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Dlouhá desetiletí nebylo z politic-
k˘ch dÛvodÛ „Ïidovství“ v kurzu
a vydavatelská politika se této  po-
litické averzi  pfiizpÛsobila. O nûko-
lik existujících titulÛ (Îidovskou
Prahu od Rybára, PraÏské ghetto ãi
publikaci Îidovské hfibitovy) se
lidé obraznû prali a my je nestaãili 
prodávat. 

PhDr. Martin Krajíãek

Jakmile se MAISELBLATT objevil,
mezi lidmi zaãaly o nûm a o moti-
vech jeho vydávání kolovat nejrÛz-
nûj‰í informace a fámy. Jak to bylo
doopravdy a informace od pra-
mene nám proto poskytne Aaron
Jan Günsberger, kter˘ se pfiihlásil
k redaktorské a vydavatelské od-
povûdnosti.

Milan Kalina

Pfii pohledu na dne‰ní maturanty
nevidím Ïádn˘ rozdíl. Tato gene-
race není ani hor‰í, ale ani lep‰í. Je
stejná. Tihle studenti jsou v první
generaci po pádu totality a mají
mnohem vût‰í prostor pro v˘bûr
jako takov˘. Je otázka, zda na „do-
br˘ v˘bûr“ budou mít ãas, chuÈ
a trpûlivost… 

Fero Bányai 

KDE JUDAIKA VONÍ
Rozhovor s PhDr. Martinem Krajíãkem a Janem Besedou

– ãtûte na stranû 4
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V sobotu 2. dubna v 21.37 hod., o svátku
BoÏí milosti, vydechl papeÏ ve vûku 84 let
naposledy. Tímto okamÏikem byl ukonãen
tfietí nejdel‰í pontifikát v dvoutisícilet˘ch dû-
jinách katolické církve. V pofiadí 264. papeÏ
si sv˘m celoÏivotním dílem a stateãn˘mi po-
stoji vyslouÏil úctu nejen miliardy katolíkÛ,
ale byl respektován a uznáván i ostatními
církvemi, a také svûtskou vefiejností. 

Jak˘ byl papeÏ jako ãlovûk a jak˘ byl
jeho dlouh˘ pontifikát? Od okamÏiku, kdy
16. fiíjna 1978 oznámil bíl˘ koufi nad Sixtin-
skou kaplí jeho zvolení, bylo jasné, Ïe na-
stává historicky mimofiádná událost nejen
pro katolickou církev, ale Ïe tato volba pod-
statnû ovlivní i evropské politické klima.
Poprvé od roku 1523 byl zvolen kardinál,
knûz nepocházející z Itálie. A poprvé byl do
nejvy‰‰í církevní funkce zvolen pfiíslu‰ník
slovanského národa. K tomu v‰emu pochá-
zel zvolen˘ papeÏ z opaãné strany Ïelezné
opony, ze zemû znásilnûné sovûtsk˘m ko-
munismem. A tak od poãátku pontifikátu
kardinála Karola Wojtyly bylo patrné, Ïe
církev i svût mÛÏe oãekávat mnoho nového
a Ïe pfiekvapivé zmûny na sebe nenechají
dlouho ãekat.

Karol Josef  Wojtyla se narodil 18. 5. 1920
v malém provinãním mûsteãku Wadowice,
které leÏí nedaleko historického Krakova kam
v osmnácti letech pfiichází na Jagellonskou

univerzitu
studovat pol-
‰tinu. Tam
také pí‰e své
první básnû
a divadelní
hry. V roce
1942 vstu-
puje do taj-
ného semi-
náfie, ihned
po válce stu-
duje v ¤ímû,
v letech
1949 – 51 je
v i k á fi e m

v krakov-

ském kostele sv. Floriána.
V roce 1958 je jmenován
biskupem a o ‰est let poz-
dûji arcibiskupem.  Po 14
letech odjíÏdí jako kardinál
do ¤íma, aby se po smrti
papeÏe Jana Pavla I. zúãas-
tnil volby nové hlavy
církve. Ale stalo se co nikdo
neãekal. Do rodného Polska
se jako Karol Wojtyla uÏ ni-
kdy nevrátil. DomÛ v‰ak
pfiece jen pfiijel. Psal se rok
1979 a 3,5 milionÛ nad‰e-
n˘ch PolákÛ vítalo svého
rodáka – papeÏe Jana Pavla
II. – na slavné mariánské
pouti – v Jasné Hofie v âen-
stochové. PapeÏe nenávidûli
pfiedev‰ím komunisté, kte-
r˘m velmi vadilo, Ïe obrov-
skou úctu a autoritu, které
se v Polsku tû‰il, dal zcela
do sluÏeb komunistické
opozice. Pfii prvé náv‰tûvû
Polska se jeho slova k milionÛm nasloucha-
jících: „Postavte se na nohy, nebojte se ote-
vfiít hranice sv˘ch státÛ…“ stala mocnou
oporou formující se opozice. O nûkolik mû-
sícÛ pozdûji zaãnou stávky, zrodí se prvé
svobodné odbory, na scénu pfiichází Lech
Walenca…

Ale nebylo to jen Polsko, kterému papeÏ
vûnoval pozornost. Jak mu jen jeho povin-
nosti dovolily, odjíÏdûl na dlouhé zahra-
niãní cesty. Nav‰tívil prakticky v‰echny
zemû Evropy (jen u nás byl tfiikrát), uvítaly
jej miliony vûfiících v USA, âínû, Filipí-
nách, JiÏní Americe, ale také v Japonsku,
kde u hiro‰imského památníku prohlásil:
„BÛh nesmí slouÏit jako rukojmí lidsk˘m
ambicím“.  Velkou symbolickou hodnotu
mûla jeho cesta do Svaté zemû. Nav‰tívil
Izrael a fiekl, Ïe z teologického hlediska je
antisemitismus neopodstatnûn˘. PapeÏ se
dokázal postavit ãestnû i k velmi stinn˘m
stránkám historie katolické církve a omluvit
se nekatolíkÛm za v‰e zlé, co jim bylo ze

strany netolerantní církve v minulosti ãi-
nûno. Odsoudil i minul˘ vztah církve k Îi-
dÛm, byl prvním papeÏem v historii vÛbec,
kter˘ nav‰tívil fiímskou synagogu. Mezi
jeho nejdÛvûrnûj‰í pfiátele patfiil Îid Jerzy
Kluger. Právû jeho zásluhou byly mezi Vati-
kánem a Izraelem navázány první diploma-
tické vztahy. I svatofieãení karmelitánky
Edity Steinové, která mûla Ïidovsk˘ pÛvod
a zahynula v roce 1942 v Osvûtimi, ilustruje
papeÏÛv vztah k Ïidovství. Je je‰tû v dobré
pamûti jeho poselství, které v lednu tohoto
roku zaslal u pfiíleÏitosti ‰edesátého v˘roãí
osvobození táborÛ v Auschwitz a v Birke-
nau, ve kterém pfiipomnûl, Ïe jak Ïidovství,
tak i kfiesÈanství bere svÛj poãátek od Abra-
háma, kter˘ je na‰ím spoleãn˘m otcem.

Jak˘ tedy vlastnû byl? Vyãerpávající zhod-
nocení bude úkolem desítek historikÛ, ktefií

PAPEÎ JAN PAVEL II. ZEM¤EL

Je‰tû pfied nûkolika dny  pfiiná‰ely zpravodajské kamery zábûry starého muÏe v oknû fiímské nemocnice Ge-
melli. TûÏce nemocn˘ papeÏ Jan Pavel II bojoval do poslední chvíle  se svou nemocí a odmítal se vzdát svého
apo‰tolského úfiadu. SlouÏit kfiesÈanské obci a celé církvi aÏ do konce povaÏoval za svou samozfiejmou past˘fi-
skou povinnost.

Bolest svûta byla i jeho bolestí...

Dvanáctilet˘ Karol Wojtyla

Omlouváme se ãtenáfiÛm Nachmanidovy dispu-
tace, Ïe vzledem k zafiazení aktuálního ãlánku
najdou pokraãování seriálu v pfií‰tím ãísle.

➤ pokraãování na stranû 13
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Bejt Simcha
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16. dubna v 10.00

Sobotní bohosluÏba s rabi Hoffbergem 

21. dubna od 18.00

Úklid chamecu v Bejt Simcha 

22. dubna 

Kabalat ·abat s Mi‰ou Kapustinem, rabín-

sk˘m studentem z Leo Beck College 

23. dubna v 19.30

Havdala a Pesachov˘ Seder v Mánesu 

s Mi‰ou Kapustinem

29. dubna v 19.00 

Pfiedná‰ka Mgr. Seidlové: Kantor Blum 

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek 
od 18 hodin; pokud je na programu

i pfiedná‰ka, následuje vÏdy 
po skonãení bohosluÏby, od 19 hodin

HODINY PRO VE¤EJNOST

aÏ do odvolání 
jen po pfiedchozí domluvû

Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 251 641

E-mail: kehila@bejtsimcha.cz
www.bejtsimcha.cz

nisan/ijar 5765

Ke „krásnému nádraÏí bez kolejí“, tak
lze s nadsázkou pfiirovnat souãasn˘ stav
dûãínské synagogy. Po mnoha letech usi-
lovného snaÏení upravit synagogu do slu‰-
ného stavu, nastala doba, kdy dûãínská
obec chce vrátit synagoze její pÛvodní
smysl. 

Po neúspû‰né snaze získat pro obec
vhodn˘ svitek Tóry z praÏské ÎO nebo
z ÎMP, pfii‰la do Dûãína nabídka pfiedání
jedné z Tór od pfiátelské ostravské ÎO.
Proto se delegace ãlenÛ dûãínské obce
s pfiedsedou Vladimírem Poskoãilem vy-
dala v nedûli 6. bfiezna na náv‰tûvu ostrav-
ské obce.  Po milém pfiijetí mûli zástupci
dûãínské kile moÏnost prohlédnout si cel˘
objekt ostravské ÎO, náboÏenskou kni-
hovnu i modlitebnu s uloÏen˘mi svitky
Tór. Svitek, kter˘ ostravská obec pro Dû-
ãín pfiipravila je asi 130 let star˘ a velmi
zachoval˘. PfiedbûÏnou kontrolu stavu
a rituální zpÛsobilosti provedl pan Achab
Haidler. Koneãn˘ verdikt o její náboÏen-
ské vyuÏitelnosti v‰ak bude mít aÏ dûãín-
sk˘ rabín Ronald Hoffberg, kter˘ ji v nej-
bliÏ‰ích dnech peãlivû prohlédne.
Nádavkem dostali dûãín‰tí od pfiedsedy

ÎO v Ostravû, pana Petra Bachracha, i sa-
ténov˘ plá‰tík z dvacát˘ch let minulého
století a nûkolik náboÏensk˘ch knih, jako
základ pro budování vlastní náboÏenské
knihovny v Dûãínû.

Tato snaha dûãínské obce na‰la i velkou
podporu u ÎMP. Pan Arno Pafiík bude

spolupracovat na vyhledání vhodného
aronu v muzejním depozitáfii, pro uloÏení
Tóry v Dûãínû. A pokud se nepodafií
vhodn˘ nalézt, pomÛÏe s realizací úprav
v˘klenku v dûãínské synagoze. ¤editel
muzea, pan Leo Pavlát, vyhovûl Ïádosti
ÎO v Dûãínû a pfiislíbil uvolnit, ve spolu-
práci se sbírkov˘m oddûlením, vhodné
koruny, ‰tít, ukazovátko a oponu… 

Zdá se tedy, Ïe se je‰tû letos doãkáme
slavnostního vnesení Tóry do dûãínské sy-
nagogy, a Ïe „v nádraÏí budou znovu ko-
leje“.

◗Text a foto: Michal Spevák

NOV¯ DOMOV PRO TÓRU

Díky leto‰nímu pfievodu penûz ze Îidovského muzea Praha na mimopraÏské Îidovské obce mÛÏe i dûãínská
obec dokonãit nûkteré své dlouholeté plány. Kromû zavr‰ení rekonstrukãních a restaurátorsk˘ch prací na ob-
jektu dûãínské  synagogy mÛÏe b˘t mnohaleté úsilí korunováno „pfiíchodem“ Tóry do prostoru, kde mnoho de-
setiletí scházela.

Vladimír Poskoãil,  pfiedseda ÎO v Dûãínû a Petr
Bachrach, pfiedseda ÎO v Ostravû si prohlíÏejí
s Achabem Haidlerem (vpravo) svitek Tóry.

