
1
ročník 20 • tišrej 5781 • říjen 2020 www.maskil.cz

maskil

Rabínské slovo Dvojí radost z darování Tóry 
a z plnění jejích ustanovení 2
IzRael Mír, nad kterým někteří skřípou 
zuby 4
TRadIce Birchot ha-šachar 6
HIsToRIe Járcajt rabínů Jašara a Šira: 
příběhy výjimečných mužů 8
 Příběh první: Josef Šlomo Delmedigo, řečený 
Jašar 8

 Příběh druhý: Šlomo Jehuda Lejb Rapoport, 
řečený שי״ר Šir 10
osobnosT Brýle pro Nicholase Wintona 11
RozHovoR Ivanem arsenjev Chtěl jsem 
zachovat vnitřní pravdu příběhu 12
osobnosT Jacob Jacobson – Zachránce 
židovské genealogie 14
ČTenářI píší Vzpomínka na Viktora 
Wellemína 15

vÝsTava Obrazy a hlasy Bubnů 15
Jews news Po stopách (ztraceného) 
židovského Slovenska 16
kulTuRa Kulturní program září 2020 18
ŽIdovské anekdoTy Trable s láskou… 19
písnIČka Ki mi-Cion 20

המשכיל

Fo
to

: K
M

Sukot 
sameach!



2  maskil המשכיל

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
Roš ha-šana a Jom kipur jsou za námi, 

nyní nás čeká Sukot a Simchat Tóra. 
Pravděpodobně opět s koronavirovými 
opatřeními, která nás bohužel jen tak 
neopustí. Drží se, mrcha jeden, coviďácká. 
Držme si palce, ať se kolem nás jen 
přežene a nikoho nesmete. O to víc je 
nyní nutné držet při sobě, pomáhat si, 
naslouchat a v rámci možností sdílet 
radosti. Refua šlema vrchnímu zemskému 
rabínovi Karolu Sidonovi, který právě 
bojuje s virem v nemocnici!

První Maskil nového židovského 
roku nabízí neotřelý příběhový pohled 
na požehnání Birchot ha-šachar. Při-
pomeneme si jarcajt dvou významných 
rabínských, vědeckých a osvíceneckých 
osobností. Aktuální článek o arabsko-
-izraelských vztazích pro nás napsal 
bývalý velvyslanec v Izraeli a USA Daniel 
Kumermann, za což mu velice děkujeme. 
O českém vyrovnání se s divokým odsu-
nem německého obyvatelstva a novém 
filmu Krajina ve stínu jsme si povídali se 
scénáristou filmu. Aktuální je též článek 
o opravě pomníku Nicholase Wintona.

19. září tento fyzický svět opustila paní 
Erika Bezdíčková, která o svém těžkém 
osudu, jak válečném tak poválečném, 
vyprávěla mnoha studentům a žákům 
a napsala knihu Moje dlouhé mlčení. 
Baruch Dajan ha-emet! Ze smutných 
výročí připomínáme zavraždění 
33 771 Židů převážně z Kyjeva v rokli 
Babyn Jar. V průběhu války zde byly 
zavražděny další tisíce lidí, Židů, Romů, 
ukrajinských partyzánů a dalších. Po 
válce měla být celá událost zapomenuta. 
Diskusi rozpoutal až básník Jevgenij 
Jevtušenko na začátku 60. let a na základě 
jeho básně složil Dmitrij Šostakovič 
svou 13. symfonii. Památník židovským 
obětem, v podobě menory, byl vybudován 
až v roce 1991. Vyvražďování židovského 
obyvatelstva, mnohdy za aktivní asistence 
místních, je stále na Ukrajině vnímáno 
jako kontroverzní téma.

vaše redakce

rabínské slovo

Dvojí radost z darování 
Tóry a z plnění jejích 
ustanovení
Maraton letošních podzimních svátků Roš 
ha-šana (19.–20. září), Jom kipur (28. září), 
Sukot (3.–9. října) a Šmini aceret (10. října) 
končí svátkem Simchat Tora – Radost z Tóry, 
který připadá na neděli, 11. října. Tento 
svátek je relativně mladý, klademe jej do 
období Gaonů v Babylónii (dnešní Irák), 
tedy do 10. až počátku 11. století. Babylónští 
Židé rozdělili celou Tóru na 54 parašot, což 
je počet týdnů přestupného roku. Tak se 
stalo, že poslední parašu Tóry וזאת הברכה (Dt 
33‚1–34‚12) četli babylónští Židé vždy 23. tišri. 
Na zakončení čtení Tóry uspořádali velkou 
slavnost, která časem dostala název יום שמחת 
 Den radosti z Tóry. Oproti tomu v zemi – תורה
Izraele bylo zvykem, že Tóra byla rozdělena 
na 155 sidrot (oddílů) a celou Tóru pak pře-
četli palestinští Židé jednou za tři nebo za 
tři a půl roku. Také oni radostně oslavovali 
zakončení čtení Tóry, ale pro oslavu nebylo 
a ani nemohlo být určeno pevné datum jako 
v Babylónii. Časem babylónský obyčej slavit 
konec čtení Tóry 23. tišri přijaly všechny 
židovské komunity, včetně židovské popu-
lace v zemi Izraele.

Průběh svátku simchat Tora
Jako každý svátek i Simchat Tora začíná 
večer, tedy na konec šabatu, kdy spolu 
s ním skončil i svátek Šmini aceret (10. října 
večer). Z aron ha-kodeš, ze schrány vyjmeme 
všechny svitky Tóry a každý muž si vezme 
jeden svitek a poté dospělí muži se svitky 
sedmkrát obcházejí bimu – almemor. Tyto 
obcházení almemoru nazýváme hakafot. 
Během sedmi hakafot účastníci zpívají různé 
písně oslavující našeho učitele Mojžíše 
a další zbožné písně určené pro tuto událost. 
Děti, které jsou účastny bohoslužby také 
konají hakafot, avšak místo opravdových 
svitků nesou napodobeniny svitků Tóry nebo 
mají v rukou papírové praporky. Prakticky ve 
všech židovských komunitách je tradicí roz-
dávat dětem po večerní bohoslužbě sladkosti. 
Tento hezký zvyk má dětem připomenout, že 
slova Tóry jsou pro nás všechna tak sladká, 
jako tyto sladkosti, které právě dostaly.

Nyní se můžeme zeptat, proč se radujeme 
z Tóry právě 23. tišri? Vždyť jsme přece Tóru 
dostali 6. dne měsíce sivanu, o svátku Šavuot, 
který se též nazývá חג מתן תורה – Svátek 
darování Tóry. Jistě, z Tóry se máme radovat 
stále, tudíž není nic neobvyklého radovat se 
z Tóry dvakrát v roce. Avšak to není odpověď 
na otázku – proč dvakrát ročně?

Příběh Maggida z dubna
Tuto otázku zadali také rabínovi Jakobu 
ben Wolfu Kranzovi (1741–1804), zvanému 
Maggid – Kazatel z Dubna, který byl znám 
svými příměry, a on odpověděl takto:

Byli jednou jeden král a královna, kteří 
spolu žili v harmonickém manželství. Měli 
vše a nic jim nescházelo, jen jedno jediné – 
byli bezdětní. To je velmi trápilo. Co vše 
udělali pro to, aby mohli mít děti! Navštívili 
věhlasné lékaře ve svém království i v cizině, 
ptali se různých astrologů a věštců, hledali 
pomoc u kouzelníků a čarodějnic. Nic však 
nepomáhalo – královský pár byl stále bezdět-
ný. Jednoho dne se královský pár doslechl, 
že daleko, v jakési jeskyni, žije kouzelnice, 
kterou její kouzla proslavila v širokém 
okolí i daleko mimo ně. Rozhodli se proto 
kouzelnici navštívit, možná ona jim pomůže. 
Kouzelnice jim řekla: „Narodí se vám dcera. 
Bude moudrá, krásná a bude všechny okouz-
lovat svou osobností. Má to však háček. 
Nesmí vidět žádného muže až do svatebního 
dne. Dokonce nesmí spatřit ani svého otce. 
Uvidí-li však muže do svého svatebního dne, 
zemře.“ Královský pár velmi vřele poděkoval 
kouzelnici a vrátil se do svého paláce.

Zanedlouho královna otěhotněla. V sed-
mém měsíci těhotenství opustila královna 
svůj palác a odjela žít na opuštěný ostrov, aby 
její dcerka neviděla žádného muže. Prošlo 
mnoho let a slova kouzelnice se vyplnila. 
Princezna byla velmi krásná, moudrá a dob-
rosrdečná a zapůsobila na každou ženu, s níž 
se setkala. Když princezna dospěla do věku, 
kdy se dívky obyčejně vdávají, hledal pro ni 
její královský otec vhodného ženicha. Kdo se 
však bude chtít oženit s princeznou, kterou 
do svatby nebude smět ani jednou vidět? 
Postupně všichni princové královu nabídku 
odmítli. Pouze jediný princ byl ochoten 
přijmout zvláštní podmínku a oženit se 
s princeznou, aniž by ji do svatby viděl. Princ 
si řekl: „Princezna pochází z dobré rodiny, její 
královský otec je znám svou přímostí a dob-
rosrdečností. Proč bych se s ní tedy neoženil, 
byť ji do svatby neuvidím…“

Teprve po svatebním obřadu odhalila 
princezna svou tvář, kterou dosud zakrýval 
bílý závoj a novomanžel poprvé spatřil její 
krásný obličej. Byl okouzlen jejím aristokra-
tickým a oduševnělým vzezřením. Současně 
si však položil otázku, zda je jeho novoman-
želka opravdu tak vynikající, jak ji její otec 
vylíčil. Kdo ví? Avšak po uplynutí několika 
měsíců společného soužití se dennodenně 
princ přesvědčoval o její vnitřní i vnější kráse 
a o jejím vynikajícím charakteru.
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„Tak je to také s židovským národem“, 
zakončil svá slova Maggid z Dubna. Tóru 
jsme dostali o svátku Šavuot, ale zatím jsme 
nevěděli, co je v ní. Tehdy jsme souhlasili 
přijmout a činit vše, co je v ní napsáno. Avšak 
nyní, o Simchat Tora, kdy již uběhlo několik 
měsíců, se nám podařilo opravdu poznat ten 
nádherný dar, který jsme dostali od Hospo-
dina. Teď je čas na to, abychom se radovali 
a tancovali společně s Tórou.

věčná smlouva
Závěrem se podívejme na gematrii. Číselná 
hodnota hebrejských písmen tvořících slova 
-je 1359. Totožnou číselnou hod שמחת תורה
notu mají slova, která nalezneme v Žalmu 
 Izraeli jako – כי לישראל ברית עולם :10‚105
smlouvu věčnou. Hospodinova Tóra se také 
nazývá Knihou smlouvy – ספר הברית, kterou 
po Sinajském zjevení předčítal Mojžíš lidu 
(Ex 24‚7) a všichni poté prohlásili, že budou 

poslouchat a dělat všechno, o čem Hospodin 
mluvil.

Již přes tři tisíce let nás provází Tóra, 
věčná smlouva, kterou Bůh uzavřel se svým 
vyvoleným národem na hoře Sinaj. Zákony 
a ustanovení Tóry jsou nadčasová a každá 
generace, díky zapsané ústní tradici – תורה 
 ,je může ve své době aktualizovat ,שבעל פה
řídit se jimi a žít podle nich.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu přeji, 
aby rok 5781, který jsme nedávno zahájili, 
byl pro ně a pro celý židovský národ rokem 
úspěšným, kdy se podaří zažehnat epidemii 
koronaviru, a my se ve zdraví opět setkáme 
při oslavě příštích podzimních svátků.

Rabín daniel Mayer

bejt simcha
Maiselova 18, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

Jak ZískÁvaT Maskil?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

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

PrograM beJT siMcha

Říjen 2020
nÁboženské akce – bohoslužby

kabalat šabat

každý pátek od 18.30 hodin ve 3. patře 
Židovské radnice v Praze, Maiselova 18, 
Praha 1
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iZrael

Mír, nad kterým někteří 
skřípou zuby
Málokterá politická událost 
z poslední doby vzbudila 
takovou pozornost, jako 
zvýšená diplomatická 
aktivita mezi státem izrael 
a několika významnými 
arabskými zeměmi. dlouholetí 
političtí rivalové se sešli za 
společným stolem na jednání, 
které přineslo až nečekaně 
pozitivní výsledky. Jak máme 
pohlížet na překvapivé sblížení 
stanovisek, které vyústilo 
v navázání diplomatických 
vztahů? Jak jim správně 
porozumět – a v neposlední 
řadě, co lze očekávat na 
tomto diplomatickém poli do 
budoucna?

o odpověď na tyto otázky 
a o podrobnější rozbor této 
až šokující situace jsme 
požádali zkušeného diplomata 
daniela kuMerManna, 
který kromě diplomatického 
postu v usa byl v letech 1999–
2004 velvyslancem České 
republiky v izraeli.

Jednou z možností, jak poměřovat váhu 
a dopad některých historických událostí, 
je zaměřit se na to, kdo, jak silně a jak 
promptně se proti této záležitosti vymezil. 
Takto nahlíženo dostala nedávno uzavřená 
mírová dohoda mezi Izraelem a Spojenými 
arabskými emiráty a Izraelem a Bahrajnem 
velmi vysoké hodnocení, když se proti ní 
ostře vyjádřili všichni, které bychom mohli 
přiřadit do pomyslné blízkovýchodní „kri-
minální galerky“ těch, kteří podněcují násilí 
nebo se na něm přímo podílejí.

Celkem oprávněně byli nejhlasitější 
Palestinci, jež dohoda zbavila jejich výsad-
ního postavení elementu, který absolutně 
determinuje vztah Izraele k arabskému/
islámskému světu. Mimořádně podrážděně 
ba výhrůžně reagoval Írán, který si ovšem 
v tomto vývoji zahrál roli nedobrovolného 
„šadchena“. Možná dokonce zásadnější než 
oficiální hlavní facilitátor, americký prezi-
dent Donald Trump. Hned za Íránem přispě-

chalo Turecko, které pod vedením prezidenta 
Erdoğana již dávno vyměnilo své prozápadní 
směřování za úsilí stát se – prozatím alespoň 
neformálním – vůdcem muslimského světa. 
Toto své úsilí realizuje bezvýhradnou pod-
porou palestinského radikalismu a čímkoli 
protiizraelským. O libanonské teroristické 
organizaci Hizballáh je asi zbytečné mluvit, 
neboť ta vždy ráda udělá, co svým íránským 
protektorům na očích vidí, a ještě o něco 
více.

