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■  Krátce
Poslední Trumpeldorova slova měla znít: 

 Nevadí, je dobré – אין דבר, טוב למות בעד ארצנו„

pro naši vlast zemřít.“ Jedná. se o para-

frázi Horatiova „Dulce et decorum est pro 

patria mori – Sladké a  čestné je pro vlast 

zem řít“, která byla populární mezi inte-

lektuály konce 19. a  počátku 20. století. 

Trumpeldorova nesmírná odvaha, hrdinství 

a nakonec i obětování života za ideály sio-

nistického hnutí se staly během krátké doby 

mytickým vzorem pro tisíce chalucim, kteří 

podobně jako on, Josef Trumpeldor, přišli 

budovat židovskou domovinu v Erec Jisrael.

Rabín Daniel Mayer

Zkušenost holocaustu nás zavazuje napřít 

veškeré vážné intelektuální úsilí k  tomu, 

abychom pochopili (nikoli však, Bože chraň, 

ospravedlnili) patologickou interakci, jež 

vede lidské bytosti k tomu, aby se dopouš-

těly zločinů tak strašných, jako byly ty spá-

chané na Židech.

Avraham B. Jehošua

Neberu svoje pověření na lehkou váhu. Pro 

mne jako velvyslance je každý zde prožitý 

den mimořádným zážitkem. Dokonce jsme 

si s manželkou začali vést deník nadepsaný 

„Kouzelné dny a  noci v  Praze“. Do  deníku 

zaznamenáváme své výlety na místa, která 

známe z  knih, do  měst, kde dříve žily tisí-

ce Židů, a  dnes jich tam zůstalo jen pár. 

Na místa, kde jsou pracně opravovány a ob-

novovány synagogy a židovské hřbitovy.

Jaakov Levy,

izraelský velvyslanec v ČR

Ročník 9
Adar 5770
Březen 2010
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Měsíc adar je tradičně spjat s Purimem, 
který každoročně slavíme 14. adaru, 

což letos připadá na neděli, poslední únoro-
vý den. Během dlouhých staletí se stal Purim 
naším nejveselejším svátkem, i když na po-
čátku celé historie byl Hamanův úmysl zahá-
jit genocidu veškerého židovstva perské říše. 
Hamanovy vražedné plány se nakonec ob-
rátily proti němu samému, proti jeho rodině 
a přívržencům. V knize Ester není na první 
pohled zřejmé, že záchrana židovského lidu 
byla zázrakem, který Hospodin učinil. Bůh 
zde jedná jako režisér za scénou, ve skrytu, 
aniž by mnozí z aktérů příběhu nebo jeho 
čtenářů cokoli tušili, aniž by záchranu Židů 
připisovali Božímu působení. Avšak plán 
záchrany by nebyl možný bez nesmírné 
odvahy dvou protagonistů příběhu – krá-
lovny Ester a jejího staršího bratrance Mor-
dechaje. Odvaha obou se projevila v kri-
tickou chvíli a tím dala do pohybu události 
vedoucí k záchraně Židů. Pravda, při tom 
všem purimovém veselí a radosti jejich od-
vaha ustupuje jaksi do pozadí. Mordecha-
jova odvaha se projevuje ve chvíli, kdy se 
dověděl o Hamanových úmyslech vyvraždit 
všechny Židy. V roztrhaném rouchu, v žíně-
ném oděvu a hlavou posypanou popelem se 
Mordechaj objevuje na náměstí a proti všem 
zákonům královské etikety i před branou 
královského paláce. Odmítá šaty, které mu 
poslala Ester, aby mohl vstoupit do paláce, 
ale královskému dvořanu, kterého Ester po-
slala, sdělil vše, co věděl o Hamanových plá-
nech (Est 4,1-9). Ester se po prvotním vzá-
jemném neporozumění (4,10-14) odvážně 
rozhodla upřednostnit obětování života před 
pasivitou a bez manželova pozvání vstoupit 
do královských komnat, aby zahájila dílo zá-
chrany a odhalila strůjce neštěstí, které mělo 
na Židy dolehnout (5,1-8 a 7,1-6). Nakonec 
byl hlavní viník poprávu potrestán, ale stále 
nad Židy perské říše a Súz visel „Damoklův 
meč“. Proto museli sebrat odvahu a posta-
vit se Hamanovým pohrobkům a se zbraní 
v ruce uhájit své životy, což se jim podařilo 
(9,1-16). Poté mohli naši předci slavit vítěz-
ství nad temnými silami amálekovsko-hama-
novské iracionální nenávisti.
Na Chanuka a na Purim v modlitbě Šmone 
esre a v Birkat hamazon (požehnání po jídle) 
říkáme ještě požehnání „על הנסים“ (Al ha-
nisim), v němž děkujeme Všemohoucímu 
„za pomoc a za boje, které konal pro naše 
otce za oněch dnů a v této době“. Slova po-
žehnání tvoří pomyslný most mezi oněmi 

dávnými dobami a nedávnou minulostí či 
přítomností, mezi hrdinnými předky a jejich 
neméně odvážnými potomky.

Odpoutejme se od dávné minulosti a vzpo-
meňme jednoho z novodobých hrdinů ži-
dovského národa, který se svou odvahou 
jistě vyrovnal našim předkům. Byl jím Jo-
sef Trumpeldor, který se narodil roku 1880 
v severokavkazském Pjatigorsku. Roku 1902 
byl povolán do ruské armády, a přestože byl 
Židem, díky svému umu a schopnostem po-
stupoval v žebříčku vojenských hodností. 
Domníval se, pokud Židé budou vynika-
jícími a udatnými vojáky, křesťané budou 
nuceni změnit k nim svůj tradičně záporný 
postoj. O dva roky později, v rusko-japonské 
válce, Trumpeldor přišel v boji s nepřítelem 
o levou ruku a jako invalida, ač nemusel, 
pokračoval ve své bojové činnosti. Kon-
cem roku 1904 byl Japonci zajat a odvezen 
do jejich zajateckého tábora. Právě v japon-
ském zajetí se intezivně zabýval myšlenkou 
sionismu a alije do Erec Jisrael. Roku 1906 
se vrátil z japonského zajetí a byl povýšen 
do důstojnické hodnosti. Začal studovat prá-
va na univerzitě v Sankt Petěrburgu. Během 
studií organizoval skupinu židovských přá-
tel, s nimiž nakonec roku 1912 odešel do Pa-

lestiny, kde zpočátku pracoval na hospodář-
ství Migdal a pak se usadil v kibucu Deganja 
a účastnil se také obrany židovských osídlení 
v Dolní Galileji. Po vypuknutí první světové 
války odmítl turecké občanství a byl depor-
tován do egyptské Alexandrie, kde podpořil 
myšlenku Z. Žabotinského na vytvoření ži-
dovského pluku dobrovolníků, který by po-
mohl Angličanům v osvobození Erec Jisrael 
od Turků. V červnu 1917 odjel Trumpeldor 
do Ruska, aby přesvědčil prozatímní vládu 
o prospěšnosti založení židovského pluku, 
který by bojoval na turecké frontě na Kav-
kaze a odtud by se probil do Palestiny. Po ví-
tězství Říjnové revoluce sovětské vedení po-
volilo Trumpeldorovi sestavit židovský pluk, 
který měl především chránit židovské obyva-
telstvo před případnými pogromy. Když však 
v lednu 1918 Sověty uzavřely mír s Němec-
kem, byl pluk rozpuštěn a poté i Trumpeldor 
byl v Petrohradě na krátko uvězněn. Po svém 
propuštění začal v Rusku organizovat hnu-
tí He-chaluc, které připravovalo židovskou 
mládež k alije do Erec Jisrael. Roku 1919 
se Trumpeldor vrací do Erec Jisrael. V té 
době byla oblast Horní Galileje pod kon-
trolou francouzských úřadů. V Sýrii mezitím 
vypukly arabské nepokoje proti francouzské 
mandátní vládě, které zachvátily také Horní 
Galileu. Prvního ledna 1920 byl Trumpeldor 
vyslán, aby organizoval obranu tamnějších 
židovských osídlení Tel Chaje, Kfar Gila-
di a Metuly proti arabským bandám, které 
terorizovaly židovské osadníky. Například 
v polovině ledna se začala vylidňovat Metula 
a mnoho židovských osadníků ze zeměděl-
ských usedlostí se evakuovalo na jih, do bez-
pečnějších oblastí. Nakonec se Metula zcela 
vylidnila a posledních osm jejích obránců se 
připojilo k obráncům Tel Chaje.

K devadesátému výročí hrdinné smrti Josefa Trumpeldora v Tel Chaj

Nevadí,
je dobré pro naši vlast zemřít

Kapitán Josef Trumpeldor

Socha řvoucího lva, symbolu síly, z dílny Avrahama-
ma Melinkova (1926) zdobí památník padlých hrdinů 
z Tel Chaj na nedalekém hřbitově v Kfar Gil´adi
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Program Bejt Simcha
Březen 2010

SOBOTA 27. BŘEZNA
od 10.30 hodin 

na Židovské obci (3. patro)

Šachrit a studium s rabínem
Tomášem Kučerou

PONDĚLÍ 29. BŘEZNA
od 18 hodin v restauraci Mánes

(Masarykovo nábřeží 250, Praha 1)

Pesachový seder
(pouze pro přihlášené, podrobnosti 

viz pozvánka na této straně)

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat šabat každý pátek od 18 hodin

HODINY PRO VEŘEJNOST

až do odvolání pouze po předchozí
telefonické dohodě

Bejt Simcha
Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-

ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu Bejt
Simcha, Mánesova 8, 120 00 Praha 2, 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 bankovní účet
číslo: 86-8959560207/0100 u Komerční banky,
variabilní symbol je 88888 (5x8), v popisu platby
uveďte, prosím, své jméno.

� 11. adaru 5680 (1. března 1920) zahájili 
Arabové ze všech stran útok na zeměděl-
skou usedlost Tel Chaj. Její obránci podlehli 
mnohonásobné přesile. Josef Trumpeldor 
spolu s dalšími sedmi obránci padli hrdinnou 
smrtí. Poslední Trumpeldorova slova měla 
znít: „אין דבר, טוב למות בעד ארצנו – Nevadí, 
je dobré pro naši vlast zemřít.“
Jedná se o parafrázi Horatiova „Dulce et de-
corum est pro patria mori – Sladké a čestné je 
pro vlast zemřít“, která byla populární mezi 
intelektuály konce 19. a počátku 20. století.
Trumpeldorova nesmírná odvaha, hrdin-
ství a nakonec i obětování života za ideály 

sionistického hnutí se staly během krátké 
doby mytickým vzorem pro tisíce chalu-
cim, kteří, podobně jako on, Josef Trum-
peldor, přišli budovat židovskou domovinu 
v Erec Jisrael. Roku 1949 bylo na památku 
osmi padlých obránců Tel Chaje v místech 
bývalého tábora přistěhovalců Chalsa zalo-
ženo město s názvem Kirjat Šmona (Měs-
to osmi), které je oblastním městem údolí 
Chula.

◗ Rabín Daniel Mayer
(Autor článku děkuje za poskytnuté ilustrace ředite-
li muzea a historického objektu „Chacer Tel Chaj“, 
panu Amnonu Lewinovi.)

Bejt Simcha srdečně zve na:

ŠABAT S RABÍNEM TOMÁŠEM KUČEROU
sobota 27. března 2010 na Židovské obci

(sál ve 3. patře), Maiselova 18, Praha 1

Šachrit – ranní bohoslužba od 10.30 hodin

Šiur – společné studium týdenního oddílu Tóry od 12 hodin

Příspěvky ke společnému vegetariánsko-mléčnému obědu vítány.

Adar 5770

Bejt Simcha zve na

PESACHOVÝ
SEDER
v pondělí 29. března 2010 
od 18 hodin
v restauraci Mánes
(Masarykovo nábřeží 250, Praha 1)
Vstupné – pro členy FŽO: dospělí 200 Kč, stu-
denti 150 Kč; pro nečleny FŽO: dospělí 300 Kč,
studenti 250 Kč; děti do 10 let vstup zdarma
Přihlášky v Bejt Simcha 
(e-mail: kehila@bejtsimcha.cz, 
telefon: 724 027 929) nejpozději do 19. 3.

Oslavy svátku

PURIM 
v Bejt Simcha
(Mánesova 8, Praha 2)

Pátek 26. 2. v 18 h
Šabat zachor – Kabalat šabat 
umaariv

Sobota 27. 2.
Od 15 h – PERSKÝ KOBEREC –
hravá dílna – workshop – pro děti.
Na pomyslném koberci rozprostřeme jako na
dávném trhu v Persii dětmi na místě vyrobené
purimové masky, obrázky a omalovánky s puri-
movou tematikou. Naučíme se veselé purimové
písničky. Workshop povedou Karel Goldmann,
Zuzana Schreiberová a Michal Foršt.
Minimální příspěvek (na materiál) je 50 Kč na
osobu. Pokud se chcete zúčastnit, prosíme
o zprávu do pátečního poledne (e-mail:
kehila@bejtsimcha.cz, tel.: 724 027 929), aby-
chom mohli zajistit dostatek materiálu pro
všechny.

V 18 h vypukne
HOMENTAŠNPURIMŠPÍL 
aneb PURIMOVÁ PÁRTY
Hodně zpěvu, tance, dobrého jídla a izraelského
vína a vůbec legrace. Děti (i odvážnější dospělí)
v maskách sehrají improvizovanou SHOW
O VOUSATÉM MORDECHAJOVI A SLIČNÉ
KRÁLOVNĚ ESTERCE. Jak za starých časů
v Bejt Simcha bývalo zvykem, letos obnovíme
zvyk číst příběh ze svitku ESTER V ČEŠTINĚ,
tentokrát z barevně ilustrovaného překladu.

Neděle 28. 2. 10 v 10.30 h
Purimový ŠACHRIT – sváteční
ranní bohoslužba:
Tři krátká čtení z Tóry – čantuje (zpěvavě přečte)
Michal Foršt, čtení Megilat Ester – z hebrejsky
psaného svitku čantuje Ivan Kohout.
Po bohoslužbě následuje malé pohoštění.

Sidur HEGJON LEV: Modlitby progresivního směru pro šabat, svátky a všední dny 
Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě a na každé
dvoustraně najdete hebrejský text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při osobním
odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč.

Objednávky na adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 724 027 929. 
Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec, v budoucnu pravděpodobně i v dalších židovských obcích.
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Potřebou objektivně analyzovat motivace
a důvody antisemitismu a popsat pato-

logickou interakci mezi Židy a pohany se se-
kulární Židé zabývali od konce devatenácté-
ho století. Literatura na toto téma je proto
rozsáhlá. Zvláště sionisté chtěli hloubku
antisemitismu správně posoudit, neboť
předpokládali, že radikální lék, který nabí-
zejí, je ten správný. Někteří z významných
a nejrespektovanějších sionistů napsali
ostré kritické texty o podstatě zkušenosti
z diaspory a židovské odpovědnosti za ni.
Tato díla jsou pevnou a legitimní součástí
sionistického ideologického diskursu.

Zdá se však, že tento sebekritický trend
po holocaustu výrazně ochabl. Příčiny
změny jsou jistě pochopitelné. Monstrózní
rozměry nenávisti vůči Židům, které holo-
caust odhalil, oslabily pokusy pochopit
motivace, které jej zapříčinily, snad ze
strachu, že jakékoli objektivní pochopení –
i to nejopatrnější – by mohlo nepřímo legi-
timizovat nejhorší zločiny v dějinách, jež
byly namířeny nejen proti Židům, ale
i proti lidstvu jako takovému.

Proto tvrdá a jedovatá sebekritika, jak ji
známe například od Josefa Chaima Bren-
nera z počátku dvacátého století (neodva-
žuji se ho zde ani citovat), se i pro ty nej-
otrlejší kritiky židovského způsobu života
ukázala jako neschůdná.

