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■ Krátce
Když jsem byla dítě, svět byl velmi 
dobře srozumitelný – Izraelci byli ti 
dobří, Němci byli ti zlí. A pak jsme 
vybudovali Izrael, všichni nás obdivo-
vali a my jsme nepochybovali o tom, 
že my jsme ti dobří, kteří dělají to, 
co je správné. Ale od 70. let se to 
začalo měnit a my jsme se najednou 
museli ptát, co se to děje. Najednou 
my někoho okupujeme. Němci mezi-
tím učinili pokání, dali nám spoustu 
peněz, které nám pomohly vybudovat 
stát… Takže černá a bílá už najednou 
nebyla tak jasná. 

Lizzie Doronová

Pracuji převážně s pacienty, kteří se 
narodili před válkou za nezávislost. 
Mezi těmito ročníky je těch naroze-
ných v Izraeli zhruba třicet procent, 
ostatní se během života přistěhovali 
z nejrůznějších koutů planety. Sibiř, 
Jemen, Brooklyn, Casablanca či Bag-
dád patří mezi obvyklá místa. Každý 
původ s sebou nese typické dědičné 
choroby a typické kulturní návyky. 
Každé zahořklé reptající stařeně naro-
zené v oblasti Kurdistánu či Persie 
bude deprimovaným personálem při-
řknuta diagnóza „chronická parsitida“ 
či „kurditida“. 

Pavla Špinarová

Musíme od sebe odlišit dva zásadní 
pojmy: „židovská identita“ a „židovský 
status“. Zatímco pojem židovská iden-
tita se vztahuje k vlastnímu sebepocho-
pení jednotlivce, které je z velké částí 
dáno jeho výchovou a rodinným pro-
středím, termín židovský sta  tus popi-
suje kritéria, dle kterých daná židov-
ská komunita přijímá členy a umožňuje 
jim participaci na sociálním a nábo-
ženském životě. Věřím, že problémem 
českého židovského prostředí je právě 
příkop mezi identitou a statusem. Ze 
své zkušenosti mohu říct, že v Čechách 
žije mnoho patrilineárních židů, kteří 
v rámci svých rodin zdědili velmi silnou 
židovskou identitu. 

David Maxa

Lizzie Doronová 
během své pražské návštěvy, 

listopad 2016. (foto: Petr Balajka) ➤ čtěte na straně 4

Z východní Evropy 
do východního 
Jeruzaléma
rozhovor s izraelskou spisovatelkou 
Lizzie Doronovou 
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Naše paraša začíná slovy: „ה יְהָו֔ ֵאָלי֙ו  א   ַויֵָּר֤
ַהּיֹֽום. ם  ֹ֥ ְכּח ֶהל  ֹ֖ ַתח־ָהא ֶפּֽ ב  יֵֹשׁ֥ ְו֛הּוא  א  ַמְמֵר֑ י  ְבֵּאֹֽלֵנ֖

I ukázal se Hospodin Abrahamovi u dubů 
Mamré, když seděl za denního horka u vcho-
du do stanu.“ Kdo byli ti tři muži, kteří se 
náhle objevili před Abrahamem? Nebyli to 
obyčejní pocestní, jak by se na první pohled 
mohlo zdát, ale byli to poslové Boží – andě-
lé, kteří na sebe vzali lidskou podobu. Naši 
učenci to vysvětlují tak, že Hospodin navští-
vil Abrahama třetího dne po obřízce, kdy 
rána bolí nejvíce. Z tohoto verše se učíme 
o jedné základní povinnosti – micvě judais-
mu, což je חולים -návštěva nemoc – בקור 
ných. V praxi to znamená nejen navštívit 
a již svou přítomností potěšit nemocného 
u něj doma, v nemocnici nebo v domově 
seniorů, ale především s ním hovořit a svými 
slovy mu vlít do srdce pocit optimismu 
a naděje. Dát tak nemocnému najevo, že 
jeho stav nám není lhostejný a že si přejeme 
jeho rychlé a úplné uzdravení – רפואה שלמה. 
Z tohoto hlediska je velmi důležité si uvědo-
mit, že pokud připravujeme adepty na kon-
verzi – giur, měli bychom micvě bikur cho-
lim – návštěva nemocných – věnovat zvýše-
nou pozornost v našem výchovném procesu 
budoucích prozelytů. Stejně tak je tomu 
i s micvou מת  livuj met – doprovodit) לווי 
zesnulého na jeho poslední cestě).

Paraša pokračuje dále slovy: „…א ֵעיָני֙ו  ַוִיָּשּׂ֤
יו ים ָעָל֑ ים ִנָצִּב֖ ה ֲאָנִשׁ֔ ְרא ְוִהֵנּ֙ה ְשֹׁלָשׁ֣  Pozvedl své – ַוַיּ֔
oči a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři 
muži…“

Abraham, nehledě na bolest, která jej po 
obřízce sužovala, jim rychle vyšel naproti, 
poklonil se jim a uctivě je žádal, aby ho 
poctili svou návštěvou. Vybízí pocestné 
k odpočinku ve stínu stromu a ihned se jim 
stará o občerstvení.

Z tohoto a následujících veršů se přímo 
od Abrahama učíme dalšímu přikázání – 
micvě, která byla nedílnou součástí jeho 
osobnosti, totiž אורחים  hachnasat)הכנסת 
orchim – laskavě přjímat hosty).

Midraš hovoří i o tom, že u Abrahama 
bylo vždy dost místa pro hosty a mnoho 
dobrého jídla, kterým je hostil. Když Abra-
hamovi hosté pojedli, začali Abrahamovi 
děkovat za bohaté pohoštění. On jim však 
říkal, aby neděkovali jemu, ale tomu, jehož 
slovem vše povstalo, tedy Hospodinu, neboť 
on dává lidem potravu. Abraham tak nejen 
sytil své hosty dobrým jídlem, ale učil je, že 
Bůh je tím, kdo dává lidem jídlo, a tak své 
hosty přibližoval službě Všemohoucímu.

Abraham poté svým hostům předkládá 
máslo, mléko a dobytče, jež připravil (verš 
8.). Někomu se tato kombinace může zdát 

poněkud zvláštní. Jak může praotec židov-
ského národa předložit svým hostům mléč-
nou a masitou stravu? Vždyť tradice učí, že 
Abraham plnil všechna přikázání Tóry dříve, 
než tato byla darována synům Izraele. V sou-

vislosti s tím, že se v Tóře objevují třikrát 
slova: „ ב ִאּֽמֹו ֲחֵל֥ י ַבּֽ ל ְגִּד֖  Nebudeš vařit – ֹֽלא־ְתַבֵשּׁ֥
kůzle v mléku jeho matky“ (Ex 23,19; 34,26; 
Dt 14,21), naši učenci tvrdí, že to je náznak 
na zákaz společného požívání mléčných 
a masitých pokrmů. V textu vidíme, že nej-
dříve jim předložil mléčné pokrmy a potom 
maso. Takový postup je halachicky správný. 
Kdyby tomu bylo naopak, museli by Abra-
hamovi hosté čekat šest hodin, než by mohli 
po masu jíst mléčné pokrmy.

Tóra hovoří o tom, že tito poutníci, které 
k sobě Abraham pozval, nebyli obyčejnými 
poutníky, ale byli to Boží poslové – andělé, 
kteří na sebe vzali lidskou podobu. Abraham 
nepoznal jejich „pravou andělskou tvář“. 
Viděl v nich pouze unavené a cestou utrmá-
cené muže – poutníky, kteří si chtějí ve stínu 
stromu odpočinout a občerstvit se.

V Midraši Berešit Raba 50:2 se uvádí, že 
žádný anděl neplní dvě poslání a ani dva 
andělé neplní jedno poslání. V duchu mid-

raše komentátor Raši (1040–1105) vysvět-
luje, že jeden z andělů, Michael, byl poslán, 
aby zvěstoval Sáře, že se jí do roka narodí 
syn. Tento anděl splnil své poslání a vrátil se 
na nebesa. Druhý, Gabriel, přišel, aby zničil 
hříšné město Sodomu, a třetí, Refael, měl za 
úkol vyléčit Abrahama. Rafael, který vyléčil 
Abrahama po obřízce, šel odtud do Sodomy 
zachraňovat Lota. Záchrana života a léčba 
jsou považovány za jedno poslání. 

K tomuto Rašiho komentáři se váže pří-
běh, který se přihodil rabínu Šlomo Kluge-
rovi (1785–1869). Když se tento stal rabínem 
a předsedou rabínského soudu ha   ličského 
města Brody, dostalo se mu hned prvního 
dne, kdy úřad zastával, cti být sandakem 
(kmotrem) při obřízce. Když přišel tam, kde 
se měla obřízka konat, dověděl se, že novo-
rozencův těžce nemocný otec umírá. V Bro-
dech byl obyčej, že v takovém případě se 
s obřízkou vyčkávalo, až otec zemře, aby se 
mohlo dát poté novorozenci jméno jeho 
zesnulého otce. Rabín Kluger však nařídil 
urychleně sehnat minjan a co nejdříve 
obřízku vykonat. Po obřízce se však stalo 
něco neobvyklého – otec novorozence, kte-
rého již všichni oplakávali, se náhle uzdravil. 
Samozřejmě že z takového zázraku bylo celé 
město ohromeno. 

Rabín Kluger však řekl, že jednal tak, jak 
se to naučil od komentátora Rašiho. „Jistě na 
nebesích nechyběli andělé a jednoho z nich 
mohl Všemohoucí poslat, aby zachránil 
Lota. Proč byl tento úkol svěřen andělu, 
který již vyléčil Abrahama? Ukázalo se totiž, 
že Lotovy zásluhy nebyly tak velké, aby 
opravňovaly vyslat dalšího anděla k jeho 
záchraně. Proto se jeho záchrana měla usku-
tečnit jakoby mimochodem andělem, který 
již vyléčil Abrahama.“

„Já jsem také tak uvažoval,“ řekl rabi 
Kluger. „Jistě v tu chvíli soudili na nebesích 
otce tohoto novorozence a asi neměl dost 
zásluh, které by opravňovaly k vyslání pro-
roka Eliáše, aby jej uzdravil. Proto jsem 
přikázal, aby se obřízka konala co nejdříve, 
neboť na obřízku jistě přijde prorok Eliáš, 
a když už tu bude, tak může také vyléčit 
nemocného otce tohoto novorozence. A to se 
i stalo.“

V okamžiku, kdy Hospodin vyslal anděly, 
nebylo možné vyslat ještě zvláštního anděla, 
který by měl poslání zachránit Lota. Tehdy 
ještě nebylo jasné, zda si Lot zaslouží být 
zachráněn nebo ne. Proč byl Lot zachráněn? 
Nejen proto, že oběma andělům poskytl 
pohostinství svého domu a že je bránil před 
sroceným davem zvrhlých Sodomanů, kteří 
chtěli, aby jim své hosty vydal napospas, ale 

Několik slov k Abrahamovi 
a Lotovi v paraše Vajera

➤

V sobotu 19. listopadu jsme v synagogách četli týdení oddíl „וירא – Vajera“ (1. Mojžíšova 18,1-22,24).

Motiv návštěvy tří andělů u Abrahama se v roce 2006 
objevil na izraelské stříbrné dvoušekelové minci.
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Program Bejt Simcha

listopad – 
prosinec 2016

sobota 26. listopadu 
v 10.30 h, Židovská obec 

Děčín (Žižkova 4)

Šabatová ranní 
bohoslužba

neděle 18. prosince
od 14 h, DSP Hagibor

Chanuková 
rozcvička

(viz pozvánka na str. 7) 

pátek 30. prosince
od 16.30 h, Bejt Simcha

Chanuková oslava
s programem pro děti

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro začátečníky
každé úterý od 18 h

pro pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 603 393 558
E -mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

především proto, že Lot se stane předkem 
krále Davida. V prvopočátku Davidovy exis-
tence je příběh Lotových dcer (19,30-38), 
které počaly svému otci. Starší dceři se poté 
narodil syn, kterého nazvala Moav (Od otce), 
a mladší se narodil syn Ben -ami (Syn mého 
lidu). Oba jsou praotci Moábců a Amónců. 
V Tóře (Dt 23,4) je uveden striktní zákaz, že 
„do Hospodinova shromáždění nikdy 
nevstoupí Amónec nebo Moábec“ – tedy 
Moábec a Amónec nemůže nikdy konverto-
vat a stát se Židem. Avšak z biblické knihy 
Rút zcela jasně vyplývá, že Moábka Rút 
přilnula k Bohu a národu Izraele a vstoupila 
do Hospodinova shromáždění, tj. přijala víru 
národa synů Izraele. Na konci knihy se s Rút 
setkáváme jako s prababičkou největšího 
ze židovských králů, Davida, z jehož dynas-
tie vzejde Mesiáš – משיח בן דוד.

Rabi Jicchak Meir Alter z Góry Kalwarii 
(1799–1866) vysvětluje na základě textu 
traktátu Jevamot 77a, že když se teprve 
andělé zeptali Abrahama: „Kde je tvá žena 
Sára?“ Abraham odpověděl: „Tady ve 
stanu.“ (18,9) Tak se vyjasnila halacha, že 
sice je v Tóře psáno: „Do Hospodinova 
shromáždění nikdy nevstoupí Amónec nebo 
Moábec…“, tj. není mu povolena konverze. 

Tento zákaz se však netýká žen – Amónek 
a Moábek. Ty mohou konvertovat a stát se 
součástí židovského národa.

Nyní se podívejme, jaký byl rozdíl mezi 
Abrahamem a jeho synovcem Lotem. 

Jak bylo již výše uvedeno, u Abrahama 
čteme: „Hle, naproti němu stojí tři muži.“ 
Abraham, který sedí v parném dni u svého 
stanu, pozvedne oči a vidí tři poutníky una-
vené po dlouhé cestě, kteří by si jistě rádi 
odpočinuli. Nemá ani tušení, že se jedná 
o anděly, posly Boží. Ihned je zve k odpo-
činku a osobně je s úctou obslouží.

Naproti toku u Lota čteme: „I přišli ti 
dva andělé večer do Sodomy… Když je spat-
řil, povstal jim vstříc…“ (19,1-3). Lot jim 
také vyšel vstříc, poklonil se a nabídl jim své 
pohostinství. Zde prakticky není rozdílu 
mezi Abrahamem a Lotem. Rozdíl je však 
v tom, že Lot ihned poznal, kdo jsou ti dva 
muži, kteří se před ním objevili. Poznal 
v nich anděly – posly Boží, proto se k nim 
choval s úctou a pozval je k sobě. Otázkou 
však zůstává, zda by se Lot choval stejně 
i v případě, že by, podobně jako Abraham, 
v nich viděl obyčejné utrmácené pocestné. 
Naši učitelé o tom pochybují.

◗ Rabín Daniel Mayer

➤

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

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

chešvan 5777

Linie svobody
Současná arabská karikatura
DOX – centrum současného umění
Výstava Linie svobody předsta-
vuje tři významné arabské kari-
katuristy a jejich aktivistickou 
a uměleckou reflexi každoden-
nosti i zásadního dění v neklid-
ném regionu severní Afriky 
a Blízkého východu. Svoboda 
projevu a její limity, bezpečnost 
a extremismus, aktivní občan-
ství, politická odpovědnost, tole-
rance, sociální problémy… Čelí 
arabské společnosti a jejich oby-
vatelé podobným výzvám jako 
ta česká? A je jejich vnímání tolik 
odlišné od toho našeho?

Svá díla vystavují Abdul Raheem Yassir 
(Irák), Khalid Albaih (Súdán), Nadia 
Khiari (Tunisko). Projekt připravily orga-
nizace Insaan: Česko -arabské centrum kul-
turního dialogu, Člověk v tísni, Baraka: 
Centrum pro kultury severní Afriky a Blíz-
kého východu, s finanční podporou české 
sítě Nadace Anny Lindhové pro dialog 
kultur ve Středomoří (ALF).
DOX, Poupětova 1, Praha 7. Výstava 
potrvá do 16. ledna 2017. Otevírací doba: 
středa, pátek 11–19 h, čtvrtek 11–21 h, 
sobota, neděle, pondělí 10–18 h, úterý 
zavřeno.

Více informací na www.dox.cz
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Začněme nejprve trochu o vás, 
o všem životě. Narodila jste se 
v Izraeli, vyrostla v Tel Avivu, 
ale vaše rodina přišla z Evropy…

Ano, ale vyrostla jsem v Tel Avivu ve 
velmi zvláštním prostředí, vlastně v tako-
vém štetlu. Všichni obyvatelé té čtvrti (tela-
vivská čtvrť Bicaron – pozn. red) přišli po 
válce, po holocaustu, z východní Evropy. 
Nebyli to sionisté, kteří by měli sen vybudo-
vat novou vlast pro Židy. Byli vlastně donu-
ceni sem přijít a snažili se tu znovu vybudo-
vat takový život, jaký měli v Evropě před 
válkou. Takže jsem vlastně vyrostla ve 
východoevropském prostředí – mentalita 
a chování lidí, jídlo, vůně, které tam byly 
cítit, to všechno bylo východoevropské.

Z jaké země konkrétně pocházeli 
vaši rodiče?

