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■  Krátce
Mordechaj nemusel riskovat svůj život 
tím, že zbytečně provokoval Hamana 
a veřejně se mu jako ostatní neklaněl. 
Měl možnost se přece vyhnout setkáním 
s Hamanem nebo mohl požádat krále 
o povolení k cestě do Jeruzaléma, kde 
žili proroci Boží. Je zřejmé, že nebezpečí, 
kterému se Mordechaj vystavoval, bylo 
menší než to, kterému se vystavovala 
Ester, jež byla ochotna obětovat svůj ži-
vot za záchranu Židů. Proto biblický svi-
tek nese její jméno. 

Rabín Daniel Mayer

Islám považuje polygamii za legální. 
Běžně se praktikovala v raném středo-
věku, kdy zejména mezikmenové války 
způsobily, že v sociální skladbě převa-
žovaly ženy. Komentátoři vysvětlují, 
že polygamie umožnila legálním způ-
sobem „přebytečným“ ženám udržet 
důstojnost a získat zázemí a záruky 
rodiny. Islámské pojetí polygamního 
manželství lze také vykládat jako ústu-
pek lidské povaze. Cestu, jak eliminovat 
mimomanželský sexuální styk.

Jan Neubauer

V postalinském období sovětské mo-
censké orgány ofi ciálně nebojovaly 
proti Židům, ale proti sionismu, který 
byl po neúspěšném koketování z kon-
ce let čtyřicátých prohlášen za odnož 
imperialismu. Lidový antisemitismus 
ovšem nejednou prorazil skrze tenkou 
slupku na povrch, a také úřady, i když 
potichu, přispívaly svou troškou do 
mlýna, když například zavedly kvóty 
pro přijímání na vysoké školy. Pod tla-
kem Západu byl Sovětský svaz nucen 
povolovat Židům emigraci, což ovšem 
u části ostatních obyvatel vyvolávalo 
tiché skřípění zubů, že ti židáci zase 
mají nějaké extrabuřty.

Milan Dvořák

Žena v nikábu, Omán, 2007
(foto: Jan Neubauer) 

➤

druhý díl textu Jana Neubauera 
o postavení žen v abrahámovských 

náboženstvích čtěte na str. 4

Zahalování

žen (nejen) v islámu
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➤

To nám všem má připomenout, že největší 
nepřítel starověkého židovstva – Haman 

– byl potomkem Amáleka. Amálek byl lítým 
nepřítelem Izraele. Tento kočovný národ, 
který, když jsme vyšli z Egypta, nás bezdů-
vodně napadl a neštítil se vraždit a olupovat 
naše ženy, děti a nemocné, se stal až do 
dnešního dne symbolem zhmotnělého abso-
lutního zla. Amálek, podobně jako mnohé 
jiné starověké národy a kmeny, již odešel do 
podsvětí dějin, ale dodnes jsou lidé a skupi-
ny, jež mají vražedné vlastnosti Amáleka, 
a s nimi musíme vést nelítostný zápas. Ne 
nadarmo generace našich prarodičů či rodičů 
hovořily po druhé světové válce o Hitlerovi 
jako o novodobém Hamanovi či Amálekovi. 
Jeho cíle byly shodné – vyvraždit všechny 
Židy, od nemluvňat až po starce. O letošním 
Purimu tuto paralelu pociťujeme intenzivně-
ji, neboť jsme si nedávno připomněli sedm-
desáté výročí osvobození Osvětimi Rudou 
armádou a v květnu budeme oslavovat shod-
né výročí konce druhé světové války, v níž 
novodobý Haman – Hitler – a jeho přisluho-
vači vyvraždili šest milionů našich bratrů 
a sester.

Ve středu 4. března večer zahájíme čte-
ním biblického Esteřina svitku – Megilat 
Ester – מגילת אסתר, svátek Purim či jak jej 
též nazýváme Svátek losů. Úvodem si připo-
meňme čtyři přikázání – micvot spojená 
s Purimem.

Je to především čtení Esteřina svitku čili 
mikra megila, jímž svátek ve středu večer 
zahajujeme, a poté čteme Esteřin svitek také 
druhého dne dopoledne, tj. ve čtvrtek 5.
března. Připomeňme, že jsme všichni 
povinni slyšet čtení Megilat Ester, tedy jak 
muži, tak ženy.

Posíláme si navzájem jeden druhému 
jídlo, mišloach manot či šlachmónes, jak 
můžeme slyšet v jidiš u staršího pokolení. 
Minimálně by to měly být dva druhy „porcí“. 
Dříve se opravdu posílalo přátelům doma 
uvařené jídlo. Dnes, v uspěchané době, spl-
níme tuto povinnost například posláním 
balíčku, v němž budou vafle a tabulka čoko-
lády. Neměla by chybět třeba láhev košer 
vína nebo košer vinného moštu.

Dalším purimovým přikázáním je dávat 
dary chudým neboli matanot la-evjonim. 
Chudým je zvykem dávat peníze, minimálně 
dvěma chudým, každému alespoň po dvou 
mincích, aby si za ně mohli koupit potraviny 
na purimovou hostinu, na seudat Purim. 

Zajisté bude požehnán každý, kdo dá více, 
neboť štědrosti se meze nekladou.

To nám již napovídá o čtvrtém purimo-
vém přikázání – uspořádat pro naše blízké 
a milé hosty bohatou purimovou hostinu – 
mište Purim.

Pramenem pro přikázání číst o Purimu 
Esteřin svitek jsou slova 9,28: „Tyto dny 
budou připomínány a slaveny v každém 
pokolení a každé čeledi...“, která naši učenci 
vykládali jako povinnost o svátku dvakrát 
číst megilat Ester. Další tři purimová přiká-
zání vycházejí ze slov Est 9,22.

Mnozí hledali odpověď na otázku, proč 
biblická kniha či spíše svitek – megila – nese 
jméno královny Ester – Megilat Ester a ne 
Mordechajovo – Megilat Mordechaj, vždyť 
oba byli autory tohoto svitku. Pražský rabín 
a dajan Jonatan Eybeschütz (1690–1764) si 
tuto otázku ve svém díle יערות דבש také kladl 
a rovněž na ni nachází odpověď: Ve známém 
textu o našem učiteli Mojžíšovi (Mechilta 
d‘rabi Jišmael, Šemot, kap. 15) se uvádí, že 
za Tóru obětoval svou duši, proto se Tóra 
nazývá jeho jménem – תורת משה. Podobně je 
tomu i s královnou Ester, která byla ochotna 

obětovat svůj život, když se rozhodla před-
stoupit před krále bez jeho výslovného 
pozvání (Est 4,16), proto svitek nese její 
jméno – Esteřin svitek. Můžeme však namít-
nout, že přece i Mordechaj riskoval svůj 
život, když se neklaněl Hamanovi. Mnozí 
komentátoři také poukazovali na to, že 
v textu Tóry se výslovně neuvádí zázrak, 
kdy Bůh zachránil Abrahama z ohnivé pece, 
kam jej uvrhl Nimrod. Proč tomu tak je? 
Abychom se v tomto případě neučili z toho, 
co Abraham učinil, že totiž svým jednáním 
se dostal zbytečně do nebezpečí života, aniž 
by to bylo nutné. Jistě, Abraham nesloužil 
modlám, ale to je nemusel ještě rozbíjet, 
neboť tím rozlítil Nimroda, který jej za to 
odsoudil k upálení. Podobně také Mordechaj 
nemusel riskovat svůj život tím, že zbytečně 
provokoval Hamana a veřejně se mu jako 
ostatní neklaněl. Měl možnost se přece 
vyhnout setkáním s Hamanem nebo mohl 
požádat krále o povolení k cestě do Jeruza-
léma, kde žili proroci Boží. Je zřejmé, že 
nebezpečí, kterému se Mordechaj vystavo-
val, bylo menší než to, kterému se vystavo-
vala Ester, jež byla ochotna obětovat svůj 

Proč Esteřin svitek 
a proč na Purim nepronášíme Halel?

Před tím, než se budeme zabývat některými purimovými přikázáními a zajímavostmi, nelze 
nezmínit šabat (28. února), jenž předchází tomuto svátku a který nazýváme šabat zachor, 
neboť poslednímu vyvolanému muži k Tóře – maftírovi – předčítáme z druhého svitku pasáž 
z Deuteronomia 25,17-19: „זכור את אשר עשה לך עמלק... – Pamatuj, co ti učinil Amálek...“

Megilat Ester se zdobenou stříbrnou schránkou se nachází ve sbírkách Řeckého muzea v Athénách.
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Program Bejt Simcha

březen / duben 
2015

ČTVRTEK 5. BŘEZNA
od 18 hodin

Purimová oslava
Kantilace Megilat Ester, purimové 

veselí. Host: rabín Joel Oseran.
Pro děti bude připraven

speciální program. 

PÁTEK 6. BŘEZNA
od 18 hodin

Kabalat šabat
s rabínem Oseranem

PÁTEK 3. DUBNA
od 18.30 h,

Akademická restaurace

Pesachový seder
(viz pozvánka na str. 13)

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro začátečníky každé úterý od 18 h;

pro pokročilé ve čtvrtek od 18 h;
pro středně pokročilé ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

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

Web: www.bejtsimcha.cz

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.

➤ život za záchranu Židů. Proto biblický svitek 
nese její jméno – Megilat Ester.

V době, kdy byl Haman usvědčen z plá-
nování genocidy Židů perské říše a poté 
spravedlivě potrestán, lidé se začali Židů 
bát, o čemž svědčí slova Esteřina svitku 
8,17: „A mnozí z národů země se připojovali 
k Židům – מתייהדים, neboť na ně padl strach 
z Židů.“ Naši učenci nebyli jednotní ve 
významu slova „מתייהדים“.

Například Raši (1040–1105) ve svém 
komentáři k Est 8,17 tvrdí, že slovo „mitja-
hadim – připojovali se k Židům“ znamená 
„konvertovali“, stali se opravdovými proze-
lyty. Naopak Vilenský gaon, rabi Elijahu 
(1720–1797) na základě traktátu Jevamot 
24b tvrdil, že tito lidé nebyli úplnými proze-
lyty, neboť nekonvertovali z lásky k Hospo-
dinu, ale ze strachu. Proto je psáno „mitja-
hadim“. Vydávali se za Židy, ale ve 
skutečnosti jimi nebyli.

Ve svém díle תורת משה נתן vysvětluje 
maďarský rabín Moše Natan N. Jungreisz 
(1832–1889) slova Ravy, uvedená v traktátu 
Megila 7b: „Člověk se musí opít na Purim 
tak, aby nebyl schopen rozlišit mezi ‚prokletý 
Haman‘ a ‚požehnaný Mordechaj‘.“ Jak 
máme chápat tato Ravova slova? Když 
pověsili Hamana a Mordechaj se stal Acha-
švérošovým místokrálem, padl na mnohé 
z národů země strach z Židů, a proto se 
k nim připojovali. Mordechaj chtěl však 
prověřit, kdo konvertoval opravdu z lásky 
k Bohu a kdo se pouze „tvářil“ jako Žid, ale 
ve skutečnosti ze srdce Židy nenáviděl. Naši 
učenci v traktátu Sanhedrin 38a říkají, že 
gematrie slova יין – víno je 70 a shodnou 
číselnou hodnotu mají i písmena tvořící 
slovo סוד – tajemství. Z toho se učíme: 
 “.Vešlo víno, vyšlo tajemství – נכנס יין יצא סוד„
Mordechaj proto nařídil všem Židům, aby se 
shromáždili a pili víno až do úplné opilosti, 
neboť tak vyjde pravda najevo. Žid, tedy 
i opravdový ger cedek – upřímný konvertita, 
byť by se opil do úplného bezvědomí, bude 
i potom křičet: „Požehnaný Mordechaj 
a prokletý Haman.“ Kdežto ten, kdo konver-
toval pouze ze strachu, neupřímně, jen jaksi 
na oko a ne z lásky k Bohu, tak ten v opilosti 
odhalí svou pravou tvář, kterou dosud před 
všemi skrýval. Takový člověk bude křičet: 
„Prokletý Mordechaj a požehnaný Haman.“ 
To je význam rčení „נכנס יין יצא סוד – Vešlo 
víno, vyšlo tajemství“ čili vyšla pravda 
najevo, co v srdci, to na jazyku.

Podobně jako Purim, tak i Pesach sla-
víme na památku záchrany synů Izraele. 
O Pesachu proto pronášíme oslavnou mod-
litbu Halel (Žalmy 113–118), ale na Purim 

Halel neříkáme. Proč? Tuto otázku si již 
v traktátu Megila 14a kladli rabíni Chija 
bar Avin a Jehošua ben Korcha. Pokud je 
tomu tak, měla by se tedy modlitba Halel 
pronášet i na Purim. Odpovědí nám je, že 
pokud se stal zázrak mimo svatou zemi, tak 
Halel neříkáme. Můžeme namítnout, vždyť 
zázraky jako východ z Egypta a rozdělení 
Rákosového moře se staly mimo svatou 
zemi, tak proč o Pesachu Halel říkáme? 
Protože do té doby, než synové Izraele vešli 
do zaslíbené země, mohl se Halel pronášet 
v jakékoli zemi. Ovšem po jejich příchodu 
do zaslíbené země stala se tato ještě více 
svatou a od té doby se jí dostalo privilegia, 
že Halel se mohl pronášet jen za zázrak, 
který se stal na její půdě, tedy v Erec 
Jisrael.

Tento výklad objasňuje, proč modlitbu 
Halel pronášíme například během osmi dnů 
Chanuky. Zázrak se džbánkem oleje se stal 
v Jeruzalémě, v zemi Izraele. 

Rav Nachman uvádí jiný důvod, proč na 
Purim neříkáme Halel. Tvrdí, že čtení Este-
řina svitku je vlastně rovnocenné modlitbě 
Halel – קרייתא זו הלילא.

Jiné zajímavé vysvětlení, proč na Purim 
neříkáme Halel, podává chasidský rabín 
Chanoch Henich ha-Kohen Levin z Aleksan-
drowa (1798–1870). Purim slavíme na 
památku záchrany Židů před fyzickým zni-
čením. Haman chtěl během jednoho jedi-
ného dne vyhubit všechny Židy, od starců až 
po nemluvňata. Nakonec se však stal opak: 
„Ale ty jsi ve svém velkém milosrdenství 
zmařil jeho záměr a jeho úklady...“, proto se 
na Purim máme radovat a oblažovat naše 
tělo materiálním blahem – dobrým jídlem 
a pitím. Svátek Chanuka slavíme na památku 
záchrany židovského národa před jeho 
duchovním zničením, jak se uvádí: „Když 
povstala bezbožná řecká říše proti tvému 
lidu Izraele, nutili je, aby zapomněli tvou 
Tóru a přestoupili zákony tvé vůle…“, proto 
máme svátek slavit s vyšším duchovním 
prožitkem, tedy s Halelem a díkůvzdáním, 
jak je psáno v Žalmu 150,6: „Všechno, co 
má dech, ať chválí Hospodina!“

Jak nám objasnil rabi Chanoch Henich 
z Aleksandrowa, můžeme projevit chválu 
Hospodinu nejen „duchovním pokrmem“, 
tj. modlitbami, ale i tím hmotným. Proto 
Vám, vážení čtenáři, přeji opravdu veselé 
a radostné prožití Purimu, zvláště pak 
bohatou purimovou hostinu a mnoho dob-
rého a kvalitního pití – פורים שמח – Purim 
sameach!