Nicméně pokus zastavit a zmírnit ob-
jektivní analýzu z obavy, že by tím vraho-
vé získali jakousi legitimitu, se nakonec
obrátil proti obětem. Zkušenost holocaustu
nás zavazuje napřít veškeré vážné intelek-
tuální úsilí k tomu, abychom pochopili (ni-
koli však, Bože chraň, ospravedlnili) patolo-
gickou interakci, jež vede lidské bytosti k to-
mu, aby se dopouštěly zločinů tak strašných,
jako byly ty spáchané na Židech. Pokud říká-
me „nikdy více“ a myslíme to vážně, musí-
me se připravit na veškeré možné hrozby bu-
doucnosti. Tato příprava na možné další tvr-
dé zkoušky vyžaduje víc než jen správné
pochopení kořene zla; vyžaduje i hluboké
pochopení kořenů židovské existence a její-
ho vztahu ke zbytku světa. Romantické
představy „tajemství“ nebo „hádanky“ ži-
dovské existence, jak je nalézáme u Talmona
nebo Salo Barona tváří v tvář tak vážné zále-
žitosti, nestačí. Dokonce i Freudovo „jedno-
ho dne bude však bezpochyby přístupna vě-
deckému zkoumání“ znamená ve skutečnos-
ti únik, jakkoli třeba úctyhodný. Musíme se

dostat ke kořenům židovské identity, pronik-
nout do hloubky, abychom pochopili nebez-
pečnou patologickou interakci, která mezi
Židy a jejich okolím někdy nastává. Naše
hlavní úsilí se vždy upíralo ke studiu oficiál-

ního, právního rozměru židovské existence
mezi jinými národy; tento aspekt však neu-
vádíme dostatečně ve spojitost s duchovním
vztahem mezi Židy a jejich okolím. Toto
chápání, dosáhneme-li jej, nás možná dove-
de k zoufalství, když si uvědomíme, že tako-
vá je vlastní struktura naší identity a my
s tím nemůžeme nic dělat. Přesto je možné,
že tak vyplynou na povrch i věci, které mů-
žeme změnit a které bychom změnit měli.

Ze všech pokusů pochopit antisemitis-
mus se k jádru problému zřejmě nejvíc blí-
ží teorie Leona Pinskera, podle níž je hlav-
ní příčinou nenávisti vůči Židům strach ze
Židů. Skutečnost, že Pinsker byl lékařem,

mu podle mého názoru poskytovala vy-
váženější pohled na kořen antisemitismu.
Intuitivně v něm rozeznával prvek indivi-
duální duševní choroby, který převažuje
nad náboženskými, sociologickými, eko-
nomickými a politickými faktory. V tom-
to ohledu vztáhnul téma především na
antisemitského jedince a teprve poté na
antisemitskou společnost jako celek.
Vskutku je snadné dokázat, že někdy
v jedné společnosti, ve stejných socioe-
konomických podmínkách, jsou někteří
těžkým osobním antisemitismem nakaže-
ni více než jiní. Dokonce i v nacistickém
státě, který oficiálně přijal ideologii ne-
návisti a války vůči Židům, se podle
mnoha zpráv vyskytoval značný počet li-
dí, kteří se s antisemitskou ideologií ne-
bo fantazií neztotožňovali – přestože se
to neodvažovali otevřeně přiznat. Tak na-
příklad napříč generacemi potkáváme
věrné katolíky, kteří v sobě virus antise-
mitismu nenesou, stejně jako lidi téže ví-
ry, kteří se s ním plně ztotožňují – což
naznačuje, že antisemitismus není zapří-
činěn pouze křesťanstvím (které je ovšem
bezesporu schopné jej šířit), ale také čím-
si jiným, co koření především v „osobní“
interakci s Židem (ať už skutečným nebo
imaginárním), ještě než se tento Žid pro-
mění ve společenský fenomén.
Ve svém slavném eseji „Autoemancipa-

ce“, který vyšel v Berlíně roku 1882, jen tři
roky poté, co Wilhelm Marr zavedl termín
„antisemitismus“ jako označení definitivní-
ho konceptu nenávisti vůči Židům, hovoří
Pinsker o strachu ze Židů. V poněkud poetic-
kém duchu dodává:

„Pro živého je Žid mrtvolou, pro rodáka
cizincem, pro usedlíka tulákem, pro vlast-
níka žebrákem, pro chudáka vykořisťovate-
lem a milionářem, pro vlastence mužem
bez domova a pro všechny je nenáviděným
protivníkem.“

Různá protiřečící si označení vyjmenova-
ná v tomto rétorickém popisu nemají vý-
znam sama o sobě; spíše poukazují na sku-
tečnost, že Žid vykazuje nedefinované vlast-
nosti (i ve svých vlastních očích), které
nežidovi umožňují, aby na něj projektoval

3. část

Leon Pinsker (1821–1891) tvrdil, že hlavní příčinou nenávisti
vůči Židům je strach ze Židů wikimedia.org

P o k u s  o  i d e n t i f i k a c i
k o ř e n e  a n t i s e m i t i s m u
A v r a h a m  B .  J e h o š u a
Věnováno mému učiteli Cvi Javecovi, který mě naučil chodit po stezkách historie.

Avraham B. Jehošua (nar. 1936) je izrael-
ský romanopisec, esejista a dramatik.
Původní hebrejská verze textu vyšla poprvé
v roce 2005 v časopisu Alpajim a vzbudila
intenzivní veřejnou debatu. Český překlad
vznikl na základě autorizované anglické
verze otištěné v roce 2008 v izraelském ang-
lojazyčném časopise Azure.

Březen 2010
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� své většinou negativní představy, a dokonce
ho k tomu přímo vyzývají.

Nejprve se však vraťme k premise, že
strach ze Žida je základem antisemitismu.
Na první pohled se takové tvrzení zdá podiv-
né a rozporuplné, neboť kdo ví lépe než my,

že Židů nejenže není třeba se bát, ale že po
celé dějiny byli právě oni vždy těmi nejzra-
nitelnějšími a nejslabšími. Nicméně Pinsker
má pravdu, když tvrdí, že tak intenzivní re-
akce, zvláště pokud jde o ty nejextrémnější
a nejkrutější případy antisemitismu, má na
svědomí projektovaný strach.

Strach ze Židů, nikoli závist vůči Židům,
je prvotní a rozhodující příčinou antisemitis-
mu. Pro Židy je obtížné něco takového při-
jmout; mnohem raději by antisemitismus
spojovali se závistí, protože z náboženského
hlediska je jim vlastní přesvědčení, že jsou
vyvolený Boží národ, a ze světského hledis-
ka jsou zase pyšní na své četné úspěchy. Ko-
neckonců každý, kdo je terčem pohrdání, ra-
ději věří, že je nenáviděn z důvodů, jež vní-
má jako svůj hmotný nebo duchovní úspěch,
anebo pokud tento úspěch není zcela zřejmý,
alespoň pro svoji „vyšší morální úroveň“.

Názor, že závist vůči Židům je primární,
nikoli až sekundární příčinou antisemitismu,
však není přesvědčivý. Konečně tvrzení, že

závist vůči Židům vysvětluje antisemitis-
mus, zní samo o sobě směšně, vezmeme-li
v potaz skutečnost, že Židé byli tak dlouhou
dobu chudí, neustále ponižovaní a museli se
podřizovat mnoha nesmlouvavým příkazům
a zákazům. Co by jim tak asi bylo možné

závidět? Co bylo záviděníhodného na osudu
lidí uniknuvších holocaustu, jejichž životy
byly tak krutě zničeny, jakmile se po válce
vrátili zpátky do Polska? Co lze závidět ob-
čanům Státu Izrael, kteří celá léta čelí vál-
kám a brutálním teroristickým útokům? Má
snad vlna antisemitismu, která v současnosti
prochází Evropou, za příčinu závist namíře-
nou vůči vojenským a morálním „úspě-
chům“ Izraele?

Může závist vůči reálným úspěchům dru-
hých vzbuzovat v lidech tak vražedné šílen-
ství? Někdy je pravdou spíše pravý opak.
Úspěšný jedinec lidi spíše přitahuje, neboť
doufají, že od něj jeho „tajemství“ odkouka-
jí a napodobí ho.

V základech šíleného běsnění antisemi-
tismu leží něco mnohem skutečnějšího –
strach. Právě strach vede lidi k těm nejzuři-
vějším reakcím. Možná nejvýraznější a nej-
více šokující doklad existence této absurdní
hrůzy nalezneme ve slovech samotného Hit-
lera, jak je pronesl v předvečer své sebevraž-

dy v berlínském bunkru, na nějž už dopada-
ly střely blížící se sovětské armády. „Podce-
nil jsem sílu židovské moci nad Churchillo-
vou Anglií,“ řekl tehdy svým druhům. A na
konec své politické závěti napsal: „Uběhnou
staletí, ale ze zřícenin našich měst a pomní-
ků znovu vyroste nenávist vůči těm, kteří
jsou v konečném důsledku odpovědní a jimž
můžeme za všechno děkovat.“

Největší zločinec dějin, který přesně vě-
děl, jak zranitelní a slabí Židé jsou a jak
snadné je zavraždit jich šest milionů, aniž by
hrozilo vážné nebezpečí, že se postaví na od-
por, stále dával najevo strach z jejich moci,
dokonce i poté, co na ten ubohý národ uvrhl
takovou katastrofu; svoji strašlivou porážku
přičítal nikoli Rusům nebo spojencům,
nýbrž výhradně mezinárodnímu židovstvu,
jež se přitom ukázalo jako zcela neschopné
uchránit své lidi masakru, který neměl v lid-
ských dějinách obdoby.

Jaká je příčina tohoto choromyslného
strachu, nyní zaznívajícího po celém mus-
limském světě, který někdy může přivést do
neštěstí i samotného antisemitu? Odkud po-
chází a jak se může vyvinout v tak podivné
a nebezpečné představy? Toto je třeba pro-
zkoumat. Jak už jsem zmínil, vedle podrob-
ného studia problematické osobnosti antise-
mitského jedince je třeba zjistit i to, co kon-
krétně v židovské identitě vyvolává tak
intenzivní reakci.

V tomto bodě je třeba říci, že když hovo-
říme o křiklavých projevech antisemitismu,
nemáme na mysli jen běžné xenofobní úkazy.
Zaprvé, ve většině případů nejsou Židé žádní
cizinci, nýbrž starousedlíci, kteří obvykle ci-
ze vůbec nepůsobí. A zadruhé, průzkum xe-
nofobie, který nedávno proběhl mezi přízniv-
ci extrémní pravice v Evropě, ukázal, že tito
lidé mezi xenofobií a antisemitismem jedno-
značně rozlišují. Obvinění namířená proti Ži-
dům bývají divočejší a vážnější než ta, která
se vztahují na deklarované menšiny, a navíc
pocházejí od lidí, kteří se v jiných ohledech
jeví jako vzdělaní, osvícení a liberální. Vez-
měme například řeckého skladatele Mikise
Theodorakise, který nedávno prohlásil, že
„dnes je již jasné, že tento malý národ (tj. Ži-
dé) je kořenem zla“; anebo slova portugal-
ského spisovatele Josého Saramaga, nositele
Nobelovy ceny: „Co se děje v Palestině, je
zločin… Můžeme to srovnat s tím, co se dě-
lo v Osvětimi. Ramalláh představuje baráky
tábora a Palestinci jsou vězňové uvnitř.“;
anebo slova bývalého malajského premiéra,
že „Židé vládnou světu (když přitom Židé ne-
jsou schopni ovládnout ani tak slabý národ,
jako jsou Palestinci)“.

Toto všechno vyžaduje přesnou analýzu,
která nás od absurdního strachu ze Židů a je-
jich zlovolných záměrů (jež zřejmě spočíva-
jí v ovládnutí všech ostatních národů za úče-
lem jejich zničení) dovede ke kořeni všech
těchto iracionálních emocí a myšlenek.

� Z angličtiny přeložil Marek Sečkař

Nejen portugalský spisovatel José Saramago vedle sebe staví dění v Palestině a Osvětim…
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K výročí obnovení vzájemných styků
uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí
ČR, Velvyslanectví státu Izrael v ČR,
Židovská obec v Praze, Federace židov-
ských obcí v ČR a Židovské muzeum
v Praze slavnostní večer ve Španělské syna-
goze, který se konal s laskavou podporou
Česko-izraelské smíšené obchodní komory
a A. C. E. Media Ventures, Inc.

Před vzácné hosty ve zcela zaplněné
synagoze předstoupil předseda Židovské
obce v Praze František Bányai a v krátkém
uvítacím projevu vyjádřil svou vděčnost
všem, kteří se o tuto mimořádnou událost
před lety zasloužili. Přivítal J. E. Jaakova
Levyho, velvyslance Státu Izrael v ČR,
a mimořádně vzácné hosty – bývalého izra-

elského ministra zahraničních věcí profesora
Moše Arense (1925) a bývalého českoslo-
venského ministra zahraničí Jiřího Dienstbi-
era (1937). Tito muži svým podpisem otev-
řeli novou kapitolu vzájemných styků obou
zemí.

Poté předal slovo místopředsedovi vlády
a ministru zahraničních věcí Janu Kohou-
tovi, který ve svém obsáhlém projevu reka-
pituloval vzájemné styky obou zemí, připo-
mněl předválečnou návštěvu prezidenta
T. G. Masaryka v tehdejší Palestině a jeho
sympatie, které měl vůči sionistickému hnutí
a židovství vůbec. I Václav Havel vykonal

jednu z prvních zahraničních cest ve funkci
prezidenta republiky do Izraele, což bylo
nepřehlédnutelné přátelské gesto.

Na jeho slova navázala J. E. velvyslanec
Jaakov Levy s velmi osobním, neformálním
vyznáním vztahu k České republice. Připo-

mněl si svá mladá léta, kdy jako student Heb-
rejské univerzity v Jeruzalémě navštěvoval
seminář o předválečných dějinách ČSR. Po
srpnové okupaci Československa zeměmi
Varšavské smlouvy se aktivně zúčastňoval
protestních demonstrací před velvyslanec-
tvími těchto zemí v Evropě. Doslova řekl:
„Praha byla městem, do něhož byl občanům
Státu Izrael zamezen přístup, a pro mne byla

pouze vzdáleným snem. Nikdy bych si nepo-
myslel, že bych zde mohl působit jako diplo-
mat.“ A v tomto osobním tónu pokračoval

Václav Kunta (flétna), Ludmila Vernerová-Nováková (soprán) a Lydie Hartelová (harfa)

PhDr. Miloš Pojar, náš první polistopadový velvysla-
nec v Izraeli, vzpomíná...

