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■ Krátce
V pondělí, 31. července ve 20.43 hodin 
začíná půst 9. avu, který držíme až 
do 1. srpna, do 21.24 hodin. Tohoto 
dne, roku 586 př. o. l. Babylóňané zbo-
řili první jeruzalémský Chrám a ve 
stejný den, roku 70 o. l. Římané spá-
lili i druhý jeruzalémský Chrám. Od té 
doby nebyl již Chrám vystavěn a velká 
část židovského národa se dodnes 
nachází v zemích diaspory. Devátý av 
je nejsmutnějším dnem židovského 
kalendáře. 

rabín Daniel Mayer

Vláda izraelského premiéra Benja-
mina Netanjahua zmrazila ve čtvrtek 
22. června vládní rozhodnutí o vytvo-
ření rovnostářské sekce u Západní zdi. 
Netanjahu podlehl nátlaku ortodoxní 
sefardské strany ŠAS a aškenázské 
charedi strany Sjednocený judaismus 
Tóry. Strany premiéra pod pohrůžkou 
odchodu z vládní koalice vyzvaly, aby 
dohodu o vzniku nové sekce smetl ze 
stolu. Součástí původní dohody byl 
také návrh zákona o uznání židov-
ství těch židů, kteří neprošli konverzí 
pod patronátem vrchního izraelského 
rabinátu.

Kamila Špinarová

Běžný život v Izraeli není zdaleka vždy 
takový, jak to vypadá v médiích. Ať se 
děje, co se děje, v Tel Avivu se pořád 
pije kafe. Tak se to zpravidla říká, ale 
ono tomu i tak je. Když před několika 
lety doletěly rakety z Gazy až do Tel 
Avivu, tak praskla tzv. telavivská bub-
lina, tedy pocit, že tady se vás žádný 
konflikt netýká. Kavárenským téma-
tem, kromě toho jaký druh kávy mají 
ten den na mlýnku nebo jaké je heslo 
na wifi, v té době bylo, kam se má člo-
věk během sirény schovat.

Pavlína Šulcová

Západní zeď začátkem 20. století. 
Foto: archiv Bejt Simcha ➤

čtěte na straně 4

Izraelská vláda zmrazila 
kompromis o vytvoření 
rovnostářské sekce 
u Západní zdi
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Tohoto dne, roku 586 př. o. l. Babylóňané 
zbořili první jeruzalémský Chrám a ve 

stejný den, roku 70 o. l. Římané spálili 
i druhý jeruzalémský Chrám. Od té doby 
nebyl již Chrám vystavěn a velká část židov-
ského národa se dodnes nachází v zemích 
diaspory. Devátý av je nejsmutnějším dnem 
židovského kalendáře.

Na druhou stranu nás však tradice učí 
(1. kapitola midraše Ejcha Zuta), že tohoto 
dne se narodí Mesiáš. Tento Boží posel bude 
na konci věků bojovat s nenávistníky Izra-
ele, které pokoří, a tak přinese úplné vysvo-
bození – שלמה  .židovskému národu גאולה 
S příchodem Mesiáše Hospodin shromáždí 
všechny rozptýlené syny Izraele ze všech 
koutů světa a opět je shromáždí v zaslíbené 
zemi. V neposlední řadě bude postaven 
i třetí věčný Chrám. Tento příslib čteme již 

v Tóře (Dt 30,3-5): „Změní Hospodin, tvůj 
Bůh, tvůj úděl, slituje se nad tebou a shro-
máždí tě zase ze všech národů, kam tě Hos-
podin, tvůj Bůh, rozptýlil…“

Rabi Moše ben Maimon – Maimonides 
(1135–1204) v předposledním ze svých Tři-
nácti článků víry uvádí: „Věřím celou svou 
vírou v příchod Mesiáše, a i kdyby prodléval, 
budu každý den očekávat jeho příchod.“

Nyní se společně podívejme na příběh, 
který nám objasní, proč ještě Mesiáš 
nepřišel:

Jedním z nejbližších žáků a chasidů Ba‘al 
Šem Tova byl i rabi Ze‘ev Wolf Kitzes (kolem 
1700–1788). Rabi Kitzes toužil odjet do 
Svaté země. Před cestou vešel do domu 
svého učitele Jisraele Ba‘al Šem Tova 
a poprosil jej o požehnání na cestu. Ba‘al 
Šem Tov jej požehnal a rozloučil se s ním 
těmito slovy: „Rabi Ze‘eve, dávej si pozor 
na to, co budeš říkat a jak budeš lidem 
odpovídat!“

Rabi Ze‘ev se vydal lodí na cestu do 
Svaté země. Kdesi uprostřed plavby zakot-
vila loď u malého ostrova a cestující sestou-
pili z paluby, aby si na ostrově doplnili 
zásoby jídla. Mezi nimi byl i rabi Ze‘ev, 
který však byl hluboko ponořen do duchov-

ních myšlenek. Byl tak velmi zamyšlen, že si 
ani nevšiml, že jeho loď již vyplula z pří-
stavu, samozřejmě bez něj. Rabi Ze‘ev zůstal 
na ostrově zcela sám. Když tak chodil po 
ostrově, potkal jakéhosi starce s bílým vou-
sem a ušlechtilou tváří, který jej pozdravil. 
Stařec se ho zeptal: „Proč jsi tak ustaraný?“ 
Rabi Ze‘ev mu odvětil: „Jak bych neměl být 
ustaraný, moje loď odplula a já jsem tu 
zůstal sám. Zanedlouho bude šabat a já 
nevím, kde hlavu složím.“ Stařec mu na to 
odvětil: „Neměj obavy, na šabat budeš mým 
hostem.“ Tak se i stalo. Celý šabat proběhl 
ve sváteční atmosféře a po zakončení šabatu 
stařec dovedl svého hosta do přístavu a tam 
cestující jedné lodi souhlasili, aby se k nim 
rabi Ze‘ev připojil. Chvilku před tím, než se 
rozloučili, zavolal na něj stařec: „Počkej! 
Zapomněl jsem se tě zeptat: jak se mají Židé 
v tvé zemi?“ „Hospodin je neopustil,“ oka-
mžitě odpověděl rabi Ze‘ev a loď vyplula.

Teprve až se loď vzdálila od ostrova, 
vzpomněl si rabi Ze‘ev na slova, která mu 
Ba‘al Šem Tov řekl. „Co jsem tomu starci ➤

Brána milosrdenství (Ša‘ar harachamim) v Jeruzalémě. Touto branou má vjet do Jeruzaléma Mesiáš na bílém 
oslu.

Vitráž okna v klubu Bnei Brith, Hamburg 1904. 
Autor: grafik, rytec a fotograf Ephraim Moses Lilien 
(1874–1925). Theodor Herzl jako novodobý Mojžíš. 
Dole hebrejsky „svoboda“. 

V pondělí 31. července ve 20.43 hodin začíná půst 9. avu, který držíme až do 1. srpna do 21.24 hodin. 

Devátý av, den
kdy se narodí Mesiáš
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Program Bejt Simcha
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středa 26. července
od 18.00 h, Bejt Simcha

Workshop 
s Hanou A. Omer 

Pokračování kurzu Hany Alisy 

Omer – Geometrie a symbolika 

kabalistického stromu života. 

Vstupné je 50 Kč.

pátek 30. června
od 18.30 h, Bejt Simcha

Dětský kabalat Šabat 
Kabalat šabat s programem 

pro děti

pondělí 31. července
od 19.00 h, Bejt Simcha

Tiša be-Av
Večerní bohoslužba na začátku 

půstu Tiša be‘av

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat Šabat
každý pátek od 18.30 h

Bejt Simcha 

Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 603 393 558

E -mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

odvětil? Proč jsem mu nevyprávěl o tom, jak 
Židé trpí? Proč jsem mu neřekl, jak je náš 
život v galutu těžký?“

Rabi Ze‘eva to tak trápilo, že se rozhodl 
vrátit se zpět ke svému učiteli Ba‘al Šem 
Tovovi do Międzybóże. Když k němu přišel, 
rabi Jisrael mu řekl: „Stařec, kterého jsi 
potkal, byl náš praotec Abraham, který se 
každý den modlí a prosí Hospodina za jeho 
syny strádající v galutu. Bůh mu však odvě-
til: ‚Já je neopouštím! Podívej, rabi Ze‘ev je 
důvěryhodným člověkem a právě pluje do 
Svaté země, zeptej se ho na ně!‘ Kdybys mu 
vyprávěl o našem těžkém údělu ve vyhnan-
ství, přišel by Mesiáš. Ty jsi však odpověděl 
zbrkle a proto naše vyhnanství – galut bude 
i nadále pokračovat.“

Opravdu, život židovských komunit v 18. 
století v oblastech dnešní Ukrajiny, Bělo-
ruska či Polska nebyl vůbec lehký. Nepřed-
stavitelná bída, nemoci, diskriminační proti-
židovské zákony a nezřídka krvavé pogromy, 
to byla realita, jíž byli Židé dennodenně 
vystaveni.

Právě v těžkých dobách, kdy byl židov-
ský národ zkoušen, byla myšlenka příchodu 

Mesiáše a s ním i úplného vysvobození 
a návratu Božího lidu zpět do země praotců, 
velmi lákavá. Mnozí chtěli příchod Mesiáše 
uspíšit a to je vedlo k upřímnému pokání – 
בתשובה -neboť si uvědomovali hlubo ,חזרה 
kou pravdu skrývající se v počátečních slo-
vech modlitby musafu pro sváteční dny, kde 
se uvádí: „ְונְִתַרַחְקנּו ֵמַאְרֵצנּו  ָּגִלינּו  ֲחָטֵאינּו   ּוִמְּפנֵי 

 Ale kvůli našim hříchům jsme – ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו...
byli vyhnáni z naší země a usazeni daleko od 
naší půdy…“ Avšak ani tisíce a desetitisíce 
souvěrců upřímně věřících, že svým poká-
ním přiblíží Mesiášův příchod, se ho nedo-
čkalo. Logicky vzato, Hospodin, který nás 
potrestal vyhnanstvím – galutem, tak On 
jediný má právo nás z něho opět navrátit do 
Svaté země, a to v době, kterou On sám určí. 
Proto v minulosti drtivá většina rabínů zamí-
tala aliju do Erec Jisrael, neboť člověk nemá 
právo sám rozhodnout o konci svého 
vyhnanství.

Jediný, kdo předvídal tragický konec 
židovských komunit v Evropě, byl asimilo-
vaný židovský novinář a myslitel Theodor 
Herzl (1860–1904), který si vytkl za cíl 
návrat Židů do jejich historické vlasti. Před-
tucha, že Židům v Evropě hrozí smrtelné 
nebezpečí, vyvstala v Herzlově mysli poté, 
kdy se jako korespondent vídeňského libe-
rálního deníku Neue Freie Presse ocitl roku 
1894 v Paříži na procesu s kapitánem Drey-
fusem. Herzl se stal svědkem nenávistné 
antisemitské kampaně, v níž pokřik davu 
„Smrt Židům“ nebyl ničím neobvyklým. 
Jestliže se takto chová národ, jehož repub-
lika má motto Liberté, égalité, fraternité 
(svoboda, rovnost, bratrství), pak je to na 
pováženou. Tak v Herzlově hlavě zrála myš-
lenka nutnosti návratu Židů do jejich histo-
rické vlasti, na Sion – sionismu. V Herzlovi 
mnozí spatřovali novodobého Mojžíše, který 
podobně jako biblický Mojžíš vyvedl Židy 
z egyptského otroctví, tak i on vyvede Židy 
z diaspory, z galutu. Třicet let po Herzlově 
smrti se začala nad Evropou stahovat temná 
mračna nacismu a začala se naplňovat jeho 
neblahá předtucha. Zanedlouho však bylo již 
pro šest milionů pozdě, jejich životy vyhasly 
v nacistických vyhlazovacích táborech. Do 
kalendáře pak přibyl ještě jeden tragický 
den – Den holocaustu – יום השואה.

Tři roky po druhé světové válce a téměř 
po devatenácti stoletích od zboření druhého 
Chrámu se zrodil moderní židovský stát – 
Medinat Jisrael. Jak se praví v modlitbě za 
stát, Izrael je ְגֻּאָלֵּתנּו ְצִמיַחת   neboli ֵראִשׁית 
prvním výhonkem našeho vykoupení.

Od prvního výhonku do úplného vykou-
pení – שלמה  je dlouhá cesta, ale my גאולה 
pevně věříme, že zdárně dojdeme až na její 
konec.

◗ rabín Daniel Mayer

➤

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

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

V minulém čísle Maskilu jsme udělali chybu: na str. 4 v článku 

Úvodní ceremoniál – „Jak to začalo“ jsme přejmenovali 

kolegu z Minské Bejt Simcha rabi Grišu Abramoviče na Grišu Abram-

sona. Tímto se omlouváme a uvádíme jeho jméno znovu a správně: 

Griša Abramovič.

av 5777

Náhrobek rabi Ze‘eva Wolfa Kitzese (zemřel 1788) 
v ohelu Ba‘al Šem Tova na hřbitově v Międzybożi.
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Vláda izraelského premiéra Benjamina 
Netanjahua zmrazila ve čtvrtek 22. 

června vládní rozhodnutí o vytvoření rovno-
stářské sekce u Západní zdi. Netanjahu pod-
lehl nátlaku ortodoxní sefardské strany ŠAS 
a aškenázské charedi strany Sjednocený 
judaismus Tóry. Strany premiéra pod po -
hrůžkou odchodu z vládní koalice vyzvaly, 
aby dohodu o vzniku nové sekce smetl ze 
stolu. Součástí původní dohody byl také 
návrh zákona o uznání židovství těch židů, 
kteří neprošli konverzí pod patronátem vrch-
ního izraelského rabinátu.

Rozhodnutí jde proti domluvě z ledna 
2016, podle které měla u Západní zdi vznik-
nout rovnostářská sekce. Ta měla vzniknout 
rozšířením Robinsonova oblouku až k hlav-
nímu náměstí před Západní zdí, všechny 
sekce měly sdílet jeden vstup. Na dohodě se 
podíleli představitelé reformního i konzer-
vativního judaismu spolu s Židovskou agen-
turou, hnutím Women of the Wall a s izrael-
skou vládou. Nově vzniknuvší sekce potom 
měla spadat pod správu pluralitní komise, ve 
které by byly zastoupeny všechny zaintere-
sované strany i představitelé ortodoxie.

Zbudování pluralitní sekce u Západní zdi, 
která by posloužila mužům i ženám neorto-
doxních směrů judaismu, tak bylo odsunuto 
na dobu neurčitou. Přípravy a rekonstrukce, 
které na Robinsonově oblouku pobíhají, 
budou i nadále pokračovat a židé mohou na 
místo stále volně přicházet. Vlastní správa 
místa je však v nedohlednu, stejně jako 
důstojný vchod a uznání Robinsonova 
oblouku jakožto součásti Západní zdi.

Natan Šaransky, předseda Židovské 
agentury, dal najevo své velké zklamání 

ihned po uveřejnění vládního rozhodnutí. 
„Před pěti lety mě premiér oslovil, abych 
řídil společné úsilí, které mělo za cíl promě-
nit Západní zeď v – jeho vlastními slovy – 
‚jednu zeď pro jeden národ‘. Po čtyřech 
letech intenzivního vyjednávání jsme dospěli 
k řešení, které bylo přijatelné pro většinu 
denominací a které proto bylo přijato vládou 
a světovými židovskými komunitami. 
Dnešní rozhodnutí znamená ústup od naší 
dohody a činí naši další práci na sblížení 
Izraele a diaspory mnohem komplikova-
nější. Židovská agentura však zůstává 
oddána našemu cíli a principu jedné zdi pro 
jeden národ.“

Rabi Gilad Kariv, výkonný ředitel Izrael-
ského hnutí pro reformní a progresivní 
judaismus, označil rozhodnutí jako „smutný 
a nestydatý krok, který se podvoluje tlaku 
charedi politických stran“. Rozhodnutí je 
podle něj „závažným porušením základních 
zájmů Státu Izrael a židovského lidu. Pre-
miér a jeho partneři si potřásli rukou s anti-
sionistickými tendencemi, které podkopá-
vají vztah Izraele a diasporního židovstva 
a které oslabuje vztah milionů židů 
k Jeruzalému.“

Anat Hoffman, předsedkyně hnutí Wo -
men of the Wall, označila rozhodnutí za 
„nehoráznost vlády a jejích ministryň, které 
svůj hlas užily proti ostatním ženám. Dnešek 
je strašlivým dnem pro všechny izraelské 
ženy. Premiér dnes obětoval jejich práva, 
zatímco poklonkoval skupince nábožen-
ských extremistů, kteří se pokoušejí světu 
vnutit své náboženské zvyky, čímž porušují 
práva většiny světových židů – 51 % z nich 
jsou totiž ženy.“

„Hnutí Women of the Wall bude i nadále 
pokračovat ve svých modlitbách v ženské 
části Západní zdi, budeme tam i nadále číst 
z Tóry a nosit talit tak dlouho, dokud před 
Západní zdí nezavládne rovnost mužů 
a žen,“ uzavřela Anat Hoffman.

Podle průzkumu veřejného mínění z roku 
2016 přibližně 72 % Izraelců nesouhlasí 
s tvr   zením, že reformní židé nejsou skuteční 
židé. Dvě třetiny dotázaných si myslí, že by 
progresivní směry judaismu měly mít v Izra-
eli stejná práva jako judaismus ortodoxní.

Robinsonův oblouk
Roku 2003 zakázal izraelský vrchní soud 

ženám nosit talit a číst ze svitku Tóry 
u Západní zdi. Zároveň však uložil vládě 
povinnost zpřístupnit Robinsonův oblouk 
ženám a progresivním židům, aby na tomto 
místě mohli vést liturgii podle svých tradic. 
Od roku 2004 tak byl Robinsonův oblou 
využíván jak reformním, tak konzervativním 
hnutím, stejně jako mnoha dalšími uskupe-
ními, jako jsou např. Women of the Wall. 
Robinsonův oblouk však nepožívá stejného 
statutu jako Západní zeď a oficiálně 
k Západní zdi nenáleží. Do jeho prostoru se 
nevstupuje z náměstí před Zdí, od níž je 
odloučen. Oblouk je součástí jeruzalém-
ského archeologického parku a vztahují se 
na něj četná omezení, která znemožňují 
pohodlné navštěvování prostoru a jeho uží-
vání k rituálním účelům. V současnosti je 
oblouk přístupný stejně jako Západní zeď 
dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu 
a jeho návštěvníci se již nemusí řídit oteví-
rací dobou Archeoparku.

◗ Kamila Špinarová

Izraelská vláda zmrazila kompromis
o vytvoření rovnostářské sekce u Západní zdi

26. června 2017, Jeruzalém

Jsme hluboce zklamáni rozhodnutím Izraelské vlády popřít židov-
ství těch izraelských občanů, kteří nepodstoupili konverzi pod 

autoritou izraelského vrchního rabinátu, jakož i rozhodnutím vlády 
nedodržet svůj závazek o podpoře práva židů na svobodnou modlitbu 
u Západní zdi.

Tato rozhodnutí jsou v přímém rozporu s vírou milionů židů, kteří 
věří v židovský pluralismus a jejich víru hluboce urážejí. Naplněním 
dohody mělo dojít k vylepšení vztahů mezi diasporním židovstvem 
a státem Izrael. Vláda naneštěstí svým rozhodnutím změnit pravidla 
konverze narušila naši důvěru.

Právě se nacházíme v Jeruzalémě, kde se jako představitelé světo-
vého reformního židovstva účastníme setkání rady Židovské agentury 
pro Izrael (Jewish Agency for Israel, JAFI). Dnes ráno rada vydala 
prohlášení, ve kterém se dovolává účasti členů Knesetu a apeluje na 

jejich schopnost zvrátit rozhodnutí vlády. Jako výraz nesouhlasu 
Židovská agentura zrušila naplánovanou schůzku s premiérem 
Netanjahuem.

Posvátné právo našeho lidu, které vystihuje izraelská národní 
hymna, totiž „být svobodným lidem ve své zemi“, bylo zaprodáno za 
účelem udržení slabé vládní koalice. Jednota židovského národa, 
tento základní kámen sionismu, byla včerejšími rozhodnutími závažně 
poškozena.

Spolu s izraelskými partnery reformního hnutí se musíme všichni 
znovu plně oddat úkolu obhajovat náboženská práva v Izraeli. 
Vyzvěte představitele státu Izrael ve vaší zemi a dejte jim najevo svůj 
nesouhlas a pohoršení.

