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ÚVODNÍK

Milé čtenářky a milí čtenáři,

letní Maskil jsme připravovali trochu 
déle, omluvte prosím menší zpoždění, 
ale delší příprava se vyplatila, protože 
budete mít na léto zajímavé čtení. 
K vodě nebo na chalupu pro deštivé 
odpoledne přinášíme například články 
o nových knihách, jako rozhovor 
s autory publikace Obrazy nenávisti, 
nebo zajímavý článek o životě rabína 
Davidoviče a jeho životopisné knížce. 
Nechybí další díl seriálu o historii židov-
ské fotografie, třeba vás inspiruje k let-
nímu fotografování na starý dobrý film 
a možná i černobíle. Poslední díl seriálu 
rozhovorů s předsedy židovských obcí 
v Praze nás přivedl do Děčína. Když vás 
letní toulky zavedou do tohoto severo-
českého města, nezapomeňte se stavit 
v místní velkolepé synagoze. Svátkem 
nebo spíš významným dnem je v čer-
venci smutný postní den Tiš‘a be-av.

Letní dvojčíslo přináší ještě mnoho 
dalších textů, letos jen minimum 
literární tvorby a více aktuálního čtení. 
Svět je v pohybu a stále se něco děje. 
Změny nastávají i v samotné redakci 
Maskilu. Toto je poslední číslo, které 
vedu jako šéfredaktorka. V redakci Mas-
kilu končím a budu se teď plně věnovat 
své práci v Národním pedagogickém 
institutu a tvorbě pro Český rozhlas. 
Novou šéfredaktorkou se stává Ráchel 
a o nové kolegyni či kolegovi na postu 
redaktora se ještě dozvíte. Nicméně i já 
občas nějakým článkem přispěju.

Mějte se krásně, užívejte letních dní 
a další číslo bude již novoroční, Roš ha-
-šana je tu, než se nadějeme!

KATEŘINA MIKULCOVÁ

RABÍNSKÉ SLOVO

Nebyly větší svátky…
V Mišně, oddíl Mo‘ed, traktát Ta‘anit 4:8 
a v Talmudu, traktát Ta‘anit 30b se uvádí: 
ְמִליֵאל: לֹא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ  ָאַמר ַרּבָ
ּפּוִרים. ָאב ּוְכיֹום ַהּכִ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ָרֵאל ּכַ ְלִיׂשְ
Řekl raban Šim'on ben Gamli‘el: Nebyly 
větší svátky pro Izrael než patnáctý av 
a Den smíření.

Letos připadá 15. den měsíce avu na šabat 
24. července. Tradice uvádí, že tohoto dne 
se v naší historii stalo pět radostných udá-
lostí (na rozdíl od pěti tragických událostí 
17. tamuzu). Mišna dále uvádí, že toho dne 
vycházely jeruzalémské dívky do vinic 
v bílých vypůjčených šatech jedna od druhé, 
aby se nestyděla ta, která takové nemá a tan-
covaly tam. V tu dobu tam přicházeli mladíci 
a vybírali si nevěsty. Co dívky říkaly? „Mla-
díku, pozdvihni oči a podívej se, kterou si 
vybereš? Nedívej se na krásu, ale obrať svou 
pozornost na rodinu.“ Falešná je líbeznost 
a marná je krása, žena, jež se bojí Hospodina, 
ta bude chválena. (Přísloví 31,30). A Písmo 
říká (Přísloví 31,31): Dejte jí z plodů jejich 
rukou, ať ji chválí v branách její skutky! A tak 
hovoří Písmo (Píseň 3,11): Vyjděte a pohleďte 
sijónské dcery, na krále Šalomouna, na 
korunu, jíž ho korunovala jeho matka v den 
jeho svatby, v den, kdy jeho srdce naplnila 
radost. V den jeho svatby – to je darování 
Tóry a v den, kdy jeho srdce naplnila radost – 
to je zbudování Chrámu, nechť je zbudován 
rychle, za našich dnů. Amen.

1. Toho dne přestali na poušti umírat 
synové Izraele

Podle midraše zvědové, které Mojžíš vyslal 
do kena‘anské země, se k němu po čtyřiceti 
dnech vrátili zpět, což bylo 9. avu. Vykreslili 
situaci tak, že nikdy nebudeme moci vejít 
do kena‘anské země. (Numeri 13,25–33). Lid 
propadl panice a odmítal jít směrem k zaslí-
bené zemi, chtěl se vrátit zpět do Egypta, 
a dokonce sesadit Bohem určeného vůdce 
Mojžíše (Numeri 14,1–4). Jako trest za svou 
malověrnost si museli každoročně synové 
Izraele 8. avu vykopat hroby a lehnout si 
do nich z 8. na 9. av a čekat na svou smrt. 
Každoročně tak v hrobech zůstalo na patnáct 
tisíc lidí. Ti, kteří ráno 9. avu vstali, věděli, 
že mají ještě alespoň rok života před sebou. 
Čtyřicátého roku na poušti udělali synové 
Izraele totéž, avšak ráno 9. avu všichni vstali 
ze svých hrobů. Byli udiveni, že nikdo z nich 
nezemřel. Mysleli, že se snad zmýlili v datu, 
tak si po dalších šest dní vždy večer lehali 
do hrobů, a to až do noci, kdy byl měsíc 
v úplňku, do začátku 15. avu, a když i poté 
ráno všichni vstali ze svých hrobů a nikdo 
z nich nezemřel, pochopili, že Hospodin svůj 
trest zrušil (Deuteronomium 2,16–17).

2. Den, kdy se mohli příslušníci 
různých kmenů ženit a vdávat mezi 
sebou 

Jak se dovídáme z kauzy dědictví Celofcha-
dových dcer, jejichž otec, který náležel ke 
kmeni Menaše, zemřel a neměl syna. Jeho 
dcery žádaly Mojžíše, aby také mohly zdědit 
úděl po svém otci. Mojžíš předložil jejich 
žádost Hospodinu a Bůh rozhodl, že i dcery 
mají právo na dědictví po svém otci (Numeri 
27, 1–11). Musely se však vdát pouze uvnitř 
svého kmene, aby jejich prostřednictvím 
dědictví nepřipadlo jinému z dalších 
izraelských kmenů (Numeri 36,5–12). 
Podobný případ se stal s pozdějším soudcem 
Jiftachem (Soudců 11,1–12). Jeho bratři 
Jiftachovu matku nazývali nevěstkou, neboť 
ho Gileadovi porodila žena z jiného kmene, 
s níž se oženil. Matkou jeho bratrů byla Gile-
adova první žena, která byla jistě ze stejného 
kmene jako její manžel Gilead. A tak, když 
Jiftachovi bratři dospěli, zbavili Jiftacha 
práva na část dědictví po otci, protože jeho 
matka nenáležela k jejich kmeni. Nakonec 
bylo 15. avu toto pradávné kmenové ustano-
vení zrušeno. Tím se sice oslabily kmenová 
moc a vliv, ale sehrálo to pozitivní roli při 
jejich postupném sjednocování v jeden nedě-
litelný národní celek.

3. Ostatní židovské kmeny přestaly 
bojkotovat Benjamínův kmen
Tohoto dne bylo opět povoleno, aby si muži 
z Benjamínova kmene brali ženy pocházející 
z ostatních izraelských kmenů. Příběh 
nazvaný Ženina v Gibeji – פילגש בגבעה je tra-
gickým příběhem, který uvádí kniha Soudců 
19.–21. kapitola.

Jakýsi lévijec se svou ženinou se dostal 
večer do Gibeje, města náležejícího kmeni 
Benjamín. Nakonec našel přístřeší u jednoho 
starce, který jej pozval k sobě, aby u něj pře-
nocoval. Gibejští jej „chtěli poznat“. Nakonec 
se jim do rukou dostala jeho ženina, kterou 
celou noc krutě a nelítostně znásilňovali, 
až nakonec zemřela. Její muž pak vzal 
bezvládné tělo své ženiny a odvezl je domů. 
Doma její tělo rozsekal na dvanáct dílů 
a rozeslal je po celém izraelském území. Tak 
se všechny kmeny dověděly, jaké hanebnosti 
se dopustili benjamínovci z Gibeje. Ostatní 
kmeny se vydaly na trestnou výpravu proti 
kmeni Benjamín a po těžkých bojích jej 
porazili a zapřísáhli se, že žádný z kmenů 
nepovolí, aby se benjamínovci oženili s jejich 
dcerami. Později, až byli benjamínovci spolu 
se svými městy dostatečně potrestáni, byl 
tento zákaz odvolán. Tak se kmen Benjamín 
zase vrátil do rodiny izraelských kmenů.
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4. Byly zrušeny stráže na hranicích 
mezi Izraelským a Judským 
královstvím
První izraelský král Jarobeám I. (933–911 př. 
o. l.), který se oddělil od jednotného Izrael-
ského království a vyhlásil nezávislost deseti 
severních izraelských kmenů na Jeruzalému 
a Judsku, nechal postavit na hranicích s Jud-
ským královstvím pohraniční stráž. Ta měla 
zamezit jeho poddaným konat sváteční pouti 
do Jeruzaléma, hlavního města jemu nepřá-
telského Judského království. Tato „železná 
opona“ mezi oběma státy vydržela po mnoho 
generací, až izraelský král Hošea, syn Élův 
(732–724 př. o. l.) zrušil tento neblahý zákaz 
a praxi. Hošea vyhlásil, že kdo chce, může 
svobodně putovat do Jeruzaléma. Tak poprvé 
od rozdělení jednotného království umožnil 
svým poddaným slavit Pesach, Šavuot 
a Sukot v Jeruzalémě spolu s obyvateli Jud-
ského království.

5. Povolili pohřbít padlé obránce 
Bejtaru z doby bar Kochbova povstání
Poslední pevností vzbouřenců a jejich vůdce 
Šimona bar Kochby byla pevnost Bejtar 
nedaleko Jeruzaléma, která padla do rukou 
Římanů 9. avu roku 135 o. l. Římané zabili 
v boji vůdce povstání Šimona bar Kochbu 
a pobili obyvatele Bejtaru. Císař Hadrianus 
pak zakázal pohřbít padlé židovské obránce 
pevnosti. Teprve po jeho smrti nový císař 
Antoninus Pius (138–161 o. l.) zrušil Hadri-
anův zákaz a povolil je pohřbít. Naši učenci 
uvádějí, že při jejich pohřbu se projevil Boží 
zázrak. Ačkoliv uplynulo již několik let 
od jejich smrti, těla padlých nezapáchala. 
Na památku tohoto zázraku doplnili naši 
učenci v Javne čtvrté požehnání v modlitbě 
po jídle – požehnání הטוב והמטיב (ha‘tov ve 
ha‘mejtiv).

V traktátu Brachot 48b se uvádí: Ha‘tov 
ve ha‘mejtiv stanovili v Javne na památku 
zabitých Bejtaru. Řekl rabi Matana: V den, 

kdy bylo umožněno pohřbít zabité Bejtaru, 
stanovili v Javne הטוב והמטיב – je dobrý a koná 
dobro. „Je dobrý“ – neboť nezapáchali a „koná 
dobro“ – že je bylo možné pohřbít.

Vraťme se však na začátek našeho pojednání, 
k Mišně, k traktátu Ta‘anit 4:8, kde se uvádí 
že jeruzalémské dívky tančily na vinicích, 
kam přicházeli mladíci a vybírali si z nich 
ty, v nichž našli zalíbení a které se později 
staly asi i jejich nevěstami. Sekulární 
obyvatelstvo Izraele proto, byť ne zcela 
v souladu s duchem Mišny, nazývá tento den 
Dnem lásky –יום האהבה. V tomto smyslu se 
pořádají různé společenské akce, například 
seznamovací večery v luxusních hotelích pro 
nezadané různých věkových kategorií nebo 
přednášky na téma lásky a partnerských 
vztahů. Nebo prostě manžel či partner 
pozve svou ženu nebo dívku do restaurace či 
kavárny a tam ji překvapí nějakým vkusným 
dárkem. Může ji také pozvat na koncert či 
výstavu nebo si oba milující partneři udělají 
jen tak výlet do přírody či muž daruje své 
milé květiny.

Rozhodně Den lásky ve své sekulární 
formě, jak si jej utvořili k obrazu svému 
nezbožní Židé, je pro nás mnohem přijatel-
nější než ve světě stále více prosazovaný 
křesťanský Den svatého Valentýna, který se 
slaví 14. února. Bohužel, kvůli amerikanizaci, 
která velice rychle proniká i do Izraele, 
mnoho Židů ví, co je Den sv. Valentýna, ale 
ne vždy mají jasno o 15. dni měsíce avu. 
Jistě, Den lásky – יום האהבה tak, jak jej slaví 
sekulární Židé, nemá s tradičními prameny 
mnoho společného, ale přece – je to náš 
židovský Den lásky, a ne nějaký křesťanský 
anglosaský import. To bychom měli mít na 
paměti. Pokud chceme a máme touhu slavit 
takový Den lásky, slavme raději ten náš, 
židovský.

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

Červenec 
a srpen 2021
S ohledem na situaci 
a vládní opatření budou aktivity 
Bejt Simcha probíhat i nadále 
také formou online setkání 
prostřednictvím Skypu. Chcete-li 
se zúčastnit online, přidejte si do 
Skype kontaktů našeho kantora 
Ivana Kohouta, Skypename: 
ivankohout

NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

Vysoké svátky 5782 
Pinkasova synagoga (Široká 23, 110 00, Praha 1) 
Pondělí 6. 9. od 19.00 – večerní bohoslužba  
na 1. erev Roš ha-šana 
Úterý 7. 9. od 10.30 – ranní bohoslužba  
na Roš ha-šana 
Středa 15. 9. od 18.30 – večerní bohoslužba 
na Jom kipur 
Čtvrtek 16. 9. od 10.30 – ranní bohoslužba 
na Jom kipur 
 
Více informací na kehila@bejtsimcha.cz nebo 
na tel: 603 393 558 

Kabalat šabat

Každý pátek od 19.00 
prezenčně – 3. patro, Maiselova 18, 
Praha 1 
a zároveň online – Skype
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Shay Segev: Tu be-av – Two in love (coffee painting)
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ROZHOVOR

Největším darem jsou členové

Náš seriál rozhovorů 
s předsedy židovských obcí 
v ČR jsme zakončili v Děčíně. 
Historii i současnost děčínské 
obce nám popsal její předseda 
Ing. František Comorek.

Jak byste představil židovskou obec Děčín?
Sever, tedy Sudety nedávaly příliš možností 
rozvíjet zde židovské komunity. Do druhé 
poloviny 19. století tady nebylo mnoho 
možností pro rozvoj průmyslu a obchodu, 
chyběla dopravní infrastruktura, a tak se 
zde Židé moc neshromažďovali a nežili zde. 
Od 16. století žilo v Děčíně a okolí zhruba 60 
Židů. V roce 1851 byla postavena železnice 
z Prahy do Drážďan, a díky tomu se zvedl 
i počet židovských obyvatel. Začal se rozvíjet 
obchod s textilem a se sklem. Kolem roku 
1900 už bylo v obci kolem 400 členů. Až do 
roku 1887 museli židé vykonávat náboženské 
obřady mimo synagogu. Prvním předsedou 
obce se stal továrník Adolf Pächter, který 
nechal v objektu své továrny na výrobu 
knoflíků vybudovat prozatímní modlitebnu. 
Kvůli nevyhovujícímu prostoru byla mod-
litebna přestěhována do tehdejší thunské 
zbrojnice (dnešní budova oblastního 
archivu) a později do Volkshalle (dnešní Dům 
dětí a mládeže v Teplické ulici.) V roce 1870 
vzniklo tradiční pohřební bratrstvo Chevra 
Kadiša.

S narůstajícím počtem členů vznikla 
potřeba mít větší synagogu a možnost se 
někde scházet. Sbírka na výstavbu synagogy 
byla zahájena v roce 1892, několik let po 
založení židovské obce v Podmoklech. 

Zahradní pozemek s malou tělocvičnou 
v dnešní Žižkově ulici, kde roku 1907 nákla-
dem 100 000 rakouských korun postavila 
firma Putz a Weber synagogu v orientálně 
secesním slohu, zakoupila židovská obec od 
německého tělovýchovného spolku.

„Ne pro pýchu a slávu, ale pro víru a Boha 
byla vystavěna tato synagoga,“ řekl rabín 
Max Freund při jejím otevření 1. 9. 1907. 
V roce 1934 začal nacismus pronikat i sem 
do Sudet. Začaly se objevovat první potyčky 
s místními příznivci Hitlera, což do té doby 
bylo nemyslitelné, všichni spolu dříve žili 
v harmonii. Zásadní událostí zejména tady 
v Sudetech byla Křišťálová noc, kdy byly 
vypalovány synagogy v celém regionu. 
Děčínská synagoga vypálena nebyla, a to 
díky osobní intervenci podmokelského 
starosty JUDr. Antonína Kreissla, který 
její likvidaci zabránil. Kreissl se obával, že 
by zapálení synagogy ohrozilo další domy 
v blízkosti synagogy. Tím ovšem tlak na 
starostu neskončil. Nástupce Kreissla, sta-
rosta Julius Stumpf, řešil stejný problém, ale 
synagogu nedovolil zničit. Během války zde 
působilo Hitlerjungen. Většina členů obce 
musela nastoupit do transportů, některým 
se povedlo emigrovat.

Po válce se malá část původních členů 
vrátila a začal zde opět působit rabín Bernard 
Farkaš. Ten se narodil v Jasini na Podkar-
patské Rusi. Působil zde před válkou jako 
rabín, přežil koncentrační tábory (manželka 
a syn ne) a v červnu 1945 se vrátil do Děčína, 
aby zde jako rabín pomohl obnovit židovský 
náboženský život. V březnu 1957 byl Ber-
nard Farkaš zatčen a obviněn z protistátní 
činnosti. Provinil se tím, že za pomoci 
izraelských diplomatů organizoval podporu 

válkou zbídačelých, osamělých a nemocných 
židovských souvěrců. Rabín Farkaš byl 
odsouzen na dva roky.

Mezitím dopadlo opětovné pronásledo-
vání i na ostatní členy obce, jejich osudy 
přesně neznáme, je zřejmé, že mnozí 
emigrovali. 50. léta a vůbec komunismus 
zasadil komunitě další ránu, přesto tady asi 6 
původních členů zůstalo a k židovství se hlá-
sili. Poslední předválečná členka, přeživší, je 
v LDNce a je jí přes 90 let.

Největší ránu utrpěla synagoga právě 
za komunismu, kdy byla vydrancována 
a zpustla. Hrozila jí demolice.

Po roce 1989 byla židovská obec obnovena 
a započala také obnova synagogy. První 
předsedou obnovené obce byl pan Markovič, 
po něm dlouhá léta obec vedl pan Vladimír 
Poskočil.

Kolik má dnes obec členů?
Dnes má obec 97 členů a 8 příznivců. Vedeme 
pravidelný duchovní život, všechny vysoké 
svátky slavíme. Problémem je, že mnoho 
členů je z velké dálky. A je to pak někdy 
obtížné se sem pro ně dostat i kvůli vyššímu 
věku. Ale pravidelně organizujeme jak boho-
služby, tak další akce.

Odkud tedy jsou současní členové?
Z Děčína, a hlavně z Prahy. Máme však i členy 
z Hradce Králové, Varnsdorfu, Mikulášovic, 
Příbrami aj. Někteří to mají skutečně daleko.

Jak funguje péče o přeživší a seniory?
Ještě před dvěma lety měla naše obec hodně 
přeživších, kterým byla poskytována péče 
naší sociální pracovnicí. V současné době 
máme jen několik takových členů. Všichni 
žijí v Praze, a proto tuto péči převzala židov-
ská obec v Praze. Pro naše seniory pořádáme 
různé projekty. Cílem projektů je pomoci 
našim starším členům s jejich zdravotními 
komplikacemi, překlenutím tíživých situací. 
Dát jim pocit sounáležitosti a psychické pod-
pory, hlavně v současné době, díky různým 
omezením vycházejících z vládních opatření 
v souvislosti s Covidem-19.

Jaká je naopak situace s počtem mladších 
členů, rodin s dětmi?
Průměrný věk členů je velmi vysoký, okolo 50 
let. Mladých členů, a hlavně dětí je málo. Ale 
tím asi trpí každá obec. Různými programy, 
a hlavně díky našemu ochotnickému divadlu 
OchDěs pod vedením paní Lucie Idel Nachti-
galové, se snažíme propojit společně strávený 
čas napřič generacemi, kdy je dětem předá-
váno to krásné z judaismu, aby se s ním sžili 
a pak ho užívali a abych tak řekl, šířili dál.