J. E. Jaakov Levy, velvyslanec Státu Izrael, hovoří
k účastníkům slavnostního setkání

�

Od snů ke skutečnosti

„Pro mne je Praha dvacet
let po obnovení
diplomatických vztahů
snem, který se stal
skutečností.“

J. E. Jaakov Levy, 
velvyslanec Státu
Izrael v ČR 

Diplomatické styky se dají přirovnat k manželství. Známe manželství chladná a formální, temperamentní i taková, která
připomínají vyšumělý sekt. Některá manželství jsou však naplněna vzájemným porozuměním a přátelstvím. A takové jsou
i znovu obnovené diplomatické styky mezi Státem Izrael a tehdejším Československem. V úterý 9. února uplynulo rovných
dvacet let od okamžiku, kdy izraelský ministr zahraničí Moše Arens společně s naším ministrem Jiřím Dienstbierem pode-
psali dohodu o vzájemné výměně velvyslanců, tedy diplomatických zástupců nejvyšší úrovně. Ukončili tím ostudnou kapi-
tolu našich mezinárodních vztahů, kdy Praha pod nátlakem Moskvy tyto styky v roce 1967 přerušila.
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i nadále. „Neberu svoje pověření na lehkou
váhu. Pro mne jako velvyslance je každý zde
prožitý den mimořádným zážitkem. Dokonce
jsme si s manželkou začali vést deník nade-
psaný ‚Kouzelné dny a noci v Praze‘. Do
deníku zaznamenáváme své výlety na místa,
která známe z knih, do měst, kde dříve žily
tisíce Židů, a dnes jich tam zůstalo jen pár. Na

místa, kde jsou pracně opravovány a obnovo-
vány synagogy a židovské hřbitovy. Píšeme
o společenských událostech, na nichž nás
poctívají svou přítomností nejvýznamnější
české osobnosti, o jedinečných hudebních
a filmových festivalech, kterých se účastní
izraelští umělci, o pražských divadlech a kon-
certních síních, kde se prolínají česká a židov-
ská hudba, o pražských synagogách a Židov-
ském muzeu, o chmurném a skličujícím
koncentračním táboře v Terezíně. Pro mě je
Praha dvacet let po obnovení diplomatických
vztahů snem, který se stal skutečností.“

Po tomto osobním vyznání se slova ujal
první polistopadový československý velvy-
slanec v Izraeli PhDr. Miloš Pojar. S přehle-
dem a šarmem vyprávěl o uplynulých dva-
ceti letech vzájemných styků a uvedl
vyčerpávající souhrn nejdůležitějších infor-
mací. Měl také připraveno promítání unikát-
ních fotografií z období 1948–1992 ze svého
osobního archivu. Pro technickou závadu
z promítání sešlo, ale zájemci budou mít
možnost toto promítání zhlédnout ve spe-
ciální Kávě o čtvrté ve středu 17. března
ve Společenském sále židovské radnice.

Projevy dozněly a prostor Španělské
synagogy ovládla hudba židovských sklada-
telů v podání Romana Patočky (housle),
Lydie Härtelové (harfa) a Václava Kunta
(flétna). Zazněly skladby G. F. Händela,
Maurice Ravela, George P. Telemana a Paul
Ben-Haima. Diváci ocenili i skvělý výkon
sopranistky Ludmily Vernerové-Novákové.

Slavnostní večer skončil a hosté utvořili
živě debatující skupinky. Vždyť mnozí se
neviděli pěknou řádku let. V jedné takové

skupině byl i Jiří Dienstbier a já jej požádal
o krátký rozhovor.

V této překrásné synagoze se opět 
po dvaceti letech setkáváte s bývalým
rezortním kolegou, ministrem Mošem
Arensem. Byly to vaše podpisy, jež
odstartovaly vztahy, a které, jak dnes

zaznělo ze všech projevů, jsou nad-
standardně přátelské a vstřícné. 
Jaký máte dnes večer pocit?

Pocity? Za uplynulých dvacet let se stala
taková spousta věcí, žijeme v úplně jiném
světě a dneska už nemáme vzájemně žádné
problémy, které jsme měli dlouhá desetiletí,
kdy nám je stále někdo zvenčí vyráběl.

Všichni hovořili o výborných vztazích
mezi oběma státy. Domníváte se, že
v této oblasti máme ještě rezervy?

Což o to, vždy je co zlepšovat. Myslím si ale,
že naše vztahy jsou dobré a že v podstatě nejde

o to je vylepšovat, protože byly vždy poněkud
nadstandardní. Je to ale především díky tomu,
že v Izraeli existuje paměť společné kultury –
Franz Kafka, Karel Poláček, Egon Erwin Kisch,
Max Brod a desítky, stovky dalších. To byli naši
spoluobčané, nádherná symbióza česko-židov-
sko-německé kultury, kterou válka zničila.
Bohužel tato unikátní situace je již nevratná.
V Izraeli žije mnoho lidí, kteří jsou odsud,
máme tam spoustu kamarádů. Naši lidé mají
příbuzné v Izraeli a je tomu pochopitelně i nao-
pak. To jsou ty hloubkové, podstatné vztahy,
a nikoliv jen ty diplomatické. Samozřejmě, že
u diplomatických vztahů je špatné, když nejsou.
Ale míra vztahů je dána vztahy mezi prostými
lidmi, nikoliv jen diplomatickou prací.

V době, kdy Česká republika předse-
dala Evropské unii, chystala připravit
konferenci evropských států + Izrael.
Toto setkání mělo za úkol politicky
i hospodářky přiblížit Izrael k EU
a zlepšit vzájemné vztahy, zlepšit
klima. To se bohužel nepovedlo. Exis-
tuje naděje, že se podobná konfe-
rence může ještě v blízké budouc-
nosti konat?

Naděje existuje vždycky. Nevím, zda
nyní Španělé něco konkrétního připravují,
ale myslím si, že dialog mezi Izraelem a EU
se vede pořád.

Jste tedy optimista?
Ano, jsem optimista, kdybych nebyl, tak

se nebudu vůbec angažovat.

Říká se, že optimismus vzniká nedo-
statkem informací…

Ne, ne! Jak říká Thomas Friedman: „Opti-
mismus není ani duševní choroba, ani nedo-
statek informací, ale strategie úspěchu.“
Děkuji za rozhovor.

� Milan Kalina

J. E Jaakov Levy, izraelský velvyslanec, místopředseda české vlády Jan Kohout a předseda pražské židovské
obce František Bányai v přátelském rozhovoru

Bývalý izraelský ministr zahraničních věcí Moše Arens společně se svým kolegou Jiřím Dienstbierem

�
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Někdy שלוח מנות – mišloach manot – 
může posloužit také jako sdělení v tom 

smyslu „dávno jsme spolu nemluvili, ale 
myslím na tebe...“, anebo dokonce: „sice 
jsme se pohádali, ale přece zůstaneme přá-
teli...“ a podobně. Micva předepisuje poslat 
minimálně jednomu člověku mi-
nimálně dva druhy jídla, které lze 
okamžitě spotřebovat. Samozřejmě 
víme, že je lepší dát více lidem více 
druhů jídla. Ovšem je třeba dobře 
přemýšlet, co dáme komu. Jednak je 
tu hledisko úrovně dodržování kaš-
rutu a potom je tu otázka vhodnosti 
dárku. Pokud víme, že člověk, které-
mu chcete poslat משלוח מנות  – mišlo-
ach manot, přísně dodržuje pravidla 
kašrutu, která například my nedo-
držujeme, pak mu můžeme koupit 
nějaké potraviny s hechšerem, než 
poslat něco, co vzniklo v naší kuchy-
ni, protože bychom ho mohli uvést 
do rozpaků dárkem, který není tak 
úplně podle jeho představ. Naopak někomu, 
s kým se známe a kdo zná úroveň našeho 
kašrutu, můžeme poslat skutečná díla našich 
rukou. Není od věci napsat k pečivu, zda je 
parve, nebo mléčné. Vzhledem k tomu, že 
o Purimu se také celkem dost pije, je lepší 
připravit všechno parve, aby nedošlo k omy-
lu či přehlédnutí. Hezké je si pamatovat, kdo 
co u nás jedl a co mu chutnalo a toto vyrobit 
a poslat jako mišloach manot, potěší to jistě 
dvakrát, jednak jako dárek a jednak jako vý-

raz pozornosti. Pochopitelně, že nebudeme 
přítelkyni, která se rozhodla zahájit dietu, 
posílat balík sladkostí, také pro nemocného 
připravíme to, co je vhodné vzhledem k jeho 
nemoci. Je pravidlem, že ženy dávají dárky 
ženám a muži mužům, ovšem je-li napří-

klad zájem, aby se nenásilnou formou po-
mohlo k seznámení, je možné k tomu použít 
i mišloach manot.

Ještě citlivěji je ovšem třeba postupo-
vat, budeme-li dávat dary chudým, zde je 
především třeba zvážit, co dotyčný nebo 
jeho rodina skutečně potřebují a jak jim to 
můžeme předat. Rodině, která má vážné fi -
nanční problémy, je asi nejlepší dát peníze, 
a to takovou formou, aby nebyla zahanbena. 
Rodině, která má děti a nemůže si dovolit 

jim často kupovat nové oblečení, se můžeme 
postarat o oblečení. Někomu, o kom víme, 
že si k svátku nemůže dovolit žádný luxus, 
můžeme poslat třeba nákup k svátku. Mož-
ností je vždycky dost, je jen třeba vše pečlivě 
zvážit, aby dar dopadl tam, kam má a tak jak 

má. Někdy také můžeme poskytnout 
velký dar někomu jenom tím, že ho 
na oslavu svátku pozveme, protože 
jeho chudoba není rázu fi nančního, 
ale je osamocený a nemá ke komu jít 
a s kým svátek oslavit.

Vraťme se ale k mišloach manot. 
I nádoba, v níž dary předáváme, by 
měla být pěkná a upravená, tradiční 
jsou košíky nebo talíře z plastu či 
silného papíru. Právě jejich ozdobe-
ním můžeme zaměstnat děti. Vůbec 
je důležité zapojit děti do plnění této 
micvy, protože jen tak si ji oblíbí 
a v dospělosti budou pokračovat. 
Ovšem Purim a oslavy kolem něj mů-
žeme pojmout i trochu jinak a tradici 

dát nový náboj. Jsme-li zaměřeni třeba na bio 
potraviny a chceme-li se chovat ekologicky, 
můžeme právě o Purimu tyto naše velice klad-
né postoje materializovat a tím i tento život-
ní styl propagovat. Šetrný postoj k přírodě, 
ke stvoření, je přece také jedna z micvot. Pří-
prava mišloach manot je také jakousi inventu-
rou před Pesachem, proto se snažíme použít 
ty suroviny, které máme doma a na Pesach 
bychom je museli buď zničit, nebo prodat.

 ◗ Hana Mayerová

Podívejme se, jak může-
me i dnes tradiční pečivo 
pro mišloach manot anebo 
v jidiš šlachmones snadno 
připravit.

Tejglach bylo tradiční pe-
čivo, které pekly naše babič-

ky a prababičky. Potře-
bujeme na ně: 1 hrnek 
mouky (250 ml), 4 vej-
ce – oddělíme žloutky 
a bílky, z bílků při-
pravíme sníh, 4 lžíce 

oleje, 2 lžíce medu, 
1 lžička jedlé sody, špet-

ka sody, 1 dcl vína, mletý 
zázvor a muškátový květ. 

Smícháme všechny přísady 
kromě sněhu z bílků, až vznikne 

jednolitá hmota, do níž nakonec 
přimícháme sníh. Těsto přemístí-
me na plech, na který jsme položi-
li pečicí papír, a pečeme při nižší 
teplotě dozlatova, z těsta krájíme 
trojúhelníky.

Poněkud chudší varianta pe-
čiva se pod názvem „Královna 
Ester“ připravovala v Rusku 
a v Izraeli v dobách jeho počátků. 
Potřebujeme 100 g margarínu, 1 šá-
lek cukru krupice, 1 vejce, 2 lžíce 
pomerančové šťávy, lžičku nastrou-
hané pomerančové kůry, 2 šálky 
mouky, 2 lžičky prášku do pečiva. 
Našleháme margarín, vejce, šťá-
vu a cukr, potom přidáme mouku 
smíchanou s práškem do pečiva, 
vypracujeme těsto a necháme ho 
asi hodinu „odpočinout“ v lednici. 

Potom z něj vyválíme plát o tloušť-
ce 3-4 mm, nakrájíme trojúhelníky 
a pečeme na plechu s pečicím papí-
rem při teplotě 200 °C asi 10 minut.

Purimová hostina, která se 
zpravidla koná v poledne, tradičně 
obsahuje nějaké jídlo z krůty, pro-
tože krůta se hebrejsky řekne הודו 
(hodu), což připomíná hebrejské 
slovo להודות (le-hodot), tedy že dě-
kujeme a chválíme Boha za zázrak, 
který prostřednictvím královny 
Ester způsobil. Vzhledem k tomu, 
že o Purimu se pije víno a alkohol 
vůbec, je dobré připravit silný vý-
var z krůtích krků a křídel apod. 
Bezpečně pomůže „srovnat“ ty, kdo 
důkladně slavili. Z krůtího masa 
můžeme také připravit druhý chod, 
například guláš z krůtího masa nebo 

z krůtího a hovězího masa. Děti jis-
tě uvítají řízky nebo karbanátky. Je 
lepší si sváteční oběd připravit do-
předu a o samotném Purimu už moc 
nevařit, protože ledaco se může 
spálit či přesolit, soustředění přece 
jen není stoprocentní. Důležité je 
se ze svátku radovat a potěšit okolí, 
zapamatovat si, co nám učinil Ama-
lek a jak nás Bůh prostřednictvím 
královny Ester zachránil před geno-
cidou, kterou nám chystal Haman, 
potomek Amálekův, a také vědět, že 
musíme být vždy připraveni na to, 
že někde nějaký Amalekův poto-
mek proti nám povstane a bude nás 
chtít vyhladit. A když si otevřeme 
noviny či internet, ani nemusíme 
moc hledat, abychom zjistili, že ta 
hrozba je stále aktuální.

To je jistě ne zcela správný překlad dvou ze tří micvot, které ustanovil Mordechaj pro oslavu svátku Purim. Avšak 
vystihuje asi velmi přesně, co je třeba udělat, aby i třetí micva, kterou je sváteční hostina, mohla být uskutečněna. 
Těm, kdo jsou bohatí, hostinu tak trochu vylepšíme dobrůtkami, a těm, kdo bohatí nejsou, dáme základ pro dobrou 
sváteční hostinu.

Dárky přátelům 
a dary chudým
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Žebrákovo požehnání

Prorok Elijáš, oblečený jako žebrák, pro-
cházel městem. Jak bylo jeho zvykem,

pozoroval, jak se lidé chovají jeden k dru-
hému, jak nakládají s penězi a jak dávají
dary potřebným.

Jednoho dne přišel Elijáš do domu boha-
tého obchodníka. Zaklepal na dveře. Bohatý
muž vyhlédl z okna, a když uviděl žebráka,
nařídil svým sluhům, aby vzali mísu
s vodou a vylili ji žebrákovi na hlavu. Elijáš
jen tak tak vyvázl suchý a odešel od bohá-
čových dveří.

Pustil se dál ulicí, až přišel k malé,
ubohé chaloupce, kde žil bratr onoho boha-
tého obchodníka. Ale zatímco boháč byl
skrblík a ničema, jeho chudý bratr byl
štědrý a laskavý.

Když Elijáš zaklepal na dveře, chudý
muž a jeho žena pozvali cizince dál: „Pojď
dál, umyj se a odpočiň si. Potom se s tebou
rádi rozdělíme o jídlo.“

Když se najedli a odříkali požehnání po
jídle, Elijáš řekl manželům: „Nechť vás Bůh
odmění! Ať ta první věc, kterou si přejete
udělat, je požehnána a ať v ní můžete pokra-
čovat tak dlouho, dokud sami neřeknete
dost!“ Pak Elijáš zmizel.

Žena se obrátila na svého muže a řekla:
„Co bychom si měli přát? Pokud si budeme
přát peníze, můžeme pomoci i druhým.“

„Tvá slova jsou perly moudrosti, ženo
moje. Přejme si peníze,“ souhlasil muž.

Oba manželé se posadili ke stolu
a vyslovili nahlas své přání: „Přejeme si zla-
ťáky.“ A všude kolem – na stole, pod stolem,
na postelích i pod nimi, na židlích i pod žid-
lemi, ve skříních (a že byly dosud téměř
prázdné!) – se začaly kupit hromady a hro-
mady zlatých mincí. Když muž se ženou
usoudili, že už je toho dost pro ně samotné
i pro všechny potřebné, kterým by chtěli
pomoct, zvolali společně: „Dost!“ 

Potom všechny mince spočítali a rozdě-
lili do několika krabic: jedna na jejich
vlastní každodenní potřeby, druhá do
budoucna pro jejich děti, až dorostou do
věku na ženění a na vdávání, třetí na dobro-
činnost, čtvrtá pro osiřelé děti, pátá pro
nemajetné nevěsty a šestá pro synagogu.

