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Veselý svátek Purim přeje  
Bejt Simcha a redakce Maskilu!
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ÚVODNÍK

Březen za kamna vlezem a adar, na který 
žádná veršovánka v češtině není, jsou 
zde. Tématem tohoto měsíce i Maskilu 
je Purim a s ním spojené radosti i vzpo-
mínka na královnu Ester a život navzdory 
všem Hamanům. S tím se pojí i smutné 
výročí vyvraždění tzv. rodinného tábora 
v Osvětimi-Březince v noci z 8. na 9. březen 
a zbylá skupina vězňů byla zavražděna 
10.–12. července 1944. Ze 17 500 vězňů 
rodinného tábora přežilo pouhých 1294. 
Jedná se o největší hromadnou vraždu 
československých občanů a tento den 
najdeme už i v oficiálním kalendáři 
významných dnů.

8. březen je také Mezinárodním dnem 
žen, který sice může na někoho působit 
jako relikt socialismu s rudými karafiáty 
a přiopilými soudruhy, ale je dobré si nejen 
v rámci judaismu připomínat postavení 
žen a jejich role ve světě minulém i součas-
ném. Královna Ester byla také žena, a ne 
ledajaká.

V minulém čísle vyšel článek o historii 
krnovské synagogy. Text pana Jeníka 
vyvolal nebývale prudké reakce v rámci 
krnovské komunity. Za redakci tedy k celé 
věci dodávám, že se jednalo o osobní názor 
autora Zdenka Jeníka. Nejedná se tedy 
o názor krnovské komunity, stejně tak 
to není názor redakce Maskilu. Pokud se 
článek někoho dotkl, je nutno směřovat 
případné polemiky přímo na autora.

Doufejme, že články v tomto čísle 
nikoho nepobouří, není cílem čtenáře 
popuzovat, ale vzdělávat a pobavit. Jews 
News připravilo zajímavý rozhovor 
s Michaelem Žantovským. K ženskému 
tématu se vztahuje text o historii a budouc-
nosti Světové ženské sionistické organizaci 
WIZO.

A viděli jste nějakou povedenou purim
špíl? Jaká je historie purimových her 
a jací byli jejich autoři, o tom se dočtete 
také. Šílený hedvábník je článek o aktuální 
výstavě. Dění v Bejt Simcha, kulturní pro-
gram, hebrejština a mnoho dalšího.

Veselý Purim všem!

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Purim a legendární příběh 
o narození exilarchy 
Bustanaje
Letos 14. dne měsíce druhého adaru (tedy 
od středečního večera 20. března do čtvr-
tečního večera 21. března) slavíme svátek 
Purim čili Svátek losů. Pramenem pro tento 
sváteční den je biblická kniha Svitek Ester – 
 V řecky psané apokryfní Druhé .מגילת אסתר
knize Makabejské (15‚36; v Septuagintě verš 
37) se tento svátek nazývá Dnem Mordechajo
vým – Μαρδοχαϊκῆς ἡμέρας.

Úvodem si připomeňme čtyři micvy, které 
bychom měli na Purim plnit:
 Muži i ženy mají povinnost – מקרא מגילה .1
účastnit se čtení Svitku Ester, a to ve středu 
večer a ve čtvrtek dopoledne.
-Posílat si vzá – משלוח מנות איש לרעהו .2
jemně dárky (jídlo).
-Dávat peněžní dary chu – מתנות לאביונים .3
dým.
-Uspořádat slavnostní puri – משתה פורים .4
movou hostinu (oběd).

Z knihy Ester se dovídáme možná o prv-
ním, žel ne však posledním pokusu koneč
ného řešení „židovské otázky“, o něž se pokusil 
vezír perského krále Achašveróše Haman. 
Jeho plán byl jednoduchý, avšak o to nebez-
pečnější. Na jeho prosbu mu mágové losem 
(púr) určili nejpříhodnější den k vyvraždění 
všech Židů v Perské říši. Tím dnem měl být 
13. den měsíce adaru. Na základě Hamanova 
tajného rozkazu měli být během jednoho 
jediného dne vyvražděni Židé nejen 
v samotné Persii, ale i ve všech provinciích 
říše. Jen v hlavním městě Šúšanu – Súzach, 
kde měl Haman vše pod přímou kontrolou, 
se měla genocida tamních Židů konat o den 
později, 14. adaru.

Proč se Haman radoval z toho, že se jeho 
plán uskuteční v měsíci adaru? Haman 
považoval měsíc adar pro Židy za nešťastný, 
neboť věděl, že v něm zemřel jejich učitel 
Mojžíš, ale už nevěděl, že se také v tomto 
měsíci narodil.

Hamanova vina v plánu genocidy per-
ského židovstva je jednoznačná, ale svou 
vinu měl také manžel Ester, král Achašveróš, 
neboť se nechal Hamanem velmi lehce okla-
mat a souhlasil, aby s židovským národem 
naložil, jak uzná za vhodné (Ester 3‚8–13).

Ve Svitku Ester se jedná o Hamanův plán 
genocidy Židů, který se však neuskuteční 
a vše se nakonec obrátí proti jeho strůjci.

V legendě o narození prvního babylonského 
exilarchy Bustanaje (618–670) perský král 
svůj plán na vyvraždění členů Davidovy 
dynastie již uskutečňuje. Legendární příběh 
je zasazen do doby vlády perského krále 

Chusrava II. Parvéze (590–628), i když za jeho 
panování Židé pronásledováni nebyli, ale za 
panování jeho otce Hormizda IV. (579–590) 
ano.

Perský král se rozhodl do posledního 
zničit Davidovu dynastii. S příslovečnou 
důkladností pronásledoval všechny Davi-
dovy potomky, kteří byli na jeho příkaz 
popravováni. Jediné mladé těhotné ženě 
se podařilo schovat a zachránit si tak život. 
Jejího muže Chaninaje, za něhož se před 
několika měsíci provdala, na králův rozkaz 
také popravili. Jedné noci měl král sen, že 
stojí uprostřed jakési palácové zahrady a v ní 
je mnoho nádherných stromů s lahodným 
ovocem. Král si však uvědomil, že to ovoce 
není určeno jemu, Tu jej popadl obrovský 
vztek, vzal sekeru a jako zběsilý vysekal 
všechny stromy. Nakonec zůstal jediný malý 
výhonek, který se král chystal také zničit. Tu 
se před ním objevil jakýsi stařec, vytrhl mu 
sekeru z ruky a sekl ho s ní do čela. Z rány 
začala téct krev a těžce zraněný král se 
zhroutil na zem a začal plakat a prosil starce, 
aby mu řekl, čím se provinil, co tak hrozného 
udělal, že jej chce zabít? Stařec mu odvětil: 
„Ne dost na tom, že jsi vešel do mé zahrady, 
kterou jsem léta usilovně pěstoval, abys ji 
nyní celou zničil?! Zůstal jen malý výhonek, 
a i ten jsi v nadutosti svého srdce chtěl zahu-
bit! Uděláš-li to, sám se přičiníš o to, že tvá 
památka bude vymazána zpod nebes!“

Král hořce zaplakal, prosil starce o odpuš-
tění a přísahal mu, že tento jediný výhonek, 
který po jeho ničivém řádění zůstal, bude 
osobně zalévat, starat se o něj a chránit jej, až 
z něho vyroste krásný a zdravý ovocný strom. 
Tu se král probudil ze sna, spatřil na posteli 
svou krev a zachvátily jej úzkost a strach. 
Zavolal k sobě dvořany, mágy a učence, ale 
nikdo z nich mu nedovedl vyložit sen, který 
se mu v noci zdál. Tu k němu přistoupil jeden 
z dvořanů a řekl mu: „Můj králi, přece víš, 
že židovští učenci bývali královskými rádci 
a vykladači snů a tak, jak je vyložili, tak se 
i stalo. Nech zavolat jednoho z jejich učenců 
a on ti tvůj sen vyloží.“

Král souhlasil. Do paláce přivedli starého 
učeného Žida. Král mu vyprávěl svůj sen 
a stařec mu poté odvětil: „Zahradu, kterou 
jsi viděl, to je Davidova rodina. Ve svém 
hněvu jsi ji celou zpustošil a vysekal. To jsou 
všichni, které si nechal popravit, včetně žen 
a malých dětí. Co jsi nakonec viděl, byl malý 
výhonek, který jsi chtěl také zničit. Pravdou 
je, že se z Davidova rodu zachránila jedna 
jediná těhotná žena. Ten stařec, kterého jsi 
viděl a který tě zranil, byl sám král David. 
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Jemu jsi také přísahal, že se budeš o ten 
výhonek starat, až se z něho stane velký 
a zdravý ovocný strom. Ten výhonek je malý 
chlapec, o něhož se budeš starat a chránit ho, 
než vyroste v silného muže.“

Král mu odvětil: „Pravdivě jsi vyložil můj 
sen. Teď jdi, hledej a najdi onu těhotnou ženu 
z Davidova rodu. Postarám se o ni a budu ji 
a její dítě chránit. Pokud budu živ, splním 
vše, co jsem slíbil.“

Když onen starý židovský učenec slyšel 
králova slova, rozplakal se a pravil: „Králi, 
můj pane, ta těhotná žena je má dcera a její 
muž, můj zeť, byl zabit spolu s ostatními 
členy Davidova rodu. Nyní ji přivedu, abys 
o ni pečoval a chránil ji.“

Král sundal svůj prsten a dal jej onomu 
židovskému učenci a pravil: „Přísahám, že to, 
co jsem slíbil ve snu, splním, a tak se stane.“ 
Poté přivedli onu mladou těhotnou ženu 
ke králi a ten ji uvedl s velkými poctami do 
svého paláce. Časem žena porodila chlapce, 
kterého obřezali a dali mu jméno Bustanaj 
podle zahrady (בוסתן), kterou viděl král ve 
snu. Když Bustanaj dospěl, byl znám svou 
moudrostí a díky usilovnému učení získal 
hluboké a obsáhlé znalosti Tóry, Mišny 
a Talmudu. Když se král o tom dověděl, chtěl 
jej vidět a nechal ho přivést do paláce. Když 
Bustanaj stanul před vládcem, tak díky svým 
znalostem a vystupování se panovníkovi 
velmi zalíbil. Král jej poté jmenoval babylon-
ským exilarchou – ראש הגולה či ¹.ריש גלותא

Tento legendární příběh odráží velmi 
těžkou situaci babylonských Židů pod vládou 
posledních Sásánovců. Do určité míry se toto 
období v některých rysech podobalo době 
vlády Achašveróšova vezíra Hamana. Busta-
naj ben Chaninaj byl prvním babylonským 
exilarchou, který svůj úřad zastával poté, co 
muslimští Arabové dobyli Babylonii a Persii. 
S největší pravděpodobností Bustanaje na 
post exilarchy jmenoval čtvrtý chalífa Alí bin 
Abú Tálib (656–661).

Závěrem si osvětleme, proč se Svitek Ester 
nazývá podle královny Ester, a ne podle 
Mordechaje, například Svitek Mordecha
jův – vždyť jej psali oba. Pražský dajan rabi 
Jonathan Eybeschütz (asi 1690–1764) si 

klade stejnou otázku ve svém díle יערות דבש. 
Je známo, že náš učitel Mojžíš byl ochoten 
obětovat život za Tóru, a proto se Tóra nazývá 
jeho jménem – תורת משה – Mojžíšovo učení. 
V tomto případě Ester riskovala svůj život, 
když bez výslovného králova pozvání přišla 
do jeho komnat, neboť porušila zákon, který 
pod trestem ztráty hrdla takové jednání 
zakazoval. Avšak také Mordechaj riskoval 
život, když se neklaněl před Hamanem.

Proč v Tóře není výslovně uvedena 
zázračná záchrana Abraháma před plameny 
pece, do níž byl na Nimrodův příkaz uvržen 
za trest poté, co rozbil pohanské bůžky? 
Komentátoři to vysvětlují tak, abychom 
si v tomto případě z Abraháma nebrali 
příklad. Stačilo přece, aby nesloužil modlám. 
Nemusel je rozbíjet, neboť tímto činem 
zbytečně ohrozil svůj život. Podobně také 
Mordechaj nemusel riskovat život a neklanět 
se Hamanovi. Mordechaj se prostě mohl 
vyvarovat přímého setkání s ním. Dokonce 
mohl požádat krále o povolení odjet do 
Jeruzaléma, kde žili Boží proroci. Přece však 
Mordechajovo odhodlání obětovat svůj život, 
bylo u Mordechaje menší než u Ester, která 
přišla ke králi bez jeho výslovného pozvání. 
Král však Ester vlídně přijal a ona mu sdělila, 
že jej spolu s Hamanem zve dnes a zítra na 
hostinu do domu žen. Král s Hamanem její 
pozvání přijali a od tohoto okamžiku se vše 
začíná obracet proti Hamanovi. Druhého 
dne se na hostině král od Ester dozvěděl, 
jak jej Haman obelhal a podvodně získal 
jeho souhlas k záhubě všech Židů. Haman 
byl poté spravedlivě potrestán, Mordechaj 
byl panovníkem povýšen a král vydal nový 
dekret, který dával Židům právo obrany proti 
pogromu.

הּוִדים, ָהְיָתה ֵמָחה. ַלּיְ ן, ָצֲהָלה ְושָׂ  ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ
שֹׂן, ִויָקר. ְמָחה, ְושָׂ אֹוָרה ְושִׂ

…a město Šúšan jásalo a radovalo se. Židům 
vzešlo světlo, radost, veselí a pocta.

RABÍN DANIEL MAYER

Poznámky: 
1 Podle díla rabi Ovadji Josefa: „Sefer Chazon 
Ovadja – Purim“ (s. 318–320)

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

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

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

   

Březen – duben 2019
Náboženské akce – bohoslužby:
Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30

Oslavy svátků, kulturní 
a společenské akce:
Ve středu 20. března v 18.30 pro-
běhne v Bejt Simcha (Maiselova 4, 
Praha 1) Purimová oslava – od 
18.30 hod. čtení Megilat Ester 
a poté purimové veselí. Masky 
a příspěvky do vegetariánského 
občerstvení vítány! Program pro 
děti zajištěn.