Nedovolíme jiným, aby nám diktovali, jak máme žít jako židé.
◗ rabi Daniel Freelander, prezident WUPJ, Carole Sterling, 

předsedkyně WUPJ, rabi Lawrence Englander, předseda ARZENU 

Vyjádření Světové unie progresivního judaismu k porušení 
vládního slibu o Západní zdi a návrhu zákona o konverzích
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Drazí přátelé,
když jsme před několika dny, koncem uplynulého bouřlivého 

týdne, svolali toto shromáždění, nevěděli jsme, že se premiér bude 
nacházet v zámoří. V mnoha ohledech však tato 
skutečnost, totiž že se premiér v těchto dnech 
nenachází doma, velmi dobře poukazuje na to, co 
se před několika dny odehrálo v jeho kanceláři. 
Premiér skočil přes palubu a vzdal se své zodpo-
vědnosti. Dovolil těm nejextrémnějším ze svých 
ministrů, těm, kteří své srdce zatvrdili proti kaž-
dému, kdo smýšlí jinak než oni, aby udávali směr 
plavby. Plni arogance a nenávisti pak oslavovali, 
že se jim podařilo zabouchnout dveře před nosem 
těm, kteří chtěli vstoupit do společenství židov-
ského národa. Podařilo se jim uzavřít Jeruzalém do 
ještě vyšších hradeb.

My, spolu se všemi našimi partnery v Izraeli 
a na celém světě, jsme do této směsi zesměšňování 
a nebezpečné absence vládního vedení vstoupili 
s hlasitým burácením, když jsme společně provolá-
vali – už dost! Dost bylo slepé nenávisti! Dost bylo pokrytectví! Dost 
zbytečností! Dost už bylo podepisování dohod, které se mění v plané 
sliby! Dost oslavování opovrženíhodných činů! Dost bylo řečí o sjed-
nocení, zatímco skutky rozdělovaly! Dost bylo anglických prohlášení 
ve Washingtonu a zcela opačných prohlášení v jeruzalémských kan-
celářích! Už dost! Tam, kde měl premiér nakreslit zářivě rudou čáru, 
učinili jsme ji sami. Tam, kde měli ministři vzdělání, zahraničí, 
financí a obrany zahřmít jasným hlasem, zahřměli jsme my, spolu 
s většinou židovského národa. Premiér měl za to, že jeho výřečná 
prohlášení mu pomohou přetavit zmrazení rozhodnutí o Západní zdi 
a zákon o konverzích v bojové letouny, které se neobjevují na rada-
rech obyčejných židů. Premiérovi rádci a samozvaní experti mu 
šeptali do uší, že diasporní židovstvo je vyčerpané, že nikdo nemá 
o rozhodnutí o Západní zdi opravdový zájem a že bude schopen 
všechny přesvědčit o tom, že nový zákon o konverzích by na židov-
ský svět neměl žádný vliv.

Společně jsme mu ukázali, jak moc se mýlil.
A stejně tak, jak jsme to učinili tento týden, jednotně a s vytrva-

lostí, v hebrejštině, angličtině, francouzštině, ruštině i španělštině, 
stejně tak budeme pokračovat v následujících týdnech i měsících. Na 
tomto jevišti, stejně jako v médiích a veřejném prostoru, Vám 
dáváme jasně na srozuměnou, pane premiére, že Vám nedovolíme 
darovat extrémnímu ultra -ortodoxnímu rabínskému zřízení monopol 
na konverze. Vy sám jste možná ochoten kvůli přežití vlastní vlády 
porušit micvu „Příchozímu neučiníš křivdy“, my ale ochotni nejsme! 
Nedovolili jsme Vám to před dvaceti lety, když jste prosazoval návrh 
o konverzích podaný tehdy, nedovolili jsme to ani před sedmi lety, 
když jste podporoval Rotemův zákon o konverzích, a nedovolíme 
Vám to ani dnes!

Zároveň Vám i ostatním ministrům dáváme jasně najevo, že 
nesouhlasíme s tou trapnou překážkovou dráhou před Západní zdí 
a že se nenecháme koupit mediálně atraktivními kousky s Robinso-

novým obloukem! Již jsme prokázali, že pro klid v domě a jednotu 
židovského národa jsme ochotni přijmout nelehký kompromis, za 
který jsme ve vlastních řadách sklidili hodně kritiky. Zahnat nás za 

ostnatý drát, pryč z židovské pospolitosti a domní-
vat se, že se poddáme absurdnímu požadavku 
a vzdáme se práva na správcování místa, u kterého 
se modlíme, však nedovolíme v žádném případě! 
Dnes večer požadujeme, abyste zrušil vládní naří-
zení, které zmrazilo dohodu o Západní zdi. Stejně 
jako jste se zmýlil ve svém očekávání světové 
reakce na vládní rozhodnutí z minulé neděle, tak se 
také mýlíte, pokud věříte tomu, že bouře, která se 
zvedla v židovském světě, ustane. Na vlnách této 
bouře vplujeme k nejvyššímu soudu v předvečer 
Tiša be -av. Pokud vláda nevezme zpět svůj 
poslední krok, budeme požadovat rozdělení pro-
stranství před Západní zdí na tři sekce. Kdekoli 
vláda zmrazí své sliby, zmrazíme my svou ochotu 
domluvit se.

Naše úsilí je součástí větší snahy o vybudování 
všeobjímající, tolerantní společnosti, která má za cíl spravedlnost 
a soucit. Přesně tyto hodnoty máme na zřeteli během našeho součas-
ného úsilí, když jsme vedeni přikázáním „Hospodina stále před oči si 
stavím“.

Slibme si, že dnešní shromáždění se nestane jen chvílí, kdy si 
ulevíme a vypustíme páru, ale že se spíš stane prvním krokem veřej-
ných snah, které budou následovat v dalších týdnech a měsících. 
Nesmíme zapomenout, že nás čeká dlouhá cesta, a bude proto nej-
lepší vydat se na ni společně.

Jsme oddáni myšlence vytvoření rovnostářského, oficiálního 
a uznávaného místa modlitby před Západní zdí. Stejně horlivě jsme 
oddáni snaze přispět k tomu, aby každé izraelské město ve svém 
centru i na periferii mělo rovnostářskou a otevřenou, reformní i kon-
zervativní synagogu, která je součástí větší komunity a která má vliv 
na dění kolem.

David Ben Gurion jednou řekl, že pokud by byla všechna světla 
v Izraeli zhasnuta, kromě těch, které jsou na hranicích země, vyvstala 
by bezpečnostní hranice. Spolu se všemi našimi partnery pluralitní 
židovské obnovy jsme oddáni myšlence, že světla v našich kongrega-
cích a institucích nakreslí bezpečnostní hranici sionistické vize 
a budoucnost státu Izraele. Židovského a demokratického státu, který 
se svými občany jedná rovnoprávně, s respektem a zodpovědně. 
Společně uspějeme.

Dovolte, pane premiére a ministři izraelské vlády, abychom Vám 
připomněli, co jsme se naučili od krále Davida, potomka Rút Moáb-
ské, konvertitky a zakladatelky Jeruzaléma. V oddíle knihy žalmů, 
který jsme četli minulou neděli, v den, kdy se vláda setkává ke svému 
pravidelnému jednání, stojí: „Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? 
A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce 
a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.“

Naše naděje nebude ztracena. Ha -Tikva 
◗ Rabi Gilad Kariv, přeložila Kamila Špinarová

Ve světle událostí posledních týdnů vám přinášíme překlad projevu rabi Gilada Kariva, výkonného 
ředitele Izraelského hnutí pro reformní a progresivní judaismus. Proslov byl součástí shromáždění, 
které bylo reakcí na rozhodnutí izraelské vlády a jejího premiéra Benjamina Netanjahua zmrazit 
dohodu o vzniku rovnostářské sekce u Západní zdi a odložit nový zákon o konverzích.

Gilad Kariv:
Naše naděje nebude ztracena
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Na konci června bylo zveřejněno usnese-
ní izraelské vlády, která ustoupila nátla-

ku dvou vládních ortodoxních stran, aškenáz-
ského Sjednoceného judaismu Tóry a sefard-
ského Šasu, a rozhodla o opuštění cesty 
k vytvoření permanentní sekce u Západní 
zdi, tzv. „Zdi nářků“, určené egalitárním 
bohoslužbám, a o odmítnutí židovského sta-
tusu těch izraelských občanů, kteří konvertu-
jí prostřednic tvím jiných rabínských soudů 
než ortodoxního Vrchního rabinátu. Je velmi 
zarážející, že toto se událo zcela v rozporu 
s prohlášením izraelského ministerského 
předsedy Benjamina Netanjahua, který se 
v listopadu 2015 zavázal podporovat nábo-
ženský pluralismus v Izraeli, když pronesl: 
„Jednu věc chci zaručit každému z vás: jako 
předseda vlády Izraele se vždy postarám 
o to, že se v Izraeli budou všichni Židé moct 
cítit doma – reformní Židé, konzervativní 
Židé, ortodoxní Židé – všichni Židé.“

Tímto krokem izraelská vláda také sym-
bolicky zpochybnila identitu milionů Židů 
po celém světě, jejich kulturu, spiritualitu 
a sebeurčení podle jejich tradice, která jim 
byla předána jejich rodiči a učiteli. Odmítla 
tím také velmi důležitou hodnotu, která 
utvářela rabínský judaismus od samotného 
počátku: pluralismus, právo na existenci 
rozličných a třeba i protichůdných názorů 
uvnitř jednoho systému. Stát Izrael byl zalo-
žen s úmyslem následovat tuto tradici, 
s myšlenkou, že bude státem pro všechny 
Židy, což se však ve světle událostí posled-
ních dní již více nezdá být ideou založenou 
na realitě. Představa, že židovský stát zpo-
chybňuje mou identitu a identitu mnoha 
mých souvěrců, přátel, kolegů i žáků, které 
připravuji na jejich bat nebo bar micva, je 
pro mne jako pro budoucího rabína naprosto 
děsivá a nutí mne přemýšlet o samotné 
budoucnosti judaismu jako takového.

Je to stále ta samá lidská potřeba rozlišo-
vat a vše posuzovat podle toho, co je moje 
a tím pádem správné a co cizí a tím pádem 
špatné. Je to potřeba bojovat a prosazovat 
sám sebe na úkor ostatních a vidět v druhém 
nepřítele, který svou pouhou existencí ohro-
žuje mne samotného, základy mé vlastní 
existence. Nazývejme ji pravým jménem: 
xenofobie, strach a nesnášenlivost vůči 
cizímu a neznámému. Složitá otázka, se kte-

rou jsme konfrontováni, tedy zní: Dokážeme 
rozpoznat Boží obraz v člověku, který se 
nepodobá našemu obrazu?

Talmud nás učí, že pokud vidíme velké 
množství Izraelitů, měli bychom recitovat 
následující požehnání: „Požehnaný je On, 
kdo zná tajemství, protože jejich myšlenky se 
od sebe liší, stejně jako jejich tváře.“ (BT, 
Berachot 58a) V tomto požehnání, které se 
rozhodně snadněji vysloví, než provede, 
chválíme Boha za to, že náš svět stvořil roz-
manitým. Oslovujeme v něm Boha, který se 
těší z toho, že existují odlišné myšlenky, 
pohledy, úsudky i vize. Jsme toho však ve 
světle posledních událostí ještě schopni?

Blíží se 9. av, o kterém si připomínáme 
mnohé katastrofy, které v minulosti postihly 
židovský lid, včetně zničení druhého Chrámu 
v Jeruzalémě v roce 70 o. l. Podle tradice byl 
zničen kvůli sinat chinam, bezdůvodné 
nenávisti: „Proč byl zničen první Chrám? 
Protože převládly tři věci: modlářství, nemo-
rálnost a krveprolití. Ale proč byl zničen 
druhý Chrám, v jehož době se Židé zabývali 
Tórou, přikázáními a skutky milosrdenství? 
Protože převládla bezdůvodná nenávist. To 
tě učí, že bezdůvodná nenávist je považo-
vána za stejně závažnou jako všechny tři 
hříchy modlářství, nemorálnosti a krvepro-
lití.“ (BT, Joma 9b)

Zničení Chrámu kvůli bezdůvodné nená-
visti by mělo být varováním pro všechny 
Židy, ortodoxní, konzervativní i progresivní. 
Jsou mezi námi rozdíly a někdy hovoříme 
odlišným „jazykem“, ale pro všechny z nás 
je důležité, abychom mohli vychovávat své 
děti v židovské tradici a zaručit její pokračo-
vání v dalších generacích. Pro všechny z nás 
je důležité být dobrými Židy a dobrými 
lidmi. Pro všechny z nás je důležitá exis-
tence Izraele se srdcem v Jeruzalémě. Pro 
všechny z nás je důležité, aby byl ve světě 

mír a aby svět dobrým místem pro život. 
Pokud náš čas a energii investujeme do toho, 
abychom zdiskreditovali druhého a zničili 
jeho právo na sebeurčení a existenci, a dovo-
líme tak bezdůvodné nenávisti, aby nad 
námi zvítězila, nastupujeme cestu k další 
destrukci. To, že jedním z center sporu je 
Západní zeď Chrámu, která by neměla Židy 
rozdělovat, ale sjednocovat, je v tomto oh -
ledu více než symbolické.

Jedna židovská legenda vypráví o tom, 
jak se jednoho dne rabín zeptal svých stu-
dentů: „Jak poznáme, že skončila noc 
a právě začíná den?“ Studenti se zaradovali 
nad jednoduchostí otázky a okamžitě přišli 
s odpověďmi. Nejchytřejší z nich řekl: „Den 
začíná tehdy, když se podívám do polí 
a mohu odlišit sousedovo pole od svého.“ 
Druhý odpověděl: „Den začíná tehdy, když 
se podívám z polí a mohu rozlišit sousedův 
dům od svého.“ Třetí řekl: „Den začíná 
tehdy, když vidím zvíře z dáli a mohu říct, co 
je to za zvíře, jestli je to kráva, kůň nebo 
ovce.“ Čtvrtý odpověděl: „Den začíná tehdy, 
když vidím květinu a mohu rozpoznat její 
barvu, jestli je červená, žlutá nebo modrá.“ 
Každá odpověď rabína velmi rozesmutnila, 
až nakonec začal křičet: „Ne! Nikdo z vás to 
nepochopil! Vždyť jenom rozdělujete – své 
vlastní pole od sousedova, svůj vlastní dům 
od sousedova, jedno zvíře od druhého, jednu 
barvu od druhé. Je to snad všechno, co 
můžeme dělat – rozdělovat svět na kousky? 
Není snad již dost roztříštěný?“ Šokovaní 
studenti se podívali do smutné tváře jejich 
učitele: „Řekni nám tedy, jak poznáme, že 
skočila noc a právě začíná den?“ Rabín 
odpověděl: „Když se zadíváte do tváře člo-
věku, který stojí vedle vás, a poznáte v něm 
svého bratra nebo svou sestru, tehdy skon-
čila noc a začíná den.“

Ať náležíme k jakémukoliv směru židov-
ství, pojďme věnovat tento Tiš’a be -av pře-
mýšlení nad tím, jak můžeme přispět 
k umenšení bezdůvodné nenávisti mezi 
námi. Pokusme se na vlastním příkladu uká-
zat, že namísto rozdělování a nenávisti 
můžeme být vděčni za pestrost našeho 
židovského světa, za to, že jsme každý jiný, 
za to, že jsme si i přes všechny odlišnosti 
a rozdíly blízcí. 

◗ David Maxa

Zamyšlení nad Tiš’a be-av 
a ohrožením náboženského
pluralismu v Izraeli
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Zacharias Frankel College je berlínský 
konzervativní seminář, který byl založen 

roku 2013. Seminář, pojmenovaný po praž-
ském rodákovi rabi Zachariasi Franklovi, 
úzce spolupracuje s berlínskou Abraham 
Geiger College, se kterou sdílí prostory 
i mnohé vyučující. Dne 18. června 2017 tato 
instituce prošla důležitým milníkem – ordi-
nací první absolventky rabínského semináře. 
Rabi Nitzan Stein Kokin se stala první po 
válce ordinovanou německou konzervativní 
rabínkou.

V možnost obnovy židovského života 
v Německu by ještě před několika lety věřil 
patrně jen málokdo. Díky obětavé a usilovné 
snaze představitelů výše zmíněných insti-
tucí, stejně jako usilovné práci členů berlín-
ské obce, se však obnova židovského života 
v Německu stala skutečností. Německá spol-
ková republika dává dnes světu rabíny 
a rabínky, čímž sama vytváří předpoklad pro 
rozvoj společnosti, která bude prosta antise-
mitismu a dostane se jí možnosti čerpat 
z moudrosti tradičních židovských textů.

Rabi Nitzan Stein Kokin úspěšně zakon-
čila náročné pětileté studium a splnila tak 
podmínky pro získání rabínské smichy. Té se 
jí dostalo z rukou tří konzervativních 
rabínů – rabi Philipa Scheima, rabi Mauricia 
Baltera a rabi Davida Finea. Ordinace se 
konala v budově berlínské židovské obce, 
která byla postavena na místě liberální syna-
gogy, jež byla zničena za Říšského pogromu. 
Ordinaci předcházelo několik studijních 
setkání a též slavnostní šabatové bohoslužby, 
do jejichž vedení se zapojili reformní a kon-
zervativní, rabínští a kantorští studenti.

Zacharias Frankel College se hlásí ke 
konzervativnímu směru judaismu, jenž byl 

založen rabi Zachariasem Franklem (1801–
1875). Rabi Zacharias Frankel studoval pod 
vedením talmudisty rabi Becalela Ronsburga 
a vedle vzdělání rabínského získal v Buda-
pešti i vzdělání filozofické a filologické. 
Charakterem svého působení lze rabi Zacha-
riase Frankla vnímat jako jednoho z iniciá-
torů proměn judaismu 18. století. Rabi 
Zacharias Frankl byl kupříkladu jedním 

z prvních rabínů, kteří své drašot začali pro-
nášet v německém jazyce.

Svou spolupráci s liberálními rabíny 
však Frankl po nějaké době ukončil a při-
klonil se k pozici spíše umírněně tradiční. 
Hnutí liberální rabi Frankl kritizoval pro 
jeho snahu výrazně revidovat halachické 
postuláty, hnutí ortodoxní oproti tomu kriti-
zoval pro neochotu vnímat vývoj judaismu 
jako jev zcela přirozený a legitimní. Půso-
bení rabi Zachariase Frankla vedlo k usta-
novení konzervativního hnutí, při jehož for-
mování sehrál důležitou roli vratislavský 
Teologický seminář. Ten je zároveň jedním 
z míst, kde se zrodila současná judaistika. 

Dnešní konzervativní hnutí je hnutím egali-
tárním, snažícím se najít vyváženou pozici 
mezi halachickými předpisy a životem 
v moderní době. Myšlenky a dílo pražského 
rabína Zachariase Frankla budou díky nově 
ordinované konzervativní rabínce působit 
ještě intenzivněji.

Redakce časopisu Maskil rabi Nitzan 
Stein děkuje za její studijní úsilí a přeje jí 
hodně zdaru při její náročné práci.

◗ Ivan Kohout, foto: Tobias Barniske

První rabínská ordinace 
na Zacharias Frankel College
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Jelikož panují různé představy, 
výklady a zvěsti, co že ta alia 
vlastně je, položili jsme rabínu 
Danielu Mayerovi několik základ-
ních otázek, které by umožnily 
zlepšit povědomí o ní. Pan rabín 
se s rodinou do Izraele vystěhoval 
na začátku devadesátých let 
a v Haifě pracoval až do svého 
odchodu do důchodu. V Haifě žije 
s manželkou Hanou a v Izraeli žijí 
jejich děti a vnoučata… V Čechách 
teď dočasně působí jako učitel 
Lauderových škol v Praze.

 
Pane rabíne, co pojem „alia“ 
vlastně znamená? 

Jako alia se označuje návrat do historické 
vlasti Židů, formálně tedy imigrace. Ve 
fyzickém i duchovním slova smyslu 
„výstup“ do země Izraele. V opačném slova 
smyslu, při odstěhování, říkáme jerida, 
sestoupení z Izraele. Alia je jinak proces, 
kdy se jednotlivci nebo rodiny vracejí zpět 
do země svých předků, do Izraele.

Takový proces se určitě zakládá na 
nějaké formální žádosti. Kam se 
taková žádost posílá a kdo pak 
v Izraeli rozhoduje o udělení sou-
hlasu s alia?

V každé zemi pracuje přímo nebo 
nepřímo Ha -Sochnut ha -jehudit (Jewish 
Agency) – Židovská agentura, která tyto 
žádosti shromažďuje a zasílá k posouzení do 
Izraele. V Izraeli pak žádost posuzuje Soch-
nut ve spolupráci s Ministerstvem přistěho-
valectví a začleňování a v součinnosti 
s Ministerstvem vnitra.

Do jaké míry při posuzování rozho-
duje židovský původ?

Představuje jedno z hlavních kriterií. 
Samozřejmě máme jednak pohled hala-
chický, tedy zda je uchazeč podle židov-
ského náboženského práva Židem, tedy 
synem nebo dcerou obou židovských rodičů, 
případně židovské matky, nebo zda prošel 
gijurem (konverzí k judaismu). A dále 
pohled obecně právní, tedy zda se na žada-
tele vztahuje Chok ha -švut (Zákon o návratu) 
nebo jeho novelizovaná, doplněná a upra-
vená verze Tikun chok ha -švut (Novela 

Zákona o návratu). Tento novelizovaný 
Zákon o návratu umožňuje s úspěchem aliu 
i lidem, jejichž alespoň jeden prarodič byl 
halachickým Židem. Každá žádost je osobitá 
a posuzuje se individuálně, byť podle plat-
ných zákonných ustanovení a směrnic.