Časem se chamtivý obchodník doslechl,
jaké štěstí potkalo jeho bratra. Když viděl,
jak jeho doposud vždy chudý bratr zbohatl,
přišel se vyptávat: „Nu, bratře, jak jsi přišel
k tomu ohromnému bohatství? Jistě mi to
tajemství prozradíš. Víš přece, že mi
vždycky leželo na srdci tvoje blaho.“

„Víš, bratře, jednoho dne přišel do
našeho domu žebrák. Jako odměnu za naši

pohostinnost nám dal své požehnání,“
odpověděl mu štědrý bratr. 

„Ke mně do domu pořád přicházejí
nějací žebráci. Proto jsem nechal vystavět
rozlehlou vstupní halu, abych nemusel
poslouchat jejich věčné žebrání o almužny.
Popiš mi, bratře, toho žebráka. Budu mít oči
na stopkách, jestli ten samý muž nepřijde
i ke mně. Pak mu teprve ukážu skutečnou
pohostinnost a on mi dá ještě větší pože-
hnání, to jsem si jistý,“ řekl lakomý bratr.

A laskavý bratr mu žebráka popsal
a dodal: „Můj bratře, budu se modlit, aby tě
také navštívil.“

Chamtivý obchodník vyhlížel žebráka
dnem i nocí. A jednoho dne opravdu do jeho
domu znovu zavítal Elijáš. Když jej boháč
uviděl, hned běžel ke dveřím a zval jej dál.

Potom nařídil služebnictvu, aby
zamkli dveře, aby už do domu nemohli
žádní další žebráci. Nakázal přinést nejlepší
jídlo servírované na jemném porcelánu
a nejvzácnější víno v krásných sklenicích.

Sám obchodník se jídla a pití téměř
nedotkl, stále jen sledoval žebráka
a dychtivě čekal na požehnání.

Když Elijáš dojedl a odříkal požehnání
po jídle, obrátil se k obchodníkovi a jeho
ženě a řekl: „Nechť je ta první věc, kterou
nyní uděláte, tak požehnána, že v ní budete
pokračovat navždy.“ Potom zmizel.

Hned jak zmizel, podívali se na sebe oba
manželé a řekli si: „Přejme si zlato! Ale
pojďme si předtím připít na oslavu.“ Vytáhli
láhev s nejlepší pálenkou, nalili si, pozvedli
číše a zvolali: „Na naše zlato! Na naše

bohatství!“ Jen co však dopili, začalo účin-
kovat žebrákovo „požehnání“ a oni nemohli
s pitím přestat. Znovu naplnili číše,
pozvedli a znovu zvolali: „Na naše zlato!
Na naše bohatství!“ a vyprázdnili číše.
A potom znovu a znovu a tak stále dokola,
až upadli do těžkého opileckého spánku.
Druhého dne, jakmile se probudili, zase si
začali nalévat a připíjet a nalévat a připíjet
a tak to šlo pořád dál, až se jednoho dne už
neprobudili.

Pokud jde o toho dobrého bratra – on,
jeho žena a jejich rodina žili dál a jejich
život byl naplněný dostatkem, moudrostí
a dobrými skutky. Nechť je to přáno i nám.

� Podle knihy Tales of Elijah 
The Prophet, Peninnah Schram

Dvě města
Rabi Tarfon byl velice

bohatý, ale nedával chudým příliš darů.
Jednou za ním přišel rabi Akiva a řekl:
„Přeješ si, abych pro tebe získal město či
dvě?“ Řekl mu rabi Tarfon: „Jistě!“ Rabi
Tarfon šel a přinesl čtyři tisíce zlatých
denárů. Rabi Akiva šel a rozdělil je chu-
dým. Za nějakou dobu jej rabi Tarfon nalezl
a řekl mu: „Kde jsou města, která jsi pro
mne získal?“ Rabi Akiva jej chytil za ruku
a odvedl ho do studovny. I přivedl malého
chlapce a v jeho ruce byla Kniha žalmů.
Chlapec četl a pokračoval, až došel k to-
muto verši (Ž 112,9): „Rozděluje, dává
potřebným, jeho spravedlnost trvá navěky
a jeho roh bude vyvýšen ve slávě.”

� Z traktátu Kala rabati, kap. 2

Dva příběhy o štědrosti
čtení pro děti a jejich rodiče
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Jakob Baševi (1570–1634) pocházel
z italské Verony. Do Prahy přišel se svým

bratrem Samuelem v 90. letech 16. sto-
letí a již roku 1599 spolu s jejich rodinami
a čeledí získal od Rudolfa II. řadu výsad: prá-
vo svobodného obchodování, právo volného
pohybu po rakouských a německých zemích
bez zvláštního označení, právo být souzeni
samotným císařem aj. Postupem času se stal
mužem velké politiky, pracoval s předními
šlechtici a byl bankéřem tří císařů. Za službu
dvoru mu r. 1610 Matyáš potvrdil privilegia
udělená Rudolfem II. a nadále ho považoval
za svého Hofjud (dvorního Žida). Ferdinand
II. mu 18. ledna 1622 za finanční podporu
udělil dědičný šlechtický titul s přídomkem
z Treuenburgu a erb, čímž Jakob Baševi zís-
kal všechna privilegia aristokracie a dřívější
výsady tak rozšířil o další milosti jako např.
svobodný obchod, možnost stěhovat se, ku-
povat domy a pozemky po celé říši, osvobo-
zení od daní a mýt. Jako dvorní úředník mo-
hl bydlet u dvora, směl si postavit synagogu
a platit rabína, napsat závěť a podobně.

Roku 1616, tedy ještě před svou nobili-
tací, se stal představeným pražské židovské
obce. V mecenášské, stavitelské a organi-
zační činnosti navázal na svého předchůdce
Mordechaje Maisela, avšak jeho působení
dalece přesahovalo hranice Prahy. Jakob
Baševi finančně podporoval španělské, pol-
ské a německé Židy a v Českých zemích
díky svým konexím chránil Židy před
zásahy císařských vojáků. V Praze nechal
postavit lázně, špitál, Velkodvorskou syna-
gogu a po Bílé hoře pomohl pražským
Židům získat povolení k nákupu 39 domů
konfiskovaných exulantům, čímž se načas
vyřešila tehdejší katastrofální bytová situ-
ace. Na druhou stranu, rozšíření ghetta vyvo-
lalo velké pobouření křesťanských Pražanů,
které po aféře tzv. dlouhé mince přerostlo
v nenávist vůči Jakobu Baševimu: Ferdinand
II., jemuž se po Bílé hoře nedostávalo peněz
na žold, jmenoval na počátku roku 1622
konsorcium, které získalo za roční nájemné
šesti milionů zlatých monopol na ražbu
mincí v Českých zemích a Dolním Ra-
kousku, výhradní právo na nákup stříbra
jakékoliv provenience a předkupní právo na
stříbro z českých dolů. Členy konsorcia byli
Karel z Lichtenštejna, Albrecht z Valdštejna,
Pavel Michna z Vacínova a dalších deset
dnes neznámých šlechticů, dále nizozemský
obchodník Hans de Witte a Jakob Baševi.
Brzy po zahájení činnosti začaly růst ceny
stříbra, takže se zmenšovaly zisky konsorcia.

Jeho členové proto začali snižovat hodnotu
ražené mince. Již v prosinci 1623 musel
císař nařídit snížení nominální hodnoty
mince až o 91,89 %. Vysoké společenské
a politické postavení členů konsorcia však
způsobilo, že obrovský měnový podvod

nebyl náležitě vyšetřen. I proto otázka míry
Baševiho participace a zisku z aféry není
jednoznačně zodpovězena.

Roku 1627 zemřel Karel
z Lichtenštejna, hlavní garant kon-
sorcia a Baševiho nejvyšší ochrán-
ce. Krátce nato bylo zahájeno vy-
šetřování a císař nechal padnout
svého bankéře. Roku 1631 byl Ja-
kob Baševi zatčen, patrně na zá-
kladě falešného obvinění, a jeho
majetek zkonfiskován. Poté, co si
odpykal čtyřicetitýdenní vězení,
se mu podařilo uprchnout k Vald-
štejnovi do Jičína, kde spolu se
svým strýcem Leonem Baševim
podnítil nebývalý hospodářský
rozmach frýdlantského panství.

4. června 1632 obdržel Jakob
Baševi od Valdštejna četná privi-
legia, díky nimž „obratem“, jak
píše historik Josef Janáček, „do-
kázal rozvinout ohromnou a na ji-
čínské poměry zcela nevídanou
iniciativu“. Nejenže obstarával
dodávky běžného zboží pro vévo-
du ze zahraničních trhů, ujímal se
obchodu s vlnou, zprostředková-
val odbyt sukna z Liberce a zřídil
sklad plátna ve Frýdlantu, dodá-
val do Prahy mléčné výrobky
z frýdlantského panství, ale kní-

žecí komora mu ukládala i mnoho dalších
úkolů, mezi nimiž bylo např. obstarat dopra-
vu obrazů z Itálie, shánět zařízení pro resi-
denci, shánět v cizině řemeslníky, starat se
o věci finanční a snad i mincovní. Možná
z tohoto důvodu byla v č. 63 a 64 v dnešní
Palackého ulici zřízena nová knížecí min-
covna sousedící s domy č. 62 a 61, které ro-
ku 1632 zakoupili Jakob Baševi a jeho strýc
Leon. O významném postavení Jakoba Ba-
ševiho svědčí i to, že následujícího roku
(1633) přikoupil další domy na náměstí
č. 60, 59, 58 a 57.

Zavraždění Albrechta z Valdštejna v úno-
ru roku 1634 znamenalo i konec kariéry
Jakoba Baševiho. Komisaři, kteří byli dosa-
zeni císařskou komorou k likvidaci valdštejn-
ského jmění, mocně tlačili, aby přiznal, že
obdržel 40 000 zlatých z panských důchodů.
Jakob Baševi dluh přiznal a po deset let měl
platit 6% úrok a dále splácet 4000 zl. ročně.
Záhy byl Jakob Baševi nucen z Jičína odejít.
Jeho kroky směřovaly do Mladé Boleslavi,
kde 2. května roku 1634 ve věku 64 let zem-
řel a byl pohřben na tamějším židovském
hřbitově. Strýc Leon přesídlil do Prahy a po
smrti Jakoba vedl celé vyrovnání.

� Jindřiška Kracíková

Proslulý finančník

Jakob Baševi a Jičín

Portrét Jakoba Baševiho od neznámého autora patr-
ně z 2. poloviny 19. století (repro z knihy Židovské
Město pražské na vedutách, fotografiích a pohledni-
cích, EPOQUE 1900)

Jičínské náměstí s domy, které patřily Jakobu
Baševimu

Březen 2010
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analýzahistorie

S přibývajícími léty každý rád vzpomíná na dobu svého mládí, 
na dobu studií a na přátele, s nimiž prožil mnoho hezkých chvil. 

Mám za to, že nebudu výjimkou, vzpomenu-li některých starších ko-
legů a spolužáků, s nimiž jsem se téměř sedm let (1977–1984) setká-
val ponejvíce v prostorách naší alma mater – Zemského rabínského 
ústavu v Budapešti. Ať je to již profesor dr. Alfréd Schöner, současný 
rektor budapešťské Židovské univerzity, předseda rabínského kolegia 
Robert Deutsch, vrchní pécsský rabín András Schönberger nebo rabín 
Alexander Polnauer, nyní působící ve Švýcarsku.

Vzpomínáme nejenom na své vrstevníky, ale především na své 
učitele a profesory, kteří nás formovali „k obrazu svému“ a předáva-
li nám mnoho ze svých obrovských vědomostí, bez nichž by nikdo 
z nás nebyl s to obstát v budoucím povolání. Neméně důležitá byla 
i skutečnost, že nám vštěpovali svůj postoj k životu, svůj pohled 
na svět vytříbený těžkými zkušenostmi z období holocaustu, ale pře-
devším lásku ke koruně stvoření – k člověku, v duchu učení rabiho 
Akiby: ואהבת לרעך כמוך ,זה כלל גדול בתורה.

Jednou z největších osobností poválečné éry maďarského židov-
stva a Zemského rabínského ústavu byl jeho ředitel profesor dr. Ale-
xander Scheiber, který odešel na věčnost 10. adaru 5745 (3. března 
1985), tedy právě před čtvrt stoletím.

Dr. Scheiber se narodil v Budapešti 9. července 1913 do rabínské 
rodiny. Jeho otec mu již od raného dětství vštěpoval lásku a úctu ne-
jen k Hospodinu, k Tóře a k židovským tradicím, ale jako všestran-
ně vzdělaný člověk též ke světové literatuře, k historii a folklóru. 
Po zakončení gymnaziálního studia nebylo nic přirozenějšího, než 
že pokračoval ve studiích na Zemském rabínském ústavu (Országos 
Rabbiképző Intézet), která úspěšně dokončil roku 1938 a obdržel 
rabínský diplom. Jedním z jeho profesorů, který jej velice ovlivnil, 
byl rodák ze slovenské Bytče, orientalista a literární historik Bernát 
Heller. Současně se studiem teologie studoval na budapešťské uni-
verzitě, kde získal titul doktora filozofie. V letech 1938–1940 byl 
dr. Scheiber ve Velké Británii, kde se zabýval studiem středověkých 
hebrejských rukopisů nacházejících se v knihovnách oxfordské, 
cambridgeské a londýnské. V letech 1941–1944 byl rabínem v Du-
naföldváru. Ani on nebyl ušetřen osudu milionů souvěrců. V bu-
dapešťském ghettu mu na rukou skonala matka, kterou Nyilašovci 
31. prosince 1944 zastřelili.

Po osvobození, se svými kolegy profesory přeživšími holocaust, 
začal znovu budovat zdecimovaný Zemský rabínský ústav a od roku 
1950 až do své smrti stál pak v jeho čele. Jistě nebudu daleko od prav-
dy, pokud nazvu profesora Scheibera chodící encyklopedií. Byl to 
člověk s fenomenální pamětí. Zeptali jste se ho například na nějaký 
problém v Talmudu. Profesor Scheiber se na několik vteřin zamyslel 
a pak vám z hlavy řekl název traktátu, stranu a mnohdy uvedl i další 
pramen, v němž se o tomto problému pojednává. Profesor Scheiber 
však neoplýval pouze ohromnými judaistickými znalostmi, ale byl 
v pravém smyslu slova polyhistorem, jakýmsi renesančním učencem 
moderní epochy. Byl vždy váženým a přínosným hostem vědeckých 
sympózií, kongresů a seminářů nejen ve své vlasti, ale i v USA, Velké 
Británii, Izraeli a dalších zemích.

