
4
ročník 16

tevet 5777

leden 2017 

www.maskil.cz

■ Z obsahu
Jubu: Mezi židovstvím 
a buddhismem 4

Co jsem se tento šabat 
naučila od Ivanky Trump 11

Bauman pozdně-moderní 
a post-moderní... 12

Židé v Choustníku 14

■ Krátce
Pravděpodobně uslyšíte, že nejméně 
jedna třetina amerických buddhistů se 
narodila jako Židé, většina západních 
učitelů buddhismu jsou Židé a v mno-
hých buddhistických centrech v USA se 
slaví židovské svátky. Tento obraz je do 
značné míry mediálně hypertrofovaný 
a zkreslený, nicméně jeho jádro spo-
čívající v konstatování nadprůměrně 
vyšší účasti Židů v západním buddhi-
smu mezi učiteli i laickými praktikují-
cími, stejně jako informace o občasném 
institucionálním prolínání, jsou bezpo-
chyby pravdivé. 

Aleš Weiss

Tisíce polských příslušníků odboje se 
proto po válce skrývaly v lesích, kde je 
Bauman jako politruk jednoho z oddílů 
Jednotek vnitřní bezpečnosti a záro-
veň příslušník vojenské kontrašpionáže 
v letech 1945 až 1953 honil a likvido-
val… Bylo mu tehdy 21 nebo 22 let a šlo 
o pokračování jeho angažmá – vstu-
 pu do armády jako teenagera ve stali-
nistickém válečném Sovětském svazu 
o několik let dříve. Toto je ta tem-
nější a nepříliš známá strana příběhu 
jednoho z nejznámějších současných 
postmoderních sociologů a glosátorů 
světového dění a trendů. 

Marcel Tomášek

Doufám, že jednou se všichni dočkáme 
doby, kdy už nebudou otázky na „žen-
ské“ téma, protože dokud tu otázky 
jsou, znamená to, že něco je špatně. Ale 
když musím říct, co mě – ženu – vedlo 
k tomu, že jsem se stala rabínkou, 
napadají mě dvě věci: moje víra v boží 
povolání a moje láska k lidem. Bůh nám 
dal schopnosti a do našich srdcí vložil 
přesvědčení, že jsme k něčemu povo-
láni, bez ohledu na pohlaví. A tak každý 
z nás, ať už muž či žena, má povinnost 
rozvinout tyto dary, které mu Bůh dal. 
Pokud se na to podíváte takto, pak 
berete muže i ženu takové, jací jsou – 
jako lidské bytosti. 

Regina Jonas

Foto: archív rabína Mosheho Yehudaie ➤

čtěte na straně 10

Útok na reformní 
synagogu v Ra´ananě
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Začněme izraelskou realitou, která před-
stavuje každodenní boj proti arabskému 

terorismu. V květnu minulého roku byli 
obžalováni tři Arabové ze západogalilejské-
ho města Džudejda -Makr جديدة – المكر z plá-
nování teroristického útoku v synagoze אור 
 .na ulici Kaplan 13 v Akku (Or Tora) תורה
Jak vyprávěl jeden z věřících během hostiny 
díkuvzdání za záchranu lidských životů, 
která se konala v synagoze několik dní po 
zveřejnění případu, teroristé se hodiny pohy-
bovali a fotografovali uvnitř synagogy, čímž 
si dopodrobna mapovali místo, na němž 
chtěli uskutečnit svůj záměr.

Místo plánovaného teroristického činu si 
tito výtečníci nevybrali náhodou. Synagoga 
je totiž turistickým magnetem, kam denně 
přichází velké množství návštěvníků nejen 
z celého Izraele, ale i ze zahraničí.

V naší tradici se jakákoliv synagoga 
nazývá též malým chrámem, malou sva-
tyní – מעט  Tento název je odvozen .מקדש 
z 16. verše 11. kapitoly knihy proroka Eze-
chiela, kde stojí psáno:

ָּבֲאָרצֹות; ֲהִפיצֹוִתים  ְוִכי  ַּבּגֹויִם,  ִהְרַחְקִּתים   "...ִּכי 
 ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט, ָּבֲאָרצֹות ֲאֶׁשר-ָּבאּו ָׁשם."

„…Neboť vzdálil jsem je mezi národy 
a rozptýlil po zemích; avšak v zemích, do 
nichž přišli, jsem se jim stal malou 
svatyní.“

Takovou malou svatyní „Akka je právě 
synagoga תורה  Tato synagoga byla .אור 
zhmotněním snu mladého přistěhovalce 
z tuniského ostrova Džerby Ciona Badaše, 
který se později stal jejím gabajem – před-

staveným, jenž tuto funkci vykovával až do 
své smrti v listopadu 2015.

Badaš se do Izraele přistěhoval roku 1954 
a své místo našel v severoizraelském městě 
Akko. Koupil tam dům, a jak uvedl, když 
noví přistěhovalci zakotvili v Izraeli, navzá-
jem se neznali, a tak každý hledal někoho, 
s nímž by mohl navázat užší společenský 
kontakt. Tunisané přirozeně vyhledávali 
společnost jiných Tunisanů, neboť to bylo 
pro ně snažší jak z jazykového, tak i kultur-
ního hlediska. Vytvořili také minjan, v němž 

pokračovali v tradičním ritu modliteb svých 
otců a předků z Tunisu.

Za přispění radnice v Akku dostal Badaš 
od Pozemkového fondu místo, na němž stála 

stará a nevyužívaná budova kulturního 
domu. Tu začali, spolu s ostatními tuniskými 
nadšenci – novými přistěhovalci, počínaje 
rokem 1955, přebudovávat na synagogu pro 
tuniskou komunitu. Dnes slouží synagoga, 

Perla mezi svatostánky: synagoga 
„Or Tora – Světlo Tóry“ v Akku

➤

Synagoga Or Tora – pohled z ulice.

Kupole synagogy – použito kopie zvěrokruhu z mozaikové výzdoby podlahy synagogy v Bejt Alfa z 5. stol. o. l.

Nahoře: Mozaika znázorňující pohled na Jeruzalém 
s Montefioriho mlýnem.
Dole: Mozaika znázorňující nápis „Akko, město 
v údělu Ašerova kmene“ v hebrejském písmu, klíno-
vém písmu a v hieroglyfech.
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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.

zajímavost

3

Program Bejt Simcha

únor 2017

sobota 11. února 
od 10.30 h, Bejt Simcha

Šacharit, 
Tu Bi-švat,

dětský program

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro začátečníky
každé úterý od 18 h

pro pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

od 7. února zahajujeme nový ročník 

(více informací na str. 20)

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

které říkají též Džaríba, nejen tuniským při-
stěhovalcům a jejich potomkům, ale i sefar-
dům a ostatním souvěrcům východního ritu 
.(edot mizrach – עדות מזרח)

Nápad vyzdobit synagogu mozaikami 
dostal Badaš ze dvou důvodů. Prvním byla 

touha zbudovat podobný svatostánek, jakým 
byla synagoga al -Gharib na Džerbě, odkud 
Badaš pocházel, a druhým byla skutečnost, 
že v antických dobách se synagogy v zemi 
Izraele zdobily také nádhernými mozaikami, 
kterých se dosud nalezlo 1200. Badaš doká-
zal pro svůj nápad nadchnout další tuniské 
přistěhovalce a tak se pomalu sen měnil ve 
skutečnost. Díky vysokému policejnímu 
důstojníkovi a umělci v jedné osobě Meiru 

Davidsonovi (1916–2003), který založil 
uměleckou dílnu na mozaiky v nedalekém 
kibucu Ejlon, krášlení synagogy začalo a též 
bylo úspěšně dokončeno.

V kibucu se sice mozaiky vyráběly, ale 
ne tak velké, jaké si zadavatelé z Akka přáli. 
Nakonec Badaš Davidsona a další kibucniky 
přesvědčil, a tak se zrodila první velká 
mozaika, jíž se zahájilo zdobení stěn syna-

gogy. Mozaiková výzdoba nebyla původně 
ani plánována, vše probíhalo bez pomoci 
interiérového architekta nebo návrháře. Vše 
bylo pouze zhmotněním Badašova snu 
a jeho nápadů. Samozřejmě při té kráse 
nelze pominout ani finanční stránku věci. 

Kdysi zaplatili za celou mozaiku 300 izrael-
ských lir, dnes stojí vyvoření metru čtvereč-
ného mozaiky 1500 dolarů. Prostředky na 
okrášlení synagogy pocházejí samozřejmě 
z darů a sbírek věřících.

Závěrem mohu všem, kteří budou pobý-
vat v oblasti severního Izraele doporučit, aby 
synagogu Or Tora navštívili, jistě nebudou 
litovat.

◗ Rabín Daniel Mayer, foto: archív autora 

➤

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.

tevet 5777

Pohled na stěnu ženské galerie zdobené mozaikou 
s motivem jeruzalémských hradeb a bran.

Mozaika s použitím motivu obětování Izáka z mozaiko-
vé výzdoby podlahy synagogy v Bejt Alfa z 5. stol. o. l.

Gabai a zakladatel synagogy Cion Badaš, z. l.

Aron hakodeš v synagoze Or Tora.

Mozaika znázorňující špačka (זרזיר – zarzir).
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Uplynulo již dvacet sedm let od doby, kdy 
do severoindické Dharamsaly, exilové-

ho sídla 14. dalajlamy Tändzina Gjamc cho, 
přijela návštěva osmi židovských delegátů, 
rabínů různých denominací a dalších židov-
ských intelektuálů. Průběh intenzivního 
týdenního setkávání záhy zpopularizovala 
kniha Rodgera Kamenetze The Jew in the 
Lotus, která se od té doby dočkala již dvace-
ti vydání. Kniha vedle popisu tohoto zajíma-
vého setkání přináší i autorovu reflexi neob-
vykle vysoké přitažlivosti buddhismu pro 
americké Židy. V době, kdy Kamenetz svou 
knihu psal, nebyl tento jev žádnou novinkou, 
pozornější američtí Židé si jej začali všímat 
již od šedesátých let 20. století, protože zna-
menal odliv spirituálně silně motivovaných 
jedinců. Byla to ale právě jeho kniha, která 
v širší míře odstartovala diskuzi o fenoménu 
tzv. „Jubu“ (z angl. Jewish Budd hists), jak 
Ka  menetz jako první nazval tyto „židovské 
budd histy“. V průběhu posledních tří deseti-
letí se tato diskuze pomalu dostává za hrani-
ce interního židovského tématu, o němž se 
mluví a píše zejména na populární úrovni, 
a stala se i součástí akademických výzkumů.

Termín Jubu je používán velmi volně 
a nejčastěji označuje lidi, kteří si z rodinného 
prostředí přinesli úzkou vazbu k židovské 
kultuře i náboženství a v jejich životě hraje 
důležitou roli židovské společenství, včetně 
jeho svátků, významných životních oka-
mžiků, přátel, partnerů a rodiny. Zároveň 
však praktikují buddhismus, aniž by se jejich 
buddhistická praxe jakkoli dostávala do kon-
fliktu s jejich židovstvím, které může být 
prožíváno nábožensky, ale také pouze kul-
turně či společensky. Zabrousíte -li někdy na 
toto téma v diskuzi s některými ze svých 
amerických židovských přátel, pravděpo-
dobně uslyšíte, že nejméně jedna třetina 
amerických buddhistů se narodila jako Židé, 
většina západních učitelů buddhismu jsou 
Židé a v mnohých buddhistických centrech 
v USA se slaví židovské svátky. Tento obraz 
je do značné míry mediálně hypertrofovaný 
a zkreslený, nicméně jeho jádro spočívající 
v konstatování nadprůměrně vyšší účasti 
Židů v západním buddhismu mezi učiteli 
i laickými praktikujícími stejně jako infor-
mace o občasném institucionálním prolínání 
jsou bezpochyby pravdivé.

Moderní buddhismus
Podobně jako ostatní Američané se 

i mnozí američtí Židé v poválečných Spoje-
ných státech v jisté fázi svého života začali 
zajímat o východní náboženství včetně 
buddhismu. Buddhismus ve své rodící se 
západní formě byl v USA padesátých a šede-

sátých letech jedním z proponentů kontra-
kultury, čímž si získal popularitu mezi mla-
dými lidmi, jimž křesťanství nebo judaismus 
jejich rodičů a prarodičů připadaly nudné, 
neživotné a ne  schop  né nabídnout jakýkoli 
spirituální impulz. Moderní budd   hismus byl 
v mnohém blíže „duchu doby“ a méně než 

judaismus nebo křesťanství nesl zátěž tradič-
ních kulturních norem. Dodnes se vyznačuje 
několika specifiky, které jej odlišují od 
buddhismu tradičního. Mezi ně patří odstra-
nění výjimečného postavení mnichů a demo-
kratizace institucionálních struktur podle 
západního modelu. Většinu jeho 
učitelů na rozdíl od tradičního 
buddhismu netvoří mniši, ale 
laici. Učitelé i běžní praktikanti 
dharmy se věnují zejména medi-
taci, v tradičním buddhismu 
rezervované především pro mni-
chy. Rituální a devocionální 
praxe tradičního buddhismu je 
potlačena do pozadí stejně jako 
lidové náboženské představy 
a tradiční kosmologické kon-
cepce. Podle své modernistické 
interpretace je buddhismus cha-
rakteristický svým důrazem na 
empirii, pragmatismus a osobní 
zkušenost a výborně tak vyho-
vuje moderním nárokům na individuální 
spirituální cestu nezávislou na afiliaci 
s náboženskými institucemi. Na rozdíl od 
tradičního buddhismu je také programově 
ekumenický. Tento ekumenismus zahrnuje 
jak vztahy mezi rozličnými směry v rámci 
buddhismu, tak i postoje většiny na Západě 
působících buddhistických učitelů vůči 
ostatním náboženstvím. Stručně řečeno, 
v lecčems se vzdálil tradičnímu chápání 
náboženství a přiblížil se jiným novým smě-

rům na pomezí psychologie, tzv. self -help 
technik a New Age spirituality. Buddhismus 
na Západě tak ztratil mnohé obsahy, které 
jsou obvykle vnímány jako explicitně nábo-
ženské, a z tohoto důvodu je mnohdy disku-
tován i jeho status jako náboženství.

„Dvě perutě, jeden let“
Nejužší vymezení slova „Jubu“ označuje 

lidi, jejichž náboženský život spočívá ve 
vědomé kombinaci judaismu a buddhismu. 
Ani toto čistě náboženské vymezení nemusí 
být vždy jednotné. Obě náboženské praxe se 
zde mohou v různé intenzitě komplemen-
tárně doplňovat, aniž by nutně vedly k syn-
kretickým prvkům. Člověk může slavit šabat 
a židovské svátky, jíst košer, podílet se na 
životě konkrétní židovské komunity a záro-
veň být v pravidelném kontaktu s buddhistic-
kými učiteli i komunitou, věnovat se medi-
taci a studiu buddhistických textů a mnohé 
aspekty svého života může číst očima 
buddhistické filozofie. Nakonec, je -li možné 
naroubovat judaismus na aristotelskou filo-
zofii, proč by to nemělo jít na buddhistickou. 
Někdy je však i na místě mluvit o nábožen-
ské synkrezi, v níž dochází k vědomému 
kombinování prvků z obou náboženství. 
Někteří Jubu praktikují konkrétní buddhis-
tické meditace oděni do talitu, popřípadě 
s tfilin, nebo vědomě používají židovské 
svátky jako symbolický rámec pro ukotvení 

buddhistického učení. Integrita 
obou tradic je v takovém spo-
jení oslabena a podřízena vyšší 
logice kreativní židovsko-
-buddhistické syntézy. Každý 
se s výzvou, jak žít obě tradice 
současně, vyrovnává trochu 
jinak. O hlubinách i výšinách 
tohoto vnitřního dialogu si 
zájemci o toto téma mohou pře-
číst např. v autobiograficky 
laděných knihách a článcích 
Silvie Boorstein, Normana Fis-
chera, Brendy Shoshanny, 
Karen J. Kobrin Cohen nebo 
Alana Lewa, abychom zmínili 
alespoň některé z nich.