Jak se Stát Izrael staví k progresiv-
ním gijurům?

Stát Izrael gijury v obecné rovině připou-
ští a lidem, kteří vykonali progresivní gijur, 
přiznává občanská práva, nicméně jsou zde 
jistá omezení. Například nemožnost uza-
vření manželství na rabinátu nebo být 
pohřben na židovském hřbitově.

Vidím zde velký rozpor mezi stát-
ním a náboženským rozměrem 
občanství. Jak tedy mohou progre-
sivní Židé postupovat? 

Halachický reformní Žid nemá problémy. 
Pokud se jedná o reformního konvertitu, ten 
může mít svatbu mimo Stát Izrael, což je 
dnes běžná praxe. Například Praha bývá 
velmi oblíbenou destinací i pro takzvané 
smíšené páry, kdy jeden z partnerů není Žid. 
Vznikla kolem toho celkem velká svatební 
turistika. Ostatně svatba na městském úřadě 
kdekoli v Čechách či na Moravě je izrael-
ským Ministerstvem vnitra uznána za 
právoplatnou. 

No a pohřbít lze na alternativním hřbi-
tově, kterých je nyní v Izraeli dostatek. 
Pohřbíváni jsou zde nejen lidé s nevyjasně-
ným náboženským statutem, ale i halachičtí 
Židé, kteří si to před smrtí přáli. Takové 
pohřby zajišťují i některé hřbitovy patřící 
kibucům. 

Myslíte, že může dojít ke změně 
a že Stát Izrael časem uzná i pro-
gresivní židovské autority v otázce 
gijurů? 

Těžká odpověď i pro neologického 
rabína. Ale upřímně, nemyslím, že by 
zásadní změna mohla nastat v nejbližší době. 
Z mého pohledu by to znamenalo odklon od 
tradice a porušení halachy jako závazné 
normy pro Židy – a to si nemyslím, že by 
jediný židovský stát na světě učinil.

Pro ortodoxní Židy je tedy přijatel-
nější naprosto sekularizovaný 

halachický Žid než zbožný progre-
sivní Žid?

Progresivní Žid je Židem. Osobně je mi 
milejší zbožný a praktikující progresivní Žid 
než zcela od tradic a víry odtržený sekulari-
zovaný Žid, který se svou sekulárností 
mnohdy pyšní. Pokud jste měl na mysli 
konvertitu, který prošel reformním gijurem, 
tak ten je na poloviční cestě k opravdovému 
židovství. Reformní konvertita má možnost 
dovršit svou cestu k judaismu před ortodox-
ním rabínským soudem a sekularizovaný se 
může lachzor bi -tšuva, tedy navrátit se na 
cestu plnění přikázání Tóry.

Má vůbec Stát Izrael o přistěho-
valce stále zájem? 

Určitě ano. Vždyť Stát Izrael díky alie – 
přistěhovalectví – vznikl. Organizuje něko-
lik velkoryse pojatých programů pro mladé 
i starší lidi, aby je k přistěhování inspiroval. 
Mohu uvést třeba projekt Taglit pro mladé 
nebo letní a poznávací tábory. A jsou zde 
i programy na podporu Izraele a zapojení 
sympatizantů z celého světa, například KKL 
(Židovský národní fond, pozn. red.) nebo 
Sar‘el a další.

Jaký má Izrael zájem o aliu z České 
republiky?

Z Čech určitě lidé přicházejí také, avšak 
pozvolna a v mnohem menším počtu, což 
odpovídá i malému počtu Židů v České 
republice. Myslím, že Izrael nedělá rozdíly 
mezi příchozími podle země původu. Izrael 
je přece státem, jehož obyvatelé byli a jsou 
navrátilci – olim. 

Nevím, kolik zájemců pochází z Čech, 
ale odhaduji to kolem desítky přistěhovalců 
ročně. V Izraeli existuje i nevelká komunita 

Výstup na horu Izrael
a jak jej zdolat
Rozhovor s rabi Danielem Mayerem

➤
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Když dnes objednáme nový pláštík na 
Tóru, dostaneme k němu jako bonus 

elastický pás na sepnutí svitku. Takový 
elastický pás je sice velmi funkční a se-
pnout s ním svitek není nic složitého, ale 
jeho estetická kvalita je v porovnání se 
zdobeným povijanem na Tóru zanedba-
telná.

Povijan na Tóru, jinak též mappa nebo 
wimpel, je zajímavým prvkem aškenáz-
ské tradice v oblasti od Porýní do Čech. 
V této oblasti se povijan na Tóru zhoto-
voval z obřízkové pleny, která byla roz-
stříhána a sešita do zhruba 3 metry 
dlouhého pásu a následně ozdobena vy-
šívaným nebo malovaným nápisem se 
jménem chlapce, jeho datem narození 
a přáním, aby dorostl k Tóře, chupě 
a dobrým skutkům. Chlapec pak syna-
goze svůj povijan daroval při své 
první „oficiální“ návštěvě ve věku tří 
let. První zmínku o povijanu na Tóru 
(wimpelu) najdeme v kni ze Der 
Gantz Judisch Glaub Anthonia 
Margharita z roku 1530. Nejstarší 
známý wimpel byl z roku 1570 ze 
synagogy ve Wormsu, ale byl bo-
hužel zničen nacisty v roce 1938. 

Starší povijany byly tradičně 
vyšívané, nejprve pouze písme-
ny, postupně se přidaly další 
výšivky jako znamení zvěro-
kruhu, svitek Tóry a chupa. 
Zdobení výšivkou začalo upa-
dat v 19. století a nastoupilo 
zdobení malbou. Moderní 
povijany jsou obvykle ma-
lované a nejsou vyráběné 
podomácku, ale profesio-
nálně. Ve Spojených stá-
tech byla tradice povijanů 
obnovena v jiné formě, 
kdy wimpel už není spo-
jován s obřízkou, a lze 
nalézt i workshopy, kde 
si zájemce pod odbor-
ným vedením vyrobí 
povijan svépomocí.

Ačkoliv ve značné 
části Aškenázu tato 
tradice vymizela, 
v tradičních alsas-
kých rodinách se 
tento zvyk stále 
drží v původní 
podobě  a  ve 

Štrasburku najdeme stále profe-
sionální výrobce malovaných 
wimpelů. Ma  ppa zůstává ma-
jetkem rodiny a je obvykle 
synagoze pouze zapůjčena 
a svitek je s ní ovinut zejmé-
na při chlapcově bar micva 
a při aufrufu (vyvolání 
k Tóře o šabatu předchá-
zejícímu svatbě). V syna-
goze UJLS (Union Juive 
Libérale de Strasbourg) 
nedávno ceremonie da-
rování mappy proběh-
la. Rodina nechala vy-
robit krásnou ma ppu 
s tradičním nápisem:

„Izák  ( jméno 
chlapce) ben Šmuel 
(jméno otce) naroze-
ný 22. adaru, nechť 
mu Bůh dá dorůst 
k Tóře, chupě a dob-
rým skutkům. Amen. 
Séla.“

Bohaté zdobení 
písmen se vztahuje 
k významu jmen syna 
a jeho otce, místu na-
rození (Paříž) a k Al-
sasku (tradičním sym-
bolem Alsaska je 
čáp). Nechybí samo-
zřejmě vyobrazení 
Tóry (spolu se sedmi 
druhy plodin Izraele) 
a chupy. Řád za zá-
sluhy, který visí na 
písmenu ajin, patří 
chlapcově babičce 
a vyjadřuje přání, 
aby kráčel v jejích 
stopách.

Snad tento krát-
ký příspěvek ně-
koho šikovného 
v Čechách inspi-
roval a pozapo-
menutá tradice 
zase ožije.
◗ Karolína 

Flídrová, foto: 

autorka 

s laskavým 

svolením rodiny 

Jablon

Mappa, wimpel, 
povijan na Tóru

olim – navrátilců z Československa, která se 
sdružuje v Hit‘achdut olej Čechoslovakija 
(Svaz navrátilců z Československa), který 
má pobočky v izraelských městech, včetně 
Haify, jejíž pobočka je velmi aktivní. 

A mohou si lidé ponechat dvojí 
občanství?

Pokud vím, v současné době opět ano. 
Když jsme my na začátku devadesátých let 
odcházeli z bývalého Československa, tak to 
šlo. Po roce 1993, tedy po rozpadu Českoslo-
venska na Českou a Slovenskou republiku, 
nebylo možné si podržet české a izraelské 
občanství zároveň.

Souvisí to se službou v armádě? 
Nebo s naším členstvím v Evropské 
unii nebo NATO?

Pokud vím, tak občan České republiky, 
který slouží bez výslovného povolení čes-
kých státních orgánů v cizí armádě, se 
dopouští podle českého práva trestného činu. 
Zaslechl jsem, že se tento problém řeší a že 
se v tomto směru připravuje jakási mezi-
státní dohoda mezi Českou republikou a Stá-
tem Izrael. 

Existuje něco jako podpora státu 
pro ty, kdo se rozhodnou 
přistěhovat?

Noví přistěhovalci, olim chadašim, mají 
právo na bezplatnou šestiměsíční výuku 
ivritu (moderní hebrejštiny) v ulpanech. 
V tomto půlročním období za ně stát platí 
i zdravotní pojištění. Během prvního půl-
roku v Izraeli dostávají takzvaný sal klita – 
integrační koš, který má ulehčit počáteční 
integraci v izraelské společnosti. Například 
manželský pár dostane za šest měsíců 35 
tisíc šekelů (cca 230 tisíc Kč). Samozřejmě 
za každé dítě se příspěvek zvyšuje. 

Pane rabíne, vy osobně máte s aliou 
zkušenost. Nelitujete svého rozhod-
nutí? Kde se teď cítíte doma? 

Svého – či našeho – rozhodnutí nelituji. 
Máme, díky Bohu, dvě dobře vdané a zbožné 
dcery a čtrnáct vnuků a vnuček. Nikdo z nich 
se nemusí potýkat s problémy typickými pro 
diasporu a hlavně máme jistotu, že naši vnuci 
a vnučky budou pokračovat v tradicích učení 
Tóry a plnění micvot. Nehrozí jim asimilace. 
Jak se říká: Židem je ten, jehož vnoučata jsou 
Židé, neboť dobře vychoval své děti v židov-
ství a ony pokračovaly v tradici. Žid se může 
opravdu cítit doma jen ve své historické 
vlasti, v Eretz Jisra‘el, současně však zůstává 
tak trochu i kosmopolitou.

Děkuji za váš čas.
◗ Otázky pokládal Michal Spevák.

➤



červenec – srpen 201710

Středověké teorie spiknutí: 
malomocní, židé a kacíři

Mýtus o sabatu čarodějnic, které se schá-
zejí pod vedením ďábla, pokušitele a pána 
zlých duchů na tajných nočních shromáždě-
ních, je konstruktem až pozdně středověké 
křesťanské démonologie, která propojila 
středověké teorie spiknutí s pozůstatky sta-
rých tradic, které se již v démonizované 
podobě otiskly do jednotlivých motivů 
sabatu. Sabat se stal východiskem pro 
masové hony na čarodějnice v období 16. – 
17. století a jeho koncepce předkládá dobové 
pojetí ženy a ďábla, které se staly ústředními 
postavami tohoto mýtu.

V tomto článku bych chtěla poukázat na 
to, že představa sabatu jako tajného rouhač-
ského shromáždění nebyla unikátním jevem, 
který se najednou objevil na konci středo-
věku a vyvolal hysterii napříč tehdejší spo-
lečností, ale že jde o komplexní mýtus 
s konkrétními kořeny. Nosnou se pro mě 
stala práce Carla Ginzburga, který sabat 
čarodějnic považuje za kontinuální obdobu 
středověké teorie spiknutí malomocných, 
která se později v důsledku strachu z čaro-
dějnictví přetransformovala, využila staré 
pohanské motivy a do svého středu postavila 
ženu svedenou ďáblem.

Procesy s malomocnými ve 14. století ve 
Francii zažehly víru v tajemné spiknutí 

nepřátel křesťanství, jehož členové se za 
vidinou hmotných statků a lepšího společen-
ského postavení vzdali své víry v Boha, 
spojili se s nepřáteli státu a v tomto komplo-
tu konali ty nejhorší věci proti křesťanům. 
Za prostředek jim měl sloužit jedovatý prá-
šek, připravený z nejbizarnějších ingrediencí 
(lidská krev, moč, různé byliny, posvěcené 
hostie). Touto jedovatou substancí pak měli 
otrávit vody ve studních a fontánách, což 
mělo způsobit smrt nebo nakažení leprou. 
Malomocní vyvolávali hrůzu a děs, protože 
nemoc, považovaná za tělesné znamení hří-
chu, ničí jejich rysy a téměř je zbavuje lidské 
podoby. Fyzická a morální zkáza byla vní-
mána jako opuštění Bohem, který se od 
svého věřícího odvrátil a tím ho vystavil 
útokům duchů a nemocí.

Teorie o spiknutí se postupně vyvíjela. 
Nejprve v ní vystupovali malomocní samo-
statně, latentní nenávist k židům však během 
těchto procesů opět ožila a jejich přítomnost 
byla zakomponována do obrazu spiknutí, ve 
kterém se objevili ještě Saracéni. Malo-
mocní měli být najati židy a ti zase španěl-
skými muslimy, kteří neschopni porazit 
křesťany silou, měli podplatit židy, aby tito 
otrávili křesťanské studny a fontány a přivo-
dili tak křesťanům smrt. Židé se však pova-
žovali za příliš podezřelé, a proto využili 
malomocné, kteří se běžně s křesťany stýkali 
a mohli tak nenápadně rozsypat jedovatý 
prášek.

Byla to pravděpodobně právě špatná hos-
podářská situace a s ní spojený hladomor 
v letech 1315–1318, která vyvolala nenávist 
vůči židům, kteří se i přes nepříznivé období 
drželi díky své obratnosti v obchodu a pro-
vozováním lichvy. Byli tak nepříjemnými 
konkurenty a otravnými věřiteli. Dalším 
impulzem pro obviňování byl návrat moru 
ve 14. století do Evropy ze Sicílie. V mnoha 
místech se tehdy snažili odpovědnost za mor 
přisoudit židům. Obvinění se však dotkla 
i další marginální skupiny společnosti. 
Nakažených leprou ubývalo a v modelu 
„malomocní + židé“ byli malomocní nahra-
zeni chudými a žebráky. Ti při svých vynu-
cených doznáních vypovídali, že byli židy 
podplaceni, aby sypali jedovaté prášky do 
studen a fontán.

Další důležitou skupinou, která se zaslou-
žila o předobraz čarodějnického mýtu, byla 
heretická hnutí, která se začala hojně rozmá-
hat počátkem 11. století. Kataři (albigenští) 
i Valdenští se objevili v době, ve které církev 
pro svou politickou angažovanost a nabý-
vání majetku často na úkor chudých ztrácela 
svůj vliv a důvěru v laickém prostředí. 
V boji o své místo ve společnosti musela 
nějakým způsobem zasáhnout. Hnutí katarů 
s novou silou nastolilo problém hereze, chá-
pané v dobovém kontextu synonymně 
s kacířstvím, a zavdalo podnět k ustavení 
inkvizice (*1231) jako nástroje pro boj 
s herezí.

Valdenství původně označovalo pouze 
církví definované valdenské kacířství, poz-

ději kacířství obecně a ve třicátých letech 15. 
století se stal tento výraz synonymem pro 
čarodějnictví. Důležitým se stal samotný 
motiv rituálního shromáždění, sabatu, kte-
rému se říkalo synagogy. Oběti byly často 
upáleny pouze pro samotnou účast na 
domnělém nočním shromáždění, na kterém 
se údajně dopustily svazku s démony 
a zavrhly svou víru. Zatímco malomocní 
byli nejvíce obviňováni z travičství, židé 
a kacíři byli obviňováni z rituálních vražd 
a incestních orgií.

Podle historika Carla Ginzburga spojuje 
všechny tyto příběhy prvek strachu – strach 
z ohrožení okolním, neznámým a děsivým 
světem za hranicemi světa křesťanského, 
který živil nejrůznější představy o tom, kdo 
může tajně spřádat plány na jeho zničení: 
„Původcem je vždycky některý muslimský 

Sabat čarodějnic:
Středověká koncepce sabatu 
a čarodějnického mýtu

➤

Čarodějnice, dřevoryt Hanse Baldunga (1508).
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vladař, nebo čelný muž, případně ještě nave-
dený ďáblem […] Tyto osobnosti se přímo, 
nebo nepřímo dohodnou s izolovanými lidmi 
nebo se skupinami, marginálními z hlediska 
geografického nebo etnicko -náboženského 
a slíbí jim peníze výměnou za uskutečnění 
spiknutí. To je materiálně provedeno jinými 
skupinami, které z důvodů věku (děti), 
z důvodu nižšího sociálního postavení 
(malomocní) nebo z obou dohromady […] 
jsou snadnou kořistí falešných vidin jako 
příslibů bohatství a moci.“ (GINZBURG, C. 
Noční příběh, s. 70)

Obraz spiklenecké sekty se postupně 
vyvíjel a v čele spiknutí nahradil nekřesťan-
ského vladaře ďábel, který předsedal jako 
král společenství čarodějnic a čarodějníků. 
„Ona podivná všudypřítomnost spiknutí, 
nejprve vyjádřená proudem otrávených vod, 
se nakonec proměnila a symbolicky se pře-
nesla do vzdušného putování čarodějnic 
a čarodějníků na sabat,“ vysvětluje Ginzburg.

Tento model byl později při výsleších 
uplatňován při valné většině obvinění 
z kacířství nebo čarodějnictví. Přestože se 
napříč těmito fenomény můžeme setkávat 
s různými postavami, pozměněnými okol-
nostmi, některé skupiny mohou být vyne-
chány a řetěz se tak zkrátí (např. absence 
židů, malomocných, nebo muslimů) či 
naopak, zůstává základní schéma tohoto 
modelu nezměněno. Příběhy většinou vedou 
od nepřítele vnějšího k nepříteli vnitřnímu, 
který s ním spolupracuje a který je na rozdíl 
od prvního dosažitelný a může na něm být 
vynuceno doznání a proveden náležitý trest.

Ďábel
Pro představu čarodějnického sabatu, tak 

jak jej zformovali teologové, byla zcela 
zásadní postava ďábla jako původce zla. 
Když se ke konci středověku rozvíjela křes-
ťanská démonologie, démonizovala pohan-
ská božstva a s nimi i heretická hnutí.

 Kořeny křesťanské démonologie se odví-
její od starozákonní tradice. Ďábel není ve 
Starém zákoně považován za nezávislý prin-
cip protikladný Bohu, jako je tomu v gnos-
tickém učení pramenícím z íránského duali-
smu, nýbrž za Boží stvoření, které člověka 
podrobuje zkoušce. Pojetí křesťanské tradice 
už vidí ďábla jen jako padlého anděla: veš-
keré Boží stvoření bylo na počátku ze své 
podstaty dobré, a to včetně ďábla, který však 
podlehl pýše a závisti, kterou pocítil k člo-
věku, a byl svržen z nebe spolu s ostatními 
anděly, kteří jej následovali. Stal se pánem 
temné říše a ostatních padlých andělů a jako 
had pokušitel pak svedl k hříchu i člověka.

Do vrcholného středověku byli démoni 
často vnímáni jen jako špatní „ďáblíci“, kteří 
spíše symbolizovali zlo v srdci člověka, než 

aby zastupovali vládce horoucích pekel, 
a rozhodně jim nebyla připisována taková 
moc jako ke konci středověku. Groteskní 
čert byl často středem posměchu a v příbě-
zích býval přechytračen, napálen a nakonec 
poražen. Tato podoba ďábla byla často ovliv-
něna folklórními motivy starých tradic, tak 
nabývala například podoby Cernunna, roha-
tého keltského boha plodnosti, lovu a zásvětí. 

Kozel – nejčastější z forem ďábla, které 
ve světě nabýval, je pravděpodobně výsled-
kem interpretatio christi staroseverského 
boha Tóra a řeckého boha Pana, od kterého 
si představy o ďáblu vypůjčily ikonogra-
fické rysy jako rohy, kozí srst po celém 
těle, mohutný pyj a velký nos. Barvu srsti 
měl ďábel často černou, což odpovídalo 
barevné symbolice (nejen) křesťanské tra-
dice, a pokud měla barvu zelenou, mohlo to 
pravděpodobně souviset s odkazem na boha 
plodnosti (keltský/teutonský Zelený muží-
ček). Podobná jména a specifické znaky 
však pravděpodobně v pozdním středově-
ku už nevyvolávaly vědomé asociace 
s pohanstvím. 

Významový posun na konci středověku 
ovlivnily pravděpodobně nauky katarů a val-
denských, kteří přinesli svá učení radikál-
ního dualismu, přisuzující ďáblovi moc, 
kterou mu křesťanství v předchozích stale-
tích odmítalo připustit. Z Božích rukou si 
uzmul vládu nad tímto světem, což bylo 
předtím naprosto nemyslitelné. Podrobně se 
těmito tématy zabývaly především elity 
křesťanských učenců a teologů. Široká 
veřejnost se s takovými myšlenkami sezna-
movala později, pomalu a zprostředkovaně 
skrze mýty a kázání. 

