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■ Krátce
Tehdy převládal pocit, že všechny 
Židovky jsou privilegované a ženské 
hnutí se samozřejmě zaměřovalo na 
pomoc těm znevýhodněným. A záro‑
veň, jestliže judaismus je patriarchální 
náboženství, tak proč se jím vůbec 
zabývat? Zdálo se, že pokud chce být 
Židovka feministkou, musí judaismus 
prostě nechat být. Trochu se to podo‑
balo tomu, s čím se dnes setkávají femi‑
nistky z muslimského prostředí. Ty jsou 
podobně znevýhodněny ze dvou stran 
a říkají: Jsem nezávislá žena a zároveň 
chci ve svém náboženství setrvat a vní‑
mat jeho skutečný význam. 

Susan Weidman Schneider

Pochopila jsem, že nemá smysl s Vánoci 
soutěžit. Vánoce jsou velký a významný 
církevní a občanský svátek, Chanuka 
patří spíše mezi svátky méně významné. 
Svátek světel si jistě zaslouží oslavy 
se vší parádou, nicméně je dobré to 
nepřehánět, nezavalovat děti dary, 
nevyrábět opulentní výzdobu, péct 
„chanukové cukroví“ a dělat, že „my 
máme taky veliké svátky“. Pokud jdete 
někomu na svatbu, také se neoblékáte 
do bílých šatů z vlečkou. Každý máme 
své, je dobré zůstat při zemi a užít si 
Chanuku normálně, využít toho, že je to 
menší svátek a více než na jídlo a dary 
se soustředit na společný čas s dětmi.

Tereza Gafna Váňová

Cítíme a uznáváme existenci Nejvyšší 
síly vládnoucí světu a této síle říkáme 
Bůh. Bůh vložil své zákony do srdce 
každého člověka v podobě svědomí. 
Vždy poslouchej hlas svého svědomí, 
neboť je to nikdy neutichající hlas 
Boží. Základ všech zákonů, daných nám 
Bohem je možno vyjádřit následujícím 
pravidlem: Miluj svého bližního a čiň 
druhým to, co chceš, aby činili oni tobě 
a nikdy veřejně ani vskrytu nečiň nic, 
o čem Ti tvůj vnitřní hlas říká, že by 
to nebylo Bohu milé. Všechny ostatní 
příkazy, které můžeš slyšet od svých 
učitelů a vůdců, a které se neslučují 
s těmito třemi body náboženství, jsou 
jen lidskými komentáři, jež mohou být 
jak pravdivé, tak mylné.

L. L. Zamenhof

Haličští židé a sedláci na rytině  
z roku 1886. (Dessins de Delort podle 

fotografie M. Kriegera) ➤ čtěte na straně 8

Jak český 
cestovatel Zap 
viděl haličské Židy
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Vraťme se do poslední třetiny 4. století 
před novým letopočtem, přesněji do 

roku 332. Tehdy Alexandr Makedonský 
dobyl Egypt, Sýrii a bez boje se mu vzdal 
i Jeruzalém, který byl do té doby hlavním 
městem perské provincie Judska – Jahudu. 
Tradice uvádí, že velekněz jeruzalémského 
Chrámu Šim‘on Spravedlivý se setkal 
s Alexandrem Makedonským na jeho tažení 
zemí Izraele (traktát Joma 69a), a též mu 
připisuje zásluhu, že při dobytí Judska nedo-
šlo ze strany dobyvatel ke krveprolití. Naše 
tradice hovoří též o tom, že si Alexandr 
Makedonský vážil židovských učenců, 
navštívil Jeruzalém a tamnější Chrám, kde 
obětoval Hospodinu.

Po Alexandrově smrti roku 323 př. o. l. 
začalo obrovské říši vládnout šest jeho 
nástupců – diadochů, z nichž Ptolemaios I. 
Sótér vládl Egyptu a Judsku, zatímco Sýrii 
ovládl Seleukos I. Nikátor. Oba tito bývalí 
Alexandrovi generálové se stali zakladateli 
nových helenistických dynastií Ptolemai-
ovců a Seleukovců. Celých dvacet let po 
Alexandrově smrti bylo vyplněno boji dia-
dochů o moc a vliv. Při těchto bojích moc-
ných strádalo prosté obyvatelstvo, judské 
Židy nevyjímaje. Po Alexandrově smrti 
zůstala v rukou diadochů všechna jím 
v minulosti dobytá území, celá oblast Řecka, 
Egypt, východní Středomoří s Malou Asií, 
Sýrie, Babylónie, Persie, Baktrie až do Indie. 
Ve všech těchto zemích se začala rozvíjet 
helenistická (Heléni, tj. Řekové) kultura. 
Byla to kultura, kterou přinesli do dobytých 
zemí Řekové, která se však velmi rychle 
začala mísit s mnoha prvky místních vyspě-
lých kultur Egypta, Babylónie nebo Persie. 
Tak vznikl velice životaschopný kulturní 
konglomerát, v němž řecká kutura měla 
dominantní postavení. Synkretismus orien-
tálních kultur a náboženských systémů 
vyhovoval univerzálním ambicím, které tato 
nová kultura měla, totiž na svém základě 
vybudovat jednotné společenství různých 
národů, které by spojovalo povědomí souná-
ležitosti k vyšší nadnárodní, jak ji nyní nazý-
váme, helenistické kultuře. Jako základ pro 
tuto novou kulturu sloužila nejen řecká filo-
zofie, ale i řecké klasické náboženství a kul-
tovní praxe postupně obohacovaná o prvky 
jiných východních polyteistických nábožen-
ských systémů a mystérií. Není proto divu, 
že zpočátku židovská společnost Judska byla 
k takové kultuře spočívající na pohanských 
základech lhostejná, ba nedůvěřivá a později 
se dokonce někteří snažili omezit její vliv na 
život judských obyvatel. Jiná situace byla 

například v egyptské Alexandrii, kde žila 
velká židovská diaspora, která i přes různice, 
které mezi alexandrijskými Židy a Řeky 
panovaly, byla velice rychle helenizována. 
Dokresluje to mimo jiné i překlad Tóry do 
řečtiny, tzv. Septuaginta neboli Překlad 
sedmdesáti, jehož iniciátorem byl král Ptole-
maios II. Filadelfos (309–246 př. o. l.), který 
jej nechal vytvořit pro alexandrijskou 

knihovnu. O této události se dovídáme 
z pseudoepigrafního řecky psaného díla List 
Aristeův, pocházejícího asi z let 150–100 př. 
o. l., který byl podkladem pro zprávu  
Josepha Flavia v jeho knize Židovské staro-
žitnosti, kniha XII, kapitola 2, anebo se 
o překladu Septuaginty dovídáme též z tal-
mudického traktátu Megila 9a.

Judští Židé se od počátků perské nad-
vlády, ale i během panování Alexandra 
Makedonského a jeho nástupců těšili nábo-
ženské, kulturní a do určité míry i hospodář-
ské autonomii. Tato situace se nezměnila, ani 
když Ptolemaios V. prohrál bitvu s Antio-

chem III. a Judsko přešlo pod správu vítěz-
ného Seleukovce. Ani poté až do konce 
panování krále Seleuka IV. Filopatóra (187–
175 př. o. l.) se Židé nemuseli obávat, že by 
jim cizí helenistická kultura panující v celém 
Středomoří mohla duchovně ublížit. Judsko 
bylo tehdy jakýmsi ostrovem uprostřed hele-
nistického světa, jehož se tato kultura dotkla 
jen velmi okrajově. Tato příznivá situace 

skončila nedlouho poté, kdy usedl na trůn 
Antiochos IV. Epifanés (175–164 př. o. l.). 
Judsko sloužilo jako nárazníková země na 
hranicích se Seleukovcům nepřátelským pto-
lemaiovským Egyptem. Tato skutečnost byla 
důvodem pro fanatického přívržence heleni-
stické kultury Antiocha IV. Epifana, aby se 
v jeho hlavě zrodil plán na helenizaci židov-
ských obyvatel Judska. Důvodem helenizace 
byla myšlenka, že Antiochos může důvěřo-
vat jen těm obyvatelům, kteří přijmou jeho 
kulturu za svou a nebudou se vydělovat od 
ostatního helenizovaného obyvatelstva říše. 
Jen helenizované Židy byl Antiochos ocho-

Od Alexandra Makedonského k Makabejským  
a od svobody k nové porobě 

➤

➤

Po zakončení šabatu, 24. prosince po sedmnácté hodině večer, zahajujeme zažehnutím prvního světla 
v chanukiji osmidenní svátek Chanuka. Při této příležitosti pronášíme tři požehnání: „להדליק נר של חנוכה – 
zapalovat chanuková světla“, שעשה נסים" – še asa nisim“ a „ שהחינו – šehechejanu“.

Stříbrná tetradrachma s portrétem Alexandra Makedonského (nahoře).
Stříbrná tetradrachma s portrétem Antiocha IV. Epifana (dole).



KKL-JNF ve spolupráci se ŽO Praha pořádá oslavu svátku TU BI-ŠVAT
v sobotu 11. února 2017 od 18 h v restauraci Šalom, Maiselova 18, Praha 1.

Vstupenky v ceně 220 Kč budou k dispozici v pokladně na ŽO Praha nebo v kanceláři KKL, Jáchymova 3.

židovský rok

3

Program Bejt Simcha

prosinec 2016 – 
únor 2017

pátek 30. prosince
od 16.30 h, Bejt Simcha

Chanuková oslava
s programem pro děti: 
16.30 h výroba drejdlů 

18 h Kabalat šabat 
se zapalováním 

chanukových svící

sobota 11. února 
od 10.30 h, Bejt Simcha

Šacharit a oslava 
svátku Tu Bi-švat 

PRAVIDELNÉ AKCE
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pro začátečníky 
každé úterý od 18 h

pro pokročilé 
ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé 
ve čtvrtek od 19.30 h

(pokračujeme od 3. ledna)

Úvod do judaismu 
každé úterý od 19.45 h

(pokračujeme od 3. ledna)

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 h

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1 

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

Web: www.bejtsimcha.cz

ten akceptovat jako své loajální poddané, 
kteří v případě válečného konfliktu s Ptole-
maiovci budou bránit jeho západní hranici.

Zpočátku se snažil král využít „pokroko-
vých“ Židů, kteří měli k helenistické kultuře 
zcela nebo částečně kladný vztah. Těmto 
Židům ‑helenistům, neboli jak jim říkali 
 dal za úkol propagovat ,(mitjavnim) מתיוונים
helenistickou kulturu ve všech jejích for-
mách mezi židovským obyvatelstvem Jud-
ska. Úspěchy těchto מתיוונים nebyly nikterak 
oslňující. Snad jen v Jeruzalémě a některých 
větších městech se jim podařilo o něco roz-
šířit početně nevelký kruh židovských stou-
penců helenismu. Na venkově a malých 
městech se však lid stavěl proti helenizačním 
snahám svých helenizovaných souvěrců. 
Král naopak nešetřil penězi, poctami, tituly 
a úřady pro tyto helenizované Židy. Avšak ať 
se snažili naši „mitjavnim“ sebevíce, rychlý 
helenizační proces se nedostavil. Antio-
chos IV. viděl, že pokud helenizační úsilí 
půjde takovým tempem jako dosud, Židé 
ještě ani za sto let nepřijmou jeho kulturu 
a nebude jim moci důvěřovat. Co nejde po 
dobrém, půjde po zlém – silou a ještě větší 
silou. Antiochos se rozhodl vyslat do Judska 
svá vojska s cílem terorizovat židovské oby-
vatelstvo, a tím je přimět k helenizaci. Anti-
ochův pokus o násilnou helenizaci židov-
ských obyvatel se odráží například v příběhu 
matky a jejích sedmi synů, kteří před očima 
své matky raději podstoupili smrt, než by se 
poklonili modle. Nakonec i jejich matka 
spáchá sebevraždu skokem ze střechy. Tento 
tragický příběh nalezneme v apokryfní 
Druhé knize Makabejské 7,1-41, v midraši 
Ejcha Raba 1:50 a v talmudickém traktátu 
Gitin 57b.

Antiochovu tyranii a též zvůli Židů‑
‑helenistů prosté obyvatelstvo již nebylo 
ochotno snášet. Pod vedením kněžské rodiny 
Hasmonejců vzplálo roku 168 př. o. l. ve 
vesnici Modi‘in povstání proti Antiochově 
tyranii. Vůdcem povstání se stal otec rodiny 
kněz Matitjahu se svými pěti syny Jochana-
nem, Jonatanem, Šimonem, El‘azarem 
a Judou. Po krvavém incidentu s králov-
skými úředníky a několika vojáky všichni 
obyvatelé vesnice odešli do Judských hor 
a zahájili odboj proti nenáviděnému Antio-
chovi a jeho vojskům. Po dvou letech bojů 
zemřel otec Matitjahu a povstalci si zvolili 
vůdcem povstání Judu, zvaného Makabi 
(Kladivo). Juda byl nejen fyzicky zdatným 
bojovníkem, ale především vynikajícím vá ‑ 

lečným stratégem. Pod Judovým velením 
započalo nelehké období bojů, které se 
nakonec z bojů o svobodu vyznání změnily 
v boj o politickou samostatnost Judska. 
Roku 164 př. o. l. porazil Juda Makabejský 
u Bejt Curu Antiochova vojevůdce Lysia. Po 
této, v pořadí čtvrté, velké bitvě povstalců 
s Antiochovými vojsky byly zahájeny vojen-
ské operace s cílem osvobodit Jeruzalém. To 
se povstalcům pod vedením Judy Makabej-
ského podařilo v měsíci kislevu (prosinci) 
roku 164 př. o. l. Židovské povstalecké 
oddíly osvobodily kromě jeruzalémské pev-
nosti Akra celé město a Chrámovou horu. 
Samozřejmě nejdůležitějším úkolem, který 
nyní nejen před povstalci, ale před všemi 
Zákonu věrnými Židy stál, byla rekonstrukce 
Řeky a helenizovanými Židy znesvěceného 
Chrámu, jeho znovuzasvěcení a co nejrych-
lejší znovuobnovení bohoslužeb a přinášení 
obětí. Vše se nakonec podařilo a světla 
v sedmiramenném chrámovém svícnu, 
v menoře, byla zažehnuta. V talmudickém 
traktátu Šabat 21b se uvádí zázrak s jediným 
džbánkem čistého oleje, který Makabejští 
našli v Chrámu, neboť všechny zásoby oleje 
byly Řeky znesvěcené. Olej rozlili do 
kahánků menory a zapálili. Za normálních 
okolností by takové množství oleje vydrželo 
hořet v menoře pouze jeden den. Stal se však 
zázrak a olej hořel v menoře ještě dalších 
sedm dní, tedy celkem osm dní. (Tento 
zázrak historicky starší Makabejské knihy 
neuvádějí.) Od té doby každoročně slavíme 
Chanuku – nejen na památku tohoto zázraku, 
ale též na paměť hrdinství hrstky židovských 
bojovníků, kteří bojovali proti mnohaná-
sobné přesile našich nepřátel a nakonec při-
nesli našemu lidu vytouženou svobodu 
vyznání a samostatnost. Lid se kněžskému 
rodu Hasmonejců, který zahájil povstání, 
odvděčil tím, že roku 142 př. o. l. zvolil 
posledního žijícího Matitjášova syna Šimona 
judským knížetem a veleknězem.

Je však ironií dějin, že potomci kněž-
ského rodu Hasmonejců, kteří bojovali proti 
helenizaci, se později sami stali helenizova-
nými vládci Judska. Neuvědomili si, že 
původní spojenec Judy Makabejského proti 
Seleukovcům, Řím, jehož kultura také čás-
tečně vycházela z helenismu, nakonec 
ovládne celou naši zemi a poslední judští 
panovníci budou jen loutkami v jeho mocen-
ské politice, až je nakonec vystřídá bezpro-
střední římská vláda zosobněná prokurátory.

◗ 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.

kislev 5777

Židovská obec Děčín srdečně zve:
pondělí 26. prosince 2016 – Chanuka

Chcete-li se akce zúčastnit, poprosíme vás o nahlášení účasti na e-mail: 

zidovska.obec.decin@volny.cz



Když jsem před několika čtenáři 
zmínila název vašeho časopisu, při-
padal jim provokující, rebelský. Byl 
to záměr?

Hned na začátku jsme dostali mimořádně 
zajímavý článek o Lilith. Už středověcí 
autoři se totiž zamýšleli nad tím, proč jsou 
v knize Berešit dva příběhy o stvoření muže 
a ženy. První z nich mluví o tom, že člověk 
byl stvořen „jako muž a žena“, tedy tak, že 
v počátečním stvoření není patriarchální hie-
rarchie. V pozdější verzi se píše o Adamovi 
a Evě.

Někteří vykladači proto dospěli k názoru, 
že existovala ještě jiná žena před Evou, která 
byla Adamovou první družkou. Jmenovala 
se Lilith. Podle jednoho midraše byli muž 
a žena stvořeni ve stejnou chvíli a ze stej-
ného prachu země. Později chtěl Adam zís-
kat převahu. Řekl tedy ženě: „Budu ležet na 
tobě, ty budeš ležet pode mnou.“ Ale ona 
odvětila: „Nic takového, byli jsme stvořeni 
stejně.“ A protože Adam odmítl přijmout 
jejich vzájemnou rovnost, Lilith ze zahrady 
Eden uprchla.

Pozdější midraše vyprávějí, že se Adam 
pak cítil velmi opuštěný a prosil Boha, ať 
pošle anděly, kteří by Lilith přemluvili 
k návratu. A Lilith řekla: „Nevrátím se, 
dokud nepřistoupí na původní dohodu o rov-
nosti.“ Pak se teprve objevuje Eva stvořená 
z Adamova žebra či boku – což lze vykládat 
jako mužskou fantazii o porodu – a Lilith 
získává velmi špatnou pověst.

Spojení ženského hnutí s Lilith 
považovali nicméně někteří vaši 
kritici za nešťastné, protože je to 
negativní postava, spojená navíc 
s neplodností.