Achab Haidler nad darovanou Tórou

Vladimír Poskoãil, pfiedseda ÎO
v Dûãínû, jménem sv˘m i jménem celé

obce tímto dûkuje panu Petru
Bachrachovi, celé ÎO v Ostravû a v‰em,

kdo nám pomohli, pomáhají a budou
pomáhat v na‰em snaÏení.
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„Vlastnû to v‰echno zaãalo v legendárním
antikvariátu v DláÏdûné ulici, kde jsme oba
pracovali je‰tû pfied revolucí“, fiíká dr. Kra-
jíãek a pokraãuje. „Po pfievratu se musel an-
tikvariát stûhovat a my jsme dostali zajíma-
vou nabídku od Ïidovské obce, abychom ve
volném pfiízemí domu, patfiícího pohfieb-
nímu bratrstvu Chevra Kadi‰a, zfiídili antik-
variát specializovan˘ na judaika. Nabídka
nás oslovila a od jara roku 1991 zde prodá-
váme. Zaãátek byl hektick˘, zájem o juda-
ika velk˘, ale zboÏí mnoho nebylo. Dlouhá
desetiletí nebylo z politick˘ch dÛvodÛ „Ïi-
dovství“ v kurzu a vydavatelská politika se
této politické averzi pfiizpÛsobila.
O nûkolik existujících titulÛ (Îidov-
skou Prahu od Rybára, PraÏské ghetto
ãi publikaci Îidovské hfibitovy ) se lidé
obraznû prali a my je nestaãili prodá-
vat. Dnes uÏ je situace jiná a tzv. juda-
ika se vydávají v desítkách nakladatel-
ství, kde uÏ poãet titulÛ jde do stovek.
Vedle antikvárních knih jsme se roz-
hodli prodávat i ve‰kerou novou pro-
dukci a tak vlastnû fungujeme v dvojí
roli – prodáme antikvární produkci, ale
máme také knihkupectví s ve‰ker˘m
souãasnû vydávan˘m sortimentem
publikací Ïidovsk˘ch autorÛ nebo knih
se Ïidovskou tematikou. V tomto
ohledu máme jistû tu nejvût‰í a nej-
kompletnûj‰í nabídku v Praze.
Kdo prodává Ïidovské kníÏky by

mûl umût hebrejsky…

„To jsem povaÏoval od samého zaãátku
za nezbytnost a proto jsem se tehdy pfiihlá-
sil do pravdûpodobnû prvního porevoluã-
ního kurzu hebrej‰tiny, kde vyuãovala paní
Sheer, manÏelka tehdej‰ího izraelského
ambasadora v âSR. Po dvou letech jsem
toho ale musel nechat, práce bylo moc
a ãasu málo. Obchodu se tehdy náramnû
dafiilo ale po sedmi, jak fiíkám, ‚tuãn˘ch‘

letech se zaãaly pomûry zhor‰ovat a dnes
jsme na konci dal‰ích sedmi let, které zas
mÛÏeme nazvat ‚huben˘mi‘. Fungují-li
tyto biblické periody, pak mÛÏeme do pfií-
‰tího roku hledût - slovy vládních eko-
nomÛ - s mírn˘m optimismem. KdyÏ za-
ãalo b˘t v obchodû volnûji, vrátil jsem se
opût k studiu hebrej‰tiny a dnes uÏ zvlá-
dám ãetbu hebrejsk˘ch originálÛ. Po-
stupnû, jak se má znalost jazyka zlep‰uje,
zjevuje se i krása originálních textÛ, kterou
Ïádn˘ pfieklad nemÛÏe zcela vyjádfiit. A to
mi dûlá velkou radost a pomáhá mi to
i v mém osobním sebeuvûdomûní.“

âetl jsem kdesi zajímavou definici

kdo je a kdo není Îid. Podle ní je

Îid ten, kdo si vÏdycky najde ãas

na ãtení. Ten, kdo ho nemá prostû

není Îid. VÏdyÈ umût ãíst je

jednou z hlavních povinností Îida.

Dennû ãíst je dokonce

náboÏenská povinnost… 

„ Je to vtipná definice, která ukazuje jak
je vzdûlání pro Îidy dÛleÏité. Do na‰eho
antikvariátu ov‰em chodí i neÏidé, ktefií se
ãasto snaÏí získat informace o Ïidovství

a jsou tfieba pfiesvûdãeni, Ïe Talmud je Ïi-
dovská bible. Pak je ov‰em zapotfiebí trpû-
livû vysvûtlovat, Ïe Talmud není bible, není
to ani Star˘ zákon. Je to kniha, kterou nelze
„ãíst“, kterou je nutno studovat. Vût‰inou
jsou pfiekvapeni, kdyÏ se dozvûdí, Ïe Tal-
mud je monumentální kompendium ‰edesáti
tfií knih, které obsahují teologické, právní,
filosofické, zdravotní, morální a jiná na-
uãení. Vedle toho ov‰em obsahují i nesãetné
mnoÏství aforismÛ a dokonce i anekdot.„ 
Nemyslíte si, Ïe zájem o Ïidovství

byl tak trochu módou, Ïe v urãité

dobû patfiilo k „dobrému tónu“ se

Ïidovstvím koketovat?  

„Nespornû ano. Za tota-
lity si mnoho lidí uvûdomo-
valo, Ïe církve jsou svou
duchovní podstatou na
opaãné stranû neÏ komunis-
tick˘ reÏim a proto mnoho,
pfieváÏnû mlad˘ch lidí pro-
jevovalo zájem o církve,
resp. náboÏenství jako ta-
kové. Do toho samozfiejmû
spadá i zájem o Ïidovství.
I kdyÏ zde hraje roli také to,
Ïe b˘val˘ reÏim se snaÏil
ve‰keré povûdomí o Ïidov-
ství potlaãovat an sich
a v‰emoÏnû minimalizovat.

I to, Ïe neznámé a tajemné svou podsta-
tou vÏdy pfiitahovalo. Tyto vnûj‰í dÛvody
v‰ak listopadovou revolucí pominuly
a dnes se lidé o Ïidovství zajímají jen po-
kud je k tomu vede jejich vnitfiní zájem ãi
pfiesvûdãení.“  
Îidovské mûsto je plné cizích

turistÛ, jaké jsou s nimi

zku‰enosti?

„NejrÛznûj‰í. Vût‰ina z tûch, ktefií pfii-
jíÏdûjí ze zámofií, jsou b˘valí Ïidov‰tí pfii-
stûhovalci z Evropy nebo jejich potomci.
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KDE JUDAIKA VONÍ...
V ·iroké ulici ã. 7 – v samém srdci b˘valého Îidovského mûsta praÏského - se nûkolik metrÛ od Klausovy synagogy
nachází mal˘ antikvariát. Od ostatních praÏsk˘ch i jin˘ch ãesk˘ch obchodÛ se star˘mi kníÏkami se odli‰uje sv˘m spe-
ciálním zamûfiením. Je to jedin˘ obchod v republice, kter˘ se cílenû zab˘vá koupí a prodejem knih, grafik, fotografií
a rÛzn˘ch písemností se Ïidovskou tematikou vãetnû odborné literatury z humanitních oborÛ.
Pokud s rozhodnete vejít, pak vûzte, Ïe se stanete svûdky rituálu. Ihned za dvefimi vás obklopí pfiíjemná vÛnû, která je
kaÏd˘m dal‰ím krokem silnûj‰í a mámivûj‰í. Sestupujete z pfiízemí do jakéhosi suterénu a vonn˘ koufi – onen magick˘
symbol spojení nebe a zemû i ducha a hmoty – ovíjí regály s knihami, mífií ke klenbû a tam se kdesi ztrácí. Za psacím
stolem – chcete-li obûti‰tûm – nacházíme majitele PhDr. Martina Krajíãka a Jana Besedu. Oba zapálen˘mi d˘mkami
usilují o rituální zpfiítomnûní principu vzájemnosti nejen mezi sebou navzájem, ale hlavnû mezi sebou a zákazníky.

➤

Jan Beseda a PhDr. Martin Krajíãek pfied sv˘m kniÏním svatostánkem



rozhovor

Ti chtûjí jak˘si hmatateln˘ dÛkaz konti-
nuity se sv˘m b˘val˘m Ïivotem ve staré
Evropû. Kupují sto let staré ohmatané
kníÏky, kde není ani tak dÛleÏité zda se
jedná o modlitby, díla svûtská nebo sou-
ãást talmudského kompendia. Pro mnohé
je dÛleÏitûj‰í, Ïe v ruce drÏí pfiedmût, kte-
rého se dot˘kaly ruce zemfiel˘ch sou-
vûrcÛ a moÏná i jejich vlastních pfiedkÛ.
Taková kníÏka nebo stará grafika dostává
za oceánem zcela nov˘, jin˘ duchovní
rozmûr. Obãas se ale také pobavíme. Byl
zde Ameriãan, kter˘ projevil váÏn˘ zájem
o studium ãe‰tiny. Své rozhodnutí zdÛ-
vodÀoval tím, Ïe chce ãíst slavného
Kafku v originále…“
Bûhem na‰eho rozhovoru vá‰

kolega nûkolikrát cosi vysvûtloval

náv‰tûvníkÛm na plánu Prahy. Na

co se ptali? 

„Lidé sem pfiicházejí a ptají se úplnû na
v‰echno. Hledají synagogy, shání Golema,
informují se na ko‰er restaurace, zajímají
je synagogy, muzea a samozfiejmû i hfibi-
tov. Dotazy t˘kající se Franze Kafky ani
nelze spoãítat. Kdybychom za kaÏdou in-
formaci dostávali deset korun, mohli jsme

si za ta léta postavit dÛm u mofie. Víte, an-
tikvariát a knihkupectví je nûco víc neÏ
obyãejn˘ obchod. Je to kulturní instituce
a v na‰em pfiípadû je navíc umístûna v tak
turisticky exponovaném, citlivém místû
praÏského Ïidovského mûsta. TakÏe fun-
gujeme i jako informaãní sluÏba, máme
mapy, ukáÏeme lidem cestu, poradíme kde
mohou nakoupit a co by mûli urãitû vidût.
I kdyÏ ti lidé Ïádné kníÏky nekoupí, pfiesto
nás tû‰í, Ïe mÛÏeme vyhovût a pomoci.
Vzpomínáme si, jak sem pfii‰la jedna Ame-
riãanka, která mûla na papírku zkomolené
nûmecké jméno jakési vesniãky za Jiãínem

odkud mûli pocházet její prarodiãe. Nikdo
jí bûhem její náv‰tûvy v Praze nepomohl
a hledání uÏ vzdala. Smutnû si nám postû-

Ïovala a nám se povedlo zjistit správné
jméno vesnice a její nynûj‰í ãesk˘ název.
Ta paní se tam rozjela, v‰echno si pro-
hlédla, na‰la a objevila i v okolí hfibitov se
sv˘mi pfiedky. Za t˘den se ‰Èastná vrátila
a dojemnû dûkovala. Pro ni to bylo vyvr-
cholení její náv‰tûvy v Evropû a pro nás
radost, Ïe jsme mohli pomoci…“
ProhlíÏím si vystavená judaika

a napadá mne, Ïe zde vlastnû

chybí pompézní, drahé a zdobné

kniÏní vazby. Vût‰ina svazkÛ je

vázána v obyãejné hnûdé kÛÏi…

„Urãit˘m vysvûtle-
ním mÛÏe b˘t to, Ïe
Îidé byli s tûmito kni-
hami v kaÏdodenním
bûÏném kontaktu.
Modlili se z nich a stu-
dovali je, knihy pro nû
byly prostfiedkem, ni-
koliv atraktivním ma-
teriálem k zaplnûní re-
prezentaãní knihovny.
Tûchto svazkÛ se dot˘-
kaly ruce vûfiících
ÎidÛ a jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe stále obsahují
jakousi pozitivní ener-
gii. To ‚krásné‘ je

ukryto v jejich obsahu a ne-
musí b˘t ‚inzerováno‘ vzác-
nou vazbou.“
Chcete-li prodávat,

musíte také zboÏí

vykupovat. O co

v‰echno máte zájem?

„Pfiedev‰ím o ve‰kerou sta-
rou i novûj‰í literaturu t˘kající
se Ïidovství. Takové knihy
vykupujme v hebrej‰tinû,
nûmãinû, angliãtinû, ãe‰tinû,
ale samozfiejmû i v ostatních
jazycích. Máme eminentní zá-

jem o knihy ti‰tûné v jidi‰. Vykupujeme
také obrazy, kresby a rytiny se Ïidovsk˘mi
motivy nebo díla Ïidovsk˘ch autorÛ. Zají-
mají nás tematické fotografie, korespon-
dence, plakáty, pohlednice. Pokud nûkdo
vlastní takové vûci a sám není schopen ur-
ãit jejich pÛvod, rádi se takovému zákazní-
kovi budeme vûnovat a poradíme mu. Za
v‰e mÛÏeme ihned zaplatit, v úvahu pfii-
chází i moÏnost komisního prodeje.“
Kdosi mne upozornil, Ïe ctihodn˘

dr. Krajíãek, podobnû jako Jekyll

a Hyde, vede dvojí Ïivot. Pfies den

vûnuje svou odbornou péãi star˘m

foliantÛm a veãer se promûÀuje

v fiádícího rokera. Pfiedpokládám,

Ïe se jedná o pomluvu? 

„Zdá se, Ïe je v‰e prozrazeno. Ano, je
tomu tak. UÏ dlouhá léta se váÏnû vûnuji ne-
váÏné muzice jako kytarista a dokonce
i zpûvák. Má kapela se jmenuje ‚Nahoru po
schodi‰ti dolÛ – band‘ a hrajeme takov˘
rock s typicky ãesk˘mi kofieny – i obsazení
ledacos napovídá - máme i harmoniku, kla-
rinet, saxofon. To, Ïe pfied angloamerick˘mi
hudebními podnûty preferujeme ãeské hu-
dební asociace, má svÛj pÛvab a tento styl si
vybudoval i své posluchaãe. A pro nû nyní
chystáme v pofiadí uÏ ãtvrté CD. Lze nás na-
lézt v klubu VAGON v Metru na Národní
tfiídû, ale jezdíme i po republice a hrajeme
obãas i na Ïidovské obci v Praze. „

TECHNICKÁ POZNÁMKA:

Pánové Krajíãek & Beseda jsou vlas-
tenci a v ústech drtí v˘robky vûhlasn˘ch
ãesk˘ch d˘mkafiÛ Kr‰ky a Jirsy. Nicménû
se také cítí jako Evropané, a proto koufií la-
hodn˘ dánsk˘ tabák ALSBO BLACK.

