(Také moderní antisemita nepotřebuje žádný 
důvod ke své nenávisti, jeho dráždí již sama 
existence Židů, dokonce i jednoho jediného 
Žida. Jak řekl před zahájením výstavy Mille-
nium Judaicum Bohemicum na pražské Ži-
dovské radnici 29. 4. 1968, tedy u příležitosti 
židovského milénia v českých zemích, Jan 
Werich: „Antisemita je v podstatě nešťastný 
člověk. Antisemitismus nezpůsobují Židi, 
protože nejde vůbec o Židy. Neboť, jak řekl 
Sartre – nemýlím-li se –, kdyby Židé nebyli, 
antisemita by si je musel vymyslet.“)
Haman, jakožto potomek Amaleka, je v naší 
tradici zhmotněním zla, nepřátelství a ničím 
neopodstatněné nenávisti vůči židovskému 
lidu. Ani u něj však nemusejí zloba a nená-
vist trvat věčně a postupem času se mohou 
vytratit, o čemž svědčí Talmud (tr. Gitin 
57b), když uvádí, že Hamanovi potomci učili 
Tóru v Benej Braku. 
Zajímavá příhoda se vypráví o rabínu Je-
hudovi Meirovi Šapirovi z Lublinu (1887–
1933), zakladateli a představeném ješivy 
Chochmej Lublin. Aby ješiva mohla existo-

PURIM 5772 – BEJT SIMCHA
sobota 3. března od 15 hodin 
PURIMOVÝ WORKSHOP (NEJEN) PRO DěTI 
Povíme si něco o svátku a vyrobíme purimové masky. Workshop vedou Zuzka 
Schreiberová a Katka Weberová. Pokud se chcete zúčastnit, dejte nám, prosím vědět 
do pátečního poledne (mail: katka@bejtsimcha.cz, telefon: 724 027 929), abychom 
připravili dostatek výtvarného materiálu (a občerstvení) pro všechny.

Středa 7. března od 18:30 hodin
PURIMOVÁ OSLAVA

- čtení Megilat Ester
- volná zábava
- sváteční pohoštění

Jako obvykle vítáme příspěvky k vegetariánsko-mléčnému občerstvení. 

Těšíme se na Vás v Bejt Simcha, Maiselova 4, Praha 1.

Evropská rada židovských organizací vyhlašuje výběrové řízení na vytvoření 
nového vizuálního stylu organizace. 

Podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách www.ecjc.org. 
Uzávěrka prvního kola soutěže je 15. března 2012.

Kontakt pro ČR – email: info@ecjc.org, tel. 225 331 299

vat, sám její zakladatel musel sbírat peněžní 
dary na její chod. Jednou přišel k jakémusi 
boháči, který nic nedodržoval, prostě nábo-
ženský život a tradiční výchova mládeže mu 
nic neříkaly. Boháč samozřejmě odmítl dát 
peníze na lublinskou ješivu s tím, že k té či 
oné ješivě nemá vůbec žádný vztah. On sám 
se v žádné ješivě neučil, jeho děti ji nenavště-
vovaly a ani vnuci se nebudou v žádné ješivě 
učit, tak nevidí důvod, proč by ausgerechnet 
měl přispívat na lublinskou ješivu. Když ra-
bín vyslechl boháčova slova, vzkřikl: „Světe, 
div se! Žid je horší než hříšný Haman, jaký to 
div!“ Boháč vytřeštil na rabína nechápavě oči 
a zeptal se ho, co tím má na mysli. Rabi Šapi-
ra mu odvětil: „Jak jsem to řekl, tak to přesně 
je! Řekl jsi, že tvoji vnuci se nebudou učit 
v ješivách, ale v gemaře stojí, že Hamanovi 
potomci učili Tóru v Benej Braku... Z tvé zá-
porné odpovědi vyplývá, že se považuješ za 
ještě horšího, než byl samotný Haman...“ Bo-
háč se zamyslel a bylo vidět, že rabínova slo-
va padla na úrodnou půdu. Kdo by chtěl, aby 
ho lidé považovali za horšího, než je Haman? 
Nakonec si s rabínem podali ruce a boháč vě-
noval lublinské ješivě slušný obnos.
Vím, že není lehké dnes s jistotou určit, kdo 
je opravdu chudý a jsme mu tak povinni dát 
na Purim peněžní dar – . Jistě 
však nepochybíme, když nějaký ten obnos 
věnujeme několika studentům, o nichž víme, 
že se opravdu zabývají studiem Tóry, a tak 
přispějeme nejen k jejich radosti, ale vyko-
náme i dobrý skutek a splníme jednu z puri-
mových micvot.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu přeji 
veselý	Purim – !

ªRabín Daniel Mayer
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Tu otázku jste nepochybně dostala již 
mnohokrát, možná ji dokonce dostá-
váte při každém rozhovoru. Přesto ji 
asi nelze nepoložit. Pocházíte z ultra-
ortodoxní rodiny. Jak se stalo, že jste 
si jako mladé děvče našla jinou ces-
tu a svět ultraortodoxních opustila? 
Bylo to z nějakého náhlého popudu, 
nebo se jednalo o delší proces?
 Byl to velmi dlouhý proces. Jako bych 
snad odjakživa věděla, že tam nezůstanu. A to 
navzdory tomu, a to chci zdůraznit, že v ultra-
ortodoxní komunitě je i mnoho dobrého. Ale 
jedna jediná věc tam chybí – svoboda. Nemáte 
svobodu, nemáte volbu. Vždy mi bylo jasné, že 
jestli zůstanu, mám v životě všechno předem 
nalinkováno. Bylo jasné, že vystuduji tu a tu 
školu, stanu se učitelkou, vdám se za učence 
(sama pocházím z rodiny významných učen-
ců), porodím deset dětí a tak dále. Všechno je 
dopředu dané, a to mně prostě jde proti srsti. 
Jsem přesvědčená, že každý člověk má svoji 
osobnost, něco je otázkou výchovy, ale něco je 
každému vrozené. A já jsem už jako dítě byla 
odbojná povaha, rebelka. Ale nebouřila jsem 
se nikdy jen tak pro nic za nic, jen abych byla 
v opozici. Vždy si však potřebuji najít svoji 
vlastní cestu, sama se rozhodnout. Když jsem 
opustila ultraortodoxní svět, mnozí si asi mys-
leli, že se začnu cpát vepřovým, že budu jako 
utržená ze řetězu. Ale já takové věci nedělám, 
to mě vůbec neláká. Podívejte se na mě, jsem 
pořád celkem solidní, umírněný člověk. Takže 
jsem se rozhodla, že opustím ultraortodoxní 
komunitu pouze proto, abych mohla svobodně 
rozhodovat o svém životě.

A jak jste si v novém světě našla svo-
ji cestu? Jak jsem se dostala k tomu, 
co teď děláte?
 To mi trvalo dlouhé roky. Až po letech 
jsem dospěla k pochopení, že bez ohledu na 
to, jak moc mě zajímá všeobecná historie nebo 
kultura, a bez ohledu na to, jak moc tyto obo-
ry studuji, tak necítím, že by mi to bylo vlast-
ní. Ze všech zajímavých kultur, co jich jen na 
světě je, pouze ta židovská je moje vlastní, tam 

jsem doma. A od chvíle, kdy jsem si to koneč-
ně uvědomila, všechno, co dělám, je spojeno 
se židovstvím. Stala jsem se učitelkou Tanachu 
(hebrejská bible – pozn. redakce), učila jsem jej 
postupně na všech možných školách a vyučuji 
jej dodnes. Napsala jsem také osnovy pro výu- 
ku Tanachu, dělám školení pro učitele. Před 
patnácti lety jsem pak vydala svoji první kni-
hu a od té doby jsem hlavně spisovatelkou. Ale 
všechny mé knihy se týkají židovství. A právě 
proto, že jsem poznala různé přístupy, studo-
vala jsem v ortodoxních školách i ve školách, 
kde se k Tanachu přistupuje z pozice textové 
kritiky, dokázala jsem si nakonec vytvořit vlast-
ní způsob vykládání textu, historie a tradice.  
A pokud nemám nic vlastního, co bych mohla 
nabídnout, tak nepíšu a neříkám nic. A věřím, 
že to je přesně to, co já můžu nabídnout Izrael- 
cům. Říkám Izraelcům, protože to jsou moji 
čtenáři, pro ně píši. I když teď mě velmi těší, že 
se moje knihy dostanou i do zahraničí.

Ještě žádná vaše kniha dosud nebyla 
přeložena a nevyšla nikde v zahraničí?
 Ne, až do dneška. Právě český překlad Tře-
tí knihy královské je světová premiéra. Až za 
další dva měsíce má kniha vyjít také v italštině, 
potom ve španělštině, francouzštině, němčině, 

teď to teprve všechno začíná. Já jsem se tím také 
doposud příliš nezabývala, nijak jsem se nesna-
žila tlačit do zahraničí. Je to, myslím, do značné 
míry, dáno i tématem mých knih. Mých prvních 
pět románů bylo o sionismu. Myslím, že jsou 
celkem zajímavé, ale přece jen, z podstaty věci, 
je to hodně izraelské téma. Až teprve Třetí kniha 
královská je něco jiného, je to můj první biblický 
román. A pak jsem také napsala knihu o ženách 
v bibli – Sedm matek. A teď pracuji na knize, 
která snad také bude přeložena, o rabi Akivovi, 
což je vlastně román o vzniku a formování ra-
bínského judaismu. To je pro mě velmi důležité. 
V izraelské společnosti se ve vztahu k vlastní 
kultuře něco pokazilo. Dlouhá léta měli v Izrae-
li jakýsi monopol na výuku judaismu ortodoxní,  
a to mnoho lidí odrazovalo. Většina Izraelců 
měla pocit, že židovství není nic pro ně, že je 
to něco fanatického, s čím nechtějí mít nic spo-
lečného. Sama jsem se setkala třeba s odmíta-
vou reakcí izraelských turistů, kteří byli nadšení 
z Prahy, ale nechtěli se jít podívat na Židovské 
Město s tím, že to je nezajímá – to jsou ti orto-
doxní, náboženství, a toho mají dost doma.

To je naprosto typické, jasná ilustrace přístupu 
mnohých Izraelců k vlastní tradici. Ale naštěstí 
se to v posledních letech začíná měnit. A moje 
knihy jsou součástí tohoto trendu. Izraelci se 
dnes začínají více zajímat o svoji kulturu. A já, 
a nejenom samozřejmě já, ale i další, se sna-
žíme jim ukázat, že židovství je naše, že je to 
naše vlastní kultura. Židovství, to nejsou jenom 
nějaké ultraortodoxní výstřelky, i když i to je 
samozřejmě jeho součástí. My všichni jsme am 
jisrael, židovství je naše tradice a je potřeba ji 
dále rozvíjet. A opravdu se za poslední roky 
mnoho změnilo, sekulární Izraelci se začínají 
více zajímat o Tanach, já třeba přednáším a vy-
učuji po celém Izraeli a vidím, jak se lidé pta-
jí, studují, zajímají se. A o moje knihy je, díky 
Bohu, také velký zájem.

Také jste napsala úspěšnou divadel-
ní hru…
 To je také hra o židovské identitě. Je o ro-
dině, jíž zemře matka, a při té příležitosti vyjde 

TANACH 
J A K O  D E T E K T I V K A
rozhovor s izraelskou autorkou Jochi Brandesovou

Jochi Brandesová je velmi úspěšná spisovatelka, autorka několika bestsellerů. Že jste o ní přesto 
nikdy neslyšeli? Není divu. Její knihy dosud vycházely pouze v Izraeli a pouze v hebrejštině. Český 
překlad jejího biblického románu Třetí kniha královská, který byl před několika dny uveden na trh, 
a kvůli jehož uvedení autorka přijela do Prahy, je světovou premiérou. Pojďme se tedy s touto zají-
mavou autorkou a její tvorbou seznámit.
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rozhovor

➤ najevo, že nebyla Židovka. To celou rodinou 
otřese, děti si začnou klást otázku, co to zname-
ná, nejsme-li tedy Židé podle halachy, tak kdo 
vlastně jsme. Ta hra se jmenuje „Neboť nás sis 
vyvolil“, a to je také otázka, kterou si kladu. Co 
to znamená být vyvolen, k čemu, je to výsada, 
nebo je to spíš potíž? A asi to dnes oslovuje 
mnoho lidí, protože ta hra se v v divadle Ha-
bima hraje už déle než rok a bude se hrát i nadá-
le. Ale i lidé z divadla mi sami řekli, že kdybych 
s tím přišla ještě třeba před pěti lety, tak by to 
nikoho nezajímalo.

V deníku Ha-arec vyšel váš rozho-
vor s ministrem školství Gideonem 
Sa´arem, v němž mu kladete otáz-
ky z pozice kritika způsobu, jakým 
se v izraelských školách přistupu-
je k výuce Tanachu. Uvádíte, že se 
Tanach vyučuje špatně, že se z něj 
stal nudný a otravný předmět, který 
žáci nenávidí snad nejvíc ze všeho.
 To je pravda. A myslím, že velmi dobře 
vím, o čem mluvím. Já znám všechny mož-
né typy škol, sama jsem studovala a posléze 
i vyučovala na školách náboženských i se-
kulárních, základních i středních. Na základ-
ních školách je to příšerné, na středních ještě 
horší. V čem je problém? Státní školy nevě-
dí, jak k Tanachu přistupovat. Jsou-li to ško-
ly sekulární, jsou bezradné kvůli tomu, že je 
to jasně náboženský text. Samé Bůh řekl, 
Bůh přikázal, Bůh tohle, Bůh tamto. Ale co 
s tím v sekulární škole? A tak zvolili přístup, 
že se vlastně vůbec nezabývají obsahem tex-
tu, ale pouze jeho formou. Jak je to napsá-
no, proč je to tak napsáno, kde je jaká tečka  
a jaká čárka. Což je hrozná nuda. Moje me-
toda, ale nemám na ni samozřejmě monopol, 
je soustředit se na místa, kde je nějaké napětí, 
nějaký problém. Bible je takových míst plná  
a to je úžasná věc. Já nejsem fanoušek přehna-
né, absolutní harmonie, toho, že by všechno 
mělo být v dokonalém souladu, žádné napě-
tí, žádný rozpor. To ani není židovské. Naše 
tradice je přesně opačná. Židovství je o věč-
né diskusi, soupeření a tříbení různých názo-
rů. Podívejte se na Talmud, ten je o tom celý.  
A tak já přistupuji i k výuce Tanachu. Pro 
děti je hrozně zajímavé, když jim ukážete, že 
Tanach není černobílý, že jeho hrdinové ne-
jsou jen dobří, že jsou tam i nepěkné věci, nad 
kterými je potřeba se zamyslet.

A jak to vypadá, když píšete novou 
knihu? Třeba tu o rabi Akivovi? 
To je moje dosud nejtěžší kniha. Já vám povím, 
jak vlastně pracuju. Než začnu psát knihu, shro-
mažďuji příběhy. Nevím, jestli jsou to příběhy 
pravdivé, jestli je to skutečná historie. Ale co 
je vlastně historie? Je to často právě příběh vy-
právěný z určité perspektivy. A já hlavně ráda 
hledám ty příběhy, ty verze událostí, které ne-
jsou tak známé.

Prý jim říkáte příběhy – mamzerim. 
Tedy tak trochu nelegitimní příběhy.	
 Ano a ty já přesně miluji. To, co dnes vět-
šinou čteme, jsou příběhy vítězů. Ale ty pro mě 
nejsou zajímavé, ty ostatně všichni znají. Mě 
baví hledat v textu skryté příběhy poražených, 
zapomenuté kousíčky, sem tam jedna dvě věty, 
které zpochybňují obecně přijímanou verzi, na-
značují, že věci mohly být trochu jinak. Tak-
že si shromáždím tyhle příběhy a z nich začnu 
stavět. Dodám osobnost jednotlivým postavám, 
prostředí a tak dále. Ale nevymýšlím si, nikdy 
to u mě není čirá fikce, jenom z mé hlavy, Já 
jenom stavím z toho, co už někde je. Jako dítě, 
když má hromadu kousků Lega a staví z nich 
svoji vlastní věž. Přesně tak já buduji z kostiček 
svůj román. A tenhle nový bude o formování 
rabínského judaismu, což je naše skutečná tra-
dice. Vždyť dnešní židovství není židovstvím 
Tanachu, to bylo něco úplně jiného. Dnešní 
židovství je dílem rabínů, je tím, k čemu byly 
položeny základy v době po zničení druhého 
Chrámu. A to je doba rabiho Akivy.