Samozřejmě že tato představa nezávislé 
ženy je velmi znepokojující. Dodnes se pro-
dávají amulety proti Lilith, které před ní 
mají ochránit postel rodičky, novorozence, 
celý dům. Podle Ben Siracha je neplodná – 
a zároveň každodenně rodí démony. Je fri-
gidní – a zároveň svádí muže, kteří v noci 
vstoupí do temného domu.

Tato protikladnost představ, jako ostatně 
celý Lilithin příběh, jsou mimořádně zají-
mavé. Podívejte se na stereotypy o židov-
ských ženách – obecně, zvenku i zevnitř – 
a všimnete si podobností. Lze na tom 
zřetelně vidět paradoxní povahu předsudků 
o ženách:

Jste prokletá, když se chcete starat, a jste 
prokletá, když jste přímočará. Vtip je v tom, 
že židovská žena je podle této logiky zavrže-

níhodná, když se chce vdát za lékaře – chce 
se dobře vdát, ale stejně tak když chce být 
lékařkou sama – je příliš ctižádostivá. 
A pokud nechce nic, je to taky špatně. 
V takových paradoxech víceméně nemáte 
žádnou možnost pohybu.

A překvapivě podobné je to s předsudky 
vůči Židům: Jsou prý strašně chudí a vysá-
vají naši společnost – a zároveň jsou strašně 
bohatí a ovládají veškerá média. Jsou 
vždycky takoví a takoví – a zároveň i pravý 
opak. A obojí je vždycky špatně.

Jaké předsudky bylo nejtěžší 
překonávat?

Nevím, nakolik jsou rozšířené v českém 
prostředí, ale vezměte si „americkou židov-
skou princeznu“ (American Jewish Prin-
cess – JAP). Jde jí jen o vzhled a o to, jak si 
namluvit někoho bohatého – samozřejmě 
muže –, a zároveň sex používá jako nástroj 
moci, aniž by z něj měla větší potěšení. Není 
to podobné Lilith?

Té představě rozmazlené, bohaté, po‑
vrchní americké Židovky podléhalo i židov-
ské prostředí. Židovské obchody prodávaly 
přesně takové blůzičky a ozdoby, které 
odpovídaly tomuto stereotypu.

A zároveň tam byly k mání jasně antise-
mitské pohlednice, třeba přáníčka s matkou, 
která žehná dceři tradičním požehnáním: 
„Kéž ti Bůh žehná a zachová tě…“ a na 
druhé stránce stálo „bohatou“! To měl být 
vtip.

Kombinace různých antisemitských před-
stav, jako že všichni Židé jsou bohatí, že jsou 
to podvodníci a nebývají přímí ve svých 
emocích – to vše se silně promítalo právě na 
ženy, i ze strany židovských mužů i ze strany 
jich samotných. Takže naším záměrem bylo 
něco s tím udělat v židovském prostředí.

Jak jste s tím začaly?
Už tím, že jsme vůbec začaly. Víte, žen-

ské hnutí se počátkem sedmdesátých let 
zabývalo už mnoha tématy a existovala řada 
ženských časopisů. Žádný se však nezabýval 
specifickými otázkami židovských žen. Jak 
jsem řekla, tehdy převládal pocit, že všechny 
Židovky jsou privilegované a ženské hnutí 
se samozřejmě zaměřovalo na pomoc těm 
znevýhodněným. A zároveň jestliže judais-
mus je patriarchální náboženství, tak proč se 
jím vůbec zabývat? Zdálo se, že pokud chce 
být Židovka feministkou, musí judaismus 
prostě nechat být.

Trochu se to podobalo tomu, s čím se 
dnes setkávají feministky z muslimského 

prostředí. Ty jsou podobně znevýhodněny ze 
dvou stran a říkají: Jsem nezávislá žena 
a zároveň chci ve svém náboženství setrvat 
a vnímat jeho skutečný význam.

Začaly jsme diagnosticky pojmenovávat 
problémy, s nimiž jsme se setkávaly. Co je 
špatně v našem náboženském prostředí, co 
je špatně v našich rodinách, v našem život-
ním stylu. A hledat na to řešení, na příkla-
dech židovských žen, ptát se, jaké možnosti 
dává židovská tradice.

Než jste začala s Lilith, strávila jste 
půl roku v Izraeli. Musela jste vidět 
jednak ženy v kibucech a zadruhé 
židovské aktivistky v USA. Vždyť 
situace židovských dělnic z textilek 
byla u vzniku Mezinárodního dne 
žen…

A zároveň vzniku dělnického hnutí.

Jak je tedy podle vás možné, že 
Židovky byly tak blízko feminismu, 
a přitom až do druhé poloviny 
sedmdesátých let neexistoval jediný 
židovský feministický časopis?

Podle mě k vytvoření feministického 
časopisu nebylo tolik příležitosti jako k  pří‑
mé sociální akci. Židovky byly velmi činné 
v různých hnutích, chodily na demonstrace, 
podněcovaly nejrůznější aktivity. Dostávalo 
se jim za to uznání. Ale obvykle tyto čin-
nosti rozvíjely jaksi odděleně od svého 
židovství.

Časopis Lilith jsme začaly dělat proto, 
aby byl židovským hlasem v rámci ženského 

prosinec 2016

➤

➤

Od ultraortodoxních po 
ultrasekulární – všechny si máme co říci

40 let židovského 
feministického časopisu Lilith

Na podzim roku 1976 vyšlo první číslo židovského feministického čtvrtletníku Lilith. Jeho zakladatelka a šéfre-
daktorka Susan Weidman Schneider poskytla Maskilu rozhovor o jeho začátcích, proměnách a tématech.

Zakladatelka a šéfredaktorka časopisu Susan 
Weidman Schneider.
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hnutí a zároveň aby vnášel feminismus do 
židovského světa. Zajímaly jsme se o to, jak 
udělat židovské právo k ženám spravedlivěj-
ším. A zároveň se to stalo prostředím, kde 
židovské ženy mohly psát o závažných 
tématech, týkajících se žen všeobecně, 
a vnášet do nich židovskou perspektivu.

Koneckonců i jedna z mých prvních knih 
byla o tom, jak uspořádat tyto dva póly 
vlastní identity: ten židovský a ten ženský. 
Tehdy jsme to vnímaly jako dva silné 
aspekty našich osobností, které jako by 
nezřídka stály proti sobě. A zároveň jsme se 
oběma vymykaly ze společnosti stavěné pro 
bílé a řekněme ne ‑židovské muže. Dnes už 
bych to tak nepopisovala, protože identit 
zažíváme mnohem více a jsme zvyklé na to, 
že se protínají. Například: jsem lesba, hete-
rosexuálka, bisexuálka – a zároveň orto-
doxní, ultraortodoxní, konzervativní, seku-
lární, ultrasekulární Židovka – a zároveň 
Aškenázka, Sefardka, etiopská Židovka, 
Izraelka, Izraelo ‑Američanka… a tak dále.

To mi připomíná tu slavnou obálku 
prvního vydání – ženu na laně…

To zrcadlilo spíše nutnost sladit velké 
množství rolí. A udržet je v rovnováze. Jsou 
tam motivy tradic, modernity, náboženství, 
vztahu k Izraeli i k USA… Myslím, že to 
bylo, je a vždycky bude velmi náročné.

Jak vypadaly začátky?
Byly jsme skupina přibližně tří lidí. Aviva 

Cantor, Amie Stone a já. Tehdy jsem se právě 
vrátila z Izraele, hodně jsem přednášela 
a psala o rozdílech mezi tím, jak žijí ženy 

v Izraeli a v Americe. Pak mi někdo povídá – 
hele a co kdybychom udělaly židovský femi-
nistický časopis, máš zájem? Měla jsem víc 
než zájem, takže jsme se začaly scházet. 
Měly jsme ohromný enthusiasmus. Já už 
jsem byla vdaná a měla malé děti, takže 
časopis nebyla moje hlavní činnost.

Vytvářely jsme to asi tři roky. Byly jsme 
velice naivní, hlavně pokud jde o peníze. 
Všechny jsme měly zkušenosti s médii, 
psaly jsme, přednášely. Už jsme nebyly stu-
dentky, myslím, že všem bylo přes pětadva-

cet. Ale prostě jsme nevěděly, jak začít tu 
obchodní stránku. Nikdy jsem nic takového 
nedělala.

Třeba nám doporučili nějakého filan-
tropa. Tak jsme začaly dávat dohromady 
rozpočet, víte, tužkou na kus papíru, pak 
jsme to přepsaly a poslaly jeho nadaci. Pak 
mi zavolal ředitel – ještě si pamatuju, jak 
jsem tenkrát stála v kuchyni – a začal: „Dra-
houšku…“ Tak jsem si hned pomyslela, že 
bude nějaký problém.

„Drahoušku, vy nás nepotřebujete.“ Já na 
to: „Co tím myslíte?“ „Vy máte na první rok 
devadesát tisíc dolarů výdělek.“ „O čem to 
mluvíte?“ A on mi vysvětlil, jak spočítat 
příjmy z reklamy a předplatného, jak odečíst 
výdaje… Takže my jsme vůbec nevěděly, co 
s těmi čísly. Tak jsme je změnily, jak řekl, 
a ono to šlo.

Jaký měl časopis ohlas?
Tehdy začaly vznikat první feministické 

židovské organizace na univerzitních kam-
pusech a ty mladé ženy se na Lilith dívaly 
jako na zjevení. Setkávaly jsme se s nimi, 
pořádaly besedy. Děláme to vlastně dodnes 
a je to fajn.

Zároveň jsme čekaly velký odpor ze 
strany tradičních židovských organizací. Ale 
setkaly jsme se s velkým zájmem, byť 
nemůžu říct přímo přijetím. Abyste rozu-
měla, na začátku, když Lilith začínala vychá-
zet, byla v celých Spojených státech jenom 
jediná oficiálně ordinovaná rabínka. Byla 
vnímaná jako úplně první rabínka na světě.

První ale byla v Berlíně,  
Regina Jonas.

No samozřejmě, ale došlo k tomu za 
mimořádných podmínek tehdejšího Ně‑
mecka a v USA o ní skoro nikdo nevěděl. 
V sedmdesátých letech ještě konzervativní 
hnutí rabínky neordinovalo a už vůbec tehdy 
nebyly ženy oficiálně uznávané jako orto-
doxní náboženské autority jako dnes.

Když jsme diskutovaly o vzniku Lilith, 
byli v židovských časopisech na vedoucích 
pozicích výlučně muži. Dokonce i Ha da-
ssah, časopis největší ženské sionistické 
organizace na světě WIZO, byl až do minu-
lého roku, kdy se šéfredaktorkou stala Lisa 
Hostein, editován výlučně muži.

A s tím souvisel i nezájem vůči ženským 
tématům v židovských časopisech. Jen jed-
nou se tehdy objevil článek o ženách prosa-
zujících v rámci konzervativního hnutí počí-
tání žen do minjanu. A měl titulek „Je košer 
být feministkou?“ (smích) Takhle to prostě 
tenkrát bylo. Nebylo jak propojit židovská 
témata se ženskými.

Jak to vypadá dnes?
Naše témata se určitě změnila. Dnes jde 

o to, zda jsou rabínky v reformním hnutí 
placeny stejně jako jejich mužští kolegové, 
zda jim obce nabízejí stejně výhodné 

smlouvy, nakolik se střetávají s předsudky. 
Specifika se tedy „poněkud“ změnila. Dnes 
to má mnohem více nuancí, mnohem více se 
soustředíme na reálné životní zkušenosti žen.

I po desetiletích trvání ženského hnutí je 
v židovském prostředí stále zřetelný rozdíl 
v počtu mužů a žen ve vedení komunit. Ženy 
jsou na těchto pozicích také výrazně hůře 
placeny než muži. Komunity mají k dispo-
zici vzdělané ženy, často se zájmem o soci-
ální záležitosti. Ty však nebývají zastoupené 
ve vedení komunit. A to i v případě, že jsou 
to profesionálky patřící mezi nejvzdělanější 
a nejúspěšnější ženy v té zemi.

Když jsem listovala obsahy vašich 
čísel, viděla jsem mnoho témat, 
která si v ČR zatím neumíme před-
stavit: soferky píšící svitky Tóry, 
obřad ponoření do mikve po změně 
pohlaví, duchovní rozměr židov-
ských tetování, rovnoprávné 
ketuby – a samozřejmě mnoho 
článků o sexualitě, které by 
některé čtenáře časopisu Maskil 
mohly vyděsit… takže ať si je 
dohledají sami.

V redakci často mluvíme o tom, jak 
pokrýt co možná nejvíce témat, snažíme se 
v časopise pokrývat pokud možno všechna 
témata týkající se židovských žen. Některá 
čísla jsou zaměřena tematicky, vybrané téma 
ale nikdy nezabere celý časopis. Snažíme se 
vždy zařadit něco z psychologie a sociolo-
gie, náboženských pramenů, samozřejmě 
kulturní recenze a literaturu.

A pak je důležité, aby zazníval židovský 
hlas k záležitostem sociální spravedlnosti. 
Tady se nabízí vždycky řada podnětů 
z celého světa. Židovské ženy aktivní v tikun 
olam, snažící se udělat ze světa lepší místo 
k žití. Podpora lidí se speciálními potře-
bami – v případě žen například u návštěvy 
mikve. Pornografický průmysl v Izraeli – to 
je téma, které má silný sociální rozměr. 
Nedávno jsme zase psali o ženě, která vede 
unii newyorkských freelancerů a celkem 
úspěšně se jí daří vyjednávat pro ně lepší 
podmínky. Snažíme se proto pokrývat žen-
ská témata napříč všemi židovskými skupi-
nami. Psát o velmi ortodoxních i velmi 
sekulárních ženách. Všechny si máme co říci 
a vzájemně nabídnout.

A jak vypadá kritika?
Různě. Kromě těch předpokládaných 

výhrad dochází k různým paradoxním situa-
cím. Jednou za mnou přišel ortodoxní známý 
a ptal se, proč dávám na obálku většinou 
obrázky sekulárních žen. O týden později se 
objevil sekulární známý se stížností, že 
máme v časopise příliš často ortodoxní 
ženy… Nu, dokud mají výhrady opravdu ze 
všech stran, mám naději, že to dělám dobře.

◗ Ptala se Ruth J. Weiniger, 
foto: archiv časopisu Lilith

rozhovor

kislev 5777

➤

Lilith v proměnách času – titulní strana prvního čísla 
z roku 1976 a vydání z léta 2012.
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Nahrávku přímo od Daniela Kahna najdete na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=XH1fERC_504

prosinec 20166

Jidiš:
געווען ַא ניגון ווי ַא סוד

ווָאס דוד הָאט געשּפילט ֿפַאר גָאט
נָאר דיר ווָאלט׳ס נישט געווען ַאזַא ישועה

מע זינגט ַאזוי: ַא ֿפַא, ַא סָאל
ַא מי שברך הייבט ַא קול

דער דולער מלך וועבט ַא הללויה

דַײן אמונה איז געווָארן שווַאך
בת שֿבע בָאדט זיך אויֿפן דַאך

איר חן און די לֿבנה דַײן רֿפואה
זי נעמט דַײן גוף, זי נעמט דַײן קָאּפ

זי שנַײדט ֿפון דַײנע הָאר ַא צָאּפ
 און ציט ֿפון מויל ַארָאּפ ַא הללויה

ָא טַײערע איך קען דַײן סטיל
איך בין געשלָאֿפן אויף דַײן דיל

כ׳הָאב קיינמָאל נישט געלעבט מיט ַאזַא צנועה
און איך זע דַײן שלָאס, איך זע דַײן ֿפָאן

ַא הַארץ איז נישט קיין מלכס טרָאן
ס׳איז ַא קַאלטע און ַא קַאליע הללויה

אוי ווי ַאמָאל, טָא זָאג מיר אויס
ווָאס טוט זיך דָארטן אין דַײן שויס

טָא ווָאס זשע דַארֿפסט זיך שעמען ווי ַא בתולה
און געדענק ווי כ׳הָאב אין דיר גערוט
ווי די שכינה גלוט אין אונדזער בלוט

און יעדער ָאטעם טוט ַא הללויה

זָאל זַײן מַײן גָאט איז גָאר נישטָא
און ליבע זָאל זַײן ּכל מום רע

ַא ּפוסטער טרוים צעברָאכן און מכולה
נישט קיין געוויין אין מיטן נַאכט

נישט קיין בעל־ּתשוֿבה אויֿפגעווַאכט
נָאר ַאן עלנטע קול־קורא הללויה

ַאן ַאּפיקורס רוֿפסטו מיך
מיט שם־הוויה לעסטער איך

איז מילא, איך דערווַארט נישט קיין גאולה
נָאר ס׳ברענט זיך הייס אין יעדן אות

ֿפון ַאלף־בית גָאר ביזן סוף
די הייליקע און קַאליע הללויה

און דָאס איז ַאלץ, ס׳איז נישט קיין סך
איך מַאך דערווַײלע ווָאס איך מַאך

איך קום דָא ווי ַא מענטש, נישט קיין שילּויע
כָאטש ַאלץ ֿפַארלוירן סַײ ווי סַײ

וועל איך ֿפַארלויבן אדני
און שרַײען ווי לחיים הללויה

Geven a nign vi a sod,
vos Dovid hot gešpilt far Got.
Nor dir volt’s ništ geven aza ješue.
Me zingt azoj: a fa, a sol,
a mišeberech hejbt a kol,
der duler mejlech vebt a haleluje…

Dajn emune iz gevorn švach,
Batševa bod zich afn dach,
ir chejn un di levone dajn refue.
Zi nemt dajn guf, zi nemt dajn kop,
zi šnajd fun dajne hor a cop,
un cit fun mojl arop a haleluje…

O tajere, ich ken dajn stil,
ich bin gešlofn af dajn dil,
ch’hob kejnmol ništ gelebt mit aza cnue.
Ich ze dajn šlos, ich ze dajn fon,
A harc iz ništ kejn mejlechs tron,
S’iz a kalte un a kalje haleluje…

Oj vi amol, to zog mir ojs,
vos tut zich dortn in dajn šojs?
To vos že darfst zich šemen vi a bsule?
Nor gedenk vi ch’hob in dir gerut,
vi di šchine glut in undzer blut,
Un jeder otem tut a haleluje…

Zol zajn majn got iz gor ništo,
un libe zol zajn kol -mumro,
a puster trojm cebrochn un mechule.
Ništ kejn gevejn in mitn nacht,
ništ kejn bal -tšuve ojfgevacht,
nor an elnte kol -kojre haleluje…

An apikojres rufstu mich,
mit šem -havaje lester ich,
iz mejle, ich dervart ništ kejn geule.
Nor s’brent zich hejs in jedn os
Fun alef bejs gor bizn sof
Di hejlike un kalje haleluje…

Un dos iz alc, s’iz ništ kejn sach.
ich mach dervajle vos ich mach.
Ich kum do vi a mentš, ništ kejn šiluje.
Chotš alc farlojrn saj vi saj,
vel ich farlojbn “Adojnaj”
Un šrajen vi l’chajem “haleluje.”