Vzdělávací akce – kurzy:
Ivrit – hodiny hebrejštiny pro začá-
tečníky každé úterý od 18.00,
pro pokročilé ve čtvrtek od 18.00
a pro středně pokročilé od 19.30

Úvod do judaismu každé úterý od 
19.45
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PROGRAM BEJT SIMCHA
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BEJT SIMCHA

Bejt Simcha pohledem koordinátorky 
Olgy Melzochové
Proč ses Olgo rozhodla spolupracovat s Bejt 
Simcha?
Byla to vlastně shoda náhod, kdy jsem před 
lety na fakultě v začátcích doktorského 
studia na téma dějiny reformního judaismu 
narazila právě na inzerát reformní židovské 
komunity. Přihlásila jsem se do výběrového 
řízení a k mému údivu mě vybrali. Od té doby 
zastávám v Bejt Simcha pozici koordinátora. 
Občas je to trochu náročné, protože židovská 
komunita je velice rozmanité společenství 
a co člověk, to názor. Ale i přesto (a nebo 
možná právě proto) mě tato práce stále baví 
a nalézám v ní smysl.

Máš k židovství nějaký speciální vztah?
Nevím, jestli speciální, ale má rodina 
z matčiny strany byla před válkou židovská. 
Tato část mé identity mě vždy přitahovala, 
už z toho důvodu, že se u nás v rodině o této 
etapě rodinné historie příliš nemluvilo. 
I proto jsem se rozhodla pro studium judai-
smu na HTF UK. Ostatně v Bejt Simcha je cel-
kem dost lidí, kteří získali z oboru judaismu 
magisterský nebo dokonce doktorský titul, 
což znamená, že je zde i hodně zajímavých, 
a především kvalifikovaných názorů, které 
mě neustále obohacují. A povážíme-li to, že 
tři členové Bejt Simcha jsou v současné době 
v různých fázích rabínského a kantorského 
studia, vytváří se tím další možnost rozvoje 
komunity. Osobně mám radost především 
z nedávného přijetí jedné naší členky 
k rabínskému studiu.

Co se týče mého vztahu k judaismu, je to 
oblast, která mě i po letech studia nepřestává 
zajímat. Ale vždy jsem byla přesvědčená, že 
pokud budu chtít jako vystudovaný judaista 
zůstat v oboru, čeká mě kariéra v muzeu, 
kde budu za pár korun oprašovat svícny. 
A nakonec jsem se stala součástí živého 
organismu… Někdy až moc živého.

Jako koordinátor Bejt Simcha se tedy uživíš 
lépe?
Tak teď jsi mě rozesmála. Ale vážně, musím 
mít jiný zdroj obživy, neboť výplata z Bejt 
Simcha je spíše za odměnu, někdy musím 
čekat i měsíce. Zkrátka podle toho, jak jsou 
peníze, nebo spíš jak peníze nejsou.

Jak bys tedy Bejt Simcha charakterizovala?
Bejt Simcha byla založena před více jak pěta-
dvaceti lety, oficiálně se hlásí k reformnímu 
proudu judaismu, spíše tedy k tomu konti-
nentálnímu, evropskému pojetí. Je obecně 
brána jako tradičnější, ale od ortodoxie se liší 
především pohledem na přístup žen k Tóře 
a jejich zařazení do liturgie, kdy mají ženy 
i muži rovnocenné postavení, a tedy před 
Tórou stejná práva i povinnosti. Tolik jen 

krátká charakteristika. Asi nemá cenu prová-
dět odborný rozbor, nakonec Maskil by měl 
být populární, že?  Těžištěm naší činnosti 
jsou především pravidelné oslavy šabatu 
a židovských svátků, dále organizujeme 
vzdělávací programy pro své členy i další 
zájemce v podobě kurzů moderní hebrejštiny 
nebo úvodu do judaismu. To je taková doplň-
ková, nenáboženská aktivita, která dotváří 
to, co by židovská komunita mohla a měla 
nabízet širší veřejnosti.

Zároveň se také snažíme nezapomínat 
ani na rodiny s dětmi. Oslavy svátků jsou 
proto vždy doprovázeny i programem pro 
děti. V posledním roce jsme zavedli také 
pravidelné rodinné šabaty, které probíhají 
vždy poslední pátek v měsíci a jsou uzpůso-
beny dětským návštěvníkům. Bohoslužba je 
výrazně zkrácena a namísto tradiční draši 
následuje po bohoslužbě pro děti připravený 
program v podobě hry nebo jiných aktivit.

Spolupracuje Bejt Simcha nějak s pražskou 
Židovskou obcí nebo jinými podobnými 
skupinami v rámci Prahy?
Spolupráce s pražskou Židovskou obcí na 
různých akcích si samozřejmě vážíme. 
Mají zajímavé aktivity. Pražská ŽO se hlásí 
k ortodoxnímu judaismu, což naprosto 

respektujeme, ale my jakožto reformní 
komunita budeme v Praze vždy nabízet spíše 
alternativu. Nicméně náboženské zdroje 
obou směrů jsou stejné, určitě nás tedy víc 
věcí spojuje, než rozděluje.

Jinak existuje více různých skupin, které 
se hlásí k nějakému progresívnímu směru, 
ty jsou ale jen variantami téhož. Je pak na 
každém, aby si vybral komunitu, se kterou se 
nejvíce ztotožňuje.

Máte nějaký vztah k Lauderovým školám či 
k Hagiboru?
Na formálním základě s Lauderkami nespo-
lupracujeme, ale hodně dětí našich členů 
tuto školu navštěvuje, dokonce tam vyučují 
lidé hlásící se k reformnímu judaismu. Lau-
derovy školy jsou skvělou vzdělávací insti-
tucí, která v posledních letech významně při-
spěla k obrodě židovské pospolitosti v Praze. 
Mají spoustu skvělých aktivit a moderní 
přístup k židovskému vzdělávání i doučování 
rodičů žáků a studentů.

S akceptováním našich členů pro uznání 
židovského statutu rodiče je však problém. 
My sice usilujeme o statut reformní Židov-
ské obce v Praze, zatím jí ale nejsme. Naši 
členové tedy musí přijmout členství v jiné 
mimopražské Židovské obci, nebo získat 
„mimořádný statut“ v pražské ŽO. Možnost 
navštěvovat školu si tak řeší rodiče na indivi-
duální bázi.

S Třígeneračním centrem Hagibor a vede-
ním domova máme velmi dobré vztahy a spo-
lupracujeme s nimi velice rádi. Pořádáme 
například již několik let společné oslavy 
Chanuky a také Pesachový seder.

Maskil je nejen náš časopis, 
ale je zároveň časopisem 
všech progresivních Židů 
v Česku.



Čas podpořit 
svoji komunitu

Vážení čtenáři,  
milí přátelé Bejt Simcha,

obracíme se na Vás s žádostí 
o finanční podporu našich aktivit.

Velmi bychom uvítali Vaši zvýše-
nou podporu, neboť naše aktivity 
jsou velmi pestré a rozsáhlé, 
nicméně jsou však nevýdělečné. 
Rádi bychom v naší činnosti 
pokračovali v nezmenšené míře, 
ale naše fixní náklady stále rostou 
a nepokryjí je ani naše příspěvky, 
ani dosavadní dotace ze strany 
podporujících organizací a insti-
tucí.

Doba příprav na daňové přiznání je 
tedy možností, jak nás nejen pod-
pořit, ale také poukázanou částku 
zahrnout do odpočtu daňového 
základu daně z příjmu.

Uvítáme jakoukoli částku a zájem
cům o potvrzení daru jej rádi 
vystavíme.

Číslo účtu Bejt Simcha: 
86-8959560207 / 0100, variabilní 
symbol: 99999, v popisu platby 
uveďte prosím „Dar“
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A jak velká je vlastně Bejt Simcha?
Tak kmenových členů máme v současné 
době asi šedesát a další zájemci jsou pak 
členy Klubu přátel Bejt Simcha. Naše akce 
navštěvuje hodně různorodých lidí s mnoha 
motivacemi…

Kdo jsou kmenoví členové, co je Klub přátel 
a jaké jsou motivace, že ti skáču do řeči?
Kmenoví členové jsou ti členové, kteří spl-
ňují kritéria Federace ŽO pro členství v při-
družené organizaci, což znamená, že mají 
minimálně jednoho prarodiče halachického 
Žida nebo podstoupili konverzi k některému 
ze směrů uznávaných Federací. To „asi“ 
šedesát říkám proto, že, jak jsem již zmínila, 
židovská komunita je živý organismus, 
lidé neustále migrují, průběžně přicházejí 
i odcházejí, někteří se vrací, podle toho, jak 
jim vyhovuje ten který náboženský proud 
v aktuálním životním období.

Klub přátel pak sdružuje například 
nežidovské rodinné příslušníky našich členů 
nebo uchazeče o konverzi. A těch motivací 
účastníku na životě naší komunity je tolik, 
kolik je takových lidí… Většinou je judaismus 
něčím přitahuje, líbí se jim rituály, zvažují 
studium nebo jen chtějí být součástí komu-
nity.

Jak je Bejt Simcha financována?
Hlavním přispěvatelem je právě Federace 
ŽO, některé zahraniční organizace přispívají 
na konkrétní projekty. Podílí se také město 
Praha, Nadační fond obětem holocaustu, 
ale důležité jsou i příspěvky našich členů 
a návštěvníků našich akcí. Snažíme se 
v první řadě pokrýt všechny provozní 
náklady. Vzhledem k omezeným příjmům 
komunity je pak odměna za práci víceméně 
symbolická.

Máte nějaké zahraniční partnery, jste členy 
nějaké nadnárodní organizace?
Ano, jsme členy EUPJ (European Union 
for Progressive Judaism), která je jednou 
z organizací přispívajících právě na Maskil. 
Jedná se o velkou nadnárodní organizaci 
s centrálou v Londýně zastřešující reformní 
komunity v Evropě. Samozřejmě, ne vždy se 
naše pohledy shodují, ne vždy máme stejný 

názor, jak věci řešit. Ale je to jako v rodině, 
ne vždy se všemi souhlasíte, ale důležitý 
je především vzájemný respekt a otevřená 
komunikace.

A co vaše žádost o členství ve Federaci, kte-
rou jsi zmínila, jak to s ní teď vypadá?
Momentálně jsme ve fázi vyčkávání. Pod-
mínky, které si stanovila pro naše přijetí 
Federace prostřednictvím své Kontrolní 
komise, jsme splnili. Nicméně vývoj se 
zadrhnul z důvodu, který neznáme. Takže 
čekáme, je to takový běh na dlouhou trať, kdo 
vytrvá, vyhraje …možná.  No, nezbývá než 
doufat.

A nakonec: jaký má Bejt Simcha vztah 
k časopisu Maskil? Může ti pomoci v tvé 
práci?
Maskil je nejen náš časopis, ale je zároveň 
časopisem všech progresivních Židů v Česku. 
Sama víš, jak je těžké někdy kličkovat mezi 
různorodými představami, co má obsahovat 
a co má zveřejňovat. V tomto ohledu před-
stavenstvo Bejt Simcha naprosto respektuje 
svobodu časopisu v rámci koncepce, za kte-
rou ručí šéfredaktor. Pro mne je především 
dalším médiem – kromě zasílání e-mailů, 
našich webových stránek a Facebooku – ke 
zveřejňování našich akcí.

Osobně jsem velice ráda, že vydávání 
Maskilu nakonec neohrozila ani krize 
v podobě rozpadu předešlé redakce. Naopak 
jsem přesvědčena, že tato obměna Maskilu 
prospěla, nejen modernějším vzhledem, ale 
i obohacením o nová témata a zajímavé texty. 
Každopádně máme spoustu pozitivních 
ohlasů.

Děkuji za tvoje odpovědi i uznání, které jistě 
potěší i kolegyni Ráchel a naše DTP.

KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto: archiv Olgy Melzochové
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IZRAEL

Z letiště přímo na poušť
Nové mezinárodní letiště 
na jihu země bylo vedle 
vysokorychlostní železnice 
jedním z dalších dlouho 
očekávaných dopravních 
projektů v Izraeli.

Letiště se nachází na jihu Izraele zhruba 
18 kilometrů od města Ejlat, nedaleko 
malebného údolí Timna a vedle hranice 
s Jordánskem. Nese jméno po pilotovi a prv-
ním izraelském kosmonautovi plukovníku 
Ilanu Ramonovi (1954–2003) a jeho synu 
Asafu Ramonovi (1988–2009), který byl také 
armádním pilotem.

Ilan Ramon jako vojenský pilot bojoval 
v jomkipurové válce a v Libanonu a zúčastnil 
se i dalších vojenských operací. Roku 2003 
byl členem posádky vědecké mise STS−107 
s raketoplánem Columbia. Jakožto první 
a jediný izraelský kosmonaut vzbudil veliký 
zájem. Do vesmíru si s sebou vzal mimo jiné 
obrázek Země viděné z vesmíru od českého 
židovského chlapce Petra Ginze, který zemřel 
v Osvětimi, a rovněž svitek Tóry. Před letem 
se zajímal o to, jakým způsobem dodržovat 
ve vesmíru micvot (např. šabat), a na palubě 
měl k dispozici vlastní košer stravu. Rake-
toplán Columbia se však po šestnáctidenní 
misi při návratu na Zem rozpadl a havárii 
nikdo nepřežil. Ostatky Ilana Ramona byly 
nalezeny a identifikovány o několik dní 
později. Následně bylo jeho tělo přepraveno 
do Izraele a pohřbeno v Nahalal.

Ilanův syn Asaf zemřel jen o šest let poz-
ději a jeho tělo spočívá na hřbitově v Nahalal 
po boku otce. Asaf Ramon nepřežil nehodu 
stíhacího letounu F16, s nímž havaroval 
během přeletu poblíž města Hebron, když 
mu bylo pouhých 21 let.

