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Úvodník

Milí čtenáři,
toto číslo vychází se zpožděním, které 

způsobily přesuny v redakci – a to jak 
uvnitř (post korektora), tak i zeměpisně 
(dočasné stěhování do Jeruzaléma). 
Věříme ale, že uvedené změny přispějí ve 
všech směrech jen k dobrému, a že i přes 
zpoždění si čtení teď užijete!

Kromě standardních rubrik, jako je 
rabínské slovo, si v tomto čísle můžete 
přečíst třeba o archeologických úspěších 
české výpravy v izraelském Tel Moca. 
Určitě stojí také za zmínku to, že se do 
České republiky navrátil původní svitek 
Tóry, který bude nyní při bohoslužbách 
užívat komunita Ec Chajim – proto 
jsme se rozhodli věnovat prostor i této 
události. Nevšednímu tématu – a sice 
hnutí sufražetek – se tentokrát ve svém 
příspěvku věnovali studenti Lauderových 
škol. Pokud Vás toto téma zajímá, určitě 
nahlédněte do jejich rubriky Jews News.

V minulých týdnech a měsících se 
epidemická situace vyvíjela tak, že bylo 
možné si opatrně užívat alespoň některé 
kulturní akce. Po roční odmlce jsme tak 
mohli navštívit festival izraelského filmu 
Kolnoa a premiéry své nové hry v Česku se 
také konečně dočkala izraelská herečka, 
režisérka a scénáristka Hadar Galron, 
která má k České republice vřelý vztah, 
jsme už publikovali na stránkách Maskilu 
rozsáhlý rozhovor a psali jsme i o její nové 
hře, která je určena speciálně pro české 
publikum. Loni kvůli koronaviru byla 
premiéra odložena – tak teď konečně! 
Určitě stojí za to představení s názvem 
Moje první židovské Vánoce v libereckém 
divadle navštívit. Mnoho zajímavé kul-
tury, která stojí za povšimnutí připravuje 
stále také Židovské muzeum v Praze (viz 
program) a v Praze-Bubnech proběhl 
již tradiční happening s doprovodným 
programem, který připomněl 80. výročí 
prvního transportu nejen pražských židů.

Doufejme, že se situace okolo korona-
viru nebude rapidně zhoršovat, a že nám 
bude umožněno se bezpečně setkávat i na 
dalších kulturních akcích a připomínat si 
společně důležité (i ty smutné) momenty 
naší historie.

Ráchel Polohová  
šéfredaktorka

Rabínské slovo

Znovuobnovení 
stvořeného světa
Na šabat 9. října připadla paraša Noach 
(Genezis 6,9–11,32). V té předešlé, Berešit, 
jsme četli o stvoření světa a o všem, co je na 
něm. Naše aktuální paraša vypráví o tom, 
že se časem nejen lidé, ale i zvířata zkazila 
tak, že Hospodin nakonec litoval, že stvořil 
člověka a vše živé. Proto se rozhodl vše, 
v čem byla duše života, vyhladit. Jediný, kdo 
nalezl milost v Jeho očích a koho se rozhodl 
zachránit, byl Noach – Noe.

Midraš Tehilim neboli Šocher tov (34:4) 
uvádí, že základem světa jsou tři spravedliví 
muži: Adam (První člověk), Noe a Abraham.

Zera avraham
Na počátku paraši čteme, že

דֹֹרָתיו ֶאת־ָהֱאלִֹהים ִמים ָהָיה ְבּ יק ָתּ  ֹנַח ִאיׁש ַצִדּ
ְך־ֹנַח… ִהְתַהֶלּ

„…Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve 
svém pokolení; Noe chodil s Bohem.“

Komentátor Raši uvádí, že tato první 
slova nás mají učit tomu, že základem 
historie spravedlivých lidí jsou dobré činy. 
Též na základě textu traktátu Sanhedrin 
108a vysvětluje, že kdyby Noe žil v generaci 
spravedlivých, byl by ještě spravedlivější. 
Naopak zmiňuje i názor jiných učenců, kteří 
tvrdili, že pouze ve svém pokolení byl Noe 
spravedlivým. Kdyby totiž žil v Abrahamově 
době, nebyl by za něj považován vůbec.

ְך ֹנַח ֶאת ָהֱאלִֹהים ִהְתַהֶלּ
‚‚Noe chodil s Bohem.‘‘
Oproti tomu u Abrahama čteme (24,40):

י ְלָפָנֹיו ְכִתּ ר־ִהְתַהַלּ ַויֹּאֶמר ֵאָלי ְיהָוה ֲאֶשׁ
‚‚On mně však řekl: Hospodin, před nímž 

chodím.‘‘
Zde se ukazuje jasný rozdíl mezi otcem 

„Noemových potomků“ – בני נח a otcem 
„Abrahamových potomků“ – זרע אברהם.

Z těchto slov vyplývá, že sice Noe byl 
spravedlivým, ale potřeboval neustále Boží 
vedení a jako by jej Hospodin vedl za ruku 
a směroval, až nakonec dovedl Noema tam, 
kam chtěl, a řekl mu, co má vykonat.

Kdežto ze slov, která pronesl Abraham, 
vidíme, že on jednal již zcela samostatně 
a sám věděl, jaká jsou Boží přání a co od něj 
Hospodin očekává, aniž by potřeboval Jeho 
neustálé vedení.

Chasidé označují Noema za „spravedli-
vého v kožichu“ – בפרווה צדיק. V chladném 
zimním dni máme dvě možnosti, jak se chrá-
nit před mrazem. První je, že zatopíme 
v kamnech a každý, kdo přijde do takto vyto-
pené místnosti, se ohřeje. Druhou možností 
je, že si oblékneme teplý kožich. Spravedlivý 
je ten, z něhož vyzařuje teplo, a všichni, kteří 
jsou v jeho blízkosti, se tímto teplem zahří-
vají. Je však i spravedlivý v kožichu, kterému 
je teplo, ale ostatní okolo se klepou zimou. 
Takovým byl i Noe. Sám chodil s Bohem 

a zachránil se, ale nebojoval za záchranu 
ostatních ve svém pokolení. Takový Noemův 
pasivní přístup uvádí Zohar, část 1, Noe: Noe 
viděl špatné činy lidí, a proto se schoval, aby 
nešel jejich cestou. Noe sloužil Bohu a zabý-
val se knihou prvního člověka Adama a také 
Enochovou knihou, z nichž se učil, jak má 
sloužit Bohu. Odkud by jinak Noe znal, jak 
obětovat Bohu. Jedině tak, že objevil 
(v oněch knihách) moudrost.

Oproti tomu talmudický midraš v trak-
tátu Sanhedrin 108b uvádí, že spravedlivý 
Noe plamennými slovy káral lidi (za jejich 
špatné chování a činy), ale oni jej znevažovali 
a vysmívali se mu.

Podobnou historii uvádí Midraš Tan-
chuma, Noe 5 a7: Sto dvacet let Hospodin 
varoval veškerý lidský rod, ale když neviděl 
u lidí sebemenší snahu činit pokání, přikázal 
Noemovi, aby udělal archu. Noe zasadil 
cedry a staral se o ně. Když se ho lidé ptali, 
proč vysázel tyto stromy, tak jim odvětil, že 
se Hospodin rozhodl na svět seslat potopu 
a jemu přikázal postavit archu, aby se v ní 
zachránil on a jeho rodina. Když lidé viděli, 
jak pečlivě cedry zalévá, smáli se mu a měli 
jej za blázna. Nepřestali se mu vysmívat ani 
když z jejich dřeva začal dělat desky. Všechna 
Boží varování se minula účinkem. Když 
bylo jasné, že co nevidět začne potopa a lidé 
si náhle uvědomili nevyhnutelnost svého 
zániku, rozzuřili se a chtěli Noemovu archu 
zničit. Tu však Hospodin učinil tak, že archu 
obstoupili lvi, a kromě Noema a jeho rodiny 
k ní nikoho nepustili. Midraš na tomto 
příkladu ukazuje také obrovskou nenávist 
panující mezi lidmi pokolení potopy. Vždyť 
normálně myslící člověk by se chtěl spolu 
s Noem zachránit a za každou cenu by se 
snažil dostat do archy, a ne ji zničit. Avšak 
pokolení potopy uvažovalo jinak – když oni 
se nemohou zachránit, tak tedy nikdo!

Rabi Aharon z Karlinu (1736–1772) na 
otázku kdo je opravdový cadik (spravedlivý) 
odvětil, že ten, koho zajímají ostatní lidé jeho 
pokolení. Ten, který si přeje, aby i ostatní lidé 
byli bezúhonní a spravedliví jako on, aby neby-
la morální propast mezi ním a ostatními lidmi.

Základy kašrutu
Celý rok byl Noe v arše, až do 27. dne měsíce 
ijaru, kdy mu Hospodin dovolil koráb opustit. 
To již celá země oschla a lidé i všichni živoči-
chové mohli začít nový život. Všemohoucí se 
též zapřísáhl, že již nikdy nezničí zemi poto-
pou. Znamením toho, že Hospodin dodrží 
své slovo je duha – קשת, která se objevuje po 
dešti (9,12–15). Halacha nám proto ukládá při 
spatření duhy pronést toto požehnání:
ִרית ְוֶנֱאַמן ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, זֹוֵכר ַהּבְ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ַמֲאָמרֹו. ם ּבְ ְבִריתֹו ְוַקּיָ ּבִ
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‚‚Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, 
králi světa, jenž si pamatuje smlouvu, je věrný 
své smlouvě a plní své slovo.‘‘

Devátou kapitolu zahajují shodná slova 
Božího požehnání Noemovi a jeho synům, 
která kdysi pronášel k prvním lidem – Ada-
movi a Evě: ‚‚Ploďte se a množte se a naplňte 
zemi.‘‘ Všechny čisté (košer) živočichy dává 
Hospodin člověku k pokrmu, ale maso oži-
vené krví nesmí člověk jíst (9,4).

Poprvé se zde setkáváme se základem 
kašrutu – veškerá krev se musí z masa před 
jeho zpracováním a požitím odstranit.

Dalším příkazem v této paraše je zcela 
jednoznačný zákaz vraždy neboli úmyslné 
prolití krve člověka člověkem (9,9):

ֶצֶלם ֱאלִֹהים י ְבּ ֵפְך ִכּ מֹו ִיָשּׁ ָאָדם ָדּ ם ָהָאָדם ָבּ ֵפְך ַדּ  שֹׁ
ָעָשׂה ֶאת־ָהָאָדם

‚‚Kdo prolije krev člověka, toho krev bude 
člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, 
aby byl obrazem Božím.‘‘

Zde hovoříme o právu uložit trest smrti za 
úkladnou vraždu. Podobně je tomu tak 
i v Numeri (35,31): „Za život vraha nepřijmete 
výkupné, jako svévolník je hoden smrti a musí 
zemřít.“

Na trestu smrti za úkladnou vraždu není 
nic nehumánního. Člověk, který si nevážil 
života jiného člověka a svévolně mu jej 
vzal, nezaslouží si, aby žil. Tím se lidská 
společnost brání před úkladnými, sériovými 
i masovými vrahy. Zákon má za cíl zdůraznit 
odpovědnost každého člověka za úkladnou 
vraždu. V Onkelově aramejském překladu se 
toto překládá jako: „Toho krev bude prostřed-
nictvím člověka prolita,“ tj. prostřednictvím 
soudců. Soud jej odsoudí k trestu smrti za 
úkladnou vraždu.

Připomeňme, že soud mohl někoho 
odsoudit k trestu smrti na základě shodného 
svědectví dvou nebo tří očitých svědků.

ת לֹא ה ֵעִדים יּוַמת ַהֵמּ לָֹשׁ ַנִים ֵעִדים אֹו ְשׁ י ְשׁ  ַעל ִפּ
י ֵעד ֶאָחד יּוַמת ַעל ִפּ

‚‚Ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na 
základě výpovědi dvou nebo tří svědků. 
Nebude usmrcen na základě výpovědi jedi-
ného svědka.‘‘ (Dt 17,6)

sanhedrin
Nyní se se podíváme na Nejvyšší soudní 
dvůr – Sanhedrin (řeckého slova συνέδριον – 
Rada). Členové – soudci Sanhedrinu, kterých 
bylo 71 – zasedali původně v Tesané síni 
jeruzalémského Chrámu – v לשכת הגזית. 
V době, kdy Tesaná síň byla místem zasedání 
Sanhedrinu, měli soudci právo vynášet 
hrdelní tresty. Od okamžiku, kdy Sanhedrin 
opustil Tesanou síň, toto právo ztratil. Stalo 
se tak kolem roku 30 o. l.