O jaké programy je největší zájem?
Máme tady spoustu kulturních akcí. Syna-
goga se využívá i pro akce města, jako různé 
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koncerty, předávání vysvědčení a podobně. 
Ale nabízíme i programy pro veřejnost 
o židovských tématech, různé výtvarné akti-
vity na židovská témata, to mladou generaci 
baví. Někdy se vaří židovská jídla, zkouší 
košer recepty a s tím je spojena velká sranda. 
Pořádáme také Den otevřených dveří, kdy 
s veřejností procházíme různá stanoviště, 
která prezentují jednotlivé vysoké svátky 
a vysvětlujeme jejich význam, které pokrmy 
se jí a proč.

Jak v Děčínské obci funguje náboženský 
život?
Máme kantora i rabína. Jednou za měsíc 
máme šachrit, který zajišťuje kantor Ivan 

Kohout. Velké a vysoké svátky teď většinou 
obsazuje s kantorem i rabín David Maxa. Má 
ovšem na starost více obcí, takže je to trochu 
náročnější na čas. Duchovní život tedy vedl 
a vede především kantor Ivan Kohout, který 
je vlastně naším zaměstnancem a je výborný, 
všechno zná a dává do toho takovou tu duši.

Jak je obec nastavena z pohledu směrů 
judaismu?
Židovská obec v Děčíně je reformní, liberální 
a byla taková od začátku. Spolu s libereckou 
obcí jsme dvě reformní obce v České repub-
lice. Členy přijímáme podle stanov Federace 
ŽO, tedy na základě práva návratu a gijury 
přijímáme tedy i neortodoxní. V tom běžném 
životě to není tak přísné jako v ortodoxní 
komunitě.

Co je největší problém současné doby, co 
chcete zlepšit?
Na zlepšování pracujeme stále. Hodně času 
zabere hledání financí na různé opravy. 
Máme na starosti také židovský hřbitov 
v České Lípě, ale náš „shromažďovací dům“, 
tedy synagoga, zabere nejvíc času. A do 
budoucna bychom si přáli omladit členskou 

základnu. Mladé členy si asi přejí všechny 
obce. Přitáhnout sem co nejvíce mladých 
členů, v tom je budoucnost. Budeme se starat 
o památky, mluvit o nějakých hmotných 
věcech, to je samozřejmě důležité, ale 
největším darem jsou ti členové. Občas se 
sem někdo přistěhuje třeba z Ukrajiny nebo 
z Moldavska, ale je to jen pár lidí.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto Michal Spevák

Lucie Nachtigalová (měla nápad), Jiří Majzlík Němeček (tabuli vyrobil), rabín David Maxa

Vyrobil jsem járcajtovou tabuli
V neděli 6. června 2021 se 
po velmi dlouhé době opět 
otevřely dveře Děčínské 
synagogy. Kromě vernisáže 
aktuální výstavy a koncertu 
zpěvačky Aidy Mujačič 
proběhla významná událost 
pro život židovské obce. 
Po proslovu rabína Davida 
Maxy a společné modlitby 
pod vedením kantora Ivana 
Kohouta, odhalil před členy 
a příznivci židovské obce 
v Děčíně Klaus-Peter Idel, člen 
obce, járcajtovou tabuli.

O jejím vzniku a výrobě jsem si povídala se 
svým manželem, Jiřím Majzlíkem Němeč-
kem.

Jirko, ty jsi autor járcajtové tabule, tzv. Jahr-
zeit Tafel. Dnes bylo její slavnostní odhalení 
v Děčínské synagoze. Na úvod se chci zeptat, 
kde ses naučil pracovat se dřevem? Práce se 
dřevem totiž není tvoje hlavní povolání.
Můj táta byl řemeslník, pracoval tedy hlavně 
se železem. Práci se dřevem měl jako koní-
ček. Viděl jsem to u něj a líbilo se mi to. Ale 
až teď, když mám svoji dílnu a svůj prostor 
na to, abych se sám něco učil, tak se mi to 
zalíbilo o to víc. Konkrétně práce s ručním 

nářadím. Tak jak se to dělávalo postaru, kdy 
kolem tebe nepracují žádné stroje a není 
žádný hluk. Je to klidnější a méně prašná 
práce. To mě oslovilo a odstartovalo můj 
velký, současný zájem.

Co už jsi všechno vyrobil?
Většinou to byly předměty denního užití, od 
nábytku po různé dekorativní předměty, jako 

jsou soustružené misky, stoličky, lavičky, 
stoly nebo schodiště.

Járcajtová tabule je ale první svého druhu 
pro výrobu? Slyšel jsi někdy předtím 
o takové tabuli?
Už dřív jsem dělal některé výrobky, které 
nebyly jenom o řemeslné práci se dřevem 
a u kterých jsem si uvědomil, že mají přesah 
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Jan Kohout, kantor děčínské synagogy a také 
Bejt Simcha

do duchovní sféry. Předtím jsem ale o járca-
jtové tabuli nikdy neslyšel. Původně jsme se 
domlouvali na výrobě dřevěné tabule. Pro mě 
to byla prostě tabule bez bližšího určení.

Vybavíš si ten moment, kdy sis uvědomil, 
že to má i spirituální přesah, náboženský 
rozměr?
Úplně přesně. Bylo to v okamžiku, kdy jsme 
se začali bavit o tom, že by tam měla být 
jména. Ale úplně nejzásadnější bylo, když 
jsem dostal seznam se jmény a začal jsem 
si ho pročítat. Uvědomil jsem si, že to není 
jenom seznam jmen v textovém souboru, 
ale že to jsou osudy lidí, které skončily na 
jednom místě, kteří měli společné životy 
a které třeba v jeden den všechny vyhasly 
někde v koncentračním táboře. Tím to pro 
mě dostalo úplně jiný směr. Nacisté vraždili 
systematicky, podle abecedy, takže lidé se 
stejným příjmením zemřeli ve stejný den.

To muselo být pro tebe těžké…
Ani bych neřekl těžké, jenom to pro mě zís-
kalo jinou důležitost. Z té obyčejné řemeslné 
práce to celé dostalo přesah z velké minu-
losti, obrovských událostí, které proběhly. 
Což je vlastně účel té tabule, že? Abychom si 
připomínali lidské osudy, jejich příběhy.

Připomínání bude probíhat tak, že u kaž-
dého jména se rozsvítí světýlko v den výročí 
úmrtí. Odtud tedy járcajt, roční výročí. Jak 
se ti to podařilo skloubit elektřinu a dřevo, 
aby to fungovalo?
To bylo to nejjednodušší, protože elektřina 
mě provází celý můj profesní život a vlastně 
celý život. Elektřina je od dětství můj velký 
koníček. Vystudoval jsem elektrotechniku 
a dlouhou dobu jsem se tím také živil. I teď 
je hlavní náplní mojí pracovní doby montáž 
elektrozařízení, elektroinstalace. Kombinace 
obou mých koníčků mi připadá zcela logická 
a dobře se to doplňuje.

Jak jsi postupoval při výrobě tabule? Čím 
jsi začal?
Výchozím materiálem jsou dubové fošny 
z Nebočad (čtvrť v Děčíně, pozn. autorky). 
Ty bylo potřeba rozřezat na menší části, aby 
odpovídaly konečným rozměrům tabule.

Jaké má rozměry?
Výška je zhruba metr a šířka jedné desky je 
asi 70 cm. Ta křídla jsou tam dvě, mají 140 cm 
celkem. Ten poměr jsem volil s ohledem 
na prostor, který byl v synagoze vyhrazený, 
a aby proporce ladily s mým vnitřním 
přesvědčením, aby se na to dobře koukalo. 
Následně jsem desky ohobloval, slepil do vel-
kých panelů a vytvořil pro ně rámy. Pak bylo 
nutné rámy sčepovat, panely do rámů usadit 
a připravit díry pro prosvětlovací tlačítka. 
Povrchová úprava je udělaná šelakem, což je 
přírodní lak. Když bylo tohle hotové, osadil 
jsem tlačítka, zapojil je, osadil jsem k nim 
srážecí odpory a tím ta hlavní práce byla 
hotová. Potom následovala výroba hebrej-
ského nápisu.

Ten nápis jsi dělal jak?
Nápis jsem několikrát konzultoval s Ivanem 
Kohoutem (kantor děčínské židovské obce, 
pozn. autorky). Dřevo z javoru jsem zvolil 
proto, že javor nemá výraznou kresbu, nemá 
výrazné letokruhy, takže když se z něj něco 
udělá, je vidět obrys a nejsou vidět detaily 
dřeva. Neodvádí to pozornost. Do javorové 
destičky jsem laserem vypálil tvar nápisu 
a ručně jsem ho vyřezal, vyhladil a připevnil 
na místo.

Potom jsi začal dělat jména?
Potom nastala výroba destiček se jmény. Ty 
jsou taky z javorového dřeva. Nápisy jsou 
vypalované laserem a připevněné pomocí 
dvou šroubků.

Vím, že běžně nepoužíváš šroubky nebo 
hřebíky při práci se dřevem, například když 
vyrábíš stoličku nebo bednu. Jak je to v pří-
padě téhle tabule?
V případě jmenovek mi použití šroubků 
přijde tradiční. Ke jmenovce patří viditelný 
spoj dvěma šroubky. Je to i praktické, když 
je potřeba cedulky změnit nebo opravit. Dají 
se demontovat šroubovákem. Je to nejjedno-
dušší řešení.

Na tabuli jsi použil nějaký kov?
Rám tabule je proveden tradičními truhlář-
skými spoji, čepováním. Panel tabule je do 
něj vsazen pomocí příložek a šroubků, což 
je také tradiční řešení. Je to pohyblivý spoj, 
který umožňuje, aby dřevo mohlo pracovat 
a se změnami vlhkosti a teploty „volně 
dýchat“. Když by byl použitý pevný spoj, tak 
by se tabule zkroutila nebo popraskala.

Celou dobu mluvíme o tabuli, ale ona má 
dvě desky, které vypadají jako kniha. 
V synagoze je umístěna do rohu. Říkáš, že 
dřevo musí dýchat. Co bylo nejtěžší na jejím 
umístění?
Jeden z oříšků, které jsem musel vyřešit, 
bylo samotné napojení dvou křídel k sobě. 
Spoj totiž tvoří dvě oblé plochy. To byla 
jedna výzva. A potom právě respektování 

toho, že dřevo se musí hýbat. Panely jsou 
poskládané tak, aby se mohly hýbat ve ver-
tikálním směru, od shora dolů, protože mají 
vodorovně léta. To jsem vyřešil pohyblivým 
umístěním do rámu.

Tabule nemá jen dvě desky…
K tabuli jsem navrhnul ještě rohový stoleček 
se zásuvkou. Slouží jednak k instalaci roz-
vodů napájecího napětí a taky jako doplněk 
k tabuli. Při vzpomínce se může také zapálit 
svíčka, která bude stát na stolečku. Stoleček 
je maličký, aby nezabraňoval v přístupu při 
obsluze světýlek.

S tabulí jsi žil hodně dlouho, měl ji ve svém 
domě, pak ve své dílně. Jak dlouho vlastně 
projekt trval?
Jestli si to dobře pamatuju, tak finální 
domluva proběhla o prázdninách loňského 
roku, takže 9 měsíců, téměř rok. Nebyla to 
práce, kterou bych dělal při běžné pracovní 
době od 8 do 16 hodin. Dělal jsem na tom po 
malých kouscích s přestávkami.

Dnes se konalo slavnostní uvedení tabule. 
Hovořil rabín David Maxa, kantor Ivan 
Kohout odříkal kadiš za zesnulé členy obce. 
Jaké to pro tebe bylo? Běžně když vyrobíš 
stoličku nebo misku a někomu ji věnuješ, 
tak to nemá tak slavnostní ráz.
(Pousmání.) No, rozhodně to byla zajímavá 
zkušenost. Těžko říct, jestli jsem někdy 
něco podobného v životě zažil. Bylo to 
hodně směřované na tu moji práci. A nebylo 
to špatné. (Smích). Samozřejmě byl jsem 
nervózní, ale ne zas tolik. Zkrátka bych řekl, 
dobrá zkušenost a dobrý rituál k odevzdání 
práce. Vždycky si užívám, když můžu jednu 
kapitolu uzavřít a říct ano, teď už mám 
opravdu hotovo. Odevzdat výsledný výrobek 
a vědět, že se můžu pustit do něčeho dalšího 
s klidným svědomím. A když to bylo dopl-
něné o takhle velkou akci, tak to bylo hezké 
a zajímavé.

Lidé za Tebou chodili, obdivovali Tvou 
práci, říkali, že se jim to opravdu líbí. Viděla 
jsem dojetí a pohnutí některých účastníků 
dnešního slavnostního uvedení. Zřejmě to 
asi nebude poslední zakázka židovské obce 
v Děčíně. Je to tak?
Je to tak. Už dříve jsme si domlouvali spo-
lupráci na výrobě desky pro desatero, s tím 
počítám. A pan rabín Maxa mě oslovil s tím, 
že ví určitě ještě o dvou dalších synagogách, 
kde by járcajtovou tabuli uvítali. Pokud tedy 
bude zájem, rád takovou zakázku přijmu.

Děkuju ti za rozhovor.

PTALA SE JANA MAJZLÍKOVÁ 
Foto autorka
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HISTORIE FOTOGRAFIE

Samuel Kohn
Samuel Kohn patří k těm 
zajímavým osobnostem dějin 
fotografie v českých zemích, 
o jejichž životě i tvorbě víme 
zatím jen střípky. 
Text je shrnutím dosavadních poznatků. 
Narodil se 17. prosince 1837 v Praze, studoval 
na pražské malířské akademii v letech 
1852–1855. Fotografickou portrétní živnost 
ohlásil v roce v září 1863 v Praze a do živnos-
tenského rejstříku byla zapsána pod č. 706. 
Bylo to ve vrcholné době zájmu o fotografické 
vizitky a z umění na výnosnou fotografickou 
živnost přesedlalo v té době mnoho malířů. 
Fotografické zkušenosti získal údajně ve 
Vídni. Na počátku jeho oficiálního fotogra-
fického podnikání v Praze se u něho vyučil 
fotografii o dva roky mladší Josef Böttinger, 
jehož mimořádný talent se rozděloval mezi 
fotografii, kresbu s malbou a reprodukční 
techniky. Oba muži mohli mít vzájemně na 
sebe vliv. Roku 1866 se stal Samuel Kohn 
členem Umělecké besedy, což naznačuje opě-
tovný příklon k malířství. Podle zápisu v živ-
nostenském rejstříku se totiž po šesti letech 
své fotografické živnosti v Praze vzdal. Je ale 

možné, že ji místo Prahy začal provozovat 
v Karlových Varech, pro což ale zatím nebyl 
nalezen archivní důkaz. Jsou totiž známy 
vizitky s adresou „Karlsbad Bei der evang. 
Kirche”, které by charakterem provedení 
mohly pocházet z raných sedmdesátých let.

V letech 1873 a 1874 byly na jméno Samuel 
Kohn učiněny dva nové zápisy do pražského 
živnostenského rejstříku a to pro „Betrieb 
der Fotografie” (č. 904/1873) a „Fotografie” 
(1030/1874). Další zápis do pražského 
živnostenského rejstříku se objevil 30. listo-
padu 1879, a to pro „Photographiegewerbe” 
s provozem na prestižní adrese Václavského 
náměstí (č. 1180/1879). Současně se jeho 
jméno jako fotografa začalo pravidelně obje-
vovat v pražských adresářích. Ty jej uvádějí 
jako fotografa dokonce i poté, co dle zápisu 
v živnostenském rejstříku pod č. 1030/1874 je 
poznámka, že se fotografické živnosti znovu 
vzdal. Lze to možná chápat tak, že zůstal 
stále platný fotoobchod.

Z přehledu vyplývá, že v působnosti 
Samuela Kohna je mnoho nejasností. 
Nejasné je časové působení jeho pobočky 
(či na čas samostatného podniku?) v Karlo-
vých Varech, která patrně existovala ještě 
v osmdesátých letech. Další pobočku v Praze 

měl údajně také v ulici Na Příkopě. Poměrně 
časté střídání adres ateliéru umožňuje vznik 
mnohých jeho snímků přesněji datovat. 
Nicméně slova o „mnoha snímcích“ jsou 
poněkud nadnesená, neboť na rozdíl třeba 
od Moritze Ludwiga Wintra se zas tolik jeho 
portrétů pro srovnání nezachovalo. Nemusel 
tedy být jako fotograf tak populární. Střídání 
adres ateliéru možná také svědčí o jisté sta-
bilitě a menším úspěchu v podnikání. Každo-
pádně jím vytvořené dochované portréty na 
vizitkách a kabinetkách mají nadprůměrnou 
úroveň. V osmdesátých letech se objevil na 
portrétních vizitkách z Karlových Varů titul 
brazilského císaře a titul „Sachsen-Coburg-
-Gothaischer-Hoffotograf“, což v podstatě 
bylo prestižní. Vedle vlastní fotografické 
portrétní tvorby se Samuel Kohn v menší 
míře také zabýval místopisnou fotografií. 
Protože měl fotografický obchod, patrně také 
prodával snímky jiných fotografů. Zemřel 
24. února 1910 v Praze. Čím se však zabýval 
po odchodu z fotografického podnikání 
v posledních dvaceti letech jeho života není 
zřejmé.

PAVEL SCHEUFLER

Vizitky 
z portrétních 
ateliérů 
Samuela 
Kohna
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Požehnání deváté
Požehnaný jsi, Hospodine, 
Bože náš, králi všehomíra, jenž 
zpevňuješ zemi nad vodami.

Konečně skončilo setkání žáků, kteří se podí-
leli na ponížení Markéty Stoupové. Pod vede-
ním jejich třídní učitelky a za spolupráce 
jejich rodičů zde došlo k dohodě na krocích, 
které měly vést k nápravě napáchaného 
bezpráví. Byl pondělní večer, konec října a již 
se šeřilo. Jitka, Jirka šli pomalu domů, každý 
sám zabrán do svých myšlenek a pocitů. 
Jáchyma poslali napřed.

Co to tam ze mě vypadlo? – říkala si pro 
sebe Jitka. Udělat pro syna, co je potřeba. 
Zachovala jsem se jako vzorná pionýrka. A teď 
to budu muset nějak dotáhnout do konce. Ale 
co je to to, co je potřeba? Vždyť já se nemám 
čeho chytit. Nějaká náprava, nějaká náprava… 
Náprava něčeho, co se zatím zdálo, že funguje 
bez chyby, a ono místo toho… Jirka, ten se 
má, ten ví, čeho se má chytit. Konečně mu 
dochází, že jejich domácí idylka byla vypulíro-
vaná nablýskaná fasáda skrývající pod sebou 
značně zchátralý barák. Ale co já? Pořád mám 
pocit, že mám pevnou půdu pod nohama, 
a přitom něco jiného mi říká, že ta půda je 
docela rozhoupaná, že je to možná jen vodní 
hladina, na které se nashromáždilo tak velké 
množství ledu, aby to budilo zdání, že se po ní 
dá bezpečně chodit. Vzorná pionýrka…

V hlavě se jí vynořila vzpomínka – byla 
polovina 80. let minulého století a ona jako 
předsedkyně školní pionýrské organizace 
pochodovala v prvomájovém průvodu přes 
celý Rýmařov. Byla oblečená v nebesky modré 
košili a tmavě modré sukni, okolo krku šátek 
barvy vlčích máků a mávala s mávátkem 
a hleděla na improvizovanou tribunu, z níž na 
ni vrhali zářivé hrdé úsměvy oba její rodiče. 
Jitka mohla být sama na sebe hrdá – plnila 

dobře roli dcery dvou lidí, kteří se vypracovali 
na okresní komunistické funkcionáře v Brun-
tále, ale srdcem a domovem to byli praví 
Rýmařováci. Ona byla tím vzorným dítětem – 
ne jako její bratr, který byl naopak vzdorný. 
A její rodiče jí to opláceli úsměvem, v němž 
byla hrdost. A ještě něco? Víc snad nepotře-
bovala. Nebo snad ano? Teď, když si to zpětně 
vybavovala, tak si uvědomila, že ten úsměv 
byl takový zářivě funkcionářský. A že v něm 
možná něco postrádala. Všechno bylo tehdy 
tak zářivé, tak jasné. Měla pocit, že celé její 
dětství bylo prosluněné, protože rodiče mohli 
na ni být hrdí, že se pokoušela kráčet v jejich 
šlépějích. Teď, když se k tomu vracela, když 
si vybavila, co jí nedávno říkala Jáchymova 
třídní Vlčková, začala se jí pod tou zářností 
ukazovat propast. Rodiče ji častovali hrdými 
funkcionářskými úsměvy. A ustavičně byli 
vytíženi nějakými stranickými povinnostmi. 
V těch úsměvech něco chybělo… něco… Před 
očima jí vytanul úsměv Vlčkové, když se 
s nimi dnes loučila. V tom úsměvu bylo něco, 
co hřálo. A v úsměvu rodičů? Byl zářivý, ale 
nehřál. Brrr… kam ji to její myšlenky zavedly? 
Opravdu ji z toho zamrazilo? Ale… tohle je 
možná to, na co poukázala Vlčková. Ale ona 
přeci byla v dětství šťastná. Ona byla v dětství 
obdivována, adorována, že je tak dobrou dce-
rou, ona se hřála v přízni svých rodičů, na roz-
díl od svého bratra. To on byl ten nemilovaný! 
Nebo… nebo jen ten nechválený, ten, který byl 
terčem výtek? Jí nikdo nic vytýkat nemusel. 
Samá pozitiva, kam se jen ve svém dětství 
podívá. Jenže … nejspíš tam nebylo to lidské 
teplo, kterého si všimla u Vlčkové. Nejspíš? 
Nebo snad určitě…?