◗ Rabín Daniel Mayer
Foto: Wikipedia, Tilemahos Efthimiadis

Sidur HEGJON LEV • Modlitby progresivního směru pro 
šabat, svátky a všední dny • Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, 
vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský 
text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při 
osobním odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné 
i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč. • Objednávky na adrese olga@bejtsimcha.cz nebo 
na telefonu 603 393 558. • Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.
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2. část

Polygamie 
Polygamie je pro Tóru/Starý zákon 

legální. Král Šalomoun měl 700 manželek 
a 300 konkubín: „Král Šalomoun si zamilo-
val mnoho žen cizinek, faraónovu dceru, 
Moábky, Amónky, Edómky, Sidóňanky 
a Chetejky, z těch pronárodů, o nichž Hospo-
din Izraelcům řekl: ‚Nebudete vcházet k nim 
a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklo-
nili vaše srdce ke svým bohům.‘ Šalomoun 
k nim přilnul velkou láskou. Měl mnoho žen: 
sedm set kněžen a tři sta ženin. Jeho ženy 
odklonily jeho srdce.“ (1. kniha královská 1 

11:1-3) 
Také král David měl podle Starého 

zákona více manželek a konkubín: „Po svém 
příchodu z Chebrónu si vzal David další 
ženiny a ženy z Jeruzaléma. Davidovi se 
narodili další synové a dcery.“ (2. kniha 
Samuelova2 5:13)

Islám považuje polygamii také za legální. 
Běžně se praktikovala v raném středověku, 
kdy zejména mezikmenové války způsobily, 
že v sociální skladbě převažovaly ženy. 
Komentátoři vysvětlují, že polygamie umož-
nila legálním způsobem „přebytečným“ 
ženám udržet důstojnost a získat zázemí 
a záruky rodiny. Islámské pojetí polygam-
ního manželství lze také vykládat jako ústu-

1 1. kniha Královská je jednou z knih Starého 
zákona. Následuje po 2. knize Samuelově a před-
chází před 2. knihou Královskou. Je součástí větší-
ho komplexu knih, tzv. deuteronomistického děje-
pisného díla a spolu s nimi pojednává o dějinách 
izraelského národa. Vznik knihy se datuje stejně 
jako vznik ostatních knih deuteronomistického 
komplexu do druhé poloviny 6. století př. o. l.
2 2. kniha Samuelova je jedna z knih Starého 
zákona. Křesťané tuto knihu řadí mezi knihy histo-
rické, my ji počítáme mezi knihy prorocké, za 
jejího autora je tradičně považován prorok 
Samuel. Podle něj také dostala tato kniha jméno, 
i když Samuel není jedinou nebo hlavní postavou 
vyprávění. Je čtvrtou z knih tzv. deuteronomistic-
kého dějepisného díla. Spolu s ostatními knihami 
tohoto celku pojednává o dějinách izraelského 
národa. Vznik knihy se datuje stejně jako vznik 
ostatních knih deuteronomistického komplexu do 
druhé poloviny 6. století př. o. l.

pek lidské povaze. Cestu, jak eliminovat 
mimomanželský sexuální styk.3

,,...berte si za manželky ženy takové, které 
jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři, avšak 
bojíte-li se, že nebudete spravedlivý, tedy si 
vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou 
pravice vaše (tj. otrokyně, konkubíny)...“ 
(Korán. Súra Ženy – 4:3)

Oženit se je podle hadísů záslužnější než 
zůstávat svobodný. Staromládenectví je chá-
páno jako prohřešek proti etickým normám, 
jako úchylka, z níž může vzejít i hřích 
v podobě mimomanželského styku. I dobro-
volné staropanenství je považováno za zaká-
zané, protože žádná žena nemá právo vzdát 
se svého poslání stát se matkou.4

Korán sňatek s maximálně čtyřmi ženami 
povoluje, pokud je muž schopen všechny své 
ženy přiměřeně svému stavu uživit a ke 
všem se chovat stejně spravedlivě. To zna-
mená zacházet a jednat s nimi stejným způ-
sobem ve všech směrech – ubytování, dárky 
či míra náklonnosti.

Na jiném místě Korán zpochybňuje, zda 
je muž schopen chovat se ke všem svým 
ženám nestranně. Někteří islámští badatele 
z těchto dvou veršů vyvozují, že Korán ve 
skutečnosti polygamii zakazuje: „...avšak 
bojíte-li se, že nebudete spravedlivý, tedy si 
vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou 
pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchý-
lení.“ (Korán, súra Ženy – 4:3)

,,Nikdy vám nebude možno, abyste byli 
spravedliví mezi ženami, i kdybyste si to 
přáli. Neprojevujte však jedné z nich úplnou 
náklonnost a nenechávejte jinou jakoby 
visící ve vzduchu! Dosáhnete-li dohody 
a budete-li bohabojní – vždyť Bůh je věru 
odpouštějící, slitovný.“ (Korán, súra 
Ženy – 4:129)

Ve většině muslimských států 21. století 
je polygamie dovolena, ale praktikována 
masově není. Tuto skutečnost si „západní“ 

3 Islám – ideál a skutečnost, Křikavová, 
Mendel, Müller 2002: str. 145
4 Křikavová, Adéla; Mendel, Miloš; Müller, 
Zdeněk: Islám: ideál a skutečnost, Panorama, 
Praha 1990

společnost ve své kritice muslimských zvyků 
neuvědomuje nebo nepřipouští. Egyptská 
statistika dokládá, že už v padesátých letech 
20. století bylo v zemi pouze 0,5 % polygam-
ních manželství. V současnosti je polygamie 
běžná jen na Arabském poloostrově. Ale 
i v Saudské Arábii, Kuvajtu, Jemenu nebo 
SAE platí, že je doménou jen nejbohatší 
vrstvy.

V moderní době byla polygamie oficiálně 
zakázána v roce 1926 v Turecku, 1956 
v Tunisku. V Sýrii, Iráku a Egyptě platí zákaz 
polygamních svazků pro státní zaměstnance, 
včetně důstojníků armády a bezpečnosti. ➤

Únor/Březen 2015

Práva a postavení

ženy
z pohledu abrahámovských náboženství

4

Rozvod je v judaismu povolen. Zákony týkající se 
rozvodu najdeme mimo jiné v talmudickém traktátu 
Gittin, pojmenovaném podle rozlukového listu – heb-
rejsky „get“.
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téma

Muslimští náboženští komentátoři 
zdůrazňují, že polygamie islámu je 
poctivá a upřímná a současně kritizují 
„pokrytecká euroamerická pravidla 
monogamie“. Tvrdí, že více než 72 % 
„západních“ manželských svazků je 
kontaminováno cizoložným vztahem 
s milencem/milenkou a vede k faleš-
nému chování a životu, včetně výchovy 
dětí v tomto duchu.5

Rozvod
Abrahámovská náboženství se liší ve 

svém přístupu k rozvodu:
Tóra/Starý zákon o rozvodu uvádí: 

„Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, 
ona však u něho nenalezne přízeň, neboť 
na ní shledal něco odporného, napíše jí 
rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže 
ji ze svého domu. Ona vyjde z jeho 
domu, odejde a vdá se za jiného muže. 
Ale ten druhý muž k ní také pojme nená-
vist, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do 
rukou a vykáže ji ze svého domu. Anebo 
ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. 
Tu její první manžel, který ji vykázal, si ji 
znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvr-
něna…“ (Deuteronomium 24:1-4)

Různé názory na interpretaci slov „nena-
lezne přízeň“, „odporný“ a „pojme nenávist“ 
komentuje Talmud (Šamajova škola, Hile-
lova škola, rav Akiba aj.).

Judaismus pohlíží na rozvod s nelibostí. 
Talmudští rabíni považují manželství za sva-
tou smlouvu a rozdělení manželství za bez-
božný čin. Citují proroka Malachiáše6:

„...Hospodin je svědkem mezi tebou 
a tvou ženou z tvého mládí, proti které jsi 
jednal věrolomně, ač je tvým druhem, ženou 
z tvé smlouvy.“ (Kniha Malachiáš, 2:14)

A dodávají: „I oltář [Bůh] prolévá slzy, 
když se kdokoliv rozvádí se svou ženou.“ 
(Babylonský Talmud, Sanhedrin 22a)

Ženy podle židovského zákona iniciovat 
rozvod mohly jen s velkým omezením. Platí, 
že musel existovat velmi pádný důvod. Bejt 
din může manžela přinutit, aby k rozvodu 
svolil, když např. odmítá manželský styk, 
neposkytuje ženě dostatečnou podporu, je jí 
nevěrný, svou ženu bije, má ošklivou cho-
robu (například malomocenství) atd.

Nový zákon jednoznačně hlásá nerozluči-
telnost manželského svazku. Ježíš učil, že 
Boží vůlí je mít jen jednoho partnera za celý 

5 James A. Brundage, Law, Sex, and Christian 
Society in Medieval Europe (Chicago: University 
of Chicago Press, 1987) str. 88.
6 Malachiáš, „můj posel“. Podle tradice 
Malachiáš žil po prorocích Ageovi a Zecharjášovi, 
byl současníkem Nehemjáše. Svou „knihu 
Malachiáš“ napsal pod inspirací v Jeruzalémě 
a její psaní dokončil po roce 443 př. o. l. „Kniha 
Malachiáš“ je poslední knihou tzv. malých proroků 
Starého zákona v Bibli.

život. (viz Matouš7, 19, 4-9). Pokud se roz-
vedou, nesmí ani jeden z nich uzavřít nové 
manželství, dokud partner žije, protože man-
želská smlouva před Bohem platí. Když 
jeden z partnerů do nového manželství 
vstoupí (ještě během života manžela nebo 
manželky), dopouští se cizoložství. Před 
Bohem rozvod neexistuje. Manželství platí 
tak dlouho, dokud manželé žijí.

Římskokatolická církev rozvod nepři-
pouští, pravoslavná církev jen za výjimeč-
ných okolností.

Od počátku stvoření‚ Bůh učinil člověka 
jako muže a ženu; proto opustí muž svého 
otce i matku a připojí se k své manželce, 
a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou 
dva, ale jeden. „A proto, co Bůh spojil, člo-
věk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci 
znovu na tu věc ptali. I řekl jim: „Kdo pro-
pustí svou manželku a vezme si jinou, 
dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže 
manželka propustí svého muže a vezme si 
jiného, dopouští se cizoložství.“ (Evange-
lium podle Marka8 10, 6 -12)

7 Evangelium podle Matouše je jedno ze čtyř 
kanonických evangelií a v pořadí první kniha 
Nového zákona. Spolu s evangeliem Markovým 
a Lukášovým patří mezi tzv. synoptická evangelia. 
Evangelia se obvykle datují dle badatelů do roz-
mezí od 40 až do 133 o. l. Místem sepsání byla 
pravděpodobně syrská židokřesťanská komunita, 
snad v Antiochii.
8 Evangelium podle Marka je druhá kniha 
v pořadí Nového zákona a od 13. století bývá tra-
dičně rozděleno do 16 kapitol. Je nejkratší a nej-
starší ze čtyř kanonických evangelií. Spolu 
s Matoušovým a Lukášovým evangeliem patří mezi 
tzv. synoptická evangelia. Spis vznikl pro helén-
sko-křesťanskou komunitu zřejmě před rokem 70, 
protože neobsahuje žádnou narážku na zničení 
jeruzalémského Chrámu. Někteří badatelé prosa-

„Já však vám pravím, že každý, 
kdo propouští svou manželku, mimo 
případ smilstva, uvádí ji do cizolož-
ství; a kdo by se s propuštěnou ože-
nil, cizoloží.“ (Evangelium podle 
Matouše 5:32)

Přestože islám rozvod nepovažuje za 
zavrženíhodný čin, manželský svazek je 
podle něj závazný a měl by být trvalý. 
Není však nezrušitelný. Korán nabádá, 
aby rozvodové řízení probíhalo čestným 
a spravedlivým způsobem. V několika 
verších také hovoří o následném vyrov-
nání: „Těm, kteří přísahají, že se rozve-
dou se svými ženami, těm určena je 
lhůta čekací čtyř měsíců. Jestliže však 
odvolají přísahu svou, vždyť Bůh je 
odpouštějící, slitovný. Jestliže se však 
rozhodnou pro rozvod, vždyť Bůh je věru 
slyšící, vševědoucí.“ (Korán, súra 
Kráva – 2:226-227)

„Ubytujte ženy své po rozvodu tam, 
kde sami bydlíte, podle možností svých. 

Nečiňte jim žádnou újmu s úmyslem je utis-
kovat. Jsou-li těhotné, přispívejte jim, pokud 
neporodí! A jestliže kojí pro vás dítě vaše, 
dávejte jim jejich odměnu a dohodněte se 
vzájemně podle zvyklosti uznané, však nara-
zíte-li na obtíže, dejte je kojit ženě jiné!“ 
(Korán, súra Rozvod – 65:6)

Nejčastěji má rozvod podobu zapuzení či 
propuštění ženy mužem. U muže postačí jen 
zřetelný projev jeho vůle, třikrát pronesený, 
např. „jsi rozvedená“ nebo „zapuzuji tě“. 
Zapuzující výrok je třeba pronést třikrát, 
nejlépe vždy po měsíci, aby se vyloučilo 
zkratkovité jednání.

Neznamená to však, že muslimská žena 
může být rozvedena a vystěhována z domu 
během několika minut. Korán stanoví čekací 
dobu pro ujištění, že žena není těhotná: 
,,Proroku! Rozvádíte-li se se svými ženami, 
tedy se s nimi rozveďte v ustanovené pro ně 
lhůtě a počítejte přesně dny čekací lhůty 
a bojte se Boha, Pána svého! Nevyhánějte je 
z jejich domů a nechť z nich neodcházejí, 
leda kdyby se dopustily hanebnosti zjevné.“ 
(Korán, súra Rozvod – 65:1)

Podle islámských právních ustanovení se 
muž se svou bývalou ženou může znovu 
oženit jen tehdy, pokud mezi tím konzumo-
vala manželství s někým jiným.

Zapuzením muž ztrácí mahr, který ženě 
vyplatil, včetně šperků, které jsou častou 
součástí věna a patří výhradně ženě.

Obecně platí, že o rozvod mohou požádat 
oba z manželů, avšak dosáhnout zrušení 
manželství je výrazně snazší pro muže, žena 
se s návrhem na rozvod musí obrátit velmi 
komplikovanou procedurou na náboženský 

zují data ještě starší, až k roku 40 o. l. Je možné, 
že místem vzniku byl Řím. Tradice dodává, že 
Marek nebyl očitým svědkem událostí, ale že psal 
to, co se dověděl od apoštola Petra.

Adar 5775

➤

➤

Katolické jeptišky si zakrývají hlavu již stovky let.

5
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soud. Jednotlivé právní školy se liší v názoru 
na pohnutky ženy k rozvodu.

Soudce může zrušit manželství na žádost 
ženina oprávněného zástupce, pokud se 
nezvratně ověří, že: žena byla provdána jako 
nezletilá, mužská impotence, šílenství, ně k-
teré odpor vzbuzující choroby nebo vlast-
nosti, neschopnost uživit ženu, nedodržení 
některé podmínky svatební smlouvy. 

Celková rozvodovost v muslimských 
zemích je nesrovnatelně nižší než v Evropě 
nebo Americe.