Profesor Scheiber zanechal po sobě na 1600 prací, a to jak knih, 
tak odborných statí publikovaných renomovanými vědeckými insti-

tucemi, ústavy, univerzitami a nakladatelstvími. Z obrovského množ-
ství jeho děl bych uvedl alespoň nepatrný zlomek:
– Héber kódex maradványok magyarországi kötés-táblákban (Zbyt-

ky hebrejských kodexů na deskách knižních vazeb z Maďarska), 
Budapest 1969

– Folklór és tárgytörténet I.–III. (Folklór a dějiny motivů I.–III.), 
Budapest 1977–1983

– Essays on Jewish Folklore and Comparative literature (Eseje o ži-
dovském folklóru a srovnávací literatuře), Budapest 1985

– Jewish Inscriptions in Hungary (Židovské nápisy v Maďarsku), 
Budapest-Leiden 1983

– Genisa Studies (Studia genízy), Hildesheim 1981
– A Majmúni Kódex (Maimonidův kodex), Budapest 1980
– dále množství odborných statí v Acta Orientalia Maďarské Aka-

demie věd, v maďarských i zahraničních vědeckých a židovských 
periodikách včetně Judaica Bohemiae

– ve Věstníku ŽNO, roč. XIII. 1951, č. 14 je jeho stať „Zemský 
rabínský seminář v Budapešti“, str. 164–165

– v Židovské ročence 5719 (1958–1959) je ve slovenském překla-
du jeho stať „O vzniku podobenstva o učencovom poklade“, str. 
43–44

Nechť jsou tyto řádky skromnou vzpomínkou na velkého vědce 
a člověka, na mého učitele a rabína – יהי זכרו ברוך.

◗ Rabín Daniel Mayer

תורת חכם מקור חיים (משלי יג ,יד)
Lex sapientis fons vitae
Učení moudrého je zdrojem života (Přísloví 13,14)

Čtvrt století bez profesora 
dr. Alexandra Scheibera ז"ל
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(1) [Jsou] čtyři formy, čili oheň, vzduch, 
voda a země, které jsou základem světa 
a všeho, [co je] stvořené pod oblohou (Ra-
kija). Všechno tělesné, ať už je to člověk, 
zvíře, pták, ryba, kov, drahokam, perly, sta-
vební materiál, hory, mraky a další, je stvo-
řené z těchto živlů.
(2) Z toho vyplývá, že všechny formy, kte-
ré jsou pod nebesy, vyjma těchto čtyř živlů, 
jsou smíšeninami formy a tvaru, přičemž 
jejich forma je [smíšeninou] těchto čtyř; ale 
všechny čtyři základy nejsou smíšeninami.
(3) (b) Oheň a vzduch vystupují od středu 
země až na úroveň oblohy (Rakija). Voda 
a země sestupují ze středu oblohy (Raki-
ja) až na zem. Avšak střed oblohy (Rakija) 
znamená, že pod ním dalšího není nic. To 
probíhá bez jejich vědění nebo chtění, ale je 
to zvyklostí, která je součástí jejich přiroze-
nosti a povahy.
(4) Povaha ohně je, že je suchý a horký a je 
nejlehčí ze všech živlů. Vzduch je horký 
a vlhký a voda je studená a vlhká. Země je 
suchá a studená a je nejtěžší ze všech živlů. 
Voda je lehčí než země, a proto se nachází 
nad zemí. Vzduch je lehčí než voda, což je 
důvod, proč se vznáší nad vodou. Oheň je 
lehčí než vzduch.
(5) Protože jsou základem všeho stvoření 
pod nebesy (Rakija), najdeme je ve všech 
formách, ať už to jsou lidé, zvířata, ptáci, 
ryby, rostliny, kovy nebo kameny a další 
[– čili, že jsou] tvořeni ohněm, vzduchem, 
vodou a zemí. Čtyři živly se během pro-
cesu [tvoření] smíchají dohromady, takže 
výsledná forma nepředstavuje jeden živel. 
Není možné, aby byl v jednotlivých for-
mách nalezen čistý živel, protože se všech-
ny změnily a přeměnily se v jinou formu.
(6) Každá forma stvořená z těchto živlů 
bude vykazovat vlastnosti tepla, chladu, 
vlhkosti a suchosti. Některé formy, jako na-
příklad forma živých bytostí, budou nicmé-
ně obsahovat více ohně, který se projevuje 
jako [tělesné] teplo. Některé formy, jako 
kameny, budou obsahovat větší díl země, 
pročež jsou velmi suché.
(7) Některé formy budou obsahovat více 
vody, proto jsou vlhčí [než ostatní formy]. 
Tímto způsobem zjistíme, že teplota jedno-
ho je větší než teplota jiného a jeden je sušší 

než druhý. Podobně také zjistíme, že něco 
je studenější, vlhčí nebo obsahující stejný 
díl všech živlů. Živly jsou tím, co dává for-
mám jejich charakteristické [vlastnosti].
(8) (c) Všechno, co je vytvořeno z těchto čtyř 
živlů, bude na konci rozděleno [zase zpět 
mezi ně]. Některé formy se [mezi živly] na-
vrátí po pár dnech, jiné po mnoha letech. Je 
nemyslitelné, aby formy stvořené z těchto 
živlů nebyly zase rozloženy. Dokonce zlato 
a rubíny budou rozloženy, navrátí se oheň 
k ohni, voda k vodě, vzduch ke vzduchu 
a země k zemi.
(9) (d) Ovšem pokud je tomu tak, že se 
forma rozděluje mezi živly, proč je řeče-
no o člověku: „...dokavadž se nenavrátíš 
do země“ (Gn 3, 19)? Je to proto, že člověk 
je stvořen především ze živlu země. Když 
se tělo rozloží, živly, které ho tvoří, se ne-
navrátí okamžitě na své místo, ale přemě-
ní se v něco jiného, aby se pak přeměnily 
zase v něco jiného a tak dále. Živly se vrací 
na své místa v nikdy nekončícím řetězci.
(10) (e) Tyto čtyři živly se takto opakují 
neustále každý den a každým okamžikem. 
Co to ale znamená? Ta část [živlu] země, 
která je nejblíž vodě, se změní ve vodu. Po-
dobně ta část [živlu] vody, která je nejblí-
že vzduchu, se přemění ve vzduch. Stejně 
tak ta část [živlu] vzduchu, která je nejblíž 
ohni, se přemění v oheň. Ta část [živlu] 
ohně, která je nejblíže vzduchu, se přemění 
ve vzduch. Ta část [živlu] vzduchu, která je 
nejblíže vodě, se přemění ve vodu. [A] ta 
část [živlu] vody, která je nejblíže zemi, se 
přemění v zemi.
(11) Tento proces je dlouhý a pomalý. Jeden 
živel se nemůže přeměnit úplně do jiného 
živlu, protože je nemožné, aby přestal zce-
la existovat, ale může si vyměnit část místa 
s jiným živlem. Takto dochází k přeměně 
látky jednoho živlu do druhého v nikdy ne-
končícím cyklu.
(12) (f) Tato výměna je nutná, protože sféry 
se otáčejí a protože živly vytvářejí podobu 
člověka, živoucích bytostí, rostlin, kamenů, 
kovů a dalších. Bůh s pomocí desáté třídy 
andělů [čili] Išim dal každé formě vhodnou 
podobu.
(13) (g) Ve světě není možné vidět formu 
bez tvaru nebo tvar bez formy. Je to kvůli 

lidskému vědomí, které ví, že má tvar a for-
mu a že tento tvar sestává z [látky] čtyř živ-
lů, a že existují těla, jejichž tvary jsou pro-
sté a mají jednoduchou skladbu. Formy bez 
tvaru nejsou viditelné [lidskému] oku, ale 
jsou poznatelné intelektem, podobně jako 
poznáváme Pána [že existuje], aniž bychom 
Ho viděli.
(14) (h) Duše živoucích bytostí je formou 
danou Bohem a intelekt, kterým je obdařena 
lidská duše, je formou člověka, jak jí [člo-
věk] rozumí. O této formě je řečeno v Tóře: 
„...učiním člověka k obrazu našemu, podle 
našeho podobenství.“ (Gn 1, 26) To zna-
mená, že člověk bude mít formu schopnou 
porozumět věcem bez tvaru [jako jsou an-
dělé]. Slova „obrazu našemu“ neznamenají 
formu viditelnou [lidskému] oku, jako jsou 
ústa, nos, čelist a jiné části těla, protože tato 
forma se nazývá vzhled.
(15) Není to duše, kterou nacházíme v kaž-
dém živém tvoru, který jí, pije, rodí, cítí 
a myslí, nýbrž rozum, který je podstatou 
duše, o kterém Písmo mluví. Tato forma je 
velmi často nazývána duší (nefeš) a dechem 
(ruach). [Člověk] musí být velmi opatrný 
při používání těchto jmen, aby neučinil 
chybu. Každé jméno totiž odpovídá tomu, 
co vidíme.
(16) (ch) Tato životní forma není stvořena ze 
živlů, aby se od nich mohla vzdálit, a nepo-
chází ze síly/vůle duše (nešama), neboť se 
má k duši jako se duše má k tělu. Stvořil ji 
HaŠém, budiž požehnán; pochází z nebes. 
Proto když se látka stvořená ze živlů roz-
loží, je duše ztracena, protože duše existuje 
s tělem a potřebuje tělo pro všechnu svou 
činnost, ale [také] zná a rozumí znalosti 
rozkládání těla a zná stvořitele všeho a je 
věčná. Šalamoun ve své moudrosti řekl: 
„A navrátí se prach do země, jakž prvé byl, 
duch pak navrátí se k Bohu, kterýž jej dal.“ 
(Ka 12, 7)
(17) (i) Všechny tyto věci zde rozebíráme 
velmi jasně, ačkoliv jsou velmi kompliko-
vané. Nejsou však tak komplikované jako 
věci rozebírané v prvních dvou kapitolách. 
To, co jsme probírali v kapitole třetí a čtvr-
té, jsou věci týkající se Stvořitelského činu 
(maase berešit). První chachamim nám při-
kazují nevyučovat těmto věcem veřejně, ale 

Mišne Tóra:
Hilchot jesodej ha-Tóra

na pokračování

Kapitola čtvrtá
Tato kapitola vysvětluje, že vše stvořené se skládá ze čtyř základních živlů. Také rozebírá vliv živlů na náš svět a spojitost mezi 
duší a tělem s nesmrtelností duše. Maimonides se také zamýšlí nad rozdílem mezi učením maase merkava a maase berešit.
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s jednotlivcem je možné o nich hovořit a je 
možné je vyučovat jednotlivcům.
(18) (j) Jaký je pak rozdíl mezi mystickým 
(maase merkava) a esoterním (maase be-
rešit)? Totiž ten, že mystické (maase mer-
kava) není rozebíráno ani s jedním člově-
kem, pokud však tento člověk není moudrý 
a hluboce chápající. Ani tehdy s ním však 
tuto látku neprobíráme do hloubky. Esoterní 
učení (maase berešit) může být diskutováno 
a vyučováno jedné osobě, i když tato osoba 
nemá duševní schopnosti tyto věci pocho-
pit, a je možné této osobě sdělit tolik, kolik 
je schopen pochopit. Tato látka se nevyuču-
je před mnoha lidmi, protože ne každý má 
schopnosti tuto látku pochopit.
(19) (k) Kdykoliv se člověk zamýšlí nad tou-
to látkou a uvažuje o stvoření – andělé, sféry, 
člověk a další věci – a rozpoznává moudrost 
Svatého, budiž požehnán, ve všem stvoření, 
bude víc milovat Svatého, budiž požehnán, 
přimkne k duši a jeho nejvnitřnější podstata 
bude toužit po lásce Boží. Navíc bude cítit 
strach v nitru, jakmile se porovná se všemi 
velkými a svatými formami, které nemají 
tvar a nejsou živlového původu, a uvidí, že 
je jen nádobou plnou studu a nečistoty.
(20) (l) V těchto čtyřech kapitolách jsme 
diskutovali pět přikázání a to, co první 
chachamim nazývají Pardes (což je metoda 
výkladu), jak vyprávějí: Čtyři [muži] vstou-
pili do pardesu, atd. I když bychom připus-
tili, že všichni čtyři byli velikáni Israele 
a velcí mudrci, neměli dost schopností, aby 
porozuměli a pochopili tuto látku.
(21) (m) Proto říkám, že není vhodné studo-
vat Pardes, dokud se člověk nenaučil to, co 
je metaforou nazýváno „maso a chléb“. [To 
znamená] studium toho, co je dovoleno, co 
je zakázáno a dalších přikázání. Toto studi-
um chachamim nazývali lehkým studiem, 
jak říkají: Esoterní (maase berešit) je nároč-
ným předmětem [studia], zatímco diskuse 
mezi Abajem a Ravem jsou lehčím před-
mětem [studia]. Je proto vhodnější studovat 
nejprve jiná přikázání, protože zaměstná-
vají lidskou mysl. Navíc jsou velkým dob-
rem, které Svatý, budiž požehnán, projevil 
tomuto světu, a které přetrvá jako dědictví 
ve světě budoucím. Pro každého je možné – 
ať je malý nebo velký, muž nebo žena, je-li 
přímého srdce nebo ne – poznat tuto látku.

Talmidim, o. s.,
je neziskové občanské sdružení, které si klade 
za cíl překládat rabínskou literaturu do českého 
jazyka. Postup překladu je možné zdarma sledo-
vat na internetových stránkách http://www.talmi-
dim.cz. Sdružení je fi nancováno z dobrovolných 
darů. Dárcem se můžete stát zasláním příspěvku 
v libovolné výši na účet u GE Money Bank číslo 
173 536 401/0600. Za každý příspěvek předem 
děkujeme.
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Z celé duše své:
Pokaždé, když se má definovat nějaké

nábožensky orientované konání člověka,
mám problém s jazykem, protože slova
a slovní obraty na stránkách Bible jsou
mnohdy prostě nečitelná. A tak nezbývá,
než si je nahradit něčím srozumitelnějším.
Milovat nebesa z celé duše své? Co třeba to
sousloví – z celé duše své – zaměnit za tro-
chu jasnější – z celé své otevřené mysli?!
A sentimentálně znějící milovat, v tomto
kontextu, nahradit slovesem rozmlouvat,
diskutovat, meditovat? Milovat z celé duše
své jako soustředěně a upřímně se otevřít
vnitřnímu dialogu, který v danou chvíli
s Nejvyšším vedu?

Tedy přesně takovému dialogu, jaký
vede Mojžíš v okamžiku, kdy lid Izraele
odlévá zlaté tele a začíná se mu klanět.
Mojžíš ví, že situace je vážná, ale neváhá
ani okamžik. Zmobilizuje svůj veškerý
intelektuální potenciál a pouští se do sporu
se samotným Stvořitelem (Ex 32,7-13).

Zní to až pohádkově, že? Rozmlouvat
Nejvyššímu jeho záměr skoncovat se svým
lidem. Na druhou stranu, nebylo by to
poprvé, kdy se (ne)obyčejný smrtelník pou-
ští do (ne)rovného negociačního souboje
s nebesy. Už praotec Abrahám z celé duše
své intervenoval za hříšníky dvou nepolep-
šitelných měst a vyjednával podmínky
odpuštění (Gn 18,20-33). Tehdy to ještě tak
úplně nevyšlo, ale tentokrát je situace
naštěstí jiná. Hospodin se dá přesvědčit,
obměkčit a od svého úmyslu nakonec
ustoupí (Ex 32, 14). Ovšem za jakou cenu?

Z celé síly své:
Mojžíš ví, že toto argumentační vítězství

musí být něčím „zaplaceno“. Uvědomuje si
odpovědnost a závazek, který před Nejvyš-
ším při návratu z hory Sinaj nese. Uvědo-
muje si, že díky Hospodinově velkorysosti
musí nyní on bojovat s nešvary svého lidu
a zajistit nápravu. S nasazením všech sil,
při mobilizaci loajálních a odhodlaných
Levijců se vypořádá se svévolníky. Sice
úspěšně, pořádek je nastolen, ale za strašli-
vou cenu (Ex 32,26-28). Nicméně výji-
mečné situace si žádají výjimečné, až
extrémní řešení. A tak Mojžíš ve své lásce
k Nejvyššímu a svému lidu koná z celé síly

své tak, jak je to nezbytně nutné. A není
přece sám. Takových zkoušek na cestě
„vyvoleného národa“ dějinami, kdy ve
jménu lásky k Nejvyššímu nezbývá než
reagovat z celé síly své, se objevuje několik
(Nu 25,6-9, 1Kr.18,36-40). A vždy je třeba
rychle a rozhodně konat.