„Konečně jsme doma,“ vyrušil ji z jejího 
rozjímání Jirka. „Už dlouho jsem se tak netě-
šil domů, jako dneska.“

„My máme ještě nějaký domov?“ zeptala 
se Jitka napůl nepřítomně.

„Na co narážíš?“
„Začínám mít pocit, že nejenom tvoje, 

ale i moje dětství bylo utkané ze spousty 
báchorek, ze kterých jsme nakonec spletli 
dohromady i náš domov. A že je to všechno 
jedna velká iluze, že to celé plave na vodě a že 
teď je to všechno v háji a že nikde není nic 
pevného, o co by se člověk mohl opřít.“

„Jitko, Jituško, o mě se můžeš vždycky 
opřít.“ Znělo to poněkud mechanicky.

„A co Jáchym!? Má se on chudák o koho 
opřít, když se teď ukazuje, že my to nejsme?“

„V tuhle chvíli má Vlčkovou. My, my to 
dokážeme spravit a pak bude mít i nás. Bude 
nás mít doopravdy. Jituš, my to zvládneme.“

„Jak? Jak to zvládneme? Mám pocit, že 
všechno, co se zdálo být v mém dosavadním 
životě dobré, je najednou špatné. Že černá je 
ve skutečnosti bílá a bílá, že je černá. A tady 
v té předzahrádce už dlouho nikdo neplel.“

Jitka se dala do vytrhávání nežádoucího 
býlí. Opět se utekla do uklízecí činnosti. 
Najednou se zarazila. Přestala vytahovat ze 
země lebedu a vytrhla jeden afrikán.

„Začínám se ztrácet v tom, co je správné 
a co ne. Co když to, co máme za plevel, je ve 
skutečnosti to, co sem na tenhle záhon patří? 
Takhle si připadám, že je to s mým životem. 
Podělala jsem život jednomu ze svých dětí!“

„Ty to zvládneš,“ uchopil ji Jirka do 
náruče. Šlo spíš o takové gesto podle příru-
ček, ale Jitce to v tuto chvíli stačilo. Kdy jen jí 
něco takového naposledy dopřál…?

„Zvládla jsi kvůli mně přestoupit na 
židovství a obstát s tím před svými komunis-
tickými rodiči, zvládneš i tohle.“

A Jitka znovu začínala cítit, jaké je to mít 
aspoň trochu pevné půdy pod nohama. Byla 
za to Jirkovi vděčná.

JAN DAVID REITSCHLÄGER

Ne nám
Všichni máme zkušenosti 
s tím, jak jinak, daleko skvěleji 
a upřímněji než dospěláci, 
reagují děti. U konkurence 
se dokonce ujalo pravidlo 
stanovené jedním galilejským 
židem: „Nebudete-li jako 
pacholátka, nevejdete…“ 
A ačkoli jsme dítka 
(Nejvyššího) vlastně všichni, 
a v poznávání jezera halachy 
také často teprve dětmi 

daleko před bar micva, přeci 
jen bychom si s narůstajícím 
věkem měli začít uvědomovat 
i souvislosti hlubší. Abychom 
si uchovali to dětské, ale 
zbavili se toho dětinského.
Možná jste se už také na své cestě setkali 
s určitou barvotiskovostí. Dovolím si podtrh-
nout – nebezpečnou barvotiskovostí. Cha-
nuka je židovská svým (totálně nežidovským) 
drejdlem, koblihy, potažmo bramboráky se 
pečou a jedí, protože chanuka je o zázraku 
s olejem a o vítězství Makabejců. Pesach je 

pak především o úklidu, o chamecu, afiko-
manu a o jednom max. dvou sederech, kde 
více dbáme na rozložení ingrediencí na stole 
než na zákruty hagady. Je o jednom týdnu 
bez piva, protože prostě chamec a exodus. 
Nic proti tomu, pokud to takto prezentujeme 
pacholátkům vpravdě maličkým. V té chvíli 
jsou všechna tato zjednodušení a zároveň 
znaky, symboly a příběhy poctivým naplně-
ním Šema Jisroel (a budeš to vštěpovat svým 
dětem).

Ale dospělec už s barvotiskem nevystačí, 
protože i pacholátko se někdy mezi šestým, 
sedmým rokem prostě a jednoduše zeptá: 
„A proč Sladký požehnaný zatvrdil faraonovo 
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srdce? A faraon se taky utopil? A kdy vlastně 
byla ustanovena sobota?“ A očekává, že 
dospělý vysvětlí.

Podobný barvotisk se rád objevuje také 
v souvislosti se “třemi týdny“. Tedy v období 
mezi 17. tamuzem a 9. avem. Ruku na srdce, 
všimli jste si ve svém okolí, jak snadno 
tendujeme k tomu namluvit si, že toto období 
smutku (navíc s doporučenou abstinencí 
od radovánek, koupání a rozpustilosti 
ausgerechnet v letních parnech!!) na sebe 
přijímáme proto, protože „nám“ nejrůznější 
Hamani od Nabucca až po Tita zbourali dva 
kostelíky? A protože podle tradice došlo 
v těchto dnech k dalším pohromám a for-
mám útlaku. Sedmnáctého rozbil Moše první 
desky, během prvního obléhání došel vše-
chen jateční dobytek, takže bylo možné plnit 
svaté služby, do Druhého chrámu byla vne-
sena pohanská modloslužba, podvakrát byly 
prolomeny hradby Jerušalajmu apod. Tolik 
nepříjemného se „nám“ stalo. Zatruchleme, 
fňukněme si.

Jenomže celé to naše třítýdenní truchlení 
by mělo čerpat z docela jiných zdrojů. Jednak 
z Tóry a jednak z pocitu hanby třeba právě 
pro tu barvotiskovost. Nám se to nestalo! 
Stalo se to světu a světům. Protože do 
Chrámu (přinejmenším na první nádvoří) 
mohl přicházet celý svět.

A co je průšvih – stalo se jim to kvůli nám. 
Od toho tu totiž jsme. To je naše poslání. 
Zůstat lidmi na místě, kde lidé nezbyli. Tikun 
ha-olamim, náprava světů. Proto se Tóra ve 
slavné osmadvacáté kapitole Deuteronomia 
od patnáctého verše dál zmiňuje: Jestliže 
nebudeš dbát a konat, přijdou a postihnou tě 
různá zlořečenství… A říká to dost nekompro-
misně.

Moše přeci nerozbil desky jen tak z ple-
zíru, a také obléhání a zásah cizí moci byly 
předpovězeny. Jenže tady pozor na barvotisk 
na druhou. Destrukce obou Chrámů není ani 
obyčejný trest za neposlušnost. To by Sladký 
požehnaný nebyl B-hem ale bůžkem, který 
zlobivým dětem bere korunu vznešenosti 
a oblíbenou hračku. Churban, tedy zničení 
Chrámu je do jisté míry manifestace Jeho 
vznešenosti. On je kadoš, a basta. Nikdy se 
nespojí a nepošpiní s čímsi nečistým. Víme 
dobře, že jedním z přívlastků Chrámu je po 
hebrejsku nejen miškan a mikdaš, ale také 
bejt bechira – dům volby. Dům, který sobě 
Vznešený vyvolí, aby v něm přebývalo jeho 
Jméno (fluidum). Žádné konkrétní věderce 
many, truhla a kožená rulička za oponou, 
ale princip těch skutečností. Jaké principy 
to jsou, nehodlám nikomu předepisovat, ale 
Tóra je všechny do posledního pojmenovává, 
abychom ten tikun realizovat mohli a ostat-
ním k jeho realizaci pomohli. Je-li Vznešený 
Echad (jediný, jednotící a jedinečný), pro-
mlouvá také Jeho Naučení ke každému jedi-
nečným způsobem, ale vedoucím k jednotě 
a sjednocení.

Tři týdny, to rozhodně není lehčí půst na 
začátku a přísnější na konci plus nějaká ta 
připomínka churbanu v rámci tradice. Tři 
týdny jsou cosi hodně podobného počítání 

KLÍČ K ŘEŠENÍ KURZU HEBREJŠTINY 1.

י

ר 2.

ר ו פ א 3.

ק ד

ם ו ת כ 4.

ם

Spojte čarou protiklady:

ráno maminka černá dědeček noc bratr

bílá babička večer sestra tatínek den

omeru. Období poskytnuté nám Nebesy a tra-
dicí k přemýšlení. O tom, zda se spokojím 
s barvotiskem nebo půjdu hlouběji k objevo-
vání pravidel tikunu. A tak jako žádný půst 
není nikdy projevem sebemrskačství anebo 
askeze, ale jakýmsi uzlíkem na kapesníku, 
který nám určitým svým omezením pomáhá 
soustředit se na tešuvu, stejně tak je tomu 
i s obdobím tří týdnů. Ostatně to dokonale 
vidíme ve všech pijutech, které naši Moudří 
za ta staletí k příležitosti Tiša-be-av zkompo-
novali. Vždy se v nich dočteme: k průšvihu 
došlo skrze naše selhávání, ale ad mataj 
(jak dlouho ještě)? Ty skvostné modlitební 
texty se ve skutečnosti neptají, jak dlouho 
ještě budeš otálet Panovníče? Ony nám 

naznačují, jak dlouho ještě bude Vznešený 
(kvůli nám) muset otálet. Protože, nebude-li 
Hospodin stavěti domu, marně se namáhají 
stavitelé jeho. Každého domu, včetně toho 
bejt-mikdaše, včetně bejt-bechira. Ne kvůli 
nám byl postaven, a ne nám byl zbořen. Byl 
tu zbudován světu a světům, a kvůli nám byl 
zbořen.

A k poznání toho, co dělat, abychom se 
především my sami (i se všemi přešlapy 
a selháními – vždyť i spravedlivý sedmkrát 
denně klopýtne) opět stali místem, které 
sobě Vznešený a Kadoš vyvolí, jsou ty tři 
týdny vlastně zatraceně málo.

ACHAB HAIDLER

Křížovka:



10  maskil המשכיל

OSOBNOST

Emil Davidovič: 
Jsem rabín a jdu tam, kde jsou Židé
Posledních několik šabatů 
jsem doslova zhltal 
nenápadnou knížečku, jíž 
před nedávnem vydalo jedno 
bratislavské nakladatelství. 
Jde o chvályhodný počin 
Věry Trnkové, která patří do 
okruhu tzv. Dětí Maiselovky, 
tedy poválečné generace, jejíž 
rodiče přežili šoa. 

Tyhle děti se ve druhé půlce 20. století 
pravidelně scházely v budově židovské 
radnice v Maiselově ulici v Praze. Většinu 
první generace Dětí Maiselovky (na rozdíl od 
té druhé a třetí) však dnes v Praze „na Obci“ 
nepotkáte; emigrovali totiž sami jako děti 
či náctiletí, většinou se svými rodiči, a žijí 
dnes od Curychu po Sydney a od Kodaně 
po Ejlat. To je případ i Věry Trnkové, která 
z Československa odešla ve zlomovém roce 
1968 do Západního Německa, kde vystudo-
vala lékárenství a dnes žije v Düsseldorfu. 
Právě vzpomínky na její dětství v poválečné 
Praze a na významné osobnosti tehdejší, 
válkou a komunismem zraněnou, přesto 
živoucí a pestrobarevnou (nejen) poválečnou 
pražskou obec, jsou největší devizou této 
knížky. Jedná se o pohled intrakomunitní, 
přesto však neotřelý a svěží. A proto nadmíru 
potřebný.

Tímto zároveň děkuji za velmi cenný 
knižní tip drahé rebecin Hance Mayerové 
z Haify, která mě na knížku promptně 
upozornila. Byla to asi má nejrychlejší knižní 
objednávka v životě: odpoledne jsem jí 
pohodlně přes internet objednal a již násle-
dujícího brzkého rána mě nervózně stepující 
kurýr zvonkem probudil. Po monografiích 
o rabínech Federovi a Sicherovi se nám 
tak do rukou dostává další z biografických 
prací o výrazné postavě české židovské obce 
20. století, jejíž odkaz žel tak trochu dlí kdesi 
na dně naší současné kolektivní paměti.

Knížka mapuje osudy a odkaz nejen 
samotného protagonisty, jeho dětství 
v přísně ortodoxním podkarpatském 
Chustu, jeho tradiční židovské vzdělání 
od hornouherského chederu až po světo-
známou ješivu v Bratislavě (kde byl žákem 
rabína Duschinského, prastrýcem nám ne 
neznámého rabína téhož jména). Jeho krátký 
pobyt v Brně, poválečné působení, ale také 
okolnosti a realitu tehdejších roků, kterou si 
již dnes málokdo dokáže představit, zejména 
ti, kteří se k české židovské pospolitosti 
připojili až v posledních dekádách a tuto 

„rodinnou zkušenost“ nemají. Autorka 
mapuje turbulentní osudové zvraty středoev-
ropského regionu, zejména Československa 
a Podkarpatské Rusi – a také všudypřítomný 
český antisemitismus. Kniha se záměrně 
velmi okrajově zaobírá obdobím holokaustu. 
Což však neznamená, že jej Davidovič 
neprožil – a nepřežil – a přišel při něm takřka 
o celou rodinu. Z celé velké rodiny a jedenácti 
sourozenců se vrátil jen on, jeho manželka 
a jeho bratr s dcerou, o veškerém majetku ani 
nemluvě. Vydal se, tak jako tisíce jiných jeho 
souvěrců se stejným osudem, dál na západ.

Židovské komunity v Sudetech
Velkým přínosem práce Věry Trnkové je 
právě rámcové načrtnutí poválečného vývoje 
židovských obcí v severočeském pohraničí, 
které jistě patří ke stále ještě nedokonale 
zpracovaným fenoménům jak čs. kolektivní 
paměti, tak i historie zdejších židovských 
obcí samotných. Jak velice trefně pozname-
nala historička Kateřina Čapková: „V pově-
domí české společnosti a kupodivu často 
i u odborníků na dějiny pohraničí končí his-
torie židovských komunit v Sudetech druhou 
světovou válkou. (…) Značná část místních 
Židů se nevyhnula deportacím (…) a válku 
přežil jen zlomek z nich. Část Židů z pohraničí, 
kterým se podařilo Československo včas opus-
tit, se sice po válce snažila do svých domovů 
navrátit, často však narazila na potíže při 
restituci svého majetku a mnohým bylo navíc 
upíráno právo na československé občanství, 
o které museli mnozí z nich znovu žádat kvůli 

uvedení německé (nebo i židovské) národnosti 
při sčítání lidu v roce 1930. Z pohledu německy 
mluvících Židů v pohraničí byla tedy pová-
lečná léta opravdu pokračováním zkázy zapo-
čaté Mnichovskou dohodou z roku 1938. Jak 
ale naznačuje citát (…) rozhovoru natočeného 
v roce 2010: ‚My jsme se tam cítili velmi dobře. 
Hodně nám scházel v Americe ten život v Ústí 
nad Labem,‘ jiní Židé nedají na své poválečné 
zážitky z pohraničí dopustit. Malvína Hoff-
mannová, rozená Adlerová, je jednou z mnoha 
set dětí, které se narodily židovským rodičům 
v severních Čechách mezi lety 1945 a 1949. 
Jejich rodiče pocházeli v naprosté většině 
z Podkarpatské Rusi (nebo též z východního 
Slovenska, výjimečně i z Maďarska a Rumun-
ska). I oni měli za sebou katastrofu vyvraždění 
většiny svých příbuzných. V Přihláškách 
válečných škod a škod způsobených mimo-
řádnými poměry podle dekretu prezidenta ze 
srpna 1945 jim často kolonky pro poškozené 
osoby, do kterých uváděli své nejbližší pří-
buzné, sotva stačily. Příběh jejich utrpení byl 
nicméně svázán s územím daleko od severních 
či západních Čech. S pohraničím si asociovali 
nové začátky, naději na lepší život.“

Příklad z Mariánských Lázní
Zdaleka ne každý je si dnes vědom histo-
ricko-demografického vývoje tzv. Sudet. 
Například poválečná židovská obec v Mari-
ánských Lázních v letech bezprostředně po 
válce se oproti stavu členů před r. 1938 téměř 
zdvojnásobila! A co víc, nově příchozí s sebou 
přinesli striktně ortodoxní náboženský život, 
který tu předtím minimálně jedno století 
vůbec nebyl – pokud kdy vůbec! Tzv. optanti, 
osoby s předválečným čs. občanstvím, které 
dostaly v r. 1945 na výběr – buď zůstanou 
ve svých domovech v Mukačevu, Chustu 
a jinde a stanou se občany „sovětského ráje“, 
nebo si ponechají své původní českoslo-
venské občanství, ovšem za předpokladu 
vystěhování se v rámci (Stalinem zmenšené) 
ČSR. Vzhledem k tomu, že mnoho jich mělo 
se „sovětským rájem“ zkušenost na vlastní 
kůži během války, ať již jako členové čs. 
exilové armády, nebo jako vězni sovětských 
lágrů (dost často obojí), drtivá většina se 
rozhodla k odchodu do Československa. 
Tito lidé pak v rámci širší vlny dosídlenců 
obnovovali náboženský, společenský a kul-
turní život v místech jako Ústí nad Labem, 
Liberec, Teplice či Karlovy Vary. Koneckonců 
i v knížce zmíněný unikát založení zcela 
nové židovské obce ve Varnsdorfu v roce 
1945 – kde následně právě rb. Davidovič 
působil – do určité míry objasňuje fenomén 

Rabín Davidovič v plzeňské Velké synagoze, 1953
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předělu na demografické mapě čs. židovstva. 
Není také náhodou, že až do dnešních dnů se 
kromě Prahy a Brna všechny ostatní židov-
ské obce v republice nacházejí právě v oblasti 
tzv. Sudet. Souvisí to právě s poválečným 
vývojem.

Velmi často kvůli dvou zcela odlišným 
přístupům k židovství mezi přeživšími 
docházelo k různicím a hádkám, původní 
„čeští“ Židé si pro tradiční prožívání nábo-
ženské identity svých soukmenovců „ťukali 
na čelo“, nábožensky přísnější členové zase 
nad těmi druhými ohrnovali nos a ozna-
čovali je často za „gojim“ (koneckonců, i to 
je tak trochu dodnes charakter rozkolu 
uvnitř pražské obce). Nechme promluvit 
samotného rabína Davidoviče, který v r. 1953 
v plzeňské synagoze během jedné ze svých 
drašot moudře říká: „Ty bratry, kteří se 
později sem přistěhovali a měli intensivnější 
náboženskou výchovu, prosím co nejvřeleji, 
aby měli pochopení pro zdejší zvyky a mravy, 
které se zde během dlouhých časů a pod vli-
vem příznivějších poměrů a hlavně pod vlivem 
živějšího styku s vnějším světem vyvinuly 
a ustálily. Nechci ovšem, aby stáli stranou, aby 
se o věci židovské nezajímali: prosím je, aby si 
uvědomili, že hlavní věcí je přece jen, abychom 
co nejvroucněji Bohu sloužili, a to z plna srdce 
a z plné duše. Semkněme se proto v jeden celek 
a vytvořme nejen náboženskou obec, ale obec 
bratří a sester, milujících se navzájem a usi-
lujících o dobrou shodu a upřímné přátelství. 
(…) Prosím všechny velmi snažně, (…) abyste 
zanechali všech malicherností a měli na mysli 
naši budoucnost (.) a abyste byli shovívaví 
navzájem.“

Zlatá slova, k nimž netřeba víc dodat. 
Snad jen přání, aby si tuto knížku pečlivě 
opravdu přečetl každý z nás, a zejména ti 
„z našich bratří a sester“, kteří působí v čel-
ných funkcích a rolích (všech obcí a organi-
zací všech směrů).