Haleluja za Leonarda Cohena
Kanadského zpěváka a básníka Leonarda Cohena asi není třeba nijak zvlášť představovat. Je 
reprezentantem velmi svébytného a niterně hluboce židovského žánru poezie, která se v intro-
spekci vyrovnává jak s vlastními strachy a stíny, tak i s dědictvím tradice. Leonard Cohen 
7. listopadu roku 2016 zemřel. Seznam jeho ocenění, čestných doktorátů, zlatých a platino-
vých desek a podobně by s přehledem pokryl celou tuto stránku. Místo toho bychom ho rádi 
připomněli jinak – slovy detroitsko ‑berlínského zpěváka a klezmera Daniela Kahna. Ten vzal 
Cohenovu snad nejslavnější píseň Hallelujah z roku 1984 a tuto – slovy New York Times – 
„jednu z nejuváděnějších písní americké hudební historie“ převedl do jidiš, jazyka, kterým hovořili ještě Cohenovi 
prarodiče. Cohenův hluboký text s bezpočtem odkazů na Tanach i další texty z tradice tím dostává ještě zcela jiný 
rozměr. Český překlad se záměrně nepokouší o poetičnost, slouží jen jako pomůcka k vychutnání textu, zpívaného, 
jak by se v jidiš řeklo, zkrátka „po židovsku“. ◗ Petr Jan Vinš, foto: Wikipedia

Česky:
Byl kdysi nápěv, jako tajemství,
a David ho hrával před Bohem.
Jen pro tebe to neměla být taková spása.
Zpívá se takhle: eF, Gé,
po stupnici stoupá hlas,
zmatený král spřádá Haleluja… 

Tvá víra zeslábla,
Batšeba se koupe na střeše,
její půvab s měsícem jsou ti lékem.
Vezme si tvé tělo, vezme si tvou hlavu,
z tvých vlasů ustřihne kadeř
a z úst vymáčkne ti Haleluja… 

Ó, drahá, já znám tvůj styl,
spával jsem na tvé podlaze,
nikdy v životě jsem nežil s takovou světicí.
Znám tvůj hrad, znám tvůj prapor,
ale srdce není královským trůnem.
Je to chladné a pokažené Haleluja… 

Oj, tak jak tehdy i teď mi pověz,
co se děje tam ve tvém klíně?
Copak se musíš stydět jako panna?
Vzpomínám, jak jsem v tobě spočinul,
jak nám Šechina žhnula v krvi,
a z každého dechu vycházelo Haleluja… 

Možná, že můj Bůh vůbec není
a možná je láska jenom zvrhlostí,
pustým snem, rozbitým a padlým.
Žádné volání uprostřed noci,
žádný probuzený kajícník,
jen utrápené, osamělé Haleluja… 

Bezvěrcem mě nazýváš,
že Svatým Jménem se rouhám,
ale to je jedno, já už nečekám spasení.
A přesto to žárem plane v každém písmeni,
od alef a bet až po to poslední:
Svaté i pokažené Haleluja… 

A to je všechno, o nic nejde.
Já si zatím dělám co dělám.
Přicházím sem jako člověk, ne jako nějaký darebák,
A ač je to ztracené tak nebo tak,
budu chválit Hospodina
a volat jako by to bylo „le -chajim“: Haleluja… 

Autor a interpret jidiš 
verze David Kahn.

Leonard Cohen (1934–2016)
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Leonard Cohen (1934–2016)

Poznámka: Text byl napsán v prosinci 
2015, všechny časové údaje zde zmi-
ňované jsou tedy o rok posunuty.

Letošní rok strávím v pořadí již šestý pro-
sinec jako rodič. Bude to také šestý pro-

sinec, kdy budu rodičem, který neslaví se 
svými dětmi Vánoce. V době, kdy jsem byla 
svobodná a bezdětná, stávalo se mi málokdy, 
že by se mě někdo na Vánoce ptal. Když se 
mi narodily děti, začala jsem se často dostá-
vat do situací, kdy se mých dětí někdy 
i náhodní kolemjdoucí ptají, jestli se na 
Ježíška těší, co od něj dostaly a zda byly 
hodné. Někteří lidé se ptají i mě, proč 
dětem Vánoce nepřipravujeme, co dělá-
me místo toho a jak to celé vůbec je.

Pokud jste ve stejné situaci a podobné 
otázky vás dostávají do rozpaků, popří-
padě vedou k vnitřním otázkám, zda přeci 
jen není lepší židovským dětem Vánoce 
nějak vynahradit, snad se vám bude hodit 
pár tipů, které jsem nasbírala v posled-
ních šesti prosincích. Další nápady a tipy 
jsem získala od rodičů Lauderek, se kte-
rými jsme vloni uspořádali rodičovskou 
kavárnu na téma „Jak navigovat prosin-
covým dilematem“.

1) Rozumějte tomu, proč se 
lidé diví, že s dětmi Vánoce 
neslavíte

Naučila jsem se rozumět tomu, že lidé 
těžko chápou, jak mohu dětem Vánoce odpí-
rat. Takový údiv je přirozený a pochopi-
telný. Jako židovský rodič jsem si dobře 
vědoma významu rituálů v životě dětí 
a v životě celé rodiny. Velmi si vážím spo-
lečných šabatových jídel každý týden, 
svátků se svými nebo manželovými rodiči, 
odděleného času, kdy jsme doma – sami 
nebo s kamarády či příbuznými – a máme 
čas jen na sebe. Velmi dobře vím, s jakou 
intenzitou děti prožívají svátky, jak se těší na 
seder, chanukové svíčky nebo masky 
Purimu. Je to „posvátný“ čas v tom smyslu, 
že je úplně jiný než běžný každodenní shon. 
Je to čas na druhé a čas, kdy se věnujeme 
lidem, vztahům a hodnotám, které jsou pro 
nás podstatné a v životě nejdůležitější. 
Mnoho lidí má tento intenzivní moment 
koncentrovaný právě do Vánoc, a proto je 
pro ně těžké pochopit, že si jej někdo odpírá, 
a už vůbec jim není jasné, proč jej odpírá 
svým dětem. Potud tedy porozumění otázce. 
Pokud se vás někdo zeptá, proč dětem 

vánoční krásy nedopřejete, můžete se poku-
sit vysvětlit, že nic takového neděláte. Je 
tomu právě naopak. Jako židovští rodiče 
dětem tento moment neodpíráme, dáváme 
jim ho vrchovatě v mno ha dávkách během 
celého roku i s bonusem toho, že je podkres-
len velkým vyprávěním, které je pro děti 
opravdu smysluplné a které neodezní v době, 
kdy vyrostou a přestanou věřit na Ježíška.

2) Nesoutěžte s Vánoci
Pochopila jsem, že nemá smysl s Vánoci 

soutěžit. Vánoce jsou velký a významný 
církevní a občanský svátek, Chanuka patří 

spíše mezi svátky méně významné. Svátek 
světel si jistě zaslouží oslavy se vší parádou, 
nicméně je dobré to nepřehánět, nezavalovat 
děti dary, nevyrábět opulentní výzdobu, péct 
„chanukové cukroví“ a dělat, že „my máme 
taky veliké svátky“. Pokud jdete někomu na 
svatbu, také se neoblékáte do bílých šatů 
s vlečkou. Každý máme své, je dobré zůstat 
při zemi a užít si Chanuku normálně, využít 
toho, že je to menší svátek, a více než na 
jídlo a dary se soustředit na společný čas 
s dětmi.

3) Nevyrábějte náhradu Vánoc
Dětem stačí, mají ‑li své svátky, není 

nutné vyrábět jim náhradu Vánoc. Většina 
židovských rodin, které znám, využívá 
Štědrý den k tomu, že jede na hory, zajde si 
do kina nebo hraje doma u svařeného vína 
a horkého kakaa Scrabble. Pokud jste židov-
ská rodina, užijte si o Vánocích dny volna 
a nevyrábějte zbytečně židovského vánoč-

ního kočkopsa… Z vlastní zkušenosti rodiče 
dvou židovských dětí a učitele několika 
desítek dalších dětí, které doma Vánoce 
nemají, mohu s velkou jistotou říct, že židov-
ským dětem, které mají doma bohaté židov-
ské rodinné prostředí, Vánoce nechybí 
a nikdy si o ně neříkají – podobně jako když 
jdou k jiným dětem na oslavu narozenin, 
nevynucují si, že by chtěly ten samý den 
vlastní dort. Je to proto, že vědí, že jejich 
„narozeniny“ přijdou prostě jindy.

4) Nezapomínejte na poselství 
Chanuky

Příběh Chanuky vypráví o malé hrstce 
židů, kteří se navzdory většině nebáli 
zůstat sami sebou a nevzdat se svých 
zvyků a hodnot. Vánoce nám mohou 
pomoci naučit děti, jak mít úctu k hodno-
tám lidí, kteří žijí kolem nás, ale být 
zároveň spokojený s tím, kdo jsem já 
sám. Tato schopnost se jim jistě bude 
hodit i v jiných okamžicích jejich života – 
pokud bude kamarád mít lepší mobilní 
telefon, pojede na jinou dovolenou než já 
nebo bude jakkoliv jiný.

5) Pěstujte v dětech úctu 
k Vánocům

Chceme ‑li, aby nás naše okolí respek-
tovalo jako židy a aby se lidé kolem nás 
zajímali o to, jak žijeme, měli bychom 

podobně učit i my děti k respektu k jiným 
náboženstvím a zvykům. Každý rok s velkou 
bolestí sleduji některé své židovské kama-
rády, kteří zesměšňují vánoční příběh, říkají 
svým dětem, jak jsou jiné děti naivní, když 
věří na Ježíška atp. Máloco je tak hloupé 
a nízké. Vysvětlete svým dětem, co se stalo 
ve vánočním příběhu, co jsou vánoční zvyky, 
dovolte jim Vánocům porozumět, nechte je 
ocenit vše pozitivní a krásné, co Vánoce do 
naší společnosti a do života lidí přinášejí 
(a že toho není málo.) Uvidíte, že ještě 
budete hrdí, až vaše děti budou vašim neži-
dovským kamarádům odborně vysvětlovat, 
co se stalo v chlévě na slámě v Betlémě a co 
je to neposkvrněné početí.

Až se vás prosinec zeptá, 
proč neslavíte Vánoce

Chanuková oslava, olejomalba, Německo, 18. století. 
(foto: Wikipedia) 

Převzato z blogu Lo ba ‑šamajim 
paní Terezy Gafny Váňové:

http://lo ‑ba ‑samajim.weebly.com
Blog Lo ba ‑šamajim je věnován židov-
skému rodičovství a hravému předávání 

židovských tradic. Maskil vřele doporučuje!



Do Lvova přišel Zap v roce 1836 jako 
úředník – byl jmenován akcesistou c. k. 

účtárny pro důchody z tabáku a kolků. Bylo 
mu 24 let. Zapův lvovský pobyt probíhal 
v letech 1836–1845. Během něj navazoval 
kontakty s místními intelektuály polskými 
i ukrajinskými a posílal do pražských časopi-
sů zprávy o novinkách v literatuře (zejména 
polské1) a počátcích ukrajinského kulturního 
života a o právě vycházející literatuře ukra-
jinské. Svůj pobyt na Haliči zachytil umělec-
kým literárním žánrem ve spisku Cesty 
a procházky po halické zemi. Jejich obsahem 
jsou téměř deníkové záznamy Zapových 
cest, návštěv, rozhovorů, postřehů apod., 
vesměs informací nejrůznějšího charakteru, 
v nichž lze jen stěží rozpoznat nějakou sou-
stavnost; najdeme zde literární zpracování 
(zřejmě) autentických zážitků, včetně zachy-
cení rozhovorů v přímé řeči, se zachováním 
cizojazyčných prvků, i statistické údaje či 
notové záznamy. Zapovy postřehy o Židech 
nacházíme především v pojednáních o ces-
tách a výletech podnikaných většinou ze 
Lvova. Postavy zde fungují jako realistické 
typy, ovšem bez hlubší psychologické kresby 
charakterů.

Zap se soustředí zejména na odlišnosti 
Haliče od středoevropského prostoru, na kra-
jinný ráz, infrastrukturu, v jednotlivých měs-
tech, městečkách a zejména vesnicích na 
jednotlivé stavby, architekturu, rozličné 
postavy reprezentující haličskou jazykovou, 
národnostní a náboženskou pestrost. Všímá si 
typicky haličských společenských institucí 
a jevů, jako jsou krčmy, jarmarky, divadlo (ve 
Lvově), setkání mladých příslušníků venkov-
ské „chasy“ u hudby a tance aj. Velký prostor 
věnuje popisům krajiny, při nichž užívá – tře-
baže jen v určitých případech – až romantic-
kého líčení. V případě hodnotících pasáží 
upozorňuje většinou na negativní jevy: bídný 
stav cest a budov, na nejrůznější z jeho 
pohledu nepřijatelné názory a činy, se kte-
rými se setkává.

K porozumění negativních jevů je na 
místě připojit jednu důležitou poznámku. Při 
četbě Zapových Cest a procházek je třeba si 
uvědomit, že jejich vydání podléhalo sou-
hlasu rakouské cenzury, a proto Zap s prav-
děpodobností hraničící s jistotou vědomě 
mírnil svoje vyjádření k ožehavým otázkám, 
ze jména národnostním a sociálním.

1  Synteticky zpracoval ve stati Přehled současné 
literatury polské až do r. 1842 in ČČM 1844.

Jsou špinaví, hluční a všude je 
jich plno

Židovský živel je v Zapově cestopisu tak-
řka výhradně spojován s negativně hodnotí-
cími přívlastky. První setkání se Židy prožije 
hrdina již na lvovském tržišti, které obecně 
popisuje špinavé a páchnoucí, jeho popis 
zahrnuje motivy jako otrhané šaty obchod-
níků, mastné klobásy, alkohol.

Tón udává povzdech nad židovskou všu-
dypřítomností, kterou vypravěč vnímá jako 
negativní jev: „Smutné, že… několik stano-
višť Židův se sedlskou garderobou… celý 
jarmarkový obchod stanovují.“ Podobný šleh 
se opakuje také v předposlední kapitole ces-
topisu: ve Stanislavově (Stanisławów, Ста‑
ніславів, סטאניסלעוו) „proto že synové Israela 
sami jádro města opanovali, musí úřednictvo 
po předměstích bydleti“.

Náhoda uvede vypravěče do „bídné židov-
ské krčmy“, zaznamenává židovské domky 
„s dřevěným podloubím pod podhnilými 
sloupy“, jinde je nazývá „židovské kotce“. 
Samotné Židy spojuje s hlučností, kdy před 
svými krámky „mladé a staré Židovky 
a bachoři (Žíďata) seděly; tito vřeštěli a tam 
ty největší řavu shromážděného lidu ještě 
překřikovaly svým tenkým, často chraplavým 
hlasem, zovouce po německu, po polsku i po 
rusku“ potenciální zákazníky dovnitř. Také 
u židovské kapely si všimne především hlasi-
tosti – „orchester židovský, všechno přehlu-
šující“. Na druhé straně je třeba přiznat, že 
Zap nespojuje bídu s tím nebo oním nábožen-
stvím prvoplánově nebo černobíle, protože 
jeho vypravěč se octne i mezi „bídnými křes-
ťanskými chalupami“.