Z celého srdce svého:
Lid je zachráněn díky Mojžíšově pří-

mluvě, pořádek nastolen díky jeho energic-
kému zásahu. Mohlo by se zdát, že „krize
pod horou Sinaj“ tak byla úspěšně vyře-
šena. Ale není. Místo oslav a úlevy, kterou
by zřejmě každý lídr tehdejšího orientál-
ního světa v takové chvíli zažíval, Mojžíš
podstupuje zkoušku nejtěžší. Okamžik
pravdy, kdy je v sázce jeho vlastní život.
A on miluje. Miluje z celého svého srdce
natolik, že zapomíná sám na sebe. Miluje
natolik, že je ochoten obětovat svůj vlastní
život pro záchranu jiných, ačkoliv se sám
ničeho špatného nedopustil (Ex 32,31-32).
A tak Nejvyšší, zřejmě již podruhé pohnut
Mojžíšovou opravdovostí, vynáší svůj
závěrečný verdikt (Ex. 32,33-34). Přiznám
se, že ze všech tří zkoušek, které Mojžíš
v tomto příběhu podstoupil, je pro mne ta
poslední nejpřesvědčivější, nejvíce strhu-
jící, nejpoučnější.

Jak se to tedy dělá, když máme milovat
Hospodina z celé duše své, srdce svého
a síly své? Možná, že Mojžíšův příběh nám
takovou odpověď dal. Učí nás, že z celé
naší duše milujeme tehdy, když využijeme
náš intelektuální potenciál ve chvíli, kdy
o něco opravdu jde. Učí nás, že uskutečnění
ani sebelépe definovaného problému se
nepohne kupředu, pakliže k jeho realizaci
chybí síla rozhodně konat. A stejně tak nás
učí, že na pozadí upřímně míněného konání
je dobré mít na paměti, že občas musíme
zapomínat taky sami na sebe a být tady
hlavně pro ty druhé.

Že umění milovat z celé své duše, síly
a srdce svého tak, jako to dokázal Mojžíš,
je přetěžké? Že na to zřídkakdy stačíme? Že
jsme jen chybující lidé, kterým se mnohdy
ani nechce nebo je nám to jedno? Může
bejt, ale proč to alespoň občas nezkusit?!

� Mordechaj Kaufman

K paraše měsíce adar:

Ki-tisa
Už jste se někdy ptali sami sebe, jak to vlastně chápat? Pokaždé, když si tu modlitbu
čtete, každé ráno a večer, v případě těch poctivějších, kteří tuto micvu plní, „jak se má“,
nebo jen občas, v případě nás ostatních? Píše se tam něco o tom, že máme milovat
Nejvyššího celým svým srdcem, celou svou duší a z celé síly své (Dt 6,5). Zní to tak
samozřejmě, tak liturgicky. Ale jak se to prakticky dělá? Jak se má milovat z celé duše,
celého srdce a celé síly své? A ještě k tomu denně? Nevím, jak vy, ale já bych snad
jednu odpověď měl. Odpověď, která se tak nějak skrývá mezi řádky v paraše Ki-tisa.
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Židovské muzeum
dokumentuje život
Židů v poválečném
Československu

Ačkoli se mnohým může zdát, že
život Židů po skončení druhé světové
války je příliš čerstvé téma a snad
i méně podstatné než období šoa,
Židovské muzeum v Praze cítí znač-
nou potřebu a poptávku po tom, aby
dokumentovalo osudy a život česko-
slovenských Židů i po roce 1945. Na-
še instituce se proto chce do bu-
doucna výrazněji zaměřit na téma po-
válečného židovského života, a to
zejména vytvářením sbírek (archiv-
ních, trojrozměrných předmětů), na-
táčením rozhovorů s pamětníky, ale
také vlastním výzkumem. Zajímají
nás nejen významné události, ale také
každodenní život v zemi, která se po
druhé světové válce stala jazykově
a etnicky homogenní a od roku 1948
byla 41 let totalitním státem. Nasbíra-
né materiály chceme po dohodě
s vlastníky zpřístupňovat jak pro-
střednictvím našich expozic, tak ve
studovnách a případně na internetu.

Židovské muzeum v Praze se ob-
rací s prosbou na všechny, kteří
vlastní jakékoliv dokumenty dokres-
lující židovský život v poválečném
Československu, ať již jednotlivých
židovských obcí nebo osobní. Může
se jednat o osobní vzpomínky, dopisy,
pozvánky na akce či jiné tiskoviny
(včetně materiálů izraelského diplo-
matického zastoupení v Praze), foto-
grafie z oslav židovských svátků
a shromáždění, stejně jako snímky či
filmy z rodinných archivů.

Poskytnuté materiály by Židovské
muzeum v Praze uvítalo ve svých
sbírkách v originálech, ale bude vděč-
né i za možnost zhotovit na vlastní
náklady kopie. Zaručujeme se za vrá-
cení všech zapůjčených materiálů bez
jakéhokoliv poškození. S poskytnutý-
mi dokumenty by přitom bylo možno
nakládat jen za podmínek stanove-
ných vlastníky dokumentů.
Materiály možno zasílat nebo po
předchozí dohodě donést na adresu
Židovského muzea v Praze U Staré
školy 1, 110 00 Praha 1. Veškeré
dotazy budou zodpovězeny na tele-
fonním čísle 222 749 252 nebo na 
e-mailové adrese: po1945@jewish-
museum.cz.
Za vstřícnost a pochopení předem
děkuji. Leo Pavlát, ředitel Židov-
ského muzea v Praze

Centrum vizuální historie Malach, společné
pracoviště Ústavu formální a aplikované ling-
vistiky a knihovny Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy, poskytne místní
přístup k archivu Institutu USC Shoah Founda-
tion pro vizuální historii (USC Shoah Founda-
tion Institute for Visual History and Education),
obsahujícímu téměř 52 000 výpovědí přeživ-
ších a svědků holocaustu, zaznamenaných v 56
zemích a 32 jazycích. Archiv je dostupný pro-
střednictvím on-line rozhraní, které uživatelům
umožňuje prohledávat a sledovat výpovědi
podle konkrétního zájmu, a to za
využití indexu obsahujícího více než
55 tisíc klíčových slov.

„Zkoumání svědeckých výpovědí
vnáší do historického obrazu holo-
caustu a jeho významu pro každou
generaci zcela nové dimenze,“ řekl
Stephen Smith, výkonný ředitel Insti-
tutu USC Shoah Foundation. „Filmová inter-
view uložená v archivu vizuální historie jsou
živá a detailní, jde o emočně silné výpovědi,
které oživují minulost a přinášejí poučení důle-
žité pro celé lidstvo. Institut má díky projektu
MALACH s Univerzitou Karlovou dlouhodobý
vztah, a tak s optimismem očekáváme nové
možnosti vzdělávání, studia a výzkumu, které
zpřístupnění archivu v Praze umožní.“

„Centrum vizuální historie Malach je jedi-
nečný projekt. Jsem si jist, že bude velkým příno-
sem nejen pro studenty a celou akademickou obec
Univerzity Karlovy, ale i pro vyučující a studenty
středních škol i pro celou veřejnost zajímající se
o tematiku holocaustu,“ řekl o projektu rektor
Univerzity Karlovy Václav Hampl a dodal: „Pří-
stup do archivu podpoří také spolupráci a infor-
mační výměnu Univerzity Karlovy na poli spole-
čenských věd v mezinárodním kontextu. Díky
zásadní roli sofistikovaného počítačového zpra-
cování je na tomto projektu cenná i velmi úzká
spolupráce mezi disciplínami tradičně řazenými
do společenskovědních a exaktních oborů. Nepo-
chybně jde i o další důkaz toho, že UK si je
vědoma nebezpečí extremismů a nutnosti připo-
mínat a v zájmu prevence pečlivě zkoumat příčiny
a hrůzné projevy a důsledky nesnášenlivosti,
rasismu a ideologií založených na nenávisti.“

Archiv vizuální historie je díky své velikosti
osm petabytů jednou z největších digitálních
knihoven světa a zdrojem velmi širokého
spektra informací jak pro výuku, tak výzkum.
Obsahuje 105 000 hodin videomateriálu –
téměř 52 000 svědectví židovských přeživších,
homosexuálů, svědků Jehovových, osvobodi-
telů a svědků osvobození, politických vězňů,
zachránců, Romských a Sinti pamětníků, pře-
živších program eugeniky, a účastníků soudů
s válečnými zločinci. Každé z interview zachy-
cuje vzpomínky na události před druhou světo-
vou válkou, během ní a po ní a obsahuje také
záběry dokumentů, fotografií a dalších arte-
faktů poskytnutých pamětníky. Průměrná délka
interview je dvě hodiny. „Kromě osobních his-

torií lidí, kteří byli nacisty označeni za Židy,
archiv vlastně zachycuje také celou historii
dvacátého století viděnou těmi, kdo ji prožili –
se všemi válkami, totalitními režimy, vlnami
emigrace, perzekucí a traumaty, ale také s neu-
tuchající vírou, že jednou se lidé z minulosti
poučí,“ řekl Martin Šmok, konzultant Institutu
pro mezinárodní programy působící v Praze.

Centrum vizuální historie Malach na Univer-
zitě Karlově, které je v současné době jedním ze
tří přístupových míst k archivu v Evropě (spo-
lečně s Freie Universität v Berlíně a Central Euro-

pean University v Budapešti), se zaměří
na výzkum a vzdělávání nejen v humanit-
ních oborech, ale také na poli komputační
lingvistiky a strojového zpracování zvu-
kových korpusů. „Samotné jméno centra,
Malach, odkazuje na úspěšný výzkumný
projekt financovaný National Science
Foundation, zkoumající možnosti rozpo-

znávání řeči a vícejazyčné extrakce informací.
Centrum vizuální historie Malach se nachází
v knihovně Informatické sekce MFF UK v his-
torickém centru města.

Institut USC Shoah Foundation a jeho
archiv byl založen Stevenem Spielbergem po
dokončení filmu Schindlerův seznam v roce
1994, aby sbíral a uchovával svědectví přeživ-
ších a dalších svědků holocaustu. Dnes je Insti-
tut součástí College of Letters, Arts & Sciences
na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC) a jeho
misí je překonávat předsudky, netoleranci
a fanatismus – stejně tak jako utrpení, které
způsobují – prostřednictvím vzdělávacího vyu-
žití svědectví z archivu Institutu. Institut
v rámci univerzity a ve spolupráci s partner-
skými organizacemi po celém světě podporuje
bádání a výzkum, poskytuje materiály a on-line
pomůcky pro učitele a napomáhá šíření svědec-
tví z archivu ke vzdělávacím účelům. Kromě
uchovávání již natočených interview Institut
společně s partnerskými organizacemi pomáhá
dokumentovat příběhy přeživších a svědků dal-
ších genocid.

V současné době je kompletní archiv pří-
stupný, tedy včetně prohledávání a prohlížení
videa, ve 25 institucích ve Spojených státech,
Evropě a Austrálii. Archiv je digitalizován, plně
indexován a hyperlinkován k indexu minutu po
minutě, což studentům, pedagogům, výzkumní-
kům a jiným zainteresovaným osobám umož-
ňuje přístup jak k plným výpovědím, tak i ke
specifickým okamžikům svědectví relevantním
pro jejich oblast zájmu a studia.

V letech 1994 až 1997 bylo v České repub-
lice natočeno 566 svědectví pamětníků. Dalších
656 interview bylo natočeno na Slovensku.
V archivu vizuální historie se nachází celkem
4557 vzpomínek pamětníků, kteří jako svou
zemi narození uvedli Československo. red

(Více informací o Institutu naleznete na webové
stránc http://college.usc.edu/vhi/ nebo kontaktujte
Martina Šmoka na smok.martin@gmail.com.)

Malach – centrum vizuální historie
Unikátní digitální databáze 52 000 filmových svědectví z archivu Institutu USC
Shoah Foundation z Univerzity Jižní Kalifornie byla zpřístupněna v Praze
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ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY
čtyři filmy dokumentární série v české jazykové verzi na DVD

Když se řekne holocaust a dokument, většině lidí se vybaví vytetovaná čísla na rukou,
záběry dětí v pruhovaných vězeňských uniformách v Osvětimi a Hitlerovy proslovy. Nic
z toho čtyřdílný cyklus Zapomenuté transporty neukazuje. Filmy zkoumají různé „modely
přežití“ v extrémních podmínkách, z pohledu mužů, žen, rodin nebo jednotlivců deporto-
vaných do táborů a ghett v Lotyšsku, Bělorusku, Estonsku a Polsku. Boj o holý život,
lásky, útěky nebo „normální život“ v ghettu popisují svědkové, kteří v naprosté většině
vypovídají poprvé, s obdivuhodným optimismem a humorem. Každé slovo je doloženo
dosud neznámými, autentickými vizuálními materiály bez použití současných nebo dohrá-
vaných záběrů a jediné věty komentáře. Režisér a vzděláním historik a politolog Lukáš
Přibyl v každém z filmů sleduje jeden cíl deportačních transportů a popisuje jeden způsob
přežití. Film o deportacích do Estonska, odkud se vrátily jen ženy, vypráví fascinující pří-
běh skupiny dívek, které dokázaly přežít díky mladistvé naivitě a neustálé vzájemné
pomoci. Ze sedmi tisíc Židů deportovaných z Terezína do Běloruska přežilo dvacet dva.
Většina díky odporu a boji se zbraní v ruce. Až na výjimku to byli muži. Lotyšsko líčí
snahu o normální život rodin v ghettu v Rize a konfrontuje jej s vnuceným egoismem
mužů v nedalekém vyhlazovacím táboře. Dokument o východním Polsku se soustředí na
psychiku lidí na útěku, kteří se museli pořád skrývat, neustále předstírat, ze dne na den
měnit identitu. Zapomenuté transporty do Polska jsou tak vyprávěním o osamělosti a iden-
titě jednotlivců, zatímco Lotyšsko je příběhem rodin, Estonsko žen a Bělorusko mužů.

Dokumentární cyklus Zapomenuté transporty (4 x 90 minut), který vznikl během deseti
let práce ze 400 hodin filmového záznamu, pořízeného ve dvaceti zemích světa pěti kon-
tinentů, se skládá ze soukromých zážitků a dojmů nový, překvapivý obraz holocaustu
a umožňuje porovnávat jednotlivé strategie přežití a složité volby lidí vystavených maxi-
málnímu násilí.
Cena celého setu (4 filmy x 90 minut) je 860 Kč včetně DPH.
DVD je možné objednat na dobírku na adrese: zapomenutetransporty@gmail.com.
K ceně boxsetu bude připočítáno poštovné. Do objednávky, prosím, uveďte jméno
a přesnou adresu dodání.

PURIMOVÁ
SBÍRKA BEJT
SIMCHA
U příležitosti svátku Purim vyhla-

šujeme finanční sbírku. Polovina

výtěžku bude odevzdána DSP

Hagibor, polovina bude využita

na náboženské, kulturní a vzdě-

lávací aktivity Bejt Simcha.

Před Purimem, nejlépe před mincha, je

zvykem, že každý dává tři půlšekely.

Půlšekel můžeme nahradit (a je to

vhodnější) například nejmenší bankov-

kou naší platební jednotky, padesátiko-

runou. 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 zmí-

něno slovo teruma, které znamená dar

či příspěvek. Ačkoliv není micvou půl-

šekel 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 Mánesově ulici nebo

tuto částku převedete na účet číslo 

86-8959560207/0100, variabilní

symbol pro purimovou sbírku je

28022010 (= datum letošního Purimu).