O tom, pojmenovat budoucí letiště na jihu 
země po Ilanu Ramonovi, který je považován 
za národního hrdinu, a jeho synu Asafovi, 
rozhodl ministr dopravy Jisrael Kac již v roce 
2010. Chtěl prý tak vyjádřit poctu rodině 
Ramonových za vše, co pro vlast udělali. Leti-
ště bylo nakonec otevřeno 21. ledna 2019, tedy 
šestnáct let po smrti Ilana Ramona, a jeho 
oficiální název zní Ilan and Asaf Ramon 
Airport – Eilat (נמל התעופה רמון ע״ש אילן ואסף 
.(רמון – אילת

Plány na nové letiště vznikaly již od roku 
2005 a původně mělo být dokončeno o něko-
lik let dříve. Na podobná zpoždění však jsme 
už v Izraeli zvyklí (připomeňme například 
zdržení s otevřením nové železnice Jeru-
zalém – Tel Aviv). Letiště začalo nejprve 
obsluhovat domácí spoje a má tak postupně 
nahradit vnitrostátní letiště, které je nyní 
nešťastně umístěno přímo v centru města 
Ejlat. Ramonovo letiště má však mezinárodní 

status a již od března 2019 by mělo přijímat 
také zahraniční lety z evropských metropolí 
(včetně Prahy), například aerolinek Ryanair 
nebo Wizz Air. Nahradí tak rovněž bývalé 
vojenské letiště v Ovdě, které v posledních 
letech obsluhovalo mezinárodní lety, avšak 
kvůli zhoršujícímu se stavu přistávacích 
drah byl jeho provoz omezen.

Nové letiště využívá nejmodernější tech-
nologie i bezpečnostní prvky. Jeho kapacita 
je v současné chvíli dva miliony pasažérů 
ročně, ale v budoucnu má být 
navýšena víc než dvojnásobně. 
Přistávací dráha s délkou 3600 
metrů je připravena přijmout 
i ty největší stroje. Zajímavostí 
je, že letiště se nachází přímo 
v deltě, která bývá v zimním 
období zaplavována vodou 
z vádí. Musela zde být tedy 
vybudována také důmyslná 
infrastruktura, která chrání 
celý areál před případným 
zatopením.

Na výstavbu ejlatského 
letiště stát vyhradil 1‚7 mili-
ardy šekelů. Izraelská vláda 
však věří, že se investice vrátí 
v podobě zvýšení turismu na 
jihu země, a především pak 
v Ejlatu, kde již dlouhodobě 
usiluje o podporu turistického 
ruchu. Letiště však láká také 
na blízkost jordánských, ale 
i egyptských hranic, kam by 
cestující měli mít možnost 
dostat se kyvadlovou dopra-
vou (shuttle). Mezi Ejlatem 
a Ramonovým letištěm by pak 
měla linka jezdit každých 20 
minut. Samozřejmostí jsou 
rovněž taxíky, parkoviště 

a pobočky autopůjčoven. Z Ramonova letiště 
se můžete dostat hromadnou dopravou také 
na sever země, například do Jeruzaléma 
nebo Tel Avivu, avšak nové letiště má za 
cíl především podpořit turistický ruch 
v Negevu a Ejlatu. Zatím ale zůstává otázkou, 
do jaké míry se to podaří, a zda se investice 
do moderní budovy mezinárodního letiště 
v budoucnu Izraeli skutečně vyplatí.

RÁCHEL POLOHOVÁ

Kontrolní věž nového 
eilatského letiště – 
je vysoká 47 metrů. 
Zdroj: Wikimedia
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KULTURA

Zika a Lída Ascherovi: 
Šílený hedvábník a krásná kreslířka

Příběh nesmiřitelného objevovatele krásy 
začíná v roce 1910 v Praze: Zikmund Ascher 
se narodil do židovské podnikatelské rodiny 
obchodníků s látkami. O tři roky později 
přichází ve stověžaté metropoli v zámožné 
katolické rodně na svět Ludmila Tydlitátová. 
To, že spolu budou po desetiletí navrhovat 
vzory, co dělají šaty, a šaty, co dělají člověka, 
ti dva zatím netuší. Dospívající Lída ve švý-
carském penzionátu pilně trénuje moderní 
řeči i backhand a mladý Zika kromě řemesla 
a prosperujícího textilního závodu zdolává 
také závody sportovní: lyžařská kariéra na 
zasněžených kopcích jej vynese až k vítězství 
ve Velké ceně Československa v roce 1938.

Tehdy také „šílený hedvábník“, jak 
troufalému sjezdaři přezdívají v novinách, 
potkává v Praze onu okouzlující absolventku 
obchodní akademie z Grenoblu. Je z toho 
velká láska, které však v napjaté politické 
atmosféře okolí nepřeje. Hlavní město je 
plné nejen židovských uprchlíků z pohraničí 
a Lídina rodina je kategoricky proti sňatku. 
Mladá žena si ovšem v únoru 1939 prosadí 
svou, a to i za cenu trpké roztržky s matkou. 
Na obřad dorazí s modřinou na ruce, právě 
včas. V březnu 1939, těsně před okupací, 
odjíždějí mladí manželé, snad po vzoru Karla 
Čapka a Olgy Scheinpflugové, na svatební 
Cestu na sever: do Norska. Odtud pak zamíří 
do Anglie, kde se rozhodnou zůstat. Lída své 
rodiče už nikdy neuvidí.

Začátky v Británii jsou těžké. Zika bojuje 
v exilové Československé armádě a Lída se se 
švagrovou Jiřinou v Londýně snaží uživit, jak 
se dá. Následuje takřka neuvěřitelná shoda 
troufalých šťastných náhod: uprostřed války 
se mladá žena s průpravou z obchodní školy, 
která předtím nikdy nekreslila, na radu svého 
muže vydává za módním guru Edwardem 
Molyneuxem, aby mu ukázala několik svých 
návrhů pro nově založenou firmu Ascher Ltd. 
„Neměla byste ještě jiné?“ prohlásí slavný 
návrhář a Lída spěchá domů nakreslit další 
vzory barvami na velikonoční vejce. Jiné 
náčiní kvůli válečné nouzi doma nemá. Ale 
úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.

Po letech válečného strádání lidé lační 
po pestrých barvách a vzorech a Zika je 
neúnavně tiskne na levné padákové látky, 
kterých jsou plné sklady. Uměřená kritika 
zprvu velké květinové variace přijímá 
s rezervovanými pochybami, pak si je ale 
pro svou kolekci vybere Christian Dior a roz-
poutá masový trend. Ascherovy látky jsou 
náhle fenoménem, pro své modely je využívá 
mimo jiné Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Yves 
Saint Laurent nebo Cristóbal Balenciaga. 
Zika Ascher pro textilní spolupráci získává 
řadu umělců, kupříkladu Henriho Matisse, 
Pabla Picassa či Cecila Beatona, a vytvoří 
s nimi kolekci ikonických čtvercových 
šátků. Kromě haute couture v hedvábí se 
zaměřuje také na bavlněnou konfekci: v roce 
1946 manželé založí značku Bourec, jejíž 
název nezapře vtipnou hru se slovy určenou 
českým uším. Ascherovi drží prst na tepu 
doby a neustále experimentují s barvami 
a zpracováním. V 60. letech Zika přichází 
s duhovou technikou dégradé a Lída zakládá 
svůj butik, který vyhledávají dámy z lepší 
britské společnosti. Značku Ascher oblékla 
mimo jiné královna Alžběta či později prin-
cezna Diana.

V inspirativní domácnosti dvou worko-
holiků zapálených pro textilie, barvy a vzory 
vyrůstá jediný syn Petr a od dětství se 
zapojuje do chodu firmy svých rodičů. Říká 
o nich, že jim více než na penězích vždycky 
záleželo na poctivém návrhu, precizní tech-
nice a řemeslném zpracování. Zika a Lída 
odcházejz tohoto světa v době, která těmto 
kvalitám přestává přát. Masová tuctová 
výroba má pro mnoho závodů existenční 
důsledky a navzdory proslulosti se finanční 
potíže nevyhnou ani manželům Aschero-
vým. Firma v roce 1980 vyhlásí bankrot. Lída 
umírá v roce 1983. Zika se dočká sametové 
revoluce a v roce 1990 se vydá s rodinou 
a přáteli na návštěvu rodné Prahy. Umírá 
o dva roky později ve svém domě v Londýně.

„Tatínek, maminka i naše kočka zemřeli 
v neděli ráno, aby nenarušili chod pracov-

ního týdne,“ glosuje rodinnou disciplínu 
v intencích židovské anekdoty Petr Ascher.

Muže, který pobláznil svět módy svými 
pestrými vzory, britské deníky v nekrolozích 
nazývaly „King of Colour“ či „Prince of 
Prints“. Ve své vlasti však Zika i Lída Asche-
rovi zůstali zapomenuti. Je dobře, že se díky 
této výstavě může široká tuzemská veřejnost 
s jejich životem a dílem opět seznámit.

Nejednomu návštěvníku se ovšem na 
mysl vkrádá trpká otázka, kolika báječným 
talentům se nejen z Československa včas 
emigrovat nepodařilo, kolik skvělých lidí 
zahynulo při tragických válečných událos-
tech, aniž jim bylo dopřáno rozvinout svůj 
život a dílo. A na kolik těch přeživších, kteří 
emigrovali po válce na Západ, komunistický 
režim účelně „zapomněl“. A tak můžeme na 
výstavě uprostřed té síly barev a vzorů načer-
pat inspiraci pro to, aby se pravda a krása 
nesmířily s tuctovostí a nenávistí.

KLÁRA SCHNEIDEROVÁ 
Foto: autorka

„Čím to je, že ti, kteří si váží 
krásy, mají omezený prostor, 
a ti, kteří slouží průměrnosti, 
dostávají tolik příležitostí? 
Proč se s tím máme smířit, 
když schopnost vnímat krásu 
je jednou z nejzákladnějších 
lidských vlastností?“

ŠÍLENÝ HEDVÁBNÍK. 
Retrospektivní výstava o znovuobjevených 
osudech manželů Ascherových: o životě pestrém 
a vynalézavém jako jejich látky
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 
15. 2.–15. 9. 2019.
Kurátorka: Konstantina Hlaváčková.
U příležitosti výstavy vychází stejnojmenná knižní 
publikace.
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SPOLKY

České WIZO ožívá
WIZO je Mezinárodní ženská 
sionistická organizace 
(anglicky: Women’s Interna-
tional Zionist Organisation, 
hebrejsky: ויצו, která vznikla už 
v roce 1920. Patří k nejstarším 
ženským organizacím vůbec. 
Od počátku se tato dobro
volnická organizace věnuje 
sociální péči, vzdělávání 
a problematice postavení žen, 
původně především v Izraeli, 
ale postupem času se více 
zaměřuje na dění v diaspoře.

Historie
WIZO byla založena v roce 1920 v Londýně 
Rebeccou Sieffovou, Dr. Věrou Weizman-
novou (manželkou prvního izraelského 
prezidenta Chajima Weizmanna), Edith Ede-
rovou, Romanou Goodmanovou a Henriettou 
Irwellovou s cílem „organizovat sociální 
pomoc novým židovským přistěhovalcům 
do mandátní Palestiny, kde zvláště pro ženy 
a děti nebyla situace lehká“. V následujících 
letech vznikaly pobočky WIZO v různých 
evropských zemích. Manželky prvních sio-
nistů se tak chtěly samy aktivně zapojit do 
dění v Izraeli a aktivně pomáhat. Od počátku 

se jednalo o shromažďování peněz formou 
všemožných bazarů a přednášek na rozvoj 
péče o matky a děti v Izraeli, ale také o čistě 
ženské vzdělávání nebo lékařskou péči. Mezi 
jedny z prvních sociálních projektů organi-
zace v mandátní Palestině patřilo vytvoření 
dětských klinik Tipat Halav a distribučních 
center oblečení, z nichž mnohé jsou činné 
dodnes. V roce 1926 vytvořila organizace 
v Tel Avivu první jesle.

Holokaust přerušil bohatou činnost 
tohoto hnutí a v mnoha evropských zemích 
organizace zcela zanikla na mnoho deseti-
letí. Současně se ale se vznikem státu Izrael 
mohla více rozvíjet aktivita v centru dění. 
WIZO po roce 1949 přesunulo své sídlo z Lon-
dýna do Izraele a Rebecca Sieffová se stala 
prezidentkou organizace. V Izraeli vytvořila 
WIZO politickou stranu a kandidovala v prv-
ních parlamentních volbách v roce 1949. 
V nich získala 1‚2 % hlasů, což představovalo 
jeden poslanecký mandát, který připadl 
Rachel Kohen-Kagan, jež byla toho času 
prezidentkou organizace. Později byla Rachel 
Kohen-Kagan za funkčního období pátého 
Knesetu poslankyní Liberální strany.

V prvních desetiletích fungování nového 
státu Izrael se WIZO staralo o většinu jeslí, 
školek a pomáhalo novým přistěhovalcům 
s integrací, pořádalo vzdělávací kurzy pro 
ženy na náboženská i sekulární témata 
a bylo aktivní i na poli politickém. Postupně 
však WIZO předalo téměř všechny školky 

a jesle do péče izraelskému státu a nyní 
se zaměřuje především na péči o nové 
přistěhovalce, o sirotky, ale také o děti a ženy 
uprchlíků z válečných oblastí, pozůstalé po 
obětech atentátů nebo zabitých izraelských 
vojácích. WIZO se také věnuje péči o seniory. 
Organizace taktéž pořádá letní tábory, kurzy 
pro rodiny s pouze jedním rodičem a terapeu-
tický program pro děti, které byly odebrány 
rodinám na základě soudního příkazu. WIZO 
bylo k roku 2008 největší ženskou sionistic-
kou organizací na světě.

WIZO v Československu
V Československu vznikla pobočka v roce 
1924, ovšem už v roce 1921 se konala první 
světová konference WIZO v Karlových 
Varech. S druhou světovou válkou organizace 
zanikla a vzhledem k nepřátelskému poměru 
socialistického Československa k Izraeli 
mohla být obnovena až v roce 1991. V té době 
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sdružovala především přeživší šoa a v roce 
1991 měla kolem 150 členek. Program se tedy 
od počátku zaměřoval spíše na společenská 
a vzdělávací setkání starších účastnic. WIZO 
jako jedna z prvních organizací v židovské 
komunitě začalo pořádat diskuse s hosty. 
Oblíbené byly návštěvy výstav či divadel, 
oslavy svátků. Jednou za čas se pořádaly 
sbírky a dobročinné bazary, jejichž výtěžek 
sloužil na pomoc potřebným v Izraeli.

Oživení
Od sametové revoluce už uplynulo téměř tři-
cet let a bohužel mnoho členek generace pře-
živších šoa zemřela a členská základna velmi 
prořídla. Chuť žen se spojovat a „páchat 
dobro“, ale zůstává. Štafetu přebírá generace 
třicátnic a čtyřicátnic, které již odrostly Unii 
mládeže, ale chtějí se něčemu smysluplnému 
věnovat a setkávat.

