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Purim sameach! 
Veselý (i když distanční) Purim!
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Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

loňský Purim byl posledním svátkem, který 
jsme oslavili společně. Pamatuji si to úplně 
přesně. Ve třetím patře na pražské židovské 
obci se konala nejprve menší oslava Bejt 
Simcha, hráli jsme purimový příběh, 
improvizovaný purim špíl, a po malém 
občerstvení se někteří z nás přesunuli do 
přízemí, kde v jídelně byla hlavní purimová 
oslava. Lidí nepřišlo mnoho, strach z viru 
už mnohé odradil. Děti ještě před tím měly 
tradiční oslavu s klaunem a divadlem 
Fajgele. Jídelna byla na dětskou purimovou 
oslavu plná.

Teď je všude prázdno. Ale za ten rok 
jsme se mnoho naučili. Mnoho aktivit se 
přesunulo do virtuálního prostoru. Dříve 
jsme hodně věcí brali jako samozřejmost 
a byli jsme mnohdy líní se věcmi zabývat 
více do hloubky. Během roku s koronavirem 
se mnohem více lidí v rámci široké židovské 
komunity začalo věnovat hlubšímu studiu 
rozličných židovských témat. Studium Tóry 
a pravidelné parašot sdílené online, před-
nášky věnované svátkům nebo význam-
ných osobnostem, také sdílení a zkoušení 
tradičních receptů, ale i sdílení myšlenek 
a zážitků s blízkými, na to všechno jsme 
dříve neměli čas, chuť nebo myšlenky. 
Výkon, úspěch a věčná „flexibilita a dyna-
mika“ přestaly být tím nejdůležitějším. Lidé 
si teď přejí pevné zdraví a pohodu v rámci 
možností.

Užijte si veselý Purim, zázraky se děly 
a dějí. Co najdete v tomto čísle Maskilu? Co 
se skrývá za lašon hara z pohledu psycholo-
gie. Kdo byl Karel Hartmann a jak hrají židé 
hokej. Už tam budem, Mojžíši a u vás možná 
bude na Pesach nová hagada. Přinášíme 
také něco pro jidiš nadšence a aktuální 
anketu o online výuce. A samozřejmě pís-
ničku a mnoho dalšího.

vaše redakce

rabínské slovo

Několik slov k paraše 
Mišpatim
na šabat, 13. února čteme 
parašu Mišpatim – právní 
ustanovení (exodus 21‚1–
24‚18). Tento šabat je prvním 
dnem měsíce adaru a zároveň 
druhým dnem roš chodeš. 

Šabat proto také nazýváme שקלים שבת – 
šabat šekelů, neboť v mišnaickém traktátu 
Škalim 1:1 se uvádí: באחד באדר משמיעין על 
 Prvního adaru ohlašujeme ve – השקלים…
všech městech Izraele, aby všechen lid Izraele 
přinesl šekely… Každý měl povinnost dát půl 
šekelu a počínaje novoluním nisanu se za 
toto stříbro kupovaly chrámové oběti, napří-
klad každodenní oběť קרבן תמיד a přídavné 
šabatové a sváteční oběti קרבן מוסף.

Jak již název paraši napovídá, je plná 
micvot. Je v ní obsaženo 23 příkazů – עשה 
.מצוות לא תעשה – a 30 zákazů מצוות

Paraša začíná slovy: ר ִטים ֲאֶשׁ ָפּ ְשׁ ה ַהִמּ  ְוֵאֶלּ
ִשׂים ִלְפֵניֶהם  ,A toto jsou právní ustanovení – ָתּ
která jim předložíš. Ve shodě s Rašiho komen-
tářem můžeme říci, že tam, kde se uvádí 
ה -a tato…, jedná se vždy o doplnění před – ְוֵאֶלּ
chozího textu. V našem případě oním před-
chozím textem je Desatero Božích přikázání 
v minulé paraše Jitro. Podobně jako Desatero 
je ze Sinaje, tak i tato právní ustanovení jsou 
ze Sinaje. Je-li tomu tak, proč tedy předchozí 
paraša končí ustanoveními o oltáři? Přece 
tato pasáž odděluje slova Desatera od slov 
ִטים ָפּ ְשׁ  ,právních ustanovení. Je to proto – ִמּ
aby ti to připomnělo, že máš Sanhedrin – 
soudní dvůr umístit nedaleko oltáře, v לשכת 
 v tesané síni Chrámu. Tento velký ,הגזית
soudní dvůr, který tvořilo 71 učenců – soudců 
a jenž zasedal v tesané síni jeruzalémského 
Chrámu, měl právo vynášet hrdelní soudy 
nad delikventy. Avšak čtyřicet let před zbo-
řením Chrámu Sanhedrin dobrovolně odešel 
z tesané síně mimo chrámové prostory a tím 
se vzdal práva trestat delikventy na hrdle za 
jejich zločiny (traktát Avoda zara 8b).

Právní ustanovení a normy mezilidských 
vztahů národů světa nejsou založeny na 
náboženském základě, ale představují spo-
lečenskou nebo občanskou povinnost, neboť 
jejich dodržování garantuje řád a pořádek 
v zemi.

Avšak u nás, Židů, i právní ustanovení 
představují Boží příkazy – micvot, které mají 
určitou míru svatosti. Tak, jako kdysi oběti 
představovaly část chrámové bohoslužby, 
tak i právní ustanovení, která dodnes dodr-
žujeme, představují část služby Bohu – עבודת 
 ,v našem každodenním životě. Proto místo ה'
kde zasedal Sanhedrin, bylo nedaleko oltáře, 
v tesané síni Chrámu.

První z právních ustanovení této paraši 
uvádí omezení délky práce židovského 
otroka pro jeho pána. Podobně jako šest dní 
máme konat veškerou práci, ale sedmý den – 
šabat je dnem odopočinku, podobně jako 
šest let máme obdělávat půdu, ale sedmým 
rokem má půda odpočívat שנת השמיטה   
(23‚10–11), tak i židovský otrok má pracovat 
pro svého pána šest let a sedmého roku 
vyjde z otroctví na svobodu. Jak se mohl stát 
Žid otrokem druhého Žida? Mnohdy to bylo 
pro nesplacený dluh, kdy se sám dlužník 
prodal věřiteli do otroctví, aby mu prací 
splatil svůj dluh. Pokud výše dluhu byla 
vyšší než hodnota šesti let práce židovského 
otroka, nic to na věci nezměnilo. Židovský 
otrok se stal sedmým rokem svobodným 
člověkem bez dluhů.

Dnes je naše situace mnohem problema-
tičtější než ve starověkém Izraeli. Vezme-li 
si dnes člověk hypotéku, pak ji musí podle 
dohody splácet například 15 nebo 20 let. 
Tak se dnes stane člověk otrokem banky na 
mnohem delší dobu než jeho starověký pře-
dek. A to ještě, nedej Bůh, když během této 
doby takový novodobý otrok nedostojí svým 
závazkům, banka mu jeho byt či dům může 
zabavit a on zůstane obrazně nebo v pravém 
slova smyslu na ulici.

י ֶאת־ֲאדִֹני ֶאת־ ְוִאם־ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִתּ
ָני לֹא ֵאֵצא ָחְפִשי י ְוֶאת־ָבּ ִתּ ִאְשׁ

– Prohlásí-li otrok: Zamiloval jsem si 
svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít na 
svobodu (21‚5). Přivede ho jeho pán k Božím 
soudcům, totiž přivede ho ke dveřím nebo 
k veřejím, propíchne mu ucho šídlem a on 
zůstane provždy jeho otrokem (21‚6). Proč 
musí takový otrok podstoupit jistě bolestivý 
a dnešnímu člověku nepochopitelný rituál? 
Má to své opodstatnění, které nám objasňuje 
traktát Kidušin 22b:

 רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה
 כמין חומר: מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף?
 אמר הקדוש ברוך הוא: אזן ששמעה קולי על הר

 סיני בשעה שאמרתי ״כי לי בני ישראל עבדים – ולא
עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו – ירצע.

Raban Jochanan ben Zakaj vykládal 
tento verš jako příklad – tak vezmeš šídlo 
a propíchneš mu jeho ucho… (Dt 15‚17): jaký je 
rozdíl mezi uchem a ostatními orgány těla? 
Hospodin řekl: Ucho (ušní boltec), které v tu 
chvíli slyšelo můj hlas na hoře Sinaj, když 
jsem pronesl: Synové Izraele totiž patří mně 
jako služebníci (Lv 25‚55) a nejsou služebníci 
služebníků. Takový člověk pak jde a dobro-
volně si zvolí stálé otroctví?! Ucho (takového 
člověka) proto patří propíchnout.

 ורבי שמעון בר רבי היה דורש את המקרא הזה
 כמין חומר: מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים

 שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא: ״דלת ומזוזה שהיו
 עדים במצרים״, בשעה שפסחתי על המשקוף ועל
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 שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים – ולא
 עבדים לעבדים, והוצאתים מעבדות לחירות, והלך

זה וקנה אדון לעצמו – ירצע בפניהם.
Rabi Šimon, syn rabiho Jehudy ha-Nasiho 

vykládal tento verš jako příklad: Čím se liší 
dveře a veřeje od ostatních částí domu? Řekl 
Hospodin: Dveře a veřej byly svědky v Egyptě, 
když jsem procházel mimo nadpraží a veřeje 
a pronášel jsem: Synové Izraele totiž patří mně 
jako služebníci a nejsou služebníci služebníků. 
Vyvedl jsem je z otroctví na svobodu. Takový 
člověk pak šel a dobrovolně si zvolil stálé 
otroctví. (Ucho takového člověka) patří před 
nimi propíchnout.

V této paraše máme též velmi známou 
pasáž, která byla a dodnes je buď nevědomě 
nebo mnohdy i vědomě vykládána ve smyslu 
nelítostnosti zákonů naší Tóry. Jedná se 
o slova:

ַחת ַחת ָיד ֶרֶגל ַתּ ן ָיד ַתּ ַחת ֵשׁ ן ַתּ ַחת ַעִין ֵשׁ  ַעִין ַתּ
ַחת ַחּבּוָרה … ָרֶגל… ַחּבּוָרה ַתּ

– Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, 
nohu za nohu…jizvu za jizvu. (21‚24–25). 
V odborné literatuře právnické literatuře 
se to nazývá lex talionis, jus talionis – právo 
rovnocenné odplaty, což je prastará právní 
zásada, podle které má být míra odplaty 
(pomsty) stejná jako škoda způsobená poško-
zenému. V doslovném ponětí – vypíchne-li 
někdo jinému oko, jeho oko musí být též 
vypíchnuto, zlomí-li někdo jinému ruku, 
jeho ruka mu musí být zlomena…

Na základě starobylé ústní tradice – תורה 
 naši učenci objasňvali, že příklady שבעל פה
lex talionis v Tóře obsažené, nelze chápat 
doslovně, ale že se jedná vždy o peněžitou 
náhradu za zničený nebo poraněný orgán 
lidského těla. Maimonides se ptá, odkud 
víme, že „oko za oko…“ znamená peněžitou 
náhradu? Neboť je psáno „jizva za jizvu“ 
(21‚25). Jasně stojí uvedeno: ה־ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו  ְוִהָכּ
א ה ְיַרֵפּ ן ְוַרֹפּ ְבּתֹו ִיֵתּ ֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרֹף… ַרק ִשׁ  Jeden ְבּ
druhého uhodí kamenem nebo pěstí… nahradí 
mu jeho vyřazení z práce a zajistí mu léčení 
(21‚18–19). Zde jsi se učil, že slovo ַחת  ,za – ַתּ
které je použito mezi slovy ַחת ַחּבּוָרה  – ַחּבּוָרה ַתּ
jizva za jizvu znamená peněžitou náhradu 
(odškodnění). Tak je tomu i u ostatních 
lidských orgánů. Maimonides si zde vzal za 
základ svého výkladu Mechiltu Rabi Šimona 
bar Jochaje – Šemot 21‚25. Také traktát Bava 

Kama 83b−84a vysvětluje, že za poraněný 
orgán lidského těla je povinnen ten, kdo zra-
nění způsobil, dát poškozenému peněžitou 
náhradu.

Naši učenci uvedli ještě jeden extrémní 
příklad, že nelze slova oko za oko… chápat 
doslovně: Byli dva lidé. Jeden zdravý a druhý 
jednooký. Stalo se, že jednooký vypíchl 
zdravému oko. Tu se zdravý člověk stal náhle 
jednookým jako jeho bližní. Cožpak teď může 
onomu jednookému, který mu vypíchl oko, 
vypíchnout jeho jediné oko? Člověk s jedním 
zdravým okem ještě může žít celkem bez 
problémů, byť s určitými omezeními a není 
závislý na milosrdenství ostatních. Kdežto 
slepý člověk měl a dodnes má neskonale 
těžší život. Mnohdy takovému člověku 
nezbylo nic jiného než žebrat a být zcela 
závislý na milosrdenství bližních.