Oblíbeným sportem pozorovatelů situace 
na Blízkém východě bývalo odhadování, 
který z arabských států by asi tak mohl 
být dalším mírovým partnerem Izraele po 
Egyptu a Jordánsku. Po jistou dobu se mlu-
vilo o Maroku, někdy i o Tunisku, okrajově 
pak i o některých dalších zemích. Tyto úvahy 
pak vždy nakonec zmařila politika trvalého 
vyvolávání konfliktů praktikovaná pales-
tinskou teroristickou organizací Hamás. Ta 
čas od času vyhrotila situaci tak, že donutila 
i pozitivněji naladěné arabské státy odvrátit 
se od zlepšování vztahů s Izraelem.

Emiráty se do role možných budoucích 
partnerů dostaly již před několika roky, když 
jejich reálné zájmy začaly převažovat nad 
ideologií arabské solidarity, která tvrdě vyža-
dovala vyřešení „palestinské otázky“ dříve, 
než bude možno se otevřít vůči Izraeli.

Jak již řečeno, jednou z hlavních hybných 
sil tohoto vývoje byl Írán a jeho agresivní 
konfliktní politika. Čtenářům Maskilu asi 
není nutno podrobně popisovat íránskou 
patologickou posedlost Izraelem. Neuplyne 
snad ani den, aby se nějaký jeho vysoký 
představitel nevyjádřil k potřebě vymazat 
židovský stát z povrchu zemského. Snad jen 
dodejme, že Izrael má již odedávna doktrínu, 
podle níž bere vše, co říkají jeho nepřátelé, 
smrtelně vážně. To doplňuji pro ty, kteří mají 
tendenci říkat o Íránu, že on jen tak planě 
vyhrožuje a nemyslí to doopravdy. Bohužel 
vše nasvědčuje tomu, že myslí.
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Chomejníovský převrat, který v Íránu 
nastolil radikální islamistický režim, oživil 
i tradiční ší’itsko-sunnitský rozkol. Ten 
se dnes promítá do všech konfliktů, které 
v regionu probíhají. Je tak celkem přirozené, 
že malá, ale bohatá konzervativní sunnitská 
země jako Spojené arabské emiráty, která 
je od Íránu oddělena jen relativně úzkým 
pásem Perského zálivu, se cítí ohrožena. 
Obzvláště, je-li jím vnímána jako věrný 
spojenec západu a především USA. Svou 
roli sehrála i nešťastná politika prezidenta 
Obamy, který byl tak posedlý svou snahou 
o dosažení dohody – jakékoli, i špatné 
dohody – s Íránem, že doslova hodil arabské 
země Zálivu, jakož i Izrael, přes palubu.

Vedle sdílené hrozby je i řada sdílených 
pozitivních, hlavně ekonomických zájmů. 
Mnohé se týkají podobného aridního 
klimatu – jde hlavně o izraelskou expertizu 
v oblasti vodního hospodářství. Emiráty také 
disponují obrovským volným investičním 
kapitálem a Izrael množstvím „start-upů“ 
hledajících investiční kapitál. Svou roli hraje 
i skutečnost, že SAE dokážou dostatečný díl 
svého bohatství distribuovat mezi populaci, 
aby ji uspokojili, a ona tak snadněji přijala 
skutečnost, že jejich vládcové „zradili“ arab-
skou politickou ikonu, tedy Palestince.

Většina z výše uvedeného platí i pro Bah-
rajn – s jednou výjimkou, a to, že tu vedení 
země muselo projevit větší dávku odvahy než 
Emiráty. Většina bahrajnské populace je totiž 
ší’itská (jedna za tří zemí regionu s touto 
většinou) a íránská radikalizace zde má větší 
dopad než v SAE.

V takto připravené půdě se pak snadno 
ujal spletenec dalších individuálních zájmů, 
které vedly k tomu, že již existující neofi-
ciální spolupráce mezi Izraelem a dvěma 
arabskými státy Zálivu byla 15. září 2020 pře-
tavena do konkrétní mírové dohody. Z nich 
uveďme jen ty nejzřejmější: na prvním místě 
samozřejmě vrchního facilitátora – americ-
kého prezidenta Trumpa, který se jen týdny 
před relativně vyrovnanými volbami může 
vykázat zásadním mírotvorným a dokonce 
dvojitým úspěchem, něčím, co jeho „mírumi-
lovně“ snaživý předchůdce nikdy nedokázal.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu 
získal prostor pro ústup od svých předvo-
lebních slibů – anektování částí Západního 
břehu, obzvláště poté, co se dostal do kleští, 
když ho z jedné strany tlačila izraelská pra-
vice do okamžité anexe a z druhé mu Spojené 
státy jasně signalizovaly, že teď rozhodně 
ne… Nyní tedy může deklarovat, že takticky 
(samozřejmě ne strategicky!) ustoupil 
a směnil anexi za další mírové dohody. Navíc 
s poměrně reálným příslibem dalších dohod 
v budoucnu. Opomenout nelze ani to, že Bibi 
vede mimořádně nestabilní koaliční vládu, 
která se navíc nedokáže – přinejmenším 
v očích veřejnosti – vyrovnat se současnou 
pandemií, jakož i jeho ryze osobní problémy 
se stíháním v několika korupčních kauzách.

Vynořila se i řada hlasů, které se snažily 
obě dohody marginalizovat s tím, že tu Izrael 
vlastně uzavřel jakousi pseudomírovou 

dohodu se zeměmi, s nimiž v historii nikdy 
neválčil; že se tu jen jaksi formalizovalo to, 
co již tak jako tak aktivně funguje, a to i bez 
potřeby nějakých podpisových trachtací 
v Bílém domě; že se tu především jen odvádí 
pozornost od osobních trablů zúčastněných 
atd. Pravda, takto nahlíženo nešlo o nic 
zásadního. Co však většina kritiků cíleně 
přehlíží, je to, co bylo zmíněno již na počátku 
tohoto textu: zásadní změna blízkovýchod-
ního politického paradigmatu. Změna, která 
dosud není ukončena a nikdo v současnosti 
nedohlédne, kam až povede.

Uvedený posun nepřišel jako blesk 
z čistého nebe, ale postupně se pro něj 
připravovaly základy. Když se před lety řeklo 
„blízkovýchodní konflikt“, bylo každému 
jasné, že se tím myslí výhradně relace Izrael–
Palestinci. Stejně tak se pokládalo za dané 
to, že jakékoli případné zlepšení vztahů mezi 
arabským světem a Izraelem je plně závislé 
na vyřešení palestinské otázky – tedy na 
vzniku palestinského státu. Jestli vedle Izra-
ele, nebo na jeho místě, pak bylo předmětem 
debaty. Tato pozice se promítla i do tzv. Arab-
ské mírové iniciativy z roku 2002 (respektive 
2007). Palestinci tím získali reálné právo veta 
na jakékoli zlepšení izraelsko-arabských 
vztahů.

Tzv. arabské jaro spojené s množstvím 
krvavých střetů, mnohem krvavějších, než 
jsou ty, které občas vypuknou na izraelské 
hranici, zásadně změnilo perspektivu. S jis-
tou zlomyslností můžeme říci, že tato změna 
dochází dokonce i (některým) politikům 

Evropské unie, kteří si, jakkoli neochotně, 
začínají uvědomovat, že v regionu existují 
možná i závažnější problémy, než jsou 
Palestinci a jejich státnost. Že i kdyby se 
tento konkrétní konflikt nějak vyřešil, 
pravděpodobně by to nevedlo automaticky 
k bukolickému míru v celé oblasti Blízkého 
východu a potažmo na celém světě. A že 
nakonec Evropa je dopady ostatních kon-
fliktů v regionu ohrožována daleko více než 
tím mezi Izraelem a Palestinci.

Paralelně s tím také mnohým v arabském 
světě dochází, že Palestinci možná nejsou až 
tak mírumilovní. Že svou politikou efektivně 
blokující jakoukoli možnost míru s Izraelem 
v podstatě drží celý arabský svět jako ruko-
jmí a znemožňují mu realizovat své zájmy 
tam, kde je těmito zájmy zlepšení izraelské 
relace. K tomu připočtěme rozhádanou 
a zkorumpovanou palestinskou reprezentaci 
či palestinské schizma (Hamás x Fatáh), 
které se jeví jako ještě neřešitelnější než izra-
elsko-palestinské vztahy. Abychom nebyli 
k Palestincům nespravedliví, dodejme, že 
i na jejich straně se ozývají hlasy kritizující 
jejich představitele za to, že se svým politi-
kařením dostali do slepé uličky. Doposud 
jsou však daleko od potřebného kritického 
množství, které by mohlo vést ke změně.

Jak již řečeno výše, mírová dohoda mezi 
Izraelem a dvěma státy Zálivu symbolizuje 
významnou změnu, jejíž dopady nelze úplně 
dohlédnout. Nejvíce kladená otázka bývá, 
kdo je další na řadě. Nejčastěji se mluví 
o Ománu a Súdánu – obzvláště v druhém 
případě by dohoda měla veliký symbolický 
význam, protože by do jisté míry anulovala 
ona ikonická „tři ne z Chartúmu“ ze srpna 
1967. Možná se nového trendu chytí dříve 
předpokládané Maroko a Tunisko. Mluví se 
i o Saúdské Arábii. Ta si však tak radikální 
krok nebude vzhledem ke své vnitropoli-
tické zkušenosti asi moci dovolit a pouze 
zintenzivní svou dosavadní nedeklarovanou 
kooperaci s Izraelem.

Mírová dohoda a to, co z ní vyplývá, nabízí 
i potenciál pro vývoj na izraelsko-palestinské 
frontě: jakkoli hrdinsky se palestinské 
vedení tváří a jakkoli silná je jeho rétorika, 
mnozí z nich si určitě uvědomují, že prohrá-
vají a že tedy musí na svém přístupu něco 
změnit.

Objevují se některé nové tváře, ba i staré – 
na scénu se například podle všeho vrací 
vyhoštěný soupeř prezidenta Abbáse Moha-
med Dachlán, protežovaný právě Emiráty. 
Palestinská slabost nabízí Izraeli možnost 
učinit řadu viditelných a často i nenáročných 
vstřícných gest, která by mohla zlepšit 
ovzduší a arabskému světu ukázat, že Izrael 
opravdu usiluje o mír i s Palestinci. Jednou 
z velkých otázek příštích dní je, zda se izrael-
ští politici k něčemu takovému pozvednou, 
nebo zareagují intuitivně a ještě si přisadí.

daniel kuMerMann 
Ilustrační foto Lubor Falteisek



6  maskil המשכיל

Tradice

Birchot ha-šachar
Přinášíme první dva příběhy 
z patnácti příběhů – požehnání 
birchot ha-šachar.

Požehnání první
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi 
všehomíra, jenž jsi dal kohoutu dovednost 
rozlišovat mezi dnem a nocí.

Bylo slunečné čtvrteční říjnové odpoledne, 
příjemně vonící spoustou práce. Jitce zazvo-
nil mobil. Na stříbromodrém displeji svítilo 
jméno Táňa Vlčková – to byla třídní učitelka 
jejího syna Jáchyma. Ten toho roku začal 
chodit do osmé třídy základní školy. Jitka 
s neblahým tušením přijala hovor.

„Dobrý den, paní učitelko, jakpak se dnes 
máte?“ začala s rozevlátou instantní bod-
rostí. Aniž vyčkala na odpověď, hned s oba-
vami pokračovala: „Stalo se něco vážného?“

„Bohužel stalo. A je v tom namočený váš 
syn.“

„Cože…? Můj syn? On … on má průšvih? 
To přece není možné, vždyť je to přece takový 
smíšek, srandista… Ne?“

„Máte naprostou pravdu, paní Herinková – 
je to jeden z důvodů, proč spolu vycházíme 
více než dobře. Jenže tentokrát s tou srandou 
zašel daleko, příliš daleko. Potěšilo by mě, 
kdybyste se ještě dnes mohla zastavit u mě 
ve škole.“

„Momentálně jsem na auditu v Kladně. 
Mohla bych být u vás nejdřív tak ve čtyři.“

„To mi vyhovuje. Budu ráda, když si 
budeme moci v klidu promluvit.“

O dvě hodiny později stála Jitka přede 
dveřmi kabinetu učitelky Vlčkové na 
pražském panelákově v Nových Butovicích. 
Nervózně zaťukala. Na vyzvání vstoupila. 
Vlčková ji vybídla, ať si udělá pohodlí na 
jednoduché polstrované židli, a postavila 
před ni sklenici vody. Jitka si před usednutím 
pečlivě uhladila úzkou sukni svého světle 
šedého saka, jehož jediným barevným doplň-
kem byl vzorovaný červený šátek uvázaný 
kolem krku.

„Tak to na mě vyklopte, ať se neutopím 
v potu, než se dozvím pravdu,“ řekla Jitka 
strohým, poněkud bezbarvým tónem.

„Jáchym si na začátku roku něco začal se 
svojí spolužačkou Markétou Stoupovou. Mar-
kéta je velmi hodné děvče a ráda každému 
vyjde vstříc. Ochotně se ve třídě ujímá věcí, 
do kterých se ostatním nechce. Nicméně 
není právě oblíbená. Na jednu stranu se 
dobře učí, na druhou stranu ale nepobrala 
moc důvtipu a ke své smůle ani moc krásy. 
Strádá kvůli tomu nedostatkem zájmu. Je mi 
jí docela líto. A váš syn ji před měsícem začal 
zahrnovat pozorností. Když jsem si toho 

všimla, řekla jsem si: „Konečně se na holku 
usmálo štěstí!“. Jenže od pondělí vypadá 
Markéta, že je na pokraji zhroucení. Kole-
gyně Lucká mě upozornila, že se na YouTube 
objevilo tohle video.“

Vlčková podala Jitce svůj mobil. Ta 
viděla, jak její Jáchym sedí na lavičce čelem 
k někomu, kdo ho natáčel zpoza křoví. Jeho 

ruka spočívala na Markétině rameni. Líbez-
nými svůdnými slovy jí vyznal, jak moc se 
mu líbí. Jen prý by to chtělo ještě zdůraznit 
její sexappeal. Řekl, že se chce jít po škole 
učit na kadeřníka a nabídl Markétě pomoc se 
zlepšením vizáže. Markéta plaše a s vděkem 
svolila. Ze svého školního batohu vyndal 
Jáchym několik věcí. Mezi nimi poznala Jitka 
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svoji řasenku od Estée Lauder, což ji pobou-
řilo. Její syn se dal rychle do práce. Za chvíli 
působila Markéta dojmem malé holčičky, 
která poprvé zkusila šminky svojí maminky. 
Okolo očí měla široké indigově modré kruhy 
a její ústa, na nichž rtěnka zanechala stopy 
daleko za okraji rtů, byla temně rudá, takže 
vypadala jako něco mezi zombie a klaunem. 
Nakonec ji Jáchym ještě přesvědčil, ať si 
nechá obarvit vlasy na zrzavo. Nasadil si 
gumové rukavice, uchopil menší lahvičku 
a do dlaně z ní vylil porci hustého sytě 
oranžového obsahu. Okamžitě ho začal vtírat 
do Markétiných vlasů. Vzápětí tam dal další, 
další a další dávku.

