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10. tevet: „Přišel Nabukadnesar,  
král babylónský, a všechno jeho vojsko na Jeruzalém 
a oblehli ho a postavili okolo něj val.“ (2. kniha královská 25,1)
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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

skončila Chanuka, osmi denní svátek 
světla – a oleje… Koblihy, koblihy a zase 
koblihy. To je něco, co v Izraeli nemůžete 
minout už dlouho před oním svátkem. 
A nejsou to jen tak ledajaké koblihy. Jed-
notlivá pekařství jako by se předháněla, 
kdo ty své nazdobí do větší výšky a s vět-
ším množstvím krému, čokoládových 
bonbonů, lentilek a sušenek. Den po 
Chanuce všechna tahle paráda mizí jako 
mávnutím proutku. Po osmi dnech jezení 
placek a koblih můžeme nechat náš žluč-
ník odpočinout.

Naopak nás brzy čeká sváteční den 
postní – 10. tevet, který je připomínkou 
počátku obléhání města Jeruzalém. Tento 
den v našem prostředí nebývá vždy tak 
výrazně připomínán – ačkoli i na tento 
svátek mohou v liturgii nastat drobné 
změny. Pokud se chcete o jednotlivých 
modlitbách k celému liturgickému roku 
dozvědět více a nebýt v této oblasti na 
pochybách, pak by vám neměla uniknout 
informace, že pod hlavičkou Bejt Simcha 
se chystá projekt tvorby nového siduru. 
Více o tom, včetně tiskové zprávy a rozho-
voru s autory, naleznete na následujících 
stránkách.

Naší redaktorce Aničce se podařilo 
ještě před lockdownem navštívit Vídeň 
a moc zajímavou výstavu, o níž přináší 
reportáž. V tomto čísle najdete také 
pokračování příběhu významného 
rabína Davida Oppenheima nebo ukázku 
z chystaného překladu knihy soudobého 
izraelského autora Šemiho Zarchina, 
který připravuje Alžběta Glancová.

Konec roku bývá časem rekapitulací 
a hodnocení. A tak ani my se tomu úplně 
nevyhneme a přinášíme vedle běžných 
textů také výroční zprávu o činnosti Bejt 
Simcha v minulém roce.

A protože příští číslo Maskilu vyjde až 
v příštím občanském roce, přejeme všem 
do roku 2022 mnoho úspěchů a splněných 
snů.

RÁCHEL POLOHOVÁ  
šéfredaktorka

RABÍNSKÉ SLOVO

Paraša Vajechí – závěr jedné 
historické epochy a též 
První knihy Mojžíšovy
O šabatu 18. prosince (14. tevetu) 
čteme parašu ַוְיִחי (Genesis 
47,28−50,26). Ta končí smrtí 
a pohřbem předposledního 
Jákobova syna Josefa, čímž 
uzavírá jeho příběh, který jsme 
mohli sledovat od 37. kapitoly 
První knihy Mojžíšovy.

Josefův příběh plný zvratů, kdy se z hebrej-
ského otroka Josefa stal nakonec nejvyšší 
egyptský úředník a faraonův zástupce, 
můžeme klást do druhého přechodného 
období egyptských dějin, do doby panování 
14. až 16. dynastie. Tehdy Dolní Egypt 
ovládali Hyksósové, kteří spolu se svými 
panovníky pocházeli z asijsko-semitského 
etnika. Jejich název znamená vládcové 
cizích zemí a v egyptských pramenech jsou 
označování také jako aamu čili Asiaté. Jedná 
se o dobu zhruba mezi lety 1680−1536 př. o. 
l. Také známe jména některých panovníků 
15. dynastie hyksóské, například Šeši, 
Jakobher, Chaian, Ienses, Apopi a Chamudi. 
Tito semitští panovníci se obklopovali 
jim etnicky blízkými hodnostáři. Byť se 
hyksóští faraonové velmi rychle poegyptštili, 
Egypťané je nenáviděli, neboť je považovali 
za primitivní asijské pastevce, kteří okupují 
jejich zemi a dovolili si sesadit z trůnu jejich 
božské faraony. Pouze v tomto období se 
Hebrejec Josef mohl stát vysokým státním 
úředníkem a faraonovým rádcem.