◗Text: Milan KALINA

◗Foto: Jifií HODAâ
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První stránky b˘vají ozdobeny hodnotnou rytinou

Titulní list s mûdirytinou biblického v˘jevu

Z bohaté nabídky…

MACHZOR – modlitby na Ro‰ ha‰ana,  M. I. Landau, Praha 1834
MACHZOR – modlitby na Sukot, M. I. Landau, Praha 1834
MACHZOR – modlitby na Sukot, M. I .Landau, Praha 1847
MACHZOR – modlitby na Pesach, M. Stern, Wien 1844
TANACH – IZAJÁ·, Anton Schmied, Wien 1836
Francisci ZELENY – INSTITUTIONES LINGUE SANCTAE, Pragae 1756
SEFER JESAIA – Targum A‰kenazit, Biur Piru‰ Ra‰i, Wien
MISCHNAIOTH – Seder koda‰im im piru‰ ha eteka A‰kenazit, 

Anton Schmied, Wien 1835
EZECHIEL – Anton Schmied, Wien 1835
SAMUEL – Anton Schmied, Wien 1839
MI·NA – Seder Tohorot Tosafot Jom Tov, Sulzbach 1751
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LESK A BÍDA LAUDEROV¯CH ·KOL

MATURITNÍ PLES
Je desátého bfiezna veãer

a v nabitém sále klubu ROXY
zaãíná maturitní ples Gymná-
zia Or Chada‰. Jako tradiãnû
se zaãíná imatrikulací studentÛ
I. roãníku, po které má násle-
dovat klasické „‰erpování“ le-
to‰ních maturantÛ. Moderátor
pfiedstavuje jednotlivé stu-
denty a místo sloÏité charakte-
ristiky vtipnû uvádí poãet
omluven˘ch i neomluven˘ch
hodin za celkovou dobu jejich
studia. Za jeho zády – na velké
promítací plo‰e – se zatím stfiídají fotogra-
fie maturantÛ od jejich narození aÏ po
dne‰ní dny. KdyÏ v‰ech patnáct oslavencÛ
opustilo zákulisí klubu a shromáÏdilo se
v sále, pfiichází jejich tfiídní profesorka
Vûra Vorlová, aby jim navlékla ‰erpu. Ná-
sleduje slavnostní pfiípitek, gratulace
a fotografování. O chvíli pozdûji pr‰í
mince do nastavené plachty a moderátor
povzbuzuje v‰echny náv‰tûvníky plesu
k maximální ‰tûdrosti. Klasická ãást ve-
ãera konãí a první tóny hudby ohla‰ují za-
ãátek tance. Po reprodukované hudbû pfii-
chází ke slovu Ïivá klezmerová kapela
„Klec“, ve které hraje na klarinet b˘val˘
student gymnázia Elmar Tausinger.
V mÏiku je parket pln˘ a zaãíná zábava.
Studentské aranÏmá plesu bylo v˘borné,
zábava vkusná a hudba vyhovovala i star-
‰ím hostÛm… 

Nicménû pfiece jen do‰lo k nûãemu, co
zfiejmû nemá v dûjinách praÏsk˘ch matu-
ritních plesÛ obdobu. Bûhem celé úvodní
ãásti nevystoupil nikdo z vedení ‰koly, aby
pronesl nûkolik vût, povzbudil studenty

a popfiál jim úspû‰nou maturitu. Doãasnû
zastupující fieditelka ‰koly Mgr. Eva Nová-
ková, která je téÏ poslankyní parlamentu
âR, byla v rámci svého ãlenství v stálé de-
legaci shromáÏdûní ZEU na jejím jarním
zasedání v Bruselu. Zástupkynû fieditelky,
dr. Dvofiáková, byla sice v sále pfiítomna,
ale nefiekla studentÛm ani slovo. Ti pak
sobû vyvolali na pódium pana Romana
Kozla, kter˘ je ãlenem ochranky gymnázia
a kter˘ jim celou dobu studia v‰emoÏnû
pomáhal a pomohl i s pfiípravou plesu. Stal
se tak paradoxnû jedin˘m zástupcem
‰koly, kter˘ se mezi studenty na jejich
pfiání objevil. Co k tomu fiíci? Chápeme, Ïe
poslanec má mnoho politick˘ch i jin˘ch
povinností a jejich plnûní povaÏujeme za
samozfiejmé. Nechápeme v‰ak, Ïe osoba
politicky angaÏovaná, za jakou se poslan-
kynû Nováková povaÏuje, se jiÏ devût mû-
sícÛ usilovnû drÏí své funkce ve ‰kole, na
kterou zcela evidentnû nemá potfiebn˘ ãas.
Do ‰koly chodí jednou t˘dnû na pár hodin.
A to je vzhledem k rozsáhlé agendû dvou
‰kol zcela nedostateãné. Nevíme jaké po-

kyny své zástupkyni stran
plesu dala, známe jen v˘-
sledek, kter˘ je ostudou,
a kter˘ jen otevfienû ilus-
truje jejich skuteãn˘ nezá-
jem o ‰kolu jako takovou.
Obû tak prokázaly absenci
toho, co nám rodiãe 
pod pojmem Kinderstube
v‰tûpovali. Studenti, je-
jich rodiãe i hosté tuto
neobvyklou neomalenost
okomentovali po svém,
ale nenechali si tím zka-
zit náladu a maturitní

ples se navzdory vedení ‰koly povedl. 

MINIANKETA MASKILU

VyuÏili jsme krátk˘ch pfiestávek
mezi znaãn˘mi porcemi decibelÛ,
abychom poloÏili nûkolika stu-
dentÛm otázku, zda by s dne‰-
ními zku‰enostmi ze ‰koly opût
volili studium na Gymnáziu Or
Chada‰.

ELMAR TAUSINGER
(Student, kter˘ ode‰el ve III. roãníku na

jinou ‰kolu a dnes byl hostem sv˘ch b˘va-
l˘ch spoluÏákÛ.)

„Urãitû ano. UÏ kvÛli kolektivu studentÛ
i profesorÛ. Tím ov‰em míním kolektiv
profesorÛ, kter˘ tam byl v dobû, kdy jsem
do gymnázia nastupoval. Ze ‰koly si
pfiedev‰ím pfiiná‰ím vdûk za jejich osobní
pfiístup, kter˘ mûli ke kaÏdému studentovi
a celkovou péãi, kterou nám vûnovali.
V‰echno ostatní, co bych chtûl dodat, by
bylo asi silnû nostalgické…“

Redakce MASKILu se pravidelnû kaÏd˘ mûsíc vûnuje monitorování konfliktních situací v Lauderov˘ch ‰kolách.
Chceme tím pomoci rodiãÛm, ÏákÛm, studentÛm, pedagogickému sboru a v neposlední fiadû i Îidovské obci
v Praze, aby se urychlenû pfiikroãilo k nutn˘m personálním zmûnám. Ty by mûly zaruãit, Ïe se Lauderovy ‰koly
opût stanou institucí, kde kompetentní vedení vrátí do ‰koly ztracenou atmosféru vzájemné dÛvûry, kde odbornû
i morálnû zdatní uãitelé budou poÏívat pfiirozenou autoritu a kde vztahy mezi Ïáky a uãiteli budou vykazovat partner-
ské, neformální  vztahy, tak potfiebné pro ‰kolu tohoto typu. V˘sledkem by mûlo b˘t, Ïe v‰ichni budou cítit hrdost nad
svojí pfiíslu‰ností k této jedineãné ‰kole v âeské republice.
Po cel˘ rok jsme dostávali ze strany rodiãÛ i studentÛ stíÏnosti na zhor‰ující se  pomûry. T˘kaly se personálních
zmûn, nedostateãné kvalifikace nûkter˘ch pedagogÛ, zmatkÛ ve v˘uce hebrej‰tiny, problémÛ okolo Ïidovské 
v˘chovy, atd., atd. K tûmto váÏn˘m nedostatkÛm „pfii‰pendlilo“ dne‰ní vedení ‰koly dal‰í znamenit˘ kousek, 
tentokrát z oblasti spoleãenské…

➤
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KRY·TOF KREJâA
„Kdybych vû-

dûl o této ‰kole
to, co vím nyní,
asi bych tam
nevstoupil. DÛ-
vodem je to, Ïe
se tam dûjí ne-
pûkné vûci. Ze
‰koly si pfiiná-
‰ím smí‰ené 
pocity a jisté 
zanevfiení na Îi-
dovskou obec.

DÛvodem jsou personální zmûny a to v‰e
kolem …“

ANTONÍN ST¤ÍÎEK
„Ne fakt nikdy,

(smích) urãitû ni-
kdy! Ptáte se
proã? Zjistil jsem,
Ïe je to úplnû ‰í-
lená ‰kola, to co se
tam dûje jsem fakt
neãekal. V‰echno
bylo O.K. do doby,
neÏ ode‰li ti uãi-
telé, ktefií tady
byli. Do t˘ doby to
‰lo, ale to co je ve
‰kole teì, je úplnû ‰ílené. Skoro nic nedû-
láme, do ‰koly chodíme tak na dvû hodiny
dennû, maximálnû… Odná‰ím si dobr˘ po-
cit z dobrého kolektivu, v nûkter˘ch ‰ko-
lách dávají pfiednost studiu, tady ‰lo to stu-
dium skoro do háje, ale pfiesto jsme se
nakonec nûco nauãili, nemyslím teì studijní
látku, ale spí‰e Ïivotní postoje, proÏili jsme
stávku, nûco jsme podporovali, nauãili jsme
se takové spí‰e praktické vûci…“

MAX HOFFMEISTER
„Ne! ProtoÏe mi jde o celkov˘ pfiístup ke

studiu a v˘sle-
dek by pak ne-
odpovídal pfied-
stavám. KdyÏ se
nûkde mûní ve-
dení a uãitelsk˘
sbor – tak ãasto
jako k tomu do-
cházelo u nás -
pak ta ‰kola ne-
mÛÏe mít po-
tfiebn˘ punc
spolehlivosti.
Lauderova ‰kola

se mi líbí, ale kvalita profesorÛ nyní neod-
povídá souãasn˘m poÏadavkÛm. Problém
vidím jednoznaãnû v personálních zmûnách.
A co si ze ‰koly odná‰ím? Dobrá pfiátelství!“

TEREZA KOVÁ¤OVÁ
„Urãitû ano.

Získala jsem tady
spoustu dobr˘ch
vûcí, kter˘ jsou
super, ale zaÏila
i ty ‰patn˘, ale
tûch dobr˘ch je
víc. Ano, ‰la bych
sem znovu. Co si
odná‰ím? Hodnû
mi dala v˘uka

hebrej‰tiny a Ïidovské v˘chovy, ale
i ostatní pfiedmûty. Jsem tady fakt ráda.
Nyní dokáÏu s lidmi mluvit o tom, Ïe jsem
Îidovka, mohu s nimi mluvit o Ïidovství
a o vûcech, které teì nemohu v rychlosti
popsat, ale jsou pro mne osobnû dÛleÏité.
Jsem ráda, Ïe jsem tady a kdybych mûla
opût tu ‰anci sem jít, tak bych ‰la…“

VÁCLAV FR̄ DL
„ZaÏil jsem na ‰kole hromadu situací, kdy

jsem chtûl odejít
– ale mít tu kou-
zelnou moÏnost
moci si znova vy-
bírat stfiední ‰kolu
– vybral bych
pfiesto opût Or
Chada‰. Pokud
bych mûl shrnout
celé ãtyfii roky,
fiekl bych, Ïe mi
‰kola více dala neÏ vzala. Budoucí ãtvrÈáci
budou mít na tuto otázku ale urãitû uÏ jinou
odpovûì. Ze ‰koly si odná‰ím bájeãná pfiá-
telství nejen se sv˘mi spoluÏáky, ale i s nû-
kter˘mi profesory a lidmi ze ‰koly...“

ROMAN KOZEL
Je muÏ, kter˘ má v popisu práce

ochranu ‰koly, ale kter˘ dobrovolnû po-
máhá a úãastní se ‰kolních i mimo‰kol-
ních akcí ÏákÛ i studentÛ. Dne‰ní matu-

ranty za ãtyfii roky dÛvûrnû poznal.
Otázka zní: 
Jací ti studenti jsou?

„Vynikající! Jsou to vynikající dûti.
Mám s nimi ty nejlep‰í zku‰enosti. Cho-
vám se k nim naprosto normálnû, obãas
jim pomÛÏu, ale to je v‰echno. Nic mimo-
fiádného nedûlám. Naopak jsem na nû ob-
ãas i zlej!“
Uvûdomuje‰ si, Ïe jsi byl dnes

veãer jedin˘ reprezentant ‰koly,

kterého si studenti vymohli

k sobû na podium? 

„Chápu to jako jejich vdûk, Ïe jsem jim
pomohl ten ples pfiipravit a také, Ïe se za
ty ãtyfii roky dobfie známe. Byl jsem
z toho na rozpacích, byl jsem dojat…“

Na plese se také objevil vrchní praÏsk˘
a zemsk˘ rabín Karol Sidon. KdyÏ jsem jej
po chvíli hledal, abych mu poloÏil otázku, byl
jiÏ pryã. Pfiedseda Îidovské obce v Praze
v‰ak takové ‰tûstí nemûl a mému mikrofonu
neunikl. 

Co cítí‰ pfii pohledu na dne‰ní maturanty,
jsou lep‰í neÏ jsme byli my?

FERO BÁNYAI
„Nevidím Ïádn˘ rozdíl. Tato generace není

ani hor‰í, ale ani lep‰í. Je stejná. Jde spí‰e
o individuální pohled. Nûkdo bude samo-
zfiejmû lep‰í a nûkdo naopak. Îádn˘ velk˘
skok zde nevidím, necítím se totiÏ vÛbec tak
star˘, abych nûjaké ‚skoky‘ vnímal. Tihle stu-
denti jsou v první generaci po pádu totality
a mají mnohem vût‰í prostor pro v˘bûr jako
takov˘. Je otázka zda na ‚dobr˘ v˘bûr‘ budou
mít ãas, chuÈ a trpûlivost…“ 

___

A tak MASKIL pfieje té bájeãné partû mla-
d˘ch lidí ze IV. roãníku Ïidovského Gymná-
zia OR Chada‰, aby v pohodû sloÏili zkou‰ku
dospûlosti, aby uspûli u pfiijímaãek na vy-
brané vysoké ‰koly a také, aby jim co nejdéle
vydrÏela pfiátelství na této ‰kole uzavfiená.