„Ty vole, von fakt koupil ten Red Jalapeño 
mash,“ ozval se hlas zpoza křoví.

„Aúúú, to strašně pálí,“ stěžovala si Mar-
kéta.

„Musí se to pořádně vetřít, aby to co nejdýl 
vydrželo,“ přesvědčoval ji Jáchym.

Z Markétiných očí se začaly samovolně 
řinout slzy, které obarvily její tváře modrými 
pruhy.

Když už se zdálo, že je dílo zkázy dokon-
čeno, poznamenal Jáchym: „Teď je potřeba 
udělat ještě něco s výstřihem. Je škoda, že 
z tak hezkých vnad ostatním nic neukážeš. 
Podívej se na takovou Boženu Němcovou 
nebo Marii Terezii. Můžu ti trochu uvolnit 
ten výstřih?“

Markéta byla ochromená nesmírným 
pálením na hlavě, v očích a vším, co se tak 
rychle seběhlo, a tak svolila. Jáchym uchopil 
oběma rukama lem výstřihu pod Markétinou 
bradou a prudce jimi trhl do stran. Její triko 
se roztrhlo až téměř k břichu a ven vykoukla 
obnažená ňadra.

Ozval se hurónský smích. Z videa bylo 
zřejmé, že kluci, kteří ho nahrávali, vyskočili 
ze svého úkrytu. Markéta s pláčem utekla.

Dřív než se Jitka zmohla na nějakou 
reakci, řekla jí Vlčková: „Paní Herinková, za 
tohle hrozí vašemu synovi těžký kázeňský 
postih. Vím, že to není žádný prevít, jak by 
se mohlo z videa zdát. Dokonce jsem pře-
svědčena, že je to velmi citlivý kluk. To video 
v prvé řadě poukazuje na něco, čeho jsem 
si začala všímat už dřív jako jeho učitelka 
výtvarné výchovy. Váš syn něčím strádá. Vy 
a váš muž k tomu máte klíč. Zkuste ho pro-
sím použít. Ráda vám budu nápomocná.“

Jitka odcházela ze školy zdrcená. Vůbec 
netušila, že má doma tak vážný problém. 
Kde se to mohlo v jejím dítěti vzít? Vždycky 
se o něj s manželem vzorně starali, učili se 
s ním, dopřávali mu zájmové kroužky, jezdili 
s ním na výlety, postarali se, aby měl krásné 
bar micva. Tak kde se k čertu stala chyba?

Požehnání druhé
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi 
všehomíra, že jsi mě neučinil cizincem.

Když Jitka dorazila domů toho dne, kdy 
se dozvěděla, jak její Jáchym zesměšnil 
a ponížil spolužačku, v hlavě jí vířily miliony 

myšlenek. Jak jim to jen mohl udělat? Copak 
je tak blbej, že mu nedošlo, co dělá? To chce 
bejt tak moc stůj co stůj středem pozornosti? 
Kde jenom s Jirkou, jejím mužem, selhali? 
Jak je mohl tak znemožnit a zostudit? To se 
ozýval v Jitce rodný Rýmařov, kde se kdekdo 
o kdekom lehce dozvěděl kdeco. Poněkud 
zapomněla, že tady na Jihozápadním městě 
bylo všem všechno šumák. Musela si dát 
panáka. Raději dva.

V šest hodin dorazili domů téměř ve stej-
nou chvíli Jirka i Jáchym.

„Jak bylo na kroužku?“ zeptal se Jirka. „Co 
ses novýho naučil?“

„Žádnej kroužek nikoho nezajímá,“ vpadla 
mezi ně Jitka, očima probodávajíc Jáchyma. 
„Jak jsi mohl něco takovýho udělat!? No 
pověz mi, jak jsi mohl!!!?“

Když se Jirka zeptal, co se stalo, zevrubně 
mu vylíčila, kvůli čemu dnes musela jít 
nečekaně do školy. Nakonec se obrátila na 
Jáchyma: „Já nevím, co s tebou. Zmiz do dět-
skýho pokoje, nechci tě vůbec vidět. Než se 
s tátou poradíme, co dál, máš domácí vězení.“

„Teda, brácha, ty seš fakt vůl,“ ucedila 
mezi zuby Jana, Jirkova o tři roky starší ses-
tra, kterou přivábil halas v předsíni. Nasadila 
si sluchátka a odešla vedle něho na stejné 
místo určení.

„Nejdřív bych si dal něco dobrýho k jídlu,“ 
prohlásil klidným tónem Jirka. „Po dobrém 
squashi člověku pořádně vyhládne.“

„Hmm…“ ušklíbla se Jitka. „Tak nám sem 
objednej dvě pizzy.“

Pustila se do pečlivého utírání prachu 
v jídelně, načež hodlala pokračovat v obý-
váku. Do této činnosti se ráda utíkala v čase 
nepohody. Během mechanické činnosti se 
zeptala Jirky: „Řekl bys to do něj, že je schop-
nej něco takovýho udělat? Já… já jsem z něj 
vyloženě zklamaná. Jako bych najednou 
zjistila, že jsem vychovávala naprosto cizího 
člověka. Přitom byl vždycky tak rozumnej. 
Nejhorší je, že ani není s kým se poradit. Před 
našima bych se propadala hanbou a tvoji 
rodiče – škoda slov.“

„No, moje rodiče sis do pusy brát nemu-
sela… Jituš, zkus na to nemyslet. Zítra začne 
šábes – to je pevná jistota našeho života. 
Uděláme si ho pěknej a na všechny nepří-
jemnosti zapomeneme. Pak budeme řešit, 
co dál.“

Nadešel pátek, začátek vyučování.
„Pozor!“ zvolal Jáchym stojící u dveří 

do třídy. „Blíží se „Mňééé, tak to, Ježková, 
mňééé, vyřešíme vložkou“.“

Za chvíli vešla dějepisářka Říhová, přezdí-
vaná Miss Olšany.

„Ááá, tady máme, mňééé, pana přeborníka 
v galantnosti. Určitě nám, mňééé, rád něco 
povííí o, mňééé, Oliveru Cromwellovi.“

Během zkoušení měl Jáchym dojem, 
jako by ho každý ze třídy pozoroval jako 
laboratorní zvířátko, jako by se zvědavým 
odstupem sledovali, jak obžalovaný Jáchym 
obstojí před soudkyní Říhovou. Cítil 
nepevnou půdu pod nohama, což skrýval za 
suverénními úsměvy. Nedokázal se pořádně 
soustředit.

Posléze to Říhová uzavřela slovy: „Zdá se, 
mňééé, že si s historiííí rozumíš o něco lépe 
než, mňééé, s děvčaty. Takže mi nezbývááá, 
než ti dát, mňééé, dvojku. Posaď se.“

Po zbytek hodiny byl Jáchym viditelně 
skleslý. Občas se koukl po Markétě, ale poka-
ždé rychle odvrátil zrak.

O přestávce k němu přišel Vojta: „Ty, vole, 
tak nám na to video z YouTube dali ban. Ale 
do tý doby ho vidělo skoro 25 000 lidí. To je 
bomba, ne?“

„Hmm…“
„Co je, ty vole? Ty nemáš radost?“
„Ani ne, mám z toho všeho dost blbej 

pocit. Máma mě má kvůli tomu za pitomce, 
a když vidím, co to udělalo se Stoupovou, tak 
si říkám, že jsme to fakt přepískli.“

„Prosím tě neblbni. Na Stoupovou se 
vyser, je to jen blbka.“

Jáchym si připadal, jako by mezi ním 
a spolužáky vyrostla neviditelná zeď. Co má 
s Vojtou a dalšíma společného? Vědí úplný 
prd, jak se cítí. Všechny ty jeho vtípky a šaš-
kovství jsou jen zoufalým nutkáním, které je 
silnější než on.

Po vyučování zašel za Vlčkovou. Smluve-
nou sekvencí úderů zaťukal na dveře.

„Pojď dál,“ ozvalo se. „I když mě dopaluješ, 
stále jsi tu vítán.“

„Promiňte.“ vyhrkl, sotva za sebou zavřel 
dveře. „To s tím videem se Stoupovou se 
vůbec nemělo stát.“

A pak zůstal stát na místě, jakoby přimra-
žen. Cítil ohromnou vnitřní nejistotu.

„Mě to taky mrzí, že se to stalo,“ řekla mu 
Vlčková. „Mám z tebe pocit, jako bys sám 
nevěděl, proč jsi to udělal. Mně to z tvé strany 
přijde jako výkřik volání o pomoc. Na jednu 
stranu jsi mě hodně naštval, na druhou 
stranu je mi tě hrozně líto. Včera, když jsem 
měla po rozhovoru s tvojí mámou, jsem se 
pořádně podívala na to, co všechno jsi vytvo-
řil během našich hodin výtvarky. A všimla 
jsem si jednoho podstatného rysu. Když tam 
máš lidské postavy, jsou nápadně daleko 
od sebe. A zároveň jsem tam cítila nějakou 
touhu po blízkosti. Jáchyme, chci, abys věděl, 
že jsem ti to video odpustila. A že se zasadím 
o to, abys dostal co nejmírnější postih.“

„Děkuju moc. Já nevím, čím to je, ale 
s vámi se cítím nějak strašně dobře. Skoro, 
promiňte, přijde mi to jako úplná pitomost, 
jako bych byl doma u vás tady a ne u nás 
doma.“

„Není to pitomost, Jáchyme. Jestli to tak 
cítíš, je v tom hluboká pravda, hlubší, než 
zatím chápeš.“

Jáchym se podíval učitelce Vlčkové do 
očí. Viděl, jak ho laskavě přijímají celého 
takového, jaký je.

Jan david reiTschläger
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Járcajt rabínů Jašara a Šira: 
příběhy výjimečných mužů
První díl

na letošní pátek 16. října dle občanského 
kalendáře (15. a 18. tišri) připadají 
járcajty dvou velikánů pražské židovské 
obce poněkud přehlíženého – avšak 
zásadního – významu. rabínů Josefa 
šloma delmediga, řečeného Jašar (1591 
kréta – 1655 Praha). Připomenutím 
Jašarova járcajtu bych tedy rád alespoň 
trochu poukázal na tuto skutečně 
výjimečnou pozdně renesanční osobnost 
a zkusil splatit, byť ždibíček dluhu, jenž 
vůči tomuto velikánovi (nejen) naše obec 
zjevně má.

druhou, poněkud „odstrčenou“ 
osobností, pak je lvovský rodák a jeden 
z předních maskilů tehdejší evropy, 
jeden ze zakladatelů Wissenschaft des 
Judentums, tzn. kritické vědy o židovství, 
vrchního pražského rabína šloma Jehudy 
rappaporta, řečeného šir (1790 lvov – 
1867 Praha). i tato významná osobnost 
zůstává poněkud „ve stínu“ svých 
slavnějších kolegů a předchůdců.

 
Příběh první: 
Josef Šlomo 
Delmedigo, 
řečený Jašar
První den svátku Sukot roku 5416 podle 
židovského počtu připadl na šabat, tedy 
na sobotu 16. října 1655. V ten den zemřel 
v tehdejším pražském židovském ghettu 
rabín, lékař, filozof, matematik, astronom, 
zanícený bibliofil, zcestovalý globetrotter, 
polyhistor a jedna z nejvýznamnějších 
sefardských osobností v českých dějinách 
a svého času zřejmě také jeden z nejvzděla-
nějších Pražanů rabbi Josef Šelomo ben Elíja 
Delmedigo, řečený Cretensis. Byl znám také 
svým hebrejským akronymem יש״ר מקנדיא 
Jašar mi-Kandija.

Jašar je podobně, jako třeba Maharal, 
rabínský akrostych, složenina z prvních 
písmen Delmedigova jména „Josef Šlomo“ 
a povolání „Rofe“, tedy hebrejsky lékař.

Že Jašar „odešel do nebeské akademie“ 
přesně v době, kdy si během svátku stanů 
celý židovský svět sezením v suce připomíná 
mnohaleté putování Izraele po východu 
z Egypta, snad nemůže mít větší symboliku. 

Za svůj život Jašar (zemřel ve věku „pou-
hých“ čtyřiašedesáti let) stihl procestovat 
velkou část tehdejšího známého světa 
a skutečně byl po čtyři desetiletí takřka 
neustále na cestách. Někdy bývá v rámci 
svých nábožensko-filosofických postojů 
a jakési vnitřní neukotvenosti či liberalismu 
označován za“osvícence před osvícenstvím”. 
Jeho fascinující příběh a odkaz zůstává ve 
stínu dnes obecně daleko známějších osob-
ností pohřbených na našem nejznámějším 
židovském hřbitově. Aby se člověk vůbec 
k Jašarově ohelu dostal, musí na hřbitově 
sejít z vyšlapané turistické cestičky a vydat 
se hledat do džungle náhrobků a zeleně. I to 
je symbolické.