Toť na úvod k historickému pozadí Jose-
fova příběhu, který v této paraše končí. Tou 
také končí nejstarší období našich dějin – 
epocha patriarchů či praotců Abrahama, 
Izáka, Jákoba a jeho synů – אבות תקופת.

Souvislost s parašou Vajigaš
Komentátor Raši vysvětluje, že tato naše 
paraša je tzv. פרשה סתומה čili uzavřenou 
parašou. Co to znamená? Začíná totiž na 
stejné řádce ihned za posledním slovem té 
předchozí Vajigaš – ׁש ַגּ  Nejen, že .(47,27 ) ַוִיּ
tyto paraši nestojí na první pohled odděleně 
jedna od druhé, ale není mezi nimi ani 
mezera o délce devíti písmen.

Komentátor má pro tuto zvláštnost dvě 
vysvětlení: 1. Vzhledem k velkým bědám zotro-
čení, které po Jákobově smrti zakoušeli synové 
Izraele, se jim uzavřely, uzamkly oči a srdce. 
2. Paraša je uzavřená – סתומה, protože Jákob 
chtěl svým synům odhalit, co je čeká na konci, 
v době konečného osvobození, ale tato vize 
konce se před ním náhle uzavřela (viz midraš 

Berešit Raba 96). Také na začátku 49. kapitoly 
vybízí Jákob všechny, aby se sešli, a že jim 
oznámí, co je v budoucnu, na konci dnů, čeká.

ַאֲחִרית ר־ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְבּ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשׁ  …ְוַאִגּ
ַהָיִּמים:

Raši uvádí, že שכינה – Boží imanence tehdy 
Jákoba opustila a on začal hovořit o něčem 
jiném.

Jákob žil v Egyptě ještě sedmnáct let 
a zemřel ve 147 letech. Připomeňme, že 
sedmnáct let bylo Josefovi, když jej bratři 
prodali a otci Jákobovi řekli, že Josefa zadá-
vila divoká zvěř. Jak se dovídáme z minulé 
paraši poté, kdy Jákob přijel na Josefovo 
pozvání do Egypta, dostalo se mu audience 
u faraóna a tehdy mu bylo 130 let (viz 
47,7−10). Nyní je Jákobovi 147 let a zbývá mu 
pouze několik dní života.

Významná biblistka a komentátorka Tana-
chu, profesorka Nehama Leibowitz 
(1905−1997), ve své knize :עיונים בספר בראשית 
 Nová –בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים
bádání v knize Berešit ve světle dřívějších a poz-
dějších komentátorů uvádí zajímavý postřeh: 
Praotec Jákob stanovuje pořízení o svém 
pohřbu (47,29–30), které sděluje Josefovi, aby 
jej pohřbil v kena’anské zemi. Jákob nemá nic 
společného s pohanským světem, s egyptskou 
kulturou, a proto také chce být pohřben mimo 
Egypt. Po jeho smrti toto pořízení tlumočí Josef 
faraónovi. Srovnáme-li Jákobova slova, jimiž 
se obrací před smrtí k Josefovi a slova, kterými 
se po Jákobově skonu obrací Josef k faraónovi, 
jedná se o dva různé výroky. Jákobova slova 
k Josefovi (29.–30. v.):

י ִעם־ֲאֹבַתי ַכְבִתּ ִמְצָרִים: ְוָשׁ ֵרִני ְבּ  …ַאל־ָנא ִתְקְבּ
ְקֻבָרָתם. ִני ִבּ ְצַרִים ּוְקַבְרַתּ ּוְנָשׂאַתִני ִמִמּ

…Nepohřbívej mě prosím v Egyptě! Až 
ulehnu ke svým otcům, vynes mě z Egypta 
a pochovej mě v jejich hrobě.