Incest a cizoložství
Všechna abrahámovská náboženství 

považují cizoložství za zásadní hřích.
Tóra/Starý zákon odsuzuje k trestu smrti 

cizoložníka i cizoložnici a popisuje taxativně 
všechny sexuální úchylky a hrdelní tresty. 
„Když bude přistižen muž, že ležel s vdanou 
ženou, oba zemřou: muž, který ležel se 
ženou, i ta žena. Tak odstraníš zlo z Izraele.“ 
(Deuteronomium 22:22)

Tóra/Starý zákon řeší incest např. v knize 
Leviticus: „Kdyby si někdo vzal svou sestru, 
dceru svého otce nebo své matky, aby spatřil 
její nahotu a ona spatřila jeho nahotu, je to 
potupa; budou vyobcováni před zraky synů 
svého lidu. Odkryl nahotu své sestry, ponese 
následky své nepravosti.“ (Leviticus, 20:17, 
19, 20)

Korán incestní vztahy zapovídá, vč. tzv. 
příbuzenství po mléce: „A jsou vám zaká-
zány jako manželky vaše matky, vaše dcery, 
vaše sestry, vaše tety z otcovy i matčiny 
strany, vaše neteře z bratrovy a sestřiny 
strany, vaše kojné a vaše soukojenky a matky 
vašich žen a vaše nevlastní dcery, jež jsou ve 
vaší péči a jež se narodily z žen, k nimž jste 
již vešli – však jestliže jste k nim nevešli, není 
to pro vás hříchem – a manželky vašich synů, 
narozených z vašeho ledví, a dále dvě sestry 
současně, ledaže se to stalo již v minulosti. 
A Bůh je věru odpouštějící, slitovný.“ 
(Korán, súra 4 – Ženy, 4:23)

Cizoložství patří k nejhorším hříchům, 
kterých se může muslim dopustit. Koránský 
verš praví o sdílení lože s jinou ženou než 
s manželem nebo manželkou: „A nepřibli-
žujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je 
i špatná cesta.“ (Korán, súra 17 - Noční 
cesta, 17:32)

Podle islámského práva šaría se cizolož-
ství trestá ukamenováním9, u předmanžel-
ského styku je vyměřen trest bičování sto 
ranami nebo vyhnanství. (Korán, súra 24 – 
Světlo, 24:2)

Nadřazenost muže
Posun od biblických pravidel k současné 

praxi je u „západní“ společnosti nepřehléd-
nutelný: „Ženy, podřizujte se svým mužům, 
jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.“ (List 
Koloským10 3, 18-22)

„Žena ať přijímá poučení mlčky s veške-
rou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena 
nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se 
nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam 
a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl 
oklamán, ale žena byla oklamána a dopus-
tila se přestoupení.“ (1. list Timoteovi 2, 
9-15)

Islám přiznává ženě práva (a povinnosti), 
které zdůrazňují její společenskou úlohu. 
Přes všechny kladné posuny zůstává žena 
vůči muži v podřízeném postavení. V porov-
nání se západní demokracií tuto skutečnost 
neskrývá, naopak otevřeně přiznává. 

Postavení ženy v islámu je výsledkem 
mnoha interpretací náboženských textů 
a historicko-kulturních podmínek v islám-
ských zemích. Liší se výklad náboženských 
textů podávaných různými učenci a muslim-
skými školami i výsledné praktikování práva 
v jednotlivých zemích.

Korán na více místech popisuje podříze-
nost a závislost ženy na muži: „Muži zaují-
mají postavení nad ženami proto, že Bůh dal 
přednost jedněm z vás před druhými, a proto, 
že muži dávají z majetků svých (ženám).“ 
(Korán, súra 4 – Ženy, 4:34)

„…A žádejte svědectví dvou svědků 
z mužů vašich a nemáte-li dva muže, pak 
vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, 
které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby 
jedna z nich se zmýlila, druhá jí mohla připo-
menout…“ (Korán, súra 2 – Kráva, 2:282) 

Bití žen
Čtvrtá súra Koránu „Ženy“ je v západním 

světě jednou z nejcitovanějších. Popisuje mj. 

9 Kropáček, L. Duchovní cesty… str. 133.
10 List Koloským, Kolosanům nebo také 
Kolosenským je součást Nového zákona, jeden 
z listů připisovaných apoštolu Pavlovi. Byl napsán 
řecky, podle tradice roku 62 ve vězení v Římě, 
současně s Listy Filipským, Efezským (s nímž 
vykazuje mnoho podobností) a Filemonovi. 
O autorství listu dnes mnozí pochybují a pokláda-
jí jej za dílo nějakého žáka z pozdější doby.

fenomén „bití žen“: „Muži zaujímají posta-
vení nad ženami proto, že Bůh dal přednost 
jedněm z vás před druhými, a proto, že muži 
dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné 
ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté 
kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, 
jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte 
a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jest-
liže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte 
proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, 
veliký.“ (Korán, súra 4 – Ženy, 4:34)

Menší část islámských duchovních praví, 
že když je v Koránu řečeno „bijte je“, 
nemyslí se tím doslovné bití, ale jen formální 
plácnutí nebo jiná forma napomenutí. Nao-
pak větší část je přesvědčena, že Korán 
nabádá ke skutečnému bití.

Výprasku musí předcházet řada napome-
nutí a výstrah a teprve když muž vyčerpá 
tyto kroky a není dosaženo nápravy, má při-
kročit k fyzickému násilí.

Koránské „bijte je“ je ohraničeno řadou 
omezení, tzv. „pravidlo deseti“11: 1) rány 
nesmí dopadat jen na jedno místo, 2) muž při 
bití nesmí ženu proklínat, 3) zakázány jsou 
údery na hlavu a tvář, 4) nesmí dojít ke zlo-
meninám a vyraženým zubům, 5) nesmí 
dojít k poškození očí, 6) nesmí vzniknout 
modřiny, 7) údery musí dopadnout pod hra-
nicí prsou, 8) rány nesmí být vedeny s nápřa-
hem, nesmí být vedeny z výšky, ale jen od 
úrovně hrudníku muže, 9) rána nesmí při-
cházet jedna za druhou, 10) úderů může být 
nejvýše deset.

Podle islámských duchovních se jakýko-
liv jiný způsob bití považuje za hřích.

Zahalování žen
Zahalování žen má tradici v ortodoxním 

judaismu stejně jako v křesťanství. Příkaz 
k zahalování není pro islám ani typický ani 
původní. Přesto v současnosti zahalování 
spojujeme výhradně s islámem – a považu-
jeme jej za cosi barbarského, za symbol 
podřízenosti žen par excellence.

Tento zvyk existoval ve starověku dávno 
před vznikem islámu. Být zakrytá závojem 
znamenalo výsadu. Závoj představoval sym-
bol počestné ženy. Jedna z prvních zmínek 
o závojích, asyrský právnický text ze 13. 
století př. o. l., zakazuje prostitutkám nosit 
závoje. Také kolébka evropské civilizace, 
Athény, znala závoje. Respektované ženy 
chodily na veřejnost zahalené, jinak budily 
podezření, že se živí nejstarší profesí. Bez 
závoje chodily jen prostitutky a spodina. 
Závoje byly rozšířené i v předislámské Per-
sii, izraelském království a v Byzanci.

A křesťanská tradice? Je známo, že kato-
lické jeptišky si zakrývají hlavu již stovky 
let a sv. Anežka Česká není na žádném vyob-
razení bez zahalené hlavy, až podezřele 
podobné dnešnímu islámskému šátku.

11 Muftí Sa´d Arafat, šejk Muhammad 
Al-Munajid, 10 pravidel

Burku zahalující celý obličej nosí jen menšina mus-
limských žen. (pákistánský Gilgit, 2004)

➤
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Judaismus: Židovské ženy v období prv-
ního i druhého chrámu se mohly objevit na 
veřejnosti jen s pokrývkou hlavy. Některé 
neověřené prameny tvrdí, že v době svátků 
ženy v Jeruzalémě skrývaly dokonce i celý 
obličej kromě jednoho oka. Ortodoxní juda-
ismus nedovoluje pronášet požehnání nebo 
modlitbu v přítomnosti nezahalené vdané 
ženy – odhalené vlasy ženy jsou považovány 
za „nahotu“: „Za nahotu se považuje, je-li 
část ženského těla, jež bývá obvykle zakrytá, 
odhalena na šířku dlaně, tj. 4 palce, a také 
(i částečně) odkryté vlasy vdané ženy, bez 
ohledu na to, zda je to žena vlastní či cizí. 
Ovšem jsou-li ženy pouze mezi sebou, nepo-
važuje se to za nahotu.“ (Kicur Šulchan 
Aruch; kap. 5:16)

„Muž se nesmí modlit v přítomnosti 
nepatřičně oblečené ženy. Rovněž se nesmí 
modlit, když vidí vdanou ženu s nezakrytými 
vlasy.“ (Ša‘are Halacha, kap. 4:8)

Nový zákon k zahalování žen: „Rád 
bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého 
muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou 
Krista je Bůh. Každý muž, který se modlí 
nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zne-
uctívá toho, kdo je mu hlavou, a každá žena, 
která se modlí nebo prorocky mluví s neza-
halenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí 
hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla 
ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, 
ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu 
potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se 
zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, pro-
tože je obrazem a odleskem slávy Boží, 
kdežto žena je odleskem slávy mužovy. Vždyť 
muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž 
přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro 
muže. Proto má žena mít na hlavě znamení 
moci kvůli andělům.“ (1. list Korintským12 

11:3-10)
„Mladé ženy, noste své závoje venku na 

ulici, stejně tak byste je měly nosit v kostele, 
noste je, když jste mezi cizími lidmi, pak je 
noste mezi svými bratřími…“ sv. Tertullian 
„O zahalování panen“13

V kanonickém právu současné (21. sto-
letí) katolické, pravoslavné, ortodoxní a dal-
ších tzv. východních nebo raných církví je 
ustanovení, podle kterého musí mít ženy 
v kostele zakrytou hlavu, respektive vlasy.

Koránský verš, který je považován za 
příkaz k zahalování žen, říká: ,,Proroku, 
řekni manželkám svým, dcerám svým i věří-

12 1. list Korintským je součást Nového zákona, 
jeden z listů apoštola Pavla, o jehož autorství se 
nikdy nepochybovalo. Byl napsán řecky, snad roku 
54 v Efesu, a už kolem roku 150 jej cituje 
Markionův kánon jako církví uznanou knihu.
13 Quintus Septimius Florens Tertullianus (*160 
Kartágo – +220 Kartágo) nejvýznamnější latinsky 
píšící křesťanský spisovatel přelomu 2. a 3. století. 
Je považován za autora základní křesťanské ter-
minologie v latinském jazyce.

cím ženám, aby přitahovaly k sobě své 
závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby 
byly poznány a nebyly uráženy.“ (Korán, 
súra 33 – Spojenci, 33:59)

Zahalení má v islámských zemích mnoho 
místních podob, jmen i barev. Jen v někte-
rých oblastech se stále praktikuje zakrytí 
celého obličeje, nejrozšířenějším způsobem 
je šátek (hidžáb) zakrývající vlasy a šíji, 
k němuž patří dlouhý volný šat. Zakrytí obli-
čeje (nikáb, burka) je typický jen pro men-
šinu žen v konzervativních zemích Arab-
ského poloostrova nebo Afghánistánu. 
V ortodoxních (např. Saudská Arábie, Katar) 
či konzervativních režimech (např. Jemen) 
je zahalování povinností (nikáb, burka), 
v liberálnějších zemích je věcí svobodného 
rozhodnutí ženy. V Libanonu, Sýrii, Tunisu, 
Maroku či Jordánsku je ke spatření mnohem 
více nezahalených žen – převážně mladých 
dívek a ve velkých městech – než zahale-
ných. Jordánská královna Rania hidžáb 
nenosí, stejně jako Lara Azm, manželka 
libanonského ministerského předsedy Saada 
Haririho. Zato v Saúdské Arábii nebo Íránu 
může být nezahalená žena potrestána poku-
tou či vězením.

„Hidžáb“ znamená konkrétní typ po-
krývky hlavy – šátek, současně slovo „hid-
žáb“ specifikuje náboženské a společenské 
předpisy odívání žen. Konkrétní pravidla se 
uplatňují podle mnoha různých kritérií: dle 
oblasti, místního zvyku, tradice kmene či 
rodiny. Neexistuje žádný předpis, obecně 
platný pro všechny muslimské ženy. Jen 
„základní“ hidžáb – zahalení vlasů – je zá-
vazný pro muslimské ženy po dosažení pu-
berty v přítomnosti dospělých mužů mimo 
jejich rodinu. Ani ten není striktně uplatňo-
ván v liberálních muslimských zemích.

V muslimských zemích, kde se setkávají 
neznámí lidé na ulici, v dopravních prostřed-
cích nebo na pracovišti, si muži i ženy zvykli 
vnímat šátek jako ochranu nositelky, znak 
její nedostupnosti a určité asexuality. 

Obhájci hidžábu jsou zastoupeni rovným 
dílem mezi muži i ženami. Jako hlavní 
důvod zdůrazňují ochranu a důstojnost. 
Významná většina muslimských žen nosí 
hidžáb dobrovolně, ze svého vlastního pře-
svědčení, někdy i jako výraz kulturní iden-
tity nebo hrdosti na muslimskou příslušnost.

Závěrem
Islám není jen náboženství, je to i poli-

tický a právní systém a filozofie. Pro mus-
limy je komplexním a zakonzervovaným 
způsobem života, kde se nečiní rozdíl mezi 
náboženským a světským a kde vše podléhá 
islámským pravidlům. Zaplatili za to izolaci-
onismem a následnou industriální stagnací. 
Oproti všeobecně uplatňované euro-ame-
rické představě o homogenitě islámského 
světa se všechny muslimské státy odklonily 
od původních ideálů proroka Muhammada, 
a to jedním ze dvou opačných směrů: kon-
zervativní, restriktivní a tradicionalistický 
oproti liberálnímu, směřujícímu na Západ.

Evropa, v posledních dvaceti letech spou-
taná zaklínadlem „spojená Evropa“, se před 
našima očima fatálně mění. Úbytek domá-
cího obyvatelstva a naopak neregulovaný 
příliv přistěhovalců z jiných kontinentů jsou 
jednou stranou mince, na rubu je deklaro-
vaný optimismus o růstu Evropy, jen chatrně 
zakrývající pokles jejího významu ve světo-
vém dění. Narůstají obavy, že se starý konti-
nent stává pouhým muzeem dokládajícím 
dávnou evropskou převahu nad ostatním 
světem.Na závěr pouti do Mekky na rozlou-
čenou (632) Muhammad prý zvolal: „Pane, 
splnil jsem dobře své poslání?“ A dav jedno-
myslně odpověděl: „Ano, splnils je dobře!“ 
I dnes, téměř čtrnáct set let poté, odpovídají 
muslimové na tuto otázku stejně hrdě.

Nezbývá, než se vážně zamyslet a ptát se: 
Jaká budoucnost Evropu čeká?
◗ Honza Neubauer, listopad 2014 (původně pro 

Obecní noviny, otištěno se souhlasem autora)
Foto: archív autora 

Rozhodnutí, zda se zahalovat, či nikoliv, by mělo být osobním rozhodnutím ženy. (Sýrie, 2009)

➤
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Mise v Rumunsku
V prosinci 1989 byl totalitní režim 

rumunského prezidenta Ceausescua svržen 
lidovou revolucí. V médiích se šířily zprávy, 
že v bojích byly zabity desítky tisíc lidí 
a kvůli obrovskému množství raněných 
vznikl akutní nedostatek lékařské péče 
a vybavení.