Budoucí velikán se narodil do horkého 
středomořského léta dne 16. června 1591 
na Krétě, tehdy známé jako Candia. Ta 
byla kdysi domovem jedné z nejstarších 
židovských komunit v Evropě, jejíž kořeny 

sahají až do období před zbořením Chrámu. 
Josefovi se dostalo patřičného vzdělání, 
odpovídajícího společenskému statutu 
rodiny, ze které pocházel. Jeho otec byl vrch-
ním rabínem hlavního města Candia (dnes 
Herakléon). Rodina Delmedigo (del Medico), 
která na Krétu přišla v 15. století přes Řím 
z Porýní, patřila do nejelitnější vrstvy 
vzdělanců, talmudistů, filozofů a politiků. 
Nejen na Krétě, ale v celém Středomoří, Itálii 
i Osmanské říši. K předkům Jašara patřili 
například Šmuel Mencahem Casta, roš ješiva 
v Padově, či Elija del Medigo, přední předsta-

synagoga ec chajim 
(strom života) ze 
17. století v krétském 
městě chanía je 
jedinou dochovanou 
památkou na 
kdysi významnou 
a vzkvétající židovskou 
obec ostrova

Původní tisk sefer elim od nakladatele Menašeho 
israele z amsterodamu z roku 1629, obsahující 
i jediný známý portrét Josefa delmediga od 
nizozemského Willema Jacobse delffa, byl 
nedávno nabídnut prestižní aukční síní sotheby’s 
s vyvolávací cenou 18 000 dolarů
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vitel tzv. averroismu, středověkého filozofic-
kého směru z oblasti Andalusie, vycházejí-
cího z Aristotela, a zanícený maimonidovec. 
Delmedigové však nebyli rodinou původně 
sefardskou, nýbrž aškenázskou. V „exotic-
kém“ středomořském prostředí se však beze 
zbytku etablovala.

Tehdejší židovská obec na čtvrtmilionové 
Krétě čítala zhruba patnáct set duší. Nej-
větší z ostrovů v egejském moři však tehdy 
ovládala mocná Benátská republika a její 
pestrobarevné etnické složení, stejně jako 
význam ostrova coby (doslova) záchytného 
bodu ve Středomoří, křižovatkou cest 
a kultur mezi severem a jihem a východem 
a západem, se zákonitě otisklo i do cha-
rakteru místní židovské obce. Žili zde Židé 
z Řecka, Turecka, Sicíle, Egypta, Aškenázové, 
Mizrachim, samozřejmě Židé italští či sefard-
ští vyhnanci, dokonce i množství marranos. 
Tedy násilně pokřtěných Židů, kteří se po 
emigraci otevřeně vrátili k judaismu (více viz 
Maskil 3/20201). Moše Metz, jeden z Jašaro-
vých žáků, krétské Židy popsal slovy: „Jsou 
protřelí a světaznalí, a je mezi nimi mnoho 
skvělých učenců a většina z nich jsou Aške-
názové.“ Tavící kotlík ostrova mezi těmito 
různými židovskými skupinami, jejichž 
počet ovšem nikdy nepřesáhl víc jak patnáct 
set, dal vzniknout i specifickému krétskému 
minhagu. Tzv. Takkanot Kandija syntetizuje 
sefardské a aškenázské vlivy. (Podrobně se 
tomuto tématu věnoval například Martin 
Borýsek).

rabín a kryštof harant 
a Josefovy cesty
Z pohledu českého čtenáře také jistě není bez 
zajímavosti, že se zcela hypoteticky mohl 
mladičký budoucí rabín na Krétě setkat 
s jinou ojedinělou historickou osobností 
spjatou s renesančními Čechami: s Kryšto-
fem Harantem z Polžic a Bezdružic. Ten přes 
ostrov cestoval do Svaté země v roce 1597, 
tedy když bylo mladému Josefovi ben Elijáhu 
asi šest let. Když se pak Jašar definitivně 
roku 1645 usazuje v Praze, je již Kryštof 
Harant čtvrt století po smrti, ale jeho hlava, 
sťatá na Staroměstském rynku katem Janem 
Mydlářem, ještě nedávno visela ze Staro-
městské mostecké věže…

Jako patnáctiletý jinoch se Josef ocitá 
v Benátkách, odkud cestuje do nedaleké 
Padovy, jednoho z židovských center celého 
kraje. Zapsal se ke studiu medicíny na zdejší 
světově proslulé univerzitě, v tehdejší Evropě 
jediné, kde směli Židé studovat bez omezení. 
Věnuje se logice, fyzice, zejména ale medi-
cíně, matematice a astronomii. Navštěvuje 
také přednášky Galilea Galileiho, o kterém 
pak ve svých spisech hovoří jako o „rabbim 
Galileovi“. Zmiňuje jeho astronomická pozo-
rování a dalekohled. Po úspěšném získání 
doktorátu po pěti letech odchází do nedale-
kých Benátek, kam už ostatně často dojížděl 
během svého pobytu v Padově. Zde na něj 

1 http://www.maskil.online/2020/04/06/31-
-brezna−1492-vyhnani-zidu-ze-spanelska/

měli nesporný vliv další velikáni své doby, 
mj. Leon z Modeny či Šimon Luzzatto. Josef 
studuje například také v kroužku marran-
ského lékaře a filozofa Elijáhu Montalta 
z Paříže, který se vypracoval až na osobního 
lékaře mocné rodiny Medici. Po usazení se 
v Benátkách konvertoval zpět k židovství 
a stal se z něj zanícený protikřesťanský 
polemik.

Po krátké zastávce zpět na rodné Krétě 
putuje Jašar obratem na východ. Putoval 
do Alexandrie a Káhiry, kde se mj. účastní 
veřejné matematické soutěže s místními 
muslimskými matematiky kterou vyhrál. 
Z Egypta odchází do Cařihradu, kde měl 
částečně yichus. Tady roku 1619 uskutečnil 
astronomické pozorování slavné komety. 
Z Istanbulu se vydal putovat po karaitských 
komunitách ve východní Evropě, procestoval 
Valašsko, Moldávii, Ukrajinu. V litevském 
Wilně (dnešní Vilnius) se na nějakou dobu 
usazuje a stává se osobním lékařem šlech-
tické rodiny Radziwiłłů, než definitivně 
zakotví v Krakově. Zde si opět prohlubuje své 
náboženské znalosti, věnuje se obsáhlé kore-
spondenci s předními matematiky a vědci 
své doby, mj. s Keplerem. Dopisuje si však 
i s aškenázskými, sefardskými i karaitskými 
učenci, zejména ale pokračuje ve svých dvou 
největších zálibách: studiu matematiky 
a astronomie. Tehdejší Kazimierz, podobně 
jako Praha, byla studiu těchto přírodních 
věd v židovském prostředí velice naklo-
něna. Věnuje se také sbírání knih a tisků. 

Jak vynašel již prof. Sadek v Jašarových 
zápiscích: „I když nemám štěstí, co se týče 
synů a majetku, mám přece velké štěstí, co se 
týče získávání knih. Neboť jestliže jsem slyšel 
o tom, že ve světě leží nějaká vzácná kniha 
a zatoužil jsem po ní, nikdy se nestalo, že 
bych jí nezískal. A mnohokrát jsem šel mnoho 
a mnoho mil, putoval lodí a byl ve velkých 
nebezpečenstvích, abych spatřil nějakou 
malou knihu a nakonec jí vždy získal. I když 
se někdy mezi pěkné věci dostaly věci marné, 
poněvadž obsah knihy neodpovídal jejímu 
názvu.“

cesta na severozápad
Roku 1625 se neposedný duch Jašarův 
opět vydává na cestu. Přes Dánsko, severní 
Německo (s krátkou zastávkou v Hamburku, 
kde působí mj. jako av bejt din), se opět 
na nějaký čas usazuje kolem roku 1629 
v Amsterdamu. Opět působí jako lékař, 
matematik, astronom, ale také jako rabín, 
kazatel a poradce místních bohatých měš-
ťanů a nizozemské šlechty. Zde také vydává 
své nejznámější dílo Sefer Elim u známého 
sefardského nakladatele, původně taktéž 

Původní tisk sefer elim od nakladatele Menašeho 
israele z amsterodamu z roku 1629, obsahující 
i jediný známý portrét Josefa delmediga od 
nizozemského Willema Jacobse delffa, byl 
nedávno nabídnut prestižní aukční síní sotheby’s 
s vyvolávací cenou 18 000 dolarů
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(portugalského) marrana, Menaše ben 
Israele.

Sefer Elim jsou hebrejsky psaná responza 
karaitovi Zerachovi ben Natanovi z Troků, 
která jsou v narážce putování dětí Izraele 
po východu z Egypta narážkou na Num 33:9: 
„Vytáhli z Mary a přišli do Élimu. V Élimu bylo 
dvanáct pramenů a sedmdesát palem; tam 
se utábořili,“. Jsou rozdělena na 12 obecných 
a 70 konkrétních dotazů náboženského 
i vědeckého charakteru. Vinou cenzury 
se však nakonec v knize objevily pouze 
čtyři z původních dvanácti okruhů. Jašar 
zde přirozeně píše o astronomii, fyzice, 
matematice a medicíně, ale také třeba 
o hudbě: věnuje se akustice, rozebírá 
principy ozvěny, rytmu, proporcí, intervalů, 
zaobírá se harmonií, konsonancí či 
disonancí. V lecčems jeho přístup připomíná 
jiného vynikajícího učence pozdní 
renesance – pražského Davida Ganse.

Ani v Amsterdamu však Jašar nezůstává 
napořád a po nějaké době se opět stěhuje. 
Přijímá finančně velmi solidní nabídku na 
pozici vrchního lékaře ve zbožné německé 
obci ve Frankfurtu nad Mohanem.

Příště doputujeme s Jašarem až do Prahy.

 
Příběh druhý: 
Šlomo Jehuda 
Lejb Rapoport, 
řečený ר״יש Šir
Vznik známého židovského příjmení 
Rapaport bývá často vysvětlován tak, 
že pochází z období vypovězení Židů 
z Portugalského království roku 1497. 
Potomci vypovězenců „vrchního rava Porta“ 
(v ladino „rabino do Porto“), tehdejšího 
hlavního města království, údajně přijali 
toto jméno, aby si uchovali odkaz ke staré 
vlasti (o vyhnání z Iberského poloostrova 
viz též Maskil 3/2020). Druhá, o něco více 
„aškenázocentrická“ teorie praví, že se 
jedná o hebrejskou zkomoleninu odkazující 
k bavorskému Fürthu (פורט – Port). Jedná se 
dva poměrně populární, avšak zcela mylné 
narativy.

Příjmení Rapaport se poprvé objevuje 
už v průběhu 15. století v severoitalské 
Mantově, spojením rodiny Rapa (Rabe, 
tj. německy „vrána“) s rodinou Porto. Kořeny 
první rodiny sahají do středověké Mohuče 
v Porýní a do Itálie přišla přes Benátsko. 
Rodina Porto, se poprvé objevuje v 16. století 
v severoitalské Lombardii a svůj původ 
odvozuje od městečka Porto Mantovano 
u Mantovy. Ve stejném období se jedna 
z větví rodiny objevuje i ve střední Evropě, 
o čemž svědčí například náhrobky s tímto 
jménem na Starém židovském hřbitově 

v Praze z konce 16. století. (Porta v roce 1589 
a Port v roce 1598). Není bez zajímavosti, že 
příjmení se historicky objevuje i v přesmyčce 
jako Portorapa.

osvícentsví
Avšak přenesme se nyní v čase o dvě 
století dále. Renesance již je nedostižnou 
historickou epizodou, dokonce již vrcholí 
a odkvétá barok. O slovo se hlásí nový, zcela 
moderní a radikální světonázor: osvícenství. 
Ve střední Evropě jej přímo ztělesňuje jeho 
císařská milost Josef II. Ve stejném roce, kdy 
v hlavním městě Svaté říše římské panovník 
umírá, přichází na svět v haličském Lvově, 
tehdy Lemberku dítě, které si v budoucnu 
bude v okruhu svých soukmenovců počínat 
podobně radikálně a novátorsky, jako si počí-
nal Josef II. Při obřízce dostává od svého otce, 
reba Aharona Chajima Rapoporta, váženého 
rabína a (תלמיד חכם) zdejší obce, jméno po 
staviteli Prvního chrámu, králi Šalamounovi. 
Jeho otec se nadlouho stává i jeho hlavním 
učitelem. Jméno odkazující k moudrému 
a vzdělanému králi bylo vskutku vybráno 
vhodně, neboť velmi záhy začíná mladičký 
Šlomo projevovat prvky geniality. Již od 

dětských let studuje a zná nazpaměť celou 
Mišnu, věnuje se též důkladnému studiu 
halachy. Až do svatby ve svých dvaceti letech 
se takřka vůbec nevěnuje jiným oborům. 
V duchu zdejší přísné ultraortodoxie bylo 
nemyslitelné, se byť jen zajímat o obory 
mimo židovské prostředí!

david kraus

(POKRAČOVÁNÍ PŘÍSTě)

Portrét šloma Jehudy lejba rapoporta od 
antonína Machka, olej na plátně, kolem 1840. 
Ze sbírky židovského muzea v Praze
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izraelský velvyslanec daniel Meron

brýle nicholase Wintona jsou už na správném 
místě

osobnosT

Brýle pro Nicholase Wintona

když vám někdo ukradne 
brýle, nevzbudí to velkou 
pozornost. koupíte si nové. 
ale když někdo opakovaně 
ukradne kovové brýle soše 
sira nicholase Wintona, 
kterého si váží celý svět, je to 
v negativním smyslu událost, 
která poukazuje na absenci 
zdravého rozumu pachatele… 
ale ještě větší událostí, a to 
v pozitivním smyslu, bylo, 
když v neděli 13. září dostala 
Wintonova socha na pražském 
hlavním nádraží brýle nové. 
Můžeme to chápat jako 
symbol, že zlo nikdy nezvítězí 
natrvalo.

Setkání při znovuodhalení opravené sochy 
na prvním nástupišti Hlavního nádraží 
v Praze mělo velmi slavnostní ráz. Winton, 
britský makléř a humanitární pracovník, 
který před druhou světovou válkou zachránil 
669 převážně židovských dětí, když jim 
zajistil včasný odjezd do Anglie, je celosvě-
tově uznávanou osobnosti Jako by za svůj 
statečný či na prahu 2. světové války dostal 
i dar „shůry“ – dlouhověkost: dožil se neuvě-
řitelných 106 let!

Slavnostní odhalení sousoší už s novými 
bronzovými brýlemi se mělo původně konat 
19. května, v den Wintonových nedožitých 
111. narozenin (narodil se 19. května 1909 
v Londýně a zemřel 1. července 2015 ve Slou-
ghu), kvůli koronaviru však bylo odloženo na 
pozdější dobu.

Neznámý vandal si ukradenými brýlemi, 
které musel od sochy odtrhnout, nikoliv 
pouze sundat, moc nepomohl. K nošení se 
nehodí – i když sám dobrovolný organizátor 
opravy Pavel Schreiber si je na okamžik 
„vyzkoušel“ – a ve sběrných surovinách 
mu za to dají pár korun. Těžko tedy najít 
motiv, který k poškození sochy kohosi 
vedl. Oprava přitom vyšla na třináct tisíc 
korun – a Pavel David Schreiber, který je 
nechal vyrobit, peníze na nové kovové brýle 
získal z dobrovolné veřejné sbírky, kterou 
vyhlásil. „V lednu jsem přijel sem na první 
nástupiště, a když jsem si všiml, že brýle soše 
chybí – a nikdo si toho nevšímá, rozhodl jsem 
se zjednat nápravu sám,“ řekl Schreiber.