Zatím má obnovené WIZO 35 nových 
členek a doufejme, že se budou hlásit další. 
Během března se uskuteční setkání se 
starými členkami, kterým je mnohdy přes 
osmdesát let, ale jejich nástupnice s nimi 
chtějí být v úzkém kontaktu.

Čemu se hodlá WIZO věnovat? Pořádat 
sbírky na Izrael je v českém finančním 
kontextu jiné než třeba v britském, částky 
v řádu několika tisíc budou vždy jen symbo-
lickým přispěním. Nicméně i tomu se bude 
WIZO věnovat. Více se ale chce zaměřit na 
místní dění. Tedy na oblast sociální – pomoc 

azylovým domům pro matky s dětmi, pomoc 
seniorům, lidem v nouzi. Další oblastí bude 
vzdělávání na ženská témata. Historie 
ženského hnutí, zajímavé ženy z historie 
i současnosti, diskuse na aktuální témata 
související s postavením žen ať už v politice, 
vědě či rodině. Nebudou chybět tradiční 
návštěvy divadel a výstav. K oblastem aktivit 
by mohla přibýt také ekologie a ochrana 
přírody. Organizace je otevřená samozřejmě 
i členkám mimopražským, které mohou 
vyvíjet aktivity ve svých domovských komu-
nitách.

Jedním z cílů je upořádání konference 
v roce 2021 v Karlových Varech a navázat tak 

na první WIZO konferenci, která zde byla 
v roce 1921.

WIZO chce být sdružením otevřeným 
všem zájemkyním bez ohledu na to, zda se 
hlásí k judaismu ortodoxnímu, reformnímu 
nebo jsou zcela sekulární. Předsedkyní byla 
zvolena Michaela Efrati, se kterou přineseme 
rozhovor v některém z dalším Maskilů.

Více o aktuálním programu najdete na 
facebookové stránce WIZO ČR https://www.
facebook.com/groups/249874489283554/

KATEŘINA MIKULCOVÁ

SPOLKY

Místo waflí a hranolků rovnou 
do parlamentu
EUJS – European Union of Jewish students 
sdružuje lokální unie, jako je naše Česká 
unie židovské mládeže, a každoročně pořádá 
několik akcí po Evropě. V samotném srdci 
Evropy, v Bruselu, proběhl letos od 17. do 
21. února seminář zaměřený na aktivní čin-
nost židovské mládeže. Já s Julií Ondračko-
vou jsme se zúčastnily jako delegace z České 
republiky zastupující vedení ČUŽM. Nebyly 
jsme samozřejmě samy, spolu s námi přiletěli 
do Bruselu mladí lidé z 13 různých zemí po 
celé Evropě – z Německa, Rakouska, Polska, 
Maďarska atd.

Problém antisemitismu je naneštěstí 
nejen v Evropě, ale po celém světě 
a v poslední době roste, jak to už přiznala 
i média. Náplní pěti nabitých dnů byla ona 
otázka antisemitismu, jak ho poznat, jaké 
jsou hranice, a hlavně, co my jako mladí lidé 
můžeme dělat pro to, aby tomu tak nebylo.

Měli jsme příležitost se potkat s před-
staviteli IHRA – International Holocaust 
Remembrance Alliance, která vytvořila 
jednotnou definici antisemitismu. Dále jsme 

se setkali s Věrou Jourovou, komisařkou pro 
spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky 
rovnosti v Evropské komisi. Mohla bych tu 
vyjmenovat celý program, protože každý 
panel byl opravdu zajímavý a přínosný, ale to 
by si nikdo nepřečetl. Samozřejmě jsme celé 
dny neseděli v konferenčních místnostech 
a nechodili po Evropském parlamentu. Nava-
zovali jsme nová přátelství skrze večerní 
aktivity, jako například karaoke nebo prostě 
posezení u piva. Jeden z mnoha plusů tohoto 
„jewish weeku“ (týden od neděle do čtvrtka) 
je, že jsme mohli poznat mladé židy z jiných 
unii a podělit se o své názory, rady a zkuše-
nosti. Určitě jsme se neviděli naposled.

Já osobně vnímám jako velkou zkušenost 
to, že jsem se mohla konečně podívat na 
místo, kde sídlí Evropská unie, kde se odehrá-
vají důležitá rozhodnutí a jak vlastně takový 
parlament funguje. Volby do Evropského 
parlamentu se blíží, a to, jak dopadnou, bude 
mít vliv i na židovské komunity v Evropě.

ZA ČUŽM ELISA SPEVÁKOVÁ

Česká pobočka 
WIZO se omlazuje 
a připravuje se na 

novou činnost. 
Foto Zuzana Veselá



10  maskil המשכיל

HISTORIE

Krátká historie rodinného tábora 
v Auschwitz-Birkenau
„Transport pracovního 
nasazení: Na rozkaz služebny 
SS bude v pondělí 6. 9. 1943 
vypraven pracovní transport 
s 5000 lidmi.“
Toto oznámení, zveřejněné dne 4. září 1943 
v Denním rozkazu Rady starších, vyvolalo 
mezi terezínskými vězni značný rozruch 
a neklid. Oznámení o připravovaném trans-
portu k pracovnímu nasazení přišlo totiž po 
sedmiměsíční pauze, kdy z Terezína nebyl 
vypraven žádný transport na východ.

V Terezíně bylo v létě 1943 umístěno více 
než 40 000 osob a v souvislosti s připravo-
vanou návštěvou Mezinárodního výboru 
Červeného kříže a prezentací Terezína jako 
vzorového židovského sídliště bylo zapotřebí 
stav vězňů značně zredukovat.

Transport (jednalo se vlastně o trans-
porty dva, které nesly označení Dl a Dm) 
byly vypraveny z Terezína 6. září 1943 a do 
Auschwitz-Birkenau dorazily o dva dny poz-
ději, 8. září 1943.

Příjezdem těchto cca 5000 osob, převážné 
protektorátních Židů, započala deset měsíců 
trvající historie tzv. rodinného tábora 
v Auschwitz-Birkenau.

Největší hromadná poprava
O rodinném táboře toho bylo napsáno více 
než dost. Podívejme se tedy ve zkratce na 
historii tohoto tábora a na osudy lidí právě 
z těchto dvou prvních, zářijových transportů, 
jejichž poslední chvíle si každý rok 8. března 
připomínáme jako největší hromadnou 
popravu českých občanů.

Terezínským vězňům, kteří v září 1943 
dorazili do rodinného tábora (nesl označení 
BIIb), se dostalo naprosto odlišného přijetí, 
než jaké bylo v Osvětimi obvyklé pro přijí-
mání židovských transportů. Lidé neprošli 
selekcí, nebyli ostříháni, dostali civilní 
ošacení (byť ne to své) a muži, ženy i děti byli 
umístěni do jednoho tábora. Po přijetí do 
Auschwitz-Birkenau byly osobní dokumenty 
vězňů označeny poznámkou SB (Sonderbe-
handlung) s půlroční karanténou.

Muži a ženy s dětmi sice byli ubytováni 
odděleně, ale stále v rámci jednoho tábora. 
Bylo tedy možné se v určitý čas navštěvovat. 
Zpočátku lidé údajně nepracovali, poté byli 
zařazeni k různým pracím uvnitř i vně tábora 
(stavěli např. táborovou silnici). Postupně se 
v táboře vyvinul specifický druh společen-
ského života.

Jelikož mezi deportovanými bylo 
i 290 dětí mladších patnácti let, a s nimi 
i Fredy Hirsch, který již v Terezíně vedl 
společně s Egonem Redlichem oddělení péče 

o mládež, podařilo se v rámci tábora vytvořit 
i dětský blok. Zřízení bloku povolil lékař SS 
Josef Mengele. Ten se sám měl chodit dívat 
na představení, které děti secvičily. V táboře 
fungoval také nemocniční revír a nevěstinec. 
Přes všechno privilegované zacházení byla 
úmrtnost v táboře velmi vysoká. Vlivem 
špatných podmínek, nedostatečné výživy 
a s tím souvisejícími nemocemi a vyčerpá-
ním zahynulo do března 1944 více než 1500 
osob. V táboře přesto došlo také k několika 
porodům.

Před smrtí lidé zpívali
V prosinci 1943 do tábora dorazily z Terezína 
další dva transporty s označením Dr a Ds. 
S nimi přijelo dalších 5007 vězňů, opět pře-
vážně z protektorátu. Jelikož přijelo i několik 
set dalších dětí, byl otevřen vedle dětského 
baráku další blok, tentokrát pro předškolní 
děti.

Počátkem března 1944, kdy už téměř vypr-
šela půlroční karanténa, z původního osazen-
stva tábora (vězňů ze zářijových transportů) 
zbývalo naživu ještě přes 3700 osob. Začalo 
se proslýchat, že mají v dohledné době odjet 
k pracovnímu nasazení do Heydebrecku. Ve 
skutečnosti však nacisté připravovali jejich 
smrt v osvětimských plynových komorách.

Ještě pár dní před osudným datem bylo 
lidem povoleno napsat dopisnice s oznáme-
ním, že jsou zdrávi, a s prosbou o potravinové 
balíčky. Dopisnice měly být datovány 

25. 3. 1944 s odůvodněním, že je to kvůli před-
pokládanému zdržení pošty v Berlíně.

Aby léčka nabyla na důvěryhodnosti, 
byly z transportu vyjmuty osoby umístěné 
na nemocničním revíru (tudíž neschopné 
pracovního nasazení) a skupina asi dvaceti 
lékařů a ošetřovatelek, kteří byli zapsáni na 
tzv. Mengeleho seznamu. Spolu s nimi mělo 
v táboře zůstat také několik párů dvojčat, 
která si Mengele osobně vybral pro své 
pokusy.

V předvečer 7. března přesunuli zbývají-
cích 3792 osob do vedlejšího karanténního 
tábora a v noci z 8. na 9. března byli všichni 
zavražděni v plynových komorách. Podle 
dobových svědectví ještě ve chvílích své 
smrti lidé zpívali českou hymnu, Hatikvu 
a údajně také Internacionálu.

Z tábora nepřežila ani desetina
Dopisnice zavražděných se zpětnou adresou 
Pracovní tábor Březinka u Nově Beruně byly 
doručeny až dva týdny poté. Několik dopisnic 
obdrželi i jejich příbuzní a známí v Terezíně. 
Záměrem nacistů bylo mimo jiné potvrdit 
iluzi vězňů v Terezíně o reálné existenci 
pracovních táborů na východě.

Odhad počtu přeživších vězňů ze zářijo-
vých transportů se pohybuje do 45 osob…

Po této březnové události se táborový 
život brzy vrátil do zajetých kolejí. Zbývající 
osazenstvo rodinného tábora po vraždě 
svých blízkých ze zářijových transportů 
očekávalo, že i je po vypršení půlroční lhůty 
postihne stejný osud.

V květnu 1944 přibylo do rodinného 
tábora dalších 7500 vězňů z Terezína, mezi 
nimi tvořili protektorátní Židé již menšinu. 
Většina osob v těchto transportech byla do 
Terezína dopravena z území Říše a z Nizo-
zemí.

V den, kdy osobám z prosincových trans-
portů končila karanténa, k další hromadné 
vraždě oproti očekávání nedošlo. O několik 
dní později proběhlo několik selekcí, během 
nichž byli vybraní práceschopní muži, ženy 
a skupina dospívajících chlapců převezeni do 
jiných koncentračních a pracovních táborů.

Zbylí lidé v rodinném táboře, tedy práce 
neschopní, staří, nemocní a matky s dětmi, 
zahynuli v plynových komorách ve dnech 
10.–12. července 1944, kdy byl rodinný tábor 
definitivně zrušen.

Ze 17 500 osob, které prošly rodinným 
táborem v Auschwitz-Birkenau, se osvobo-
zení dožilo necelých 1300 osob…

RADANA RUTOVÁ

Dopisnice z rodinného tábora v Auchwitz
Birkenau s posunutou datací

Jeden z baráků v rodinném táboře
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KULTURA

Rytířské mravy bojovníků 
nejen za kulturu
Tituly tak trochu vonící středověkem – 
rytíř a dáma české kultury – začalo 
Ministerstvo kultury ČR udílet teprve 
nedávno, v roce 2015. Dostávají je 
umělci s výrazným podílem na rozvoji 
duchovních, etických a kulturních 
hodnot a zároveň se přihlíží k jejich 
statečným osobním postojům 
a nevšedním životním osudům. V neděli 
24. února byly tituly v předvečer 
zahájení festivalu proti totalitě Mene 
Tekel slavnostně předány v pražském 
Vinohradském divadle.

Udílené ceny v podobě diplomu a plakety zís-
kávají ti, kteří se nikdy – jako umělci ani jako 
občané – nezpronevěřili vysokým tvůrčím 
ani etickým požadavkům a jejichž umělecká 
a životní dráha byla násilně přerušena tota-
litní mocí.

Tři hvězdičky na nebi
Titul dáma české kultury patří nyní spi-
sovatelce a pamětnici holokaustu Erice 
Bezdíčkové. Narodila se v roce 1931 v Žilině 
do židovské rodiny Kellermannových. Sama 
o svém dětství říká: „Prožívala jsem šťastné 
roky v podnětném prostředí, kde se běžně 
komunikovalo třemi jazyky…“ Sympatická 
dáma, která vystoupila na pódium s pomocí 
hůlky, má temné vzpomínky na válku, kterou 
prožila jako mladé děvče. „Na rampě v Birke-
nau mě při selekci odtrhli od maminky, která 
šla přímo do plynové komory. Okamžik, kdy 
odcházela na smrt, zatímco já jsem zůstala 
naživu, byl a je stálým traumatizujícím 
prožitkem. Tábor smrti jsem přežila dívaje 
se při apelech na tři hvězdičky na nebi 
a představovala si, že je to maminka, tatínek 
a já, a že se jednou přece jen setkáme.“ Léta 
se odhodlávala k sepsání pamětí, až v roce 
2010 vydala otevřené osobní svědectví Moje 
dlouhé mlčení. „Vrátila jsem se z Osvětimi 
jako 14leté děvčátko a nedokázala jsem vůbec 
popsat, co se tam dělo, nedokázala jsem to 
pojmenovat,“ řekla na pódiu. Až po klíčovém 
setkání se Simonem Wiesenthalem začala 
hojně besedovat zejména s mladými lidmi 
o holokaustu.