Tlak komunistického režimu
Tehdejší obce a její představitelé museli 
čelit také dnes těžko představitelnému tlaku 
a nevoli úřadů, ale i všudypřítomné (auto)
cenzuře. Jak se dočteme v knížce: „Měsíčník 
československých židovských náboženských 
obcí, Věstník ŽNO (jejímž pokračovatelem 
je dnes měsíčník Roš chodeš), snad nejlépe 
podává informaci o tehdejší situaci. V jednom 
ze sešitů z roku 1949 se uprostřed stránky 
objeví heslo psané obrovskými písmeny: 
‚Plnění pětiletky – naše odpověď imperialistic-
kým válečným štváčům.‘ Za mír se bojuje v jed-
nom kuse (…) V čísle 3 z roku 1953 je úvodník 
s titulem ‚Lid zvítězil‘ – slavící Vítězný únor 
1948 – a hned pod touto statí, na téže stránce 
a rovněž tučně psaným titulkem, informace 
o výdeji macesů; v židovském věstníku se 
někam i informace týkající se židovského 
života přece jen musí vejít.“

Kdo si dnes vzpomene, kdo byli tehdejší 
vedoucí představitelé obce, ing. Arnošt Fris-
cher, rabíni Eliáš Katz či Bernhard Farkaš, 
dr. Rudolf Iltis či Emil Neumann, Maxmilián 
Goldberger a mnozí další? A kdo si dnes 

vůbec dokáže představit tehdejší situaci, 
v níž se jak jednotlivci, tak celá pospolitost 
nacházeli? Mírně podbízivě je nabízí haga-
dové „Mi jodea?“. Na odpověď elegantně 
odpovídá Věra Trnková touto knihou. Těmito 
a spousty dalšími tehdejšími skutečnostmi 
je totiž doslova nabitá. Mapuje podrobně 
vývoj zdejšího židovského společenství 
v poválečných desetiletích a ukazuje, jakým 
výzvám a traumatům musely židovské 
obce i jednotlivci dnes a denně čelit. Kromě 
všudypřítomného státního i lidského 
antisemitismu, špehování a šikany ze strany 
státních úřadů a tajné policie, to byla i velmi 
nesourodá vnitřní struktura v obcích, ve 
které tak trochu žijeme dodnes, aniž bychom 
si to často plně uvědomovali.

Knížka je také velmi cenná zejména 
z toho důvodu, že zaplňuje dosud méně 
známá místa poválečného vývoje českoslo-
venských židovské obcí. A nikoliv z perspek-
tivy holokaustu, či v posledních třiceti letech 
stále populární formou (a díky Bohu za to!) 
významných osobností československé 
společnosti „židovského původu“, nýbrž zcela 
přirozeně a přímočaře: Jako příběh člověka, 

Žida, rabína – a také míst, kde se cílením 
osudu vyskytl. Osud rabína Emila Davidoviče 
je do velké míry obrazem a odrazem vývoje 
čs. společnosti i zdejšího židovstva v letech 
1945–1989.

Dílo je to o to cennější, že čerpá téměř 
výhradně z domácích pramenů, a ačkoliv 
by to nezkušený čtenář nemusel na první 
pohled poznat, je z ní patrná velice pečlivá 
příprava a mnoho hodin strávených nad 
archivními materiály a rešeršemi. Ale co 
víc, v knížce se zcela evidentně odráží i zcela 
přirozený lidský přístup k tématu, chtělo by 
se říci „opravdovou“ českou židovskou iden-
titu. Knize by se snad mohla vytknout jedině 
trochu jednodušší grafické zpracování a sem 
tam nějaký překlep, ale vzhledem k tomu, že 
byla dělána evidentně takzvaně „na koleně“, 
je to věc zcela zanedbatelná a dokonce do 
určité míry i trochu osvěžující. A hlavně je 
nesmírně důležité, že vůbec vyšla. Čas mi 
zcela jistě dá za pravdu, že tato knížka je 
dalším milníkem v bádání o novodobých 
dějinách české židovské obce. Nejen precizně 
zpracovaná osobnost a odkaz rb. Davidoviče, 
ale i jedna celá etapa naší obce. Se všemi 
tehdejšími specifiky, která někteří z nás stále 
ještě mají v paměti, pro druhé je to už dávná 
historie. Péčí Věry Trnkové tak vystupuje ze 
stínu velmi důležitá etapa poválečné reality, 
z dnešního pohledu místy velmi drsná 
a syrová, na druhou stranou opravdová. 
Je to sice odrbaná fráze, ale nevíš-li odkud 
jdeš, nevíš ani kam jdeš. Nemohu se ubránit 
pocitu, že knížka „Jsem rabín a jdu tam, kde 
jsou židé“ se okamžitě zařadila mezi pomy-
slné majáky na cestě porozumění dějinám 
poválečné židovské obce. Kol ha-kavod!

DAVID KRAUS 
Foto reporofoto z knihy

Rabín Davidovič na pražské obci, 50. leta
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AKTUÁLNĚ

Šana tova!
Divíte se tomuto svátečnímu 
pozdravu uprostřed léta? 
Nebojte, žádná kalendářní 
změna se neděje. Šana tova 
je název nového chystaného 
zpěvníku s vybranými písněmi 
k židovským svátkům.

Znáte možná slova izraelské hymny, ale 
zajímají vás třeba pikantnosti ze života jejího 
autora? Schází vám spolehlivý notový zápis 
vašich oblíbených chanukových písní nebo 
si chcete naopak konečně zazpívat letos 
něco nového? A víte třeba, jaké jsou oblíbené 
izraelské písničky pro svátek Tu bi-švat? 
To vše (a mnohem víc) teď najdete v novém 
zpěvníku!

Knížka Šana tova! (Dobrý rok) vás netra-
dičním způsobem skrze písně provede všemi 
svátky židovského roku. Autorkou zpěvníku 
je redaktorka Maskilu, judaistka a hudebnice 
Ráchel Polohová, která se dlouhodobě věnuje 
profesně i zájmově židovské hudbě. Celý tým 
teď pilně pracuje na tom, abyste si mohli 
zpěvník otevřít už se začátkem nového roku 
a využívat ho tak během všech svátků v nad-
cházejícím roce 5782.

Snadné použití a srozumitelnost
Základem pro projekt se staly písničky, 
které vycházely v posledních letech na 
zadní straně Maskilu. Nadšené reakce 
okolí byly inspirací k tomu je přepracovat, 
opatřit novým komentářem, chronologicky 
je seřadit podle liturgického roku a vydat 
jako zpěvník k židovským svátkům. Některé 
z písní nebyly v minulosti zveřejněny ani na 

stránkách Maskilu a máte tak jedinečnou 
příležitost se s nimi poprvé seznámit.

Zpěvník obsahuje více než 40 písniček 
řazených do kapitol, které odpovídají jednot-
livým svátkům. Texty písní jsou pro usnad-
nění zpěvu přepsány do latinky v notové 
osnově, která je opatřená akordickými 
značkami pro doprovod. Samozřejmostí je 
u každé písně původní hebrejský (vokalizo-
vaný) text s českým překladem a komentá-
řem. Spolehlivý notový zápis a přehledné 
zpracování je zde prioritou. To vše doplňuje 
pěkné grafické zpracování.

Všem zájemcům a široké veřejnosti se tak 
nyní nabízí v dostupné formě písničky, které 
možná znají a zpívají, ale postrádají dobrý 
notový záznam nebo český překlad, nebo se 
chtějí dozvědět něco o jejich původu a auto-
rech a v neposlední řadě také seznámení 
s méně známými písněmi, které nás mohou 
třeba obohatit při oslavách svátků v příštím 
roce.

Připravovaný zpěvník lze předobjednat
Aktuálně se na publikaci stále pracuje a zís-
kávají se finanční prostředky na její vydání. 
Už nyní si však můžete zpěvník předobjed-
návat za zvýhodněnou cenu. Všechny infor-
mace najdete na webové stránce projektu: 
www.sanatova.cz, nebo můžete s případ-
nými dotazy kontaktovat redakci Maskilu na 
email redakce.maskil@maskil.cz

Ještě před koncem roku 5781 se snad 
můžete těšit na slavnostní představení a uve-
dení zpěvníčku spojené s malým koncertem! 
Dovolí-li to aktuální epidemická situace…

Více informací a přesný termín konání 
budou v čas zveřejněny také na výše uve-
dených stránkách, kde můžete sledovat 
i všechny aktuality.

REDAKCE

Aby celý rok byl dobrý
S naší redaktorkou Ráchel 
Polohovou o přípravě nového 
zpěvníku

Jak vznikl nápad na vydání zpěvníku a co tě 
k tomu přivedlo?
Opakovaně jsem dostávala od lidí pozitivní 
ohlasy na písničky, které zpracovávám 
posledních pár let pro Maskil. Jednou někdo 
poznamenal, že by z toho mohl být pěkný 
zpěvníček. Ten nápad mě chytnul a zůstal 
mi v hlavě, ale nějakou dobu ještě uzrával 
a chvíli trvalo, než nabyl podoby knižního 
vydání s pěknou grafikou a zrodil se v projekt 
na kterém dnes pracuju. Mezitím  jsem 
mluvila s několika zástupci židovských obcí 
a komunit v Česku a dalšími lidmi, kteří mi 

potvrdili, že by něco takového mohlo mít 
smysl. To mě v mé práci ujistilo.

Jak jsi přišla k názvu zpěvníčku?
Tento název jsme vybrali proto, že jde 
o pozdrav k novému roku, ke svátku Roš 
ha-šana, který je v našem uspořádání ve 
zpěvníku první, a o slova, která slýcháme se 
začátkem každého roku. Proto jsme se roz-
hodli jimi otevřít i celou knížku. Další smysl 
názvu je pak v tom, že věříme, že celý náš rok 
se všemi jeho svátky a šabaty, které nám Hos-
podin dal, je skutečně dobrý. A toto bychom 
chtěli předat i všem čtenářům, zpěvákům, 
muzikantům…

Většina lidí si v současné době pod pojmem 
židovské písně představí klezmer, ten ale 

třeba v českém židovském kontextu nikdy 
moc nefiguroval.
To, co dnes označujeme jako klezmer je styl 
židovské hudby, který se formoval v oblasti 
východní Evropy a svůj největší rozkvět 
zažíval v druhé polovině 19. a na počátku 
20. století. Název pochází ze spojení heb-
rejských slov klej כלי (nástroje) a zemer זמר 
(melodie) – takže to můžeme přeložit jako 
„hudební nástroje“ což odpovídá tomu, že jde 
vlastně o instrumentální hudbu.

Pravdu je, že existují i historické zmínky 
o těchto muzikantech, tzv. klezmorim, na 
území Čech a Moravy, ovšem ruku v ruce 
s klezmerem se pak rodily jidiš písně, které 
tady už takovou tradici nemají. Víc doma je 
určitě klezmer třeba v Polsku, na Ukrajině, 
nebo i v Moldávii a dalších zemích východní 
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a jihovýchodní Evropy. Vliv tamní lidové 
hudby a její charakter je to, co mu mimo jiné 
dodává tolik typický zvuk.

Klezmer nyní zažívá jakýsi revival po 
celém světě – což je úplně v pořádku, ale je 
dobré si uvědomit, že jde jen o určitou část 
bohaté židovské hudební tradice.

Jaké písničky tedy ve zpěvníku můžeme 
očekávat?
Krátká odpověď zní, že ve zpěvníku najdete 
všechno možné. Jsou zde písničky staré, 
které mají své kořeny v Evropě, ale i novější, 
které mají původ v Izraeli. Vesměs se jedná 
o hebrejské texty, ale původ melodií je hodně 
pestrý.

Je to zpěvník ke svátkům, takže jsou zde 
některé tradiční písničky (jako třeba Ner li 
nebo Maoz cur k Chanuce), bez kterých si 
oslavy svátků nedovedeme představit, ale 
i méně známé, které mohou naše oslavy zase 
trochu zpestřit a přinést něco nového.

Jiná odpověď by mohla být, že ve 
zpěvníku najdete píseň ke každému svátku 
židovského roku.

Pro koho zpěvník bude?
Tak to byla největší výzva celého projektu. 
Zpěvník je ze své podstaty určen pro oslavy 
svátků – a tedy pro židovské obce, komunity 
a domácnosti v Česku. Ale snažili jsme se ho 
udělat tak, aby z něj měl užitek každý, kdo 
si jej pořídí, a aby se z něj něco dozvěděla 
i široká veřejnost.

Snad se nám to vše podařilo vyvážit.

Dozvíme se také něco o historii a významu 
jednotlivých písní?
To je další přidaná hodnota zpěvníku. Nejsou 
zde jen noty, akordy a text s překladem 
a přepisem, ale každá písnička je doplněná 
komentářem, kde se můžete dočíst něco 
o autorech a původu písní nebo i další 
zajímavosti, které se vážou k nim a potažmo 
i k tradicím daných svátků.

Existuje v České republice nějaký podobný 
zpěvník? Z jakých zdrojů jsi čerpala?
Zpěvník složený z písní ze svého repertoáru 
vydal v minulosti soubor Mišpacha a tento 
zpěvník je v současnosti vyprodaný.

Náš výběr písní je ale odlišný, obsah roz-
sáhlejší, a především celý koncept je docela 
jiný. Zpěvník Šana tova! je sváteční zpěvník, 
který nás může postupně provázet po celý 
rok a všemi svátky. Chtěli jsme mu dát také 
pěknou grafickou podobu.

A co se týče zdrojů, tak neocenitelné jsou 
v tomto směru především izraelské archivy.

Jsi také aktivní muzikantkou, co tě na 
židovské hudbě nejvíc baví a jaká její odnož 
je tvoje nejoblíbenější?
Na židovské hudbě miluju tu rozmanitost 
a pestrost, kterou má stejně jako celá 
židovská kultura. Je tedy těžké vybrat jen 
jednu oblast, nicméně asi musím zmínit 
zase ten klezmer… Je to hudba, která má svůj 
specifický rytmus a melodii a živelnost, a má 

prostě něco do sebe (navíc jako klarinetistka 
jsem tenhle hudební styl asi nemohla 
minout…).

Vedle toho mě ale zajímá a baví i chasid-
ská hudba a niguny – bez nichž by mimocho-
dem klezmer a jidiš písně nebyly tím, čím 
jsou.
Jedna věc mě pak na židovské hudbě fasci-
nuje moc, a to jsou specifické tóniny pojme-
nované podle konkrétních modliteb, které 
jsou v nich pronášeny. Tyhle tóniny totiž 
najdeme nejen v liturgické hudbě, ale i v tom 
klezmeru nebo v jidiš písničkách a dalších 
melodiích a nejrůznějších židovských pís-
ních, které jsou v nich zapsány.

Jak často si zpíváš? Myslíš, že se v Česku 
zpívá málo?
Když jsem sama, tak skoro pořád (smích).

Ale jestli se v Česku zpívá málo, to si 
netroufám hodnotit. Pro každého je málo 
a moc v tomto ohledu něco jiného. Obecně 
si ale myslím, že píseň a hudba patří do 
života ve dnech radostných, ale i smutných. 
Doufám tedy, že nový zpěvník lidi inspiruje 
a přispěje k tomu, že si budou zpívat, a to 
nejen o svátcích.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ
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ROZHOVOR

Nenávist vyjádřená 
obrazem

Nad objevnou knihou 
OBRAZY NENÁVISTI, která 
nese podtitul Vizuální 
projevy antisemitismu ve 
střední Evropě – a také 
jasně dokládá dlouhou 
tradici protižidovských 
a antisemitských výtvarných 
projevů v daném regionu, 
jsme se sešli s jejími editory, 
Evou Janáčovou a Jakubem 
Hauserem. Knihu, na níž se 
podílelo dalších devět autorů, 
vydal Ústav dějin umění AV 
ČR a necelých tři sta stran 
slibuje nejedno překvapení, 
ne vždy ovšem příjemné. Na 
četných obrázcích vidíme 
neuvěřitelně zkreslenou, až 
do obludnosti zkarikovanou 
podobu židovských postav 
a jejich aktivit…

Protižidovské projevy mají v křesťanské 
Evropě bohužel dlouhou tradici. Od kdy se 
můžeme setkat s jejich vizuálním ztvárně-
ním?

Eva Janáčová: Protižidovské motivy se 
poprvé objevily na poli vizuality již v raném 
středověku. Později, tedy ve 12. a 13. století, 
se s nimi setkáváme poměrně často přede-
vším v oblasti dnešní Francie a Německa. 
V českých zemích se ve větší míře vyskytly 
až v poslední čtvrtině 13. století: jako příklad 
uveďme gryfa, čili bájné zvíře se lvím tělem, 
křídly a lidskou hlavou – a zde i s výrazně 
zakřiveným nosem a typickým židovským 
kloboukem, který je vyveden na fresce 
datované přibližně do roku 1290. Najdeme ji 
v bývalé spodní kapli Domu U Kamenného 
zvonu v Praze na Staroměstském náměstí. 
Vždycky, když jdeme se studenty na nějakou 
výstavu do Galerie hlavního města Prahy, 
která zde má pobočku, se tam zastavíme 
a nahlas přemýšlíme nad hlubokými kořeny 
protižidovské nenávisti…

A podivný motiv tzv. Judensau, ten patří 
také k nejstarším projevům antijudaismu?
Eva Janáčová: Ano, tzv. židovská prasnice 
čili německy Judensau patří k nejvulgár-
nějším protižidovským zobrazením ve stře-
dověku vůbec. Motiv Židů, kteří sají mléko 
prasnice, nebo později na ní dokonce jezdí, 
našel uplatnění především v drobné plastice, 
nejčastěji se s ním setkáme na konzolách 
v kostelech a kaplích. V Čechách je nejstarší 
klenební konzole s tímto výjevem datovaná 
do let 1270–1280 a najdeme ji v kostele sv. Bar-
toloměje v Kolíně nad Labem. Většina těchto 

plastik byla původně polychromovaná, 
pozůstatky barev se našly třeba na konzoli 
židovské prasnice v hradní kapli sv. Vavřince 
v Lipnici nad Sázavou datované asi do roku 
1350. Metamorfózu tohoto motivu najdeme 
pak na kazetovém stropu z roku 1561 
v tanečním sálu na zámku v Telči. Řezbářsky 
pozoruhodný strop vytvořený již pod vlivem 
renesance představuje vedle četných myto-
logických námětů také reliéfně provedenou 
postavu muže se žlutým kroužkem na 
kabátě, což bylo v té době předepsané ozna-
čení Židů. Vousatý muž v dobovém luxusním 
oděvu sedí na prasnici a drží ji za oháňku. 
Vysvětlující německý text ho identifikuje 
jako Žida Veitla, prubíře drahých kamenů.

Podobných protižidovských, později 
i antisemitských motivů najdeme na území 
českých zemí řadu, obrazového materiálu 
jsme skutečně nasbírali více než dost. Někdy 
mám pocit, že by bylo na čase vytvořit 
obrazového průvodce po těchto vizuálních 
antijudaikách a antisemitikách. Hrozí zde 
však zneužití a vzhledem k latentnímu 
antisemitismu, který je u nás pořád silně 
zakořeněn, a samozřejmě i explicitním 
antisemitsky motivovaným útokům, jejichž 
počet kontinuálně roste, bychom museli 
promyslet především formu, jak průvodce 
zpracovat a nabídnout čtenářům.

Unikaly vizuální verze antisemitismu 
pozornosti policie snáze než verbální? 
A jak to bylo s postojem obyvatel k těmto 
projevům?
Eva Janáčová: Pokud srovnáme kupříkladu 
úřady zabavený materiál v českých či 
německy psaných novinách na přelomu 19. 
a 20. století, tak jednoznačně převažovala 
cenzura antisemitsky laděných textů. 
Černých ploch přetisknutých přes antise-
mitskou karikaturu nebo bílých prázdných 
ploch jsem u nás viděla daleko méně než 
cenzory vypuštěných či začerněných textů, 
ty jednoznačně převažují. Zajímavé je, že 
cenzuře nešlo v těchto případech ani tak 
o potlačení antisemitismu, jako spíš o kon-
fiskaci protistátních projevů, které urážely 
panovníka, monarchii a údajně ohrožovaly 
jejich suverenitu.