Zní to neuvěřitelně, ale charakteristické 
kulaté brýle se od odhalení sochy před jede-
nácti lety ze sousoší ztratily celkem třikrát! 
Naposledy siru Wintonovy chyběly asi pět 
let. Ale bylo to, doufejme, už naposled. Jak 
nám řekl Pavel Schreiber, „v rámci rekon-
strukce nástupiště je zde nyní umístěna 
kamera, aby si žádný vandal už nemohl 
takový čin dovolit.“

Na setkání, které bylo především 
vzpomínkou na Nicholase Wintona, byla 
pozvaná i jeho dcera, přijet však nemohla. 
Zato se organizátorům podařilo zajistit 
účast samotné sochařky a majitelky sochy 
Flor Kent, která sousoší Wintona s dětmi 
vytvořila. Pochází z Venezuely, ale žije 

nyní v Londýně. Na slavnosti měl vedle 
velvyslance Izraele Daniela Merona projev 
i předseda FŽO Petr Papoušek, v kulturním 
programu jsme mohli zatleskat židovským 
písním Hany Frejkové a Josefa Gušlbauera. 
Organizátor revitalizace sochy Pavel David 
Schreiber pak přednesl svou emotivní báseň 
věnovanou siru Wintonovi:

na perónu
Maminko, pročpak měl ten pán 
kulaté brejličky orosené? 
Maminko, a proč jsem tu sám 
ve vlaku, který se nocí žene? 
Pročpak ses loučila tak honem
a v čem je ten vlak tolik jiný? 
Zmizela světla nad perónem… 
To nejedeme na prázdniny?
Viděl jsem smutek gesta, 
když z perónu jsi mávala 
a vlak už vyjel z města 
Na nádraží jsi zůstala… 
Je mnohem delší cesta, 
na kterou Ty ses vydala…

Příběh Nicholase Wintona a „jeho“ dětí je 
dobře známý, to ale neznamená, že bychom 
jeho hrdinský čin neměli připomínat. Při 
odchodu z končící slavnosti jsem se zeptal 
náhodné kolemjdoucí, jestli si všimla sochy 
staršího muže s dítětem v náručí a s větší dív-
kou stojící opodál. Žena, která také vedla za 
ruku sotva desetiletou dceru, se na okamžik 
zastavila, prohlédla si z několika metrů sku-
pinku z bronzu a s pohledem na těžký kufr 
stojící vedle sousoší řekla: „Nevím, asi nějací 
cestující. Jsme přece na nádraží, ne? Každý 
někam odjíždí…“ Je jistě dobře, že děsivé 
události války už děti nemusí prožívat…

lubor FalTeisek 
Foto autor

b b Pavel schreiber, muž, který se postaral o nové 
brýle
b sochařka Flor kent, autorka Wintonova sousoší
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Chtěl jsem zachovat 
vnitřní pravdu příběhu
nový film bohdana slámy 
„krajina ve stínu“ snad úplně 
nezapadne v covidových 
opatřeních, kdy do kin 
chodí méně diváků. vrací se 
k tragické události, která se 
odehrála v jihočeské Tušti 
krátce po skončení druhé 
světové války, kdy sousedé 
zavraždili jiné sousedy a jiné 
zase divoce odsunuli. Téma 
divokého odsunu němců, 
lidových soudů, řešení 
viny a neviny a vyrovnání 
s minulostí stále vzbuzuje 
mnoho emocí a to nejen 
ve zmíněném kraji nebo 
v sudetech. krajina ve stínu 
nehledá konkrétní viníky, 
ale zkoumá mechanismy, 
které vedou k tomu, že se 
z obyčejných lidí, mohou stát 
vrazi. Takové příběhy se děly 
a dějí a snad se dít znovu 
nebudou.

 
O Krajině ve stínu jsem si povídala se scéná-
ristou filmu Ivanem Arsenjevem.

Necelý měsíc od premiéry, jak film divácky 
funguje?
Zatím z toho mám dvě reflexe. První je pozi-
tivní. Jsem až překvapený, kolik lidí o filmu 
hezky pozitivně mluví a píše. Jak filmařů, 
kritiků, historiků, tak i obyčejných diváků. 
Jsem překvapený, jak emotivně to na lidi 
působí, jak je zajímají souvislosti, vyptávají 
se a hledají další informace. Pak je tu druhá 
strana, odvrácená, což jsem očekával a to 
jsou nenávistné a hloupé reakce. Myslím, že 
to jsou lidi, kteří podobně nenávistně reagují 
i na jiné věci a nejen na náš film. Většina 
z nich ho ani neviděla a popudí je jen to téma, 
aniž by o něm něco věděli.

Taky bohužel doplácíme na covid, protože 
lidé chodí do kina málo a navíc Krajina ve 
stínu není klasický divácký film. Ale s tím se 
nedá teď nic dělat.

Scénář vznikl takříkajíc na zakázku. Pro-
ducent Martin Růžička slyšel příběh pana 
Korbela v rádiu v rámci Příběhů 20. století 
společnosti Post Bellum a zasáhl ho a při-

nesl první námět. Jak se na látce pracovalo 
z pohledu scénáristy?
Pan producent Růžička mi svůj nápad nabídl 
ke zpracování, ale do psaní mi nemluvil. Dost 
ho to zajímalo a vždycky četl všechny verze 
scénáře, hodně jeho postřehů bylo velmi 
dobrých, ačkoliv je původní profesí právník 
a ne filmař. Fungovalo to dobře. Závěrečnou 
fázi úprav jsme pak dělali s režisérem 
Bohdanem Slámou, protože to už se scénář 
posouval více k jeho režijnímu pojetí. Bylo 
málo financí a tím pádem i málo natáčecích 

dní, tudíž jsme museli leccos škrtnout. Věděli 
jsme, že natáčet se bude v jihočeských Boři-
cích, kde Bohdan Sláma žije. A tak jsme scé-
nář upravovali přímo na míru téhle vesnici. 
Nejlepší je, když je režisér u psaní scénáře už 
od začátku. To tady bohužel nebylo, ale jsem 
rád, že se nám přesto povedlo se sladit.

Na kolik bylo svazující bádání v archivech 
a reálné historické okolnosti?
Naším nejzásadnějším zdrojem byl pan 
Ferdinand Korbel, jehož tatínka a strýce 
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během toho masakru zabili. Věnoval 
obrovský kus života shromaždování 
dokumentů a svědectví o celé události. 
Pokusil se to celé dostat i jako genocidu 
před soud. Pak mi jako zdroj posloužila 
kniha historika Jana Mlynárika „Poprava 
v Tušti“. Ta taky vychází z rozhovorů 
s Ferdinandem Korbelem, ale zasazuje jeho 
vzpomínky a dokumenty do historického 
kontextu. Mluvil jsem i s dalšími pamětníky, 
navštívil jsem archiv v Třeboni. A načítal 
jsem si prameny, například o Benešových 
dekretech. Když máte nastudované 
historické souvislosti, začnete vybírat nosné 
motivy pro samotný příběh. Reálné postavy 
a vzpomínky už jsou jen střípky, přece jen 
už je to všechno docela dávno a sloužili mi 
spíš jako inspirace. Chtěl jsem, aby byla 
zachována vnitřní pravda toho příběhu. 
Cítil jsem závazek vůči těm obětem. Abych 
si o nich jen tak něco nevymýšlel, něco 
umělého. Nechtěl jsem nic konstruovat. Byla 
to skutečná tragédie a nespravedlnost.

Ve filmu je také židovská linka v podobě 
rodiny Steinových. Byla skutečně i v reál-
ném předobrazu taková rodina v Tušti?
Linka rodiny Steinů je autentická, v té 
skutečné vesnice žily dokonce dvě židovské 
rodiny. Samozřejmě skončily, tak jak se dá 
předpokládat. Pro mě ta linka byla důležitá 
jednak proto, že k té době patří a naši vesnici 
dokresluje, ale taky ukazuje atmosféru 
v tehdejší společnosti. Je to důležitý prvek, 
který říká, jak lidé uměli žít pospolu. Čech, 
Rakušan, Žid. Pro mě je to navíc osobní 
motiv, protože mám taky židovské předky, 
kteří skončili podobně jako rodina Steinů. 
Takže k tomu mám docela blízko a už jsem se 
touhle problematikou vícekrát zabýval.

Čím je příběh Tušti unikátní?
Vitorazsko, jehož je Tušť součástí, je dost 
speciální kraj. Nedá se to porovnat s tím, 
co se odehrávalo na Liberecku nebo jinde 
v Sudetech. Tam byli lidé zfanatizovaní, 
podporovali Henleina. Tady byli 600 let 
součástí Rakouska, a pak aniž by chtěli, si 
Beneš vydobyl, že byli v roce 1921 připojeni 
k Československu. A jim se tady nežilo 
dobře. Uměli sice česky, ale měli rakouské 
školy a když vyplňovali formuláře a žádosti 
o dotace na půdu, tak je měli plné chyb 
a dotace moc nedostávali. V Rakousku měli 
příbuzné, rodiny. To všechno bylo pro ty 
lidi nepříjemné, a když se situace změnila, 
řada z nich přirozeně chtěla zpátky. Dnes 
s odstupem vidíme věci jinak, ale oni tehdy 
ten rozhled neměli.

Členové rodiny Steinových z filmu vycházejí 
jako jedni z mála postav bez viny…
Jsou tam i další postavy, které si uchovají 
lidskost. Nechtěl jsem zapadnout do klišé 
„oni si začali“, ale zároveň jsem chtěl válku 
do příběhu dostat. Aby bylo jasné, jak že 
válka byla zrůdná, jak lidem ubližovala a jaké 
měla důsledky. Jedním z nich je i tenhle osud 
židovské rodiny.

Jak vidíte debatu o vztahu Čechů a Němců 
a o odsunu?
Naše debata trpí tím, že pořád říkáme to „A“. 
Kdo tu válku začal, jaké byli oběti. A to je 
nezpochybnitelné. Ale zapomněli jsme na 
to „B“. Že se něco stalo i po té válce. A to nám 
není ke cti. A tak žijeme v iluzi, že se nás to 
netýká, že podobné strašné věci dělají nějací 
divocí Balkánci nebo se to děje někde na 
Ukrajině. A přitom se i tady odehrávaly věci 
nehezké. To vůbec není nějaké lynčování 
Čechů a sebemrzkačství. Ten film nechce být 
nijak jednostranný. Jen je potřeba se k těm 
otázkám vrátit a pojmenovat je, vyčistit. Ten 
film beru jako nabídku k diskusi.

Ony ty věci mají setrvačnost. Dlouho tady 
působila komunistická propaganda a chce 
to čas než se vše usadí. Hlubší debata ve 
společnosti tu na rozdíl od Německa nikdy 
pořádně neproběhla. Chybí reflexe a mnoho 
lidí má jen kusé informace, bylo to téma na 
okraji. Tomu nahrává i jistá česká uzavřenost 
a obava z okolního světa. Je to složitý pro-
blém, ale je na čase s ním pohnout, myslím, 
že nás to omezuje víc, než se zdá. Souvisí to 
s naším sebevědomím i s tím, jak se doká-
žeme vyrovnat s nepříjemnými věcmi dnes.

Jak na film reagují pamětníci a na kolik jste 
s nimi konzultoval scénář?
Pamětníků už mnoho není. Hlavním pamět-
níkem je pan Ferdinand Korbel, který se 
teď v souvislosti s premiérou filmu objevil 
i v médiích. On byl hlavním zdrojem infor-
mací. Má k celé 
události obrovský 
archiv a mnoho 
informací. S ním 
jsem víckrát kon-
zultoval. Navštívil 
jsem jednoho pána 
v Třeboni, kterému 
v Tušri zabili 
tatínka a tetu, ten 
měl velmi těžký 
osud a pronásle-
dovalo ho to celý 
život. Jeho návrat 
po vyhnání byl 
ještě mnohem horší 
než v naší filmové 
podobě. Nedostali 
nic a žili za vsí na 
nějaké pile, kde 
měli jenom mat-
raci. To bylo hodně 
emotivní setkání. 
Je těžké vstupovat 
takhle lidem do 
života, jsou to 
velmi intimní 
příběhy a pro mě 
je někdy náročné 
si přisvojit jejich 
osudy a vyprávět 
je dál. Každý má 
svoji pravdu a pro 
každého je to jinak 
důležité.

Bylo jasné od začátku, že film bude mít 
kolektivního hrdinu, tedy celou vesnici?
Od počátku jsme chtěli jakousi kroniku 
a pojmout ty události ve větší šíři. Motivů 
a postav bylo ještě mnohem víc, ale postupně 
jsme to ořezávali. Koncept kolektivního 
hrdiny a mozaikovitého vyprávění tam byl od 
počátku. U nás se filmy na bázi mozaiky moc 
nedělají, ale já je mám rád a pro tohle téma 
to bylo ideální. Chtěl jsem ukázat, že takový 
masakr může vzniknout vlastně z ničeho. 
Běžná vesnice a běžné vesnické vztahy, 
chvilku to působí banálně, nebo až komicky. 
To je na tom strašné, že se podobná věc může 
stát vlastně kdekoliv.

Neuvažovali jste o dokumentu místo hra-
ného filmu?
Bylo by to určitě jednodušší, mohli bychom 
jít jen po faktech a nemuseli domýšlet 
motivace a vztahy. Jenže my jsme od začátku 
chtěli hraný film, silný plný příběh. Navíc 
celá událost už byla zpracovaná v doku-
mentu „Zabíjení po česku“. Náš film není 
rekonstrukce, události v Tušti byly jenom 
jeho inspirací.

Pro úplnost dodáváme, že pozůstatky 
obětí masakru byly exhumovány v roce 
1993 a pohřbeny v nedalekém rakouském 
Gmündu.