Druhý titul dáma české kultury patřil 
spisovatelce Heleně Havlíčkové. Narodila 
se v Praze roku 1936 v rodině perzekuované 
pro svůj židovský a pak i „kapitalistický“ 
původ. Po roce 1968 odešla s manželem do 
Francie a zapojili se do křesťanských aktivit. 
Začala shromažďovat svědectví o lidech per-
zekuovaných v tehdejším Československu 
a pomáhala distribuovat do vlasti Tigridův 
časopis Svědectví. Dějiny soužití komunis-
tické diktatury s křesťany vydala knižně 
v díle Dědictví.

Rytíř české kultury Libor Pešek (1933) je 
světově proslulý dirigent, ale málokdo ví, že 
začínal jako jazzový trombonista. Vrcholem 
jeho kariéry bylo desetileté působení v čele 
liverpoolské filharmonie. V Anglii také 
prosazoval české skladatele, zvláště Josefa 
Suka – od královny pak dostal Řád britského 
impéria. Titul získal i politický vězeň 
František Šedivý (1927), který byl v roce 
1952 nespravedlivě odsouzen na 14 let. Po 
propuštění v roce 1964 se věnoval překlada-
telské práci, po roce 1989 pomáhal při obnově 
Sokola či Konfederace politických vězňů 
a Klubu Milady Horákové.

Určitým vyvrcholením večera byl oka-
mžik, kdy cenu přebíral Karol Efraim Sidon 
(1942) a spatra pronesl pozoruhodný projev. 
Tento významný spisovatel, dramatik, nábo-

ženský myslitel, bývalý disident a zároveň 
i vrchní zemský rabín studoval pražskou 
FAMU a v Heidelbergu pak judaistiku, 
rabínská studia však dokončil v Jeruzalémě. 
Známý autor, který je i významným dramati-
kem a překladatelem náboženské literatury, 
naposledy vydal pod pseudonymem Chaim 
Cigan stále ještě nedoceněnou tetralogii 
s prvky sci-fi Kde lišky dávají dobrou noc 
(od Altschulovy metody přes Piano live 
a Puzzle až po Outsidera) a příběhy Malý pan 
Talisman, určené pro malé i velké čtenáře. 
Je jednou z nejvýznamnějších osobností 
současné české židovské scény.

Ceny in memoriam
Zvláštností těchto ocenění je, že se hojně 
udílejí také in memoriam, což se v letošním 
únorovém večeru týkalo také oblíbeného 
zpěváka, básníka a výtvarníka Karla Kryla, 
který zemřel v Německu před pětadvaceti 
lety – 3. března 1994. Známému písničkáři, 
který byl autorem nezapomenutelných 
protestsongů a v exilu také redaktorem rádia 
Svobodná Evropa, scházel měsíc do dne, kdy 
by mohl oslavit teprve své padesátiny. In 
memoriam se rytířem české kultury stal také 
Bedřich Barták (1924–1991), scénograf, malíř 
a restaurátor s nemilou zkušeností politic-
kého vězně – v 50. letech dostal dvanáct let 
vězení za to, že nechal ve svém plzeňském 
bytě přespat dva kolegy, kteří plánovali útěk 
na západ, leč byli vyzrazení. V roce 1968 
patřil ke spoluzakladatelům Klubu bývalých 
politických vězňů K 231. Do třetice obdržel 
stejný čestný rytířský titul významný his-
torik, překladatel a básník Zdeněk Kalista 
(1900–1982), žák historika Josefa Pekaře, 
o němž napsal monografii. Také on měl tra-
gickou zkušenost politického vězně z 50. let

Titulem dáma české kultury in memo-
riam byly oceněny kladenské sestry-výtvar-
nice Jitka a Květa Válovy. Po roce 1968 
zmizela jejich jména z galerií i z odborných 
publikací a dvojčata Válovy prožívaly nemalé 
existenční problémy. Dnes jsou jejich obrazy 
velmi ceněny a tvoří součást významných 
sbírek doma i v zahraničí.

Současně s umělci byli ve Vinohradském 
divadle oceněni čestným titulem mecenáš 
české kultury také dva podnikatelé, Pavel 
Faiereisl (1971), který se dlouhodobě věnuje 
podpoře projektů v oblasti kultury i charity, 
a Ladislav Vitoul (1945), jenž svou finanční 
podporu směruje zejména k lidem v těžké 
životní situaci, jako jsou onkologicky 
nemocní, a podílí se i na projektech vzděláva-
cího a humanitní ho charakteru.

LUBOR FALTEISEK 
Foto: Petr Balajka

ss Ačkoliv ceremoniál nedoprovázelo pasování 
mečem, stal se vrchní zemský rabín Karol Efraim 
Sidon rytířem české kultury
s Paní Erika Bezdíčková je nyní dámou české 
kultury
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KNIHY

Literatura s Davidovou hvězdou
Nedávno 
uzavřený osud 
spisovatele 
Amose Oze jsme 
si připomněli 
v medailonku 
otištěném 
v Maskilu č. 5, 
až nyní však 
vyšla Ozova 
další kniha 
MEZI SVÝMI 
(hebr. Bejn 
chaverim), která 
v hebrejském 

originále spatřila světlo světa v Jeruzalémě 
v roce 2012 a o rok později získala Národní 
židovskou knižní cenu – National Jewish 
Book Award. V osmi příbězích útlé knížky se 
Oz spouští do padesátých let, jakoby se chtěl 
vrátit do času a míst, kde i on sám prožíval 
mládí a začínal s psaním. Kibuc Jikhat, 
který v knize ožívá, je však fiktivní, nejde 
tedy o realisticky popsaný „jeho“ skutečný 
kibuc Chulda, v němž prožil mnoho hezkých 
chvil – a v němž je dnes i pochován. Pro-
blémy, s nimiž se zdejší obyvatelé potýkají, 
však jistě reálné jsou, i v dalších kibucech 
byly patrně podobné, i když například vyučo-
vání esperanta jinde nejspíš běžné nebylo. 
Někteří osadníci si nemohou zvyknout na 
společné vlastnictví, pro kibuc typické, před-
stavy o životě v nové domovině se tu srážejí 
s o dost tvrdší realitou. Než konkrétní příběh 
je tu možná důležitější předkládaná mode-
lová situace, často podávaná s podtónem 
existenciálního smutku.

Je sympatické, že vydavatel (Paseka) zvo-
lil shodnou grafickou úpravu jako u předcho-
zího svazku Ozova díla (Příběh o lásce a tmě), 
a dokonce i další chystaná kniha z Ozovy 
pozůstalosti má dostat obdobnou grafickou 
úpravu z ruky Jindřicha Janíčka. O překlad 
se tentokrát postaraly rovnou dvě hebraistky, 
Lenka Bukovská a Marianna Fisher.

Adam Czerniaków není zdaleka první, 
kdo přináší informace o všedním životě 
Varšavského židovského ghetta. Činí to 
však s pravidelností tikotu hodinových 
ručiček a nekompromisností času, jejž 
nelze nijak obalamutit. Den po dni si tento 
předseda ghetta zapisuje věci důležité vedle 
totálních banalit, jak už to tak v denících 
bývá. Celkově však čtenář – no, číst DENÍK 
VARŠAVSKÉHO GHETTA (vydal Sefer) jako 
román ovšem možné není – dostává zcela 
autentickou představu, jako to v židovském 
ghettu chodilo, i s veškerou syrovostí a nezá-
měrnou zkratkou, která vytváří onu reálnou 
dynamičnost textu. A to včetně nechtěně 
tragikomických či v daných souvislostech 
vysloveně groteskních postřehů, kterým se 
v závětří naší éry bez válek rádi zasmějeme, 

i když dobře víme, že u řídícího pultu dějin 
seděla zubatá… První zápis v deníku má 
datum 6. září 1939, poslední je z 23. 7. 1942. Za 
tu dobu Czerniaków popsal devět zápisníků. 
Necelou hodinu po posledním zápisu zoufalý 
muž spáchal sebevraždu. Otrávil se ve své 
pracovně na obci cyankálim. Na stole byl 
nalezen krátký dopis: „Žádají po mně, abych 
vlastníma rukama vraždil děti svého národa. 
Nezbývá mi nic jiného, než zemřít.“

Inženýr chemie Adam Czerniaków 
se narodil 30. listopadu 1880 ve Varšavě. 

V meziváleč-
ném období 
se objevoval 
v řadě funkcí 
v polských 
i židovských 
politických, 
kulturních či 
hospodářských 
organizacích. 
Mnoho let byl 
členem rady 
varšavské 
židovské 
obce. Těsně 
před vstupem 

německé armády do zničené Varšavy ho 
primátor Starzyński jmenoval předsedou 
Židovské náboženské obce a on potom 
tuto funkci zastával až do své smrti. Deník 
psaný často v krátkých úsečných větách je 
významným historickým dokumentem už 
pro svou autenticitu. Autor neměl nejmenší 
důvod někde něco přikrášlovat či naopak 
činit drsnějším. Nebyl zaujat ani nacionálně, 
sám sebe pokládal za Poláka židovského 
vyznání. Snad právě proto jeho záznamy 
působí tak věrohodně, autenticky, otřesně… 
Ještě je dobré si uvědomit, že v Polsku žilo 
na začátku války tři a půl milionu Židů, což 
bylo téměř deset procent celkové populace, 
zatímco v jiných zemích činil jejich počet cca 
jedno procento obyvatel.

Knížce by slušelo pár autentických foto-
grafií – jediná tu tvoří přebal knihy. Snad ještě 
malé upozornění na chybu na záložce – autor 
zemřel v červenci, nikoliv v červnu 1942.

Pravidelně vycházejícím zajímavým „peri-
odikem“, které často přináší ukázky z chys-
taných knih, je už dlouhá léta dvousetstrán-
ková ŽIDOVSKÁ ROČENKA, kterou vydává 
Federace židovských obcí. Ta nejnovější, pro 
rok 5779 (2018/2019), přináší různorodé texty 

dvanácti autorů, přičemž zhruba polovina je 
domácích, ostatní jsou cizinci uvedení v pře-
kladu. I když tematické zaměření je samo-
zřejmě zhruba dané, jednotlivé příspěvky 
vykazují značnou rozmanitost: od modlitbou 
se zabývajícím textem známého a respekto-
vaného učence-rabína Elieho Munka, přes 

připomínku 
poválečných 
evropských 
aktivit praž-
ského rodáka 
Hugo Berg-
mana, ředi-
tele Národní 
a univerzitní 
knihovny 
v Jeruzalémě 
a prvního 
rektora 
Hebrejské 
univerzity, 
se přehoup-

neme ke slovensky psaným vzpomínkám na 
dětství za Slovenského štátu známého kame-
ramana Juraje Šajmoviče, které vybrala paní 
Olga Hostovská, protože Juraj už pět let není 
mezi námi. Najdeme zde i nově přeložený 
text Elieho Wiesela Také svitky jsou smr-
telné, čímž oslavíme devadesáté výročí jeho 
narození, bohužel rovněž nedožité. V textu 
Říše krále duchů se Peter Finkelgruen zabývá 
svým nesnadným toulavým mládím – naro-
zen v čínské Šanghaji se po válce dostal do 
Čech, později žil v Izraeli a nakonec učinil 
veletoč a skončil v Německu. A následuje 
ukázka z autobiografické knihy Dity Krau-
sové, která v 50. letech nastartovala svou 
ševcovskou kariéru v kibucu – kniha ovšem 
mezi tím již vyšla, takže to překvapení není… 
Pestrou náplň ročenky doplňuje amerika-
nistka Hana Ulmanová, jež se zabývá Knihou 
esejů amerického spisovatele Philipa Rotha, 
a po dvanácti dlouhých básních osmdesá-
tiletého amerického básníka Carla Denise 
už následují dvě domácí literární hvězdy. 
Scenárista a prozaik David Jan Novotný 
napsal na biblické motivy příběh Pod věží, 
v němž nás zavede do doby po potopě, 
přičemž jde o úryvek z připravované Bible 
pro starší a pokročilé, a na závěr nás geniální 
moravský židovský divadelník, sídlící však 
nyní v Praze – no ano, je to Arnošt Goldflam – 
potěší svými dvěma rozkošnými příběho-
vými kraťasy Na zahrádce a Zatím…, kde se 
snad poněkud předčasně, leč s vtipem sobě 
vlastním zaobírá myšlenkou na poslední 
odpočinek člověka, který má už rodinný hrob 
plný nebožtíků a nechce se s nimi tlačit…

LUBOR FALTEISEK

Knihy židovských autorů, 
případně se židovskou 
tematikou, které vyšly 
v poslední době
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (18. lekce)
V této lekci se naučíte zeptat i správně odpovědět na otázku, kolik 
je hodin. K tomu přidáme ještě další slovní zásobu pro určení času 
a období.

Hodina ָעה נ ׁשָ

Minuta ה נ ּקָ ּדַ

Vteřina ִנָיּה נ ְשׁ

Půl ֵחִצי ז

Čtvrt ֶרַבע ז

Třičtvrtě ֶרַבע ְל…

Poledne ָצֳהַרִים

Odpoledne ַאַחר )ַאֲחֵרי( ַהָצֳהַרִים

Dopoledne ִלְפֵני ַהָצֳהַרִים

Kolik je hodin? ?ָעה ָמה ַהָשּׁ
Je osm hodin. .ָעה ְשמֹוֶנה ַהָשּׁ

Půl můžeme říci vždy dvěma způsoby. Například půl deváté můžeme 
říci jako osm a půl – מֹוֶנה ָוֵחִצי ע – nebo půl do devíti ְשׁ .ֵחִצי ְלֵתׁשַ
Čtvrt na devět pak bude osm a čtvrt – מֹוֶנה ָוֶרַבע ְשׁ
Třičtvrtě na devět řekneme doslova jako čtvrt do devíti – ע ֶרַבע ְלֵתׁשַ

Dvěma způsoby můžeme také vyjádřit například čas 8.25 – buď jako 
8 hodin a 25 minut, nebo 35 minut do 9:

ִרים ְוָחֵמׁש מֹוֶנה ֶעשְׂ ְשׁ
ע ים ְוָחֵמׁש ְלֵתׁשַ לֹוׁשִ ׁשְ

U času s minutami (například 9.05) se můžeme setkat jak s číslovkou 
v mužském rodě, tak v ženském. Obojí je možné použít a obojí je 
správně:

ע ְוָחֵמׁש ׁשַ ֵתּ
ה ע ַוֲחִמיׁשָ ׁשַ ֵתּ

Pokud však na konec přidáme slovíčko minuty – ּקֹות  pak adekvátně ,ַדּ
tomuto slovíčku musí být předcházející číslovka v ženském rodě!