Hranice mezi těmito způsoby prožívání 
obou tradic nejsou zdaleka pevné a pro vět-
šinu Jubu je charakteristická dlouhodobá 
oscilace mezi judaismem a buddhismem. 
Podle francouzské socioložky náboženství 
Miry Niculescu, která se fenoménem Jubu 
v posledních letech intenzivně zabývá, pro-
chází nemálo Jubu během svého života 
podobnými životními etapami, které časově 
kopírují výše naznačené mody prožívání 
obou tradic. Prvním krokem je volba buddhi-

leden 2017

➤

Jubu: Mezi židovstvím a buddhismem

Vážení čtenáři, na následujících stránkách vám nabízíme tři texty, které mají jedno společné téma – setkávání 
židovství (či Židů) s buddhismem, východní tradicí a spiritualitou. (red)

Setkání rabína Zalmana M. Schachtera (reb 
Zalmana) s dalajlámou. (foto: http://velveteenrabbi.
blogs.com)

Kniha Rodgera Kamenetze 
The Jew in the Lotus se 

dočkala již dvaceti vydání.

4
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stické praxe, v níž nadále leží těžiště vlast-
ního duchovního života. Někdy znamená tato 
volba rozchod s judaismem, ale někdy se 
jedná spíše o osobní veřejně nedeklarovanou 
cestu, která nemá vliv na často nepatrnou 
roli, jíž judaismus v dosavadním životě 
sehrával. Tito lidé jsou mnohem více angažo-
vaní v buddhismu než v judaismu. V průběhu 
buddhistické praxe, duchovní cesty přijaté 
vlastní volbou, dochází často k hlubšímu 
vyrovnávání se životními problémy a nedo-
řešenými záležitostmi vlastního života, mezi 
nimiž začne zřetelně vystupovat i židovské 
dědictví. Smíření s náboženskými rituály, 
které přišlo díky setkání s buddhismem, při-
náší pro některé i smíření s judaismem. 
Někteří z těch, kdo se do této fáze dostali, cítí 
potřebu se v judaismu angažovat a následuje 
snaha o vědomé propojování obou nábožen-
ských tradic. Zde je označení Jubu nejvíce na 
místě. Někteří z nich v této fázi i přes vnitřní 
konflikty způsobené snahou o symbiózu 
obou náboženství dlouhodobě zůstávají 
a vnitřní dialog buddhismu s judaismem se 
stává jejich celoživotním úkolem. Jiní i tento 
stav opouštějí a navracejí se plně buď 
k buddhismu, nebo častěji k judaismu, do 
něhož přicházejí obohaceni o buddhistické 
meditační techniky. Na ba’alej tšuva navra-
cející se k judaismu z východních nábožen-
ství se v devadesátých letech 20. 
století ve svém výzkumu z hle-
diska psychologie náboženství 
zaměřila Judith Linzer, která jeho 
výsledky publikovala v roce 1996 
v knize Torah and Dharma. Mnozí 
navrátilci k judaismu si svou medi-
tační praxi v nějaké míře udržují, 
ale mají tendenci zbavit ji jakého-
koli puncu buddhismu. Tato snaha 
je charakteristická zejména pro 
hnutí židovské formy vipassany 
„Jewish Mindfulness“ působící od 
poloviny devadesátých let 20. sto-
letí v USA a dnes rozšířené po 
celém anglicky mluvícím židov-
ském světě včetně Izraele.

Žid, buddhista nebo Jubu? 
I když počet Židů v americkém buddhis-

 mu velmi pravděpodobně netvoří patnáctiná-
sobek poměrného zastoupení Židů v ame-
rické společnosti, jak se často uvádí, 
s jistotou může být řeč o tisících či spíše 
desetitisících. Každopádně se jedná o nad-
průměr. Stanovit počet těchto lidí je velmi 
obtížné. Toto konstatování asi nikoho nepře-
kvapí. Neexistuje -li konsensus o tom, kdo je 
Žid a kdo je buddhista, těžko je možné říci, 
kolik je Jubu. Problém židovské identity zde 
není třeba představovat. Mezi akademiky se 
však vede také velká diskuze o počtu západ-
ních konvertitů k buddhismu, přičemž se 
údaje v závislosti na odlišných kritériích pro 
jejich definici rozcházejí o statisíce. I dlou-
hodobí praktikující buddhismu včetně uči-

telů buddhistické meditace se totiž často 
nechtějí označovat jako buddhisté. Jak uká-
zal americký sociolog James Coleman, 
v USA se mezi lidmi dlouhodobě praktikují-
cími buddhistickou meditaci jedná o celou 
jednu třetinu. Josef Loss, který prováděl 
podobný výzkum v Izraeli, ukázal, že téměř 
celých 90 % Izraelců přidružených k jedné 
ze tří největších izraelských buddhistických 
organizací a praktikujících některou z forem 
buddhistické meditace se výslovně odmítá 
definovat jako „buddhisté“ nebo „židovští 
buddhisté“ a upřednostňují termín „praktiku-
jící dharmy“. Problém je ovšem i na druhé 
straně. Má být hlavním kritériem sebeidenti-
fikace, nebo je z akademického hlediska 

legitimní ně koho na základě 
náboženských aktivit nějak 
identifikovat, i když sám tuto 
identifikaci odmítá? I přesto je 
třeba říci, že po třech desetile-
tích intenzivních diskuzí o tomto 
fe noménu je absence přesnějších 
údajů pro jednotlivé úseky 
židovsko -buddhistického spek-
tra velkým dluhem sociologů 
náboženství. A tak i nedávná 
a za   tím jediná monografie na 
toto téma Shalom Bouddha! 
(2015) z pera francouzského 
antropologa a experta na proble-
matiku západního budd hismu 

Lionela Obadii zůstává v tomto směru i přes 
svou demytologizační ambici u do  hadů 
a spekulací provázejících diskuze o Jubu od 
jejích počátků.

Proč právě Židé?
Mnozí židovští náboženští představitelé 

i akademici si lámali hlavu s otázkou, proč je 
mezi americkými buddhisty nepoměrně 
vyšší zastoupení lidí ze židovských rodin. 
Odpovědi na tuto otázku krouží kolem něko-
lika témat. Prvním je sociální pozadí americ-
kého buddhismu. Sympatizanti a konvertité 
se v USA nejvíce rekrutují z vyšších střed-
ních vrstev, kam se v druhé polovině 20. 
století přesunula i velká část amerických 
Židů. Tento fakt výrazně zvyšuje pravděpo-
dobnost, že zájemce o buddhismus bude 
shodou okolností také Žid. Druhým je seku-
larizace a krize poválečného amerického 

judaismu, který se příliš soustředil na židov-
ské instituce a nedokázal nabídnout hlubo-
kou osobní spiritualitu. Obzvláště spiritualitu 
zdůrazňující svobodnou volbu před povin-
ností a tichou introspekci před všudypřítom-
ným slovem. Odliv Židů od judaismu zde byl 
přítomen nehledě na přitažlivost buddhismu. 
Jako významný faktor pro volbu buddhismu 
mnozí Židé uvádějí téma utrpení, obzvláště 
v souvislosti s holocaustem. V každodenní 
buddhistické praxi, jejímž cílem je nahléd-
nutí příčin utrpení a vize cesty jeho vyhas-
nutí, našlo mnoho Židů způsob, jak se s otáz-
kou utrpení osobně vypořádat a zároveň 
neztratit spojení s jedním velmi důležitým 
aspektem, který určuje židovskou identitu 
nehledě na míru identifikace s judaismem.

Víc než Jubu
Fenomén Jubu je dnes tematizován na 

poli religionistiky, teologie náboženství, 
antropologie či sociologie náboženství. Děje 
se tak v souvislosti s výzkumem moderních 
náboženských identit, židovské identity, 
dvojí náboženské příslušnosti, náboženské 
hybridity, synkretismu, globalizace nábožen-
ství, nových náboženských hnutí, teorie 
náboženství a mnoha dalších témat současné 
religiozity. Jakkoli nejasně definovaný, 
mediálně nafouknutý a plný nejrůznějších 
projekcí, je tento fenomén hlavní příčinou 
nového zájmu o buddhismus v židovském 
náboženském světě. Některými Židy je 
buddhismus přijímán pozitivně jako zdroj 
hlubšího prožívání judaismu, ale jinými 
negativně jako konkurent a hrozba pro spiri-
tuálně hledající Židy. Vedle pozornosti upí-
nající se k samotným dnešním Jubu se díky 
tomuto fenoménu dostává větší pozornosti 
i historii ži  dovsko -buddhistických vztahů, 
možného vzájemného historického vlivu, ale 
i rolím, jež často imaginární obrazy buddhi-
smu od konce 18. století sehrávají v židov-
ském myšlení.

◗ Aleš Weiss je doktorandem na FF UK v oboru 

religionistika a ve své dizertaci se zaměřuje na 

proměny tematizace buddhismu v judaismu od 

konce 18. století až do současnosti. Působí 

v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského 

muzea v Praze a spolupracuje s Pražským cent-

rem židovských studií při FF UK.
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➤

Monografie Shalom 
Boudd ha! francouzského 

antropologa Lionela 
Obadii se věnuje právě 

fenoménu Jubu.

Mnozí navrátilci k judaismu si svou meditační praxi v nějaké míře udržují – charakteristické je to zejména pro 
hnutí židovské formy vipassany „Jewish Mindfulness“. Foto: www.reonline.org
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Indolog Moriz Winternitz 
(1863–1937) (k 80. umřeninám)

Psal se asi rok 1857, když se do dolnora-
kouského městečka Horn začali stěhovat 

Židé z Čech a Moravy. Byli to povětšinou 
„Dorfjuden“, hauzírníci a drobní řemeslníci 
z venkova, přicházející s nadějí na lepší 
živobytí. Patřili mezi ně i Bernhard a Theresia 
Winternitzovi, kteří si v Hornu (resp. tehdy 
ještě samostatném Sig mundsherbergu) ote-
vřeli krámek se smíšeným zbožím. Podle 
záznamů stačil sotva na uživení.

V bytě přiléhajícím ke krámku se 23. pro-
since 1863 narodil syn Moriz. Kehila 
v Hornu ještě nebyla. Israelitische Kultusge-
meinde in Horn vznikla až r. 1874, dva roky 
před Morizovou bar micva. Připraven na ni 
musel být dobře, protože ještě než začal 
chodit do školy, naučil ho doma tatínek 
základům hebrejštiny („slovem i písmem“). 
Vzdělání bylo v rodině důležité: jako deseti-
letý nastoupil Moriz na místní piaristické 
gymnázium, zaměřené na výuku latiny 
a řečtiny.

Roku 1880 nastoupil na Vídeňskou uni-
verzitu, kde studoval klasickou filologii 
a filozofii. Zdá se, že rodiče mu ponechali 
volnost a nenutili ho do praktických oborů 
jako medicína nebo práva. Mladý Winternitz 
se pod vlivem George Bühlera nadchl pro 
sanskrt a indickou etnologii.

Roku 1888 odjel do Oxfordu za slavným 
německo -britským indologem Maxem Mül-
lerem. Jako jeho asistent s ním spolupraco-
val na kritickém vydáním překladu Rgvédy, 
jednoho ze zásadních děl starověké indické 
literatury. Max Müller byl mimořádná osob-
nost. Na Oxfordu de facto založil tři do té 
doby neexistující obory: srovnávací lingvis-
tiku, srovnávací mytologii a (srovnávací) 
religionistiku.

Jeho slavný výrok „kdo zná jen jedno 
náboženství, nezná žádné“ si vzal Winternitz 
k srdci, ostatně při zájmu o Indii se to přímo 
nabízelo. Kromě indických tradic (dnes stále 
méně označovaných souhrnným názvem 
„hinduismus“) zkoumal také buddhismus, 
džinismus a perský zoroastrismus. S Mülle-
rem spolupracoval Winternitz i nadále, 
mimo jiné přeložil do němčiny jeho knihy 
Anthropologické náboženství (Anthropologi-
cal Religion) a Theosofie, aneb psycholo-
gické náboženství (Theosophy or Psycholo-
gical Religion; Gifford Lectures). Winternitz 
zůstal na Oxfordu deset let, mimo jiné jako 
učitel němčiny v Asociaci pro podporu vyš-
šího vzdělání žen – na tehdejší dobu extre-
misticky feministické organizace.

Pokud čtenáře zajímá jeho vztah k judais-
 mu, je zřejmé, že byl silně ovlivněn němec-
kou reformou, která zdůrazňovala etický 
rozměr náboženství. Důraz na etiku a právě 

srovnávání etiky různých náboženství je 
jeho oblíbeným tématem. Probuzení zájmu 
o hlubší, žitou spiritualitu, přišlo až ve druhé 
polovině života.

V Praze
V roce 1890 se Winternitz přesunul na 

německou Karlo -Ferdinandovu univerzitu 
v Praze. Učil zde sanskrt a etnologii; habili-
toval se v roce 1899, roku 1902 se stal 
mimořádným, roku 1911 pak řádným profe-
sorem a nástupcem A. Ludwiga v čele 
katedry srovnávací jazykovědy.

V Praze se oženil s A. Nagel, usadil se na 
Starém Městě a postupně se jim narodili tři 
synové a jedna dcera. Když roku 1911 přišel 
do Prahy Albert Einstein, obě rodiny se často 
navštěvovaly a Einstein u Winternitzových 
také hrával na housle za doprovodu Winter-
nitzovy švagrové Otilie Nagel, která byla 
učitelkou klavírní hudby.

V té době pracoval Winternitz na svém 
stěžejním díle, třídílných Dějinách indické 
literatury (1905–1922), které byly přeloženy 
do angličtiny a jsou dodnes považovány za 
důležitý studijní materiál. Nejdůležitějším 
přínosem světové indologii ale bylo prosa-
zení kritického vydání největšího sanskrt-
ského eposu Mahábhárátha v Bhankarkar 
Oriental Research Institute v indické Púně.

Česky se Winternitz nikdy nenaučil. Jeho 
slavný žák Vincenc Lesný, zakladatel české 
indologie, s ním mluvil pouze německy. 
Jedním z důsledků pak bylo, že zatímco 
v britském a německém prostředí mohlo být 
jeho dílo užívané a kriticky rozbírané, z čes-
kého prostředí vymizel – jeho knihy prostě 
zůstaly v kolonce „cizojazyčné“.

Rabíndranáth Thákur 
a „náboženství básníkovo“

V roce 1921, kdy se stal Winternitz děka-
nem německé Filozofické fakulty, navštívil 
tehdejší Československo bengálský spisova-
tel a filozof Rabíndranáth Thákur. Za organi-
zací této návštěvy stál spíše než Winternitz 
jeho žák Lesný, který Thákura poznal už 
předtím v Londýně. Thákurova návštěva 
byla kulturní senzací, Thákur se při ní sešel 
s předními českými spisovateli, především 
s Karlem Čapkem.

Lesný a Winternitz Thákura doprovázeli, 
první ho představil českému, druhý němec-
kému publiku. Na oplátku dostal Winternitz 
pozvání do Thákurovy univerzity Višvabhá-
ratí v Šántinikétanu. Po Francouzi Sylvainu 
Lévim se tak stal druhým zahraničním hos-
tem Thákurovy školy. Vyučoval zde – rodilé 
Indy – sanskrt a indickou literaturu. Jeho 
příjezd byl událostí zaznamenanou místním 
tiskem. Orientálním ústavu pronesl před-
nášku „Zoroastrijská etika ze srovnávacího 
hlediska“. Tato cesta vytvořila blízkou vazbu 
české indologie na Bengálsko, která trvá 
dodnes. Podruhé Thákur navštívil Českoslo-
vensko roku 1926, Lesný mu o rok později 
návštěvu oplatil pobytem v Šántinikétanu ve 
stopách svého učitele.

Winternitze zaujal Thákurův osobitý pří-
stup k náboženství, který se v jistých ohle-
dech (ač to může znít divně) podobal snahám 
reformního judaismu. Thákur byl osobním 
pří   telem Rammóhana Ráje, zakladatele re-
formního hnutí Brahmasamádž. Toto hnutí 
posouvalo tradiční polytheistický hinduis-
mus směrem k monotheismu, silně upřed-
nostňovalo obsah před formou a etické roz-
měry náboženství před tradičními rituály.