V Mišně, tr. Makot, 1. kapitola, mišna 10 
a v Babyl. talmudu, Makot 7a se uvádí:
 סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית. רבי

אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה.
 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, אילו היינו בסנהדרין
 לא נהרג אדם מעולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר,

אף הן מרבין שופכי דמים בישראל.
‚‚Sanhedrin, který vynese rozsudek 

smrti jednou za sedm let, se nazývá krutým 
(k lidem). Rabi El’azar ben Azaria řekl, že San-

hedrin, který vynese rozsudek smrti jednou za 
sedmdesát let, se nazývá krutým. Rabi Tarfon 
a rabi Akiba říkali:

‚Kdybychom my byli v Sanhedrinu, nebyl 
by nikdy nikdo popraven.‘ Rabi Šim‘on ben 
Gamliel (2. stol. o. l.) říkal: „Oni by však tímto 
svým postojem rozmnožovali vrahy 
v Izraeli.“ Zde se jednalo čistě o teoretickou 
diskusi učenců, kteří žili a působili alespoň 
padesát let po zničení Chrámu.

Nelze mít slitování s úkladným vrahem. 
Dnes je při tom mnoho lidí, kteří spatřují 
v absolutním trestu pro vrahy cosi anachro-
nického, krutého, nepatřícího do moderního 
civilizovaného a demokratického lidského 
společenství 21. století. Těmto lidem je nutné 
připomínat také slova rabi El’azara (Midraš 
Tanchuma, Mecora 1):
 כל שנעשה רחמן על האכזרים, לסוף נעשה אכזר על

רחמנים
‚‚Každý, kdo je milosrdný ke krutým, stane 

se nakonec krutý k milosrdným.‘‘

bnej noach
Velmi zjednodušeně můžeme říci, že 
Noemovi potomci בני נוח jsou všechny 
civilizované národy světa, které naši učenci 
nazývají spravedliví národů světa – של אומות 
-Rabi Moše ben Maimon – Mai .העולם צדיקים
monides (1135–1204) ve svém díle ,יד חזקה 
-shodně s rabi Jochana (11–8,10)   הלכות מלכים
nem uvádí, že Tóra byla dána pouze synům 
Izraele, ale doplňuje, že byla také dána 
každému člověku z národů světa, který chce 
konvertovat. Tedy byla dána i prozelytovi, 
který se dobrovolně připojil k židovskému 
národu. Ostatní národy, které se nepřipojily 
k lidu Izraele, mají dodržovat pouze sedm 
přikázání Noemových potomků – מצוות בני 
 Každý, kdo z národů světa dodržuje .נח שבע
těchto sedm pravidel, má podle Maimonida 
úděl v budoucím světě. Toto je sedm přiká-
zání Noemových potomků: 1. Zákaz modlo-
služby, 2. Zákaz rouhání Bohu, 3. Zákaz pro-
lévání krve –vražd, 4. Zákaz incestu, 5. Zákaz 
loupeže, 6. Zákaz požívání masa z živého 
zvířete (zákaz mučení zvířat) a 7. Povinnost 
si ustanovit soudy a soudce.

Ne každý se odhodlá a najde v sobě 
duchovní sílu, aby konvertoval k judaismu 
podle halachy a dodržoval vše, co zbožný žid 
či židovka mají dodržovat, ale přesto by chtěl 
být v těsném kontaktu s židovskou komu-
nitou, účastnit se jejích aktivit a pociťovat 
určitou sounáležitost s vyvoleným národem. 
Na druhou stranu si někdy uvědomuje, že 
„hrát si na žida“, aniž by dodržoval to, co hala-
cha vyžaduje, je pro něj nedůstojné. Takový 
člověk může najít své místo v komunitě 
Bnej Noach čili Noemových synů – potomků. 
Může tak mnoho vykonat pro porozumění 
mezi židy a ostatními národy světa a sezna-
movat je s univerzálními hodnotami juda-
ismu. Pokud není dosud v České republice 
komunita Bnej Noach, možná by stálo za 
úvahu ji vytvořit.

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

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

náboženské akce – bohoslužby

online studium v chavruta 

Kdy: každou středu v 19.00

kabalat šabat

Každý pátek od 18:00 hod.  
(Židovská radnice – 3. patro,  
Maiselova 18, Praha 1)
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Z obcí

Tóra číslo 1052 se vrátila domů

co by nám asi vyprávěl svitek 
Tóry, který se v září vrátil do 
své původní vlasti, kdyby 
mohl mluvit? Jak se mu líbilo 
ve světě? Ten dlouhý výlet 
trval celou jednu lidskou 
generaci – od šedesátých 
let, kdy Československo 
prodalo do anglie mnoho 
v tu chvíli nevyužitých svitků, 
které pocházely z po válce 
zrušených obcí. Tyto Tóry 
původně sloužily české 
židovské komunitě v různých 
krajích a mnoha městech, 
židé se tam však po válce už 
nevrátili. Právě tenhle svitek 
původně pečlivě ukládali 
do aronu ha-kodeš v jedné 
brněnské synagoze členové 
tamní židovské obce.

Neobvyklou událost zažila Praha 27. září 
v prostorách historického Karolina. Zde, 
ve Vlasteneckém sále, kde vše po celou 
dobu z levé strany sledoval T. G. Masaryk 
z obrazu v nadživotní velikosti, proběhla za 
účasti asi stovky pozvaných hostů vesměs 
ze židovských kruhů malá slavnost velkého 
významu – předání autentického svitku 
české Tóry, který se v poválečné době ocitl 
v zahraničí. Po svém návratu bude svitek, 
který byl po léta součástí sbírky nadace The 
Memorial Scrolls Trust v Británii, sloužit 
progresivní židovské komunitě Ec chajim 

Praha, která vznikla zhruba před dvěma 
lety.

Svitek Tóry, který nese číslo 1052, však byl 
vytvořen už před 131 lety v brněnské židov-
ské komunitě a nyní byl ve zrestaurované 
podobě zapůjčen k trvalému užívání syna-
goze Ec chajim Praha. A navíc dostal krásný 
nový pláštík na Tóru v barvě modré a bílé, 
kde je vyobrazen právě Strom života – heb-
rejsky Ec chajim. Tento svitek je již druhým 
ze sbírky Memorial Scroll Trust, který se 
vrátil do Česka. Ten první získala v roce 2017 
Židovská obec Olomouc.

Jeffrey ohrenstein, 
předseda londýnské 
nadace Memorial 
scrolls Trust, 
slavnostně předal 
v pražském karolinu 
Tóru z roku 1890 do 
rukou progresivního 
rabína davida Maxy

Tóru si chvíli podržela 
v náručí i předsedkyně 
pražské progresivní 
židovské komunity 
ec chajim anna 
nosková. byla dokonce 
jednou z těch, kteří si 
s Tórou zatančili…
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První svitek Tóry, kterého jsem se 
dotknul
Slavnost začala, promlouvá Jeffrey Ohren-
stein, předseda The Memorial Scrolls Trust, 
který i přes přísná proticovidová opatření 
dorazil i se svitkem Tóry do Prahy, poté rabín 
David Maxa. Tóru si chvíli podrží v náručí 
i Anna Nosková, předsedkyně pražské židov-
ské komunity Ec chajim a vnučka známého 
talmudisty a hebraisty docenta Bedřicha 
Noska. Část její rodiny pochází z ukrajinské 
Oděsy, tradičního židovského města. Pro 
Český rozhlas na téma prožívání židovství 
Anna Nosková nedávno řekla: „Mám nějakou 
identitu, což je velmi silný pojem, a to ve 
všem, co dělám. Je to vaše historie, historie 
vaší rodiny, je to způsob uvažování. Jsou tam 
i tradice předané předky, zvyky, ale i obavy.“

Zakladatelem nové progresivní komunity 
v České republice, která je součástí Evropské 
unie progresivního judaismu, je rabín David 
Maxa. Právě on při svém letním pobytu na 
táboře pro židovské teenagery Kutz  Camp 
v USA objevil tuto Tóru. Ale až v roce 2019 mu 
řekli, že pochází z tehdejšího Českosloven-
ska. Byla tam zapůjčena z britského muzea 
a po více než čtyři desítky let zde sloužila 
svému původnímu účelu. „Byl to první 
svitek Tóry, kterého jsem se v životě dotknul. 
A dnes jsme ji přivítali v Praze!“ říká rabín 
Maxa. „Je to den, na který jsme se dlouho 
těšili. Je to opravdový svátek Simchat Tóra – 
radost z Tóry.“

Za zvuku rytmických židovských písní se 
vám chce tančit. Postupně se roztáčí sedm 
tanečníků, kteří si předávají Tóru a otáčejí 
se s ní špalírem mezi lavicemi na konec sálu 
a zase zpátky. Právě tak, jak je to zvykem 
o svátku Simchat Tóra, který připadá také na 
toto období. S Tórou v rukou postupně tančí 
muži, ženy, staří i mlad… Také v tom lze vidět 
symboliku předávání tradic.

Výjimečná slavnost v Karolinu končí. Zdá 
se, že nad progresivními komunitami 
a reformním judaismem v Česku svítá… 
Jejich prestiž by teď mohla stoupat.

Společnost vyráží do ulic a necelá polo-
vina zúčastněných následuje rabína a muže, 
jenž hrdě svírá svitek Tóry v náručí – je to 
místopředseda Federace židovských obcí 
v ČR a předseda Židovské obce Liberec 
Michal Hron. Malý a neklidný průvod budí 
pozornost, když zahýbá směrem k Jindřišské 
věži a stoupá do patra. Zdá se, že někteří jsou 
v nové synagoze poprvé, ale u pochoutek 
židovské kuchyně ve vedlejší místnosti jsou 
pak první…

kde hledat muzeum českých Tór?
Za války, v roce 1942, byly židovské obce na 
příkaz německých okupantů vyzvány, aby 
odevzdaly své svitky Tóry do pražského 
židovského muzea. Řada obcí tehdy zanikala, 
jejich členové končili v táborech smrti. 
V muzeu svitky přečkaly válku. Ale pak už 
nebylo, kam je vrátit. Začaly chátrat.

Britská nadace The Memorial Scrolls 
Trust po čase svitky zakoupila, což bylo 
jejich štěstí. Do Londýna se dostaly v únoru 

roku 1964. Muzeum českých svitků je umís-
těno v západní části Londýna, ve třetím patře 
budovy Kent House na Rutland Gardens, 
a je možné ho navštívit. V budově sídlí také 
Westminsterská synagoga.

Svůj druhý život zde nalezlo neuvěřitelné 
množství svitků – celkem 1564! Všechny se 
dříve běžně používaly v českých a morav-
ských synagogách. Nadace pak některé půj-
čovala obcím tam, kde Tóru neměli. Většina 
svitků však vyžadovala úpravu, vyčištění či 
přímo restaurování, aby se mohly dál použí-
vat k běžným náboženským účelům.

Mnohé z nich prošly rukama zkušeného 
sofera – písaře, který jednou zaklepal na 
dveře Westminsterské synagogy a zeptal se: 
„Nemáte pro mě nějakou práci?“ Zkušený 
sofer, kterých je málo, dokáže opravit 
poškozený svitek tak, že to nepoznáte. Toto 
nezvyklé, ale pro židovské komunity důležité 
povolání, při němž jde o jemnou a neoby-
čejně náročnou práci, se dědí z otce na syna. 
Není snadné podrobné informace a zku-
šenosti s opravou vzácných svitků získat. 

Tóra se dodnes píše – i opravuje – metodou 
starých písařů, tedy píše se na pergamen 
ručně a pomocí ptačího brku.

Tóra číslo 1052 se dnes už zabydlela v Jin-
dřišské ulici v centru Prahy, kde má své sídlo 
a synagogu progresivní komunita Ec chajim. 
Už tam na ni v levém rohu bytelné skříně 
aronu čekala jiná Tóra, dočasně zapůjčená od 
Židovské liberální unie.

Nejde snad o krásný příklad návratu 
starých tradic, navazování přerušené konti-
nuity?

O příklad, kdy byly zachráněné vzácné 
rukopisy navráceny ke svému původnímu 
účelu do své „rodné“ země?

Člověk si z té radosti, radosti z Tóry, až 
prorocky řekne: Věc můžeš zničit – sklo 
rozbít, dřevo spálit, kov roztavit… Ale slovo 
nezničíš!

luboR FalTeisek 
Foto Leona Kalvodová

Ztemnělou Prahou prochází zvláštní průvod, v jehož čele jde vedle rabína Maxy muž hrdě nesoucí 
svítek Tóry – je to místopředseda Fžo a předseda židovské obce liberec Michal hron
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iZRael

Tel Moca
necelých sedm kilometrů od 
starého města v Jeruzalémě 
se s delšími přestávkami od 
devadesátých let 20. století 
archeologové věnují výzkumu 
lokality Tel Moca.