Dalším z ustanovení je, že nesmíme 
žádnou vdovu a sirotka ponižovat – 
ל־ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון  Je zcela (22,21)   ָכּ
zřejmé, že vdovy a sirotci byli a do určité 
míry i dodnes jsou dvě nejméně zaštítěné 
vrstvy společnosti. Vdova ztratila svého 
manžela – ochránce a živitele. Podobně 
tomu je i s dětmi, které ztratily rodiče nebo 
jednoho z nich. Právě, pokud hovoříme 
o sirotcích, většinou máme na mysli malé 
nedospělé děti. Otázkou však je, do jakého 
věku můžeme člověka považovat za sirotka 
a hovořit o něm jako o sirotku. Maimonides 
ve svém díle Mišne Tora uvádí: Do kdy se 
lidé považují za sirotky? Do té doby, kdy již 
nebudou potřebovat staršího člověka, aby se 
o něj mohli opřít, který by je pěstoval a pomá-
hal jim. Dokud takový člověk nebude moci 
vše zastat sám, bez pomoci starší zkušenější 
osoby, jako ostatní dospělí lidé. Když 2. nisanu 
5680 (21. 3. 1920) zemřel lubavičský rebe 
Šalom Dovber Schneersohn, stal se admorem 
lubavičských chasidů jeho syn Josef Jicchak, 
kterému tehdy bylo již čtyřicet let, byl otcem 
tří dcer a samozřejmě byl též vynikajícím 
znalcem Tóry. Přesto však, když po smrti 
svého otce napsal své první poslání lubavič-
ským chasidům, neopomněl na závěr přípisu 
uvést před svým jménem slovo „sirotek“.

Rabín daniel Mayer

bejt simcha
Maiselova 18, 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 poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, varia-
bilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.

PrograM beJT siMcha

Únor 2021
s ohledem na situaci 
a vládní opatření budou aktivity 
bejt simcha probíhat formou 
online setkání prostřednictvím 
skypu. chcete-li se zúčastnit, 
přidejte si do skype kontaktů 
našeho kantora ivana kohouta, 
skypename: ivankohout

nÁboženské akce – bohoslužby

kabalat šabat online

Kdy: každý pátek v 17.00

online studium v chavruta 

Kdy: každou středu v 19.00

Půl šekel. Judsko, cca 68–70 o. l. (zdroj: wikimedia)
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ankeTa

Jak se učí na dálku?
už mnoho měsíců se kvůli 
pandemii viru covid-19 
potýkáme s distanční výukou 
na všech stupních vzdělávání. 

Pro mnohé učitele i žáky je to zcela nová 
zkušenost a stejně tak pro rodiče, kteří musí 
nyní dětem s výukou pomáhat na docela jiné 
úrovni. V rámci ankety jsme se zeptali něko-
lika různých učitelů, jak si v nastalé situaci 
poradili, a jaká je jejich zkušenost s výukou 
„na dálku“.

Jaké jsou vaše zkušenosti 
s distanční formou 
vzdělávání? Jak se vám 
podařilo vyrovnat s úskalími, 
které taková výzva přináší? 
A máte nějaké tipy a rady pro 
rodiče?

Lauderovy školy najely na online výuku 
prakticky ze dne na den. Mohli jsme navázat 
na zkušenosti našeho e-learningu (v rámci 
projektu e-škola), přesto platí, že škola je 
místem setkáváním, interakce a výuka je 
jen jeden z aspektů. Krátkodobě tak může 
být distanční výuka téměř plnohodnotná, 
v některých ohledech přináší dokonce 
i výhody (např. jsme si ověřili tzv. hybridní 
výuku, kdy pedagog učí z domova třídu 
v učebně, což je model, který se často hodí), 
ale dlouhodobě je výhradně distanční výuka 
nedostatečná, a hlavně u nejmladších žáků 
přímo škodlivá. Pochopitelně pokud bychom 
měli dostatek pedagogů pro individuální 
výuku a mohli kombinovat on-line a pre-
zenční učení, pak lze pozitiva distanční 
výuky zhodnotit.

Tipů pro rodiče a žáky jsme dávali desítky, 
některé se však ukázaly jako marné, navíc 
každý rodič má jiné časové možnosti a každé 
dítě je jiné. Snad jedna univerzální rada 
dětem: udělejte jen naprostý základ, neberte 
si nic dobrovolně, vše plňte minimalisticky 

leč pravidelně, a teprve pokud Vám zbyde čas 
a chuť udělejte něco navíc.
Petr Karas, ředitel Lauderových škol, 
vyučuje dějepis a geografii na gymnáziu

V hebrejštině existuje úsloví זה מה שיש ועם 
 – tedy „Taková je situace na bojišti ,זה ננצח
musíme bojovat s tím, co máme.“

Distanční výuka je příjemná málokomu 
a přináší s sebou spoustu komplikací. Ale je 
to zkrátka situace, ve které jsme a nějakou 
dobu určitě ještě budeme. Můžeme si sice 
stýskat, jak je všechno těžké (a je to přiro-
zené, protože to těžké je), ale můžeme ze 
situace i leccos vytěžit.

V naší škole jsme se naučili používat 
nespočet nástrojů, které výuku zpestřují – 
pracujeme na úkolech v menších online 
skupinách, hrajeme online kvízy a výukové 
hry, vytváříme diskuse na padletech, hrajeme 
online únikovky nebo na dálku vaříme, 
pořádáme setkání s autory knih a čteme si 
navzájem před spaním. Skvělé rodičovské 
týmy dobrovolníků připravily řadu „šabatů 
a svátků v krabici“, které přivádějí židovství 
lidem domů, off-line bojovku na Starém 
městě, dva sbírkové e-shopy nebo sbírku 
oblečení a různého vybavení pro potřebné 
romské rodiny.

Možná se neučíme tak efektivně anglicky, 
počtům a chemickým pokusům, ale to s B-ží 
pomocí brzy zase přijde. Díky tomu, že jsme 
v komunitě činorodých lidí, učíme se trochu 
jinak a jiným věcem. A to určitě není málo.
Tereza Gafna Váňová, zástupkyně ředitele 
pro judaismus na Lauderových školách, 
vyučuje židovskou výchovu a hebrejštinu 
na základní škole i gymnáziu

Již od školního roku 2013/2014 vyučuji on-
-line v rámci projektu e-škola Lauderových 
škol judaismus pro děti, které nemohou 
navštěvovat školu přímo (děti mimopražské 
nebo děti ze Slovenska).

Mohu říci, že se mi vyučuje dobře. Děti 
jsou rozděleny podle věku do malých skupin, 
a nevadí jim ani mě, že jsme na tisíce kilome-
trů od sebe vzdáleni. Pokud vše funguje po 
technické stránce, je to radost. V některých 

případech děti dokonce chtějí pokračovat 
ve výuce i déle (přesčas), což třeba poslední 
hodinu jde.
rabín Daniel Mayer, vyučuje dlouhodobě 
judaismus v projektu e-školy Lauderových 
škol žáky různého věku

On-line výuka je pro mě z pohledu učitele 
dost náročná. Zdá se mi ale, že pro žáky 
snad ještě víc, a to nehledě na věk. On-line 
prostředí mě vlastně obralo o to, co mě na 
učení baví a zajímá nejvíc – lidský kontakt se 
studenty, přímá komunikace, živé prostředí 
ve třídě – zatímco ponechalo to, co je spíš 
otrava: hodně mailování, věčné vysedávání 
u počítače, připomínání a napomínání. Jeden 
kurz učím i na Filosofické fakultě UK. Tam 
jsou studenti, které jsem nikdy v reálném 
světě nepotkala, což taky není pro výuku 
žádná výhoda (žáky z Lauderových škol 
aspoň znám…).

Měli jsme myslím velkou výhodu oproti 
jiným školám, protože na Lauderových 
školách probíhá už dlouho e-learning pro 
děti, které nebydlí v Praze a nemůžou chodit 
do kamenné školy. Zatímco jsem ale dřív měl 
e-learning jako takový „vedlejšák“ a docela 
mě bavilo vymýšlet, co si počít, když se 
s dětmi vídáme jen přes obrazovku počítače, 
najednou je z e-learningu denní chleba. 
Jednu výhodu to ale mělo – Zoom pro mnohé 
na naší škole nebyl novinka, jen jsme jej 
museli přijmout jako až moc stálou součást 
každodenní učitelské práce. I když nejsem 
kdovíjak technicky zručná, nad vodou mě 
teď drží mimo jiné i pár výukových aplikací, 
které dokáží on-line hodinu oživit, hlavně 
Quizlet, Kahoot a poslední dobou WordWall.
Alžběta Glancová, vyučuje hebrejštinu na 
Filosofické fakultě UK a žáky různého věku 
na Lauderových školách

Online výuka má samozřejmě své mínusy, 
hodně mi chybí být mezi lidmi a zažívat 
normální interakci. Snažím se ale v distanční 
výuce hledat i nějaká pozitiva. Myslím, že 
internet nám přináší spoustu možností, 
jak udělat výuku zajímavě a interaktivně. 
Je ale potřeba se této formě přizpůsobit, 
ne vždy lze přenést způsob, jakým učíme 
běžně ve třídách, do online prostředí. Učit 
dějepis distančně mě ale poměrně baví. 
Snažím se vytvářet vizuálně zajímavé 
prezentace, pouštět studentům archivní 
záběry a ukazovat jim dokumenty. Skvělá je 
také práce s platformami jako IWitness nebo 
HistoryLab. A hlavně se snažím studenty 
nabádat k interakci a společným diskuzím, to 
je, myslím si, ze všeho nejdůležitější – udržet 
s nimi kontakt, abychom si všichni nepřipa-
dali tolik izolovaně.
Anna Bendová,  
vyučuje dějepis na gymnáziu
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TéMa

Pomluvy – Lašon Hara
Pohled psychiatra

„…Střez svůj jazyk před zlobou 
a své rty před záludnými 
řečmi.“ (žalm davidův. Český 
ekumenický překlad.)

Slovo má velkou sílu. Konstruktivní… nebo 
destruktivní. Dokáže velmi citelně ublížit, 
ničit vztahy i změnit názor okolí na člověka. 
Proto je (měl by být) ve všech lidských 
společenstvích kladen velký důraz na etiku 
vyjadřování. Pomluva je trochu jako virus. 
Jednou vypuštěn, šíří se lavinovitě, může 
mutovat a mnoho lidí té nákaze podlehne. 
To prožíváme v koronavirové době, bohužel, 
všichni na vlastní kůži. Obzvláště dobře se 
virům (i pomluvám) daří v úzce provázaných 
komunitách, kde se lidé navzájem znají 
a intenzivně se stýkají – na vesnicích, ve 
spolcích a také v náboženských kongrega-
cích. V epidemiologii se tomu říká komunitní 
infekce. Tenhle termín by se dal dobře 
používat i pro pomluvy uvnitř komunity. 
Komunitní infekce pomluv a defamací 
v uzavřené skupině probíhá zpravidla takto: 
z jednoho zdroje (tvořeného jednou či více 
osobami) začnou prosakovat určité řeči, 
které dotyčnému přisuzují nějaké negativní 
vlastnosti nebo činy. Oběť pomluv se o tom 
dlouho nemusí dozvědět, takže se ani včas 

nebrání. Jen pozoruje, že se atmosféra kolem 
ní mění, je cítit nejasné napětí, někteří lidé 
se chovají jinak než dřív. Až dotyčnému 
konečně někdo řekne nebo naznačí něco ve 
smyslu: „Víš, říká se o tobě, že…“ V té době už 
pomluva-virus nakazila více či méně mnoho 
lidí v komunitě. Někdy bývá dost těžké odha-
lit, odkud pomluva původně vzešla a proč. 
Někdy jde prostě o šíření „novinek“, které 
se mohou, ale nemusejí zakládat na pravdě. 
Často je důvodem pomlouvání antipatie, 
konkurenční zájmy či prostě potřeba vířit 
vodu a intrikovat. V judaismu je etice vyjad-
řování věnována velká pozornost. Jde totiž 
o závažný etický problém, který může mít na 
vztahy uvnitř komunity destruktivní účinky.