◗kamil

Foto: Johana ST¤ÍÎKOVÁ

➤
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BEJT OLAM 3. ãást

– Pohfibívání v Ïidovské tradici

Îidovské hfibitovy v ãesk˘ch 
zemích

V âechách a na Moravû je pfiibliÏnû 350 Ïi-
dovsk˘ch hfibitovÛ. Tzv. Star˘ Ïidovsk˘ hfibi-
tov v Praze - Josefovû je tfietím doloÏen˘m Ïi-
dovsk˘m pohfiebi‰tûm v Praze. Nejstar‰í byl
malostransk˘ hfibitov, kter˘ je datován do 11.
století a zanikl beze stopy. Druh˘ hfibitov -
"Ïidovská zahrada" v dne‰ní Vladislavovû
ulici slouÏil k pohfibívání od poloviny 13. sto-
letí aÏ do roku 1478, kdy byl zru‰en Vladisla-
vem II. a posléze zastavûn. PfieváÏn˘ poãet
náhrobkÛ na na‰em území má formu stély,
vycházející z náhrobku typu maceva. Li‰í se
od náhrobkÛ sefardsk˘ch ÎidÛ v západní
a jiÏní Evropû, ktefií pohfibívali pod leÏící de-
sky. Dosud nejstar‰í nalezen˘ náhrobek v âe-
chách a na Moravû, datovan˘ vztahující se
k roku 1256, pochází ze Znojma, nezachoval
se v‰ak na pÛvodním místû. Nejstar‰í ná-
hrobky dochované in situ pocházejí z 15. sto-
letí a nacházejí se na Starém Ïidovském hfibi-
tovû v Praze-Josefovû a v Kolínû. Nejstar‰í
datovateln˘ a ãiteln˘ náhrobek v Praze ozna-
ãoval místo pohfibu rabína Avigdora Kary,
kter˘ zemfiel 25. 4. 1439.12

Vût‰ina dochovan˘ch stfiedovûk˘ch ná-
hrobkÛ mûla formu jednoduché stély, pravo-
úhle zakonãené. Fragment náhrobku z „Ïi-
dovské zahrady“ (s gotickou kruÏbou,
druhotnû uloÏen˘ na Starém Ïidovském hfibi-
tovû v Praze) dokládá, Ïe nûkteré stfiedovûké
náhrobky byly ovlivnûny gotick˘mi archi-
tektonick˘mi prvky. Koncem 16. století se
zaãínají projevovat motivy renesanãního tva-
rosloví. Náhrobky ze 16. století se dochovaly
na hfibitovech v Brand˘se n.L., Ivanãicích,
Libochovicích, Mladé Boleslavi, Novém
BydÏovû a StráÏi. V 17. a 18. století pokra-
ãuje v˘voj náhrobku pod vlivem barokní ar-
chitektury. Klasicistní náhrobek zklidÀuje
svÛj obrys v jednoduchém tvaru stély zakon-
ãené polokruhovû.

Zdvojené stély byly vût‰inou urãené pro
manÏelsk˘ pár, ale také pro jednoho rodiãe
a dítû, ãi dva sourozence.13 PfiibliÏnû do polo-
viny 19. století náhrobky obsahovaly pouze
hebrejské nápisy, pozdûji hebrejsko-nû-
mecké a hebrejsko-ãeské. Od poloviny 19.
století se vyskytují rovnûÏ nápisy nûmecké
psané hebrejsk˘m písmem, napfi. na hfibitovû

v Tfiebíãi. Náhrobky byly nûkdy opatfieny na
jedné stranû hebrejsk˘m textem, na druhé
stranû textem nûmeck˘m. Tento zpÛsob
psaní nápisÛ je charakteristick˘ napfi. pro hfi-
bitov v Lomniãce na Chebsku. Písmo b˘valo
nûkdy zv˘raznûno barvou.14 Nápisy obsahují
fiadu údajÛ, které v písemn˘ch pramenech
mnohdy chybí. Jejich obsah je mimofiádnû
dÛleÏit˘m a nûkdy zcela nedoceniteln˘m
zdrojem poznání. ProtoÏe kameníci nebyli
zfiejmû aÏ na v˘jimky Îidé, museli Ïidov‰tí
písafii spolupracovat na zpracování náhrobku

s kfiesÈansk˘mi kameníky. Existence Ïidov-
sk˘ch kameníkÛ je doloÏena aÏ ve druhé
ãtvrtinû 19. století.15

Je tfieba pfiedpokládat, Ïe na mnoh˘ch hfibi-
tovech byly stély nejen kamenné, ale ãasto
dfievûné, které ve vût‰inû pfiípadÛ podlehly
klimatick˘m vlivÛm. Dochovala se dfievûná
dvojitá stéla z hfibitova v Litni z roku 1838.16

V̆ jimeãnû byl kámen kombinován s kovem
jako napfi. náhrobek z roku 1831 na hfibitovû
v Hefimanovû Mûstci, jehoÏ horní ãást je pfie-
kryta mosaznou tepanou deskou. V Dfieví-
kovû na Chrudimsku stojí litinov˘ náhrobek
z roku 1853 a do sedmdesát˘ch let 20. století
se zde nacházel poslední dfievûn˘ náhrobek
dochovan˘ in situ, z doby 1. svûtové války.

Na nûkter˘ch hfibitovech se vyskytují rov-
nûÏ tumby, naz˘vané jidi‰ häuslech ãi hebrej-
sky ohel, neslouÏily v‰ak k uloÏení neboÏtíka,
kter˘ byl stejnû tak jako v jin˘ch pfiípadech

pohfiben do zemû. Tumby byly urãeny pro
zvlá‰tû v˘znamné osobnosti. Nejstar‰í z nich
náleÏí Mordechaji Maiselovi (1528-1601),
mecená‰i a stavebníkovi nûkter˘ch synagog
a Ïidovské radnice. Byl prvním dvorním Îi-
dem, primasem praÏské Ïidovské obce a v˘-
znamn˘m finanãníkem. Nejznámûj‰í tumbou
je dvojit˘ náhrobek rabi Löwa, naz˘vaného
téÏ Maharal17 (1520-1609), svûtovû známé
osobnosti, proslulého uãence a autora biblic-
k˘ch komentáfiÛ a traktátÛ, a jeho Ïeny Perl,
která zemfiela roku 1610. Umûlecky nejcen-
nûj‰í tumbou praÏského hfibitova je náhrobek
Hendl, manÏelky Jakoba Ba‰eviho z Treuen-
burgu, která zemfiela roku 1628. Její manÏel,
první Îid, pov˘‰en˘ do ‰lechtického stavu,
byl pohfiben roku 1634 v Mladé Boleslavi,
kde se skr˘val  poté, co musel prchnout
z Prahy. Jeho náhrobek jiÏ není zdaleka tak
honosn˘ jako náhrobek jeho Ïeny, která zem-
fiela na vrcholu manÏelovy slávy.

◗Autor: Iva STEINOVÁ

◗Foto: Encyclopaedia Judaica 

Náhrobek Mo‰e Kohena z roku 1853 (Libochovice)

Poznámky:
12V souãasné dobû umístûn v expozici Maiselovy sy-

nagogy v Praze. Avigdor Kara  byl v˘znamn˘m uãen-

cem a autorem Ïalozpûvu o velikonoãním pogromu

v roce 1389, kdy bylo vypáleno praÏské ghetto a zniãen

hfibitov, ãehoÏ byl oãit˘m svûdkem. Pfii tomto krvepro-

lití zfiejmû zemfiel jeho otec, oznaãen˘ na náhrobku

syna jako muãedník.
13 Napfi. náhrobek tiskafiÛ Mordechaje Katze, kter˘

zemfiel 1592 a jeho syna Becalela, kter˘ zemfiel 1589

(Star˘ Ïidovsk˘ hfibitov v Praze). Pfiíkladem dvojitého

dûtského náhrobku je drobná stéla Avrahama Jaakova

a Simchele Kohnov˘ch, pohfiben˘ch v roce  1830

v Brand˘se nad Labem.
14 âervená barva na nápisech Ïidovsk˘ch náhrobkÛ

je doloÏena jiÏ v katakombách. Pro Ïidovskou populaci

byla fiemeslnická povolání omezena, protoÏe vstup do

kfiesÈansk˘ch cechÛ byl vylouãen. Existovaly Ïidovské

fiemeslnické cechy, není v‰ak znám pfiíklad  cechu ka-

meníkÛ.
15Znaãky Ïidovsk˘ch kameníkÛ z této doby jsou do-

chovány napfi. na hfibitovû v Kovanicích. V písemn˘ch

pramenech je v letech 1854-55 v Tuãapech uveden Ïi-

dovsk˘ kameník Isak Popper (pfii narození sv˘ch vnou-

ãat).
16Vystavena v expozici Îidovského muzea v Praze.
17Maharal je zkratkou Morenu ha-rav Liva. Morenu

ha-rav je nejv˘znamnûj‰í z titulÛ  uãitele a rabína.

Liva je hebrejská varianta jména Löw. 



ÚVOD DO ÎIDOVSKÉ GENEALOGIE I.
Uchovávat památku pfiedkÛ patfií v fiadû kultur mezi dÛleÏité prvky. Nejinak je tomu v Ïidovství, kde pfiedstavuje
jednu z v˘znamn˘ch micvot. Jak˘ v˘znam byl pfiikládán rodopisu lze vidût na mnoha pasáÏích z Pûti knih Moj-
Ïí‰ov˘ch, aÈ uÏ jde o rodopis AdamÛv (1M 5), popis linie Noémovy (1M 6), ãi linie ·émovy (1M 11). Nejstar‰ím
Ïidovsk˘m rodopisn˘m textem je ãást oddílu Toledot z 1. knihy MojÏí‰ovy (1M 25,19-28,9). Zde se uvádí poãátek
rozrodu Abraháma a jeho manÏelek. V Pûti knihách MojÏí‰ov˘ch jsou zaznamenány popisy rodov˘ch linií
mnoha osob, jakoÏ i kmenÛ izraelsk˘ch (4M 1).

9

Pfiipomínat si památku pfiedkÛ je, vedle
skutkÛ, rodinn˘ch pfiíbûhÛ a historek, moÏné
také za pomoci matrik a dal‰ích archivních
dokumentÛ, tj. zpracovávat rodovou historii
v rÛzn˘ch podobách (rodokmen: rodové
schéma sledující potomky muÏské linie, roz-
rod: potomstvo pocházející z jednoho spo-
leãného páru pfiedkÛ, v˘vod: zachycuje
pfiedky, ktefií ve sledu po sobû jdoucích gene-
rací vedly k osobû sestavující schéma). V nû-
kter˘ch rodinách se dochovaly a byly doplÀo-
vány rodokmeny datující se od stfiedovûku.
V kaÏdé rodinû existovali a existují jedinci,
které fascinuje mapovat dûjiny rodu,
a v kaÏdé rodinû existovali a existují takoví,
kter˘m to naopak nic nefiíká. A je samo-
zfiejmû psychologicky vzato snadnûj‰í studo-
vat staré knihy obfiízek neÏ trpût pfii nachá-
zení ãlenÛ rodiny zaznamenan˘ch
v Terezínsk˘ch pamûtních knihách. Ty po-
slednû jmenované knihy pfiitom paradoxnû

pfiedstavují jak pfiipomenutí si ãlenÛ rodiny,
tak zdroj ãasto cenn˘ch i bolestn˘ch Ïivot-
ních údajÛ (sic).  

Zpracování rodové historie v souãasné dobû
vyÏaduje bádání zejména ve státních archi-
vech rÛzného typu; velké mnoÏství dokladÛ,
zejména rodinn˘ch archivÛ, byla zniãena bû-
hem holocaustu. Je v‰ak aÏ pfiekvapující zji‰-
tûní, Ïe k dispozici je stále  velká fiada rÛzn˘ch
typÛ dokumentÛ, a Ïe lze pomûrnû mnoho
z dûjin jednotliv˘ch Ïidovsk˘ch rodin dohle-
dat. Následující fiádky by mûly objasnit, jak
postupovat, a které dokumenty lze k rodopis-
nému bádání vyuÏít. V fiadû pfiípadÛ se po-
dobá Ïidovská genealogie podobá rodopis-
nému bádání v neÏidovské populaci (zejména
co se t˘ãe matrik narozen˘ch, oddan˘ch
a zemfiel˘ch), jinde se v˘znamnû li‰í, a to zej-
ména v pfiípadû dokumentÛ odráÏejících tzv.
úfiední antisemitismus (Knihy Ïidovsk˘ch fa-
miliantÛ, Soupisy ÏidÛ). O tom, nakolik se do-

chovaly Ïidovské matriky po nûmecké oku-
paci, bude fieã v pfií‰tím díle.

Rodopisné bádání nebo téÏ rodopis, tzv.
genealogie, je pomocnou vûdou historickou
a má svá pravidla a metody. Nûkteré principy
jsou zakotveny legislativnû. KaÏd˘, kdo se
vûnuje - byÈ laicky - rodopisnému bádání po
del‰í dobu, si dfiíve ãi pozdûji osvojí urãité
metodické návyky, které zajistí hodnovûr-
nost a ovûfiitelnost nálezÛ, a které také upo-
zorní na pfiípadnou spekulativnost nûkter˘ch
závûrÛ. To je mimochodem vlastnost fiady
i jin˘ch spoleãensk˘ch vûd, a nezakládá tedy
(podle mého názoru) právo na urãitou dis-
kvalifikaci laické genealogie v oãích „odbor-
níkÛ“ jin˘ch vûd historick˘ch. Na pomoc pfii
bádání pfiicházejí jak ostatní laikové a od-
borné publikace, tak napfi. kurzy, které  po-
fiádá âeská genealogická a heraldická spo-
leãnost. Zmínûné kurzy sice nezahrnují
specifika Ïidovské genealogie, ale mohou
pomoci pfii vytváfiení metodologie, pfiinesou
znalosti dostupn˘ch archivních fondÛ a po-
mohou si osvojit dovednosti nezbytné ke
ãtení archivních dokumentÛ psan˘ch vesmûs
novogotick˘m kurentem. Produkty bádání
mohou b˘t rozmanité, tj. od sepsání rodo-
vého stromu, alba dobov˘ch fotografií, kro-
nik rodinn˘ch pfiíbûhÛ ãi dopisÛ, náv‰tûv
míst pÛvodního osídlení, aÏ po dohledání
dfiíve neznám˘ch pfiíbuzn˘ch ãi rodinné set-
kání ‰ir‰í, byÈ osudem omezené rodiny. 