Moca je zmíněna ve Starém zákoně jen 
jednou, a to mezi výčty měst patřících 
pokolení Benjamín (Jz 18, 26), přestože zde 
byly objeveny pozůstatky chrámu z doby 
železné. Nepřišlo by se na ně, nebýt výstavby 
dálničního mostu vedoucího z Tel Avivu do 
Jeruzaléma. Místo bylo nejprve označeno za 
„obilnici Jeruzaléma“, protože v tomto kopci 
nad úrodným údolím, archeologové jako 
první objevili sila a sklady. Těsně před zbudo-
váním mostu se zde v letech 2012–2013 konal 
další záchranný výzkum, na jehož konci byla 
monumentální budova č. 500 interpretována 
jako svatyně. Záhy museli archeologové 
místo zakonzervovat a předat stavbařům.

V roce 2019 se díky povolení na místo vrá-
tili izraelští archeologové doplněni o český 
tým odborníků z Evangelické teologické 
fakulty UK vedený Filipem Čapkem, Davi-
dem R. Moulisem a Martinem Prudkým, aby 

navázali na odkrývání chrámu a přilehlých 
míst – nyní chráněni před sluncem a deštěm 
novým dálničním mostem. Mezi jeho pilíře 
se soustředí zájem projektu „Tel Moza Expe-
dition Project“, v čele s Odedem Lipschitsem 
a Shuou Kisilevitzovou z telavivské univer-
zity. Během letošního léta se po více než dvou 
letech vrátil tým z Evangelické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy do Izraele, aby 
mohl pokračovat v odkrývání Mocy. Druhá 
sezona proběhla kvůli covidové pandemii až 
v létě roku 2021.

Moca se stala nejpozději v 9. století př. n. l. 
kultickým i ekonomickým centrem, které 
ovládala místní elita, a proto je jedním z cílů 
expedice pochopení vztahu mezi chrámem 
a ekonomikou (sily), což vedlo k otevření 
nových ploch.

V části Moza – East, která je sevřena 
chrámovým nádvořím z východu a oblastí se 
sily ze západu, byly odkryty budovy z doby 
železné IIB-C (cca 830–586 př. n. l.), v nichž 
byly nalezeny artefakty kultické povahy 
(fragmenty keramických figurek koníka). 

keramika z doby 
bronzové
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Odkrývání monumentálního 
chrámu z doby železné na 
okraji Jeruzaléma.

t nález sošky koníka

archeologové v lokalitě Tel Moca

Západní zeď chrámu

Podobné sošky koníků byly objeveny již 
dříve (v letech 2012–2013) na nádvoří svatyně 
nedaleko oltáře, kdy se jednalo o první 
takový nález v kultickém kontextu na území 
Judského království. V místech mezi chrá-
movým okrskem a sily byla rovněž odkryta 
menší budova z doby perské, vybudovaná 
nad předchozí fází z doby železné a také další 
silo. V příštích dvou letech bude výzkum 
v této východní části pokračovat. Je potřeba 
postupovat opatrně a všechny nálezy 
(keramiku, sošky, architekturu, podlahy, ale 
i spálený organický materiál) pečlivě zdo-
kumentovat, a proto nejsou práce vždy tak 
rychlé, jak by se mohlo očekávat.

Samotný posvátný okrsek je tvořen chrá-
mem, nádvořím pod širým nebem s velkým 
obětním oltářem a kamenným stolem (dnes 
je skryt pod jedním z mostních pilířů) pro 
ukazování darů před jejich obětováním. 
Vedle oltáře byla objevena odpadní jáma se 
zbytky kostí kulticky čistých zvířat (zejména 
koz a ovcí), se stopami po noži, což odkazuje 
k porcování zvířat pro obětování.

Mezi další cíle, které se postupně daří 
plnit, patřily otázky velikosti a tvaru chrámu, 
ačkoliv se s ohledem na jeho polohu na 

okraji svahu příliš nedoufalo, že by mohla 
být nalezena jeho jižní a zadní (západní) zeď, 
včetně velesvatyně. Přesto se letos povedlo 
odkrýt jeden ze zadních rohů a snad část 
západní zdi. Překvapením pro všechny bylo 
objevení starší, níže položené masivní zdi 
z doby bronzové v úhlu asi 45 stupňů, což 
neodpovídá tradiční orientaci svatyní v ose 
východ-západ.

Chrám patří mezi svatyně tzv. in antis 
stylu s předsunutými bočnými zdmi, které 
jsou typické pro oblast Mezopotámie či 
Anatolie. Tato architektura se promítla také 
do biblického popisu Šalomounova chrámu 
v Jeruzalémě. Pro vědce to znamená, že se 
jednalo o běžně užívaný model sakrální 
architektury v oblasti Předního východu.

Jak dlouho byla monumentální budova 
využívána jako svatyně, je otázkou pro další 
výzkum, protože byla v průběhu staletí něko-
likrát přestavěna a je možné, že v pozdějších 
fázích byla přeměněna na veřejnou budovu. 
Nejzazší termín, kdy lze s jistotou tvrdit, že 
už prostor nebyl svatyní, je 5. až 4. století 

př. n. l. Veškerá dosavadní chronologie Mocy 
je založena na analýze keramiky, která 
umožňuje její přiřazení ke konkrétní etapě 
(např. doba železná IIb), ale pro přesnější 
datování je zapotřebí získat a zpracovat 
vzorky využívající například radiokarbonové 
a termoluminiscenční metody.

Během naplánovaných sezon v letech 
2022–2023 by se archeologové měli zaměřit 
na datování jednotlivých fází chrámu a při-
lehlých objektů, včetně pozůstatků patic 
sloupů na nádvoří, které by mohly pocházet 
ze starší (a menší) svatyně. Doposud nedošlo 
k objevení velesvatyně, a pokud nebyla ve 
starověku zničena sezonními dešti a erozí, 
bude snad možné opět spatřit nejposvátnější 
prostor chrámu, kam se do výklenku umís-
ťovaly posvátné objekty (sochy božstva, kul-
tické stély, či literárně známá Archa úmluvy).

david RaFael Moulis 
Katedra Starého zákona, ETF UK  
(člen expedice v Tel Moce) 
Foto autor
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výRoČí

Příběh Ladislava Guttmana

narodil se v karlových varech 
dne 7. října 1954. Jeho otec 
Štefan guttman a matka olga 
byli zaměstnáni v prodejně 
potravin v karlových varech 
na rohu tehdejšího stalinova 
náměstí, dnes náměstí Milady 
horákové. Mnozí z našich 
rodičů tam chodili nakupovat.
Láďa se vyučil tesařem a truhlářem. Jeho 
o dva roky starší bratr Zdeněk jako technický 
pracovník se podílel na výzkumu a opravách 
psacích strojů a později počítačů.

V mládí navštěvoval Láďa se svými rodiči 
synagogu v tehdejším domě Ananas, který 
stál naproti Vřídelní kolonádě.

Jeho životní prožitky znali pouze jeho 
příbuzní, byl totiž velice skromný a na veřej-
nosti toho moc nenamluvil. Skutečnost však 
byla jiná.

Velice se zajímal o hudbu a mimo jeho pří-
buzných (bratrance Karla a sestřenice Věry) 
nikdo z jeho okolí a členů naší obce neměl 
ani zdání, že v roce 1977 podepsal Chartu.

Ano, Láďa byl údajně chartista, jezdil prý 
dokonce na koncerty, které Charta 77 pro 
své členy a příznivce pořádala. Toto všechno 
jsme se dozvěděli až po jeho smrti od jeho 
příbuzných.

Láďa to neměl ale v životě vůbec jedno-
duché. Jeho otec zemřel v roce 1982, matka 
v roce 1988. Z příbuzenské strany jeho otce 
přežili holocaust 3 jeho sestry a bratr, ze 
strany maminky pouze její sestra.

Láďův bratranec Karel a sestřenice Věra 
v roce 1968 emigrovali do Kanady, později 
tam odcestovala i maminka bratrance Karla. 
Do doby jejich emigrace trávily obě rodiny 
významné židovské svátky společně.

Otcův bratr, obě sestry i sestra z matčiny 
strany zemřeli ještě před rokem 1997, a tak 
s bratrem Zdeňkem a Láďovou snoubenkou 
zůstali nakonec sami.

V roce 1997 zemřel v nemocnici v jeho 
náručí po těžké nemoci i jeho bratr Zdeněk. 
Nedlouho poté se Láďova snoubenka zabila 

při autonehodě, a tak v Čechách již neměl 
nikoho.

Bratranec Karel byl od roku 1992 
v K. Varech 5×, se sestřenicí Věrou se poprvé 
viděli až po 43 letech v roce 2011. S oběma si 
dopisoval, později i telefonoval.

Přestože mu příbuzní nabídli pomoc při 
jeho případném vystěhování do Kanady, 
Láďa to nakonec odmítl a zůstal v Čechách.

náhody neexistují
Velmi jsme si vážili toho, že se Láďa vždy 
zúčastňoval našich bohoslužeb, a to jak na 
velké svátky, tak i vždy kdy bylo zapotřebí 
minjanu. Bylo na něj spolehnutí, když slíbil, 
tak přišel.

Je známou pravdou, že vše špatné přinese 
někdy i něco pozitivního, něco dobrého, což 
se stalo v této smutné situaci, jakou byl jeho 
odchod z tohoto světa.

Toto se událo právě ve středu 17. února 
2021, kdy jsme se společně s naším sociálním 
pracovníkem Mgr. Lukášem Květoněm 
marně snažili na Láďu dozvonit a vstoupit do 
jeho bytu.

Po kontaktování městské policie a násled-
ných kroků ze strany hasičů a záchranné 
služby byl Láďa odvezen do nemocnice. 
Později jsme se dozvěděli, že příčinou jeho 
následného úmrtí byl covid-19.

Proč toto zmiňuji? Stalo se něco, co nepo-
kládám za náhodu. Při této příležitosti, když 
jsme čekali na příjezd hasičů, byla chvíle, kdy 
jsem rozmlouval s přítomným policistou. 
Když se dozvěděl, že jsem ze židovské obce, 
tak mi sdělil, že při bourání městského 
pivovaru v Rybářích v roce 2020 našli při 
kontrole před demolicí v místnosti vstupu do 
mechanismu věžních hodin razítko, které se 
tam povalovalo v koutě. Byly na něm nějaké 
nápisy v jemu neznámém jazyce.

V místnosti byla i spousta popela po 
vyhořelých dokumentech, kterými se zahří-
vali bezdomovci při jejich pobytu. Razítko 
je naštěstí nezajímalo. Nedovedeme si však 
představit, jaké dokumenty mohly být v pro-
storu věžních hodin uschovány.

Domluvili jsme se, a tak jsem toto razítko 
od pana Petra Šusty obdržel.

Tím jazykem byla hebrejština a na razítku 
bylo napsáno: ‚‚Karka mi-Erec Jisrael‘‘ – Půda 
ze Země izraelské. Je to tedy vlastně jediný 
předmět, který nám zůstal zachován z před-
válečné karlovarské židovské obce.

neznámý zachránce
Městský pivovar v Rybářích byl majetkem 
rodiny jeho zakladatele Antona Webera. 
Weberové byli katolíci a jejich pivovar provo-
zovali až do května 1945.

Ve válečných letech zde byli na otrockou 
práci transportováni vězňové z různých 
koncentračních táborů, ti zde ale asi nic 
takového uložit nemohli.

Domníváme se, že je tam společně s razít-
kem pravděpodobně uložil zaměstnanec 
pivovaru a člen tehdejšího karlovarského 
pohřebního spolku Chevra kadiša.

Věděl, že podnik k německé moci loajál-
ních majitelů nebude nikdo prohlížet, a tak 
se rozhodl pro tento úkryt asi ještě před 
nuceným transportem jeho rodiny do kon-
centračního tábora.

Karlovarská židovská obec přišla 
o všechny dokumenty při tzv. Křišťálové noci 
z 9. na 10. listopadu 1938, a tak se jeho jméno 
asi nedozvíme.

Učiním vše pro to, aby nalezené razítko 
bylo navždy s Láďovým jménem spojeno.

Jsem přesvědčen, že Láďa nás již sleduje 
z místa, kde je mu dobře. Nikdy na Tebe, 
Láďo – Simcho ben Baruchu – nezapome-
neme! Zůstaneš navždy v našich srdcích 
a myslích, budiž Ti země lehká.