Pomluvy z hlediska judaismu
Judaismus rozlišuje tři stupně závažnosti 
pomluv, pro něž má speciální termíny: rechi-
lut, lašon hara a moci šem ra. (Čeština bohu-
žel nabízí jen výraz pomluvy, klepy, event. 
drby, což zdaleka neumožňuje adekvátní 
překlad.). Nejmírnější formou jsou běžné 
nezávažné drby (rechilut), které v každé 
komunitě samozřejmě cirkulují. V naší 
virologické terminologii bychom je mohli 
přirovnat k obyčejné rýmě. Je to banální 
nemoc, kterou má občas každý a která zas 
tak moc neuškodí. Lidé se rádi baví o tom, co 

který člověk dělá, co umí, s kým se kamarádí 
apod. Tyhle řeči mohou samozřejmě obsaho-
vat určité subjektivní (pozitivní či negativní) 
soudy, třeba i mírně zkreslené informace, ale 
v zásadě nemají v úmyslu uškodit a lidé se 
jimi spíš baví. Je to prostě lidská vlastnost, 
mluvit o svých bližních v jejich nepřítom-
nosti, i když se to nemá. Proti takovému 
„drbání“ není imunní skoro nikdo (čest 
výjimkám). Ani toto však není z hlediska 
judaistické etiky v pořádku.

Závažnějším stupněm pomluvy je lašon 
hara לשון הרע (jidiš lošn hóre), tj. šíření 
negativních a diskreditujících informací 
o člověku, který není přítomen. Důležité je, 
že lošn hóre může být i pravdivá informace, 
ale je šířena se zlým úmyslem a za zády 
pomlouvaného. A žid nemá mluvit o svých 
bližních za jejich zády, když se nemohou brá-
nit. Proto Tóra moudře lašon hara zakazuje. 
Jedovatý jazyk je považován za nebezpečnou 
zbraň. Je přirovnáván k jedovatým šípům – 
jednou vystřeleny nejdou už vzít zpátky 
a zraňují na dálku (a dodejme – z úkrytu a do 
zad). „Kazuistik“, tedy případů lašon hara, 
najdeme v Tóře mnoho. Prvním závažným 
příkladem je Miriam, starší sestra Mojžíšova 
a Áronova. Ač velmi významná osobnost 
a prorokyně, byla Hospodinem potrestána 
malomocenstvím za to, že spolu s Áronem 
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pomlouvala Mojžíše. (Obsah jejích řečí byl 
zčásti i pravdivý, ale jelikož Miriam porušila 
zákaz lašon hara, dočkala se exemplárního 
trestu – i když jen na omezenou dobu. Pro-
blematikou lašon hara se podrobně zabýval 
i takový myslitel jako Maimonides. Jistě 
věděl proč… Přirozený lidský sklon „klevetit“ 
musí být držen na uzdě etickým kodexem, 
jinak by mohl zcela otrávit vztahy uvnitř 
komunity.

Nejde totiž jen o oběť pomluv, i když ta 
utrpí samozřejmě největší škody. Podle 
židovské tradice šíp pomluvy symbolicky 
„zabíjí“ nejméně tři lidi: oběť, toho, jenž 
pomluvě naslouchá a konečně i pomlou-
vače. Negativní a nepřátelské myšlení 
nikdy nevede k ničemu dobrému, protože 
způsobuje negativní společenské klima. Na 
to je dobré si vzpomenout, když se dozvíme 
nějaké zajímavé lošn hóre a máme tendenci 
ho honem šířit dál.

Nejhorším typem pomluvy je vyslovená 
lež – moci šem ra. Zatímco lašon hara může 
obsahovat pravdivé informace, moci šem ra 
je od začátku do konce lež, která dotyčného 
nepravdivě hrubě uráží a může ho společen-
sky či profesně zlikvidovat. Přechody mezi 
těmito třemi typy drbání a pomluv – rechilut, 
lašon hara a moci šem ra – mohou být 
plynulé a nenápadné. Co je ještě přijatelné? 
Co je lašon hara? A co už je sprosté moci 
šem ra? Hranice může být někdy tenká. 
Jaké jsou výjimky a zvláštní situace, kdy 
zákaz neplatí? Ne vždy je to v životě úplně 
jednoznačné. Od dob Maimonidových byla 

rabínskými autoritami zpracována celá řada 
pravidel a precedentů. Nejuznávanějším 
židovským etikem je nejspíše rabi Israel Meir 
Kagan (1838–1933), známý podle svého stěžej-
ního díla jako Chofec Chaim חפץ חיים )

Pomluva 
z psychologicko-
psychiatrického 
pohledu
Proč většina lidí nedokáže odolat 
drbům?
Pravidlo „pokud nemůžeš o člověku říci nic 
dobrého, neříkej nic“ porušujeme v běžném 
životě neustále – někdy vědomě, někdy 
nevědomě. Málokdo asi o sobě může tvrdit, 
že se mu to nikdy nestává. Někteří autoři se 
dokonce domnívají, že je to jedna z nejob-
tížnějších micvot judaismu. Proč je mluvit 
o jiných tak svůdné, že to děláme téměř 
automaticky?

Podle evolučních psychologů je to proto, 
že to máme „v genech“. Mluvit o druhých je 
podle evoluční psychologie jednou z forem 
sociální komunikace, která se vyvinula 
uvnitř „lidské smečky“. Mít informace 
o poměrech a vztazích ve skupině zname-
nalo (a znamená stále) evoluční výhodu. Kdo 
se o řeči vůbec nezajímá, nedozví se řadu 

užitečných informací, což mu může přivodit 
různé životní komplikace. Typickým příkla-
dem je třeba nástup do nového zaměstnání: 
Nikoho tam ještě neznáte a nevíte nic o neo-
ficiálních vztazích mezi kolegy. Můžete tak 
velice snadno (a nechtěně) udělat řadu faux 
pas, která vám začlenění do týmu zkompli-
kují. Je proto dobré být co nejdříve informo-
ván, jak to na daném pracovišti chodí, kdo 
koho má/nemá rád apod.

Další faktory, které nás vedou k pomlou-
vání druhých v jejich nepřítomnosti, 
můžeme objasnit na základě poznatků 
etologie a sociální psychologie. Uvnitř velké 
skupiny (smečky) se automaticky vytváří 
hierarchické uspořádání. Pozice v něm není 
nikdy úplně jistá, vedou se o ni průběžně více 
či méně skryté boje. Tyto střety jsou buď ote-
vřené a agresivní, nebo spíše nepřímé a skry-
tější. Moderní lidská společnost otevřenou 
agresi potlačuje, o to víc však lidé používají 
způsoby nepřímé: sdružování do menších 
skupin v rámci skupiny velké, manipulace, 
uplácení (míněna jakákoliv odměna za určitý 
typ chování), pasivní agrese. Řeči o ostatních 
členech skupiny, vymezování se vůči nim 
a hledání spojenců také patří do této katego-
rie chování a máme je pevně zafixovány.

Kromě tohoto evolučně-sociálního 
nutkání ke sběru a využívání informací 
jsou drby a pomluvy pro většinu lidí také 
zábava. Hraje v tom roli zvědavost, bezpečná 
role pozorovatele (o mně se tu nemluví), 
někdy trochu škodolibosti, příjemný pocit 
spiklenectví s těmi, s nimiž drby sdílíme. 



Webinář 
s prezidentem 
WUPJ
Prezident Světové unie progre-
sivního judaismu (WUPJ) Sergio 
Bergman je nejen rabínem, 
ale také politikem a sociálním 
i ekologickým aktivistou. Narodil 
se v Buenos Aires roku 1962 
a studoval v Argentině biochemii 
a farmacii a později magisterský 
obor učitelství v Izraeli. Konzerva-
tivním rabínem se stal roku 1992 
v Buenos Aires a o rok později byl 
ordinován jako progresivní rabín 
na Hebrew Union College v Jeru-
zalémě.

Rabín Bergman založil v Buenos 
Aires komunitní školu Arlene 
Fern, působil v zastupitelstvu 
města Buenos Aires a mezi 
lety 2015–2019 zastával funkci 
ministra životního prostředí a udr-
žitelného rozvoje Argentiny. Jako 
jedna z nejvýznamnějších vůdčích 
osobností v boji proti klimatickým 
změnám získal řadu mezinárod-
ních ocenění. Sergio Bergman 
se věnuje ekologickým otázkám 
a problematice klimatických změn 
i socio-politickým tématům nejen 
jako uznávaný řečník na besedách 
a přednáškách, ale i jako spiso-
vatel. Rabín Bergman je blízkým 
přítelem papeže Františka (podle 
jeho slov jej papež v mnoha 
ohledech inspiroval a ovlivnil), je 
ženatá a má čtyři děti.

Bill Echikson, ředitel bruselské 
kanceláře EUPJ, bude rozmlouvat 
s rabínem Bergmanem nejen 
o jeho kariéře, ale především 
o perspektivách a cílech progre-
sivního judaismu ve světě.

V neděli 21. 2. v 17.00 se 
můžete na živý webinář při-
pojit pomocí aplikace ZOOM 
a odkazu https://us02web.zoom.
us/j/88634097242#success
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To všechno jsou důvody, proč lidé drbům 
celkem rádi naslouchají a případně je šíří 
dál. Tuto svou přirozenou lidskou tendenci 
se musíme snažit kultivovat a ovládat. 
Právě proto je etika vyjadřování tak důležitá 
a v judaismu tak podrobně rozpracovaná.

Pokud přijmeme tvrzení, že mluvit 
o ostatních je nám od přírody vlastní, pak 
je asi pochopitelné, že i normální slušný 
člověk si občas „zdrbne“ (rechilut). Nedělá to 
ale příliš často a nevyžívá se v tom. Občas se 
k nám také samozřejmě dostane nějaký ten 
lošn hóre – a měli bychom se vědomě bránit 
tomu ho poslouchat a šířit. A pokud se nám 
to už stane, uvědomit si to a příště se více 
hlídat. Morálka není člověku vrozena, je to 
celoživotní práce na sobě, o niž se většina 
slušných lidí snaží. Někteří to ale mají jinak. 
Existují manipulativní osobnosti, které baví 
a příjemně vzrušuje sbírat informace o ostat-
ních a posílat je dál. A nejraději samozřejmě 
informace negativní. Pomlouvač je obvykle 
neempatický a nezabývá se příliš tím, jak 
moc dotyčnému svými řečmi uškodí. Nebo 
je mu to jedno. V horším případě ho těší 
někomu škodit, nebo má nějaké postranní 
úmysly. Závist, zahořklost, pocit nedocenění 
a podobné negativní emoce bývají velmi 
silným palivem pro lašon hara. A někdy jde 
prostě o patologickou potřebu intrikovat 
a rozeštvávat lidi kolem sebe. Pomlouvač tím 
posiluje svoje ego, dělá se zajímavý a pleti-
chaří (já mám informace… já umím lidi pro-
kouknout… podle mě by se mělo…). Těší ho 
pocit důležitosti a (iluzorní) moci nad životy 
jiných. To už není žádná rýma, to je velmi 
patogenní virus, který může postupně rozlo-
žit i dobře fungující zdravé společenství.

V nejhorším případě šíří pomlouvač úplné 
výmysly a lží – moci šem ra. („Paní XY je 
alkoholička“… „Pan AB má nemanželské dítě 
s…“ apod.) Ve skutečnosti ani jedno z toho 
není pravda, ale, jak praví klasik, „mohla by 
být“. A semínko jedovaté pomluvy je zaseto. 
Proč tohle lidé dělají? Proč pouštějí do oběhu 
vyslovené lži? Možnosti jsou v zásadě dvě: 1. 
Jsou to skutečně zlí, charakterově pokřivení 
lidé, kteří si pomluvy vymýšlejí za nějakým 
účelem. Většinou je to snaha o nějaký vlastní 
prospěch (pomluvíme protistranu, to zvýší 
naše vlastní šance). Tito lidé dobře vědí, že 
lžou (i když to samozřejmě nikdy nepřiznají). 
2. Druhou skupinu tvoří rovněž lidé s poru-

chami osobnosti, ale jiného druhu. Ti jsou 
schopni vyfabulovat fantastická obvinění, 
kterým i sami uvěří, takže lžou de facto 
nevědomě – a o to věrohodněji a neústupněji. 
Nejsou o nic méně nebezpeční než skupina 
první. K tomuto typu patří obvykle lidé ego-
centričtí, s histrionskými nebo paranoidními 
rysy a potlačovanou agresivitou. Někdy je 
tento typ pomlouvače stižen tzv. spasitel-
ským komplexem: cítí se jako jediný spra-
vedlivý, který vidí „nepravosti“ (neexistující 
nebo zcela minimální, v jeho mysli extrémně 
přehnané) a podle svých zkreslených 
představ koná. Výsledky takových aktivit 
jsou obvykle katastrofální a je v zájmu okolí 
zastavit je co nejdříve.