Rodopis konkrétní rodiny je relativnû spe-
cifick˘m pohledem na Ïidovské osídlení,
a stojí tak na vrcholu pomyslné pyramidy
studia dûjin Ïidovsk˘ch obcí v âechách
a na Moravû. Základnu tvofií obecné dû-
jiny Ïidovsk˘ch obcí, data pfiíchodÛ prv-
ních osob na pfiíslu‰né místo, spjat˘ch
následnû s událostmi jako byl pronájem
ãi koupû domÛ, zaloÏení hfibitova, usta-
vení místností na studium a bohosluÏby,
a vystavûní synagogy. Tyto události jsou
ãasto zachyceny v pfiíslu‰n˘ch archivních
dokumentech. Dal‰í rovinu tvofií vztahy
s centrálními orgány (místodrÏitelství, Ïi-Ukázka z oddací matriky z obce BezdruÏice (západní âechy) r. 1850. 

➤ pokraãování na stranû 15
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P¤ÍPAD „MAISELBLATT“ 
TREJFE nebo KO·ER ?

Jakmile se MAISELBLATT objevil, mezi
lidmi zaãaly o nûm a o motivech jeho vydá-
vání kolovat nejrÛznûj‰í informace a fámy.
Jak to bylo doopravdy a informace od pra-
mene nám proto poskytne Aaron Jan Güns-
berger, kter˘ se pfiihlásil k redaktorské a vy-
davatelské odpovûdnosti.
Nejdfiíve nám povûzte nûco

o sobû…

Je mi tfiicet let, pocházím ze Ïidovské ro-
diny s dlouhou a bohatou tradicí, ve které se
snaÏím s mojí partnerkou a dvûmi dcerami
pokraãovat. Mám ekonomické vzdûlání
a podstatná ãást m˘ch aktivit je spojena
s Ïidovstvím a jeho tradicemi (ko‰er gastro-
nomie, vinafiství, zachování tradice Ïidov-
sk˘ch pokr˘vek hlavy atd).
Kde bere tak vytíÏen˘ podnikatel

ãas na vydávání ãasopisu? Co vás

motivovalo a jak to vlastnû

v‰echno zaãalo?

Sledoval jsem od zaãátku Obecní noviny
a byl jsem z nich nad‰en, protoÏe takové pe-
riodikum na obci chybûlo. Po ãase se ale
noviny zaãaly ubírat jin˘m smûrem. Do-
mnívám se, Ïe komunita potfiebuje jin˘ ãa-
sopis a mou urãitou inspirací byl zanikl˘
ãasopis Ïidovsk˘ch mládeÏníkÛ CHOCH-
MES. Pfiiná‰el ãlánky, které lidi zajímaly
a které prokazovaly, Ïe  obec je Ïiv˘m orga-
nizmem. V tomto smyslu jsem také oslovil
ÎOP a byl jsem vyzván k pfiípravû pilotního
ãísla nového ãasopisu. KdyÏ byl ãasopis
hotov a já jej pfiedstavil, bylo mi fieãeno, Ïe
v této podobû je pro obec neakceptovateln˘.
Dostal jste a priori ze strany ÎOP

instrukce, t˘kající se obsahu ãi

grafické úpravy chystaného

periodika.  ¤ekli vám, co tam má

b˘t nebo co by jim tam vadilo?  

Ne nic takového. Pouze jsem panu ·vá-
bovi pfiedal písemnû svou pfiedstavu ãaso-
pisu a proti tomu nebyly vzneseny Ïádné
námitky. Námitky byly vzneseny poté, kdyÏ
uÏ první ãíslo bylo hotové.  
Pokud tomu správnû rozumím –

problém tkví v tom, Ïe jste od

poãátku nedostal ze strany Obce

orientaãní zadání - nemûl jste

vytyãeny Ïádné „mantinely“. Pak

se ov‰em  kritika mÛÏe t˘kat

ãehokoli…

Ano je to pfiesnû tak. Poté, co jsme vyna-
loÏili spoustu ãasu a také penûz, pfii‰lo nám
líto  ãasopis (kdyÏ uÏ byl prakticky vyro-
ben) ru‰it. Rozhodl jsem tedy, Ïe tisk zapla-
tím a vydavatelem nebude obec jako právní
subjekt, ale nûktefií její ãlenové. Nejsem

profesionální novináfi, vím Ïe ãíslo není bez
chyb, ale chtûl jsem, aby se k nûmu vyjád-
fiili normální ãlenové v‰ech Ïidovsk˘ch
obcí – tedy nejen té praÏské. Pokud bude
ãasopis pfiijat pfiíznivû, chtûl bych pokraão-
vat. Na druhé stranû – v pfiípadû zamítav˘ch
reakcí –  v‰e ukonãím.
Jaká mûla b˘t koncepce ãasopisu,

odpovídá první ãíslo va‰im

pfiedstavám?   

SnaÏil jsem se, aby ãasopis mûl populárnû
nauãnou fazonu. Vût‰ina ãlenÛ Obce je pa-
sivní. Z pfiibliÏnû 1 600 ãlenÛ Obce je jen
200 – 250 opravdu aktivních, v âeské re-
publice v‰ak Ïije mnohem více lidí s Ïidov-
sk˘m pÛvodem, ti v‰ak nejsou registrováni
a zfiejmû si to dosud nepfiejí. Vûfiím ov‰em
tomu, Ïe by si podobn˘ ãasopis docela rádi
pfieãetli a moÏná by to nûkteré z nich inspi-
rovalo k pfiíchodu mezi nás. Prioritou zÛs-
tává, aby ãlovûk, kterého   MAISELBLATT
osloví, zjistil, Ïe Obec není jen „kamenn˘m
domem“ a pouhou institucí, ale Ïe jde o Ïi-
voucí organizmus se v‰ím, co k tomu náleÏí.

Jeden z vedoucích pracovníkÛ Obce se po-
zastavoval nad tím, Ïe v ãasopise je nûkolik
ãlánkÛ o gastronomii a také o ko‰er poráÏce
a naznaãil mi, Ïe dûlám reklamu sám sobû.
¤ekl jsem mu, Ïe to není v Ïádném pfiípadû
propagace mé firmy, ale jen snaha, aby lidé
zachovávající pravidla ka‰rutu vûdûli, jakou
cestu musí nûkteré potraviny vykonat, neÏ se
objeví na jejich talífiích.

Hlásím se  k typu tradiãního Ïidovství, ‰a-
bat a ko‰er kuchyni ctím a zachovávám, ale
nikoho nenutím, aby tak ãinil také, myslím
si ale, Ïe by o tûchto vûcech mûli vûdût
v‰ichni, mûli by mít alespoÀ základní infor-
mace. Pokud by MAISELBLATT vycházel
nadále, mûl by se jeho obsah vÏdy vûnovat

Pfied nûkolika t˘dny, po velmi krátkém tûhotenství, pfii‰el na svût nov˘ Ïidovsk˘ ãasopis. Jeho tvÛrci jej ponûkud
prvorepublikánsky nazvali  „MAISELBLATT“. Zfiejmû proto, aby bylo zcela jasné odkud jsou jeho autofii a pro
koho pí‰í. „Novorozenec“ dostal barevn˘ a leskl˘ kabátek z kvalitního papíru. Uvnitfi se sebevûdomû stfiídají rub-
riky EKONOMIKA ( Jak jsme vydûlali 10 milionÛ), TRADICE (Co je to ko‰er), GEFILTE FISCH (tradiãní re-
cepty), REPORTÁÎ (místní poráÏka ko‰er kufiat), POVÍDKA (Je libo tuÀáka?), ·TETL (Ze spoleãnosti). Dal‰ími
„oudy“ ãasopisu jsou povídky, recenze, stránka humoru a anekdot, kvíz a kfiíÏovka. To v‰e pro‰pikováno mnoÏ-
stvím inzerátÛ,  kter˘m vévodí reklama izraelské letecké spoleãnosti EL AL. Podle názvu lze usuzovat, Ïe vydava-
telem ãasopisu je Îidovská obec v Praze, tiráÏ v‰ak ãasopis oznaãuje jako „ Publikaci ãlenÛ ÎOP“ vydávanou
pro potfieby na‰í (rozumûj Ïidovské) komunity, pro Ïidovskou kulturu a pocit sounáleÏitosti.      

Titulní stránka nultého ãísla ãasopisu Maiselblatt
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nûkterému ze svátkÛ. Pfií‰tí ãíslo plánuji tak,
aby vy‰lo po svátku Purim. 
Jaké jsou technické pfiedpoklady

takového ãasopisu?

Dosud jsem ãasopis financoval zcela ze
sv˘ch prostfiedkÛ. V ãasopise je sice spousta
reklam, ale za nû jsme peníze neobdrÏeli.
Chceme podporovat sounáleÏitost, chceme
podporovat Ïidovské podnikatele, a proto
jsme jim umoÏnili prezentaci. Zdarma. Sa-
mozfiejmû, Ïe také bude nutno oslovit nû-
které partnery, ktefií pomohou financovat
i dal‰í ãísla. Pfiedpokládám náklad ve v˘‰i 
1 500 v˘tiskÛ, formát a druh kvalitního pa-
píru zÛstane jako u prvého ãísla. U grafiky
listu máme mnoho rezerv a budeme se snaÏit
její úroveÀ neustále zvy‰ovat. Jaká bude kva-
lita ãasopisu, jeho obsahová stránka – to
bude záleÏet jen  a jen na ãtenáfiích, nechci
jim vûci podsouvat. Naopak bych chtûl, aby
oni sami aktivnû pomáhali charakter ãaso-
pisu spoluvytváfiet. Pro lep‰í kontakt se ãte-
náfii zavedeme bezplatnou obecní anonci,
kde si budou moci ãlenové obce  shánût po-
tfiebné vûci, mohou cosi nabídnout k prodeji,
mohou ale i hledat spoleãníka, pomoc v urãi-
t˘ch sociálních situacích atp. Mohla by to
b˘t taková Obecní „nástûnka“. Pokud se t˘ãe
jazykové mutace, chtûli bychom, pokud se to
povede,  uÏ v pfií‰tím ãísle zavést jakési an-
glické summary, abychom pfiitáhli i zde Ïijící
zahraniãní  souvûrce. Pro Ïivot Obce by je-
jich zaãlenûní znamenalo v˘razné oboha-
cení. Neprozradím pfiíli‰, kdyÏ  fieknu, Ïe
právû jedním z nich je pan Fleischmann ze
Spojen˘ch státÛ, kterému se projekt velice lí-
bil a slíbil b˘t jedním ze sponzorÛ nápomoc-
n˘ch pfii finanãním krytí na‰eho ãasopisu. 
Poãítáte v celkové kalkulaci

s návratností ãásti vloÏen˘ch

prostfiedkÛ? Jaká by mûla b˘t cena

jednoho v˘tisku? 

Já to víceménû beru jako sluÏbu ãeskému
Ïidovstvu, nepoãítal jsem s tím, Ïe by se ãa-
sopis prodával a myslím si, Ïe pro ãleny
Obce by mûl b˘t distribuován zdarma. Pro
lidi mimo obec není ãasopis urãen, mûlo by
to b˘t spí‰e taková interní záleÏitost na‰í 
ãeské Ïidovské komunity. 
Jakou máte pfiedstavu budoucích

vztahÛ mezi ÎOP a tímto

ãasopisem, bude-li se jeho

vydávání realizovat? 

Poté, co byl ãasopis Îidovskou obcí od-
mítnut, poÏádal jsem je, zda by bylo moÏné
toto ãíslo  zku‰ebnû poslat v‰em jejím ãle-
nÛm a to proto, abychom zjistili jejich re-
akce a podle nich se rozhodli zda pokraão-

vat v jeho vydávání. Po‰tovné jsem byl
ochoten uhradit ze svého. Pfiedali jsme
první ãíslo pfiibliÏnû 600 ãtenáfiÛ formou
osobní rozná‰ky a rozesílání na nám známé
adresy. Tak jsem se na chvíli stal po‰Èákem
a jezdil s ãasopisem po Praze. Na zaãátku
bylo samozfiejmé, Ïe pokud by Obec ãaso-
pis akceptovala, sama by zafiídila jeho dis-
tribuci, ale ve chvíli, kdy ãasopis odmítli,
bylo jasné, Ïe jej rozesílat nebudou. Na to
ov‰em má ÎOP právo, to respektuji. Mrzí
mne v‰ak, Ïe v˘tky nebyly profesionální,
net˘kaly se obsahu a formy ãasopisu, ta-
kové bych jednoznaãnû uvítal. V̆ tky byly
víceménû v rovinû osobní.
Jak˘ tedy bude osud chystaného

druhého ãísla?