PtaLa se kaTeŘina MikulcovÁ
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Jacob Jacobson –  
Zachránce židovské genealogie
Zabýváme-li se židovskými dějinami 
20. století, je takřka nemožné minout 
jména jako leo baeck nebo selma stern. 
Jejich vědecké působení a jeho důsledky 
jsou zjevně patrné dodnes. dlouholetý 
kolega a přítel těchto dvou osobností byl 
Jacob Jacobson. ačkoliv téměř upadl 
v zapomnění, byl to největší židovský 
genealog minulého století.

studentem a vojákem
Jacob Moses Jacobson se narodil 27. lis-
topadu 1888 do tradiční rabínské rodiny. 
Vyrostl ve svém rodném městě Schrimm 
v Poznaňsku a v Hamburku. Tam také 
navštěvoval hamburskou Školu Talmudu 
a Tóry (Talmud Tora Schule) a maturitu složil 
ve Hnězdně v Poznaňsku.

Od zimního semestru 1907–1908 studoval 
mj. na univerzitách v Mnichově a Berlíně 
historii a filozofii. Dříve než dokončil svoji 
disertační práci, vypukla první světová válka. 
Jakožto student a člen Sdružení židovských 
spolků KJV (Kartell jüdischer Verbindungen) 
se roku 1915 přihlásil k dobrovolnému 
odvodu. Na frontě byl dvakrát těžce raněn. 
Roku 1917 utrpěl těžké poranění hlavy, které 
mu návrat na frontu znemožnilo. Roku 1919 
mu byl za jeho nasazení udělen Železný kříž 
II. třídy a Medaile za zranění.

Po své rekonvalescenci dokončil na 
univerzitě v Marburgu svoji disertační práci 
s názvem Postavení Židů v polských pro-
vinciích dobytých Prusy v letech 1793 a 1795 
a 10. prosince téhož roku získal titul Dr. Phil.

Jacobsonova práce v archivu
V roce 1919 se Jacobson přestěhoval do 
Berlína, kde od roku 1920 převzal vedení 
Centrálního archivu německých Židů 
(Gesamtarchiv der deutschen Juden). Toto 
místo se stalo zásadním pro Jacobsonovu 
další kariéru. Tento archiv byl založen roku 
1905 za pomoci velkolóže řádu B’nai B’rith 
a jeho prvním ředitelem byl Eugen Täubler. 
Archiv se po první světové válce kvůli 
hyperinflaci dostal do velkých finančních 
potíží. Dále mohl fungovat jen díky podpoře 
pruského Zemského svazu židovských obcí 
(Landesverbad der jüdischen Gemeinden), 
Německo-izraelského svazu obcí (Deutsch-
-Israelischee Gemeindebund) a opakované 
pomoci řádu B’nai B’rith.

Poté, co Jacobson nastoupil jako ředitel 
archivu, se snažil získat co nejvíce archiv-
ního materiálu z co nejvíce židovských obcí 
v německy mluvícím prostoru a dostat jej 
do Berlína. V roce 1926 disponoval archiv 
materiálem z 344 obcí a řadou dokumentů 
a dalšího materiálu privátní provenience. 
Jacobsonovi se nepodařilo získat materiál 

z velkých obcí jako např. z Frankfurtu nad 
Mohanem, neboť tyto obce měly své vlastní 
interní archivy. Jediná velká obec, která 
archivu věnovala cenný archivní fond, mj. 
matriky a knihy obřízek, byla židovská obec 
v Berlíně. V následujících letech Jacobson 
neúnavně usiloval o shromáždění údajů 
matričních knih o uzavření manželství 
o úmrtí, soupisy členů obcí a dalších mate-
riálů, které zachycovaly historii a genealogii 
židovských obcí a rodin. V nesčetných 
článcích, mj. pro Israelitisches Familienblatt 
v Hamburku nebo pro Jüdisch-Liberalen 
Zeitung für Berlin und Breslau, vyzýval 
Jacobson židovské obce i soukromé osoby 
k tomu, aby věnovaly Centrálnímu archivu 
vše, co považovaly za hodnotné pro zacho-
vání židovského dědictví, nehledě na to, 
zda se jednalo o svitek Tóry či jakékoliv jiné 
dokumenty. I po nástupu nacismu dále publi-
koval články o významu práce svého archivu 
a patrně si byl plně vědom toho, jak důležité 
zachování židovského dědictví ještě bude.

válečná léta a věznění v Terezíně
Jacobson se díky své genealogické exper-
tíze velmi rychle proslavil ve vědeckých 
kruzích. Jeho rozsáhlé vědomosti společně 
se znalostí hebrejštiny vzbuzovaly obdiv 
nejen mezi historiky. Jeho schopnosti však 
neunikly ani nacistickému režimu, který 
se snažil jeho práce využít pro sebe. Nacisté 
postupně vytlačovali zaměstnance Cent-
rálního archivu a prostory v Oranienburger 
Straße byly kousek po kousku přebírány 
Říšským úřadem pro genealogický výzkum 
(Reichsstelle für Sippenforschung, později 
Reichssippenamt (RSA). Samotná pozice 
Jacobsona nebyla během plíživého převzetí 
archivu zpochybňována. Ještě v roce 1938, 
krátce před listopadovými pogromy, publi-
koval své genealogické dílo Židovské sňatky 
v Berlíně 1723–1759.

9. listopadu 1938 byly dokumenty archivu 
krátkodobě zabaveny. Díky Jacobsonově 
osobnímu nasazení byly ale o několik dní 
později opět vráceny. Tehdy se však Říšský 
úřad pro genealogický výzkum stál oficiálním 
majitelem veškerého archivního fondu 
Centrálního archivu německých Židů a byl 

s konečnou platností uzavřen. Jacobson byl 
přinucen k práci pro Říšský úřad pro genealo-
gický výzkum.

Léta byla Jacobsonova expertíza zne-
užívána nacisty pro udělování dokladů 
árijského původu. Ačkoli Jacobson dělal 
vše, co bylo v jeho moci, aby těm, jejichž 
původ nebyl jednoznačně židovský mohl 
doklad árijského původu vystavit, nemohl 
zachránit všechny, jejichž dokumenty mu 
prošly rukou. I on sám pocítil antisemitskou 
politiku nacistů na vlastní kůži. V květnu 
1943 byl deportován do Terezína a zde od něj 
nacisté vyžadovali, aby se věnoval „židov-
ským vědám“, jak popsal ve svých „Zápiscích 
z Terezína“ z roku 1946.

londýn a institut leo baecka
Po osvobození Terezína 8. května 1945 emi-
groval Jacobson se svou ženou a synem do 
Londýna. Po letech pracovních a finančních 
problémů získal Jacobson v roce 1957 místo 
v londýnském Institutu Leo Baecka. Do své 
smrti v roce 1968 přinášel své „know-how“ 
nejen tam, ale pomáhal i své přítelkyni Selmě 
Sternové s jejím dílem „Pruský stát a Židé“, 
které bylo publikováno v roce 1962.

Jacob Jacobson byl nejproduktivnějším 
a nejznámějším archivářem a genealogem 
Výmarské republiky. Jeho popularita 
začala slábnout kvůli jeho nucené práci pro 
nacistický režim a s ní spjatým podezřením 
z kolaborace. I přesto, že pracoval pro Institut 
Leo Baecka a v 60. letech publikoval svá dvě 
nejdůležitější díla, nepodařilo se mu znovu 
dosáhnout stejného uznání jako v mezivá-
lečném období a téměř upadl v zapomnění. 
Jacobsonova práce má však mimořádný 
význam pro historickou vědu, a zvláště pak 
pro judaistiku. A Jacobsonovi není dlužna 
jen historická věda. Bez jeho mnohaleté neú-
navné práce v oblasti židovské genealogie, by 
mnohým Židům na celém světě chyběl velký 
kus rodinné historie.

JenniFer herold 
(Z němčiny přeložila eliška Pekárková, 
foto: archiv Institutu Leo baecka)

dnešní sídlo institutu leo baecka v londýně



tišrej 5781 • říjen 2020 15

ČTenÁŘi Píší

Vzpomínka 
na Viktora 
Wellemína
Nedávno zesnulého Viktora Wellemína jsem 
poznal krátce po nástupu do dokumentace 
Výzkumného ústavu polygrafického 
v Pštrossově ulici v Praze, kde jsem s velkým 
štěstím dostal od 1. října 1970 místo po 
nedobrovolném odchodu z redakce ČTK, 
kde mne při prověrkách téhož roku označili 
za pravicového kontrarevolucionáře a de 
facto i za občana druhé ne-li třetí katego-
rie. Právě v dokumentaci VÚP pracovala 
i manželka pana Wellemína, údajně kdysi 

zaměstnankyně prvorepublikové policie, 
za níž její choť občas docházel. Zlé, ale asi 
dobře informované jazyky, o něm tu a tam 
utrousily poznámku, že prý je znám nejen 
jako statečný voják z druhé světové války, 
ale i jako velký ctitel žen neboli česky řečeno 
proutník a sukničkář. Nechtěl jsem této jeho 
pověsti zprvu věřit, neboť Viktor Wellemín 
svou zachmuřenou tváří a hustým obočím 
připomínal spíše člověka do sebe uzavře-
ného, než seladona po padesátce, stále se 
ohlížejícího za hezkými ženami. Někdy mi 
tak trochu připomínal tehdejšího vysokého 
sovětského činitele Kosygina, který byl přes 
svůj kormoutlivý výraz ve skutečnosti ještě 
agresivnější vůči Pražskému jaru 1968, než 
sám jeho šéf Brežněv. Ještě před zánikem 
VÚP jsem odešel jinam, z tohoto tak trochu 
zbytečného ústavu, kde se nic nevyzkou-
malo, ale o to více se slavívalo, se později 

stala hospoda pod výmluvným názvem 
Nejistá sezona, což byla nechtěně i ve sku-
tečnosti i má osobní realita. Nejistou životní 
sezonu jsme totiž mnozí z nás, zejména Židé 
a někdejší bojovníci ze západní a paradoxně 
i východní fronty, prožívali již od roku 1948 
a to po dlouhých 41 let. Až asi před rokem 
jsem jako již obyvatel penzionu Charlese 
Jordana opět po tolika letech znovu spatřil 
Viktora Wellemína, jenž přišel na jakési 
setkání s pamětníky. Hned jsem se mu připo-
mněl a zdálo se, že i on si na mne vzpomněl. 
Neuvědomil jsem si, že tento, stále tak poně-
kud chmurně vyhlížející starý pán s šedým 
hustým obočím, má už dávno devadesátku za 
sebou a před sebou už jen asi rok života.

Jan hÁla

vÝsTava

Obrazy a hlasy Bubnů
unikátní fotografický objev pro historii 
holokaustu ukáže veřejnosti Památník 
ticha na výstavě obrazy a hlasy bubnů

Unikátním objevem pro historii holokaustu 
se nedávno staly nově identifikované 
fotografie ze sbírky Jaroslava Čvančary. Ty 
ukazují židovský transport procházející 
křižovatkou ulic U smaltovny a Veletržní 
v pražských Holešovicích směrem k nádraží 
Bubny, odkud byly transporty vypravovány. 
Právě tyto unikátní fotografie spolu s nově 
nalezeným snímkem z alba rodiny deporto-
vaného novináře Milana Weinera je možné 
exkluzivně zhlédnout na výstavě Obrazy 
a hlasy Bubnů v mimořádně zpřístupněných 
bývalých drážních bytech na pražských 
Bubnech až do 31. října.

Výstava zároveň nabídne jedinečnou 
možnost zažít atmosféru původní nádražní 
budovy ještě předtím, než se přemění na 
moderní galerii. Spisovatel, badatel a sběratel 
fotografií Jaroslav Čvančara nezná zdroj, ze 
kterého fotografie získal, a původně měl za 
to, že jde o transport procházející Bohušo-
vicemi nad Ohří. Badatelé se celá desetiletí 
domnívali, že oficiální fotodokumentace 
mapující pochod transportů z těchto míst 
v pražských Holešovicích neexistuje. Dopo-
sud ale není známé, za jakých okolností tyto 
fotografie vznikly, kdo na nich je, ani kdo 
je zachytil. Památník ticha chce po okol-
nostech vzniku snímků pátrat s odborníky, 
pamětníky, ale také studenty a dětmi z rodin 
na starých fotografiích. „Nejprve jsme řešili, 
zda jsou tyto fotky vůbec z Prahy. Pak, zda je 
to z obvyklé trasy deportací mezi Radiotrhem 
a nádražím Bubny. Dnes je jisté, že snímky 
fotografované nejspíš z budovy tzv. Malého 
Berlína v pražských Holešovicích zbořily pra-
dávnou chiméru o tom, že pražské transporty 

jsou zachyceny pouze na obrázcích,“ říká kurá-
tor výstavy Pavel Štingl z Památníku ticha.

Dalším objevem sezony je pro Památník 
ticha malé album nalezené v rodinné 
pozůstalosti po Milanu Weinerovi. 
Snímky z jeho stránek jsou svým výrazem 
a intimitou něčím ojedinělým. Weiner 
prošel koncentračními tábory v Terezíně 
a Osvětimi, pochod smrti absolvoval se svým 
kamarádem, později známým spisovatelem 
Arnoštem Lustigem.

Výstava Obrazy a hlasy Bubnů dále před-
staví další část fotografického cyklu Karla 
Cudlína Babí Jar z místa masakru u Kyjeva, 
kde bylo koncem září 1941 postříleno více než 
třicet tisíc lidí, či fotografie Richarda Homoly 
nazvané Latentní obrazy Terezína zachy-
cující drobné detaily z baráků terezínského 

ghetta. Expozice Pasy pro život veřejnosti 
přiblíží skupinu, která na počátku války 
vyráběla falešné pasy pro Židy z celé Evropy. 
Památník ticha nabídne i příběhy dvou 
polských hrdinů Ireny Sendlerové a Witolda 
Pileckého nazvané Spolu v bublinách ztvár-
něné formou komiksu. Expozici na Bubnech 
doplní cyklus fotografií Jana Lukase s texty 
Ondřeje Kundry Dvojí život Vendulky V.

Obrazy a hlasy Bubnů jsou zahajovací 
akcí podzimního programu Památníku ticha, 
jehož společným jmenovatelem je „pomíji-
vost“. Veřejnosti tak ještě od 6. října nabídne 
obnovenou expozici soch v prostorách 
kolejiště spolu s novými obrazy z největšího 
pražského brownfieldu nazvanou Vrstvy 
paměti města nebo procházkovou přednášku 
Zdeňka Lukeše připomínající německé 
a židovské architekty Bubnů a Holešovic 
a později další ročník vzpomínkové akce 
Bubnování pro Bubny.