Pokud se ptáte na postoj majoritního 
obyvatelstva k antisemitismu, tak jako pří-
klad můžu zmínit široce rozšířený lázeňský 
antisemitismus především v západočeských 
lázních v druhé polovině 19. a první polovině 
20. století. V tisícových nákladech se zde 
tiskly a hlavně prodávaly obrazové pohled-
nice, které zdůrazňovaly nejrůznější protiži-
dovské stereotypy: karikovanou fyziognomií 

Kniha vychází zároveň v anglické verzi v akademickém nakladatelství De Gruyter Oldenbourg
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to začínalo a explicitně antisemitskými 
scénami to vrcholilo. Návštěvníci lázní tyto 
pohlednice ve velkém posílali svým rodinám 
a přátelům doma i v cizině. Jsme tedy svědky 
latentní formy antisemitismu, která zde byla 
tiše snášena a bohužel i tolerována.
Jakub Hauser: Domnívám se, že otázky 
obecného postoje obyvatelstva v jakémkoli 
období lze jen velice obtížně zobecnit a je 
také prakticky nemožné je rekonstruovat. 
I pro období největšího vzmachu domácího 
moderního antisemitismu, zejména na konci 
19. století a dobu konce první světové války, 
máme sice k dispozici dobová periodika, 
plakáty, svědectví o událostech apod., ale 
vypovídají opravdu o převažujícím společen-
ském postoji? Do jisté míry snad ano, ale při 
obecnějších soudech je třeba být maximálně 
opatrný. Každopádně lze například s jistotou 
tvrdit, že na konci 19. století se v českojazyč-
ném prostředí stal antisemitismus úplným 
mainstreamem pro větší část politického 
spektra – snad s výjimkou sociální demokra-
cie.

Kriminální aféra známá jako hilsneriáda 
proběhla ještě za Rakouska-Uherska. 
Podobná „událost“ byla už předtím zazna-
menána v maďarské obci Tiszaeszlár. 
Vizuálně se k nim antisemité ještě dlouho 
vraceli, i když se žádná rituální vražda 
neprokázala – ono to nebylo trestné? Šlo 
přece minimálně o pomluvu.
Jakub Hauser: Jak známo, proces s Leopol-
dem Hilsnerem dopadl v jeho neprospěch 
a trest smrti mu byl císařskou milostí 
„pouze“ zmírněn na doživotí. Ačkoli byl 
v roce 1918 propuštěn na svobodu, rehabi-
litován nebyl nikdy. Propírán byl v dobové 
humoristice nejen samotný Hilsner, ale 
samozřejmě i Masaryk, který usiloval o revizi 
procesu. Na všech těch kresbách například 
v mladočeských Šípech, jež ho zachycují 
jako pochybného profesora placeného Židy 
za to, aby se pokusil o Hilsnerovo očištění, 
zjevně neshledala dobová tisková cenzura 
nic závadného.

Jsou výrazné obsahové rozdíly mezi slov-
ními a na druhé straně výtvarnými projevy 
antisemitismu? Přeci jen verbální projev je 
otázkou několika vteřin, vizuální zůstává 
na očích na dlouho. Dá se říct, které z nich 
jsou nebezpečnější?
Eva Janáčová: Všechny projevy antisemiti-
smu jsou stejně závažné a nebezpečné a je 
potřeba se proti nim jasně vymezit. My se 
primárně soustředíme na výzkum vizuál-
ních projevů antijudaismu a antisemitismu, 
zajímá nás tedy jak kresba, grafika, malba, 

plastika, tedy oblasti tzv. vysokého umění, 
tak i užité umění, pohlednice, plakáty, letáky, 
novinové karikatury a podobně. Ve zkratce 
řečeno nás úplně stejně zajímá jak antise-
mitská ilustrace Mikoláše Alše či Františka 
Kupky, tak protižidovský leták z revolučního 
roku 1848 nebo současná antisemitská 
počítačová grafika, která třeba dehonestuje 
postavu Žida na prostějovském hřbitově. 
Tahle současná virtuální antisemitika mě 
osobně rozčilují a hodně urážejí. Jasně totiž 
ukazují, že v našem soudnictví existují velké 
právní skuliny, protože tvůrci těchto kreseb 
jsou jen obtížně postižitelní. Obecně však lze 
říct, že téma vizuality bylo a neustále je ve 
vztahu k antisemitismu hodně podceňované 
a síla obrazu bagatelizována. Náš badatelský 
tým se proto snaží tento nedostatek vědomě 
napravit a splatit tak jistý dluh, který v růz-
ných rovinách pociťujeme.
Jakub Hauser: Pro mě je vizuální anti-
semitismus nebezpečný právě určitou 
nepostižitelností. Na rozdíl od verbálních 
výpadů může být například záměr kreslíře 

protižidovského vtipu sice na první pohled 
zřejmý, ale jeho antisemitská povaha spočívá 
ve stereotypizaci, která má za sebou vždy 
dlouhý vývoj – a ten probíhá jako komuni-
kace mezi tvůrci a diváky takových výjevů. 
Když například vidíte kresbu tlustého, ele-
gantně oděného muže s velkým zakřiveným 
nosem a pytli peněz, je to právě až určitý širší 
kontext, který potřebujete znát, abyste roz-
klíčovali antisemitskou povahu kresby. A to 
právě proto, že podobné stereotypizované 
výjevy nemají žádnou souvislost s realitou, 
jde naopak jen o soubory postupně konstruo-
vaných obrazových předsudků.

U nás se od 20. let do konce 30. let projevo-
val slovní antisemitismus a antijudaismus 
zvýšenou měrou – stoupaly stejnou měrou 
i výtvarné projevy nenávisti? Nebylo to 
proto, že občané v mladém státě cítili zvýše-
nou potřebu nacionalismu, který byl jistou 
obranou proti tlakům zejména ze strany 
Německa?
Jakub Hauser: Nedá se říct, že by po 20. 
a 30. léta docházelo ke kontinuálnímu 
nárůstu protižidovských resentimentů. 
V meziválečném Československu byla 
z tohoto pohledu jednoznačně nejhorší 
první poválečná léta, což bylo spojené 
zejména s představou, že Židé byli loajál-
nější k rakousko-uherskému soustátí než 
k mladé republice, ale ještě spíš se strachem 
z bolševismu, doprovázeným konstrukcí, že 
sovětská diktatura je ve skutečnosti vládou 
internacionálních Židů.

Měly větší úspěch nenávistné výtvarné 
projevy u nižších sociálních vrstev, anebo 
u středních či dokonce u intelektuálů? 
Některé kresby či „vtipy“ jsou poměrně 
sofistikované…
Jakub Hauser: Nabízí se samozřejmě před-
stava, že antisemitismus pramenil z lidových 
předsudků a týkal se dejme tomu spíše 
nevzdělaného venkovského obyvatelstva. 
Tak tomu ale rozhodně nebylo. Hovoříme-li 
o období 19. století a první republiky, anti-
semitskou propagandu šířili představitelé 
církve, prakticky všech konzervativních 
a pravicových politických stran, vizuální 
antisemitismus plnil stránky řady především 
konformních, středových a pravicových peri-
odik, která cílila na středostavovské, reakční 
čtenářstvo. A nevyhnul se samozřejmě ani 
řadě předních intelektuálů. Poměrně známé 
jsou třeba z dnešního pohledu dost radikální 
názory historika Josefa Pekaře, při pohledu 
na výtvarná díla Josefa Váchala si zase nedo-
kážu odmyslet jeho velmi tvrdě antisemitský 
spisek Kázání proti hříchu spěšnosti.

Zdá se, že masarykovské Československo 
dokázalo s antisemitismem docela účinně 
bojovat. Jak si vysvětlit jeho obrovský 
nárůst za okupace?
Jakub Hauser: Spíš bych řekl, že antisemi-
tismus nebyl po převážnou část dějin mezi-
válečného Československa na pořadu dne. 
Od stabilizace nového státu začátkem 20. let, 

Klenební konzole zobrazuje „Židovskou prasnici“. 
Hradní kaple sv. Vavřince, Lipnice nad Sázavou, 

kolem roku 1350
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„Zoologická z Karlových Varů. Medvěd z Haliče.“ 
Pohlednice z Karlových Varů, kolem roku 1900. 

Sbírka Richarda Švandrlíka, Norimberk
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kdy už ani hypoteticky nehrozil převrat 
v duchu Maďarské republiky rad z roku 1919, 
až do vystupňování německého ohrožení 
a jeho vyústění v mnichovský diktát, neměl 
antisemitismus šanci rezonovat ve společ-
nosti takovým způsobem. Na druhou stranu 
ani v této době antisemitismus nikam zcela 
nezmizel a za okupace dostaly prostor živly, 
které byly do té doby sice aktivní, ale nepříliš 
viditelné. Například Karel Rélink, který 
zastával silně antisemitské pozice dlouho-
době, se právě za protektorátu dočkal „doce-
nění“, tj. uznání nacistických pohlavárů.

Ve které středoevropské zemi byly antise-
mitské či antijudaistické projevy nejvýraz-
nější, mají nejdelší tradici?
Eva Janáčová: Problém samozřejmě je, jak 
definujeme střední Evropu. Pokud použijeme 
trochu odlehčenou definici Václava Cílka, 
který omezuje střední Evropu na země, kde 
se peče štrůdl, mimochodem tolik oblíbený 
v aškenázské tradici, tak se domnívám, 
že nejvíce protižidovských a následně 
antisemitských projevů najdeme v německo-
jazyčné oblasti. Zmiňovala jsem už období 12. 
a 13. století v souvislosti s protižidovskými 
náměty, motiv Judensau nevyjímaje, který ve 
svých nejhrůznějších podobách znovu ožil 
v nacistickém Německu. A současnou nebla-
hou situaci v Německu nemusím snad ani 
zmiňovat – demonstrace proti Státu Izrael, 
na kterých zaznívají antisemitská hesla, 
pálení izraelské vlajky, útoky na synagogy…
Jakub Hauser: Řekl bych, že většinová 
německá společnost je naštěstí vzhledem 
k historii vůči antisemitismu poměrně 
rezistentní a tyto projevy se týkají okrajo-
vých vrstev společnosti. Možná bych větší 
nebezpečí viděl v oficiálních strukturách 
zemí s cíleně dekonstruovanou demokracií, 
jako je Polsko a Maďarsko, které dávají anti-
semitským náladám větší prostor. Není snad 
Orbánovo tažení proti Georgeovi Sorosovi 
ve skutečnosti vzedmutím antisemitských 
představ o židovském spiknutí a zločinných 
neziskovkách jako nástrojích mezinárodních 
Židů, kteří ohrožují tradiční křesťanské 
a národní hodnoty?

A jak je to dnes, kdy se objevují spíše antiiz-
raelské postoje. Jde o pokračování tradičního 
antisemitského myšlení, nebo je to samo-
statná kapitola otevřená až po roce 1948?
Eva Janáčová: Domnívám se, že u nás 
vedle sebe pořád koexistují dva základní 
proudy: moderní rasový antisemitismus, 
který známe již z 19. století, a antisionismus, 
některými autory označovaný jako tzv. nový 
antisemitismus, jenž zpochybňuje nárok 
Státu Izrael na existenci, srovnává izraelskou 
politiku s nacistickou, nebo činí všechny 
Židy na světě zodpovědné za politiku Izraele. 
Mezi propagátory obou proudů najdeme 
přívržence politické levice i pravice, dávno 
už tedy neplatí, že pouze ultrapravice gene-
ruje antisemitismus. Když se podíváme na 
vizuální projevy současného antisemitismu 
v Čechách a na Moravě, najdeme širokou 
škálu zobrazení. Některá se zarytě drží 
klasického antisemitismu a jen recyklují 
obrazová témata známá již z druhé poloviny 
19. století, jiná urážlivě tematizují Stát Izrael 
a spadají tedy pod tzv. nový antisemitismus.
Jakub Hauser: Je mimořádně smutné, 
když se v kritice Izraele objevují tradiční 
antisemitská schémata, na druhou stranu je 
také nešťastné odsuzovat jakoukoli kritiku 
izraelské politiky coby projev antisemitismu 
a používat obvinění z antisemitismu pro 

delegitimizaci kritiků Netanjahuovy politiky. 
Je ale pravda, že politické tendence, které 
v řadě evropských zemí hrají na naciona-
listickou, protiuprchlickou notu a kladou 
důraz na konzervativní hodnoty, k větší 
toleranci a otevřené společnosti rozhodně 
nepřispívají.

Vaše kniha je v českém i středoevropském 
prostředí unikátní. Jaké místo zaujímá 
v kontextu celoevropském či světovém?
Eva Janáčová: Děkujeme za kompliment. 
Snažili jsme se přijít s něčím novým, 
s něčím, co nás pálí, s něčím, kde cítíme náš 
osobní dluh. Výzkum vizuálního antise-
mitismu není na začátku pouze u nás, ale 
v celé Evropě. Je to poměrně novátorské 
téma, které si jistě zaslouží pozornost. Na 
podzim chystáme výstavu, která se bude 
věnovat vizuálním projevům antijudaismu 
a antisemitismu v českých zemích, a to od 
středověku až po současnost. Vernisáž je 
naplánovaná hned po vysokých svátcích 
na 30. září, ráda bych proto čtenáře Maskilu 
pozvala do Oblastní galerie Liberec, kde bude 
přehlídka k vidění až do začátku ledna 2022. 
K výstavě vyjde také rozsáhlý katalog.

PTAL SE LUBOR FALTEISEK 
Foto ÚDU AV ČR © Petr Zinke

Eva Janáčová (1981), historička 
umění působící na Ústavu dějin 
umění Akademie věd ČR, se 
zaměřuje na výzkum židovského 
umění 19. a 20. století, na 
výtvarné projevy sionismu 
v českých zemích a tvorbu 
izraelských umělců českého 
původu. Dlouhodobě se zabývá 
fenoménem vizuálních projevů 
antisemitismu a je hlavní 
řešitelkou grantového projektu 
Obraz nepřítele. Vizuální projevy 
antisemitismu v českých zemích 
od středověku po současnost 
programu NAKI II. Působí 
zároveň jako lektorka na Karlově 
univerzitě v Praze.

Jakub Hauser (1983) pracoval 
ve fotoarchivu Židovského 
muzea v Praze a v současnosti 
je kurátorem uměleckých sbírek 
Památníku národního písem-
nictví. Dlouhodobě se zabývá 
tématem výtvarné emigrace 
z porevolučního Ruska. Je 
editorem knihy Zkušenost exilu 
(Praha, 2017) a autorem mono-
grafie Sans retour. Výtvarníci 
ruské emigrace v meziválečné 
Praze (2020), za níž získal cenu 
Josefa Krásy určenou pro mladé 
historiky umění.

Karel Vítek, „Názorné“ komunistické 
vyučování, Humoristické listy LXV, 
1922, č. 40, s. 475 
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Do Tetína za stolpersteiny

V turisty dobře známé 
obci Tetín na Berounsku 
proběhl v neděli 30. května 
pietní akt „Židé na Tetíně“ 
k uctění památky posledních 
židovských obyvatel Tetína 
popravených v nacistických 
vyhlazovacích táborech za 
2. světové války. 
Zástupci obce i hosté se sešli na tetínském 
náměstí 9. května před domem číslo 15. 
Starosta Martin Hrdlička v projevu vyzdvihl 
důležitost zachování demokracie, aby se 
podobné hrůzy už nikdy neopakovaly. 
V tetínském muzeu si budou moci návštěv-
níci brzy prohlédnout historii již zaniklé 
židovské obce. Tyto informace se místním 
badatelům podařilo dohledat v Židovském 
muzeu, v matrikách, archivech a dokonce 
i ve vzpomínkách pamětníků. Místo se nyní 
stane turistickým zastavením číslo 17 při 
putování po zajímavých místech Berounska.

Nevelkou židovskou čtvrť v Tetíně, dnes 
bohužel zaniklou, tvořilo šest nájemních 
domů. Židé se zde začali usazovat už 
v 18. století za panování císařovny Marie 
Terezie. Zdejší židovská obec je považována 
za nejstarší na Berounsku. Po roce 1840 zde 
byla dokonce postavena synagoga a působil 
zde rabín i učitel.

Ves měla výhodnou pozici blízko Berouna, 
kde mohli občané během dne obchodovat 
a na noc se vrátit domů na Tetín. Po roce 1848 
se ale Židé začali stěhovat do měst, židovská 
obec na Tetíně měla méně členů a byla přesu-
nuta do Berouna. Protože synagoga přestala 
sloužit svému účelu, postupně chátrala a po 
roce 1970 byla přestavěna na rodinný dům.

Několik židovských rodin však žilo na 
Tetíně ještě na začátku 20. století. Jejich děti 
dle záznamů v pamětní knize zdejší školy 
docházely do izraelitské školy v Berouně.

Poslední židovskou rodinou na Tetíně byli 
bezdětní manželé Rudolf a Ida Justitzovi. Na 
návsi v domě č. 15 měli obchod se smíšeným 
zbožím. V roce 1938 se k nim přistěhovala 
rodina sestry paní Justitzové – Fleischne 

rovi z Havlíčkova, tehdy ještě Německého 
Brodu. Obě rodiny však byly 22. února 1942 
deportovány z Kladna do Terezína. Justitzovi 
pak byli odvlečeni dál a zahynuli ve vyhlazo-
vacím táboře Sobibor. Ervin, Helena a Alfred 
Fleischnerovi zůstali v Terezíně do 6. září 
1943, kdy byli zařazeni do transportu smě-
řujícího do rodinného vyhlazovacího tábora 
Osvětim-Birkenau. Tam byli pravděpodobně 
v noci z 8. na 9. března 1944 zavražděni.

Hrůzy nacistického režimu zůstávají 
nejen pro tetínské věčným připomenutím, 
co dokáže nenávist k odlišnosti. Židov-
ské občany Tetína proto budou navždy 
připomínat tyto stolpersteiny, pamětní 
kameny zmizelých se jmény příslušníků 

obou transportovaných rodin zabudované 
v chodníku na návsi před domem č.p. 15. 
Naproti domu nalezneme také informační 
tabule s podrobnějším popisem. Pro ty, které 
zajímá židovská historie, připravuje zdejší 
muzeum zajímavou přednášku doc. PhDr. 
Jiřiny Šedinové, CSc., hebraistky, vysokoškol-
ské učitelky a přední české překladatelky 
moderní hebrejské literatury.

Při pietním aktu potěšilo přítomné krátké 
vystoupení pražské kapely Rejbele, která 
zahrála židovský klezmer a jidiš písně.

LUBOR FALTEISEK 
Foto: autor a archiv

Dvě židovské rodiny 
z Tetína budou 

připomínat tyto 
stolpersteiny, kameny 

zmizelých

Houslistka známé 
pražské kapely Rejbele 

Eva Válková
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Dětský svět ANOHA
Vzhůru na archu Noemovu do Berlína!

Židovské muzeum v Berlíně 
po rozsáhlé rekonstrukci 
otevřelo v srpnu 2020 novou 
stálou expozici s názvem 
Židovské dějiny a současnost 
v Německu. Zároveň ale 
muzeum intenzivně pracovalo 
na zcela novém projektu 
dětského muzea, které 
mělo být otevřeno v květnu 
loňského roku, avšak kvůli 
pandemii koronaviru mohly 
děti začít objevovat svět archy 
Noemovy až v červnu 2021.

Ač se to na první pohled nemusí zdát, pro-
jekty dětských muzeí představují pro tvůrce 
expozic náročný úkol. V českém prostředí 
se můžeme setkat se vzdělávacími, často 
technicky orientovanými centry, jako jsou 
např. plzeňská Techmanie nebo liberecký 
IQ Park. Z humanitně zaměřených se na 
nejmladší návštěvníky soustředí např. 

Dětské muzeum Moravského zemského 
muzea a dětské muzeum vzniká v současné 
době i v Národním muzeu. Náročnost těchto 
projektů spočívá především v otázce, jak 
instituci muzea představit dětským návštěv-
níkům atraktivním způsobem bez toho, aniž 
by projekt nabyl, jak by možná konstatovali 
někteří zahraniční kolegové, charakteru 
Disneylandu. Jinými slovy, jak uchopit dět-
skou expozici citlivě, s ohledem na cílovou 
skupinu a současně ne na úkor edukačního 
charakteru.

V případě tvůrců projektu ANOHA v Ber-
líně je náročnost tohoto úkolu násobena 
citlivostí německo-židovských dějin a multi-
kulturním charakterem prostředí, ve kterém 
se muzeum nachází. Cílovou skupinou jsou 
nejen židovské, muslimské či křesťanské 
děti, ale i děti zahraničních návštěvníků, 
jejichž informovanost o židovské kultuře 
může být značně nevyvážená. Snahou 
tvůrců projektu tedy bylo hledání spojitostí, 
morální apel nehledící na kulturní zázemí či 
náboženské přesvědčení.

Dětský svět ANOHA se nachází naproti 
hlavní budově Židovského muzea v Berlíně 
za Blumenthalovou akademií a Zahradou 

diaspory. Tento prostor původně sloužil 
jako květinová tržnice. Jak již název muzea 
napovídá, v centru dění stojí příběh archy 
Noemovy. Název ANOHA autorský tým 
zvolil jako dětské zjednodušení, neboť v ori-
ginálním německém znění se název Archa 
Noemova dětskými ústy špatně vyslovuje. 
Příběh stvoření, potopy světa a nového 
začátku, který nalézáme v mnohých kultu-
rách i náboženstvích, by měl dle slov tvůrců 
dětské návštěvníky podněcovat k přemýšlení 
o respektujícím soužití člověka, přírody 
a zvířat a dodávat odvahu k utváření různo-
rodějšího a lepšího světa.