Jak se bránit pomluvám?
Jednotný návod asi neexistuje, každá 
situace je specifická. V zásadě platí, že jde-li 
o pomluvu slabého kalibru, která vás osobně 
nějak zásadně nepoškozuje, je lepší nechat 
to být. Časem to vyšumí. Pokud byste z celé 
věci dělali aféru, jen jí dodáte na významu. 
Když však zjistíte, že vás někdo pomlouvá 
závažným způsobem, je dobré tohoto člověka 
přímo konfrontovat. „Říkáš o mně to a to. 
Jak jsi na to přišel? Není to pravda a mně to 
škodí. Buď tak laskav a přestaň s tím, jinak 
podniknu další kroky.“ Pomlouvači jsou 
obvykle zbabělí a přímému konfliktu se 
vyhýbají. Je možné, že se vám ani nepodaří 
s nimi o té věci promluvit, protože budou 
všechno popírat. Ale často stačí, aby k ním 
nějakým způsobem dorazila informace „Dej 
si pozor, budu se bránit!“

A ještě jedno upozornění pro ty, kteří 
rádi lošn-hórenikům naslouchají a tvoří 
s nimi spiklenecké skupinky. Je vám jasné, 
že pokud někdo před vámi pomlouvá společ-
ného známého, bude pravděpodobně někde 
jinde nebo časem pro změnu pomlouvat vás? 
Kromě toho pomluvy zanechávají v člověku 
a kolem něj cosi jako negativní psychickou 
energii, i když jim jenom naslouchá. Lašon 
hara, i když se nás osobně netýká, kazí naše 
vztahy a škodí nám všem.

Poděkování: Děkuji p. rabínu Davidu Pete-
rovi za konzultaci a rady k pasáži „Pomluvy 
z hlediska judaismu“

ZuZana krausovÁ

rabbi israel Meir 
kagan (1838–1933) 
a jeho kniha Sefer 
chafec chaim
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Už tam budem, Mojžíši?
Pesach se blíží a nově vzniklá 
platforma Jcc (Jewish 
community center, o kterém 
přineseme bližší informace 
v některém z dalších čísel, 
přináší české, a případně 
i slovenské, židovské 
i nežidovské veřejnosti zbrusu 
novou pesachovou hagadu.
Hagada patří k nejpopulárnějším knihám 
judaismu a k nejčastěji tištěným publikacím 
židovské kultury. Je průvodcem pro oslavu 
svátku Pesach, který má jasný řád, upřesňuje 
jaké pokrmy a nápoje jíst a pít, vysvětluje 
jejich symboliku a vypráví biblický příběh 
o vyvedení Izraele z Egypta. Od raných 
rukopisů zdobí hagady ilustrace, které slouží 
k názorné výuce a k udržení pozornosti dětí 
během pesachové večeře. Smyslem večera je 
předat pesachový příběh dalším generacím. 
Zahraniční vydání proto často volí kreslenou 
či komiksovou formu, novější edice užívají 
tvorby současných umělců, jejichž ilustrace 
kromě sederových rituálů zachycují biblické 
pasáže (život Mojžíše, otroctví, deset ran 
egyptských, odchod z Egypta či přechod 
přes Rákosové moře). V České republice 
byla po roce 1989 doposud vydána pouze 
Nová pražská pesachová hagada v překladu 
a s výkladem rabiho Efraima K. Sidona (1996) 
a limitovaná edice Pesachové hagady v pře-
kladu Jiřího Blažka (2020).

Ilustrovaná publikace pro děti však v čes-
kém jazyce chybí. Už tam budem, Mojžíši? 
chce proto tento prostor vyplnit a nabídnout 
zjednodušený pesachový seder doprovázený 
komiksovými ilustracemi, které čtenáři 
objasní jednotlivé zvyky, ale i zajímavé 
souvislosti tohoto svátku a s laskavým 
humorem a zábavnou formou udrží dětský 
zájem.

Zvolená odlehčená forma si klade za 
cíl oslovit publikum bez hlubších znalostí 
judaismu. Knihu tvoří komiksové ilustrace 
výtvarníka Kakalíka, který dokáže vystih-
nout nejrůznější situace s chytrým humo-
rem. Společně s Pavlínou Šulcovou vypráví 
příběh prostřednictvím hlavních hrdinů, 
kteří jsou průvodci pesachovým svátkem 
a sederovým večerem. Celý projekt vnímáme 
v kontextu současnosti a považujeme ho za 
přínosný nejen pro mladší generaci, ale i pro 
dospělé se zájmem o různé kultury a tradice. 
Jako autorské dílo se kniha také může stát 
originálním sběratelským kouskem.

Pavlíny Šulcové jsme se zeptali na několik 
doplňujících otázek.

Proč se JCC zastoupené Tvou osobou, roz-
hodlo pro vznik nové Hagady?

Abych se nenudila (smích). Původně jsem 
myslela, že zahájíme činnost JCC Prague 
pesachovým sederem a hagadu u té příleži-
tosti představíme. V tuhle chvíli je představa 
komunitního sederu vzhledem k pandemii 
dost nereálná, o to větší mám ale radost, že 
kniha je v tisku a na Pesach bude. Je totiž 
zábavná a věřím, že nejen dětem a rodičům 
zpestří seder doma.

Inspirovala mě Pesachová hagada od tela-
vivského nakladatelství Asufa Design, kterou 
ilustrovalo asi čtyřicet izraelských umělců 
a každý z nich výtvarně zpracoval po svém 
jednu část hagady. Oslovila jsem ilustrátora 
Davida Kakalíka, jestli by se toho nechtěl 

ujmout a pomoct mi téma humorně odlehčit. 
Což se mu myslím povedlo.

Není už Hagad dost?
V češtině po revoluci vyšly dvě – Nová 
pražská pesachová Hagada v překladu rabína 
Sidona a Pesachová hagada od Jiřího Blažka. 
V porovnání s tím, jaké množství hagad 
vychází třeba v USA nebo v Izraeli to opravdu 
moc není. Je sice pravda, že komunita tady 
není tak velká, ale obě zmíněné knihy jsou 
pro dospělé, co svátky znají nebo pro ty, co 
i přes to, že něco nevědí, chtějí Pesach oslavit 
a texty přečtou, aniž by všemu úplně rozu-
měli. Řadu lidí ale tyhle texty odradí. Pro děti 



adar 5781 • únor–březen 2021 9

srozumitelného v češtině není nic. Příběh 
si navíc říká o ilustrované provedení. Někdo 
taky hagady sbírá a tohle bude originální 
kousek.

Pro koho nová Hagada bude?
V podtitulu píšeme, že je to „trochu jiná 
pesachová hagada nejen pro děti“. Je určená 
i dospělým, kteří se chtějí trochu zasmát 
a kteří ocení podněty, jak zabavit děti během 
sederu. Součástí je i minimalistický seder 
pro všechny, kteří chtějí uspořádat svůj 
seder, ale dosud k tomu neměli odvahu, 
protože klasické texty jsou pro příliš 
hutné. Budeme rádi, když si kniha najde 
své publikum i mimo židovskou komunitu 
a trochu přiblíží to, jak se židovské svátky 
slaví. Příběh o vyvedení z otroctví má navíc 
univerzální přesah.

Kde se dá koupit?
Během února je možné si ji objednat přes 
Donio Plus a podpořit tím tak náš další pro-
jekt. Chtěli bychom totiž vytvořit ještě stolní 
deskovou hru Čtyřicet let putování pouští. 
Došlo nám, že vyprávění hagady končí 
rozestoupením Rákosového moře a Židé 
byli zachráněni. Jenže tím to úplně nekončí 
a málokdo ví, co všechno se událo dál během 
putování do země zaslíbené. Nejdřív jsme 
chtěli hru zapracovat do knihy, ale řekli jsme 
si, že si zaslouží vlastní provedení – ideálně 
na Šavuot. Knihu je také možné objednat 
přes Kosmas s distribucí po celé České 
republice.

Pavlína šulcovÁ a kaTeřina MikulcovÁ 
Ilustrace z připravované knihy Už tam budem, Mojžíši.

kakalík (Mga. david kalika) je výtvarník, ilustrátor a animátor. Je autor 
a spolutvůrce animovaných seriálů Príbehy umenia s profesorom Škrečkom 
(F&K, RTVS, 2019) a seriálu pro děti Skobičiny (r. M. Procházková, ČT, 2019), 
autor komiksu Myší vývar (2014), výtvarník a tvůrce publikací Kuře (Kakalík, 
2015), Klacky v galerii (GR, 2017), Proč umění? (MUS, 2019), hudebních 
videoklipů (Jablkoň, DoctorPP), znělek (Stream. cz, Prima Cool) nebo 
kampaní pro neziskový sektor (Festival nového divadla Malá inventura, 
Scholastika, Galerie Rudolfinum, Máš umělecké střevo?, 4 dny v pohybu, 
Akce Cihla apod.). Je také autorem grafických a audiovizuálních prací pro 
další organizace a firmy (MPSV, Magistrát Praha 10).

Pavlína šulcová je ředitelkou nově vznikajícího 
kulturně komunitního centra JCC Prague. 
V letech 2018–2019 byla jako výkonná ředitelka 
Pražského Quadriennale zodpovědná za 
realizaci 14. ročníku PQ2019. Během svého 
předchozího působení v Českém centru 
Tel Aviv vytvářela programovou koncepci 
centra. Iniciovala či produkčně zajistila řadu 
nezávislých česko-izraelských uměleckých 
projektů např. rezidenční projekty izraelských 
umělců v Petrohradská kolektiv (2016–2017), 
dvě velkoplošné malby od umělců Dede 
a Nitzan Mintz na budově Nakladatelství Argo 
a Divadla Ponec. Byla kurátorkou výstavy 
izraelského fotografa Felixe Lupy (2014) 
a skupinové výstavy Israeli Street Moments 
(2018) v Galerii Leica Praha. Podílela se také na 
projektu Post Bellum v Izraeli (2015, 2016, 2017) 
či na produkci šestidílné dokumentární série 
České televize Šumné stopy – Izrael (2012). 
Jako fotografka vytvořila dokumentární sérii 
The Wingmen: příběh československých pilotů 
a leteckých mechaniků ve službách Státu 
Izrael (2015). Mezi jejími dalšími autorskými 
projekty jsou soubory TLV24, Řekni mi, co jíš, 
Israel Geometric, Tel Aviv Street Life, Be Our 
Guest nebo blog FromTelAviv.com.
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Karel Hartmann – Zapomenutý 
hokejista světového formátu

Po několikaleté odmlce letošní 
lednová zima přinesla i do níže 
položených míst naší republiky 
husté sněhové vánice i teploty 
hluboko pod bodem mrazu. 
k radosti nás, hokejových 
fanatiků, tak ledovou krustou 
zamrzl nejeden rybník či 
říční rameno a již několikátý 
týden děti i dospělí na mnoha 
místech „mydlí“ amatérský 
hokej jen tak, pro radost. 

Spolu s kličkami, góly a blafáky tak při-
rozeně ožívá nejen hokejová přítomnost 
koronavirového ledna 2021, ale leckdy také 
historie tohoto sportu. A s ní i až doposud 
dávno zapomenutý příběh Karla Hartmanna, 
levokřídelního forwarda, jenž nevstoupil do 
historie finesami či góly na ledě (ale soudě 
dle nemnoha dochovaných údajů z jeho 
hokejové kariéry je na kontě jednoznačně 
má), ono se o něm totiž vlastně neví vůbec. 
Jeho příběh ovšem právem náleží do síně 
slávy českého i mezinárodního hokeje.

Zapomenutá osobnost
Karel Hartmann (1885–1944) patří ke 
generaci zakladatelů československého 
hokeje v období kolem první světové války. 
Byl jedním z průkopníků tohoto dnes 
zdaleka nejpopulárnějšího českého sportu. 
Působil v několika pražských klubech, 

mimo jiné i v tom nejslavnějším, v pražské 
Spartě (nejednoho antisemitu odkojeného 
popěvkem „Jude Slavia“ toto zjištění doza-
jista rozpláče). Nejen, že Karel Hartmann 
reprezentoval Československo na několika 
mezinárodních turnajích, včetně zimních 
olympijských her, kde pomohl Českosloven-
sku k bronzové medaili, ale dotáhl to až na 
předsedu Československého svazu ledního 
hokeje a působil dokonce několik let jako 
viceprezident Mezinárodní hokejové fede-
race (IIHF), zastřešujícího orgánu celosvě-
tového hokeje! Jeho jméno však donedávna 
nebylo k dohledání ani na české Wikipedii…

Karel Hartmann přišel na svět 6. července 
1885 jako nejstarší dítě v dobře situované 
rodině obchodníka z Trhových Dušníků 
Maxe Hartmanna a Emilie Hartmannové, 
rozené Hammerschlag. Jeho prastrýčkem 
z otcovy strany byl Moritz Hartmann, roman-
tický básník a politický buřič, současník 
Siegfrieda Kappera. K němu se ještě vrátíme. 
Ještě když byl Karel malý, se celá rodina 
přestěhovala do Prahy. Zde se v době gymna-
ziálních a vysokoškolských studií (studoval 
právo) seznámil nejen s mnoha členy české 
kulturní sféry, jako byli spisovatelé, básníci, 
herci či architekti, ale, jak bylo tehdy pro 
dobrým zvykem (na rozdíl ode dneška), 
i s českým vrcholovým sportem. Věnoval se 
atletice, kopané, tenisu, ale nejvíc exceloval 
právě v ledním hokeji.