Na výletě do města Bučače (Buczacz, 
Бучач, בעטשָאטש   ) popisuje své první dojmy 
z města: „Most děravý, o zábradlí nikde ani 
řeči, an by to zde byl neslýchaný luxus; již se 
rojí špinavé Židovstvo na ulicích, všecko 
černé od něho, i chalupy i domy ze dřeva, 
tam řada začazených, stářím a nedbalostí 
k pádu nachýlených vinopalen nad vodou, 
špinavé rampouchy ledu v příšerných tva-
rech po nich visejí.“ A o kousek dále: „Domy 
na rynku per excellentiam ze dřeva, černé, 
stářím a hnilinou nahryzlé, s podloubím na 
shnilých, křivých dřevěných sloupech, 
nahoře nad nimi všechno plno pavlaček 
prkenných, křivých malých okýnek, výstup-
kův, arkýřův; ještě výš příšerné lomenice, 
přístřešky a vikýře. […] z každého okénka, 
z každého vikýře vykukovaly karikaturní 
hlavy bradatých Židů, rozplesklé a vymoklé 
tváře plačtivých Židovek a kunové čepice 
a čepičky všetečných a vřískavých bachorů.“ 

Podobný je popis židovského hostince, 
tentokrát zaměřený na kvalitu podávaného 
jídla a nápojů, nalezneme i při popisu letní 
vyjížďky na venkov. Zastaví se ve vsi Jančíně 
(Janczyn, Іванівка), protože má hlad – „ape-
tit vlčí“:

„Nepříjemný jakýsi zápach hniloty mne 
hned ve dveřích uvítal. Tam stála v koutě 
prázdná postel, uprostřed stůl o třech nohách, 
čtvrtá byla ulomená, a dvě zlámané židlice. 
Všecky čtyry stěny byly pusté a špinavé. 
[…] Kvapně chápám se lžíce – jakási divná 
chuť, jako rozpuštěný lůj, ale hlad dohání, 
ještě jednu lžíci – ne, nemohu dále, polívku 
nejím. Přináší maso, začínám krájet, těžká 
práce, nůž tupý anebo maso tvrdé, okouším, 
ó běda! nemohu ani kousek spolknouti […]. 
Pochutnávám pečeni; smiluj se, Bože! na 
samý pohled žaludek křičel, že již není hla-
dový, nutím se jíst, muselo to být z nějaké 
zdechliny – ne, nemohu; aspoň se napiji. 
Pivo jako bláto z louže, a teplé, nepovím 
jako co. […] Přinesou vodu, chci se napít, ale 
byla jílovitá, jako mléko.“

Na citované pasáži lze dobře doložit, jak 
Zap pracuje se stylisticko ‑rétorickou figurou, 
kdy v jedné výpovědi roste jak výskyt nega-
tivně hodnotících vlastností, tak i jejich síla. 
Záporně hodnotící charakteristika dosahuje 
někdy až komického efektu. Například v úvo‑
du VII. kapitoly, věnované zmíněnému výletu 
do Bučače, vybudoval Zap následující juxta-
pozici: „… často jsem slýchával podivné 
vypravování o Bučači, městě nad řekou Stry-
pou, dvě míle odtud na hranicech kraje Stani-

prosinec 2016
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➤

Jak cestovatel Zap viděl 
haličské Židy – a předal své vidění dalším
Nejvýznamnějším českým cestovatelem na Halič a exponentem vztahů mezi Čechy a haličskými Ukrajinci je spiso-
vatel, hudební kritik, historik a geograf, muž mnoha profesí Karel Vladislav Zap (1812–1871). Narodil se v Praze 
v německé rodině společníka Ringhofferovy továrny Antona Zappa. Postupně si vybudoval vlasteneckou orientaci, 
stýkal se s českými intelektuály, např. s K. H. Máchou a dalšími.
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Karel Vladislav Zap, portrét Karla Maixnera z roku 
1870.



slavovského, […] slavném sídle potomků 
Israelových, bezpříkladného nepořádku, vše-
likého druhu hnusností a hlavních němec-
kých a latinských škol.“ Ve vzniklé zkratce 
dal Zap průchod svému vysokému hodnocení 
všeho slovanského tím, že židovské „hnus-
nosti“ postavil hned vedle institucí latinské 
a německé vzdělanosti…

Mluví divným jazykem
Dalším ze stereotypních způsobů charak-

terizace židovských postav je jazyk, kon-
krétně komolení, tzv. maušlování a užívání 
makarónských jazykových projevů. Tohoto 
prostředku Zap užívá hojně, k čemuž ho 
zřejmě inspiruje životně nutná polyglosie 
haličských Židů, ovládajících němčinu, jidiš, 
polštinu a rusínštinu a vyjadřujících se někdy 
i směsí těchto jazyků.

V Bučači vypravěče židovský obchodník 
oslovuje ukrajinsky „Purec! Purec!“ (pane), 
načež mu nabízí své služby zkomolenou 
němčinou: „Villaicht broucht der gnaedge 
Cherr en Faktr, jech bin dr Faktr…“ Podobný 
dojem vyvolává autor ve scéně v hostinci ve 
Stanislavově, kde židovská hostinská používá 
zkomolenou němčinu protkanou ruthenismy, 
což obzvláště vyniká v kontrastu k vypravě-
čovu německému průvodci, který mluví 
samozřejmě spisovnou němčinou: „Židovka 
se usmála: Au je! Wos will der Purec? Jech 
haisse Chaje, aber der Morgenthau is schoin 
lange todt.“

Kšeftaří
Židovský živel je v Zapově cestopise spo-

jován s obchodnictvím, lépe řečeno kšeftař-
stvím. Ne všechny výpovědi jsou zatížené 
negativním nábojem, například na trzích, 
které Zap s oblibou popisuje jakožto spole-
čenské události, prostě registruje „žebřinové 
vozy se zbožím a židovstvem. Boudy přes-
polních kramářů, z nichž asi dva neb tří byli 
křesťané“.

Jiným typem výpovědi je výrok rovněž 
bez hodnocení, ale s upozorněním na přízna-
kovost, na zvláštnost odlišnou od jeho vlast-
ního předporozumění: tak židovské povozy 
cestou na trh popisuje jako „polokryté 
budky“, na tržišti pak „všecko se hemžilo 
liščími čepicemi“, v hospodě v Břežanech 
stojí „zas množství čiperných černolesklých 
Židů, jimžto jazyk šel jako na mlejnku, když 
nějaký pán s nimi co jednal. To jsou fakto-
rové, tj. jednatelové, bez nichž nikdo nic 
nekoupí, neprodá ani co jiného převezme“.

Když popisuje Zapův vypravěč Židy 
s negativním zabarvením, osciluje mezi kraj-
ními polohami dobromyslné ironie a nená-
vistné útočnosti. K prvnímu typu náležejí 
třeba popisy židovských krámků, kde se 
dostane všechno, „ačkoliv nejvíce nejpodlej-
šího druhu a v malé hojnosti“.

Podobného druhu je scéna z Bučače, kdy 
se na vypravěče hned poté, co opustí hosti-
nec, vrhnou židovští obchodníci, snažící se 
mu prodat nejrůznější zboží: „… ten ukazuje 

nožejčky, ten dýmky, ten kravatle, ten mne do 
svého krámu zve, jiný mne již za kabát drží 
a někam jinam ukazuje.“

Odvrácenou stranou téhož stereotypu je 
situace, kdy Zapův cestující usuzuje na 
mizerné morální kvality Žida, aniž by k tomu 
měl bezprostřední důvod. Například na bře-
žanském náměstí registruje, že „podlé domů 
vleče se leckdes otrhaný Židák […]; před 
domem na lavici v stínu sedí nějaký vykr-
mený more -morejne (bohatý pyšný Žid), 
pohřížen v hlubokém rozjímání, bezpochyby 
o marnosti světa a o těch procentech z akcízy, 
kterou má najímat“. Ironický efekt je tu dosa-
žen opět spojením filozofického rozjímání 
a úvahou ekonomického charakteru, přičemž 
je zcela jasné, jaká hodnoticí znaménka jim 
má čtenář přiřadit.

Kritické zpracování židovského živlu 
nemá jen estetické zdůvodnění, jimž jsme se 
věnovali v předchozí kapitole, ale také dů‑
vody morální a sociální. Typická je v tomto 
ohledu například scéna, kdy Zapův hrdina se 
svým průvodcem před zahájením trhu ještě 
před městskými branami Břežan (Brzeżany, 
dnes Бережани, ברעזשַאן) vidí Židy, kteří zde 
čekají na přijíždějící sedláky, aby získali nej-
lepší ceny při výkupu: „Přepadaliť téměř 
ubohé sedláky nesnesitelným svým křikem.“ 
Scéna hádání a překřikování nepostrádá jistý 
půvab, obzvláště její vyvrcholení, kdy se 

průvodce Zapova vypravěče, polský šlechtic, 
rozhodne sám do jedné obchodní transakce 
vstoupit a Židé se rozbíhají do všech stran 
s jekotem: „Aj gwałt! Rozboj! Aj gwałt! Roz-
bojnicy! Rozbojnicy! A to pánové tak dělají? 
Proč jiní pánové mlčkem mimo jeli? A ty 
durny goju (hloupý nevěrníku) tomu věříš?“ 
Končí však průvodcovým výlevem na adresu 
Židů, z něhož vyjdou jako „pijavky a vředy 
naší země… já sobě již zoufám s tím lidem; 
dělejte co dělejte, nic neúčinkuje na jeho 

umravnění. Neuvěříte, můj pane, jak toho 
bídáka rolníka kazí a drou…“.

… navádějí k pití…
Dalším negativním jevem, se kterým jsou 

u Zapa Židé spojováni, je alkoholismus. 
Podle Petra Kalety „byl alkoholismus v této 
oblasti, stejně jako v Rusku, po staletí velmi 
rozšířený a jeho kořeny tkvěly v celodenní 
těžké práci a bezvýchodnosti života venko-
vanů, až se posléze stal dědičným“2. V litera-
tuře se ovšem ustálil stereotyp o židovských 
krčmářích, kteří vlastně jsou tímto stavem 
vinni, protože venkovanům nalévají: židovští 
krčmáři se stali „negativním symbolem 
chamtivých, lstivých obchodníků, kteří byli 
původci alkoholismu mezi rolníky, vnucovali 
jim nepotřebné zboží a byli zodpovědni za 
jejich zadlužení“.3 

Zap nespojuje náklonnost k alkoholu 
prvoplánově jen se Židy; na několika místech 
učiní ironickou poznámku o tom, že na stole 
zaregistroval „dvě láhvice dobré kořalky, 
výrobku domácího průmyslu“, nebo se na 
jiném místě zmíní o „pálení vodky, tomto 
nejvyšším cíli hospodářství polského“.

Při popisu nalévání kořalky na břežan-
ském trhu (obchod je totiž uzavřen teprve 
tehdy, když je stvrzen vypitím tzv. mohoryče, 
„protož tu bylo síla prkenných, na spěch zbi-
tých krčem, v nichžto se jen hemžilo“) také 
Zap poněkud zostřuje svůj slovník: „I zde… 
prováděla židovská sběř své rejdy a mnohý 
zrzavý bradatý Israel se šibalským pohledem 
pomáhá svému dlužníku poslední krávu pro-
dávat, aby jen brzo utržené peníze do svého 
bezedného sáčku za propitou vodku shráb-
nouti mohl.“

Scény ze židovských pohostinství často 
uzavírá konstatování, že si židovský hostin-
ský za mizerné služby zpravidla nechá velmi 
dobře zaplatit. Předražování konstatuje Zap 
u německých kolonistů stejně jako u Židů: 
„Trojnásobně více platíváme za mnohem 
horší traktament v hospodách polských, kde 
buď Židé vládnou, buď přistěhovalí se Němci 
drou.“

… a jsou to vlastně Orientálci.
Specifickým případem typologie židovské 

postavy je Žid jako exotický, avšak blízký 
Orientálec4. Je to typ, který vybočuje z nega-

2  Kaleta 2004, s. 161
3  Kaleta 2004, s. 156/157. O stereotypu Žida jakožto 
osoby zodpovědné za „kořaleční mor“ se zmiňuje 
i Oskar Donath ve své dlouho jediné monografii na toto 
téma Židé a židovství v české literatuře 19. století (2 
díly, 1923 a 1930).
4  Žid v horizontu evropské kultury sehrával úlohu 
exotického Orientálce vedle muslimského Turka zhru-
ba do konce 18. století, kdy tento byl – v důsledku 
zhroucení Osmanské říše – nahrazen Arabem. Zatímco 
však jak Turek, tak Arab ztělesňovali takřka výhradně 
postavu nepřátelskou, v případě Žida byly živé předsta-
vy o židovské vzdělanosti a ušlechtilosti (typ „ušlechti-
lého Žida“ koření v Německu v polovině 18. století). 
Cf. Derek Penslar – Ivan Davidson Kalmar: Orientalism 
and the Jews. Brandeis University Press, Waltham 
(MA), 2004, zejm. s. xviii–xxx.
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tivních stereotypů, jimž jsme se věnovali 
v předcházejících řádcích. U Zapa je takové 
ztvárnění židovské postavy řídké, najdeme je 
však už při jednom z prvních setkání:

„Sváteční Židé a žíďata v hedvábných 
černých a dlouhých kaftanech a v ohromných 
liščích neb kunových čepicích vodili se 
řadami po náměstí a štěbetavé Židovky 
s blesky v černých velkých očích, s hlavou 
hladko učesanou, a vdané s korzetem z perel 
jako korunou na čele… Neobvyklý pohled 
toho národu v orientalském dlouhém kroji 
a jeho zvláštní zachovalá fysiognomie na 
každého ze západních stran divně působí. 
Kromě tureckých krajin nelze toho pohledu 
jinde míti než v Polště a na Malorusi.“

Podobného charakteru jsou jeho postřehy 
v jedné večerní scéně před hostincem v Pod-
hajcích (Podhajce, Підгайці, פודהייצה), kdy 
hledí nejprve na Žida s jakýmsi laskavým, až 
blahosklonným orientalismem a okolní pro-
středí líčí tak, že – v kontrastu s jinými popisy 
židovských reálií – navozuje dojem až jisté 
útulnosti: „Žid sedí v šabesovém šarafaně 
u stolu před knihou, kývá se a zpěvavo‑
‑plačtivým hlasem čítí. Na šabesovníku (ze 
stropu visícím mosazném sedmiramenném 
svícnu) hořelo sedm tenkých šabesovek (lojo-
vek). Tato illuminace mne již z venku upama-
tovala, že nastal předvečer šabesu. Potřeboval 
jsem odpočinku…“

Scéna končí zmínkou o křesťanovi slouží-
cím u židovských pánů, jehož úkolem je 
o šábesu a jiných židovských svátcích vyko-
návat činnosti, které židům náboženství nedo-
voluje; i v této scéně spíše než útočné či 
negativní vymezení vidíme dobromyslnou 
ironii: „Jest to znamenitá figura, takovýto 
Ivanko v židovských krčmách. […] Žádný 
krčmář Žid bez křesťanského pacholka 
obstáti nemůže; a kdož by mu vodu nosil, 
v zimě dříví štípal, v pecech topil? To jsou 
práce pro Žida příliš těžké, a jak on říká, syna 
Izraelského nehodné.“

Zap a antisemitismus:  
Vliv na české spisovatele

Jak se vesměs shoduje sekundární litera-
tura a jak je na první pohled zřejmé, Zapův 
postoj k Židům je vyhroceně záporný. Při 
podrobnějším pohledu je však škála jeho 
postojů k haličskému židovstvu pestřejší: 
Zapův vypravěč jistě zhusta vyslovuje vysoce 
negativní soudy o Židech a jejich životním 
prostředí, soudy motivované estetickými, 
morálními i dalšími zřeteli.

Ty vrcholí radikálními výroky, jako když 
zcela konkrétně a adresně označí Židy za 
přímé viníky okolního bezútěšného stavu, 
jako je například tento: „… ona korporace 
židovských pijavek, od jejížto většího men-
šího počtu větší menší stupeň demoralizace 
vůkolního národu závisí.“ Podobně vyznívá 
izolovaný výrok na adresu hospodáře na 
statku ve vsi Korolovce (Karolówka, 
Королівка, קורולובקה): „Před ním tu sídlel Žid 

co nájemník statku; jen pomyšlení na to budí 
v nás hrůzu.“

Vedle toho však najdeme pouhé prostě 
konstatující výpovědi, kdy se vypravěč 
s vlastním soudem drží zpět a pozorovanou 
situaci spíše glosuje s odstupem, jako 
v Monasteřiskách (Monasterzyska, Мо нас‑
тириська, מאנַאסטערישטש), kde podle něho 
„Židé nezdají se tak výhradně panovati jako 
jinde“, hrají zde „svou důležitou, na oko sice 
pořízenou roli“. 

Nalezneme však, byť jen výjimečně, také 
pozitivně vnímané představitele židovské 
komunity: vypravěč se zmiňuje o Židech, 
které hodnotí vysloveně kladně. V Tarnopolu 
se mu nakonec podaří ubytovat se u jistého 
Žida, který „zdál se býti Židem velmi pořád-
ným a vzdělaným, choval se též i zdvořile 
k nám i stěžoval si upřímně na zkaženost 
i mravní zpustlost svých spoluvěřících v Pol-
ště, ujišťuje nás, že žádný Izraelita, zvláště 
v západoruských guberniích, poctivé živnosti 
si nehledí“. Signifikantní ovšem je, že tento 
„pořádný a vzdělaný“ Izraelita se nakonec 
projeví jako nositel silně negativního názoru 
na vlastní komunitu, v němž by se snad dal 
vnímat i negativní autostereotyp… Vedle 
popsaných estetických zřetelů a reproduko-
vaných zážitků může být příčinou Zapova 
negativního postoje k Židům také sym patie 
s ukrajinskojazyčným obyvatelstvem Haliče, 
sociálně inferiorním, nevzdělaným a ustrko-
vaným jak polskou šlechtou, tak židovskou 
obchodnickou vrstvou.

Takový postoj k Židům byl v Zapově době 
jev obecnější. „To, co především vzbuzovalo 
u okolního obyvatelstva averzi vůči Židům, 
byla jejich schopnost se téměř dokonale, ale 
zároveň i nekompromisně zorien tovat v tržním 
prostředí,“ píše Petr Kaleta.5 Rovněž je třeba 
vzít v úvahu, že reprezentace židovského ele-
mentu v Zapově cestopise je až nápadně 
poplatná dobovým tendencím v beletristické 
literatuře. Typ Žida jako komické figury je ve 
skutečnosti locus communis, sahající až ke 
středověkému Mastičkáři, typ židovského 
lakomce a lstivce známe třeba už z Tylovy 
Fidlovačky (1834). S prvoplánovým spojením 
postavy Žida s odporným fyzickým zjevem 
pracují například Josef Holeček v Našich 
(1907–1908) nebo A. a V. Mrštíkové v Roku 
na vsi (1903–1904) – tamtéž najdeme i cha-
rakteristický rys židovského maušlování. 
Pokud jde o konkrétní Zapovo předporozu-
mění a jeho kořeny v době před haličským 
pobytem, tedy v době jeho pražských studií 
a účasti na intelektuálním životě, máme o něm 
málo informací. Je možné, že Zap byl ovlivněn 
Máchovým „romantickým antisemitismem“, 
který (paradoxně pod vlivem německým, 
autorů, jako byli Clemens Brentano nebo 
Achim von Arnim) popíral možnost židovské 
participace na českém národním životě.6 

5  Kaleta 2004, s. 164
6  Toman, s. 356

Máme k dispozici dva citáty, které toto 
Zapovo negativní naladění potvrzují: první 
pochází z jeho práce Popsání kr. hlavního 
města Prahy pro cizince i domácí, kde se 
vyslovuje nevlídně o pražských Židech: „Židů 
jest u nás bohužel příliš mnoho, abychom 
o nich též slovíčko nepromluvili. Jen v židov-
ském městě smějí se osaditi a domy míti; 
nalézáme jich ale po celém městě. […] Jich 
vtíravost a osobení vůbec jsou známé.“7 

Druhý se nachází v článku „O duševním 
a básnickém životě lidu polského“, vydaném 
již v době jeho haličského působení,8 kde Zap 
projevuje tehdy „tradičně nepříznivý vztah 
k židovskému prostředí, když poznamenává, 
že hlavními viníky zanedbávání idylických 
obyčejů jsou na prvním místě židé“.9 

Hlavní diskuse o židovské komunitě 
a jejím vztahu k českému národnímu životu 
proběhla až v letech 1844–1848. Existuje 
však neurčitá domněnka, že jeden z tón udá-
vajících účastníků této diskuse, Karel Havlí-
ček, mohl být ve svých názorech ovlivněn 
právě Zapem.