Vy také kritizujete, že právě rabín-
skou tradici Izraelci vůbec neznají.
 Naprosto ne. Izraelci se učí trochu Tanach 
a hodně sionismus. A mezi tím jako by nic ne-
bylo. Kam zmizel Rambam, Šulchan aruch, 
chasidismus, kabala, středověká poezie? To je 
škoda, protože tohle všechno je skutečné židov-
ství a když to Izraelci neznají, vůbec židovství 
nemůžou rozumět. Podívají se do Tanachu,  
a jsou zmatení – vždyť to vůbec není to, co dnes 
děláme. Lidé se mě třeba ptají, proč vlastně 
děláme pesachový seder, proč čteme Hagadu, 
jíme charoset? Kde se o tom píše v Tanachu?  
A proč slavíme Simchat Tora? Kde je to v Tana-
chu? No samozřejmě že to tam není. Protože 
dnešní židovství není židovstvím Tanachu, ale 
našich moudrých (chazal). A o zrodu tohoto 
židovství bude moje nová kniha. Zahrnuje ob-
dobí zhruba sta let. Asi od roku 30 o. l., tedy 
pár desetiletí před zničením Chrámu, a potom 
zase několik následujících desetiletí – do roku 
135, tedy do Bar Kochbova povstání. Pracuji 
na té knize už čtyři roky, když počítám i shro-
mažďování a vybírání materiálu. A teď už jsem 
rok zavřená doma a píšu. Za celou tu dobu jsem 
někam jen dvakrát na pár dní odjela – loni na 
jaře jsem byla pozvaná na konferenci konzer-
vativních rabínů v USA, v Las Vegas a teď jsem 
tady v Praze. A jinak sedím a píšu, píšu, píšu.  
A bude mi to určitě trvat ještě aspoň rok. Ale 
není to jenom o rabi Akivovi a vzniku rabínské 
tradice. Protože v tomhle období přece vzniká 
ještě jiný fenomén, a sice křesťanství. A tak se 
v mojí knize objeví třeba i apoštolové, apoštol 
Pavel. To je totiž další otázka, která mě zajímá. 
Jak se stalo, že se z věci, která byla na počát-
ku čistě židovskou, stalo úplně nové, oddělené 
hnutí a kde jsou také kořeny křesťanské nená-
visti vůči židovství, z nějž se toto nové nábo-
ženství zrodilo…

Ve vašem zmiňovaném rozhovo-
ru s ministrem školství Sa´arem se 
také ptáte na výuku jiných myšlen-
kových a náboženských směrů a pan  
ministr na to říká, že školy mají urči-
tou svobodu si k předepsaným osno-
vám něco přidat, ale jsou tu jisté hra-
nice. Doslova, tuším, říká: „Nevadí mi, 
když budou kvůli tomu, aby pochopili 
Rambama, studovat i Aristotela, ale 
v žádném případě Nový zákon.“
 To je hrozné, velmi špatné. Já sama teď stu-
duji Nový zákon. A pracuji s ním podobně jako 
s jinými texty. I tady se snažím nacházet malé 
příběhy, malé rozpory a číst text po svém. Já 
to vidím jako židovský příběh, Ježíš přece byl 
žid a nikdy nic jiného. To teprve později jeho 
následovníci, hlavně Pavel, se úplně odchýlili 
od jeho původního učení a udělali z Ježíše něco 
úplně jiného. To pak nabízeli nejdřív Židům,  
a když to Židé nepřijali, vydělili se z židovství 
a později jej začali i nenávidět, ostře se proti 
němu vymezovat. A tady někde také začíná 
konflikt mezi oběma náboženstvími a je to je-
den z faktorů, které vytvářejí antisemitismus.  
A my Židé bychom o tom měli něco vědět.

Pojďme teď ke Třetí knize králov-
ské…
 Ta je o jednom velkém traumatu. Naše 
tradice nám říká, že jsme kdysi byli jedna ro-
dina – to jsou naši praotcové Abrahám, Izák, 
Jákob, ale také pramatky Sára, Rebeka, Rachel 
a Lea. Potom jsme byli v Egyptě, později ces-
tou do Erec Jisrael jako jeden lid přijali Tóru. 
Po usídlení jsme nejprve žili rozdělení podle 
kmenů, až v době králů došlo ke sjednocení 
a stali jsme se skutečně jedním sjednoceným 
národem. Saul, David, Šalamoun – a konec. 
Tři králové a to je všechno, všehovšudy tři ge-
nerace jsme byli jeden národ. Ne už rodina, ani 
kmeny, ale skutečný, normální národ, ve svojí 
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vlastní zemi – tak 
to nám vydrželo 
jen tři generace. 
A to je naše velké 
trauma. Po smrti 
krále Šalamouna 
se království roz-
padlo na Izrael, 
kam patřilo deset 
kmenů, a na Jud-
ské království, 
tvořené pouhými 
dvěma kmeny.  

A to trauma je umocněné tím, že těch deset se-
verních kmenů nám brzy potom zmizelo.

A dodnes to mnohým nedá spát  
a neustále je hledají.
 A nikdy nenajdou, protože prostě zmizely, 
asimilovaly se, vzdaly se svého židovství. A tak 
nám zbylo jenom Judsko. A náš Tanach, to je 
historie z pohledu Judského království. Ale já 
ve Třetí knize královské předkládám alternativ-
ní verzi událostí z pohledu Izraele, toho sever-
ního království, které padlo a zaniklo. Tedy je 
to příběh poražených, kteří už pak nemají šanci 
vyprávět svoji verzi. Podívejte se na naše krá-
le podle Tanachu. Šalamoun, to je dobrý král, 
David – taky dobrý, Saul – ne tak úplně. Jaro- 
beám? Nejhorší, úplně a naprosto špatný.  
Ale na severu, v Izraelském království, to vidí 
všechno přesně naopak. Šalamoun – špatný, 
David – špatný, Saul – pozor, Saul je skvělý.  
A Jarobeám? Ten je ze všech králů největší.

A existují prameny, z nichž čerpáte?
 Jistě, já si přece nikdy nevymýšlím. Ale je 
potřeba trochu pátrat. Vždycky říkám, že nejsem 
ani tak spisovatelka jako spíš detektiv. Procházím 
texty, ať už je to samotný Tanach nebo tradice na-

PURIMOVÁ SBÍRKA BEJT SIMCHA
Jak se již stalo tradicí, u příležitosti svátku Purim vyhlašujeme finanční sbírku. 
Polovina výtěžku bude tentokrát odevzdána sdružení Chinuch, které organizuje 
vzdělávací programy pro děti, druhá polovina bude využita na náboženské, kulturní 
a vzdělávací aktivity Bejt Simcha.

Před Purimem, nejlépe před mincha, je zvykem, že každý dává tři půlšekely. Půlšekel můžeme nahradit (a je to vhodnější) 
adekvátní hodnotou naší platební jednotky, například padesátikorunou. To znamená, že dáváme třikrát padesát korun, 
tedy stopadesát korun. Děláme to na připomínku půlšekelu, který naši předci přinášeli od začátku měsíce adar do Chrámu 
na obětiny, provoz a údržbu Chrámu. Tři půlšekely dáváme proto, že v paraše Ki tisa, kde se o půlšekelu hovoří, je třikrát 
zmíněno slovo teruma, znamenající dar, či příspěvek. 
Ačkoliv není micvou půlšekel dávat, je to všeobecně přijímaný zvyk. 

Splnit ho můžete tak, že vhodíte tuto částku (či libovolnou jinou částku dle vašeho uvážení a možností) do našeho 

cedaka boxu v prostorách Bejt Simcha (který bude pro tento účel speciálně označen) nebo tuto částku převedete na účet 

číslo 86-8959560207/0100, variabilní symbol pro purimovou sbírku je 08032012 (= datum letošního 

Purimu). Sbírka probíhá od 1. do 16. března.
Za všechny příspěvky předem mnohokrát děkujeme,

Bejt Simcha

šich moudrých (chazal) – mišna, talmud a pát-
rám po drobných náznacích, které jsou v rozporu 
s obecně přijímanou verzí událostí. A skutečně se 
to dá najít i v samotném Tanachu. Podívejte se 
pořádně na příběh o Saulovi a Davidovi. Všichni 
máme jasno, Saul byl špatný král, a tak mu byla 
vláda odňata a království převzal David, skutečně 
Bohem vyvolený a pomazaný král. Jednoduché. 
Ale Tanach sám to zpochybňuje, vypráví nám  
o tom, jak byla mezi oběma skupinami dlouhá kr-
vavá válka, až David nakonec vlastně vyvraždil 
Saulův dům, jeho rod. To přece není příběh, kte-

rým by se chlubil Davidův rod. To nám v Tana-
chu zjevně zůstal kus historie podle domu Sau-
lova. A to je jenom jeden příklad, ale podobných 
je v Tanachu mnoho. Tanach je vlastně soubojem 

Jochi Brandesová při přednášce v pražském Centru Franze Kafky (foto: Společnost Franze Kafky)

mnoha různých příběhů. A ještě markantnější 
je to v rabínské literatuře. I v případě Davida  
a Saula. Rabíni si také kladou otázku, proč bylo 
Saulovi odňato království. Přece on měl být 
tím vyvoleným králem Izraele. Až do dneška 
jsme měli zpívat Ša´ul – melech Jisrael, a ne  
David – melech Jisrael. Podle Tanachu a toho, 
co obecně přijímáme, je odpověď jednoduchá –  
protože Saul byl špatný král. Ale co říkají rabíni? 
Přesně naopak: Saul byl král bez chyby, dokona-
lý. A právě proto nemohl zůstat izraelským krá-
lem. Protože izraelský národ také není dokonalý 

a nemůže mít dokonalého krále. Potřebuje krále 
chybujícího. A zrovna takový byl David – král 
nedokonalý a chybující.

ª Text	a	foto:	Kateřina	Weberová
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V době naší návštěvy Tel Avivu se konala jeden 
večer obrovská protestní demonstrace na podpo-
ru mladých. Bytů se v Izraeli staví hodně, ale pro 
naprostou většinu mladých lidí nejsou žádným 
způsobem dostupné. Demonstrace se zúčastni-
lo 350 tisíc lidí, převážně ze střední majetkové 
třídy. Krátce po ní protestní stanová městečka 
z bulvárů a parků, která tam byla po několik 
týdnů, zmizela. Při prohlídce novin „Haarec“ ze 
dne 4. září 2011 se záběry z demonstrace zaujal 
naši pozornost článek z pera Ofera Adereta, kte-
rý líčí osud pozůstalosti po Maxu Brodovi. Není 
v něm mnoho nového, opakuje fakta (některé 
Kafkovy rukopisy patrně již paní Hoffe prodala, 
ostatní by se měly nacházet v bankovních sejfech 
banky Leumi v Tel Avivu a banky USB v Zuri-
chu). Podrobnější informace z pera Aleny Wag-
nerové (*1936) osvětluje lépe podstatu sporu:  
„...jeruzalémská Národní knihovna chce dokázat, 
že Kafkovy rukopisy jsou součástí Brodovy po-
zůstalosti. Ve sporu mezi sestrami Hoffeovými  
a izraelskou Národní knihovnou v podstatě nejde 
ani tak o pozůstalost Maxe Broda, jako právě o ty 
Kafkovy rukopisy. Národní knihovna argumen-
tuje tím, že Brod ve své závěti z roku 1961 určil 
Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě nebo státní 
knihovnu v Tel Avivu za místo, kam má být jeho 
pozůstalost předána. Text závěti však tak jedno-
značný není. Doporučuje sice uložení v Izraeli, 
ale stejně tak připouští i uložení v cizině a dává 
Hoffeové plnou moc v tom, pro kterou z možnos-
tí se rozhodne a komu Brodovu pozůstalost svěří. 
Jde tedy i tak, jak je zřejmé, o pozůstalost Maxe 

Broda, a nikoliv o Kafkovy rukopisy, které jsou 
v držení sester Hoffeových.“ Největší část Kaf-
kových rukopisů Max Brod po válce odevzdal 
Kafkově rodině a ta je svěřila do opatrování Bod-
leian Bibliothek v Oxfordu. 
První kolo soudní pře dopadlo pro dcery paní 
Hoffe příznivě, bylo jim přiznáno právo naklá-

dat s finanční částkou asi milion šekelů, o níž se 
nepodařilo prokázat, že byla získána prodejem 
některého rukopisu. O rukopisy je mimořádný 
zájem, stojí o ně velmi nejen izraelský státní ar-

chiv, ale také archiv německé literatury v Mar-
bachu, což je největší soukromá instituce svého 
druhu v Německu. Ta má v držení nejdůležitější  
Kafkovy písemnosti, např. rukopisy Procesu 
nebo známého Dopisu otci. Izraelský archiv do-
konce zpochybňuje vlastnictví marbachšského 
archivu u Kafkova rukopisu Procesu, který byl 
vydražen 17. listopadu 1988 u londýnské aukční 
síně Sotheby´s za téměř 45 milionů Kč. Německá 
agentura AFP přinesla zprávu, že Německo kate-
goricky odmítlo tento rukopis vrátit Izraeli.
Od autora zmíněného novinového článku, který 
se o „případ Brod“ dlouhodobě zajímá, jsme se 
dozvěděli i o existenci pamětní desky na domě, 
ve kterém Max Brod v Tel Avivu žil a pracoval. 
Dům se nachází relativně blízko mořské pláže 
v části města, kde vyrostlo zejména v poslední 
době mnoho luxusních hotelů.
I když bylo již pozdě večer, vydali jsme se ještě 
na další místo: hledali jsme ulici, která je v Tel 
Avivu po Maxi Brodovi pojmenována. Nebylo 
to lehké, ale Moshe a Atara to nevzdali. A pro-
tože ukazatelé jmen ulic jsou podsvíceny, mohli 
jsme nakonec udělat další obrázek. Mimocho-
dem, dozvěděli jsme se, že bydlit tam znamená 
mít opravdu „dobrou adresu“.
A tak jsme si kromě mnoha zajímavých zážitků, 
dojmů a setkání mohli z pobytu v Izraeli od-
vézt domů spolu se vzpomínkami i fotografii, 
po které jsme dříve marně pátrali a která nám 
připomíná člověka, který se po dlouhou dobu 
stal předmětem zájmu nejen našeho syna, ale  
i celé naší rodiny.

ª Text a foto: Běla Veselá

Izrael

P ředstavovat podrobněji Maxe Broda  
a jeho zásluhy o českou kulturu, tj. nejen 

o propagaci díla Franze Kafky, by snad bylo 
jen nošením dříví do lesa (zájemce odkazujeme 
na článek v Maskilu, ročník 8, prosinec 2008, 
str. 16). Připomeňme snad jen základní fakt: 
Brod Československo opustil v noci ze 14. na  
15. března 1939 a spolu se svojí ženou Elsou, 
rozenou Taussig (1883–1942) emigroval do 
Izraele. Členům rodiny Brodova bratra Otty 
se však nepodařilo získat potřebné imigrač-
ní dokumenty, a tak posléze všichni zahynuli 
v nacistických koncentračních táborech. Tato 
událost poznamenala celý zbytek Brodova  
života.
Max Brod s chotí Elsou žili v Tel Avivu, kde 
Elsa v době války zemřela. Poté se Brod sblížil 
se svojí sekretářkou Ilsou Ester Hoffe (Reicho-
vou, 1906–2007). Musíme zmínit ještě jeden dů-
ležitý fakt: Brodovi se podařilo z Prahy odvézt 
rukopisy děl přítele Franze Kafky; nespálil je, 
i když ho o to Kafka před smrtí požádal. Brod 
v Tel Avivu pracoval jako kritik a dramaturg  
v divadle Ha-bima a byl v Izraeli velice ceněn. 
Existují dohady, že by byl izraelským národním 
spisovatelem, pokud by ovšem svá díla nepsal 
německy. Roku 1948 obdržel prestižní izrael-
skou literární cenu pojmenovanou po básníkovi 
Chajimu Nachmanu Bialikovi (1873–1934).
Po válce Brod navštívil Československo pou-
ze jedenkrát při příležitosti vernisáže výstavy  
o Kafkovi v roce 1964; dne 23. června tuto vý-
stavu zahajoval. Čtyři roky nato, 20. prosince 
1968 poměrně neočekávaně ve věku 84 let v Tel 
Avivu zemřel. Kafkovy rukopisy spolu s písem-
nostmi Maxe Broda včetně jeho deníků zůstaly 
v držení I. E. Hoffe, která zemřela v roce 2008 
ve věku 101 let a zanechla po sobě dvě dcery, 
Evu (Chavu) Hoffe a Ruth Wiesler.
Ilse svým dcerám rukopisy odkázala. Brod je 
své přítelkyni Hoffe daroval krátce po konci 
druhé světové války a svůj dar znovu písemně 
v roce 1952 potvrdil. 
Našimi pozornými průvodci byli v Tel Avivu 
Atara a Moshe Yehudaiovi. Ti nás mimo jiné do-
vedli na hřbitov v Trumpeldorově ulici 19, kde 
je Brod (nedaleko od Bialika) pohřben. Deska 
u vchodu na hřbitov upozorňuje i na zajímavou 
službu – pošlete-li SMS se jménem osoby, jejíž 
hrob hledáte, na udané mobilní telefonní číslo, 
dostanete v odpovědi popis umístění hrobu. 
Jako jeden z mála má Brod u paty hrobu malý 
stromek, který ho částečně zakrývá. 