Za všechny příspěvky předem

mnohokrát děkujeme, Bejt Simcha
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čtvrtek 4. 3. v 18 h:
Zatemněná demokracie. Dokument Oli-
vera Maliny Morgensterna mapuje vzrů-
stající neonacismus v Evropě a souvislost
neonacismu a islámského extremismu.
Morgenstern natáčel osmdesátiminutový
snímek čtyři roky. Za tuto dobu se pokusil
zmapovat místa s největším výskytem neo-
nacistů zejména na našem území, jako jsou
např. Janov, Ústí nad Labem, Praha,
Rakovník, Krupka nebo Hradec Králové.
V dokumentu se objevují i nejrůznější
osobnosti, které vyjadřují své názory na
neonacismus a extremismus.

úterý 9. 3. v 18 h:
Mýtus. Legenda. Koncert vokálního sou-
boru Magevet složeného ze studentů ame-
rické Univerzity v Yale. Repertoár souboru
zahrnuje písně renesanční Evropy, tklivé
písně Sefardů, ale i rytmy současné izraelské
rockové a popové hudby.

Vstupné 60 Kč

středa 10. 3. v 18 h:
Napsáno jazykem ulice. Izraelský spisova-
tel, dramatik a překladatel Jaakov Šabtaj
(1934–1981) je oblíben literární kritikou
i čtenáři. Bývá označován za jediného izra-
elského naturalistu, který navíc jako jeden
z prvních začal psát jazykem „ulice“. Jeho
styl je možné přirovnat k Bohumilu Hraba-
lovi. Ve svých povídkách, dramatech
a románech provádí Šabtaj čtenáře světem
dynamicky se rozvíjející izraelské společ-
nosti šedesátých a sedmdesátých let. Před-
náška Markéty Pniny Rubešové z cyklu
Cesty izraelské literatury. Ukázky z díla
Jaakova Šabtaje přečte Josef Somr.

čtvrtek 11. 3. v 18 h:
Vernisáž výstavy Hľadanie svetla slovenské
handicapované malířky Barbary Tomanové,
která i přes vážný handicap ve svých obra-
zech vyjadřuje širokou paletu odstínů vnitř-
ního světa. Vstup volný

úterý 16. 3. v 18 h:
Do půlnoci času dost. Jméno Ctibor Rybár
je známo především milovníkům Prahy –
napsal řadu průvodců po Praze i dalších pra-
gensií. Málokdo však tuší, jak dramatické
byly jeho životní osudy. Ve své autobiografii
se vrací ke vzpomínkám z doby před druhou
světovou válkou i v období holocaustu, do
jehož drtivého soukolí se jako židovský mla-
dík dostal. Únik před deportací ze Slovenska
do Maďarska, život s novou identitou, práce
v ilegalitě, zatčení a útěk přímo z transportu,
pokračování v ilegální práci, nové zatčení
a další útěk, tentokrát z vězení… Besedovat
se Ctiborem Rybárem bude Petr Brod.

čtvrtek 18. 3. v 18 h:
Zatemněná demokracie. Dokument Olivera
Maliny Morgensterna mapuje vzrůstající
neonacismus v Evropě.

pondělí 22. 3. v 18 h:
Malá hudební procházka. Koncert klaví-
ristky Jany Havlíčkové, který nás společně
s díly autorů F. Mendelsohna, A. G. Rubin-
steina, S. Rachmaninova, L. Bernsteina a G.
Kleina provede od romantismu po dobu
nedávno minulou. Vstupné 60 Kč

čtvrtek 25. 3. v 18 h:
Blízký východ včera a dnes. Historie, sou-
časnost a souvislosti. Geografie, kultura

a náboženství. Blízký východ, Sýrie – stále
země osy zla? Cyklus přednášek Ing. Jana
Neubauera.

NEDĚLNÍ PROGRAM 
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
14. 3. 2010 ve 14 h:
Lvíček Arje se setkává s postavami Tóry.
Lvíček Arje se společně s námi seznámí
s postavami Tóry (Abraham, Izák, Jákob,
David a další). Budeme si vyprávět jednot-
livé příběhy: Například proč praotec Abra-
hám opustil svou zemi? Jak se Židé dostali
do Egypta? Kdo byl prvním králem? Spo-
lečně si vyrobíme jednotlivé postavy a sehra-
jeme divadlo. Jednotné vstupné 50 Kč

Více o nedělních dílnách na
www.jewishmuseum.cz/vkc

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na
jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný
vždy 20 minut před zahájením programu
a po začátku koncertu nebo 15 minut po
začátku jiného programu není vstup do Vzdě-
lávacího a kulturního centra povolen. Pořa-
datel si vyhrazuje právo program zrušit,
pokud bude počet návštěvníků nižší než pět.

VÝSTAVY V PROSTORÁCH VKC:
Barbara Tomanová: Hľadanie svetla
Neztratit víru v člověka... Protektorát očima
židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta
dětským obětem holocaustu – stálá expo-
zice kopií putovních výstav VKC.

(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt
10–15 h, pá 10–12 h)

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro

tel.: 222 325 172, fax: 222 318 856
www.jewishmuseum.cz, education@jewishmuseum.cz

(Spojení: metro A, tram 18 – stanice Staroměstská; tram 17, bus 133 – stanice Právnická fakulta)

úterý 2. 3. v 18 h:
Máša Kubátová – koncert písničkářky,
která má v repertoáru nejen písně židovské
a ruské, ale také představí vlastní tvorbu.

Vstupné 50 Kč

čtvrtek 4. 3. v 18 h:
Trojí osud tří židovských básníků – Jiří Lan-
ger vyznavačem chasidismu, Richard Weiner
básníkem Mnoha nocí a Jiří Orten jako jeden
z největších českých básníků. Další přednáška
doc. PhDr. Ladislava Soldána, CSc., z cyklu
„Židé, židovství a antisemitismus v české lite-
ratuře 19. a 20. století“. Vstupné 20 Kč

úterý 9. 3. v 18 h:
Vzpomínka na poníka (1997) – příběh
napsaný Ludvíkem Aškenazym, ve kterém
sledujeme osudy tří mužů a poníka, putují-
cích po demobilizaci s kolotočem protekto-
rátními Čechami. Překlad Miroslav Stuchal,
hudba Petr Mandel, gramaturg Pavel Minks,
režie Jiří Horčička. Osoby a obsazení:
Kubala (Jan Skopeček), Kosina (Lubomír
Lipský), Hirsch (Ivan Trojan) a další. Délka
56 min. Další díl z poslechového cyklu roz-
hlasových her L. Aškenazyho uvádí
Mgr. Přemysl Hnilička.

Vstupné 20 Kč

úterý 16. 3. v 18 h: 
Zapomenuté transporty do Lotyšska – první
díl dokumentárního cyklu Lukáše Přibyla.
Ve spolupráci se Židovskou obcí Brno.

Vstupné 20 Kč

neděle 21. 3. v 15 h:
Pesach –  nedělní dílna pro rodiče s dětmi
od 5 let. Dozvíte se v ní, proč je tento svátek
jedním z nejdůležitějších v židovském
kalendáři. Řekneme si o tom, jakých deset
ran postihlo Egypt, jak se Židům podařilo
odejít z egyptského otroctví a co přitom
nestihli dodělat. Vstupné 30 Kč

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel.: 544 509 651, fax: 544 509 652
www.jewishmuseum.cz/brno, brno@jewishmuseum.cz
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úterý 23. 3. v 18 h:
Ludwig Blum – líšeňský rodák narozený do
početné židovské obchodnické rodiny. Po
studiu na německém gymnáziu v Brně ode-
šel studovat malířství do Vídně, výtvarná
studia dokončil na pražské Akademii výtvar-
ných umění. Vynikající obrazy Ludwiga
Bluma, zejména nesčetné motivy Jeruza-
léma, zdobí stovky galerijních, muzejních
i soukromých sbírek po celém světě. Také
v Brně, v Kapitulní síni augustiniánského
kláštera na Mendlově náměstí, visí Blumovo
monumentální plátno „Jeruzalém z hory Oli-
vetské“ namalované v roce 1936. Další

z přednášek Mgr. Jany Čipákové, ve kte-
rých přibližuje životy významných židov-
ských osobností spjatých s městem Brnem.

Vstupné 20 Kč

Celý měsíc březen můžete v sále VKC zhléd-
nout výstavu nazvanou Židovská obec v Brně
na jižní Moravě, ve které její autor Ing. arch.
Jaroslav Klenovský zachytil 800 let exis-
tence židovského etnika v metropoli Moravy
na téměř dvou stovkách fotografií, doku-
mentů a plánků doprovázených textem, a to
od nejstarších dob po současnost, ve všech
sférách působení. Vstup volný

KULTURNÍ PROGRAM 
BŘEZEN 2010

ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
společenský sál, Maiselova 18

úterý 9. března v 15.00 h
KÁVA O ČTVRTÉ

M a r e k  Č e j k a
právník a politolog z Ústavu

mezinárodních vztahů Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity

Fenomén osadnictví a střety
sekulárního a religiózního judaismu

středa 10. března v 18.00 h
Koncert

smíšeného pěveckého sboru
Univerzity v Yale (USA)

M A G E V E T
Zazní písně východoevropských Židů,

sefardské milostné, směs písní
židovské komunity v Ugandě
i současné izraelské písně.

středa 17. března v 18.00 h
KÁVA O ČTVRTÉ SPECIÁL

PhDr. Miloš Pojar
první polistopadový velvyslanec České

republiky v Izraeli uvede projekci unikátních
archivních fotografií z období 1948–1992

čtvrtek 9. března v 15.00 h
P O D V E Č E R  Y V O N N E

P Ř E N O S I L O V É
Tentokrát se bude nejen povídat

o klezmeru, ale také se bude klezmer
hrát. A kdo zahraje?

K O Z A  
N A  Ú T E S U

Pořady se konají za finanční podpory Magistrátu
hl. m. Prahy. Změna programu vyhrazena.

Tento a další obrazy Rézi Weiniger
můžete spatřit od 24. 2. do 15. 4.
2010 na výstavě v kulturním sále
Domova sociální péče HAGIBOR

Vinohradská 159, 
Praha 2 

(bývalá dětská 
nemocnice)

stanice metra 
Želivského

www.rezi.cz

Ptačí havdala (2009)

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

DSP HAGIBOR
K u l t u r n í  p r o g r a m  ú n o r  2 0 1 0
úterý 9. 3. v 15 h Koncertní sál – Samizdatový boom v 70 a 80. letech –

edice, autoři, díla a jejich osudy, uvádí Mgr. Lea Skácelová,
pořádá spol. Parkinson

středa 10. 3. v 14 h Koncertní sál – Jewish Singing group Virginia (USA)

úterý 16. 3. v 15 h Koncertní sál – Hudební odpoledne s kytarou – skladby
autorů cizích a vlastní tvorbu hraje Ing. Jiří Munzar, pořádá spol.
Parkinson

středa 17. 3. v 14 h Koncertní sál – Avon Sifruti – výběr z poezie a prózy Evy
Frantinové, Karla Syse, Vlasty Rut Sidonové, klavírní doprovod
Václav Peter

neděle 21. 3. od 14 h Společenské prostory – Pesachová dílna pro rodiče 
a děti pořádá Třígenerační komunitní centrum a Bejachad

pondělí 22. 3. v 15.30 h Koncertní sál – Hudební odpoledne s Janet Feinstein –
kabaretní a muzikálové písně, hudební doprovod Václav Peter

úterý 23. 3. v 15 h Koncertní sál – Ruský samizdat, uvádí Mgr. Alena Smutná,
pořádá spol. Parkinson

středa 24. 3. v 15 h Kavárna Miriam – O Pesachu s vrchním rabínem
Karolem Efraimem Sidonem

Výstavy: obrazy Réz i  Wein iger,  Ž idovské Město pražské
1870–1914,  fotograf ie  Danie ly  Kaštánkové – Setkán í  na cestě…

Židovská obec v Praze zve na „d iamantový podvečer“

DIAMANTY 
aneb „SLZY BOHŮ“

24. března 2010
v 17 hodin, společenský sál 3. patro

Povídání o nejtvrdším nerostu naší planety • Co víte a nevíte o magických „kamenech“ •
Nejslavnější diamanty • Diamant jako nejprozkoumanější nerost • Těžba • Zpracování • Hodnocení

• Certifikace • Diamant jako investice • Diamantový šperk jako dar • Diskuse, dotazy

Světem diamantů vás budou provázet: Ing. Petr Kugler, Lenka Kuglerová, partneři
Diamonds International Corporation – DIC, a. s., české společnosti, která je členem

a akcionářem antverpské diamantové burzy »Beurs voor Diamanthandel«
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Hana Alisa Omer se narodila v roce 1947
v malém slovenském městě Dunajská

Streda v maďarsky mluvící židovské rodině.
Její rodiče přežili holocaust a malá Hana se
od svého dětství trápila hlubokými otázkami
víry a vlastní identity. Navštěvovala sloven-

ské školy a v letech 1962–1966 studovala na
Uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě.

V Izraeli studovala speciálku grafického
designu na Academii Becalel v Jeruzalémě
a v letech 1983–1990 byla členkou umělecké
komunity Ein Hod. V té době se intenzivně
věnovala studii lidského těla a snažila se
v kresbě vyjádřit jeho energetickou strukturu.
Tyto kresby byly inspirovány zkušenostmi
z její aktivní činnosti učitelky Hatha jógy.

Hana Omer je mnohostranně nadanou
umělkyní, věnovala se nejen ilustrační
kresbě a volné grafice, ale také malbě
a sochařství. V roce 1995 ji oslovil
dr. J. Chayutman (zakladatel Akadem-ia
v Jeruzalémě), jehož záměrem bylo prosa-
zovat novou vizi Sionu a třetího Chrámu.
Na jeho objednávku namalovala čtyři velká
plátna, která vyjadřují skrze vizuální
a kabalistický symbolismus Nebeského
Jeruzaléma dávné lidské toužení po míru
a spáse. A také díky této kreativní spolu-
práci se snažila nově vyjádřit své židovské

prameny. Po ukončení práce na malbách
Nebeského Jeruzaléma se rozhodla pokra-
čovat cyklem Pozemského Jeruzaléma.

V roce 1999 se stěhuje do Jeruzaléma,
kde se věnuje vedle umělecké činnosti
vlastnímu ekologicko-sociálnímu projektu

a práci v ekumenických mírových aktivi-
tách. Od roku 2004 pracuje na dlouhodobě
psychicky připravovaném tématu. Tím byla
pocta jejím rodinným a kulturním kořenům
a současně i vědomému dotyku s fenomé-
nem holocaustu.

Paní Hana Omer vystavovala poprvé
v České republice v roce 2008 v pražském
Muzeu dětské kresby, její druhá výstava
byla 11. února otevřena v Muzeu ghetta
Terezín. Výstava obrazů a kreseb nese sym-
bolický název Spojení, které odkazuje na
vnitřní souvislosti její umělecké tvorby.

Velká část výstavy je věnována převážně
figurativní kresbě. Velmi působivé jsou
kresby uhlem z cyklu „Smrt“ (Pomoc,
Samota, Zajatý a Křižování). V kresbách
cyklu „Sféry“ (Tělo a sféry, Analogie Šri
Yantry, Hloubání mozku, Analogie tělo-tvář
a Milenci) autorka uplatnila kresebnou suve-
renitu i decentní barevnost. Při jejich prohlí-
žení jsem cítil nenápadnou spřízněnost s kla-
sickou renesanční kresbou.

A co lze říci o vystavených obrazech?
Především to, že autorka do každého z nich
vložila poselství, které není snadné na první
pohled dešifrovat. Vzkazy, které skrze díla
oslovují diváka, jsou mnohovrstevnaté
a jejich správné pochopení vyžaduje více
než jen krátké soustředění (Ztracené duše,
Vzrušená poušť, Nebezpečné vody, Černý
kámen, Pyramida, Plovoucí hroby, Pod-
zemní výživa a Vzdušná tělesa).