Moje máma mi toho o sobě nikdy moc 
neřekla, ale z toho, co se mi podařilo 
postupně poskládat (a nemusí to nutně být 
definitivní a pravdivá verze jejího životního 
příběhu), tak vyrostla poblíž Vídně, ve velmi 
vzdělané rodině, která obdivovala německou 
kulturu, a po první světové válce se nějak 
dostali do Haliče. Všechny děti, když 
dorostly do vysokoškolského věku, poslali 
do Berlína nebo Freiburgu. Moje matka byla 
nejmladší a odešla do Krakova studovat 
medicínu. I když strávila roky v Polsku, 
pořád se považovala za Němku, cítila souná-
ležitost s německou kulturou.

O tátovi toho moc nevím, pocházel 
z Polska, za války byl v Rusku partyzánem. 
Když přišel do Izraele, žil v kibucu, ale pro-
tože byl velmi nemocný – měl tuberkulózu, 
která byla nakažlivá –, musel odtamtud 
odejít. Moje matka, která se v Izraeli stala 
zdravotní sestrou, se o něj starala a odešla 
s ním potom také z kibucu. Byla o dost 
starší než on, bylo jí jednačtyřicet a jemu 
třicet. Ale potom, zřejmě když zjistili, že je 
máma těhotná, odešel táta do sanatoria. 
Takže jsem vyrůstala jenom s matkou.

Jak vás to zvláštní prostředí 
a rodinné poměry ovlivnily? 

Chtěla jsem pryč. Chtěla jsem se stát 
skutečnou Izraelkou. Byla šedesátá léta 
a Izrael byl tehdy na vrcholu a já jsem chtěla 
být součástí toho příběhu.

A odešla jste do kibucu na Golan-
ských výšinách…

Ano, a myslím, že ty tři roky patřily 
k nejlepším obdobím mého života. Měla 
jsem pocit, že jsem se znovu narodila, jako 
Izraelka, odstřihla jsem se od mámy a od 
prostředí, v němž jsem vyrůstala. V kibucu 
jsem pásla kozy a ovce. Poznala jsem tam 
spoustu skvělých mladých lidí. Většina 
z nich, mimochodem, skrývala fakt, že jsou 
druhá generace přeživších. Stejně jako já 
chtěli být novými Židy, odstřihnout se od 
minulosti v diaspoře.

Proč jste kibuc opustila?
Žila jsem v kibucu třetím rokem, když 

vypukla jomkipurová válka. A hned první 
den padlo sedm mých blízkých přátel. A to 
byl pro mě zlom. Najednou jsem cítila, že 
izraelský sen nemůže ve skutečném životě 
fungovat. Vrátila jsem se do Tel Avivu a sna-
žila se zase začít znovu a úplně jinak.

Ale tehdy jste se ještě nechtěla stát 
spisovatelkou. Vaše první kniha 
vyšla o více než dvacet let později.

No ano. A to ještě jen úplnou náhodou. Já 
jsem nikdy nesnila o tom, že se stanu spiso-
vatelkou. Toužila jsem po akademické kari-
éře, být univerzitní profesorkou.

V jakém oboru?
Kognitivní věda a teoretická lingvistika. 

A to bylo druhé období života, kdy jsem 
byla velmi šťastná. Na univerzitě jsem žila 
v takové bublině, byla jsem izolovaná od 
svých děsů a duchů minulosti, od holocaustu 
a válek. A cítila jsem se mnohem klidnější 
a silnější než dřív. Také jsem se vdala, vzala 
jsem si skutečného Izraelce, z rodiny sionis-
tických průkopníků. Narodily se nám dvě 
skvělé děti, které byly typickými mladými 
Izraelci. A tak jsem měla pocit, že se mi to 
podařilo, že můžu konečně zapomenout na 
minulost. Nikdy jsem se matky na nic 
neptala, nezajímalo mě to. Měla jsem pocit, 
že mi Izrael dal novou šanci. I když tady 
pořád byl ten fakt, že jsem v jomkipurové 
válce ztratila sedm přátel. Musím říct, že 
jsem se už tehdy začala angažovat v míro-
vém hnutí, ale neměla jsem vlastně pocit, že 
by na tom nějak záleželo, že by skutečně 
existovala nějaká alternativa. A tak jsem si 
žila v tom svém malém státečku ve státě, na 

telavivské univerzitě a byla jsem velmi 
šťastná.

Kdy přišla další změna?
V Izraeli dělají školní děti projekty, 

v nichž pátrají po svých rodinných kořenech 
a příbězích. A tak jednoho dne přišla moje 
dcera s tím, že jí musím vyprávět příběh své 
rodiny. A bylo to tu zpátky – holocaust.

Vaše matka byla tehdy ještě 
naživu?

Právě že ne. Kdyby v té době bývala ještě 
žila, byla bych dnes profesorkou teoretické 
lingvistiky. Ale tehdy jsem si s hrůzou uvě-
domila, že neznám ani jména svých praro-
dičů. Máma o nich nikdy nemluvila. Říkala, 
že je stejně už jen chodící mrtvola, neslavili 
jsme narozeniny, nic. Chtěla jsem dceři 
nějak pomoct, ale bylo to vážně těžké. Pří-
buzné jsem neměla vůbec žádné. Lidé, kteří 
se s matkou znali, pokud byli ještě naživu, 
byli velmi staří, často trpěli Alzheimerovou 
chorobou nebo stařeckou demencí anebo 
jsem prostě věděla, že se jich na minulost 
nemůžu vyptávat. A tak jsem se jen snažila 
sepsat všechno, na co jsem si dokázala vzpo-
menout. Ale v žádném případě jsem neměla 
v úmyslu to publikovat. To moje asistentka 
z univerzity rukopis vzala a obeslala nakla-
datelství a pak mě také přesvědčila, abych 
souhlasila s vydáním. Ale dlouho jsem se 
bránila a i po vydání knihy jsem pořád 
říkala – nejsem žádná spisovatelka, nemluvte 
tak o mě, neposílejte ke mně žádné novináře, 
aby se mnou dělali rozhovory. Pracuju na 
své dizertační práci, chci si udělat doktorát, 
dejte mi pokoj. Ale kniha se stala velmi 
populární a otevřela jakousi Pandořinu 
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skříňku. A v tu chvíli jsem zjistila, že nejsem 
sama, a mnoho lidí – přátel, sousedů, mi 
říkalo, že bych měla pokračovat a vyprávět 
další příběhy. A tak po pouhých šesti měsí-
cích následovala další kniha – o oněch sedmi 
přátelích, kteří zahynuli v jomkipurové 
válce. A další příběhy přeživších, první 
generace, která už nenávratně odcházela. 
Postupně jsem zjistila, že jsem opustila svoji 
univerzitní bublinu a že dělám něco, co já 
i lidé kolem mě, včetně mých nejbližších, 
považují za důležité. A to se pro mě stalo 
novou posedlostí. Během dvou nebo třech 
let byly mé knihy přeloženy do deseti jazyků 
a já jsem se stala známou spisovatelkou spe-
cializovanou na holocaust, kterou k sobě 
zval premiér, památník Jad va -šem.

Ale vaše nová kniha, která teď 
vychází v českém překladu, je 
o něčem jiném.

Po několika letech a pěti knihách mě to 
už unavovalo a měla jsem pocit, že holocaust 
se stal izraelským tématem číslo jedna a že 
pořád opakujeme ty samé příběhy.

To byla docela nová záležitost. 
V době, kdy jste vyrůstala, se 
v Izraeli o holocaustu obecně příliš 
nemluvilo.

Ano, a teď nejen že se o něm začalo 
všude mluvit, ale stal se platformou pro 
politiky, kteří ho využívali jako ospravedl-
nění pro jakékoliv chování, jakoukoliv poli-
tiku. Holocaust se najednou připomínal, 
když bylo potřeba zdůraznit, jak musí být 
naše armáda silná a jaké má mít pravomoci. 
A zase zasáhla náhoda, která mě nasměro-
vala. Myslím, že mám docela štěstí na 
náhody, které ovlivňují můj život. V době 
jedné z válek v Gaze jsem byla pozvána na 
konferenci do Říma, kde jsem poznala 
Palestince z východního Jeruzaléma. 
Vlastně by se dalo říct, že to je Izraelec jako 
já. Jenže neměl pas, neměl volební právo… 
Ale měl sen, že natočí film o mírových akti-
vistech v Izraeli. A tak jsme začali plánovat 
společně – já knihu, on film. Pro mě to bylo 
něco opravdu nového. Poprvé v životě jsem 
cítila, že dělám něco pro budoucnost, 
zatímco dříve jsem se zabývala minulostí. 
Ale setkat se skutečně s Palestinci, s našimi 
sousedy a pochopit jejich situaci, jejich 
život pod izraelskou okupací… To pro mě 

byl objev. Vždycky jsem viděla jako oběti 
jenom Židy, jenom svoji rodinu. A samo-
zřejmě nechci srovnávat a není pochyb 
o tom, že Židé v Evropě, včetně mojí rodiny, 
byli oběti. A nechci srovnávat holocaust 
s izraelskou okupací palestinských území. 
Ale poprvé jsem si uvědomila, že nejsme 
jediné oběti, že jsou i jiní, kteří trpí. 
A poprvé jsem si říkala, že je to skutečně 
štěstí, že jsem spisovatelka a že mám schop-
nost vyprávět příběhy. A cítila jsem jako 
poslání vyprávět tentokrát příběh našich 
palestinských sousedů.

A jak to dopadlo?
Překvapení. Žádný izraelský nakladatel 

nechtěl knihu vydat.

To je tedy důvod, proč kniha vyšla 
v Německu a do češtiny nebyla pře-
ložena z hebrejštiny, ale z němčiny?

Ano, a je to docela šílené. Takový bludný 
kruh – najednou jsem zpátky v Německu, je 
ze mě německá spisovatelka… Izraelští 
nakladatelé mi řekli, že chci jako spisova-
telka spáchat sebevraždu. Já, hlas druhé 
generace přeživších. A najednou jsem zra-
dila izraelskou věc. Běžný Izraelec prý 
nechce číst o Palestincích, máme svůj vlastní 
příběh, své vlastní trápení. A také spoustu 
nových problémů. Třeba to, jak se izraelská 
společnost stává ortodoxnější, jak eskalují 
spory mezi ortodoxními a sekulárními.

V devadesátých letech řešil Izrael 
hlavně otázky bezpečnosti, dochá-
zelo k mnoha teroristickým úto-
kům, ale na druhou stranu se pode-
psala mírová smlouva 
s Jordánskem, uzavřely dohody 
z Oslo, takže mnozí tehdy cítili 
naději, viděli budoucnost optimis-
ticky. Jak to vy osobně cítíte nyní?

Myslím, že lidé zvenku dobře nechápou, 
že naším dnešním problémem dnes ani tak 
není bezpečnost, jako velmi závažná otázka, 
zda jsme svobodnou, demokratickou, seku-
lární zemí, pro lidi, kteří v ní žijí, anebo jsme 
především židovským státem, ve kterém je 
místo jen pro věřící, a šéfem toho státu bude 
Bůh. A myslím, že dnes pravičáci a nábožen-
ští Židé cítí, že mají možnost změnit raison 
d‘être státu. A lidé jako já a mě podobní, 
kteří měli pocit, že sionismus dosáhl svého 
cíle, protože jsme vybudovali stát, ale teď 
přišel čas se o něj podělit s našimi sousedy 
a vybudovat mnohem heterogeničtější spo-
lečnost, mají pocit, že už tu pro ně není 
místo. Jen když uvedu příklad svojí rodiny. 
Můj syn, který je loutkoherec, z Izraele ode-
šel a žije v Berlíně.

Tak jako mnoho jiných Izraelců.
Ano, a je to neuvěřitelné, že se tam vra-

címe. Protože Německo je vlastně jedním 
z hlavních důvodů, proč dnes máme izrael-

ský stát. Když jsem byla dítě, svět byl velmi 
dobře srozumitelný – Izraelci byli ti dobří, 
Němci byli ti zlí. A pak jsme vybudovali 
Izrael, všichni nás obdivovali a my jsme 
nepochybovali o tom, že my jsme ti dobří, 
kteří dělají to, co je správné. Ale od sedmde-
sátých let se to začalo měnit a my jsme se 
najednou museli ptát, co se to děje. Najed-
nou my někoho okupujeme. Němci mezitím 
učinili pokání, dali nám spoustu peněz, které 
nám pomohly vybudovat stát… Takže černá 
a bílá už najednou nebyla tak jasná. A také 
jsme si uvědomili, že některé věci jsme pro-
stě důkladně nepromysleli. Jaká vlastně je 
a má být identita naší země? Jaký je vztah 
mezi demokracií a náboženstvím? Jak rabíni 
zasahují do školství? Zkrátka mnoho těž-
kostí, které souvisejí s podstatou židovského 
státu a ovlivňují náš každodenní život. Nejen 
můj syn opustil Izrael. I já a můj manžel 
jsme najednou měli pocit, že potřebujeme 
ještě další místo k životu a koupili jsme si 
dům – v Berlíně… A tak žijeme současně ve 
dvou městech. Já dnes cítím, že patřím spíš 
do některých měst než do určitého státu.

Takže jste teď doma v Tel Avivu 
a v Berlíně.

Ano. A mimochodem, jen pro jistotu, 
kdyby něco, máme ještě malý byteček na 
Manhattanu. Ale teď s Donaldem Trum-
pem… Nevím, možná budeme muset udělat 
zase změnu. Ale jen si to představte. Naro-
dila jsem se do rodiny věčně putujících 
evropských Židů a měla sen, že jednou budu 
mít skutečný domov na Středním východě, 
v Izraeli. A pár let jsem ho měla, pomáhala 
jsem ho dokonce budovat, sloužila jsem 
v armádě, ztratila přátele ve válce. Ale 
dneska mám pocit, že momentálně nejsem 
ten správný typ Žida, který je v Izraeli vítán. 
A tak jsme zase na cestách. Protože dnes se 
v Izraeli bojuje za synagogy, ješivy a právo 
věnovat se studiu Tóry, někteří chtějí 
dokonce budovat třetí chrám. Místo toho, 
abychom se snažili budovat hlavně otevře-
nou a tolerantní společnost. A tak já, jako 
liberální humanista nenacházím momentálně 
v Izraeli svoje místo. A myslím, že příběh 
mojí nové knihy je toho důkazem. Když 
jsem psala o holocaustu a izraelských vojá-
cích, padlých ve válce, tak se to hodilo 
k současné politice, chválili mě, dostávala 
jsme ceny. Ale když jsem se rozhodla napsat 
jiný příběh, musím do Německa a jiných 
evropských zemí? A tak jsem dokonce 
v podivné situaci, kdy nemůžu se své vlastní 
knihy veřejně předčítat, protože je v něm-
čině, a tou nemluvím dost dobře.

Vlastně jsem se chtěla zeptat, 
jakým jazykem jste mluvili doma?

To je otázka… Tam, kde jsem vyrůstala, 
jsme kolem sebe slýchali směsici všech 
možných východoevropských jazyků – jidiš, 
polštinu, maďarštinu, češtinu, rumunštinu, 
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Lizzie Doronová se narodila v roce 
1953 v Tel Avivu. Její prvotina Lama lo 
bat lifne ha -milchama? (Proč jsi nepřišla 
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je především rodinná historie, trauma šoa 
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Fuck is Kafka? Jedná se zároveň o první 
její knihu, která vyšla v české překladu.

Maskil_2_listopad_2016.indd   5 24/11/16   10:36



ruštinu. A tak jsme my děti mluvily, trochu 
ode všeho. Ale u nás v rodině jsme navíc 
měli takové tajemství. Mojí matce se pořád 
stýskalo po německé kultuře, ale němčina 
byla tehdy v Izraeli zapovězeným jazykem. 
Ale v noci, doma, když matka nemohla spát, 
což bylo skoro každou noc, tak recitovala 
nahlas Goetheho, Heineho, Schillera… 
Chodila po našem malém, dvoupokojovém 
bytě a předčítala z německých autorů. Byla 
to taková uspávací mantra mého dětství. 
A pak ráno mi matka vždycky říkala, že to je 
naše tajemství a že to nesmím nikomu říct, 
protože němčina je jazyk, který může zabí-
jet. Takže já umím německy docela dobře 
číst a hodně rozumím, ale nedokážu moct 
mluvit.

Povězte nám tedy o své nové 
knize. Začněme názvem – Kdo je 
sakra Kafka. Mluvíme spolu ve 
městě, kde se Kafka narodil. Ale 
kde se vzal v názvu izraelsko-
-palestinského příběhu?

Pro mě byl Kafka vždycky mimořádný 
spisovatel. Ten jeho podivný svět, kterému 
nerozumí. Já jsem vyrůstala s matkou, kte-
rou jsem nedokázala pochopit, která si pro 
sebe mluvila německy… Takže Kafka pro 
mě byl vždycky něco víc než jen literatura, 
byla to taková soukromá psychoterapie.

Kafka je tu tedy symbolem absurd-
ních situací?