Obrazy a hlasy Bubnů organizuje Památ-
ník ticha ve spolupráci s Centrem součas-
ného umění DOX, Institutem terezínských 
skladatelů, Polským institutem v Praze, 
Správou železnic, Terezínskou iniciativou, 
Židovskou obcí v Praze, Židovským muzeem 
v Praze a NFOH. Záštitu nad výstavou pře-
vzali starosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní 
pro kulturu hl. m. Prahy Hana Třeštíková. 
Program i samotná výstava jsou koncipovány 
v souladu s bezpečnostními opatřeními, 
vstup do expozice bude organizován po 
malých skupinkách. Výstava bude pro 
veřejnost otevřena do 31. 10., soukromou pro-
hlídku v kruhu rodiny nebo několika přátel 
lze domluvit na rezervace@bubny.org. Více 
informací na www.bubny.org.

ReDaKCe
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Po stopách (ztraceného) 
židovského Slovenska
Prvním impulsem k záměru poznat blíže 
židovské památky na slovensku byly dva 
díly kóšer podcastu deníku n o roadtripu 
po židovském spiši. díky informacím 
z projektu synagógy slovenska a mimo 
jiné také koronakrizi se pak cesta po 
slovensku, které neznamená jenom Tatry 
nebo bojnický zámek, ukázala pro naši 
rodinnou dovolenou jako přímo ideální. 
vydali jsme se tak za ztracenou, mnohdy 
zapomenutou, ale přesto velmi důležitou 
a zajímavou součástí historie slovenska.

Většina dodnes zachovaných židovských 
památek na Slovensku vznikla podobně jako 
i ve zbytku bývalého Rakousko-Uherska za 
velkého stavebního boomu synagog v 19. sto-
letí. V této době se už etablovala početná 
generace mladých a talentovaných židov-
ských architektů, kteří se rádi chopili jejich 
realizace v duchu nejmodernějších trendů. 
Díky tomu můžeme v současnosti obdivovat 
řadu všemožných stylů od monumentálního 
a pro synagogy nezvyklého klasicismu 
v Liptovském Mikuláši, přes historizující, 
nejčastěji maurský styl například v Prešově, 
až po secesi nebo dokonce kubismus a funk-
cionalismus v Bratislavě, Košicích a Žilině. 
Není proto divu, že se synagogy na mnoha 
místech staly výraznými dominantami 
a ozdobami měst, a pokud se jim podařilo 
přežít nepokojné 20. století, jsou jimi dodnes, 
ač v často absurdním kontextu nebo ve 
zkarikované podobě. V tomto ohledu je však 
potřeba dodat, že i na Slovensku se situace 
zlepšuje a synagogy se díky občanské akti-
vitě postupně obnovují a oživují. Vyplatí se 
však navštívit i ty, jež na rekonstrukci ještě 
čekají, a to už jenom kvůli příběhům, které se 
k těmto místům váží, nebo specificky melan-
cholické estetice ruin.

Pět masivních pískovcových sloupů a čer-
vená zeď s kubistickými okny – to je první 
věc, kterou uvidíte z nenápadné budovy 
poslední zachované bratislavské synagogy, 
jež je zároveň jedinou kubistickou synago-
gou na světě. Právě nenápadnost ji pravdě-
podobně zachránila před osudem jejích dvou 
sester v historickém centru města. I proto ji 

jako jednu z mála může využívat židovská 
obec, která je v Bratislavě největší na Sloven-
sku. Je zde také malé muzeum, kde nám po 
informaci, že chodíme na Lauderovy školy, 
nabídli komentovanou prohlídku zdarma.

Sedmdesátitisícová Trnava s dobře 
zachovaným historickým centrem vyniká 
nebývalou hustotou sakrálních staveb. A to 
nejen katolických – zdejší dvě synagogy jsou 
od sebe vzdáleny ani ne sto metrů. I když to 
může dnes působit zvláštně, důvod byl pro-
stý – v Trnavě byla kromě ortodoxní komu-
nity také skupina hlásící se ke směru status 
quo ante. Obě synagogy jsou v současnosti 
zrekonstruovány a patří spolu s městskou 
věží, bazilikou sv. Mikuláše nebo vodojemem 
od slavného architekta E. Belluše mezi 
neodlučitelné symboly města. Ani jedna však 
neslouží původnímu účelu. Zatímco v syna-
goze status quo ante je galerie, pro starší, 
ortodoxní synagogu se našlo mnohem kuri-
óznější využití, a sice stylová kavárna. Pokud 
jste se po této informaci zděsili, je potřeba 
říct, že budova byla pro tento účel adapto-
vána velmi citlivě k původní architektuře 
a atmosféře místa, díky čemuž jde podle jisté 
ankety o druhou nejkrásnější kavárnu na 
Slovensku. Každopádně je to velmi zvláštní 
pocit, jíst a pít na místě, kde kdysi probíhaly 
náboženské obřady.

Ve střední Evropě jen málokdy narazíte 
na synagogu ve stylu funkcionalismu. Ele-
gantní budova bývalé neologické synagogy 
v Žilině od slavného německého architekta 
P. Behrense je jednou z nich. Byla postavena 
v roce 1931, a tudíž svému účelu sloužila 
jenom osm let. Poté fungovala postupně jako 
sklad nábytku a obilí, dům osvěty, park kul-
tury a oddechu, aula dopravní školy a kino 
až donedávna, kdy jí byla při náročné rekon-
strukci navrácena původní neokázalá krása. 
V současnosti se využívá jako nekonvenční 
výstavní prostor. V době naší návštěvy se sice 
žádná výstava nekonala, zato jsme si mohli 
plně užít jedinečnou atmosféru interiéru 
s původními expresionistickými prvky 
i vnějšku budovy, jež díky kamennému 
obložení a třené omítce značně připomíná 
architekturu izraelských měst.

Kousek od hlavního náměstí v Lip-
tovském Mikuláši stojí antický chrám. 
Na tympanonu se však kdysi místo hlavy 
medúzy vyjímal hebrejský nápis. Po vstupu 
dovnitř už o monoteistickém původu stavby 
nebudete pochybovat. Vnější monumentální 
jednoduchost budovy synagogy se uvnitř 
mění na bohatou kombinaci symbolů juda-
ismu s hebrejskými citáty a klasicistními 
ornamenty, zdobícími obrovský trojlodní 
prostor s galeriemi po bocích, zaklenutý 
barevnou prosklenou kopulí. To všechno 
se postupně vynořuje zpod několika vrstev 
odlupující se omítky a hromad porozbíjené 
štukové výzdoby, připomínkami období, 
kdy synagoga sloužila jako sklad potravin. 
Budova je zakonzervována, takže nechátrá, 
a dokonce si ji můžete prohlédnout i zevnitř, 
kde je expozice zaměřená na bohatou židov-
skou minulost města.

Bardejov je malebné historické městečko 
zapsané na seznamu dědictví UNESCO 
a v turistických průvodcích je často popiso-
váno jako nejgotičtější město Slovenska. Je 
však zároveň i jedním z nejžidovštějších – 
zdejší silně ortodoxní, částečně dokonce 
chasidská komunita tvořila v období před 
válkou skoro třetinu veškerého obyvatelstva. 
Její někdejší slávu do současné doby připo-
míná řada památek v čele s místní raritou 
a jedním z důvodů zápisu na seznam světo-
vého dědictví – židovským suburbiem. Jedná 
se o jakousi miniaturní čtvrť, která sloužila 
pro vše, co nějak souvisí s náboženskými 
rituály nebo povinnostmi, od dvou velkých 
synagog se školou, přes mikve až po košer 
řeznictví. Celé suburbium má zvláštní archa-
ickou atmosféru, částečně i díky své dlou-
holeté zanedbanosti a až steampunkovým 
zákoutím s kompozicemi zrezivělých trubek 
a kotlů v mikve. Díky zapsání do UNESCO 
se tento unikátní komplex postupně rekon-
struuje, a to velmi citlivým způsobem, který 
mu ponechává genius loci a zároveň navrací 
původní krásu. Při stavbě velké silniční 
křižovatky před suburbiem byla kdysi jeho 

g bardejov, Prešov, žilina
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Předplaťte si  
Jews news!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat naše 
možnosti přicházíme nově s nabídkou předplat-
ného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků a nezkrá-

cené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se spojit 

přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě 

dvojstránku měsíčníku Maskil, do kterého pravi-
delně přispíváme

•  těšit se na překvapení, které jako předplatitelé 
dostanete

•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou 
slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme podě-
kovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek z před-
platného plánujeme naše obzory dále rozšiřovat, 
abychom vám poskytli co nejpříjemnější požitek 
ze čtení Jews News.

velká část zbořena. Připomínku této části 
města i zdejších obyvatel, kteří byli obětí šoa, 
se na tomto místě povedlo realizovat velmi 
originálním způsobem. Zvenčí památník 
působí jako nenápadná hmota řemesl-
nických domků, které jsou však odlity ze 
syrového betonu a mají zaslepená okna. Za 
touto zdí, jako hranicí rušného světa venku, 
se nachází pietní zahrada s obřími černými 
žulovými tabulemi, na nichž stojí 3300 jmen 
místních Židů, kteří odjeli do neznáma a už 
se nikdy nevrátili. Jeden z nejzajímavějších 
klenotů židovského Slovenska je však mimo 
suburbium v centru města kousek od rynku. 
Je ním nejzachovalejší synagoga, která 
kdysi sloužila dobročinnému spolku Bikur 
Cholim a od 30. nebyla nijak využívána, pře-
stavována, a jako by zázrakem se jí vyhnulo 
i vyplenění, takže je prakticky v úplně 
původním stavu. Když vstoupíte dovnitř, 
máte pocit, jako byste se vrátili v čase 
o osmdesát let zpátky, jako by v ozdobném, 
spoře osvětleném prostoru synagogy právě 
skončily modlitby a z přiléhající školy se 
starobylou knihovnou právě odešli studenti.

Podobně jako v Bardějově se i v Prešově 
nachází náboženské suburbium. Zde je 
však situace o dost jiná, jelikož tady ještě 
stále funguje židovská obec. Obrovská 
budova synagogy s jednoduchou fasádou, 
jež svým neorománským ztvárněním 
připomíná spíše industriální stavby, vás 
zevnitř ohromí. Tento bohatě a detailně 
zdobený interiér v maursko-secesním stylu 
s neorenesančními litinovými sloupy, ne 
nepodobný s pražskou jubilejní synagogou, 
je bezpochyby jednou z nejkrásnějších 
připomínek židovské historie na Slovensku. 
Je v něm výstava sbírky místního nadšence 
a mecenáše E. Bárkánye. Ten značnou část 
života věnoval sbírání artefaktů pro místní 
židovské muzeum, jež sám založil již ve 
20. letech minulého století.

V Košicích jsou synagogy tři, ale navštívili 
jsme pouze tu na Puškinově ulici. Díky 
majestátně pojaté odsazené fasádě ve stylu 
geometrické secese ji nejde přehlédnout 
mezi nižšími činžáky tvořícími zbytek ulice. 
Interiér, do nějž vchází tlumené barevné 
světlo přes vitráže s rostlinnými motivy, 
upoutá pozornost modrou kopulí s dokola 
prořezanými kruhovými okny a monumen-
tálními červenými terazzovými sloupy. 
Velmi nás tady zaujal výklad naší známé ze 
zdejší židovské obce Jany Teššerové, která 
nás provedla synagogou a také nám řekla 
o několika zajímavých detailech, příbězích 
i současnosti zdejší komunity, jež žije i díky 
izraelským studentům Košické univerzity. 
Součástí synagogy je i malá galerie umělce, 
člena místní komunity, a díky svému níz-
kému vzrůstu i charakteristické postavy 
Košic, Ľudovíta Felda. Byl přeživším šoa a ve 
svém díle tak často velmi silným způsobem 

znázorňoval hrůzy transportů a koncentrač-
ních táborů.

Jako blesk z čistého nebe nebo studna 
uprostřed pouště, tak na vás zapůsobí po 
příjezdu do metropole Novohradu Lučence 
místní pozdně secesní synagoga, jež je 
největší na Slovensku. Stojí uprostřed 
velkého nezastavěného, respektive vybou-
raného prostoru, jenž je obestavěn částečně 
paneláky podivných barevných kombinací 
z konce osmdesátých let, a druhým dílem až 
absurdně nevkusnými a kýčovými věžáky 

developerského projektu z devadesátých 
let. Ještě před nedávnem k této neutěšené 
situaci přispíval zubožený stav budovy 
synagogy. Při něm se jeví velmi povedená 
první fáze rekonstrukce přinejmenším jako 
zázrak. I když je synagoga zvenčí podstatě 
jen zakonzervovaná a dotvoření původního 
stavu fasád ji teprve čeká, interiér je už 
dokončený a plnohodnotně využívaný jako 
galerie současného umění. Návštěvníka 
ohromí povznášející atmosférou, svou 
prosvětleností i obrovskými reliéfními 
vitrážemi, jež svým vzhledem připomínají 
akvarelové malby.

Cestu po slovenských synagogách jsme 
doplňovali výlety do přírody a i za jinými 
památkami, kterých je na Slovensku spousta. 
Za dva týdny putování se nám podařilo 
navštívit jen část stále existujících synagog. 
Za zmínku by také jistě stála ta v Malackách 
od architekta W. Stiassného, krásně opra-
vená synagoga v Šamoríně a Nitře nebo velká 
synagoga v Trenčíně, která zdálky připomíná 
mešitu. Každopádně, i když se nám nepoda-
řilo navštívit všechno, bylo velmi zajímavé 
prozkoumat místa a dozvědět se o příbězích, 
které často i přes jejich velký význam nikdo 
nezná. Za mě osobně byl za celou cestu nej-
silnější pocit ztráty. Ztráty lidí, kteří zde žili, 
měli rodiny, živobytí, vlastní kulturu a spo-
lečenství. To všechno nenávratně a tragicky 
zmizelo spolu s duněním kol transportních 
vlaků.

FiliP MesZaros

c Trnava, košice, liptovský Mikuláš
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kulTura

Kulturní program září 2020
židovské MuZeuM v PraZe

 oddělení pro vzdělávání 
a kulturu, Maiselova 15, 
Praha 1, tel.: 222 325 172,  

education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

audiToriuM ovk žMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Philip Roth: život a dílo
Amerikanistka Hana Ulmanová 
ve své přednášce seznámí 
posluchače s životem a dílem 

amerického židovského spisovatele Philipa 
Rotha (1933–2018) s důrazem na tituly, které 
byly přeloženy do češtiny po roce 2000. 
Představí přitom nejen židovskou, ale i ame-
rickou dimenzi jeho textů a jejich význam 
v evropském kulturním kontextu.
Vstup volný.