Samostatnou částí výstavy jsou obrazy,
jejichž vznik inspiroval autorčin bratr
Eugen. Skupina těchto obrazů se dotýká
jejich společného dětství nasáklého vzpo-
mínkami na atmosféru malého města

v komunistickém Československu, které
bylo před válkou prospívajícím centrem
ortodoxního židovství též nazývaného
„Malý Jeruzalém“. Řada těchto obrazů tvoří
cyklus s přiléhavým názvem „Kořeny“
(Labyrint, Zlomené housle, Můj otec, Čistou
duši jsi mně dal, Moje matka, Svatý, svatý,
svatý, Pieta).

Výstava rozhodně stojí za zhlédnutí.
Budete-li se pozorně dívat, objevíte fascinu-
jící svět symboliky, kabaly, prastarých mýtů
i novodobých frustrací a pocitů ohrožení.

Výstava je otevřena do konce května.
� Milan Kalina

Hana Alisa Omer 
vystavuje v Terezíně
Paní Hana je významnou izraelskou malířkou, v Izraeli žije od roku 1967, kdy emigrovala z Československa.
Podobně jako statisíce jiných obyvatel Izraele nezná ani ona jednoduchou odpověď na otázku, kým se cítí, jaká je
její skutečná identita. 

Hana Alisa Omer před svými obrazy s motivy Nebeského Jeruzaléma

Kresby uhlem
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Luis de la Corte Ibáněz, LOGIKA
TERORISMU, 321 str., Academia
Praha 2009

V posledním desetiletí bylo po celém
světě zpracováno a vydáno množství odbor-
ných prací a studií, zabývajících se teroris-
mem. K nim patří i publikace Luise de la
Corte Ibáňeze Logika terorismu. Jedná se
o akademickou práci, která je však výjimeč-

ná snahou autora o mno-
hooborový, systémový
přístup k problému. S pou-
žitím prostředků a metod
řady vědních disciplín, na-
př. filozofie, historie, poli-
tologie, sociologie, psy-
chologie a práva, jsou
v knize diskutovány vy-

brané aspekty terorismu a objasněny princi-
py jeho zdrojů, použití a působení. Vedle te-
oretických analýz však lze v knize nalézt
i pasáže s velmi pragmatickým zaměřením,
ať už se týkají financování terorismu, takti-
ky, strategie, organizace a struktury teroris-
tických skupin, ideologie, procesu indoktri-
nace, osobnostního profilu vůdců či se-
bevražedných atentátů.

Termín teror byl poprvé použit v dodatku
Slovníku Francouzské akademie v roce 1798
v souvislosti s jakobínskou diktaturou během
Velké francouzské revoluce. Vyjadřoval ná-
silné postupy používané státem proti jeho
oponentům. Hlavním cílem použitého násilí
nebyla fyzická likvidace odpůrců, ale navo-
zení atmosféry strachu, která měla případné
protivníky zastrašit a zajistit jejich loajalitu.

Dnes jsou termíny teror, terorismus
a teroristé velmi frekventované a denně se
s nimi setkáváme v masmédiích, ve vyjádře-
ních politiků a odborníků z různých odvětví
i v rozhovorech běžných lidí. Za uplynulých
více než dvě stě let se pohled na teror a tero-
rismus podstatně změnil. Terorismus je pro-
duktem lidské společnosti a je původním
negativním jevem její existence. Jeho pou-
žití je obvykle podmíněno asymetrií sil
a prostředků protivníků. V tomto smyslu lze
terorismus chápat jako taktiku nebo strategii
boje, která z hlediska používaných metod
a prostředků spadá do kategorie nekon-
venční a psychologické války. Prvotním
cílem není zničení materiálního a lidského
potenciálu nepřítele, ale zasazení psycholo-
gického úderu obvykle zaměřeného proti
velkým sociálním skupinám, které pod jeho
vlivem mění svoje postoje a následně i cho-
vání. V souhrnu se tedy jedná o metodu
založenou na použití zákeřného násilí.
V drtivé většině případů je násilí použito
proti lidem a objektům, které s cíli sledova-
nými teroristy nemají nic společného a ve
většině případů nemohou jejich přímé dosa-
žení ani ovlivnit. Oběti terorismu jsou

v těchto případech zneužity jako nástroj
nátlaku a vydírání a jako prostředek psycho-
logického působení na konkrétní osoby
a skupiny.

To všechno nastoluje otázku, kdo vlastně
teroristé jsou, jakou mají motivaci a jak proti
nim bojovat? Současný rozmach terorismu
a růst jeho vlivu v globálním měřítku nutí
politiky a odborníky, aby hledali řešení
tohoto problému.

Logika terorismu je knihou určenou
odborníkům i informované veřejnosti. Nabízí
řadu odpovědí a evokuje řadu otázek souvise-
jících s terorismem. Pomáhá také čtenáři s ori-
entací v aktuální problematice i s tvorbou
vlastních postojů a názorů k problémům, které
se nás nutně dotýkají a úzce souvisejí s naší
bezpečností. Díky nakladatelství Academia se
na náš knižní trh dostává poprvé takto obsa-
hově komplexní publikace o terorismu. 

Francis D. Raška, OPUŠTĚNÍ
BOJOVNÍCI – Historie Rady svobodného
Československa v letech 1949–1961,
286 str., Academia Praha 2009

Díky intenzivní komunistické propagan-
dě trvající několik desetiletí má i dodnes pro

mnoho lidí slovo emigrace
a emigranti podvědomou
negativní konotaci. Proto
je nutné o osudech lidí,
kteří opustili z politických
důvodů svou vlast, psát
a ukázat zejména mládeži,
že to vesměs byli stateční
lidé, kteří opustili domov,

majetek, přátele i rodinu, aby mohli v zahra-
ničí bojovat proto komunistické diktatuře.

Jednou z takových publikací je právě
kniha popisující historii Rady svobodného
Československa, která byla založena
v únoru 1949, tedy přesně rok po komunis-
tickém puči. Byla první sjednocenou poli-
tickou organizací demokratického exilu ze
zemí za železnou oponou a byla organizo-
vána na principu politických stran. Přes-
tože její činnost negativně ovlivňovaly
neustálé spory mezi politickými stranami,
pro mnoho občanů totalitního Českoslo-
venska představovala rada symbol naděje.
Pokusy o reformu organizace a řízení rady
nebyly úspěšné a začátkem šedesátých let
minulého století se rada na dlouhou dobu
rozpadla.

Kniha analyzuje činnost rady od jejího
vzniku. Autor věnuje pozornost její národ-
nostní politice, pomoci, kterou poskytovala
politickým uprchlíkům z Československa,
a její činnosti v mezinárodních organizacích.
Přes mnohá pochybení se Rada svobodného
Československa významně zapsala do histo-
rie boje proti komunismu, a neměla by být
proto zapomenuta.

Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Narodil se v roce 1971 v New Jersey (USA) jako syn
rodičů, kteří emigrovali v roce 1968. Ve Spojených stá-
tech, Velké Británii a České republice studoval politologii
a historii. Nyní přednáší moderní dějiny na Katedře ame-
rických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty so-
ciálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze.
Zabývá se také americkou politikou a kulturou šedesátých
a sedmdesátých let 20. století. Je členem mezinárodních
historických společností a autorem řady statí v českých
a zahraničních vědeckých časopisech. Jeho první kniha
The Czechoslovak Exile Government in London and the
Sudeten German Issue (Karolinum Praha 2002) pojed-
nává o čs. exilu v Londýně za druhé světové války a jeho
vztazích k sudetským Němcům. V roce 2008 vydal knihu
Fighting Communism from Afar: The Council of Free
Czechoslovakia, jejíž český překlad nedávno vyšel.

Claude Habibová, FRANCOUZSKÁ
GALANTNOST, 341 str., Academia
Praha 2009

Proč se galantnost rozvinula právě ve
Francii? Proč zůstává až do dnešních dnů
součástí mýtů o národní identitě? Proč ohle-
duplnost vůči slabému pohlaví diktovala
obsah společenských pravidel nejen ve
Francii, ale téměř v celé aristokratické
Evropě? To jsou otázky, jimiž autorka ote-
vírá svou knihu s cílem ukázat nejen genezi
galantních projevů, ale rovněž jejich hlu-
boký význam.

Ke změně došlo ve Francii v 17. století,
když se ideál galantního muže stal synony-
mem muže čestného. Ve světě, který vyznával
galantnost, byly ženy svobodnější a začaly
uplatňovat svůj vliv v životě kulturním, spo-
lečenském i politickém. Významnou roli
v zavedení galantnosti sehrál i Ludvík XIV.

Galantnost nemíní potlačovat identitu že-
ny, nestojí v příkrém rozporu k ženské
emancipaci, jak se občas ozývá z tábora ra-
dikálního feminismu. Není podvodem urče-
ným k zamaskování podstaty patriarchátu,
naopak – galantnost předpokládá určitý stu-
peň ženské emancipace, především vymaně-
ní „druhého pohlaví“ z nekompromisního
dohledu církve, jeho inte-
graci do kulturního a spole-
čenského života.

Claude Habibová (1956),
autorka této velice zajímavé
knihy, je profesorkou uni-
verzity Sorbonne nouvelle
v Paříži. Je uznávanou spi-
sovatelkou, esejistkou a je
považována za skvělou znalkyni období fran-
couzského 18. století. Její první práce se zabý-
valy problémem sexuální odlišnosti v dílech
Jeana-Jacquesa Rousseaua, především pak
otázkou ženské mravnosti. Prosadila se i jako
autorka románů Dej přednost lichému a Spa-
sitel. Proslavily ji však především eseje Myš-
lenky o prostituci, Milostná dohoda, Ženy
a Cité a Francouzská galantnost, kterou nyní
vydává nakladatelství Academia.

� Milan Kalina

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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Situace eskalovala za vlády Ferdinanda II. Aragonského
a Isabely I. Kastilské. Tzv. katolická veličenstva nejprve roku
1480 zřizují inkvizici, která se má zabývat vyšetřováním
„nových křesťanů“, tedy pokřtěných Židů, kteří byli v pode-
zření, že i nadále tajně praktikují svoji starou víru.

V roce 1492, záhy po dobytí Granady, jímž byla zcela
dokončena reconquista, vydávají Ferdinand a Isabela naří-
zení (tzv. Edikt z Alhambry), podle nějž museli všichni Židé
do čtyř měsíců buď přijmout křest, nebo opustit zemi. Těm,
kteří se rozhodli pro odchod ze země, bylo povoleno vzít si
s sebou movitý majetek „kromě zlata, stříbra a ražených
mincí“. Ti, kteří neuposlechnou, nenechají se pokřtít a zůsta-
nou i nadále v zemi, budou odsouzeni k trestu smrti. Křesťa-
nům, kteří by tyto Židy ukrývali, hrozila konfiskace veške-
rého majetku a odebrání dědických práv.

Ač je obecně rozšířeno přesvědčení, že právě zkonfisko-
vaný majetek byl hlavní motivací k vypovězení Židů, oficiál-
ním zdůvodněním tohoto kroku byl škodlivý vliv Židů na
křesťany, jak se uvádí v samotném ediktu:

„…byli jsme informováni, že v našich královstvích jsou
někteří hříšní křesťané, kteří se přiklonili k židovství a odpadli
od naší svaté katolické víry, přičemž hlavní příčinou toho byly
styky mezi Židy a těmito křesťany. Již v roce 1480 jsme nařídili
separaci Židů ve všech městech a vesnicích našeho království
a přikázali jim vyhradit židovské čtvrti a oddělená místa, kde
mají žít, v naději, že jejich separací se situace vyřeší. Navíc
jsme dali příkazy k zahájení inkvizice v našich zemích, která
probíhá již dvanáct let a jak je známo, odhalila mnoho viníků.
Jsme informováni inkvizitory a dalšími oddanými osobami
z řad kléru i laiků, že dochází k velkým škodám, neboť křesťané
nadále pokračují ve společenských stycích se Židy, kteří mají
prostředky a ovládají způsoby, jak uplatnit svůj zhoubný vliv
a odvrátit věřící křesťany od naší svaté katolické víry a přitáh-
nout je k sobě a své vlastní hříšné víře a vyznání, učí je svým
obřadům a zákonům, pořádají shromáždění, na nichž čtou
a vykládají své zákony a náboženské přesvědčení a přesvěd-
čují křesťany, aby obřezávali sebe a své děti… a zachovávali
co nejvěrněji Mojžíšův zákon, učí je, že není jiného zákona
a pravdy kromě tohoto. To vše bylo doloženo mnoha svědec-
tvími jak od Židů, tak od těch, kteří jimi byli svedeni a odvrá-
ceni od víry, což způsobilo velkou škodu, újmu a potupu naší
svaté katolické víře.

… K odpadnutí může snadno dojít vzhledem k slabosti lid-
ské povahy a vlivem lstivosti a svodů ďábla, jenž proti nám
vytrvale vede válku, pokud neodstraníme hlavní příčinu, tedy
pokud nevypovíme řečené Židy z našich království.

…proto po konzultaci a poradě s duchovními, významnými
šlechtici a dalšími učenými a moudrými osobami jsme vše
zvážili a rozhodli se nařídit, aby řečení Židé a Židovky opus-
tili naše království a nikdy se do nich nevraceli.“

Počet Židů, kteří se po vydání ediktu rozhodli nechat
pokřtít, byl pravděpodobně kolem padesáti tisíc. Odhady
o počtu těch, kteří se rozhodli pro odchod ze země, se velmi
různí – od 130 000 až po 800 000 lidí. Jako nejpravděpodob-
nější se jeví počet kolem 200 000. Nejvíce uprchlíků si za svou
novou vlast zvolilo sousední Portugalsko, kde ovšem mohli

setrvat jen o několik let déle. Dále směřovaly jejich cesty do
Turecka, severní Afriky, Holandska, Anglie či Skandinávie.

Dnes žije ve Španělsku přibližně padesát až sedmdesát
tisíc Židů. Mnohem více těch, kteří svůj původ odvozují od

španělských a portugalských Židů, je však roztroušeno po
celém světě – odhaduje se, že tvoří kolem deseti procent celo-
světové židovské populace.

� Kateřina Weberová

Co se také stalo v březnu:
• roku 1135 se v Cordobě narodil Rambam – rabi Moše ben

Maimon
• roku 1244 vydává papež Inocenc IV. bulu, odsuzující Tal-

mud, což později vedlo i k jeho veřejnému pálení
• v roce 1799 dobyl Napoleon Jaffu
• v roce 1849 byla Židům v Rakousko-Uhersku udělena

občanská rovnoprávnost
• v roce 1920 byla založena Hagana, která se v roce 1948

stala jádrem nově vzniklé izraelské armády
• výsledky německých voleb v roce 1933 umožnily nástup

k noci nacistům
• v roce 1948 byl spáchán pumový atentát na budovu Židov-

ské agentury v Jeruzalémě
• v roce 1979 podepsali izraelský ministerský předseda

Menachem Begin a egyptský prezident Anvar Sadat
v Bílém domě mírovou smlouvu mezi Izraelem a Egyptem
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Byl ve Španělsku vydán edikt, nařizující
vypovězení všech Židů ze země

Židé žili na Pyrenejském poloostrově nejpozději od přelomu letopočtu. Za zlatý věk španělských Židů
je považováno období muslimské vlády (od roku 711 do 12. století). Po reconquistě, tedy znovudobytí
Španělska křesťany, se situace postupně zhoršuje, jsou zaváděna nejrůznější diskriminační a segre-
gační opatření, Židé jsou nuceni ke křtům a vystavováni útokům.
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