Tři setkání s Maxem Brodem
Když jsme plánovali naši loňskou návštěvu Izraele, měli jsme v programu i položku, týka-
jící se Maxe Broda. Před několika lety náš syn psal o Maxi Brodovi diplomku, marně však 
sháněl obrázek Brodova hrobu. Tehdy jsme pouze věděli, že se hrob nachází v Tel Avivu, ale 
ani od lidí, kteří hrob v minulosti navštívili, jsme žádný obrázek nedokázali získat. A tak 
jsme doufali, že se nám podaří hrob nalézt a vyfotografovat.

Naši vytrvalí průvodci – manželé Yehudaiovi  
u Brodova hrobu

Pamětní deska na domě, v němž Max Brod žil, nedaleko 
telavivské pláže
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podobném, jako je ta má sardinková průpovídka? 
Odpověď na tu otázku je jasná: ne věčně. Co se 
ale pak stane s tím fenoménem šoa? Ano, věřím, 
že se lidé budou scházet, tak jako se scházíme 

dnes my. Budou se ujišťovat v onom již nikdy. 
Ale pojem šoa se nezadržitelně a zcela přirozeně 
stane pouhým symbolem, abstrakcí zla, jehož bo-
lest už nebude bolet.
Jsem přesvědčen, že není namístě s onou neza-
držitelností a přirozeností svádět donkichotský 
boj. Stejně tak jsem ale přesvědčen, že mezník 
lidského zla, které Židé nazývají šoa, musí 
zůstat mezníkem, musí zůstat výstražnou do-
pravní značkou na cestě člověka: Pozor, to, že 
jdeš po lidské cestě, není samozřejmé, protože 
ta cesta je kluzká a stačí málo, aby z ní člověk 
sklouznul a spadnul do bláta podél ní. A tu lid-
skou cestu je nutno vytrvale udržovat, uklízet, 
sypat, aby se klouzala nebo aby se na ní zako-
pávalo co nejméně.
Myslím, že to je možná odpověď pro ty, kteří 
budou mít vůli učinit ze symbolu šoa světlo, 
které nám bude svítit zpoza zad, zpoza naší 
minulosti na naši další lidskou pouť. V reálném 
životě se musí ona vůle dávat najevo konkrétně, 
lidská cesta se musí udržovat skutečnýma lid-
skýma rukama, košťaty, sypači a spravováním 
děr. Příkladem z poslední doby pro mě je poža-
davek jistého advokáta, aby židovští svědci byli 

Vážená paní primátorko, vážení hosté  
a zejména vy, kteří jste dnes připomínané 

události sami zažili, rok se s rokem sešel a i my 
jsme se zase sešli, abychom si připomenuli oběti 
šoa. Pro mne je to v posledních několika letech 
jakási výzva, abych se zamyslel na téma, proč se 
scházíme, v čem hledat smysl našeho setkání?
Nedávno jsem byl na pracovním jednání coby 
daňový poradce hájit zájmy svého klienta. Proti 
mně seděly dvě milé dámy, s nimiž jsem bojoval 
o jakousi částku, a ke konci, když se boj pře-
chýlil do uvolněnějšího podlaží, někdo řekl „už 
zase vařit“. A já, když slyším „už zase ... něco“, 
je jedno co, tak se mi vybaví a hrne do úst věta 
„schon wieder Sardienen“. To je věta, kterou 
museli nacvičovat v terezínském ghettu před 
vizitou Červeného kříže. Lidé dostávali před 
vizitou sardinky, což byla vzácnost i pro ty, kdo 
v ghettu nebyli a museli odpovídat ono: „Schon 
wieder Sardienen?“ (Už zase sardinky?)
Byť jsem již starobní rentiér, narodil jsem se 
až po válce a tu větu jsem se v Terezíně naučit 
nemohl. Za svých pražských studií jsem občas 
zašel ke své tetě Andě, tátově sestře, na večeři  
a ona občas měla kuře, což bylo tehdy také lepší  
a nesamozřejmé jídlo. A protože u nás nebylo 
k legraci nikdy daleko, tak jsem někdy zažer-
toval: „Už zase kuře?“ a teta odpověděla: „Jo, 
jo, schon wieder Sardienen.“ A tak mám tu větu 
v sobě. Řekla mi ji ve veselé souvislosti teta. 
V Terezíně jsem nebyl, ale touto větou jsem se na 
terezínskou zkušenost navázal a Terezínu a tomu 
všemu po jsem, myslím, zhluboka porozuměl.
„Schon wieder Sardienen“ se mi na úřadě před 
těmi rozumnými dámami hrnulo do úst a já tu 
větu musel k nim pustit. A když jsem jim vysvět-
lil souvislost, tak jako před chvíli vám, reagovaly 
rozpačitě, snad stydlivě, slovy, že o těch věcech 
prakticky nic neví. Ve škole to nebraly a běžný 
život je s něčím takovým nekonfrontoval.
Proč to všechno tady říkám. Za chvíli promluví 
paní Marta Kottová, která Terezínem a dalšími 
lágry prošla a která neúnavně a nesmírně akčně 
dochází do škol a sděluje dětem a studentům, čím 
prošla ona, její rodina a čeští Židé. Mnozí z jejich 
posluchačů jsou vnímaví a stopu přímého sdělení 
a setkání s Martou v nich jen tak něco nezavane.
Jenže jak dlouho ještě bude moci Marta a její 
přátelé svoji zkušenost napřímo předávat?  
A jak dlouho budu moci já a mí vrstevníci z té 
tzv. první generace přeživších vyprávět o něčem 

vyloučeni pro podjatost z procesů s neonacisty. 
Údajně jsou více citliví vůči neonacistickým 
projevům. Pro mě je to typický příklad exkre-
mentu na naší lidské cestě.
A jak s ním naložit? Myslím, že dobrým poči-
nem by už bylo vůbec si uvědomit, že nám ně-
kdo na tu naši cestu kálí. Jistě se shodneme, že se 
obtížně odstraňuje něco, co nevidíme, necítíme. 
Schopnost rozpoznat včas, že nějaká mediální 
zajímavost je prototypem špatnosti, není samo-
zřejmá a vyžaduje zamyšlení. Tvrdí-li v daném 
případě onen advokát, že Židé jsou více citliví 
na neonacistické akce, potom nám ve skutečnos-
ti říká, že pro někoho jsou ty akce méně přijatel-
né, pro někoho více a pro některé jsou dokonce 
vítané. To je stejné, jako když vidíte, že vám 
kradou vaše auto, ale vy byste svědčit neměli, 
protože jste vůči zloději zaujatí. Copak ale ten, 
komu to auto nepatří a tu krádež také viděl, je 
zaujatý méně? Přece krádež je krádež. A každý, 
kdo ji vidí, v ní musí vidět stejnou špatnost.
Dám ještě jeden příklad a vím, že se opakuji. To 
není příklad exkrementu na lidské cestě, nýbrž 
spíše nějaké agresivní látky, která se dostává do 
drobných spár a nenápadně z nich nakonec udělá 
velké díry. Mám na mysli oblíbený sport našich 
médií kategorizovat subjekty jimi popisovaných 
skutečností, aniž by přiřazená kategorie s tou 
skutečností nějak souvisela. K nejoblíbenějším 
patří dvě kategorie: podnikatelé a Romové. Sku-
tečně nevím, o jakou informaci jsem obohacen, 
když se dozvím, že podnikatel týral svoji ženu 
nebo že dva Romové nelidsky týrali svoji malou 
oběť. Co ale vím jistě, že, ať chci nebo nechci, se 
mi do podvědomí nutí teze, že podnikatelé týrají 
své ženy a Romové přepadávají malé děti.
To jsou mé dva příklady špíny na lidské cestě  
a ptáte-li se mne, jaké zde volit úklidové prostřed-
ky, potom odpovídám, buďme ostražití, bystro-
zrací, nemanipulovatelní a přemýšliví, abychom 
ty věci vůbec viděli a uvědomili si, že něco není 
v pořádku. A když nepořádek vidíme, nebojme 
se o tom mluvit, doma, v práci, s přáteli. Třeba 
se strhne velká pře, ale třeba se také postupně 
vytvoří obecné povědomí, že větu, že podnikatel 
týral svoji ženu, může napsat jen hloupý novinář. 
A právě o to obecné povědomí jde. Šoa si připo-
mínáme jednou za rok, naše schopnost rozlišovat 
dobré od zlého by s námi měla být každý den.  
A to by měl být podle mého i odkaz těch, kteří 
nám již nebudou moci šoa sdělit.

Předseda liberecké židovské obce Michal Hron v Památ-
níku obětem šoa na archívních snímcích z loňského čer-
vence, kdy zde provedl účastníky Reformního šabatonu.

LIDSKOU CESTU 
JE TŘEBA VYTRVALE UDRŽOVAT
Přetiskujeme proslov, který přednesl předseda liberecké židovské obce RNDr. Michal Hron  
na vzpomínkovém shromáždění u příležitosti Dne obětí holocaustu a předcházení zloči-
nům proti lidskosti. Shromáždění se konalo dne 27. ledna v Památníku obětem šoa na 
libereckém židovském hřbitově. 
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 Bylo jen otázkou času, kdy některý  
z funkcionářů města navrhne revoluční změ-
nu: zrušit hřbitov zmizelé komunity a posta-
vit zde panelák nebo benzínovou pumpu. Na-
štěstí až tak daleko to nedošlo. Po roce 1990, 
se změnou chování společnosti k židovským 
spoluobčanům, se zastupitelé města začali 
zajímat mimo jiné i o židovský hřbitov.
 Podpora a zájem liberecké veřejnosti za-
stavili devastaci tohoto prostoru a židovský 
hřbitov se stal prostorem, za který se měs-
to ani místní židovská obec nemusí stydět. 
Nově koncipovaná židovská kaple na hřbito-
vě přeměněná v Muzeum šoa (holocaustu) je 
zdařilou historickou vzpomínkou na židov-
ské občany města Liberce, kteří zahynuli za 
druhé světové války. Je zároveň poděková-
ním liberecké židovské komunitě, která se 
nemalou měrou podílela na rozvoji průmyslu 
a prosperitě města, kdysi jednoho z nejbohat-
ších v Československu.

ª Egon Wiener
Foto: archív ŽO Liberec

vzpomínka

Synagoga v Liberci ještě hořela a ti, kteří 
ji zapálili, už přemýšleli, jak dál ztrpčit 

život místním Židům. Ještě nebyl Liberec 
začleněn do Německé říše, a už v něm byly 
uplatňovány Norimberské zákony. Jako je-
den z prvních bylo uplatněno vyloučení Židů  
z možnosti získat vzdělání – chodit do ško-
ly. Mezi těmi, koho vyvedli ze třídy s tím, že 
se tam už nikdy nesmí vrátit, byl i můj strýc, 
tatínkův nejmladší bratr. Souběžně s dalšími 
opatřeními, jako zatýkání libereckých Židů 
a malování Davidových hvězd na výkladní 
skříně židovských obchodů, bylo i znesvěcení 
židovského hřbitova na Ruprechtické ulici.
 Několik místních nacistů přelezlo plot, 
ostatní byli vpuštěni hlavním vchodem. Sy- 
stematicky, kámen po kameni, káceli jednot-
livé náhrobky, které padaly bez ladu a skla-
du do všech stran. Když vandalové skončili, 
vypadal hřbitov hrůzostrašně. Doslova nezů-
stal kámen na kameni, po celých dlouhých 
šest let od října roku 1938 do května 1945, 
kdy jeden z velitelů sovětské armády, která 
osvobodila Liberec, sám Žid, projevil zájem 
o místní židovský hřbitov. To, co mu ukázali, 
vylíčil později mému otci jako kamenolom  
s opracovanými kameny z nejlepšího čer-
ného mramoru. Kameny byly prorostlé 
náletovými dřevinami, šípkovými růžemi  
a hložím, to vše pod nánosem všeho možné-
ho, co pořádkumilovní Němci hodili přes zeď 
na hřbitov – rumiště.

 Po osvobození desítky Němců s bílými 
páskami na rukávech kromě jiného uklízeli  
i židovský hřbitov. Čistili jej od všeho, co tam 
nepatřilo. Smutné bylo, že neexistoval plán 
hrobů, a tak se pod dohledem sovětských 
vojáků náhrobky stavěly, ale nikdo nevě-
děl, zda na správné místo. Celý týden místní 
Němci spláceli dluh lidem, kteří tu s nimi do 
roku 1938 žili, pracovali, se kterými se stý-
kali i mimopracovně v divadle, v kavárnách, 
na sportovních či kulturních akcích.
 Tito sousedé vyhnaní z libereckých škol, 
pracovišť a nakonec i z domovů se do Li-
berce vraceli jen sporadicky. Mnoho se jich 
nevrátilo z koncentračních táborů a ti, kteří 
se vrátili jako vojáci zahraničních armád, se 
z republiky odstěhovali. Na hřbitov zašli jen 
proto, aby se před odchodem rozloučili. Čas-
to ani nenašli kámen se jmény svých blíz-
kých, protože některé náhrobky byly zničeny 
zcela. Sovětští vojáci odešli, Němci byli od-
sunuti do Německa a hřbitov celá desetiletí 
opět zarůstal křovím, maliním a ostružiním.
 Správcem hřbitova byl dlouhá léta i můj 
dědeček. Hřbitov byl místem, kam jsem si po 
škole chodil hrát. Byla to zahrada Šípkové 
Růženky, sad plný včel a lesklého kamene, 
romantický hrad, kamenná zahrada, o kterou 
se nikdo moc nestaral. Děda s babičkou ne-
měli dost sil něco na tom měnit a skomírající 
místní obec neměla pro změnu stavu potřeb-
nou podporu úřadů.

 Slavnostní shromáždění Evropského 
parlamentu v Bruselu připomnělo v úterý  
24. ledna Mezinárodní den holocaustu. Spo-
lupořadatelem setkání byla Evropská rada 
židovských obcí (ECJC). Slavnostní večer 
byl rovněž připomínkou dalších významných 
výročí: 70 let od konference ve Wannsee  
(20. ledna 1942) a 50 let od zahájení soudního 
procesu s Adolfem Eichmannem v Izraeli.
 Vzpomínkovou akci zahájila modlitba 
El Male Rachamim k památce zesnulých. 
Úvodní slovo pronesl Martin Schluz, ne-
dávno zvolený předseda Evropského parla- 
mentu. Slavnostního shromáždění se účastnil 

VZPOMÍNKA NA HOLOCAUST 
V EVROPSKÉM PARLAMENTU

mj. také izraelský ministr pro diasporu Juli 
Edelstein a Gabriel Bach, soudce v procesu  
s Eichmannem. Mezi dalšími oficiální-
mi hosty byli přeživší holocaustu, držitelé 
titulu Spravedlivý mezi národy, velvy-
slanci i představitelé Evropské unie. Čes-
kou republiku zastupovali na slavnostním 
shromáždění v Bruselu Evan Z. Lazar  
a tajemník Federace židovských obcí v ČR 
Tomáš Kraus.
 Evan Z. Lazar, prezident ECJC, při pří-
ležitosti shromáždění uvedl, že znovuobno-
vení ECJC, sdružující dvacet židovských 
obcí z celé Evropy, přispívá k pokračování 

tradice židovského života v Evropě. „Ob-
novená ECJC bude úzce spolupracovat  
s Evropským židovským kongresem a dalšími 
organizacemi na podpoře vzdělávacích pro-
jektů o holocaustu a na podpoře tolerance 
mezi lidmi napříč náboženstvími a národy. 
Budeme spolu s ostatními budovat Evropu, 
kde lidé a komunity budou žít spolu, ne pouze 
vedle sebe,” dodal Lazar.
Evan Z. Lazar žije v Praze a pracuje v me-
zinárodní právní kanceláři Salans. Preziden-
tem obnovené ECJC byl zvolen v květnu 
2011.

ª (red.)