Thákurovo básnicko -náboženské (či ná -
božensko -básnické) dílo však mělo ještě je -
den, pro Winternitze nepochybně přitažlivý 
aspekt: Thákurova spiritualita byla založená 
na osobním prožitku, podaném navíc poetic-
kým jazykem – ne nadarmo dostal Thákur 
Nobelovu cenu za literaturu. A zároveň, jeho 
výroky o Bohu, modlitbě atd. nejsou defi- ➤

Slýchal hrát na housle Alberta Einsteina, znal autory z Pražského kruhu a zprostředkoval návštěvu 
Rabíndranátha Thákura v Praze. Přesto je v Čechách téměř zapomenutý.
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nice, nemají hodnotu logických výpovědí. 
Thákur ostatně přiznával, že na některé 
otázky odpověď NEZNÁ, že prostě neví…

V knize o Thákurovi Rabíndranáth Thá-
kur, básníkovo náboženství a vize světa 
(Rabindranath Tagore, the Poet’s Religion 
and World Vision – nové vydání 2012) o tom 
Winternitz napsal, že tu jde o „náboženství 
básníkovo“. To říká víc, než se na první 
pohled zdá.

Winternitz coby lingvista a zároveň reli-
gionista musel znát dílo svého krajana 
Ludwiga Wittgensteina. Otázka po hranicích 
jazyka – a tedy otázka, jak vůbec mluvit 
o NEVÝSLOVNÉM – ho nemohla minout. 
A zároveň jako překladatel klasických 
buddhistických textů narážel na podobné 
otázky podané ve zcela jiném prostředí, 
v jiném způsobu myšlení. „Reformní hindu-
ista“ Thákur se svojí básnickou mluvou 
jakožto jinou cestou musel být pro Winterni-
tze fascinující.

Bohužel máme jen kusé zprávy o tom, co 
Winternitz v Šántinikétanu dělal (když neu-
čil), zejména zda se zúčastňoval spirituál-
ních aktivit. Vzhledem k jeho nadšení lze 
předpokládat, že byl zúčastněným pozorova-
telem. A bylo by nepatřičným zásahem do 

soukromí obou velkých mužů spekulovat, co 
si mezi čtyřma očima říkali o Bohu a o svých 
duších.

Rok 1937
Thákur, stejně jako Lesný a Winternitz, 

patřil mezi odpůrce fašismu, který čím dál 
většímu počtu lidí připadal jako dobrá myš-
lenka. Všichni tři Winternitzovi synové se 
postupně zapojovali do protifašistických 
organizací v německých zemích, nejstarší 
Josef dokonce vstoupil do německé komuni-

stické strany a pravděpodobně fungoval jako 
spojka na pomoc v Československu. Do 
Československa se také všichni sourozenci 
roku 1933 stáhli. Rok po otcově smrti se jim 
pak podařilo emigrovat do Anglie.

Když roku 1934 odešel sedmdesátiletý 
Winternitz do penze, s obavou sledoval 
vývoj v sousedním, již hitlerovském Ně-
mecku. Zemřel o tři roky později a byl 
pohřben na Novém židovském hřbitově 
v Praze. Thákur, ač měl bližší vztah nepo-
chybně k Lesnému, byl Winternitzovou smrtí 
zasažen.

Winternitzovým nástupcem se stal jeho 
žák, žatecký rodák Otto Stein (1893–1942). 
Ten již neměl ono „štěstí včasné smrti“, 
které bylo dáno Winternitzovi. Jako člen 
redakční rady Journal of Indian History 
dostal sice roku 1938 možnost azylu v Lon-
dýně, vrátil se však, aby mohl předat katedru 
v pořádku. Marně. Dříve než se mu to poda-
řilo, byl penzionován, ztratil možnost získat 
vízum a společně s manželkou zahynul kdesi 
během transportu z lodžského ghetta do 
Osvětimi.

Necelý rok po Winternitzově smrti, na 
Štědrý večer roku 1937, uspořádal Českoslo-
venský rozhlas mírové poselství „Pozdrav 
lidem dobré vůle“. Zatímco František Křižík 
v něm zaslal pozdrav Albertu Einsteinovi, 
Vincenc Lesný zprostředkoval Rabíndra-
náthovi Thákurovi pozdrav od Karla Čapka:

„Mistře Thákure, harmonický hlase 
Východu, zdravíme Vás z Československa, 
kde nyní padá sníh, z Evropy, kde ani ty nej-
vyspělejší národy si nemohou podat ruce 

jako rodní bratři. (…) Ve chvíli, kdy na nej-
západnějším i nejvýchodnějším okraji 
našeho společného kontinentu duní děla, 
volá Vás na rozhraní roku slabounký hlas 
západní demokracie. Ať žije svět, ale budiž 
to svět rovných a svobodných lidí.“
Thákur telegraficky odpověděl básní:
Když se konečně můj duch vyprostil 

ze sluje nevědomosti,
vyplul v divoké bouři úžasu
na pokraj kráteru pekelné sopky; 

ve žhavém kouři
pění se a zmítá planoucí opovržení 
člověkem,

nenávistný jeho křik rozechvívá 
hlubiny země,

zatemňuje ovzduší. Spatřil jsem
sebevražedné bláznovství naší doby, 

viděl jsem na jejím těle
ohavná znetvoření úpadku. Na jedné straně 

pyšná krutost,
nestydaté blábolení opilce, na druhé straně
váhavý třas kroků zbabělého, 

jenž tiskne k hrudi
sporý majeteček chuďasa;

(…) A všichni vládcové 
prastarých mocností na shromážděních 

národů
zadržují své příkazy a zákazy za přehradou 

sevřených rtů
v pochybách a váhání. Do zvířené oblohy
vzlétají hejna ďábelských ptáků z druhého 

břehu pekelné řeky,
řvouce zmechanizovanými křídy – supi 

lační lidského masa,
kteří znesvětili nebe. Ty, velký Soudce, 

který sedíš
na trůnu věčnosti, dej mi sílu, ó dej mi sílu,
propůjč mému hlasu burácivost hromu, 

bych mohl kruté barbary,
kteří vraždí děti, lidi, zaplavit prokletím,
jež na věky bude znít v tepu srdce 

hanebné tradice,
až tento zbabělý, vyděšený, zotročený věk
bez hlesu zmizí pod popelem své vlastní 

pohřební hranice. (…)

Kdyby si Winternitz mohl báseň přečíst, 
pravděpodobně by ji přeložil do němčiny 
a poslal na území Říše, kde již s odvoláním 
na „prastaré árijské tradice“ pod staroindic-
kým symbolem svastiky hořely také jeho 
„Dějiny indické literatury“. 

◗ Ruth J. Weiniger, foto: archív autorky

Náhrobek Morize Winternitze na Novém židovském 
hřbitově v Praze.

Docent Jiří Holba z Orientálního ústavu AV ČR uka-
zuje lodní kufr, s nímž Moriz Winternitz cestoval do 
Indie za Thákurem.

➤

Milí čtenáři, židovská anekdota bývá někdy považována za historický žánr dob dávno minulých, památku na „svět vče-
rejška“. Jsou však mezi námi tací, kteří židovské vtipy, vtípky a anekdoty vymýšlejí, tvoří a rozvíjejí. Na stránkách Maskilu se 
v následujících měsících budete moci setkávat s humoristickou tvorbou Daniela Novotného. 
Povídá Chámova dcera Jáfetovu synovi: „Taky tě rodiče a prarodiče tak štvou?“ „Taky,“ povzdechne si Jáfetův syn, „ty jejich 
předpotopní názory...“
Povídá takhle Boáz svému správci polností: „Poslechnou, támhleto hezké děvče sbírá ty klasy z pole každý den?“ „Ano, pane,“ odpoví 
správce, „je to taková Rútina rutina.“
Potkají se Kohn a Levi: „Poslouchají, pane Levi, oni, takovej kabalista, a já jich před týdnem viděl, jak jedí ty vepřový výpečky... co to má 
znamenat?“ „Inu, to vědí, já se podle počátečních písmen těch slov domníval, že je to jídlo vlastně pár-vé...
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Js te buddhistický mnich a přitom 
praktikujete krav maga. Jak to jde 
dohromady?

Ale víte přece, jak to je. Nic takového 
neexistuje. Buddhistické mnišství, Kodo 
Mádl, Kodo Kempo… je jen lidské srdce 
a mysl a čas, mezi zrozením a smrtí… 
Zbyde něco, když odložíme všechny nale-
pené role? 

Ano i ne. Nalepené role jsou prostě 
nalepené, a to není dobře ani 
špatně. Bavit se o nich při vědomí 
jejich nalepenosti je lepší než bez 
toho vědomí. A pořád bude zbývat 
dosti dalšího, o čem mluvit.

Víte, nerespektuji už nic. Buddhismus je 
v tomhle světě fraška. Židovství jsou kapky 
krve a jiskry v našich srdcích a očích a ta 
síla, kterou nás bolí život. Už zbývá jen to, 
co je opravdu. A to je jen mezi námi a B -hem 
a nejde to říct.

Přesto jsou lidé, kteří vás ctí jako 
mistra a které máte co učit. A při-
cházejí za vámi tázající, které 
neodmítáte.

Já vás neodmítám.

To je dobře. A pár slov lidem, kteří 
vás nepotkají, ale mohou jenom 
číst, taky neodmítnete?

Ale ne… Jenomže proč myslíte, že mám 
takovou důležitost, aby to zajímalo zrovna 
je… chytrý, bystrý a probuzený Židy?

Protože slovo „osvícenec“ (Maskil) 
to určitě neznamená někoho, 
z koho dokonale září světlo 
poznání (ať už si pod ním předsta-
vujeme cokoli), ale toho, kdo 
někde zahlédl letmý záblesk světla 
a hledá další. A vy přece jste 
a chcete být prostředník 
a zprostředkovatel…

Ne. Já chci… utišit všechnu tu bolest, 
svlíknout se úplně, aby nezůstalo nic, a sta-
nout před Ním a vyslovit prosbu, aby můj 

syn a má žena měli krásný a naplněný život 
a říct: „Děkuju za to, co jsi mi ukázal, kam 
jsi mne pustil… že jsem v srdci poznal nej-
větší bolest, ale i lásku. Nikomu nelze nic 
předat. Už tomu nevěřím. Lidi chtějí jen 
přitakání na své vlastní iluze a záměry.

To je pozoruhodné poznání. Nic-
méně to, že jste k němu – a asi 
i k ledasčemu dalšímu – dospěl vy 
jakožto člověk, znamená, že mají 
naději i ostatní. Ti, kteří chtějí jen 
přitakání na své vlastní iluze 
a záměry. A vy máte moc jim v tom 
trochu napomoci – a možná i tím 
nějak napomoci své ženě a synovi; 
vždyť i oni jsou lidé, mají své hle-
dání a budou mít i nacházení. 
Co myslíte?

Poznání… kdybych pozorně poslouchal 
B -ží hlas ve svém srdci hned na začátku, 
mohl jsem dělat třeba něco potřebnýho… 
třeba tesaře nebo kováře… nebo zůstat 
u cella a nemít pocit, že mi stále něco 
uniká… a nehnat se za poznáním zdánlivých 
hlubin, které stejně jen matou nekonečným 
množstvím slov a vět…

Mimochodem, když je buddhismus 
v tomhle světě fraška, netýká se to 
i judaismu?

Buddhismus by byla pěkná sociální filo-
zofie, kdyby z toho to oblbovací pastelkové 
hnutí nedělalo nástroj na výrobu lobotomic-
kých oveček. Nevěřím, že by někdo do 
judaismu naházel tolik těsta na výrobu 
marsh mallows jako do buddhismu. Buddhis-
mus se svým okázalým a falešně instalova-
ným úplným strpením i největších pitomostí 
si to prostě nechá líbit. Judaismus nikoliv.

Teď úplně nerozumím vašim 
metaforám…

Rozumíte, ale potřebujete mě chytit za 
slovo. Já jsem především popsán jako 
„Zenový tentononc“. Zen je pro mne daleko 
více zen -taoismem než zen -buddhismem.

Jak to myslíte? 
No představte si celej ten příběh. 

Buddha… bohatý synáček, držený před 
všemi zlými zprávami světa o utrpení, v pře-
pychu a moci. Uteče k asketům a tam se 
mezi hladověním a průjmy snaží o pocho-
pení všech těch iluzí. Opravdu mu to dá 
zabrat, ale nic se neděje. A tak má trochu 
podezření, že cesta asketů k ničemu nevede. 
A krom toho, on už všechno měl. Co by asi 
bylo s askety, kdyby mohli mít jeho bohat-
ství? A tak od nich odešel úplně, úplně ubitý 
a na konci už ani nevzdoroval… jen seděl. 
Mimochodem, ve stavu pravé mysli, bez 
masek, bez konstrukcí, bez nálepek. A pak se 
mu to stalo: osvícení nebo co… a pak, po 
tom všem, za ním přišli, aby je učil. Chá-
pete? Co je má sakra učit? Narodit se jako 
on, žít tak, prožívat a pak úplně nahlédnout 
vše v souvislostech – a pak to zas všechno 
zbabrat vymýšlením, jak je učit, jak by to 
taky šlo udělat jinak…

Přesto se musím úplně obyčejně 
zeptat, jak jste se dostal k zenu 
a bojovým uměním. 

Víte, co je smutné? Že tyhle otázky 
dostávám stále znova. Co je komu do toho?! 
No jo, tak dobře: Tedy za zen a bojová 
umění vděčím Karlu Marxovi, Adolfu Hitle-
rovi, Klementu Gottwaldovi, Gustávu Husá-
kovi, Leonidu Brežněvovi a dalším stovkám 
a tisícům bezejmenných nacistů a bolševiků 
a jiných parchantů, proti nimž je potřeba 
bojovat a za jejichž vládnutí a prosazování 
světonázoru je třeba rozvíjet kromě boje-
schopnosti i spirituální aktivity.

Nu! To je slovo muže! Tím se 
naštvou čtenáři zleva zprava 
a budou muset číst dál. A co krav 
maga a židovství?

Židovství? To je asi jako otázka, jako: 
„Jaký máte vztah ke svým krvinkám a jak se 
radujete z utrpení?“ Ač z obou stran míše-
nec, židovství je pro mne… slibem, jako 
když vidím duhu. Přesvědčení, že H -spodin 
chodí se mnou všude a poslouchá. A ukazuje 
mi tu krásu světa. Oba moji rodiče byli věz-
nění. Otec nacisty, máma komunisty. Tvrdě! 
Ostře! Táta chtěl, abych se uměl ubránit, 
a máma, abych vždycky vše mentálně zpra-
coval. Oba režimy něčemu zabránily a něco 
ukradly a zablokovaly, takže z mého pohledu 

leden 2017

➤

rozhovor s Jikanem Kodo

Pootevřené dveře
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rozhovor

tevet 5777

➤ toto byla jediná cesta, cesta těla a ducha. 
Nebýt bolševika, asi byste se mě teď ptala, 
jak se mi transplantujou orgány s novým 
vybavením naší chirurgie nebo tak něco.

Takže k bojovým sportům vás 
přivedl otec?

Otec byl hrdý na svou historii a byl 
pekelně tvrdý a rychlý. Dědeček byl zápas-
ník, veterán první světové, se střepinou gra-
nátu v hrudníku zápasil. Některé rodinné 
indicie a historky naznačovaly, že se možná 
setkal i se zakladatelem krav maga. Můj 
strýc byl známý sportovní střelec a já se od 
dětského věku učil od otce jiu jitsu, od 
strejdy střílet. Pak mne otec zavedl ke svému 
známému, učiteli Vladimíru Lorenzovi, ten 
mne učil judo, goshinjitsu, aikijutsu a tak…

Při praxi krav maga nosíváte kipu. 
Pokud vím, khaki verzi, jako 
CaHaL.