Ano, absurdních situací, které ale lidé 
zažívají ve skutečném životě. Ale je za tím 
i konkrétní příběh. Tu situaci popisuji v kni-
ze. Já a Nadím, můj palestinský přítel, jsme 
po oné římské konferenci byli v Evropě 
docela populární dvojicí mírových aktivistů. 
A tak nás v Izraeli jednou vyhledala zástup-
kyně Evropské unie, která měla připravený 
rozpočet na náš film a chtěla to s námi pro-
brat. Byla to krásná Belgičanka, sešli jsme se 

v jedné telavivské restauraci a najednou se 
začalo mezi ní a Nadímem něco dít. Asi ho 
okouzlila natolik, že jí začal vyprávět věci, 
které mně nikdy neřekl. A ona, belgická 
dáma, se na mě celou dobu dívala, jako že já 
jsem ten okupant, ten zloduch. A každou 
chvíli utrousila: „Kafka.“ A Nadím se jen 
usmíval. Cítila jsem se opravdu hrozně a po 
dezertu jsem se zvedla a odešla. Nadím za 
mnou vyběhl a já jsem myslela, že se mi jde 
omluvit. Ale on se mě jen zeptal: „Lizzie, 
kdo je sakra Kafka?“ A já jsem si najednou 
říkala – co tady s tím ignorantem dělám? 
Vždyť my nemáme nic společného. Jak 
můžu chtít dělat mír nebo třeba i jen projekt 
s někým, kdo neví, kdo je Kafka? Ale do 
rána se mi to rozleželo v hlavě a řekla jsem 
si, že to je právě dobrý důvod s ním spolu-
pracovat. A že zrovna musíme spolupracovat 
navzdory tomu, že jsme tak odlišní.

Je tedy vaše kniha beletrií, nebo 
literaturou faktu? A jak to dopadlo 
s filmem?

Měla to být literatura faktu, stejně jako 
Nadímův film měl být dokument. Hlavní 
postavou mé knihy měl být Nadím a jeho 
rodina, hlavní postavou jeho filmu zase já 
a moje rodina. Ale situace není dobrá, 
a Nadím se nakonec začal skutečně bát, že 
pokud bude vyprávět příběh „hodných“ Izra-
elců, bude mu hrozit nebezpečí z palestinské 
strany, třeba i od vlastních příbuzných. A já 
jsem také měla problémy. Anonymní telefo-
náty, ve kterých mě lidé označovali za zrád-
kyni a vyhrožovali mi smrtí, ultraortodoxní 
mě napadali… Dokonce někteří mí přátelé 
měli pocit, že jsem se zbláznila, že si ty pří-
běhy, které Palestinci denně zažívají, vymýš-
lím. A když jsem jim navrhovala, aby se se 
mnou jeli na Západní břeh nebo do východ-
ního Jeruzaléma podívat, tak nechtěli. A ne-
chápali, proč by tam měli jezdit. A to je, 
myslím, náš problém, že jsme během té 

dlouhé okupace ztratili citlivost a vnímavost 
vůči trápení druhých. Je to pro mě velmi 
těžké a je to také jeden z důvodů, proč jsem 
se rozhodla odejít z Izraele. Řekla jsem 
tehdy manželovi, že jsem viděla věci, které 
on neviděl a které nesnesu. Moje matka pře-
žila válku díky pomoci Němce, esesáckého 
důstojníka, a vždycky mi říkala, že musíme 
pomáhat těm, kteří trpí.

Ale zpátky k otázce. Film nakonec kvůli 
těm obavám nevznikl vůbec a moje kniha je 
komplikovaným výsledkem snahy zachytit 
skutečný příběh a zároveň ochránit soukromí 
osob, které v ní vystupují. Vlastně jsem to 
musela celé přepsat.

Kde všude už kniha vyšla? A kde 
vyjde?

České vydání je druhé v pořadí, hned po 
Německu. Připravený je už také italský pře-
klad. Je to složité, je v tom politika a před 
každým vydáním musíme dobře zvažovat. 
Třeba ve Francii je teď vše, co se týká mus-
limů, velmi citlivé, a tak chce francouzský 
nakladatel počkat, bojí se teď knihu vydat. 
Stejně tak můj švédský nakladatel. Hodně 
jsem se toho s touto knihou naučila.

A jaké jsou vaše další spisovatel-
ské plány?

Když jsem nyní měla možnost poznat své 
nepřátele, jsem velmi zvědavá a chci vědět 
víc. Moje příští kniha bude o skupině býva-
lých palestinských teroristů, kteří dnes bojují 
za mír. Je mezi nimi třeba muž, který zaúto-
čil na izraelské vojáky a strávil patnáct let 
v izraelském vězení. Ta kniha už je hotová, 
pracovala jsem na ní dva roky. Chtěla jsem 
jít víc do hloubky, pochopit motivaci lidí, 
kteří se rozhodnout jít cestou násilí. A také 
lidí, kteří se pak rozhodnou tuto cestu 
opustit.

◗ ptala se Kateřina Weberová
foto: Petr Balajka

Lizzie Doronová: Kdo je sakra Kafka, nakladatelství 
Garamond, 240 stran

Kniha vypráví příběh přátelství Izraelky a Palestince, 
kteří pracují na společném projektu – filmu a knize. Ačko-
liv se jedná o dva mírové aktivisty, ukazuje se, jak složité 
je skutečné porozumění mezi oběma stranami, jak citlivé 
můžou být i zdánlivě banální otázky (například zda říkat 
válka z roku 1967 či Šestidenní válka) a jak oba neustále 
cítí, že druhá strana nechápe jejich část příběhu a vidí 
pouze své vlastní utrpení. Autorčinými vzpomínkami na 
několikaletý vývoj vztahu mezi ní a Nadímem prolíná 
současný příběh – čekání na soudní proces, který se týká 
Nadímovy ženy Lajly.

Než jsem odjela z domu, stěžoval si Dani, můj muž, že nás tenhle sen stojí 
spoustu peněz, že moje cesty v mírových záležitostech financujeme už léta. 
Podle něj jakožto finančního poradce se takové výdaje nevyplácejí. „Zabýváš 
se tím už třicet let a nic to nepřineslo. Kdybys byla moje klientka, už dávno 
bych ti poradil zavřít krám.“

Mlčela jsem. Věděla jsem, že má pravdu.
„Ovšem před třiceti lety jsi jenom chodila na demonstrace,“ pokračoval, 

„a to nic nestálo.“
Něco uvnitř mi říkalo, že to bude jedna z mých posledních mírových 

konferencí. 

„Pak už budeme dávat peníze jen na válku,“ slíbila jsem, abych Daniho 
pobavila. (str. 18)

„Jak to, že vlastně neumíš hebrejsky?“ optala jsem se.
„Hebrejština je jazyk okupantů,“ odpověděl.
„Copak za to ten jazyk může?“
„A proč ty neumíš arabsky?“
„Upřímně řečeno, trochu jsem se arabsky učila, ale ten jazyk…“
Nepočkal si na mou zajíkavou odpověď.
„Tahle řeč vám nesedí, spíš byste se naučili čínsky než arabsky.“
Věděl, že vím, co tím myslí. Prozradil mi to jeho pohled.
Kuchyň se ponořila do tísnivého mlčení.
Mlčení snáším těžko, odjakživa mě mate, když nikdo nic neříká, a tak 

zatímco jsem míchala vajíčka, dostala jsem nápad, že Nadíma naučím pár 
hebrejských slov. Vysvětlila jsem mu repertoár výrazů pro vejce, vařená, 
míchaná, smažená:

„A jak se to řekne arabsky?“ chtěla jsem projevit zájem.
„U nás máme hlavně šakšúku,“ řekl. „Určitě víš, co to je, ne?“ Zvědavě na 

mě pohlédl.
„Samozřejmě že vím,“ odvětila jsem s trochou hrdosti.
„Jasně, i šakšúku jste nám ukradli, stejně jako zemi,“ obořil se na mě 

najednou.
Pochopila jsem, že to nemyslel jako vtip.
Všecko mezi námi bylo napjaté – dokonce i šak šúka. (str. 77)
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Titulky světových médií byly po 12. říjnu 2016 plné doslova skan-
dálních titulků. Týkaly se návrhu rezoluce Výkonné rady 

UNESCO, schválené tento den na návrh arabských států. Tato rezolu-
ce se zabývala – jak praví její titul – okupovanou Palestinou. V titul-
cích novin po celém světě a výrocích veřejně činných osobností se na 
adresu této rezoluce a celého UNESCO objevovaly výrazy jako pře-
vracení historie a Bible, popírání židovské vazby k jeruzalémskému 
Chrámu a podobně. V našem prostředí se k tématu dokonce vyjádřilo 
několik vrcholných politiků a pomyslným vrcholem politické reakce 
byla rezoluce Poslanecké sněmovny, přijatá zejména z iniciativy 
poslankyně Jany Černochové (ODS), obsahující tato silná slova: 
„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá tuto rezo-
luci, která se nese v nenávistném proti izraelském duchu, přičemž také 
pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské 
vazby na svatá místa v Jeruzalémě. Použité 
formulace odporují neutrálnímu a míro-
tvornému charakteru Organizace spoje-
ných národů, diskreditují organizaci 
UNESCO a v posledku posilují v meziná-
rodním měřítku antisemitské tendence.“

Kritické reakce napříč jazykovým 
a kulturním spektrem často citovaly Ben-
jamina Netanjahua, který rezoluci označil 
za absurdní, odvolal izraelského zástupce 
v UNESCO a vydal několik prohlášení, 
která doslova obletěla svět. V jednom 
z nich praví: „Prohlásit, že Izrael nemá 
žádnou vazbu ke Chrámové hoře, je jako prohlásit, že Čína nemá 
vazbu k Velké čínské zdi nebo Egypt k pyramidám.“ Ale i takto ostrá 
slova byla mnoha lidem málo, a například Ehud Barak se na svém 
twitterovém účtu do izraelského premiéra zčerstva pustil: „Směšné 
rozhodnutí UNESCO podporované Ruskem a Čínou je pro Netanja-
hua monumentálním selháním na mezinárodním poli.“ To je sice spíš 
už otázka vnitroizraelského politického folklóru, stejně jako 
s politicko -náboženským kýčem hraničící fotky politiků doplněné 
žalmovým citátem „Jestliže na tebe zapomenu, Jeruzaléme, ať mi 
uschne pravice“, nicméně lze celkem s jistotou konstatovat, že pře-
važující reakce v Izraeli, zahraničí i České republice byla až drtivě 
negativní. Aby také ne, aktivně zpochybnit židovskou vazbu k Chrá-
mové hoře by bylo skutečně mimořádně absurdní. Jen jedna věc už 
na první bedlivější pohled zarážela – žádná z prvotních odsuzujících 
reakcí necitovala, kde že ona rezoluce UNESCO tyto ostudné, 
směšné a absurdní věci říká. Kritickému čtenáři tedy nezbývalo, než 
si ji vyhledat a přečíst. A přesně tady začíná celá kauza poněkud 
skřípat.

Plný text dokumentu (dostupný v originálním anglickém znění na 
adrese http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/ 246215e.pdf) 
překvapivě nehovoří o tom, zda mají nebo nemají Židé historické 
vazby ke Chrámové hoře, vlastně jediným historickým údajem je 
zmínka o statu quo z roku 2000, ale místo toho kritizuje Izrael jako 
okupační mocnost za chování ke konkrétním historickým památkám 
v Jeruzalémě, Gaze, Hebronu a Betlémě. Drobná poznámka na okraj 
k termínu „okupační mocnost“, na který je v kritické debatě o této 
konkrétní rezoluci také často poukazováno; ten není žádným vynále-
zem této deklarace, ale termínem, kterým je – vzhledem k meziná-
rodně právní situaci palestinských území – Izrael ve vztahu k těmto 
územím důsledně označován v dokumentech OSN, ať už to jsou 
rezoluce Valného shromáždění, Rady bezpečnosti, nebo dalších 
agentur a podřazených organizací, mezi které patří i UNESCO.

Co tedy zmíněná a tak tvrdě kritizovaná rezoluce obsahuje? Pře-
kvapivě žádné obecné teze, hovoří o konkrétních problémech a inci-
dentech. Ve vztahu k mešitě al -Aksá a ke Skalnímu dómu kritizuje 
údajné izraelské kroky proti jurisdikci Jeruzalémského islámského 
waqfu, který tyto památky spravuje, odsuzuje provokační akce izra-
elských pravicových extrémistů na těchto  svatých místech, lituje 
poškození, které izraelské ozbrojené síly na památkách způsobily při 
konkrétním incidentu 23. srpna 2015, vyjadřuje znepokojení nad 
izraelským zákazem rekonstrukčních prací na částech mešit a odsu-
zuje plány na stavební projekty v blízkosti těchto památek. Ve vztahu 
ke Gaze dokument odsuzuje civilní oběti a škody na náboženských 
a kulturních objektech, které vznikly v důsledku ozbrojeného kon-
fliktu. Ve vztahu k tzv. hrobkám patriarchů v Hebronu a v Betlémě 

kritizuje izraelské, údajně ilegální vyko-
pávky, které na těchto objektech probí-
hají, dále pak stavební projekty izrael-
ských osadníků v jejich blízkosti, které je 
mají poškozovat, a konečně ztížený pří-
stup věřících k památkám, způsobený 
výstavbou dělící zdi. Dokument také kri-
tizuje Izrael za systematické ztěžování 
práce pracovníků UNESCO, kterým 
například nebyla vydávána víza.

Jakkoli dokument rozhodně nemů-
žeme nařknout z nějakých přehnaných 
sympatií k Izraeli – konec konců očekávat 
něco takového od rezoluce předložené 

Alžírskem, Egyptem, Libanonem, Marokem, Ománem, Katarem 
a Súdánem by bylo poněkud naivní – a kritika je dosti jednostranná, 
podle hlasitých veřejných vyjádření očekávaná skandální vyjádření 
na téma vztahu Židů k Chrámové hoře se nikde nedostavují. Ba právě 
naopak, hned na počátku dokumentu je konstatována důležitost jeru-
zalémského Starého města a jeho zdí pro všechna tři monoteistická 
náboženství, a když se při kritice konstrukčních projektů v blízkosti 
Chrámové hory hovoří o prostranství u Západní zdi, je toto prostran-
ství uváděno tímto názvem vedle svého tradičního arabského ozna-
čení. Kde je tedy onen pomyslný zakopaný antisemitský pes, který 
způsobil mezinárodní pozdvižení? Spočívá pouze v tom, že když se 
kriticky hovoří o konkrétních incidentech týkajících se mešit al -Aksá, 
Skalního dómu a dalších památek, případně jejich konkrétních částí, 
používá se pro ně pouze jejich arabského označení a již se výslovně 
nezmiňuje, že tyto památky stojí na místech, kde kdysi stával jeruza-
lémský Chrám. Nic více, nic méně.

Jakákoli tématika, která se byť jen vzdáleně dotýká Chrámové 
hory, je bezpochyby mimořádně citlivá na židovské i na arabské, 
respektive muslimské straně. A dokument předložený arabskými 
státy je vůči Izraeli velmi silně, dost možná přehnaně a jednostranně 
kritický. Přesto se jen obtížně zahání myšlenka, zda by místo silných 
slov o antisemitském přepisování Bible, odvozených při nejlepší vůli 
poněkud kostrbatou exegezí z toho, co v dokumentu vůbec není 
řečeno a řešeno, nebyla vhodnější jiná forma reakce. Například věcná 
polemika s jednotlivými konkrétními výhradami, kterých dokument 
naopak obsahuje více než dostatek. Pak by bylo jistě možno poukázat 
na to, zda a v čem jsou tyto výhrady přehnané, tendenční nebo neo-
právněné. Vzal by se tím vítr z plachet kritikům, kteří by mohli chtít 
tvrdit, že izraelské politické vedení se chtělo urazit za každou cenu, 
aby mohlo na mezinárodním politickém poli nepříjemnou kritiku 
konkrétních incidentů šmahem smést ze stolu.