ּקֹות ע ְוָחֵמׁש ַדּ ׁשַ ֵתּ

Časy po dvanácté: 13.00, 14.00 atd. se v hebrejštině označují jako jedna 
hodina, dvě hodiny,… Pro upřesnění můžete dodat odpoledne (resp. 
dopoledne).

Rok ִנים( ז ָנה )ׁשָ ׁשָ

Měsíc ים( ז ֹחֶדׁש )ֳחָדׁשִ

Týden בּועֹות( ז בּוַע )ׁשָ ׁשָ

Den יֹום )ָיִמים( ז

Včera ֶאְתמֹול

Zítra ָמָחר

Pozítří ָמֳחָרַתִים

Dny v týdnu od neděle do pátku se v hebrejštině označují řadovými 
číslovkami. Doslova tak můžeme neděli přeložit jako „první den“, 
pondělí je „druhý den“ atd.

Neděle יֹום ִראׁשֹון

Pondělí ִני יֹום ׁשֵ

Úterý י ִליׁשִ יֹום ׁשְ

Středa יֹום ְרִביִעי

Čtvrtek י יֹום ֲחִמיִשׁ

Pátek י יִשׁ יֹום ִשׁ

Sobota ת ָבּ ַשׁ

Doplňte do kalendáře názvy dnů v týdnu: Napište slovy tyto časy (bez punktace):

7.25 

6.30 

13.00 

4.50 

15.20 

19.05 

Správné odpovědi najdete na straně 17.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková
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Michael Žantovský: 
Jsou snahy vyloučit z historie 
pojem „totalita“
U příležitosti studentské 
konference In medias res se 
nám naskytla možnost pořídit 
rozhovor s panem Michaelem 
Žantovským. Rozprávěli jsme 
o vlažném zájmu o naši historii, 
o jeho židovských kořenech, 
ale i o jazyku jako takovém 
a o nepomíjejících snahách 
řídit ho z moci úřední.

Vaše přednáška se týkala paměti obecně 
a také nezodpovědného přístupu k naší 
minulosti. Myslíte si, že i v dnešní době se 
setkáváme s překrucováním historických 
událostí, blížíme se k němu, nebo si tyto 
události vykládáme jinak?
Samozřejmě, setkáváme se s tím bohužel 
každý den. Já jsem se s tím naposledy setkal 
v neděli, kdy jsem poslouchal kousek projevu 
pana premiéra Babiše o tom, jak to tady bylo 
pětadvacet let strašné, co se všecko stalo 
za strašné věci a jak je to teď všecko dobré, 
protože přišlo ANO a všechno napravilo. Tak 

to je typický příklad politického zkreslování 
historie. Ne, že by se tady za posledních třicet 
let staly jenom samé dobré věci, ale historie 
a odpovědnost za ni je daleko složitější. On to 
v tom projevu svedl všechno na jednu stranu. 
Během posledních třiceti let samozřejmě 
vládla víc než jedna strana, takže i to by mělo 
být předmětem nějakých otázek po zodpo-
vědnosti. To je jenom jeden, a ještě poměrně 
neškodný příklad, ale jsou i příklady snahy 
o zkreslování historie minulých dejme tomu 
padesáti let, snahy vyloučit z historie pojem 
„totalita“, přesvědčovat lidi o tom, že vlastně 
velká část lidí s bývalým režimem souhlasila 
nebo s ním byla spokojená. A tak můžeme 
jít do historie dál. Všechny tyto pokusy jsou 
samozřejmě škodlivé, ale dokud existují 
zachované historické prameny, dokumenty, 
neboli právě ta paměť, jsou nakonec všechny 
takové pokusy odsouzeny k nezdaru.

V současnosti je také trend, že se lidé ženou 
za tím, co je nejaktuálnější, nejnovější, nej-
modernější. Nemáte pocit, že zájem o to, co 
už je tedy minulé, staré a ne tolik aktuální, 
začíná klesat? Že nám tato minulost bývá 
lhostejná?

Je to určitě pravda. S tím, jak tempo života 
akceleruje, jde ruku v ruce i snaha soustředit 
se jenom na to poslední, moderní. Ale sama 
modernita je velmi sporný termín. Jeden pol-
ský filosof, Leszek Kołakowski, napsal vyni-
kající esej o modernitě před nikdy nekončí-
cím soudem. My do toho pojmu „modernita“ 
směšujeme na jedné straně představu o tom, 
co je nové, moderní a módní, ale současně do 
toho vtělujeme představu o tom, co je dobré, 
pokrokové nebo správné. A to už je samo-
zřejmě velmi sporné chápání tohoto pojmu. 
Jak víme z historie, tak třeba i nacismus byl – 
i když zvrhlým – výrazem modernity.

Jako důvod k předávání a vzdělávání v oboru 
historie se často uvádí, že se máme poučit 
z předešlých chyb a znovu je neopakovat. 
To je určitě jeden z důvodů, ale v praxi se 
tolik neosvědčuje. Co je podle vás dalším 
důvodem k tomu, proč bychom naopak 
zapomínat neměli, a abychom v tom, co už 
pominulo, dále něco hledali a učili se o tom?
Podívejte se, samozřejmě, opakování chyb 
a deformací v historii nás často může vést ke 
skepsi, jestli jsme vůbec schopní se z historie 
něco naučit. Já tu skepsi sdílím jenom do 



1) MARUŠKA: Ano, pane dohazovači, 
chtěla bych muže, ale mám jednu 
vadu. Pravou ruku mám dřevěnou.

10. března 1913
Vada na kráse se občas vyjeví už před svatbou

2) GIMPL BEJMIŠ: Stojí snad někde 
psáno, že se musí vady na nevěstě 
oznamovat předem? Ať si na to při-
jdou po obřadu.

3) GIMPL BEJMIŠ: Poslyš, Jakeu, mám 
perfektní nevěstu. A věno by taky 
bylo. O tom sis ani nesnil.

4) GIMPL BEJMIŠ: Mám tu čest vám 
představit…

5) JAKE: Co to je? Snad ne dřevěná 
ruka!

6) GIMPL BEJMIŠ: Po zásnubách 
je veta a po mém poplatečku 
jakbysmet.

adar II 5779 •  březen – duben 2019 15

Jews News je časopisem studentů Lauderových škol. 
Tato dvoustrana vychází jako příloha měsíčníku Maskil 
laskavou péčí Bejt Simcha. 
Redakce: Albertina Čížková – šéfredaktorka, Hugo 
Marx – zástupce šéfredaktorky, Matěj Knop – editor, 
Eliáš Gaydečka – korektor a další.  
Kontakt: www.lauderky.cz,  
email: redakce@lauder.cz

10. března 1913
 Vada na kráse se občas vyjeví už před svatbou

určité míry, protože se zdá být pravda, že 
třeba události dvou světových válek minu-
lého století byly zkušeností tak strašlivou 
a tak traumatickou, že nějaké poučení jsme 
si z toho odnesli. Rozhodně jsme se snažili 
vytvářet a snažíme se vytvářet instituce 
a způsoby, jakými řešit konflikty jinak než 
zabíjením lidí. Stejně tak jsme se asi poučili 
ze snah nadřazovat jednu skupinu lidí nad 
jinou a tak dále. Ono to naše poznání je 
jednak pomalé, za druhé je vždycky neúplné. 
A za třetí jsme jenom lidi, takže můžeme 
taky selhat a něco opakovat, ale že bychom 
se vůbec nic nenaučili, to netvrdím.

Teď bych se ráda přesunula k dalšímu 
tématu. Při přípravě na rozhovor jsem se 
dočetla, že vaše maminka měla za války pro-
blémy kvůli židovskému původu. Bohužel 
jsem nikde nic víc nezjistila. Mohl byste to, 
prosím, nějak rozvést?
No tak, měla problémy, to je trošku eufe-
mismus, jí šlo o život, stejně jako každému 
Židovi a Židovce v téhle zemi. Ona měla svým 
způsobem štěstí a zajímavou zkušenost. 
Jí – a také její o tři roky mladší sestře – se 
totiž podařilo získat falešné dokumenty, 
identitu nějakých nežidovských dívek. S těmi 
dokumenty se uchýlily asi dvacet kilometrů 
od Mnichova do ženského kláštera, který se 
jmenuje Adelholzen, kde přežily ta nejhorší 
léta holokaustu. Ty jeptišky věděly nebo 
tušily, že to jsou židovský holky, a přesto je 
tam nechaly a chránily je. No a máma o tom 
pak napsala knížku, o téhle zkušenosti. Moje 

babička byla v Terezíně a zbytek rodiny buď 
stačil emigrovat před válkou, nebo už nežije, 
protože skončil v táborech.

Myslíte si, že – byť po letech – vás osud 
vašich příbuzných nějak duševně ovlivnil do 
budoucího života?
Rozhodně ano, ona nás máma před tím 
traumatem chránila, jako mnozí rodiče v té 
generaci Židů přeživších holokaust, takže my 
jsme to se sestrou dlouho nevěděli. Teprve 
když mi bylo kolem patnácti let, pochopil 
jsem, kdo je moje rodina, odkud pochází, 
a že po mamince mám židovský původ a po 
tatínkovi ne. A pak jsem se tím samozřejmě 
už začal zabývat víc a absolutněji, snažil 
jsem se o tom víc dozvídat. Svým způsobem 
mě to určitě utvářelo, a to docela podstatně. 
Trošku paradoxní na tom je to, že moje máma 
byla z takové velmi sekulární, osvícenecké 
pražské židovské rodiny, která se vůbec 
nezabývala vírou a nedodržovala většinu tra-
dic. Některé židovské tradice ano – a s nimi 
některé křesťanské tradice a tak dále. Takže 
já jsem asi první v třetí generaci, který je 
nějakým způsobem věřící a praktikující Žid, 
což vlastně nikdo předtím nebyl.

Mimo jiné se samozřejmě hodně věnujete 
literatuře. Nejen že jste literární historik, 
ale také překládáte a sám píšete. Máte tedy 
k psaní a hlavně k jazyku jako takovému 
velmi blízko. Máte pocit, že dnes jazyk 
zažívá nějaké násilné změny, že jsou snahy 

ho řídit z úřední moci a že se zkrátka nevy-
víjí přirozeně?
Já nejsem literární historik, to můj otec byl 
literární historik, já ne. Jazyk je prostě živé 
zvíře. To je věc celé perspektivy, jak se díváte 
na jeho změny. Protože spousta těch změn 
je z hlediska nějaké jazykové čistoty cizoro-
dých, násilných, některé jsou úřední. Některé 
jiné změny jazyka zase ta oficiální jazyko-
věda není schopná postihnout. Elementární 
příklad je název Česko pro tuhle zemi, který 
já nikdy nemůžu používat, je nehistorický, 
nesprávný, ohavný a tak dále, ale stal se 
součástí jazyka a nikdo s tím nic neudělá. 
A takhle ten jazyk na sebe bere nejrůznější 
znečištění, vlivy a impulsy, se kterými se 
setkává, a díky tomu je živým jazykem. 
Jenom jazyk, který tohle nedělá, už je jako 
jazyk mrtvý nebo jde jen o literární jazyk. Ale 
živý jazyk se tomu nemůže ubránit a nemá se 
tomu ubránit.

Poslední otázka. Máte něco, co byste rád 
vzkázal našim čtenářům, něco, co je podle 
vás důležité?
No, ať nezapomínají na historii, ať nezapomí-
nají na jazyk, a ať se jim daří.

ALBERTINA ČÍŽKOVÁ

JEWS NEWS www.lauderky.cz

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.
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PURIM

Rozpustilé poučení z historie  
purim-špílu 
Purim je svátek nadmíru 
rozpustilý a nedílně k němu 
patří i purimšpíl, tedy 
divadelní ztvárnění příběhu 
Knihy Ester o pronásledování 
Židů, moudrosti a rafino
vanosti moudrého Mordechaje 
a jeho neteře Ester, stejně jako 
o pádu arcilotra Hamana.

V židovské kultuře napříč Evropou je se 
svátkem Purim máloco spjaté tak, jako 
tradice purimových her neboli purimšpílů. 
Za vnější formou často velmi rozpustilých 
a nevázaných představení se skrývá dlouhá 
historie, kterou se nyní pokusíme trochu 
poodhalit. Pojďme tedy spolu s Icikem Man-
gerem říci: זַײט-זשע, יידן, שַא און שטיל, מיר 
 Ztište, Židé, hlasu) ֿפַאנגען ָאן דעם פורים-שפיל
sílu, my nesem vám kus purimšpílu) a ponořit 
se do fascinující historie nejstarší židovské 
divadelní formy.

Historický kontext knihy Ester
Není možné hovořit o purim-špílu a nezačít 
jejich biblickou předlohou. Knihu Ester, 
jeden z takzvaných svátečních svitků v Tana-
chu, jistě není třeba zvlášť představovat. 
Příběh statečné a moudré královny Ester, 
která spolu se svým strýcem Mordechajem 
zachrání židovský lid v perské říši před 
pogromem, jenž plánuje proradný vezír 
Haman, patří mezi nejznámější narativní 
pasáže Tanachu. Kořeny tohoto příběhu 
leží historicky v 5. stol. př. n. l. a král Acha-
šveróš, který v knize hraje také ústřední 
roli, bývá obvykle ztotožňován s perským 
vladařem Xerxem I. Velikým (519–465 př. 
n. l.), případně – méně pravděpodobně – 
s Artaxerxem II. Mnémonem (430–359 př. 
n. l.). Židovský termín Achašveróš (ֵורֹוׁש  – ֲאַחְשׁ
v češtině někdy stále ještě užívaný podle 
kralického překladu i znění Asverus) pochází 
totiž pravděpodobně ze staroperského 
Xšayārša, což je podoba vladařského jména 
právě Xerxa Velikého. Příběh knihy Ester 
obsahuje mnoho historických reálií, které 
prokazují poměrně dobrou znalost dobového 
rituálu a ceremoniálu na dvoře perských 
velkokrálů. Už ve starověku byla kniha Ester 
velmi populární napříč celým židovským 
světem, což dokládá mimo jiné i skutečnost, 
že kromě hebrejské verze, která je v židovství 
pokládána za kanonickou, se dochovaly ještě 
dvě další verze řecké, na řadě míst výrazně 
rozšířené. Právě řecká verze i s dodatky se 
pak stala kanonickou v katolickém křesťan-
ském prostředí.