Světová zdravotnická organizace (WHO) 
vyslala do země svůj tým, aby vyhodnotil 
situaci. Izrael se rovněž rozhodl reagovat 
a poslal rumunskému Ministerstvu zdravot-
nictví několik tun zdravotnického materiálu 
a léků. Já jsem byl jmenován šéfem týmu. 
Připojil se ke mně také plastický chirurg, 
který z Rumunska pocházel. Naším úkolem 
bylo předat zásilku příslušným rumunským 
úřadům a zjistit, jaká je situace v místních 
nemocnicích. Po příletu do Bukurešti nás 
přivítal náš ambasador pan Mazel a zástupci 
Ministerstva zdravotnictví. Cestou z letiště 
jsem uviděl velký hřbitov. Zastavili jsme 
u vchodu a já jsem se zeptal jednoho zaměst-
nance, kolik pohřbů tu v posledních dnech 
měli. Řekl mi, že jich bylo jen nepatrně víc 
než obvykle. Když jsme později navštívili 
několik nemocnic, zjistili jsme, že počet 
raněných je zanedbatelný a není tu ani žádný 
nedostatek léků. Co tu ale skutečně chybělo, 
byl kvalifikovaný personál. Na oddělení 
intenzivní péče jedné z nemocnic se lékaři 
starali o několik žen v septickém šoku po 
neodborně provedené interupci. Na někte-
rých odděleních se lehčeji ranění nebo 
nemocní starali o těžší případy.

Po návratu do Izraele jsem sepsal zprávu 
pro naše Ministerstvo zdravotnictví, kde 
jsem doporučil, abychom v Bukurešti zřídili 
zdravotní školu a poslali tam rumunsky 
hovořící instruktory.

Válka v Zálivu
V druhé polovině roku 1990 začalo být 

zřejmé, že irácký diktátor Saddám Husajn 
myslí vážně své výhružky o vtrhnutí do 
Kuvajtu. Pociťovali jsme velké napětí, pro-
tože jsme se báli, že válka v Perském zálivu 
by mohla zasáhnout i Izrael. Byli jsme si 
vědomi, že Irák disponuje nekonvenčními 
zbraněmi, zejména chemickými raketami 
typu země země se středním doletem. Sna-
žili jsme se proto přesvědčit naše politiky, že 
je potřeba zajistit pro všechny Izraelce 
i turisty osobní ochranné sady, které obsaho-
valy především plynovou masku potřebné 
velikosti s filtrem, a dále dekontaminační 
prášek a autoinjekci s protilátkou proti 
organo-fosfátům (dávky byly upraveny 
podle věku). Sady dostalo veškeré obyvatel-

stvo a také dostalo instruktáž, jako je použí-
vat. Jednotky civilní obrany byly koncem 
roku 1990 mobilizovány a rozběhl se inten-

zivní výcvik všech záchranářských a zdra-
votnických jednotek. Všechny velké nemoc-
nice byly v pohotovosti, v každém velkém 
městě byla jedna nemocnice určena pro 
dekontaminaci a ošetřování obětí chemické 
války. Celá země byla v pohotovosti a oče-
kávání útoku.

Válka vypukla 16. ledna 1991 a první 
raketový útok na Izrael přišel ve večerních 
hodinách o dva dny později. Tři rakety Scud, 
každá se dvěma sty kilogramy konvenčních 
výbušnin, zasáhly obydlené oblasti Tel Avivu 
a Haify. O pár dnů dříve jsem byl coby zálož-
ník povolán do aktivní služby jako vrchní 
zdravotní důstojník civilní obrany. Toho 
večera jsem jel autem z Jeruzaléma do hlav-
ního štábu civilní obrany v Jaffě. Poslouchal 
jsem rádio, kde hráli jeden z Mozartových 
klavírních koncertů, když bylo najednou 
vysílání přerušeno a z éteru se ozval zlo-
věstný kód: „Zmije, zmije.“ Na tento signál 
si měli všichni obyvatelé nasadit plynové 
masky a uchýlit se do předem připravených 
místností ve svých domech, jejichž okna 
a dveře byly dokonale utěsněny. Jel jsem po 
úplně prázdné dálnici z Jeruzaléma do Tel 
Avivu a cítil jsem se podivně nereálně. 
Mozartův koncert k tomu přispíval, a tak 
jsem si sundal masku, abych ho lépe slyšel… 
Pár kilometrů od Tel Avivu, u vesnice Jazur, 
jsem viděl velký požár, který vypukl 
v továrně na elektrické kabely. Později jsem 
zjistil, že místo bylo o několik minut dříve 
zasaženo raketou. Z našeho štábu v Jaffě 
jsem se později vydal na obhlídku zasaže-

ných míst. V jednom případě jsme dorazili 
na telavivské předměstí jen chvíli po zásahu 
a našli jsme partičku dětí, které v kráteru na 

místě dopadu rakety hledaly úlomky, které 
by si mohly vzít na památku. Žádné z dětí 
nemělo masku. Zeptal jsem se jich, jak 
dlouho tam už jsou. Když řekly, že asi deset 
minut, přičemž na nich nebyly patrné žádné 
známky otravy, sundal jsem si také masku 
a ostatním členům týmu jsem řekl: „Chlapci, 
sundejte si masky. Žádný fosfor tady není, 
kanárci jsou zdraví.“1

Brzy se ukázalo, že v nemocnicích je 
mnoho vystrašených lidí, kteří sem sami 
sebe a své rodiny „evakuovali“. V mnoha 
případech měli zrychlený dech, sucho 
v ústech a další známky stresu. Mnozí měli 
zjevně problémy s maskami, na něž nebyli 
zvyklí. Došlo dokonce k několika úmrtím, 
způsobeným neschopností odstranit och-
ranný uzávěr z filtru. V jiných případech si 
lidé, kteří se necítili dobře a byli přesvěd-
čeni, že byli vystaveni působení jedovatého 
plynu, aplikovali injekci a v nemocnici se 
pak objevili s příznaky atropinizace. Většina 
z těchto „obětí“ byla po několikahodinovém 
pozorování odeslána domů. Někteří lidé si 
atropin aplikovali omylem, když aplikátor 
špatně uchopili a omylem stlačili palcem. 
Tomuto zranění jsme říkali „bolavé palce“.2 

1  Kanárci se v minulosti používali v uhelných 
dolech, aby indikovali únik jedovatých plynů. Plyn 
na ně působil rychleji, a pokud pošli, bylo zřejmé, 
že je nebezpečný plyn přítomen. 
2  Jednou, ještě před válkou, hledala moje žena 
u mě ve stole popisovač. Našla něco, co se mu 
podobalo. Když sundala víčko, dostala injekci do 

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA
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11. část – Další války, další mise

Izraelská rodina v chráněné místnosti během války v Perském zálivu. (foto: Wikipedia – Alpert Nathan, GPO)
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Naštěstí to neznamenalo žádné trvalé 
následky. Válka trvala měsíc, na Izrael 
dopadlo čtyřicet raket a zemřeli dva lidé. 
Mnohem více lidí bylo zraněno, když upadli 
při útěku do krytu nebo byli zasaženi rozbi-
tým sklem. Ve svých týdenních vystoupe-
ních v izraelské televizi jsem obyvatele 
nabádal, aby v krytech seděli zády k oknům, 
a předešli tak vážným zraněním břicha a očí.

Po válce jsem z pozice vrchního důstoj-
níka civilní obrany odešel do penze, ale 
i nadále jsem v ní v následujících letech 
působil jako poradce.

Magen David Adom
V říjnu 1991 si mě povolal ministr zdra-

votnictví Olmert a nabídl mi, abych se stal 
generálním ředitelem zdravotní záchranné 
služby. Ta byla tou dobou v katastrofální 
finanční situaci, se schodkem více než sto 
miliónů šekelů. Ministerstvo financí požado-
valo radikální úspory, jichž se mělo dosáh-
nout restrukturalizací a propuštěním deseti 
procent zaměstnanců.

Nabídku jsem přijal. Můj předchůdce 
doktor Cohen měl značné potíže, když se 
snažil dodržet rozpočet, a nedokázal čelit 
agresivní opozici odborářů. Několik dní ho 
dokonce drželi zavřeného v jeho kanceláři 
a vyhlásili generální stávku.

Zastával jsem tuto pozici tři roky a pro-
vedl část požadovaných změn. Mezitím se 
ovšem vyměnil ministr zdravotnictví i další 
důležité osoby, které ovlivňovaly mou práci 
a celou zdravotní a finanční politiku, a já 
jsem nakonec ke konci roku 1994 post opus-
til. Vrátil jsem se na své původní místo na 
pohotovosti nemocnice Šaarej Cedek.

Rwandští uprchlíci
Rwanda je malý vnitrozemský stát ve 

střední Africe, hustě obydlený dvěma etnic-
kými skupinami Hutuy a Tutsii. Konflikt 
mezi oběma skupinami se táhne po staletí, 
již od dob belgické koloniální nadvlády. 
Belgičané upřednostňovali vyšší a vzděla-
nější Tutsie, zatímco početnější Hutuové 
pracovali většinou v zemědělství a vykoná-
vali různé podřadné práce. Napětí mezi nimi 
se stupňovalo až do roku 1959, kdy Hutuové 
povstali a mnozí Tutsiové odešli do exilu do 
okolních zemí. Po skončení belgické vlády 
v roce 1962 se pak Hutuové ujali vlády 
v nově nezávislé zemi. Tutsiové zorganizo-
vali v Ugandě odbojové hnuté a vpadli do 
severní části země. Nepřátelství mezi oběma 
etniky eskalovalo, až v roce 1993 vyvrcho-
lilo občanskou válkou. Zabíjení nebylo 
spontánní, ale dobře plánované a jeho úče-
lem bylo svrhnout nadvládu Tutsiů a znovu 
nastolit režim Hutuů.

Spojené národy vyslaly do země své 
mírové jednotky, aby se pokusily zabránit 

prstu a nějaký atropin jí vystříkl i do oka. Několik 
hodin potom viděla rozmazaně. 

genocidě. Mise ale skončila nezdarem, do 
konce roku 1994 povraždili Hutuové více 
než milión Tutsiů. Ti potom zorganizovali 
v sousedních zemích lidovou armádu a pro-
vedli invazi do Rwandy, při níž vyhnali 
Hutuy do sousedního Zairu (Republika 
Kongo).

Když Izraelci sledovali ve zprávách exo-
dus více než miliónu uprchlíků z Rwandy do 
Zairu, mnozí nabízeli svoji pomoc. Zorgani-
zovali jsme tým pěti lékařů, kteří měli zku-
šenosti s medicínou katastrof, a pěti zdravot-
ních sester. Abie Nathan, který se právě 
vrátil z průzkumu přímo na místě, byl 
ochotný misi finančně podpořit. Naše dobro-
volnická skupina se připojila k druhé izrael-
ské vojenské misi v Gomě na zairsko-rwand-
ské hranici. Mise trvala asi dva týdny. 
Doručili jsme na místo zdravotnický mate-
riál a léky pro ošetření válečných zranění 
a infekčních nemocí jako úplavice, cholera 
a tuberkulóza, které se mezi uprchlíky šířily. 
Dále jsme sem dopravili nákladní vůz 
a sanitku, stejně jako potravinové konzervy 
i čerstvé potraviny a velkou zásobu vody 
v lahvích.

Působili jsme v polní nemocnici na břehu 
jezera Kivu. Začínali jsme každý den časně 
zrána a denně jsme prohlédli a ošetřili asi 
stovku nových pacientů. Brzy jsme ale zjis-
tili, že stále více místních obyvatel z okolí 
Gomy zneužívá našich bezplatných služeb, 
místo aby šli ke svému lékaři. Navrhl jsem 
proto, abychom sami zajeli na místa, kde se 
shromažďují uprchlíci, vyhledali ty, kteří 
nejvíc potřebují pomoc, a převezli je k nám 
do nemocnice. Pohled na široké údolí, táh-
noucí se nějakých dvacet kilometrů severo-
západně od Gomy, byl neuvěřitelný. V údolí, 
na rozblácené zemi, bez jakýchkoliv pří-
střešků tábořil milión uprchlíků. Nebyly tu 
žádné latríny a všude byly lidské výkaly 
a odpadky. Zápach byl nesnesitelný. Podél 
cesty vedoucí z rwandského pohraničí do 
tohoto „údolí smrti“ se povalovala mrtvá těla 
lidí, kteří zemřeli na úplavici či choleru. 
Během jediného týdne zemřelo kolem sta 
tisíce uprchlíků.

Zajeli jsme k velkému stanu Červeného 
kříže, který stál uprostřed „tábora“ a sloužil 

jako klinika. Na zemi tu leželo mnoho paci-
entů napojených na nitrožilní výživu. Mladý 
lékař a několik mediků, kteří se o ně starali, 
byli velmi překvapení, když viděli člověka 
v uniformě. Představil jsem se jim jak izrael-
ský lékař, který jim přišel pomoct a odvézt 
nejvážnější případy do polní nemocnice. 
Mladý australský lékař se na mě podíval 
nepřátelsky a řekl: „Nikdo v uniformě sem 
nevkročí!“ Neřekl jsem ani slovo a začal 
jsem se svlékat. Všichni překvapeně zírali, 
až Australan řekl: „Stačí, to stačí, nemusíte 
se svlékat donaha.“ Stali se z nás potom 
dobří přátelé a my jsme na jeho kliniku jez-
dili denně.

Jednoho dne k nám do nemocnice při-
vezli zraněnou mladou ženu. Zvedla něco, 
co jí v rukou explodovalo. Obě její děti, 
které v tu chvíli stály vedle ní, zemřely na 
místě. Měla utržená obě předloktí a její 
pravá noha byla nad kolenem téměř amputo-
vaná. Její tvář byla úplně rozervaná. V břiše 
měla otevřenou ránu, skrze kterou bylo vidět 
její krvácející dělohu. Byla těhotná. Nepova-
žovali jsme za možné ji zachránit a rozhodli 
jsme se dát jí injekci morfia a nechat ji 
v klidu zemřít. Byli jsme v šoku, když nám 
najednou francouzsky řekla: „Mohli byste 
mě, prosím, zachránit?“ Okamžitě jsme ji 
vzali na operační sál. Odstranili jsme jí 
dělohu se sedmiměsíčním mrtvým plodem. 
Fakt, že byla těhotná, jí zřejmě zachránil 
život, protože zvětšené břicho zachytilo vět-
šinu střepin. Potom jsme jí amputovali obě 
předloktí a pravou nohu. Plastický chirurg 
mezitím rekonstruoval její tvář. Po operaci 
se zotavovala překvapivě dobře a za týden 
už dokázala sedět v invalidním vozíku. 
Nakonec si ji přišel vyzvednout její otec.

Jednoho dne k nám přivezli mladého 
silného muže se zlomenou stehenní kostí. 
Byl obklopen bodyguardy, kteří projevovali 
velkou starost o jeho zdraví. Operovali jsme 
jej a po několika dnech propustili. Později 
jsme se dozvěděli, že byl jedním z velitelů 
Interhamwe.3

Jednou večer mě narychlo povolali do 
kanceláře velícího důstojníka. Tam jsem se 
k mému překvapení setkal s panem Harry 
Belafontem, vyslancem generálního tajem-
níka OSN ve Rwandě, a jeho krásnou židov-
skou ženou. Pan Belafonte se mi svěřil, že 
trpí zácpou a potřeboval by nějaké laxati-
vum. Řekl jsem mu: „Pane Belafonte, vy jste 
ten jediný šťastlivec v téhle zemi, který má 
zácpu!“ Dal jsem mu lék a strávili jsme pak 
s ním i jeho ženou příjemný večer.

◗  Jakov Adler, foto: Wikipedia
Přeložila Kateřina Weberová

3  Milice Interhamwe hrály hlavní roli při rwand-
ské genocidě v roce 1994. Vytrénovaní a vybrojení 
rwandskou armádou měly na svědomí životy tisíce 
civilistů, převážně Tutsiů. Jejich příslušníci byli 
zodpovědní za mnohá zvěrstva, která v roce 1994 
šokovala celý svět.