Havlíček zastával názor, že Žid nemůže 
být českým básníkem, a dokonce byl „jedním 
z prvních, ne   ‑li vůbec prvním českým exklu-
zionistou, který otevřeně k jazykovému krité-
riu přidává kritérium, které je běžně chápáno 
jako rasové“.10 Jak známo, Karel Havlíček 
cestou na Rus u Zapa pobýval a popřával 
sluchu jeho názorům.11 Je tedy možné, ačkoli 
neprokázané a neprokazatelné, že Havlíčkův 
negativní názor kořenil právě zde, ve zpro-
středkované zkušenosti se specifickým typem 
východního Žida.

Zajímavý a v kontextu Zapova cestopisu 
příznačný je ovšem názor, který Zapův vypra-
věč nabízí při pojmenovávání příčiny zbědo-
vaného stavu společnosti, v níž sehrávají 
svou negativní roli Židé. Při pozorování kor-
mutlivé scenérie všeobecného popíjení v ži‑
dovském hostinci dochází k tomu, že na vině 
veškerého duchovního úpadku je nedostatek 
výchovy k národnímu vlastenectví: „Těžko 
tam pohledávati mravnost, kde jest ouplný 
nedostatek citu pro všelikou slušnost a pořád-
nost. Takovýto výjev jest velmi významný, 
ukazuje oučinek zanedbaného národního 
vychování, který až ku takovému snížení 
přirozenosti lidské přijíti může…“ Škoda jen, 
že se autor neodvážil hlubšího zdůvodnění, 
jaký druh národního uvědomění by přesně 
v tomto případě od haličských Židů 
očekával…

◗ Jan M. Heller, foto: Wikipedia

7  K. V. Z.: Popsání kr. hlavního města Prahy pro 
cizince i domácí. Praha 1835, s. 250n. Citace dle 
Toman, s. 359
8  Časopis českého museum 1840, s. 19–62
9  Cf. Kaleta 2005, s. 159
10  Toman, s. 359
11  Viz zde 2. 2. 1. Na tuto souvislost upozorňuje 
Toman (s. 359), avšak sám upozorňuje, že se jedná 
o pouhou neprokazatelnou domněnku.
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Blížící se svátek Chanuka, tradičně spoje-
ný s přibýváním světla, připadl na tem-

nou chvíli dějin (a všichni doufáme, že 
zůstane u „chvíle“…). Tisíce lidí stvořených 
v Božím obrazu vraždí jiné tisíce lidí stvoře-
ných v Božím obrazu. Zabíjení a krutost 
dosahují takové intenzity, že jsme znepoko-
jeni i my, kteří jsme si už na zprávy z váleč-
né Sýrie jaksi zvykli.

Příslušníci různých náboženství se schá-
zejí k modlitbám a vyjadřují tak dle svých 
možností soucítění s vražděnými. Také židé 
po celém světě se modlí za lidi vražděné 
v Aleppu a dalších místech Sýrie. Celé 
komunity vycházejí do ulic, aby vyjádřily 
smutek z další tragické prohry lidstva. Proje-
vují se také sekulárně ‑občansky, pomocí 
protestů, demonstrací a výzvami politikům.

Unie židovských studentů v Londýně 
uspořádala protestní akci „Zachraňte 
Aleppo“. Americký židovský výbor apeloval 
na OSN, aby pro záchranu civilistů v obleže-
ném městě podniklo „vše, co je v jeho 
silách“. V Jeruzalémě, Tel Avivu i na severu 
u syrských hranic protestovali v pátek 
16. prosince Izraelci s transparenty „Svět 
opět mlčí“ nebo „Zastavte holocaust syr-
ských dětí“. To je jen několik málo příkladů 
našich snah, jak nezůstat lhostejní, jak 
nemuset čelit před sebou a před Nejvyšším 
soudcem vědomí, že jsme zůstali zticha.

Všichni tady v západním světě, ať židé 
nebo ne ‑židé, máme jedno společné: jsme 
příslušníky bohaté a mocné části lidstva, 
jako jednotlivci však jen bezmocně přihlí-
žíme vraždění našich bratří a sester v lidství. 
Ať demonstrujeme, podepisujeme petice, 
postíme se a modlíme – nejsme schopni 
přímo zmírnit utrpení, natož zachránit život 

ani jediného člověka uvízlého v ohnisku 
bojů.

Ptáme se: Co je těm v Aleppu po našem 
bezmocném soucitu? Až příliš tušíme, jak 
náš dnešní soucit souvisí se zájmem médií, 
jak pozdě přišel a jak dlouho jsme vývoj 
sledovali mlčky.

My, věřící lidé, si často klademe otázku: 
Jak to mohl Bůh dopustit? Aniž bychom se 
ptali, jak jsme to mohli dopustit my. A při-
tom ještě důležitější otázka, společná věří-
cím i nevěřícím, zní: Jak můžeme taková 
zvěrstva nedopouštět?

Pochopitelně směřujeme své myšlenky 
a soucítění k těm nejslabším, kteří se 
na krveprolití nepodílejí: civilistům uvízlým 
mezi bojujícími stranami, především dětem 
a starcům.

Když se však podíváme hlouběji, chá-
peme, že neméně – ač jinak – potřebují 
modlitbu soucitu ti, kdo utrpení působí, kdo 
se dopouštějí vraždění, vybízejí k němu, 
plánují je a mají z něho prospěch. Tito naši 
bratři a sestry zabíjejí ve svých bližních sebe 

samé a nesou za to důsledky. Ať již vraždí za 
peníze, z fanatismu či ze zoufalství; ať jsou 
převaděči uprchlíků nebo obyvateli prezi-
dentských paláců: všichni trpí tím, že v sobě 
popřeli stvořenost v Božím obrazu. To není 
humanistický naivismus, ale realistické 
vědomí toho, co nezbytně přijde:

Až válka v Sýrii skončí (pokud možno co 
nejdřív), nebude většina těch, kdo v ní vraž-
dili, schopná opravdu lidského života. Ně k-
teří se do něj časem vrátí, ale mnozí už ne. 
Jako potomci přeživších šoa až příliš dobře 
víme, jak se traumata těch, kdo „měli štěstí“, 
přenášejí do dalších generací. Mu síme počí-
tat s tím, že u přeživších syrské války tomu 
bude podobně. Stejně tak ze zkušenosti 
s příběhy potomků válečných zločinců chá-
peme, že i jejich traumata budou součástí 
našeho společného světa.

V této části světa máme výhodu, že se 
můžeme v relativním klidu připravovat na 
nastávající časy, v nichž budeme potřebovat 
odvahu a moudrost. Nemůžeme si dovolit 
luxus cynismu, vydávajícího se za realismus. 
Stejným luxusem je upadat do neplodného 
hledání viníků nebo sebemrskačství (jež 
bývá jinou podobou téhož).

Pokud bereme modlitbu vážně, může to 
(byť nemusí) být pomoc, když nevíme, co 
dělat. A to nyní neví většina z nás. V židov-
ské tradici není modlitba považována za 
projev pasivity, ale naopak za aktivní vzta-
hování k Nejvyššímu. Nemusí to být trapné 
přesouvání zodpovědnosti na Pánaboha ani 
symbolický akt, při němž jsme „taky něco 
udělali“. Může to být jeden ze způsobů, jak 
hledat osobní odpovědi na bezpráví a utrpení 
v našem světě.

◗ P. Almoni, ilustrační foto: Wikipedie

Rošhašanová modlitba za Sýrii
R. Mishael Zion

Pane světa, otče sirotků, ochraniteli vdov, 
jehož milosrdenství je nade vším stvořením – 
pohlédni na národy země, sestup z trůnu 
soudu a usedni na trůn soucitu. Uzdrav zra-
něné, osvoboď uvězněné, podepři upadlé 
a urychli vykoupení syrského lidu.

Bože, který můžeš proklestit cesty v oceánu, 
učiň cestu z tohoto moře utrpení, probuď 
v srdcích válčících stran vzájemné soucítění, 
a otevři jejich srdce i pro pochopení vůči 
nám.

Veď nás, když se snažíme pochopit svoji roli 
v této krizi. Vlož moudrost do srdcí našich 
představitelů a posiluj ruce našich obránců. 
Pane Milosti, ukonči toto utrpení, rozšiř po 
zemi spravedlnost a odpuštění. Ať se nad 

celou oblastí Blízkého východu rozprostře 
zázračný mír, od Tvojí svaté země ke všem 
sousedním zemím a rozšíří se na celý svět. 
K tomu řekněme: Amen

Modlitba za Sýrii
R. Rachel Barenblat

Šechino, v jejímž lůně se živí stvoření:
když vraždí Tvé děti, pláčeš.

Svým vášnivým objetím přines do Sýrie mír. 
Dej ať se zrodí nová podoba světa,

v němž se američtí Židé modlí za Syřany,
kteří se modlí za Izraelce, kteří se modlí
za Palestince, kteří se modlí
i za americké Židy. 

Naplň srdce povstalců svým soucitem,

aby žádný z nich, až padne syrský režim,
neusiloval o krutou spravedlnost pomsty.

Probuď svědomí v členech syrské vlády
a zažehni jejich zakrnělé milosrdenství. 

A pokud jde o nás:
Pomáhej nám dávat svoji moc do služeb 

dobra
a posiluj naše odhodlání, abychom 

neuhýbali.

Žehnáme Tobě, která jsi pramenem 
milosrdenství. 

Vnes jednotu do tohoto rozbitého stvoření.

A dej nám k tomu říci: Amen

Zdroj – originální texty modliteb:
https://jewschool.com/2013/09/30839/ 

two ‑prayers ‑for ‑syria/

Modlitba za lid Sýrie

Progresivní rabíni vytvořili několik modliteb, které mohou být pomocí a inspirací:

11
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Málokdo ví, že esperanto bylo součástí 
velkého nábožensko ‑humanistického 

konceptu, blízkého židovské představě mesi-
ánského věku. A téměř nikdo neví, že litvak 
Zamenhof se stal jedním z božstev japonské 
sekty Ómoto.

Tenkrát v Białystoku
Lejzer Eliezer Levi Zamenhof se narodil 

v Białystoku, přináležejícím v oné době 
k carskému Rusku, v rodině ovlivněné 
židovským osvícenstvím – haskalou. Jeho 
otec byl učitelem němčiny a knihovníkem 
významné polsko ‑židovské rodiny a podle 
některých pramenů též carským cenzorem 
německojazyčných novin, jidiš a hebrej-
ských knih. Polština byla toho času jako 
„nepřátelský jazyk“ úředně zakázaná… 

Rodinné prostředí se tak přirozeně vyzna-
čovalo vlivem několika jazykových a kul-
turních okruhů: židovskými náboženskými 
tradicemi, vlivy německého a německo‑  
‑židovského osvícenství, etablující se jidiš 
kulturou a samozřejmě ruskými i polskými 
duchovními proudy 19. století. Zamenhof ve 
vzpomínkách nicméně uvádí, že jako 
„mateřštinu“ vnímal nejspíše ruštinu.

Malý Lejzer se od dětství setkával se 
sociálními a etnickými problémy, k nimž 
patřily též formující se nacionalismus – 
a nově pojímaný antisemitismus. Židé, žijící 
v proměnlivém pohraničí Ruska a Polska, 
vnímali nejen tento nacionální spor, ale také 
postupující národní sebeuvědomování zdej-
ších menšin: Němců, Bělorusů a Litevců. 
Pro Židy samotné bylo otázkou, jak a podle 
jakého klíče identifikovat sami sebe. Nabí-
zely se tři možnosti, či jejich kombinace: 
území, náboženství a jazyk. Směry, jimiž se 
ubíralo řešení, byly také tři: asimilace, auto-
nomismus a sionismus. Zamenhof si vytvořil 
specifickou kombinaci všech tří.

Už na gymnáziu osciloval mezi sionis-
mem a univerzálním humanismem, s nímž 
se v různých pojetích setkával u německých 
osvícenských myslitelů. Sám se považoval 
za jednoho z prvních sionistů vůbec. Roku 
1907 v rozhovoru pro časopis The Jewish 
Chronicle řekl, že byl sionistou mnoho let 
předtím, než se objevil Herzl a mezi Židy se 
rozšířila myšlenka židovského státu: „Již 
v roce 1881, když jsem studoval v Moskvě, 
jsem na jedné schůzce předložil patnácti 
spolužákům plán, který jsem vymyslel. Podle 
mého plánu bychom v nějaké odlehlé části 

světa založili židovskou kolonii. Ta by před-
stavovala počátek a stala by se centrem 
nezávislého židovského státu… Založili jsme 
cosi, co považuji za první židovskou politic-
kou organizaci v Rusku.“

Mezi sionismem v pojetí Achad Ha ‑Ama 
a haskalou na jedné straně a litevsko‑
‑židovským tradicionalismem na straně 
druhé osciloval též Lazarův otec Mark.

Od pátého ročníku gymnázia pracoval 
Lazar na projektu univerzálního jazyka, 
jehož první verzi (tzv. coby „Lingwe 
Uniwersala“) rozšířil v oktávě mezi spolu-
žáky, s nimiž nový jazyk 15. 12. 1878 
„zasvětil“. Podle svědectví účastníků zpívali 
nadšení gymnazisté kolem stolu, na němž 
ležela první gramatika a slovník nového 
jazyka píseň:1

Když se o plánu dozvěděli sousedé, 
dospěli k názoru, že Lejzer je mešuge a prav-
děpodobně politovali jeho rodiče. Ti syna 

1 Citováno podle: Aleksander Korzhenkov: 
Zamenhof: The Life, Works and Ideas of the Author 
of Esperanto, Mondial a Universal Esperanto 
Association, New York – Rotterdam 2010 ISBN 
1595691677

v projektu naopak podporovali – vždyť 
vytištění prvních knih financoval jeho otec. 
Bylo však jasné, že musí mít nějaké prak-
tické zaměstnání. Volba padla na medicínu, 
které se Zamenhof věnoval celý život. Vše, 
čím se proslavil, dělal jako koníček po veče-
rech a nocích.

Esperantisté na celém světě se dodnes 
kolem 15. prosince scházejí k oslavě 
„Zamenhofova dne“ (Zamenhofa Tago), 
často spojené se slavnostní večeří a prezen-
tací esperantské literatury. Vzhledem 
k tomu, že zásluhy jednoho člověka by 
neměly vést k nadměrné glorifikaci zaklada-
telovy osobnosti, upřednostňují někteří 
esperantisté spíše výraz „Den esperantské 
literatury“ (Tago de Esperanto -libro, 
Esperanto -Librotago). Vzhledem k blízkosti 
Vánoc si lidé často předávají dárky – 
obvykle knížky. Pokud se slavnost koná 
přímo 15. prosince, bývá zvykem čekat na 
hodinu, kdy podle záznamů Zamenhof svůj 
plán vyhlásil. V Praze se obvykle pořádá 
průvod k Zamenhofovu stromu na Vyše-
hradě, kde se úderem osmé koná slavnostní 
přípitek, zpěv hymny La Espero a českých 
koled v esperantském překladu. V Izraeli se 
na Zamenhofa vespero (letos 19. prosince) 
často konzumují chanukové sufganije a lat-
kes, lidé se setkávají na Zamenhofově ulici 
v Tel Avivu.

Nové náboženství – hilelismus
Roku 1901 vydal Zamenhof v Petrohradě 

knihu Hilelismus: Plán pro řešení židovské 
otázky. Publikoval ji pod pseudonymem 
Homo Sum (z lat. „jsem člověk“).

Jednalo se o nástin nového náboženského 
hnutí, univerzálního stejně jako nový jazyk. 
Jeho název odvodil Zamenhof od Hilela 

Staršího, jednoho ze zakladatelů rabínského 
judaismu. Právě nejznámější výrok tohoto 
rabína se měl stát základem nového nábo-
ženství. Jedná se o variantu tzv. „zlatého 
pravidla“, kterou Hilel podle tradice označil 
za shrnutí Tóry. Když mu jakýsi cizinec řekl, 
že přestoupí na judaismus, pokud ho rabín 
naučí celou Tóru za dobu, co vydrží stát na 

Narozeniny muže, 
který se stal božstvem
Do slunovratového období nejrůznějších svátků patří i jedna méně známá, ale neméně pozoruhodná slavnost: výročí 
dne, kdy L. L. Zamenhof (Ludoviko Lazaro Zamenhofo; Лейзер Заменгóв, 15. 12. 1859 – 14. 4. 1917) zveřejnil na 
oslavě svých devatenáctých narozenin projekt univerzálního jazyka – esperanta.

L. L. Zamenhof v roce 1908 (portrét z Kongresové 
knihy 4. světového kongresu esperanta v Drážďanech, 
archív UEA).

Malamikete de las nacjes
Kadó, kadó, jam temp`está!
La tot` homoze in familje 
Komunikare so debá.

Nepřátelské hradby mezi lidmi 
padněte, padněte nyní!
Celek lidstva v rodinu
spojiti se musí.1

➤

➤
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osobnost

jedné noze, Hilel pravil: „Co sám máš 
nerad, nečiň jinému! To je celý zákon 
a všechno ostatní je výklad.“2

Zamenhof v tom viděl naději na proměnu 
judaismu v univerzální náboženství, které by 
mohli přijmout všichni lidé, bez ohledu na 
etnickou a pokud možno i dosavadní nábo-
ženskou příslušnost. Doufal, že judaismus, 
zbavený všeho, co Židy vylučuje z „běžné“ 
společnosti, by se mohl stát „neutrálním“ 
monoteismem šířeným pomocí univerzál-
ního jazyka. To by Židům umožnilo stát se 
příslušníky většinové společnosti, aniž by se 
museli dát pokřtít, jak tomu dosud bylo ve 
všech evropských zemích. Naopak mohli by 
zůstat ve svém náboženství, ale v jeho (ales-
poň dle Zamenhofova názoru) nejčistší 
a zároveň nejpokrokovější podobě.