Historik a religionista Jeffrey Burton 
Russel vysvětluje přerod ďábla z iluzivního 
do reálného světa především prudkým roz-
machem scholastiky, která svým výkladem 
ostře rozdělila svět na černý a bílý a vypra-
covala mnohem robustnější ďáblologii, než 
tomu bylo doposud. S proudem nové vlny 
christianizace je utvářen prostor, ve kterém 
se Lucifer může projevit ve své plné síle.

Luciferův vzestup byl v zásadě důsled-
kem náboženské, politické, sociologické 
a kulturní přeměny, kterou prošla evropská 
společnost v pozdním středověku. Tato 
změna přinesla, díky postupné centralizaci 
státní a církevní moci, větší propojenost 
mezi jednotlivými částmi Evropy a tím také 
větší možnost sdílení kulturních hodnot 
a představ. Diskurz o Satanovi získává 
novou dimenzi právě ve chvíli, kdy vznikají 
nové teorie centralizované politické svrcho-
vanosti, které pomalu nahlodávají a nakonec 
odstraňují svět feudálních a vazalských 
vztahů. Křesťanský svět se rozrůstal, ale 
pojetí víry muselo zůstat jednotné. Církev se 

snažila potlačit zbytky pohanské víry, aby 
však mohla své teze a poselství myšlenkově 
zpřístupnit i laické veřejnosti, musela často 
přijmout a zakomponovat některé prvky ze 
starých lokálních pohanských zvyklostí. 
Démonologické pojetí ďábla, které se v 15. 
století rozšířilo ve většině zemí křesťanské 
Evropy, sloužilo jako monastický mýtus 
mezi všemi ostatními jednotícími prvky. 
Nový model démona sloužil jako antiteze 
ideální bytosti, jež se měla ubírat cestou 
boží. Dokonalý poddaný totiž měl být kopií 
vladaře, jenž sám byl stvořen po vzoru Boží 
dokonalosti, a měl zapadat do harmonické 
řady bytostí, potřebných k řízení viditelného 
i neviditelného světa. Satanovo království 
bylo pokládáno za přesný opak tohoto 
útvaru.

V umění začaly být více zdůrazňovány 
ďáblovy vnější znaky. Ďábel byl větší než 
ostatní padlí duchové a na rozdíl od ostat-
ních démonů byl zobrazován vsedě, často na 
královském trůnu s korunou na hlavě, jako 
chlupatá obluda s velkými rohy. Na obrazech 
požírá hříšníky, zatímco ostatní démoni 
kolem něho poskakují a bestiálně mučí ty, 
kteří nepadli Satanovi do chřtánu. Tak dostal 
původně abstraktní pojem zla konkrétní 
podobu vzbuzující hrůzu. Tyto obrazy způ-
sobovaly emotivní šok a podněcovaly nábo-
ženskou poslušnost a za vynucování této 
přísné morálky stmelovaly společenský 
pořádek a tím posilovaly uznání moci církve 
a státu. Postava Zla je produktem jevu, který 
bychom mohli nazvat kolektivní svět před-
stav nějaké společnosti, a vždy věrně pře-
jímá hodnoty, které se v této společnosti 
právě dostávají do popředí.

Satanské čarodějnictví
Procesy s malomocnými, židy a Valden-

skými předpřipravily půdu pro konstrukci 
mýtu o satanských čarodějnicích a jejich 
nočním shromáždění – sabatu. Během pro-
cesů s Valdenskými se postupně vynořovaly 
čarodějnické motivy a ve stejném období se 
také měnila démonologická koncepce obrazu 
ďábla a jemu přiznané moci v křesťanském 
světě.

Základním východiskem pro víru v čaro-
dějnictví je podle historika Wolfganga 
Behringera určitá sada představ: „Kolem nás 
působí zlé síly, které se nám snaží škodit. 
Někteří lidé, kteří jsou bytostně antispole-
čenští, jsou buď nedobrovolně nositeli těchto 
sil, nebo se s nimi záměrně spojují, aby ško-
dili – většinou svým příbuzným, nebo souse-
dům – pomocí mystických prostředků. Nabý-
vají nadpřirozených sil, mění se ve vlkodlaky, 
ve zvířata a létají vzduchem. Nejednají větši-
nou jako individua, ale vstoupili ve spoje-
nectví se zlými silami a působí ve skupinách, ➤

➤
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stávají se účastníky spiknutí. Jako takoví 
vyvolávají nemoci a smrt, ničí stáda dobytka 
a úrodu. A pak jako krajní symbol svého zla 
unášejí děti, aby je pozřeli nebo aby využili 
částí jejich těl – jak o tom fantazírovali 
evropští démonologové.“ (BEHRINGER, 
W. Čarodějnictví, globální historie, s. 
54–55).

Někteří antropologové věří, že podobnost 
tohoto pojetí vychází ze společného původu 
nějakých prehistorických představ, které 
jsou však stěží datovatelné. Tato víra ve zlé 
síly se nejčastěji začne projevovat během 
období neblahých událostí, u kterých se jeví 
jako podivná jejich nahodilost. Všechny 
takové události mohou být přičteny působení 
zlé vůle zlých lidí, které lze však odhalit 
a zasáhnout tak proti příčinám těžkých 
situací.

Studie antropologa a historika Ernesta de 
Martina (1908–1965) ukazuje, že víra 
v čarodějnictví funguje podle vzorců a je 
zasazena do určité struktury, respektive 
sama víra v čarodějnictví strukturuje vní-
mání a usnadňuje orientaci v životním pro-
středí. Slouží též jako organizující mechani-
smus a napomáhá odbourání úzkosti. Víra 
ve škodlivé čarodějnictví (maleficium) 
v období pozdního středověku znamenala 
radikální změnu v pojetí magie, jelikož zcela 
upřela člověku možnost ovládat svépomocí 
skryté síly v přírodě a projevy magické moci 
považovala výlučně za ďáblovo působení.

Robert Muchembled a Carlo Ginzburg se 
shodují na tom, že mýtus sabatu se řádně 
konstituoval až po letech 1428–1430 pod 
vlivem vlny čarodějnických procesů a roz-
květu jimi inspirované literatury. Konstitu-
tivní díla formující mýtus o sabatu byly 
Formicarius („Mraveniště“) Johannese 
Nidera, Errores Gazariorum (Bludy kacířů) 
od neznámého autora, nebo Champion des 
Dames (Rytíř bojující za zájmy dam), jehož 
autorem byl tajemník vzdoropapeže Felixe V.

Konstrukt satanistické sekty, která páše 
maleficia a setkává se po nocích na určitých 
místech, vznikl zeměpisně na území vévody 
savojského Amedea VIII. Amedeus byl roku 
1439 Basilejským koncilem zvolen za papeže 
Felixe V. Amedeova oblast zahrnovala celé 
francouzsky mluvící Švýcarsko, část Dau-
phiné, Savojsko a severozápadní Itálii. V ger-
manofonní části Švýcarské konfederace se 
nová doktrína o ďábelském čarodějnictví 
začala prosazovat až po roce 1450, tedy 
zhruba patnáct let poté, co se ujala ve franko-
fonní oblasti savojského vévody.

V 15. století se na čarodějnice a čaroděj-
níky přestalo hledět jako na izolované zlo-
volné osoby, které svými kouzly škodí sou-
sedům, ale jako na členy ďábelského 
společenství. Jak popisuje Robert Muchem-

bled: „Pravidelně se scházely k rituálním 
činnostem (těm se nejprve říkalo „syna-
gogy“, později „sabaty“), které je spojovaly 
mezi sebou i s jejich ďábelským pánem. 
Uzavíraly smlouvu s ďáblem, vzdávaly mu 
poctu a tělesně s ním obcovaly […] Na svá 
shromáždění létaly a vracely se z nich na 
holích potřených čarovnou mastí anebo na 
hřbetě zvířat. Na těchto srazech získávaly 
podněty i moc páchat hanebné skutky a pak 
odcházely vykonávat Satanovu vůli mezi 
vším křesťanstvem.“

Žena 
V satanském čarodějnictví hrála důleži-

tou roli především žena, a přestože dnes 
dominuje představa spojení žena -magie 
(pravděpodobně právě v důsledku honů na 
čarodějnice), nemůžeme takové pojetí gene-
ralizovat a je důležité alespoň krátce nastínit 
dobové myšlenkové rozpoložení, které 
v důsledku vedlo k častějšímu pronásledo-
vání ženského pohlaví v období honů na 
čarodějnice. Na konci středověku se hojně 
rozvíjela misogynní literatura, její myšlenky 
se postupně přes vzdělanou elitu dostávaly 
i k širokým masám obyvatelstva. Dnes nej-
známějším je nechvalně proslulé Malleus 
Maleficarum (Kladivo na čarodějnice), které 
sepsali Heinrich Kramer a Jakob Sprenger 
v roce 1487. Ženy jsou podle Kramera kolí-
savé povahy, mají kluzký jazyk a nejsou 
schopny před ostatními ženami mlčet o špat-
nostech, kterých se dopouštějí, proto se 
„jed“ čarodějnictví tak rychle šířil, a to vše je 
důsledkem toho, že žena má menší vlohy pro 
víru v Boha. Originálním je také Kramerův 
výklad slova femina, který považoval za 
složeninu dvou slov, a to fe – fides („víra“) 
a minus, což má v překladu znamenat „ta, 
která méně věří.“ Na ženu bylo ve vrchol-
ném středověku nahlíženo jako na nedoko-
nalou bytost, kterou je třeba kontrolovat, 
a o tomto tématu se hojně hovořilo ve všech 
oblastech poznání a společenského života 
(lékařství, právo, umění). Z této nedokona-
losti pak sama o sobě vyplývala její náchyl-
nost ke svodům a hříšnému jednání a dostala 
se do stejné pozice jako předtím malomocní, 
židé a žebráci. Podle mínění mnoha autorů 
byla prchlivá, nestoudná, prolhaná, pověr-
čivá a od přírody chlípná. Její život se řídil 
jen pohyby její dělohy, odkud také pochá-
zely všechny její nemoci, zejména hysterie. 
V náboženské rovině se předkládal hlavně 
motiv hříchu, kterého se žena měla dopouš-
tět a to zejména smilstva.

Mýtus Sabatu
Povaha satanského čarodějnictví vyplývá 

především ze spojení s představou sabatu, na 
kterém se předpoklad pro víru v čarodějnic-

tví (pakt s ďáblem) měl realizovat. Představa 
nočního shromáždění však nebyla na konci 
středověku představou zcela novou. Zprávy 
o společenstvích žen (i mužů), které se 
v noci scházejí a vykonávají různé obřady 
pod vedením nějaké mocné (božské) bytosti, 
můžeme nalézt již v počátcích křesťanského 
letopočtu. Svědectví pocházející ze všech 
koutů Evropy v časovém období více než 
tisíce let vynesla na hladinu rysy extatického 
náboženství převážně ženského, jemuž 
vládne noční bohyně s mnoha jmény. Prv-
ním textem, který pojednává o družině žen-
-čarodějnic následujících bohyni Dianu, je 
v 10. století Canon Episcopi, který tyto ženy 
považuje za oběti snů a ďábelských iluzí, ve 
kterých ženy létají a vraždí muže a děti, 
které pak konzumují a následně znovuoži-
vují. To vše dělají na příkazy bohyně Diany, 
které se čarodějnice zaslibují rouhačskou 
úmluvou. Další zpráva o podobném spolku 
pochází z 11. století z Dekretů Burcharda 
Wormského. Podle tohoto spisu se noční 
shromáždění žen nazývá Holda, podle jména 
bohyně, která jej vede a která byla v germán-
ské mytologii patronkou zemědělství, žen-
ských řemesel a byla také spojována s magií. 
V textu Johna ze Salisbury z 12. století ženy 
obětují na příkaz paní noci Herodiany 
nemluvňata a dle svých zásluh jsou buď 
odměněny, nebo potrestány. Podobné motivy 
jsou ve středověké francouzské veršované 
skladbě Roman de la Rose, kterou složili ve 
13. století Guillaume de Lorris a Jean de 
Meung. Podle Románu čarodějnice létají 
nocí a je jich tolik, že tvoří jednu třetinu 
lidské populace. Mezi polovinou 15. a začát-
kem 16. století jsou během konstruování 
démonologického mýtu staré pověry o noč-
ních družinách bohyně doplněny o ďábelské 
motivy.

Jestli jde o projev kontinuální návaznosti 
na nějaký pohanský kulturní sediment, není 
zcela jisté. Někteří autoři argumentují tím, 
že ženy se v té době mohly nechat svést 
zmínkami o bohyni Dianě ve Skutcích apo-
štolů, nebo v Canonu Episcopi, ve kterém se 
ženy bohyni klaní a uctívají ji. Bylo by tedy 
zavádějící s jistotou tvrdit, že se v těchto 
představách odrážely stále živé pozůstatky 
Dianina kultu. Je však pravda, že odchylky 
ve výpovědních, zaznamenané v různých 
oblastech, mohou ukazovat kulturní vrstvu 
daného prostředí.

Do 15. století byly tyto jevy považované 
za snové iluze a mnohé zákoníky zakazovaly 
upalování osob podezřelých z čarodějnictví. 
Samotný Canon Episcopi, který se stal poz-
ději součástí kodexu kanonického práva 
latinského křesťanství, sloužil jako výzva 
biskupům, aby zasáhli ve svých diecézích 
proti víře v čarodějnice a kouzelníky. ➤

➤
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V 16. století se už hojně rozšířená před-
stava čarodějnických shromáždění dostává 
lidem pod kůži a mezi teologickými učenci 
se postupně rozmáhá pojetí sabatu jakožto 
skutečně fyzického „corporaliter“ setkávání 
ďáblových pomahačů.

Noční let
Důležitým motivem je doprava na sabat – 

noční let. S představou nočních letů se 
můžeme setkat v různých kulturách po celém 
světě. Do evropského obrazu sabatu se 
patrně dostal z šamanismu a indoevropských 
mytologických celků, zejména z mytologie 
germánské. 

Šamani se během rituálů měli dostávat 
do transu, ve kterém pak mohli cestovat na 
velké vzdálenosti, potkávat se a komuniko-
vat s duchy. Z této archaické představy je 
pravděpodobně také odvozena myšlenka, že 
čarodějnice se na svá setkání nedostávají 
reálně fyzicky, nýbrž ve svých snech, které 
ovládá ďábel. Aby se čarodějnice dostala do 
tohoto transu, bylo zapotřebí čarovné masti, 
která byla vyráběna během nočních obřadů 
a kterou mohla dostat od jiné čarodějnice. 
Po užití této masti čarodějnice upadá do 
hlubokého spánku a cestuje na sabat, nebo ji 
mast umožní létat. Dalším pojítkem může 
být určitý typ vztahu, který vzniká mezi 
čarodějnicí a démonem. Každé čarodějnici 
byl totiž přidělen jeden z démonů, který se 
také účastnil sabatů a sloužil jí jako strážce, 
který ji bezpečně dopraví na sabat, nikdy ji 
neopustí a vyplní všechny její tužby. 
Podobně tomu mělo být i mezi šamanem 
a duchem ochráncem/průvodcem extatic-
kého letu. V Románu o růži se píše o sorce-
rers, které upadají do transu, jejich duše 
opouští tělo a ony pak létají s „Paní hoj-
nosti“ na podivná místa. Carlo Ginzburg 
považuje let a proměnu za nejarchaičtější 
prvky lidové kultury, které se promítly do 
představy sabatu zkonstruované inkvizitory 
a démonology.

Další tradice, ze které může noční let 
pramenit, je germánský mýtus o divokém 
honu, který se dostal i do mytologie keltské, 
slovanské a románské. V germánských 
a keltských legendách byla divoká honba 
složena ze skupiny duchů a duší zemřelých 
a proháněla se nocí. Honba byla obvykle 
vedena božskou nebo polo -božskou posta-
vou, buď ženskou… nebo mužskou, často 
nazývanou Herne the Hunter. V křesťanské 
Evropě, během středověku, autority často 
transformovaly ženskou vůdkyni divoké 
honby v antickou bohyni Dianu. Navíc se 
víra vyvíjela tak, že skupiny žen, namísto 
duchů zemřelých, jezdily s Dianou. Tato víra 
byla důležitým základem pro pozdější pojetí 
nočního letu a sabatu čarodějnic. Čaroděj-

nice buď seděly na hřbetech zvířat, nebo se 
samy proměňovaly.

V souvislosti s tímto typem nočního letu 
možná vzniklo i německé označení čaroděj-
nice die Hexe, které má pravděpodobně 
původ ve staronordickém slovu hagazussa, 
které v překladu znamená „jezdkyně přes 
plot“, plot může být překládán i jako les 
a může se tedy jednat o jezdkyni, která léta 
vzduchem.

Obřad
Podle představ démonologů tvořilo jádro 

mýtu noční shromáždění čarodějnic v pro-
storu, který určoval kníže pekel, který také 
řídil celý obřad sabatu. Vyžadoval od účast-
níků, aby se zřekli křesťanské víry a uzavřeli 
s ním smlouvu. „Do líčení obřadu se promítá 
předobraz přijetí u krále s pomocníky, kteří 
uvedou nově příchozí až ke knížeti sedícím 
na velkém stolci, jemuž se musí předepsa-
ným způsobem poklonit. Líčení často odka-
zují na tradiční liturgické vzory křesťanské 
církve, přičemž staví na hlavu hlavní úkony 
při mši a znesvěcují svátosti. Podle různých 
pojednání také dochází k lidským obětem, 
převážně k obětem dětí. Takovéto pojetí 
rituálních činností na sabatu bylo patrně 
převzato ze starých domnělých stereotypů 
vztahujících se k náboženským výstřednos-
tem některých heretických hnutí (noční 
orgie, uctívání zvířete -ďábla). Sabat tak není 
pouze kontinuální obdoba teorie spiknutí, ale 
zároveň negativním protipólem křesťanské 
liturgie.

Ďábel předsedající sabatu nabýval nejčas-
těji podoby černého kocoura, osla nebo 
kozla. Mezi čarodějnicemi byla volena „krá-
lovna sabatu“, která pak s ďáblem souložila 
a po jeho boku předsedala celému shromáž-
dění. Ďábel se oddával sexu i s ostatními 
čarodějnicemi, které pak o tomto zážitku 
hovořily při výsleších. Ďáblovo membrum 
virile mělo dosahovat enormních velikostí 
a jeho sperma mělo být studené jako led. 
Hromadné souložení o sabatu mělo být pro-
jekcí prastarého snu o odbourání sexuálních 
zábran a mravních norem a tedy stínu křes-
ťanské asketické doby pozdního středověku.

Noví členové, poté co se zřekli své víry 
a znesvětili církevní svátosti, stvrdili své 
zasvěcení políbením ďáblova zadku (oscula-
tio ani), místo kterého měl občas tvář mla-
dého chlapce. Na oplátku za věrnost jim sli-
boval pozemská bohatství, moc a zavázal se 
pomstít všechny křivdy, které na nich byly 
napáchány. Pro své účely si tedy vybíral 
slabé a zlomené muže a ženy. Učil je létat na 
pomazaných holích, proměňovat se ve zví-
řata a stávat se neviditelnými.

Po vykonání rituálních úkonů následo-
vala přepychová hostina, jejíž pokrmy však 

ne vždy byly dobré chuti a vůně. Hodovní 
stoly byly rozděleny podle urozenosti účast-
níků a před zahájením hostiny démoni před-
sedající jednotlivým stolům pronesli požeh-
nání, při kterém prohlásili ďábla za dárce 
a stvořitele všech věcí.

Na místě mělo být množství rozmanitých 
předmětů – kotel plný ropuch a zmijí, srdcí 
nepokřtěných dětí a masa oběšenců, nádoby 
s jedy, jakýsi oltář, který slouží k parodování 
katolické mše s hostiemi zhotovenými 
z odporných látek. Před hlavní ceremonií 
docházelo ještě k pomazání, jakémusi pře-
chodovému rituálu, během kterého se čaro-
dějnice odloučila od lidského světa a stala se 
adekvátním členem satanského společenství.

Obřad byl zakončen tím, že čarodějnice 
(a čarodějníci) získali od démona zlou moc, 
například v podobě mastí (tak jako židé, 
malomocní nebo žebráci dostali jedovaté 
prášky), které si odnesly sebou a které buď 
používaly k dalšímu cestování na sabat, nebo 
jimi mohly očarovat jiné lidi. Také v sabatu 
se tedy setkáváme s přítomností substance, 
která má nějaký materiální důsledek. Tento 
akt měl dát obřadu význam spiknutí čarodějů 
a padlých duchů proti lidské společnosti. 
Těsně před rozedněním se ďábel proměnil 
v černého kohouta a odletěl. Shromáždění se 
poté rychle rozptýlilo.