➤
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V oblasti Gomy tábořil v létě roku 1994 více než mi -
lión rwandských uprchlíků.
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Oba Silversteinovi rodiče pocházeli 
z rodin židovských přistěhovaců ze 

střední a východní Evropy. Dědeček z mat-
činy strany, Sigmund Balcany, pocházel 
podle úředních záznamů z Čech. Podle Lisy 
Rogak, autorky Silversteinova životpisu 
(A Boy Named Shel), mělo na Shelovu tvor-
bu vliv právě pestré a živé prostředí výcho-
doevropských přistěhovalců: neustálé hem-
žení lidí na ulici, v otcově obchodě nebo 
přímo v bytě bylo ve třicátých letech spojené 
s neustálým překonáváním potíží, jež přiná-
šela ekonomická krize. To z Shela udělalo už 
od dětství pozorovatele různých situací – 
i jejich glosátora.

Vedlo to však ke sporům s otcem, který 
doufal, že jeho syn získá „pořádnou práci“ 
a bude mít „lepší život“, než měl on sám. 
Shel se především odmítal přizpůsobovat – 
musel mít možnost říkat, co chce, nosit, co 
se mu líbí, a dělat, co ho baví. A to byly 
hlavně kreslené vtipy a komiksy. A tak místo 
univerzitních studií (z nichž se nechal vyho-
dit) absolvoval výtvarnou akademii, pak 
narukoval do armády a sloužil v Japonsku 
a Koreji. Později vzpomínal, že zatímco na 

univerzitě se svým humorem neustále nará-
žel, v armádě měl navzdory všemu téměř 
naprostou svobodu říkat, co chce. Dokonce 
mohl kreslit vtipy do armádního časopisu 
Pacific Stars and Stripes.

Celý jeho život po odchodu z armády se 
vyznačoval horečnou činností. Psal scénáře, 
texty písní a samozřejmě kreslil. Všechny 
dětské knihy, počínaje nejslavnější Uncle 
Shelby‘s ABZ (Abeceda strejdy Shelbyho), si 
sám ilustroval. Tvorba pro děti je ovšem 
spojena se zásadními životními ztrátami: 
nečekanou smrtí jeho přítelkyně Susan roku 
1975, několik dnů před pátými narozeninami 
jejich dcery Shoshanny. Stejně náhle zemřela 
v jedenácti letech i Shoshanna. Kniha, z níž 
pocházejí ukázky, nese právě věnování „pro 
Shannu“.

V českém prostředí jsou známé texty jeho 
písní, například A Boy Named Sue (česky 
„Chlap jménem Zuzanka“ – přebásnil M. 
Černý). Z jeho knih pro děti vyšla roku 1999 

obrázková knížka O stromu, který dával 
(The Giving Tree).

Sbírku Jen jestli si nevymejšlíš do češtiny 
přeložili Lukáš Novák, Stanislav Rubáš 
a Zuzana Šťastná. Lukáš Novák a Stanislav 
Rubáš poskytli Maskilu rozhovor.

Rošťácké básničky
Shela Silversteina

➤

➤

Sheldon Allan Silverstein (1930–1999) byl pozoruhodnou postavou 
americké umělecké scény.

Únor/Březen 2015

Sheldon Allan „Shel“ Silverstein, 1930–1999
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rozhovor

Adar 5775

Jak vlastně vznikl nápad překládat 
Silversteina do češtiny?

L. Novák: První básničky od Shela Sil-
versteina jsem četl někdy v polovině devade-
sátých let, takže je to už víc jak dvacet let. 
Cestoval jsem do Chicaga a přátelé mne 
podarovali jednou ze sbírek jeho básní. 
A protože jsem v té době už studoval na 
filozofické fakultě bohemistiku a zabýval se 
českou nonsensovou poezií, hodně mě to 
zaujalo. Samotný nápad překládat přišel 
tehdy, když jsem si všiml, jak pozoruhodně 
rezonují tyto básně s naší tradicí nonsensové 
poezie.

S. Rubáš: Pro mě byly hrozně zajímavé 
paralely, hlavně ty s Emanuelem Fryntou, 
kterého mám dost rád. Zdá se mi, že některá 
témata jakoby visela ve vzduchu, a šlo jen 
o to, kdo se jich chopí – Frynta, Morgenstern 
nebo právě Silverstein. 

Jak vypadal celý proces překládání? 
Vím, že práce trvala dlouho...

S. Rubáš: Ta původní překladatelská 
parta, se kterou jsme týmově přeložili Wil-
dovu konverzačku Jak je důležité míti Filipa, 
se dala dohromady v Semináři mladých ang-
listů při Obci překladatelů, už je to víc jak 
deset let. Pak jsme se vydělili jako tro-
jice, Lukáš, já a Zuzana Šťastná, a pus-
tili se do toho. Ovšem s tím, že ten 
prvotní záměr se hodně proměnil: 
původně jsme chtěli vydat pouze výběr, 
protože jsme nevěřili, že by se u nás 
dala vydat celá jedna sbírka, čítající 
bezmála sto čtyřicet básniček, z nichž 
jedna obzvlášť dlouhá má skoro padesát 
veršů. To je případ právě vydané knížky.

L. Novák: Dalším důvodem pro 
zamýšlený výběr bylo to, že některé ty 
básně jsou tak zakotvené v anglické 
gramatice nebo reáliích, že nám připa-
daly nepřeložitelné. Takže původně 
jsme chtěli udělat „to nejlepší ze Silver-
steina“.

S. Rubáš: Ale ukázalo se, že ame-
rická literární agentka spravující 
dědická práva po Shelu Silversteinovi trvá 
na vydávání jeho poezie výhradně po celých 
sbírkách, od první stránky do poslední, bez 
jakýchkoli změn či výpustek. Tak to na nás 
samozřejmě padla hrůza hned v počátku, 
protože přeložit celou sbírku je samozřejmě 
něco jiného, než udělat výbor. Měli jsme 
rozpřekládáno to, co nás bavilo. Lukáš toho 
měl zdaleka nejvíc, ten má taky na překladu 
největší podíl a Silversteina koneckonců 
objevil.

L. Novák: Začal jsem v roce 1995, takže 
jsem měl oproti Standovi a Zuzce deset let 
náskok.

S. Rubáš: Nakonec jsme se rozhodli, že 
začneme s verši knihy A Light in the Attic 
a doplníme je o překlady, které Lukáš ještě 
neměl. To, co zbylo, jsme si rozdělili zhruba 
na třetiny, ale pořád jsme to ještě všechno 

neměli v potřebném termínu, takže jsme se 
nakonec sešli na chalupě na Šumavě, a tam 
jsme uplatnili něco, co se v některých pře-
kladatelských seminářích pokouším prakti-
kovat také na Ústavu translatologie FF UK – 
metodu týmového překladu.

Co to znamená?
S. Rubáš: To znamená, že u některých 

těch básniček jsme dali hlavy dohromady 
a zkoušeli je překládat ve dvou nebo i ve 
třech. Já jsem nikdy nedělal poezii takhle 
v týmu, vůbec jsem si nemyslel, že to je 
možné. A pak z toho byla dost pěkná zkuše-
nost, protože jsme se uměli vzájemně dopl-
ňovat, nikoliv vylučovat, jako individuality.

L. Novák: Já si myslím, že je to dané 
taky tím, že ne každý text je vhodný pro 
týmový překlad, ale tohle je zrovna ten typ 
textu, kde je potřeba generovat nápady, 
nebát se jich a přihazovat další a trumfovat 
se v nich.

Od okamžiku, kdy jsme měli celou sbírku 
přeloženou, do okamžiku, kdy skutečně 
vyšla – trvalo to devět let –, jsme jednali 
minimálně se čtyřmi nakladatelstvími, než 

se to podařilo. Musím ale říct, že to nebylo 
vinou těchto nakladatelství, zpravidla tam 
byly nějaké objektivní potíže.

S. Rubáš: Z  prvního vydání sešlo kvůli 
způsobu, jakým se překlad schvaloval na 
americké straně. Tehdy jsme zjistili, že si 

americká agentka našla takzvaného 
„readra“, to jest někoho, kdo umí česky, 
ale žije ve Spojených státech. S tím, že 
míra znalosti češtiny u toho readra nám 
dosud připadá dost pochybná: v bás-
ničce Ace (anglicky Ations), kde se 
v pointách veršů vyskytují výhradně 
slova končící -ations, například reader 
navrhl, abychom výraz exaggeration 
(v našem překladu „provokace“) nahra-
dili raději slovem „přehánice“. Vůbec 
zřejmě netušil, že takové slovo v češ-
tině neexistuje, a zjevně si to ani nedo-
kázal ověřit.

L. Novák: Ono nejde jen o češtinu, 
ale taky o to, do jaké míry ten člověk 
rozumí překladu. Není to totéž jako 
Google překladač, slovo za slovo. Tady 
se překládají nápady, obrazy a tak dále.

Poprvé jsme na to narazili hodně, a řekl 
bych, že podobné to bylo i tentokrát, jenom 
jsme byli o těch devět let poučenější a už 
jsme se nebáli diskutovat s readerem o jed-
notlivých slovech a verších přes e-mail. 
Nakonec se ukázalo, že velkou část jsme 
schopni obhájit a vysvětlit, někde jsme 
museli ustoupit. A někde se ukázalo, že je to 
zajímavý impuls pro vylepšení. Takže nako-
nec z toho kompromisu mám radost. To 
slovo mívá obecně poněkud negativní 
nádech, ale toto byl rozhodně kompromis ku 
prospěchu věci.

Co považujete za příčinu takové 
vydavatelské politiky?

L. Novák: Já myslím, že tato péče věno-
vaná překladu je v zásadě pěkná, sice to 
překladatelům komplikuje život, ale je výra- ➤

➤
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Silversteinův hrob na hřbitově blízko letiště O‘Hare v Chicagu.

BOŽÍ VOLANT

Povídá mi tuhle Bůh (trochu se při tom culí):
„Nechtěl by sis chvilku zkusit řídit zeměkouli?
Namísto mě?“
„No jasně, proč ne!
Kde budu sedět? Jakej mám plat?
V kolik se chodí obědvat?
A kdy mám padla?“ ptám se já.
„Poslyš,“ Bůh na to povídá, 
„dej sem ten volant. Možná máš
na tohle ještě chvilku čas.“
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zem toho, že správce umělecké pozůstalosti 
má skutečně zájem na tom, aby to dílo 
v jiných jazycích skutečně působilo. Osobně 
se domnívám, že to může být i tím, že Sil-
versteinova pozůstalost funguje v Americe 
taky jako značka. Vyrábějí se třeba dárkové 
předměty s jeho kresbami, už tam nastoupila 
jemná komercionalizace. Na jednu stranu tu 
značku hodně opatrují, a zároveň se ji samo-
zřejmě snaží obchodně využívat.

Při pohledu na Silversteinův por-
trét bych v něm autora dětské lite-
ratury nehledala. Jak se vlastně 
dostal k takové tvorbě?

L. Novák: Myslím, že na to odpovídá 
historka z jeho životopisu. Nápad na ABZ 
dostal, když jedno odpoledne stál na ulici 
v Chicagu a lízal zmrzlinu. Kolem šla 
maminka s malým dítětem, které se na Shela 
a jeho zmrzlinu toužebně dívalo. Shel mu 
sdělil, že zmrzlina je moc dobrá. „Proč si 
neřekneš mamince, aby ti ji taky koupila?“ 
Kluk dostal zmrzlinu a Shel schytal ošklivý 
pohled od maminky.

Silversteinovo kouzlo je v tom, jak na 
děti spiklenecky pomrkává, typicky třeba 
„když už tě nutěj do nádobí (mýt ho nebo 
utírat) ...upusť talíř a pak snad chviličku se 
budou zlobit, než tě vyženou si hrát“. Ty 

rošťácké rady dělají jeho poezii i po těch 
čtyřiceti letech pořád aktuální.

S. Rubáš: Boží volant je taky jedna 
z hodně aktuálních. Jak všechno chceme, ale 
nejsme ochotní pro to nic obětovat, ba nao-
pak: myslíme jen na to, jaké výhody nám to 
přinese.

Prozradili jste mi, že někteří rodiče 
se už ohradili proti tomu, aby jejich 
děti četly Silversteina ve škole...

L. Novák: Ano, jeden tatínek odmítl, aby 
jeho dcera recitovala básničku, jak holčička 
Monika chtěla poníka a „doopravdy umřela“, 
když jí ho rodiče nekoupili. Z té básničky je 
jasné, že paroduje to, co děti občas dělají. 
I ten dovětek: Tuhletu básničku rodičům 
čtěte vždycky, když nedaj vám všechno, co 
chcete. – Ale provokuje.

Navíc on kromě dalších uměleckých pro-
fesí také nějakou dobu kreslil pro Playboy. 
A i když jeho kresby nebyly přímo obscénní, 
byly to prostě kresby pro Playboy. Možná 
i proto byly jeho dětské knihy v některých 
státech USA vyhoštěny ze školních kniho-
ven. Takže neměl zrovna dobrou image, 
nejen díky své historii a postojům: ty bás-
ničky pro mnohé příliš zpochybňují autoritu 
rodičů, náboženské představy i různá zažitá 
pravidla.

Koneckonců, v jiné sbírce má básničku 
o tom, jak se lidé dohadují, jak vypadá Bůh, 
kde se říká: „He is black, he is white, He is 
She. – Je černý, je bílý, On je Ona.“ – No 
a končí to takto: „A já se jen tak usmívám 
pod fousy a v kapse mám jeho fotku s věno-
váním.“

◗ Ruth Jochanan Weiniger
foto: Wikipedia, Walter Scold – Jewish 

American Poets‘ Graves

➤
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Sbírka „Jen jestli si nevymejšlíš“ vyšla v nakladatel-
ství Albatros koncem loňského roku.

NAVLÍKLI VELBLOUDA DO PODPRSENKY

Navlíkli velblouda do podprsenky, 
ať nemá hrby nahatý.
Navlíkli velblouda do podprsenky, 
prý jakýpak s tím ciráty.
Mají i další chvályhodné plány, 
spoďáry pro psy a kočkodany, 
kdo ví, co za lubem mají ti páni,
co navlíkli velblouda do podprsenky.

Navlíkli velblouda do podprsenky, 
nahotu je třeba zahalit. 
Navlíkli velblouda do podprsenky
a na nic se ho neptali.
Cpali ho do ní zleva zprava,
jen ať si ji prý nesundává. 
Kdo ví, jak dopadne chudák kráva,
když velblouda navlíkli do podprsenky.
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Ohlédnutí za Tu bi-švat pro děti
V pátek 6. 2. se uskutečnil v Bejt Simcha dětský kabalat šabat. Pro děti byl při této příle-
žitosti připraven workshop, který tematicky navazoval na oslavu svátku Tu bi-švat. Děti si za 
pomoci lektorek mohly vyrobit figurky ze sušeného i čerstvého ovoce. Bylo připravené bohaté 
pohoštění s připomínkou svátku stromů, krátká liturgie a místo draši zazněla židovská pohádka 
od Leo Pavláta v podání Ireny Douskové. Jen dětí bylo pár, tedy opravdu jen dvě. Snad chřip-
ková epidemie, snad obava rodičů z nakažení ratolestí zabránily hojnější účasti. Škoda.

Neklesáme na mysli a i nadále budeme pokračovat v těchto komponovaných večerech 
s důrazem na rodiče a naše děti.

◗ bs

Židovská obec v Praze a Federace židovských obcí 
si vás dovolují pozvat na

koncert Miroslava Ambroše
v úterý 3. března od 15 hodin
sál Židovské radnice, 3. patro

Miroslav Ambroš – housle
Zuzana Ambrošová – klavír

Program koncertu: 
J. S. Bach: Sonáta g moll BWV 1001 pro sólové housle
N. Paganini: Capriccio č 10, 11 pro sólové housle
L. van Beethoven: Romance G dur op. 40 č. 1
            pro housle a klavír
P. de Sarasate: Koncertní fantazie Faust pro housle a klavír

Filmový klub Bejt Simcha zve své členy na promítání izraelského fi lmu

Sladký kal
sobota 14. března od 19 h
na adrese Výběrové knihkupectví, Bubenečská 10, Praha 6

Film bude hebrejsky s českými titulky. Vstup je zdarma, útratu si každý platí sám.