Kdyby se to podařilo a hilelismus se stal 
všeobecným náboženstvím, pak by právě 
židovské náboženství osvobodilo svět od 
náboženských sporů, jako by jej esperanto 
osvobodilo od sporů etnických. Tím by se 
naplnily biblické přísliby. Judaismus by se 
stal skrze hilelismus „požehnáním pro svět“ 
a přinesl mesiánskou budoucnost, v níž 
„nepovstane pronárod proti pronárodu“.

„Očištěný“ judaismus měl překročit sebe 
sama, a ze svého samého jádra (za něž autor 
považoval Hilelův výrok) zrodit nové, uni-
verzální náboženství. Přesněji řečeno, 
Zamenhof se domníval, že svým dílem roz-
víjí „hilelistický“ proud v rámci judaismu, 
očišťuje jej a obrozuje.

Je nepochybné, že Zamenhofovi a jeho 
hnutí by připadla mesiánská úloha: zbavit 
židovský lid poroby a útlaku, sjednotit celé 
lidstvo na etickém monotheismu a přivést je 
ke „svaté harmonii“. Ve slovech písně La 
Espero („Naděje“), která se stala hymnou 
esperantského hnutí, je to slyšet jasně:3

Nápad byl nepochybně inspirovaný ně‑
meckými a francouzskými podobami re‑
formního judaismu. Zamenhof měl dostatek 

2 Babylónský talmud, Šabat 31a (překlad J. M. 
Langer – In: Talmud; ukázky a dějiny)
3 Text a překlad podle české Wikipedie: https://
cs.wikipedia.org/wiki/La_Espero

času i příležitosti seznámit se s jejich myš-
lenkami i praxí a reflektovat jejich použitel-
nost pro svůj projekt. Rozhodně je nepova-
žoval za řešení „židovské otázky“. V jednom 
ze svých textů je dokonce označil za lživé.4 
Oceňoval jejich snahy o „čistou“ podobu 
judaismu, ale vadilo mu, že reformní judais-
mus přesto zůstává etnickým náboženstvím. 
Nahrazení hebrejštiny národními jazyky 
musel považovat za nedostatečné a pouhé 
zjednodušení předpisů stravování a liturgie 
mu připadalo polovičaté. Náboženství, které 
by řešilo situaci Židů – a spolu s nimi i situ-
aci příslušníků všech náboženství –, podle 
něj nesmělo být vázáno na žádné etnikum. 
Nesmělo používat jazyk žádného národa, ale 
jedině univerzální esperanto.

Zamenhof od roku 1901 až do své smrti 
váhal, zda založit nové náboženství, které by 
všechna dosavadní náboženství nahradilo, 

nebo zda vytvořit jakési „metanáboženství“, 
k němuž by se mohli přihlásit příslušníci 
existujících náboženství, aniž by se museli 
s vlastním náboženstvím rozejít. On i jeho 
následovníci někdy označovali hilelismus za 
„univerzální náboženství“, jindy – a poz-
ději – za „filosofii“ či „náboženskou filoso-
fii“, popřípadě „nauku“ či „humanistické 
hnutí“.

Zamenhof ovšem předpokládal, že při-
nejmenším první a druhou generací vyzna-
vačů hilelismu musí být „svobodomyslní 
Židé“. Právě oni mají totiž na rozšíření 
takového náboženství největší zájem. 
Domníval se, že jinověrci nemají zatím 

4 In: Korzhenkov 2010, s. 115

důvod svá náboženství opouštět, protože 
příslušnost ke státnímu náboženství přináší 
výhody. Pro Židy sice znamená jejich nábo-
ženství nevýhodu, k jiné víře ale přestoupit 
nechtějí.

Proměnou judaismu v univerzální nábo-
ženství hilelismus a rozšířením hilelismu 
mezi jinověrce dojde postupně k integraci 
Židů do nové, univerzální společnosti, která 
se vytvoří ruku v ruce s rozšířením univerzál-
ního jazyka a náboženství. Zároveň předpo-
kládal, že vyznavači univerzálního nábožen-
ství by se stali základnou mluvčích esperanta, 
kteří by své děti učili esperanto jako mateřský 
jazyk. Byli by základem budoucího univerzál-
ního či neutrálního, tedy nenacionalistického 
lidstva.

Vzorem samozřejmě bylo počáteční křes-
ťanství (v představách jaké o něm panovaly 
začátkem 20. století). Jak Zamenhof uvedl 
ve svých poznámkách: „Svými myšlenkami 
si můžeme získat celý svět, stejně jako se to 
dodnes dařilo křesťanům, ačkoli začali jako 
malá skupinka Hebrejců. Namísto abychom 
byli absorbováni křesťanským světem, ab-
sorbujeme my jej.“

Základ náboženství považoval Zamenhof 
za nutné shrnout do několika snadno srozu-
mitelných principů:

Cítíme a uznáváme existenci Nejvyšší síly 
vládnoucí světu a této síle říkáme Bůh. – 
Bůh vložil své zákony do srdce každého člo-
věka v podobě svědomí. Vždy poslouchej 
hlas svého svědomí, neboť je to nikdy neuti-
chající hlas Boží. – Základ všech zákonů 
daných nám Bohem je možno vyjádřit násle-
dujícím pravidlem: Miluj svého bližního 
a čiň druhým to, co chceš, aby činili oni 
tobě, a nikdy veřejně ani vskrytu nečiň nic, 
o čem Ti tvůj vnitřní hlas říká, že by to 
nebylo Bohu milé. Všechny ostatní příkazy, 
které můžeš slyšet od svých učitelů a vůdců 
a které se neslučují s těmito třemi body 
náboženství, jsou jen lidskými komentáři, jež 
mohou být jak pravdivé, tak mylné.

K principům hilelismu patřilo také odmít-
nutí veškeré rasové či etnické netolerance 
a přesvědčení, že každá země patří lidem, 
kteří ji obývají, bez rozdílu národnosti 
a odhodlání nazývat země nikoli podle pře-
važujícího etnika, ale podle hlavního města. 
Roku 1905 Zamenhof napsal, že hilelismus 
považuje za důležitější než veškeré své dosa-
vadní či možné budoucí dílo. „… celý pro-
jekt esperanta je jen částí této obecné myš-
lenky, již nazývám hilelismem.“

Homaranismus
Zamenhof, který si tou dobou již získal 

doma i v zahraničí okruh příznivců, sezná-
mil konceptem hilelismu několik židov-
ských intelektuálů. Ti jej přijali bez velkého 
nadšení. Zamenhof na myšlence přesto pra-
coval dále.

K esperantu se mezitím začali z různých 
důvodů hlásit příslušníci rozličných zájmo-

V Tel Avivu Zamenhofa připomíná stejnojmenná 
ulice.

Sub la sankta signo de l’ espero
kolektiĝas pacaj batalantoj,
kaj rapide kreskas la afero
per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
inter la popoloj dividitaj;
sed dissaltos la obstinaj baroj,
per la sankta amo disbatitaj.

(…)la popoloj faros en konsento
unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
en laboro paca ne laciĝos,
ĝis la bela sonĝo de l’ homaro
por eterna ben’ efektiviĝos.

Pod svatým znamením naděje
shromažďují se za mír bojovníci,
a rychle roste dílo
lidí doufajících.
Silně stojí zdi tisíciletí
mezi lidmi rozdělenými;
však překážky vzdorné
budou svatou láskou rozbity.

(…)lidé utvoří ve shodě
jeden velký kruh rodinný.
Naše pilné společenství
se prací za mír neunaví,
dokud se pěkný sen lidstva
pro věčné požehnání nenaplní.3

➤
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vých skupin. Příznivci různých ideologií 
doufali, že se jim pomocí univerzálního 
jazyka podaří získat mezinárodní podporu. 
Ateisté, stoupenci Volné myšlenky a dalších 
protináboženských skupin považovali espe-
ranto za zbraň v boji proti náboženství. 
Římští katolíci v něm viděli prostředek misie 
a dokonce nového sjednocení římskokato-
lické církve. Od počátku šlo o to, která ideo-
logie – ať již náboženská či nikoli – si jej 
osvojí první.

Právě ateisticky a protinábožensky zamě-
řené kruhy získaly převahu na prvním Světo-
vém esperantistickém kongresu, pořádaném 
roku 1905 v Boloni. Pořadatelé tehdy neměli 
zájem, aby otec zakladatel rozvíjel na kon-
gresu náboženské myšlenky, které z většiny 
protinábožensky orientovaní francouzští 
esperantisté odmítali. Došlo k pokusům 
Zamenhofa zpacifikovat a cenzorovat, což 
se ne zcela podařilo.

Jak se v dějinách myšlenkových hnutí 
nejednou stává, původní tvůrce byl odsunut 
na vedlejší kolej. Esperantistické hnutí 
nejenže nebylo zcela prosto nacionalismu 
a antisemitismu, ale někteří členové si cel-
kem realisticky uvědomovali, že Zamenho-
fova osobnost může škodit propagaci. Přede-
vším vadilo, že Zamenhof byl Žid, neboť 
představa univerzálního jazyka vytvořeného 
Židem až příliš nahrávala představám 
o židovské světovládě. Navíc protože mezi 
předními esperantisty byli známí zednáři, 
přímo se nabízelo vysvětlovat esperanto jako 
další projekt židozednářského spiknutí. 
A vzhledem k tlakům mezi jednotlivými 
skupinami mohly být jakékoli úvahy o nábo-
ženství pro šíření esperanta škodlivé. Zdálo 
se, že nejlepší bude o této věci cudně mlčet. 
Právě to ale Zamenhof nechtěl…

Po návratu z kongresu začal přepracová-
vat koncept své náboženské filozofie tak, 
aby byla pro současníky přijatelnější. Přede-
vším musel změnit její název, který byl pro-
blémem i pro relativní filosemity5: Talmud 
byl i mezi vzdělanými propagátory nábožen-
ské tolerance vnímán jako problém, jako 
cosi, čeho by se Židé měli zbavit. Tento 
dojem mívali nezřídka i asimilovaní Židé.

A pak bylo třeba, aby nové náboženství 
bylo zcela „neutrální“. Pro ateisty byl dosa-
vadní koncept příliš náboženský, pro křes-
ťany měl nulovou přitažlivost. A pro Židy 
nebyl důvěryhodný hned z několika důvodů: 
1) Až příliš připomínal křesťanské výzvy 
k překonání judaismu prostřednictvím „vět-

5 Po roce 1914 se antisemitismus objevil i mezi espe-
rantisty. V květnu 1914 vyšel v polském časopise 
Pola Esperantisto (Polský esperantista) antisemit-
sky laděný článek A. Niemojewského, Poloj kaj 
hebreoj („Poláci a Židé“) s předmluvou vydavatele, 
v níž stálo, že Talmud je „strašlivá kniha předsudků 
a nenávisti vůči všemu nežidovskému“. Zamenhofův 
osobní protest redakci byl v dalším vydání zmíněn 
ve zprávě, že redakce obdržela několik protestů od 
Židů, kteří „nám jasně ukázali nedostatečné vzdělá-
ní těch, kdo se Talmudu zastávají“. (In: A. Korzenkov 
2010, s. 16) 

šího“ a „univerzálnějšího“ náboženství, 
které v jádru lépe odpovídá „podstatě judai-
smu“. 2) Nikde nebyla a nemohla být záruka, 
že se k tomuto hnutí postupně připojí všichni 
Židé a že hilelismus nebude znamenat jen 
další rozštěpení – a v samém závěru neopatří 
těm, kdo zůstanou „neuniverzálními“ nábo-
ženskými Židy, nové nepřátele. 3) Ze zřej-
mých důvodů se nemohl líbit sionistům.

V březnu 1906 Zamenhof vydal – opět 
pod pseudonymem – brožuru Homaranismo 
(„Humanismus“). Homaranismus měl více-
méně stejná kritéria jako hilelismus, změnila 
se pouze terminologie a zmizely pasáže 
týkající se situace východoevropských Židů. 
V esperantistickém tisku se objevily pouze 
dvě, kritické, reakce: od litevského katolic-
kého kněze A. Dambruskase a francouz-
ského ateisty L. de Beaufronta. Blízcí spolu-
pracovníci tehdy Zamenhofovi radili, aby 
své autorství zamlčel. Obávali se možného 
rozkolu v esperantistickém hnutí. Ze stej-
ného důvodu mu přímo zakázali mluvit 
o homaranismu na kongresu v Ženevě.

Zamenhof přesto roku 1906 dokončil 
přeměnu hilelismu v homaranismus. I ten 
pak dále proměňoval, poslední verzi dokon-
čil v roce své smrti, 1917. Je fascinující sle-
dovat, jak s každou další verzí ubývalo zmí-
nek o esperantu. Tu poslední Zamenhof 
zamýšlel šířit již nikoli v esperantu, ale 
v národních jazycích. Jeho okolí mu zároveň 
čím dál víc bránilo vůbec zmiňovat to, co 
považoval za „vnitřní myšlenku“ esperanta. 
Během posledních deseti let svého života 
podnikal další a další pokusy, jak hilelismus‑
‑homaranismus přece jen prosadit.

Začal plánovat uspořádání Kongresu pro 
neutrální humánní náboženství, který měl 
proběhnout paralelně s 10. mezinárodním 
esperantistickým kongresem v Paříži (měl se 
konat 1915). Když organizátoři jeho návrh 
zamítli, rozhodl se uspořádat samostatný 
kongres v Bernu. Plány narušila první svě-
tová válka a zhoršení Zamenhofova zdravot-
ního stavu. Dochovaná korespondence se 
švýcarským esperantistou Uhlmannem a R. 
de Saussurem svědčí o tom, že Zamenhof 
hodlal založit nové hnutí. Mělo být pro 
všechny, kdo opustili své původní nábožen-
ství, a přesto mají zájem patřit k nějaké 
náboženské komunitě. Plán mu překazila 
válka. Rok před jejím koncem Zamenhof 
zemřel.

Několik týdnů před smrtí se pustil do 
psaní poslední, nedokončené úvahy O Bohu 
a věčném životě. Kromě jednoho odstavce 
vzpomínek se mu podařilo zachytit jen něko-
lik poznámek:

„Ve světě věřících patrně nikdy nenajdu 
uspokojující sympatie, pravděpodobně pro-
to, že moje víra je úplně jiného druhu než 
jejich…“

„Začínám cítit, že smrt možná není zmi-
zení, ale zázrak, a že v přírodě existují jakési 
zákony, jimiž nás něco vede k jakémusi 
destination…“

Božstvem v japonské svatyni
Zvláštní význam si získalo esperanto 

v japonském hnutí Ómoto, vycházejícím ze 
šintoismu. Toto hnutí, příznačně vzniklé 
v období Meidži (1868–1912), v sobě spo-
jilo prvky původního japonského nábožen-
ství s myšlenkami univerzální humanity, 
pacifismu a monoteismu. Deguči Onisaburó, 
vůdce hnutí, poznal esperanto asi roku 1923 
a prohlásil je za „nebeský jazyk“. Jako 
mnozí další v něm viděl nástroj ke sjedno-
cení a usmíření lidstva. Téhož roku přijalo 
Ómoto esperanto za univerzální jazyk, 
podnes v něm šíří své myšlenky. Zamenhof 
je spolu s dalšími významnými sekulárními 
osobnostmi uctíván jako božstvo – kami. 
Samozřejmě v souvislostech japonských tra-
dic neznamená tento pojem totéž jako 
v západním kontextu. Na oficiálních strán-
kách hnutí se o tom – samozřejmě v espe-
rantu – píše: „Definice titulu božstvo, uděle-
ného Zamenhofovu duchu, nemá stejný 
význam jako běžných duchů předků. 
Záslužná práce Zamenhofa, který s velkou 
námahou usiloval o uskutečnění svého ide-
álu, tj. sjednocení lidstva na celém světě, 
nemohla být bez Božského vedení. Z tohoto 
znamení Ómoto nahlíží, že Zamenhofův duch 
i nadále působí jako misionář z andělské 
říše; proto byl jeho duch zbožštěn ve svatyni 
Senrej -ša (chrámu, kde jsou zbožštěni 
duchové již zesnulých misionářů Ómoto) a je 
zde upřímně uctíván společně s duchy dal-
ších misionářů.“6

Zatímco v Japonsku se Zamenhofovi 
dostává tradičních poct, nad mekkou espe-
rantistů – Zamenhofovým centrem v rod-
ném Białystoku – se ovšem stahují mračna. 
Jeho budoucnost je nejasná, proslýchají se 
spekulace o plánech na jeho zrušení. Polská 
radnice pod vedením strany Právo a sprave-
dlnost (PiS) odmítla oslavit pod vedením 
UNESCO v příštím roce sté výročí Zamen-
hofovy smrti jako „Rok esperanta“. Mluvčí 
místní organizace PiS Konrad Zieleniecki 
prohlásil, že „Zamenhof byl sice význam-
ným člověkem zasluhujícím připomínku“, 
radnice však již odhlasovala na příští rok 
150. výročí narození Józefa Piłsudského.

◗ Ruth J. Weiniger, foto: Wikipedie

6 http://www.oomoto.or.jp/Esperanto/esDokt/
demres.html
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V polském Zamenhofově centru (www.centrumza-
menhofa.pl) lze zakoupit i tuto figurku, která zaklada-
tele esperanta zobrazuje v jeho civilní roli lékaře.



Nic jsem nevěděla, protože bydlíme na 
druhé straně Karmelu. Byla jsem doma 

a překládala, v tichu a soustředění. Všimla 
jsem si, že chviličku něco hořelo na hlavní 
ulici, ale vůbec jsem to nebrala vážně. Viděla 
jsem jenom kouř, který za chvíli zmizel.

Najednou zazvonil telefon, volala 
vnučka. Potřebovala se poradit, jestli má 
odjet do Tel Avivu na schůzku s přítelem. 
V první chvíli jsem nechápala, nač se to ptá. 
Vysvětlila mi, že v Haifě hoří. Pak jsem si 
teprve pustila rádio a zjistila, co se doo-
pravdy děje.