 Neumann, Zemlinsky a ti 
druzí: Vybrané kapitoly 
a osobnosti z dějin Nového 
německého divadla v Praze

Nedávno znovu otevřená Státní opera Praha 
je divadelní scéna s bohatou tradicí a historií. 
Jako Nové německé divadlo (Neues Deutches 
Theater) byla budova postavena v 80. letech 
19. století z prostředků pražské německé 
obce. Tento divadelní dům následně prošel 
četnými zvraty, které ve 20. století přesně 
kopírovaly historicko-politický vývoj Čes-
koslovenska. Až do roku 1938 se na utváření 
vysoké umělecké úrovně Nového německého 
divadla podíleli i židovští umělci. Nejvý-
znamnější z nich přiblíží přednáška hudební 
a divadelní historičky Magdaleny Živné.
Vstup volný.

 Současný izraelský film: 
Valčík s Bašírem
Čtvrtá část cyklu filmové histo-
ričky Alice Aronové odráží důle-

žité téma: kritiku izraelské armády. V autobi-
ografickém příběhu režiséra Ariho Folmana 
(1962) se mladý muž vydává za svými přáteli 
z mládí a snaží se vypátrat pravdu o tom, co 
se skutečně odehrálo v Libanonu, kde jako 
mladý voják sloužil u izraelské armády. Str-
hující animovaný film o nedávných dějinách 
Blízkého východu. (Izrael, Francie, Německo 
2008, 90 min).
V originále s českými titulky. 
Vstup volný.

Maiselova synagoga,  
Maiselova 10

 Karel Poláček 
a Rozsypaná slova
Na jaře tohoto roku byl na 
knižní trh uveden nový biogra-

fický román o Karlu Poláčkovi Rozsypaná 
slova. Kniha přináší dramatický příběh 
Poláčkova života od konce 30. let 20. století 
až po jeho nejasnou smrt v roce 1945. Autor 
knihy Martin Daneš bude společně s histo-
ričkou ŽMP Janou Šplíchalovou a předním 
odborníkem na Poláčkovo dílo Janem Tydli-
tátem hovořit o osudech a díle světoznámého 
tvůrce. Kniha bude na místě k prodeji.
Vstup volný.

 Terezínští hrobaři
Projekce stejnojmenného doku-
mentu České televize popisující 
dramatický příběh třiceti tere-

zínských vězňů, kteří byli donuceni vykopat 
společný hrob pro zavražděné muže z Lidic. 
Po projekci bude následovat beseda za účasti 
režisérky Olgy Struskové, výtvarníka kres-
lených sekvencí Pavla Koutského a Tomáše 
Krause, syna Františka R. Krause, jehož 
povídka tvoří osu filmového vyprávění.
Vstup volný.

židovské MuZeuM v PraZe

  oddělení pro vzdělávání 
a kulturu – pobočka brno, 
tř. kpt. Jaroše 3, 602 00 brno, 

tel.: 544 509 651, 544 509 652,  
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

 Cava’at Ha-RIBaŠ: Odkaz 
zakladatele chasidismu rabiho 
Jisra’ela Ba’al Šem Tova
Na příkladu jednoho z prvních 

chasidských spisů představí překladatel 
a judaista Antonín Šedivý chasidismus, 
podnětné lidové hnutí, které vzniklo v rámci 
východoevropského judaismu osmnáctého 
století. V celkem 144 textech je v knize 
Cava’at Ha-RIBaŠ zachyceno učení prvních 
tří generací chasidského hnutí zaměřené na 
etiku každodenního života. Texty spojuje 
téma procházející celým spisem, jímž je 
správná a úplná služba Hospodinu.
Vstupné 30 Kč

 Promítání dokumentu 
Muž, který měl nebýt
Německy píšící židovský 
básník ze Slovácka Hugo 

Sonnenschein (1899–1953), který se přátelil 
s T. G. Masarykem i Lvem Trockým, byl 
vězněn v Osvětimi a zemřel na Mírově jako 
údajný konfident gestapa. Proč je jeho exis-

tence téměř vymazána z literární historie, 
jak se na něho dnes dívají čeští i zahraniční 
literární vědci a čím jeho osud fascinuje? 
Dokument, pokoušející se odhalit skryté 
souvislosti života a díla nepříliš známého 
básníka s pseudonymem Sonka, představí 
jeho režisér Pavel Jurda. Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi 
a houslista Cvi
Ilse Weberová se sice narodila 

v Ostravě, ale mluvila odjakživa německy. 
V tomto jazyce skládala písně, psala básně, 
ale především pohádky. Před odjezdem 
do Osvětimi ukryla své rukopisy a notové 
záznamy v terezínské kůlně, kde na rozdíl od 
své autorky přežily válku. Malí tvůrci se na 
říjnové dílně seznámí s veselým houslistou 
jménem Cvi a na pomoc při výrobě razítek 
jim přiletí hejna zpěvavých ptáčků.
Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Vstupné 30 Kč

 Vernisáž výstavy Helgy 
Hoškové-Weissové „91“
Akademická malířka Helga 
Hošková-Weissová vytvořila 

řadu malířských a grafických souborů, které 
jsou vedle svých uměleckých kvalit svě-
dectvím o historických událostech, jichž se 
stala nedobrovolným účastníkem. Brněnská 
výstava „91“ se koná v reprezentativních 
prostorách Vily Stiassni, která je úzce spjata 
s židovskou historií města, a navazuje na 
loňskou retrospektivu u příležitosti význam-
ného životního jubilea autorky. Výstava se 
uskuteční ve spolupráci s Židovskou obcí 
Brno. Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno

Výstava v sále OVK Brno: Země zaslíbená/
Promised Land. Výstava je přístupná ve 
dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě.
Vstup volný

Změna programu ze závažných důvodů 
vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat 
aktuální informace na www.jewishmuseum.
cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstev-
niky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky.

kulTura v obcích

žo PlZeň

 Současný antisemitismus 
a antisionismus
S moderním antisemitismem je 
velmi úzce spojena nenávist ke 

státu Izrael jakožto ke kolektivnímu apolitic-
kému symbolu židovstva. Tento resentiment 
je častý dokonce i u lidí, pro něž je antisemiti-
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smus tabu, stejně tak u vzdělaných a progre-
sivních intelektuálů. Jejich argumentem je, 
že jde o pouhou kritiku politiky státu Izrael, 
kterou považují za imperiální, rasistickou, 
asociální atd. Je však třeba umět rozlišit 
jakoukoliv legitimní kritiku kteréhokoliv 
státu od skrytého antisemitismu. Přednáší 
Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň
Vstupné dobrovolné.

 Kultury / Subkultury: Úvod do 
japonské popkultury
V rámci spolupráce Fakulty 
Filozofické a Staré synagogy po 

delší odmlce pokračuje cyklus přednášek pro 

nejširší veřejnost nazvaný „Kultury-subkul-
tury“. Chceme vám ukázat, že s každým náro-
dem je spojena řada klišé a předsudků, které 
jsou často založené jen na naší neznalosti 
a tentokrát zavítáme do Japonska. Přednáší 
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň
Vstupné dobrovolné.

 Rejbele
Pražská kapela Rejbele hraje 
písně z mnoha koutů světa, 
v současné době převážně 

klezmer a jidiš písně. Objevují se však i vlivy 
balkánské, romské, arménské, a to vše ve 
složení housle, flétna, basa, kytara, perkuse. 

(Vstupenky možno zakoupit v předprodeji na 
GoOut)
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň 
Vstupné 120 Kč

žo liberec
 
 Nejvýznamnější židovská 

centra na Moravě a jejich 
památky
Přednáška Karla Hrdličky pořá-

daná za laskavé podpory NFOH.
ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, Liberec
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židovské anekdoTy

Trable s láskou…
vtipy jsme vybrali z knihy horacy safrina 
Przy szabasowych świecach, Wieczór 
drugi. láska má, jak vidno, různou 
podobu.

Fajwel přišel na návštěvu k Icikovi. Zatímco 
si povídali, přinesla jim žena nevalné krásy 
na stůl vodku a něco k zakousnutí.

„To je tvoje hospodyně?“ ptá se Fajwel.
„Zbláznil ses?“ Povídá Icik. „Copak bych 

přijal takhle ošklivou služebnou? To je moje 
žena!“



Jankiel potká paní Salcii, o kterou se už řadu 
měsíců uchází.

„Dobrý den! Co dělá váš manžel?“ začíná 
nenápadně rozhovor.

„Můj muž odjel už předevčírem do Var-
šavy,“ usměje se na něj žena.

„Aha. A bude tam dlouho?“
„Celý týden.“
„Oj, to je dobře!“ zajásal Jankiel. „Tak to já 

vás dnes večer přijdu navštívit. A mohl bych 
zůstat i na noc…“

„Pane Jankieli, jak si to představujete? Já 
nejsem žádná prodejná holka!“

„A kdo tady mluví o penězích…?“


Osmdesátiletý Šmerel se oženil s mladičkou 
Deborou, která za krátkou dobu otěhotní.

Pln pochybností vydá se muž k rabínovi: 
„Rabi, je to možné, v mém věku…?“

„Já ti to vysvětlím na příkladu,“ povídá 
moudrý rabín. „Po africké poušti se prochází 
muž s otevřeným slunečníkem nad hlavou. 
Náhle se před ním objeví lev, všimne si ho 
a začne se k němu přibližovat. Muž rychle 
sklapne slunečník, zamíří jeho špičkou na 
lva – a ten vmžiku padne k zemi mrtev.“

„Rabi,“ diví se návštěvník, „jak je to 
možné?“

„Za zády toho muže stál lovec a ve stejnou 
chvíli vystřelil.“



Rabín vyčítá Chaimovi: „Tvůj syn je velký 
hříšník. Jakmile někde vidí kus vepřového, 
ukousne si z něj! A kdykoli spatří mladou 
dívku, jde k ní a hned ji políbí! Prostě se 
chová jako mešuge!“

„Nezlob se, rabi, ale to je přece normální,“ 
brání svého syna Chaim. „Kdyby políbil 
vepřové a pokousal dívku, pak by teprv byl 
mešuge!“



Na dobročinném bálu se rakouský oficír 
obrací na pěknou Židovku stojící za nálev-
ním pultem.

„Prosil bych sklenku šampaňského, 
krásná Rebeko.“

Dívka mu s úsměvem odpověděla: „Mýlíte 
se, pane poručíku. Rebeka přece napájela 
velbloudy pramenitou vodou a ne šampaň-
ským!“



Sára připomíná muži: „V červnu uplyne 
dvacet pět let ode dne, co jsme se vzali. Měli 
bychom oslavit stříbrnou svatbu.“

Izák se na ní skepticky podívá a praví: 
„Když počkáme ještě pět let, můžeme oslavit 
třicetiletou válku!“



Jankel je vášnivým hráčem, a tak celé večery 
tráví v kavárně u karetního stolu.

Jednoho dne se k němu nakloní Abram 
a tajemně zašeptá: „V době, kdy tu utrácíš 
peníze, tvá žena tě podvádí ve vaší ložnici 
s tvým nejlepším přítelem Chaskielem.“

Jankel praští s kartami o stůl, vyběhne 
ven a běží domů. Za čtvrthodinku se ale 
vrací se spokojeným úsměvem na tváři: „Víš, 
Abrame, spadl mi kámen ze srdce. To totiž 
vůbec nebyl můj přítel Chaskiel!“



Dcera bankéře Feingolda před překvapeným 
otcem prohlásí: „Zamilovala jsem se do herce 
Lejba Rabinowicze a ráda bych se s ním 
zasnoubila.“

Bankéř považuje rozhodnutí vzít si herce 
za něco nepředstavitelného, ale dcera, která 
je jedináček, na svém vrtochu trvá.

Zneklidněný otec chce poznat budoucího 
zetě a vydá se s dcerkou do divadla. Její vyvo-
lený ten večer hraje.

Po skončení představení s úlevou v hlase 
povídá dceři: „S tím Lejbem se můžeš klidně 
zasnoubit. To není žádný herec…!“



Rabínova žena se rozhodne udělat něco pro 
své zdraví a krásu, a tak se v pátek po poledni 
vydá do městských lázní. Musí ale dlouho 
čekat ve frontě, protože všechny vany jsou 
obsazené.

Po chvíli se v lázních objeví dáma lehkých 
mravů, na které hedvábné šaty přímo šustí. 
Předběhne frontu a zaťuká na lázeňskou 
službu. Ta pro ni okamžitě připraví koupel, 
bez ohledu na čekající ženy.

Rabínova manželka se rozzlobí a jde si 
stěžovat vedoucímu. Ten ale krčí rameny: 
„Pochopte to, prosím! Na vás čeká pouze náš 
drahý rabi, nechť je jeho jméno pochváleno, 
ale na ni čeká celé město.“



Chaim si prohlíží své tři syny, dívá se 
z jednoho na druhého – a nemůže se zbavit 
jistého podezření, které v něm klíčí už delší 
dobu.

„Poslouchej, Chavo, mě se zdá, že ten náš 
nejmladší, Davídek, mi vůbec není podobný… 
Že on není můj?“

„Co to povídáš? Právě Davídek je tvůj!“

PřeKLaD lubor FalTeisek



Věstník Maskil – registrace MK ČR č. e 14877. 
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PísniČka

Ki mi-Cion

Neboť ze Sionu přijde Tóra

a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.

Slova písně Ki mi-Cion jsou vypůjčena 
z druhé kapitoly proroka Izajáše. Melodii 
složil Imanuel Amiran (1909–1993), izraelský 
skladatel a muzikant, který se narodil 
jako Imanuel Pugačov ve Varšavě, vyrostl 
v Moskvě a v roce 1921 s rodinou odešel do 
Izraele (tehdejší Palestiny).

Píseň byla původně básní – součástí 
divadelního představení – a vyjadřovala 

stesk z diaspory. Autor se však rozhodl, že za 
žádnou cenu nechce, aby jeho báseň měla 
příchuť exilu, a tak text zkrátil. Vznikla tak 
nakonec píseň, která oslavuje Boží přikázání, 
Jeho Tóru a Jeho slovo, a která dnes bývá 
zpívána v čase svátku Simchat Tóra nejen 
v Izraeli.

Tradiční radostné oslavy svátku Simchat 
Tóra plné zpěvu letos musíme kvůli protiepi-

demickým opatřením oželet. Aspoň z části si 
to však můžeme nahradit doma třeba právě 
zpěvem této krátké písně s jednoduchým 
textem.

ֵצא תֹוָרה ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ
ָלִים. ּוְדַבר ֲאדָֹני ִמירּוׁשָ