Počátky čs. hokeje
Lední hokej se z Kanady do Evropy dostal na 
přelomu 19. a 20. století přes Anglii. V té době 
však byla forma i pravidla značně rozkomí-
hané a hra se ještě od hokeje, jak jej známe 

dnes, výrazně lišila. Hrálo se až o jedenácti 
hráčích, s kulatým míčkem místo puku 
a holemi, podobnými násadám od deštníku. 
Pravidla měla blíž spíš ke kriketu či fotbalu – 
hrálo se na 2 poločasy po 20 minutách, ledová 
plocha byla menší a nesmělo se přihrávat 
dopředu, pouze do stran či za sebe. Až 
postupem času se v období mezi světovými 
válkami ustálily regule evropského ledního 
hokeje (které, mimochodem, jsou dodnes od 
toho severoamerického, jak jej známe napří-
klad ze slavné NHL, o krapet jinačí). Společně 
s rozmachem sportovního prostředí se hokej 
objevuje na počátku 20. století i v Praze, kde 
si okamžitě získává značnou oblibu mezi 
studenty a pokrokovou mládeží.

hokej v Praze
Již od roku 1901 se zde pravidelně pořádají 
hokejové mače mezi půl tuctem klubů. O prv-
ním utkání referoval tisk 6. ledna 1901. Slavia 
Praha v něm porazila Bruslařský závodní 
klub (BZK) 11:4. Slavia, do té doby proslulá 
především svými fotbalisty a atlety, sehrála 
roku 1901 také první mezinárodní zápas 
s vídeňským Training-Eisklubem. Jiným teh-
dejším elitním klubem, obsazujícím přední 
příčky tehdejší ligy pod názvem Mistrovství 
zemí Koruny české, byl ČSS Praha, celým 
názvem Česká sportovní společnost Praha, 
ve kterém působil právě Karel Hartmann. 
V roce 1914 se ČSS zúčastnila prestižního 
mezinárodního turnaje v Les Avants, kde 
se tým umístil na třetím místě. V roce 1919 
se klub zúčastnil prvního poválečného 
hokejového turnaje v zemi, kde se umístil na 
druhém místě. U obou úspěchů byl s největší 
pravděpodobností i Hartmann.

Československé hokejové mužstvo na oh 1920. karel hartmann čtvrtý zprava
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Poněvadž platil za jednoho z nejrych-
lejších bruslařů, nastupoval na dnes již 
zaniklé pozici záložníka, označován tehdy 
jako tzv. rover. Na rozdíl od pozic brankáře, 
obránce a útočníka, které existují dodnes, 
neměl rover jasně vymezenou pozici a pohy-
boval se po ledě dle libosti podle momen-
tálního vývoje utkání: tu v útoku, jindy 
v obraně (stejně jako dnes ve fotbale). Jak se 
postupně zvyšovala úroveň hráčů, potřeba 
mít v týmu rovera upadala, až nakonec na 
konci dvacátých let zanikla úplně. Hartmann 
se definitivně prosazuje v útoku a poněvadž 
byl pravák, téměř vždy nastupuje na levém 
křídle. Po první světové válce, kterou strávil 
u vojenského c. k. soudu ve Vídni, se vrátil do 
ČSS a poté, co klub r. 1922 zanikl, přechází do 
Sparty, kde později působil i jako funkcionář 
a vypracoval se až na místopředsedu klubu.

v reprezentaci
V listopadu roku 1908 byl úředně uznán 
Český Svaz Hockeyový místodržitelstvím 
Českého království (jako úplně první svého 
druhu v Rakousko-Uhersku) a již na konci 
ledna příštího roku se reprezentanti Králov-
ství českého zúčastnili vůbec prvního mezi-
národního turnaje, který se konal ve fran-
couzském Chamonix. Výprava sice prohrála 
všechna čtyři utkání, ale získala důležité 
poznatky o stylu a pravidlech hry. Seznámila 
se také s potřebným hráčským vybavením 
pro lední hokej. Od následující „saisony“ 
(1909) až do vypuknutí první světové války, 
kdy došlo přerušení všech sportovních 
aktivit, zažívá lední hokej v Čechách doslova 
raketový vzestup a „Hockeyová representace 
Království českého“ náleží k nejúspěšnějším 
evropským družstvům (zlato v r. 1911 v Ber-
líně a 1912 v Praze, stříbro 1913 v Mnichově 
a opět zlato 1914 v Berlíně). Tým neskončil 
na žádném z mistrovství Evropy, jichž se 
zúčastnil, hůře než druhý a jako jediný 
dokázal vyhrát dva tyto turnaje. To vše se 
dařilo, ačkoli český tým neměl, na rozdíl od 
soupeřů, k dispozici umělou ledovou plochu. 
Hráči se navíc museli složitě uvolňovat ze 
zaměstnání a studií.

Na reprezentační úrovni se Hartmann 
na pozici levého křídla zúčastnil prvního 
zápasu českých hokejistů s rodilými 

Kanaďany studujícími v Oxfordu. Hráči 
reprezentace pocházeli v celém tomto 
období vesměs z Prahy, a to ponejvíce 
z klubů Slavie a ČSS. Tento reprezentační 
tým se poprvé utkal se skutečnými kanad-
skými hráči 7. ledna 1911. Do Prahy tehdy 
přijeli Oxford Canadians, což byli kanadští 
studenti ze známé britské univerzity. Čeští 
reprezentanti prohráli přijatelným rozdílem 
0:4. Hned následujícího roku se objevil 
v sestavě Hokejové reprezentace Čech na 
Mistrovství Evropy 1912 v Praze, ale pouze 
jako náhradník. Oficiální reprezentační 
starty si však začal Hartmann připisovat až 
po první světové válce. Na turnaji na Letních 
olympijských hrách 1920 v belgických Ant-
verpách, který byl posléze uznán i jako první 
mistrovství světa v ledním hokeji vůbec, 
pomohl získat československé reprezentaci 
ve 13 zápasech dvěma góly bronzové medaile. 
Po první světové válce pak začal nastupovat 
za čs. reprezentaci stabilně. Na mistrovstvích 
Evropy reprezentoval Hartmann ČSR celkem 
čtyřikrát. První tři starty byly vydařené, 
když při nich postupně s týmem obsadil 
všechny tři první pozice. Zcela jistě úspěch 
srovnatelný se zlatým „naganovým“ obdobím 
českého hokeje koncem 90. let.

advokát
Profesí byl Hartmann advokát, vedl svoji 
advokátní kancelář v Praze, kterou měl 
společně se svým starším bratrancem 
JUDr. Robertem Kafkou, mimochodem 
bratrancem Franze Kafky. Věnoval se 
převážně obchodnímu právu. Po předčasné 
smrti Roberta Kafky zdědil celou kancelář 
i s většinou klientů, mezi něž patřili i princ 
Hohenlohe, hrabě Eichelburg nebo Ema Des-
tinnová, se kterou udržoval přátelské styky. 
Od Destinnové obdržel jako část odměny 
za své služby část její rozsáhlé knihovny, 
z níž se z více než 7000 knih v souborném 
celku zachovalo jen 259 svazků v depozitáři 
Knihovny Národního muzea.

Věnoval se také sportovní žurnalistice, ve 
jeho článcích se objevují i prvotní myšlenky 
na hokejovou výchovu dorostu. Další jeho 
velkou vášní byla poezie a divadlo. Z něm-
činy do češtiny přeložil básnickou sbírku na 
téma husitství „Kelch und Schwert“ svého 

prastrýce Moritze Hartmanna, a pod názvem 
„Kalich a meč“ ji v roce 1935 v malém nákladu 
i sám vydal, působil i jako amatér v operním 
souboru Národního divadla.

Ačkoliv byl Karel Hartmann zcela 
nepraktikující a ještě před válkou (a patrně 
zcela upřímně) konvertoval ke křesťanství, 
v momentě, kdy začaly transporty, mu 
to, jako mnoha dalším, nebylo zhola nic 
platné. V červenci 1942 odjíždí pod číslem 63 
společně s manželkou Editou a syny Jiřím 
a Janem v transportu AAt směr terezínské 
ghetto, kde přežívá dalšího dva a čtvrt roku. 
16. října 1944 nastupují před hannoverskými 
kasárnami spolu s Editou do transportu 
„na východ“, do Osvětimi, kde oba zahynuli. 
Na rozdíl od synů Jiřího a Jana, kterým se 
oběma podařilo Osvětim přežít. Po válce 
se vrátili do Prahy a vydali Hartmannvou 
zázrakem zachráněnou „Terezínskou epopej“, 
satiricko-tragickou sbírku básní o životě 
v ghettu, kde hořce vypisuje každodenní 
realitu ghetta: „Přísně zvlášť tě budou stíhat 
/ kdybys s ženou svou chtěl líhat / ohlížet se 
po děvčeti /či dokonce plodit děti. / ‚To je vše? 
Nu a co dále?‘ / ptá se povinnosti dbalé srdce 
moje. / Tu pak kdes mi řekl někdo, že se nesmí 
tady vůbec nic / ba ano, je tu všechno zaká-
záno!“ (Více viz Židovské listy 5775–35)

Jak uvedl ve vzpomínkách na své dětství 
syn Jiří – George Hartman (1925 Praha – 2002 
Seattle): „Můj táta měl v životě neobyčejné 
štěstí v neštěstí. Oba jeho obchodní partneři 
předčasně zemřeli, takže on zdědil celou advo-
kátní kancelář (…) a bydleli jsme v nádherném 
moderním bytě dvě ulice od Stromovky, 
měli jsme služku a vychovatelku a o všechno 
se starala máma, takže (…) táta se v práci 
nemusel nijak dřít a mohl se skoro pořád 
věnovat sportu, hlavně lednímu hokeji, který 
tak v Čechách pomohl založit. (…) Akorát pak 
v Osvětimi už štěstí neměl.“

Co dodat? Vzpomeňte, ať už při hraní 
nebo při sledování, že taky osobnost a odkaz 
Karla Hartmanna stojí za fenomenálním 
úspěchem českého hokeje. Třeba se časem 
podaří objevit další zásadní fakta ze života 
této obdivuhodné, neprávem pozapomenuté 
osobností českého sportu.

david kraus

karel hartmann (vpravo) v dresu sparty Praha při zápase ve vídni s Wiener 
eislaufverein v roce 1924

Tým hokejové reprezentace Čech na mistrovství evropy v roce 1912. 
karel hartmann třetí zleva. 
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hebreJšTina

Minikurz hebrejštiny pro samouky II 
(5. lekce)
bývá laskavost oplácena vždy laskavostí? To je téma krátkého 
příběhu v jednoduché hebrejštině, jehož první část přinášíme 
již v této lekci. naučte se několik nových sloves (v závorce 
uvádíme i začátek časování) a pusťte se do čtení svého prvního 
hebrejského příběhu s filosofickou otázkou... 

nelekejte se, jde skutečně o velice snadný jazyk přizpůsobený 
začátečníkům. Četbu vám navíc i tentokrát usnadní slovníček 
vybraných výrazů. 

SLOVESA infinitiv (1. os., j. č., př. čas)

jet ִלְרּכֹב )רֹוֵכב, רֹוֶכֶבת(

sestoupit, sejít, vystoupit (z auta), 
padat (déšť nebo sníh) ָלֶרֶדת )יֹוֵרד, יֹוֶרֶדת(

otevřít ַח )ּפֹוֵתַח, ּפֹוַתַחת( ִלְפּתֹ

stát, postavit se ַלֲעמֹד )עֹוֵמד, עֹוֶמֶדת(

טובה תחת טובה

אדם אחד עושה טובה לחבר.

החבר עושה לו טובה תחת טובה.

ואדם אחר עושה טובה לחבר.

החבר לא עושה לו טובה תחת טובה...

למה...?

—

 רב רוכב על סוס.

הרב רוכב ורוכב וגשם יורד והרוח חזקה.

 לילה. הרב לא רואה את הדרך.

הרב רואה בית קטן. הוא בא אל הבית.

 בעל הבית רואה איש עומד בגשם.

הוא פותח את הדלת ואומר:

"בוא בבקשה. אני אברהם."