Okamžitě mě napadlo: pálí Židy. Ten 
středověký obrázek z Norimberku. Pořád to 
samé. Reminiscence předaného traumatu ze 
šoa. Všechno to bylo okamžitě živé.

Slyšela jsem jména čtvrtí Romema, 
Achuza, kde znám každičký koutek. Šestnáct 
let jsem tam pracovala, chodila každý den 
mezi těmi bytovkami obklopenými parky. Je 
to hezká čtvrť střední a vyšší střední vrstvy, 
kromě izraelských paneláků jsou tam i vilky 
v zahradách, parky. A taky jsou tam dvě ben-
zínové pumpy. Došlo mi, co by to zname-
nalo, pokud by se oheň dostal k nim.

A z druhé strany domovy důchodců, ve 
kterých bydlí lidé, kteří už nějaký ten oheň 
viděli. Ne, nemyslím jen předchozí požár 
Karmelu. Slyšela jsem, že je budou evakuo-
vat… nakládat do autobusů, odvážet. Mys-
lela jsem na ně, jak to asi zvládnou.

Vnučka se rozhodla přece jen odjet. 
Poslouchala jsem dál zprávy.

Telefonovala jsem českému honorárnímu 
generálnímu konzulovi Ronymu Gibsovi, 
abych se přesvědčila, že je v pořádku. Po 
chvíli volal zpátky, že jejich čtvrť je evakuo-
vána. Nabídla jsem jemu a jeho dceři azyl 
u nás, ale protože mají velkého psa, vydali 
se ke známým se zahradou.

Rozhodla jsem se nabídnout azyl jiným 
evakuovaným, pokud budou potřeba místa 

v soukromých bytech. Zkontrolovala jsem, 
jestli je doma všecko potřebné a vydala se 
nakoupit pár nezbytností. Na naší straně 
Haify jsou arabské čtvrti, tady žádný požár 
nebyl. Je to náhoda? Kde žijí Arabové, ales-
poň v Haifě, Zichron Jaakov a dalších židov-
ských vesnicích a městech, tam nehořelo.

Musela jsem také vyzvednout něco v jed-
nom obchodě, tam byla křesťanská proda-
vačka, úplně v šoku. Arabští křesťané vědí, 
oč jde.

V jedné z postižených čtvrtí je ješiva 
Hesder národně náboženského směru. 
A blízko ní školka. Studenti ješivy evakuo-
vali děti ze školky a ješiva mezitím shořela. 
Proto mě pak vůbec nedojalo, že arabský 
podnikatel věnoval dřevo na obnovu konzer-
vativní synagogy. Jeden Arab to podpálil, 
druhý věnoval dřevo nebo panely. Ale on ví 
dobře proč!

Na Rešet Bet redaktor vedl v přímém 
přenosu rozhovor s haifským dopisovatelem, 
když se ve vedlejší místnosti rozštěkal jeho 
pes. Omluvil se a šel ho uklidnit. V pokoji už 
byly plameny, to zvíře mu zachránilo život.

Radnice nakonec všechny akutně ohro-
žené přestěhovala do hotelů. Ostatní se směli 
vrátit domů. Některým shořela střecha nad 
hlavou, ale Bohu díky nebyl ani jeden mrtvý. 
Kdyby v obytných čtvrtích nefungoval tak 
dobře záchranný systém, tak by na onen 
středověký obraz z Norimberku došlo.

Mám jednu drsnou poznámku, nevím, 
jestli si ji troufnete otisknout: Když vám 
někdo zapálí dům nad hlavou, chce vás spá-
lit. Chce vás zabít. Zázrakem k tomu nedo-
šlo. Je ale jasné, že požáry byly založené 
s úmyslem likvidovat – a na to se zapomíná. 
Ano, stromečky, škody, KKL, jistě. Ale co 
lidi? Ten oheň byl aktem čirého nepřátelství, 
úmyslem nebylo jenom poškodit, ale zabít. 
To vyslovili jen málokteří politici, ale v šir-
ším fóru jsem to neslyšela. Příroda a domy 

se obnoví, pomocí vlastní práce, KKL a dal-
ších. Jistě mnohé požáry vznikly nedbalostí, 
lhostejností k přírodě, nedodržováním ele-
mentárních pravidel bezpečnosti, to vše pod-
porované suchem a silnými větry. Rozhořely 
se ale také požáry, kvalifikované jako žhář-
ství čili teror. Tento teror se těžko dokazuje 
a je pouze otázka, kdo a proč tyto ohně roz-
dmýchal. Otázka, která zůstala dosud nezod-
povězena či nepublikována. V současném 
Izraeli není otázkou, kdo má jaká práva 
anebo jaké právo je třeba uplatňovat, ale 
mnohem víc jde o to, kdo z koho.

◗ Hana Mayer, Haifa

V lednu 2017 ukončí svou 
pražskou diplomatickou 

misi izraelský velvyslanec 
Gary Koren. V České republi-
ce zastupoval Stát Izrael od 
září 2013. Jméno jeho nástup-
ce v Praze dosud nebylo zve-
řejněno. V prosinci se Gary 
Koren mimo jiné ještě setkal 
se zástupci české židovské 
komunity nebo přijal ve své 
rezidenci skupinku studentů a učitelů z Lauderových škol. V listopa-
du předal v budově Ministerstva zahraničí posmrtně ocenění 
Spravedlivý mezi národy Vladimíru Vochočovi, bývalému českoslo-
venskému konzulovi v Marseille, který vydáváním falešných cestov-
ních dokumentů zachránil za druhé světové války život řadě židov-
ských uprchlíků. Další cesta Garyho Korena nyní směřuje do Ruska, 
kde bude působit jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
Státu Izrael. ◗ red, foto: Petr Balajka
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Když hoří jen v sousední čtvrti...
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Izrael

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



V minulém čísle jste si mohli přečíst 
závěrečnou část vzpomínek Idy Kaufe-
rové. K nim však autorka ještě dopl-
nila několik kratších textů, které vám 
nabízíme jako doplněk celého seriálu.

Střípky z mého života
Dvakrát týdně jezdíval tatínek, který 

obchodoval s obilím, do blízkého městečka 
Galanta. Někdy jezdíval s povozem – vždy 
jsme mívali vlastního koně. Zastavil ve 
dvoře hostince, kde bylo zastřešené parko-
vací stání pro vozy. Vždycky s sebou bral 
jednu z nás, abychom povoz hlídaly. Někdy 
bývala docela zima, ale jezdívaly jsme s ním 
rády, protože nám vždy koupil krásně křu-
pavý rohlík, jaký nebyl u nás ve vesnici 
k dostání. A kromě toho pro nás cesta mimo 
vesnici představovala vždy dobrodružství. 
Ve dvoře žil jeden starší obchodník s obilím, 
který neměl děti. Jednou se tatínka zeptal: 
„Řekněte mi, pane Kaufere, jak je možné, že 
jedna vaše bota je vyleštěnější než druhá?“ 
V zimě nosil tatínek vysoké boty, protože na 
tržišti, kam chodil vyjednávat kontrakty 
a shánět nové zákazníky, bylo hodně bláta. 
„Víte, to je tak,“ odpověděl tatínek, „jednu 
botu čistila moje dceru Iduš a druhou moje 
dcera Malka. Pro jednu by to byla moc těžká 
práce vyčistit obě boty, které jsou větší než 
ony.“ V té době nám bylo kolem osmi 
a devíti let a byly jsme dost hubené.

Když se tatínek vrátil z Galanty, míval 
problém se zouváním bot. „Iduš, Malko, kde 
jste, pojďte rychle sem, ty boty mě hrozně 
tlačí!“ Chudák táta měl z dlouhých let 
armádních pochodů zatvrdlá kuří oka 
dokonce i na chodidlech. A my s Malkou 
jsme táhly ze všech sil, táhly a táhly, ale bota 
se ne a ne pohnout, tahaly jsme zleva 
zprava – až se konečně vzdala a my jsme se 
svalily na záda, ale botu jsme měly v rukou!

* * *
Mojí babičce, „tetě Pepi“, bylo pořád 

sedmdesát. Když se ohlížím zpátky, kdykoliv 
jsem se zeptala, kolik babičce je, vždycky to 
bylo sedmdesát. Později, když jsem navští-
vila její hrob, zjistila jsem, že když zemřela, 
bylo jí osmdesát šest. Moc nás milovala.

Celý život pracovala, byla velmi čistotná, 
pořád něco dělala: uklízela nebo šila – i když 
spíš přešívala nebo zašívala. Když nebylo na 
práci nic jiného, posbírala oblečení svých 
vnoučat a vždycky našla nějaké díry, které 
bylo potřeba spravit.

Jednou jsem si všimla, že babička něco 
rychle stehuje – moji zástěru. Když jsem si ji 
pak druhý den chtěla obléknout, zjistila 
jsem, že má zašitou kapsu. Chudák babička 
si myslela, že to je díra a zašila ji. Jindy jsme 
se zase nemohli dostat do kalhot, protože 
zašila nohavici. Měla sice brýle, ale musely 
být hrozně staré.

Hodně se o nás starala, a vždycky když 
mohla, něco nám dala (nějakou sladkost).

* * *
Po válce jsem ze Szerdahely1 jezdívala 

do Pozsony2. Vždycky jsem tam měla nějaké 
vyřizování na úřadech. A pak jsem také cho-
dila nakupovat oblečení nebo boty, protože 
tu měli větší výběr.

Jednoho zimního rána jsem dorazila na 
nádraží. Ve vlaku byla zima, a tak jsem šla 
do jídelního oddělení, abych se zahřála. 
Bylo tam hezky teplo. Nejedla jsem, dala 
jsem si jenom čaj. U pultu stála korpulentní 

1 Dunajská Streda
2 Bratislava
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žena a prodávala gulášovou polévku. Najed-
nou jsem uviděla, že hrubě odhání cikán-
ského chlapce, který ji požádal o trochu té 
polévky. Dítě pofňukávalo, a tak jsem se ho 
zeptala, co se stalo. Řekl mi, že má hlad. Šla 
jsem k ženě a koupila chlapci polévku. Žena 
zůstala stát s otevřenou pusou a pak rozči-
leně kroutila hlavou, ale dítě se dosyta naje-
dlo a bylo spokojené. Já jsem věděla, co to 
znamená mít hlad. To bylo už po Osvětimi.

Jak jsem se setkala 
s Wallenbergovou sekretářkou

Jednou v létě (již v době ČSSR) jsem, 
jako obvykle, dostala povolení jet do malého 
lázeňského městečka poblíž polských hra-
nic. Pokud si vzpomínám, jmenovalo se 
Karviná.

První den se hosté vzájemně představo-
vali, každý řekl, odkud pochází. Já jsem jen 
poslouchala a nic neříkala. Neměla jsem 
v úmyslu se představovat. Ze zkušenosti 
jsem věděla, že pokud si to tam chci užít, 
musím si společnost najít inkognito. Moji 
pozornost upoutala krásná blondýna. Když ➤

6. část – závěr

➤
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vlaku a poslali do Moskvy. Wallenberg tam 
strávil tři dny, a pak ho poslali dál na Sibiř, 
do Krasnojarsku. Mária už o něm neslyšela. 
Ji samotnou věznili v Moskvě rok. Ve vězení 
porodila dítě, které měla se svým prvním 
manželem.

Epizody z Izraele
Když jsem přijela do Izraele, neuměla 

jsem přirozeně ani slovo hebrejsky. Ani dnes 
nemůžu být na svou hebrejštinu zrovna 
pyšná. První rok jsem strávila v městečku 
Hod Ha ‑šaron se svojí dcerou Alizou. Hned 
v prvních měsících mě poprosila, abych se 
postarala o její dvě děti, protože chtěla tro-
chu cestovat po Evropě, vidět kousek světa. 
Její dcera Nati už chodila do školy a synovi 
Jonatanovi bylo dva a půl. Ten nesl odlou-
čení od mámy trochu těžce, byl na ni velmi 
fixovaný.

A tak jsem většinou byla sama s Jonata-
nem, s nulovou znalostí hebrejštiny. Ale 
Jonatan si samozřejmě myslel, že každý 
musí rozumět, co říká. Měl kamaráda Bena, 
s nímž si každý den hrál a já jsem ho 
k Benovi vždycky vodila. Jednou po obědě 
říká Jonatan: „Savta, ani roce le -Ben!6“ Už 
jsem malinko hebrejsky rozuměla, a tak 
jsem odpověděla: „No, sice jsi právě dojedl 
oběd, ale jestli chceš leben7, tak dobře,“ a šla 
jsem k ledničce, abych mu dala leben, na což 
reagoval dalším pokřikováním: „Le -Ben! 
Le -Ben!“ Dostal pěkný záchvat vzteku. 
Teprve po chvíli začal vyslovovat pomaleji: 

6 „Babi, chci za Benem.“
7 Leben – zakysaný mléčný výrobek; nedorozu-
mění vzniklo stejným zněním tohoto slova a slov 
le ‑Ben – za Benem.

„Le-…Ben!“ Pak jsem konečně pochopila, 
že chce jít za svým kamarádem Benem. 
(Ještě dnes se Jonatan směje, když si na to 
vzpomene.)

* * *
Tento příběh se stal asi před osmi lety. Stála 
jsem trpělivě ve frontě v bance. Přede mnou 
čekali dva muži, z nichž jeden byl velmi 
nervózní, protože u přepážky dvě ženy mlu-
vily s úředníkem. Muž se rozčiloval – proč 
toho úředníka zdržují, vždyť i ostatní se 
chtějí dostat na řadu. To mě naštvalo, a tak 
jsem mu řekla: „Mila rišona ma ani lamadeti 
az ani baati be -erec haja savlanut.8“ Jen co 
jsem to řekla, muž na mě spustil plynou 
maďarštinou: „Odkud z Maďarska pochá-
zíš?“ Řekla jsem mu, že jsem Maďarka 
z Československa. On pocházel z Budapešti, 
odkud se svým kamarádem odešel v roce 
1933, protože kvůli zákonu numerus clau-
sus9 nemohl studovat.

Od té doby, vždy když jsme se v Ramat 
Ha ‑šaron setkali, měli jsme si toho spoustu 
co povědět. Ten muž je dnes mimochodem 
univerzitním profesorem na telavivské uni-
verzitě Bar Ilan. Pokud mě paměť neklame, 
jmenuje se Tel Chaj – jméno, které si zvolil 
v Izraeli. A zná spoustu lidových písniček.

* * *
Kdo vymění perlu za kámen, 
ten si perlu nezaslouží.
Ten, kdo považuje západ slunce za svítání, 
a chodí jako mladý muž,
trvajíc na tom, že je pořád ráno,
ale věčný zákon se nikdy nezmění.
Skutečně, mládí je jednoho dne pryč.
A kdo tomu nevěří
A jen spěchá kupředu
Dostane se nakonec na kraj srázu
Cítí, že už je noc
A znaveně se posadí
Myslí na perlu a usne. 
Ve snu prosí o odpuštění
Kdyby se to jen ještě jednou vrátilo
Nebe za úsvitu, zářící život,
ptačí cvrlikání do ticha.
Ptáček má druha, 
někoho, s nímž sdílí radost i smutek.
Já jsem tu zůstala sama, sirotek. 
Není tu nikdo, s nímž bych sdílela
svou radost a svůj smutek.

(Ida Löwy, Ramat Ha -šaron, 1981)

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

8 „První slovo, které jsem se naučila, když jsem do 
téhle země přišla, bylo trpělivost“ – špatnou hebrej-
štinou.
9 Numerus clausus – latinsky „uzavřený počet, 
číslo“; jedno z opatření na omezení počtu studentů, 
kteří mohou studovat na vyšších vzdělávacích insti-
tucích. V Maďarsku vydán r. 1920 k omezení počtu 
židovských studentů na vysokých školách.

na ni přišla řada, aby šla na pódium a před-
stavila se, řekla, že je vlastně z Lévy3, ale 
mluví i slovensky, protože žila dřív také 
v Zsolně4. Na to jsem spontánně zareago-
vala, že jsem tam jezdívala na návštěvy za 
bratrancem. Zeptala se mě na jeho jméno. To 
mě uvedlo do rozpaků, protože jsem si 
říkala, že pokud jí to řeknu, bude jasné, že 
jsem Židovka. Ale pak jsem si uvědomila, že 
bratranec si změnil jméno, a tak jsem jí ho 
řekla – dr. Suchý. Ukázalo se, že to byl její 
zubař. Večer mě pozvala na drink, a když 
jsme stoupali do druhého patra, vyprávěla 
mi, že mívala takové revma, že ji manžel 
musel do schodů nosit; byl doktor, ale nebyl 
Žid. Jenom jsem na ni udiveně zírala: proč 
by měl být Žid? Ale k mému překvapení mi 
řekla, že ona sama je Židovka. A tak jsme se 
představily. Jmenovala se Gál Mária. Od té 
chvíle jsme se od sebe celé prázdniny ani 
nehnuly. Hned první den mi začala vyprávět 
svůj životní příběh. Nejprve opatrně, protože 
to byla ještě komunistická doba. Bývala 
Wallenbergovou5 sekretářkou, a když přišli 
do Budapešti Rusové, přikázali jim oběma 
dostavit se na vojenské velitelství. Když 
vyšli ven, radili se spolu na ulici, přičemž 
Maria si myslela, že by měli utéct. Najednou 
se před nimi zjevil ruský voják a rozkázal 
jim, aby šli s ním. Odvedl je na velitelství 
a tam jim přečetli zápis konverzace, kterou 
mezi sebou vedli na ulici. Posadili je do 

3 Slovenské Levice, kde se tehdy mluvilo převážně 
maďarsky.
4 Žilina
5 Raul Wallenberg – švédský diplomat, působil za 
války v Budapešti, zachránil život desítkám tisíc 
maďarských Židů; po válce odvlečen do Sovětského 
svazu, kde meze stopy zmizel.