Poděkování 
vzpomínkou
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co ztratit, se bude snažit zajistit svému majetku 
a rodině ochranu a jen muž, který nějak přispěl 
své zemi, má právo od ní něco žádat.
V jiných pohanských kulturách ve střední Ev-
ropě to s dětmi nebylo jiné. Germáni podobně 
jako Římané dávali jména dětem až později. 
Důvodem ale nebylo ani tolik méněcennost dí-
těte v očích ostatních jako vysoká dětská úmrt-
nost. Většina dětí zemřela brzy, proto nedostá-
vala jména, aby jejich rodiče příliš netruchlili. 
Samozřejmě ale větší cenu si získalo to dítě, 
které se brzy projevilo jako zdatný budoucí vá-
lečník. Podobně u Slovanů, kteří byli většinou 
zemědělci, děti sloužily spíše jako pomocná síla 
v domácnosti a odmalička musely pracovat na 
poli nebo se učily od otce řemeslo. Oproti tomu 
u Keltů se dětem dostávalo zvláštní pozornosti 
a velmi se dbalo na jejich vzdělání. Druidové, 
keltští kněží a intelektuálové, učili děti všem 
znalostem o přírodě, umění i válčení. Dívky 
měly u Keltů trochu lepší postavení – přinejmen-
ším u některých kmenů si směly vybrat manžela 
samy, což nebylo zvykem téměř nikde.
V semitských kulturách na Předním východě se 
postavení dětí řídilo způsobem života dané rodi-
ny. Ve většině kočovnických kmenových společ-
ností zajišťovaly přežití kmene. Na druhou stranu 
byly naprosto podřízeny rozhodnutím kmeno-
vých starší a svého otce. Na slabé nebo postižené 
jedince se příliš ohledu nebralo, protože osud 
jedince nebyl pro osud kmene důležitý. Odtud se 
také odvíjí praxe mnohoženství. Více „krků“ sice 
znamenalo nutnost zajistit více potravy, ale také 

znamenalo více rukou na práci – ať už na poli 
u horských zemědělců nebo při péči o zvířata  
a zboží u kočovných obchodníků (v případě nou-
ze bylo možné nějaké prodat otrokářům). Na roz-
díl od evropských etnik se nedalo spoléhat na sběr 
plodin nebo lov. Krutost, kterou bychom mohli 
v takovém zacházení vnímat, ale vysvětluje častá 
nouze v prostředí pouští nebo málo zalesněných 
skalnatých hor. V městských oblastech děti rov-
něž pomáhaly rodině přežít a odmalička se sna-
žily vydělat rodině peníze pouliční prací všeho 
druhu od drobného prodeje, provádění cizinců či 
kapsářství a pomáhaly otcům v řemesle.
V židovství se ale objevil první náznak nového 
přístupu. Dítě bylo vnímáno skutečně jako dar 
od Boha. Navíc význam každého Izraelce jako 
pokračovatele smlouvy s Hospodinem dodával 
lidské existenci větší význam než čistě animální 
potřeba zachovat rod. Každý jedinec, byť fyzicky 
či psychicky postižený, má svoji cenu a byl mu 
darován život. Vraždy novorozeňat tak byly zaká-
zány. Židovský chlapec se obřízkou stává součás-
tí celé historie i budoucnosti Židů, nositelem zna-
mení smlouvy. Výchova dětí se proto významně 
orientuje na náboženskou výchovu, a to i u dívek. 
Dívka sice nepotřebuje umět číst hebrejsky či se 
do hloubky zabývat zákonem, to je úkolem mužů, 
ale musí umět obstarat domácnost a rodinu, a pro-
to musí znát všechny předpisy o čistotě člověka 
i domácnosti. Její význam pro zachování čistoty 
rodiny je nezanedbatelný oproti tradičnímu po-
stavení semitských žen, jejichž jediným úkolem 
bylo porodit co nejvíce synů a starat se o man-

V e starých pohanských náboženstvích v Ev-
ropě nebylo postavení dítěte z dnešního 

pohledu příliš dobré. Například v antické Spartě 
bylo uznáno hodným života pouze zdravé a sil-
né dítě. Neduživé či postižené děti byly rovnou 
usmrceny. Jen co dítě dosáhlo sedmi let, odešlo 
od rodiny a účastnilo se přísného výcviku ve stát-
ním ústavu. Dívky musely být zdatné, aby rodily 
zdravé děti, a chlapci museli projít náročným 
vojenským výcvikem. Oproti tomu v Athénách 
byly děti od útlého věku vzdělávány. Týkalo se 
to ale pouze chlapců. Dívky neměly vzdělání té-
měř žádné a jejich jediným úkolem bylo naučit 
se starat o domácnost a rodinu, aby se mohly co 
nejdříve vdát. V obou městských státech šlo ale 
o naplňování jejich ideálů – obstát v boji o pře-
žití či naopak rozvíjet hodnoty krásy.
Římské děti sice nemusely podstupovat tvrdý 
výcvik, jejich postavení v rodině ale bylo možná 
o to horší. Sice nebyly majetkem státu jako ve 
Spartě, ale byly majetkem svého otce a podle 
staré tradice musel otec novorozeně veřejně pro-
hlásit za své. Pokud tak neučinil, dítě bylo zabito 
či odloženo. Jeho matka tím byla vlastně obvi-
něna z cizoložství a mohla být manželem zabi-
ta. Otec rozhodoval o životě a smrti celé rodiny 
stejně jako svých otroků. Děti pak dostávaly jen 
provizorní jména podle pořadí narození. Chla-
pec získal své jméno až tehdy, když něco doká-
zal, a dívka sňatkem získala jméno manželovy 
rodiny. V obou středomořských kulturách ne-

měly dívky žádnou možnost ovlivnit svůj život 
a chlapci pouze tehdy, když odsloužili několik 
let v armádě a získali práci a majetek. Jen teh-
dy se směli oženit, účastnit se veřejného života  
a být skutečnými „lidmi“. Takový postoj byl his-
toricky podmíněný, protože jen muž, který má 

DěTI ve světových náboženstvích
Postavení dětí v moderním světě je určováno vedle mezinárodních úmluv o právech dětí také míst-
ními zvyklostmi, které nejčastěji pocházejí z dějinného kulturního a náboženského kontextu. Možná 
bychom se dnes divili, jak moc se jejich postavení změnilo vlivem šíření jednotlivých náboženství.
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žela. Rovněž vztah mužů a žen je z moderního 
pohledu v židovské náboženské tradici definován 
pozitivněji a ženám přiznává řadu práv.
Tuto tradici výjimečné péče o děti převzaly  
i křesťanství a islám. Křesťanství se brzy po svém 
vzniku rozšířilo do pohanských zemí Evropy,  
a proto do sebe absorbovalo řadu místních 
zvyků. Role dítěte se ale významně proměnila  
a křesťanští misionáři zakazovali zabíjet nemocné  
a chromé děti. Velmi chudým rodinám umožňo-
vali dítě dát na výchovu do klášterů místo pro-
deje do otroctví. Křtem dítě dostávalo své po-
stavení ve společnosti a získalo šanci na spásu. 
Nepokřtěné děti budily ve středověku až strach, 
a proto někteří teologové přišli s ideou „limbu“, 
zvláštního světa pro duše nepokřtěných mrtvých 
dětí. Moderní křesťanský humanismus pak zapo-
čal vývoj velkého pokroku v zajištění práv dětí.
Muslimská rodina rozumí dětem rovněž jako 
daru od Boha a dokonce již samo plození má 
být doprovázeno modlitbou. Hned po narození 
otec dítěti pošeptá „basmalu“, vyznání víry, čímž 
se dítě stává muslimem a získává svoji hodno-
tu. Protože muslimové v mnoha zemích stále 
žijí v tradičních velkorodinách, starají se často  
o všechny děti všechny ženy. Chlapce vychovává 
v náboženských otázkách otec, na dívku se mno-
ho náboženských povinností nevztahuje a o vý-
chovu se stará matka. Cílem islámského práva je 
nahradit velmi kruté zacházení s dětmi a slabými 
v pohanských kmenových společnostech sociál-
ně spravedlivým systémem. Vedle povinné péče 
o chudé, nemocné a ochrnuté právo také stano-
vuje povinnou část dědictví pro pozůstalé a děti, 
zejména synové, dostávají vždy nejvíce. Prodej 
dítěte do otroctví je pro muslima také nepřija-
telné, ale v některých velmi chudých oblastech 
se přesto nepodařilo tuto praxi vymýtit. Stejně 
jako křesťanství se i muslimské zvyklosti často 
podřídily lokálním zvyklostem, a proto v mno-
ha případech tradiční zákony a zvyky mají vyšší 
platnost než náboženské předpisy.
Jak jsme viděli, ve starých kulturách děti často 
měly pouze povinnosti, a žádná práva. Nezna-
mená to ale, že by je jejich rodiče nemilovali, 
jen měly jiné postavení a úkoly. O to více práv 
ale děti získávaly v dospělosti a přechod mezi 
dítětem a dospělým byl mnohem důležitější udá-
lostí než dnes. V tzv. západní kultuře můžeme 
pozorovat směsici mnoha zmíněných vlivů sta-
rých kultur a je rovněž patrné, že vztah k dítěti 
jako daru a autonomní bytosti se do ní dostal 
právě ze židovství přes křesťanskou misii. Je 
vždy důležité znát svoji historii a připomenout 
si všechny podoby lidského života, protože i ty 
kruté měly svůj význam. Často máme tendenci 
odsuzovat jiný způsob života, protože mu nero-
zumíme. Lidská společnost se ale vždy konstitu-
ovala účelně a životní podmínky i duchovní ideá- 
ly se na způsobu života projevovaly a dodnes 
projevují bez ohledu na názor okolních kultur.

ªKateřina Děkanovská 
referentka pro ekumenu a mezináboženský dialog při 
Úřadu Ústřední rady Církve československé husitské

téma

DěTI ve světových náboženstvích

Narodil se 8. dubna 1940 v Praze, vy-
studoval orientalistiku a filozofii na 

Univerzitě Karlově a poté angličtinu na Ko-
lumbijské univerzitě. V roce 1970 získal na 
UK doktorát a v letech 1966–1990 působil 
jako redaktor pro filozofii v nakladatelství 
Academia. Bylo i jeho nespornou zásluhou, 
že si toto nakladatelství i v nejhorších obdo-
bích totalitního tlaku udrželo svou odbornou 
i společenskou úroveň. Navzdory tomu, že 
pracoval jako nakladatelský redaktor, zů-
stával stále na listině zakázaných autorů,  
a přestože napsal řadu knih se židovskou  
a izraelskou tematikou, nesměl od roku 1970 
až do sametové revoluce publikovat. Politic-
ky byl rehabilitován až v roce 1990. Tématu 
židovství věnoval de facto celý svůj život  
a ještě v posledních dnech před svým sko-
nem pracoval na rozsáhlé teoretické studii  
o vztahu T. G. Masaryka k judaismu.
V roce 1989 přijal nabídku ministra zahrani-
čí Jiřího Dienstbiera, aby nastoupil do zahra-
niční služby a obnovil diplomatické vztahy 
mezi Československem a Izraelem, které 
bývalý režim přerušil po šestidenní válce 
v roce 1967. „Dal mi na rozmyšlenou jen 
24 hodin,“ stěžoval si dr. Pojar s úsměvem 
v jednom z našich rozhovorů. Miloš Pojar 
cítil nutnost napravit vzájemné pošramoce-
né vztahy a obnovit tradiční přátelské vazby, 
proto souhlasil a byl tedy jmenován prvním 
československým velvyslancem v Izraeli. 
V této funkci se skvěle osvědčil. Dokázal 
v krátké době zacelit třiadvacetiletou jizvu 
z doby, kdy obě země neměly prakticky žád-
né vzájemné styky. Ve funkci pokračoval  
i po rozpadu federace a byl jmenován prvním 
velvyslancem nového českého státu v Izrae-
li. Po ukončení svého diplomatického poslá-
ní pracoval ještě nějakou dobu ve službách 
ministerstva zahraničních věcí a pak několik 
let vedl Vzdělávací a kulturní centrum Ži-
dovského muzea v Praze.
A vzpomínáme-li Miloše Pojara jako dobré-
ho diplomata, spisovatele a badatele, nelze se 
nezmínit i o tom, jaký to byl otec a dědeček. 
Bude chybět nejen nám, ale především celé 
velké rodině. Ze svého syna Tomáše (1973) 

si nevědomky vychoval svého důstojného 
nástupce. Tomáše si pamatuji v nevlídných 
totalitních časech jako vedoucího družiny 
Bobrů v tehdy poloilegálním turistickém 
oddílu mládeže, který se později přičlenil ke 
hnutí lesní moudrosti (Woodcraft).
Chodili tam všichni mí synové a pamatuji si, 
jak Tomášův otec přišel mezi děti a někte-
ré pozvané rodiče a přednášel o Izraeli. Pro 
mnohé to byly vzácné informace, které se 
nedaly jinak získat. Připravit takovou před-
nášku nebylo v té době pro oba Pojary bez 
rizika. Pečlivý výběr rodičů a jejich dětí do 
oddílu se osvědčil, nikdo akci neudal.
Tomáš, který vystudoval politologii na Uni-
verzitě Karlově, pak spolu s několika dalšími 
přáteli z oddílu začal od roku 1995 působit 
v nevládní humanitární organizaci Člověk 
v tísni, kde působil jako ředitel až do roku 
2005, kdy se stal prvním náměstkem minist-
ra zahraničních věcí. Dne 1. února 2010 byl 
jmenován velvyslancem ČR v Izraeli a mohl 
navázat na vše dobré, co jeho otec v této 
funkci učinil.
Milý Tomáši, přijmi s celou svou rodinou 
naše upřímné projevy soustrasti nad skonem 
Tvého otce, kterého jsme dobře znali a který 
patřil mezi intelektuální i společenskou elitu 
naší komunity.
Kéž je jeho duše přivinuta do svazku živých.

ª Text a foto Milan Kalina

Po nedávném skonu diplomata a spisovatele Jiřího Gruši postih-
la českou diplomacii další, těžko zhojitelná rána. V Ústřední vo-
jenské nemocnici zemřel v pondělí 23. ledna ve věku nedožitých  
72 let spisovatel, diplomat a všestranně vzdělaný intelektuál  
Miloš Pojar (1940).

IN MEMORIAM 

TOMÁŠ POJAR
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Odhaduje se, že v hlavním městě Evropy 
dnes žije na 20 000 Židů. Vedle orto-

doxních synagog zde fungují i dvě synagogy 
reformního směru a také sekulární a levico-
vě-židovské organizace. Hlavní liberální obcí 
je synagoga Beth Hillel na předměstí Forest 
jihozápadně od města. Její předseda, právník 
Philippe Lewkowicz, říká: „Více než polovina 
bruselských Židů není v žádné ze židovských or-
ganizací. Naše synagoga má přibližně 1000 re-
gistrovaných členů. Nejsme součástí konzistoře 
(Consistoire central israélite de Belgique), ale 
plat našeho rabína hradí stát.“ Liberální rabín 
Marc Neiger uvádí, že bohoslužby jsou v Beth 
Hillel o každém šabatu, světí se zde všechny 
svátky a dělají také bar i bat micva. Nábožen-
ské kurzy mají pro děti (Talmud Torah) i pro 
dospělé (Midrash). Pořádají rovněž přednášky, 
setkávání seniorů a dobrovolníci jsou členy che-
vra kadiša. Komunita vydává časopis Le Sho-
far a organizuje dokonce kurzy vaření: „Míra 
dodržování kašrutu mezi našimi členy je dosti 
individuální. V synagoze nemáme dvě oddělené 
kuchyně, ale dohodli jsme se, že na společných 
akcích servírujeme pouze bezmasá jídla,“ říká 
rabín, který pochází z Francie a vystudoval ve 
Velké Británii. „Beth Hillel uznává židovství  
i po otci, pokud dítě navštěvuje židovské vzdě-
lávání. Nikomu se neuzavíráme a nedílnou sou-
částí našeho společenství jsou také konvertité,“ 
dodává Neiger. Do synagogy dochází i mladý 
Boyer Bazelais Bien-Aimée, který je černé pleti 
a narodil se na Haiti. Do Evropy se přistěhoval, 
když mu bylo dvacet let. Proč se rozhodl pro 
konverzi k judaismu? „Židé se tolik nepodíleli 
na otrokářství, naopak zažívali segregaci a utr-
pení podobně jako černoši. Další důležitou věcí 
pro mne je, že judaismus nemá žádné modly, 
řídí se rozumem. Vyhovuje mi i liberální pro-
středí Beth Hillel,“ vyznává se Boyer.