 Jo tak kipa, tak já vám povím, co ta kipa. 
Tuhle kipu miluju a občas nosím. Dostal 
jsem ji při nějakém výcviku od jednoho člo-
věka žijícího ve Švýcarsku (už to je u Žida 
známkou odvahy). Nosím ji vždy při krav 
maga, tedy nejaponské aktivitě, když nemám 
kimono. Vždy při tom myslím víc na to, proč 
se mám jako Žid (no jo, částečný… ale i tak 
bych šel cestou tolika jiných) snažit bojovat 
tvrdě a ostře a být jako makabejské kladivo, 

jako hrot kopí, jako bouře v poušti. Ta kipa 
je moje dohoda, že budu bojovat vždy proti 
pronásledování, vraždění, napadání, antise-
mitismu a veškeré zhovadilosti za lidskou 
svobodu a lásku, rodinu, víru a a a… chcete 
ještě nějaký klišé? Ale tohle náhodou není 
nepravda.

A teď klasicky blbá novinářská 
otázka: Pohybujete se mezi ne -thei-
stickými východními spiritualitami 
a theistickým židovstvím. Jak 
v sobě tyto dva pohledy 

zpracováváte (to je blbě řečeno), 
jak v těch dvou pohledech žijete, 
myslíte, cítíte?

Co je netheistické, není náboženstvím, 
ale filozofií, co je theistické, je… nemám 
B -hužel silnou rodinou tradici, abych mohl 
židovství chápat plně jakožto náboženství. 
A nejsem na to dost chytrý. Koneckonců, 
jsem jen míšenec. A tak vše ostatní, zen, 
buddhismus i křesťanství, vnímám jako 
sociální filozofii s určitou zvěstí, pěkným, 
mravoučným příběhem, s potenciálem dělat 
z mentálně beztvaré masy alespoň trochu 
morálně a duchovně buzenou společnost.

A víra, moje víra je cosi jako nezpochyb-
nitelná, všudypřítomná, všeprostupující síla. 
Ostatní je pro mě soubor příběhů a technik, 
jak pracovat, čistit, ostřit svou mysl a vést 
své srdce.

Mimochodem, proč je pro vás tak 
důležitý pokrevní status, slovo 
„míšenec“ přece patřilo k nacistic-
kému slovníku?

Víte, já, ač sám míšenec, cítím silné 
volání a přináležitost k židovství. Možná že 
čím víc ten gen slábne či se ředí, tím víc na 
nás vnitřně řve svou touhu a smutkem po 
svém kmeni. A pak dávám možnost těm, co 
mne v tomhle článku budou nenávidět, aby 
s pousmáním pokývali hlavou a řekli si: „No 
jo, míšenec.“ Ale jinak to prostě chápu 
a neštve mne to. Myslím, že snaha o neře-
dění židovské krve je správná. Teprve možná 
nastávající budoucnost ukáže, jak moc.

Mimochodem, chápu i ten „xenofobní“ 
postoj Japonců k míšencům. Oni jim říkají 
Iteki. A v minulosti silně, dnes navenek 
nepřiznaně, ale vnitřně silně, je stále ještě 
mobbujou. Vytěsňujou. Možná i dost bru-
tálně. Já osobně jsem toho názoru, že multi-
kulturní společnost není blbost, ale ne tak, 
jak to chápou lidé dnes. Bylo by fajn, kdyby 
kultury žily vedle sebe a každá silně akcen-
tovala svá vlastní specifika. Konstruktivně! 
Moudří se přece mohou učit od každého, ale 
neznamená to, že musí byt asimilovaní 
v nějakou plastickou hmotu bez barvy, 
amorfní a bezpohlavní.

Takže se zkusím zeptat vaším slov-
níkem: Vy jste míšenec kterého 
stupně? Podle norimberských 
zákonů?

Jaké slovo máte vy pro míšence? Otcova 
maminka, maminčin tatínek… tak mi to teď 
řekněte… 

Já slovo míšenec běžně 
nepoužívám.

Hm. Tak co třeba Supporter?

Podporovatel? Čeho?
Židovství…

No, vy je ale vnímáte jako něco 
svého, ne jako cosi, co podporujete 
zvenku… Mýlím se?

Víte, to, co cítím, to mi nemůže vzít sebe-
pokořující název. Miluji ty předky, kteří 
ještě byli Židy podle halachy.

Tak mne napadá – prožívá vnějš-
kový supporter něco jako vlastní? 
U vás se skoro zdá, že je to vaše 
cesta (jako směřování), a to už je 
trochu víc než supporting… 

Máte pravdu. S láskou se podvoluji 
tomu, že mi H -spodin pouze pootevřel 
dveře, které jiní mají dokořán. Možná proto, 
aby mou zvědavou a nezávislou mysl přinu-
til jít víc do nitra, než kdyby mne stvořil se 
vším všudy, jako čistého Žida. (Kterým se 
však přes všechny částečnosti stejně cítím 
být.)

Můj tatínek má dnes jahrzeit. Je to 43 
let, co zemřel. Zabili ho bolševici. A já už se 
nebudu dívat zpátky a jitřit dibbukim. Ani 
s ním ani s maminkou to už nebudu dělat. 
Sekám mečem a odetínám ten minulý čas. 
Jsem to, co zůstalo. Zanedlouho nezbude 
nic už ani po mně. Tak je to dobře. Život 
musí jít stále vpřed. Svému synovi (některé 
směry buddhismu povolují mnichům ženit 
se a plodit děti – pozn. red.) řeknu, co 
potřebuje vědět, a naučím ho, co musí umět, 
aby nikdy nebyl ovce ani oběť.

◗ Ptala se Ruth J. Weiniger
Foto: archív Jikana Kodo Mádla
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Za posledních osm let je to již popáté, kdy tu došlo 
k něčemu podobnému. Pozadí je třeba tentokrát 

hledat v ne dávném vývoji kolem Západní zdi. Ta je 
pozůstatkem zdi, kte rá kdysi ohraničovala chrámový 
okrsek a Chrámovou horu, na níž dnes stojí dvě 
významné mešity – Skalní dóm a Al -Aksá. Jak všichni 

víme, Západní zeď byla po celé věky považována za nejdůležitější 
a nejposvátnější místo judaismu. Po obsazení Východního Jeruzaléma 
v roce 1967 význam Západní zdi ještě vzrostl a místo se stalo dů -
ležitým nejen z hlediska náboženského, ale i národního. Ačkoliv se 
však jednalo o místo národního významu, bylo řízeno jako jedna 
velká ortodoxní synagoga, včetně toho, že je zde mechica – oddělení 
mužské a ženské části.

V roce 1988 tu začala skupina žen příslušejících k různým smě-
rům judaismu a na zvaná Women of the Wall (WOW, „Ženy Zdi“) 
pořádat ženské modlitby. Ve vyhrazené ženské části prostranství, 
ovšem včetně čtení z Tóry a nošení talitů a tefilin, což pochopitelně 
není běžnou praxí u ortodoxních žen. Tyto ženy se staly terčem pro-
testů a dokonce násilných útoků, které se v průběhu let stupňovaly 
a vzbuzovaly rozhořčení mezi neortodoxními Židy v zahraničí. 
Nakonec se do věci vložila Židovská agentura (Sochnut) a vedení 
WOW se rozhodlo zahájit vyjednávání v ministerským předsedou 
o zřízení třetí, pluralistické a egalitární sekce Západní zdi. Tato sekce 
by byla plnohodnotnou součástí prostranství u Zdi, zařízenou jako 
modlitební prostor, a umožňovala by modlitby jak ženským, tak smí-
šeným skupinám. V lednu 2016 izraelská vláda tento plán schválila, 
ale ultraortodoxní skupiny se pokusily jeho realizaci zablokovat. 
Konflikt tedy dále pokračuje a bude se jím pravděpodobně muset 
zabývat i nejvyšší izraelský soud.

Vandalismus, jehož terčem jsme se stali, byl tedy vyjádřením 
nesouhlasu s tímto kom   promisním uspořádání prostranství u Zá padní 
zdi a protestem proti reformnímu hnutí, které spolu s hnutím konzer-
vativním samozřejmě podporuje snahy WOW.

Na naší synagoze se objevily nasprejované nápisy:

Horní nápis je citátem z midraše Šemot raba 2: „Boží přítomnost 
(šechina) se nikdy nevzdálila od Západní zdi.“ Spodní nápis odka-
zuje na dva verše z knihy proroka Abdijáše (Ovadja) kapitola 1, verše 
18 a 21. V těch se dočteme: „I bude dům Jákobův ohněm a dům 
Josefův plamenem, zatímco dům Ezauův bude strništěm; oba se proti 
němu rozpálí a pozřou jej, nikdo z Ezauova domu nepřežije. Tak 
promluvil Hospodin… Vítězové pak vystoupí na horu Sijón, aby sou-
dili Ezauovu horu. A nastane království Hospodinovo.“

Jákobův syn Ezau se v průběhu historie stal symbolem nejhorších 
nepřátel Židů. Záměr vandalů byl zřejmý – vyjádřit názor, že 

reformní a jiní neortodoxní jsou nejhoršími nepřáteli židovského lidu 
a Bůh je přísně potrestá, jak prorokuje Abdijáš o Ezauovi.

Jako by toho nebylo dost, udělali útočníci také toto:

Vedle nože jsou napsána jména rabiho Ricka Jacobse, prezidenta 
Unie reformního judaismu, rabiho Gil’ada Kariva, šéfa izraelského 
reformního hnutí, a Anat Hofman, předsedkyně WOW. Na noži je 
nápis: Maimonides, Zákony vraždy1, kapitola 4, verš 10: „Je micva2 
zabíjet minim a apikorsim.“ Maimonides v textu dále vysvětluje: 
„Výraz minim odkazuje na židovské modloslužebníky anebo na ty, 
kteří páchají přestupky – například jedí nekošer maso nebo nosí 
ša’atnez3, aby vzbudili Hospodinův hněv. Pojem apikorsim pak 
označuje ty, kteří popírají Tóru a prorocké zjevení. Pokud je to 
možné, člověk by je měl zabít nožem na veřejnosti. A pokud to 
možné není, měl by to člověk naplánovat tak, aby způsobil jejich 
smrt.“ Reformní Židé jsou tedy považováni za minim a apikorsim 
a je náboženskou povinností je zabíjet.

Může se zdát neuvěřitelné, že by v Izraeli skutečně byli ortodoxní 
či ultraortodoxní Židé, kteří by to mohli myslet vážně a byli schopni 
se podle toho zachovat. Předchozí podobné vandalské útoky vždy 
jednoznačně ostře odsoudili všichni ortodoxní rabíni v Ra‘ananě. 
Poslední útok nyní odsoudil i ministerský předseda a předseda pravi-
cové strany Ha -bajit ha -jehudi. 

Co to vše vypovídá o pozici reformního judaismu v Izraeli a jeho 
vztazích s ostatními směry? Když jsem v roce 1976 zahájil svá rabín-
ská studia, bylo v celé zemi šest nebo sedm reformních kongregací. 
Nyní jich je více než padesát a legislativně se naše situace zlepšila. 
Na druhou stranu mnohé z toho, co jako reformní rabíni vykonává-
 me, například svatby a konverze, není oficiálně uznáváno. A mnozí 
ortodoxní a zejména ultraortodoxní se o nás vyjadřují velmi nevybí-
ravě. Politická situace v Izraeli, kde mají ortodoxní strany velmi sil-
nou vyjednávací pozici, nám naši pozici také neusnadňuje. Dalším 
problémem je, že reformní a konzervativní Židé v Izraeli jsou velmi 
citliví v otázce lidských práv a dostávají se tudíž často do konfliktu 
s vládní politikou. Přesto se stále držíme svého cíle, jímž je umožnit 
liberálním a humanisticky smýšlejícím Židů, aby mohli své přesvěd-
čení a víru vyjadřovat svobodně a vyrovnávat se s absurdní skuteč-
ností, že jediným státem na světě, kde Židé nemají plnou nábožen-
skou svobodu, je zároveň jediný židovský stát – stát Izrael.
◗ Rabín Moshe Yehudai, foto: archív autora. přeložila Kateřina Weberová.

1 zabývá se předpisy, které se týkají zákazu zabíjet a trestů za jeho porušení
2 náboženská povinnost
3 šaty utkané ze směsi vlny a bavlny, což Tóra zakazuje – viz Lv 19:19, Dt 22:11

leden 2017

Nenávistný útok na reformní 
synagogu v Ra‘ananě
Ra‘anana – malé a klidné izraelské městečko nedaleko Tel Avivu, které je mým domovem, se bohužel před několika 
týdny dostalo do centra mediálního zájmu, a to kvůli vandalskému útoku na místní reformní synagogu Ra’anan.
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V pátek se stal americkým prezidentem 
Donald Trump. Já sama jsem jeho vítěz-

stvím byla nemile zaskočena a patřím k těm, 
kteří k jeho dalšímu působení přistupují 
s velkými obavami a rozladěním. Ale tento 
blog není místem pro politické analýzy. 
O jeho inauguraci bych dnes chtěla mluvit 
kvůli jeho dceři Ivance a minulému šabatu.

Když jsem včera přišla s M. a děvčaty do 
synagogy na ranní modlitbu a svlékali jsme 
si u věšáku u vchodu bundy, procházel 
kolem nás jeden stálý člen minjanu. Usmáli 
jsme se na něj a všichni čtyři jsme řekli: 
„Šabat šalom, mazal tov“ (v synagoze bylo 
ten den bar micva). Daný muž úsměv neopě-
toval a jen mírně naštvaně řekl: „Dobře, že 
jste tady, ale měli byste chodit častěji, vidím 
vás tu tak maximálně jednou za měsíc.“ 
Když přijdeme do synagogy, většinou se 
starám o to, zda jsme přišli včas na čtení 
z Tóry, jestli se některému z dětí nechce na 
záchod a jestli máme všechny rukavice 
a čepice bezpečně uložené tak, že je během 
bohoslužby neztratíme, a tak jsem v rutině 
hlídání všech „důležitých věcí“ rychle ve své 
mysli jízlivou poznámku zaplašila tím, že si 
jedním rýpalem nenechám zkazit den. Ale 
přesto jsem si hned vzpomněla na několik 
pátečních článků a facebookových reakcí na 
šabatové rozhodnutí Ivanky Trump a s tím 
spojené úvahy o tom, jak se my židé rádi 
„staráme“ o míru dodržování micvot u těch 
druhých kolem nás.

Ivanka Trump konvertovala k judaismu 
před necelými osmi lety před tím, než se 

provdala za Jareda Kushnera, ortodoxního 
žida, který je majitelem týdeníku The New 
York Observer. Ivanka, která se svým 
mužem vychovává tři děti, velmi ráda hovoří 
o svém kladném vztahu k židovské tradici, 
o významu židovských rituálů ve své rodině 
a pozitivech, které do jejího života přináší 
šabat, který vždy tráví spolu s manželem 
a dětmi bez vyrušování telefonu, internetu 
nebo televize a počítače.

Vzhledem k tomu, že páteční prezident-
ské inaugurační oslavy zasahovaly až do 
šabatu, požádali Ivanka Trump a její muž 
Jared o rabínský souhlas s tím, aby mohli 
z oslav v pátek večer odjet automobilem 
s vysvětlením, že odchod pěšky domů by 
mohl znamenat ohrožení jejich bezpečnosti. 
O rabínském souhlasu s tímto rozhodnutím 
psalo několik židovských i nežidovských 
serverů, v jejichž komentářích se okamžitě 
objevily názory židovských čtenářů, kteří 
zpochybňovali „židovskost“ rodiny dcery 
nového prezidenta, její způsob oblékání, 
který „neodpovídá cniutu“ nebo fakt, že si 
jako vdaná žena nezakrývá vlasy (resp. 
zakrývá si je jen při návštěvě synagogy).