Tihje nešmato crura becrur 
hachajim! Nechť je jeho duše 
přivinuta do svazku živých!

Pavel Rubín 
Předseda ŽO Karlovy Vary 
Foto autor
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Robert Guttmann –  
Pražský poutník
Židovské muzeum v Praze zve na obnovenou 
výstavu obrazů populárního pražského 
naivisty z doby první republiky Roberta 
Guttmanna, která bude pro veřejnost 
zpřístupněna od čtvrtka 21. října 2021 ve 
stejnojmenné galerii. Výstava nazvaná 
Pražský poutník představuje jeho obrazy, 
dobové fotografie a dokumenty dochované ve 
sbírkách Židovského muzea v Praze. Výstava 
byla uzavřena na konci loňského roku, při-
čemž část exponátů byla v rámci reinstalace 
obměněna.

„Jsme rádi, že téměř po roce můžeme 
opět zahájit provoz v naší Galerii Roberta 
Guttmanna. S ohledem na ekonomický pro-
pad v souvislosti s pandemií covid-19 jsme se 
rozhodli obnovit výstavu Robert Guttmann – 
Pražský poutník, kterou jsme původně 
uzavřeli na konci loňského roku. Robert 
Guttmann představuje výraznou postavu 
židovského výtvarného života a předválečné 
Prahy, kterou by návštěvníci muzea neměli 
rozhodně minout,“ uvedl ředitel ŽMP Leo 
Pavlát.

V meziválečné Praze byl Robert Gutt-
mann znám více svým nápadným zjevem než 
svými obrazy – husté tmavé vlasy, zatočený 
knír, vystupující habsburská brada a sioni-
stický odznak na prsou poutaly pozornost 
Pražanů stejně jako jeho výstřední umělecké 
oblečení a naivní podobizny a karikatury. 
Své obrázky a portréty Guttmann kreslil 
po kavárnách a barech nebo přímo na ulici 
a prodával je bez smlouvání za několik korun 
komukoli, kdo o ně projevil zájem. Sotva 
kdo jim ale tehdy přisuzoval skutečnou 
uměleckou hodnotu, pozornost vzbuzovaly 
leda pro svou výstřednost a nekonvenčnost. 

Snad proto se asi jeho obrazů, kreseb a kari-
katur, kterých nakreslil jistě stovky, tak málo 
zachovalo.

Robert Guttmann sám sebe označoval 
za „stoupence moderny, ale s nuancí k rea-
lismu, ano akurátnosti“. V umění odmítal 
požadavek reprodukce a hájil své právo na 
vlastní tvůrčí projev. Stejně přirozeně hájil 
i právo na vlastní názor a způsob života. Po 
okupaci byl Guttmann zařazen do prvního 
transportu, který byl z Prahy vypraven 
16. října 1941 do Lodže. Život v lodžském 
ghettu byl pro tohoto světoběžníka, který 
pěšky prošel křížem krážem půl Evropy, 
nesnesitelný. Podle svědectví spoluvězňů byl 
Robert Guttmann 14. března 1942 zastřelen, 
když se úmyslně vrhnul k ostnatým drátům 
na hranici ghetta.

Galerie Roberta Guttmanna 
U Staré školy 141/3 
Praha 1
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Hnutí Suffraggetes v Británii
Suffragettes bylo ženské 
feministické hnutí bojující 
za politická – a především 
volební – práva žen v 19. 
a na počátku 20. století. 
aby tzv. sufražetky dosáhly 
svého cíle, musely mnoho 
podstoupit. spousta z nich 
dokonce skončila ve vazbě, 
ale i tam mnoho z nich nadále 
protestovalo proti systému 
a způsobu, jakým s nimi bylo 
jednáno.
Volební právo žen, s jeho legislativním 
zastoupením, reprezentovalo změnu spo-
lečenského zaběhnutého vzoru, kdy se se 
ženami již nebude zacházet jako s občany 
druhé třídy, bez hlasu.

Muži argumentovali, že svým hlasováním 
vyjadřují názor celé rodiny, a není proto 
třeba, aby do parlamentu volily i jejich man-
želky. Ženy neměly v této době právo vlastnit 
bankovní konto a podnikat a byly tedy 
nuceny k finanční závislosti na manželovi. 
Rovněž děti byly po právní stránce brány 
výhradně jako majetek manžela. Aby ženy 
mohly tento systém změnit, musely dosáh-
nout volebního práva a politické moci, která 
jim poté umožnila změnit legislativu a získat 
stejné pravomoci a nezávislost jako muži. 
Primárně šlo i o to, aby se ženy dostaly do 
vysoké politiky a mohly samy za sebe mluvit 
a měnit společnost podle svých potřeb.

Kampaň za volební právo žen je nejhlou-
běji zakomponovanou kampaní za posled-
ních 250 let.

historie hnutí
Dámy z Langham Place zřídily volební výbor 
v roce 1866 v domě Elizabeth Garrettové, jenž 
byl později přejmenován na „Londýnskou 
společnost pro volební právo žen“. Brzy se 
podobné výbory rozšířily po celé Británii, 
připravovaly petice a úzce spolupracovaly 
s J. S. Millem (1806–1873), anglickým filo-
sofem, empirikem, politickým ekonomem 
a liberálním politikem, který měl značný vliv 
i na T. G. Masaryka i jeho ženu Charlotte.

První debatu roku 1867 ve Sněmovně 
lordů za hlasovací práva žen podnítil právě 
Mille. Zazněl však i argument, že budou-li 
mít volební právo ženy, mohou ho stejně tak 
dobře dostat i krávy.

Když sufražetkám časopisy odepřely 
vytisknutí jejich textů, založily si vlastní 
noviny, například „Women’s Suffrage 
Journal“ z roku 1870, který zřídila Lydia 
Beckerová, vedoucí raného britského hnutí 
sufražetek.

Největším problémem byly taktické 

spory a členství v sufražetských skupinách 
kolísalo. Politický tlak zajistil debatu, ale rok 
co rok bylo hnutí v parlamentu poráženo. 
Navzdory tomu ženy nashromáždily poli-
tické zkušenosti, které se promítly do poma-
lého pokroku na úrovni místní správy.

Po letech frustrace se mnoho žen 
radikalizovalo, některé členky například 
odmítaly platit daně. I proto v roce 1869 došlo 
k drobnému posunu: svobodné ženy a vdovy 
získaly právo volit, pokud řádně platily daně, 
ovšem zatím pouze v komunálních volbách.

V roce 1894 bylo volební právo v místních 
volbách přiznáno i vdaným Britkám, musely 
však splňovat některé podmínky. Jedna 
z nich stanovovala, že manžel a manželka se 
nemohou kvalifikovat k volbě, pokud mají 
trvalý pobyt na tomtéž místě. Celkem se tak 
na konci století mohl lokálních voleb zúčast-
nit jen asi milion voliček a k celostátním 
volbám stále nesměly.

Úsilí aktivistek zkrátka změnu nepřineslo 
ani po 28 letech existence. Dominantní vliv 
na hnutí získala rodina Pankhurstů, Emme-
line spolu se svým manželem Richardem, 
poté, co v roce 1889 založili „Ženskou franší-
zovou ligu“. I ta usilovala o volební práva žen.

Hnutí se s každým zklamáním stávalo 
radikálnějším a agresivnějším. Jak řekla 
Pankhurstová, „hlasovací právo pro ženy již 
nepovažují za právo, ale za zoufalou nutnost“. 
Proto Emmeline spolu s dcerou Christabel 
v roce 1903 založily novou a radikálnější 
britskou organizaci sufražetek s názvem 
„Women’s Social and Political Union“ (Ženská 
sociální a politická unie, ŽSPU), jejíž členská 
základna byla tvořena především socia-
listkami. Tato organizace proslula nekom-

promisními postoji a někdy až extrémními 
prostředky, jimiž hodlala rovnoprávnosti 
dosáhnout.

První radikalizace nastala po incidentu 
na setkání Liberální strany v roce 1905. 
Christabel Pankhurstová a Annie Kenne-
yová chtěly znát stanovisko partaje ve věci 
volebního práva pro ženy, čehož se během 
schůze hlasitě dožadovaly k nelibosti 
řečníků Winstona Churchilla či Davida 
Lloyda George. Když jim prominent strany sir 
Edward Grey odmítl odpovědět, pokračovaly 
v pokřikování, dokud nebyly vyvedeny poli-
cisty. Jednomu z nich přitom vzpouzející se 
Pankhurstová naplivala do tváře. Kvůli agre-
sivnímu chování byly nakonec obě ženy nař-
čeny z napadení policistů. Krátkým pobytem 
ve vězení upoutaly pozornost tisku nejen 
na ŽSPU, ale i na volební právo jako takové. 
Podle historiků, kteří se ženským hnutím 
v Británii zabývají, se podobné silové akce do 
budoucna staly promyšlenou strategií, jak 
upozornit na situaci žen a lobbovat za jejich 
práva. Ukázalo se totiž, že ani tisícihlavé 
demonstrace nic nezmůžou. V Hyde Parku 
v roce 1908 se na té největší sešlo půl milionu 
protestujících. Premiér Herbert Henry 
Asquith nereagoval.

Mezitím na počátku 20. století, také 
známého jako edvardovská éra, došlo ke 
změně způsobu oblékání žen. Z viktoriánské 
strnulosti, tedy nepohodlných korzetů 
a těžkých dlouhých sukní, se ženy, zejména 
ty provdané za bohaté muže, převlékaly do 
toho, co dnes považujeme za praktické. Došlo 
tedy k feminizaci i v módě.

Čemu se sufražetky věnovaly?
Sufražetky se zapojovaly do přímé akce 
a občanské neposlušnosti, a aby dosáhly 
svého cíle, musely dělat nepředstavitelné, 
nebezpečné a odvážné věci. Musely mít velké 
sebevědomí a odvahu při menších či větších 
incidentech, jako bylo házení kamenů do 
oken, zapalování poštovních schránek 
a někdy i dokonce obětovaní vlastního 
života. Šířily brožurky a petice, pořádaly 
veřejná setkání, promenádovaly se ulicemi 
a propagovaly své názory. Mnohé z nich se 
při prosazování volebního práva uchylovaly 
i k velmi drsným metodám. Plivance do 
tváří policistů či politiků patřily k tomu 
nejmenšímu. Terčem skupiny se nejprve 
staly prostory, které byly výhradní doménou 
mužů. Rozorána byla golfová hřiště, na nichž 
se objevovala vysekaná hesla, ničena byla 
dostihová závodiště nebo kriketové pavilony, 
přestřihávaly se telefonní dráty a po ulicích 
se kreslily slogany. Docházelo ale i k závaž-
nějším přečinům, jako například ke žhářství. 
Na několika místech v Británii podpálily 
domy, kostely nebo divadla.

Základem organizace ŽSPU ale byla 
dohoda, že při těchto akcích nesmí být nikdo 
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zraněn, šlo tedy výhradně jenom o poško-
zování majetku. I přesto, že tuto dohodu 
některé členky nedodržovaly, nebyl nikdo 
vážně zraněn. Establishment se aktivistkám 
tvrdě mstil. Mnohé sufražetky navíc byly 
během svých akcí napadány muži, kteří se 
účastnili protidemonstrací.

ŽSPU se postupně radikalizovala, aby 
bojovala proti policejnímu násilí. Edith 
Garrud, jedna ze členek Sociální a politické 
unie, proto své kolegyně školila v umění 
sebeobrany. Vznikla dokonce vycvičená 
třicetičlenná ženská ochranka zvaná Body-
guards, která hlavní představitelky hnutí 
ŽSPU chránila před násilím policie a mužů.

1. března 1912 stálo asi 150 žen před okny 
obchodů a vládních úřadů v londýnské čtvrti 
West End. Ve smluvený čas všechny najed-
nou vytáhly z kapes kladiva a kameny a okna 
vysklily.

co na to společnost?
Šarvátky s policisty byly běžné. Noviny 
nezřídka otiskovaly obrázky zbitých žen 
vláčených ulicemi. Ke známému střetu došlo 
18. listopadu roku 1910. Asi tři stovky sufraže-
tek vyrazily protestovat proti rozhodnutí teh-
dejšího ministerského předsedy H. H. Asqui-
tha neumožnit druhé čtení zákona, který by 
rozšířil volební právo žen.

Během několikahodinového zásahu utr-
pělo na dvě stě demonstrantek zranění, pře-
devším když se snažily před policisty utéct. 
Podle dohledatelných informací nejméně 
tři z nich za své názory zaplatily životem, 
dvě sufražetky zemřely bezprostředně na 
následky zranění, jedna o několik dní později 
na selhání srdce. Pro tuto událost se ujalo 
pojmenování Black Friday.