V liberalismu ještě o krok dál jde Židovské 
sekulární komunitní centrum (Centre Commu-
nautaire Laïc Juif) hlásící se k tzv. humanistic-
kému judaismu. Má 25 zaměstnanců a rozsa-
hem svých veřejných aktivit je pravděpodobně 
nejviditelnější židovskou organizací v Bruselu. 
Jeho místopředsedkyně Selma Szwarcman 
říká: „Sekulární judaismus je pátým směrem 

židovství. Tóra nepatří pouze pobožným! Dělá-
me sekulární bar i bat micva, kdy mladý člověk 
přečte příslušnou parašu a analyzuje ji. Sdílíme 
etické hodnoty, které jsou dědictvím židovského 
národa. Umožňujeme nenáboženským Židům, 
aby byli autentičtí, cítili se sami sebou.“ Židov-
ství však CCLJ definuje velmi volně: „Židem 
je každý, kdo se považuje za Žida,“ konstatuje 
předseda Henri Gutman. Nicolas Zomersztajn, 
šéfredaktor komunitního časopisu Pohledy 
(Regards), vycházejícího každých čtrnáct dní 
nákladem 4000 výtisků, dodává: „Jsme sionis-
té, ale naším domovem je Belgie. Podporujeme 

Izrael v hranicích roku 1967 a nesouhlasíme 
s okupací palestinských území.“ Předseda Gut-
man diskusi uzavřel slovy: „V roce 1967 CCLJ 
vyslalo 800 dobrovolníků na pomoc Izraeli, 
ale k současné Netanjahuově koaliční vládě 
jsme kritičtí. Náboženský a nacionální fana-
tismus škodí sionismu.“ V 80. a 90. letech se-
hrálo bruselské Židovské sekulární komunitní 
centrum výraznou roli v mezinárodní politice, 
když iniciovalo jednání západních politiků se 
sovětským vedením, aby Židé mohli opustit 
SSSR. A právě zde se k první tajné schůzce se-
šli Jicchak Rabin a Jásir Arafat. Dnes se CCLJ 
zaměřuje především na kulturní programy, je 
zde jídelna, přednáškový a promítací sál a také 
Dům židovské sekulární mládeže (Maison des 
Jeunes Irène et Charles Knoblauch), jenž je 
zřizovatelem mateřské školky Nitzanim a ško-
ly Shalom Alehem. V kulturní sekci je činný 
rovněž Gyora Gal Glupczynski, který s kolegy 
vytváří výukové animované filmy pro mládež. 
Tyto filmy zábavnou formou seznamují se ži-
dovskou tradicí a učí hebrejštinu. Jednou z prá-
vě dokončovaných animací jsou příběhy Nach-
mana z Braclavi, připravuje se rovněž pražský 
Golem. Gyora se narodil v Izraeli, v 90. letech 
žil v Praze a později ve Vietnamu, kde si na-
šel manželku. Do Prahy a do Mikulova pořádá  

Liberální Židé 
v  B r u s e l u
Alaina Mihalyho z Bruselu jsem poznal v roce 2004 během příprav mezinárodního mládežnického workcampu 

pro opravu židovského hřbitova ve slezském Krnově. Spolu s pracovní brigádou probíhal festival židovské 

kultury v krnovské synagoze. Pod vlivem dobové módy hudebního stylu klezmer jsem se snažil (trochu ahisto-

ricky) najít pro festival název v jazyce jidiš. A Alain jidiš vyučuje. Na podzim loňského roku mne pak pozval na 

bar micva svého syna v synagoze Beth Israel na Stalingradské třídě v Bruselu. A tak jsem jel. Při té příležitosti 

jsem navštívil tamní liberální židovské instituce.

Modlitební sál v liberální synagoze Beth Hillel. Najdete zde také knihovnu, učebny, kanceláře, kuchyň a dvůr se zahradou.

Rabín Marc Neiger s Tórami synagogy Beth Hillel. Druhá 
zleva pochází z moravského Lipníku nad Bečvou a do Bru-
selu ji zapůjčil londýnský Memorial Scrolls Trust (č. 1498). 
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➤ zájezdy se svou cestovní kanceláří Itanu Tours.
Zatímco Židovské sekulární komunitní centrum 
je personálně propojeno s nejsilnější frankofon-
ní politickou stranou v Belgii, jíž je Socialistic-
ká strana, naopak Unii židovských pokrokářů 
Belgie (Union des Progressistes Juifs de Bel-
gique) založili členové belgické komunistické 
strany. V Belgii na rozdíl od většiny evropských 
zemí nedošlo v 50. letech k rozpouštění židov-
ských spolků v rámci komunistických stran. 
Dnešní UPJB je však spíše okrajovým sdruže-
ním, má na 250 členů (v porovnání s českými 
poměry tedy nikoli zanedbatelné číslo). Anga-
žují se např. v pomoci tzv. sans papiers, lidem, 
kteří žijí v Belgii nelegálně bez potřebných do-
kumentů. Předseda Gérard Preszow vysvětluje: 
„Když si uvědomíme, že my sami jsme potomky 
přistěhovalců, je to naše morální povinnost. Ne-
dávno jsme po dobu několika týdnů poskytovali 
přístřeší běžencům z Indie, kteří živořili na ulici 
a hrozilo jim vyhoštění.“ UPJB vydává svůj ča-
sopis s názvem Kritické body (Points critiques), 
jehož šéfredaktorem je Henri Wajnblum. V re-
dakci působí i můj přítel a průvodce židovským 
Bruselem, slavista Alain Mihaly. Alainův otec 
vyrostl na československé Podkarpatské Rusi, 
kde spolu v rodině hovořili maďarsky. Z ma-
ďarsky mluvící komunity pochází také psychiatr 
Jean Trebitsch, který loni navštívil festivalu 
Šamajim v moravské Třebíči, a klezmerový hu-
debník André Reinitz. Název Reinitz Židé pou-
žívali pro Hranice na Moravě, zatímco němec-

ké jméno města 
z n í M ä h r i s c h 
Weißkirchen. Pří-
jmení Trebitsch 
i Reinitz vznikla 
v důsledku tzv. 
familiantského 
zákona, kdy byli 
„přespočetní“ Židé 
z českých zemí 
po roce 1726 nu-
ceni odcházet do 
Uher. Alain jako 
učitel jazyka jidiš 
říká: „Svět jidiš je  
s výjimkou chasidů 
už minulostí. Vinu 
na tom nese pře-
devším holocaust  
a dalšími příčina-
mi jsou asimilace 
a soustředění Židů na Stát Izrael. Nově vytvo-
řená izraelská kultura je z velké části kulturou 
sefardskou.“ Naopak pozitivně Alain vnímá re-
formní judaismus: „Zatímco od druhé poloviny 
19. století byla reforma cestou ke společenské 
integraci a ke ztrátě židovské identity, nyní je 
nejsnazší cestou návratu k židovským kořenům.“ 
Avšak Alainova manželka, zpěvačka a zaměst-
nankyně bruselského Židovského muzea Zahava 
Seewald pochází z ortodoxní rodiny z Antverp.  
A tak se bar micva jejich syna odehrála v or-

todoxní a pravicově-sionistické synagoze. Po-
tvrzuje to fakt, že příslušnost Židů v diaspoře 
k jednotlivým proudům judaismu je rozvolněná 
a lidé mezi nimi přestupují. Třináctiletý Azariah 
Antal Salomon z Tóry přečetl příslušnou parašu, 
samozřejmě hebrejsky, a pak před přeplněnou 
synagogou promlouval francouzsky a v jidiš. 
Z Talmudu citoval větu: „Kdokoli zachrání je-
diný život, jako by zachránil celý svět.“ Tatínek 
dodal, že stejná sova obsahuje i Korán.

ª Text a foto: Pavel Kuča

Selma Szwarcman a Henri Gutman před Espace Yitzhak Rabin, což je jedna z budov Židovského 
sekulárního komunitního centra (CCLJ) na adrese 52, rue de l’Hôtel des Monnaies. Aktivity orga-
nizace můžete sledovat na facebooku ve skupině CCLJ.

reportáž

Probíhá v Galerii Robert Gutmanna do 17. června 2010
Georges Kars (1880 Kralupy – 1945 Ženeva) byl jedním z významných příslušníků první generace 
moderní malby v Čechách. Na rozdíl od svých vrstevníků nestudoval na pražské akademii, ale po maturitě 
odešel do Mnichova, kde studoval do roku 1905. Následující rok 1906 strávil převážně v Praze. V letech 1906 
a 1907 vytvořil první obrazy malované v plenéru, v ulicích a parcích Mnichova, Hamburku a možná i Berlína. 
Navazuje v nich velmi úzce na malířskou virtuositu a kolorit Maxe Liebermanna a dosahuje hned vynikajících 
výsledků. Při cestě do Německa, Francie, Španělska a Portugalska v roce 1907 vznikla zejména v Hamburku 
celá řada podobných obrazů s městskými scenériemi a parky, které vynikají bezprostředním malířským 
přednesem, pastózním užitím malířské hmoty a výrazným koloritem v jasně zelených a stříbřitě šedivých tónech, 
charakteristických pro severní světlo. Mnohé z těchto obrazů vystavil na jarní výstavě Spolku německých umělců 
v Čechách v pražském Rudolfinu v roce 1907. Karsovo okouzlení malbou v plenéru, jasným světlem a barvami, 
atmosférou parků a promenád pokračovalo jistou dobu i po jeho odchodu do Paříže v roce 1908, kde jej posléze 
vystřídalo úsilí o pevnější stavbu obrazu pod vlivem Paula Cézanna, fauvistů a rodící se kubistické estetiky.

Aktuální výstava v Galerii Roberta Gutmann představuje právě ranou tvorbu z doby před Karsovým odchodem do Paříže. 

NOVÝ PROJEKT RAFAEL INSTITUTU: Generace ”Poté”
…Předkové, Kořeny, Identita, Tradice, Spiritualita, Náboženství, Holocaust, Pocit domova, Emigrace, Izrael, 
Já a moje rodina, Já a moje okolí, Rodinné příběhy a mýty, které ovlivňují můj život a mé sny…

Milí přátelé,
rády bychom vás přizvaly k cyklu pravidelných setkání, při kterých můžeme společně sdílet výše uvedená témata v zážitkové skupině „GENERACE POTÉ“. 
Skupina je určena všem generacím se židovskými kořeny, narozeným převážně po období holocaustu až do současnosti, ale i dříve narozeným. Sjednocují-
cím tématem je pochopení příběhu života vlastních předků v kontextu svého života, spojené s hledáním smyslu a obsahu své židovské existence. 

Počet členů ve skupině: 8 až cca 20
Délka jednoho skupinového setkání: 2x 1,5 hodiny jednou za 6 týdnů
Skupinovým setkáním vás budou provázet klinická psycholožka a psychoterapeutka Michaela Hapalová, 
psycholožka a psychoterapeutka Gabriela Dymešová.
Svůj zájem a případné dotazy na e-mailové adrese: gabriela.dymesova@centrum.cz, micha.hapalova@gmail.com
Finanční příspěvek : 150 Kč za jedno setkání

  VÝSTAVA: GEORGES KARS – raná tvorba
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radila s kamarádkami, z nichž jedna byla tro-
chu zámožnější, a ta jí vysvětlila, že to vůbec 
nemusí být tak drahé, jak si lidé myslí.
 „Jak tam jezdí jenom bohatí,“ vykládala, 
„tak si člověk říká, že to musí stát majlant. Ale 
proč? Co je to vlastně dača? Přece vesnice!“
 Když se tedy maminka dozvěděla, jak 
se věci doopravdy mají, pevně se zařekla, že 
Zerach musí na daču. Vzato kol kolem tam 
bude dražší hlavně ubytování, ale to je asi tak 
všechno. Třeba mléko tam bude jistě levnější.
 Zerach se zprvu samozřejmě bránil: Ale 
kuš! On a na dače?! Co by tomu řekli „sou-
druzi“! A vůbec, stejně na něco takového 

nemá čas, musí se ještě dnes sejít s kumpá-
ny, potřebuje zařídit to a ono... Ale nijak to 
nepomohlo. Maminka byla tak neoblomná  
a Zeracha tak dlouho umlouvala, až i on sám 
nabyl přesvědčení, že mu již mnoho života 
nezbývá a že zachránit ho může jedině dača.
 A tak tedy odjel.

***

Dača ležela asi míli od města, nedaleko 
železniční zastávky. Zerach na ni dorazil  
v doprovodu staré zdravotní sestry, která 
mu ukázala, kde bude ubytován – v malé  

Na ulici, a mezi svými kumpány přede-
vším, byl Zerach, dělník sotva osm-

náctiletý, pořádný rváč. Příslušník židovské 
domobrany. Zato doma u tatínka a maminky, 
zvláště pak u maminky, to byl chudáček se 
„slabým srdíčkem“, suchým kašlem a mnoha 
dalšími podobnými „přednostmi“. Rozumí se 
samo sebou, že mu nečinilo zrovna potěšení, 
když musel každou chvíli poslouchat, jak 
si maminka stěžuje na to jeho „zdravíčko“,  
a v jednom kuse se jí posmíval, že o něj má 
péči, jako by byl nějaké buržoazní děcko.
 „Na takovéhle nesmysly nemám čas!“ 
odsekával jí pokaždé, když ho kárala, že 
málo jí, málo spí a hrozně kašle.
 A maminka ho nechávala s povzdechem 
jít, kroutila hlavou a říkala: „Oj, synku, syn-
ku, kdyby ty sis jednou dal říct. Tak tedy běž, 
snad ti to nebude ku škodě...“
 Jenže nakonec bylo. Poslední dobou si  
i Zerach sám začal stěžovat, že ho trochu 
pobolívá na prsou. Ne že by šlo o něco straš-
ného. Obvykle to zmínil jen tak, v žertu,  
a zapíral, že by ta bolest byla byť jen trochu 
vážnější, ale maminka hned věděla, kolik 
uhodilo. Synek je nemocný! Popadla ho tedy 
a téměř násilím dovlekla k doktorovi.
 Doktor Zeracha prohlédl a řekl, že žádný 
lék nepotřebuje, prý to chce jenom čerstvý 
vzduch a pít hodně mléka. A na nějaký ten 
pátek přestat pracovat.
 Nepracovat, to je těžké přikázání, ale na-
jde se z něj úleva: otec, také dělník, Zeracho-
vi vypomůže. Časy jsou sice těžké, ale copak 
to je nějaká výmluva? Jde o dítě! Jenže co si 
počít s tím čistým vzduchem? Kde ho vzít, 
když ten v jejich ulici za nic nestojí – nikde 
ani strom, ani kus trávníku nebo květinka?
 Někteří navrhovali, že by měl Zerach 
chodit do městských zahrad. Nápad to nebyl 
z nejhorších, jenže ony zahrady se nacházely 
notný kus cesty a kdyby se měl třikrát nebo 
čtyřikrát denně plahočit domů – jíst a spát se  
v takovém parku přeci nedá –, víc zdraví by 
mu upláchlo, než přibylo. A beztak se říkalo, 
že ani vzduch v tomhle „parku“, ležícím konec 
konců také ve městě, není z nejprůzračnějších. 
Prachu je v něm víc než dost. Copak dnes ještě 
někdo chodí na vycházky do zahrad?
 Až jednou maminka napůl v žertu a na-
půl vážně řekla, že by si měl Zerach vyjet 
na daču. Když to vyslovila, všichni doma 
se nejprve vyděsili... Dača, to je přeci jen 
trochu velké sousto, a kdo ví, jestli by si to 
vůbec mohli dovolit. Pak se ale maminka po- ➤

Avrom Reyzen: 

Proletář na čerstvém vzduchu

„Zerach ten nový obrázek pozoroval a nějak mu to pořád nešlo do hlavy.“



Adar 5772 15

povídka

➤

Daleko aktuálnější (nejen pro dnešek) jsou 
samotné klíče ke kabale, které navzdory své 
naprosté jednoduchosti jsou už tolik tisíc let 
dostupné jen málokomu. A přitom jedině ten, 
kdo je ovládá, může teprve svobodně volit 
mezi tím, zda „jenom“ Golema, anebo do-
konalou lidskost. Bez žabomyších pletich, 
nevražení jedné skupinky na druhou, bez 
amorality nebo pokrytecké pseudomorálky. 
Utvářet vesmír skutečnou biblickou „mocí  
a silou“ skrze svaté Jméno, ačkoli je sám jenom 
křehký, možná hrbatý a se spoustou chyb.
Neexistují „pouhé“ čtyři tzv. sefirotické svě-
ty (tzv. Acilut – Berija – Jecira a Asija), které 
každý, kdo si se židovskou mystikou pohrá-
vá, důvěrně zná, a těm, kdo se tomu proza-
tím vyhnuli, to v tomto sloupku vysvětlit 
nestihneme. Světů jsou myriády. To ostatně 
bible přiznává hned na několika místech. Ty 
„čtyři světy“ jsou vlastně jen obrazy. Sym-
boly. Ovšem samotná čtyřka není tak samo-
účelná. Jednak i vznešené Jméno (JHWH) je 
tvořeno čtyřmi znaky, ale především: čtyřmi 
„znaky“, čtyřmi úrovněmi je tvořeno Boží 
jméno v člověku, ve vesmíru a ve veškerém 
stvoření.