Rabínská tradice
Obliba knihy Ester se už na konci starověku 
odrazila v komentářích a dalších zpraco-
váních. Příběh knihy Ester parafrázuje ve 
svých Židovských starožitnostech Josephus 
Flavius a vychází přitom právě ze zmiňo-
vaného řeckého znění. Nejvýznamnějším 
rabínským komentářem ke knize Ester 
je midraš Ester raba, který podle textově-
-kritického bádání vznikl pravděpodobně 
ve dvou fázích. Starší část může pocházet 
z doby kolem roku 500 n. l. a kromě samotné 
knihy Ester úzce vychází z Jeruzalémského 
talmudu a midrašů ke knihám Berešit a Vaji-
kra. Druhá, mladší část midraše pak vychází 
z Josiponu, středověkého hebrejského 
převyprávění díla Josepha Flavia, a vznikla 
asi v 11. století. Definitivní podoba midraše 
ke knize Ester, jak je dodnes přetiskována 
a studována, pak vznikla kombinací obou 
částí někdy ve 12.–13. století. Kontext rabín-
ské literatury ke knize Ester je důležitý i pro 
purim-špíl, protože řada motivů, které se 
objevují v midraši nebo v další rabínské lite-
ratuře, si nachází cestu více či méně zastřeně 
i do divadelního zpracování.

Čtení svitku jako dramatizace
Kniha Ester je v synagogách čtena na svátek 
Purim. Tato náboženská povinnost je obsá-
hle diskutována v talmudickém traktátu 
Megila a Talmud stanoví, že je čtení doprová-
zeno třemi modlitbami před čtením a jednou 
modlitbou po něm. Už v Talmudu nacházíme 
prvky toho, co bychom mohli označit jako 
počátek dramatického zpracování materiálu. 
Se čtením knihy Ester se totiž pojí celá řada 
zvláštních zvyklostí. Kantilace, tedy melodie, 
na kterou je text svitku zpíván, se liší od 
ostatních knih Tanachu, někdy poměrně 

výrazně. Ve smutných pasážích přechází 
kantor dokonce do nápěvu typického pro 
Pláč Jeremiášův. Talmud zahrnuje i další 
detaily správného přednesu knihy Ester, 
které bychom s trochou nadsázky mohli 
označit za první režijní poznámky. Například 
jména deseti Hamanových synů má kantor 
pronést všechna na jeden nádech, aby tak 
zdůraznil skutečnost, že všichni společně 
zahynuli. Na mnoha místech je také dodržo-
ván zřejmě středověký zvyk, že společenství 
v synagoze některé zvláště radostné verše 
volá spolu s kantorem.

Ještě dále směrem k dramatickému pojetí 
textu knihy Ester jde zvyk „vymazávání 
Hamanova jména“. Pokaždé, když při čtení 
svitku jméno arcilotra Hamana zazní, je 
zvykem ho hlasitými projevy jakoby umlčet. 
Tato praxe pochází zřejmě ze 13. století 
a dodnes bývá dodržována. Na mnoha 
místech se k vymazávání Hamanova jména 
používají řehtačky, nazývané hebrejsky ra’a
šan nebo v jidiš grager. Celkem se Hamanovo 
jméno objevuje v knize Ester na 54 místech, 
takže tento zvyk dává čtení poměrně silnou 
dramatickou dynamiku.

Purimová hra vážně i nevážně
Z těchto a dalších purimových tradic se 
koncem středověku začala vyvíjet i zvláštní 
forma purimové hry. Nejstarší doložení ter-
mínu purimšpíl pochází z Itálie z roku 1555 
a za jednu z nejstarších forem purimové hry 
je pokládána báseň, také jevištně uváděná, 
polského židovského autora působícího 
v Benátkách Gumprechta ze Szczebrzeszyna. 
Počínaje 16. stoletím se tedy začíná psát 
historie purimových her ve vlastním slova 
smyslu. Poměrně záhy se jejich tradice 
rozčleňuje do dvou proudů, jednoho vážného 

Autor článku se svými studenty při produkci purimšpílu



adar II 5779 •  březen – duben 2019 17

Není proto divu, že purim
špíl nabýval na oblibě 
v dobách, kdy Židé čelili 
pronásledování.

KLÍČ K ŘEŠENÍ HEBREJŠTINY

• שבע עשרים וחמש / שלושים וחמש לתשע
• שש וחצי / חצי לשבע

• השעה אחת )אחר הצהרים(
• עשר לחמש / עשרה לחמש

• שלוש ועשרים / ארבעים לארבע
• שבע וחמש / שבע וחמישה

a jednoho spíše rozpustilého. V linii vážného 
zpracování látky knihy Ester se objevují 
divadelní hry na biblická témata, které 
byly uváděny v době kolem svátku Purim. 
Nejlepším příkladem je ve střední jidiš 
sepsaná אחשורוש-שפיל (Hra o Achašveróšovi) 
dochovaná rukopisně z roku 1697 a v tisku 
z roku 1708. 

Vážné pojetí purimových her bylo odpo-
vědí na dvojí kritiku nevázaného a mnohdy 
živelného ztvárňování látky v klasických 
purim-špílech. Prvním zdrojem kritiky byli 
rabínské autority, které sice o svátku Purim 
jistou míru rozpustilosti tolerovaly, ale 
mnohé lidové varianty dramatizace knihy 
Ester už pro ně zacházely až příliš daleko. 
Druhým zdrojem kritiky pak byla křesťan-
ská cenzura, která si velmi dobře všímala 
toho, že ve ztvárnění lotra Hamana a jeho 
kumpánů bývají v lidových představeních 
až příliš často poznat křesťanští funkcionáři 
zodpovědní za útlak a antisemitské proná-
sledování. Vážně míněné purimové hry se 
postupně rozrostly do žánru biblických her 
obecně, které zpracovávaly nejpodstatnější 
biblická témata i z Tóry a Proroků. Tyto hry 
byly v 18. a 19. století uváděny na mnoha 
scénách, ve Frankfurtu, v Amsterdamu, ale 
také v Praze, často s náročnou výpravou 
a orchestrálním doprovodem.

Moudrost mezi řádky
Dnes ale máme s termínem purim-špíl aso-
ciovaný spíše ten druhý proud dramatizace 
knihy Ester, onu tradici rozpustilou, která 
někdy náboženským autoritám byla až 
trnem v oku. Její původ je nejasný. Pravděpo-
dobně vychází z improvizovaných lidových 
tradic a ad hoc dramatizací inspirovaných 
čtením knihy Ester v synagoze. Postupně 
na sebe purim-špíl začíná nabalovat motivy 
z midrašů a dalších rabínských komentářů 
a vzniká unikátní útvar, který na jedné 
straně divákům předestírá některé hluboké 
myšlenky, zároveň je ale prokládá bryskním 
humorem a parodií. Klasický purim-špíl tedy 
není jenom karnevalovou veselicí a zábavou, 
ale mezi řádky někdy až do absurdna vyšrou-
bovaných humoristických textů můžeme 
najít hlubší myšlenky – někdy s přímými 
odkazy do Tanachu nebo rabínské literatury, 
někdy ale také prvky dobové sociální kritiky 
nebo zcela konkrétní satirické ztvárnění 
osobností židovské i nežidovské společnosti, 
politiky a podobně.

Purimšpíl a jeho figurky
Purimové hry byly obvykle přednášeny ama-
térskými nebo poloprofesionálními soubory. 
Často se v nich angažovali studenti ješiv, 
kteří si účastí v purimové hře, jejíž nedílnou 
součástí byl i více či méně naléhavý apel na 

diváky, aby sáhli do kapsy a odměnili herce 
za jejich výkony, přilepšovali k živobytí. 
Stejně tak se purimových her někdy účastnili 
synagogální kantoři, což opět podtrhuje 
souvislost mezi purimovou hrou a drama-
tizačními prvky synagogálního přednesu 
knihy Ester, ale často velmi prominentně 
také profesionální židovští baviči – bad
chenové. Klasické schéma purim-špílu má 
svého vypravěče, nazývaného v jidiš pajac 
nebo maršelik, který uvádí publikum do 
děje, ale také mu uděluje různá parodická 
„požehnání“. Obvykle zde figuruje i postava 
posla (v jidiš lojfer) a písaře (v jidiš šrajber), 
a samozřejmě ztvárnění hlavních postav 
knihy Ester, jak jsou ve svitku popsány. Tato 
tradice purim-špílu může být pokládána 
za zřejmě nejstarší nepřetržitě existující 
proud původního židovského divadla. Není 
proto divu, že i pomyslný otec moderního 
divadla v jazyce jidiš, Avrom Goldfadn 
(1840–1908), vzešel z tradice studentských 
purim-špílů v Žitomirském rabínském 
semináři a i mnoho z členů jeho prvního 
profesionálního židovského divadelního 
souboru se rekrutovalo z řad amatérských 
purim-špílerů, badchenů a kantorů.

Moderní parafráze
Několik autorů novodobé židovské literatury 
se pokusilo vesměs lidovou a často impro-
vizovanou formu purim-špílu uchopit jako 
svébytný literární žánr a vytvořit text, který 
by byl zakořeněný v humoristické tradici 
purimových her, zároveň by ale přinášel 
i dostatečný autorský a umělecký vklad. 
Snad nikomu se to nepovedlo v takové míře, 
jako jidiš píšícímu humoristovi, básníkovi 
a dramatikovi Iciku Mangerovi (1901–1969), 
rodáku z Černovic v Bukovině (dnes hraniční 
oblast mezi Ukrajinou, Rumunskem a Mol-
davskem, před 1. světovou válkou součást 

Rakousko-Uherska). Manger, milovník 
španělského, rumunského a romského folk-
lóru a (částečně sebestylizovaný) národní 
bard jidiš mluvícího světa postupně žil 
v Bukurešti, ve Varšavě, v Marseille, v Lon-
dýně, a nakonec i v Izraeli. Jeho zpracování 
purimového tématu najdeme v knize מגילה 
 Tato velmi svébytná .(Písně z Megily) לידער
parafráze knihy Ester spojuje tradiční 
humoristické, někdy až košilaté zpracování 
příběhu s dobově aktuálními tématy, ale při-
dává i parodickou milostnou linku o krejčíku 
Fastigossim, který je do Ester zamilovaný 
a chce s ní utéct… do Vídně. A ostatní krejčíci 
do toho zpívají písně, které si nezadají 
s dobovými socialistickými agitkami. Mange-
rova autorská purimová hra byla mnohokrát 
uvedena v jidiš, ale i v několika překladech. 
Do češtiny části z Megilelider přeložila 
Magda Farnesi-Stárková a hra bývá uváděna 
studenty judaistiky na Palackého univerzitě 
v Olomouci.

Purimšpíl jako vzdor
Ještě jedna vážnější linka by ale v rozpusti-
lém tématu purim-špílu neměla uniknout 
pozornosti. Jestliže Icik Manger zakončuje 
svou veršovanou verzi slovy (v překladu 
Magdy Farnesi-Stárkové): „To je konec naší 
story, / rychlá byla jako rtuť, / zase nás chtěl 
někdo zabít, / nezabil! – Tak dobrou chuť!“ 
dotýká se tak skutečnosti, že při všem veselí 
a radosti je purim-špíl, stejně jako příběh 
knihy Ester, zkrátka příběhem o násilném 
antisemitismu, jakkoli na posledním chvíli 
odvráceném. Není proto divu, že purim-špíl 
nabýval na oblibě v dobách, kdy Židé čelili 
pronásledování, a že postavy pronásledo-
vatelů z knihy Ester dostávaly v jevištním 
ztvárnění často velmi konkrétní rysy. 
Purim-špíly byly hrány i v ghettech během 
2. světové války, a tady dostával lotr Haman 
často podobu jistého pána s knírkem, jehož 
jméno také zaslouží být vymazáno.

Tradiční divadelní ztvárnění příběhu 
krásné Ester a moudrého Mordechaje je tedy 
i příběhem o tom, že Židé se dokáží smát 
i tváří v tvář nejhorším neštěstím a vždy 
naleznou sílu znovu povstat a jít dál. To 
je konec konců i poselství svátku Purim. 
Svátku na „památku na dny, v nichž si Židé 
odpočinuli od svých nepřátel, a na měsíc, 
který jim přinesl zvrat, místo starosti radost, 
místo smutku den pohody; aby je slavili jako 
dny radostného hodování a aby posílal jeden 
druhému dárky a chudým dary.“ (Ester 9‚22)

PETR JAN VINŠ 
Foto: archiv autora

Icik Manger je autorem moderního purimšpílu



18  maskil המשכיל

KULTURA

Kulturní program březen – duben 2019
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

 Tranzitní ghetto Izbica 
v systému holocaustu
Většina Židů, kteří byli na jaře 
1942 deportováni z protek-

torátu, Říše, Slovenska a Lucemburska na 
východ, byla nejprve umístěna v tranzitních 
ghettech na území Generálního gouverne-
mentu. Tato ghetta se stala přestupní stanicí 
na jejich cestě ke smrti. O vzniku a fungování 
jednoho z největších tranzitních ghett v pol-
ském městečku Izbica pohovoří autor stejno-
jmenné obsáhlé publikace Steffen Hänschen 
z Berlína, spolupracovník nadace Stanisława 
Hantze. Seznámí návštěvníky s výsledky 
svého výzkumu i s výpověďmi přeživších 
vězňů a místních obyvatel. Přednáška je 
součástí přednáškového cyklu k nové stálé 
expozici Cesty bez návratu. Deportace Židů 
z českých zemí 1939–1945 v Pinkasově uličce.
V němčině s českým překladem.
Vstup volný.

 Pět večerů s Billy Wilderem: 
Sunset Boulevard
Druhá část stejnojmenného 
cyklu filmové historičky 

Alice Aronové mapuje významné období 
v Hollywoodu 40. let, tzv. období černé série, 
a představí vrcholné dílo filmu noir Sunset 
Boulevard (USA 1950, 110 min). Snímek oce-
něný Oscarem za nejlepší scénář zachycuje 
bizarní život slavné hvězdy němého filmu, 
která zneužije mladého scenáristu k realizaci 
vlastních scenáristických pokusů.
V originálním znění (anglicky) s českými 
titulky.
Vstup volný.