Slovníček

laskavost טֹוָבה

laskavost za laskavost ַחת טֹוָבה טֹוָבה ּתַ

rabi ַרב

silný (dosl. silná) ֲחָזָקה

cesta ֶדֶרְך

majitel domu ִית ַעל ַהּבַ ּבַ

pojď ּבֹוא

Laskavost za laskavost

Jeden člověk činí laskavost pro přítele.
Ten přítel mu učiní „laskavost za laskavost“ (oplatí mu to).
A jiný člověk činí laskavost pro přítele
a ten přítel mu neučiní laskavost za laskavost (neoplatí mu to).
Proč…?
--
Rabi jede na koni. Rabi jede a jede a déšť padá a vítr je silný.

Noc. Rabi nevidí na cestu.

Rabi vidí malý dům. On přichází k tomu domu.
Majitel domu vidí muže stojícího v dešti.
On otvírá dveře a říká:
„Pojď prosím. Já jsem Avraham.“

PŘIPRaVILa rÁchel PolohovÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková
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Tradice

Požehnání čtvrté

Požehnaný jsi, hospodine, 
bože náš, králi všehomíra, že 
jsi mě učinil k obrazu svému.

Táňa Vlčková neměla z rozhovoru s Jitkou 
a Jirkou vůbec dobrý pocit. A co hůř, neměla 
hlavně dobrý pocit ze sebe samotné. Řekla 
si, že Bůh ji neučinil otrokyní jejích dosa-
vadních zvyklostí, jenže to nestačilo. Potře-
bovala něco silnějšího, co by ji vzpružilo. 
Ponořila se hlouběji do studnice své duše, 
která se před patnácti lety rozpomněla na své 
židovské kořeny a připomněla si, že Svatý, 
budiž veleben, také ji učinil k obrazu svému. 
V oné studnici se vynořil obraz jí samé, jak 
stojí uprostřed louky plné květů, ozářené 
pozdně jarním sluncem. Všechno bylo prozá-
řené a ty květy byly její rodinou, jejími žáky, 
vším, co jí dávalo v životě smysl. Ona žila 
z těch květů a ty květy žily z ní a všechno žilo 
ze společného stvořitele, kterého oslavovaly 
svou vnější i vnitřní krásou. Táňa pocítila 
mohutné povzbuzení a velkou vděčnost.

U Herinků to vypadalo dost jinak. Jen 
co Jitka po nezdařeném rozhovoru ve škole 
dorazila domů, práskla za sebou dveřmi a na 
celý byt zvolala:

„To byl zas jednou promarněný čas! Měla 
jsem odejít společně s tebou. Co si ta kráva 
o sobě myslí? Takhle se nám snažit promlou-
vat do duše, jako bysme byli její žáčci!“

„Jituš, říkala jsi něco?“ ozval se Jirka 
z obýváku. „Jestli máš něco na srdci, řekni mi 
to prosím, až mi skončí basktebal.“

„Že já se tady vůbec s něčím namáhám,“ 
povzdechla si Jitka pro sebe.

„Něco nového s Jáchymem?“ vykoukla 
z dětského pokoje na chvíli Jana.

„To tě vůbec nemusí trápit,“ odbyla ji Jitka. 
Pak se k ní na chvíli podívala, přejela prstem 

po nejbližší poličce a poznamenala „Raději 
tady koukej utřít prach.“

Než skončil přímý přenos basketbalového 
utkání, vrátil se domů Jáchym.

„Tys nám to teda zavařil!“ spustila na 
něj hned Jitka. „Kvůli tomu tvýmu průseru 
jsme teďka před Vlčkovou za špatný rodiče. 
Pán si tady něco spíská a my si to s tvým 
tátou slízáváme místo něho. Vlčková si 
myslí, že recept na tvůj problém je cepovat 
tvé rodiče. Ale já vím, jaký je správný 
recept. Pořádná disciplína! Takže teď 
půjdeš pořádně uklidit kuchyň. Ať se tam 
dá jíst i z toho nejzastrčenějšího koutu!“

Pak si šla Jitka sednout do obýváku. 
Ne že by ji nějak zvlášť zajímala košíková, 
ale Jirka byl pro ni v tuhle chvíli jediný 
spojenec. Ano, musela si to přiznat, 
opravdu jediný. Ale raději nemyslet na 
nepříjemné věci – už jich toho dne bylo víc 
než dost.

„Taky si myslíš, že je Vlčková kráva?“ 
zeptala se hned, když začala přestávka.

„Moje slova. Vlčková o nás ví kulový. 
Ale vidíš, jak už jsme sehraní, jak doká-
žeme držet pospolu. Jituš, ani na okamžik 
nesmíš pochybovat o tom, že jsme dobří 
lidé. Jsme stvoření k obrazu Božímu 
a děláme, co nejlepšího můžeme. Už na to 
nemysli. Zkus dělat něco příjemného.“

„Ale co příjemného? Úklid kuchyně 
jsem před chvíli uložila Jáchymovi.“

V tu chvíli se oba srdečně rozesmáli.
Nastalo úterý. Den, na který měl 

Jáchym s Vlčkovou dohodnutá pravidelná 
setkávání. Ona nějakým způsobem potře-
bovala jeho a on rozhodně potřeboval ji.

„Já si od toho natočení videa se Stou-
povou připadám jako čím dál tím větší 
mizera,“ svěřil se jí toho dne Jáchym. „Ublí-
žil jsem Stoupový. Včera mi máma řekla, 

že jsem tím ublížil jí a tátovi. Že prej z nich 
dělám špatný rodiče.“

„Něco takového jsem jim naznačila, když 
jsem s nimi tady mluvila včera odpoledne. 
Promiň, nepovedlo se mi to.“

„Nemusíte se omlouvat. Za všechno můžu 
já. Já jsem ten špatnej a teď se to konečně 
ukazuje.“

„Jáchyme, nemůžeš zdaleka za všechno. 
A nejsi špatnej. Už jenom tím, že to říkáš a že 
z tvých slov zaznívá lítost, to popíráš. Pama-
tuj si, že jsi stvořený k obrazu Božímu. A jako 
takový jsi krásný. Někdo ten tvůj obraz zašpi-
nil, poškodil. Nemyslím si, že tím někým jsi 
ty. Ty za to můžeš jen z menší části. Ale díky 
tomu, že víš, že jsi stvořený k Jeho obrazu, 
tak i někde ve své duši víš, jaký je ten obraz 
doopravdy. Jak může vypadat, až se z něj 
odstraní všechna špína a až se vyspraví.“

„A co to vlastně znamená být stvořen 
k obrazu Božímu?“

„Četl jsi Citadelu od Antoina de Saint-
-Exupéryho? Tam se píše, že opravdový 
člověk je ten, kdo ví, že v sobě má někoho 
lepšího, než je on sám. Ten lepší jsi ve sku-
tečnosti ty sám a je to zároveň obraz Boží 
v tobě. Byli jsme stvořeni jako to nejlepší, čím 
můžeme být. Každý v sobě neseme Boží jis-
kru, která nám dává možnost, aby to nejlepší 
zazářilo naplno. To je ten Boží obraz v nás. 
Ale máme také svobodnou vůli to všechno 
nechat ležet ladem nebo to v nejhorším pří-
padě i zahodit. Já jako učitelka mám poslání, 
abych v rámci svých možností pečovala o to, 
aby se co nejlépe zdařila první možnost a ta 
druhá, aby pokud možno nenastala.“

Jan david reiTschläger
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hisTorie

Vzpomínky na fotografy:

Moritz Ludwig Winter
v roce 1861 byla založena 
Fotografická společnost 
ve vídni, která vydávala 
časopis Photographische 
correspondenz. o čtyři roky 
později v něm nalezneme velký 
článek o nejvýznamnějších 
pražských fotografech. 

Na jeho autora Jacoba Wothlyho, který sám 
patřil k pionýrům fotografie, při osobním 
setkání nejvíce zapůsobil Moritz Ludwig 
Winter: „Pan Winter je asi čtyřicetiletý a má 
ve svém zjevu něco z důstojníka. Nápadná 
podobnost s Ludvíkem Napoleonem a hlu-
boká jizva pod levým okem tento dojem 
nezeslabují… Vybavení (jeho ateliéru) je velmi 
elegantní a byl jsem překvapen cennými mal-
bami, které zdobily stěny a v každém případě 

vydávají příznivé svědectví o jemném umě-
leckém smyslu domácího pána. Ten dělal sám 
milým způsobem průvodce a rozmlouvali jsme 
v dýmu doutníku o budoucnosti fotografie“.

Bližší podrobnosti o původu rodiny, 
vzdělání a jak a proč se Moritz Ludwig 
Winter dostal do Prahy a k fotografii zatím 
nevíme. Jeho rodištěm roku 1824 byla dnešní 
Ostrožská Nová Ves. V pražských archivních 
záznamech se vynořil jako „malíř a fotograf“, 
když si v roce 1859 založil Na Příkopě v čp. 
988/I fotoateliér, kde poté působil po čtyři 
desetiletí. Vliv na rozvoj firmy měli také jeho 
dva bratři, neboť nejmladší Wilhelm byl 
také fotograf. S manželkou Karolinou měl 
M. L. Winter syny Moritze Johanna a Arthura 
a dceru Marii. Zajímavý je záznam o dceři 
Marii Emě s poznámkou „nemanželská“.

Podnik vzkvétal a v šedesátých a sedm-
desátých letech 19. století se Winter stal 
nejvýznamnějším portrétním fotografem 
v Praze. Přitahoval četné osobnosti, politiky 
počínaje a herci konče. K popularitě ateliéru 
příspívaly i aranžované fotografické scény. 
Proslul také zvětšeninami v životní velikosti 
a na plátně. Zaměstnával řadu lidí, mezi nimi 
například jako retušéra Jaroslava Němce, 
syna Boženy Němcové. V roce 1866 Winter 
zaměstnával již šest kopistů a šest retušérů, 
kteří prý za obsazení Prahy Prusy produko-
vali denně až 1000 fotografií. Asi dvanáct let 
existovala pobočka v Karlových Varech a od 
roku 1877 působil Winter až do konce života 
také ve Vídni. Významným aktem se stal 
zápis firmy do c.k. obchodního protokolu 
(1878).

Pražské adresáře uvádějí jméno M. L. Win-
ter mezi fotografy naposledy roku 1896. 
V této době M. L. Winter žil ve Vídni, kde 
29. března 1899 zemřel. Fotografický odkaz 
otce rozvíjel syn Moritz Johann, který se 
v roce 1894 oženil s dcerou velmi význam-
ného vídeňského fotografa a podnikatele 
Victora Angerera (rodáka z Malacek), jehož 
studio po čase změnilo název na Atelier 
Winter.

Pavel scheuFler 
Historik fotografie a fotograf
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židovské anekdoTy

Einstein, jaký 
jsou voni 
národnosti?
židé nemívali nikdy jednoduchý život – 
možná proto ale mají nejlepší anekdoty. 
odráží se v nich běžné problémy, s nimiž 
se v majoritní společnosti setkávali. 
s nadhledem se dokážou podívat sami 
na sebe, ale i na potíže, které museli 
překonávat. a humor a smích, to je, 
koneckonců, také druh obranné reakce.

„Pane Silberstein, kdy zaplatíte ten svůj dluh, 
už jste v termínu,“ volají z banky.

„No, kdybyste laskavě ještě počkali… 
Jaksi to teď není možné, zrovna nejsem při 
penězích, vás věřitelů je totiž víc,“ vymlouvá 
se Silberstein.

„V tom případě vašim věřitelům sdělíme, 
že jste nám celý svůj dluh právě zaplatil!“



Salomon Kotek junior z firmy Kotek a spol., 
která prodávala konfekci, se zamiloval do 
gójky. I přes vzrušené debaty s otcem, který 
známosti nepřál, se rozhodl s ní oženit. Dívka 
vykonala gijur, svatba byla v synagoze, a pak 
vyrazili na svatební cestu.

O první sobotě po jejich návratu sedí 
Kotek senior ve své firmě a čeká na syna, aby 
s ním projednal běžné obchodní záležitosti. 
Čeká několik hodin a syn pořád nikde.

Otec zvedl telefon a volá synovi: „Kde jsi? 
Jak dlouho mám na tebe ještě čekat?“

Mladý Solomon Kotek vysvětluje: „Žena 
mi nedovolila, abych šel do obchodu. Ona 
říká – šábes je šábes! O šábesu se obchody 
nezabýváme.“

Na to Kotek senior: „Vidíš, já jsem tě varo-
val, aby ses neženil s gójkou!“



Pan Abeles rozlepil úřední dopis a zamával 
s ním před manželkou. 