Halacha nám ukládá, abychom upozor-
nili svého druha, pokud porušuje židovský 
zákon. Zároveň nás ale také nabádá, aby-
chom byli k druhým laskaví. Ať již si mys-
líme o způsobu židovského života druhých 
cokoliv, je dobré dvakrát si rozmyslet, než 
jiného člověka urazíme na veřejnosti, byť by 
to bylo třeba „jen“ před jeho vlastními dětmi 
nebo manželem. Jeden chasidský příběh 

vypráví, že jistý rebe pozval na šabat do 
svého domu rodinu prostých lidí. Otec 
rodiny u stolu tvrdil, že během Chanuky 
v pátek večer zapalujeme nejprve šabatová 
světla a až po nich světla chanuková. Rabí-
nova žena se hned ohradila a řekla: „Ale to 
přeci není pravda, muži, že je to naopak?“ 
Rebe si pohladil vousy a řekl: „To je opravdu 
těžká otázka, musím se po šabatu podívat do 
svých knih a pak vám dám odpověď.“ Když 
hosté odešli, žena se zeptala: „Jak jsi mohl 
říct, že je to těžké, vždyť to přeci ví každý, 
že neměl pravdu!“ Rebe odpověděl: „Samo-
zřejmě, že v pátek nejprve zapalujeme světla 
chanukije. Ale nechtěl jsem otce rodiny 
uvést do rozpaků před jeho ženou a dětmi.“

Ivanka Trump jistě stejně jako jiné cele-
brity platí daň za své vědomé rozhodnutí být 
aktivní na sociálních sítích a sdílet s ostat-
ními detaily svého soukromého života. 
Přesto je velmi laciné otírat se o ni a spílat jí 
za kompromis, který udělala v nestandard-
ním pátečním podvečeru, jakkoliv je možné, 
že my sami si myslíme, že bychom se v její 
situaci zachovali jinak. Protože my židé, 
kteří žijeme v moderní společnosti, děláme 
v menší či větší míře kompromisy všichni. 
A kdo tvrdí, že ne, ať první hodí kamenem.

tevet 5777

Již od americké prezidentské kampaně se v židovských kruzích opakovaně přetřásají dvě témata – vztah Donalda Trumpa k Izraeli a kon-
verze jeho dcery Ivanky k judaismu. Druhé téma se opět dostalo do popředí zájmu v souvislosti s inaugurací nového amerického prezi-
denta. Přinášíme zamyšlení Gafny Váňové, které s jejím laskavým svolením přebíráme z jejího blogu Lo ba -šamajim.

Co jsem se tento šabat
naučila od Ivanky Trump
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aktuálně

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!

Amos Oz: Jidáš (nakladatelství 
Paseka, překlad Lenka Bukovská 
a Mariana Fisher)
Nový román světoznámého izraelského proza-
ika, jeden z nejpůsobivějších textů autorovy 
kariéry, je příběhem o lásce, věrnosti a zradě 
a současně dramatickým obrazem neklidné po-
doby izraelského státu koncem padesátých let. 
Poté, co je neutěšenou rodinnou situací donucen 
přerušit studium, dělá izraelský student Šmuel 
za byt a stravu společnost chromému panu Wal-
dovi, s nímž vede debaty o křesťanství a judaismu, ale také o proble-
matických okolnostech vzniku Izraele. V domě bydlí rovněž starcova 
půvabná snacha Atalja, dcera někdejšího oponenta zakladatelů státu 
ocejchovaného nálepkou zrádce. Šmuela, který mezitím pokračuje na 
své doktorské práci o Ježíšovi, stále více přitahuje tragický příběh 
Ataljina otce i žena sama, přestože tuší, že citové vzplanutí k ní pro 
něj bude mít osudné následky.

Israel Finkelstein: 
Zapomenuté království. 
Archeologie a dějiny severního 
Izraele (nakladatelství Vyšehrad)
Ačkoliv bylo severní izraelské království po 
většinu svého trvání mnohem mocnější a rozvi-
nutější než sousední království judské, nedo-
stává se mu v hebrejské Bibli ani v moderním 
bádání zdaleka takové pozornosti jako Judsku. 
Nová kniha izraelského historika a archeologa 
Israele Finkelsteina jako první přináší souhrnný popis dějin a archeo-
logie severního Izraele od mladší doby bronzové (asi 1350 př. n. l.) 
až po jeho pád v roce 720 př. n. l. a dobu následující. Výklad využívá 
poznatků jak z nejnovějších archeologických výzkumů, tak starově-
kých textů Předního východu i textů biblických. Třicet let strávených 
prací na lokalitách souvisejících se severním královstvím umožňuje 
autorovi nabídnout nový pohled na starověký Izrael. Kniha je již  
třetím  autorovým dílem vydaným v češtině.

Izraelské knihy v ČR
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Nedávná smrt Zygmunta Baumana byla 
zaznamenána většinou českých tisko-

vých médií. Není se co divit – Baumanovi 
vyšlo v českém překladu devatenáct knih, 
nepočítaje v to opakovaná vydání některých 
z těchto titulů. Je nejpřekládanějším zahra-
ničním sociologem do češtiny. Už kvůli jeho 
knihám v českých knihovnách, a to nejen 
těch z období po roce 1989, ale už i těm 
vydaným v polovině šedesátých let, stojí za 
to se podívat na jeho cestu dvacátým věkem 
až na pokraj „tekutého“ třetího tisíciletí.

Pro Bobovky (Lidové noviny) byl Bau-
man „známý především jako autor konceptu 
tekuté modernity“… Ano, možná mezi hips-
tery potulujícími se posledních několik let na 
Krymské. Jinak věcně řečeno – z hlediska 
světové sociologie – hlavní přelomový pří-
nos Baumana lze spojit především s dvěma 
jeho stěžejními tituly z druhé poloviny osm-
desátých let – „Legislators and Interpreters: 
On Modernity, Post -Modernity, Intellectu-
als“ z roku 1987 a „Modernity and the Holo-
caust“ z roku 1989. Ty sehrály klíčovou roli 
v sociologickém ukotvení post -modernismu. 
Obrátíme -li zde pozornost speciálně k jeho 
„Modernitě a holocaustu“, v ní důležitě pro-
střednictvím prokázání implicitní návaznosti 
modernity a holocaustu zbavil post-
-modernismus nálepky dočasné intelektuální 
trendovní módy (např. Czeslawem Milo-
szem takto pejorativně označovaného za 
„francouzskou nemoc“) a pomohl jej učinit 
legitimním a akceptovaným paradigmatem 
v sociologii. Post -moderní kritika osvícen-
ství a z něho vyvstalé modernity byla takto 
sociologicky verifikována i mimo relativně 
úzký rámec post -strukturalistického a post-
-moderního myšlení ve Francii šedesátých 
až osmdesátých let.

Jak se to stalo, že Bauman mohl zazna-
menat takový dopad na západní sociální 
vědu? (Ano, do roku 1989 jsme to takto 
rozlišovali, respektive po pravdě řečeno, jiná 
než západní sociální věda prakticky neexis-
tovala.) Je to Baumanova biografická cesta 
dvacátým stoletím, jež mu umožnila dojít 
k tomuto zásadnímu poznání? Každopádně 
záchrana před nacistickou genocidou vrhla 
kriticky kostky jeho života. Bauman jako 
teenager v židovské rodině utekl spolu s ní 
před nacisty okupujícími Polsko na východ 
do stalinistického Sovětského svazu, očitým 
svědkem holocaustu v nacisty okupovaném 
Polsku byla jeho pozdější žena, jež se se 
svojí rodinou skrývala během okupace 
v Polsku a jež o tom sepsala působivou 
a zasahující zpověď, která si úspěchem 
u čtenářů nezavdala s knihami jejího muže. 

Bauman se do Polska vrátil v řadách sověty 
vytvořené a velené „polské“ armády (Ander-
sův polský armádní sbor vzniklý v Sovět-
ském svazu paralelně se Svobodovým čes-
koslovenským armádním sborem byl 
v po   lovině války donucen odejít přes Střední 
východ na západní frontu). Bauman v této 
sověty kontrolované ozbrojené složce, re -

spektive její speciální složce Jednotek 
vnitřní bezpečnosti, navíc jako příslušník 
vojenské kontrarozvědky, úspěšně kariérně 
postupoval, než jeho postup a kariéru zasta-
vil pokus jeho otce o emigraci do Izraele 
v roce 1953. Pak následovalo rychlé dokon-
čení studia sociologie, kterému se věnoval 
už během služby v ozbrojených složkách, 
a od roku 1954 práce na Varšavské univer-
zitě, první publikace v roce 1957 („Pro-
blémy demokratického centralismu v Leni-
nových pracích“) a postupné oddálení se od 
stalinistického marxismu -leninismu a nako-
nec vzdalování se od marxismu jako tako-
vého. Nestabilita i v Polsku neklidného roku 
1968 byla vyřešena bez zahraniční „přátel-
ské pomoci“, a to obratem Polské dělnické 
strany k celospolečenské anti -semitské kam-
pani a čistce, v jejímž důsledku bylo donu-
ceno k odchodu z Polska kolem patnácti tisíc 
lidí včetně Zygmunta Baumana, který byl už 
tehdy profesorem. Následuje telavivská uni-
verzita a velmi záhy University of Leeds, 
která mu zůstala domovem prakticky do 
konce života.

Byla tím klíčovým impulsem pro Bau-
mana opakovaná zkušenost s antisemitis-
mem v bezprostřední souvislosti s dvěma 
totalitními moderními byrokratickými dik-
taturami dvacátého století? Ano, zřejmě 
ano, ale zároveň se lze domnívat, že jím 
mohlo být i osobní desetileté angažmá v klí-
čové represivní složce jednoho z těchto 

režimů a s ním spojená vina či potřeba 
vyrovnat se s touto vinou účasti na vražed-
ném mechanismu.

Polsko za druhé světové války mělo nej-
početnější a nejrozsáhleji organizované 
struktury odboje v okupované Evropě, dese-
titisíce z těchto, na legální polskou vládu 
v Londýně navázaných příslušníků tzv. 
domácí armády v Polsku osvobozovaly spo-
lečně s Rudou armádou řadu polských měst. 
Ovšem sovětští soudruzi a polští soudruzi 
v jejich službách hned, jak byli v daném 
městě Němci poraženi, tyto jednotky polské 
podzemní armády obkličovali, často na místě 
postříleli důstojnický sbor a obyčejné vojáky 
dělnického a rolnického původu uvěznili, 
poslali na Sibiř nebo pod hrozbou okamži-
tého zastřelení donutili ke vstupu do svých 
řad. Tisíce polských příslušníků odboje se 
proto po válce skrývaly v lesích, kde je Bau-
man jako politruk jednoho z oddílů Jednotek 
vnitřní bezpečnosti a zároveň příslušník 
vojenské kontrašpionáže v letech 1945 až 
1953 honil a likvidoval. Podle zachovaných 
archivních materiálů z let 1946–1947 přinej-
menším v jednom nebo dvou případech 
přímo velel jednotce, jejíž akce skončila 
zavražděním několika takových lidí a odve-
zením celé řady dalších do stalinských 
vězení a lágrů s vyhlídkou brzké smrti. Bylo 
mu tehdy 21 nebo 22 let a šlo o pokračování 
jeho angažmá – vstupu do armády jako teen-
agera ve stalinistickém válečném Sovětském 
svazu o několik let dříve.

Toto je ta temnější a nepříliš známá strana 
příběhu jednoho z nejznámějších současných 
postmoderních sociologů a glosátorů světo-
vého dění a trendů. Jakoby ale vystihovala 
post -moderní podstatu současného světa 
i paradoxní tragiku pozdně -moderního dva-
cátého století se všemi jeho pro mnohé – 
v tváří v tvář totalitám – bezvýchodnými 
dilematy. Mohla se cesta mladého uprchlíka 
židovského původu ve válečném stalinistic-
kém Sovětském svazu ubírat jinak? Kdy měl/
mohl vystoupit z vlaku vražedné totality? 
Omlouvá jej dobová víra v marxismus?

◗ Marcel Tomášek od roku 2011 učí metodolo-

gické kurzy (Grounded Theory, Kolektivní 

paměť a její výzkum) na Historické sociologii na 

Fakultě humanitních studií UK, od roku 2015 

vyučuje též sociologické kurzy na Ústavu teorie 

a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT. 

Vedle výuky jednotlivých sociologických kurzů 

na Vysoké škole ekonomické a Metropolitní uni-

verzitě působil též na Katedře sociologie Fakulty 

sociálních studií MU v Brně (2002–2007).

Bauman pozdně-moderní 
a post-moderní...

Zygmund Bauman v roce 2011 v rodném Polsku. 
(foto: M. Oliva Soto, Narodowy Instytut Audio wi-
zualny – Wikipedia)
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ze světa

Robert Haas: 
Pohled ze dvou světů 
(Der Blick auf zwei Welten)

Robert Haas se narodil v roce 1898 ve 
Vídni a patří k nejvýznamnějším rakousko-
-americkým fotografům 20. století. Na 
začátku své kariéry pracoval jako grafik 
a tiskař. Učil se ve vídeňském ateliéru známé 

fotografky Trude Fleischmann, která později 
emigrovala do Spojených států. Ve třicátých 
letech fotil Haas sociální reportáže a snímky 
z každodenního života, ale i portréty a studie 
objektů. Několik let působil jako oficiální 
fotograf Salzburger Festspiele (Salzburské 
slavnosti).

V roce 1938 musel kvůli svému židov-
skému původu opustit Rakousko a usadil se 
v New Yorku, kde si vybudoval novou kari-
éru jako grafický designér a tiskař. Během 
svých cest po USA dokumentoval ve svých 
fotografiích americký způsob života mimo 
velká města. Portrétoval také významné 
osobnosti, například Alberta Einsteina či 
Oskara Kokoschku.

Vídeňskému městskému muzeu a organi-
zaci Přátelé Vídeňského muzea se nyní 
podařilo získat Haasovo fotografické dědic-
tví a poprvé jej zpřístupnit široké veřejnosti.

Výstava probíhá do 26. února v prosto-
rách Vídeňského muzea (Wien Museum, 
Karlsplatz, naproti světoznámé Karlskirche). 
Více informací na www.wienmuseum.at.

Vídeňské židovské muzeum
Ve Vídeňském židovském muzeu pro-

bíhá v současné době hned několik zajíma-
vých výstav, na které bych chtěla čtenáře 
Maskilu upozornit. Více informací o všech 
výstavách najdete na www.jmw.at.

Obývací pokoj rodiny Glücků
Návštěvníci této výstavy mají možnost 

nahlédnout do salónu typické vídeňské 

rodiny dvacátých let minulého století. Vět-
šina nábytku vídeňských Židů byla v roce 
1938 arizována a jen malá část se později 
vrátila původním majitelům. V případě 
rodiny Glückových (Glück znamená 
„šťastný“ a štěstí určitě rodinu provázelo) to 
bylo jinak, protože nábytek se jim podařilo 
přes Francii vyvézt přes oceán až do New 
Yorku. V roce 2014 věnoval Henry Glück 
původní rodinný nábytek vídeňskému 
Židovskému muzeu.

Rodina Glückových, konkrétně Hersch 
Glück, se do Vídně přestěhovala z Tarno-
polu (dnes oblast západní Ukrajiny) v naději 
na lepší život. Hersch Glück byl kožešník, 
vyráběl i klobouky. Jeho žena Judith Widder 
pocházela ze slovenské Nitry. V Herschově 
řemesle pokračovali jeho synové Erwin 
a Walter. Ve Vídni se rodina několikrát stě-
hovala, až se nakonec usídlila v prvním 
obvodě na Fleischmarktu 15, v blízkosti 
známého vídeňského trhu Naschmarkt, kde 
měli i dílnu. V roce 1938 se Erwinovi, otci 
tehdy čtyřletého Henryho, podařilo utéct do 
Francie, Henry se svojí matkou Lilly ho 
následovali o rok později. Erwinovi se poda-
řilo emigrovat dále do USA, zatímco Lilly 
byla v Nice zatčena a deportována do kon-
centračního tábora Osvětim, kde byla 
zavražděna. Osmiletý Henry se dostal do 
kláštera dominikánek a odtud pak do 
náhradní rodiny Vigue v Provence, kde žil 
pod falešnou identitou až do konce války. 
Příslušníci rodiny Vigue byli v roce 2010 
oceněni titulem „Spravedliví mezi národy“.