 Rodina Haurowitzových a její 
letní sídlo v Roztokách nad 
Vltavou
Roztoky coby nejstarší 

letovisko za hranicemi Prahy poskytly 
v 70. letech 19. století příležitost vznikající 
vrstvě židovských továrníků a obchodníků 
prezentovat nově získané postavení pro-
střednictvím letního bydlení na venkově. 
Druhá generace majitelů však byla tvrdě 
konfrontována s realitou života v podobě 
nacistické okupace i komunistické vlády. 
V židovských vilách se usadili příslušníci 
Říše a po osvobození ztratili přeživší majetek 
podruhé v důsledku nepřehledných a často 

protiprávních konfiskací nejen nemovitého 
majetku, ale i uměleckých předmětů a rodin-
ných památek. Přednáška historičky Marcely 
Šášinkové ze Středočeského muzea v Roz-
tokách u Prahy zachytí osudy členů rodiny 
Haurowitzovy, kteří v Roztokách pobývali 
téměř 70 let.
Vstup volný.

 Kdo zvětší velkého?
Nadcházejícímu svátku Pesach 
předcházejí dva šabaty, které 
jsou úzce spojeny s příběhem 

o vyjití Židů z Egypta. První z nich, Šabat 
hachodeš, připomíná určení novoluní heb-
rejského měsíce nisan zmíněné již v Tóře. 
Od tohoto období se pak odvíjejí všechny 
následující události exodu počínaje Šabatem 
hagadol (tzv. Velkým šabatem), který dle 
rabínské tradice připadá na 10. den tohoto 
měsíce. Proč je právě tento šabat označován 
jako velký? Jak je jeho velikost spojena s obě-
továním beránka pro pesachovou oběť? Nebo 
kdo naopak tímto činem získal na velikosti? 
Tyto a mnohé další otázky zodpoví ve své 
přednášce zemský rabín Efraim Karol Sidon.
Vstup volný.

Výstava v prosto-
rách OVK:
Kurt Bardoš: Než se 
vše změnilo
Výstava díla ama-
térského fotografa 
Kurta Bardoše 
(1914–1945) z brněn-
ské židovské rodiny, 
jehož životní příběh 
skončil v německém 
koncentračním 
táboře Dachau. 
Snímky, pořízené na 
přelomu 30. a 40. let 
20. století, odrážející 
klasické trendy 
meziválečné fotogra-
fie, téměř zázračně 
přežily dramatické 
zvraty 20. století.
Přístupné od 4. 2. do 
29. 3. 2019 v pondělí
čtvrtek 12.00–16.00, 
pátek 10.00–12.00, 
během večerních 
programů a po 
domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA, 
Maiselova 10, Praha 1

 Španělské dialogy: hudba špa-
nělských autorů a poezie špa-
nělských židovských básníků 
„Zlatého věku“

Originální hudebně-dramatický projekt 
Elišky Balabánové a Dany Markové představí 
španělské rytmy i poezii „Zlatého věku“. 
Během programu zazní skladby Federica 
Morena Torroby (1891–1982), Isaaca Albénize 
(1860–1909), Joaquina Rodriga (1901–1999) 
a Francesca Tárrega (1852–1909). Vstupenky 
na koncert je možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru muzea (Maiselova 15, 
Praha 1), v síti Ticket Art, Prague Ticket 
Office a na webových stránkách Židovského 
muzea v Praze, kde naleznete i kompletní 
program koncertu. Vstupné 230 Kč/150 Kč

 Druhý život Vendulky V.
Když známý československý 
fotograf Jan Lukas zmáčkl 
spoušť svého aparátu, mělo 

Vendulce Voglové zbývat několik měsíců 
života. Fotografie, která vznikla v roce 1943 

PRAHA

ČTVRTEK 

14. 3. 
18.00

ČTVRTEK 

21. 3. 
18.00

ÚTERÝ 

26. 3. 
18.00

STŘEDA 

3. 4. 
18.00

ČTVRTEK 

14. 3. 
19.00

PONDĚLÍ 

25. 3. 
18.00
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jen několik hodin před transportem rodiny 
Vogelových, přitom nemusela vůbec vznik-
nout. Jan Lukas se bál konspiračně pořízené 
snímky vyvolat. Po téměř osmdesáti letech 
se novináři Ondřeji Kundrovi podařilo 
Vendulku Voglovou najít v USA, kam po 
válce emigrovala, a přesvědčit ji, aby o svém 
pohnutém životě a přátelství s fotografem 
Janem Lukasem vyprávěla. Na základě 
materiálů pro reportáž v týdeníku Respekt 
nyní vychází v nakladatelství Paseka kniha 
Vendulka. Útěk za svobodou. Knihu představí 
její autor Ondřej Kundra, historička umění 
Michaela Sidenberg z Židovského muzea 
v Praze, dcery pana Lukase Helena Lukas 
a Jana Dickerson společně se zástupci rodiny 
paní Vendulky Vogelové. Kniha bude na 
místě k prodeji za zvýhodněnou cenu.
Vstup volný.

 Bolševický darebák, či 
sionistický mecenáš?
Zdeněk Toman alias Zoltan 
Goldberger zastával jako šéf 

zahraniční rozvědky v poválečném Česko-
slovensku významnou funkci ve státním 
aparátu. Přesto se širší veřejnost o jeho 
tehdejší činnosti dozvídá více až z filmu 
režiséra Ondřeje Trojana Toman (2018). Ve 
filmovém podání je tento komunista pochá-
zející z chudé židovské rodiny na Slovensku 
rozporuplnou postavou, která kombinuje 
nezákonné obchody a ziskuchtivost s orga-
nizováním akcí, usnadňujících emigraci 
židovských uprchlíků z východní Evropy 
přes území Československa do Palestiny. Do 
jaké míry se tento příběh opírá o skutečnost, 
o tom budou s publicistou Petrem Brodem 
diskutovat dokumentarista Martin Šmok, 
Tomanův životopisec Frank Reiss a historik 
František Hanzlík z Univerzity obrany 
v Brně. Vstup volný.
Film Toman bude možné zhlédnout v sobotu 
23. 3. a v neděli 24. 3. v odpoledních hodinách 
v kině Světozor. Přesný čas bude upřesněn 
na webových stránkách kina Světozor. Lístky 
k zakoupení na pokladně kina.

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

 Osudy židovských památek 
po mnichovské dohodě
Území českých zemí bylo 
rozděleno na oblasti spadající 

různým způsobem přímo pod Říši a na 
území Druhé republiky, později protektorátu. 
Likvidace majetku židovských obcí a spolků 
probíhala na těchto územích odlišnou cestou 
a také rozsah zničených památek byl různý. 
Přednáška historičky Markéty Lhotové 
porovná tyto postupy a blíže posluchače 
seznámí zejména s doposud méně známým 
vývojem v pohraničí. Osudy jednotlivých 

typů památek budou dokumentovány na 
některých příkladech z moravskoslezského 
území. Vstupné 30 Kč

 Metamorfózy v česko-
rakouských vztazích očima 
pamětnice holocaustu: 
představení knihy s hudebním 

doprovodem
V interdisciplinárním evropském projektu 
zahájeném v roce 2013 pracuje vídeňský 
autor, kulturní filozof, sociolog, historik, 
hudebník a skladatel Reiner König-Hollerwö-
ger, s pamětnicí holocaustu Erikou Bezdíč-
kovou z Brna. Jeho kniha, jež vyšla v češtině 
v roce 2018 a na jejímž překladu se Erika 
Bezdíčková podílela, umožňuje hluboký 
vhled do psychických, mentálních, spole-
čenských a kulturních procesů minulosti 
i přítomnosti. Součástí představení českého 
vydání knihy za účasti protagonistky bude 
klavírní doprovod autora. Kniha bude na 
místě k prodeji. Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi a král 
David
Čtyřicet let vládl David izrael-

skému království, ale více než věhlas vladaře 
Davida přežila upřímnost jeho víry. Vložil 
ji do slov svých nádherných básní – žalmů, 
které dodnes přinášejí posilu a útěchu. 
Medvídek Dubi připravil malým čtenářům 
povídání o králi Davidovi, ale také spoustu 
hravých úkolů, které pomůže vyřešit.
(Nezamyslova 27, BrnoŽidenice)
Vstupné 30 Kč.

 Žid na kazatelně: obraz židov-
ské komunity v české homile-
tice doby baroka
Nedělní a sváteční kázání pře-

lomu 17. a 18. století měla výrazný kateche-
tický charakter, ale dotýkala se i aktuálních 
společenských problémů. Na pomezí univer-
zálních a partikulárních témat se objevovaly 
otázky týkající se Židů. Na základě analýzy 
raně novověkých českojazyčných katolic-
kých postil Daniel Soukup z Ústavu české 
literatury AV ČR načrtne obraz Židů, jak jej 
předávali soudobí kazatelé. Vstupné 30 Kč

Výstava v sále OVK Brno:  
Rekviem za Vlněnu
Výstava fotografií Martiny Janáčové se koná 
ve spolupráci s ŽOB a je přístupná během 
března v době programových akcí a po před-
chozí telefonické domluvě. Vstup volný

KULTURA V OBCÍCH

OLOMOUC
20. 3. středa v 18.00
Vzpomínka na olomouckou synagogu
V březnu 2019 uplyne 80 let od zapálení 
olomoucké synagogy, která stála na dnešním 
Palachově náměstí.
Na programu jsou vzpomínky slovem i obra-
zem, příběh synagogy, příběh svitku Tóry, 

modlitby, ale také „purim-špíl“.
Palachovo náměstí, Olomouc

OSTRAVA
21. 3. čtvrtek v 16.00
Purim. Oslava svátku pod vedením Petra 
Aharona Tesaře.
(Na tuto akci je nutné se přihlásit, a to do 
18. 3. na tel. 737550442)
ŽO Ostrava, Tovární 732/15, Ostrava – Mari
ánské hory

29. 3. pátek v 19.00
Otevřený Kabalat Šabat v Krnovské 
synagoze.
Soukenická 83/28, Krnov

23. 3.–30. 3. Festival Templfest
Program viz https://templfest.webnode.cz/
program

PLZEŇ
18. 3. pondělí od 17.30
Židé v Čechách a na Moravě
Přednáška Mgr. Věry Tydlitátové, ThD
Smetanovy sady 5 (vnitroblok – Dům šámese), 
Plzeň

19. 3. úterý v 17.00
Třicetiletá válka a židé
Přednáška PhDr. Václava Freda Chvátala
Smetanovy sady 5 (vnitroblok – Dům šámese), 
Plzeň

25. 3. pondělí od 17.30
Židé v Čechách a na Moravě (druhá část)
Přednáška Mgr. Věry Tydlitátové, ThD
Smetanovy sady 5 (vnitroblok – Dům šámese), 
Plzeň

TEPLICE
21. 3. čtvrtek v 16.00
Purim
Mincha s chazanem FŽO Dany Vaňkem 
a čtení Megilat Ester. Následuje purimový 
raut v klubu ŽO. K poslechu a k pobavení 
zahraje lídr skupiny Schodiště Martin Krají-
ček. Příspěvek na občerstvení: dospělí 150 Kč, 
děti 75 Kč.
ŽO Teplice, Lipová 25, Teplice

MAŽIF zve už poosmé
Mezinárodní festival židovské hudby a kultury 

MAŽIF VIII. bude probíhat od 31. 3. do 16. 4. na růz-

ných místech Prahy. Představí se umělci domácí 

i zahraniční, různorodá jsou i místa, kde budou 

vystupovat – v Maiselově synagoze, Městské 

knihovně, v Českém muzeu hudby, Chodovské 

tvrzi, Galerii Toyen, v evangelickém kostele, 

v Domě národnostních menšin i ve Vršovickém 

zámečku. Zazní i světová premiéra symfonické 

svity skladatele Jaromíra Vogela Shlomo Ha 

Melech (Král Šalomoun). Koncerty jsou přístupné 

zdarma.

Více na https://youtu.be/Yb2_v9jFNhw nebo 

e-mail: muzikajudaika@seznam.cz.

ČTVRTEK 
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25. 3. 
17.00
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PÍSNIČKA

Chag Purim hine ze ba

Hle, svátek Purim přichází –
děti, radujme se!

ref.: Svátek Purim je krásný svátek,
 Jak se budeme radovat o tomto svátku!

Masky na obličeji –
to je radost pro děti.

ref.: Svátek Purim…

Vezmeme si velké Hamanovo ucho („Homentašen“)
a sníme ho a budeme se radovat.

ref.: Svátek Purim…

Pojďme, vyjděme v tanci
dnes je Purim, zítra už nebude.

ref.: Svátek Purim…

א – ה ֶזה ּבָ ַחג ּפּוִרים ִהּנֵ
ְיָלִדים ָנִגיָלה ָנא!

ַחג ּפּוִרים הּוא ַחג ָיֶפה,
ה! ַחג ַהּזֶ ַמח ּבַ שְׂ ַמה ּנִ

ִנים – כֹות ַעל ַהּפָ ַמּסֵ
ָלִדים! ְמָחה ַלּיְ זֹאת שִׂ

ַחג ּפּוִרים הּוא...

ח דֹוָלה ִנּקַ ֹאֶזן ָהָמן ּגְ
ַמח! ה ְוִנשְׂ ְוֹנאְכֶלּנָ

ַחג ּפּוִרים הּוא...

ל – ְעּגָ ּמַ ָהָבה ֵנֵצא ּבַ
ַהּיֹום ּפּוִרים, ָמָחר ֲחַסל!

ַחג ּפּוִרים הּוא...

Písničku, kterou jsme vybrali k blížícímu 
se svátku Purim, napsala Chaja Raflovič 
(1908–1974) původem z Bialystoku. Po 
příchodu do Izraele pracovala s dětmi a vedla 
uznávanou mateřskou školku v Haifě. Je 
autorkou několika říkanek či písniček 
určených především pro děti. Melodii 
složil Moše Bik (1899–1979), který pocházel 
z Chersonu na Ukrajině. Byl odmalička 
nadaným muzikantem a zpěvákem a později 
skladatelem, sbormistrem, dirigentem 
a učitelem hudby. Moše Bik se setkal 
pravděpodobně s Chajou Raflovič v Haifě, 
kde se usadil roku 1921 po svém příchodu do 
Erec Jisrael.