     Zprávy z Bejt Simcha

PODVEČER

YVONNE PŘENOSILOVÉ

čtvrtek 
19. března 
od 15 hodin

„Doteď mě lidi znali jako 
magora v dobrém, teď mě 

poznali jako magora ve zlém. 
Ale padouch se vždycky 

dobře hraje, to mají herci 
rádi,“ říká 

Josef Carda, 
kterého znáte jako Vaška Paděru 
ze seriálu Doktoři z Počátků, ale 

i z muzikálu Hello Dolly, z Divadla 
bez zábradlí a také jako „sporťáka“ 

Cardu Retardu z Tele Tele.

Židovská obec v Praze, 

společenský sál, 

Maiselova 18, Praha 1

Dobrovolnická práce 
v Izraeli v rámci 
programu SAR EL 
Sochnut nabízí možnost zúčastnit se v čes-
ko-slovenské skupině dobrovolnické bri-
gády v Izraeli v termínu od 26. 4. do 14. 5. 
2015. Veškeré informace o programu najdete 
na www.sar-el.org. 
Přihlášky i další informace na e-mailu 
zosa@email.cz, eventuálně na telefonu 
602 703 653. Návštěva v kanceláři (Jáchy-
mova 3, Praha 1) možná po předchozí 
domluvě. Uzávěrka přihlášek 10. 3. 2015

Akademická restaurace 
(Masarykova kolej, 
Thákurova 550/1, Praha 6)
Uzávěrka přihlášek nejpozději do 27. 
března 2015 na e-mailu: 
olga@bejtsimcha.cz nebo na tel: 
603 393 558. Vstupné členové FŽO 
250 Kč (studenti 200 Kč), nečlenové 
350 Kč (studenti 300 Kč) a zahraniční 
hosté 500 Kč (děti do 10 let zdarma).

Pesachový seder Bejt Simcha
pátek 3. dubna od 18.30 h 

Adar 5775

z obcí
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Na výrobu jednoduchých, nicméně hlasitých chřestidel se hodí prázdné hlemýždí ulity a šikovná větev nebo tyčka. Zde jsme zrecyklovali držadla od přetržených švihadel 
a odřezek bambusu.

Výroba těchto náramků vyžaduje trpělivost. – Nejdřív je třeba ze 30 až 40 pistáciových oříšků dostat ven zelená jádra tak, aby skořápky zůstaly vcelku. Do každé jednot-
livé skořápky vyvrtáme dva otvory tak, aby ji bylo možno navléknout na silonovou nit či vlasec, a pak do ní opatrně vpravíme drobný korálek nebo kuličku nového koření. 
Navlékání už je jednoduché.

Když se ztratí během zimy jedna rukavice, druhá může najít uplatnění při Purimu. Kulatá krabička s několika zrnky hrachu a vaše šikovnost 
z ní udělají kašpárka, který při čtení megily nedá zaznít prokletému jménu...

Purimová chřestidla...

Purimová bowle paní Resi
Nejdříve si připravíme velkou nádobu, nejlépe skleně-
nou. Pokud nemáme k dispozici přímo onu speciální 
„bowli“, lze použít džbán či hlubokou mísu. Sklo by ale 
mělo být silné, protože do něj budeme lít horký čaj. 
Pokud na oslavu čekáme také dětské hosty, připravu-
jeme paralelně dvě varianty, alkoholickou a nealko.

Spaříme šálek mandlí, vlašských a lískových ořechů, odstraníme 
slupku a nakrájíme na malé kousky. Přidáme rozinky, brusinky, 
popřípadě kandované ovoce.

Poté nakrájíme na kostičky větší jablko, hrušku, banán, pomeranč, 
dvě mandarinky či jiné dostupné ovoce; lze použít i konzervované 
nebo zmražené, například třešně, ananas, meruňky a podobně.

Vše naskládáme do velké servírovací nádoby. Vedle si připravíme 

hrnec na přípravu čaje, který tvoří základ nápoje. Doporučuji 
použít kvalitní, neparfémovaný černý čaj. Když používáme sypaný, 
nesmíme zapomenout sítko! Kousky čaje mezi ovocem rozhodně 
nepůsobí dobře. Čaj necháme několik minut louhovat, pak zalijeme 
ovoce v nádobě (asi 1,5 cm pod okraj) a necháme vychladnout.

Pro dospělé pak můžeme dodat podle chuti (a kuráže) vodku; 
s ostatními destiláty opatrně, ne vždy se dobře snesou s ovocem. – 
Pozor! Alkohol společně s theinem a ovocnými cukry přechází rychle 
do krve, takže radím k opatrnosti.

Kdo si potrpí na zdobení, může na jablka a hrušky použít ozdobná 
vykrajovátka. Zvláště děti ocení, když ve skleněné nádobě plavou 
jablečné rybičky, při jejichž lovení se obvykle některé polije...

(Uvedený recept je na 1,5 litru nápoje.)
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Ve starých časech, které někdy 
někdo nazývá dobrými, vše trvalo 
déle. Židovské hospodyně tehdy 
věděly, že chtějí-li mít na Pesach 
domácnost připravenou tak, aby 
svátek proběhl podle všech pravi-
del, musí začít tehdy, když k tomu 
dostanou pokyn přímo z Tóry, tedy 
o šabatu, kdy se začíná čtení 
o odchodu z Egypta. To je signál, že 
Pesach je za dveřmi a je třeba začít 
s přípravami.

Pak přišel objev elektrické energie, 
v každém domě byla tekoucí voda, pomoc-
nice a nemuselo se začínat tak brzo. Pak 
přišly další a další vynálezy, všechno je 
rychlé a spolehlivé, je možné počkat a pak se 
všechno zvládne, jsou tu přece pračky, 
myčky, mikrovlnné trouby, rychlovarné kon-
vice, samočisticí trouby, nemrznoucí led-
nice. Prostě všechno je jakoby jednoduché. 
Ale není. Pesach je úplně stejný, jestli potře-
bujeme vykošerovat jednu kuchyň, která je 
zařízená jako ve skanzenu, anebo moderní 
byt se všemi vymoženostmi. Pesach je tu 

vždy, se stejnou naléhavostí, aby bylo čistě, 
svěže, aby hagada byla přečtena tak, jak má, 
v klidu a radosti a spokojenosti. A proto je 
třeba i v nejmodernějším domě plném tech-
niky začít včas.

A tak je i v současnosti třeba sáhnout po 
zkušenosti těch starých hospodyň, které 
věděly, že chceme-li mít Pesach v klidu, je 
třeba začít s úklidem nejpozději na Tu bi-
švat, to je měsíc do Purimu, kdy uklidíme 
vše, co je méně problematické jako skříně, 
knihovny. Potom po Purimu, do počátku 
měsíce nisan, budeme hrát s rodinou pesa-
chovou bojovku na úklid jednotlivých míst-
ností v bytě či domě. Uklizené místnosti 
dostanou zvláštní režim, tj. zákaz vnášení 
potravin, aby tam snad nezůstalo později 
něco kvašeného – chamec. V kuchyni se 
mezitím vaří vše, co je pro Pesach nepří-
hodné, tedy nudle, noky, knedlíky, protože 
vše, co je kvašené, se musí pomalu spotřebo-
vat, abychom na Pesach nemuseli potraviny, 
které jsou načaté (např. půl balíčku těstovin, 
mouky apod.), vyhazovat. V sefardských 
rodinách je to trochu jednodušší, tam se na 

Pesach používají i luštěniny, které jsou 
u Aškenázů zakázané.

Od roš chodeš nisan se už připravujeme 
na Pesach zcela, tj. i v kuchyni vyhradíme 
místo, kde je ještě nepesachové nádobí 
a potraviny, a současně již připravujeme 
místo pro pesachové nádobí a hrnce. Vyčis-
tíme pečicí trouby, mikrovlnnou troubu, 
sporák a poslední týden před Pesachem pře-
cházíme na pesachový režim, ale macesy 
ještě nepoužíváme, protože ty budeme jíst 
poprvé o sederové večeři. Letos začíná svá-
tek v pátek večer, to znamená, že je vhodné 
zhruba od úterý či středy (záleží na velikosti 
rodiny) začít vařit již jenom z pesachových 
potravin a v pesachovém nádobí, aby těsně 
před svátkem nevznikla panika, že se na 
něco zapomnělo. O tom, jak čistit sporák, 
mikrovlnnou troubu, myčku nádobí a další, 
si povíme příště.

Kdesi jsem četla, že židovské hospodyně 
byly a jsou ty nejlepší manažerky, a sku-
tečně, příprava Pesachu vyžaduje dokonalou 
znalost managementu na úrovni MBA 
a zejména využití lidských zdrojů, protože 
o tom to přece je. Mají-li mít děti Pesach 
rády, měly by mít rády i přípravy na něj.

◗ Hana Mayerová
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA:
V tajence najdete dokončení přísloví: „Do hrobu… (TAJENKA).“

zvýšený tón 

E nečisté zvíře zn. energie

iniciály 

historika 

Dubnova

kancelář 

(slang) zn. metru

kožní 

onemoc- 

nění

východo-

evropský 

hudební styl

opak bišul 

Jisrael  = 

bišul… hebr. v, ve

zkr. Internet 

Explorer

domácky 

Adolf

směrová 

předložka

Tamařin 

bratr

výtečné 

(slang) 

předložka / 

kočkovité 

šelmy

zn. bicích 

nástrojů

žid. sport. 

hry / 

Hematit

ostrovan

pěnkavovitý 
pták / Polský 
fotograf 
(Rafal) část střeva

království 
Ezauových 
potomků / 
nedarovala

domácky 

Samuel

vnoření / 

zkr. Nár. 

muzea

něm. devět 

/ předložka

spojka / 
jméno faleš- 
ného mesiá- 
še Cviho

chem. zn. 

dusíku / 3. 

díl tajenky

1. díl tajenky 
/ hebr. 
moudrost

knock out / 
bod mezi 
stydkou kos- 
tí a dělohou

město 

bláznů

angl. láska  / 
zdrobněle 
Debora

řím. 1000 / 
bojiště mezi 
Kurdy a ISIS

hebr. 
příjmení 
V. Fischla / 
zn. boru

chemická 

zn. kyslíku

1. písmeno 
Einsteinova 
jména / 
hebr. světlo

4. písmeno 
abecedy / 
nejnižší 
sefira

egypt. bůh 
slunce / 
para-
milit. organ. 

blízkový- 
chodní 
pokrm / 
MPZ Izraele

MPZ Por-

tugalska / 

malí orli

jidiš 

chytrost

jm. izr. herce 
Aškenaziho / 
bojovník pro-
ti Římu (Bar-)

stát JV Asie / 
hebr. 
mužské 
jméno

angl. zkr. 

pan

počitadlo /  

zkr. 

tabulátor

iniciály skla-
datele Bern-
steina / ně-
mecky pivo

slovenské 
pohoří / 
akronym 
Baal Šem pulsuje

1. písmeno 

abecedy

prkenný 
strop (nář.) / 
český 
dramatik

přes / 

římská 1

hebr. táta  / 
Nuclear 
Reaction 
Analysis

iniciály izr. 
ministra 
zahr. / hebr. 
ty  (m.) zn. tuny

2. díl 

tajenky  / 

zkr. titulu

zn. evrop-
ské měny / 
hebr. strom

neblahý 

duch

1. kniha 
Mojžíšova / 
chem. zn. 
vodíku

zemědělský

nástroj / 

římsky 50
iniciály 
političky 
Luxembur-
gové

očista 

mrtvého 

těla

původní 
význam 
slova kabala

POMŮCKA: 

ABAK, 

AKUM, 

MILACH, 

NEUN

Soutěží se o tři výtisky knihy Pod křížem a půlměsícem – Židé ve středověku, kterou do 
soutěže laskavě věnovalo nakladatelství Vyšehrad. Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu 
redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, a to nejpozději do 9. 3. 2015. 
Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím čísle.

Pesachový management
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Není žádným tajemstvím, že na 
Rusi odedávna existoval antise-
mitismus, tak jako v jiných 
křesťanských zemích, ovšem až 
do druhé poloviny osmnáctého 
století to byl antisemitismus 
takřka bez Židů. 

Teprve když za Kateřiny Veliké ruská říše 
po trojím dělení Polska připojila oblasti 
dnešní západní Ukrajiny a upevnila vládu 
nad Pobaltím, získala spolu s územím také 
židovské obyvatelstvo. To se však ani potom 
nemísilo se slovanským o nic víc, než jak 
byly tyto živly (také spolu s německým 
a polským) na onom území promíchány už 
předtím. Carské úřady zavedly takzvanou 
čáru osídlení, na východ od níž, tedy dále do 
Ruska, se Židé nesměli stěhovat. Až koncem 
devatenáctého a počátkem dvacátého století 
se jim to začalo dařit, zprvu ovšem jen 
úspěšným podnikatelům, kteří uplatňujíce 
svůj vliv a peníze získávali od příslušných 
úředníků povolení. Mezitím se konal neje-
den pogrom a v roce 1903 carská ochranka 
– to jest tajná policie – vyrobila a rozšířila 
smutně proslulé Protokoly sionských 
mudrců.

O sovětské éře, zejména o stalinském 
období, se často soudí, že na oficiálních mís-
tech vládl antisemitismus, i když se veřejně 
nedeklaroval. Bylo to o něco složitější. 
V Leninově bolševickém vedení zasedala 
řada Židů – Trockij, Zinovjev, Kameněv, 
Sverdlov, což bylo také záminkou pro poz-
dější tvrzení nacistické propagandy, že jde 
o židobolševické spiknutí. Až na Sverdlova 
(ten zemřel brzy a pokud je známo, přiroze-
nou smrtí) Stalin tyto i jiné bolševické vůdce 
nejprve politicky a pak i fyzicky zlikvidoval, 
ale nezdá se, že by to činil kvůli jejich 
původu, jak se to odehrávalo v nacistickém 
Německu a jím podrobených zemích. Jednak 
se v jeho vedení udržel a o mnohá léta ho 
přežil Lazar Kaganovič, ostatně sám horlivý 
pomahač při čistkách, jednak se oběťmi sta-
linského teroru stávali i Rusové, Ukrajinci, 
Gruzíni, Lotyši a vůbec příslušníci všech 
národů, které SSSR obývaly. Je pravda, že 
v závěrečných letech Stalinovy hrůzovlády se 
odehrály kampaně namířené proti Židům 
(tažení proti kosmopolitismu nebo případ 
kremelských lékařů, takzvaných vrahů 
v bílých pláštích), jenže ty byly spíše důsled-
kem zklamaných nadějí, jež diktátor vkládal 
ve vznikající stát Izrael. Stalin zřejmě nebyl 
antisemita, jenom chladný a krutý cynik, kdy-
koli ochotný využít hluboce zakořeněného 
antisemitismu lidových vrstev.

Podobně ani v postalinském období sovět-
ské mocenské orgány oficiálně nebojovaly 
proti Židům, ale proti sionismu, který byl po 
neúspěšném koketování z konce let čtyřicá-
tých prohlášen za odnož imperialismu. 
Lidový antisemitismus přitom ovšem nejed-
nou prorazil skrze tenkou slupku na povrch, 
a také úřady, i když potichu, přispívaly svou 
troškou do mlýna, když například zavedly 
kvóty pro přijímání na vysoké školy. Pod 
tlakem Západu byl Sovětský svaz nucen 
v sedmdesátých a osmdesátých letech povo-
lovat Židům emigraci, což ovšem u části 
ostatních obyvatel vyvolávalo tiché skřípění 
zubů, že ti židáci zase mají nějaké extrabuřty.