➤
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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 5. 1. v 19 h:
Canticum Salomonis. Koncert renesanční 
a raně barokní hudby souboru More Maio-
rum hrajícího ve složení Jakub Kydlíček – 
zobcové flétny, Michaela Bieglerová – dul-
cian, zobcová flétna a Jan Krejča – renesanční 
loutna, teorba. Mezi autory, jejichž díla 
zazní, jsou G. Buonamente, G. A. Bertoli, F. 
da Milano; G. Pierluigi da Palestrina, G. 
Bassano, Diego Ortiz, T. L. de Victoria, G. 
B. Bovicelli, J. Clemens non Papa, A. Picci-
nini, G. G. Kapsperger aj. Vstupenky na 
koncert je možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1), v síti Ticket Art a na webových 
stránkách ŽMP. Vstupné 230 Kč / 150 Kč

úterý 10. 1. v 18 h:
Trump přichází. Máme se ho bát? Co 
budou znamenat prezidentské volby v USA 
pro situaci na Blízkém východě se zaměře-
ním na Izrael? Jak zvolení Donalda Trumpa 
ovlivní evropské nacionalisty? A jaké 
dopady bude mít na soužití etnických 
a náboženských menšin v USA? Na tyto 
a další otázky se v rámci projektu Diskuse 
v Maislovce pokusí odpovědět ředitel 
Občanského institutu Roman Joch a komen-
tátor české verze časopisu Newsweek 
Daniel Anýž. Moderuje publicistka Irena 
Kalhousová. Vstup volný

čtvrtek 12. 1. v 18 h:
Setkání se spisovatelkou Zuzanou Dostá-
lovou – vzpomínka na prozaika a režiséra 
Zena Dostála. Večer věnovaný životu a dílu 
spisovatele a režiséra Zena Dostála, s jehož 
dcerou, spisovatelkou Zuzanou Dostálo-
vou, bude rozmlouvat filmová historička 
a novinářka Alice Aronová. Hovořit se bude 
o jeho práci na Barrandově v čase totality, 
spolupráci s režisérem Karlem Kachyňou, 
jeho samostatné porevoluční tvorbě (filmy 
Král kolonád a Golet v údolí), ale i o půso-
bení na pražské židovské obci.
Během večera Zuzana Dostálová rovněž 
představí svou novou knihu Proč všichni 
odcházejí (Togga, 2016), autobiografickou 
novelu o svém dětství a fascinující rodinné 
historii reflektující krutosti nacismu i křivdy 

komunismu. Večer bude doprovázen ukáz-
kami z filmů Zena Dostála. Vstup volný

středa 18. 1. v 18 h:
Židovství za normalizace. Večer s rabí-
nem Karolem Sidonem. Když po sovětské 
okupaci Československa v srpnu 1968 
začala tzv. normalizace, žila pražská židov-
ská obec pod dohledem Státní bezpečnosti. 
Pozdější rabín Karol Sidon byl tehdy nežá-
doucí spisovatel a později též signatář 
Charty 77. Vzpomíná, že „měl dva estébáky, 
jednoho kvůli chartě, druhého kvůli židov-
ství“. Jaký byl život židovské obce v „husá-
kovském“ režimu? Byl to režim antisemit-
ský – a pokud ano, jak se to projevovalo? 
Proč StB tak usilovně sledovala a ovlivňo-
vala život nepatrné menšiny? Co znamenalo 
konvertovat na přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let k judaismu? Za jakých 
okolností odešel Karol Sidon studovat do 
Heidelbergu a jaká je jeho zkušenost se 
životem v uprchlickém táboře? O tom všem 
bude v rámci cyklu Naše 20. století s vrch-
ním zemským rabínem mluvit publicista 
a dokumentarista Adam Drda. Vstup volný

úterý 31. 1. v 18 h:
Hans Küng: Židovství. Představení prvního 
českého vydání (Barrister & Principal, 2016) 
klasické práce věhlasného švýcarského teo-
loga a polyhistora Hanse Künga, tvořící 
první díl trilogie věnované třem abrahamov-
ským náboženstvím: židovství (1991), křes-
ťanství (1994) a islámu (2004). Ve třech 
oddílech (Minulost dosud přítomná, Pro-
blémy současnosti, Výhledy do budoucna) 
autor podrobně a poučeně charakterizuje 
židovské náboženství z teologické, histo-
rické a politické perspektivy. Knihu v dnešní 
perspektivě a její kontext v rámci křesťanské 
tematizace judaismu i Küngova projektu 
Světový étos představí autor doslovu českého 
vydání, bývalý český velvyslanec ve Státě 
Izrael Jiří Schneider, religionista Pavel 
Hošek (ETF UK) a lingvista, překladatel 
a redaktor knihy Vladimír Petkevič. Kniha 
bude na místě k prodeji. Vstup volný

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

neděle 8. 1. ve 14 h:
Program pro děti a jejich rodiče: Lvíček 
Arje se učí hebrejskou abecedu. Lvíček 
Arje se učí psát. Píše husím brkem hebrejská 
písmenka. Arjeho učitelka vám dá sešit 
a brko a naučí vás, jak se hebrejsky podepsat. 
Navíc se dozvíte, zda se hebrejská čísla liší 
od písmen. Prohlídka: Maiselova syna-
goga. Jednotné vstupné 50 Kč

pondělí 16. 1. v 18 h:
České kořeny izraelské funebrální archi-
tektury. Přednáška architekta Daniela Zisse 

doprovázená bohatým obrazovým materiá-
lem připomene osobnost izraelského archi-
tekta Ašera Chirama (roz. Zikmund Kere-
kes, 1897–1973), budapešťského rodáka, 
který ve 20. a 30. letech 20. století žil a pro-
jektoval v Československu. Daniel Ziss se 
zaměří na jeho československé realizace, 
archeologický výzkum a jedinečný koncep-
tuální přístup při navrhování vojenských 
hrobů, hřbitovů a památníků v Izraeli. Zmí-
něny budou i projekty a realizace funebrální 
architektury pocházející od Chiramových 
pokračovatelů. Vstup volný

úterý 24. 1. v 18 h:
Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh 
Anne Frankové. Představení nové putovní 
výstavy o Anne Frankové, židovské dívce, 
která se posmrtně proslavila díky svému 
deníku psanému v úkrytu. Výstava vypráví 
příběh Anne Frankové od jejího narození 
v roce 1929 až po její smrt v koncentračním 
táboře v Bergen ‑Belsenu v roce 1945. Tře-
tina panelů je věnována příběhům dnešních 
mladých lidí. Návštěvníci se dozvědí, jak tito 
mladí lidé vnímají sami sebe ale také, jak je 
vidí druzí. Cílem je ukázat roli předsudku 
a cestu k vyloučení nebo dokonce k diskri-
minaci. Výstavu připravilo amsterdamské 
muzeum Dům Anne Frankové a Židovské 
muzeum v Praze bude od února 2017 koordi-
novat putování její české verze po tuzem-
ských institucích. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Pochod po stopách hrdinů. Fotografie Jin-
dřicha Buxbauma. Od 7. 12. 2016 do 
19. 1. 2017. Od 25. 1. 2017 do 31. 1. 2017 – 
Nechte mě být, jaká jsem. Výstava o Anne 
Frankové. 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 10. 1. v 17 h:
Mám se v Terezíně velice dobře…? Artete-
rapeutická vernisáž k dětským kresbám, 
které vznikly v rámci soutěže vyhlášené 
Památníkem Terezín. Podvečer, ve kterém se 
každý může navrátit k tomu, co je mu přiro-
zené a co už téměř zapomněl – kreativní 
a relaxační činnosti s barvami. Program pro 
všechny bez rozdílu věku vedou lektorky 
OVK. Vstup volný

čtvrtek 12. 1. v 18 h:
Dějinami německé židovské literatury. 
Židé byli podstatnou součástí dějin Evropy 
od raného středověku po současnost. Jejich 
duchovní i existenční situaci a vztah „hosti-
telských“ národů k nim popisují různé aka-

➤
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kultura
Židovská obec v Praze zve

Káva o půlčtvrté 
v lednu:

kavárna od 14.30 h, zahájení 
programu přesně v 15.30 h

úterý 10. ledna
Barbora Tachecí
nepřehlédnutelná novinářka, 

redaktorka a moderátorka

pondělí 23. ledna

Pavel Fischer
spolupracovník Václava Havla, 
bývalý velvyslanec ve Francii 

a Monaku, držitel řádu Čestné legie 
a člověk s velkým přehledem

Připravil Honza Neubauer, 
jan@neub.ch

NÁŠ TIP:

Moderní judaika 
české výroby

Široký výběr mezuz, šábesových svícnů, 
sederových talířů, souprav na kiduš, 

podnosů na Purim a Chanuku 
v bohatých motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

NÁŠ TIP:

➤ demické disciplíny. Patří sem i literární his-
torie, která si všímá zobrazování života židů 
v literatuře. Germanistka Ingeborg Fialová 
z Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci se bude v úvodní přednášce 
nového cyklu věnovat dějinám německy 
psané židovské literatury. Provede poslu-
chače jejími nejvýznamnějšími obdobími od 
středověku po moderní dobu. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 19. 1. v 18 h:
Jak přišli židé do Finska? Počátky židov-
ského osídlení Finska jako důsledek politic-
kých rozhodnutí a diskriminace, židovské 
památky ve Finsku a současný život fin-
ských židovských obcí budou námětem 
přednášky Václava Freda Chvátala. 
Vstupné 30 Kč
 
neděle 22. 1. v 10.30 h:
Chala aneb Příběh svátečního chleba. Na 
kreativní dílně pro děti s dospělým doprovo-
dem nečeká jenom kulinářský zážitek, ale 
také povídání o svátku šabat. Dílna se usku-
teční v prostorách sálu Turistického a infor-
mačního centra ŽOB na brněnském židov-
ském hřbitově v Brně ‑Židenicích. Vstupné 
30 Kč

úterý 24. 1. v 18 h:
Každodennost v městě Brně v meziváleč-
ném a válečném období – Brno jako mul-
tietnické a multikulturní město. Přednáška 
etnoložky Jany Noskové bude vycházet 

z pí semných autobiografických materiálů 
a rozhovorů vedených pomocí metody 
orální historie. Zaměří se na soužití různých 
etnických a náboženských skupin v Brně 
včetně vzpomínek na jeho židovské obyva-
tele. Vstupné 30 Kč

úterý 31. 1. v 18 h:
Domy věčnosti III – Moravský Krumlov, 
Dolní Kounice, Ivančice. Ve třetím pokra-
čování přednáškového cyklu Heleny Bret-
feldové o moravských židovských hřbito-
vech budou představeny hřbitovy nacházející 
se v oblasti jihozápadně od Brna; nejstarší 
zachovalé moravské židovské pohřebiště 
v Ivančicích s cenným souborem 1800 
náhrobků ze čtyř století ozdobených bohatou 
symbolikou a s nově opravenou obřadní síní, 
malebný hřbitov v Dolních Kounicích ze 
17. století a ještě o století starší pohřebiště 
v Moravském Krumlově. Přednášející 
oz řejmí také tradiční náhrobní symbol stoče-
ného hada požírajícího vlastní ocas – uro-
bora, zastoupeného na macevách všech tří 
moravských hřbitovů. Vstupné 30 Kč

Celý leden můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu nazvanou Mám se v Terezíně 
velice dobře…? Jde o vítězné práce žáků 
základních a středních škol vzešlé ze stejno-
jmenné soutěže vyhlášené Památníkem 
Terezín. Výstava je přístupná ve dnech pro-
gramových akcí a po předchozí telefonické 
domluvě. Vstup volný

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



Pražské židovské obci za mého mládí vládly silné ženy. 
Pánové diskutovali, tvářili se více či méně noblesně a důle-

žitě, měli bez výjimky klíčové funkce, ale vládu držely pevně 
v rukou ženy.

Nezapomenutelná paní Guttmannová s laskavým, skrom-
ným úsměvem držela opratě rabinátu. Paní Munková přísným 
pohledem krásných, hlubokých očí dohlížela na ekonomiku. 
Dr. Housková, žena drobného, křehkého tělíčka, svým velkým 
mozkem vládla tehdejšímu židovskému tisku. To, že košer 
kuchyni a jídelně de facto vládly ženy, je jasné. Na laskavou 
matku Bienenfeldovou nezapomene nikdo, kdo ji znal.

Ovšem osobností, kterou nebylo možno nikdy přehlédnout, 
byla manželka vrchního kantora, paní Serena Sara Feuerlich-
tová. Pocházela z Mukačeva, kde se narodila 5. 11. 1922. Je 
tedy jasné, že její život v mládí nebyl procházkou růžovým 
sadem. Po fašismu komunismus. To už se neobávala jen o sebe 
a svého muže, ale také o své syny. Ani to, že synové odjeli, 
nebylo štěstí. Znám to ze slz mojí maminky, blahé pa měti, 
když odjel můj bratr Michal a později i Robert.

Paní Serena nás všechny mladé zahrnula do své rodiny. Nejen 
své skutečné příbuzné, mezi něž patří Ivan Berkovič, ale i praž-

skou židovskou zlatou mládež a nežidov-
ské mladé, kteří chtěli konvertovat. To ona 
nenápadně seznamovala znalostí chtivé 
s panem Komeníkem, Ing.Grünbergerem, 
Lukášem, Ehrlichem a dalšími, kterým 
jsme vděčni za jejich přátelství a moud-
rost. Pan Viktor Feuerlicht při každé seuda 
šlišit v Altnaj šúlu vyučoval. Komunisti 
mu to zakazovali, ale paní Serena ho 
držela. Všechna úskalí, která musel pan 
kantor zdolávat, zdolávala s ním.

Svobody se paní Serena dočkala až ve 
svých 67 letech.

Dokázala být protivná jak činže. 
Například, když pan Feuerlicht kouřil. 
Strašně se bál, že ho žena uvidí, neuha-

šené cigarety rychle 
strkal kamkoliv. Napří-
klad do kapsy saka 
někoho jiného…

Když se Karol Sidon 
stal pražským rabínem, 
paní Serena pobíhala po 
jídelně a vykřikovala: 
„Ták téď bude kuže 
poučovát kohouta.“ 
Trvalo to nějakou dobu, 
než poznala, že kuře 
Karol má pana Feuer-
lichta i nadále ve velké 
úctě.
Dostala jsem za úkol 
zrestaurovat ko runu na 

Tóru, která byla darem rabi Heschela Landaua. Pan Feuerlicht 
se velmi obával, že můj ateliér může být vyloupen. A tak, místo 
konzervátorské práce ve skleněném bazénku, anoda, katoda, 
kyselina, ustalovač, došlo na úmornou práci v bytečku kantora 
na obci. Místo elektrolýzy hrnec se smradlavou vařící směsí, 
místo bazénku Feuerlichtovic vana. Každou snad půlhodinu 
přísné nahlédnutí paní Sereny. Na konci celého procesu pak 
skvělé tvarohové koláčky paní Feuerlichtové a její nezapome-
nutelné objetí, kterým jinak velmi šetřila.

Ano, židovské obci v Praze mého mládí vládly ženy. Místo 
portrétu nějakého slovutného, vousatého rabína visela v obecní 
košer jídelně velká fotografie Barbry Streisand. I to bylo díl-
kem paní Sereny, která Barbru hostila. 

V době pana Viktora a paní Sereny bylo na židovské obci 
veselo, i když bylo smutno. 

Paní Serena Sara Feuerlichtová odešla za svým Viktorem, 
na kterého vždy oddaně čekala, 8. 12. 2016. Věřím, že jim je 
spolu veselo. 

Nechť je její duše přivinuta do svazku živých.
◗ Sylvie Wittmannová, foto: archiv pana Berkoviče

Vzpomínka na paní Feuerlichtovou

Taneční představení:
Jiří Kylián, Ohad Naharin, Itzik Galili: 
Dva světy/jeden svět
15. ledna v 15 h, 17. ledna v 18.30 h
Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava
Inscenace Dva světy, jeden svět spojuje tři světově uznávané 
umělce – Jiřího Kyliána, Ohada Naharina a Itzika Galiliho, 
kteří se ve složeném večeru každý svým vlastním a neopakova-
telným způsobem vztahují k věčně inspirativnímu vztahu lid-
ského spojení–nespojení mezi mužem a ženou.

Více informací na www.ndm.cz

Taneční představení:
Ohad Naharin: B/olero
18. a 19. ledna v 20 h
Nová scéna Národního divadla, Praha
V rámci 10. narozenin souboru 420people bude k vidění  
„B/olero“ od Ohada Naharina. Součástí programu, který bude 
obsahovat nejvýznamnější momenty dosavadní tvorby 420peo-
ple, jako je například představení „Double you“ Jiřího Kyliána 
v podání Václava Kuneše nebo Dekkadancers, Laterna magika 
či Cirk LaPutyka, bude i ukázka vystoupení „Reen“ a „Wind‑

‑up“, na kterém spolupracoval izraelský choreograf a muzikant 
Amos Ben Tall. Více informací na www.420people.org

Koncert: LFNT
19. ledna ve 20 h, Café V Lese, Praha
V lednu do Prahy zavítá indie ‑rocková a freak ‑foková kapela 
LFNT, kterou založil bývalý basista Asafa Avidana, Ran Nir. 
Od svého založení v roce 2012 vydala kapela dvě alba a třetí se 
právě připravuje. Více informací na www.lfntmusic.com, 
www.cafevlese.cz

Film: Bulharská rapsodie
26. ledna v 20.30 h, kino Pilotů, Praha
Česká premiéra filmu Bulharská rapsodie izraelsko‑
‑bulharské koprodukce, který byl v roce 2015 nomi-
nován na cenu filmového Oscara, se uskuteční za 

přítomnosti režiséra filmu Ivana Nitcheva v kině Pilotů. Tato 
první izralesko ‑bulharská koprodukce vypráví příběh milost-
ného trojúhelníku dospívající mládeže v nelehkém období 
druhé světové války. V hlavních rolích zazářili izraelští herci 
Moni Moshonov a Alex Ansky.

Více informací na www.kinopilotu.cz

Izraelská kultura v ČR
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V prodeji je kalendář na rok 2017, 5777–5778 se židovskými anekdotami.
Obsahuje jak křesťanské, tak i židovské kalendárium s vyznačenými svátky. Určitě nebudete 
litovat jeho zakoupení pro vás i pro vaše přátele. Více informací na http://www.presco.cz/cs/
produkt/5699-stolni-kalendar-zidovske-anekdoty-2017-16-5-x-13-cm