Soudobé prvky kacířství a rozšíření obav 
ze spiknutí byly naroubovány na staré 
pohanské pověry, lišící se v závislosti na 
jejich kulturních sedimentech dané oblasti. 
Různá svědectví o přítomnosti bohyně, exta-
tické cesty do „jiného světa“, proměny ve 
zvířata atd. nám vypovídají o folklórním 
jádru sabatu, které leží podle Ginzburga už 
u sibiřských lovců, šamanů a stepních 
nomádů ze severní a střední Asie: „Když se 
kolem poloviny 14. století objevil bacil 
moru – i ten přicházel ze stepí střední Asie –, 
vyvolalo to sérii řetězových reakcí. Posed-
lost komplotem, antiklerikální stereotypy 
a šamanské rysy se slily a vyvolaly hrozivý 
obraz čarodějnické sekty.“ Obraz sabatu 
můžeme považovat za sloučení mýtu o spik-
lenecké sektě zpracované inkvizitory a laic-
kými soudci a pozůstatků folklórní kultury, 
šamanismu a pohanství. Původně ambiva-
lentní povaha lidového magického umění 
byla násilně překroucena do konceptu čaro-
dějnictví a instrumentem, který pomohl 
takovému transformačnímu procesu v myš-
lení evropské společnosti, se stal mýtus 
o sabatu. Ten prezentoval dosud neznámý, 
nebo do 15. století velmi ojedinělý obraz 
čarodějnice a ďábla v jedné kompozici. Ztě-
lesňoval ta nejzapovězenější tabu a stal se 
tak stínem tehdejší společnosti. 

◗ Kateřina Hlaváčová

➤
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A. NÁBOŽENSKÁ ČINNOST

1. Oslavy svátků

Únor
• Tu bi -švat: Tu bi -švatový workshop pro 

děti vedla K. Špinarová a O. Melzochová 
(17. 1.); Tu bi -švatový seder (vedl Ivan 
Kohout) v Děčínské židovské obci 
(24. 1.)

Březen
• Purim: oslava svátku, čtení Megilat 

Ester, purimová párty (23. 3.)

Duben
• Pesach: Pesachový workshop pro děti – 

pečení macesů, vedený Kamilou Špinaro-
vou (17. 4.); seder – vedl Ivan Kohout 
(22. 4. v Akademické restauraci ČVUT)

Červen
• Šavuot: sváteční bohoslužba s četbou 

knihy Rút a zpěvem liturgických básní 
a program pro děti vedený Kamilou Špi-
narovou, Lailou Amin and Olgou Melzo-
chovou (11. 6.)

Srpen
• Tiša be -Av: krátká bohoslužba s četbou 

Jeremiášových žalozpěvů (13. 8.)

Září
• Roš ha -šana: workshop pro děti – výroba 

broží a ozdob ve tvaru granátového 
jablka, vedly Kamila Špinarová a Olga 
Melzochová (30. 9.)

Říjen
• Roš ha -šana: bohoslužby v Pinkasově 

synagoze: maariv (3. 10.), šachrit a musaf 
(4. 10.); bohoslužby vedl kantor Ivan 
Kohout

• Jom kipur v Pinkasově synagoze: Kol 
nidre a maariv (11. 10.); šachrit a musaf 
(12. 10.); mincha, jizkor, neila, havdala 
a zakončení půstu v Bejt Simcha – boho-
služby vedl kantor Ivan Kohout

• Rodinný víkend v přírodě: Sukotový 
víkend v přírodě pro rodiny s dětmi – 
Kabalat šabat pro děti, společná stavba 
suky, hry, výtvarné aktivity, výlet na 
Pravčickou bránu, ubytování v penzionu 
Růženka, vedli Ivan Kohout, Kamila Špi-

narová a Olga Melzochová, společná 
oslava svátku v suce židovské komunity 
v Děčíně (21. – 23. 10.)

Prosinec
• Chanuková rozcvička: oslava Chanuky 

ve spolupráci s pražskými židovskými 
organizacemi – viz kulturně -společenské 
večery (18. 12.)

• Chanukový workshop pro děti – zapa-
lování chanukových svící, výroba drejdlů 
a chanukijí, vedli Ivan Kohout a Olga 
Melzochová (30. 12.)

2. Kabalat šabat

• každý pátek; součástí bohoslužby je 
pravidelně draša k týdennímu oddílu 
Tóry; bohoslužby vedou Ivan Kohout 
nebo David Jan Reitschläger, drašot si 
připravují členové naší komunity, pří-
padně hostující rabín.

3. Šachrit

• ranní bohoslužby se čtením Tóry – 
zpravidla jednou měsíčně nebo při zvlášt-
ních příležitostech. V průběhu roku pro-
běhlo několik oslav Bar/Bat micva našich 
členů, navazujících na jejich první samo-
statné čtení z Tóry. 

4. Návštěvy, speciální

bohoslužby

Březen
• Kabalat šabat s Nechamou Namal, člen-

kou organizace Women of the wall 
(11. 3.)

• Kabalat šabat se skupinou Temple Sho-
lom of West Essex (Cedar Grove, New 
Jersey) vedenou rabínem Normanem R. 
Patzem (24. 3.)

Květen
• Kabalat šabat a šiur s rabínkou Judith 

Edelmann - Green (20. 5.)
• Šacharit s rabínem Tomášem Kučerou 

v Liberci (28. 5.)

Červen
• Kabalat šabat se mládežnickou skupi-

nou vedenou Dr. Berkem (17. 6.)

Červenec
• Kabalat šabat se skupinou Bnei Emet 

vedenou rabínem Paskowem (Simi 
Valley, California) (1. 7.)

Říjen
• Kabalat šabat s rabínem Tovia ben-

-Chorinem (28. 10.)
• Šacharit v Pinkasově synagoze – Bar 

Výroční zpráva
o činnosti Bejt Simcha v roce 2016

➤

Kabalat šabat 24. března 2016 se skupinou Temple Sholom of West Essex (Cedar Grove, New Jersey) vedenou 
rabínem Normanem R. Patzem.
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z obcí

micva s rabínem Tovia ben -Chorinem 
(29. 10.)

B. KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ 
A KOMUNITNÍ ČINNOST

1. Cyklus společensko -

-kulturních večerů, přednášek 

a oslav židovských svátků

(organizováno s finanční podporou 
Magistrátu hl. m. Prahy):

• Přednáška izraelské malířky Hany Alisy 
Omer – Život a dílo (13. 9. ve Výběro-
vém knihkupectví)

• Přednáška izraelské malířky Hany Alisy 
Omer – Geometrie a symbolismus 
v kabalistickém stromě života (21. 11. ve 
Výběrovém knihkupectví)

• „Chanuková rozcvička“ – oslava svátku 
Chanuka společně s organizacemi Hako-
ach, Českou unií židovské mládeže a tří-

generačním centrem Hagibor, Program 
zahrnoval dětské odpoledne s výtvarnými 
a sportovními aktivitami, chanukový běh, 
zapalování chanukových světel a hudební 
vystoupení romské kapely Bengas 
(18. 12. Hagibor)

2. Kurzy: 

• Úvod do judaismu: kurz je určen všem 
zájemcům o základní seznámení s židov-

skou tradicí; probíhá ve dvou semestrech 
(od února 2014) 

• moderní hebrejština pro středně pokro-
čilé (od února 2011 dosud)

• moderní hebrejština pro mírně pokro-
čilé (od září 2011 dosud)

• moderní hebrejština pro začátečníky 
(od září 2012 dosud); výše uvedené kurzy 
vede Kateřina Weberová

• Četba siduru (od června 2016) vede Ivan 
Kohout

3. Různé 

• Valná hromada Bejt Simcha (22. 5.)
• Klub filmového diváka Bejt Simcha: 

promítání izraelských filmů (20. ledna, 
1. března, 19. dubna. a 7. června ve Vý -
bě   rovém knihkupectví)

C. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
I v roce 2016 jsme pravidelně vydávali časo-
pis Maskil, který je distribuován zdarma 

všem židovským obcím a organizacím v ČR. 
Časopis vychází v rozsahu 20 stran, 
v nákladu 650 kusů. 

D. ŠABATON
V roce 2016 jsme uspořádali v pořadí již 
desáté víkendové setkání, tentokrát v Tře-
bíči, ve dnech 26. – 28. srpna 2016. 
Na programu byly šabatové bohoslužby 
vedené kantorem Bejt Simcha Ivanem 

Kohoutem. Součástí programu byl také šiur 
vedený Vladimírem Kostkou, přednáška 
Zdeňka Kalvacha, specialisty na bezpečnost 
v židovských komunitách, komentovaná 
prohlídka obou synagog, domu Seligmanna 
Bauera, kde je k vidění stálá expozice, 
a židovské čtvrti a přednáška dokumenta-
risty Martina Šmoka popisující život cesto-
vatele Jiřího Bauma na pozadí dějin první 
poloviny 20. století. Sobotní program byl 
zakončen havdalou na střeše hotelu s pano-
ramatickým výhledem na město Třebíč. 
V neděli pak proběhla komentovaná pro-
hlídka synagogy a rabínského domu a ná-
vštěva židovského hřbitova v Polné.

E. JINÉ
Neustále se snažíme posilovat a vzdělávat 
vedení komunity, k čemuž slouží i účast na 
různých studijních programech či konferen-

cích. V březnu 2016 se redaktorka časopisu 
Maskil Ruth Weiniger a členka Bejt Simcha 
Kamila Špinarová zúčastnily Vzdělávacího 
semináře pro učitele a lektory židovských 
vzdělávacích organizací organizovaného 
NFOH. V dubnu se zúčastnil Ivan Kohout, 
koordinátorka Olga Melzochová a tři čle-
nové Bejt Simcha konference pořádané 
European Union for Progressive Judaism. 
V říjnu pak nastoupil kantor a místopřed-
seda Ivan Kohout ke studiu chazanutu na 
Abraham Geiger Kolleg.

Děkujeme:

Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2016 
finančně podpořeny z prostředků Federace 
židovských obcí v ČR (náboženské a publi-
kační aktivity), Dutch Humanitarian Fund – 
JHF, World Union for Progressive Judaism – 
WUPJ, European Union for Progressive 
Judaism – EUPJ, Ministerstva kultury ČR 
(Maskil), Nadačního fondu obětem holo-
caustu – NFOH (Maskil, program pro děti 
a rodiny a program vzdělávání), Magistrátu 
hl. m. Prahy (kulturně -vzdělávací programy) 
a individuálních dárců.

◗ Foto: archív Bejt Simcha

➤

Šabaton se  konal tentokrát v Třebíči ve dnech 26. až 
28. srpna 2016.
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Chanukový workshop pro děti – zapalování chanukových svící, výroba drejdlů a chanukijí v Bejt Simcha  
(30. prosince 2016).
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Běžný život v Izraeli není zdaleka vždy 
takový, jak to vypadá v médiích. Ať se 

děje, co se děje, v Tel Avivu se pořád pije 
kafe. Tak se to zpravidla říká, ale ono tom u 
i tak je. Když před několik lety doletěly 
rakety z Gazy až do Tel Avivu, tak praskla 
tzv. telavivská bublina, tedy pocit, že tady se 
vás žádný konflikt netýká. Kavárenským 
tématem, kromě toho, jaký druh kávy mají 
ten den na mlýnku nebo jaké je heslo na wifi, 
v té době bylo, kam se má člověk během 
sirény schovat. Díky protiraketovému systé-
mu Iron Dome naštěstí žádná raketa v Tel 
Avivu nikoho nezasáhla a telavivští se brzy 
vrátili ke svému kavárenskému způsobu 
života.

Tel Aviv je relativně mladé město, v roce 
2009 slavilo „teprve“ sto let od svého 
vzniku. Má evropského ducha, což je čás-
tečně dáno moderní architekturou třicátých 
a čtyřicátých let, kdy Tel Aviv zažíval sta-
vební boom. Když se tu procházíte a díváte 
se na stavby, je to jako učebnice funkciona-

lismu. Puristé si musí odmyslet klimatizační 
boxy a dráty, které koukají všude možně ze 
zdi. To vám připomene, že jste na Blízkém 
východě. I teď se tu hodně staví, ale spíš 
věže a mrakodrapy. Tel Aviv je hodně libe-
rální. A to znamená nejen to, že tu jsou 
kavárny otevřené i v sobotu, ale třeba i to, že 
se tu pravidelně koná gay parade. Vedení 
města si na otevřenosti hodně zakládá a často 

podporuje nejrůznější umělecké a inovativní 
akce. Naposledy měli kolemjdoucí možnost 
zahrát si obří tetris na budově radnice.

Díky počasí tady může člověk trávit 
hodně času venku snad s výjimkou srpna, 
kdy je tu vzhledem k vysoké vlhkosti a horku 
jak v sauně, a v lednu, kdy třeba i týden 
v kuse leje jako z konve a místní hibernují. 
Vody je ale v Izraeli málo, tak si na počasí 
nikdo nestěžuje, naopak – někteří se za déšť 
modlí. Déšť a bouřky tu ale působí apoka-
lypticky a jsou častou a uznávanou výmlu-
vou, že něco nefunguje. Během roku je ale 

ideální vysedávat na předzahrádkách nebo 
u kiosků na stromy lemovaných bulvárech, 
jako je Rotschild, Ben Gurion nebo Ben 
Tzion. Navzdory jménu, které doslovně zna-
mená „jarní pahorek“, je Tel Aviv téměř 
placka. Nejlepším dopravním prostředkem 
je tak jízdní kolo. Město dnes již disponuje 
sítí cyklostezek a systémem pro sdílení 
městských kol, který je dostupný i turistům.

Tel Aviv se nachází přímo u Středozem-
ního moře. Přítomnost moře se odráží 
i v duchu města. Člověk chodí v žabkách, 
a kdo může, surfuje – když jsou vlny. Národ-
ním sportem je ale matkot. Je to něco jako 

plážový tenis nebo squash a údajně se tu 
hraje už od dvacátých let. Název je odvozen 

od hebrejského slova „matka“, což znamená 
pálka. Hraje se většinou ve dvou a smyslem 
je pinkat si s dřevěnými pálkami co nejrych-
leji bez přestání. Pro většinu je matkot 

hobby, ale konají se i turnaje. Izraelským 
rekordem je 148 úderů za 3 minuty. Matkot 
má výrazný zvuk a ne všichni ho mají kvůli 
tomu v oblibě. Po čase si ale člověk zvykne 
a přijme ho za součást telavivské kultury, 
bez které to na pláži není to ono.

◗ text a foto Pavlína Šulcová

Tel Aviv
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Židovská historie Florencie začíná koncem 14. století, kdy se židé 
žijící na jihu Itálie začínají přesouvat na sever. Zpočátku se jed-

nalo především o obchodníky a bankéře, kteří jako první získali 
povolení usadit se ve městě. První zmínkou o komunitě je dokument 
o finanční půjčce papeži Martinu V., který výměnou za peníze flo-
rentským židům propůjčil ochranu. Díky ní mohla být florentská 
židovská komunita oficiálně založena, k čemuž došlo roku 1437.

Florentští židé byli vždy úzce spojeni s vlivnou rodinou Medicejů, 
která jim poskytovala ochranu, zatímco většina obyvatelstva židům 
nepřála. Židé žili na protějším břehu řeky Arno, kde se do dnešní 
doby dochovala Via dei Giudei, Židovská ulice. V tomto místě bylo 
možno vidět pozůstatky první florentské synagogy, a to až do druhé 
světové války. 

Roku 1490, kdy Medicejové krátce ztratili moc, byli židé z Flo-
rencie oficiálně vypovězeni. Díky štědrým půjčkám Florentské 
republice se jim však faktické vypovězení podařilo dostatečně oddá-
lit. Roku 1512 se vlády ujali opět Medicejové a nebezpečí tak bylo 
na nějaký čas zažehnáno. Roku 1571 ustanovil papež Pius V. nutnost 
zbudovat pro florentské židy ghetto. Medicejští výstavbu zadali 
svému vlastnímu dvornímu architektovi Bernardu Buontalentimu 
a ghetto se tak rozprostíralo na poměrně štědrém území a zahrnovalo 
dokonce dvě synagogy. Jednu sloužící italským židům a druhou pro 
přišedší židy španělsko -levantské. 

Pod židovskou správu přešly obě synagogy roku 1737 za vlády 
Habsburků, konkrétně Leopolda I., který jakožto přesvědčený osví-
cenec udělil židům četná privilegia. Roku 1864 se Florencie stala 
hlavním městem Itálie, což přineslo nápad postavit novou, dostatečně 
reprezentativní synagogu.

Roku 1870 zemřel David Levi, předseda florentské židovské 
obce. Veškeré své jmění spolu s velkým pozemkem odkázal obci, a ta 
díky němu byla schopna naplnit svůj sen – zbudovat novou syna-
gogu, která bude „hodna města Florencie“. Synagoga se měla rovněž 
stát symbolem nově získané svobody. Výstavba započala roku 1874 
a ke slavnostnímu otevření došlo o osm let později 24. října 1882.

Výstavbě synagogy předcházely četné spory o její umístění. Před-
stavenstvo obce usilovalo o to, aby byla budova postavena co nej-
blíže centru, aby tak byl demonstrován význam židů v nové, sjedno-
cené Itálii, která jim garantovala plná občanská práva. Budova byla 
nakonec postavena nedaleko historického centra, na pozemku Davida 
Leviho. Monumentální budova Tempio maggiore israelitico se stala 
nepřehlédnutelnou součástí florentské zástavby.

Na stavbě se podíleli architekti Mariano Falcini, Vincente Micheli 
a Marco Treves. Židé ve Florencii byly od nepaměti sefardé a jako 
sefardská byla vybudována také jejich nová synagoga. Vzhled 
budovy kombinuje původní italskou architekturu s maurskými prvky. 
Rovněž interiér budovy evokuje arabské umění a španělskou maur-
skou kulturu. Interiér synagogy nám, českým židům, může nejvíce 
připomínat synagogu Španělskou. O vnitřní výzdobu se postaral flo-
rentský malíř Giovanni Panti, který pro zdůraznění četných orna-
mentů použil zlatou patinu. Každý čtvereční centimetr je zdoben 
barevnými vzorky, mozaikami a freskami.

Půdorysem synagogy je čtyřúhelník. Hlavní loď s impozantní 
kupolí připomíná nejvíce chrám Hagia Sofia a mnoho dalších mešit, 
které jím byly inspirovány. Rohy budovy jsou zakončeny samostat-
nými věžičkami v novomaurském stylu. Čelo budovy je zdobeno 
sérií dvojoken, která jsou typická pro maurskou architekturu. Okna 
obvykle odděluje úzký sloupek a mohou být ozvláštněna balustrádou. 
Měděná střecha synagogy byla záměrně zoxidována na zelenou 
barvu, aby více vystupovala z florentské zástavby.

Ne všichni florentští židé však žili v blízkosti nově zbudované 
Velké synagogy, a tak byly záhy zbudovány ještě dvě synagogy 
menší, nacházející se ve větší blízkosti ghetta. Roku 1899 bylo do 
Florencie dokonce přesunuto Collegio Rabbinico Italiano, které 
mělo do té doby sídlo v Římě. Seminář vedl rabi Samuel Hirsch 
Marguiles a díky němu a jeho vedení se Florencie stala centrem 
židovské kultury v Itálii. Ještě roku 1931 ve Florencii žilo na 2 730 
židů.

Během druhé světové války Velkou florentskou synagogu okupo-
vali nacisti a užívali ji jako sklad. V srpnu 1944 se německé a italské 
jednotky pokusily synagogu zničit nastražením několika výbušnin 
uvnitř budovy. Italským odbojářům se naštěstí včas podařilo většinu 
nálože zničit a synagoga utrpěla pouze menší škody, které byly opra-
veny ihned po válce. Na Aronu jsou však dodnes patrné stopy po 
bajonetu. Podruhé byla synagoga rekonstruována po velkých zápla-
vách, které Florencii postihly roku 1966. Tehdy se řeka Arno vylila 
ze svých břehů téměř o sedm metrů nad normální stav a zaplavila 
rozsáhlá území. Zasaženo bylo velké množství z florentského umě-
leckého bohatství a rovněž knihovna synagogy a některé rituální 
předměty.

V současnosti se ve druhém patře synagogy nachází židovské 
muzeum Florencie, které je stejně jako synagogu možno navštívit 
každý všední den a neděli. Před vstupem do synagogy se nachází 
kamenný monument, na kterém jsou vyryta jména všech florentských 
židů, kteří byli deportováni během druhé světové války.

Florentská komunita se dnes hlásí k sefardskému ritu a čítá něco 
málo přes tisíc členů. Komunita má vlastní školku i školu, knihovnu, 
košer restauraci i kulturní centrum pro seniory. Bohoslužby jsou 
v synagoze vedeny podle španělsko -portugalského ritu, tak jak tomu 
bylo při jejím otevření roku 1882.

◗ Kamila Špinarová

Tempio Maggiore:
Velká synagoga ve Florencii



Tíha vzkazu
A on na ty desky vepsal stejný text jako prve, oněch deset slov, 

která k vám Hospodin v den shromáždění mluvil na hoře zevnitř 
ohně, a potom mi je Hospodin dal.

–
Sára se zvedla od psacího stolu, kde tuší zvýrazňovala obrysy na 

zvětšené fotografii svých dětí. Došla do haly, kde drnčel telefon. 
Věděla, co uslyší.

,Ahoj mami, tady New York. Otevři si, prosím tě, skype,“ zašve-
holil milý hlas.