Tyto čtyři „úrovně“ sobectví (podle verše 
Miluj bližního svého jako sebe sama – Lv 
19:18) jsou skutečnými klíči ke kabale. Ži-
dovské mystice vyučující o cestě naplnění  
a přirozenosti člověka – toho voskového 
otisku Vznešeného razítka.
První: Sobecké přijímání pro sebe sa-
motného – sledujeme ho a plně podporujeme 
u dítek do tří let. Dostávají všechno – od ma-
teřského mléka a lásky, po hračky, vzdělává-
ní, první slova a hluboký výraz rodičovského 
obdivu k nově vzniklému vesmíru. A pomalu 
se zmocňují tohoto světa.
Druhá: Sobecké dávání. Často prakti-
kováno v náboženských komunitách, verbál-
ně také všemi, kdo bojují za „čistotu víry“  
a projevují zdravý strach o poměry ve spo-
lečnosti. Také u politiků, ale i u dítek z první 
úrovně, které najednou jsou schopny říci: 
„Maminečko, ty jsi tak hodná …“ – ovšem 
s pohnutkou: „Potřebuju další prachy…“
Třetí: Dávání nesobecké – praktikují 
matky Terezy a mnozí cadikové ze Singe-
rových i před-singerovských legend. Někde 
tady (samozřejmě s neodmyslitelným „spa-
sením“, resp. neodmyslitelnou povinností 

nechat se spásat) končí veškerý křesťanský 
ideál. A nejen ten, dokonce i nikdy neusku-
tečnitelný (ale o to vehementněji deklarova-
ný) ideál politicky korektní demokracie.
Čtvrtá úroveň: Sobecké přijímání 
 ovšem z naprosto nesobeckých pohnutek.  
S vědomím, že tím, že naplno přijímám, vlast-
ně dávám a odevzdávám svému Stvořiteli.  
Že mu tím, že si beru, vlastně dávám a vzdávám 
čest, že mu dělám radost jako Hospodyňce, jejíž 
bábovku zhltnou hodovníci na rautu jako první, 
protože je bezkonkurenčně nejlepší.
Zároveň ale také pochopení a uvědomění si, 
že tím, že mu odevzdám svůj čas, svoje návy-
ky (z první až třetí kategorie) a svoje sobectví, 
tím, že dostávám dary daleko větší a chutnější 
než ta „bábovka“. Přijímám, protože miluji.
Koho? Sebe, jako nástroj (merkavu) k tomu, 
aby byl šťastný Ten, který podle někoho do-
konce neexistuje.
Je to vlastně docela jednoduché, akorát ne-
smírně těžké. A proto je tu kabala. Tichý hlas 
ducha nad „fyzickými“ řádky beztak už na-
výsost produchovnělého textu Tóry. Vítejte 
na jejím prahu.

ªAchab Haidler

místnůstce u jednoho z místních sedláků. Za 
pět rublů na měsíc. Z počátku Zerach zapo-
mněl, kdo vlastně je a kým že byl až doteď,  
a jen stále dokolečka mumlal: „Jé, to je dob-
ré! Ó, to je pěkné!“
 Když mu sestřička ukázala, kde bude 
jíst a pít, odjela zase pryč. A Zerach zůstal 
sám...
 Zrána se probudil časně, vypil svou dáv-
ku mléka a vyrazil do lesa. Nikdo z obyvatel 
dači tam ještě nebyl. Ptáčkové zpívali jako o 
život, jako by chtěli využít toho, že všichni 
rekreanti jsou zatím v postelích. Zerach zve-
dl hlavu ke korunám stromů a zkoumal, od-
kud ta hudba vychází. Poprvé v životě slyšel 
ptačí zpěv.
 „Ti ale krásně zpívají,“ musel chtě ne-
chtě přiznat a ze samé radosti si sám začal 
prozpěvovat „Přísahu“...
 „Ale proletariát přeci žije ve městě!“ 
proletělo mu náhle hlavou a jak les, tak ptáč-
kové rázem pozbyli svého kouzla.
 V jedenáct už bylo mezi stromy plno 
lidí. Během hodinky se les naplnil sítěmi, 
ve kterých se pohupovaly tlusté, vypasené 
ženštiny. Zerach ten nový obrázek pozoroval  

a nějak mu to pořád nešlo do hlavy. Bur-
žoazii znal doteď jenom z brožurek; nikdy 
v životě ji doopravdy neviděl. Nakonec se 
ale rozhodl, že tohle přeci jen musí být ona. 
Opravdová buržoazie. Ta, proti které se svý-
mi soudruhy bojuje... Teď se jí ocitl tváří  
v tvář... Teď ji vidí ve lněných trenkách, na-
krmenou a se spokojenými obličejíčky.
 Jak se sem vůbec dostal? Sám za sebe 
se zastyděl a tak se raději vydal pryč z lesa.
Cesta ho zavedla k letním chatkám, před 
kterými postávali tiší chlapci a dívky s roze-
smátými tvářemi a hráli kroket. Vedle jedné 
z chatek se Zerach, aniž by sám věděl proč, 
zastavil. V tom zachytil pohled hráčky kro-
ketu. Tváří se jí mihlo překvapení a snad  
i trocha strachu. Zerach ten pohled nedoká-
zal snést a tak se raději vydal dál, ale potká-
val pořád už jen ty samé lidi.
 „Tak takhle je to tedy... to jsou oni!“ po-
myslel si.
 Začalo se mu stýskat po městě, po „sou-
druzích“, po těžké práci. Nenávist k těm, 
které poprvé v životě osobně potkal, a soucit 
s těmi, které opustil, se v něm mísily, až ho 
z toho bolelo u srdce.

 Ze všeho nejvíc ho ale rozčilovalo, jak 
je možné, že oni se vůbec nestydí. Že nema-
jí ani trošku strach. Mizerové! On, Zerach, 
je nemocný, udřený proletář, který přijel pít 
mléko a nalapat trochu vzduchu, aby měl 
opět sílu k práci. Ale vy! Vy zdraví... To vás 
hanba nefackuje, takhle žít...?
 Byl by tak rád někomu vypověděl, co má 
na srdci, ale nebylo komu – jediný proletář 
na celé dače...
 A na duši mu začalo být těžko.

ª Z jidiš přeložil Petr Jan Vinš
Ilustrace Lucie Lomová

Avrom Reyzen (též Abraham Reisen, jidiš 
) byl jidiš spisovatel, básník 

a novinář. Narodil se roku 1876 v Kojdanově 
na území dnešního Běloruska. Většinu svých 
děl tvořil a publikoval ve Varšavě a od roku 
1911 pak v New Yorku. Proslul zejména 
krátkými, často ironickými povídkami a bás-
němi, které se mnohdy dočkaly zhudebnění. 
Své životní vzpomínky zachytil v třídílných 
memoárech Epizodn fun mayn lebn. Abra-
ham Reyzen zemřel roku 1953.

GOLEM je trapně málo (Klíče ke kabale)
Neotvírali bychom toto téma, kdyby nebylo už celá tisíciletí tak aktuální. A teď nemám na 
mysli aktuálnost kabaly ani té tzv. „kabaly“. Všech pohádek a představ o tom, jak kabalisté 
vidí Stvořiteli až kamsi pod sukně, dokážou kromě krav-maga ovládat kdejakého Bildeberga  
a světový kapitál a přinejmenším cestují na „merkavě“ do světa vizí časem sem a tam. To 
všechno jsou jen kulisy rudolfínské Prahy a snad dědictví evropského romantismu, který si do 
svých masopustních představ přikomponoval vedle „žida směsného“ také „žida mystického“.
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KULTURNÍ PROGRAM - BŘEZEN 2012
Židovské muzeum v Praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu

BRNO: tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel. 544 509 651, tel. i fax: 544 509 652

PRAHA: Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro, www.jewishmuseum.cz/vkc

čtvrtek 1. 3. v 18 h
Židovská menšina v Československu v le-
tech 1956–1968 od destalinizace k Pražské-
mu jaru. Představení sborníku, který vznikl 
na základě vybraných textů stejnojmenného 
přednáškového cyklu, konaného v ŽMP v roce 
2010. Editory tohoto sborníku jsou nedávno ze-
snulý Miloš Pojar a Blanka Soukupová, která 
bude přítomna a sborník uvede. Kniha bude na 
místě k prodeji. 

pondělí 5. 3. v 18 h
Připravte se na Purim s Mišpachou. Svátek 
Purim se blíží a je nejvyšší čas se naladit na 
radost a veselí, k němuž neodmyslitelně patří  
i zpěv tradičních purimových písní. 

Vstupné 60 Kč

úterý 6. 3. v 18 h
Ješajahu Leibowitz – Úvahy nad Tórou. 
Představení knihy Úvahy nad Tórou (P3K, 
2011), jejímž autorem je známý izraelský  
náboženský a politický myslitel Ješajahu 
Leibowitz (1903–1994). V přednášce dopl-
něné audiovizuálním materiálem představí 
Leibowitzovu osobnost Pavel Sládek z FF 
UK. Ukázky z knihy přečte její překladatel, 
ředitel ŽMP Leo Pavlát. Kniha bude na místě  
k prodeji. 

Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
11. 3. v 14 h 
Lvíček Arje slaví Purim 
Víte, čím se proslavila královna Ester, kdo byli 
Mordechaj a Haman, nebo co stálo v knihách, 
v nichž si za nocí četl král Achašveroš? Pojďte 
se s námi přenést do staré Persie a ochutnejte 
tradiční purimové pečivo „Hamanovy uši“. 
Prohlídka: Klausová synagoga.

Jednotné vstupné 50 Kč

pondělí 12. 3. v 18 h
Já a válka. Vernisáž výstavy žákovských prací 
z XIII. ročníku výtvarné soutěže Památníku Te-
rezín. Vernisáž doprovodí skladbami ze svého 
repertoáru trio Altera Pars. 

Vstup volný

pondělí 19. 3. v 18 h
Královské děti. Dramatizované uvedení stej-
nojmenné knihy Reinharda Kaisera v podá-
ní její překladatelky paní Eriky Bezdíčkové  
a studentů brněnské konzervatoře. Příběh ži-
dovského mladíka Rudolfa Kaufmana a švéd-
ské dívky Ingeborg Magnussonové, kteří se 
poprvé setkali v roce 1935, strávili spolu ně-
kolik týdnů, a potom jejich láska pokračova-
la už jen v dopisech… Kniha bude na místě  
k prodeji. 

středa 21. 3. v 18 h
Případ Abeles. Přednáška v Německu žijící praž-
ské rodačky Marie Vachenauerové, autorky kni-
hy Pád Šimona Abelese, která se mnoho let syste-
maticky zabývá osudem těch, jejichž život se od 
základů změnil, když v Praze v roce 1694 záhadně 
zemřel devatenáctiletý chlapec Šimon Abeles. 

středa 28. 3. v 18 h
Egypt – po stopách faraónů. Cestovatelská 
přednáška Jana Neubauera. Přednáška se koná 
ve spolupráci s cestovní agenturou Adventura.

Vstupné 50 Kč

čtvrtek 29. 3. v 18 h
Judaismus očima židovských velikánů: Mai-
monides, cyklus přednášek. V této přednášce 
představí absolvent doktorského studia judaisti-
ky na HTF UK Jiří Blažek židovského velikána 
par excellence, rabína Mošeho ben Maimona 
(1135–1204), osobnost, která jednou pro vždy 
změnila tvář judaismu. K přednášce budou na 
místě k dispozici studijní materiály. Tento cyk-
lus vznikl s laskavou podporou NFOH.

Výstava v prostorách VKC: Já a válka. Vý-
stava je přístupná od 13. 3. v po–čt 10–15 h,  
pá 10–12 h, během večerních programů a po 
domluvě.

čtvrtek 1. 3. v 18 h
Když jsem já šel tou Židovskou branou… 
Brno bylo vždy považováno za multikulturní 
město, kde společně žili Němci, Židé i Češi či 
Moravané. O brněnské historii a osobnostech, 
které ji tvořily, bude vyprávět Zuzana	Prudi-
lová. 

úterý 6. 3. v 18 h
Od bojkotu k násilí? Protižidovské výtrž-
nosti na Moravě v roce 1899. V přednášce 
bude Dr.	 Michal	 Frankl, vedoucí oddělení 
pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze, 
analyzovat nejen průběh násilností, ale též 
jejich návaznost na dobovou antisemitskou 
propagandu, na obvinění z rituální vraždy 
v Polné a na protižidovské kampaně a bojkot 
na Moravě. 

neděle 18. 3. v 14.30 h
Mojžíšova cesta – z Egypta do země zaslí-
bené. Zveme všechny velké i malé cestovatele, 

aby se k nám připojili na nedělní dílnu vonící 
dálkou, mořem a také barvou a lepidlem. Dílna 
pro rodiče s dětmi od 5 let. 

čtvrtek 22. 3. v 18 h
Víra očima člověka – od holocaustu po sou-
časnost. Moderovaná diskuze navazuje na loň-
skou besedu nazvanou Návraty. Tentokrát se o 
své vzpomínky a zkušenosti s vírou nejenom 
z místa „Bohem opuštěného“ podělí předseda 
Židovské obce v Brně ing.	Pavel	Fried (1930). 
Besedu moderuje Michal Doležel. 

úterý 27. 3. v 16.30 h
Čtení sluší každému – herci brněnských diva-
del čtou ze svých oblíbených knih židovských 
autorů. Pořad se koná ve spolupráci s Židov-
skou obcí Brno. 

čtvrtek 29. 3. v 18 hod.
Svátek světel, svátek zasvěcení. Čemu jiné-
mu už věnovat téma přednášky v období mezi 

Purimem a Pesachem než svátku – Chanuka! 
Nebojte, nespletli jsme si kalendář. Zasvěcení 
chrámu v době Makabejského povstání bylo 
inspirováno mimo jiné zasvěcením prvního 
svatostánku Izraele ještě v době putování po 
poušti, které si připomínáme právě v tomto ob-
dobí. Náhradní termín přednášky brněnského 
rabína Šlomo	Kučery v rámci cyklu (Ne)tušené 
souvislosti. 

Živé vzpomínky. Děti v době holocaustu. 
Výstava vítězných plakátů mezinárodní soutě-
že s tematikou připomínky holocaustu očima 
současných studentů grafického designu z Čes-
ké republiky, Izraele a Francie. Výstava je pří-
stupná ve dnech programových akcí, nebo po 
předchozí telefonické domluvě kdykoliv. 

Vstup volný.