S mnoha ženami bylo velmi hrubě 
zacházeno i po jejich zadržení o Černém 
pátku, úřady se však jejich obviněními 
odmítly zabývat. Tisk ovšem přinesl snímky 
policistů napadajících bezbranné, na zemi 
se svíjející ženy, což pohoršilo veřejnost. Pro 
Asquitha a jeho vládu šlo o mediální kata-
strofu. Nemluvě o tom, že premiérovi kdosi 
v odplatě rozmlátil osobní automobil.

Pokud se britské sufražetky dostaly za 
své aktivity do vězení, uchylovaly se k vyu-
žití protestní hladovky, protože jim nebyl 
přidělen status politických vězňů. Po nějaké 
době hladovění byly ze zdravotních důvodů 
z vězení propuštěny kvůli obavám úřadů, 
aby se nestaly mučednicemi. Později úřady 
zaujaly tvrdší přístup, rozhodly se sufražetky 
donutit k přijímání potravy násilím, což 
obvykle skončilo vylámanými zuby, ne-li 
hůř.

Pokud policie po zadržení neumístila 
sufražetky do vazby, byly předány svým 
manželům, aby si to s nimi vyřídili sami. 
Kromě domácího násilí čelily sufražetky také 
slovním či fyzickým útokům od protidemon-
strantů, ale nebyla nouze ani o samozvané 
skromné muže na ulici, kteří rádi hájili staré 
pořádky.

Sufražetky byly na veřejnosti velmi 

známé a čelily také kritice ze strany ostat-
ních žen, které byly rovněž vychovány ve 
společnosti s dominantním postavením 
muže a nechtěly být srovnávány se sufražet-
kami, jež považovaly za teroristky.

smrt emily davidsonové a její důsledky
V roce 1913 se Emily Davidsonová vrhla 
pod kopyta jednoho z královských koní na 
dostizích. Na koni, který ji smrtelně zranil, jel 
žokej krále Spojeného království a britských 
dominií a indického císaře Jiřího V. Emily 
vyšla na trať, nechala se srazit jeho koněm, 
a i přes okamžitou pomoc zemřela. Zemřela 
jako hrdinka. Obětovala svůj život ženám 
a dalším generacím, aby mohly žít ve spra-
vedlivém a rovnoprávném světě, který si ona 
představovala. Incident byl natočen třemi 
kamerami a podle poslední rekonstrukce se 
zdá, že čtyřicetiletá aktivistka chtěla přes 
koně přehodit bílofialovou vlajku sufražetek. 
O jejím činu nikdo z ŽSPU předem nevěděl.

Zpráva o skonu Davidsonové pod kopyty 
koně se po Británii rychle šířila. V aktivistic-
kých kruzích byla její smrt interpretována 
jako mučednická. Stejný postoj zaujal jako 
jeden z mála deníků The Guardian: „Tato 
událost nám ukazuje dvě věci. Zaprvé, 
neuvěřitelnou odvahu a troufalost této ženy, 
která obětovala svůj život, aby mohla vyjádřit 
svoji nespokojenost. A za druhé, je to lehko-
myslnost těch, kteří jsou u moci a odmítají 
poslouchat hlas argumentů a důvodů, a tím 
dohání ženy k zoufalým činům,“ psal list.

Pohřeb Davidsonové byl posledním vel-
kým průvodem sufražetek před vypuknutím 
první světové války. Zúčastnilo se ho podle 
odhadů až padesát tisíc žen a mužů. Rakev 
byla doprovázena londýnskými ulicemi ke 
kostelu svatého Jiří v Bloomsbury, kde byla 
za tuto „vášnivou křesťanku a sufražetku“ 
sloužena krátká bohoslužba.

Z Londýna rakev putovala do malého 
městečka Morpeth, sufražetky cestou držely 

stráž. Davy se srocovaly i na stanicích, kde 
vlak zastavoval. Na náhrobní desce má 
Davidsonová vyraženo heslo ŽSPU: „Skutky, 
nikoliv slova“.

Čeho sufražetky dosáhly?
Rok po smrti Davidsonové vypukla světová 
válka a hnutí sufražetek pozastavilo své akti-
vity. Po válce ženy dostaly právo volit. V dolní 
sněmovně pro legislativu 6. února 1918 
hlasovalo 385 mužů, proti se jich vyslovilo 
55. Elektorát tak byl rozšířen o 5,6 milionu 
mužů a 8,4 milionu žen. Je třeba si uvědomit, 
že před přijetím zákona mělo volební právo 
zhruba šedesát procent mužů. Ženy mohly 
volit jenom od věku 30 let a musely splnit 
určité majetkové kvalifikace.

Důvodem hladkého průběhu uzákonění 
reformy volebního systému mohl být fakt, že 
se během válečného stavu výrazně promě-
nila role ženy ve společnosti. Náročná práce 
v továrnách byla zjednodušována, aby ji za 
muže, kteří odešli s armádou, mohly přebrat 
méně kvalifikované ženy. V odvětvích, která 
byla pro vítězství klíčová, byl nárůst ženské 
pracovní síly významný, třeba ve výrobnách 
munice.

Ačkoliv šlo o posun směrem k rovnopráv-
nosti, nový volební systém byl vůči ženám 
stále diskriminační, a to i poté, co v roce 1918 
získaly nejen právo volit, ale i být voleny do 
parlamentu: stále se volební právo týkalo jen 
asi 40 procent dospělých žen. Stejná volební 
práva pro muže i ženy zavedl ve Spojeném 
království až zákon z roku 1928 – úřad dal 
tehdy všem ženám volební právo od věku 21 
let.

Představitelku hnutí Emmeline 
Pankhurstovou americký časopis Time 
v roce 1999 zařadil mezi sto nejdůležitějších 
lidí 20. století. Roku 1930 byla postavena její 
socha, kterou později přesunuli před britský 
parlament.

I přesto, že je feministické hnutí aktivní 
ve světě již sto padesát let, není ani v dnešní 
době omezování ženských práv žádnou 
výjimkou. Dodnes nejsou ani u nás ženy 
stejně finančně ohodnoceny (podle někte-
rých zdrojů dostávají až o 20% nižší platy) 
a nejsou dostatečně zastoupeny ve vysoké 
politice, či na vysokých manažerských pozi-
cích. Otázce domácího násilí se naše společ-
nost věnuje otevřeně až nyní po mezinárodní 
kampaní „Me Too“. Ještě stále je co zlepšovat!

TaMiR yaFFe



12  maskil המשכיל

osobnosT

Spisovatel Klíma řeší etické otázky
spisovatel a dramatik 
ivan klíma, jeden 
z nejuznávanějších 
současných českých autorů, 
oslavil 14. září své životní 
jubileum: devadesátiny! 
Rodilý Pražák, syn vynálezce 
v oboru silnoproudých motorů 
viléma klímy, však neměl 
cestu k dráze spisovatele 
zcela hladkou – od konce roku 
1941 byl pro svůj židovský 
původ jako desetiletý chlapec 
po tři a půl roku internován 
v terezínském ghettu, tehdy 
ještě pod rodným jménem ivan 
kauders. svou první povídku 
otiskl v literárních novinách 
už v roce 1945.

Klíma vystudoval český jazyk a literární 
vědu, studia na Filosofické fakultě UK 
zakončil diplomovou prací o Karlu Čapkovi – 
a vztah k této velké postavě české literatury 
ho provází po celý život. Krátce pracoval jako 
redaktor týdeníku Květy, poté pomáhal na 
svět knížkám v redakci nakladatelství Česko-
slovenský spisovatel. Stal se pak zástupcem 
šéfredaktora Literárních novin a na ně ve zlo-
movém roce 1968 navazujících Literárních 
listů, po jejich zastavení i Listů. Aby unikl 
perzekucím, které mu hrozily v tehdejším 
Československu, odjel do USA a od podzimu 
1969 byl půl roku hostujícím profesorem 
české literatury na Michiganské universitě 
v Ann Arbor.

Ve Spojených státech ani v jiné západní 
zemi však nezůstal, na rozdíl od některých 
svých kolegů – připomeňme třeba dlouholeté 
působení Josefa Škvoreckého v Kanadě, 

v jehož nakladatelství vycházela díla celé 
plejády doma zakazovaných autorů včetně 
Klímy. Za „odměnu“, že se zachoval vlaste-
necky a vrátil se do republiky, Klímu nový 
režim vyloučil ze všech možných organizací, 
počínaje KSČ a Svazem českých spisovatelů, 
a dlouhá léta nesměl publikovat. Po další dvě 
desetiletí se živil, jak se dalo, většinou se jed-
nalo o krátkodobá zaměstnání, často manu-
ální. Byl sanitářem, figurantem u zeměmě-
řičů atd. Z honorářů za knihy, které mu hojně 
vycházely v zahraničí, si posléze mohl dovo-
lit být řadu let na volné noze a psát – proto 
je výčet jeho knih neobyčejně obsáhlý. Psal 
do exilových periodik, jako bylo Tigridovo 
Svědectví, i do samizdatových Lidových 
novin či Obsahu, spolupracoval na edici 
Petlice Ludvíka Vaculíka. Většina jeho knih 
i divadelních her vyšla poprvé v samizdatu. 
Kniha Milostné léto (1972) byla ve Švédsku 
dokonce zfilmována.

Ivan Klíma nepochyboval, že tvrdý pro-
sovětský režim i u nás jednou skončí, a byl 

ochoten pro to i něco obětovat. Jeho krédem 
ostatně bylo, jak můžeme číst v medailonku 
ve slovníku Kdo je kdo, heslo: ‚‚Lidstvo potře-
buje více tolerance, solidarity a skromnosti – 
tedy sebeomezení.‘‘

V nové politické situaci stál od ledna 1990 
v čele českého centra PEN klubu, prestižní 
mezinárodní spisovatelské organizace. 
A pořád psal – v tvorbě byl jeho vzorem Karel 
Čapek, vliv na Klímu mělo i dílo Franze 
Kafky – i u Klímy jsou časté pocity osamění, 
prvky absurdity a modelové prózy. Explicitně 
vyjádřenou židovskou tematiku najdeme 
v Klímově díle jen výjimečně, bavit bychom 
se však mohli o knihách či dramatech, kde 
je obsažena jaksi implicitně, skrytě, snad 
i podprahově.

K jeho nejvýznamnějším a čtenářsky nej-
oblíbenějším dílům patří společenský román 
s eticko-filosofickými prvky Hodina ticha, 
povídky Milenci na jednu noc či autobio-
graficky laděné povídkové cykly Má veselá 
jitra, Moje první lásky a Moje zlatá řemesla, 
často vtipně zachycující realitu předchozího 
režimu, dále román Milostné léto, kde stejně 
jako v knize Láska a smetí rozvíjí motivy 
lidského osamění. Klíčový se jeví Klímův 
přepracovaný román Soudce z milosti, jehož 
hlavní hrdina prožil část dětství v Terezíně, 
stejně jako autor. Psal i rozhlasové hry, 
některé pak přepracoval do podoby divadel-
ních dramat.

Bohaté dílo završují dva díly pamětí Moje 
šílené století, které nyní vydala v reedici 
Academia jako literární „dárek“ jubilantovi 
v jednom svazku, doplněném o záznamy 
z poslední doby od jeho syna Michala Klímy.

luboR FalTeisek 
Foto Miroslav Martinovský a Radek Dětinský

nové vydání pamětí 
představili autorův syn 
Michal klíma (vpravo) 
a ředitel nakladatelství 
academia Jiří Padevět

Jubilant ivan klíma
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Ozvěny festivalu Kolnoa
Po roční covidové pauze jsme 
se opět mohli usadit v kině 
Pilotů a užít si výroční 5. ročník 
Festivalu izraelského filmu 
kolnoa. letošní vybrané 
snímky otevíraly důležité 
otázky, a to jak z prostředí 
izraelské společnosti, tak ze 
společnosti obecně. velký 
prostor byl letos věnován 
zejména dokumentům. 
Redakce Maskilu vám přináší 
ohlasy diváků na některé 
vybrané filmy.

Na letošním ročníku festivalu Kolnoa jsem 
viděla několik vydařených filmů. Nejvíce mě 
však zaujal film Anatomie atentátu, který se 
věnoval vraždě premiéra Jicchaka Rabina. 
Film přes dvě hodiny popisoval motivy 
pachatele atentátu Jig’ala Amira a přinesl 
nový náhled na událost. Nesnažil se v žád-
ném případě čin ospravedlňovat, ale naopak 
vysvětlit, jak se z obyčejného studenta práv 
mohl stát extremista. Bylo pro mě zajímavé 
sledovat ideologický posun pachatele, od 
někoho, kdo si přeje v zemi mír až po někoho, 
kdo věří, že jediné řešení situace spočívá 
v násilné vraždě premiéra. K tomuto pře-
svědčení ale Amir nepřišel jen tak, naopak – 
bylo výsledkem dlouhého přemýšlení, čtení 
náboženských spisů a konzultací s rabíny. 
Film dobře vykreslil, že proces radikalizace 
není výsledkem pouze individuálních činů, 
ale je doprovázen vnějšími podněty.