Vstup do expozice skutečně vizuálně 
evokuje potopu světa. Prvním tvůrčím 
úkolem, který zde dětští návštěvníci musí 
splnit, je vyrobit vlastní lodičku, malou 
archu, kterou vypustí na cestu k hoře Ararat. 
Poté již děti vstupují na samotnou archu, 
tedy obrovskou dřevěnou konstrukci, která 
může tvarem připomínat ufo nebo taky 
bagel. Tato archa pochází z tvorby americké 
architektonické kanceláře Olson Kundig 
Architecture and Design a pojímá 150 druhů 
zvířat. Nalezneme zde velká i malá zvířata, 
ta oblíbená jako je lední medvěd, slon, zebra 
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Pozvánka do vídeňského židovského muzea
Po dlouhých měsících nucené 
covidové pauzy se dveře muzea 
otevřely pro návštěvníky. Pro 
mě osobně je toto muzeum 
částí mojí židovské identity, 
místo kam se ráda vracím.

V pokladně pracuje už roky ruský emigrant, 
zná moji rodinu, vždy se zeptá na syny. Pro-
hodíme spolu pár zdvořilostních frází rusky, 
vzpomínka na staré časy. Beze slova mi podá 
mapu pro novináře v němčině a zapíše do 
seznamu Maskil, Prag, Tschechien, infor-
muje mě vždy o nových výstavách, muzeum 
mě často zve na slavnostní vernisáže.

V sousedství je Cafe Eskeles, které vede 
manželský pár ze Slovenska. Po dlouhé době, 
restaurace byla zavřená 8 měsíců, jsme se 
přivítali jako blízká rodina, často si říkáme, 
že jejich restaurace je můj druhý obývací 
pokoj, kde se setkávám s přáteli a pochutná-
vám si na výborné středomořské kuchyni.

V polovině června bude otevřena nová 
výstava pod názvem Jedermann Juden: 
100 let Salzburgských her, která potrvá až do 
21. 11. 2021

Na konci 19. století, po mnoha pogromech 
ve středověku a neutichajícímu antisemi-
tismu, znovu vznikla v Salzburgu židovská 
náboženská obec. Přičinili se o to přistěho-
valci z východní Evropy.

Salzburg na konci monarchie a v mezi-
válečném období bylo místem tvrdého 

katolicizmu a vzmáhajícího se vlivu Hitlera 
a jeho politické ideologie. V roce 1920 byly 
obnoveny salzburgské hry jako oslava katoli-
cizmu a novobaroka. Židovské obyvatelstvo 
Rakouska od začátku podporovalo tyto hry, 
hrdost na rakouskou identitu. Podobné 
kulturní události známe ze Salzburgu už ve 
středověku. Vedle klasické hudby Mozarta 
byly uváděny také taneční představení 
moderní avantgardní hudby např. Arnolda 
Schönenberga.

V období rakouského fašismu se hry 
prezentovaly jako část německé kultury, Židé 
nesměli vystupovat veřejně a mnozí skončili 
v koncentračních táborech nebo v emigraci. 
Zakladatelem her byl herec a režisér Max 
Reinhardt, jeho rodina má slovenské kořeny, 
ale významnou roli hrály i další osobnosti 

kulturního života: Bruno Walter či Bertha 
Zuckerkandl. Zajímavostí výstavy je také, že 
mnozí nacističtí kolaboranti mohli po válce 
ve svých kariérách pokračovat.

Max Reinhard založil ve Vídni také 
významnou hereckou školu – Max Reinhard 
Seminar, která se nachází ve 14. obvodě Vídně, 
v sousedství českého velvyslanectví.

Na výstavě jsou představeny předměty 
z pozůstalosti Maxe Reinharda, který zemřel 
v emigraci v USA, ale i jiné umělecké před-
měty a osudy jejich vlastníků. 

Více o výstavách vídeňského židovského 
muzea najdete na https://www.jmw.at/en/
exhibitions

JANA GRAFF-LÖWBEER, VÍDEŇ

či žirafa, i ta méně populární jako např. 
rypoš lysý, který platí za symbol tolerance 
vůči všemu, co se na první pohled může zdát 
cizí. Na arše je zvířatům k dispozici krmná 
stanice či škola, neboť zde tráví mnoho 
času a je třeba se učit. Lenochod ze starých 
koberců poskytuje malým návštěvníkům 
místo k odpočinku. Všechna zvířata jsou 
dílem vybraných umělců a umělkyň a jsou 
zhotovena z recyklovaných materiálů. 
Udržitelnost je jedním z leitmotivů expozice. 
Kromě lenochoda z dek zde nalezneme např. 
hada ze starých sudů nebo jednorožce ze 
lžiček. Všechny tyto sochy jsou dětem k dis-
pozici, mohou je přesouvat, lézt po nich či si 
s nimi hrát dle libosti. ANOHA je světem pro 
děti, a ty sem mohou pouze s doprovodem 
rodičů, avšak rodiče smí na archu Noemovu 
vstoupit pouze za doprovodu svých dětí. Děti 
samotné se podílely i na vývoji a koncepci 
ANOHY. Jednalo se o radu složenou z dvaceti 
žáků berlínských základních škol, kteří 
měli možnost ovlivňovat, jak bude konečný 
výsledek vypadat.

Dětský svět ANOHA je jistě ojedinělým 
a velmi chvályhodným počinem o popula-
rizaci židovské kultury mezi nejmladšími. 
I samotní tvůrci však vidí potenciál ke 

zlepšení v práci s muzejními exponáty, která 
v projektu zcela chybí, a nabízí se tak otázka, 
do jaké míry je ANOHA pouze hřištěm 
či odpočinkovou zónou s multikulturní 
tematikou. I přes tuto kritiku však považuji 

projekt za nesmírně inspirativní pro české 
prostředí.

ELIŠKA PEKÁRKOVÁ 
Foto Yves Sucksdorff
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Osm světel nezáří jenom o Chanuce
Kniha starých židovských 
příběhů a pohádek Osm světel 
má za sebou velmi úspěšnou 
cestu ke čtenáři. Vyšla ve dvou 
mírně odlišných vydáních a na 
kontě má také šest překladů 
do světových jazyků. 

Nyní se tato patrně stěžejní práce Leo 
Pavláta, který kdysi býval redaktorem 
Albatrosu a dnes řídí Židovské muzeum 
v Praze, dočkala i audioverze. Na dvě CD 
supraphonské edice se ve formátu mp3 vešlo 
71 příběhů, o které se podělily hlasy známých 
herců – Arnošta Goldflama, Jana Potměšila 
a Jaroslava Kepky. A tak se posluchač může 
na plných deset hodin a dvacet tři minut 
ponořit do prastarých textů přinášejících 
známé židovské pohádkové příběhy, legendy, 
bajky i anekdotická vyprávění, jež mají svůj 
původ ve starých náboženských souborech, 
Talmudu a midraších. Texty audioknihy 
vycházejí z knižního vydání z roku 1992, 
pečlivě připravený booklet přináší i autorovu 
předmluvu z knižní verze, kde mladému 
čtenáři vysvětluje původ a smysl příběhů.

Ze tří interpretů dostal nejvíce důvěry 
Arnošt Goldflam, jehož hlas jsme zvyklí 
slýchat častěji v humorných příbězích, kde 
zní přímo šibalsky, ale tentokrát je vážný 
a dramatický až k patosu. Nejkratší part čte 
naopak Jaroslav Kepka, který původně knihu 
namluvil sám už v roce 1993.

Zvláštní zmínku zaslouží autorovo bri-
lantní převyprávění prastarých příběhů, které 
je dokázalo přiblížit současnému čtenáři, aniž 

by bylo třeba cokoliv věcně zjednodušovat. 
Osm světel (název vychází samozřejmě z cha-
nukového příběhu) tak může zazářit v audio-
téce mladého i dospělého posluchače. Na jed-
noho zapůsobí silou archetypálního příběhu, 
druhý bude třeba více vnímat historickou 
linii textu, která si přitom zachovala svou 
přitažlivost, další čtenář ocení překvapivě živé 
zvířecí bajky. Naši historii připomene příběh 
Jak rabi Löw stvořil golema, ale do staré Prahy 
nahlédneme vícekrát.

Pod každým z osmi světel – osmi 
kapitol – zazní jiný typ příběhů. Tak třeba 
v šestém pokračování poslechneme příběhy 
sefardských Židů, v sedmém aškenázských 
a v osmém chasidů. Ale protože chanukija 
má ještě deváté rameno zvané šamaš neboli 
sluha, pomocník, vyslechneme si v závěru 
jaksi navíc pět veselých příběhů z židov-
ského Kocourkova, haličského města Chelm. 
Nejde ovšem o nějaké bájné místo z pohádek, 
ale o poměrně velké město ve východním 
Polsku nedaleko dnešních hranic s Ukra-
jinou, kde tradičně žila početná židovská 
komunita.

Nahrávka Osmi světel byla právem nomi-
nována na ocenění Audiokniha roku 2020 – 
Nejlepší audiokniha pro děti a mládež.

Prokopův pokus o nebe

Kdybychom se náhodného 
posluchače zeptali, jestli zná 
nějakého současného českého 
zpěváka se židovskými kořeny, 
málokdo by nejspíš odpověděl 
kladně. 

A přitom tu dlouhá léta máme osobitého 
interpreta i autora, který po Listopadu 

zabrousil i do politiky. Předtím už podepsal 
výzvu Několik vět a stál v čele stávkového 
výboru našich tvůrců populární hudby. 
Od léta 1990 se Michal Prokop rozhodl 
skončit s kariérou zpěváka a angažoval se 
naplno v politice. Byl poslancem, několik let 
dokonce náměstkem ministra kultury, v tele-
vizi měl svůj vlastní pořad… Sice začal opět 
sporadicky koncertovat, ale politiku opustil 
až koncem 90. let. Hudební tvorba tím ale 
samozřejmě trpěla, poslední studiové album 
mu vyšlo v roce 2012.

Dlouho očekávané nové album naší roc-
kové legendy (a kapely Framus Five) dorazilo 
až nyní, v předvečer jeho kulatých narozenin, 
které má 13. srpna. Jmenuje se trochu 
záhadně Mohlo by to bejt nebe…

Nebe měli symbolicky vzato nadosah jeho 
rodiče, Jindřich Popper a Lota Mendelová, 
když prožívali válečná léta v internaci 
v ghettu Terezín. Naštěstí přežili, zatímco 
většina příbuzných zahynula v Osvětimi… 
O tom ostatně Michal vyprávěl asi před 
dvěma lety při besedě na Pražské židovské 
obci.

Otec Popper si po válce změnil příjmení 
na Prokop, oženil se a už v roce 1946 přivítala 
rodina na svět syna. Rodiče se ale brzy 

rozvedli, a tak Michal vyrůstal na pražských 
Vinohradech jen s matkou. Brzy, když 
nastala éra z Ameriky dovezeného rock-
-and-rollu a rhytm and blues, začal spojovat 
hudbu se svobodou… Zpěvákem se pak stal 
vlastně náhodou, když jeho kapela Framus 
Five jiného zrovna neměla. Tlustou čáru 
za kariérou jim udělala doba následující 
po invazi v roce 1968. Stihli sice ještě vydat 
slavné Město Er s Kainarovými texty, dílo, 
které přesáhlo svou dobu, nakonec bylo však 
stejně staženo z prodeje...

Zpěvák, hudebník a skladatel Michal 
Prokop se tedy téměř po deseti letech vrací 
na výsluní se svou starou kapelou a s novou, 
opět skvělou deskou. Z třinácti nahrávek 
je dvanáct nových, původních, napsaných 
ve stylu, na jaký jsme u Prokopa zvyklí. 
Ta třináctá je zvláštní – složil ji Jaroslav 
Ježek a zpívali ji původně oba autoři textu, 
Voskovec s Werichem, k jejichž uměleckému 
odkazu se Prokop hlásí. Nahrávku vydal 
Supraphon.

LUBOR FALTEISEK
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Tak proč ne v Malešově?

Někdy v květnu volá Mojmír 
Malý ze společnosti Matana, 
zda bychom nechtěli pomoct 
s úklidem židovského hřbitova 
v Malešově, nedaleko Kutné 
Hory. Je tam prý moc šikovná 
paní a ta již na hřbitov 
s manželem fyzicky nestačí. 
Netrvalo to ani hodinu 
telefonických konzultací 
v představenstvu Bejt Simcha 
a bylo jasno – do Malešova 
jedeme.
Stálým programem činnosti Bejt Simcha je 
i pomoc s péčí o židovské hřbitovy, které oči-
vidně chátrají. Jednak se nedostává peněz, 
ale také ochotných lidí, kteří by s údržbou 
pomohli. Je to nekonečná práce, kterou 
pražská obec bez pomoci nemůže zvládnout, 
protože pozůstalí vlastně téměř vůbec 
nejsou a programy obce se musí soustředit 
především na lidi živé. Je tedy jedno, kde 
člověk pomůže, tak proč ne v Malešově?

Na hřbitov jsem zajel. Zadní brána byla 
otevřená a zeď oddělující vedlejší stavení již 
„dobří sousedé“ rozebrali téměř na základ, 
tedy prohlídka byla možná bez omezení. 

Samozřejmě, hřbitov obrůstal břečťanem 
a mezi hroby se pro vysokou trávu, vzrostlé 
nálety a zmírající stromy již nedalo místy ani 
projít. Se znalostí terénu jsem pak zavolal 
paní Daně Koutské, známé pražské výtvar-
nici, která s manželem obývá zdejší hřbitovní 
domek, abych se domluvil na možnostech 
a potřebách s hřbitovem pomoct.

Velmi ochotně mi paní Koutská vysvět-
lila, co všechno může sama, co může obec 
Malešov a co by potřebovala od společnosti 
Matana. Od nás vlastně tedy potřebuje 
ty ruce, hlavně ty ruce... Když jsem viděl 
rozlohu hřbitova a množství práce, pak by 
muselo z Bejt Simcha přijet tak padesát lidí, 
tedy bylo nutné počítat s mechanizací. Po 
troše zmatků kvůli vhodnosti termínu jsme 
se nakonec domluvili na neděli 13. 6.

Sjeli jsme se z různých koutů, ale hlavně 
z Prahy. Petr Bača, který přijel až z Moravy, 
přijel s dodávkou, a hlavně bubnovou 
sekačkou. Ještě že tak, jinak bychom udělali 
polovinu práce. Je třeba poděkovat všem, 
kdo z Bejt Simcha přišli a pomohli: Martin, 
Šachar, Ivan, Michal, David, Jan i Petr a Sylvie 
Wittmannová se třemi kamarádkami a jejich 
pejsky. Paní Koutská nás pohostila skvělou 
kulajdou a závěr brigády jsme si zpestřili 
povídáním Sylvie o židovském pohřbívání.

Myslím, že jsme udělali celkem dost 
práce, ale úklid hřbitova jsme zcela nedokon-

čili. Slíbili jsme si tedy, že na podzim práci 
doděláme. Vlastně se na to už těším. Nic člo-
věka tak nepovzbudí jako práce, která je vidět 
a také práce za ty pozůstalé, kterým nebylo 
dopřáno se postarat o hroby svých drahých.

JAN KINDERMANN 
Foto Michal Spevák

Brigáda v Kovanicích
Nadační fond obětem holocaustu uspořádal 
dne 15. července 2021 svou první dobro-
volnickou brigádu na židovském hřbitově 
v Kovanicích. Dobrovolníci se nezalekli 
ani čerstvě spadlého stromu a s velkým 
nasazením vyčistili větší část hřbitova. 
Doprovodným úkolem bylo nalézt dosud 
neznámý náhrobek babičky Franze Kafky, žel 
v pátrání se bude pokračovat v příštím roce 

při další brigádě, pravděpodobně se skrývá 
v neupravené části hřbitova.

Poděkování patří Ing. Mojmíru Malému, vedoucímu 
Správy budov a hřbitovů Matana, a. s., za spolupráci 
a odborné vedení, a především všem dobrovolníkům 
z široké židovské komunity i mimo ni.

ZA NFOH MARTA MALÁ 
Foto Michal Spevák
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Mouchy a ježci
Od té doby, co jsi narukoval, Jehonatane, snažím se chytat čas. 
Zkrátka ho polapit. Nastavím ruce, čekám, dokud mi mezi prsty 
neproteče pár okamžiků, a pak sevřu dlaně, jak nejrychleji dovedu, 
abych zachytil co nejvíc částeček. Zpočátku mi to nešlo, protože 
chytání času je docela komplikovaná záležitost. Nedařilo se mi ani 
plácnout mouchu, a to jsou mouchy v porovnání s časem dost neo-
hrabané.

Pamatuju si, jak jsem ti to prozradil. Byl pátek a ty ses zrovna vrátil 
úplně vyřízený po čtrnácti dnech ve službě. Všichni jsme seděli 
u stolu a máma s tátou se ničeho ani netkli, dokud jsi nespořádal 
dva talíře. Po večeři v obýváku ses rozpovídal. Vyprávěl jsi, že Itaj 
vždycky celou hlídku protelefonuje, mluvil jsi o veliteli vaší jednotky 
Roznerovi, a o tom, jak na něj s Roim pořád vymýšlíte nějaké fórky. 
Říkal jsi, jak se na základně vůbec nic neděje, chcípl tam pes, je to 
tam zaručeně bezpečnější než tady u nás, na severu.

Když ses později večer chystal ven, všude jsem tě následoval, jako 
stín. Oholil ses, protože jste šli s partou, a hlavně proto, že Mital nemá 
ráda, když má pocit, jako by hladila ježka. A pak, když se u nich v lož-
nici zhaslo, ses ke mně naklonil a pošeptal mi, že teď mi už můžeš 
říct, jak to je. Že se na základnu málem někdo infiltroval, během 
Itajovy hlídky, naštěstí byl Rozner zrovna na obchůzce a zneškodnil 
ho. A že vás nejspíš za čtrnáct dní pošlou do Gazy, protože tam je teď 
bordel na kolečkách. Prý jim to ale nemám říkat, protože máma už je 
tak dost vycukaná a tátovi by to neudělalo dobře na tlak. Já si to ale 
poslechnout musím. Za pár let budu nejspíš na tvém místě.

Snažil jsem si vrýt do paměti každé slovo. Všechny rady, veškerá 
varování, každičký výraz z tvého nového armádního slovníku. 
Pamatuju si dokonce všechny fórky, co jste vymysleli na Roznera. 
Nakonec, když už jsi byl na odchodu, ses mě zeptal na tu holku, co 
jsem ji zmiňoval, a já jsem ti vysvětlil, že jsem měl jiný starosti. Když 
ses zeptal jaký, stál jsem před tebou, bylo mi trapně a zamumlal jsem, 
že se snažím chytat čas.

„Čas je to poslední, co desetiletej kluk potřebuje, “ řekl jsi. „Co bys 
s ním dělal? ” A já jsem vlastně nevěděl, tak jsem ti řekl, že toho chci 
stejně nechat, což tě akorát víc vytočilo. Hned jsi chtěl vidět, jak to 
dělám, a tak jsem roztáhl prsty, a ty jsi pečlivě zkontroloval, jak mám 
ruce daleko od sebe, jak rychle chytám a jak pevně sevřu dlaně.

„To se nedivím, žes nic nechytil. Nemáš kouska trpělivosti,“ 
prohlásils a ukázal mi svýma velkýma rukama, jak čekat, dokud čas 
neuvízne mezi prsty, ačkoliv už jsi měl dávno jít. Když jsi kousek chy-
til, zakřičel jsi, ať přinesu nějakou láhev, já běžel do kuchyně, zatímco 
ty jsi zápolil s časem, který ti málem proklouzl mezi prsty, až se nám 
na poslední chvíli podařilo nacpat ho dovnitř. Ztěžka jsme oddycho-
vali, celí zpocení, a sledovali jsme, jak kousek času pluje v láhvi jako 
rybička v akváriu. Potom jsi mi řekl, že už musíš jít, ale ať jsem bez 
obav. „Na hlídkách mám spoustu času, tak ti trochu schovám.”

Pak přišel den, kdy máma seděla jak přikovaná u zpráv a táta 
seděl v obýváku a mlčel. Já se trochu nudil, a tak jsem si hrál s časem, 

snažil jsem se to dělat tak, jak jsi mě to učil. Za chvilku jsem ho ucítil. 
Prosmykl se mi mezi prsty, byl téměř neviditelný, ale stejně jsem 
hned poznal, že v ruce držím kus času. Přitiskl jsem ho k sobě, aby mi 
neutekl a táta, který netušil, co dělám, na mě vyjel, ať se nechovám 
jak malý dítě. Potom za mnou přišla máma a řekla mi, že to táta tak 
nemyslel, jenže já věděl, že myslel.