Když se na počátku devadesátých let 
SSSR zhroutil a rozpadl na národní repub-
liky, nevedlo to kupodivu v tu chvíli k vět-
šímu počtu krvavých rozbrojů. Pokračoval 
konflikt o Náhorní Karabach, k mocenským 
bojům došlo v Tádžikistánu, v samotném 
Rusku později ke dvěma krvavým válkám na 
severním Kavkazu. Židů se však tyto srážky 
až na drobné a ojedinělé incidenty netýkaly.

V jelcinském Rusku devadesátých let se 
za neuspořádané a často přímo podvodné 
privatizace dostali k velkým majetkům 
a následně i politickému vlivu takzvaní oli-
garchové. Ale až na extrémně nacionalis-
tické a tehdy ještě dost okrajové proudy ve 
společnosti se veřejnost příliš nezaměřovala 
na to, že značnou část mezi těmi nejúspěš-
nějšími tvořili Židé jako Berezovskij, Gusin-
skij, Abramovič nebo Chodorkovskij. Bere-
zovskij, který měl prostřednictvím členů 
Jelcinovy rodiny volný přístup do Kremlu 
a začal už kromě podnikatelské dělat také 
politickou kariéru, se pokusil o totéž po 
nástupu Vladimíra Putina, ale neuspěl a mezi 
oběma muži propuklo nepřátelství. Abramo-
vič se v devadesátých letech nechal zvolit 
gubernátorem Čukotky, ale dnes už stejně 
jako Gusinskij žije a působí raději na Západě.

Jiný byl osud Michaila Chodorkovského. 
Ten vybudoval podnikatelské impérium, ale 
když se pokusil zasáhnout do politického 
života, byl na podzim 2003 zatčen a postupně 
dvakrát odsouzen. Odkroutil si skoro celý 
trest. Ani v jednom z těchto případů však 
přinejmenším oficiální propaganda nikdy 
neoperovala s židovským původem vypuze-
ných nebo uvězněných. Zároveň existují 
oligarchové, kteří jsou ochotni uznávat auto-
ritu prezidenta a jeho lidí a vycházet vstříc 
jejich přáním, a ti, ač ke svým majetkům 
přišli stejně podloudně jako výše jmenovaní, 
se cílem perzekucí nestávají. Kromě Rusů 
a příslušníků dalších národů mezi ně patří 

i slušná řádka Židů. Například Arkadij 
Rotenberg je pokládán přímo za člověka 
prezidentovi blízkého a za známých událostí 
na Ukrajině se také on stal osobou na Západě 
nežádoucí, na kterou se vztahují uvalené 
sankce. Rovněž Moše Kantor, předseda 
Evropského židovského kongresu a hlavní 
organizátor fóra připomínajícího oběti holo-
caustu, které proběhlo koncem ledna na 
Pražském hradě, je považován za figuru 
mající důvěrné vazby na Vladimíra Putina.

Co z toho všeho plyne pro židovské oby-
vatele dnešního Ruska? Na jedné straně se 
jich se stále větším podvazováním podnika-
telských možností a omezováním skutečné 
demokracie v politickém životě stále více 
začalo vydávat natrvalo do světa, ovšem tak 
si zhusta počínají i lidé nežidovského 
původu. Na druhé straně zatím není nic sly-
šet o nějaké široké kampani národnostního 
a náboženského útisku zaměřené proti 
Židům. Přitom je ovšem Rusko dnes zemí 
rozbouřeného a rozjitřeného velkoruského 
nacionalismu, proti němuž v době narůstání 
úřady zasahovaly liknavě nebo vůbec. 
Výpady se soustřeďují na lidi ze střední Asie 
a severního Kavkazu a v poslední době se 
i oficiální propaganda zapojila do útoků na 
představitele Ukrajiny a tu část jejího obyva-
telstva, která nevyhovuje kremelským před-
stavám. Židů se to vše až na ojedinělé místní 
rozmíšky v tuto chvíli netýká. Antisemitis-
mus však v hlubších vrstvách ruské společ-
nosti přetrvává, a těžko říci, co by se stalo, 
kdyby se ruským mocenským špičkám zne-
nadání začal zase hodit do krámu.

◗ Milan Dvořák

Jak jsou na tom
Židé v dnešním Rusku

Milan Dvořák
(nar. 1949 v Praze)
V letech 1959–1963 žil 
s rodiči v Moskvě, kde 
jeho otec působil jako di-
plomat. Ze stejného důvo-
du strávil s rodiči léta 
1968–1969 v Indii. Na vy-
soké škole si původně vy-
bral ekonomii, ale po zhor-
šení neléčitelné oční vady 

přešel – ke štěstí milovníků Vysockého, Galiče 
a Okudžavy – na obor tlumočnictví-překladatel-
ství. Překlady a interpretace ruských písničkářů 
jsou jeho celoživotním koníčkem; právě Vysockij 
je v českém prostředí znám hlavně z Dvořákových 
překladů. Má za sebou i řadu dalších významných 
překladatelských počinů, mimo jiné je autorem 
posledního českého překladu Puškinova Evžena 
Oněgina a Gribojedova Hoře z rozumu. Také 
Galičovu autobiografickou knihu Kadiš přeložil 
právě on. Stejně jako jeho bratr Libor Dvořák pů-
sobí jako konferenční tlumočník.

(foto: www.milandvorak.cz)
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17. prosince odhlasovala Federace 
židovských obcí v ČR prohlášení, 
v němž se distancovala od návštěvy rus-
kého prezidenta Putina. Ten se měl 
původně zúčastnit konference Let My 
People Live, konané u příležitosti Dne 
památky obětí holocaustu a předcházení 
zločinům lidskosti 27. ledna 2015 
v Praze a v Terezíně. Akci pořádal 
Evropský židovský kongres (EJC) pod 
vedením současného předsedy Vja-
česlava Mošeho Kantora. FŽO je přitom 
kolektivním členem EJC.

Co si myslíte o prohlášení 
FŽO (z 19. 12. 2014) k účasti 
prezidenta Putina na vzpo-
mínkových akcích u příleži-
tosti Dne památky obětí 
holocaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti dne 
27. ledna 2015 v Praze?

Hana Mayerová: Výročí osvobo-
zení Osvětimi je těžký den pro ty, kdo si 
plně uvědomují, co se tam stalo a co se 
dělo i potom. Naše generace v sobě nese 
přenesená traumata a také traumata pro-
žitá, která se k tomuto místu jako sym-
bolu váží. Vše, co je spojováno s památ-
kou na zahynulé, by mělo být 
nedotknutelné politickými nebo populis-
tickými zájmy jednotlivců či skupin. 
Buď je to vzpomínka, a pak by měl mít 
právo vzpomínat každý, anebo je to poli-
tické účtování, a pak snad by bylo lepší, 
aby každý vzpomínal doma. Osvětim 
osvobodila Rudá armáda a Spojenci nad 
Osvětimí pouze přelétali, nikdo nechtěl 
slyšet svědectví Vrby a Wetzlera, nikdo 
nechtěl slyšet svědectví Karského. Proto 
vyjádření Federace je z mého hlediska 
populistické plácnutí vedle, které 
památku zavražděných, ale i přeživších 
nikterak nectí.

Petr Karas: Za prvé nepovažuji za 
zcela šťastný způsob organizace celé 
připomínkové akce ze strany Evrop-
ského židovského kongresu. Méně „poli-
tiky“ a vice piety by bylo na místě. Po 
neméně špatném (a k tomu hodně medi-
alizovaném) „přídavku“ od pana Zemana 
se nedivím FŽO, že reagovala takto. 
Osobně budu raději vysvětlovat pře-
živším, proč bych se v případě Putinova 
příjezdu neúčastnil, než si sobě zdůvod-
ňovat, že je to „nutné zlo“.

Vladimír Poskočil: Po zvážení se 
pan Vladimír Poskočil, předseda Židov-
ské obce v Děčíně, k prohlášení FŽO 
rozhodl nevyjadřovat.

Tomáš Kolský: Za daných okol-
ností s prohlášením plně souhlasím.

Anketa

ze světa  
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Vjačeslav Vladimirovič Moše Kan-
tor se narodil roku 1953 v Moskvě. Studoval 
na Moskevském aviatickém institutu, kde 
zůstal i po promoci. Ústav byl centrem vývoje 
armádního a kosmického letec-
tví. Téma Kantorovy disertační 
práce znělo „Automatické řízení 
kosmických letounů“. 

Po roce 1989 se stal generál-
ním ředitelem rusko-amerického 
podniku Intelmass (Intelligent 
Materials and Systems) a stál 
u zavádění prvních počítačových 
sítí na ruském území. Roku 1993 
se ocitl v čele agrochemického 
podniku Acron a přesídlil do 
Švýcarska. Výroba a distribuce 
minerálních hnojiv však nejsou 
jedinou, a patrně ani nejvýznam-
nější Kantorovou činností: 
v letech 1996–2000 byl ekono-
mickým poradcem předsedy 
Rady Federace (tj. horní komory 
ruského parlamentu) a roku 2000 se stal prezi-
dentem Národního institutu korporativní 
reformy, organizace sdružující politiky, podni-
katele a akademiky.

Roku 2002 byl zvolen viceprezidentem 
právě založeného Euro-asijského židovského 
kongresu (EAJC), kde měl na starosti podporu 
kultury a spolupráci místních židovských 
komunit v jihovýchodní Asii a Číně.

První kongres „Let My People Live!“ uspo-
řádal jako předseda World Holocaust Forum 
u příležitosti 60. výročí osvobození koncent-
račního tábora Osvětim-Březinka. Tehdy kon-
gres navštívilo více než 40 hlav států a oficiál-
ních delegací z celého světa. Pražský kongres 
byl pokračováním této desetileté tradice. O rok 
později, roku 2006, byl Kantor zvolen předse-
dou Ruského židovského kongresu, jímž zůstal 
až do roku 2009. Prezidentem Evropského 
židovského kongresu (EJC) se stal v červnu 
2007, roku 2008 a 2012 byl ve své funkci 
potvrzen. Je zároveň místopředsedou Jad 
vašem a předsedou politické rady Světového 
židovského kongresu (WJC).

Zdá se, že V. M. Kantor má několik život-
ních témat, kolem nichž se soustředí jeho 
mimopolitická činnost. Jsou to snahy o zabrá-
nění jaderné katastrofě (je předsedou Luxem-
bourgského fóra), zajišťování tolerance a udr-
žování povědomí o holocaustu.

Připomínka šoa je spolu s rozvojem židov-
ské kultury v evropském prostoru cílem Evrop-
ského židovského fondu, založeného 
roku 2006. Kantor je jedním ze zakládajících 
členů. Dalším důležitým fondem, u jehož 

zrodu stojí, je Evropská rada pro toleranci 
a usmíření (European Council on Tolerance 
and Reconciliation). Založil ji v Paříži roku 
2008 a vedl společně s bývalým polským pre-

zidentem Aleksanderem Kwaśniewskim. Tato 
organizace má za cíl boj proti xenofobii, extre-
mismu a antisemitismu, prosazování principů 
tolerance a porozumění mezi různými kultu-
rami.

Podle Kantorových kritiků byla jeho cesta 
k postu prezidenta EJC dlážděna právě zaklá-
dáním fondů, na jejichž vedení se s Kantorem 
podílejí vlivné osobnosti z ekonomické a poli-
tické sféry  (jako fakt to uvádí Vladimir Zeev 
Khanin v článku „Between Eurasia and Euro-
pe“1). Někteří přímo poukazují na to, že pozici 
v EJC a zejména pak roli hlavního organizá-
tora a ochránce památky obětí holocaustu vyu-
žívá pro vlastní politické a obchodní účely 
(Marc Perelman: Russian Mogul Eyes „House 
of Lords“2). Terčem kritiky jsou rovněž údajné 
Kantorovy blízké vztahy k ruskému prezidentu 
Putinovi a jeho okolí. (Míra této „blízkosti“ 
bývá předmětem spekulací.) Někteří ho přímo 
označují za „karikaturu ruského oligarchy“ 
(Anshel Pfeffer: „Moishe Kantor`s House of 
Lords“3). Za těmito obraty může samozřejmě 
být politicko-ekonomická rivalita, předsudky 
a opovržení vůči lidem z post-sovětských 
zemí, předsudky antisemitské (Kantorova 
osobnost je vyhledávaným tématem antisemit-
ských stránek a blogů) i obyčejná lidská závist

◗ red, foto: Wikipedia

1  In: Julius H. Schoeps, Olaf Glöckner: A Road to 
Nowhere?, Jewish Experiences in Unifying 
Europe: Brill 2011. (s. 85)

2 The Jewish Daily Forward, 26. 5. 2006

3 Haaretz, 4. 2. 2008

Kdo je Vjačeslav
Moše Kantor?
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

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

úterý 3. 3. v 18 h:
„Proč žebrat v cizině?“ Lokální identita 
v židovských literárních zdrojích třicá-
tých a čtyřicátých let devatenáctého sto-
letí. Přednáška profesora slovanských ja-
zyků a literatur na Michiganské univerzitě 
Jindřicha Tomana pojednávající o pro-
měně, jíž procházela česká židovská identita 
ve 30. letech 19. století. Přednáška diskutuje 
tezi, zda je v literárním prostoru vymezeném 
básníkem L. A. Franklem (1810–1894), Ja -
kobem Kaufmannem (1814–1871) a Sieg-
frie  dem Kapperem (1821–1879) možno 
identifikovat zlomový bod, který označuje 
přechod od imperiální loajality k loajalitě 
lokální, tedy vznik židovské identity, která 
chce zůstat neasimilovaná, ale je lokálně 
kontextualizovaná. Vstup volný

pondělí 9. 3. v 18 h:
Očima českých Židů: židovská identita 
a současný antisemitismus. Marcela Zou-
falá z Pražského centra židovských studií 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
představí svůj výzkum věnovaný vztahu 
současného antisemitismu a židovské iden-
tity. Výzkum je primárně založen na rozho-
vorech se členy českých židovských obcí, 
přičemž je kladen důraz jejich vlastní vní-
mání a interpretaci fenoménu antisemitismu.