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotli-
vé programy 30 Kč. 
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„Toto je reálná situace…“ začíná redaktorka 
západní televizní stanice svoji reportáž z pales-
tinských území. Stojí v ruinách domu a za ní 
se pohybuje maskovaný muž. „Stop…“ ozve 
se zpoza kamery. A scéna začíná nanovo. Jed-
ná se o ukázku z videa Střelec (Shooter), které 
můžete vidět, když navštívíte výstavu Middle 
East Europe v Centru výtvarného umění DOX 
v Praze-Holešovicích. Palestinský filmový tvůr-
ce Ihab Jadallah, žijící v Ramallahu, k tomu říká:  
„V Palestině máme kontroverzní fenomén: všude 
je příliš mnoho kamer. A film není odrazem reali-
ty. Snižuje se tak naše schopnost rozlišovat mezi 
skutečností a mediální manipulací.“ Iniciátorka 
a kurátorka výstavy Tamara Moyzes, která je  

občankou Izraele a Slovenska žijící v Praze, rea-
guje slovy: „Jsem ráda, že nám palestinští uměl-
ci v době kulturního bojkotu Izraele projevili dů-
věru a vystavují společně s námi.“ Tato výstava 
politicky angažovaného umění představuje díla 
45 autorů z 11 zemí. V Česku se jedná o dosud 
největší kulturní počin zamýšlející se nad situací 
v Izraeli a na Blízkém východě, ale také nad his-
torickými, etnickými a náboženskými výzvami, 
které řeší současná Evropa.
Izraelský umělec Noam Braslavsky umístil na 
stěnu prázdné místnosti svazek klíčů, nejznáměj-
ší symbol palestinských uprchlíků, a napsal pod 
něj „Klíče od domů sudetských Němců“. Jeho 
krajanka Yael Bartana zase vytvořila fiktivní 
film o návratu tří milionů Židů do Polska. Čech 
Milan Kozelka pak k fotografii plynové komory 
photoshopem přidal nápis „Zde nezemřel žádný 
izraelský občan“. Tamara Moyzes dílo vysvět-
luje: „V Evropě se při pietních akcích za oběti 
holocaustu často používají izraelské vlajky. To 
přiláká propalestinské demonstranty a média 
pak informují o střetu. Chceme ukázat zneužívá-

ní blízkovýchodního konfliktu různými skupinami 
včetně neonacistů, což my Židé tímto bohužel 
podporujeme, když mícháme izraelský nacio-
nalismus do tématu holocaustu.“ Další Izraelec 
Avi Mograbi představuje scénickou rekonstrukci 
výpovědí vdovy po lékaři Baruchu Goldsteinovi, 
který roku 1994 v Hebronu zastřelil 29 pokojně 
se modlících muslimů. Naopak úsměvné jsou 
záběry z rozhovorů izraelských filmařů s obyva-
teli izraelského arabského města Tayibe. Itamar 
Rose a Yossi Atia se v něm ptají lidí v kavárnách, 
jestli by souhlasili se společným izraelsko-pales-
tinským státem, jakou by měl mít vlajku, jakou 
by kdo chtěl šarži ve společné armádě a kdo by 
měl být vnějším a kdo vnitřním nepřítelem nové-
ho státu. Tamara a její manžel Shlomi Yaffe vy-
tvořili fiktivní červený cestovní pas Státu Izrael 
jako člena Evropské unie (recesisticky je v něm 
napsáno „Platný do všech zemí světa s výjimkou 
Německa“) a společně se pak ptali lidí v ulicích 
Jeruzaléma, jestli by o takový pas stáli.
Mezi velkým množstvím nejrůznějších exponátů 
zaujme práce německého umělce Volkera Märze. 
Ten z modelovaných figurek v různých situacích 
vytvořil fiktivní život Franze Kafky v letech 
1924–2009, podle nějž světoznámý pražský spi-
sovatel nezemřel na tuberkulózu, nýbrž udělal 
alija do Erec Jisra‘el. Švýcar Christoph Draeger 
se zase pokusil o rekonstrukci pokoje izraelských 
sportovců na olympijských hrách v Mnichově 
roku 1972 po útoku palestinského komanda. 
Autor si dal záležet na všech detailech včetně 
dobových tiskovin s titulkem „Olympijský sen“. 
Nenávisti a propagandě se věnuje také Polka  
Joanna Rajkowska. Zavěsila vedle sebe antisemit-
ské karikatury z tiskovin třicátých a čtyřicátých 
let a dnešní islamofobní kresby. Je až zarážející, 
v kolika případech jsou identické. Bosňák Damir 
Nikšić prezentuje svůj videoklip „Kdybych nebyl 
muslim“, ve kterém použil známou melodii z mu-
zikálu Šumař na střeše, kde mlékař Tovje naříká 
nad těžkým údělem v carském Rusku.
Součástí výstavy jsou doprovodné akce každé 
pondělí v 18 h. Probíhají pod názvem Příliš blíz-
ký východ a vstup na ně je zdarma. V únoru se 
promítala např. série krátkých filmů, které pod 
názvem Jerusalem Moments produkuje izraelská 
organizace Ir Amim. Kameramanka a dokumen-
taristka Nataša Dudinski z Jeruzaléma ji uvedla 
slovy: „Tieto filmy palestínskych a izraelských 
režisériek a režisérov mapujú život v dnešnom 
Jeruzaleme. Nie sú to žiadne ódy na nebeský Je-
ruzalem či romantizujúce pohľady pútnikov na 
sväte mesto, ale kritické sondy do útrob mesta 
a do duší jej obyvateľov, odhaľujúce mesto plne 
politického napätia i náboženského fanatizmu, 
betónových i psychologickych bariér, ale i mla-

distvých snov a túžob po normálnom živote.“ 
Během březnových pondělků se uskuteční také 
dvě akce pořádané mezinárodní organizací The 
Jewish Salons (www.jewishsalons.net), jež si 
klade za cíl pořádat židovské alternativní kultur-
ní akce především pro židovskou mládež. „Salon 
Prague“ bude 12. března prezentovat dokument 
Blues By The Beach, který natočil izraelsko-
americký režisér Joshua Faudem v Tel Avivu 
v době 2. intifády. Původním záměrem filmařů 
bylo přinést obraz nerušeného a bezstarostného 
života na izraelských plážích, když přímo vedle 
štábu explodovala nálož a jeden člen týmu byl 
vážně zraněn. Joshua Faudem, který studoval na 
pražské FAMU, osobně přijede, aby o svém do-
kumentu mluvil s pražským publikem. O týden 
později, 19. března, pak proběhne performance 

argentinsko-izraelské skupiny Sala-Manca v ji-
diš, hebrejštině a angličtině. Jedná se o adaptaci 
staré jidiš knihy Mizrech un majrev (East and 
West) a převedení jejího příběhu do dnešního 
Izraele. V neděli 15. dubna proběhne konference  
o blízkovýchodním konfliktu za účasti odborní-
ků i představitelů některých zúčastněných stran. 
Výstava bude zakončena 20. dubna.

ª Text a foto: Pavel Kuča

Middle East Europe
Výstava v pražském DOXu ukazuje metody médií při „vytváření reality“

Joanna Rajkowska (PL) na samém začátku výstavy zavě-
sila protižidovské karikatury z 30. a 40. let společně s is-
lamofobními kresbami ze současnosti

Někteří umělci se osobně zúčastnili vernisáže ve středu 
25. ledna. Zleva doprava: Noam Braslavsky (IL), Noam 
Darom (IL + Praha), Volker März (DE) a Shlomi Yaffe 
(IL + Praha)

Klíče na stěně v prázdné místnosti. Nejznámější symbol 
palestinských uprchlíků dostává nápisem „Klíče od domů 
sudetských Němců“ jiný emoční náboj.
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Kapitola třetí
(1) Jisroel je korunován třemi korunami. Koru-
nou tóry (keter tora), korunou kněžství (keter 
kehuna) a korunou vladařství (keter malchut). 
Koruny kněžství dosáhl Aharon, neboť je psáno: 
„a bude mít smlouvu věčného kněžství…“ (Nu 
25:13). Koruny vladařství David, podle verše: 
„símě jeho na věky a trůn jeho jako slunce přede 
mnou…“ (Ž 89:37). Koruna tóry je pak trvale 
k dispozici a připravena všem, neboť je psáno: 
„Mojžíš nám vydal tóru, dědictví shromáždění 
Jaakovova.“ (Dt 33:4). Kdokoli má zájem, může 
přijít a ujmout se jí.
(2) Máš-li pocit, že zbývající dvě jsou důstojněj-
ší, srovnej verš: „Skrze mne králové panují … 
skrze mne knížata i všichni soudcové zemští.“ (Př 
8:15-16). Z toho plyne, že Koruna tóry je důle-
žitější než Koruna kněžství anebo vladařství. (b) 
Naši Moudří učí: „Studovaný mamzer má před-
nost před nevzdělaným veleknězem (kohen ga-
dol), neboť stojí psáno: „Dražší je mi než drahé 
kamení (peninim) a všecky nejžádostivější věci se 
jí nevyrovnají.“ (Př 3:15) – tedy vzácnější i nad 
velekněze, který vstupuje do Svatyně svatých.
(3) (c) Jen těžko některá z micvot převáží svým 
významem pokyn studovat. Naopak tato micva 
je svým významem nadřazená všem ostatním, 
protože právě studium (jejich podstaty) pak vede 
k jejich naplnění skutkem. Proto učíme, že stu-
dium má vždy přednost před činem. (d) Ocitne-
li se někdo v situaci, že stojí před volbou, zda 
vykonat micvu, nebo studovat, je-li k dispozici 
někdo další, kdo může micvu vykonat, studium 
nepřerušujeme. Ne-li, pak je třeba vykonat ji  
a vrátit se ke studiu.
(4) (e) Prvním ukazatelem při soudu člověka 
je jeho poznání tóry. Teprve potom také jeho 
skutky. Proto nás naši Moudří učí, že člověk 
má neustále studovat. I kdyby to nebylo pro ni 
samotnou. Protože kdo se jejím studiem zabývá  
z jakéhokoli důvodu, dospěje časem k tomu, že ji 
bude studovat pro ni samotnou.
(5) (f) Rozhodne-li se někdo studovat a dosáh-
nout Koruny tóry co nejlépe, neměl by pomýšlet 
na jiné skutečnosti, například že tím získá bohat-
ství anebo slávu. Cesta tóry je jiná: „Jez svůj kra-
jíc se solí, pij vodu z okovu, spávej na podlaze, 
veď život v odříkání a věnuj se tóře.“ Této čin-
nosti není nikdy dost a ty, synu člověka, nemáš 
právo ji odbývat. Nakolik znásobíš studium, tak 
velká bude tvá odměna. Odměna naprosto odpo-
vídá vynaloženému úsilí.
(6) (g) Řekneš-li si, pustím se do studia, hned jak 
dám dohromady dostatek peněz, hned jakmile se 
zajistím a budu se moci vyvázat ze svých povin-
ností, Koruny tóry nikdy nedosáhneš. Studuj trva-

le a svoji běžnou činnost vykonávej příležitostně. 
A nikdy neříkej, pustím se do studia, až budu mít 
čas. Může se stát, že ho nebudeš mít nikdy.
(7) (h) Tóra učí: „Není na nebi… ani za mo-
řem…“ (Dt 30:12-13). Verš chce mimo jiné říci: 
„Není u těch, jejichž duch poletuje kdovíkde, 
ani u těch, kteří se plaví přes moře.“ Na základě 
toho učí naši Moudří, že málokdo, kdo se příliš 
intenzivně věnuje obchodu, zmoudří, a proto na-
řídili: Raději částečně omez své zaměstnání ve 
prospěch studia.
(8) (j) Slova Nauky jsou přirovnávána k vo-
dě. Neboť je psáno: „Ej, všickni žízniví, pojďte 
k vodám…“ (Iz 58:1) To nás učí, že podobně 
jako se voda nehromadí na vyvýšených místech 
(dosl. obydlených vyvýšeninách – madoran), ale 
v hlubokých cisternách (ešboran), stejně tak má-
lokdy najdeš slova Nauky v povýšeném duchu 
a namyšleném srdci, spíš v člověku nepatrném 
a pokorného ducha, který „vyhledává prach“  
u nohou učenců, odmítá vášně a dočasné požit-
ky a věnuje se svému řemeslu jen potud, aby se 
uživil a měl co do úst, a po zbytek dne i v noci se 
věnuje Nauce.
(9) (k) Nicméně každý, kdo by se rozhodl vý-
hradně jenom pro studium a kvůli tomu zanedbá-
val svoji živnost natolik, že by byl živ z milodarů 
a almužen (stal své obci přítěží), zneucťuje Svaté 
Jméno a vysmívá se tóře, zháší světlo Zákona  
a působí zlo sám sobě, protože ztrácí život v bu-
doucím světě. Z toho důvodu je zakázáno mít 
v tomto světě z Nauky materiální prospěch.
(10) Naši moudří učí, že každý, kdo má ze sku-
tečností spojených s Naukou nějaký prospěch, 
ztrácí život v budoucím světě, a dodávají: Ne-
dělej si z klenotu něco, čím by ses pyšnil, ani 
sekeru, kterou by ses oháněl. A také: Zamiluj si 
poctivou práci a zahálku měj v nenávisti. Veške-
ré naučení, které není doplněno prací, končí ne-
blaze a je zdrojem nepravosti. Takový jedinec je 
jako lupič (který okrádá druhé).
(11) (l) Živit se vlastníma rukama je veliká před-
nost a patří k vlastnostem prvotních chasidů. 
Dává každému šanci dosáhnout štěstí i vážnos-
ti jak v tomto, tak i v budoucím světě. Neboť je 
psáno: „Budeš-li živ z práce rukou svých, blaho-
slavený budeš a šťastně se ti povede“ (Ž 128:2). 
Blahoslavený v tomto světě a šťastně se ti povede 
ve světě budoucím, který je celý plný štěstí (tov).
(12) Slova Nauky nezůstávají natrvalo v nikom, 
kdo je zanedbává, ani v požitkářích a osobách ne-
střídmých. Jedině v tom, kdo je ochoten pro ně  
i zemřít, snášet pro ně nepohodlí a obětovat spánek. 
(13) To naznačují naši Moudří poukazem na 
verš: „Tóra je (stav), když člověk umírá ve svém 
stanu“ (Nu 19:14) – tedy nezůstává v nikom, 

kdo není ochoten „umrtvit“ sám sebe ve stáncích 
Moudrosti. Podobně mluví i moudrý Šalomoun: 
„Budeš-li lenovati v čas trápení, malá je síla 
tvá…“ (Př 24:10) a také: „A byl jsem učiněn ve-
likým a přerostl všechny… a moudrost má zůstá-
vala se mnou“ (Kaz 2:9) – tj. moudrost, kterou 
jsem se naučil v časech nepřízně (dosl. v hněvu), 
tu nezapomenu.
(14) Moudří učí: Byla uzavřena smlouva, že kaž-
dý, kdo studuje Nauku v bejt-midraš, hned tak  
ji nezapomene, a každý, kdo ji studuje v soukro-
mí, zmoudří. Neboť je psáno: „a u pokorných  
(neokázalých) moudrost…“ (Př 11:2). Každý, 
kdo studuje nahlas, zapamatuje si, co studoval, 
kdo čte jen šeptem (v duchu), snáze zapomene.
(15) Ačkoli pokyn zní studovat ve dne i v no-
ci, nejvíce porozumění přichází v noci. A proto 
každý, kdo chce dosáhnout Koruny tóry, by měl 
dbát, aby žádnou svoji noc nepromarnil spán-
kem, hodováním, marnými řečmi a podobně. 
Aby ji naopak zasvětil studiu vědění. Moudří 
učí: Volání tóry je nejlépe slyšet v noci, neboť je 
psáno: „Vstaň a volej do noci…“ (Pláč 2:19) –  
a tak každého, kdo v noci studuje, provází přes 
den „vlákno milosrdnosti“, neboť je psáno: „Ve 
dne mi Vznešený udělí milosrdenství svého, v no-
ci pak se mnou zůstává Jeho píseň a moje mod-
litba k Bohu živému.“ (Ž 42:9). Každý dům, kde 
po nocích není slyšet slova Zákona, pozře časem 
oheň, neboť je psáno: „Všeliké temnoty jsou 
skryty v jeho nitru a sžíře jej oheň nerozdmýcha-
ný…“ (Jób 20:26).
(16) (Výrok) „Neboť slovem Hospodinovým po-
hrdl“ (Nu 15:31) se vztahuje nejen na každého, 
kdo naprosto zanedbává studium, ale také na ty, 
kdo studovat mohli, ale nestudovali, anebo četli, 
zkoumali a opakovali si světské pošetilosti, stu-
dium odkládali a Vznešené slovo přehlíželi.
(17) Naši moudří učí, že každý, kdo zanedbává 
tóru kvůli bohatství, může skončit v chudobě, a na-
opak. Smysl tohoto výroku vysvětluje sama tóra, 
kde se píše: „Protože jsi nesloužil Bohu svému 
s potěšením a srdcem šťastným, maje všeho dosta-
tek, nepříteli svému sloužiti musíš…“ (Dt 8:47-48) 
a také: „(Je to Bůh), kterýž tě potrápil a vyzkoušel, 
aby ti nakonec učinil dobře…“ (Dt 8:16)

Talmidim, o. s., je neziskové občanské sdru-
žení, které si klade za cíl překládat rabínskou 
literaturu do českého jazyka. Postup překladu 
je možné zdarma sledovat na internetových 
stránkách http://www.talmidim.cz. Sdružení je 
financováno z dobrovolných darů. Dárcem se 
můžete stát zasláním příspěvku v libovolné výši 
na účet GE Money Bank číslo 173 536 401/0600. 
Za každý příspěvek předem děkujeme.

Mišne Tóra:
 Hilchot Talmud Tóra

na pokračování
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Ročenka obsahuje ještě několik dalších příspěv-
ků našich i cizích autorů, které většinou odkrý-
vají našim čtenářům dosud neznámá historická 
fakta a souvislosti. Rozmarnou tečkou za jede-
nácti vážnými tématy je povídka Arnošta Gold-
flama Jednou s tatem na procházce.	Goldflam se 
v této povídce vrací do svého dětství a nechává 
nás nahlédnout do poněkud zvláštního vztahu 
otce a syna. Činí tak s neodolatelným smyslem 
pro humor, který je tak typický, zvláště pro in-
terpretaci vztahů v židovských rodinách.
Ročenka je oživena několika pérovkami ame-
rického výtvarníka Marka Podwala.