Netvrdím, že tento film perfektně popsal 
schéma radikalizace, dal ale nahlédnout 
pod pokličku tohoto procesu a přinutil mě 
hlouběji se zamyslet nad náboženským 
fanatismem. Proto si myslím, že se jedná 
o zajímavý film, který mohu druhým doporu-
čit ke zhlédnutí.
Béatrice Koubayová

Dokument Ma’abarot je silný kinema-
tografický počin, který se zabývá jednou 
z velmi kontroverzních otázek izraelské 
historie. Ma’abarot byly tranzitní tábory, 
které v 50. letech pojaly tisícovky imigrantů 
z celého světa. Židů, jejichž snem bylo dostat 
se domů, do Izraele.

Tento film poskytuje autentické záběry 
z těchto tranzitních táborů a skrze rozhovory 
s pamětníky tak podává svědectví o tom, jak 
život v těchto táborech vypadal, ale hlavně 
o rozdílném přístupu k aškenázským a miz-
rachi Židům. Vše bez příkras, zlehčování, 
ospravedlňování – toho si velmi cením.

Tento film zanechá v člověku velmi hlu-
bokou stopu a je nucen o něm přemýšlet ještě 
dlouho po jeho skončení. Během 84 minut se 
vám několikrát zastaví srdce, sevře žaludek, 
pozastaví rozum a vy si jen říkáte: „Jak tohle 
bylo možné a jak to, že jsem to nevěděl?“.
Eliška Sýkorová

Hannah Arendtová, německá židovská 
filozofka a politoložka, je široké veřejnosti 
nejznámější jako autorka knihy Eichmann 
v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla, kterou 
napsala na základě zkušenosti reportérky 
z procesu s Adolfem Eichmannem. Arend-
tová odmítla narativ velkého zla a ukazovala, 
jak je zlo zakotveno v banalitě a obyčejnosti 
lidského jednání. Svoji kritiku totalitárních 
uspořádání Arendtová rozvinula v dalších 
knihách, které jsou dnes politologickou 
klasikou. Film Vita Activa: Portrét Hannah 
Arendtové si neklade za cíl poskytnout rych-
lokurz poznání její osobnosti a užijí si ho tak 
spíš ti, kterým její dílo není úplně neznámé. 
Vykresluje Hannu Arendtovou jako ženu, 
kterou myšlenkově hluboce ovlivnily její 
životní zkušenosti a doba, v níž se narodila.
Hana Šiková

Film Hlasy v pozadí popisuje příběh 
postaršího židovského manželského páru, 
který po pádu železné opony emigruje 
z Ruska do Izraele. Intelektuálně založení 
Raja a Viktor byli ve své domovině známými 

dabéry, o které nikdo nyní nejeví příliš zájem. 
Sledujeme nelehkou zkoušku, které pár čelí 
nejen v oblasti hledání práce, ale i ve vztahu 
samotném. Emigrace a určité vykořenění 
je náročné i pro mladé lidi, natož pak pro 
postarší pár, který až nyní získává prostor 
pro uvědomění svých vlastních, dlouho 
potlačovaných potřeb. Zatímco Viktor ví 
přesně, jak má co být a nedokáže se příliš 
přizpůsobit, Roja, věčně oddaná manželovi, 
začíná myslet konečně také na sebe a nachá-
zet své dosud neobjevené stránky. Oba v nově 
získaných zaměstnáních nakonec využívají 
svých hlasových schopností, ovšem způso-
bem, který si zřejmě nikdy nepředstavovali.

Snímek také nenápadně vyjadřuje poctu 
kinematografii, obzvlášť pak Fellinimu. 
Pracuje sice s vážnějšími motivy, ale komu-
nikuje s námi především skrze humor, který 
je nenucený a velmi dobře načasovaný. 
Doporučuji.
Michaela Berkovičová

Dokumentární film Golda o bývalé izraelské 
premiérce Goldě Meirové byl dle mého 
názoru velmi dobře zpracován, a to zejména 
díky jeho výzvě k dialogu, který i dnes tolik 
potřebujeme. Oceňuji otevřenou objektivitu 
a uznání negativních rozhodnutí, která byla 
ovlivněna jak osobními, tak kulturní faktory. 
Během dokumentu jsou představena Goldina 
klíčová rozhodnutí a následně okomento-
vána pozorovateli z odlišných kulturních 
a názorových proudů obyvatel Izraele. Doku-
ment tak umožňuje divákovi lépe porozumět 
komplexní izraelské společnosti a zároveň 
mu umožnuje formulovat svůj vlastní názor. 
Oceňuji také zpracování Goldiny role jako 
ženy v politice nejen na Blízkém Východě. 
V dokumentu není odhaleno příliš informací 
z jejího osobního a rodinného života. Věřím, 
že tento faktor by umožnil divákovi hlubší 
porozumění Goldiným rozhodnutím.
Yvonne Pěnkavová

anatomie atentátu Ma’abarot hlasy v pozadí
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Ze svěTa

Biblický svět Marca Chagalla v Nice
Pokud někdy budete mít 
cestu do nice, nenechte si 
ujít národní muzeum Marca 
chagalla. Francie je země, 
ve které se tento malíř podle 
svých slov narodil podruhé 
a také právě jí věnoval 
svůj cenný cyklus pláten 
Biblické poselství. Muzeum, 
navržené architektem andré 
hermantem a samotným 
Marcem chagallem, bylo 
slavnostně otevřeno v roce 
1973. Je to jediné muzeum na 
světě věnované tomuto malíři 
a zároveň jediné muzeum ve 
Francii věnované v té době 
ještě žijícímu umělci.

‚‚Celý život jsem měl pocit, že jsem se narodil 
mezi nebem a zemí a že svět je pro mě 
velká poušť, ve které moje duše bloudí jako 
planoucí pochodeň – vytvořil jsem obrazy 
v souladu s tímto vzdáleným snem. Chtěl 
bych je nechat v tomto domě, aby se zde lidé 
mohli pokusit najít mír, určitou spiritualitu, 
religiozitu a smysl života,” řekl Marc Chagall 
při slavnostním otevření muzea v den svých 
86. narozenin.

Hlavní část expozice představuje cyklus 
obrazů Biblické poselství, které je v muzeu 
vystaveno na přání malíře trvale. Chagall byl 
jedním z mála malířů, který ve 20. století, 
tedy ve století poznamenaném šoa a ve 

velké míře ztrátou víry, věnoval velkou 
část své tvorby náboženským tématům. 
Vyrostl ve zbožné rodině, která byla součástí 
chasidského hnutí, a ačkoli se od tíhy tradic 
v mládí distancoval, zůstal biblickými 
příběhy ovlivněn, a i jeho profánní tvorba je 
posvátnem v mnohém inspirovaná. Nejvíce 
se do náboženských motivů ponořil po 
druhé světové válce. Otřesen masakrem 
Židů v Evropě a ničením jidiš kultury cítil 
potřebu vyzdvihnout téma judaismu, a tak 
náměty svých obrazů čerpal přímo z Bible. 
‚‚Uchvátila mě už v nejútlejším mládí. Vždy 
jsem si myslel a stále myslím, že je to největší 
zdroj poezie všech dob. Od té doby hledám její 
odraz v životě i v umění,” řekl o tématu svého 
díla Chagall. Na souboru obrazů inspirova-
ném Genesis a Exodem začal pracovat na 
počátku 50. let a trvalo mu více než 10 let ho 
dokončit.

budete mým lidem
Malíř pojímá svůj biblický cyklus jako 
symbolický vztah člověka k Bohu od jeho 
stvoření až po jeho znovuutváření skrze 
smlouvu. Velký význam v Chagallově díle 
má tradičně barevné pojetí. Můžeme si zde 
všimnout několika barevných bloků – stupně 
zelené a modré v obrazech Noe a duha, Ráj 
nebo Adam a Eva vyhnání z ráje, dvě noční 
scény ve fialové a tmavě modré popisující 
příběhy o Jákobovi a oproti nim kontrastní 
vyprahlou hnědou a zlatou atmosféru pouště 
na obraze Úder do skály. Každý obraz má svůj 
vlastní dominantní tón a dohromady tvoří 
pestrobarevnou kombinaci od zářivě žluté 
až k temně modré a zelené, které dotvářejí 
smysl biblických výjevů. Zvláštní postavení 
má na Chagallových obrazech bílá barva, 

která má jimi prostupovat jako symbol 
božství.

Mezi obrazy, které určitě stojí za pozornost, 
patří Noemova archa (obr. 1). Ta je na plátně 
poprvé v historii umění zobrazena zevnitř. 
Nevidíme její zbudování ani to, jak proplouvá 
rozbouřenými vodami, ale emoce těch, kteří 
se nacházejí uvnitř schoulení jako v lůně, ze 
kterého se má lidstvo podruhé narodit.

Obraz Obětování Izáka (obr. 2) zobrazuje dvě 
sféry – nebe s anděly a výjevy, které se teprve 
stanou, a zemi, na které se schyluje k oběti. 
Tyto dvě roviny se prolínají skrze vztaženou 
ruku anděla, který se snaží Abrahama 
zadržet. Napravo můžeme vidět skupinu 
lidí, která má symbolizovat Abrahamovy 
potomky – scénu s matkou a dítětem, ale také 
ukřižování, které zde nemá zobrazovat prvek 
křesťanství, ale spíše představuje budoucí 
utrpení židovského národa. Samotná dvo-
jice Abrahama a Izáka, kteří vlivem barev 
vypadají, jako by byli v plamenech, odkazuje 
k zápalné oběti – holokaustu.

Tmavě hnědá barva na obraze Úder do skály 
(obr. 3) představuje spor a tragický osud 
Mojžíše, jenž je vystaven hněvu Hebrejců, 
kteří jsou hladoví, žízniví a ztracení v poušti. 
Boží přítomnost se tu projevuje jasným 
světlem za ním, které způsobuje zázrak – 
voda začne vytékat ze skály před blouznícím 
davem.

Mojžíš přijímající Desatero (obr. 4) svou kom-
pozicí připomíná barokní obraz. V popředí 
vidíme Mojžíše, kterému dvě bílé ruce 
v oblacích předávají desky s přikázáními. 

1 2



chešvan 5782 • říjen–listopad 2021 15

Úhlopříčka za ním pak představuje horu 
Sinaj. Obraz také obsahuje řadu různých 
scén: vpravo ve spodní části jsou vyobrazeny 
postavy Árona, Davida nebo Jeremiáše 
a úplně nahoře, blízko Boha, můžeme vidět 
skupinu prchajících Židů. Vlevo někteří 
Hebrejci čekají na Mojžíše, zatímco jiní se 
odvrátili a uctívají zlaté tele.

Můj milý je můj a já jsem jeho
V samém srdci expozice se nachází Píseň 
písní, pět pláten inspirovaných právě touto 
biblickou básní. Ačkoli se jedná o velmi smy-
slnou milostnou báseň, Židé jí čtou v sym-
bolické rovině jako smlouvu mezi Bohem 
a jeho lidem. Chagall celý námět zpracovává 
v červené a růžové barvě, která má evokovat 
jak tělesnou smyslnost, tak i krev. Malíř 
totiž zaměnil ústřední postavu Šalamouna 
a Šulamit za Davida a Batšebu a líčí tak 
příběh krveprolití, ve kterém David v touze 
přivlastnit si ženu, kterou miloval, poslal 
na smrt jejího manžela. Chagall na plátnech 
zachycuje milostný pár vznášející se nad 
Jeruzalémem, obklopený nejrůznějšími sym-
boly hudby a tance. Tím malíř zdůrazňuje 
tři základní dimenze této písně – hudební, 
posvátnou a smyslnou. Celou sérii věnoval 
své manželce Valentině Brodsky.