úterý 10. 3. v 18 h:
Paměť, vzpomínání, připomínání… Proč 
je důležité udržovat paměť na tragická 
období lidských dějin a jaká podoba tohoto 
vzpomínání a připomínání je pro 21. století 
nejvhodnější? Co by se stalo, kdybychom 
zapomněli na vše, co páchal nacistický 
režim, který má i dnes řadu svých skrytých 
i méně skrytých obdivovatelů? Co by se 
mohlo stát, kdybychom se z minulosti nepo-
učili? Tyto otázky si kladli účastníci XVI. 
ročníku výtvarné soutěže Památníku Tere-
zín. Vernisáž jejich prací uvede Pavel Straka 
z Památníku Terezín. Vstup volný

čtvrtek 12. 3. v 18 h:
To všechno nás postihlo. Dokument reži-
séra Jaroslava Hovorky o vzniku stejno-
jmenné výstavy, kterou Mark Podwal, 
významný newyorský lékař, výtvarník 
a publicista, v roce 2014 připravil pro Památ-

ník Terezín. Dokument o vzniku tohoto sou-
boru výtvarných děl natáčel režisér Jaroslav 
Hovorka nejen v New Yorku, kde vznikla 
interview s nositelem Nobelovy ceny míru 
Elie Wieselem, výtvarníkem Petrem Sísem 
nebo ředitelem Metropolitní opery, pro kte-
rou Podwal vytváří plakáty, ale navštívili 
spolu i Osvětim a některé významné židov-
ské památky v Čechách. Projekce bude 
následována besedou s Markem Podwalem 
a Jaroslavem Hovorkou. Konsekutivní tlu-
močení do češtiny. Vstup volný

neděle 15. 3. v 17 h:
Naše 20. století. Cyklus pořadů Židovského 
muzea v Praze, v jehož průběhu deset dvojic 
pamětníků holocaustu vzpomíná na léta 
předválečná, válečná i poválečná. Pozvání 
k březnovému setkání přijaly Eva Štichová 
(*1927) a Dagmar Lieblová (*1929). 
Moderuje Petr Sokol, lektor vzdělávacího 
projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. 
století. Vstup volný

pondělí 16. 3. v 18 h:
In memoriam Jiřího Fiedlera. Vzpomín-
kový večer k nedožitým osmdesátinám pře-
kladatele a znalce židovských památek 
Jiřího Fiedlera. V průběhu večera vystoupí 
jeho přátelé a kolegové, překladatel z chor-
vatštiny Dušan Karpatský a ředitel Židov-
ského muzea v Praze Leo Pavlát. Ukázky 
z překladů Jiřího Fiedlera přečte Táňa Fi -
scherová. Vstup volný

středa 18. 3. v 18 h:
Ada Lessingová a Československo. Dově-
tek k případu profesora Theodora Les-
singa. Přednáška plzeňského historika a ar -
chiváře Karla Řeháčka se týká osudu Ady 
Lessingové (1883–1953), manželky němec-
kého filozofa, socialisty a německého emi-
granta prof. Theodora Lessinga (1872–
1933), který byl na příkaz nacistických špi-
ček na konci srpna 1933 v Mariánských 
Lázních zavražděn. Přednáška bude sledovat 
další osud Ady Lessingové i předválečnou 
komunikaci obou manželů s českosloven-
skými prezidenty Tomášem Garriguem 
Masarykem a Edvardem Benešem, z níž 
vyplývá až překvapivá rezervovanost nej-
vyšších představitelů státu ve vztahu k Les-
singovi jako představiteli protihitlerovské 
fronty v Československu.

neděle 22. 3. ve 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče: 
Lvíček Arje na palubě archy. Jak to asi 
vypadalo na palubě archy? Co si Noe počal 
s tolika zvířaty pohromadě? O tom vám 
bude vyprávět jeden z přímých účastníků 
této veliké plavby lvíček Arje. Prohlídka: 

Starý židovský hřbitov. Jednotné vstupné 
50 Kč

úterý 24. 3. v 18 h:
Pesachová hagada v zrcadle staletí. Pesa-
chová hagada, obsahující popis událostí 
vztahujících se ke svátku Pesach, patří již od 
středověku k jednomu z nejoblíbenějších 
židovských textů. Její vizuální podobu často 
charakterizovaly bohaté ilustrace odrážející 
židovskou ústní tradici, lidové zvyky, ale 
i židovské sebeporozumění v dějinách. Na 
tento vztah se zaměří přednáška rabína 
Daniela Mayera doplněná bohatým obrazo-
vým materiálem.

Výstava v prostorách OVK:
Paměť, vzpomínání, připomínání… Práce 
účastníků XVI. ročníku výtvarné soutěže 
památníku Terezín. Od 11. 3. po–čt 10–15 h, 
pá 10–12 h, během večerních programů a po 
domluvě.

pobočka Brno:

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

čtvrtek 5. 3. v 17 h:
Purim špíl. Humorné purimové hry v jidiš 
byly od raného novověku nedílnou součástí 
oslav židovského svátku Purim. Již několik 
let na půdě Palackého univerzity v Olo-
mouci pořádají místní studenti pod taktov-
kou Marie Krappmann podobná amatérská 
vystoupení se zpěvem a verši. Posluchači 
Centra judaistických studií v Olomouci 
a katedry germanistiky v Brně představí 
dramatizaci příběhu královny Ester od 
významného jidiš básníka a spisovatele 
Itzika Mangera (1901–1969), který složil 
roku 1936 hru s názvem Songs of the Megil-
lah (Písničky z megily). Hra bude uvedena 
v jidiš a angličtině v úpravě Marie Krapp-
mann a v českém přebásnění absolventky 
olomoucké judaistiky Magdy Stárkové.

neděle 15. 3. v 10.30 h:
Purim. Během dílny věnované Purimu se 
rodiče s dětmi seznámí s nejveselejším 
židovským svátkem, vyslechnou příběh 
o krásné královně Ester, proradném vezírovi 
Hamanovi a vyrobí si také karnevalové 
masky. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let.

pondělí 16. 3. v 18 h:
Českožidovské hnutí. Produkt národnost-
ních půtek konce 19. století, nebo nosný 
koncept židovské identity v českých zemích? 
Důvody vzniku, cíle, vývoj, osobnosti, úspě-
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Jubilejní Káva o čtvrté (10 let)
úterý 17. března (kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h)

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
vedoucí katedry politických a společenských věd, 
VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha
• fenomén „pracující chudoby“ • chudý Němec u nás patří do 
střední vrstvy • průměrná mzda 25 000 Kč • minimální mzda 9 200 Kč

úterý 24. března (kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h)

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
přednosta Neurochirurgické kliniky ÚVN Praha a 1. LF UK
• mozková mrtvice je prevít – nebolí • nemocnice jako nejne-
bezpečnější místo na světě • díky medicíně přežíváme infarkt i rako-
vinu a ve zdraví se „prožijeme“ k demenci

Připravil a moderuje: Honza Neubauer, jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

chy a neúspěchy českožidovského hnutí 
objasní přednáška Mgr. Marie Zahradní-
kové z Institutu Terezínské iniciativy.

středa 18. 3. v 18 h:
Svátek Pesach. Přednáška rabína Daniela 
Mayera o židovském svátku Pesach, která 
bude spojena s chronologicky uspořádanou 
prezentací ilustrovaných pesachových hagad 
počínaje středověkem až do dnešních dnů 
s ohledem na folklór, židovskou ústní tradici 
a osud židovského národa během dějin. Ve 
spolupráci s KVC rabína Federa při Židov-
ské obci Brno.

čtvrtek 26. 3. v 17 h:
Čtení sluší každému. V dalším volném 
pokračování četby z oblíbené knihy se před-
staví herec Městského divadla Brno Zde-
něk Junák. Ke svému přednesu si vybral 
knihu Isaaka Bashevise Singera Kajícník, 
která je považována za jedno z autorových 
nejdůležitějších děl. V roce 1978 byla lite-
rární tvorba I. B. Singera oceněna Nobelo-
vou cenou.

Celý březen můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu fotografií Richarda 
Homoly Svědectví terezínských zdí. Ta je 
součástí autorova projektu, který se zamě-
řuje na vyhledávání stop, jež v prostoru 
bývalého terezínského ghetta zanechali jeho 
vězňové – rytiny, nápisy na zdech, kresby 
atd. I když projekt ještě zdaleka není 
u konce, zpracovány jsou již desítky nálezů 
včetně několika fresek, jež po sobě zane-
chali nucení obyvatelé ghetta. Na mapování 
stop spojených s konkrétními příběhy 
a osudy lidí, kteří ghettem prošli, autor spo-
lupracuje s kolektivem renomovaných 
odborníků z oblasti historie, fotografie 
a výtvarného umění. Výstava je přístupná 
ve dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě. Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 30 Kč.

Etiopští Židé, známí 
také jako Falašové, pa-
tří mezi jedny z nejvíc 
fascinujících židov-
ských komunit. Další 
přednáška z cyklu „Ul-
pan uvádí…“ se bude 

věnovat jejich původu, soužití s křesťanský-
mi sousedy v Etiopii i emigraci do Izraele. 
Zároveň se bude zabývat tím, jak se v prů-
běhu historie měnila etiopsko-židovská kul-
tura a náboženské rituály a jak tyto změny 
souvisely se vztahem komunity se zbytkem 
židovského světa.

Jakub Záhora je doktorandem na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy, kde zís-
kal i bakalářský a magisterský titul. Během 
studia absolvoval studijní pobyty v Izraeli 
a Velké Británii. Odborně se zaměřuje na 
izraelskou domácí a zahraniční politiku 
a formování moderní izraelské identity.

„Ulpan uvádí...“ je projekt pražského 
Ulpanu určený široké veřejnosti. Série před-
nášek přiblíží posluchačům izraelskou kul-
turu i různé aspekty života v Izraeli. Každý 
měsíc jiné téma a jiný přednášející. Před-
nášky ohlášené na tento semestr budou 
věnovány mimo jiné izraelské literatuře, 
filmu a společensko-politickým tématům. 
Přednášky proběhnou v českém jazyce.

Projekt je realizován díky grantu NFOH.
Vstup zdarma

Ulpan uvádí...  
Mezi Izraelem a Etiopií: Historie 
a současnost etiopsko-židovské komunity
25. 3. 2015 | 19 h | Langhans – Centrum 
Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1
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Výstava: Mince a moc 
v antickém Izraeli 
Od 24. února do 13. září tohoto roku 
probíhá v Umělecko-historickém 
muzeu ve Vídni (Kunsthistorisches 
Museum) na náměstí Marie Theresie 
(v sousedství známého Hofburgu) 
zajímavá výstava, upořádaná ve 
spolupráci s jeruzalémským Izrael-
ským muzeem.
Výstava nabízí přehled židovského 
mincovnictví antiky od 4. století př. o. 
l. do 2. století o. l. Mince připomínají 
období perské nadvlády, panování 
dynastie Hasmonejců i Heroda Vel-
kého, až po dobu druhé židovské války 
proti Římu (132–135 o. l.), jíž histor ie 
antického židovského mincovnictví 
končí. V těchto pohnutých dobách pro-
žívali Židé velké politické i nábožen-
ské změny, které byly důležitým mez-
níkem pro další vývoj židovstva. 
Mince vyprávějí o těchto bouřlivých 
dějinách a představují život židovské 
náboženské elity.
Výstava je otevřena denně kromě pon-
dělí od 10 do 18 hodin v Kabinetě 
mincí (Münzenkabinett).

◗ Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň

6. března v 19.30 h, kavárna Divadla na 
Prádle (Besední 3, Malá Strana, Praha 1)
Večer věnovaný knize
Nathana Englandera: O čem mluvíme, když 
mluvíme o Anne Frankové
(vstup volný, kapacita omezená)

Seminář izraelských tanců
Brno, v budově gymnázia

pátek 17. – neděle 19. dubna 2015 

Budeme se učit izraelské tance, dobře známé 
i nové, tradiční i moderní, většinou v kruhu, 
ale také řadové a párové. Jsou vítáni začáteč-
níci i pokročilí, jakéhokoli věku, vyznání 
a světonázoru. Tance nás budou učit renomo-
vaní učitelé z Izraele Boaz Cohen a Gidi 
Eiko. Součástí semináře bude bohatý dopro-
vodný program (přednášky, promítání filmů, 
společné přivítání šabatu, prohlídka židov-
ských památek města). Po celou dobu semi-
náře bude k dispozici káva, čaj, voda, slad-
kosti a ovoce zdarma.
Vstupné (ceny platné při platbě do 10.3.) 
750 Kč celý seminář, pátek 450 Kč, sobota 
550 Kč, neděle 350 Kč, jednotlivé lekce 
100 Kč. Možno uhradit na bankovní účet č. 
8220271001/5500, vedený u Raiffeisenbank, 
a. s., s vaším jménem do zprávy pro pří-
jemce. Ubytování možné za 100 Kč na osobu 
a den ve třídě gymnázia (vlastní spacák 
a karimatka nutná).
Více informací a přihlášky: Lenka Veselá, 
e-mail: macholbrno@seznam.cz, mobil: 
420 739 555 459

Prohlášení Společného hlasu, fóra židů, křesťanů a muslimů 
Jako všichni Evropané jsme i my znepokojeni zločiny, k nimž došlo 7. a 9. ledna 2015 v Paříži. Vítáme skutečnost, že mnozí 

muslimové se od těchto kriminálních činů, páchaných ve jménu islámu, jednoznačně distancují. Vzhledem k řadě dalších tra-
gických událostí poslední doby na území Sýrie, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu či Nigérie zároveň rozumíme rostoucím obavám 
mnoha obyvatel Evropy z islámu. Uvědomujeme si, že hlavním cílem teroristických činů je rozdělit společnost a vyprovokovat 
jednotlivé skupiny ke vzájemnému nepřátelství a strachu. Jedná se o zřejmou snahu polarizovat evropské společnosti a postavit 
muslimy proti židům, křesťanům i sekulárním občanům. Vyzýváme všechny, kdo se podílejí na utváření veřejného mínění, aby 
nakládali s informacemi odpovědně a vyhýbali se zjednodušujícím soudům, vedoucím k polarizaci společnosti. K ní přispívá 
i takové uplatňování svobody projevu, které pohrdá hodnotami druhých lidí. Takovou polarizaci si bezpochyby přejí právě 
extremisté na všech stranách. Jako Společný hlas židů, křesťanů a muslimů tuto polarizaci odmítáme. Nepřijímáme princip 
kolektivní viny, podle nějž by za zločiny jednotlivců nesly odpovědnost celé komunity jejich souvěrců. Zdůrazňujeme nutnost 
kategoricky odsoudit kriminální činy a zároveň podporovat jednání, směřující k pokojnému soužití.

V Praze, 29. ledna 2015
Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze; rabín dr. Shumi Berkowitz, židovská obec Masorti; dr. Prokop Brož, děkan 

Katolické teologické fakulty UK; patriarcha Církve československé husitské dr. Tomáš Butta; prof. Tomáš Halík, Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy; doc. Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy; rabín dr. Daniel Mayer, 
Haifa, Izrael; Emir Omić, bývalý imám pražské muslimské komunity; synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. 
Joel Ruml; dr. Vladimír Sáňka, muslimská obec v Praze; dr. Miloslav kardinál Vlk; doc. Zdeněk Vojtíšek, Husitská teo-
logická fakulta Univerzity Karlovy; Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí; Mgr. Salih Yilmaz, gene-
rální sekretář o. s. Mozaiky Vě
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Kurzy hebrejštiny 
a judaismu v Bejt 
Simcha
Od února 2015 pokračujeme 
v našich pravidelných kurzech 
hebrejštiny a judaismu, do nichž 
se můžete dále hlásit. 
Nový ročník kurzu
ÚVOD DO JUDAISMU
Termín: úterý od 19.45 do 20.45 h
Kurzovné: 750 Kč za semestr (20 lekcí)
Kurz je určen všem zájemcům o základní 
seznámení s židovskou tradicí; celý kurz je 
koncipován jako roční, na vyžádání je 
k dispozici rozpis probíraných témat. Při-
hlášky a bližší informace na níže uvede-
ných kontaktech nebo na první hodině, 
která se uskuteční v úterý 3. 2. 
Dále nabízíme tři kurzy moderní heb-
rejštiny, různé úrovně pokročilosti. 
Podrobnosti o úrovni jednotlivých kurzů, 
kurzovném a volných místech získáte na 
níže uvedených kontaktech.
Všechny kurzy probíhají v prostorách Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1, u stanice 
metra „A“ Staroměstská). Bližší infor-
mace a přihlášky na adrese katka@bejt-
simcha.cz nebo na telefonu 724 027 929.

Březnová diskuze v Maislovce

Téma:  „Židé a Evropa po Charlie Hebdo“ 

Hosté: Věra Tydlitátová a Zbyněk Tarant 

Moderuje:  Jan Fingerland

Datum: úterý 17. 3. v 18 h, Maiselova 18, 3. patro
Zveme váš na březnovou Diskuzi v Maislovce, která se bude zabývat příčinami 
a následky lednových útoků v Paříži a jejich dopady na židovské komunity v Evropě. 
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