◗ Petr Jan Vinš

polemika

chešvan 5777

Vrtěti Unescem?
Nedávná kontroverzní rezoluce UNESCO o okupované Palestině zvedla u nás i v zahraničí vysoké vlny. Je s podivem, 
že se přitom jen velmi málo hovořilo o tom, co skutečně obsahuje. Celý případ může být cennou lekcí o fungování 
veřejné debaty v těchto citlivých tématech.
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Letecký pohled na Chrámovou horu. (foto: Wikipedia)
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Tak už jsem tu dva roky. V Jeruzalémě, 
svatém městě, kde je vzduch prosycen 

modlitbami, až se tu nedá dýchat, jak píše 
Jehuda Amichai, který má podobně jako jiní 
spisovatelé a básníci dvě hlavní témata, trau-
ma a ženy. Traumatem Arnošta Lustiga je 
šoa, traumatem Jehudy Amichaie je Je -
ruzalém. Vzduch je tu prosycen modlitbami 
až se tu nedá dýchat. Starý Zákon je všudy-
přítomný, a to nejen v synagogách, není před 
ním úniku, je citován v každodenních hovo-
rech, v denním tisku, na zdech, na tričkách, 
ozývá se v písních, ve vzduchu, ve vodě, 
v zemi i v ohni. A v nemocnicích taky. 
Představuji vám Jeruzalém z míst, kam se ať 
už jako jeho návštěvníci, dočasní či trvalý 
obyvatelé jistě nechcete dostat, přesto je to 
místo odrážející jeho jedinečnost lépe než 
kterékoliv jiné. Místo, kde se spolu v míru 
sejdou ultraortodoxní žid a sekulární Rus, 
terorista se svojí obětí pod jednou střechou, 
židovské dívky z osad s arabskými lékaři 
z okolních znepřátelených vesnic, Etiopané 
s Filipínci a Marokánci s Němci, světaznalí 
profesoři s několika akademickými tituly 
s pomocnými dělníky, u kterých si ale nikdy 
nemůžete být jistí, zda též nějaký ten akade-
mický titul nedrží. Takto nezačíná žádný 
vtip. Toto je každodenní realita jeruzalém-
ských nemocnic. Slova uvedená v nadpisu 
jsem si říkala po několik měsíců, kdykoli 
jsem vstupovala na své pracoviště v nemoc-
nici Ša’arej Cedek (Brány spravedlnosti). 
Nyní docházím do vyhlášené Hadasy. 
Dovolte mi nastínit několik typických scén 
s trochou starozákonních citací na dokresle-
ní atmosféry:

…tato slova, která ti dnes přikazuji, napí-
šeš na veřeje domu svého a brány své… Ona 
slova – Šma Jisrael – se vkládají do mezuzy, 
připevňované na veřeje každé obytné míst-
nosti v židovském domě. Odkazují na desá-
tou egyptskou ránu, kdy anděl smrti pobil 
v Egyptě vše prvorozené s výjimkou židov-
ských domácností, jejichž veřeje byly 
natřeny beránčí krví. Má ochrannou funkci. 
V Jeruzalémě stěží najdete dveře bez 
mezuzy, snad s výjimkou čtvrtí jako je Džáb 
el Mukábr. „Nějak se nám tu na oddělení 
množej dislokace kyčlí,“ povídám žertem 
sestrám, „asi bychom měli vyměnit mezuzy 
na pokojích.“ Jedna sestra se směje povede-
nému žertu, avšak druhá odpoví s vážnou 
tváří. „Ty mezuzy jsou zichrovaný, vyměňo-
vali jsme je před dvěma lety a osobně je 

zkontroloval vrchní nemocniční rabín, když 
jsme měli několik případů vážného onemoc-
nění v řadách personálu. Mezuzy máme 
v pořádku!“

…i stane se jim kněžství jednou pro vždy 
platným nařízením. Tak uvedeš v úřad Aha-
rona a jeho syny. (Ex 29:9) Kohenové, přímí 
potomci Mojžíšova bratra Aharona, povolaní 
k vykonávání obětí v chrámu, jsou stále 
mezi námi a není jich málo. Kohen je jedno 
z nejčastějších židovských příjmení. Mo-
mentálně jsou pouze „v záloze“, neboť 
výkon jejich funkce není vzhledem k absenci 
Chrámu možný, ale až přijde Mesiáš 
a Chrám bude během tří dnů postaven, musí 
být koheni okamžitě k dispozici. Za tímto 
účelem jsou v Jeruzalémě školy pro koheny, 

kde se učí vše potřebné o chrámové oběti 
a výkonu svého povolání vůbec. Aby kohen 
mohl obětovat, musí být rituálně čistý, aby 
byl rituálně čistý, nesmí přijít do styku 
s mrtvými. Jelikož je žádoucí, aby si koheni 
udržovali své pracovní návyky, i když jsou 
momentálně mimo službu, neměli by navště-
vovat hřbitovy, dům, kde se nachází zesnulý 
a tak podobně (rodiny kohenů se pohřbívají 
u kraje hřbitova, aby nebylo třeba vstupovat 
do zóny mrtvých). V nemocnicích bývají 
zvláštní varovné nápisy pro koheny, které 
mají zabránit jejich vstupu na oddělení, kde 
právě někdo zemřel. V supermoderních izra-

elských nemocnicích jsou nápisy pochopi-
telně elektronické. „Mohamede, zavolej 
sekuriťákům, ať aktivujou varování kohe-
nům,“ volá zdravotní sestra na arabského 
sanitáře, zatímco já musím všeho nechat 
a urgentně napsat úmrtní zprávu, aby bylo 
oddělení nebožtíka co nejrychleji zbaveno 
a koheni měli opět volný průchod.

…nuže sestoupíme a zmateme jim řeč, 
aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je 
Hospodin po celé zemi. (Gn 11:9) Hebrejsky 

jsem se naučila v Praze, odpadl tudíž 
obvyklý proces „repatriotů“, kteří obvykle 
prvního půl roku až rok v Izraeli tráví na 
jazykovém kurzu. Velice záhy jsem ale zjis-
tila, že hebrejština nestačí. Pracuji převážně 
s pacienty narozenými před válkou za nezá-
vislost. Mezi těmito ročníky je těch naroze-
ných v Izraeli zhruba třicet procent, ostatní 
se během života přistěhovali za mnohdy 
dosti pozoruhodných okolností z nejrůzněj-
ších koutů planety. Sibiř, Jemen, Brooklyn, 
Casablanca či Bagdád patří mezi obvyklá 
místa. Každý původ s sebou nese typické 
dědičné choroby a typické kulturní návyky. 

listopad 2016
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Otevřte mi brány 
spravedlnosti!

Takto v Jeruzalémě nasněžilo v roce 2013.

Pohled na jeruzalémskou nemocnici Šaarej cedek.

Dva roky v jeruzalémské nemocnici Šaarej cedek
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Každé zahořklé reptající stařeně narozené 
v oblasti Kurdistánu či Persie bude deprimo-
vaným personálem přiřknuta diagnóza 
„chronická parsitida“ či „kurditida“. Polské 
důchodkyně však nemají pověst o nic lepší. 
Pokud se jedinec přistěhoval z původní 
vlasti ve svých 65 letech a ke mně se dostane 
ve svých 85 letech, můžu sice říct: „To jste 
se za těch dvacet let nenaučil hebrejsky?“ 
Ale nevím, zda to bude oprávněná výtka. 
Mezi staršími arabskými pacienty je znalost 
hebrejštiny zhruba stejně četná jako mezi 
Židy Izrael jako místo narození. Na fakultě 
nás učili o důležitosti odběru lékařské 
anamnézy v soukromí, o její přesnosti, 
o tom, jak snadno může být zkreslena, 
o lékařském tajemství… Typická situace 
vypadá asi takto: Pacient přichází s nějakým 
bližším či vzdálenějším členem rodiny, 
v lepším případě tento doprovod plní roli 
tlumočníka a překládá všechny potřebné 
detaily o množství a kvalitě poslední stolice. 
Stává se také to, že pacient přichází s půlkou 
vesnice, ale mezi jeho doprovodem nena-
jdete nikoho, s kým byste měli společnou 
řeč, začnete tudíž hledat tlumočníka v řadách 
personálu. Pokud se jedná o zdravotní sestru, 
je to výhra, neboť je obvykle schopná pře-
kladu lékařských termínů a je jí jasné, co 
chcete sdělit; pokud je to uklízeč, což není 
výjimkou, jde to hůř. Možnost oficiálního 

nemocničního tlumočníka je pouze teore-
tická. Poslední možností je tlumočení dopro-
vodu jiného pacienta, což může být obyvatel 
té samé vesnice a o jejich sousedských 

vztazích nevíte nic. Někdy jsou moje tři 
rozsáhlá souvětí přeložena zdravotním brat-
rem, který patří mezi znepřátelené sousedy 
pacientky, do třech ostře znějících slov a já 
mám nepříjemný pocit, že situaci nemám 
pod kontrolou.

…Po sedm dní budete jíst nekvašené 
chleby. Hned prvního dne odstraníte ze 
svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního 
do sedmého dne jedl něco kvašeného, bude 
z Izraele vyobcován. (Ex 12: 15) Toto naří-
zení se týká jarního svátku Pesach oslavují-
cího spěšný únik lidu Izraele z egyptského 
otroctví. Na přípravu jednoznačně nejnároč-
nější svátek, neboť ho předchází zbavení 
domácnosti chamecu – kvašeného. Prak-
ticky to znamená gruntování od sklepa až po 
půdu, převrácení celého domu vzůru 
nohama a po důkladné dezinfekci zase 
navrácení do původního stavu. Běžné 
obchody na týden přestanou prodávat 
chleba, mouku, těstoviny atd. Pekárny 
zavřou na týden úplně. Chamecové šílenství 
se nevyhne ani nemocnicím. Zatímco v prů-
běhu roku ochranka u vchodu každého pří-
chozího zrentgenuje a občas zběžně 
nahlédne do vrchní části kabelky, v tuto 
dobu se prohledávají tašky až na dno. Nehle-
dají se výbušniny, hledá se chámec. S chle-
bem neprojde nikdo! Arabských zaměst-
nanců je v naší namocnici zhruba třetina. 
O svátcích se ale demografický poměr mění 
výrazně v jejich prospěch, neboť Židé si 
berou dovolenou. Celý týden tedy v nemoc-
niční jídelně chroupeme macesy s arab-
skými kolegy a dívkami v hidžábech.

Já však zatvrdím faraonovo srdce a uči-
ním v egyptské zemi mnoho zlých zázraků. 
Farao vás neposlechne, ale já vložím na 
Egypt svou ruku. (Ex 7:3) Sníh pravda nepa-
tří mezi jednu z ran egyptských, a možná 
právě proto vyvolává v Izraelcích takový 
neklid. V druhé knize Mojžíšově je jasně 
popsáno, že svrab, krupobytí, kobylky… 
přejdou a nakonec budou židům ku prospě-
chu, ale co sníh? Sníh přichází do Jeruza-
léma v průměru jednou za dva roky a zdrží 
se 24–72 hodin. Významější ozbrojený kon-
flikt mezi Izraelci a jejich sousedy přichází 

zhruba se stejnou frekvencí. V roce mého 
příjezdu se odehrála akce „Cuk Eitan“ („Pro-
tective Edge“), kdy na celou zemi včetně 
Jeruzaléma létaly rakety z Gazy. V okolí Tel 
Avivu zněly sirény několikrát za den, u nás 

tak jednou za týden. Při zvuku sirén se 
někteří kolegové ani neobtěžovali zvednout 
ze židle, jiní se neochotně odvlekli do chrá-
něné části budovy pro dobrý pocit, že jednají 
podle doporučení, někteří naopak běželi na 
střechu budovy, aby jim neunikl pohled na 
raketu zlikvidovanou v letu velmi účinným 
protiraketovým systémem. S raketami si 
poradíme, ale co když začne sněžit!? Měsíc 
před možným propuknutím sněhové apoka-
lypsy všichni vzrušeně sledují předpověď 
počasí na svých nejchytřejších telefonních 
aparátech. Sepisuje se krizový plán o nouzo-
vém provozu nemocnice ve dnech sněhu, 
tvoří se seznamy zaměstnanců bydlících 
v docházkové vzdálenosti od nemocnice. 
Veřejná hromadná doprava v těchto dnech 
pochopitelně nefunguje a některé silnice se 
z bezpečnostních důvodů uzavřou. Nikoho 
ani nenapadne, že by děti šly do školy. 
Národ migruje. Jeruzalémští odjíždějí do 
bezbečí a telavivští se přijíždějí podívat, co 
že je to ten sníh. Vidím za okny padat první 
vločky. S jejich dopadem sleduji děs v očích 
svých kolegů, kteří již svírají v rukou klíče 
od auta, aby se stihli schovat pod deku, než 
zavřou silnice. Já bohužel bydlím v docház-
kové vzdálenosti od nemocnice, takže pro-
gram na apokalyptické dny mám jasný.

◗ Pavla Špinarová, foto: Wikipedia

chešvan 5777 

➤

Symbol nemocnice Šaarej cedek u hlavního vstupu do 
budovy.

Výstraha pro koheny – v izraelských nemocnicích 
bývá elektronická, rozsvěcí se a zhasíná operativně.

téma
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Před několika lety jsem připravoval šaba-
tovou školku v Bejt Simcha. Byla to 

vždy krásná příležitost setkat se s dětmi 
z komunity, lépe je poznat a společně se 
s nimi učit o židovství. Nikdy nezapomenu 
na to, jak mi jeden chlapec, jehož tatínek je 
židem a maminka ne, řekl: „Třeba do 
Staronové synagogy nemůžu, protože tam 
chodí jenom opravdoví židé. Ach jo, no a to 
já nejsem.“ Tento chlapec byl vychován 
v rámci židovských tradic a vždy chodil 
pravidelně do synagogy. Že by to tedy nebyl 
opravdový žid? V tomto článku se podíváme 
na to, jak se na řešení této otázky dívá tradič-
ní židovské právo, jestli je možné zavedené 
pravdy vyložit i jiným způsobem, jaká jsou 
české specifika tohoto problému, jaké řešení 
nabízí uchopení této otázky v rámci myšlení 
progresivního judaismu a jak by na ni mohl 
odpovědět komunitní rabín hledající citlivé 
a konstruktivní řešení.

Mišnický traktát Kidušin skutečně uvádí, 
že člověk, jehož matka není židovka či 
neprošel procesem gijuru (konverze), není 
židem. (Mišna, Kidušin 3:2) Ortodoxní juda-
ismus proto nepovažuje patrilineární židy za 
židy, dokud k judaismu nekonvertují. Toto 
pravidlo je vnímáno jako Boží přikázání 
a ortodoxní rabíni pro něj hledají oporu 
v textu Tóry: „Nepřízni se s nimi, nedávej 
svou dceru jeho synu a pro svého syna neber 
jeho dceru! Poněvadž by tvého syna odvedli 
ode mne, sloužili by jiným bohům a na vás by 
vzplanul Hospodinův hněv a rychle by vás 
vyhladil.“ (5M – Devarim 7:4)

Progresivní judaismus nicméně chápe 
halachický požadavek matrilinearity v kon-
textu historického vývoje. Historicko-
-kritický výzkum ukázal, že v biblických 
dobách se židovství dědilo v otcovské linii, 
jak dokládá i tento explicitní citát z Tóry: 
„Zvedněte hlavu celé obce synů Jisraele po 
jejich rodinách podle otcovských domů, a to 
podle počtu jmen všech jednotlivých muž-
ských hlav.“ (4M – Bamidbar 1:2) Jako další 
příklad můžeme uvést Josefovy syny Efra-
jima a Menašeho, které mu porodila Egyp-
ťanka Asnat. (1M – Berešit 41:50) Oba byli 
svým dědečkem Jákobem chápáni jako 
pevná součást rodiny, což dokládá i jeho 
požehnání, které jim udělil. (1M – Berešit 
48:20) 

To vše potvrzuje mimo jiné i talmudický 
traktát Jevamot, který uvádí: „Rodina otce je 
zvána rodinou, zatímco rodina matky není 
zvána rodinou.“ (Jevamot 54b) Pozdější 
halachické kodexy tuto pasáž vykládají ve 
smyslu přístupu k věcem dědictví, ale je 

jasné, že se vztahuje k všeobecnému aspektu 
přenosu rodové linie. Z oblasti ortodoxního 
židovství můžeme zvážit například fakt, že 
potomek kohena, který si vezme obyčejnou 

Izraelitku, zůstává kohenem. Naopak poto-
mek ženy z kohenského rodu, která si vezme 
obyčejného Izraelitu, kohenem již není.

Je jasné, že matrilinearita se v židovství 
objevuje teprve v období po přelomu občan-
ského letopočtu a že oba dva koncepty 
mohly nějakou dobu koexistovat či si 
dokonce konkurovat. Není zcela jasné, proč 
se nakonec prosadilo odvozování židov-
ského původu v mateřské linii. Mohlo se 
zakládat na faktu, že matka neměla v kon-
textu doby jiné východisko, než se vrátit ke 
svému lidu. V souvislosti s pogromy a zná-
silněními mohlo snadno docházet k početí 
dětí, jejichž otec byl neznámý, a bylo zapo-
třebí ubezpečit jejich postavení. Dalším fak-
torem mohla být silná role matky ve výchově 
dítěte v tradiční společnosti, ve které otec 
obstarával obživu a matka se věnovala péči 
o domácnost a trávila s dítětem podstatně 
více času. A v neposlední řadě je třeba zmí-
nit, že podle historiků zde také mohl sehrát 
nemalou roli vliv římského práva. 

Z toho všeho je zřejmé, že koncepty pat-
rilinearity a matrilinearity v židovství podlé-
haly historickému vývoji, který byl determi-
nován jak situací uvnitř, tak i vnějšími vlivy. 
Ve světle těchto faktů rozvinul moderní 
progresivní judaismus k této problematice 
několik přístupů. Central Conference of 
American Rabbis, rabínský soud, který má 
na starosti americké progresivní komunity, 
učinil v roce 1983 rozhodnutí o automatic-
kém uznání statusu patrilineárních židů 

a prohlásil: „… pro dítě jednoho židovského 
rodiče platí presumpce židovského původu.“ 
Evropské progresivní rabínské soudy (Allge-
meine Rabbinerkonferenz v Berlíně nebo 
European Beit Din v Londýně) k této otázce 
přistupují striktněji, ale s vědomím stejných 
faktů. Vyjasnění židovského statusu u patri-
lineárních židů není u těchto rabínských 
soudů nazýváno „konverze“, ale „potvrzení 
statusu“, které se skládá z přípravy s pomocí 
komunitního rabína a z následného poho-
voru u rabínského soudu. Jeho kladný výsle-
dek je vnímán formálně, jako potvrzení toho, 
co již bylo dané od narození. To znamená, že 
při procesu potvrzení statusu nejde o získání 
židovské identity, ale o splnění kritérií pro 
plné přijetí do židovské komunity v nábo-
ženském smyslu. Důvodem pro zachování 
tohoto pravidla v evropském prostředí je 
značná variabilita lokálních progresivních 
komunit v souvislosti s přístupem k této 
otázce, snaha o nalezení kompromisu s dal-
šími směry judaismu na lokální úrovni 
a v Izraeli a také potenciální psychologická 
důležitost takového kroku. Presumpce ži-
dovského původu pro osoby s patrilineárním 
původem zde však samozřejmě platí také.