Josef, který po Jákobově smrti oznamuje 
farónovi otcovo přání, dvakrát pronese jeho 
prosbu nepohřbívat jej v Egyptě. Josef však 
ví, jak zapůsobit na faraóna a nachází důvody 
pro to, aby faraon souhlasil vynést jeho 
zemřelého otce z Egypta a pohřbít ho v Kena-
’anu a zároveň aby jej mohl Josef doprovodit 
na jeho poslední cestě. Josef dodává k Jáko-
bovým slovům slova, která jeho otec neřekl 
a ani je říci nemohl (50,5):

ר ִקְבִרי ֲאֶשׁ ה ָאֹנִכי ֵמת ְבּ יַעִני ֵלאמֹר ִהֵנּ ִבּ  ָאִבי ִהְשׁ
א ה ֶאֱעֶלה־ָנּ ֵרִני ְוַעָתּ ְקְבּ ה ִתּ ָמּ ַנַען ָשׁ ֶאֶרץ ְכּ ִריִתי ִלי ְבּ  ָכּ

ָרה ֶאת־ָאִבי ְוָאׁשּוָבה: ְוֶאְקְבּ
Můj otec mě zapřisáhl slovy: „Hle, já umí-

rám. Pochovej mě v mé hrobce, kterou jsem 
si vytesal v kena’anské zemi.“ Dovol, abych 
tam vystoupil a pochoval svého otce; pak se 
navrátím.
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Řeč je o jeskyni Machpela v Hebronu. 
Jákob si samozřejmě žádnou hrobku nevy-
tesal. Josefovi je však známo, že Egypťané 
z vyšších vrstev a panovníci, si již během 
svého života nechávají vytesat hrobky ve 
skalách. Faraon vyhověl Josefem upravené 
Jákobově prosbě a povoluje Josefovi, jeho 
synům a všem, kteří si to přejí, vyprovodit 
Jákoba na jeho poslední cestě.

Následující 48. kapitola začíná Jákobo-
vým požehnáním Josefovým synům, dvěma 
svým vnukům, Efrajimovi a Menašemu.

ה ָאִביָך ה ַויֹּאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵנּ ָבִרים ָהֵאֶלּ  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְדּ
ֹחֶלה.

Po těchto událostech pověděli Josefovi: 
„Tvůj otec je nemocen.“

Komentátor Raši uvádí, že Efrajim se oby-
čejně učil se svým dědou Jákobem. Když Jákob 
onemocněl, tak Efrajim jel ke svému otci Jose-
fovi a řekl mu o tom. Josef pak vzal své dva syny, 
Menašeho a mladšího Efrajima, a jel navštívit 
nemocného otce do země Gošen. Josef s nimi 
přichází k otci a ten mu řekl (5. v.): Oba synové, 
kteří se ti v egyptské zemi narodili před mým 
příchodem do Egypta, budou nyní moji. Efrajim 
a Menaše jsou moji jako Rúben a Šimon…

Josef pak postavil své dva syny před 
Jákoba. Izrael se poté podíval na Josefovy 
syny a zeptal se: ה  Kdo to je? Raši – ִמי־ֵאֶלּ
objasňuje: Odkud pocházejí tito, kteří nejsou 
hodni požehnání? Josef otci odvětil:

ֶזה ר־ָנַתן־ִלי ֱאלִֹהים ָבּ ַני ֵהם ֲאֶשׁ ָבּ
To jsou moji synové, které mi zde Bůh dal.
Spíše bychom měli slovo ֶזה  přeložit jako ָבּ

tímto, prostřednictvím tohoto. Raši: Josef 
mu ukázal dohodu o zásnubách a svatební 
smlouvu – ketubu.

13. verš:
ׂמֹאל יִמינֹו ִמְשּ ֵניֶהם ֶאת־ֶאְפַרִים ִבּ ח יֹוֵסף ֶאת־ְשׁ ַקּ  ַוִיּ

ׁש ֵאָליו. ֵגּ ה ִבְשׂמֹאלֹו ִמיִמין ִיְשָׂרֵאל ַוַיּ ִיְשָׂרֵאל ְוֶאת־ְמַנֶשּׁ
Vzal oba, pravou rukou Efrajima a postavil 

ho k Izraelově levici, levou rukou Manasesa 
a postavil ho k Izraelově pravici.

Tak měl Izrael požehnat svou pravicí 
prvorozeného Menašeho a levicí mladšího 
Efrajima. Jákob však zkřížil ruce, aby jeho 
pravice spočinula na Efrajimově hlavě.

Josef chce opravit otcův „omyl“ a upozor-
ňuje ho na to, že jeho pravice má spočinout 
na Menašeho hlavě, neboť je prvorozený. 
Otec to však odmítl s tím, že Menaše se stane 
také lidem, ale Efrajim ho převýší a bude 
významnějším.