„Drahoušku,“  zavolá na ženu, „konečně se 
ti splní sen. Budeme bydlet v drahém bytě.“

„Opravdu, miláčku,“ přiběhne rozradost-
něná Rebeka, „a kam se budeme stěhovat?“
„Nikam. Jenom nám zvedli nájem!“



Maďarský obchodník Ascher Örkény veze 
v rychlíku Budapešť–Moskva pět ledniček. 
Ruský celník se na hranicích diví, ptá se, 
jestli s nimi obchoduje – v tom případě by 
mu musel napařit pořádné clo! V Rusku jsou 
ledničky nedostatkovým zbožím.

„Nene,“ brání se muž, „ty ledničky jsou 
čistě pro mou osobní potřebu!“

„Všech pět?“ pochybuje celník.
„No ano. Copak nevíte, že nám židovská 

tradice nařizuje přísně rozlišovat mezi masi-
tými a mléčnými pokrmy?“

„To jsou ale jen dvě ledničky,“ mračí se 
celník.

„První dvě jsou na jídlo ve všední den 
a druhé dvě na pokrmy v době šábesu.“

„No dobře, a co ta pátá?“ dívá se přísně 
celník.

Pan Örkény si sundá klobouk, zamává 
s ním před obličejem, aby se ochladil, a šibal-
sky na celníka zamrká: „To víte, člověk občas 
taky dostane chuť na něco trejfe…“



Po válce se většina jihoslovanských Židů 
vystěhovala do Izraele. Po letech za nimi při-
jede Herskowitz, jeden z těch, kteří v rodné 
zemi zůstali.

„Jak se ti tam žije,“ zajímají se bývalí 
krajané.

„Nemůžu si stěžovat,“ odpovídá Her-
skowitz.

„Tak proč jsi vlastně přijel?“
„No právě proto. Že jsem si nemohl stěžo-

vat.“


Alberta Einsteina se ptali novináři, jaké je 
vlastně národnosti.

Slavný vědec se zamyslel: „To je tak – když 
se má teorie prokáže jako pravdivá, řeknou 
Němci, že jsem Němec, a Francouzi, že jsem 
světoobčan.“

Novináři si to zapsali, ale Einstein pokra-
čoval: „Ovšem v případě, že bude moje teorie 
vyvrácena, tak Francouzi prohlásí, že jsem 
Němec, a Němci napíšou, že jsem Žid.“
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Sídelní kaše,  
nebo radši města pro lidi?

v současnosti je již běžné, 
že při cestě z města nebo do 
města míjíme obrovské oblasti 
s podivnou zástavbou. 

Zvláštní uskupení nízkých domků s vyso-
kými betonovými ploty, stojící jakoby 
uprostřed ničeho bez dopravního napojení 
a obklopující města jako satelity. Už skoro 
třicet let se rozrůstají překotnou rychlostí, 
uzurpují si čím dál víc místa a metastazují 
do nových lokalit jako zvláštní onkologické 
onemocnění. Na celé věci je však nejpodiv-
nější, že tyto oblasti, připomínající jakou-
si“sídelní kaši,” jsou výsledkem přirozené 
lidské touhy bydlet na venkově v přírodě 
a mít dostatečný prostor pro život. V čem je 
tedy problém?

První satelitní městečka vznikala už na 
začátku minulého století. Do Česka tento 
nešvar sice dorazil poměrně později, svým 
charakterem je však prakticky totožný 
s ostatními zeměmi. Ve většině případů lze 

považovat za hlavní spouštěč suburbanizač-
ního procesu moment, kdy lidé ze střední 
třídy dosáhli dostatečné úrovně na to, aby si 
koupili vlastní dům. Lidé zvyklí na stísněné 
byty v kompaktních centrech měst, nebo 
v našem případě v panelácích, byli touto 
myšlenkou doslova uchváceni. Jen si před-
stavte probouzet se každé ráno s kokrháním 
kohouta, mít vlastní zahradu, a hlavně bydlet 
v klidném prostředí, daleko od města plného 
nemocí a kriminality. Podobné utopistické 
vize města na zelené louce se již v dějinách 
architektury a urbanismu objevily několikrát 
a zatím vždycky to skončilo velkým fiaskem. 
Stejný osud čekal i satelitní městečka.

generátor na problémy
Jako velký problém bydlení na suburbiích 
se kupodivu jeví už jejich podstata, a sice 
dostupnost pro masy. Je nemožné, aby bylo 
individuální bydlení v rodinných domech 
zároveň masové. Zkrátka, když chcete bydlet 
na samotě u lesa, ale dalších sto lidí chce 
totéž, a postaví si proto kolem vás domy, 
nebude už na samotě u lesa bydlet nikdo. 

Lidé si i přes tento fakt chtěli zachovat sou-
kromí, a proto kolem svých domků a malých 
zahrádek postavili až militantně vyhlížející 
vysoké betonové opevnění.

Snaha oddělit se za každou cenu od okolí 
ale způsobila další problém – chybějící 
komunitní život a vztahy. Do velké míry 
k tomu přispívá absence základních služeb, 
jako jsou školy, kavárny, obchody nebo 
kulturní instituce, způsobená vznikem čtvrti 
(je-li tak možno suburbia vůbec nazývat) bez 
předchozího plánování.

Bydlení na suburbiích se kvůli jejich 
rychlé výstavbě stává levnějším než v centru 
města, k čemuž například v Praze značnou 
měrou přispívá i systém jisté ubytovací 
služby. Dochází tak k jevu zvanému gentri-
fikace a výsledkem je mrtvé centrum města, 
z kterého se stane buď skanzen pro turisty, 
nebo sociální ghetto, do nějž není radno 
vstupovat.

Největší problém satelitních městeček 
však zdaleka přesahuje rámec lokálních 
poměrů. Tyto oblasti jsou totiž z ekologic-
kého a environmentálního hlediska naprosto 
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neudržitelnou katastrofou. Stačí si uvědo-
mit, kolik emisí vyprodukuje individuální 
automobilová doprava, na které jsou subur-
bia často totálně závislá, a hlavně jak velký 
zábor krajiny udělá tento typ zástavby, jenž 
je úplným opakem slov hustý a kompaktní. 
Kvůli druhému jmenovanému jsou satelitní 
městečka navíc zodpovědná i za degradaci 
zdrojů pitné vody a orné půdy.

suburbium uprostřed pole a odříznuté od 
civilizace zjevně není ideálním příkladem bydlení.

I přes tyto důvody se stále ve veřejném 
prostoru objevují reklamy na „lepší bydlení 
mimo Prahu“ a suburbanizaci nepřímo 
a často nevědomky popularizují i někteří 
politici populistickými proklamacemi 
proti výstavbě na pozemcích v intravilánu 
města. Naštěstí se postupně daří šířit osvětu 
o problémech suburbanizace, a to nejen mezi 
architekty a urbanisty, ale i mezi širokou 
veřejností. To nás však přivádí k velmi důle-
žité otázce: Jak tedy koncipovat nové čtvrti?

Jde to i jinak
Téměř všichni obyvatelé satelitních měste-
ček jsou zaměstnáni ve městě a ve velké míře 
využívají jeho služby. Z čistě logického hle-
diska by pro ně bylo mnohem výhodnější ve 
městě také bydlet. Důvody, proč se na subur-
bia stěhují, se však většinou týkají zdravého 
prostředí pro děti, blízkosti k přírodě nebo 
romantického života na venkově. Ani jedno 
z toho přitom satelitní městečka nedokážou 
poskytnout. Mohlo by to poskytnout město?

I když to na první pohled zdá těžko 
uvěřitelné, tak ano. Již v osmdesátých 
letech minulého století se dánský architekt 
Jan Gehl zabýval problémy měst. Ve svém 
komplexním díle nazvaném Města pro lidi 
(Cities for people) dospěl k tomu, že většinu 
z městských problémů lze vyřešit vhodným 
plánováním nových čtvrtí předem a nezane-
dbáváním lidského měřítka a potřeb. Podoba 
ideální čtvrti vzniklé zohledněním těchto 
parametrů přitom není nic nového, jedná 
se o kompaktní blokovou zástavbu, model 
úspěšně fungující již od devatenáctého 
století v pražských čtvrtích Dejvice a Vino-
hrady, nebo celoměstsky třeba v Barceloně 
a Paříži. Tento typ zástavby působí díky 
komunitnímu charakteru vnitrobloků jako 
společenský katalyzátor, zároveň také díky 
velké hustotě zástavby uvolňuje i dosta-
tečný prostor pro množství zeleně. V hustě 
zastavěném území není navíc díky kratším 

vzdálenostem příliš zatěžována dopravní 
infrastruktura, k přepravě stačí většinou 
MHD, kolo nebo v ideálním případě chůze, 
díky čemuž je uhlíková stopa území několi-
kanásobně menší. Dobrým příkladem nové 
čtvrti postavené tímto způsobem je třeba 
Ørestad nebo vídeňské sídliště Aspern See-
stadt na místě bývalého letiště. I malé město 
či vesnice však mohou být živé a udržitelné, 
což dokazuje příklad takzvaných woonerfs, 
uliček se zklidněnou dopravou, vyšší hus-
totou zástavby a komunitním charakterem, 
aplikovaný hlavně v Nizozemsku.

Z uvedených příkladů je patrné, že nové byd-
lení lze vyřešit i bez škodlivé suburbanizace. 
Pro vznik dobře fungujících čtvrtí je však 
zapotřebí, aby město mělo promyšlený roz-
vojový plán, kvůli čemuž je však tato cesta 
i několikanásobně složitější a zdlouhavější. 
Ale i přes všechny komplikace se to vyplatí, 
a proto nezbývá než doufat v dobrou vůli 
představitelů města.

FiliP MesZÁros

vnitroblok ve vídeňské čtvrti aspern seestadt

ulice Passeig de sant Joan v barceloně

blokový urbanismus v barceloně

Woonerf v nizozemsku
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Jidiš

Avrom Suckever
na ztracené vartě jazyka
Báseň Jidiš vznikla v roce 1948, v roce 
vyhlášení nezávislosti Státu Izrael a rok 
po Suckeverově alije. Po válečném utrpení 
ve vilenském ghettu, po tvrdém čase mezi 
partyzány ve vilenských lesích a poté, co – na 
rozdíl od mnoha svých souputníků – unikl 
poválečnému vražednému stalinskému 
teroru konečně nalezl básník svou domo-
vinu, které zůstane věrný až do své smrti 
v roce 2010. Je to ale domov hořko-sladký. 
Především proto, že Suckeverova největší 
láska, tedy jazyk jidiš, hraje v židovském 
státě v lepším případě roli odstrčené popelky. 
Jazykem Izraele je hebrejština, Suckever to 
ví, chápe nevyhnutelnost takové situace, ale 
přesto se nedokáže odpoutat od své mame-
-lošn, mateřské mluvy, a jediného jazyka, 
v kterém je v plnosti schopen poetického 
výrazu. Tvořit v jiném jazyce by pro něj bylo 
jako nechat se „popřekládat zaživa“, stejně 
jako by se za živa upalovalo nebo pohřbívalo 
(a ze zkušeností, které má za sebou, to věru 
není jen prázdná metafora). Vidí, že se jidiš 
slovesná kultura redukuje na cosi jako 
romantický folklor, ony příslovečné „rožin-
kes mit mandlen“, bez ambice na náročný, 
soudobý literární výraz. Poeticky zde tedy 
sdílí tutéž frustraci, kterou v próze mnohde 
vyjadřuje Isaac Bashevis Singer. Suckever 

se ve své básni proto vyznává z lásky k jidiš, 
svému jazyku, ale také ze svého pevného 
odhodlání zůstat mu věrný v jeho plnosti 
a hloubce – i když tak trochu tuší, že je to 
z velké části ztracená varta.