Erwin se usadil v New Yorku, kde si zaří-
dil kožešnickou dílnu. Změnil si jméno na 
Irving a podruhé se oženil s Hertou Klee-
blatt, přistěhovalkyní z Německa. V roce 
1946 se mu s pomocí jedné židovské huma-
nitární organizace podařilo najíst ztraceného 
syna Henryho, který se pak přestěhoval za 
otcem do Spojených států. Manželé 
Kleeblatt -Glück měli v obývacím pokoji 
nábytek zachráněný z Vídně. Henry se pak 
v roce 1957 vrátil zpět do Francie, kde žije 
dodnes. Iring Glück zemřel roku 1979, jeho 
manželka Herta 2012. Henry byt v New 
Yorku zrušil a nábytek věnoval vídeňskému 
Židovskému muzeu.

Výstava potrvá do 26. března ve vídeň-
ském Židovském muzeu, v budově na 
Dorotheergasse.

Lepší polovička! Židovské 
umělkyně do roku 1938

Pod tímto zajímavým titulem se skrývají 
osudy pozoruhodných žen, kterým se poda-
řilo prosadit v oblasti 
umění, i když jejich 
výchozí pozice nebyla 
vždy nejjednodušší. Vět-
šina těchto umělkyň 
pocházela z asimilova-
ných židovských rodin, 
jako například malířky 
Tina Blau, Broncia 
Koller, Maria Luisa von 
Motesiczky nebo kera-
mičky Wally Wieselthier 
a Susi Singer. Mnohé 
z nich často neprávem 
upadly v zapomnění, jako sochařka Teresa 
Feodorowna Ries, malířky Greta Wolf-
-Krakauer a Helene Taussig či malířka a gra-
fička Lili Rethi. Výstava představuje díla 45 
autorek, přibližuje jejich životní a umělecké 
cesty i boj o uznání na muži ovládané umě-
lecké scéně. Návštěvníci se mohou seznámit 
i s osudy těchto žen po roce 1938, kdy se 
některým z nich podařilo zachránit se emig-
rací, život jiných pak skončil v koncentrač-
ních táborech. Výstava potrvá do 1. května 
ve vídeňském Židovském muzeu, v budově 
na Dorotheergasse.

Horowitz: 
padesát let lidských obrazů

Vídeňské židovské muzeum v současné 
době rovněž představuje fotografa Michaela 
Horowitze, který se narodil ve Vídni v roce 
1950. Jeho rodina pocházela z Haliče, odkud 
se ve dvacátých letech minulého století pře-
stěhovala do Vídně za příbuznými, kteří tu 
vlastnili textilní továrnu. Holocaust rodina 
přežila v emigraci ve Vídni a ve Francii.

Horowitz začal fotografovat v šestnácti 
letech, později působil jako novinář a šéfre-
daktor novin „Freizeit“. Později se plně 
věnoval portrétům politiků, vědců a umělců. 
Vedle fotografií je také autorem biografií 
známého herce Helmutha Qualtingera nebo 
spisovatelů Heimita von Doderera, Egona 

Erwina Kische, Karla Krause a H. C. 
Hartmanna. Výstava potrvá do 28. května ve 
vídeňském Židovském muzeu, v budově 
na Judenplatz.

◗ Jana Tchabana -Löwbeer, Vídeň

Robert Haas: Marlene Dietrich během Salzburger 
Festspiele, rok 1937. (foto: Wien Museum, Sammlung 
Robert Haas)

Foto: Jüdische 
Museum Wien.

Foto: David Peters, Jüdische Museum Wien.

Foto: Gugginger Künstler © Michael Horowitz.

Pozvánka do Vídně
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Před lety jsem v rámci konzultací se 
zasloužilým badatelem panem Jiřím 

Fiedlerem upozornil na Choustník, o němž 
jakákoliv zmínka chybí i v poslední soubor-
né publikaci o židovských památkách. Slíbil, 
že se v rámci své encyklopedie bude touto 
obcí zabývat. Není jasné, zda to 
stihl. Předkládaný text, založený na 
podobném výběru pramenů, může 
být náhradou jeho encyklopedické-
ho hesla.

Choustník leží jihovýchodně od 
Tábora a je znám především díky 
zřícenině gotického hradu. Místní 
náves je tradičně nazývána náměs-
tím, ale městský status obec nikdy 
neměla. Další památky představují 
renesančně -barokní zámek a farní 
kostel.

Židé by měli být vnímáni jako 
integrální součást zdejší historie. 
Komunita se zde rozvíjela zejména 
v období, kdy panství držela hrabata 
Voračičtí z Paběnic (1709–1843). 
Po rozdělení sporckovského dědic-
tví na radenínskou a choustnickou 
část byla i zde zřízena palírna 
kořalky a jejím provozem roku    
1710 pověřen Žid z Radenína. Během násle-
dujících desetiletí přicházely další rodiny. 
Z let 1736–1782 je v knihách svatebních 
konsensů doloženo sedm sňatků místních 
Izraelitů. V roce 1783 sem příslušelo sedm 
familiantů, dohromady 39 osob; vinopalník 
a drobní obchodníci. Roku 1793 v Choust-
níku žilo nebo sem náleželo 8 či 9 famili-
antů, dohromady 65 či 69 osob. Příjmení 
sem příslušných rodů: Schmolka, Schwarz, 
3x Kohn, Löffler, Hermann, Harnischer 
a Metzl. Táž příjmení nacházíme i v knihách 
familiantů. K roku 1840 máme překvapivě 
vysoký údaj o dvaceti rodinách na panství, 
totéž k roku 1851, přičemž tyto rodiny měly 
cca 100 členů. Písemné prameny k zdejšímu 
židovstvu představuje dále pět matričních 
knih (z toho dvě kontrolní) z let 1799 po 
počátek 20. století a kniha synagogálních 
sedadel. Židovské obyvatelstvo Choustníka 
bylo soustředěno na malém náměstíčku, 
které je dosud patrné po levé straně komuni-
kace od zámku na obec Předboř. Již v 18. 
století tu musela být modlitebna. Malá syna-
goga je bezpečně doložena začátkem násle-
dujícího století. Stála uprostřed náměstíčka 
spolu s dalším objektem, ve kterém je dolo-
žena rituální lázeň (mikve). Takové umístění 
synagogy známe z některých maloměst-

ských ghett (Březnice, Heřmanův Městec, 
Votice). Roku 1840 jsou zmíněny čtyři 
židovské domy. V matrikách se ale objevuje 
jejich římské číslování I až VII. Vysvětlením 
může být obvyklé dělení domků mezi více 
nájemců. I zdejší kronikář zaznamenal tento 

jev, že domy měly společnou stěnu a komín. 
Někdejší židovské domky jsou současná čp. 
47, 48, 55–59. Choustničtí Židé nežili vždy 
se sesterskou obcí v Radeníně v dobrém. 
Roku 1820 si Radenínští stěžovali své vrch-
nosti na cizopanské Choustnické, proč by 
měli mít nějaký podíl na užívání větší rade-
nínské synagogy. Choustnická synagogální 
kniha vznikla asi roku 1830 u příležitosti 
rozprodeje dosud pronajímaných sedadel 
(bylo v ní 30 mužských a 30 ženských) jed-
notlivým věřícím. Obsahuje zápisy o převo-
dech sedadel z let 1831–1838.

Po uvolnění feudálního útlaku se zdejší 
komunita mohla svobodně rozvíjet. Vedle 
starousedlíků se po roce 1850 setkáváme 
s dalšími rodinami (Suchařípa, Bondy, 
Lustig, Pollak ad.). Usazují se i na náměstí, 
kde pak čp. 21 neslo lidový název Řípovna. 
Roku 1873 měla zdejší náboženská obec 174 
členů. K roku 1880 žilo přímo v Choustníku 
55 Židů, v okolních vsích 26. Choustnický 
kronikář později psal, že tehdy tvořili Židé 
takřka polovinu obyvatel vsi. Ve skutečnosti 
jen 10,5 %. Velmi rychle jejich počet klesal. 
Známe řadu duchovních představitelů obce: 
učitel Jakob Linker z Hořepníka (1793), 
rabíni Salomon Rosenzweig (1816–1826) 
a Israel Fürth z Kolodějí (1831). Další jsou 

označováni jako synagogální kantoři či uči-
telé: Philip Benesch (1839), syn rabína 
z Tábora, Josef Dresdner (1848), Lazar 
Kraus (1857), Isak Schwarz (1859), Moises 
Hoch (1862), Samuel Gütig (1869), Adolf 
Lederer (1873), Albert Ullmann (1874–

1880), Filip Kohn (1884) a Markus 
Winter (1894–1902). V čele obce 
stál představený: Markus Metzl 
(1830), Samuel Kohn (1831), Hein-
rich Hermann (1860), Salomon 
Pollak (1894–1898), Markus Winter 
(1898–1902). Poslední byl nájem-
cem mlýna a otcem Lva, Arnošta 
a Gustava Winterových, význam-
ných sociálnědemokratických poli-
tiků a spisovatelů. Tuto skutečnost 
zaznamenal i přispěvatel antisemit-
ského plátku Árijský boj roku 1941, 
hanobící ministra Lva Wintera. 
Židovská obec platila roku 1873 
svému duchovnímu údajně 500 zla-
tých ročně a šámesovi (kostelní-
kovi) 125. Židovská škola měla 25 
žáků, ale roku 1886 už není dolo-
žena. Dle nařízení ministerstva 
kultu z roku 1893 tvořily obvod 
choustnické ŽO ještě vsi Mlýny, 

Skopytce, Krátošice, Kajetín, Předboř, Psá-
rov, Tříklasovice a Hlavňov. O rok později 
měla obec 17 platících členů. Její roční pří-
jem byl 459 zl., z toho se 400 platilo tábor-
skému rabínovi za výuku dětí, 24 šámesovi 
a 17 padlo na pojištění a daň za synagogu. 
Roku 1902 byli zbylí příslušníci obce přičle-
něni k radenínské ŽO. Inkorporace proběhla 
via facti, ale patrně ne zcela v souladu s říš-
ským zákonem číslo 57/1890. Ještě několik 
let je uváděn představený choustnické obce 
Eduard Peschek a zdejší matriky byly pře-
dány do Radenína až roku 1912. Funkci 
kantora pak překvapivě nezastával radenín-
ský rabín Ehrenfreund, ale tamní matrikář, 
řezník Jakob Rind. Zchátralá synagoga čp. 
54 byla zbořena mezi roky 1911–1920.

Choustničtí Židé byli převážně obchod-
níky. Od konce století si přespolní souvěrci 
najímali hospodářské dvory tamní vrchnosti. 
Na choustnickém hospodařil od roku 1899 
Karel Winter z Radenína, po něm jeho syn 
Josef a po roce 1910 Markus Stern. Snad 
věděl, že z Choustníka pocházel jeho předek 
kohen Isak Stern. Markus a Emilie Sternovi 
žili později v Praze a zahynuli v Terezíně. 
Krátce po roce 1910 v čp. 6 na náměstí ordi-
noval lékař MUDr. Ignác Popper. Židé pro-
vozovali panskou palírnu: např. roku 1821 

leden 2017

➤

Židé a židovská obec
v Choustníku
Připomínkami židovského osídlení bývají zejména hřbitovy, méně již různě přestavěné synagogy a sídelní 
okrsky, ne vždy právem nazývané ghetta. Ne každá náboženská obec měla své pohřebiště a zdaleka ne všude 
nacházíme zřetelné pozůstatky modliteben či vyhrazených domů.

14

Židovské náměstíčko v Choustníku na katastrálním plánu z roku 1840.
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Jonáš a Marek Metzlové z nejrozvětvenější 
zdejší rodiny. Její příslušníci si přivydělávali 
jako řezníci a sklenáři. Kramář a sklenář 
Ignác Metzl z čp. 55 (*1858) byl podle kro-
nikáře jedním z mála Židů, kteří tvrdě 
fyzicky pracovali. Žil zde s manželkou 
Amálií ještě roku 1921 a patrně to byl on, 
kdo jako poslední místní Izraelita skončil 
coby obecní chudý v pastoušce a dostával 
každý den stravu (okolek) dům od domu. Za 
významného rodáka můžeme označit archi-
tekta a malíře Alfreda Pollaka, který se 
narodil 27. července 1886 v Tříklasovicích 
v rodině nájemce dvora. Vystudoval němec-
kou techniku v Praze a stejně jako bratr Emil 
se specializoval na stavitelství. Získal zde 
doktorát a pak zřejmě učil na technické 
škole v Plzni. Je zaznamenán v odborných 
publikacích díky realizacím staveb u nás 
i v zahraničí. Malířství studoval u Emila 
Orlika a jeho díla se někdy vyskytují v auk-
cích. Datum Pollakova úmrtí je oficiálně 
neznámé, ale zahynul v Osvětimi, kam byl 
23. ledna 1943 deportován.

První choustnické židovské rodině byl 
vyhrazen radenínský hřbitov. Ale záhy začali 
Choustničtí pohřbívat v Tučapech. Nezdá se, 
že by na rozsáhlém pohřebišti měli jako 
přespolní vyhrazený zvláštní sektor. Po roce 
1900 bylo deset Židů z Choustnicka (včetně 
matky Alfreda Pollaka) pochováno v Rade-
níně. Zčásti šlo o pohřby lidí s vazbami na 
tuto obec. Případní zájemci či potomci by 
proto měli vedle archivního studia navštívit 
i oba hřbitovy. Válku přežil rodák Egon 
Peschek (*1892) a doufejme, že i někdo 

další. Zřídkakdy pobývali židovští občané 
na venkově i po válce. V Choustníku žili 
roku 1960 tři příslušníci táborského synago-
gálního sboru – manželský pár a muž s rus-
kým jménem. Mohlo se jednat o rodinu 
Josefa Blanna ze Soběslavi, ředitele choust-
nického domova důchodců. Jenže Blann byl 
komunista a válku přežil díky manželství 
s nežidovkou. Údaj je proto třeba ověřit 
v originálním dokumentu, eventuálně vzpo-
mínkami pamětníků.

◗ Karel Vošta, foto: archív autora

Toto úctyhodné historické dílo čítající 
více než pět set stran dává ucelený 

pohled na více než čtyřicetiletou pováleč-
nou existenci židovské pospolitosti v Če -
chách a na Moravě. Kniha je rozdělena do 
osmi kapitol. První kapitola uvádí čtenáře 
do specifické problemati-
ky českého židovstva po 
šoa. Druhá kapitola se 
zabývá obdobím mezi lety 
1945–1948, kdy se přeži-
vší holocaust snažili 
vybudovat v osvobozené 
republice svůj nový do  -
mov a osobní i komunitní 
život. Následující třetí 
kapitola je věnována 
lé tům 1948–1956, tedy 
době od převzetí moci 
komunisty přes stalinské 
čistky počátku padesátých 
let a s nimi spojené proje-
vy státního antisemitismu. 
Počátek komunistické éry 
se nevyhnul ani židov-
ským náboženským obcím, což dokazuje 
například i existence tzv. akčního výboru 
Rady židovských náboženských obcí, který 
byl ustaven k „vyakčnění“ komunistům 
nepohodlných funkcionářů ŽNO a jejich 
nahrazení členy KSČ nebo straně loajálními 
funkcionáři. Čtvrtá kapitola se zabývá obdo-
bím od destalinizace do Pražského jara, tedy 
lety 1956–1968. V šedesátých letech sice 
došlo k jakémusi kulturnímu uvolnění, ale 
státní a stranické orgány nadále zasahovaly 
do života židovské komunity. To se týkalo 
především styků RŽNO s cizími, zvláště 
západními židovskými organizacemi a je-
jich představiteli. Státní orgány též omezo-
valy styk české židovské komunity 
s Izraelem a s izraelským vyslanectvím 
v Praze, byť měla ČSSR do června 1967 
s Izraelem diplomatické styky. Konečně 
pátá kapitola je zaměřena na období 
Husákovy normalizace, tedy na léta 1969–
1989. Zvláště počátkem normalizace se 
projevovaly mezi nomenklaturními kádry 
KSČ na všech úrovních zcela otevřené anti-
semitské postoje. Mnozí je však umně skrý-
vali pod rouškou antisionismu, boje proti 
revizionismu atp. Pražské jaro bylo podle 
nich dílem sionistů, čti Židů. Židovská 
komunita byla obviňována ze sionismu 
a například Staronová synagoga byla pre-
zentována stranickými a bezpečnostními 

složkami jako sídlo sionistů. Pozadu nezů-
stali ani někteří spisovatelé, například 
Alexej Pludek nebo Josef Šebesta, autor 
knihy V zemi zaslíbené?.