Abychom tuto otázku vhodně tematizo-
vali v českém prostředí, musíme si uvědomit 
dvě skutečnosti, přičemž první z nich je 
interního rázu a druhá externího. Za prvé zde 
tedy máme situaci, jejíž počátky můžeme 
nalézt již před válkou a která je charakterizo-
vána vznikem mnoha smíšených manželství, 
což je typické i pro situaci po válce. Přesto 
velice často tento trend neznamenal ztrátu 
zájmu o židovství u dětí narozeným židov-
skému otci a nežidovské matce – naopak. 
Musíme zvážit též situaci, kdy mnoho rodin 
svůj židovský původ tajilo. Tyto děti nebyly 
v židovství vychovávány a velmi často 
o svém původu nevěděly, nicméně poté, co 
se o něm dozvěděly, se o něj přirozeně 
začaly zajímat. To však přináší i absurdní 
momenty, kdy je člověk s židovskou praba-
bičkou v mateřské linii okamžitě přijat do 
židovské komunity v náboženském smyslu, 
a na člověka s židovským otcem je pohlí-
ženo jako na nežida.

Druhou významnou skutečností je šoa 
a způsob, jakým nacisté určovali židovskou 
identitu skrze diskriminační Norimberské 
zákony, které jednoduše nerozlišovaly mezi 
polovičním židem z matčiny strany a polo-
vičním židem z otcovy strany. Často se ze 
strany ortodoxních rabínů setkávám s argu-
mentem, že není možné měnit židovský 
zákon na základě zločinných nařízení 

listopad 2016

➤

„Jsem žid,
i když jsem po tatínkovi?“
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nacistů. K tomu je však z mého pohledu 
potřeba říct to, že judaismus ve své historii 
vždy reagoval na podmínky zvenčí, třebaže 
byly diskriminační a tragické. (Uveďme 
například zboření Chrámu v Jeruzalémě 
v roce 70 o. l. a následný vznik rabínského 
judaismu.) Účelem této reakce bylo zajistit 
pokračování židovské civilizace a zajistit 
fyzické i psychické bezpečí lidí, kteří byli 
tragickou situací dotčeni. Rabínská pod-
mínka o mateřské linii byla rovněž stano-
vena v historickém kontextu a mohla být 
rovněž reakcí na určitou krizi. Důležité je 
zohlednit i to, že lidé s židovským otcem si 
během šoa prošli stejným příkořím jako lidé 
s židovskou matkou.

Jak již bylo naznačeno, musíme od sebe 
odlišit dva zásadní pojmy: „židovská iden-
tita“ a „židovský status“. Zatímco pojem 
židovská identita se vztahuje k vlastnímu 
sebepochopení jednotlivce, které je z velké 
částí dáno jeho výchovou a rodinným pro-
středím, termín židovský status popisuje 
kritéria, dle kterých daná židovská komunita 
přijímá členy a umožňuje jim participaci na 
sociálním a náboženském životě. Věřím, že 
problémem českého židovského prostředí je 
právě příkop mezi identitou a statusem. 
Ze své zkušenosti mohu říct, že v Čechách 
žije mnoho patrilineárních židů, kteří v rám-
ci svých rodin zdědili velmi silnou židov-
skou identitu, jejíž charakter je specifický 
u každého člověka. Někdo ji chápe více 
kulturně, jiný nábožensky, ale v drtivé vět-

šině případů se nejedná o žádné pevné 
a ohraničené kategorie. Velkou část z těchto 
lidí v určitém momentu napadne to, jestli by 
svoji židovskou identitu mohli dále rozvi-
nout a potvrdit vstupem do židovské obce či 
dokonce participací na jejím náboženském 
životě. Většina českých židovských obcí 
přijímá členy na základě práva návratu, tudíž 
i patrilineární židy, a umožňuje jim plné 
„politické“ členství s právem volit a být 
volen (vyjma Židovské obce v Praze, která 
uděluje tzv. mimořádný status, tj. přidružené 
členství bez práva volit a být volen). Pro-
blém přichází v otázce náboženských ritu-
álů, při kterých není patrilineární žid počítán 
do minjanu, nemůže být volán k Tóře nebo 
například uzavírat židovský sňatek. V mnoha 
případech se také dozvídá, že „není židem“. 
Tato odpověď je však podle mého názoru 
absolutně chybná, protože zcela zavrhuje 
právo jednotlivce na sebepochopení, nere-
spektuje jeho původ a rodinnou historii, 
ignoruje dobový kontext, ve kterém žijeme, 
interpretuje halachu jako zcela rigidní sys-
tém bez možnosti diskuse a odrazuje člo-
věka od případného rozhodnutí vykonat 
potvrzení statusu.

Proto věřím, že vhodným řešením zmí-
něné obavy chlapce, který měl strach, že 
není „opravdovým židem“, je ujistit ho 
o tom, že opravdovým židem je, protože 
v sobě nese dědictví své rodiny, a prostřed-
nictvím setkání s ním a jeho rodiči mu 
nabídnout pomoc nejen při rozvíjení židov-

ské identity, ale také podporu při procesu 
uznání židovského statusu. Věřím, že řešení, 
které nabízí progresivní judaismus a jeho 
rabínské soudy, je v tomto smyslu velmi 
efektivní a citlivé.

◗ David Maxa, rabínský student, Abraham 
Geiger College, foto: archív Davida Maxy

vzdělávání

chešvan 5777
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Keren Kayemet Leisrael – 
Židovský národní fond

mají tu čest vás pozvat

na benefiční 
společenský večer

v Černínském paláci

úterý 17. ledna 2017 
v 19 hodin

„Společná naděje“
ve prospěch Českého lesa 

v poušti Negev

Záštitu laskavě převzal ministr zahraničních 
věcí Lubomír Zaorálek.

Přihlášky a bližší informace 
na e-mailu zosa@email.cz
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Když se 3. listopadu konalo u Standing 
Rock více než pětihodinové setkání 

vyznavačů různých náboženství, nechyběli 
mezi nimi ani židé. Další představitelé pře-
vážně rekonstruktivního, reformního a kon-
zervativního judaismu různými způsoby 
podporují obyvatele místní rezervace a další 
účastníky protestů vůči započaté stavbě.

Za projektem stojí soukromá společnost 
Energy Transfer Partners (ETP), na stavbě 
spolupracují odborníci z ministerstva obrany 
Spojených států. Ropovod má spojit ložiska 
v oblasti Bakken (Severní Dakota) s rafine-
riemi v Chicagu (Illinois). Délka plánova-
ného ropovodu je asi 1720 mil a odhadovaná 
cena 3,7 miliard dolarů. Pokud by se usku-
tečnila, ohrozila by život Indiánů v několika 
rezervacích, především kontaminací vodních 
zdrojů a narušením posvátných míst a pohře-
bišť. V ohrožení by byly i místní ekosys-
témy. ETP na svých stránkách prohlašuje, že 
zachování životního prostředí patří mezi její 
priority a je ochotna individuálně vyjednávat 
se všemi majiteli pozemků, zdá se však, že 
jde pouze o nezbytnou součást PR.

Ropovod měl vést původně v blízkosti 
města Bismarck, ale jeho obyvatelé se 
vzbouřili, načež byla trasa přesunuta právě 
do oblasti Standing Rock. Bismarck je oby-
dlen z více než 90 % bílými Američany; 
aktivisté vnímají přesun jako důsledek 
nerovnosti v přijímání „bílých“ a „barev-
ných“ stížností.

Nejpozději minulou zimu začaly místní 
Indiány podporovat různé židovské komu-
nity. Při jednom z prvních mezinábožen-
ských setkání byla zatčena rekonstruktivní 
rabínka Linda Joy Holtzman.

Počátkem dubna založila paní LaDonna 
Bravebull Allard, jedna ze siouxských star-
ších, na svém pozemku „Tábor posvátného 
kamene“ (Sacred Stone Camp). Tábor se 

stal duchovním i faktickým centrem pro-
testů, došlo zde k největšímu shromáždění 
Indiánů napříč kmeny za posledních sto let. 
Vlna protestů však – mimo jiné přes sociální 
sítě – zasáhla široké spektrum americké 
společnosti.

Někteří protestující se přivazovali ke 
strojům, jež na místo dorazily. Ti byli nej-
prve zatýkáni místní policií; jak se protesty 
stupňovaly, ETP si najala soukromou bez-
pečnostní firmu, která proti demonstrantům 
nasadila psy, kteří pokousali minimálně pět 
protestujících, a pepřový sprej. Během září 
podal náčelník Dave Archambault stížnost 
k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva se 
Štrasburku.

27. října začala tábor vyklízet policie, 
a to za použití gumových projektilů, slzného 
plynu, obušků a dalších nátlakových pro-
středků. Přitom byla během natáčení rozho-
voru zasažena též židovská aktivistka 
a novinářka Erin Schrode. Mónica Gomery, 
Jessica Rosenberg a Mackenzie Reynolds, 
studentky rekonstruktivního rabínského 
semináře (Reconstructive Rabbinical Co -
llege), vytvořily pro tuto příležitost zvláštní 
verzi modlitby Haškivejnu, upozorňující na 
policejní postupy:

„B -že, rozprostři nad námi stan míru 
a dej nám dobré vedení. Zachraň nás pro své 
jméno, jediné jméno, sjednocující vše živé. 
Chraň nás před nepřáteli, morem, (…) před 
zvukovými děly, slzným plynem, ozbrojenou 
policií. Chraň nás před chamtivostí a korpo-
rátními zájmy (…) Sešli svou radu těm, kdo 
ztratili spojení s živoucí zemí natolik, že 
kvůli zisku otravují jedem vodní prameny. 
Sešli svou radu a uzdravení policistům, 
jejichž jednání bylo násilné a kteří si nyní 
nesou v srdcích toto zranění. Shromáždi nás 
všechny v útočišti svých křídel.“

Organizace Tikkun („Náprava“) zveřej-
nila petici, kterou od minulého týdne pode-
pisuje kolem stovky lidí denně. Zároveň 
vyzvala všechny „lidi svědomí“ k občan-
ským protestům i modlitbám za obyvatele 
Standing Rock v synagogách.

Ústřední shromáždění amerických rabínů 
(Central Conference of American Rabbis – 
organizace sdružující reformní rabíny USA 
a Kanady) odsoudilo v prohlášení z 31. října 
postup policie i dalších vládních úřadů. Situ-
ace je podle nich „typickou ukázkou klima-
tické nespravedlnosti, k níž dochází v Ame-
rice a po celém světě“.

Ještě silněji se již v únoru vyjádřilo hnutí 
Shalom Center (Jewish Reviwal) pod vede-
ním rabína Arthura Waskowa. Podle něj jde 
o důsledek „celosvětové duchovní krize 
a krize ve vztahu člověka a země“. Shalom 
Center rovněž vyzvalo k  tlaku na vládu ve 
Washingtonu. Výzvy však zatím vycházejí 
naprázdno.

Obří projekt má (kromě velkých peněz) 
ještě jeden politický aspekt: pro USA zna-
mená lepší využití vlastních zdrojů ropy, 
a tím snížení závislosti na arabských rop-
ných mocnostech.
◗ Ruth Jochanan Weiniger, foto: Shalom Center 

(www.theshalomcenter.org)
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Židovská podpora 
Standing Rock

Ústřední shromáždění amerických rabínů protestuje proti stavbě ropovodu Dakota Access
(známého též jako Bakken), který ohrožuje jednu z největších indiánských rezervací.

12

Ústřední shromáždění amerických rabínů 
podporuje Indiány kmene Siouxů ze Stan-
ding Rock a klimatickou spravedlnost.

Ústřední shromáždění amerických rabínů 
se staví proti projektu Dakota Access Pipe-
line, zejména té části její trasy, jež ohrožuje 
indiánskou komunitu v Siouxů ve Standing 
Rock a její posvátné pohřebiště. Reformní 
rabíni opakovaně volali po klimatické spra-
vedlnosti, naposledy v roce 2015, dlouho-
době podporují práva domorodých Ameri-

čanů a zvláště pak citlivost k jejich 
pohřebištím.

Podle původního ekologického posudku 
byl ropovod vyhodnocen jako ohrožení z vět-
šin y bílých obyvatel města Bismarck. Stavba 
stejně nebezpečného ropovodu půl míle od 
kmenového území se stejným ohrožením pro 
pitnou vodu je přímo typickou ukázkou kli-
matické nespravedlnosti, k níž dochází 
v Americe a po celém světě. Jestliže je ropo-
vod rizikem pro většinově bílé obyvatele 

Bismarcku, je rizikem i pro menšinové 
a chudé obyvatele rezervace Standing Rock.

Navíc hrozí, že ropovod povede přes 
území, jež kmen považuje za posvátná, 
včetně pohřebišť. V judaismu bereme vážně 
příkaz kibud ha -met, úcty k zemřelým. 
Známe bolest ze ztráty našich zděděných 
pohřebišť a nebudeme mlčet, když je tento 
zločin páchán na společenství Siouxů.

Reformní rabíni jsou stejně tak znepoko-
jeni reakcí na protest. Někteří z protestují-

Text prohlášení Ústředního shromáždění amerických rabínů
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Vyrazila jsem do Žatce, na shromáždění ohlášené jako vzpomín-
ková akce za Miroslava Demétera, člena romské komunity, 

který zahynul 18. 10. v pizzerii Panamera v Žatci za dosud nevyjas-
něných okolností. Vyrazila jsem do Žatce, protože ve státě, kde bez-
trestně umírají lidé s tmavou pletí, tam je radno si klást otázku, kdo 
bude další? A historie má na tuto otázku odpověď. Další na řadě jsme 
my, Židé, dál lidé z LBGT komunity a po nich levice a odboráři 
a nakonec každý, kdo se odváží zdvihnout hlavu. Tak daleko sice 
nejsme, ale není radno myslet si, že tam nemůžeme dojít.

Zdaleka nešlo o prvního Roma, který zemřel údajně bez cizího 
zavinění, leč po důkladném zbití, ať už ze strany policie, nebo samo-
zvaných ochránců pořádku, a tudíž bylo jasné, že žal nebude jedinou 
emocí rezonující shromážděním. Tou druhou bude hněv, oprávněný 
hněv lidí v postavení občanů druhé kategorie, kteří nemohou doufat 
ve spravedlivé vyšetření smrti jednoho z nich. Už na příjezdu jsem 
byla svědkem scén, které znám z nenávistných pochodů ze Šluknov-
ského výběžku. Policisté u zátarasů lustrovali cíleně ty posádky při-
jíždějících automobilů, které tvořili Romové, barva pleti řidičů 
a pasažérů byla pro policii bezpečným vodítkem. Po městě se potlou-
kaly skupinky neonacistů, dvacet či třicet z nich drželo plácek před 
pizzerií, další pak seděli uvnitř, věděli, že až dorazí průvod Romů, 
budou moct provokovat, urážet a popásat se na hněvu ponížených, to 
vše bezpečně za kordonem těžkooděnců, kteří už se šikovali opodál. 
Není bez zajímavosti, že monitorovací vůz policie natáčel romské 
shromáždění na náměstí Svobody a nikoliv tuhle sebranku. Na 
náměstí Svobody se tou dobou (v půl čtvrté odpo-
ledne) shromáždilo asi pět set Romů, místních 
i z celé České republiky, přijeli a zdravice za své 
komunity přednesli Romové z Brna, z Krumlova, 
z Teplic a Chomutova, také ze Šluknovského 
výběžku. Hojně bylo i policistů v civilu; svým 
úborem a zjevem by spíše zapadli mezi nácky, 
mezi Romy působili „nenápadně“ jako příslovečné 
tarantule na dortu. Hned zpočátku Romové vypís-
kali starostku Hamousovou, která shromážděné 
napomínala, aby se neodvažovali dělat výtržnosti, 
a zopakovala policejní verzi události, že „k úmrtí 
došlo bez cizího zavinění“. Projevy romských 
řečníků jako by plynuly v několika proudech. 
Hovořili místní Romové – prostí lidé zasažení hněvem i žalem, ti 
žádali dílem spravedlivé vyšetření smrti Miroslava Demétera, dílem 
mluvili o tom, že spravedlnosti se nedočkají, ne jiné než té, jakou si 
zjednají sami. Dále mluvili Romové, které bychom nazvali elitami, 
a ti byli, pokud mohu soudit, dvojího druhu. Autentičtí, kteří mluvili 
o potřebě komunitní soudržnosti a o potřebě znovu nabytí lidské 
důstojnosti a rovnoprávnosti ve vztahu k majoritě a speciálně pak 
o potřebě odstranění prasečáku z místa romského koncentráku 
v Letech; tak mluvil Jozef Miker. A pak mluvili tací, jejichž hlavní 
starostí bylo deeskalovat konflikt s majoritou, případně se připome-

nout se svou politicko -podnikatelskou agendou. Pánové Gorol, Tan-
coš a Čonka. V tomto ohledu nemám o Romy strach, vypadalo to, že 
spíš než šíbrům popřejí sluchu muži, který nosí po kapsách samo-
lepky Antifa a domů nezamířil bavorákem, ale vlakem, poté co mu 
na lístek půjčili kamarádi. Mezi přítomnými Romy zazněla myš-
lenka, že ani gadžové nejsou s to zjednat si spravedlnost, pokud se 
stanou obětmi policejní zvůle, ovšem hned bylo připomenuto, že 
gadžové čelí policejnímu násilí relativně zřídka, na rozdíl od „nás – 
Romů“, kteří mu čelíme denně. Mladý Rom, který se představil jako 
Jan, mluvil o svých zkušenostech s policií: „Dvanáctkrát, možná 
patnáctkrát týdně jedu přes Žatec autem a desetkrát mě kontroluje 
policie. Jistě to není rasismus, kdepak, jak by mohl být, vždyť moje 
auto je zelené a ne černé.“ Smích, který se přelil shromážděním po 
tomto bonmotu, byl hodně trpký. Dál se mluvilo o tom, že není 
možno důvěřovat místní policii pro množství rasistických přešlapů, 
které se nám dennodenně dějí, a že je nutné svěřit vyšetřování poli-
cejnímu útvaru z jiného kraje. Vyjadřovala se obecná skepse, že ani 
tak se nic nevyšetří, a vzpomínal se případ Ludovíta Kašpara zbitého 
policisty, který následně rovněž zemřel oficiálně bez cizího zavinění. 
Po modlitbě, kterou přednesl známý evangelický farář Mikuláš 
Vymětal, po zpěvu a projevech se shromáždění vydali k místu 
tragédie.