Zavěsila a posadila se před obrazovku počítače. Stiskla klávesu, 
a tím se rozblikala barevná světla digitálních znamení. Byla to kaž-
dodenní předehra k tomu, aby uviděla ty vzdálené líbezné tváře. 
Nehybně čekala a vypadalo to, jako by ji někdo vypnul. Naskočil 
známý seznam kontaktů s malými fotkami vedle jmen. Objevila se 
výzva ke spojení doprovázená žbluňkající melodií. Poslední krok 
a objevila se krásná tvář vnučky.

„Babi, já tě nevidím, musíš si zapnout kameru,“ zaznělo z té 
ohromné dálky. 

„A už se vidíme,“ radovala se Sára.
„Koukej, babi, to je můj křeček.“
Na obrazovce se objevilo zvířátko sevřené dětskými prsty.
„Dej mi, prosím tě, babičku. Jen tě chceme pozdravit, protože 

dole čeká v autě kolegyně a jedeme nakoupit. Vařím třetí den Cha-
nuky velkou večeři pro šest hostů. Promiň, zítra si ještě brnkneme, jo. 
Tak papa,“ řekla spěšně dcera.

„Mějte se a zítra si snad promluvíme.“ Sára vyfoukla z úst vzduch 
a zakroutila hlavou. Než všechno zase vypnula, zazvonil mobil.

„Ahoj, nezapomněla jsi, že jdeme do izraelské residence zapalo-
vat? Jedu rovnou tam. Přijeď autem, ať se zpět svezeme a nemusíme 
volat taxi,“ připomínal manžel.

„No jasně, za hodinu jsem tam,“ odpověděla poslušně Sára.
Chvíli trvalo, než zaparkovala. Měla ráda tu dejvickou čtvrť, kde 

stály vily a parky lemovaly okraje silnice. Teď v době Chanuky už 
stromy opadaly, ale túje v živých plotech jsou stále zelené.

V Izraelské residenci bylo vše naleštěné a na čestném místě stála 
rozložitá chanukie, kterou po přerušení diplomatických vztahů 
s Izraelem v roce 1967 uschoval jeden ze zaměstnanců na bulharské 
ambasádě, kde ho tehdy zaměstnali. V roce 1990 ji sám od sebe při-
nesl zpět. Světe, div se, správný člověk.

Slavnostní hala byla plná hostů. Číšníci nabízeli víno v křišťálo-
vých pohárech. Lidé se zdvořile zdravili a tiše si povídali.

„Chanuka sameach, Sáro,“ popřál jí Michal u dveří do zimní 
zahrady, kde ráda stávala během návštěv, protože tudy proudil čers-
tvý vzduch do vydýchané místnosti.

„Promiň, že chci využít tuto příležitost, ale potřeboval bych přidat 
mamince nějaké služby. Nějak se mi nelíbí, jak sedí a kouká. Mám 
strach, že se jí vracejí špatné vzpomínky z Terezína,“ řekl velice 
naléhavě a smutně pohledný muž v perfektním obleku.

„Tak se za mnou zastav příští týden nebo zavolej a něco vymys-
líme,“ snažila se ukončit konverzaci Sára, protože právě přicházel 
velvyslanec s manželkou.

Představili se a připomněli odkaz svátku. Důležitost svobody 
a sebeurčení ve vlastní zemi i nutnost neustále být na pozoru před 
nepřáteli. Rabín se pomodlil a zapálil první svíčku na devítiramen-
ném svícnu. Všichni zazpívali Maoz cur a personál otevřel dveře do 
jídelny. Na velkém stole pokrytém bílým ubrusem se na tácech vršily 
koblihy a bramborové placky. Sára se rozhlédla, ale Michal už vedle 
ní nestál. Usmála se na dvojici lidí, které neznala. Představili se jako 
nový atašé z Tel Avivu a jeho manželka, jejíž rodina pocházela 
z Maďarska.

„Moc mě těší a doufám, že se vám v Praze bude líbit. Můžete mě 
kdykoliv navštívit na židovské obci, kde pracuji,“ nabídla se Sára.

„Nás velice zajímají aktuální akce místní komunity, ještě se 
s nikým neznáme. Co probíhá například nyní během svátků?“ zeptal 
se zdvořile muž.

„Tento týden je mnoho setkání se zapalováním chanukie. O šábesu 
po havdale se běží chanukový běh od Veletržního paláce. Je tam 
památná deska na místě shromaždiště prvních transportů do Terezína 
v roce 1942,“ vysypala ze sebe Sára a byla by pokračovala. Úřední-
kova manželka se k ní ale naklonila, a důrazně řekla: „Nepřijeli jsme 
do Prahy kvůli tomu, abychom poslouchali nějaké historky o holo-
caustu. Nemůžete tohle nemožné téma vynechat. Proč se v tom neu-
stále naši lidé musejí pitvat!“

„Prosím?“ naklonila hlavu na stranu Sára, aby lépe slyšela. „Víte, 
na jakém jste území? Mám několik stovek klientů, kteří přežili týrání 
ve vyhlazovacích táborech. Co by asi cítili, kdyby vás slyšeli?“

Pan atašé postrčil svou ženu směrem k jídelně a rychle se 
rozloučil.

Sára stála a nemohla se vzpamatovat. To je prolhaná blbost, 
pomyslela si. Věděla o popíračích holocaustu, ale s odmítači z vlast-
ních řad se ještě nesetkala. Strašně jí to tady a právě při vzpomínkách 
na hrdinství Makabejských zaskočilo. Zřejmě to vraždění ve čtyřicá-
tých letech chápou někteří v Izraeli jako oslabování bojovného ducha 
dnešní doby, nebo co. Prostě je to tak jako tak blbost, vyhýbat se 
minulosti. Měla po náladě. Rozhlédla se a zamávala na manžela. Za 
chvíli už nasedali do auta a jeli domů.

,Má to pán B -h ale čeládku,“ povzdechla si smutně Sára a roz-
hodla se na vše zapomenout.

* * *

První návštěvník
V pokladně opravené a slavnostně zpřístupněné synagogy v Bran-

dýse nad Labem sedí muž a hned jak vejdu, se zatváří zoufale. Raději 
pozdravím první a usměju se na něj. Přejedu pohledem futra dveří 
a zeptám se: „Vy ještě nemáte mezuzy, že?“

„Ježišmarjá, co to je?“ zoufá si muž.
Mávnu rukou, znovu se usměji a ptám se: „Můžu, prosím vás, 

dovnitř?“
„Dneska začínáme a mně ještě nefunguje kasa,“ stěžuje si, 

„a nenahodil jsem támhle ten krám,“ ukazuje na digitální tabuli 
s výběrem informací pro turisty. 

červenec – srpen 2017

➤

18

Rút Sidonová

Povídky



Upozorňuji ho, že za pár minut přijde skupina dětí příměstského 
tábora Židovské obce v Praze s vedoucími.

„Musejí mít vstupné přesně na korunu připravené, protože já 
nemám drobné a pan Kindermann odešel na hřbitov a vrátí se až 
odpoledne.“

„Tady máte 30 korun a za další neručím,“ ukončuji to.
Znovu volá ježišmarjá, a už mě s tím štve, upozorním ho, tedy 

rádoby žertem, že ti, které pořád vyvolává, byli taky Židé.
Vypadá to, že se trochu vzpamatoval: „To přece vím.“
Na pultě leží otevřená návštěvní kniha. Je nová. Zapisuji se do ní 

jako první návštěvník. To se mi ještě nikdy nestalo.
Muž se podívá na moje příjmení, povytáhne obočí a řekne:,Á 

Sidonová, váš muž tady byl minulý týden s oficiální delegací na tom 
slavnostním otevření, že jo? A teď odstoupil z funkce, ne?“ prohlíží 
si mě.

Tvářím se, že jako nic, a chce se mi řvát: „Ježišmarjá, už to ví 
i tenhle!“

* * *

Nepraktický průvodce privátními 
průšvihy

Chachamim, neboli židovští mudrcové, se radili, co by měl člověk 
udělat, aby se v životě vyhnul strastem, které každému přináší. Po 
dlouhých disputacích dospěli k názoru, že jediné, co opravdu ochrání 
každého člověka před průšvihy je – vůbec se nenarodit.

Pokud jsme se ovšem již narodili, je naprosto zásadní, KOMU, 
KDE a KDY se tak stalo. Všimněte si, že mezi tyto otázky nezahrnuji 
PROČ. Na to si opravdu netroufám.

Představili jste si někdy, že dostanete volbu právě v těch základ-
ních možnostech? Někdo by vám řekl, vyber si rodinku. V jaké době 
má žít tvoje matka a papínek? Kdepak chceš poprvé spatřit světlo 
světa. Umíte si představit, co by se vám roztočilo v hlavě? Jsem 
přesvědčena, že by většina z vás tento kolotoč nezvládla. Ať to raději 
rozhodne někdo jiný, ne? Potom budeme moci za své průšvihy obvi-
ňovat toho, kdo to rozhodl. Jakmile bychom vybrali sami, bude 
hlavní zodpovědnost na nás. A to je docela nepříjemné, co myslíte.

Lidská duše v probíhajícím životě člověka má možnost a povin-
nost volit cestu, kterou se ubírá. Což sleduje záměr stvořitele na 
smysl odměny a trestu. A už tu máme další privátní průšvih, jakým je 
ta zmiňovaná zodpovědnost za to, co uděláme i neuděláme. Tudíž 
můžeme očekávat trest nebo odměnu. Hned za tím může následovat 
průšvih z toho, že nechápeme, komu se to vlastně zodpovídáme. 
Sobě? Těm druhým? Pánu B -hu?

Další zásadní průšvih v životě je – nemít štěstí. Můj táta, který ho 
asi měl, říkal, že na Titaniku byli lidé zdrávi, ale neměli štěstí. Pro-
blémy se zdravím on vždy bagatelizoval, ale zdůrazňoval význam 
schopnosti vyhnout se všemu, co nám neprospívá. Jakýsi instinkt.

 Odmalička slyšíme – nedělej to a ono, máš snad rozum! Ale 
neslyšíme – poslechni svůj instinkt, napoví ti, co máš dělat a nakonec 
to porovnej s rozumem. Můj muž mi vysvětloval, že jsme dostali 
zvířecí duši a k ní nám navrch dal Hospodin tu lidskou. Našim život-
ním úkolem je upozadit tu prastarou zvířecí a nadřadit tu lidskou. 
Jemu se to nakonec zřejmě nepovedlo. Z toho můžeme vyvodit, že 
v tomto snažení se skrývá celá řada průšvihů velmi privátních 
a nejen to.

Už jste pochopili, že dávám otázky. Kdo přemýšlí a hledá odpo-
vědi, ten dojde dál než konzument naservírovaných řešení.

Teď jsem si zašla až na hranici dalšího hnusného průšvihu, jakým 
je pýcha. Ten, kdo ji má, nemůže pochopit, že ji má, protože ona má 
jeho. Jedinec je tedy bezmocný chudák, který šlape po ostatních, 
protože je nevidí. Upadá tedy do dalšího navazujícího průšvihu, a to 

je bezcitnost, která může vést k takzvaným „úspěchům“ ve společ-
nosti a naprosté izolaci člověka. K nespokojenosti.

Opět se dá lehce přejít k dalšímu privátnímu průšvihu, jakým je 
závislost. Nemyslím tím nezbytnosti k životu, jako je voda, vzduch 
a potrava, i když ta v bohatém světě představuje velké riziko. Závis-
lostmi jsme si chtěli původně zjednodušit náš program, vedou nás 
a nemusíme přemýšlet. Nějak nás ochrání. Ale nakonec jim můžeme 
zcela podlehnout. Můžou zničit to, co je v nás dobré.

Měla bych už ten výčet uzavřít, stejně je nekonečný. Na závěr 
musím zmínit průšvih neumět toužit, nepustit do žil tu zázračnou 
hybnou sílu života. Touha je hozené lano, které nás táhne ve dne 
v noci. Dává nám sílu. Pokud si ponecháme rozum a díváme se, kam 
jsme taženi, tudíž se můžeme i pustit, je to dobré. Čekáte teď něco 
o citech, že. Ano, našemu stvořiteli nějak ujela ruka, když nám je 
dával. City jsou často našimi největšími privátními průšvihy. Vlád-
nou nám rozum nerozum. Dokonce máme city k citům. Máme oblí-
bené i ty, kterých se bojíme.

Bez privátních průšvihů nejsme lidmi, nebo jsme se nenarodili.

* * *

Bílé město
Mezi starověkým přístavem Jaffa a čtvrtí prvních sionistů Neve 

Cedek ležící 10 m nad mořem, jsou divoké pláže, zdi z obrovských 
kamenných bloků, betonové parkoviště a zelená socha anděla se 
zakrytou hlavou. Anděl stojí uprostřed trávníků nad promenádou.

Procházím kolem.
Z mešity huláká muezzin.
Duše dávných osídlenců se červenají jako střechy jejich nízkých 

domků, kde zvažovali, jakou řeč pro nový domov vyberou.
Opájeli se budoucností, vidinou Bauhausu a obřích hotelů.
Nevyrušil je ani závan minulosti sultána Saladina, Richarda Lví 

srdce či otomanských Turků.
Vidím, že se blíží západ slunce.
Helikoptéra hlídkuje podél zálivu tam a zpět. Třesu se 

z představ.
Lidé zasněně usedají na betonové hlediště před hotely, aby 

viděli…
Vítr ždímá vlhký písek pod posledními vzkazy paprsků.
Běžci pro zdraví se zastavují a nevěří svým uším. 
Je vteřina ticha za ztracený oblázek, co vypadl z kapsy, protože 

nechtěl do vyhnanství. 
Tel Aviv, květen 2016

* * *

Večerní blues 
 

Jak se máš duše má, když světla ubývá?
 
Jsem zbitá a spráskaná, těším se na rána.

Kde sis tak natloukla, duše má bolavá?

Na měkkých poduškách, přísliby hýčkaná.
Slova mě mučila, pohledy bodaly,
ze sladkých úst na mě kameny padaly.
 
Přestaň už duše má, rány se zahojí.
 
Snad až mi nebeské trumpety zadují.

◗
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Odpočet začíná

Regeneration 2017, 
Budování 
budoucnosti
Bienální konference EUPJ v Praze

Teď se budu trochu opičit po konferenci 
Connection 2017, ale schází ještě 310 dní, 
než se nám 26. dubna otevřou brány úžasné 
Prahy. V minulém příspěvku jsem prozradil, 
že název konference bude Regeneration 
(obnova, pozn. red.). Mezitím jsme se 
dohodli na rozšíření názvu o podtitul Buil-
ding the Future (Budování budoucnosti, 
pozn. red.). Zdá se, že je to naprosto vhodný 
titul, který reflektuje filozofii progresivního 
judaismu v Evropě i mimo ni a také hybnou 
sílu, která inspiruje a motivuje představitele 
našich komunit a především naše mladé 
představitele. Pokročili jsme v přípravách 
a máme již téměř hotový základní seznam 
hlavních mluvčích a dalších významných 
hostů, kteří by měli promluvit během zaha-
jovací ceremonie.

Největší novinkou zatím je, že jsme pro 
zahajovací ceremonii, která se uskuteční 
26. dubna, zajistili nádhernou Smetanovu 
síň v Obecním domě v Praze. Po Kurländer 
Palais v Drážďanech a Guildhall v Londýně 
bylo vždy velmi těžké, ba přímo nemožné 
najít místo srovnatelné s těmito úžasnými 
místy. Pro ty z vás, kteří už měli to štěstí, že 
vyslechli některý ze světově proslulých 
orchestrů, které hrály ve Smetanově síni, 
i pro ty, kteří to štěstí zatím neměli, platí 
jedno: máte se na co těšit.

Oči vám budou přecházet z bohatých 
skulptur a dekorací, které se nacházejí jak 
vně tak vevnitř síně, z mozaik a maleb vzdá-
vajících hold výtečným českým umělcům, 
sochařům a především hudebním skladate-
lům, jako Dvořák nebo Smetana, po kterém 
je síň pojmenována. Co víc si přát než jen to, 
že Smetanova síň je od našeho konferenč-
ního hotelu vzdálena pouhé tři minuty chůze.

Jako přídavek ke konferenčnímu pro-
gramu, o kterém se víc dozvíte v dalších 
číslech, jsme objevili velký počet fascinují-
cích a zajímavých míst, která budete moci 
navštívit před nebo po konferenci. Tyto 
výlety budeme nabízet jako něco navíc k těm 
výletům, které budou součástí konference. 
Každý výlet účastníkům nabídne cestu 
a zážitek, na který se nezapomíná.

V příštím čísle opět přinesu aktuality 
o našem postupu v plánování a o možnos-
tech registrace, tentokrát snad pomocí nové 
aplikace na našem webu. Pokud vše půjde, 
jak má, registrace bude pro nedočkavce ote-
vřena už v září. V lednu a únoru potom ote-
vřeme druhé kolo včasné registrace a za 
předpokladu, že kapacita ještě nebude plná, 
bude možno se doregistrovat i v březnu.

L‘Šana Haba‘a v Praze! 
◗ David Pollak, přeložila Kamila Špinarová

červenec – srpen 201720

Čtyřicet pět členů Northwood & Pinner 
Liberal Synagogue a několik dalších 

jednotlivců z Ameriky a Izraele spojuje 
jedna věc – jejich komunity vlastní svitek 
Tóry, který pochází z Kolína. Všichni tito 
lidé se v letošním roce sešli proto, aby právě 
v Kolíně oslavili svátek Šavu‘ot. Tradiční 
studium připadající na Tikun lejl Šavu‘ot se 
uskutečnilo v kolínské synagoze, která byla 

zbudována roku 1696. Studovány byly texty 
jejího posledního rabína dr. Richarda Federa. 
Ranní bohoslužbu navštívil také starosta 
města Vít Rakušan spolu s přibližně třiceti 
žáky kolínské základní školy, kteří připravili 
velmi působivou výstavu o dětech, které 
kdysi chodily na jejich základní školu a které 
byly zavražděny během šoa.

Po výtečném kidušovém obědě, na který 
nás pozval starosta, se skupina vypravila do 
Brandýsa nad Labem, abychom navštívili 
zrekonstruovanou brandýskou synagogu. 
Synagoga z let 1829 je unikátní svými dvěma 
ženskými galeriemi. V Brandýse nás uvítal 
starosta Vlastimil Picek, exministr obrany.

Nazítří bylo v centru Kolína odhaleno na 
padesát stolpersteine, jejichž vznik podpořili 

členové naší skupiny. Během večerního kon-
certu se k našemu synagogálnímu chóru 
připojil sbor žáků základní školy. Po kon-
certě předseda Westminster Memorial 
Scrolls Trust, Jeffery Ohrenstein, spolu se 
zástupcem pražského Židovského muzea, 
předal starostovi Kolína listinu, vyjadřující 
díky celému představenstvu města za pod-
poru obnovy židovských památek a za udr-
žování vzpomínky na dřívější kolínskou 
židovskou komunitu. Poté se skupina přesu-
nula do Brna, aby společně s tamní prospe-
rující komunitou oslavila šabat. Jeho 
moderní ortodoxní rabín k nám byl velmi 
přívětivý, Kabalat šabat sestával ze tří písní, 
kiduše a košer jídla.

Dalšího rána jsme jeli do Boskovic, aby-
chom se účastnili progresivní ranní boho-
služby v synagoze, která se datuje do roku 
1636. Bohoslužbu jsem uvedl glosou, že ani 
tak moc nepotřebujeme sidury, protože vět-
šina modliteb je namalovaná na zdech 
a stropě modlitebny. Modlit se, zpívat a číst 
z Tóry v tomto nádherném prostoru, bylo 
opravdovým privilegiem. Jedná se o jednu 
z deseti synagog, které byly zrekonstruo-
vány Federací židovských obcí v ČR. Bran-
dýs je další z nich, přičemž dublinská pro-
gresivní a amsterodamská liberální komunita 
mají své svitky právě odsud.

Přijeďte příští duben do Prahy na konfe-
renci European Union for Progressive Juda-
ism. Sám se na jejím organizování budu 
podílet, především pak na organizaci výletů 
do nádherné české krajiny!

◗ rabi dr. Andrew Goldstein, 

přeložila Kamila Špinarová

K oslavě výročí deseti let 
působení rabína Tomáše 

Kučery získala liberální židov-
ská komunita Beth Shalom 
v Mnichově s po mocí několi-
ka sponzorů nový Svitek Tóry. 
Ten byl obci slavnostně před-
staven 28. května. Lon dýn-
skému soferovi Ber nar  du Be r-
ranochovi za  bralo sepsání 
304 805 písmen, 79 976 slov 
a 5 844 veršů Tóry celých osm 
měsíců. Posledních 12 písmen 
bylo dle tradice dopsáno za pomocí ctěných hostů přímo v synagoze Beth Shalom. Snem této 
malé, avšak prosperující komunity je vlastní synagoga a kulturní centrum, které by v budouc-
nu měly vzniknout podle plánu uznávaného architekta Daniela Liebeskinda.

◗ přeložila Kamila Špinarová

Český Šavu‘ot

Mnichovští Židé
mají nový svitek Tóry

Interiér zrekonstruované boskovické synagogy.