Od té doby jsem neustále chytal čas, uždiboval jsem z něj postupně 
větší a větší kousky. Času se, myslím, moc nelíbilo, že ho okrádám. 
Snažil jsem se mu vysvětlit, že je nekonečný a že z něj potřebuju jen 
pár malých kousků, ale on neposlouchal. Zápasil se mnou s plnou 
vervou o každý štipeček. V noci kousky času pokaždé divočily, snažily 
se uniknout z láhve, ale já jsem držel zátku pevně a nepustil jsem je. 
Celou dobu, co jsme za tebe seděli šivu, jsem dál plnil láhev. Přišli 
všichni. Celá tvoje parta i s Roim. Rozner se taky na chvíli zastavil, 
a dokonce si trochu pobrečel. Mital to zatím nevyšlo, ale neboj, určitě 
přijde, protože tobě to sice tak nepřipadá, ale já vím, že tě miluje, 
dokonce i když jsi jako ježek.

 Lidi přicházeli a vyjadřovali nám soustrast, a já se snažil 
vypadat dospělácky a seriózně, ve skutečnosti jsem je ale vůbec 
neposlouchal a jenom jsem dál chytal čas. Tátovi to lezlo na nervy, 
ale nic mi neřekl. Mně to bylo jedno. Pokračoval jsem i po šivě. A když 
jsem do láhve uložil poslední ždibeček, šel jsem do tvého pokoje. 
Do pokoje, kam už měsíc nikdo nevkročil. Minul jsem tvou kytaru, 
hromadu elpíček Pink Floyd rozečteného Pána prstenů na komodě 
se záložkou skoro na konci. Přišel jsem k nástěnce s fotkami, jak ti 
máma vyrobila k narozeninám. Pečlivě jsem si je prohlížel, každou 
aspoň tisíckrát. Dotýkal jsem se jich, ohmatával je, srovnával jednu 
fotku s druhou a hledal jsem tu pravou. Nakonec jsem vybral tu, jak 
jsme se fotili u moře na tvoje narozky. Byli jsme tam všichni. Máma 
s tátou stojí uprostřed, ty jednou rukou objímáš Mital a druhou mě 
poplácáváš po rameni. Vyprskli jsme tenkrát smíchy, protože amík 
v kšiltovce, který nás fotil, nechápal, jaký čudlík má zmáčknout.

Pomalu jsem sundal fotku z nástěnky a položil ji na postel. Jemně 
jsem uvolnil zátku, a pomalinku jsem z láhve vylil na fotku všechen 
čas. A na tři vteřiny jsem se tam vrátil.

Musím říct, že jsem zapomněl, jak silně jsi mě po tom rameni 
poplácal.

Od té doby jsem se technicky zdokonalil a nachytám tři láhve denně 
(mouchy už chytám jednou rukou, ale vždycky je zase pustím). 
Momentálně pracuju na novém plánu. Jasně, že mi to trochu zasa-
huje do učení, ani na kamarády nemám moc čas a pravda je taková, 
že si všichni myslí, že je to úplná konina, všechny ty láhve a krabice, 
které si ukládám v pokoji. Kdyby to jenom trochu zvládali, dávno by 
mi něco řekli, ale vůbec to nezvládaj. Ty bys to pochopil hned, i kdyby 
ses stavil jen na skok. Touhu naplnit celý náš dům časem. Aby ho tu 
bylo tolik, že by vystačil až do konce života. Nejen mně, ale i tátovi, 
protože s tím jeho tlakem to vypadá bledě, a mámě, protože ta už 
nemá sílu vůbec na nic. Díky všemu tomu času, který budeme mít na 
to, abychom byli s tebou, třeba začneme konečně žít a nezůstaneme 
navždy v jedné jediné nehybné chvíli.

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

Sbírka povídek חוף הים של ירושלים 
Jeruzalémská pláž je prvotinou mladého 
izraelského autora Iddo Gefena (*1992). 
Obsahuje kratší i delší texty – některé palčivě 
realistické, v jiných se magický realismus 
přelévá téměř do žánru sci-fi. Všechny ale 
spojuje jakási snivá nostalgie, vzpomínání na 
staré zašlé časy. Jedna z postav setrvává ve 

vlastních snech, jiná postava umí lidské sny 
ovlivňovat a utvářet… Všechny postavy se 
ocitají v určité limitní fázi – na okraji reality 
i na pokraji vlastních sil.

Ze sbírky jsme vybrali jako ukázku dvě různé 
povídky v překladu hebraistky Alžběty 
Glancové.
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Jeruzalémská pláž
Vydali se po stopách její nejzazší vzpomínky, hledat sníh na pláži 
v Jeruzalémě. Zítra ji už předá do ústavní péče, ale teď spolu ještě 
jedou autobusem číslo 480, na předposlední sedačce odzadu. Lilian 
usnula, Sami se otočil k okénku a pohladil koženou vyšisovanou 
tašku. S jistotou věděl jen jedno – svět se od té doby, co jej navštívil 
naposledy, změnil. Ona už z jejich malého bytu v Ramat Gan léta 
nevycházela, a on nechodil ven bez ní. Díval se na lesnaté kopce podél 
cesty, pamatoval si je špičatější, a pomyslel si, že zub času neušetřil 
ani je.

„Pamatuješ na ten velký požár?“ zeptal se jí, a ona neochotně 
škubla hlavou, chtěla se dál oddávat spánku.

Tři výrostci, kteří seděli na zadních sedadlech, se hlasitě roze-
smáli, vyrušili jej z nostalgie. Jeden z nich pustil z telefonu hudbu, 
která postupně ovládla zadní část autobusu. Sami se neúspěšně sna-
žil zachytit slova textu. Nerad se hádal, ale strach, že se kvůli hluku 
Lilian probudí, byl silnější. Věnoval jim významný pohled.

„Musíte tak hlučet?“ zeptal se a doufal, že v jeho hlase nezazna-
menali lehký třas. Kluk s telefonem hudbu vypnul, ale schválně si 
dál zpíval. Sami se znovu zadíval na krajinu za oknem, ale uklidnit se 
nedokázal.

Autobus přijel do města, v němž kdysi bydleli, a projel kolem 
bílého klenutého mostu. Sami byl na tuhle chvíli připravený, vytáhl 
z kapsy žlutý fotoaparát na jedno použití a pokusil se v objektivu 
zachytit impozantní stavbu. Nicméně už za tři dny, až dostane vyvo-
lané fotky, zjistí, že mu most unikl, a místo něj že zachytil zacpanou 
křižovatku u příjezdu do města a odraz zívajícího chlapíka na sedadle 
před nimi.

Autobus přijel na hlavní autobusové nádraží, cestující začali 
vystupovat spolu s výrostky, kteří Samiho poplácali po zádech 
a popřáli mu hezký začátek nového týdne. Lidé hrnoucí se ven Lilian 
probudili a ona pomalu otevřela oči. Byly kaštanově hnědé a Sami 
se nejednou podivoval, že jsou snad s přibývajícími léty větší a větší. 
I vlasy a snědou pleť měla zbarvené do hněda; jednou jí řekl, že díky 
ní zjistil, jakou hloubku v sobě může jedna jediná barva ukrývat.

„Kde jsme, Sami?“ zeptala se a on neodpověděl. Pomalu vstala a na 
hlavě se jí odkryla malá lysinka. Sami jí vlasy spěšně upravil a doufal, 
že si toho ve vyprazdňujícím se autobuse nikdo nevšiml.

Až když se zeptala podruhé, odpověděl, že jsou v Jeruzalémě a šep-
tem dodal, že nemá sílu jí to opakovat pořád dokola.

Pomalu se vykolébali z autobusu. Mladá praktikující dívka v tričku 
sionistické organizace mládeže Bnej Akiva nabídla, že jim pomůže, 
ale Sami jí rychlým posunkem ruky naznačil, aby si jich nevšímala. 
Sami s Lilian se s postupujícím věkem scvrkli, až je teď dav téměř 
pohltil. Přimknutí jeden k druhému se dlouho prodírali ven z auto-
busového nádraží, zdolávali schody, výtahy a kluzké dlaždice, až se 
dostali k východu na Jafskou ulici. Přiblížili se ke dveřím, když najed-
nou překvapilo slunce začínajícího srpna Lilian nepřipravenou.

„Je mi zima, Sami,“ řekla a schoulila se k němu. „Asi bude brzy 
sněžit.“

„Je léto,“ snažil se ji přesvědčit, ale Lilian na to nic neřekla. Při-
vinula ruce k tělu a roztřásla se. Ani dnešní parný den jí nevymluví 
zasněženou vzpomínku. Sami si povzdechl a položil tašku na zem. 
Pomalým, znaveným pohybem z ní vyndal bílý kabát, který jí kdysi 
pořídil. Teď už jí sice byl o dvě čísla větší, ale ona trvala na tom, že 
jej bude dál hrdě nosit. Zvedla ruce do výšky, jako holčička, která 
čeká, až ji po koupání zavinou do osušky, a nechtěla se hnout z místa, 
dokud jí Sami neuvázal kolem krku ještě šálu. Až potom vykročila 
z budovy autobusového nádraží, aby společně zamířili k tramvaji.

Sami držel Lilian za ruku a prosil ji: „Nechoď nikam,“ i když si nebyl 
jistý, jestli ho v hluku rušné ulice slyšela. „Kde jsme?“ ptala se 
zas a znovu a on neodpovídal. Oči upíral na železné šedivé koleje 
a s nastraženýma ušima čekal, až uslyší přerývané hrčení motoru. 
Už léta z novin hltá zprávy o zázračných vozech, které brázdí ulice 

města, a teď je měl spatřit na vlastní oči. Znovu z tašky vyndal foto-
aparát, ale hned jej zase schoval, rozhodl se šetřit filmem.

Tramvaj se pomalu, ztěžka blížila, až zastavila ve stanici. Byla 
obrovská a stříbrná, přesně jako si ji Sami představoval, podobná 
železné šelmě z Danielova proroctví. Popošel dopředu, až stál na 
samém okraji perónu. Lilian zůstala schovaná za ním.

„Věřila bys tomu, Lilian? V Jeruzalémě už zase vedou koleje,“ řekl.
Otevřely se dveře. Sami zatáhl Lilian za ruku, aby popošla dopředu. 

Chtěl spolu s ní nastoupit do vozu, ale smetl ho nekonečný proud lidí. 
Vrásčité ruce Samiho s Lilian se rozpojily a osiřelí staříci se dlouhé 
vteřiny zmítali jako roztržený list papíru, dokud se opět neshledali 
a znovu nestmelili. Nastoupit se jim podařilo teprve napotřetí, tiskli se 
k sobě a vybojovali si svůj prostor. Mladý muž s kipou na hlavě hlasitě 
zašeptal manželce: „Už jenom ten kabát, kolik zabírá místa.“ Sami na to 
nic neřekl. Byl příliš zaneprázdněný snahou udržet se na nohou. Lilian 
vůbec nevnímala okolí. Tramvaj se rozjela a ona pozorovala městské 
budovy a Samimu připadalo, že se na ně dívá jako na známého, kterého 
už celé roky neviděla; byly jí povědomé, jen si nemohla vzpomenout, 
odkud je zná.

Na zastávce u trhu Machane Jehuda z tramvaje vystoupili.
„To už jsme u moře?“ podivila se Lilian. Neodpověděl. Koleje 

s sebou odnesly jemu známou Jafskou ulici a zanechaly jej ztrace-
ného v čase a prostoru.

Procházeli se nazdařbůh v paprscích jeruzalémského slunce tak 
teplých, jako v jeho vzpomínkách. Byl by nesmírně rád, kdyby ho 
zastavila, jako to v minulosti udělala už tolikrát. Kdyby mu řekla, aby 
dal pokoj s těmi nesmysly, a potom by celou tu nepříjemnost vyřešila 
sama, a někoho z kolemjdoucích by se zeptala na cestu. Jenže ona 
neřekla nic, otřela si čelo orosené potem a snažila se udržet s ním 
zrychlující se krok. Teprve když už byli úplně vyčerpaní, všiml si 
Sami lidí, kteří proudili v obou směrech jednou z uliček. Táhl Lilian 
za sebou, až se ocitli před řadou stánků, na nichž se vršila zelenina, 
pečivo a oříšky. Sami se spokojeně pousmál a spěšně zvědavě pohlédl 
na Lilian. Ta, jak doufal, zavřela po několika vteřinách oči, aniž by 
věděla proč.

Za mlada říkávala, že se návštěvníci trhu nechávají svými smysly 
oklamat. Mají za to, že celý zážitek spočívá v několika barvách 
a vůních a přitom netuší, že nejdůležitější je najít ve všem tom 
nesmírném hluku tichý bod. A pak, aby objasnila své tvrzení, ho 
vzala na místo, kde se na trhu srocovalo nejvíc lidí, vedle kořenářky 
s namalovaným obočím, a přiměla ho zavřít oči. Pokusit se vnímat 
pohyb lidí procházejících kolem nich, proudících jedním směrem 
jako vodní tok. Teď opět zkusil zavřít oči, ale stejně jako tenkrát ho 
i dnes přemohl strach.

Na trhu už nebyl víc než šedesát let. V den jeho dvacátých třetích 
narozenin spolu z Jeruzaléma odešli a od té doby se sem už nepodí-
val. Nikdy by jej nenapadlo, že bude po trhu chodit jako turista, cizi-
nec. V dětství pracoval léto, co léto ve strýčkově pekařství a dobře si 
pamatoval zarudlé upocené turisty, kteří procházeli kolem stánků 
v širokých slamácích a luxusních italských košilích, a zkoumavými 
pohledy antropologů dávali najevo, že tu jsou jen na skok, až si 
říkal, jestli nevážili celou tu klikatou cestu do Jeruzaléma jen proto, 
aby si připomněli, kým nejsou. Lilian se na rozdíl od něho na trh 
několikrát vrátila se školními výlety, na které jezdila jako učitelský 
doprovod. V takových výjimečných dnech zavřel kovářskou dílnu 
dřív než obvykle, a spěchal domů, kde na ni netrpělivě čekal u dře-
věného kuchyňského stolu. Hned jak se vrátila, ještě než si stačila 
odložit tašku, už se vyptával: na ceny rajčat a baklažánů, brambor 
a květáku, na krámek dávno zesnulého strýčka, zajímalo jej, jaké 
se objevilo nové zboží a jaké zboží nenávratně zmizelo. Odpovídala 
mu pomalu. Přidávala a doplňovala další a další slova, věděla, že 
vyprávění o trhu potřebuje stejně, jako potřebuje věřící slyšet nápěv 
modlitby.

Kdy mu vyprávěla o zasněžené pláži? Nebyl si jistý. Ale bylo to 
tady, na jednom z jejich prvních setkání, když si přišla do pekařství 
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koupit šabatový chléb, chalu, a pak se spolu vytratili do jedné z při-
lehlých uliček. Tam mu vyprávěla o své prvopočáteční vzpomínce. 
O dětech dovádějících ve sněhu, které jej holýma rukama odhrabo-
valy a hledaly zmizelá zrnka písku. O dospělých mužích a pěstěných 
paničkách, kteří seděli na zelených lehátkách v tlustých županech 
a v té nesnesitelné zimě se pokoušeli opalovat. O mušlích, vykukují-
cích z bílých sněhových vloček, a matkách, které pokřikovaly na děti, 
aby neběhaly bosky, protože měly strach, že se nastydnou. Vyprávěla 
i o sobě, o tom, že se jako jediná odvážila vlézt do ledové vody. Popiso-
vala, jak pomalými kroky vstoupila do moře mezi ledové kry plovoucí 
na hladině. Vyprávěla, že zavřela oči a ponořila se hluboko do vody. 
Otevřela je jen na okamžik a spatřila před sebou tu nejmodřejší modř, 
jakou kdy v životě viděla.

Sami dodnes nepřestal litovat toho, co jí tenkrát řekl. „Určitě se 
ti to jen zdálo,“ prohlásil, a potom s jistotou dodal: „Už několik let 
tu sníh nikdo neviděl. Natož moře.“ Od té doby mu už o své první 
vzpomínce nikdy nevyprávěla. Zpočátku si byl jistý, že je jen otázka 
času, kdy ji přesvědčí, aby se o pláži zmínila znovu, ale teprve s postu-
pujícími roky pochopil, jak je neústupná. Nehledě na to, jak moc se 
omlouval a doprošoval, ona zatvrzele mlčela. I potom, co poznali tělo 
toho druhého, i když už byli svoji, i po mnoha letech, když se pře-
stěhovali do chráněného bydlení na druhé straně města. Trvala na 
tom, že taková vzpomínka je příliš vzácná, než aby ji svěřila do rukou 
jinému člověku, třeba milovanému.

A potom přišel Alzheimer a vzpomínky jí vyškubl, jednu po druhé. 
Svatební cestu do Říma, ten večer v čínské restauraci, pokutu, kterou 
dostala na dálnici z Haify do Tel Avivu, smrt syna, chuť pistáciové 
zmrzliny, komické scénky kultovního tria Hagašaš hachiver, první 
cigaretu, kterou vykouřili společně, válku, která pominula, i tu, co 
přišla po ní, tatínkův hlas, psa, kterého se na tři dny ujali a nakonec 
stejně zjistili, že patří sousedům, výlet do vádí Nachal David i to, jak 
uklouzla, dva roky v Bostonu, vachrlaté záchodky na kolejích Heb-
rejské univerzity, strach ze smrti, přesné instrukce, jak připravit její 
milovanou kávu, úvodní větu Anny Kareniny, den, kdy prvně potkala 
Samiho.

Všechny vzpomínky přikryla prázdnota. Všechny kromě vzpomínky 
na zasněženou pláž v Jeruzalémě. Té se odmítala vzdát. Znovu 
a znovu se vyptávala, kdy už se tam pojedou podívat, a tiše, mumlavě 
se o pláži zmiňovala i ze spaní. Ale pokaždé, když ji Sami požádal, aby 
mu znovu popsala svou první vzpomínku, nebo aby mu řekla, kde 
přesně se pláž nachází, odmítla a uzavřela se do svého mlčení. Připo-
mínal si, že nejde o skutečnou vzpomínku, ale to jeho frustraci nijak 
nezmírnilo. Kolik bolesti mu působilo vědomí, že se s ním nechtěla 
podělit o poslední náznak ženy, kterou kdysi bývala. Dokonce i ve 
chvíli, kdy stáli uprostřed trhu. Dokonce i když ji prosil, aby aspoň 
naznačila, kterým směrem se mají vydat – mlčela.

„Zeptej se jí,“ řekla Lilian a ukázala na prodavačku u jednoho 
z krámků. Sami k trhovkyni přistoupil, a po mírném zakoktání se jí 
zeptal, jestli neví, kde je tady jeruzalémská pláž. Prodavačka si ho 
změřila pohrdavým pohledem z výšky dřevěného štokrlete, na němž 
stála, a s odpovědí se vůbec neobtěžovala. Dál rovnala kupu sladkých 
brambor, jako by to byly knihy na poličce.

„Na něco se vás ptal,“ vyštěkla Lilian zpoza zamlženého vědomí, 
aby hájila manželovu čest, „na něco se vás ptal, proč mu neodpovíte? 
Ptal se vás, ptal se.“ Přiblížila se ke stánku, a prodavačka ustrašeně 
ucukla, schovala se za hradbou cuket a šeptem přiznala: „Popravdě 
řečeno nevím, jak vám odpovědět.“

Sami se spěšně omluvil a odtáhl Lilian pryč. Zastavili se v jedné 
boční uličce a ona ještě dlouho mumlala: „Proč ti neodpověděla? Proč 
neodpověděla?“

Silnými prsty ji trpělivě hladil po hlavě, znovu jí upravil vlasy. 
Koupil jí tureckou cukrovinku lokum s mandlemi, připomněl jí, že 
byly časy, kdy jí podobné sladkosti nosil každý pátek. Ona uždibovala 
lokum a mlčela. Potom procházeli mezi stánky a Lilian věnovala kus 
cukrovinky žebrákovi, kterého si všimla cestou. Vyšli na druhé straně 
trhu, přešli přes vybledlý přechod a ocitli se ve čtvrti Nachlaot. Hluk 
nechali za sebou. Ulice byly úzké, ale v porovnání s přeplněnými 
uličkami trhu působily prostorně. Sami se zadíval na malé domky. 