Avrom Suckever (1913–2010) se narodil ve 
Smarhoni na území dnešního Běloruska, ale 
své dětství prožil s rodinou v exilu na Sibiři. 
Od roku 1922 žil ve Vilniusu a zde také začala 
jeho tvůrčí kariéra. První dvě sbírky, vesměs 
přírodní a experimentální lyriky publikoval 
v letech 1937 a 1940. Stal se také členem poe-
tického sdružení Yung Vilne (Mladé Vilno). 
Po obsazení Litvy nacisty byl internován 
ve vilenském ghettu a ve svých básních 
i v pozdějších prozaických pamětech zachytil 
každodennost zdejšího utrpení. V roce 1943 
uprchl a přidal se k židovským partyzánům 
v lesích. Jako významný autor a svědek byl 
evakuován do Moskvy, kde prožil zbytek 
války jako člen Židovského protifašistického 
komitétu. Po válce svědčil u norimberského 
tribunálu, ale brzy poté prozíravě opustil 
Sovětský svaz a zřejmě si tak zachránil 
podruhé život. Přes Polsko a Paříž se dostal 
v roce 1947 do mandátní Palestiny a usadil 
se v Tel Avivu, kde žil až do své smrti. Ve své 
poezii unikátním způsobem reflektoval dění 

ve Státě Izrael i své vzpomínky na válečné 
události. Editoval nejvýznamnější poválečné 
jidiš literární periodikum, časopis Di goldene 
keyt. Izraelský básník Dory Manor o něm 
řekl: „Nemám pochyb, že byl Suckever nej-
větším básníkem, jaký kdy žil v Izraeli.“

PeTr Jan vinš

avraham suckever, 1950  
(autor Fritz cohen, zdroj wikimedia)

Jidiš
Měl bych od začátku začít,
měl bych jak Abraham
bratrovy rozmetat modly, ó hrůzo strašlivá,
měl bych se popřekládat nechat zaživa?
Měl bych snad zasadit hlas svůj
a čekat, zda vzejde
do rozinek a mandlí,
dle Otců že jinak to nejde?
Jaké to nejapné
vtipy
mumlají básníci-bratři dokola pod svými kníry,
že měl by snad zajít matky mé jazyk?
Hle, ještě za staletí na březích Jordánu
povedem řeči tu s těmi, kdo malé jsou víry.
Jedna však otázka usnout mi nedá:
Víš-li tak přesně kde že to
nad modlitbou z Berdiševa,
básní v níž Jehojaš volal
a slokách co Kublak 
rád hledá
zapadá slunce,
tak řekni mi, po dobrém zvyku,
KAM odchází jazyk a kde že se sklání?
Snad u Západní zdi zní jeho zavolání?
Je-li to tak, já půjdu tam sám a honem, honem,
otevřu tlamu
a tak jako lev,
oblečen do jasné záře,
ho pozřu a spolykám, tím jazykem naplním tváře
a zástupy uslyší, hlas můj, co zaduní – jak byl by zvonem.
Překlad Petr Jan Vinš 

יידיש
זָאל איך ָאנהײבן ֿפון ָאנהײב?

 זָאל איך װי אברהם
אױס ברודערשַאֿפט צעהַאקן ַאלע געצן?

זָאל איך זיך ַא לעבעדיקן לָאזן איבערזעצן?
זָאל איך אַײנֿפלַאנצן מַײן צונג
 און װַארטן ביז ֿפַארװַאנדלען
װעט זי זיך אין ָאבותדיקע

רָאזשינקעס מיט מַאנדלען?
װָאס ֿפַאר ַא קַאטָאװעסדיקע

 װיצן
דרשנט מַײן ּפָאעזיע־ברודער מיט די בַאקנבַארדן,

ַאז מַײן מַאמע־לשון גײט בַאלד אונטער?
מיר װעלן נָאך אין הונדערט יָאר ַארום דָא קענטיק זיצן

און ֿפירן די דיסקוסיע בַײ דעם ירדן.
װַײל ַא שאלה נָאגט און נָאגלט:

 אױב ער װײס גענױ װּו
די ּתפילה ֿפון בערדיטשעװער,

יהוָאשס ליד
 און קולבַאקס

װָאגלט
צו דעם אונטערגַאנג -

טָא זָאל ער מיר, ַא שטײגער,
ָאנװַײזן  ו ו ּו ה י ן  די שּפרַאך גײט אונטער?

אפשר בַײ דעם ּכותל מערבי?
אױב ַאזױ, װעל איך דָארט קומען, קומען,

עֿפענען דָאס מױל
און װי ַא לײב

ָאנגעטָאן אין ֿפַײערדיקן צוןטער,
אַײנשלינגען דעם לשון װָאס גײט אוןטער.

אַײנשלינגען, און ַאלע דורות װעקן מיט מַײן ברומען!
Avrom Suckever, 1948
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kulTura

Kulturní program únor 2021
PrograM žMP Praha on-line

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epide-
miologické situace připravilo Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu Židovského muzea 
v Praze na následující týdny program on-
-line. Máte-li zájem zúčastnit se některého 
z pořadů, zašlete prosím email na adresu: 
lucie.krizova@jewishmuseum.cz a do 
předmětu napište PŘENOS ON-LINE a uveďte 
datum pořadu. Den před pořadem Vám bude 
zaslán odkaz, přes který se budete moci 
v reálném čase připojit k přednášce. V prů-
běhu přednášky bude možné klást dotazy 
formou on-line chatu, který je součástí 
aplikace

 Představení knihy Nikdo nás 
nečekal
V souvislosti s probíhající 
retrospektivní výstavou „91“ 

v brněnské Vile Stiassni představí Jana 
Nejezchlebová z Kulturního a vzdělávacího 
centra rabína Federa několik knih spjatých 
s životem akademické malířky Helgy 
Hoškové-Weissové. Kromě sbírky veršů Tak 
bolely hvězdy a novely jejího tatínka I viděl 
Bůh, že je to špatné, kterou ještě v Terezíně 
kresbami doplnila tehdy třináctiletá Helga, 
zazní ukázky také z Deníku 1938–1945, ale 
především z nedávno vydané autobiografii 
Nikdo nás nečekal.

iZraelskÁ kulTura online

Koresh Dance Company
Tato izraelsko-americká skupina věnující se 
modernímu tanci pod vedením izraelského 
choreografa Roni Koreshe, patří mezi 
umělce, kteří kvůli probíhající pandemii 
nemohou realizovat svá zahraniční turné. 
Připravili si však krátké video s názvem 
LOVE, které můžete zhlédnout na platformě 
Vimeo: https://vimeo.com/504930052

Krátký film
Trápí vás zavřená kina a zrušený festival 
izraelského filmu Kolnoa? Chcete se 
zaposlouchat do hebrejštiny? Aspoň malou 
útěchou pro vás může být izraelské krátko-
metrážní drama White Eye, které máte nyní 
možnost dočasně zhlédnout zdarma na 
platformě studentského a krátkého filmu 
TPort: https://tportmarket.com/films/white-
-eye/?shareID=WhiteEye
Muž najde kolo, které mu bylo ukradeno 
a zjistí, že nyní patří někomu jinému… Zoufalý 
pokus o získání svého kola zpět střídá snaha 
zůstat člověkem.
(Izrael, režie: Tomer Šušan, 20 min, hebrejsky 
s anglickými titulky)

další TiPy na online kulTuru

Podcasty
Také JCC Prague má v nabídce program, 
který můžete využít i nyní z pohodlí domova. 

Už jste poslouchali jejich nový podcast 
j-cast? Pokud ne, určitě vyzkoušejte! Téma-
tika je pestrá: rozhovory s Izraelci žijícími 
v Česku, židovský skauting, židovské svátky, 
Izrael… a mnoho dalšího. Každý si jistě najde 
to své.
Pořad můžete poslouchat na Spotify 
i dalších podcastových aplikacích, nebo na 
https://j-cast.libsyn.com

 Židovské svátky
Přednáška pořádaná Krajskou 
vědeckou knihovnou Liberec 
ve spolupráci s Židovskou obcí 

Liberec představí hlavní židovské svátky 
určující židovský život, včetně šabatu. Zvyky 
i tradiční jídla k jednotlivým svátkům, ale 
především jejich smysl. Přednáší Pavel 
Vrátný.
Na YouTube kanále liberecké knihovny: 
https://1url.cz/dzZ0E

 Létající rabín živě!
Chybí-li vám koncerty a klez-
mer, určitě nepřehlédněte 
tento živý koncert streamovaný 

z Divadla Point. Létající rabín láká na „srd-
ceryvné balady, pijácké halekačky, melodie 
ryčné i kontemplativní, zpěvy české, jidiš, 
a kdovíjaké další…“ Oslavte příchod nového 
týdne s klezmerem! Vstupné je dobrovolné.
Na FB stránce Létající rabín (https://www.
facebook.com/letajicirabin)

PONDěLí

22. 2. 
18.00

ČTVRTEK

18. 2. 
17.00

SOBOTA

27. 2. 
20.00

Záhadné pouto v ilustracích
Fakulta designu a umění ladislava 
sutnara Západočeské univerzity 
v Plzni vydala knihu, která uměleckým 
způsobem zpracovává téma česko-
izraelských vztahů a jejich historii. 
studenti ilustrace se pustili do výzkumu 
materiálů a dokumentů mapujících 
společnou historii obou národů a nechali 
se jimi inspirovat pro vznik svých 
uměleckých děl. 

Na ilustracích pracovali studenti všech 
ročníků pod vedením akademické malířky 
Renáty Fučíkové. Díla pak byla uspořádána 
do knižní podoby působivou grafikou 
studenta Jakuba Heyduka. Autorem textů je 
diplomat Robert Řehák.

Ilustrovaná kniha Záhadné pouto svým 
obsahem navazuje na stejnojmennou 
výstavu, která vznikla ke 30. výročí obnovy 
diplomatických vztahů mezi Českou repub-
likou a Státem Izrael. Výstava byla k vidění 
v uplynulém roce v prostorách Pražského 

hradu a do konce ledna také v Plzni ve 
Smetanových sadech. U příležitosti vydání 
knihy uspořádala Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara také malou mezinárodní 
konferenci přenášenou živě. Na konfe-
renci vystoupili kromě tvůrců knihy také 
například ministr zahraničních věcí Tomáš 
Petříček, velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel 
Meron nebo velvyslanec ČR v Izraeli Martin 
Stropnický a další. (Záznam konference je 
dosud ke shlédnutí na FB stránkách Fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.)

Vznik publikace finančně podpořilo 
Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael, 
Velvyslanectví Státu Izrael v České republice, 
město Plzeň, Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara a Západočeská univerzita. 
Knihu je možné v současné době objednávat 
přes emailovou adresu: sbooks@fdu.zcu.cz
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PísniČka

Ten katef

Tuto poměrně známou purimovou písničku 
napsal pravděpodobně okolo roku 1930 izra-
elský spisovatel a básník Avigdor Hameiri 
(1890–1970) narozený na území Podkarpatské 
Rusi. Než se Hameiri v roce 1921 dostal přes 
Oděsu do Erec Jisrael, pobýval nějakou dobu 
v Bratislavě (kde studoval ortodoxní ješivu), 
v Budapešti a nedobrovolně také na Sibiři – 
kam byl poslán jako válečný zajatec během 
1. světové války. Hameiri velice záhy propadl 
kouzlu hebrejského jazyka – svou první 

hebrejskou báseň napsal už v roce 1909. 
V Izraeli se pak Hameiri věnoval literární 
tvorbě a žurnalistice, napsal mimo jiné přes 
30 hebrejských knih a stal se významnou 
osobností izraelské literatury.

Autorem melodie k písni Ten katef je Mor-
dechaj Zeira (1905–1968) původem z Kyjeva. 
Zeira působil v mládežnickém sionistickém 
hnutí (Ha-šomer ha-cair) a již ve věku 19 let 
se mu povedlo dostat do mandátní Palestiny, 
kde vystudoval hudbu. Není bez zajímavosti, 

že v jeho tvorbě je patrný prvek vlivu ruské 
lidové, ale i chasidské hudby. Zeira byl 
významným izraelským skladatelem a pís-
ničkářem, je autorem nespočtu písní, které 
už takřka zlidověly a vysloužil si i díky tomu 
přízvisko „trubadúr hebrejské písně“.

Ačkoliv bude letošní oslava svátku Purim 
asi dost netradiční, můžeme zkusit na chvíli 
zapomenout na starosti a radovat se u zpěvu 
nadějeplné purimové písničky.

ֵתף, ֲעֹצם ֶאת ָהֵעיַנִים, ן ּכָ ּתֵ
ח ֶאת ַהּכֹל. ּכַ ּפּוִרים ָלנּו ִנׁשְ

ַרְגַלִים, ֵאב, ָרְמֵסהּו ּבָ ֵיׁש ְלָך ּכְ
קֹול: יָרה ּבְ יָך ְוׁשִ ַתח ֶאת ּפִ ּפְ

ַע ּגֵ ּתַ נּו ִנׁשְ ּלָ ַהי, ַהי! ַהי, ַהי! ּכֻ
רֹות. ל ַהּצָ ִנְרֶאה, ִנְחֶיה, ַעל ַאף ּכָ

ַע ַהי, ַהי! ַהי, ַהי! ֶחְפֵצנּו ְנַבּצֵ
ים ְוִנְפָלאֹות. ִנְחֶיה, ִנְרֶאה ִנּסִ

Dej rámě, zavři oči,
máme Purim, zapomeneme na všechno.
Máš-li bolest, zašlapej ji nohama
otevři ústa a zpívej nahlas:

Haj, haj! Haj, haj! Všichni se zblázníme,
Budeme si užívat a budeme dělat, co se nám zlíbí.
Haj, haj! Haj, haj! Naše přání se splní,
budeme žít a uvidíme zázraky a divy.