Druhé ãíslo vyjde, jak uÏ jsem fiekl po
svátku Purim. Jedinou vûcí, která dozná
zmûny je spoleãenská rubrika. Na takovou
rubriku praÏská Obec se svojí pomûrnû ne-
velkou spoleãenskou aktivitou nestaãí,
a proto jsem vyuÏil zasedání FÎO, kde se
ãlenové ãesk˘ch obcí dostali k novému ãa-
sopisu a získal jsem od nich velmi kladnou,
pozitivní odezvu. Dohodli jsme se, Ïe mo-
hou mít na stránkách ãasopisu prostor pro
své záleÏitosti. Tím by se MAISELBLATT
stal od dal‰ího ãísla ãasopisem nikoliv jen
praÏské Obce, ale oslovoval by Ïidovskou
komunitu v celé republice. âást nákladu pr-
vého ãísla jsme také zaslali do Bratislavy,
USA, Belgie a Izraele.
Jaké jsou tedy ohlasy na první

ãíslo? 

Velmi mne pfiekvapila obrovská pozitivní
reakce na ãasopis. Tu jsem v situaci, která
na Obci nyní vládne, neãekal a pfiedãilo to
ve‰kerá má oãekávání. Utvrdilo mne to
v tom, Ïe základní koncept ãasopisu je
v podstatû dobr˘ a stojí za to jej rozvíjet. 

Pokusme se tedy shrnout o co v této
„kause“ jde. Na základû iniciativy jednoho
z ãlenÛ ÎOP se vedení Obce rozhodne ob-
jednat v˘robu  „pilotního“ ãísla nového ãa-
sopisu. Své poÏadavky na podobu takového
periodika v‰ak nespecifikuje a neposkytne
„v˘robci“ Ïádná kritéria, dle kter˘ch lze
technické i obsahové parametry periodika
vhodnû nastavit. Günsberger toto nejasné
zadání pfiijal. Tak se obû strany dopustily
váÏné profesionální chyby. Vedení obce ne-
zadalo vstupní podmínky a mÛÏeme jen spe-
kulovat do jaké míry to bylo nedopatfiením,
pfiípadnû do jaké míry si s touto neurãitostí
budovala Obec základnu pro budoucí kri-
tiku a odmítnutí pfiedloÏen˘ch návrhÛ. Na

stranû druhé bylo jen a jen  Günsbergerovou
chybou, Ïe do celé záleÏitosti vstoupil bez
jakéhokoliv vyznaãení „pravidel hry“, nepo-
kusil se získat od Obce pfiedstavu o ãasopisu
a ponûkud naivnû se domníval, Ïe Maise-
lova 18 je klubovnou Rychl˘ch ‰ípÛ. Z v˘‰e
uvedeného rozhovoru vypl˘vá, Ïe se mu jiÏ
dostalo náleÏitého pouãení.    

Nechceme b˘t arbitry v této vûci a v˘-
sledn˘ dojem ponecháváme na ãtenáfiích.
V této „kause“ samozfiejmû pfiiznáváme
ÎOP plné právo se rozhodovat v závaÏ-
n˘ch otázkách zcela dle svého náhledu.
S ãím ov‰em nelze souhlasit je neprofesio-
nální pfiístup k iniciativû jednoho z ãlenÛ
ÎOP, kdy „leÏérní“ zpÛsob zadání zpÛsobí
pozdûji trpkost, stane se zdrojem osobních
ambivalencí, umoÏní zrod pomluv a klepÛ.
V stávající situaci rozhárané obce by mûl
b˘t kaÏd˘ uklidÀující, nepolitick˘ a integ-
raãní poãin chválen a podporován. O to
víc, Ïe  aktivita ãlenÛ Obce  neprochází
obdobím vzestupu,  naopak je stávajícími
spory v Obci utlumena a poníÏena.  

Období první republiky, na které se tak
rádi odvoláváme, nám i v této vûci mÛÏe
napovûdût demokratické fie‰ení. Tehdy vy-
cházely desítky Ïidovsk˘ch periodik, která
se zab˘vala otázkami náboÏensk˘mi, filo-
sofick˘mi, stavovsk˘mi, obchodními, svá
periodika mûli Ïidov‰tí sportovci, rybáfii
i hráãi bridge. Tato pestrost vûrnû kopíro-
vala i skuteãnou rozmanitost a pestrost ná-
boÏenského, spoleãenského, kulturního
i ekonomického svûta praÏsk˘ch ÎidÛ. Není
jedin˘ dÛvod neusilovat o podobné. 

MAISELBLATT není ani LIFE ani DER
SPIEGEL ba ani RESPEKT ãi REFLEX.  Je
to ãasopis, kde mÛÏeme z profesionálního
hlediska najít chyby obsahové i gramatické,
jsou zde závaÏná poru‰ení urãit˘ch zásad
grafické úpravy, mÛÏeme diskutovat
o vhodnosti zafiazení toho ãi onoho materi-
álu. V neposlední fiadû mÛÏe b˘t pfiedmûtem
názorov˘ch sporÛ i samotn˘ název ãasopisu.
To ov‰em není podstatné.  Svût nicnedûlání
je ideálním svûtem bez chyb. V takovém
svûtû ov‰em chtûjí Ïít jen leno‰i, hlupáci
a ov‰em také úfiedníci. My bychom mûli usi-
lovat o svût kreativní, o pestrou a voÀavou
názorovou paletu. Îidovská komunita, sví-
raná desítky let totalitními praktikami, si
mnohobarevnost a tudíÏ i vût‰í prostor pro
nejrÛznûj‰í periodika nespornû zasluhuje.
Je-li první ãíslo ãasopisu MAISELBLATT
trejfe nebo ko‰er rozhodnou  sami ãtenáfii. 

◗Pfiipravil Milan Kalina
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My‰lenka zaloÏení moderního duchov-
ního centra v Jeruzalémû byla zvaÏována
Ïidovsk˘mi pfiedstaviteli jiÏ od konce 19.
století. Bylo to v souvislosti s rozmachem
sionistického hnutí, kdy na 5. svûtovém sio-
nistickém kongresu v r. 1901 v Basileji byla
pfiijata rezoluce, podle níÏ se mûla soustfie-
dit pozornost na moÏnost zaloÏení Ïidovské
university. Theodoru Herzlovi, zakladateli
politického sionismu, leÏel tento projekt
velmi na srdci a chtûl k tomuto úãelu získat
koncesi od turecké vlády. Na 11. sionistic-
kém kongresu v r. 1913 jeho exekutiva sdû-
lila, Ïe jmenovala komitét, jehoÏ posláním
bude smûl˘ plán uskuteãnit. 

Roku 1914 byla zahájena jednání o za-
koupení pozemku a jedné budovy, kterou
dal vystavût sir John Gray Hill na hofie
Scopus, nejvy‰‰ím bodû jeruzalémské
krajiny, odkud je krásn˘ v˘hled na mûsto,
jordánské údolí a pohofií Moab. Zahájená
jednání byla pfieru‰ena poãátkem války,
a aÏ teprve její konec realizaci projektu
pfiiblíÏil. V ãervenci 1918 byl poloÏen zá-
kladní kámen univerzity. Slavnosti se
úãastnili generál E. Allenby, dobyvatel
Palestiny a jeho dÛstojníci, francouzsk˘
a italsk˘ pfiedstavitel, vrchní rabíni Jeru-
zaléma, Káhiry a Alexandrie, biskupové
anglikánské a fiecké ortodoxní církve. 

Pfie‰lo dal‰ích sedm dramatick˘ch let.
Poté, co Angliãané pfievzali v r. 1920 man-
dátní správu nad Palestinou, dosadili do
úfiadu vysokého komisafie sira Herberta
Samuela, liberálního politika Ïidovského
pÛvodu a sionistického sm˘‰lení. Po váÏ-
n˘ch nepokojích mezi Araby a Îidy v le-
tech 1920 a 1921 se mu nakonec podafiilo
situaci v zemi stabilizovat a dovést ji ke
spoleãenskému a kulturnímu rozmachu.
Ke konci Samuleova funkãního období
do‰lo k jedné z nejv˘znamnûj‰ích událostí
v dûjinách duchovního obrození Ïidov-
ského národa – slavnostní zahájení Ïidov-
ské university v Jeruzalémû.

Otevfiení university pfiedcházela v‰es-
tranná horeãnatá ãinnost. V budovû mûly

b˘t prozatím umístûny tfii ústavy; mikro-
biologick˘, chemick˘ a Ïidovsk˘ studijní.
Ten mûl zatím plnit funkci badatelskou.
Îidovsk˘ studijní ústav, zaloÏen˘ na zá-
kladû plánu komitétu sloÏeného z vrch-
ního rabína Dr. Chuchlera, J. de Rots-
childa, Dr. Mayerse, Dr. Weizmanna a N.
Sokolova, mûl slouÏit roz‰ífiení hebrej-
‰tiny a pfiíbuzn˘ch jazykÛ, a mûl se dále
zab˘vat Ïidovskou filologií, archeologií,
dûjinami náboÏenství, Ïidovsk˘m právem
a hebrejsky psanou literaturou. 

Datum otevfiení Hebrejské university
vzbudilo u Ïidovské i neÏidovské vefiejnosti
v celém svûtû velk˘ zájem a ohlas. V reakci
na pozvání, které obdrÏely v‰echny univer-
sity svûta, zaslali pfiedstavitelé evropsk˘ch
a mimoevropsk˘ch universit své nové sester-
ské universitû v Jeruzalémû pozdravná po-
selství. V latinsky psaném textu, zaslaném
rektorem University Karlovy, ãteme mimo
jiné: „AÈ Jeruzalémská universita po
mnohá staletí kvete, roste a prospívá
k uÏitku a prospûchu vûdy, ke zdaru své
vlasti a k poÏehnání celého lidského poko-
lení“. Ve vfielém poselství, zaslaném
z novû zaloÏené Masarykovy university se
pfiipomínaly shodné pohnutky, které stály
u kolébky zaloÏení obou universit: „... te-
prve systematicky vybudovan˘m ‰kolstvím
a vûdecky fiízen˘mi ústavy je duchovní svo-
boda, tato sladká sestra politické svobody,
plnû a zcela zaruãena“. V závûru textu,
koncipovaném prof. Arne Novákem, ozna-
movala brnûnská universita, Ïe na zahájení
pfiijede do Jeruzaléma Dr. B. Neumann, dû-
kan lékafiské fakulty MU. K praÏské Kar-
lovû a brnûnské Masarykovû universitû se
pfiipojila sv˘m dopisem také teologická Hu-
sova fakulta v Praze, kde se mezi jin˘m
pí‰e: „MÛÏeme si pfiedstavit, co znamená
pro národ myslitelÛ a jejich intelektuální
vÛdce, po staletí roztrou‰ené po celém
svûtû, mít vlastní opravdové centrum pro
vûdeckou práci“.

Struãn˘ pozdravn˘ telegram se slovy
„Quod felix faustum fortunatumque sir“,

zaslala do Jeruzaléma také praÏská nû-
mecká univerzita.    

Koncem bfiezna 1925 byly pfiípravy
k slavnostnímu otevfiení university v pl-
ném proudu. Do Jeruzaléma se mezitím
sjíÏdûli zástupci vlád a universit z celého
svûta. Nejvzácnûj‰í host, lord Balfour, pfii-
jel do Jeruzaléma 25. bfiezna a byl uvítán
sirem Samuelem, prof. Weizmannem za
Svûtové sionistické organizace, plukovní-
kem Kischem za Sionistickou Exekutivu
a vrchním rabínem Palestiny Dr. Chaje-
sem. Nad‰ené pfiijetí mu rovnûÏ pfiipravili
obyvatelé Tel Avivu, jehoÏ starosta Dizen-
goff mu udûlil ãestné obãanství a pojme-
noval po nûm jednu z telavivsk˘ch ulic.
Vedení extrémnû nacionalistického pales-
tinsko-arabského hnutí naopak oznaãilo
den pfiíjezdu lorda Balfoura za den smutku
a pracovního klidu; v‰echny arabské ob-
chody a ‰koly mûly zÛstat toho dne za-
vfieny. Bojkot v‰ak nebyl plnû realizován. 

Národní rada ÎidÛ Palestiny (Waad
Leumi) vydala 24. bfiezna vefiejnou v˘zvu
k arabsk˘m obãanÛm, aby se zahájení zú-
ãastnili jako palestinské slavnosti. Ve v˘-
zvû bylo zdÛraznûno, Ïe zvlá‰tním poslá-
ním university je podporovat renesanci
národÛ v˘chodu, a Ïe universita opût sjed-
notí Îidy a Araby, ktefií kdysi sdíleli spo-
leãnou kulturní sféru: „Prosím, pfiijìte vy,
semit‰tí bratfii, brány na‰eho chrámu jsou
vám otevfieny“. Na tuto v˘zvu reagoval
kladnû Arabsk˘ kulturní institut v Da-
ma‰ku, kter˘ do Jeruzaléma vyslal slav-
ného arabského uãence Nashashibiho. Re-
ktor Arabské university v Káhifie
Luffallah Sayed,  kter˘ zastupoval v Jeru-
zalémû egyptskou vládu a káhirskou uni-
versitu, spoleãnû s Dr. Jehudou Magne-
sem, kancléfiem a pfií‰tím presidentem
university, pozvali pfiedstavitele v‰ech
arabsk˘ch zemí vãetnû vÛdcÛ Palestiny. 

Zahájení se stalo velkou mezinárodní
manifestací Ïidovského budovatelského
díla v Palestinû. Mûsto Jeruzalém mûlo 1.
dubna 1925 slavnostní ráz. Náv‰tûvníkÛ

duben/kvûten 2005

HEBREJSKÁ UNIVERSITA 

slaví osmdesátiny

V dubnu si pfiipomínáme zaloÏení Hebrejské university. Zasvûcen˘m a poutav˘m zpÛsobem pfiibliÏuje tuto v˘-
znamnou událost profesor Koloman Gajan ve své  pfiedná‰ce, kterou jsme s jeho laskav˘m vûdomím upravili do
dvou pokraãování. Profesor Gajan je na‰ím pfiedním historikem a místopfiedsedou Masarykovy spoleãnosti.