20. verš:
ָך ְיָבֵרְך ִיְשָׂרֵאל ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְבּ  ַוְיָבְרֵכם ַבּ

ה ֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁ ֵלאמֹר: ְיִשְׂמָך ֱאלִֹהים ְכּ
A toho dne jim požehnal: Tvým jménem 

bude Izrael žehnat: Bůh tě učiň jako Efrajima 
a Manašeho…

Buďte jako patriarchové?
Jákobovo požehnání, kterým dal svým vnu-
kům, se stalo požehnáním, které v předvečer 
šabatu pronáší otec nad svými syny. Pokud 
se jedná o dcery, říká: Bůh tě učiň jako Sáru, 
Rivku, Rachel a Leu. Dcerám žehná, aby byly 
podobné našim pramatkám.

Nyní se můžeme zeptat: když otec žehná 
své syny, nežehná je podobně jako dcery. 

Proč nepronáší: Bůh tě učiň jako Abrahama, 
Izáka a Jákoba? Proč synové nemají být 
podobní našim patriarchům, ale Efrajimovi 
a Menašemu? Vždyť naši praotcové jsou 
nám věčným vzorem, jsou pilíři, z nichž 
vyrostl národ synů Izraele. To je sice pravda, 
avšak naši praotcové žili většinu svého 
života v kena’anské zemi, kterou Hospodin 
zaslíbil jim a jejich potomkům – synům 
Izraele. V zaslíbené zemi, ve své vlasti, 
vychovávali své děti a zde se jim narodili 
vnuci a pravnuci. Vychovávat nová pokolení 
ve své vlasti, 
v zemi Izraele, je jistě velmi náročné, ale 
sama příroda a ovzduší Svaté země tomu 
napomáhá.

Vychovávat však své děti ve víře otců, 
v poslušnosti Hospodinu a Jeho Tóře v galutu 
je mnohonásobně těžší. Nemluvě o tom, 
že již z titulu své vysoké funkce musel být 
Josef v centru událostí, po boku faraona byl 
přítomen na všech slavnostech a jistě též na 
chrámových bohoslužbách. Vždyť starověký 
Egypt byl ukázkou pohanské supervelmoci, 
která svou kulturou a náboženstvím ovliv-
ňovala mnohé sousední i vzdálenější země. 
Proto Josef musel vynaložit mnohem větší 
úsilí při výchově svých synů, aby zůstali věrni 
víře a tradicím svých předků než například 
praotcové v zaslíbené zemi. Pro Efrajima 
a Menašeho muselo být mnohem těžší udržet 
si víru svých otců v prostředí monumen-
tálních chrámů, soch a reliéfů desítek bohů 
a bohyň, které tvořily významnou část egypt-
ské kultury, do níž se vlastně narodili.

Proto žehnáme naše syny, aby byli pevní 
ve víře a v dodržování tradic jako Efrajim 
a Menaše v Egyptě. To platilo tehdy a dodnes 
to platí. Židovské rodiny a jejich potomci 
v galutu, v diaspoře, musí mít mnohem větší 
vnitřní sílu, víru v Boha a úctu k tradicím 
předků, aby je nesemlel všudypřítomný, 
záludný a velmi nebezpečný asimilační 
proces.

Josefův hrob
Poslední, padesátá kapitola První knihy Moj-
žíšovy, nás informuje o Jákobově pohřbu v jes-
kyni Machpela v Hebronu. Dříve však, než 
jej tam Josef pohřbil, uspořádal sedmidenní 
smuteční slavnost. Odtud lze vystopovat 
původ hlubokého sedmidenního smutku – 
 který držíme po pohřbu našich ,(šiv’a) שבעה
nejbližších rodinných příslušníků.

Nakonec umírá ve sto deseti letech i Josef. 
Je nabalzamován a uložen do rakve v Egyptě. 
Podle svého přání zapřísáhl své potomky, 
kteří někdy vyjdou z Egypta, aby vzali rakev 
s jeho ostatky, vynesli ji z Egypta a pohřbili 
ji v kena’anské zemi. Tak se i stalo o několik 
staletí později při východu z Egypta, kdy Moj-
žíš odtud rakev s Josefovými ostatky vynesl 
(Exodus 13,19). Po příchodu do Kena’anu ji 
pohřbili u města Šchemu (Náblus) v Samaří. 
Josefův hrob je dodnes navštěvován Židy 
z celého Izraele.