Autorka se též podrobně zabývá otevře-
ným dopisem adresovaným Radě ŽNO, 

který na jaře 1989 pode-
psalo 25 mladých a mlad-
ších členů pražské ŽNO. 
V tomto dopisu vyjadřo-
vali mladí členové ŽNO 
oprávněnou nespokoje-
nost s činností RŽNO, 
která místo zkvalitňová-
ním náboženského života 
pospolitosti se zabývala 
adorací mírové a církevní 
politiky státních orgánů.

Další kapitola knihy je 
věnována významnému 
rabínovi dr. Richardu 
Federovi, jenž byl oprav-
dovým duchovním pastý-
řem svého lidu, s nímž 
prožíval v terezínském 

ghettu nejtěžší roky na hranici smrti, a který 
byl též hlavní osobností, jež se zasloužila 
o znovuzrození nacistickou okupací zdeci-
movaného českého a moravského židovstva. 
Předposlední sedmou kapitolu věnuje au-
torka poválečným osudům synagog a židov-
ských hřbitovů. Osmá a poslední kapitola 
knihy se zabývá reflexí židovské tragédie 
v poválečné veřejnosti.

V závěru knihy se nachází seznam pou-
žité citované literatury a seznam použitých 
pramenů.

Všem, kteří se zajímají o moderní dějiny 
židovské pospolitosti v Československu 
nebo o moderní dějiny našich zemí obecně, 
mohu tuto knihu vřele doporučit. Čtenář si 
při jejím čtení uvědomí mnohé dějinné sou-
vislosti, které by mu jinak unikly.

Pro mne má dílo docentky Soukupové 
ještě osobní rovinu. V knize jsou uvedeny 
desítky osob, které jsem znal a s nimiž jsem 
během svého rabínského působení jednal či 
byl nucen jednat. Mnohé se již z paměti 
vytratilo, ale tato kniha mi oživila dávno 
prošlé události, za to budiž autorce dík.

Závěrem bych měl přece jen malou kri-
tickou poznámku. Škoda, že kniha není na 
konci ještě opatřena jmenným rejstříkem, 
který by jistě mnohým badatelům, ale i lai-
kům ulehčil orientaci v tak důležitém díle.

◗ Rabín Daniel Mayer

historie

tevet 5777

➤ Zásadní dílo k poválečným dějinám 
Židů v Čechách a na Moravě
Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení… 
Tato slova Deuteronomia 32,7 by mohla být jakýmsi mottem nové knihy ŽIDÉ 
V ČESKÝCH ZEMÍCH PO ŠOA – identita poraněné paměti, jejíž autorkou je 
etnoložka a historička doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc., a která vyšla koncem 
loňského roku v bratislavském vydavatelství Marenčin PT.

15

Náhrobky choustnických Židů na hřbitově v Radeníně.
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Regina Jonas se narodila v roce 1902 
a byla historicky první ženou, která 

dosáhla rabínské ordinace. Stalo se tak již 
v roce 1935 v Berlíně. Její příběh však zůstal 
desítky let téměř zapomenutý. Když pak byla 
v roce 1972 ve Spojených státech ordinová-
na rabínkou Sally Priesand, byla oslavována 
jako první žena, která tento titul získala. 

Otázka, jak je možné, že se na Reginu 
Jonas zapomnělo, je jednou z prvních, které 
si klade autorka knihy Elisa Klapheck. 
K Regině Jonas má blízko z mnoha důvodů. 
Stejně jako Regina Jonas se narodila v ži dov-
ské rodině v Berlíně, stejně jako ona se stala 
rabínkou. V úvodu knihy vypráví, jak se 
sama poprvé doslechla o Regině Jonas 
a jakým objevem pro ni bylo, když se v deva-
desátých letech 20. století, po pádu komuni-
smu, zpřístupnily archívy a ona zjistila, že se 
v nich nachází diplomová práce Reginy 
Jonas a velká sbírka její korespondence.

Kniha se skládá ze dvou, rozsahem 
zhruba stejných částí. V první se autorka za -
bývá životem Reginy Jonas, druhou pak 
tvoří přepis diplomové práce Reginy Jonas, 
který Elisa Klapheck opatřila poznámkami 
a komentáři.

V biografické části knihy popisuje au-
torka dětství Reginy Jonas v chudé berlínské 
rodině, brzkou ztrátu otce, vztah k bratrovi 
a matce, studia i první kroky v profesi uči-
telky. Jádrem je však popis Reginina boje 
o rabínský titul (který jí udělil rabín Max 
Dienemann a potvrdil Leo Baeck) i snahy 
prosadit se poté, co se jí povedlo titul získat. 
Elisa Klapheck vše dokládá bohatou doku-
mentací – najdeme zde přetištěná Regini  na 
vysvědčení, korespondenci soukromou 
i úřed   ní, plakátky, zvoucí na její přednášky, 
články z dobového tisku. Zabývá se i Regi-
niným citovým vztahem ke staršímu kole-
govi – rabínu Nordenovi. Autorka také 
poměrně podrobně popisuje změny, kterými 
procházela berlínská židovská komunita ve 
druhé polovině třicátých let (přičemž si 
klade otázku, zda by se Regina Jonas mohla 
jako rabínka uplatnit, kdyby doba byla klid-
nější). Upozorňuje, že Regina Jonas měla 

opakovaně možnost opustit Německo, nevy-
užila ji však jednak proto, že nechtěla opus-
tit matku, jednak proto, že cítila, že je jejím 
posláním sloužit německé židovské komu-
nitě právě v těchto těžkých dobách. Osud 
Reginy Jonas tak směřoval k nevyhnutel-
nému – v listopadu 1942 odešla, spolu se 

svojí matkou, s transportem do Terezína. 
Tam zůstaly obě téměř dva roky. Dochoval 
se seznam přednášek, které Regina Jonas 
v Terezíně přednesla. V říjnu 1944 pak byly, 
opět i s matkou, jedním z posledních trans-
portů deportovány do Osvětimi a pravdě-
podobně hned po příjezdu zavražděny v ply-
nové komoře. V knize je přetištěn 
i trans    portní seznam, na němž je u jména 
Reginy Jonas, v kolonce povolání, skutečně 
uvedeno „Rabbinerin“.

Druhá část knihy je vlastně komentova-
ným vydáním práce, jíž Regina Jonas 
úspěšně ukončila svá vysokoškolská studia. 
Práci nazvala Mohou ženy sloužit jako 
rabínky a snaží se v ní na základě tradičních 
rabínských pramenů dokázat, že skutečně 

leden 201716

neexistuje žádná překážka. To bylo pro 
Reginu Jonas velmi důležité. Nebyla totiž 
svým založením nijak liberální, její přístup 
k náboženství byl velmi tradiční. Ačkoliv 
tedy cítila, že je sama k rabínské funkci 
povolána, a byla přesvědčena, že ženy mají 
mnohé vlastnosti, které jsou v této funkci 
dobře využitelné a mohou tedy být příno-
sem, bylo pro ni zásadní přesvědčit sebe 
i ostatní, že se nejedná o něco, co by bylo 
v rozporu s principy judaismu, a že dokonce 
v minulosti již některé ženy v podobných 
pozicích působily. Pro Reginu Jonas nebylo 
dostatečným argumentem, že se doba mění 
a judaismus s ní. Ačkoliv dnes si ženy-
-rabínky spojujeme zejména s liberálním 
reformním judaismem, první rabínka re-
formní ani liberální nebyla. S opozicí se tak 
setkávala nejen ze strany zastánců tradičních 
pořádků, ale i ze strany liberálních židů. 
Například noviny Israelitisches Familien-
blatt v reakci na její halachickou studii 
napsaly: „Nemůžeme používat takové argu-
menty. Můžeme říct: Nová doba si žádá nové 
instituce, mimo jiné tedy i ženy -rabínky. 
Můžeme také říct: Vzhledem k tomu, že my 
a mnozí rabíni nelpíme na tradici, proč 
bychom se tedy měli nechat zastavit tradicí, 
pokud jde o ordinování žen do rabínské 
funkce, jestliže to chceme dělat a věříme, že 
je to dělat musíme? Ale co říct nemůžeme, je 
toto: Žena jako rabínka, to je plně v souladu 
s duchem Talmudu a Tóry.“ (str. 35)

Naopak například berlínský ortodoxní rabín 
Felix Singermann píše Regině Jonas 
1. ledna 1936 takto (str. 47):

S Boží pomocí,
ve středu, v týdnu, který končí čtením 

oddílu Tóry „Va -jigaš elav Jehuda“, roku 
5696 (1. ledna 1939). 

Ctěné rabínce, paní Rivce z rodiny Jonas:
Slyšel jsem tu dobrou zprávu a mám 

radost z toho dobrého, co pro Vás Věčný 
učinil. Tato věc je zcela nová a nikdo nikdy 
o ničem podobném neslyšel v celé naší zemi, 
a zejména Vám gratuluji z hloubi svého 
srdce. Je to pro mě důkazem, že i v naší době ➤

Knihy ze světa
Vážení čtenáři, po delší době se vracíme s nepravidelnou 
rubrikou Knihy ze světa, v níž vás seznamujeme se zajíma-
vými tituly, které nejsou (možná jen prozatím) k dispozici 
v českém překladu. Tentokrát to budou dokonce knihy dvě, 
které ovšem spojuje jedna mimořádná osobnost. Obě knihy se věnují životu a dílu Reginy 
Jonas, první rabínky, a obě vznikly původně jako diplomové práce, záhy se však dočkaly 
knižního vydání.

Elisa Klapheck: Fräulein Rabbiner 
Jonas – Příběh první rabínky
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Druhá kniha, která je dnes předmětem 
našeho zájmu, se rovněž zabývá 

Reginou Jonas, vedle ní však staví ještě 
jinou mimořádnou ženu – Edith Stein, zná-
mou také jako Terezie Benedikta od Kříže. 
Obě ženy spojoval židovský původ, snaha 
prosadit se v ryze mužských profesích 
a nakonec i smrt.

Edith Stein se narodila o jedenáct let 
dříve než Regina Jonas do německé židov-
ské rodiny ve Vratislavi. Na rozdíl od ní však 
již v raném mládí opustila židovské nábo-
ženství, které ji nenaplňovalo. Svůj zájem 
upřela na studium filozofie, jejím učitelem 
byl slavný fenomenolog Edmund Husserl, 
u nějž také v roce 1916 jako první žena 
v Evropě získala doktorát (její disertační 
práce se zabývala fenoménem empatie). Ani 
akademická kariéra ji však neuspokojovala. 
V roce 1921 konvertovala ke křesťanství, 
odešla z univerzity a věnovala se výuce na 
dívčí škole dominikánek ve Špýru. V roce 
1934 pak vstoupila do řádu bosých karmeli-
tánek a přijala řeholní jméno Terezie Bene-
dikta od Kříže. Filozofku však v sobě neza-
přela, ještě po vstupu do řádu sepsala 
metafyzický spis Časné a věčné bytí a studii 
Věda kříže: Studie o sv. Janu od Kříže. 
V roce 1939 opustila Německo a žila v kar-
melitánském klášteře v Nizozemí. Po jeho 
okupaci nacisty byla deportována do Osvě-
timi, kde byla v roce 1942 zavražděna. Poz-

ději byla katolickou církví svatořečena. 
Tento fakt vzbuzuje rozporuplné až odmí-
tavé reakce ze židovské strany, která má 
pocit, že je Edith Stein oslavována jako 

křesťanská mučednice, přičemž je upozaďo-
vána skutečnost, že byla zavražděna pro svůj 
židovský původ.

Emily L. Silverman srovnává životní 
cestu i postoje obou žen, jejich názory na 

ženskou otázku, postoj k náboženství. 
Všímá si například podobnosti v přístupu 
k oblékání a chování – obě ženy byly 
zastánkyní umírněnosti a kritizovaly uvol-
něné mravy, které v jejich době panovaly. 
Naopak zásadní rozdíl pochopitelně vidí ve 
vztahu k židovskému náboženství. Na 
Regině Jonas oceňuje to, že svoji nespoko-
jenost se stavem židovství neřeší tím, že jej 
opustí, ale že se naopak snaží aktivně při-
spět ke změně. Podle Emily Silverman je 
Edith Stein dokonalou ukázkou problému, 
na nějž právě Regina Jonas poukazovala – 
židovské ženy nejsou ve svém náboženství 
dostatečně vzdělávány a nevzdělaná židov-
ská matka pak jen těžko může svým dětem 
zprostředkovat tradici tak, aby v ní spatřo-
valy skutečnou hodnotu. Přemýšlivá dívka, 
jakou Edith Stein nepochybně byla, pak 
snadno ztratí o vlastní tradici zájem a obrátí 
se jinam.

Podstatnou část knihy pak tvoří analýza 
toho, jak se obě ženy postavily k utrpení 
židovského lidu, jehož byly svědkyněmi 
i součástí.

Originální titul: Emily Leah Silverman: Edith 
Stein and Regina Jonas – Religious Visionaries 
in the Time of the Death Camps, vydalo naklada-

telství Acumen Publishing v roce 2013; 191 stran

◗ Kateřina Weberová

se dějí zázraky. Cílem této události má být 
oslavení a vyvýšení Tóry…

S pozdravením Vaší matce a velikou 
úctou,

Dr. Singermann

Kniha Elisy Klapheck je velmi čtivá 
(ostatně dříve než se stala rabínkou, působila 
autorka dlouhé roky jako novinářka), záro-
veň však snese ta nejpřísnější kritéria, pokud 
jde o odbornost. Mimořádně zajímavé a pří-
nosné jsou autentické dokumenty, jimiž je 
text doplněn. Na závěr tedy ještě nechme 
prostřednictvím jednoho z těchto dokumentů 
promluvit samotnou Reginu Jonas:

Článek pro ženskou rubriku Central -Verein-
-Zeitung, 23. června 1938:

Drahá slečno Laaserová, 
dlouho jsem se bránila Vaší výzvě, abych 

něco napsala o sobě a o svém zvoleném 
rabínském povolání (ono si vlastně vyvolila 
mě, nikoliv naopak!), ale některé Vaše argu-
menty mě nakonec přesvědčily; nepřiznám, 
které to byly, to ponechám v tajnosti! A tak 
poprvé beru pero, abych se vyjádřila 
k otázce, která mi byla tak často kladena: 
Proč jsem se já, jako žena, stala rabínkou? 
Postavila jste mě před obtížný úkol. Nerada 
píšu, a navíc musím psát o protivenstvích 
a zklamání, a kdo by to dělal rád? Navíc 

musím mluvit o sobě a svém boji, protože to 
je můj osud být první ženou v této roli. A to 
není můj styl. Jakékoliv romantické před-
stavy ohledně lidského smyslu pro povinnost 
se mi příčí… Ale co chci říct, je to, že dou-
fám, že jednou se všichni dočkáme doby, kdy 
už nebudou otázky na „ženské“ téma, pro-
tože dokud tu otázky jsou, znamená to, že 
něco je špatně. Ale když musím říct, co mě – 
ženu – vedlo k tomu, že jsem se stala rabín-
kou, napadají mě dvě věci: moje víra v boží 
povolání a moje láska k lidem. Bůh nám dal 
schopnosti a do našich srdcí vložil přesvěd-
čení, že jsme k něčemu povoláni, bez ohledu 
na pohlaví. A tak každý z nás, ať už muž či 
žena, má povinnost rozvinout tyto dary, které 
mu Bůh dal. Pokud se na to podíváte takto, 
pak berete muže i ženu takové, jací jsou – 
jako lidské bytosti. (str. 59)

Originální titul: Elisa Klapheck: Fräulein 
Rabbiner Jonas – The Story of the First Woman 
Rabbi, vydalo nakladatelství Jossey Bass v roce 

2004; jedná se o anglický překlad (přeložila Toby 

Axelrod) původního německého titulu; 220 stran

➤

knihy

Emily Leah Silverman: Edith Stein 
a Regina Jonas – Náboženské 
vizionářky v čase táborů smrti