Za mlada měl pocit, že přesně odpovídají jeho velikosti. Držel Lilian 
za ruku a šetrně ji vedl mezi poklopy kanálů a plynovými bombami, 
střežil ji jako děti střeží a opatrují svého prvního domácího mazlíčka. 
Po krátké chůzi se zastavili před synagogou, kam kdysi chodívali. 
Kolem prošli čtyři ortodoxní mladíci, kteří vstoupili dovnitř. Tolik 
by si přál, aby na podobná místa někdo připevnil pamětní desku. Byl 
by se spokojil i s malou dřevěnou cedulkou s nápisem: „Zde si Sami 
s Lilian během večerní modlitby posílali psaníčka.“

Lilian byla unavená. Demonstrativně prohýbala kolena a Sami 
ji spěšně zavedl na lavičku u nedalekého hřiště. Na okraji hřiště 
stály čtyři vzrostlé stromy, které posloužily jako fotbalové branky 
několika klukům a holčičkám, kteří si hráli na vydlážděném plácku 
zasypaném pískem. Sami usadil Lilian na lavičku a ona sledovala děti 
a usmívala se. Zatleskala jim a ony jí na oplátku zamávaly. Sami vyn-
dal z tašky zelený igelitový sáček s pomerančem. Posadil se vedle ní, 
vylovil pomeranč ze sáčku, a oloupal jej kuchyňským nožem, co vzal 
s sebou. Sundal Lilian kabát i šálu, aby se neušpinily, a po jednom jí 
podával měsíčky pomeranče. Mezi prsty mu stékala šťáva. „Děkuju,“ 
řekla s každým dalším dílkem, který dostala. Možná s každým sous-
tem vždy znovu objevuje chuť ovoce, pomyslel si, a ta představa jej 
téměř utěšila.

Přesně ve chvíli, kdy se Lilian chystala sníst poslední dílek pome-
ranče, jí na hlavě přistál fotbalový míč. Vletěl jí do tváře a vyrazil 
jí z ruky kousek ovoce, který spadl na zem. Lilian vykřikla, zavřela 
oči, a rychle si přikryla hlavu křehkýma rukama. Sami ji zavinul do 
kabátu, jako by ji mohl uchránit před celým světem. Jedna z holčiček 
v džínové sukni a modrém školním tričku se k nim váhavě přiblížila, 
zatímco ostatní děti se postavily do nepravidelné řady za ní. „Pro-
miňte, dáte nám ten míč?“ zeptala se a Sami si nebyl jistý, jestli řekla 
promiňte, protože se chtěla omluvit, nebo jenom nevěděla, jak jej 
oslovit.

„Vy jste se snad zbláznili?“ zakřičel a holčička ustoupila. „Jste nor-
mální? Mohli jste ji zabít.“ Holčička si dala ruce za záda a dál mlčela, 
což ho rozčílilo ještě víc. „Jseš slepá, nebo co? Málem jsi ji zabila,“ 
obvinil ji a nechal vzteku volný průchod.

„Promiňte,“ řekla znovu holčička. „Vrátil byste nám jenom ten 
míč?“

Míč ležel mezi ním a Lilian. Byl to bílý zaprášený míč sešitý 
z gumových pětiúhelníků. Vzal míč do třesoucích se rukou a chtěl jej 
holčičce vrátit, ale potom se znovu podíval na Lilian strnulou strachy. 
Aniž by se nad tím pořádně zamyslel, vzal nůž, a z posledních sil 
balón propíchl.

Balón se postupně smršťoval. Spadl na zem a skutálel se k nohám 
holčičky. Ta si sice zakryla oči rukama, ale nechala si mezi nimi 
dostatečně velké škvírky na to, aby viděla tu pohromu. Začala nata-
hovat, načež se otočila a odběhla cestičkou kolem synagogy. Jeden 
chlapeček vykřikl, že je vrahoun, a potom zmizel spolu s ostatními 
vystrašenými dětmi.

Hřiště zůstalo prázdné. Sami pohlédl na Lilian. Na hlavě se jí zase 
odkryla lysinka. Snažil se jí znovu vlasy upravit, ale Lilian odmítala 
spustit ruce. Zůstala schoulená a on už neměl sílu jí odporovat. 
Hodnou chvíli tak seděli, až slunce zmizelo za budovou synagogy. 
Sami znovu objal oběma rukama tašku, pokusil se spočítat listy na 
stromě, ale nepodařilo se mu to. Potom z tašky vyndal fotoaparát, 
jemně Lilian nadzvedl levou ruku a vyfotil její unavený profil, řekl si, 
že i takovéhle chvíle je třeba zdokumentovat. A pak se pomalu sklonil 
a zvedl měsíček pomeranče, který spadl na zem. Vytáhl z kapsy 
látkový kapesník a začal kousek ovoce čistit od zrnek písku, která se 
na něj nalepila.

„Zítra si tě odvezou,“ řekl.
„Na pláž?“
„Budou se o tebe umět postarat líp než já.“
„Kde je ten sníh, Sami?“
„Budu za tebou každý den chodit na návštěvu.“
Sklonila hlavu. Oči měla pořád zavřené.
„Cítím vůni moře, a ty?“
Sami k ní vztáhl obě ruce, hlavu přitiskl k té její a jemně jí hladil 

po vrásčitém obličeji. Potom jí pošeptal: „Co tam z tebe zbylo?“ 
a nečekal odpověď. Zavřel oči a snažil se představit si, jak jsou sami 
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dva na její pláži. Jak stojí nazí a vrásčití u vody, ona s povislými 
hnědými prsy a on se shrbenými zády a bledý ve tváři. Představoval 
si tu strašnou zimu a jak ho přesvědčuje, aby šel do vody, přestože 
jemu se vůbec nechce. Jak se pomalu osměluje a cítí chladný písek na 
mořském dně. A pak, když už jsou do půl těla ve vodě, představil si, 
jak se Lilian najednou otočí k pláži a položí se do vody. Spěchá, aby ji 
podržel, zatímco ona pluje na studené vodní hladině.

Otevřel oči, před sebou měl synagogu, a potom se znovu zadíval na 
malý písčitý plácek. Najednou svižně vstal a Lilian zvedl s sebou.

„Jdeme domů?“ zeptala se a on neodpověděl. Zavedl ji pomalinku 
na plácek a nohou odstraňoval kamínky štěrku, které jim přišly do 
cesty.

„Kde to jsme?“ podivovala se, a on se zastavil uprostřed plácku, 
trochu se sklonil a políbil jí levou ruku. Potom ji pustil a ztěžka 
poklekl na jedno koleno. Několik minut zůstal klečet, snažil se 
popadnout dech. S vypětím všech sil poklekl i na druhé koleno, 
a nakonec si lehl zády do jemného písku. Chvilku nic neříkal a potom 
vztáhl ruku vzhůru. Přidržela se jej, druhou rukou se opřela o zem 
a zaklonila se. Leželi vedle sebe a ztěžka oddechovali. Měli mezi 
sebou trochu místa. Sami pozoroval stmívající se oblohu.

„Jsme na pláži,“ oznámil jí. „Tohle je jeruzalémská pláž.“
Neřekla ani slovo a Sami natáhnul obě ruce do stran a začal s nimi 

těžkopádně hýbat nahoru a dolů.
„Brzy začne i sněžit,“ řekl, „musíme si to nacvičit.“
Nerozuměla mu, ale hned se k němu přidala a také začala hýbat 

rukama sem a tam.
„A teď nohy,“ zavelel, když s ním srovnala tempo, a ona poslechla. 

Roztáhla nohy a zase je přimkla k sobě, a zas a znovu, pohyby roz-
máchlejšími a jemnějšími, než byly ty Samiho.

Lidé, kteří vycházeli ze synagogy, se na ně nevěřícně dívali, ale 
oni nerušeně pokračovali dál – Lilian se soustředila na sjednocení 
tempa rukou a Sami se soustředil na tempo jejího dechu. Nesmáli se, 
ani se jeden na druhého nepodívali, jen pomalu pohybovali rukama 
a nohama a rýsovali v písku obrysy stařičkých andělů na jeruzalém-
ské pláži.

IDDO GEFEN:  
Chof ha-jam šel jerušalajim. Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir, Chevel Modiin, 2017, 320 s.

Kočkování, óčkování, očkování 
– tři slova příbuzná
Ve světě se všechno vyvíjí od něčeho k něčemu. To něco má svůj 
začátek a konec a doba toho procesu je velice rozdílná. Takže 
se nám lidem může zdát krátká nebo z našeho vyměřeného 
času nekonečně dlouhá. Vymysleli jsme tedy abstraktní pojem 
nekonečno, který označuje kvantitu něčeho, co nemá konec 
a nedá se změřit. Používáme symbol ležaté osmičky, který 
zavedl anglický matematik John Wallis v 17. století.

Ale zpět k našemu tématu. Slovo kočkování označuje něco, co máme 
rádi. Okoukali jsme to od šelem kočkovitých. Hlavně od koťátek na 
našich dvorcích. Navzájem se tlapkáme a oťukáváme, mazlivě se 
umíme o sebe otírat, nebo na sebe vytáhnout drápky. Rádi se honíme 
a kutálíme po trávě. Po nocích se touláme a hledáme dobrodružství. 
Dokonce se stává, že lidské matky musí chránit svá mláďátka před 
sobectvím svých partnerů, kteří žárlí na ty narozené, stejně jako to 
dělají kočičí matky. Zdá se, že kočkování je něco prastarého a dou-
fejme nekonečného.

Óčkování je projev údivu. Je to výraz překvapení, obdivu, může 
být i úleku. Ó – no tohle! Myslím, že i to mají lidé rádi. Óčkování 
provází tedy něco, vymykající se všednosti a rutině. Takzvané pro-
žitkové programy se staly velice oblíbenou zábavou. Vypravíte-li ze 
sebe óóó, s patřičným výrazem ve tváři, porozumí vám i cizinci bez 
tlumočníka. Tato nonverbální komunikace je podobná hudbě. Umí 
spojovat lidi účinným způsobem, bez zbytečných řečí a vysvětlování. 
Kéž by k tomu sloužila i slova, která mají velkou moc. Ovšem slova se 
mohou stát i zdrojem nedorozumění či neporozumění mezi lidmi. Je 
to paradoxní situace. Přejme si, aby nebyla nekonečná.

V češtině jsme dostali do výbavy podobný, mnohem prozaičtější 
výraz: očkování. Vědci a lékaři se snaží očkováním udržet pod kont-
rolou smrtelné nebezpečí nakažlivých nemocí. Doslechla jsem se, že 
už 1000 let před občanským letopočtem je doloženo očkování v Indii. 
Moderní způsob očkování zavedl v 18. století britský lékař Edward 
Jenner, který vypozoroval, že po prodělání kravských neštovic se 
pacient již nenakazí pravými neštovicemi. Název vakcinace pochází 
tedy z latinského slova vacca – kráva. V lidské povaze je zapomínat 
na nebezpečí. A tak jsme ve 21. století propadli kočkování při cestách 
do ciziny a óčkování nad krásami prožitkových dovolených co nejdál 
od domova. Při tom jsme po celém světě roznesli smrtelnou nákazu. 
Svody komerčního způsobu života, který mnozí chápou jako nejdů-
ležitější projev svobody, nás zahnaly do kouta. Jestli chceme být zase 

někdy svobodní a zbavit se totality epidemie, je asi jediná cesta – 
očkování. Už začínáme chápat, že získaná imunita má mnohem 
razantnější odpověď na nákazu než vrozená. Najdou lidé konečně 
cestu k rozumu a skromnosti, nebo se stále poženou za nekonečnými 
možnostmi?

RÚT SIDONOVÁ
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HEBREJŠTINA

Hebrejské prázdninové luštění
Po delším čase je zpět sudoku! A když už, tak pořádně – proto si 
můžete rovnou vyluštit dvě verze (s písmeny hodnot 1–9 a poté taky 
10–90).

א ב ג ד ה ו ז ח ט

א ו ד ה ב ז

ח ג ה ט ז ד ב ו א

ז ב ג

ט ה ז ג א ד

ב ד א ח ו ג ט

ו ג ז א ב

ט ח ה א ז ג

ה

ב ז ח ט ו ד

י כ ל מ נ ס ע פ צ

ל מ כ

מ י נ פ צ ל ס כ

כ פ ע נ י ס צ מ

ס ל י צ נ פ

ל פ נ ע י

פ צ ע כ מ ל ס

נ ל מ ס צ

צ מ ס פ נ י ל

נ צ פ מ ע

Spojte čarou protiklady:

בוקר אמא שחור סבא לילה אח

לבן סבתא ערב אחות אבא יום

Křížovka

Křížovka „pixwords“ – do řádků a sloupců napište, jakou barvu 
obvykle má daná věc na obrázku:

1.

2.

3.

4.

PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková 
Řešení najdete na straně 9
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KULTURA

Kam v létě za židovskou kulturou?
 Festival židovské kultury Ha-

-makom v Holešově
„Čas mudrců a pronásledování, 
aneb od rabína Šacha k separaci 

židovského obyvatelstva“ – tak zní téma 
letošního festivalu v historickém židovském 
městečku v Holešově. Festival bude zahájen 
v úterý v 17 hod. a celý večer bude věnován 
osobě rabína Šacha, který je s tímto místem 
nerozlučně spjat.

Program se bude odehrávat na zámku 
a jeho nádvoří, v Šachově synagoze, na hřbi-
tově i v kině Svět. Přijďte si vybrat z pestré 
nabídky koncertů, přednášek, komponova-
ných večerů a divadla… ale také ochutnat 
košer slivovici a nahlédnout do tajů její 
výroby. Po dobu festivalu můžete ochutnat 
také z menu židovských jídel a specialit nebo 
navštívit tematickou multimediální výstavu 
prací žáků ZUŠ F. X. Richtera v Holešově 
s názvem Expedice Noemova archa.

Celý program naleznete na stránkách 
festivalu: www.zidovskyfestival.cz

PLZEŇ HUDEBNÍ:

Ve Staré synagoze v Plzni můžete navštívit 
hned dva koncerty židovské hudby:

 Mi Martef
Plzeňský kosmopolitně-
-liberální klezmer band hrající 
moudré i rozverné židovské 

písně.
Vstupné dobrovolné
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, 

Plzeň

 Rejbele
Klezmer, židovské písně i lidová 
hudba z oblasti Balkánu.

Vstupné 120 Kč
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, 

Plzeň

ŽO LIBEREC ZVE NA PŘEDNÁŠKY:

 Judaismus v období římské 
správy Svaté země
Online přednáška Karla 
Hrdličky pořádaná za laskavé 

podpory NFOH.
Chcete-li se zúčastnit, přidejte si do 

kontaktů na Skype Karla Hrdličku (hrdlic-
kakarel, hrdlickakarel@seznam.cz) a pošlete 
nejpozději do 19. 7. po Skypu tuto zprávu: 
PŘEDNÁŠKA LIBEREC a k tomu váš telefon 
pro případ technických potíží. Ve středu 
21. července si před začátkem přednášky 
pusťte Skype a buďte online, Karel Hrdlička 
se vám již sám ozve. (Nevolejte prosím, 
vyčkejte na příchozí hovor.)

PROCHÁZKA LETNÍ ŽIDOVSKOU 
PRAHOU:

 Kudy prošel Mordechaj Mai-
sel?
Pojďte se s námi podívat na 
unikátní část Starého Města 

pražského trochu jiným očima! Vydejte se 
za významnými osobnostmi rudolfinské 
Prahy – Mordechajem Maiselem, rabi Löwem 
a Rudolfem II.

Rozhlédnutí u Rudolfina v souvislostech 
méně obvyklých má své kouzlo, procházka 
pokračuje po nábřeží Vltavy a dál ulicí na 
Rejdišti – podél stěny Zahrady Židovské do 
Židovského Města a po místech, kde všechno 
začalo a z příběhů a legend, po více než sedm 
století v ní uchovaných, uslyšíte ty méně 
známé. Jak dlouho trvalo, než se židovské 
město proměnilo ve skutečné Město? To, 
když tudy prošel Mordechaj Maisel. Oct-
nete se v dobách měny grošové a tolarové, 
a také největší slávy Židovského Města 
i celé Prahy – v době Rudolfinské. A Praha 
a Židovské Město jsou místem setkání tří 
nepřehlédnutelných mužů. Mordechaj Mai-
sel byl z Prahy. Rabín Löw přišel z Mikulova 
na jeho pozvání, a ten třetí muž není nikdo 
jiný než Rudolf II. Vrátil se s celým dvorem 
z Vídně – a díky němu se Praha stala na čas 
i hlavním městem celé Habsburské říše. 
Legendy vyprávějí, ale osudy všech tří se tady 
skutečně potkaly a prolnuly.

A Mordechaj Maisel skutečně tehdejší 
gotické město proměnil v opravdové Město.

Sraz před Rudolfinem. Doba trvání 2 
hodiny. Maximální kapacita 30 osob.

Vstupné 150 Kč.
Vstupné zahrnuje i vstup do Staronové 

synagogy a je možné ho zakoupit pouze online 
na https://bit.ly/3xgrKFb

VÝSTAVA V PAMÁTNÍKU TEREZÍN:

Památník Terezín ve spolupráci s Polským 
institutem v Praze připravil dokumentární 
výstavu Pasy pro život polského Institutu 
Pileckého ve Varšavě, která je k vidění 
v předsálí kina Muzea ghetta v Terezíně až do 
konce srpna.

Výstava představuje činnost skupiny 
tvořené polskými diplomaty i židovskými 
představiteli, jež za druhé světové války 
ve Švýcarsku vypracovala systém výroby 

falešných pasů latinskoamerických zemí, 
které měly zachraňovat evropské Židy před 
holokaustem. Odhaduje se, že bylo vydáno 
kolem 10 000 „pasů pro život“, mnohé z nich 
opravdu dopomohly jejich majitelům 
k záchraně. Zatím byl zveřejněn seznam 
čítající přes 3 000 jmen, včetně Židů z Česko-
slovenska.

Výstava je přístupná denně od 9.00 do 
18.00 v prostorách předsálí kina Muzea ghetta 
v Terezíně do 31. srpna 2021.

FAJNE LÉTO PO ŽIDOVSKU

Krnovská synagoga bude hostit první ročník 
nového festivalu židovské kultury.

Celý program začíná sobotním ranním 
šachritem, a pokračuje skvělým víkendem 
s vernisáží, workshopy, přednáškami, kon-
certy a besedami až k závěrečnému neděl-
nímu koncertu skupiny KKBand. Součástí 
programu bude i komentovaná prohlídka 
krnovské synagogy a těšit se můžete třeba 
také na besedu s Jakubem Szántó.

Vstupenky je možné koupit od 16. 7. 2021 
na pokladně synagogy, ale i online na odkazu, 
který bude zveřejněn spolu s podrobným 
programem na stránkách: www.krnovska-
-synagoga.cz

Vstupné: sobota – 180 Kč; neděle – 210 Kč; 
celý festival – 370 Kč

Je možné zakoupit také zvláštní vstupenky 
na jednotlivé body programu.

LÉTO V TŘEBÍČI:

 Jakub Szántó: Práce zpravo-
daje na Blízkém východě

Jakub Szántó se zapsal nejen 
do paměti diváků ČT jako zahra-

niční zpravodaj pro Blízký východ, kde se 
pracovně pohybuje již dlouhodobě. A právě 
o tom bude jeho přednáška.

Vstup volný
Zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč

 Letní víkendy před synagogou
program trvá vždy po celý 

den
Schimmerle Klezmer Kaba-

ret – klezmer všeho druhu
Yocheved – taneční soubor z Třebíče

 Hudba na talíři – slovensko-
-české kvarteto a hudba inspiro-
vaná chutěmi židovské 
kuchyně

20.–
24. 7.

ČTVRTEK

29. 7. 
19.00

ÚTERÝ

3. 8. 
19.00

STŘEDA

21. 7. 
17.00

ČTVRTEK

22. 7. 
13.00

NEDĚLE

15. 8. 
16.00

7. 8. –8. 8.

28. 8. –29. 8.
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Na letní období připadá také jeden 
z nejsmutnějších a nejtragičtějších dnů 
židovského roku – Tiša be-av. Právě tohoto 
dne si připomínáme nejen zboření prvního 
i druhého Chrámu, ale i další tragické 
události židovské historie, jako je třeba 

porážka povstání Bar Kochby a vyplenění 
chrámového prostranství římským velitele 
Turnus Rufusem (135 o. l.). V tento postní den 
je zvykem pronášet kinot a také předčítat 
z knihy Ejcha (Pláč Jeremiášův). Také text 
písně Hašivenu je zhudebněním úryvku 

textu z této biblické knihy – konkrétně se 
jedná o verš 21 z páté kapitoly, které jsou 
součástí ranní modlitby – šachrit. Autor této 
melodie není znám.

PÍSNIČKA

Hašivenu

Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme,
obnov naše dny, jako v dávných časech.

יֵבנּו ֲאדָֹני ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ֲהׁשִ
ֶקֶדם. ׁש ָיֵמינּו ּכְ ַחּדֵ