Rabi Tomáš Kučera a nový svitek Tóry.
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Jistý člověk se zeptal rabína Menachema Mendela z Kotska, jak 
zařídit, aby jeho synové studovali Tóru: „Každý den jim nařizuji, 

aby to dělali, ale nejsou vidět žádné výsledky.“ „Jestli chceš, aby 
tvoje děti studovaly Tóru, studuj sám v jejich přítomnosti a vezmou 
si z tebe příklad. Jinak Tóru studovat nebudou, pouze v budoucnosti 
budou každý den přikazovat to samé svým dětem. A stejně bezvý-
sledně,“ odpověděl rabín.

Je vždycky skvělé a potěšitelné, když k něčemu člověk přiloží své 
srdce a není mu líto námahy, a pak to přinese své ovoce. Toho jsme 
mohli být svědky v sobotu 1. července v naší liberecké synagoze. 
I maminka Aničky, Kateřina Weberová, ve své řeči připomněla ty 
věčné polemiky o tom, kdo že je ten správný žid. A uvedla citát, který 
říká, že je to ten, kdo má židovské děti. A je to tak. Její děti na ní 
mohou opravdu nejlépe vidět, co je pro ni skutečně podstatné a kolik 
je ona ochotná do toho vložit vlastní životní energie. A může proto 
tak být pro své děti inspirací. I proto mohla Anička zase říci, že bat 
micva je pro ni něčím naprosto přirozeným, nenuceným. Z toho jsme 
měli pochopitelně všichni radost.

Samotný šachrit, který předcházel bat micva, byl také zvláštní 
a slavnostnější než jindy. Vedl jej David Maxa a přijel i jeho profesor 
z Abraham Geiger College Ralph Selig. Ten o svém studentovi mlu-
vil jen v superlativech. Pan profesor hrál na varhany během celé 
bohoslužby a vytvářel tak pro nás opravdu neobyčejný zážitek. Sešlo 
se tu i mnoho milých hostů a synagoga po 
delší době praskala ve švech. Dozvěděli jsme 
se také, že to byla právě Kateřina Weberová, 
která kdysi oslovila Davida Maxu, jestli by 
nechtěl studovat a stát se rabínem. A teď tu 
stála její dcera Anička a David vůbec poprvé 
vedl obřad bat micva. Vše jakoby se spojo-

valo v jeden řetězec dobrých, požehnaných věcí. Samotná Anička má 
můj obdiv a jistě nejen můj. Poprvé četla ze svitku Tóry. A nejenže 
četla, i pozpěvovala tak, jak se to patří. Asi na každého dolehlo dojetí, 
když poslouchal její křehký, dětský hlásek, který ale soustředěně 
a bezchybně zvládal tuhle neobyčejnou disciplínu. A kdyby jen to. 
Četla se parašat Chukat a Anička k ní měla vlastní zamyšlení, drašu. 
A tématem byla červená kráva, jejíž popel sloužil k rituálnímu očiš-
ťování. Je to ten příkaz, který spadá do kategorie chukim. Těch pří-
kazů, které se nedají racionálně vysvětlit, podobně jako například 
košer strava. Pro Aničku není ani bat micva úplně dokonale srozumi-
telná, ale přistupuje k ní s respektem. Ostatně kdo z nás, dospělých, 
si plně uvědomuje „jho Tóry“. Když Anička slyšela poprvé „červená 
kráva“, okamžitě jí naskočila asociace – sýr, červená kráva. O to líp 
si bude pamatovat svůj velký den, bat micva i parašu, která se ten den 
četla. A abychom si ji pamatovali taky, vyrobila pro všechny hosty 
jako dárek náramek z červené bavlnky s obrázkem červené krávy. 
Mám ho schovaný, stejně jako milou vzpomínku na tento den.

Po skončení oficiálního programu jsme sešli dolů do společenské 
místnosti, abychom si užili všech vzácných hostů a bohatého pohoš-
tění. Všem, kteří se na hudebním šachritu a bat micva podíleli, patří 
naše srdečné díky. Mazal tov, Aničko!

◗ Pavel Avraham Vrátný

Sobota 24. června byla významným dnem 
nejen pro děčínskou židovskou komuni-

tu, ale také pro tři členy Bejt Simcha, kteří ve 
zdejší synagoze měli svojí bat a bar micva. 
Byli poprvé, před svojí komunitou, volání ke 
čtení z Tóry a přednesli svoji drašu (úvahu 
na aktuální téma). Přijali tedy svobodně 
a s radostí na sebe povinnosti příkazů učení 

Tóry. Stali se, dle tradice, dcerou a syny 
povinností (micvot).

Kamila Šira Špinarová, Jiří Šmuel Sou-
kup a Josef Noach Kunc tak posílili naše 
komunity a budeme doufat v jejich trvalý 
zájem o další studium a podporu našich akti-
vit. Mazal tov!

Je dobré v tuto chvíli poděkovat i našemu 
chazanovi, panu Ivanu Kohoutovi, který 

adepty na tento slavnostní akt připravil 
a také celou slavnostní ranní bohoslužbu 
vedl. V neposlední řadě také předsedovi 
děčínské obce panu Robertu Poskočilovi 
i všem zúčastněným za skvělou atmosféru 
i hojnost všelikých sladkých pokrmů. Byla 
to krásná a důsledně přesladká akce.

◗ Michal Spevák

Trojí pohlazení Tóry
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Bat micva
Aničky Weberové 
v liberecké synagoze



Myslíte, že v těch měsících nebo 
rocích před válkou si lidé uvědomo-
vali, jaký to bude mít rozsah 
a dopad?

Já myslím, že očekávali hodně špatných 
věcí, protože věděli, co se děje v Německu 
už od roku 1933. Zavírali komunisty, zaví-
rali Židy… Asi neočekávali, že celé Česko-
slovensko bude okupované, ale viděli, že 
lidé už posílají děti do Anglie (Kindertrans-
porty okolo 10 000 německých židovských 
dětí před válkou, pozn. red.). Ale já mám 
dojem, že nikdo netušil, nemohl tušit, co se 
tady stane.

Je podle vás dnes dostatečné pově-
domí o tom, co byl holocaust?

Já mám dojem, že posledních deset let – 
samozřejmě já nežiju tady, ale v Anglii – se 
o tom dneska hodně mluví, každá škola má 
tzv. holocaust studies. Já dělám hodně před-
nášek v anglických školách a přišla jsem na 
to, že u většiny studentů, když jsou v oktávě, 
tak jejich škola obvykle pořádá exkurze do 
Osvětimi.

Jaký je váš vztah k židovství?
Já jsem nikdy nebyla vychovaná jako 

Židovka, samozřejmě původem Židovka 
jsem. Můj otec byl bez vyznání a matka byla 
Židovka, takže všechno o tom vím, proto 
vlastně o tom mluvím na přednáškách a jela 
jsem tím Wintonovým vlakem, ale zkrátka 
jsem nebyla jako Židovka vychovávaná.

Uvažovala jste 
někdy, že byste na svoje židovské 
kořeny navázala?

Já ne, moje sestra ano. Což mě úplně 
překvapilo po šedesáti letech. Protože ten-
krát v Anglii si to vůbec nechtěla připustit. 
Ona říkala, že měla dlouhá léta problémy se 
s tím odjezdem vyrovnat, prostě to nevěděla, 
proč jsme odjely. Myslela si, že se na ni 
maminka snad nějak zlobila, když ji ve třech 
a půl letech posadila na ten vlak. Dokonce 
chodila na, jak se říká, counseling (sezení 

s psychologem, 
pozn. red.).

Jak jste snášela 
to odloučení od 
rodičů? Na co si 
ještě dneska 
vzpomínáte?

Mně bylo devět 
let, když jsme se 
sestrou odjely. Já 

vím, že celou cestu, 
jak jsme jely, vůbec 

nemluvila. Sestra 
potom úplně milo-

vala tu svou anglickou 
maminku. Pro ni to bylo asi větší trauma než 
pro mě. Samozřejmě se to potom dalo zase 
do pořádku (rodina Fleischmannových se na 
rozdíl od většiny ostatních rodin v Británii 
znovu shledala, pozn. red.). Když mluvím se 
svými dětmi, tak mi říkají: „Já bych nikoho 
na vlak takhle neposadila.“ Člověk si dneska 
nemůže představit, jaké to bylo a zvlášť jaké 
to bylo pro ty rodiče.

Pan Winton napsal takové poslání: 
„Don’t be content in your life just 
to do no wrong“ (Nestačí jenom žít 
a nedělat nic špatného). Jak tohle 
platí pro vás?

To právě Nicky říkával, že to nestačí být 
hodný a nezlobit, že každý den se má člověk 
pokusit udělat něco dobrého. Proto my jako 
„Wintonovy děti“ se tím pokoušíme řídit.

J ak ovlivnilo váš život, když jste si 
začala uvědomovat nebo nějak zjiš-
ťovat, jaké jste měla štěstí a kdo 
vám pomohl?

Bylo zajímavé, že rodiče nám po tom, co 
jsme se usadili a žili v Anglii, o tom nic 
nikdy neříkali. Takže my jsme ten anglický 
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Milena Grenfell -Baines: 
Nestačí jen žít svůj život a nezlobit
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Devítiletá Milena se svou mladší sestrou odjela 2. srpna 1939 z hlavního nádraží v Praze posledním 
úspěšně vypraveným vlakem, který organizoval Nicholas Winton. Během svého života v Británii se 
podílela na spojování svých dvou vlastí a za tyto zásluhy jí byla udělena cena Gratias agit. Dnes je 
patronkou Nadace Emy Destinové a předsedkyní British Czech and Slovak Association.
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život brali jako úplně normální. Až potom, 
když se začalo mluvit o holocaustu a když 
jsme se to vážně dozvěděli, tak jsme na to 
všichni samozřejmě začali myslet i na to, že 
nám tam zemřeli sestřenice, dědeček, 
babička… Tak to bylo pro nás úplně – to se 
nedá vysvětlit.

Dědeček vám dal před odjezdem 
památník, kam vám napsal, abyste 
nezapomněla na svoji vlast, kterou 
opouštíte, a na svoji rodinu. Jak 
a v jakém směru je podle vás důle-
žité národní vědomí?

To je zajímavá otázka zde, v této zemi. Já 
sice vím, co se tady děje, ale já jsem si to 
takhle nikdy nepředstavovala. Já jsem si 
vždycky myslela, že jakmile odejdou komu-
nisti, tak tady bude ráj, což je hloupá před-
stava. My máme v Anglii taky naše pro-
blémy s vládou, ale já jsem dneska už tak 
zvyklá žít v Anglii, takže bych si zde už 
těžko zvykla a nemůžu to z tohohle pohledu 
posoudit. Ale všimla jsem si, že běžní lidé 

zde vědí o evropské historii mnohem víc 
než v Anglii. To, čeho si zde opravdu cením, 
je úroveň české hudby a kultury, ale vyne-
chala bych politiku.

Jak by si lidé měli čin pana Win-
tona zapamatovat?

V Čechách ho dnes už všichni znají. Je 
po něm pojmenovaná škola, nějaká hvězda… 
A on vždycky tvrdil, že nebyl sám, kdo to 
udělal, že v Praze byl celý tým lidí, že on se 
zkrátka vrátil, že nikdy nebyl v žádném 
nebezpečí. A to tvrdí on sám. Ale nakonec on 
byl jediný, který byl naživu, o kterém jsme 
se to potom dozvěděli, takže lidé by ho měli 
vnímat jako příklad. Je to někdo, na koho se 
nemá zapomenout.

◗ Amálie Vystavělová

Přečtěte si článek na svém 
mobilním zařízení, stačí 
jen nahrát tento QR kód

Světské věci

Do kýble s barvou natěračů stěn
domů opřených jen o zlatý řez

šlápl a zdrhl rozechvěn
zmáčený v barvě, kdysi černý, pes.

Opilý tulák ku radosti
toulavé věci strkal do tašek.

Noviny nové, bez bělosti.
Titulní strana. Bomby. Damašek.

V kavárně přes ulici žena
stříbrnou lžičkou cukr ronila.

Ronila vlasy na ramena
a přísně třes svůj soudila.

Důstojník městské policie
na místě stojí a má bolehlav.

Modlí se. Zvony. Liturgie.
Za světských věcí ranní stav.

 

Květen

květen byl v půlce
okna – dokořán

noc začínala
světla v pokoji – 

už od devíti
na slunce si hrála

 
a do těch oken
oken dokořán
a na ta světla

na ta malá slunce
 

motýli nelétali
ne
 

květen byl totiž
neobvykle chladný

 
a nestál ani za 
spálená křídla

◗ Tim Postovit

➤
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JERUZALÉMSKÁ 
SYNAGOGA

večerní komentovaná
prohlídka 

čtvrtek 27. července
od 19.00 h

Na úvod prohlídky 
se rozezní unikátní 

varhany pod rukama 
varhaníka Václava Petera. 

Vstupné: dospělí 80 Kč, 
děti do 6 let zdarma, děti 
6–15 let a studenti 50 Kč

Jeruzalémská 7,
Praha 1 – Nové Město

NÁŠ TIP:

Moderní judaika 
české výroby

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

podnosů na Purim a Chanuku 
v bohatých motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

NÁŠ TIP:

Kurzy izraelské malířky Hany Alisy Omer

Geometrie a symbolika 
Kabalistického Stromu Života

ve středu 26. července od 18.00 h 
v prostorách Bejt Simcha 

Maiselova 4, Praha 1

Doporučujeme účastníkům vzít si papíry 
A4, kružítko, pravítko a trojúhelník. 
Všichni jsou vítáni. Vstupné 50 Kč.

www.hanalisart.com

Den připomínky vyhlazení Romů a Sintů 
proběhne také na ŽOP
 Datum 2. srpna bylo prohlášeno Radou Evropy mezinárodním

 Dnem připomínky vyhlazení Romů a Sintů.

V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali tzv. cikánský rodinný tábor, který byl součástí 
vyhlazovacího tábora s názvem Auschwitz -Birkenau.
V tzv. cikánském táboře v sektoru BIIe v Auschwitz -Birkenau bylo vězněno celkem přes 4500 
Romů a Sintů deportovaných z území Protektorátu Čechy a Morava.

 Významná výročí spojená se dnem 2. srpna jsou příležitostí k:

• vyjádření úcty k nevinným obětem rasového pronásledování během druhé světové války,
• vyjádření soucitu s nelidským a krutým zacházením, kterému byli lidé vystaveni,
• vyjádření uvědomění si zodpovědnosti za zločiny našich předků,
•  vyjádření požadavku na zodpovědné a relevantní řešení situace na místě protektorátního kon-

centračního tábora v Letech u Písku, tj. odstranění provozovny výkrmu prasat Lety, zahájení 
odborného terénního výzkumu celého areálu bývalého tábora a systematická podpora 
výzkumu tématu holocaustu Romů a Sintů v českých zemích.

 V souvislosti s tímto výročím Židovská obec v Praze zajistí:

• vyvěšení romské vlajky dne 2. srpna ve 13 hodin na budově radnice,
• informování o této situaci své členy,
• svoji účast na připomínkové akci v Praze dne 2. srpna 2017.

Program zájezdu:
S certifikovaným českým průvodcem, nadšeným do vojenské historie, navštívíme místa válečných kon-

fliktů a bojů od okamžiku vzniku Státu Izrael v roce 1948. V pohodlném klimatizovaném autobuse se 
dostaneme od pouštní pevnosti Masada u Mrtvého moře, přes Berševu, Jeruzalém, Tel -Aviv až po nádherné, 
dodnes boji poznamenané Golanské výšiny. Po náročném dni si odpočineme v příjemném prostředí pečlivě 
vybraných hotelů, kde nás bude čekat vždy skvělá snídaně i večeře.

Těšit se můžete na návštěvu významných lokalit, památníků a muzeí: místo vyhlášení Státu Izrael, Údolí 
slz na Golanských výšinách, tajnou muniční továrnu Rehovot, největší tankové muzeum v Latrunu, kde si 
můžeme prohlédnout i legendární Merkavy a letadlové muzeum Hacerim u Berševy. Uskuteční se beseda 
s válečnými veterány, kteří prodělali výcvik v Československu. Nevynecháme ani návštěvu historického 
Jeruzaléma a jeho úchvatných zákoutí, kde i dnes, kromě nábožensky významných míst, nalezneme známky 
novodobých bojů o toto město. Zdoláme legendární pevnost Masadu a bude čas i na odpočinek, při kterém 
se vykoupeme v Mertvém moři.

Naše hlavní vize je ukázat lidem pravou tvář Izraele
Avitour, s. r. o., se specializuje na organizování zájezdů výhradně do Izraele. Jsme členy Česko -izraelské 

smíšené obchodní komory, podporujeme činnost KKL – Keren Kayemeth LeIsrael a spolupracujeme s Vojen-
ským historickým ústavem AČR. Hlavní doménou je moderní vojenská historie. Snahou je ukázat touto for-
mou veřejnosti pravou tvář Izraele. Izraele takového, jaký ve skutečnosti je, a že i v tak vzdálené a zdánlivě 
rozdílné zemi najdeme významný kus společné historie. Naší činností chceme přispívat k posilování česko-
-izraelských vztahů a zvyšovat povědomí v České republice o této nádherné zemi a o životě v ní. Během 
zájezdu chceme ukázat, jak těžké je pro Izrael udržet si svobodu a vůbec zajistit svoji existenci. Že to není 
zadarmo. Že to není bez obětí. Že to není a nikdy nebylo bez maximálního úsilí. Chceme ukázat, že Izrael 
není jenom Zeď nářků a konflikty v Gaze nebo na Západním břehu.

Kontaktní osoba: Lukáš Konečný, tel.: +420 702 006 059, e -mail: lukas.konecny@avitour.cz

Více informací na www.avitour.cz

22. až 29. 10. 2017

Poznávací zájezd
za moderní vojenskou historií Izraele
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Trest smrti? Nekompromisně ano! 
Samozřejmě nesoudím ty, kdo se trestu 

smrti nezastanou. Dokonce ani na fejsbůku 
ne. Vždyť jejich argumenty jsou v podstatě 
logické a u některých navíc i historické. Je 
totiž skutečně potřeba vyloučit justiční omyl. 
Rudolf Slánský i paní dr. Horáková (a další 
spousty komunistou popravených obětí) 
hovoří za vše. A odmítnutím trestu smrti se 
tomu dá zamezit. Ovšem dost ovčáčkov-
ským způsobem. Je to jen pragmatické. Ne 
biblické a ne spravedlivé. Ostatně dobře to 
dokazuje právě echt pragmatický až nestyda-
tý mediální pokus tvrdit, že si Severokorejec 
ani Číňan na trest smrti a jeho aplikování 
u nich doma nestěžují. Že už si zvykli a že 
jim to vyhovuje. Odmítače trestu smrti 
nesoudím, ani pokud se hlásí ke křesťanství, 
islámu anebo jidiškajt. Je to jejich volba – 
ten jejich postoj k hrdelnímu trestu, navíc 
s víceméně dobrou pohnutkou. Je to ale 
požadavek nebiblický. A tedy nezdravý. 
Nicméně by se rozhodně měli zamyslet, 
k čemu se to „hlásí“. Anebo jen deklarují, že 
se k něčemu hlásí? Ale to už je jiný příběh.

Trest smrti nekompromisně ano. Tak učí 
bible! A všechny řeči o krutém Bohu starého 
zákona a milosrdném Otci zákona nového 
jsou jen rouhání. Nejsou a nemohou být dva 
bohové, jeden krutější a druhý milosrdný, 
protože jakmile by jich bylo víc než jeden, 
není Boha. A ačkoli je novela k tzv. starému 
zákonu koncipována jako cesta pro nežidov-
ské uživatele vesmíru, sama tato novela se na 
starou odvolává a podtrhuje, že se vydáním 
novely nezměnila na té staré ani čárka ani jota.

Skutečnost, že cesta Domů podle novely 
zvané „nová“, je nabídkou cesty k Bohu 
výhradně pro nežidovské uživatele vesmíru, 
zhola nic nemění na jejich případném 
pohledu a vztahu k trestu smrti a neoprav-
ňuje ani je (jakoby nežidy) k volání po jeho 
odstranění. Spravedlivý soud vyžaduje totiž 
„krutý“ Bůh starého zákona dokonce i po 
nežidech. Takže trest smrti nekompromisně 
ano! A bránit se mu je volání nebiblické 
a tedy a marné. Po židovsky *bal tašchit.

Mnohem zajímavější je ovšem právě 
onen aspekt, jímž se zrušení trestu v soud-
ních systémech zdůvodňuje. Jak zamezit 
justičnímu omylu. (Protože vše ostatní – 
inscenované procesy, popravy během Stan-
ného práva anebo selhání brzd v Palermu či 
v sovětském Rusku – jsou jen a jen vraždy, 
nikoli výkon nejvyššího trestu.)