Dochovaný ručně psaný seznam přednášek Reginy 
Jonas z Terezína.
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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 2. 2. v 19 h:
Zlatý věk viol y da gamba. Koncert barokní 
hudby pro violu da gamba v podání gambo-
vého virtuosa Petra Wagnera a teorbisty 
Přemysla Vacka. Mezi autory, jejichž díla 
uslyšíte, jsou Marin Marais, Gottfried Fin-
ger, Tobias Hume, Antonie Forqueray, 
George Philipp Telemann, Heinrich Ignaz 
Franz von Biber nebo Carl Friedrich Abel. 
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 7. 2. v 18 h:
Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura 
v českých zemích ve 20. století. Autorské 
představení publikace, která je kolektivním 
dílem pracovníků Centra pro studium holo-
caustu a židovské literatury FF UK v čele 
s literárním historikem a teoretikem prof. 
Jiřím Holým. Monografie představuje 
židovskou tematiku v širokém spektru 
pohledů, přístupů i názorových proudů: od 
romantického obdivu k Židům, přes židov-
ské (auto)stereotypy až po antisemitismus, 
od českožidovství k sionismu a socialismu, 
od reflexe Židů v beletrii na počátku dvacá-
tého století k jejich obrazu v dobových 
židovských časopisech a k tematizaci holo-
kaustu v poezii, próze i filmu. Vstup volný

čtvrtek 16. 2. v 19 h:
Jakob Gordin: Dement Lemach – divadlo 
jednoho herce a jidiš písně. Šest postav 
aktovky Jacoba Gordina Dement Lemach 
v podání herečky Hany Frejkové. Ve svých 
denících popisuje Franz Kafka, jak silně byl 
zasažen jidiš divadlem, především jeho 
dějovou intenzitou a vášnivým hereckým 
projevem. Je pravděpodobné, že právě tato 
aktovka jej inspirovala při psaní povídky 
Proměna. V průběhu tohoto večera se Hana 
Frejková v divadle jednoho herce vrací 
k atmosféře přelomu století a jeho zálibě 
v naturalistickém divadle. Režie: Olga Vlč-
ková, překlad: Michal Kotrouš. Po přestávce 
následuje koncert jidiš písní. Účinkují: 
Hana Frejková, Marianna Borecká 

(zpěv), Slávek Brabec (akordeon) a Milan 
Potoček (klarinet). Vstupenky je možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově syna-
goze nebo v Informačním a rezervačním 
centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1). 
Vstupné 100 Kč

středa 22. 2. v 18 h:
Od Vltavy k Rýnu a zpět. Mládí Harryho 
Farkaše bylo svým způsobem ojedinělé. 
Vyrůstal v poválečných Čechách coby dítě 
rabína. V šedesátých letech se s rodiči vystě-
hoval do západního Německa a stal se 
posléze kameramanem veřejnoprávní sta-
nice Westdeutscher Rundfunk. Několik let 
také působil jako předseda židovské obce 
v Kolíně nad Rýnem. Byl prvním Čechem 
v čele této nejstarší pospolitosti Židů na 
německojazyčném území založené v dobách, 
kdy v Porýní panovali Římané. Od pádu 
komunismu v Československu se často vrací 
do rodné země a působí mimo jiné jako gale-
rista a kurátor výstav. O jeho pestrém životě 
s ním bude v rámci cyklu Naše 20. století 
rozmlouvat publicista Petr Brod. Vstup 
volný

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

pondělí 6. 2. v 18 h:
Skotští Židé. Identita, příslušnost a bu-
doucnost. Výstava fotografií, jejichž auto-
rem je významný fotograf Judah Passow. 
Tento izraelský rodák žijící v Londýně 
vytvořil brilantní portrét Židů, žijících na 
sever od anglických hranic. Při svém obje-
vování současné skotské židovské komunity 
se dostal nejen do velkých měst, jakými jsou 
Glasgow a Edinburgh, ale překvapivě i na 
místa jako Shetlandské ostrovy nebo ostrov 
Skye. Tato fascinující fotografická esej 
představuje skotské Židy pevně zakořeněné 
v jejich židovské identitě, zároveň však také 
jako skotské patrioty. Vstup volný

neděle 12. 2. ve 14 h:
Program pro děti a jejich rodiče – Lvíček 
Arje pátrá po golemovi. Pomůžete lvíčkovi 
Arjemu stvořit golema? Poslechnete si 
vyprávění o době, v níž žil Rudolf II., ale 
i židovský učenec, který vytvořil golema. 
Zkusíte si vyrobit vlastního golema a půjdete 
po jeho stopách Židovským Městem. Pro-
hlídka: Staronová synagoga. Jednotné 
vstupné 50 Kč

úterý 21. 2. v 18 h:
Terezínský triptych – večer animovaných 
filmů. Tři animované filmy scenáristy 
a režiséra Miloše Zvěřiny Uvězněné sny 
(1993), Helga L-520 (2011) a Transport ER 
(2015) spojuje jedno velké téma: osudy dětí 
a jejich obrázků i loutek v době existence 
terezínského ghetta (1941–1945). Jejich pro-

střednictvím sledujeme poetické, ale záro-
veň mrazivé příběhy o naději a lidské souná-
ležitosti, která se dokáže postavit do cesty 
zlu. Filmy obdržely řadu mezinárodních 
cen, mezi jinými na Mezinárodním filmo-
vém festivalu v San Franciscu, Mezinárod-
ním trienále v Lublinu a Majdanku nebo 
cenu Trilobit 2011. Miloš Zvěřina je absol-
vent katedry animované tvorby FAMU 
(B. Pojar, R. Pilař, J. Kubíček), pracoval ve 
Studiu Jiřího Trnky, je dlouholetým drama-
turgem Večerníčku a od roku 2013 působí 
v pozici programového dramaturga ČT. 
Vstup volný

pondělí 27. 2. v 18 h:
Film: Deník Anne Frankové. Nejnovější 
filmové zpracování legendární knihy Deník 
Anny Frankové (Německo 2016, 128 min) 
v mistrné režii Hanse Steinbichlera přináší 
dojemný a inspirující portrét dospívající 
dívky v čase druhé světové války. Ve strhu-
jícím snímku sledujeme osudy rodiny Fran-
kových, jejich emigraci do nového holand-
ského domova a následný odchod do 
ilegality – ukrytí v prostoru 50 m². Ale i zde 
se najde prostor pro drobné radosti. Anne 
dostává od svého otce k 13. narozeninám 
zápisník, který se později stane nejslavněj-
ším deníkem světa… Projekci uvede fil-
mová historička a novinářka Alice Aro-
nová. S českými titulky. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Skotští Židé. Fotografie Judy Passowa. Od 
7. 2. do 30. 3. 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 2. 2. v 17 h:
Boskovice – Lodž: Po stopách židovství 
Lodžského vojvodství. Na vernisáži vý -
stavy fotografií, jejímiž autory jsou studenti 
Střední školy André Citroëna z Boskovic, 
bude lektorkou OVK Brno veřejnosti před-
staven workshop Ghetto Lodž, který má 
ŽMP ve své vzdělávací nabídce, včetně uká-
zek z filmu Ghetto jménem Baluty. Vstup 
volný

úterý 14. 2. v 18 h:
Život a tvorba architekta Ernsta Wies-
nera. Přednáška historičky architektury 
Zuzany Ragulové představí stavby jednoho 
z nejvýznamnějších brněnských architektů 
období první republiky. Wiesner se stal auto-
rem nespočtu vil a veřejných budov, z těch 
nejznámějších jmenujme např. brněnské 
krematorium, Palác Morava nebo vilu Sti-
assni. Vstupné 30 Kč
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kultura
Židovská obec v Praze zve

Káva o půlčtvrté 
v únoru:

kavárna od 14.30 h, zahájení 
programu přesně v 15.30 h

čtvrtek 2. února
Ing. arch. Zdeněk 

Lukeš
Architekt, historik architektury 

a pedagog. Píše odborné i populární 
knihy, články do novin, učí dějiny 
architektury a už pětadvacet let 

se stará o Pražský hrad.

Připravil Honza Neubauer, 
jan@neub.ch

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

➤ čtvrtek 16. 2. v 18 h:
Makabi včera – Makabi dnes. Stejnojmen-
nou knihu (vydalo občanské sdružení 
Magen), která je pohledem do historie i sou-
časnosti židovské tělovýchovy a sportu, 
představí její autor Peter Bučka. Akce se 
koná ve spolupráci se Židovskou obcí Brno. 
Vstupné 30 Kč

neděle 19. 2. v 10.30 h:
Slavnost plodů přichází. Únorová dílna pro 
děti s dospělým doprovodem se bude konat 
ve znamení židovského svátku Tu bi -švat 
neboli Nového roku stromů. Pro zájemce 
bude připravena nejen ochutnávka symbo-
lických plodů, které k oslavě svátku patří, 
ale především výtvarné tvoření, ke kterému 
budou použity luštěniny. Dílna se uskuteční 
v prostorách sálu Turistického a informač-
ního centra ŽOB na brněnském židovském 
hřbitově. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 23. 2. v 17.30 h:
Kde se vzal židovský národ? Dějiny Židů 
z pohledu tradičního judaismu. Od čeho 
Židé odvozují svůj původ, čím je dán jejich 
vztah k Zemi Jisraele a jeho posvátným mís-
tům? Proč tradiční Židé dodržují náboženské 
předpisy, které se mohou zdát v 21. století 
zbytečné? Na tyto otázky odpoví přednáška 
Chaima Kočího, rituálního správce Nového 
židovského hřbitova v Praze. Vstupné 30 Kč

úterý 28. 2. v 18 h:
Domy věčnosti IV – Slavkov u Brna, Bučo-
vice, Koryčany, Dambořice. V dalším 
pokračování přednáškového cyklu představí 
Helena Bretfeldová čtveřici menších, ale 
zajímavých pohřebišť situovaných na jihový-
chod od Brna. Všechny čtyři se nacházejí 
v ostře svažitém terénu, byly založeny v roz-
mezí 17. – 18. století a jejich nejcennější 
náhrobky jsou barokního typu. V rámci 
náhrobní symboliky této čtveřice hřbitovů 
bude představena různorodost kamenického 
zpodobnění dvou symbolů rodu levitů – tzv. 
levitské soupravy a figury lva. Vstupné 30 Kč
 
Celý únor můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu nazvanou Boskovice – Lodž: 
Po stopách židovství Lodžského vojvod-
ství. Jde o soubor fotografií, které vytvořili 
studenti Střední školy André Citroëna z Bos-
kovic v rámci dotačního programu Do světa, 
který vyhlašuje Jihomoravský kraj. V říjnu 
loňského roku navštívili vyhlazovací tábor 
Osvětim I. a Osvětim II. – Birkenau, sezná-
mili se s městem Lodž, ve kterém navštívili 
muzeum Radegast – železniční stanici, 
odkud byli odváženi židé do vyhlazovacích 
táborů na smrt, prošli i bývalé židovské ghe-
tto… Výstava je přístupná ve dnech progra-
mových akcí a po předchozí telefonické 
domluvě a koná se ve spolupráci se Židov-
skou obcí Brno. Vstup volný

Památník Terezín
vyhlašuje na rok 2017 XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže

Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem

Je minulost stále živá?
V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti 
s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.
Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo 
je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, 
výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci 
na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé 
časové perspektivě? Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže 
uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování vám 
ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:
I. žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
II. žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:
I. žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
II. studenti čtyřletých gymnázií a 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží: Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději 
do 18. dubna 2017. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa 
bydliště, e -mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. 
Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce mohou být zaslány elektronicky, výtvarné pouze 
fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace -školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další 
nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 
7. června 2017 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou 
samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové): 1. místo: 500 Kč, 2. místo: 400 Kč, 3. místo: 300 Kč, 
4. – 5. místo: 200 Kč, 6. – 8. místo: 100 Kč. Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa: Památník Terezín, Vzdělávací oddělení – Mgr. Pavel Straka, Principova alej 304, 411 55 Terezín, tel.: 416 724 563, 
e -mail: straka@pamatnik -terezin.cz
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Sportovní klub Hakoach pořádá 
ve spolupráci s Bejt Simcha a TKC Hagibor

9. výroční ples 
v Hlubočepském 
zámečku 2017
sobota 4. 3. 2017

od 19 hodin, 

Hlubočepský zámeček
(Na Zlíchově 18, Praha 5)

Cena vstupenek včetně rautu:
300 Kč do 1. 3. 2017 při zaslání na účet 350 Kč po 
1. 3. 2016 při zaslání na účet nebo platbě na místě 

číslo účtu Hakoach 2900409898/2010, variabilní symbol 
03, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení.

Vstupenky obdržíte při příchodu 
na základě příchozí platby.

Nové kurzy 
hebrejštiny 
a judaismu 
v Bejt Simcha
Od února 2017 pokraču-
jeme v našich pravidel-
ných kurzech hebrejštiny 
a judaismu, do nichž se 
můžete dále hlásit. 

Nový ročník kurzu 
ÚVOD DO JUDAISMU

Termín: úterý od 19.45 do 20.45 h
Kurzovné: 750 Kč za semestr
(únor až červen) 
Kurz je určen všem zájemcům 
o základní seznámení s židovskou 
tradicí; celý kurz je koncipován jako 
roční, na vyžádání je k dispozici 
rozpis probíraných témat. Přihlášky 
a bližší informace na níže uvedených 
kontaktech nebo na první hodině, 
která se uskuteční již v úterý 
7. února. 
Dále nabízíme tři kurzy moderní 
hebrejštiny, různé úrovně 
po    kročilosti. Podrobnosti o úrov-
 ni jednotlivých kurzů, kurzovném 
a volných místech získáte na níže 
uvedených kontaktech.

Všechny kurzy probíhají v pro-
storách Bejt Simcha (Maiselova 4, 
Praha 1, u stanice metra „A“ Sta-
roměstská). Bližší informace 
a přihlášky na adrese katka@
bejtsimcha.cz nebo na telefonu 
724 027 929.

Zprávy z Bejt Simcha

Chanukové oslavy 
v Bejt Simcha

Svátek Chanuka jsme v Bejt Sim-
cha oslavili hned několikrát. První z os -
lav proběhla v neděli 18. prosince 
v TKC DSP Hagibor a na organizaci se 
podíleli kromě TKC DSP Hagibor také 
organizace Chinuch, Bejt Simcha a Ha-
koach. Pod názvem „Chanuková roz-
cvička“ se skrýval bohatý program, 
který zahrnoval odpolední dětský pro-
gram v podobě výtvarných dílen a spor-

tovních aktivit, tradiční chanukový běh 
v délce šesti kilometrů pro dospělé 
a zkrácené trasy pro rodiče s dětmi, 
který byl doprovázen běžci s pochodní 
z organizace Peace Run, kteří svým 

celosvětovým štafetovým během šíří 
poselství přátelství, míru a porozumění. 
Celou akci pak uzavíral večerní pro-
gram, který byl zasvěcen hudbě a tanci. 
Energické rytmy romské kapely Bengas 
roztančily všechny přítomné. Velký dík 
patří především paní Miriam Stern, která 
přišla s nápadem zorganizovat akci 
v prostorách Hagiboru a byla také hlavní 
organizátorkou.

Další chanukové oslavy pak pro-
běhly v pondělí 26. prosince spolu se 
členy Židovské obce Děčín a v pátek 
30. prosince v Bejt Simcha, kde šaba-
tové bohoslužbě se zapalováním chanu-

kových svící předcházel dětský work-
shop. Děti si mohly zkusit výrobu cha      -
nukijí a drejdlů z rozličných materiálů 
a po skončení workshopu se zapojily 
i do liturgie, kdy pod vedením kantora 
Ivana Kohouta společnými silami zapá-
lily sedm svící na chanukiji. Na závěr 
bylo přichystáno bohaté občerstvení, kde 
samozřejmě nemohly chybět tradiční lat-
kes a sufganijot. Rádi bychom poděko-
vali všem, kteří se zúčastnili, za pěknou 
oslavu s velice příjemnou atmosférou.
◗ Olga Melzochová, foto: archív Bejt Simcha

Maskil_4_leden_2017_1.indd   20 31/01/17   10:55