Tam už je za kordonem těžkooděnců čekali náckové. Členové 
obou shromáždění si vyměnili ostrá slova a salvu plastových lahví, 
vzduchem proletělo pár kusů zeleniny. Náckové křičeli obligátní 

„Čechy Čechům“ a „Cikáni do práce“. Policisté 
však udrželi oba tábory od sebe. Když se vřava 
částečně zklidnila, dovolili policisté těm Romům, 
kteří nesli svíčky a květiny, aby přistoupili až ke 
stěně pizzerie a položili je na improvizované pietní 
místo. Když jsem město v půl šesté opouštěla, bylo 
v ulicích stále cítit značné napětí a neklid.

Nechovám mnoho optimismu ohledně charak-
teru doby, která leží před námi. S vtipem sobě 
vlastním to popsal jeden můj známý následovně: 
izraelský pas mám na nočním stolku a pistoli 
v prvním šuplíku, možná bych to měl prohodit. 
Nepřekvapuje mě, že na demonstraci nedorazil 
nikdo z majority, když nepočítám starostku, repor-

téry a asi pět aktivistů, které znám od vidění a o kterých maistream 
běžně mluví jako o levicových extremistech. Mrzí mě, že na demon-
straci nedorazil nikdo z našich, promeškali jsme příležitost vyjádřit 
solidaritu s lidmi, kteří nám budou stát po boku, až se budou příště 
hledat viníci a oběti. I kdyby to nikdy nedospělo tak daleko, abychom 
si museli přerovnávat noční stolky, i tak je radno pamatovat na slova: 
„Stůj vždy s utlačovanými proti utlačitelům, není utlačovanějších 
a pronásledovanějších tvorů, než jsou hrdličky a holubice, a přece je 
jim dána čest být obětinou na oltáři Hospodinově.“

◗ Rosa Bauerová, 25. tišrej 5777 / 27. 10. 2016, foto: archív autorky

cích byli údajně umístěni do špinavých psích 
kotců bez lůžek či nábytku. Uvádějí, že byli 
zasypáni gumovými projektily a byl jim do 
tváře stříkán slzný plyn. Obviňují úřady, že 
vězňům píší na ruce čísla, což vyvolává 
bolestné obrazy z doby holocaustu. Jelikož 
většina protestujících setrvávala v modlit-
bách a v klidu, očekáváme, že v těch řídkých 
případech, kdy došlo k ohrožení bezpečnosti, 
bude se zatčenými zacházeno s úctou, jaká 
má být poskytnuta tomu, kdo je stvořen 
k obrazu Božímu.

Během minulého týdne si Židé na celém 
světě četli příběh stvoření, jak je vylíčen 
v Tóře. Připomíná nám, že jsme všichni jedi-
nou lidskou rodinou. Je nám přikázáno pře-
vzít zodpovědnost za uchování Božího stvo-
ření. Dakota Access Pipeline ohrožuje 
životní prostředí a porušuje lidská práva 
obyvatel siouxské rezervace Standing Rock.
Leviticus 19,16 nám přikazuje: „Nebudeš 
nečinně přihlížet k prolévání krve svého bliž-
ního.“ Tento ropovod ohrožuje obyvatele 
siouxské rezervace Standing Rock na zdraví. 

Znamená nepřijatelné ohrožení našeho 
životního prostředí. Ohrožuje životodárnou 
vodu řeky Missouri a hrozí znesvěcením 
posvátných pohřebišť. Nebudeme nečinně 
přihlížet. Podporujeme protestující a odmí-
táme Dakota Access Pipeline.

◗ v pondělí, 31. října 2016
rabínka Denise L. Eger, předsedkyně

rabín Steven A. Fox, výkonný předseda

Originál textu: https://ccarnet.org/about -us/ccar -supports-
-standing -rock -sioux -indians -and -climate -justice/

chešvan 5777

Romská vzpomínková akce v Žatci
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aktuálně
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Vzpomínky
Idy Kauferové

listopad 201614

Z Osvětimi jsme odjeli 24. srpna (pama-
tuji si to datum, protože jsem měla naroze-
niny). V Ravensbrücku nás pak znovu nalo-
žili do vagónů a po asi  čtyřech hodinách 
jízdy jsme dojeli na malé berlínské nádraží. 
Myslím, že jsem viděla, že se to tam jmeno-
valo Schönholz. Museli jsme jít docela 
dlouho pěšky, než jsme došly do oploceného 
pracovního tábora. V barácích byly pryčny, 
vždy po třech lidech. Bylo to tam lepší než 
v místě, odkud jsme odjely, a prvního dne 
nás navíc přivítal velmi milý starý voják, 
který nám také dal najíst. Bohužel to tak 
bylo zase jenom první den. Poté se objevil 
skutečný vojenský velitel s hodností Unter-
scharführer; jeho jediným úmyslem zjevně 
bylo co nejvíc nás mučit. Prvních pár dnů 
jsme neměly žádnou práci. Teprve v září 
jsme začaly pracovat v továrně na letadla, ve 

dvanáctihodinových denních a nočních smě-
nách. Továrna se jmenovala Argus a musela 
být tak dva kilometry od tábora. Se sestrami 
jsme nepracovaly ve stejné místnosti. Mé tři 
sestry, které byly vyšší než já, byly přiděleny 
na práci k větším strojům, zatímco já jsem 
soustružila šrouby. Na každý den jsme měly 
danou normu, kolik toho musíme udělat. 
Pracovat se začínalo v osm, ale budíček jsme 
měly ve čtyři. K snídani byla jakási tekutina 
s chutí sladu, neslazená břečka, kterou jsme 
byly schopné vypít jen tehdy, když jsme 
měly opravdu velkou žízeň. Ty, které měly 
denní směnu, dostaly oběd v továrně. Někdy 
to bylo zelí s malými vlákny masa. To nám 
chutnalo, i když bylo zelí občas shnilé. Vět-
šinou jsme ale měly suchý tuřín, který se 
nedal jíst. Občas jsme se dostaly k nějakému 
kousku brambory. K večeři jsme pak dostaly 
celý denní příděl chleba, což byla jedna šes-
tina bochníku. Ten jsme většinou snědly 

hned, pokud nás ovšem nečekala noční 
směna. V tom případě jsme si kousek 
chleba nechávaly na noc, protože v továrně 
jsme dostávaly pouze tu samou kávovou 
břečku jako ke snídani. Ještě dnes, když si 
na to vzpomenu, cítím, jak prázdný jsem 
měla žaludek a jak se moje prázdné vnitř-
nosti kroutily a bouřily.

Každý večer v devět byl poplach. 
Musely jsme se seřadit a běžet do bunkru. 
Asi za hodinu poplach zrušili a my jsme 
musely znovu nastoupit na appel. Když nás 
spočítali a všechno sedělo, vracely jsme se 
zpátky do továrny. Na našich cestách nás 
samozřejmě vždy doprovázeli příslušníci 
SS. Ráno, mezi čtvrtou a pátou hodinou, 
jsme se také musely všechny dostavit na 
appel, v řadách po pěti, a esesáci nás počí-
tali, někdy i desetkrát, v dešti, větru, sněhu, 
bez ohledu na podmínky jsme musely stát 
bez hnutí. Často jsme byly promrzlé na kost 
a zdálo se nám, že to nikdy neskončí. Po 
appelu pak ty, které měly denní směnu, 
odcházely s dozorci SS do továrny. Na kaž-
dých deset řad byl jeden esesák a byly tu 
i dozorkyně, příslušnice SS, které na nás 
dohlížely v továrně a v lágru. Tyto ženy 
měly krásné tváře, a přitom byly vtělené 
zlo. Jedné z nich jsme říkali Bestie. Vždy si 
vybrala některou ženu, popadla ji za vlasy 
a tahala ji tak dlouho, až měla ruce celé od 
krve. Pak si je otřela o nebohou oběť.

Jednou jsem ale této Bestii udělila lekci. 
Nejdřív musím říct, že v neděli jsme necho-
dily do práce. Ale abychom se jen tak nevá-
lely a nezlenivěly, vymysleli pro nás a naše 
zubožená těla cvičení – musely jsme si 
lehnout na břicho, i třeba do bláta, a pak 
zase vyskočit a pak zase znovu. Jednou nás 
seřadili a musely jsme běhat sem a tam po 
dvoře. Bestie si mě všimla a určitě se domní-
vala, že se svým dobře živeným tělem bude 
běhat líp než já. Chytla mě za rameno. 
Držela mě pevně, ale já jsem vždycky 
bývala v běhu dobrá, a tak jsem si řekla, že 
jí ukážu. Sebrala jsem veškerou sílu a běžela, 
co to šlo. Ona se mě pořád držela a těžce za 
mnou supěla. Ale já jsem ze sebe vymáčkla 
poslední síly a ona to nakonec musela vzdát 
a pustit mě. Rychle jsem pak opustila řadu 
a utíkala do baráku.

Někdy jsme zažívaly i humorné momenty, 
kdy jsme se mohly smát, pokud všechno 
dobře dopadlo. Každá se stále snažila 
v rámci našich omezených možností něco 
zorganizovat1 – tak jsme říkali krádežím, 

1 V táborovém slangu „získat“ nebo „ukrást“ něco.
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vzpomínky

chešvan 5777 15

Náš lágr prý kdysi býval skutečným pra-
covním táborem, takže tu bývala velká míst-
nost, která sloužívala jako jídelna. Teď z ní 
ale udělaly ubytovny. I já jsem tam zpočátku 
bydlela a byla tam strašlivá zima. Ten krátký 
čas, který jsme měli vyhrazený ke spánku, 
jsem se jen klepala a nemohla spát. Pak mě 
přestěhovali do menšího baráku, kde to bylo 
o trochu lepší.

Jednou když jsem ještě nocovala v jí-
delně, ohlásili pracovníci kuchyně, že při 
denní inventuře zjistili, že se tam někdo 
vloupal oknem a ukradl dva salámy a dva 
bochníky chleba. Nejdřív jsme si všechny 
myslely, že to ukradli sami, a tak když pře-
dák ohlásil, že pokud se zloděj sám nepřizná, 
bude celý tábor přísně potrestán, dostaly 
jsme velký strach. Bály jsme se, protože 
jsme věděli, že se neštítí ničeho. Nakonec se 
to na sebe rozhodla vzít jedna mladá dívka, 
což bylo obrovské hrdinství. Ta dívka byla 
velmi hezká a jmenovala se, myslím, Eva. 
Předákovi určitě došlo, že ona není skuteč-
nou pachatelkou, protože místo aby ji potres-
tal, dal jí bochník chleba a řekl, že to je za to, 
že se chtěla obětovat. To byl skutečně zázrak.

Později téhož dne jsem viděla dvě dívky, 
jak sedí na posteli a něco si šeptají. Když 
jsem se jich zeptala, o co jde, zmlkly a vypa-
daly zaraženě. Nikdy bych se bývala nedo-
zvěděla, jak to tehdy bylo, kdybych jednu 
z nich náhodou nepotkala po válce na 
nádraží v Érsekújvár2. I po té době ji rozru-
šilo, když mi vyprávěla, co se tehdy stalo: 
„Vzpomínáš si, jak jsi k nám tehdy v lágru 
přišla a ptala se, co si šeptáme? Víš, já 
a moje sestra jsme se tehdy vydaly večer ven 
podívat se, jestli by se někde dalo zorganizo-
vat něco k jídlu. Svítil měsíc, bylo docela 
dobře vidět a najednou jsme viděly, že okno 
do kuchyňského skladu je otevřené. Visely 
tam salámy a voněl chleba a my jsme měly 
strašný hlad. Poblíž hlídal voják. Doběhly 
jsme někam pro malou stoličku a čekaly, až 
voják popojde o kus dál. A pak jsme se 
rychle daly do práce. Sestra vylezla na sto-
ličku a vlezla oknem dovnitř, odkud mi pak 
podala dva salámy a dva chleby. Pak jsme 
s tím rychle utíkaly zpátky do baráku. Ale 
ulomily jsme si jen kousek chleba a zbytek 
jsme venku zahrabaly do země. A dobře jsme 
udělaly, protože druhý den kuchyň krádež 
ohlásila a vypuklo pátrání.“

Onen předák byl jinak skutečný zabiják, 
který nechal povraždit mnoho žen. Ty, které 
byly ošklivé nebo neupravené, nechával 
posílat ven z tábora, kde je pak strážní 
zastřelili „na útěku“.

Jednou když už jsme nepracovaly 
v továrně, ale kopaly příkopy, vybral si 
jednu ženu a poslal ji k železniční trati. 
Ubohá žena už věděla, co by ji čekalo, a brá-
nila se, a tak jí sebrali příděly jídla. Jedné 
dívce z naší skupiny, jmenovala se Piri, se 

2 Nové Zámky.

ženy zželelo a rozdělila se s ní o svůj oběd. 
Když si toho všimly dozorkyně SS, zbily ji 
tak, že pak měla chronické problémy s ledvi-
nami i po návratu domů (dnes žije v Neta-
nji). Kopání příkopů byla naše práce 
v posledních dnech před evakuací.

Poslední dny naší práce v továrně byly 
naplněné stálým strachem. Vrtačky a jiné 
nářadí se často lámaly a dozorci nám vyhro-
žovali tresty za sabotáž, protože i když jsme 
dostaly nové nářadí, zase se brzy zlomilo, 
pořád nevím proč. Buď nebylo dost oceli 
a materiál byl ošizený, anebo skutečně 
docházelo k sabotážím. Od prvního oka-
mžiku po našem příjezdu z Osvětimi mi bylo 
jasné, že to je nějaký odboj. Hned první den 
k nám přišel údržbář a potichu se nás ptal, 
jak vypadá situace v Osvětimi. Vyptával se 
mě třeba, jaké tam byly příděly chleba. 
Nevěděla jsem, co říct, bála jsem se, že by to 
mohl být provokatér.

Mezi našimi dozorci v továrně bylo ale 
i pár slušných lidí. Vzpomenu alespoň jed-
noho, kterému jsme mezi sebou říkali strý-
ček Richter. Občas nám podstrčil nějaké 
jídlo navíc. Nebylo toho moc, ale ta dobrá 
vůle a snaha nás těšila možná víc než 
samotné jídlo. Pokud si pamatuji správně, 
opustily jsme berlínský lágr v dubnu. Poslali 
nás do asi dvacet kilometrů vzdáleného Ora-
nienburgu3. Z lágru jsme odešly v noci 
a čekaly v lese. Bylo celkem teplo a já jsem 
si lehla na zem do listí a spala, až mě vzbudil 
nějaký rozruch. Zjistilo se, že jedna žena 
utekla. Vypadalo to, že jí pomohl někdo 
z německých dělníků. Naštěstí ji nechytili, 
nebyl čas se vracet a pátrat.

Z Oranienburgu jsme se pak vydaly na 
400 kilometrů dlouhý pochod. Ty, které byly 
příliš slabé, aby pokračovaly, zastřelili.

Konečně brzy ráno v pátek 5. května jsme 
si všimly něčeho podivného: esesáci zmizeli. 
Plakaly jsme a radovaly se, že jsme se toho 
dožily. Přišel k nám starosta z blízké ves-
nice, přinesl vařené brambory a pozval nás 
do vesnice. Vlekly jsme se po silnici dál 
a dál, a pak jsme uviděly, jak k nám míří 
dlouhá řada tanků. Nejprve jsme se lekly, že 
se vrátili Němci. Ale když se tanky přiblí-
žily, viděly jsme, že to není německý tank. 
Tank zastavil a seskočil z něj voják. Nic 
takového určitě předtím neviděl. Zeptal se 
nás: „Kdo jste? A co vám to udělali?“ 
Stručně jsme mu to vysvětlily, slovensky, 
protože to byli Rusové. Voják začal plakat, 
když to slyšel a viděl – protože my jsme už 
vůbec nevypadaly jako lidské bytosti.

Určitě jsem z mého příběhu mnohé vyne-
chala a opomenula, ale vše, co jsem tu 
napsala, je pravda.

◗ Ida Löwy, roz. Kauferová, dokončení příště
přeložila: Kateřina Weberová, ilustrace: Hanalisa Omer

3 Sachsenhausen -Oranienburg – jeden z prvních 
koncentračních táborů. Právě tady se na sovětských 
válečných zajatcích testovaly tzv. „náklaďáky smrti“, 
v nichž byli vězni za jízdy zplynováni.

které byly jedinou možností, jak přežít. 
Vzadu v bunkru byl sklad zeleniny a někomu 
se podařilo uvolnit prkno, takže se nám 
odtamtud občas podařilo vytáhnout nějaké 
zelí.