➤
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bylo okolo deseti tisíc, vzácn˘ch hostÛ,
zástupcÛ vlád a universit  pfiijelo na ãtyfii-
sta. Zástupci universit, ktefií se dostavili
v akademick˘ch talárech, se shromáÏdili
v hale, odkud kráãeli prÛvodem do univer-
sitní zahrady, kde se slavnost konala. Na
pódiu usedl: lord Arthur Balfour, sefard-
sk˘ vrchni rabín Yaakov Meir, a‰kenázsk˘
vrchní rabín Abraham Isaak Kook, britsk˘

vrchní rabín Dr. J. H. Herz, vysok˘ komi-
safi sir Herbert Samuel, polní mar‰ál sir
Edmund Allenby, president Svûtové sio-
nistické organizace Chaim Weizmann
a sionistiãtí vÛdci Nahum Sokolov, Mena-
chem Ussiskin, Arthur Ruppin a Otto
Wartburg, Dr. Jehuda Magnes, prof. Boris
Schatz (zakladatel Akademie v˘tvarného
umûní Becalel), spisovatelé a básníci

Achad Haam, Chaim Nachman, Bialik,
·aul âernochovsk˘ a dal‰í. Na pfiedních
místech sedûli arab‰tí zástupci, oficiální
pfiedstavitel egyptské vlády, starosta Jeru-
zaléma aj. Pfiítomen byl také guvernér
mûsta Jeruzaléma sir Ronald Storrs.

◗Julius Müller

dokonãení pfií‰tû

➤

BEJT PRAHA

zve v‰echny své pfiíznivce na tradiãní Pesachov˘ Seder, kter˘ po-
vede rabín Steven Newman. Seder se bude konat dne 23.4. Místa
je moÏné si rezervovat nejpozdûji do 11. 4. Více informací na tel.
222 310 199 nebo na www.bejt-praha.cz. 
Tû‰íme se s Vámi na shledanou!
(Viz leták na Bejt Café)

HAKOACH

Na poãest narozenin
nejstar‰ího ãlena SK HA-

KOACH pana Viktora

Wellemína se v bfieznu
konal jiÏ III. roãník VIK-

TORCUPu v stolním te-
nise. Dvacet osm borcÛ –
v kategorii muÏÛ, Ïen a juniorÛ – vãetnû úãastníkÛ z Izra-
ele, bojovalo urputnû o historické putovní poháry, pamatu-
jící je‰tû prvorepublikovou slávu klubu. Úãastníci soutûÏe
pfiejí  oslavenci mnoho zdraví a pohody a tû‰í se na jeho
aktivní úãast na dal‰ích roãnících VIKTORCUPu. 

Na snímku  Kuki Kraus, vítûzka soutûÏe, pfiebírá od Petra
Wellemína putovní pohár… 

◗Text: Petr Wellemín 

◗Foto: Jifií Kovanic

BEJT

CAFÉ 
OMLUVA

za technickou chybu, která zpÛsobila, Ïe níÏe uveden˘
text nebyl pod ãlánkem o TGM uveden. Materiál 
J. Müllera byl zpracován z podkladÛ profesora
Kolomana Gajana, místopfiedsedy Masarykovy
spoleãnosti – s jeho souhlasem.
Gajan K.: Opomíjené poselství T. G. Masaryka ze záfií
1918. Odkaz, Listy Masarykovy spoleãnosti; str. 42-43,
ã. 18-19, Praha 2003. 
Gajan K.: O Masarykovû vztahu k Ïidovství. Trend politiky,
vûdy, kultury, spoleãnosti; str. 20-21, roã. 8: ã. 4-5, 
Praha 2001.

VáÏení pfiátelé,

dovolujeme si vás pozvat na diskusní veãer 

BEJT CAFÉ

hosté:

Eva Holubová – hereãka 
Jaroslav Róna – malífi a sochafi

moderuje Peter Gyori

7. dubna 2005 od 19.00 hodin
Divadlo na Prádle, Besední ul. 3 , Praha 1 – Újezd

Tû‰íme se na setkání s vámi.
RSVP: 222 31 01 99, info@bejt-praha.cz 

zváÏí kaÏd˘ den jeho dlouhého pontifikátu,
jeho pfiínos pro katolickou církev, ekume-
nické hnutí, nápravu kfiivd a boj za sociální
spravedlnost a celosvûtov˘ mír. Vûdci, ktefií
se rozhodnou napsat jeho Ïivotopis, to nebu-
dou mít jednoduché. Jan Pavel II. tvrdû hájil
ochranu lidské osobnosti a právo na Ïivot.
Byl konzervativní a velmi neústupn˘
v otázce potratÛ, odmítal euthanazii, partner-
ství homosexuálÛ, nechtûl diskutovat o zru-
‰ení celibátu ãi o moÏnosti, aby Ïeny mohly
zastávat knûÏské postavení. V tomto ohledu
byl neústupn˘. S odstupem doby v‰ak zÛs-
tane jen to hlavní. PapeÏ Jan Pavel II. pfiekro-
ãil pomyslné hradby Vatikánu a vydal se
v ústrety celému svûtu. Jeho pontifikát byl
jedinou velkou misií, kaÏdodenní snahou

o nápravu vûcí obecn˘ch. Byl moudr˘, ve-
sel˘, dynamick˘ a zboÏn˘ muÏ. Chtûl integ-
rovat svût a poÏadoval stál˘ a pfiátelsk˘ dia-
log mezi v‰emi náboÏensk˘mi smûry, mûl
silné sociální cítûní (znal hodnotu i tíhu fy-
zické práce, za války pracoval jako dûlník
v lomu), byl také básník, dramatik a spisova-
tel, kter˘ nám zanechal více neÏ padesát knih
a jeho svazek básní „Tryptyk rzymski“ se
v Polsku stal knihou roku. Byl ov‰em i v˘-
born˘ lyÏafi, fotbalista a neúnavn˘ vysoko-
horsk˘ turista.  

Podle prastaré vatikánské tradice je
nutno uspofiádat konkláve – tedy volbu
nového papeÏe - patnáct aÏ dvacet dnÛ po
pohfibu. Znamená to, Ïe 119 kardinálÛ
mlad‰ích osmdesáti let se musí mezi 17.

a 22. dubnem shromáÏdit v Sixtinské
kapli a zaãít s volbou. Ta mÛÏe trvat den,
ale také nûkolik t˘dnÛ. Tentokrát se zdá,
Ïe nejvy‰‰í církevní funkce nemá Ïádného
viditelného kandidáta A tak nezb˘vá neÏ
se dohadovat zda nov˘ papeÏ bude Ital
nebo zda se na petrsk˘ stolec posadí nû-
kdo z Afriky, JiÏní Ameriky nebo Asie.
Îádná pfiekvapení nejsou vylouãena.

Jan Pavel II. zemfiel a jeho du‰e patfií
Bohu. Jeho skutky zÛstávají v nás aÈ jsme
Ïidé, kfiesÈané nebo muslimové. V‰ichni
jsme „Abrahamovy dûti“ a proto v duchu
této ekumeny vûnujme i zemfielému pa-
peÏi svou zádu‰ní modlitbu.

◗text Milan Kalina

◗foto âTK

PAPEÎ JAN PAVEL II. ZEM¤EL ➤ pokraãování ze strany 2
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVùZDOU
Patnáct povídek a tfii snová inter-

mezza pfiiná‰í kniha Milostné roz-

hovory Ivana Klímy (1931), kte-
rou nyní vydala Academia v 2. vydání
(nûkteré texty pocházejí uÏ z 80. let,
vût‰ina pak z roku 1994). Klíma, jak
známo, pfiímo o Ïidovském osudu pí‰e
jen zcela v˘jimeãnû. Co je tedy pro
autora v tûchto povídkách charakteris-
tické? Jemná psychologie zkoumající
lidské vztahy, ãastá dialogická forma
odhalující leccos mezi fiádky, ve vlaÏ-
ném tempu se odvíjející diagnóza cito-

v˘ch a vztahov˘ch problémÛ souãasného ãlovûka, kofienûná ob-
ãas i ‰petkou sentimentu – prostû Ïádná thrillerová divoãina. 

StûÏejním dílem historika Josepha

Flavia – pokladem svûtové literatury –
je Válka Ïidovská, vûrohodnû popi-
sující odbojné války starovûk˘ch ÎidÛ
proti nadvládû ¤íma. Nakladatelství
Academia slavné zápisky vydává ve
dvou dílech. První svazek Váleãná
pfiedehra líãí události, které pfiedcházely
Ïidovskému povstání proti ¤ímanÛm, ve
druhém díle Zkáza Jeruzaléma popisuje
postupné dob˘vání Galileje, Samafií a Ju-

deje fiímsk˘mi vojsky aÏ po koneãné zniãení Jeruzaléma v roce
70. Dûj je uzavfien definitivní poráÏkou
povstání. Autor se narodil v roce 37 nebo
poãátkem roku 38 v Jeruzalémû a pochá-
zel ze starobylé Ïidovské kohenské ro-
diny, kde se od mládí zab˘val náboÏen-
sk˘mi otázkami. Za vlády Nerona byl jiÏ
jedním z vÛdcÛ povstání proti nesnesitel-
nému fiímskému útlaku. Pozdûji upadl do
fiímského zajetí, pfiijal jméno Flavius a za-
ãal psát historii Ïidovského povstání. His-

torik, kterého Îidé v té dobû povaÏovali za odpadlíka, napsal své
monumentální dílo v rodné aramej‰tinû. Teprve v roce 75 je pfie-
loÏil do fieãtiny. 

Poslední kniha Arno‰ta Lustiga

s názvem Esence je sestavena z citátÛ
vybran˘ch   z jeho 24 knih. Krátké, tema-
ticky roztfiídûné úryvky jsou opravdovou
esencí vtipnosti a moudrosti, jsou my‰-
lenkovû natolik závaÏné, Ïe vydavatel
·Èastn˘ na tuto kartu vsadil. Tuto moza-
iku, pfiipomínající autorovy literární do-
vednosti i Ïivotní moudrosti jsou stále
aktuální  a inspirativní.

Poslechnûte si CD

Soubor Mi‰pacha vydává v Artû
své tfietí album, mapující jeho umûleck˘
v˘voj i personální promûny. Mi‰pacha,
kterou vede Helena-Ester Divecká, ne-
patfií k souborÛm, které písnû upravují ãi
aktualizují. Naopak se snaÏí písnû za-
chovávat v pÛvodní podobû. Do alba
jsou zafiazeny Ïidovské sváteãní písnû.

Bratislavsk˘ Pressburger klezmer band, patfiící ve svém
oboru ke ‰piãce, se nedávno pfiihlásil s nov˘m albem Ot azoy! CD
obsahuje vedle nejznámûj‰ích skla-
deb i ty ménû známé, jako jsou 
Ot azoy, Neyt a shnayder, Shni-
rele perele i dvû verze známé Tumba-
lalajky, jednou v jidi‰, podruhé ve slo-
ven‰tinû. Toto CD je moÏno zakoupit
v Bontonlandu na Václavském námûstí. 

◗Lubor Falteisek

◗Foto archiv

duben/kvûten 2005

V‰estrannû talentovan˘ chlapec z Prahy Petr
Ginz byl pro svÛj Ïidovsk˘ pÛvod vûznûn˘ od ãtr-
nácti let v terezínském ghettu. Psal a kreslil, byl
redaktorem tajného terezínského ãasopisu Vedem.
âtvrt století pfiedtím, neÏ si to mohli kosmonauti
osobnû na Mûsíci ovûfiit, nakreslil s neãekanou jas-
nozfiivostí i mûsíãní krajinu. Jeho kresba „Pohled
z Mûsíce na planetu Zemi“ se zachovala, i kdyÏ
Petr Ginz v ‰estnácti letech v Osvûtimi zahynul.
Jeho zázrakem zachované terezínské texty
a kresby získal po válce izraelsk˘ památník Jad

Va‰em. Nikdo netu‰il, Ïe Petrovy praÏské deníky jsou
je‰tû kdesi schované. 

Jeho kresbu mûsíãní krajiny si jako symbol holo-
kaustu vzal do kosmu Ilan Ramon,  první izraelsk˘
kosmonaut, jehoÏ matka stejnû jako Petr proÏila
Osvûtim. Je tragedií, Ïe raketoplán pfii návratu na zem
havaroval a v stra‰livém Ïáru zahynul nejen kosmo-
naut, ale i Petrova kresba, tak jako skonãil sám její
autor. Je snad mystikou ãísel, Ïe raketoplán explodo-
val 1. února o 75 let pozdûji, neÏ se stejného dne Petr
Ginz narodil. A skoro mrazí, kdyÏ ãteme  poslední

Kresba P. Ginze a jeho por-
trét se dostaly na známku ➤

PETR GINZ PROÎÍVAL HRÒZU A P¤EDVÍDAL KRÁSU
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vûtu jedné z jeho terezínsk˘ch povídek, kde prorocky pí‰e:
„Místnost ozáfiilo jasné svûtlo a v záfii
exploze Petr zahlédl vzácné shledání.“ 

Je pfiíjemné, Ïe âeská po‰ta vyhovûla
petici na‰ich filatelistÛ, navrhujících vy-
dat Ginzovu kresbu na po‰tovní známce.
Tato známka vãetnû ar‰íku a obálky prv-
ního dne byla vydána letos v lednu v no-
minální hodnotû  31 Kã.

Po ‰edesáti letech nabídl pan RÛÏiãka
z Prahy Ginzovû sestfie, Ïe jí odprodá
chlapcovy se‰ity s jeho zápisky a literár-
ními texty, které na‰el na pÛdû domu,
kter˘ koupil. Za tyto deníky v‰ak chtûl
cenu natolik nereálnou, Ïe cel˘ odprodej
se znaãnû protáhl. Bez finanãního pfii-
spûní památníku Jad Va‰em by k dohodû
nedo‰lo. 