Vybraný obraz z této série (obr. 5) se vztahuje 
k verši z Písně 4:5 – ‚‚Dva prsy tvé jsou jak dva 
koloušci, dvojčátka gazelí, která se v liliích 
pasou.” V pravém rohu plátna můžeme 
vidět přesný odkaz k textu – dvě gazely, 
jednu žlutou a druhou modrou. Na obraze 
je objímající se pár, přičemž se zde nahá 
žena objevuje hned několikrát. Král David je 
znázorněn v podobě ptáka hrajícího na lyru 
vlevo nahoře a jeho trůn na opačné straně. 
Výrazným motivem jsou také stromy, květiny 
a město Jeruzalém namalované svisle podél 
pravého okraje obrazu.

budiž světlo!
V muzeu se také nachází auditorium s vitrá-
žemi Stvoření světa (jejich ukázku můžete 
vidět na titulní straně Maskilu). Jedná se 
o tři vitráže, jejichž příběh čteme zprava 
doleva, stejně jako bychom četli v hebrejské 
Bibli. Chagall zde znázornil sedm dní stvo-
ření světa v pozoruhodné abstrakci (kromě 
pátého a šestého dne, kde můžeme vidět 
figurativní motivy). Právě výběr abstrakce 
na vitráži, skrze kterou prochází světlo, není 
náhodný, ale je součástí Chagallova symbo-
lického jazyka – před Stvořením byl pouze 
chaos, teprve když Bůh stvoří světlo, začnou 
být všechny věci viditelné. Sedmého dne 
poté odpočíval, tedy nedělal nic konkrétního, 
což znovu odpovídá pojetí abstrakce.

Při vstupu do Chagallovy galerie na vás 
skutečně padne klid a mír, přesně jak si to 

malíř přál. Také chtěl, aby vznikl prostor, 
ve kterém by byla vystavena umělecká díla 
ztělesňující spiritualitu všech národů a ve 
kterém by zněla jejich hudba a poezie vychá-
zející ze srdce. Tento svůj sen obhajoval tím, 
že ‚‚v umění jako v životě je všechno možné, 
pokud je v hloubi duše láska.”

anna bendová 
Foto autorka

3 4

5

1 –  noemova archa (1961–1966)
2 –  obětování izáka (1960–1966)
3 –  Úder do skály (1960–1966)
4 –  Mojžíš přijímající desatero (1960–1966)
5 –  Píseň písní i. (1960)
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Limmud po roce a půl byl opět skvělý
Rok a půl uběhl od posledního 
limmudu. dvakrát musela být 
tahle asi největší komunitní 
akce kvůli pandemii zrušena, 
až jsme se konečně počátkem 
října opět dočkali.

Ve dnech 6.–10. října se sešlo na dvě stě 
účastníků z Čech, Moravy i Slovenska v oblí-
beném hotelu v Moravském Krasu, aby se 
potkali, něco se naučili, pomodlili, pobavili, 
a tak celkově si ‚‚zažidovali‘‘. Termín se 
shodoval s termínem voleb a většina účast-
níků tak vezla nejen potvrzení o očkování 
a PCR testu, ale také voličské průkazy a naše 
hlasy citelně změnily volební skóre v tomto 
zapadlém volebním okrsku. Volební komise 
musela objednávat další lístky, s takovým 
náporem voličů v malé moravské vísce 
nepočítali.

co je limmud
Limmud se konal v České republice po sedmé 
(pokud se nepletu) a akce se stejným názvem 
i podobnou náplní se konají po celém světě. 
Židovské komunity se na „limmudech“ učí 
spolu a učí se navzájem. Celá akce je založena 
na práci dobrovolníků z řad dané komunity 
a to se týká jak samotných organizátorů (kdo 
zamluví hotel, zařídí tam košer stravu, jak se 
tam lidé dopraví, z čeho se to zaplatí…), tak 
účinkujících. Každý Limmud má ústřední 
téma a kdo se v daném oboru pohybuje, má 
k tématu co říct, ten se podělí o své znalosti 
s ostatními. Limmud propojuje židovskou 
komunitu napříč zaměřením profesním, 
ale také náboženským. Nejen na českém 
Limmudu tak najdeme účastníky ortodoxní, 
zcela sekulární, reformní nebo od všeho 

něco. Zastřešující organizací je v případě 
českého Limmudu Federece židovských obcí 
a logicky se tedy mohou účastnit členové 
všech obcí, přidružených komunit a jejich 
blízcí. Specifikem českého Limmudu je jeho 
zaměření na rodiny s dětmi. Během let si 
akce získala obrovskou popularitu a místa 
jsou většinou obsazena během několika 
minut po spuštění rezervací. Na koho se 
v říjnu nedostalo, nemusí zoufat, další Lim-
mud prý bude na jaře.

limmud mediální
Ústředním tématem podzimního setkání 
byla média. Že židé ovládají média (jakožto 
i celý svět) je známá spiklenecká teorie. 
Téma navíc skvěle korespondovalo s probí-
hajícími volbami. Mediální svět představila 
řada odbornic i odborníků. Michal Nohejl 
představil svůj film Okupace, Miro Tóth 
pravidelný Košer podcast, o dokumentárním 
filmu pohovořila Linda Kallistová Jablonská 
nebo Martin Šmok. Hostů, přednášek 
a workshopů však bylo mnohem víc, stejně 
tak úhlů pohledu na problematiku médií od 
toho náboženského až po feministický.

Starší děti si mohly vyzkoušet tvorbu 
v některé z mediálních dílen. Na výběr 
byla dílna fotografická, rozhlasová, filmová 
a samozřejmě klasická „psací“ novinářská. 
Všechny dílny představily výstupy svých 
mladých tvůrců v sobotu večer.

Nechyběla velká společná šábesová 
večeře, páteční i sobotní bohoslužba se čte-
ním z Tóry a povídání s vrchním zemským 
rabínem Karolem Sidonem a oblíbeným 
izraelským rabínem Jehudou Ješarimem. 
První seznamovací večer jsme si pěkně 
zabubnovali na bubnovacím workshopu, 
mezi oblíbené atrakce patřil také fotokoutek, 
jak dokládá fotografie autorky tohoto textu. 
K tomu všemu nechyběla krásná příroda, 

plavání v hotelovém bazénu a chutné košer 
víno z Chrámců.

Děkujeme organizátorům i účastníkům, 
bylo skvělé se po téměř dvou letech zase sejít 
a doufejme, že na jaře se sejdeme znovu.

kaTeŘina Mikulcová 
Foto autorka

Čtvrteční fotokoutek 
(autorka odkryla svou 
pravou tvář…)
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Požehnání jedenácté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi 
všehomíra, jenž vedeš kroky člověka.

Byl chladný mlhavý konec října. Onoho 
středečního večera nedlouho poté, co Jitka 
zbrkle a horlivě přislíbila, že se společně 
s manželem vynasnaží napravit chování 
svého syna Jáchyma a jeho příčiny, se její 
muž sešel po dlouhé době se svým známým 
Milošem a Jitka po ještě mnohem, mnohem 
delší době se svým bratrem. I když se Miloš 
i Jitčin bratr při předchozí telefonické 
domluvě tvářili mile a vstřícně, v Jitce 
i v jejím manželovi Jirkovi hlodaly pochyb-
nosti, jak jejich setkání dopadnou. Tím spíš, 
že jejich pevná víra, že kráčejí svými životy 
po správné cestě, byla v posledních dnech 
velmi vážně narušena.

Jirka sice jednou za čas zašel do synagogy, 
avšak bral to mnohem více jako záležitost 
společenskou než jako příležitost k setkání 
s Bohem. Už si ani nepamatoval, kdy se 
k Němu obrátil, protože si s něčím nevěděl 
rady nebo protože se potřeboval usebrat. Teď, 
před setkáním s Milošem, byl celý v rozpa-
cích a najednou ho, ani nevěděl jak, napadlo, 
že by se tiše pomodlil za to, aby věci vzaly 
správný směr.

Sešli se spolu v kavárně Blatouch na Vino-
hradech. Tam měli poměrně velkou jistotu, 
že budou mít pro sebe klid a že nebudou 
rušeni.

„Ahoj!“ uvítal Jirku Miloš. „Kde je tvoje 
perfektně padnoucí sportovní oblečení?“

Jirka se na sebe zmateně podíval. Teprve 
teď si uvědomil, že jak ho zaměstnávaly 
myšlenky na to, jak setkání proběhne, úplně 
zapomněl věnovat pozornost své image 
a vzal si na sebe to první, co mu přišlo pod 
ruku.

„Tak to vidíš, kam jsem to v posledních 
dnech dopracoval,“ posteskl si Jirka.

„Náhodou jsem rád, že je na tobě o jednu 
ochrannou slupku míň. Takhle se mi líbíš 
víc.“

Jirka začal trnout v rozpacích.

„Viděl bych to na začátek na jednu rozmra-
zovací becherovku,“ navrhl Miloš bodře.

Jirka neznatelně přikývl.
„Ale zdá se mi, že je mě tady trochu moc,“ 

ztišil Miloš hlas. „Víš, přijde mi fajn, že 
dneska nejsi takovej vyžehlenej, že je v tobě 
vidět víc člověk a míň osobnost. Nám muž-
ským v týhle společnosti chybí možnost bejt 
slabej a citlivej. Takový věci si šetříme leda 
tak na pohřeb.“

Servírka jim přinesla dva panáky beche-
rovky a oba si přiťukli.

„Možná by sis mohl začít připravovat 
jednu smuteční řeč,“ začal se Jirkovi rozva-
zovat jazyk. „Pro jednoho umírajícího Jiřího 
Herinka. … Anebo pro jednoho mrtvého. 
Nevím, jestli nějaký Jiří Herink umírá právě 
teď, nebo jestli jiný neumřel už dávno a zatím 
marně čeká na vzkříšení.“

V Jirkových očích se zaleskly slzy. Co se to 
s ním děje? Jak dlouho už neplakal? Změny, 
které zažil v posledních dnech, otcovsky 
vlídný Milošův hlas, a nakonec becherovka 
udělaly své.

„Pro kterýho… Jirko, pro kterýho z nich 
bys raději?“

„Asi pro toho druhýho. Pro toho, kterýho 
potřebuje můj syn.“

„Co bys mi o něm řekl? A pamatuj – o mrt-
vých jen dobře.“

Jirka se začal nořit do vzpomínek 
a pomalu po dlouhých letech vynášel na 
světlo věci, na které dávno nepomyslel.

Jitka tou dobou seděla v jednom zadním 
rohu kavárny Louvre. Na setkání s bratrem 
přišla s notným zpožděním. To jí vůbec 
nebylo podobné. Jenže když se vypravovala 
z domova, dlouhou dobu se zdržela tím, jak 
usilovně přemýšlela, co si vzít na sebe. Záro-
veň chtěla vypadat co nejlépe, ale zároveň… 
Zároveň už prostě měla dost toho, aby nadále 
byla za tu vzornou. Cítila, že takovou už být 
nemůže. Ne po tom, co si uvědomila, že tohle 
bylo v jejím dětství a dospívání naprosto 
špatné. Ale čím to nahradit? Nakonec, potom, 
co se ze zoufalství poprvé ve svém životě 

obrátila s prosbou o pomoc k nebesům, si 
řekla, že se vzbouří sama proti sobě. Tak si 
na sebe vzala top od béžového kostýmku, 
staré prodřené džíny, které chtěla už dávno 
vyhodit, a kolem krku si uvázala šátek, který 
mohl nosit Ferda Mravenec.

Když se tak objevila před svým bratrem, 
údivem nemohl chvíli popadnout dech.

„Ty ses dneska pořádně překonala. Čím 
to?“

„Zoufalství, čiré zoufalství,“ odpověděla 
stroze. „Po tom, co Jáchym provedl, se mi 
život převrátil vzhůru nohama a já nevím 
jak dál. Ještě před pár dny jsem si myslela, 
že já jsem kráčela po té správné cestě a ty po 
té špatné. Teď začínám mít dojem, že to bylo 
naopak. Ráda bych poznala tu tvoji. Ale tak 
nějak jinak. Ne tím svým starým způsobem. 
Ale momentálně nevím, jak na to.“

„Stále taková strohá, efektivní… Jen ten 
nesoulad v oblečení vybočuje z tvých starých 
zvyků. Já myslím, že kdybychom tady seděli 
a jen si povídali, asi bys to moc nepochopila. 
Pojďme se raději projít. Mým způsobem.“

Vydali se do noční Prahy. Procházeli se 
bratrovými oblíbenými uličkami, mimo 
hlavní turistické trasy, a více spolu jen 
byli, než mluvili. Tak došli až na Nový Svět 
a nepozváni vpadli na návštěvu k jednomu 
staršímu malíři, který je přivítal slovy: „Teď 
se mi bude teprve dobře malovat.“

V tu dobu maloval ještě jeden člověk. Byl 
to Jáchym. Něco ho ponouklo z hloubi jeho 
nitra. Z jedné zdi svého pokoje, který byl 
vymalován čistě bíle, strhal plakáty, které 
tam byly nalepeny, vzal tempery a začal 
malovat obraz přes celou stěnu. Pracoval 
s dürerovsky teplými odstíny barev. Cítil 
v sobě silné vnitřní vedení a na stěně se 
postupně objevili muž a žena tančící tango. 
Oba byli obráceni tvářemi k sobě, avšak jejich 
pohled sklouzával k malému chlapci, který je 
se zaujetím sledoval.