V našem baráku byly dvě ženy, sobě 
navzájem švagrové, z Bratislavy, které vždy 
držely spolu. Jedna z nich se jednou vydala 
s pohrabáčem na takovou průzkumnou 
výpravu a k její smůle ji potkala esesačka. 
Ptala se jí, kam jde, a žena odpověděla, že 
uklízet. Ale kam a co, zpovídala ji dozor-
kyně. Žena řekla, že v noci musela její 
kamarádka ven z bunkru, ulevit si. „Tak mi 
to ukaž,“ řekla dozorkyně. Žena vedla eses-
ačku s sebou a cestou si pro sebe mumlala: 
„Drahý Bože, dej, ať je tu alespoň malá 
hromádka!“ Nakonec skutečně na nějaký 
výkal narazily. I když to byl černý humor, 
smály jsme se skutečně od srdce.

➤
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Ve čtvrtek 3. listopadu 2016, byla loštic-
ká synagoga poctěna další vzácnou 

diplomatickou návštěvou. Tentokrát sem 
zavítal velvyslanec Spojených států americ-
kých JE Andrew Schapiro se svým týmem. 
Na žádost velvyslanectví se jednalo o pra-
covní návštěvu, která nebyla avizována pře-
dem veřejnosti, měla předem stanovený prů-
běh, jež nezahrnoval tiskovou konferenci ani 
přímé přenosy. ČTK a zástupci regionálního 
vysílaní však byli přítomni a informace byly 
zveřejněny dodatečně.

Pana velvyslance přivítala paní starostka 
města Loštice Šárka Havelková Seifertová, 
místostarosta Loštic pan Jan Konečný, 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jin-
dřich Fischer, bývalý dlouholetý starosta 
Loštic Ctirad Lolek a členové spolku 
Respekt a tolerance Luděk Štipl a Zdeňka 
Míčová. Setkání se mimo jiné zúčastnil i pan 
Jan Janků, nositel řádu TGM a objevitel tzv. 
mírovské Tory.

Pana velvyslance oslovily osudy židov-
ské komunity v Lošticích i historie místní 
synagogy. „Musíme se z minulosti poučit. 
Některé z příběhů, které jsem tu dnes slyšel, 

symbolizují tuto potřebu. Je úžasné, že tu 
existovaly různorodé komunity po staletí. Ti 
lidé zde žili v míru a respektu vůči sobě. 
Tento pocit bohužel už zmizel,“ komentoval 
poznané JE Andrew Schapiro.

Přítomní pak byli informováni o propo-
jení Loštic s některými občany z USA. Obra-
zová prezentace poukázala na poslední 
návštěvu velvyslance USA v Lošticích, která 
se konala v roce 1938 – v předvečer vypuk-
nutí světového konfliktu. Nechyběly ani 
informace o zakládajícím členu spolku 
Respekt a tolerance a dlouholetého příznivce 
dění v Lošticích Dr. Stantona Cantera z Kali-
fornie, který mimo jiné založil na Olo-
moucku tři knihovny zaměřené na židovskou 
historii (např. RT knihovna – Centrum Judai-
stických studií UP Olomouc a Knihovna Otty 
Wolfa v loštické synagoze). Pozornost byla 
věnována také opakovaným návštěvám 
Loštic rabína Eldera a členů kongregace 
Hakafa ze státu Illinois, kteří mají v použí-
vání již mnoho let jeden z bývalých loštic-

kých svitků Tory (členka této kongregace 
Morissa Lambert letos v létě v Lošticích sla-
vila se svojí rodinou bat micva). „Je úžasné, 
že vztahy mezi americkými skupinami, syna-
gogou a lidmi, kteří zde pracují, jsou velmi 

bohaté,“ dodal po prezentaci činnosti sdru-
žení pan velvyslanec. Projevil rovněž velký 
zájem o úsovské předky svého šéfa Johna 
Kerryho a seznámil přítomné s pohnutou 
historií své rodiny i se svými českými kořeny.

Mezi dárky, které si hosté a hostitelé 
vyměnili, patřily knihy a anglická verze fil-
mového dokumentu Deník Otty Wolfa.

„Sdružení jako Respekt a tolerance jsou 
důležitá pro naši společnost, protože jak 
v Evropě, tak u nás doma, v Americe, exis-
tují hlasy, které jsou agresivní, netolerantní, 
jsou velmi silné, jsou hlasité, a proto je důle-
žité tato sdružení a jejich aktivity podporo-
vat,“ dodal charismatický, skromný a mou-
drý velvyslanec USA Andrew Schapiro před 
svým odjezdem s příslibem návratu. 

◗ Text a foto: Sdružení Respekt a tolerance

4. ročník DNE OTEVŘENÉ JÁCHYMKY

středa 7. prosince 2016 od 14 do 20 h v budově bývalé židovské školy v Jáchymově ulici v Praze

Součástí letošního programu bude:

Prezentace služeb a aktivit sociálního oddělení Židovské obce v Praze: dozvíte se, co bude Poradna Jáchymka • nový 
KLUB JÁCHYMKA – setkávání po válce narozených • diskusní program věnovaný novému projektu Statistická analýza databáze 
vězňů tzv. terezínského ghetta • prezentace českého překladu knihy Dr. Alfonse Adama k tématu nucené práce • večerní pořad tema-
tizující holocaust z pohledu Židů a Romů • Po celé odpoledne pro vás budou mít otevřené dveře také naše dvě knihovny – knihovna 
Institutu Terezínské iniciativy a knihovna Židovské obce v Praze. Budete taky moci nahlédnout za dveře archivu 
židovské obce a Nadace Židovské obce v Praze. Jako každý rok si budete moci zakoupit knihy z produkce Institutu 
Terezínské iniciativy a budete moci nahlédnout pod pokličku naší práce. Představíme vám také náš vzdělávací program 
Jáchymka – Výchova k respektu a toleranci. • Při návštěvě Jáchymky se budete moci zastavit také v dobročinném bazaru, 
který pořádá KKL -JNF ČR ve spolupráci s WIZO Praha. Výtěžek bazaru půjde na výsadbu stromů v Českém lese v Izraeli. • 
Jako každý rok i letos bude připraven bohatý program pro všechny věkové kategorie. Během diskusních programů budou probíhat 
výtvarné dílny pro děti vedené zkušenou lektorkou!

Podrobný program a další informace budeme průběžně zveřejňovat na našem webu

www.terezinstudies.cz a na Facebooku (událost: https://www.facebook.com/

events/1714101375584343/)

listopad 2016

Vzácná návštěva v Lošticích

S historií místní židovské komunity a synagogy seznámil amerického velvyslance Luděk Štipl ze sdružení Respekt 
a tolerance.

Historická fotografie zachycuje návštěvu amerického 
velvyslance Clarra v Lošticích v roce 1938 – až do 
letošního listopadu se jednalo o poslední návštěvu 
velvyslance USA v Lošticích.
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Založili jsme nový oddíl a je o něj starost 
jako o dítě v plenkách. Vlastně to je takové 
naše miminko, má i lidské jméno, Tuvia, 
a občas křičí a dovádí a taky mě párkrát 
vzbudil ze spaní. Je na světě vítán, skauti mu 
nadělují do kolébky všechny možné rady 
a povzbuzení, židé úsměvy a vřelé přijetí. 
Rodil se tedy tak dlouho, že jsou někteří 
docela překvapení, že už je na světě (občas 
tomu pořádně nevěřím ani já). Ale už je tu 
a (téměř) se vší parádou.

Jak to začalo? Pověsti praví, že v šatně 
Lauderových škol. (Jako už tolik nápadů. 
Vím, o čem mluvím, studovala jsem tam. 
Neříkám, že všechny naše nápady byly 
dobré.) Přišla řeč na skaut a jak by tam 
někteří rodiče chtěli dát své děti. Překážku 
ale představovaly praktické problémy – co 
bude dítě z kašrut dodržující rodiny jíst na 
výpravě? Jak bude vlastně jezdit na výpravy, 
když jsou přes šábes? 

Jsem budoucí aplikovaný matematik. 
Proto si to představuju jako zadání úlohy 
s počátečními parametry:

Skauting? Ano, prosím! 
Židovství? To taky.
Poměrně zřejmým řešením je udělat si to 

po svém. Je to ovšem řešení značně netrivi-
ální. Potřebuje totiž dodefinovat hodně dal-
ších proměnných:

Kdo to bude vést? Kde to budeme dělat?
Jak zajistíme, aby to nebylo jen skauto-

vání po židovsku, ale opravdový skaut, kde 
se akorát na výpravy nejezdí tak, aby to 
narušovalo šábes, a jí se košer?

A bylo by lhaní si do kapsy tvrdit, že už 
je řešení hotovo. Zjistila jsem v průběhu 

posledních několika měsíců, že zodpověze-
ním jedné otázky jich dalších pět vypluje. Je 
to nekonečný proces. Jak jsem ale už přede-
slala v úvodu, má už aspoň začátek. Jedeme. 
Je to výzva, ale baví nás to. Hrajeme na 
schůzkách hry, stavíme věže ze špaget, 
učíme se o mapových značkách. Brzo to 
všechno zužitkujeme v terénu. Ani na oddí-
lových radách nezahálíme a kromě vymýš-
lení programu si vychutnáváme dorty 
a zkoušíme se z hebrejských slovíček. 

Patříme také pod větší skautskou jed-
notku, středisko. I s těmi budeme podnikat 
různé akce a na konci roku pojedeme na 
tábor. Docela jsem všechny pobavila na stře-
diskové radě tím, že si s úplným klidem 
říkáme židoskaut. Podruhé jsem je všechny 
trochu šokovala, když jsem vysvětlovala, 
proč zrovna Tuvia. Tuvia Bielski byl židov-
ský partyzán z východního Polska (dnes 

Bělorusko), který nejenže uprchl do lesů 
a zachránil si s bratry život, ale dokázali 
toho všichni mnohem víc. Aktivně v lese 
vybudovali komunitu uprchlíků z ghett, 
která ke konci války prý čítala okolo 1200 
lidí. Hotové krizové město v lesích. Skauti 
poznamenali, že takhle bojovné to úplně 
nečekali. Pokrčila jsem rameny s tím, že 
o jméně se dávalo hlasovat a my jsme cítili 
závazek na oddílové radě vítěze alespoň 
zahrnout do úvahy. Navíc jsem den před ní 
viděla film Odpor, kde Tuviu hraje „Bond“ 
Daniel Craig, a to byla asi poslední kapka, 
která mě přesvědčila. Někde v oficiálních 
materiálech Junáka je věta o tom, že skaut je 
příležitost. Pro mě obrovská. Nikdy jsem 
neskautovala a teď poznávám, že to je s vel-
kou pravděpodobností to, co mi v životě 
chybělo. Jsem nadšená, že můžeme ke skau-
tingu přivést děti, které by plnou součástí 
normálního oddílu tak úplně být nemohly. 
Našeho budou. Není nás zatím moc, tři 
vedoucí a několik dětí, ale věříme, že je to 
jen otázka času. Máme otevřené dveře.

Ať už o Tuviovi slyšíte poprvé anebo jste 
už měli tu odvahu a vyslechli jste si mé 
několikahodinové monology (promiň ma -
mi), pokud taky hledáte skautský oddíl pro 
své dítě a židovský oddíl vaše představy 
naplňuje, ozvěte se nám. Pokud jste na 
vlčata a světlušky už věkem moc staří, ale 
máte chuť se zapojit, napište nám. Pokud se 
chcete na něco zeptat, připomínkovat anebo 
nám jen poslat pozdrav, adresu máte o pár 
řádků níž. Těšíme se.

◗ za Tuviu Hanele Šiková
e -mail: tuvia.skaut@gmail.com

KKL-JNF ve spolupráci s WIZO Praha 
pořádají ve dnech

21. 11. 2016 až 14. 1. 2017

tradiční 

charitativní bazar 
ve prospěch Českého lesa v Izraeli, 

a to letos zpátky v ulici Jáchymova 3, 
v přízemí. Otevřeno bude pondě lí 
až čtvrtek od 10 do 17 hodin.

Sochnut Praha nabízí 

dobrovolnický pobyt 
v rámci programu SAR EL 
pro velkou česko-slovenskou skupinu, 

a to ve dnech
5. 3. – 23. 3. 2017.

Veškeré informace na e-mailu: 
zosa@email.cz. 

V angličtině naleznete 
info na  www.sar-el.org.

Židovský skaut – židoskaut!

Sedím v příjemné kavárně v Budapešti nad talířem chumusu s plány navštívit židovský filmový festival. Myšlenkami jsem 
ale o 500 kilometrů na severozápad, v Praze, v naší útulné, dřevem obložené klubovně. Nemůžu být na schůzce oddílu 
a kluci to musí zvládnout beze mě. Bojím se a zároveň jim věřím, ale hlavně: docela bych tam chtěla být s nimi. 

chešvan 5777

z obcí

17

Židovská obec Děčín srdečně zve:
sobota 26. listopadu 2016 – šacharit od 10.30 h 

pondělí 26. prosince 2016 – Chanuka
Chcete-li se některé z akcí zúčastnit, pak vás prosíme o nahlášení účasti na e-mail: 

zidovska.obec.decin@volny.cz
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

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

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

čtvrtek 12 .1. v 19 h:
Ensamble Fiorello: GALANICA Y LA 
FLOR/Dívka a květina. Koncert barokního 
souboru Ensamble Fiorello. Program: Sala-
mone Rossi Hebreo – Sinfonia grave a 5; 
Cipriano de Rore/Giovanni Battista Bovi-
celli – Ancor che col partire; Salamone 
Rossi Hebreo – Sonata in dialogo, Detta in 
Vienna; Sefardská píseň – Durme, durme; 
Marco Uccellini – Aria Quinta: Sopra la 
Bergamasca; Sefardská píseň – Esta munta-
nya d’enfrente; Biagio Marini – Sonata 
sopra la Monica; Salamone Rossi Hebreo – 
Sonata prima detta la Moderna; Sefardská 
píseň – Avrix mi, galanica; Tarquinio 
Merula – Ciaccona; Jiří Laburda – Barocco 
suite. Účinkuje Ensamble Fiorello. Vstu-
penky na koncert je možno zakoupit v před-
prodeji v Maiselově synagoze, v Informač-
ním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 
15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových 
stránkách ŽMP. Vstupné 230 Kč/150 Kč.

neděle 4. 12. v 18 h:
Dům vrácené ozvěny – hudebně vzpomín-
kový večer na Arnošta Lustiga. Letos 
v prosinci by uběhlo devadesát let od naro-
zení spisovatele Arnošta Lustiga, jehož 
osobnosti a dílu je v průběhu tohoto měsíce 
věnováno více než tucet akcí na území 
Prahy. Večerem s přáteli a rodinou Arnošta 
Lustiga, mezi nimi i Karlem Vágnerem 
a Evou Lustigovou, provází Pavel Theiner. 
Vybrané pasáže z novely Dům vrácené 
ozvěny, prodchnuté autobiografickými prv-
ky, přečtou Tereza Pokorná a Tomáš Töp-
fer. Hudební doprovod: Kapela Petry 
Ernyei. Vstup volný.

středa 14. 12. v 18 h:
Humor a komika Poláčkovy prózy. 
V rámci cyklu Dvě setkání s Karlem Poláč-
kem promluví Erik Gilk (1973), literární 
historik z olomoucké univerzity, který se 
dlouhodobě věnuje Poláčkově literární 
tvorbě. Přednáška se soustředí na specifické 
podoby Poláčkova humoru a komiky, a to 
nejen v jeho humoristických a satirických 
románech. Důraz bude kladen i na autorovy 
fejetony, kratší prozaické útvary a jeho 
vlastní úvahy o humoru v české společnosti 

a umění. Nejvíce pozornosti bude ovšem 
upřeno na románový cyklus o okresním 
městě, který lze považovat za umělecký 
vrchol Poláčkova díla. Projekce: Karla 
Poláčka předsíň věčnosti, režie Dagmar 
Průcková (2010, 25 min) 

čtvrtek 15. 12. v 18 h:
Z Berlína do Prahy s mnoha oklikami. Třetí 
řada pamětnického cyklu Naše 20. století při-
náší další ze židovských příběhů z druhé 
poloviny 20. století. Hostem bude Frank 
Reiss (*1935), který za druhé světové války 
zažil pronásledování na Slovensku a v Tere-
zíně. Po osvobození žil v Piešťanech, studoval 
v Bratislavě a působil jako právník v Praze. 
Na jaře 1968 emigroval do Spojených států, 
později mimo jiné pracoval v západní Evropě 
pro americké podpůrné organizace. Zejména 
o peripetiích života v komunistickém Česko-
slovensku bude s F. Reissem rozmlouvat 
publicista Petr Brod. Vstup volný.