Benjamin Frommer, 
NÁRODNÍ OČISTA – RETRIBUCE
V POVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU, 
504 str., Academia, Praha 2010
Publikace osvětluje stíhání více než jednoho sta 

tisíc podezřelých váleč-
ných zločinců a kola-
borantů prostřednictvím 
českých soudů a trest-
ních komisí po druhé 
světové válce. Poprvé 
vyšla v britském na-
kladatelství Cambridge 
University Press v roce 
2005 a pro českého čte-
náře může být pro svůj 

pohled na československou cestu od nacistické 
okupace ke stalinské diktatuře v mnohých smě-
rech překvapením.

Benjamin Frommer, Ph.D., (1969) se 
habilitoval v roce 1999 na Harvard University 
a působí jako Associate Professor (docent) na 
katedře historie Northwestern university v Chi-
cagu, kde přednáší dějiny střední a východní 
Evropy. Jeho výzkumy podpořily grantové ko-
mise ACLS, IREX a Fullbright.

Autor pečlivě prostudoval naše domácí archiv-
ní prameny, důkladně se seznámil i s nedávno 
publikovanými dílčími českými historickými 
pracemi a publikacemi významných francouz-
ských, britských a amerických historiků a mohl 
tak představit vlastní pohled na smysl a výsled-
ky retribuce v poválečném Československu.  
Na rozdíl od publikací, které vykreslují retri-
buci spíše jako politickou spravedlnost prosa-
zovanou komunisty, autorova práce, oproštěná 
od jakýchkoliv politických vlivů anebo stále 
se opakujících tradičních zkreslujících výkla-
dů, dokazuje, že až do února 1948 existovala 
u soudů a příslušných komisí upřímná snaha  
o objektivní posouzení viny. Potrestání kola-
borantů a válečných zločinců představovalo 
opravdový, i když problematický pokus vyrov-
nat se se zločiny minulosti, včetně těch, které 
spáchali sami Češi.

Frommerova kniha obsahuje komplexní pohled 
na politicky i právně delikátní oblast pováleč-
né retribuce a stává se tak unikátním zdrojem 
málo či zcela neznámých informací důležitých 
pro správné pochopení a hodnocení retribuce se 
všemi jejími nezbytnými kontexty. Uveďme jen 
několik názvů kapitol, aby si čtenář udělal úsu-
dek: Masové zatýkání, Velký retribuční dekret, 
Arijský boj o udavačství, Odsun se opírá o re-
tribuci, Hospodářská kolaborace, České „gesta-
páctví“, Kolaboranti s hvězdami a kolaboranti 
bez hvězd, Mocná zbraň proti reakci, Generá-
lové, fašisté a „novinářští prostituti“. V závěru 
publikace jsou otištěny všechny příslušné pre-
zidentské dekrety i prováděcí vyhláška k retri-
buci samotné. Kniha je doprovázena pečlivým 
seznamem literatury a obsáhlým jmenným rej- 
stříkem. Vysokým kladem této publikace je, že 
její autor, ačkoliv české reálie zná (studoval též 
na Univerzitě Karlově), není ovlivněn žádným 
politickým resentimentem a výsledek jeho prá-
ce je úlevně objektivní bez stopy po jakékoliv 
ideologii.

Viktor Fischl, PÍSEŇ O LÍTOSTI, 
184 str., Atlantis, Brno 2010
Román Píseň o lítosti zvítězil těsně před úno-
rem 1948 v soutěži Evropského literárního 
klubu, ale už nesměl být vytištěn. Poprvé byl 
vydán v překladu do hebrejštiny v roce 1951 
v Tel Avivu a první české vydání vyšlo díky 
manželům Škvoreckým v kanadském exilovém 
nakladatelství Sixty-Eight Publishers až v roce 
1982. Brněnské nakladatelství Atlantis tento ro-
mán vydává již ve druhém vydání.
Románový příběh začíná v okamžiku, kdy se  
dr. Daniel Menasse, který jako jediný ve své  
židovské obci přežil holocaust, vrací do rodiš- 
tě, aby se pomodlil kadiš – modlitbu, kte-
rá podle židovské víry 
otevírá zemřelým cestu  
do nebe a kterou vždy 
pronáší nejbližší příbuz-
ný. Návrat do rodiště  
v něm vyvolává vzpo-
mínky na zážitky z dět-
ství, na první setkání  
s láskou, zradou, trápe-
ním, vírou, pokorou a lí-
tostí. S důvěrnou znalostí 
židovského prostředí líčí autor zaniklý svět  
moravského městečka a nechá čtenáře spolu-
prožívat Danielova první nahlédnutí do světa 
dospělých. Nakonec se Daniel vrací a v kap-
se si odnáší jen barevné sklíčko, se kterým si 
kdysi hrál, a schránku ve tvaru loďky, ve které  
jeho dědeček Filip uchovával koření. Daniel 
schránku otevřel a přičichl k slabé vůni koření, 
vůni, která kdysi povznášela svatou sobotu nad 
šeď všedního dne. To bylo vše, co mu zůstalo.

ªMilan Kalina

ŽIDOVSKÁ ROČENKA 2011/2012 
(5772), 222 str., Federace 
židovských obcí v ČR, 2011
K našim krásným tradi-
cím patří i to, že vždy 
na přelomu roku vy-
chází netrpělivě očeká-
vaná Židovská ročenka.  
Za to jejím editorům 
patří dík. A bylo by  
nespravedlivé, kdyby-
chom s úctou nevzpo-
mněli i na její bývalé 
vydavatele, kteří tisk ročenky uhájili i v nevlíd-
ných dobách totalitního režimu. Dnes už ročen-
ka nemá žádná politická omezení a naštěstí je-
diným problémem zůstává výběr dobrých textů  
a pečlivá příprava k tisku.
Podívejme se tedy na letošní nadílku. Úvodní 
materiál tvoří obsáhlý historický exkurs do ži-
vota jednoho z nejvýznamnějších židovských 
učenců rabi Šelomo Jicchaka – Rašiho, který žil 
v 11. století. Text Pavla Sládka přináší mnoho 
zajímavých, málo či zcela neznámých informa-
cí o Rašiho raně středověkém světě.
Alain BESANCON, známý francouzský filo-
sof a historik, zabývající se často situací Židů  
a Izraele v dějinách i současnosti, se ve stati 
Z jednoho panteonu do druhého	 zamýšlí nad 
problémy náboženské tolerance v moderním 
státě. Jako pečlivý autor začíná v šeré minulosti 
a zmiňuje toleranci u pohanských komunit, po-
kračuje Izraelem, informuje o době císaře Kon-
stantina, prochází obdobím reformace, zajímavě 
popisuje anglické řešení – tedy pokus o rekonsti-
tuci kompromisu výlučně v mezích anglického 
státu. Angličané odvrhli katolictví i kalvinismus 
a vybudovali si vlastní nezávislou církev.
Dalším kamínkem do nekonečné řady kaf-
kovských textů je příspěvek Věry Koubové 
Průlom kruhových hradeb, kterým reaguje na 
knihu švýcarského spisovatele Jürga Amanna. 
Text bude zajímat především kafkology, běžný 
čtenář nemá dostatek srovnání s texty, na které 
Amann navazuje a které Věra Koubová tvořivě 
předkládá.
Jindřich Toman, profesor slovanských jazyků  
a literatur na Michiganské univerzitě, se v textu 
Příběh podané ruky zabývá velkorysým přístu-
pem tehdejšího Vlasteneckého muzea českého, 
které začalo v roce 1827 vydávat Monatschrift 
der Gesel des vaterländischen Museums. Časo-
pis byl tak zajímavý, že jej roku 1830 recen-
zoval sám Johann Wolfgang Goethe. A čím byl 
tento měsíčník zajímavý? Vedle německých au-
torů tam publikovali i autoři židovští. Už v roce 
1837 začal v Praze vydávat židovský literát Ru-
dolf Glaser časopis Ost und West, což měl být 
most mezi slovanským a německým světem, ve 
kterém už publikovalo ne méně než deset ži-
dovských autorů.

knihy
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k sebevražednému útoku v KIRJAT HA-JOVEL 

Kalendárium

Za pár týdnů uplyne přesně deset let od teroristického útoku, který otřásl izrael-
skou i světovou veřejností. Důvodem šoku nebyl v tomto případě vysoký počet 
obětí (ve srovnání s jinými útoky byly v tomto případě „pouhé“ dvě oběti), ale 
spíše zjištění, kdo byl obětí a kdo útočníkem. Na obou stranách se ocitly dvě mladé 
dívky, blízké si věkem i vzhledem: sedmnáctiletá Izraelka Rachel Levy a osmnáctile-
tá Palestinka Ájat al-Achrasová.

Ájat al-Achrasová pocházela z uprchlického tábora Dihajší poblíž 
Betléma. Ačkoliv odmalička vyrůstala v protiizraelsky naladěném 
prostředí a jeden z jejích starších bratrů byl v průběhu první inti-
fády i dvakrát uvězněn za protiizraelskou činnost, celkově nebyla 
rodiny Achrasových nijak radikální. Otec praco-
val třicet let pro izraelskou stavební fi rmu, díky 
čemuž dokázal početné rodině (s celkem jede-
nácti dětmi) zajistit relativně slušné živobytí. 
Ájat byla na střední škole premiantkou a toužila 
se stát novinářkou. Nábožensky byla umírně-
ná, oblékala se v západním stylu, pokojíček si 
ozdobila plakáty egyptských popových hvězd. 
V roce 2001 se zasnoubila, svatba se měla konat 
v létě 2002. Nic nenasvědčovalo tomu, co mělo 
přijít. Snad jen to, že se dívka velmi zajímala 
o politiku, byla nazlobená nejenom na Izrael, ale 
i na představitele arabských zemí, kteří podle ní 
nedělali nic, aby Palestincům pomohli. Faktory, 
které ji nakonec přiměly k rozhodnutí stát se ša-
hídkou – mučednicí, jak jsou nazýváni pachatelé 
sebevražedných útoků, byly zřejmě dva. Jednak 
neštěstí, při němž byl jeden ze sousedů zastřelen 
zbloudilou izraelskou kulkou, a zejména potom 
situace, v níž se její rodina ocitla po vypuknutí 
druhé intifády. Otec byl aktivisty radikální sku-
piny Brigádníků od Al-Aksá vyzván, aby se vzdal práce pro Izrael-
ce. Když to odmítl, byla rodina označena za kolaboranty, sousedé se 
k nim začali obracet zády, na trhu je obchodníci odmítali obsloužit, 
aktivisté blokovali jejich dům a bránili jim chodit do práce a do 
školy. Ájat to nesla velmi těžce a viděla jedinou cestu, jak sejmout 
z rodiny hanbu. Ibrahím Sarání, muž, který ji onoho březnového 
dne vezl na místo útoku, k tomu později uvedl, že když zjistil, že 
útočníkem, kterého má naložit, je právě Ájat, nijak zvlášť ho to ne-
překvapilo: „Pro její rodinu byl život peklo. Bylo jen otázkou času, 
kdy se jeden z nich vyhodí do vzduchu, ačkoli přiznávám, že mě 
přece jen překvapilo, že to bude dívka, a ne některý z bratrů.“ Ájat 
se přidala k Brigádám mučedníků Al-Aksá. Absolvovala několika-
týdenní výcvik a ráno 29. března se vyplížila z domu, aniž by si toho 
kdokoliv z rodiny všiml.
Rachel Levyová pocházela z izraelské rodiny marockého původu, 
narodila se však ve Spojených státech v Kalifornii, kde žila až do 
svých osmi let, kdy se rodina vrátila do Izraele. Dlouho jí trvalo, 
než si zvykla na život v zemi, která pro ni byla nová, ač pro zby-
tek rodiny byla domovem. Měla dva bratry, po rozvodu rodičů žili 
pouze s matkou. Rachel byla typická dospívající dívka, milovala 
Pink Floyd a Christinu Aguileru, ráda chodila s přáteli ven, velmi 
pečovala o svůj vzhled a zdraví. Onoho jarního pátečního odpoledne 
ji matka poslala koupit rybu a rýžové suchary.
Osudy Rachel Levyové a Ájat al-Achrasové se střetly krátce před 
druhou hodinou, ve vchodu do samoobsluhy Supersol v Kirjat ha-
jovel. Původně měla Ájat jistě v úmyslu odpálit nálož až uvnitř, aby 
obětí bylo co nejvíc. Ve vchodu však byla zastavena příslušníkem 
ochranky, jehož podezření vzbudil buď její nápadně objemný oděv, 

nebo si všiml situace, kdy Ájat při příchodu krátce promluvila se dvě-
ma arabskými ženami, které před vchodem prodávaly bylinky, a po 
tomto rozhovoru se kvapně sbalily a utekly. Ať již podezření Chaima 
Smadara vzbudilo cokoliv, pokusil se Ájat zabránit ve vstupu, čímž 

ji donutil odpálit nálož okamžitě. Podařilo se mu 
tak zachránit mnoho životů – kromě svého vlastní-
ho a života Rachel Levyové. Ta měla smůlu, že do 
supermarketu vstoupila vlastně zároveň s útočnicí. 
Obě byly na místě mrtvé.
Jejich do očí bijící fyzická podoba (obě byly krás-
né, snědé, s dlouhými černými vlasy) a téměř totož-
ný věk vedly zpočátku i k chybnému odhadu počtu 
a identity obětí. Tělo Ájat al-Achrasové bylo tak 
rozmetáno, že se vlastně zdálo, jako by na místě 
kromě Smadara Chaima zůstalo ležet jen jedno 
další tělo. A protože z výpovědí svědků bylo brzy 
zřejmé, že útočnicí byla mladá dívka, jejíž popis 
odpovídal tělu, které zůstalo na místě útoku, mělo 
se nejprve za to, že se jedná o útočnici. Tak se i ro-
dině Levyových dostalo nejprve útěšné informace, 
že Rachel je určitě v pořádku, protože mrtví jsou 
jen dva – příslušník ochranky a atentátnice. Teprve 
po několika hodinách se rodina dozvěděla pravdu.
Pravdu těžce a teprve postupně vstřebávala i rodi-
na Ájat al-Achrasové. Když se z televize dozvěděli 

o tom, co jejich dcera udělala, nechtěli tomu dlouho věřit. Jejich dům 
se plnil lidmi, kteří oslavovali novou šahídku, a oni stále doufali, že 
je jedná o nějaký omyl.
Fakt, že atentát spáchala tak mladá dívka a její obětí se stala jiná, 
téměř stejně stará dívka, hluboce otřásl celým světem. Tehdejší ame-
rický prezident George W. Bush řekl: „Jestliže se osmnáctiletá pales-
tinská dívka cítí nucena vyhodit se do vzduchu a přitom zabije sedm-
náctiletou izraelskou dívku, pak umírá sama budoucnost – budoucnost 
Palestinců i Izraelců.“

ª Kateřina Weberová
Co se také stalo v březnu:
-  v roce 515 př. o. l. začala výstavba druhého jeruzalémského Chrá-

mu, o rok později byl zasvěcen
-  nález těla dvanáctiletého křesťanského chlapce Williama v anglic-

kém Norwichi, v předvečer Pesachu roku 1144, odstartoval první 
historicky zdokumentovaný případ obvinění z rituální vraždy

-  v roce 1874 se v Budapešti v rodině rabína Mayera Samuela Weis-
ze narodil syn Erik, z nějž se později stane Harry Houdini, pravdě-
podobně nejslavnější iluzionista a eskamotér všech dob

-  v roce 1922 se v New Yorku konala první bat micva – oslavila ji 
Judith, dcera rabína Mordechaje Kaplana

-  v roce 1932 (symbolicky 1800 let od vypuknutí Bar Kochbova 
povstání) byla v Tel Avivu zahájena první Makabija – židovská 
obdoba olympijských her

-  roku 2006 (27. adaru 5766) zemřel ve Vancouveru Rudolf Vrba, 
jemuž se jako mladíkovi podařilo spolu s Alfredem Wetzlerem 
uprchnout z Osvětimi a podat Spojencům detailní svědectví (tzv. 
Osvětimský protokol) o tom, co se ve vyhlazovacích táborech děje

Tváře obou dívek na plakátu k dokumentární-
mu fi lmu „Zemřít v Jeruzalémě“. V rámci natá-
čení se fi lmaři mimo jiné pokusili zprostředko-
vat setkání obou rodin, což se ale nepodařilo.