Jan david ReiTschlägeR
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Kulturní program říjen a listopad 2021
Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu  
Maiselova 15, Praha 1
tel. 222 325 172,  
education@jewishmuseum.cz,  
www.jewishmuseum.cz

audiToRiuM ovk žMP, 
Maiselova 15, 3. patro

 Současný izraelský film: 
Na velikosti záleží
V šesté části cyklu filmové 
historičky Alice Aronové 

bude promítnuta svěží komedie, kterou 
natočila dvojice izraelských režisérů Erez 
Tadmor a Sharon Maymon. Proč se obtěžovat 
s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? 
Příběh o lásce, přátelství a sportu je zároveň 
výpovědí o společnosti posedlé hubnutím. 
Snímek Na velikosti záleží (Izrael, Francie, 
Německo 2009, 90 min) byl roku 2009 oceněn 
na karlovarském festivalu Diváckou cenou 
deníku Právo. / Vstup volný.

 Čtenářský kroužek americ-
kých židovských autorů
S amerikanistkou Hanou 
Ulmanovou z FF UK budou 

v šesti sezeních rozebrány krátké prózy 
šesti nejvýznamnějších amerických židov-
ských spisovatelů: Philipa Rotha, Bernarda 
Malamuda, Isaaca B. Singera, Saula Bellowa, 
Cynthie Ozickové a Grace Paleyové. Po před-
stavení autora bude následovat ukázková 
analýza zvolených povídek, na kterou naváže 
debata formou otázek, odpovědí i postřehů 
všech účastníků. Listopadové setkání 
bude věnováno podrobnému výkladu dvou 
povídek Philipa Rotha (1933–2018) Obránce 
víry a Fanatik Eli (text doporučujeme pře-
číst – kniha Sbohem, město C. a pět povídek 
je k zapůjčení ve zkrácené výpůjční době 
v knihovně ŽMP, případně texty na vyžádání 
na emailu: lucie.krizova@jewishmuseum.cz). 
/ Vstup volný.

 F jako fragment. Osudy vězňů 
brněnského transportu 
v ghettu Minsk
Před 80 lety, na podzim 

roku 1941, došlo k několika přelomovým 
událostem, které ovlivnily dění v Protekto-
rátu Čechy Morava na mnoho dalších let. 
Přednáškový cyklus historiček Židovského 
muzea v Praze Radany Rutové a Jany Šplí-
chalové tyto, nejen pro židovské obyvatele 
tragické, milníky připomene. Přednáška je 
součástí cyklu Události roku 1941 ve vzpo-
mínkách pamětníků a dokumentech ŽMP. / 
Vstup volný.

 Životní příběh Artura 
Radvanského
V listopadu tohoto roku by 
se sta let dožil výrazný člen 

pražské židovské obce Artur Radvanský 
(1921–2009). Už jako osmnáctiletý byl roku 
1939 zatčen za pomoc uprchlíkům do Polska 
a poté prošel šesti koncentračními tábory. 
Jako jediný z početné rodiny přežil a vrátil 
se do Československa. Po válce vystudoval 
vysokou školu a vedle své práce a rodiny se 
aktivně podílel na životě pražské židovské 
obce, kde se věnoval zejména dětem a mlá-
deži. Na osobnost Artura Radvanského bude 
vzpomínat jeho dlouholetá spolupracovnice 
Michaela Vidláková. / Vstup volný

dílna ovk žMP 
Maiselova 15, dvůr

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje a výprava za 
poznáním jazyků
Lvíček Arje děti seznámí 

s biblickým příběhem o Babylonské věži, 
společně si ji zkusí postavit a poznají při tom 
různé abecedy a jazyky. Na závěr si zazpívají 
popletenou píseň a vydají se za hebrejskými 
rukopisy a tisky.
Prohlídka: Maiselova synagoga /  
Vstupné 70 Kč

Maiselova synagoga,  
Maiselova 10

 Smyčcové variace / Trio Dome-
nica
Koncert nizozemsko-českého 
smyčcového tria Domenica. 

Během koncertu zazní skladby z klasic-
kého repertoáru Ludwiga van Beethovena 
(1770–1827) i skladby skladatelů 20. století 
Gideona Kleina (1919–1945) a Leo Weinera 
(1885–1960). Vstupenky na koncert možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague Ticket 
Office – Via Musica a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze. / Vstupné 230 Kč

iZRaelská kulTuRa v ČR

 Gur Koren: Neperte se, prosím 
vás!
Tři sourozenci se sešli v advo-
kátní kanceláři, aby si vyslechli 

otcovu poslední vůli. Hvězda dětských show 
o bezpečnosti silničního provozu, ztahaná 
pracující matka samoživitelka a poněkud 
přestárlý, věčně zadlužený, leč stále vysmátý 
hipík. Jejich setkání ale není výrazem sou-
rozenecké harmonie. Proto asi nepřekvapí, 
že důrazným přáním zesnulého v poslední 
vůli je, aby se jeho děti měly rády a nepraly se 

mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší 
díl dědictví má získat jakási tajemná Nina 
Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec tak 
štědrý na úkor svých dětí? A není to celé jen 
velký podvod otcova advokáta? Divadelní 
představení brilantní izraelské komedie, 
plné překvapivých zvratů a břitkého izrael-
ského humoru.
Divadlo Palace, Praha

 Praha – Jeruzalém v obrazech
Izraelská grafička a malířka 
Hana Alisa Omer se narodila 
jako Alžběta Loewyová v roce 

1947 v Dunajské Stredě na jižním Slovensku 
v židovské rodině. Vystudovala v Bratislavě 
střední Školu umeleckého priemyslu. V roce 
1967 odjela s matkou navštívit tety do Izraele 
a už se nevrátila. V Izraeli získala stipendium 
na výtvarné Akademii Bezalel v Jeruzalémě, 
kde studovala grafiku. Později pracovala jako 
grafička v nakladatelství a zároveň se věno-
vala vlastní volné tvorbě. V posledních letech 
žije pravidelně střídavě v České republice 
a v Izraeli. Její výstava „Spojení Praha – Jeru-
zalém“ bude k vidění v Klubu Samaří.
4. listopadu proběhne vernisáž výstavy, kde 
malířka Hana Alisa Omer bude vyprávět 
příběh svého života na Slovensku, v Izraeli 
a v Praze a prezentovat svou tvorbu. Výstava 
pak potrvá až do konce listoopadu.
Klub Samaří – Soukenická 1, Praha

 Festival Teplický cimes
Dny židovské kultury v Tep-
licích každý rok v listopadu 
přinášejí zajímavou židovskou 

a izraelskou kulturu. Letošní rok se opět 
můžeme těšit na kulinářský zážitek s kucha-
řem Noamem Daromem nebo na představení 
izraelské autorky Hadar Galron, které 
napsala pro liberecké divadlo F. X. Šaldy 
Moje první židovské Vánoce. Putovní výstava 
Záhadné pouto zde bude mít 7. listopadu od 
15 hodin své slavnostní zahájení. Určitě je 
tedy na co se těšit, Teplický Cimes slaví 10 let 
své existence, tak to oslavme s ním.
Více informací a vstupenky najdete na 
www.teplickycimes.cz

 Pianové sólo
Koncert talentovaného izra-
elského pianisty Eden Ladina, 
který představí svoji tvorbu 

v rámci Mezinárodního festivalu jazzového 
piána. Svůj talent získal Eden po otci, 
uznávaném bubeníkovi Gilu Ladinovi. Eden 
vyrůstal v Tel Avivu, kde začínal s bubny jako 
jeho otec. V osmi ovšem přesedl za klavír 
a od čtrnácti se na něj soustředí jako na svůj 
hlavní nástroj. Sotva se v roce 2008 objevil na 
newyorské scéně, získal ohromný úspěch.
Rudolfinum – Sukova síň, Praha  
Vstupné 250 Kč

ČTvRTeK

21. 10. 
18.00

PONděLí

8. 11. 
18.00

STředa

10. 11. 
18.00

PONděLí

15. 11. 
18.00

NeděLe

14. 11. 
10.00

ČTvRTeK

11. 11. 
19.00

úTeRý

2. 11. 
19.00

ČTvRTeK

4. 11. 
18.00

7. 11. –
29. 11. 

STředa

10. 11. 
19.00



Halič, 
Slezsko 
a Spiš

16:00 

27. 10. 2021
od 16:00
Klub Art 

VSTUP ZDARMA

Koncert židovské hudby 
z oblasti Haliče, Slezska a Spiše 
v podání kapely Mojše Band.

Přednáška historika a archiváře 
Mgr. Zdeňka Kravara, Ph.D. 
o židovském životě v Opavě pro-
střednictvím příběhů slavných 
židovských rodin z Opavy, jejichž 
členové jsou pohřbeni na opav-
ském židovském hřbitově.

Přednáška rabínky Tanyi Segal 
o židovských pohřebních zvy-
cích a zákonech. 

Podporováno:

17:30

19:00 

Opavská kulturní organizace
Klub Art – Obecní dům, 

Beethovenova ul., Opava
www.oko-opava.cz / www.cestamesta.cz

ve světle 
společného 
židovského 
dědictví

Prosíme o dodržování 
platných hygienických opatření. 
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PísniČka

Lecha dodi

Lecha dodi je slavný a známý pijut, bez něhož 
si většina z nás nedovede představit příchod 
šabatu. Text složil v 16. století Šlomo Ha-Levi 
Alkabec, který pocházel z Řecka, ale později 
se usadil v Safedu. Své jméno Šlomo ha-Levi 
ukryl do akrostychu, tedy do počátečních 
písmen prvních slov slok celé básně.

Pijut bývá obvykle přednášen ve své 
plné verzi, ale někdy jsou určité sloky vyne-
chávány, nebo je zpíván jen začátek, který 
spousta lidí zná i zpaměti.

Za uplynulá staletí vzniklo mnoho růz-
ných zhudebnění této slavné básně. Melodie, 
kterou uvádíme my, je původně nigun bra-

slavských chasidů. Frázování je tedy o něco 
těžší, protože se na již existující melodii 
musela napasovat slova konkrétní básně.

V uvedené verzi jsou také jen dvě počá-
teční sloky a refrén, nicméně je samozřejmě 
možné na danou melodii zpívat stejným 
způsobem i ostatní sloky pijutu.

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ֻיָחד ִמיָענּו ֵאל ַהּמְ ִדּבּור ֶאָחד ִהׁשְ מֹור ְוָזכֹור ּבְ ׁשָ
ה. ם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהּלָ מֹו ֶאָחד ְלׁשֵ ה' ֶאָחד ּוׁשְ

ה ּלָ ]ַדּי, ַדּי, ַדּי…[ ְלָכה דֹוִדי ]ַדּי, ַדּי, ַדּי…[ ִלְקַראת ּכַ
ָלה. ת ]ַדּי, ַדּי, ַדּי…[ ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ]ַדּי, ַדּי, ַדּי…[ ּפְ

ָרָכה י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ ת ְלכּו ְוֵנְלָכה ּכִ ּבָ ִלְקַראת ׁשַ
ה. ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ ֶדם ְנסּוָכה סֹוף ַמֲעשֶׂ ֵמרֹאׁש ִמּקֶ

ה ּלָ ]ַדּי, ַדּי, ַדּי…[ ְלָכה דֹוִדי ]ַדּי, ַדּי, ַדּי…[ ִלְקַראת ּכַ
ָלה. ת ]ַדּי, ַדּי, ַדּי…[ ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ]ַדּי, ַדּי, ַדּי…[ ּפְ

Pojď, můj milý, vstříc nevěstě, šabat přivítejme.

„Střež“ a „pamatuj“ v jednom výroku dál nám poslechnout jediný Bůh.
Hospodin je jeden a jeho jméno je jedno pro nádheru a slávu.

(Daj, daj, daj…) pojď, můj milý, (daj, daj, daj…) vstříc nevěstě,
(daj, daj, daj…) šabat (daj, daj, daj…) přivítejme.

Vstříc šabatu běžte a pojďme, protože je zdrojem požehnání
od počátku od pradávna je rozšířeno – konec v díle, začíná myšlenkou.

(Daj, daj, daj…) pojď, můj milý, (daj, daj, daj…) vstříc nevěstě,
(daj, daj, daj…) šabat (daj, daj, daj…) přivítejme.