Odpověď známe. A poměrně dlouho. Je 
tu už přinejmenším od chvíle, kdy na Velké 
Moravě oslepili knížete Rastislava. Pravdě-
podobně však již daleko dříve, protože trak-
tát Sanhedrin byl zcela určitě naskicován 

ještě v dobách jeho existence. Tedy nejpoz-
ději někdy ve století prvním. (Počítám 
helénisticko -křesťansky.) Četba tohoto tal-
mudického traktátu – zejména v pasážích 
ohledně kapitálního trestu – je velice inspira-
tivní. Asi nemá cenu uvádět všem notoric-
kou známou kauzu *ben sorer – tedy případ 
syna žrouta a pijana, který se chová vzpurně 
vůči rodičům. Důkladným studiem talmudu 
a halachy se zjistí, že ačkoli je takový týpek 
bibicky vystaven trestu smrti, je prakticky 
nemožné takovýto výrok finálně vynést. A to 
pro tisíce podmínek, které musí být splněny. 
Stejně tak asi není tajemstvím, že pro vyne-
sení hrdelního trestu je bezpodmínečně 
nutná většina z 32 soudících, dále svědectví 
nejméně dvou hodnověrných svědků, kteří 
mimo pouhé deklarace (že k činu došlo, 
odkud ho viděli, zda o sobě věděli a „k čemu 
se hlásí“) musí dokázat, že obžalovaného 
varovali, a potom, dojde -li k exekuci, ji sami 
zahájit nebo vykonat. Kdyby se tohle nepře-
stalo praktikovat, nemuselo docházet k oněm 
zvěrstvům při odsunu Němců z pohraničí, 
kdy jako první zvedl lopatu anebo vidle 
kolaborant, potřebující umlčet nepohodlné 
svědky. Samozřejmě s hrdelním řevem: „To 
máte za Hitlera, vy svině!“

Bez inspirace není ani další talmudický 
soudní detail – nenajde -li se mezi oněmi 
dvaatřiceti ani jediný, kdo by se nevyslovil 
proti trestu smrti, musí být obžalovaný oka-
mžitě propuštěn. (Protože tady něco nehraje.) 
A vyslovit se proti nelze pouze formálně, ale 
je to potřeba opět vyfutrovat argumenty.

Sanhedrin okolo folia 70 a dolů i výše je 
skutečně hodně zajímavé čtení. Vysvítá z něj 
fascinující poučení – onen prapůvodní bib-
lický požadavek ustanovit spravedlivý soud 
znamená vlastně jediné. Naprosto stejnou 
měrou chránit nejen společnost, ale i obžalo-
vaného. V hrdelních kauzách dokonce obža-
lovaného víc než společnost. Tenkrát za časů 
fungujícího sanhedrinu by si JUDr. Tomáš 
Sokol rozhodně ani neškrtnul.

Přestupky, které za hrdelní označil Sladký 
požehnaný, jsou prostě přestupky hrdelní. 

Přes to nejede vlak. Proto také bible vůbec 
nezná pojmy civilního žalobce a obhájce. Ti 
fungují pouze v duchovním smyslu a teprve 
v okamžiku Posledního soudu. Kdy za obža-
lobu jedná „opovědník“, námitkář – ha -sata, 
a obhajobu zajišťují andělé našich skutků, 
jak učí prastarý Job (jb 33:23 – počítám 
helénisticko -křesťansky).

A tím se dostáváme i k milosti. V bibli 
ani v Hilchot melachim (tedy ustanoveních 
o povinnostech krále) se o poskytování 
milosti nedočteme. V bibli je milost zmíněna 
mnohokrát. Vždy ale slovy „nalezne -li slu-
žebník milost v očích pána svého“. A vždy – 
podtrhuji vždy – ještě před soudem a rozsud-
kem. Začíná to už klasicky u Abrahamova 
smlouvání o Sodomu. Po vynesení rozhod-
nutí už není cesta zpátky. (Tedy jedna jediná, 
a to když odsouzence vedou na místo exe-
kuce a on prohlásí, že může uvést ještě něco 
nového na svoji obranu. Ovšem ani tuhle 
fintu nelze aplikovat donekonečna, tady platí 
pravidlo, které si zrůdně překopala fašistka 
Řápková z ODS, totiž ono klasické – třikrát 
a dost.) Proto je odpovědně nutno podnik-
nout vše, co může obžalovanému polehčit, 
do chvíle, než bude ortel vynesen. A ten pak 
podle trestního kodexu, v plné míře a zcela 
bez milosti vykonán. V tom je biblický 
pohled maličko podobný upalování čaroděj-
nic. Těm se taky „pomáhalo“ – v duchovním 
rozměru. (Pravda, než se toho chopil tehdejší 
Sokol, pan inkvizitor Boblig.)

A je to i pochopitelné. Bude -li soud spra-
vedlivý, pak je jakákoli další amnestie anebo 
milost nonsens. Je výsměchem soudu a při-
znáním, že soud spravedlivý nebyl. A jak už 
to tak v tóře bývá, porušením i řady dalších 
pokynů. Pokud společnost připustí, aby 
směšní starci udíleli „milost“, jak se jim 
zlíbí, jsou porušeny nejen pilíře soudu, ale 
také pravidla důvěry ve Všemohoucího, úcty 
k němu, nevázání se na člověka, respektu 
k existenci minimálně tří, kteří ve věci roz-
hodují atd. atd.

Že „král“ může být zklamáním, varuje už 
prorok Samuel. A že to může být ještě daleko 
horší, dokazují nedávná panovnická období 
Václava Ješity a Miloše Směšného. Ale to už 
je také zase docela jiný příběh.

Pro nás zůstává podstatným trest smrti 
nekompromisně ano a milost naopak *bal 
tašchit. Za předpokladu, že důsledně vybu-
duje a naplníme, co Nebesa doporučují 
dokonce i synům Noé – totiž instituci sku-
tečně spravedlivého soudu. Zachovejme 
tedy trest smrti a šetřeme si hlasivky, čas 
i toner spíš na volání po znovu ustanovení 
důvěryhodného soudu.

◗ Jaroslav Achab Haidler

Fejeton: Trest smrti a milost
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Pražské folklorní 
dny & Prague Summer 
Choral Meeting
4. srpna, 14.30, kostel sv. 
Mikuláše na Staroměstském 
nám., Praha (Iris Hanazarti Choir)
5. srpna, 14.30, kostel sv. Martina 
ve zdi, Praha (Iris Hanazarti Choir)
V létě se můžeme v srdci Prahy těšit na dva 
festivaly, jeden zaměřený na sborový zpěv 
a druhý na lidovou kulturu a folklor. Ani na 
jednom nebude chybět izraelské zastoupení. 
Na Prague Choral Meeting vystoupí mimo 
jiné také Clilej Menaše Choir složený z 25 
zpěvaček a zpěváků, kteří pocházejí z okolí 
města Chadery. Repertoár sboru obsahuje 
jak klasickou hudbu, tak izraelské starší 
i nové písně.

Ostrava 
v plamenech – 
Melechesh
5. srpna, Dolní 
oblast Vítkovice, 
Ostrava
Začátkem srpna proběhne 
v „ocelovém srdci Evropy“ již čtvrtý ročník 
mezinárodního rockového festivalu Ostrava 
v plamenech. Na festivalu vystoupí mimo 
jiné také původem jeruzalémská metalová 
kapela Melechesh. Silně ovlivněni mytologií 
a okultismem starověkého předního východu 
se Melechesh již od roku 1993 věnují svému 
osobitému hudebnímu stylu, který bývá 
nazýván Mesopotamian Metal či Summerian 
Thrashing Metal.

Izraelská
kultura v ČR

Den židovských
památek v ČR
V pátek 13. srpna 2017 bude v rámci ofici-
álního prvního ročníku Dne židovských 
památek v ČR otevřeno 41 vybraných židov-

ských pamětihodností v Čechách, na Moravě a Slezsku. Návštěvníci 
budou moci navštívit hřbitovy a synagogy, které nejsou volně pří-
stupné nebo prošly v posledních letech nákladnou rekonstrukcí.

„Návštěvníci uvidí, jak bohaté kulturní dědictví židovské památky představují a jaké jsou 
snahy o jeho záchranu,“ uvedl Pavel Veselý, hlavní koordinátor akce. „Budou se moci sezná-
mit také s péčí o tento druh památek a s náklady, které byly investovány v posledních letech 
do jejich údržby,“ dodal.

Do Dne židovských památek je zapojeno i 15 nedávno rekonstruovaných objektů z pro-
jektu Revitalizace židovských památek 10 hvězd, které bude možné navštívit za zvýhodněné 
vstupné. Památky budou přístupné od 10.00 do 17.00 h. Pokud celodenní otevření není z růz-
ných důvodů možné, bude památka přístupná alespoň v části uvedeného času. Akci pořádá 
Židovská obec v Praze ve spolupráci se Správou budov a hřbitovů a. s. Matana, Federací 
židovských obcí v ČR, Židovskou obcí v Brně a Židovskou obcí v Teplicích.

Většina židovských obcí na území dnešní České republiky zanikla kvůli holocaustu a také 
v důsledku poválečných emigračních vln. Synagogy a židovské hřbitovy byly opuštěny 
a chátraly. Během druhé světové války bylo nacisty vypáleno a zbořeno nebo v závěrečných 
bojích zničeno na 70 synagog. Dalších 105 synagog bylo zbořeno během čtyřicetiletí komu-
nistického režimu. Hřbitovy a jiné památky byly soustavně a systematicky ničeny. Teprve po 
listopadu 1989 bylo možné poprvé přikročit k dokumentaci a záchraně zbylých památek.

Do dnešní doby se tak dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Tyto 
památky jsou ve vlastnictví některé z deseti židovských obcí nebo Federace židovských obcí 
v ČR, ale také ve vlastnictví měst, církví i soukromých majitelů. Židovská obec v Praze, která 
má ve svém vlastnictví 30 synagog a 175 židovských hřbitovů na území někdejšího Středo-
českého, Východočeského a Jihočeského kraje, patří mezi nejvýznamnější investory při 
rekonstrukci židovských památek.

Federace židovských obcí v ČR získala v projektu Revitalizace židovských památek v ČR 
dosud největší grant na záchranu židovských památek v České republice v poválečné době 
(280 milionů Kč – 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu 
českého státu). Díky tomu se podařilo rekonstruovat, restaurovat a zachránit patnáct význam-
ných historických budov na deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

◗ fžo

Cyklus varhanních koncertů 
v Jeruzalémské synagoze v roce 2017
Židovská obec v Praze letos pokračuje již pátým ročníkem 

s pořádáním varhanního koncertního cyklu v Jeruzalémské synagoze. 

středa 26. července 2017 v 18 h

Přemysl Kšica (program: J. S. Bach, R. Schumann, B. A. Wiedermann, F. Liszt)

středa 16. srpna 2017 v 18 h

Imrich Szabo (program: J. S. Bach, G. F. Händel, F. Mendelssohn)

středa 6. září 2017 v 18 h

Jitka Chaloupková (program: A. A. von Preussen, M. T. von Paradis, 

C. Schumann, F. Hensel -Mendelssohn, E. Barraine, E. Woll, L. Backers)

středa 18. října 2017 v 18 h

Josef Popelka (program: J. S. Bach, T. Dubois, B. A. Wiedermann, E. Gigout)

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1

Vstupné dobrovolné. Cyklus varhanních koncertů 

se koná za fi nanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Výstava v jičínské synagoze

ŽIDÉ V GULAGU: 
Českoslovenští Židé 
v sovětských pracovních 
táborech za druhé světové 
války

do 15. září, výstavní síň 
Židovská 100, Jičín
Výstava pojednává o málo známé kapitole his-
torie židovských obyvatel Československa, mj. 
se můžete seznámit s příběhy otce známého 
herce a divadelního režiséra Arnošta Goldfl a-
ma či Jičíňana Karla Goliatha ze známé míst-
ní židovské rodiny Goliathů. Doprovodnou 
přednášku k výstavě od spoluautora, historika 
Adama Hradilka, si můžete poslechnout v ne-
děli 3. září v 18 hodin v sále v Židovské 100.
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Léto a nejen léto, to jsou především 
cesty. Cesta je pak (z pohledu hala-

chy) dar. Dokonce i služební cesta je 
dar, protože, i kdyby nás zrovna netěši-
la, znamená obživu. A mít do čeho pích-
nout, je a vždycky byl taky velký dar. 
Navíc pro většinu těch, kdo modlitbu 
Tefila ha -derech poctivě vyslovovali 
téměř dennodenně, bývaly ty jejich 
cesty vlastně jejich jedinou šancí na 
slušnější parnasa. Podomní obchod, 
výkup obilí a kožek, plátno a koření, 
někdy i vrchnostenské zájmy anebo 
cesty za pacientem. A kdo nepoděkuje 
Dárci, jakoby jedl z udáveného a ještě 
„okrádal“ své rodiče. Pro toto je tu tedy 
i modlitba na cesty. Kvůli poděkování 
za dar, kvůli kontemplaci i pro pojme-
nování smyslu. Vyslovujeme ji dodnes, 
nedávno jsem ji slyšel šeptat jednu zná-
mou po přisednutí do vozu, ale to mi teď 
na srdci neleží.

On i život je cesta a dokonce puto-
vání je cesta. Jednou nesprávně vyhod-
nocenou inspekční cestou začal dokonce 
i jeden obrovský průšvih celého Jisorele. 
Totiž cestou dvanácti špehéřů vyslaných 
okouknout Kenaán. I když tam tehdy 
nešlo ani tak o cestu jako takovou, jako 
spíš především o cestovní zprávu přilo-
ženou k jejich cesťáku.

Halachicky sice stačí vyslovit Tefilat 
ha -derech jenom po to poděkování – 
tedy až k požehnání „šomea tefila“, ale 
ti, co se radují více a zdobí si svůj 
(i modlitební) život tradičními přídavky, 
nikdy neopomenou ani pasáž „We -Jaa-
kov halach le -darko“. Je to parafráze 
biblického příběhu, kdy již šťastně 
ženatý Jaakov opouští tchána a vrací se 
domů s mračny starostí, jak asi dopadne 
jeho eventuelní setkání s bratrem Ezau. 
Doputuje až do Machanaim, respektive 
do míst, kde najednou (možná kvůli těm 
nervům z bráchy) prožije intenzivní 
pocit, jako by se letmo dotknul duchovní 
přítomnosti vojska Sladkého požehna-
ného – machne Elokim (gn 32:1). 
A vlastně právě kvůli tomuto prožitku 
dává onomu místu jméno „Vojska“ – 
Machanaim.

Všechny biblické příběhy jsou 
vždycky víc mytické a mystické, než aby 
byly jen pouhou kronikou a učebnicí. 
Proto sice lze, ale není zapotřebí, vyhle-
dat si na Googlu reliéf krajiny v okolí 
tehdejšího Machanaim, cože to tam 
vysokého anebo mohutného Jaakov asi 
tak spatřil, že v úžasu šeptá „ka -ašer 
raam“ (co je to za vznešenost)! Spíš 
bych naši pozornost zavedl k tradičním 
výkladům. Ať už tam brdek byl nebo 
není, je jisto, že totiž praotec Jaakov 
zahlédl nejvyšší anděly. Protože hebrej-

ské „raam“ psáno *reš, *alef a *mem je 
vlastně kryptogram tří ze čtyř náměstků 
B -žích – Rafaele, Uriele a Mikaele.

A teprve teď to začne být zajímavé. 
Kam se poděl Gavriel? Jaakov je na 
cestě, čeká ho možná střet s Ezau 
a pochopitelně cítí přítomnost Vzneše-
ného skrze jeho posly – anděly. Obratný 
katecheta by navíc jedním dechem 
dodal: „Cítí a uvědomuje si svoji 
duchovní připravenost.“ My zůstaneme 
při zemi. Konkrétně zemi kenanejské. 
Protože nejhorší, co může člověk udělat, 
je mytizovat si namísto mýtu jeho 
hrdiny. Jaakov je člověk z masa a kostí. 
Žádný a priori světec či bohomil. Vážně 
mu tam v Machanim není dobře. A v těch 
chvílích i my „obyčejní“ skutečně zací-
tíme B -ží vedení anebo přítomnost. I bez 
katechetů. To je to obvyklé a tolik známé 
naše povzdechnutí: „Panebože, dej, ať se 
máma uzdraví!“

Ale můžeme -li se spolehnout na tra-
dici, Jaakov v té chvíli vidí jen tři 
Mocné. Archanděla Prostředníka (tisko-
vého mluvčího Nebes, Toho, kdo je tu, 
aby byl B -žími ústy – mí ka -El), potom 
anděla Naděje a světla (Uriele) a anděla 
Zhojení (léčitele, rofe -El, Rafaele).

Jenom Rek B -ží Gabriel (doslova: 
B -h mne posílí – gavri -El) v Machanaim 
zdánlivě chybí.

Jenže, a to s dovolením není nějaká 
postmoderní draša, to je tradicí zastá-
vaný názor, Gabriel tam nechybí. On 
chybí jenom zdánlivě. Pochlapit se totiž 
musí každý sám. V Machanajim byli 
všichni čtyři, jenom to praotci muselo 
docvaknout. Docvaklo a on velmi rychle 
prozřel. Vznešený ze mne „gibora“ 
(hrdinu) udělá teprve tehdy, až se k tomu 
odhodlám. Stejně se pak Sladký požeh-
naný chová i k Mojžíšovu houfu, když 
stojí na břehu moře s faraonem za zády, 
a stejně to mohlo dopadnout i tehdy, 
když se špehéři vrátili ze služebky. 
Kdyby byli tušili o tajemství v Macha-
naim, nemuseli by bývali Zaslíbenou 
zemi vidět tou poloprázdnou částí 
sklenky a mohlo to také podstatně zkrátit 
oněch (také jen symbolických) čtyřicet 
let na poušti.

A to je právě ten moment, kam mířím. 
Pravda, od převratu ještě neuteklo 
plných čtyřicet let, ale už moc dlouho to 
nepotrvá. Přesto ale pořád šlapeme ten 
náš dnešní golet nadále bez venkov-
ských chederů, bez vlastního řezníka 
a především bez vlastního bejt -din. Je -li 
život taky cesta, tak tedy za tři dekády se 
ujde hodně moc okamžiků.

Připustím, že mesiánské vize a silná 
důvěra v jeho brzký příchod mohou být 
tím důvodem, proč se žídek (i nežid) 

z venkova hebrejsky nenaučí, protože 
ulpany jsou jen v Praze. Jinde je zakládat 
nemá smysl, než se vyučí melamed 
s košer potvrzením, Mesiáš už přijde. 
Dost na tom, co nám provádějí naši nově 
študovaní rabbonim. Jeden ztratí duši, 
jeden rozum a další se natolik zamiluje 
do úplně jiného časoprostoru, který 
panuje v ješivě, že pak život v goletu je 
pro něj vlastně utrpením. (Co by asi tak 
prováděli melamedi!) Totéž je patrně 
i s košer jatkami. Chceš -li být vele-
zbožný, přestěhuj se do Prahy a nakupuj 
mražené a předražené. Protože Praha má 
letiště a je vlastně předpražím Izraele. 
I když bych docela rád potkal mudráka, 
který mi vysvětlí, zda a proč je současný 
Izrael skutečně platnou Zemí zaslíbenou. 
No ale budiž, buď plať, nebo jez chleba 
a zeleninu (a potřebné košer vitaminové 
doplňky stravy) anebo hřeš. Košer jatka 
a distribuci jejich produktů jsme za třicet 
let taky nestihli. Nu dejme tomu, že bráš-
kové mají všichni auto a pro těch pět 
a půl praktikujících ty metráky mraže-
ného masa s razítkem po republice roz-
vezou. Ti ostatní do pekla nepřijdou 
a jak už bylo řečeno – mesiáš je za 
dveřmi při každé Amida.

Přesto nás z absence Gabriele, anděla, 
který je v nás trvale, jen ho probudit, 
usvědčuje skutečnost, že dosud nemáme 
vlastní rabínský soud. Že jsme venku 
i v Erecu víceméně pro smích. Jakou 
cestou to teda vlastně kráčíme? Je to 
cesta náboženského kostýmu? Nábožen-
ského vazalství, anebo pouze nábožen-
ské vlažnosti? Tady už se na brzký pří-
chod vymlouvat nelze. Požadavek 
spravedlivého soudu – a aby mohl být 
vpravdě spravedlivý, měl by být opera-
tivní! – není žádná jenom židovská rak-
vička se šlehačkou, tento požadavek 
klademe dokonce i na své okolí a na 
syny Noé. Ani rakvička, ani jogurt 
z dovozu. A přesto si otce bejt -dinu 
pracně dovážíme, místo abychom si je 
vychovali. A tak stačí drobnost, třeba 
rýmička, a odkládají se rozvody, ponořo-
vání i konverze. Jakou cestu to tedy naše 
vnitrozemská jidiškajt kráčí? Inu, kdo 
chce kam… To je na Vznešeném a na 
Tóře krásné, nikam nemusíme, on jen 
doporučuje, jak je to lepší.

Halachicky sice stačí vyslovit Tefilat 
ha -derech jenom po to poděkování – 
tedy až k požehnání „šomea tefila“, ale 
ti, co se radují více a zdobí si svůj 
(i modlitební) život tradičními přídavky, 
nikdy neopomenou ani pasáž „Hine 
anochi šoleach malach“ – Hle posílám 
ti anděla… a ten tě přivede až do cíle, 
a já ho potvrdím.

◗ Jaroslav Achab Heidler

Fejeton: Machne Elokim