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

úterý 6. 12. v 18 h:
Pochod po stopách hrdinů. Výstava foto-
grafií Jindřicha Buxbauma, která vznikla 
v rámci projektu Vrba -Wetzler Memorial za 
finanční pomoci Židovského muzea. Pochod 
se koná každoročně na památku života a díla 
Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera, kteří 
v dubnu 1944 uprchli z vyhlazovacího tábora 
Auschwitz -Birkenau, aby se svou zprávou 
pokusili zachránit desítky tisíc životů.

středa 7. 12. v 18 h:
Katedokracie. Poslední přednáška podzim-
ního cyklu historičky Lenky Blechové 
z Historického ústavu AV ČR se zaměří na 
jedno z nejzajímavějších specifik tradiční 
židovské společnosti – tzv. „katedokracii“. 
Výraz je odvozen od slova katedra a zna-
mená vládu učenců, typickou pro tradiční 
židovskou společnost napříč staletími. 
Národ, který neměl vlastní stát, si vytvářel 
politické struktury zcela odlišného typu. 
Morální autorita učenců nahrazovala stan-
dardní mocenské nástroje, jako vojsko 
a státní aparát. Přednáška se zaměří na 
otázky, jakým způsobem katedokracie fun-
govala v židovské společnosti obecně a jaké 
její projevy lze pozorovat i v dějinách čes-
kých a moravských Židů. Vstup volný.

neděle 11. 12. ve 14 h: 
Program pro děti a jejich rodiče: Lvíček 
Arje slaví Chanuku. Proč má chanukový 
svícen osm ramen? A proč se o Chanuce jedí 
koblížky a bramboráky? Kdo byli Maka-
bejci? Odpovědi na tyto a mnohé další 
otázky se dozvíte na naší nedělní dílně. 
Prohlídka: Španělská synagoga. Jednotné 
vstupné 50 Kč.

úterý 13. 12. v 18 h:
„Pojď, milý můj…“ Ilustrace k Písni 
písní. Biblickou knihu Píseň písní představí 
při příležitosti právě probíhající výstavy 
v Galerii Roberta Guttmanna její kurátor 
Michal Bušek. Ve své přednášce se zaměří 
především na nejznámější výtvarná zpraco-
vání Písně písní a její nejvýznamnější česká 
a zahraniční bibliofilská vydání. Vedle 
vystavených exponátů představí také díla 
a tisky, které se na výstavu nedostaly. Vstup 
volný.

pondělí 19. 12. v 18 h:
Kniha Jana Jelínka Jizvy na duši. Prezen-
tace nové knihy publicisty Jana Jelínka, 
jehož minulá kniha A kde byl Bůh… vyšla již 
ve dvou vydáních v nakladatelství Barrister 
and Principal Brno. Tentokrát se autor vrátil 
do svého dětství, kdy byl společně s matkou 
a bratrem ukrýván v druhém nejmenším 
městečku v Čechách, v Hořepníku. Otec 
zemřel záhy na následky vyčerpání v Liberci. 
Autor se posléze dostal do Nymburka, kde 
potkal své celoživotní kamarády, kteří ho 
zachránili před samotou… Knihu představí 
autorův host Vladimír Železný. Vstup 
volný.

čtvrtek 29. 12. v 18 h:
Židovské motivy v českém hraném filmu. 
Poslední díl z filmového cyklu Alice Aro-
nové se soustředí na svobodnou porevoluční 
tvorbu od devadesátých let 20. století až do 
současnosti. Mezi její představitele patří 
režiséři Karel Kachyňa, Jiří Weiss, Zeno 
Dostál, Matej Mináč, Milan Cieslar, Jan 
Hřebejk, Marek Najbrt nebo Tomáš Mašín. 
Vedle filmového zobrazení života v pohra-
ničí se přednáška Alice Aronové zaměří na 
jejich filmy se židovskou tematikou nato-
čené v nových tržních podmínkách spoje-
ných s leckdy nelehkým bojem s produ-
centy. Projekce: Habermannův mlýn (104 
min, 2010), režie Juraj Herz. Vstup volný.

Výstava v prostorách OVK:
Pochod po stopách hrdinů. Fotografie Jin-
dřicha Buxbauma. Od 7. 12. 2016 do 
19. 1. 2017. Po–čt 12–16 h, pá 10–12 h, 
během večerních programů a po domluvě.

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

čtvrtek 1. 12. v 17 h:
Vernisáž výstavy fotografií Josefa Brauna. 
V 90. letech 20. století byly ve sbírkách 
Etnografického ústavu MZM, v nezpracova-
ném fondu fotografií, identifikovány des-
kové negativy Josefa Brauna, jejichž pozi-
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Židovská obec v Praze si vás dovoluje pozvat na

Svátky světel 
v Jeruzalémské synagoze

úterý 27. prosince od 16 h
Požehnání pronese a čtvrtou svíci zapálí vrchní pražský rabín 

David Peter, chanukové písně zazpívají děti z dětského divadla 
Feigele pod vedením Vidy Neuwirthové, na varhany zahraje 

Václav Peter, odpolednem Vás provede Milan Hein.

Hosté odpoledne: Zuzana Stivínová a Jiří Štrébl
Synagoga není vytápěna. Z bezpečnostních důvodů nebude umožněn vstup se zavazadly. 

Akce se koná za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

Jeruzalémská ulice 7, Praha 1 – Nové Město

Památník Terezín vás zve na: 
dokumentární výstavu

NEZAPOMEŇ SVÉ 
JMÉNO – 

OSVĚTIMSKÉ DĚTI
výstava Mezinárodního 

osvětimského výboru ve spolupráci 
s Památníkem německého odboje; 

autor výstavy Alwin Meyer

Výstava bude od 15. listopadu 
přístupná v předsálí kina Muzea 
ghetta denně od 9 do 17:30 h 

a bude ukončena 31. března 2017. 

Výstava je součástí cyklu, kterým 
si památník terezín připomíná 
75. výročí vzniku terezínského 

ghetta a zahájení deportací židů 
z českých zemí.

www.pamatnik -terezin.cz

➤ tivní zpracování prokázalo, že se jedná 
o mimořádný umělecký dokument. Josef 
Braun se narodil v rodině židovského 
obchodníka Salomona Brauna, studoval na 
německém gymnáziu v Uherském Hradišti 
a na vyšší škole v rakouském Modlingu, byl 
spoluautorem několika pivovarnických pa-
tentů, mecenášem a sběratelem lidového 
umění, žil v Jarošově a ve Vídni. Výstava 
představuje výběr fotografií zachycujících 
všední i sváteční život v několika obcích na 
jihovýchodní Moravě. Pozitivy z originál-
ních skleněných negativů zpracoval Miro-
slav Myška. Výstava již byla uvedena 
v Praze, Kittsee, Martině a Povážské Bys-
trici, Utrechtu, Lvově a Gdaňsku. Vstup 
volný. 

úterý 6. 12. v 18 h:
Josef Braun – podnikatel a fotograf. 
J. Braun (1855–1929) byl především spolu-
majitelem prosperujícího rodinného pivo-
varu v Jarošově u Uherského Hradiště 
a významným členem uherskohradišťské 
židovské obce. Fotografii se věnoval pouze 
několik let na začátku 20. století. Přednáška 
Heleny Beránkové, kurátorky fotografické 
sbírky Etnografického ústavu MZM, pro-
vede zájemce soukromým životem J. Brauna 
a jeho rodiny, jejíž osud je signifikantní pro 
osud středoevropských Židů, a seznámí 
s širšími společenskými a historickými sou-
vislostmi, které vedly ke vzniku ojedinělého 
fotografického dokumentu. Přednášku do-
plní projekce fotografií Josefa Brauna i jeho 
současníků (amatérů i profesionálů), kteří 
fotografovali stejné téma – život venkov-
ských komunit na jihovýchodní Moravě. 
Vstupné 30 Kč.

neděle 11. 12. v 16 h:
Chanukové setkání s rabínem Sidonem ve 
vile Löw -Beer. Další program připravený 
ve spolupráci s vedením brněnské vily Löw-
-Beer, který tentokrát představí vrchního 
zemského rabína Karola Efraima Sidona 
jako poutavého vypravěče. Tématem jeho 
povídání bude židovský svátek Chanuka. 
Pozvání přijal i houslista Alexander Sho-

nert, který doplní setkání svou hrou. Akce se 
koná ve Vile Löw -Beer v ulici Drobného 22. 

pondělí 12. 12 v 18 h:
Židé, křesťané, muslimové: Co se děje 
v dnešním světě? Současná světová situace 
vypadá hrozivě. Média všechny zahrnují 
zprávami o islámském terorismu a hrozbě 
„střetu civilizací“. Jaké jsou kořeny a sou-
vislosti současné napjaté situace? Můžeme ji 
nějak ovlivnit, a pokud ano, jak? Přednáší 
kulturoložka a hebraistka Terezie Dubi-
nová. Přednáška se koná ve spolupráci 
s KVC RF při Židovské obci Brno. Vstupné 
30 Kč.

čtvrtek 15. 12. v 18 h:
Královédvorská rodina Sochorů a její 
spolupráce s významnými umělci. Textilní 
továrna Sochor byla založena v roce 1904 
a v meziválečném období patřila mezi nej-
významnější podniky v Československu. 
S růstem továrny rostl i společenský status 
rodiny Sochorovy a potřeba reprezentace. 
Na přestavbě jejich vily a zařízení interiérů 
se podíleli slavní čeští umělci. V další před-
nášce z cyklu Židovská meziválečná archi-
tektura, kterou uvede Zuzana Ragulová 
z Filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity, zazní, kteří umělci to byli a jaké další 
realizace pro rodinu Sochorovu ve Dvoře 
Králové nad Labem vznikly. Vstupné 30 Kč.

neděle 18. 12. v 10.30 h:
Zázrak světla. Svátek Chanuka připomíná 
legendární zázrak při opětovném vysvěcení 
druhého Chrámu po vítězném povstání 
Makabejských. Na tvořivé dílně pro děti 
s rodiči se účastníci podrobněji seznámí 
s chanukovým příběhem a zkusí si vyrobit 
vlastní sváteční svícen. Dílna se uskuteční 
v prostorách sálu Turistického a informač-
ního centra ŽOB na brněnském židovském 
hřbitově. Vstupné 30 Kč.

Výstava v sále OVK Brno:
Fotografie Josefa Brauna. Výstavy jsou 
přístupné ve dnech programových akcí a po 
předchozí telefonické domluvě. Vstup volný. 
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Vážená redakce, milá Ruth, v posled-
ním čísle byl otištěn článek Diskuse 
o budoucnosti ŽOP, jehož součástí je 
jediná jmenovitá citace výroku: Pan 
rabín Mayer ovšem vyjádřil obavu, která 
může členy Bejt Simcha zvláště zajímat: 
„Ale abychom nedopadli jako děčínská 
obec – mám rád pana Speváka – to je 
spíš spolek přátel židovské kultury.“

Jelikož se jedná o citaci, ve které 
jsem jmenován, považuji za důležité, 
abych se vyjádřil. Tento výrok byl již 
publikován na FB, a proto jsem se 
s panem rabínem Mayerem dříve spojil 
a následně sešel. Myslím, že jsme si 
v několikahodinové, zajímavé debatě 
ujasnili mnoho věcí, ale také tento 
nešťastný výrok. Pan rabín nemyslel 
vůbec komunitu Bejt Simcha, nýbrž jen 
děčínskou obec. Já sice jsem členem 
děčínské obce, ale pan rabín v této obci 
nejméně čtvrtstoletí nebyl, tedy vůbec 

neví, za jakých podmínek dnes obec 
žije a jak naplňuje představy svých 
členů. 

Tedy pan rabín, podle svého vyjád-
ření, zcela respektuje reformní komu-
nitu Bejt Simcha a svými rabínskými 
texty i nadále bude podporovat její 
časopis Maskil. Pan rabín se nechtěl 
dotknout členů děčínské obce a pova-
žuje uvedený výrok za nešťastný. 

Myslím, že ačkoliv je reportáž zají-
mavá, neautorizovaným uvedením tohoto 
výroku byl pan rabín vlastně nechtěně 
vtažen do předvolebních diskuzí způso-
bem, který poškozuje naše dobré vztahy. 
Doporučuji tedy redakci, aby si napříště 
při citacích zajistila autorizaci. Vzrušené 
diskuze jsou plné výroků, které nutně 
nemusí vyjadřovat názor diskutujícího, 
ale mohou být jen projevem aktuálního 
hnutí mysli, kdy se spojí nesourodé věci 
v nepochopitelné souvětí.

Maskil vždy podporoval otevřenou 
diskuzi a snažil se přispět k formování 
nosných myšlenek, které posouvají 
židovské komunity dopředu. Pokud se 
vyhne redakce takovýmto situacím, bu  -
de Maskil ještě skvělejší.

 ◗ Michal Spevák 

V reportáži bylo rovněž uvedeno, že 
paní Irena Kalhousová byla organizátor-
kou debaty konané 28. září v podniku 
„Svět Hub“. Paní Kalhousová, která akci 
moderovala, se vůči této informaci ohra-
dila jako nepravdivé a cítí se jejím uve-
dením poškozená. Paní Kalhousové se 
tímto omlouváme.

Omlouváme se rovněž za neautorizo-
vané uveřejnění fotografie paní Kalhou-
sové. Použili jsme fotografii z našeho 
archívu, jejíž opakované použití k textu 
v minulém čísle nebylo autorizováno. 

◗ red 

Reakce na článek „Diskuse o budoucnosti ŽOP“
Otiskujeme na žádost Michala Speváka, předsedy Bejt Simcha, jeho reakci na text Ruth J. Weiniger, 
který vyšel v minulém čísle: 

Zprávy z Bejt Simcha

Dětský sukotový víkend
O víkendu 21. – 23. října se uskuteč-

nil již tradiční sukotový víkend pro 
rodiny s dětmi. Akce se konala v penzi-
onu U Růženky, který se nachází neda-
leko Děčína v krásné přírodě Českého 
Švýcarska. Program začal v pátek večer 
společným přivítáním šabatu a krátkou 
bohoslužbou uzpůsobenou především 
pro malé účastníky. V sobotu jsme vyra-
zili na výlet na nekrásnější přírodní útvar 
Českého Švýcarska – Pravčickou bránu, 
která je největší skalní bránou na našem 
kontinentu. Po statečném výstupu všech 
zúčastněných jsme výlet zakončili slad-
kou odměnou v podobě čokoládových 

medailí pro všechny malé výletníky. 
Podvečer jsme pak věnovali přípravě 
havdalových kořenek, které si děti sami 
vyrobily a následně je hned použily při 
zakončení šabatu. V neděli jsme vyrazili 
na procházku do nedalekého lesa, kde si 
děti s pomocí dospělých postavily a vy -
zdobily impozantní suku z větví a listí. 
Kantor Ivan Kohout je seznámil s význa-
mem svátku Sukot a po malém občerst-
vení přímo v suce jsme se přesunuli do 
děčínské synagogy, kde jsme se připojili 
k místní sukotové oslavě děčínské obce, 
které tímto děkujeme za milé přijetí. 
Dále děkujeme všem účastníkům rodin-
ného víkendu i všem, kteří se podíleli na 
přípravě, a těšíme se na viděnou na 
některé z příštích akcí. 

Bar micva v Pinkasově 
synagoze

V sobotu 29. října měli členové a přá-
telé Bejt Simcha možnost připojit se 
k oslavě Bar micva, která se konala 
v Pinkasově synagoze. Bohoslužbu zde 
vedl rabín Tovia Ben Chorin, významný 
představitel liberálního směru judaismu, 
který dlouho spolupracoval s obcí v Ber-
líně a přednášel také na Abraham Geiger 

Kolleg. Rabín Ben Chorin studoval na 
jeruzalémské univerzitě a na Hebrew 
Union College v USA. Jako rabín pak 
působil v USA, jižní Africe, Anglii, Izra-
eli a Švýcarsku. V posledních letech se 
podílel na projektu mezináboženského 
dialogu „House of One“, který usiluje 
především o setkávání, vzájemný respekt 
a komunikaci představitelů světových 
náboženství. Tovia ben Chorin patří 
k těm nejklasičtějším rabínům reform-
ního judaismu a je velice charizmatickou 
osobností. Šacharit v Pinkasově syna-
goze vedený tímto významným rabínem 
byl proto opravdovým zážitkem. Celá 
oslava pak byla zakončen společným 
kidušem a pohoštěním v prostorách Bejt 
Simcha.

Změna složení 
představenstva

Představenstvo vyhovělo žádosti 
Ireny Douskové na uvolnění z předsta-
venstva pro velkou pracovní zaneprázd-
něnost a kooptovalo Jana Kindermanna, 
který byl uvolněn z funkce člena revizní 
komise, ta bude doplněna v nejbližší 
možné době.

◗ red

➤

Koncert: Ensemble Moscheles 
a Izraelský hudební institut
27. listopadu v 16 h, aula JAMU, Brno: 
Orchestrální koncert, Komorní koncert A. Schonberga
28. listopadu v 18.30 h, sál ZUŠ V. Kaprálové, 
Palackého 70, Brno
Koncertní díla soudobých izraelských skladatelů ve spolupráci 
s českým Ensemble Mosheles a dirigentem Barakem Talem 
přijedou do Brna osobně představit Yuval Avni, Ayal Adler 
a Uri Brenner. Koncerty se uskuteční v rámci cyklu z tvorby 
židovských autorů v Diaspoře a  moderním Izraeli.

Koncert: Gadi Stern
30. listopadu v 19.30 h, Nuselská 
radnice, Táborská 30, Praha 4
Mladý izraelský pianista je vedle svého 
působení v triu Shalosh i zdatným sólistou. 
Čeští posluchači se o tom budou moci pře-
svědčit na Mezinárodním festivalu jazzo-

vého piana v Praze. V České republice v rámci jiných projektů 
již Gadi Štern vystupoval. Navíc po Čechách cestoval po 
skončení středoškolských studií. Dokonce v tomto období slo-
žil i jednu skladbu s názvem „Mariánská“.

Izraelská kultura v ČR
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