Tfiináctilet˘ Petr zaãal své deníky psát
v roce 1941. Jeho schopnost reflektovat
realitu je na PetrÛv vûk mimofiádná a nese
urãitou podobnost ze svûtovû proslul˘m
deníkem Anny Frankové. 

Petrova sestra, paní Eva Pressburge-

rová, která Ïije v Izraeli, vydala chlapcovy zápisky kniÏnû pod ti-
tulem Deník mého bratra. Tuto knihu  na-
kladatelství Trigon pfieloÏilo a zaãátkem
února byla v Praze její autorkou osobnû
pfiedstavena.

Není bez zajímavosti, Ïe podobn˘ deník
si psala v Terezínû i ona, texty patnáctileté
dívky jsou ov‰em zcela jiného, citlivûj‰ího
a osobnûj‰ího charakteru a prozatím je
paní Pressburgerová vydat nechce. Jen nû-
které z pasáÏí byly uvefiejnûny v americké
sbírce deníkÛ dûtí z holokaustu. 

Dodnes skr˘vají Petrovy zápisky i nûkteré
nerozlu‰tûné pasáÏe, protoÏe ãást deníku
Petr ‰ifroval – psal ãeská slova azbukou,
hebrejsk˘m písmem, tûsnopisem i zcela
smy‰len˘m vlastním tajn˘m písmem. Nû-
kolik slov z deníkového listu oti‰tûného
v knize se mi díky zbytkÛm stfiedo‰kol-
sk˘ch znalostí tûsnopisu podafiilo rozlu‰tit.
V̆ sledek jsem poslal nakladateli, za coÏ mi
paní Pressburgerová podûkovala. 

◗ Lubor FalteisekPaní Eva Pressburgerová, sestra Petra Ginze.

➤

dovská komise atp.) a místní vrchností.
Tato ãást je velmi rozmanitá a zahrnuje
ãasto i protismûrné tendence, zejména ve
smyslu omezení pobytu versus podpora
osídlování. Navíc tyto trendy mûly znaã-
nou dynamiku v ãase. Vztahy se státní
mocí a vrchností zahrnují dále daÀové po-
vinnosti, platba tzv. schutzgeld, povolo-
vání Ïivností vãetnû pronájmu prostor,
prodej produkce velkostatku, dovoz cizo-
krajného zboÏí a dal‰í komerãní operace,
vojenské povinnosti, atp. Do oblasti
tûchto vztahÛ patfií v˘znamná opatfiení
související s obdobím tzv. úfiedního anti-
semitismu, která lze vymezit jako období
mezi lety 1726 a 1849, a pfiíslu‰ná doku-
mentace. Na to navazuje fenomén mig-
race v rámci ãesk˘ch zemí i migrace
mimo nû, aÈ uÏ do zemí Rakousko-Uher-
ského impéria, ãi okolních evropsk˘ch
zemí a pozdûji do Severní Ameriky. Dal‰í
rovinou je vztah pfiíslu‰níkÛ Ïidovské ko-
munity a neÏidovské vût‰iny, vût‰inou
v komerãní sféfie, aÈ uÏ ‰lo o spolupráci ãi
naopak konkurenci, soudní spory, vzá-
jemné stíÏností a fie‰ení problémÛ ze
strany vrchnosti. Dále je to vlastní Ïivot

komunity, zaloÏení pohfiebního bratrstva,
formulace stanov obce, zaloÏení podpÛr-
n˘ch spolkÛ a nadací, najímání a pfiípadné
propou‰tûní kantorÛ, rabínÛ, zaloÏení
a vedení ‰koly, koupû sedadel v syna-
goze, atp. Následují události v Ïivotû ro-
din, tj. narození, obfiízka a udûlûní jména
chlapci ãi dívce, svatba, úmrtí, a na nû na-
vazující dokumenty, tj. svatební smlouva,
poslední vÛle, pozÛstalostní fiízení, za-
opatfiovací listiny, apod. Vefiejnosti jsou
pak nejvíce známé matriky narozen˘ch,
oddan˘ch a zemfiel˘ch. Na vrcholu pyra-
midy stojí vazby mezi rodinami a zá-
kladní Ïivotní údaje jednotlivcÛ - pri-
mární pfiedmût rodopisného bádání.

Uvedené schéma pyramidy je do znaãné
míry zjednodu‰ené a úãelové. Smyslem je
definovat jednotlivé roviny, poukázat na
to, Ïe jsou ãasto zaznamenány v rozliã-
n˘ch archivních fondech, a co zejména -
mnohé zaznamenávají hlub‰í osudy pfií-
slu‰níkÛ konkrétní rodiny. Jsou tak po-
taÏmo zajímavé i z rodopisného hlediska,
pokud rodopis neredukujeme na základní
Ïivotní data v ãíslech. Spojením základ-
ních dat s údaji z ostatních fondÛ máme

‰anci získat plnûj‰í obrázek Ïivota rodiny
pfiedkÛ. Bûhem procesu bádání se mÛ-
Ïeme dozvûdût více o pomûrech v obci,
kde na‰i pfiedkové Ïili, i o dûjinách Ïidov-
ského osídlení âech a Moravy obecnû. Na
této obecné rovinû nám pak obraznû podá-
vají ruku znalci z oboru historie, religio-
nistiky, etnologie, a dal‰ích oborÛ spole-
ãensk˘ch vûd.

Jak jiÏ bylo zmínûno, nejstar‰ím Ïidov-
sk˘m rodopisn˘m textem je ãást vûno-
vaná rodinû Abraháma, na ni navazují
mnohé dal‰í rodové záznamy udrÏené
ústní tradicí. Vrátíme-li se zpátky do na‰í
reality, lze u vût‰iny Ïidovsk˘ch rodin
v âechách a na Moravû doloÏit z archiv-
ních pramenÛ rodopisná data pfiibliÏnû do
roku 1780. Pro období star‰í lze pak –
s jistou dávkou ‰tûstí – studovat prameny
datující se do roku 1650.V˘‰e uvedená
patra pyramidy a odpovídající archivní
fondy budou postupnû  zpracována v ná-
sledujících kapitolách vûnovan˘ch Ïi-
dovské genealogii. 

◗Julius Müller, 

Toledot - centrum pro rodopisná studia, Praha

ÚVOD DO ÎIDOVSKÉ GENEALOGIE I.
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Minule jsme si povídali o Ïenách,
které vedly chasidské dvory.  Taková
Ïena byla rebe, neboli duchovní vÛdce
a velmi revoluãní chasidut se jimi cel-
kem hemÏil. Nedovedete si pfiedstavit,
jaké bylo mé pfiekvapení, kdyÏ jsem se
nedávno setkala s jedním novû ordino-
van˘m chasidsk˘m rabínem Chabadu,
kter˘ o slavn˘ch Ïenách své tradice
nejen nevûdûl, ale je‰tû se
tváfiil pochybovaãnû.

Mil˘, inteligentní a cel-
kem otevfien˘ ãlovûk, kter˘
byl pÛvodnû sekulárním Îi-
dem, a mûl tudíÏ pfiístup ke
v‰em pramenÛm studia
a jemuÏ Ïádná rigidní rá-
doby autorita nemohla za-
braÀovat v pfiístupu k infor-
macím, neví nic o Ïensk˘ch
rebe své nové tradice. 

Inu, ponûkud smutné.
VraÈme se dnes ale zpût

k reformû. Ne, Ïe by byla
tou jedinou revolucí v judaismu, to roz-
hodnû ne, ale alespoÀ nepfiekrucuje
svoji historii. Îeny ve v‰ech smûrech
progresivního judaismu mají stejná
práva jako muÏi, jsou kantorkami a ra-
bínkami. Povede-li se  taková rabínka,
je pro svoji komunitu i rebe. 

Reformní judaismus se velmi li‰í mís-
tem i dobou. V‰echna odvûtví se v‰ak
shodují na legitimitû v˘voje halachy
a v˘voje etického chápání v judaismu.

První reformisté vût‰inou nebyli ra-
bíni, ale laici, ktefií se snaÏili upravit
bohosluÏbu potfiebám ãlovûka jejich
doby. Upravit jazyk bohosluÏby, pfiipo-
jit zpûv, hudbu. Zformovat chod bohos-
luÏby, aby byl jasn˘, nezmateãn˘, ne-
hluãn˘, estetick˘ a ãist˘.

Takovou bohosluÏbu vedl pan Israel
Jacobson od roku 1810 v Ïidovské
‰kole v Seesenu. Pozdûji se bohosluÏby
pro vefiejnost odehrávaly v jeho domû
a roku 1818 pfievzal tento druh bohos-
luÏby oficiálnû Hambursk˘ Templ.

A tak se Templ v Hamburku stal první
reformní synagogou. 

Vidíte, chasidut se snaÏí zatajovat
úÏasn˘ pfiínos Ïen pro své hnutí, zatímco
reforma mluví otevfienû o tom,  Ïe prv-
ními reformními Îidy byli laici.

Reformátofii se nesnaÏili revoltovat,
netvofiili Ïádnou novou Ïidovskou sektu.
Byli to úctyhodní, vzdûlaní Ïidov‰tí ta-

tíci, ktefií ve‰keré své
jednání dokládali
Talmudem. V roce
1819 zkomponovali
nov˘ Sidur pro
Templ v Hamburku,
v nûmÏ vypustili pa-
sáÏe o touze po ná-
vratu na Sion a v‰e,
t˘kající se znovuob-
novení Chrámu
a obûtí. Vztah re-
formy k Sionu se po-
stupem ãasu zmûnil.
Témûfi v‰echny re-

formní synagogy mají své sionistické
organizace. Vztah k opûtovnému vybu-
dování Chrámu je spí‰e negativní. Ke
zvífiecím, krvav˘m obûtem striktnû zá-
porn˘.

Hlavními iniciátory reformního juda-
ismu byli po dobu tfiiceti let laici,
k nimÏ se postupnû pfiidávali rabíni.
Mladé rabínské generaci se dostalo ra-
bínského vzdûlání. Tito mladí, velmi
vzdûlaní rabíni pfiejali etick˘ kodex
hamburského Siduru (reedice r. 1841)
a v roce 1839 podpofiili rabiho Abra-
hama Geigera, aby se stal pfiedstave-
n˘m rabinátu v Breslau (Wroclav), coÏ
vyvolalo velmi negativní odezvu orto-
doxních.

Rabi Abraham Geiger (1810 – 1874)
pocházel z velmi staré, úctyhodné Ïi-
dovské rodiny ve Frankfurtu. Byl rabí-
nem a vûdcem, jedním z v˘znaãn˘ch
osobností Wissenschaft des Judentums.
Mimo tradiãního Ïidovského vzdûlání
vystudoval téÏ fieãtinu a orientální ja-

zyky. V Bonnu se seznámil se sv˘m orto-
doxním mentorem rabi Hirschem, kterého
si cel˘ Ïivot velmi váÏil. Spoleãnû zaloÏili
spolek pro v˘voj kázání. 

V roce 1832 se Abraham Geiger stal ra-
bínem ve Wiesbadenu, kde pfiedstavil re-
formovanou bohosluÏbu. Tam také zaloÏil
ãasopis pro vûdeckou Ïidovskou teologii
Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische
Theologie, do nûhoÏ pfiispívala vût‰ina Ïi-
dovsk˘ch uãencÛ. Roku 1837 svolal první
shromáÏdûní reformních rabínÛ ve Wies-
badenu. Byl sice v roce 1838 jmenován
dajánem ve Wroclavi, mûl v‰ak velmi sil-
ného oponenta, hlavního wroclavského
rabína Titkina. Teprve aÏ po Titkinovû
smrti v roce 1843, získal rabi Geiger po-
zici  vrchního rabína Wroclavi vût‰inou
hlasÛ. ZaloÏil ‰kolu religiozních studií
a krouÏek hebrejské teologie. Byl aktivis-
tou rabínsk˘ch synod ve Frankfurtu
a Wroclavi a jedním ze zakladatelÛ wroc-
lavského Jüdisch – Theologisches Semi-
nar. Od roku 1863 byl reformním rabínem
ve Frankfurtu a od roku 1870 v Berlínû. 

Kritizoval ortodoxii pro její zkostnatû-
lost a neschopnost pokr˘vat estetické
a vûdomostní potfieby kultivovan˘ch lidí.
V synagoze podporoval nûmãinu, neboÈ
hebrej‰tinu lid neumûl. Byl zásadnû proti
obfiízce, povaÏoval ji za barbarsk˘, kr-
vav˘ akt. V dne‰ní dobû, pfiedev‰ím díky
tomu, Ïe byla muÏská obfiízka z hygie-
nick˘ch dÛvodÛ po druhé svûtové válce
uzákonûna v USA pro ve‰keré obyvatel-
stvo, americká reforma obfiízku podpo-
ruje. V Británii je bûÏnou, mezi nûmec-
k˘mi a ãesk˘mi reformními jen ãásteãnû
roz‰ífienou. GeigerÛv názor zachránil
mnoh˘m ukr˘van˘m Ïidovsk˘m chlap-
cÛm za druhé svûtové války Ïivot.

Modlitby rabi Geiger zkrátil tak, aby
byli vûfiící plnû úãastni na bohosluÏbû.
Velmi zdÛrazÀoval rozdíly mezi biblic-
k˘m a rabínsk˘m judaismem: „ Moderní
rabíni mají povinnost pfiepracovat
stfiedovûk˘ judaismus, jako stfiedovûcí
rabíni musili pfiepracovat biblick˘ juda-
ismus“.

◗Sylvie Wittmannová

Reforma 6. ãást

CHASIDISMUS, HASKALA, REFORMA
Seriál o my‰lenkov˘ch proudech, které 

formovaly souãasn˘ obraz judaismu

Rabín Abraham Geiger (1810-1874)