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

Prosinec 2021 – 
leden 2022
S ohledem na situaci a vládní opatření 
budou aktivity Bejt Simcha i nadále 
probíhat také formou online setkání 
prostřednictvím Skypu. Chcete-li se 
zúčastnit, přidejte si do Skype kontaktů 
našeho kantora Ivana Kohouta, 
Skypename: ivankohout

NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

Kabalat šabat

Každý pátek od 17:00 hod.  
(Židovská radnice – 3. patro,  
Maiselova 18, Praha 1)

OSLAVY SVÁTKŮ

Tu bi-švat

neděle 16. 1. 2022 od 15.00 hod. 
Oslavíme společně s ŽO Děčín Seder 
tu bi-švat. Pro více informací pište na 
kehila@bejtsimcha.cz 
(Děčínská synagoga – Žižkova 4, Děčín)
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ROZHOVOR

Bejt Simcha připravuje nový sidur

Na příští rok se připravuje 
vydání nové židovské 
modlitební knihy pro šabat 
a svátky Sidur Sulam Ja‘akov. 
Jeho autoři – Jiří Blažek, 
Ivan Kohout a Jan David 
Reitschläger – si kladou za cíl 
vytvořit publikaci, která by 
byla přijatelná pro praktikující 
židy napříč směry judaismu 
a mohla tak sloužit většině 
židovských komunit v rámci 
Federace židovských obcí. 
Redakce Maskilu vám přináší 
rozhovor s tvůrci siduru 
a koordinátorem projektu 
Michalem Spevákem.

Jaká byla vaše motivace pro vytvoření 
nového siduru a komu bude určený?
Michal Spevák: Naší ambicí bylo vytvořit 
sidur, modlitební knížku, která by byla nejen 
akceptovatelná rabínskými autoritami, ale 
také byla laskavá i k těm, kteří praktikují 
málo nebo občas a když, tak s hebrejštinou 

trochu zápasí a chtěli by se do bohoslužeb 
zapojit tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. 
Tímto způsobem chceme vyjít vstříc členům 
židovských obcí a jejich přátelům.

Vaším cílem je vytvořit sidur ‚‚pro všechny”, 
jakým způsobem toho chcete docílit a jak 
při tvorbě pracujete s případnou odlišností 
liturgie mezi jednotlivými směry judaismu?
Ivan Kohout: My se tu rozdílnost zas tak 
úplně řešit nesnažíme, my na ni spíše reagu-
jeme. Máme zkušenost s vedením bohoslu-
žeb v podstatě ve všech židovských komu-
nitách v České republice a rozdílnost jejich 
spirituálního života rozhodně oceňujeme, 
na druhou stranu jsme ale v nesnadné době, 
v době koronavirové pandemie, a myslíme si, 
že mezi obcemi je potřeba vytvořit co nejvíce 
spojnic, protože kolektivu, který bude více 
provázaný, se bude lépe dařit.

Co se týče liturgických odlišností, 
primárně to bude sidur tradiční, bude 
vycházet z textu Siduru Sichat Jicchak. 
Název našeho Siduru Sulam Ja‘akov, 
Jákobův žebřík, vymyslel náš kolega Jan 
David Reitschläger a odkazuje k tomu, že 
se právě nacházíme v určitém procesu, 
v jiném místě židovské historie a po tom 
žebříku bychom rádi stoupali společně. 
Celá struktura našeho siduru naznačuje, že 

svět modlitby roste dva a půl tisíce let a že 
se s modlitbami dá pracovat.
Jiří Blažek: V Česku rozdílů mezi reformní 
liturgií a tou tradiční zas tolik není. Tady 
ještě nejsme v takové situaci jako třeba ve 
Spojených státech nebo Velké Británii, kde 
reformní a tradiční synagogy už používají tak 
rozdílné modlitební knihy, že když návštěv-
ník jedné synagogy přijde do té druhé, tak 
je ztracený a vůbec se v tom neorientuje, 
protože ty knihy už pomalu nejsou kompa-
tibilní. Celkově jsme tedy zkonstatovali, že 
ty rozdíly, pokud nějaké jsou, tak jsou velmi 
malé a je tu spíš prostor je nějakým způso-
bem sjednotit.
Ivan Kohout: Navíc vycházíme z toho, že 
ta reformní ideologie není vlastně tolik 
ideologií, ale je spíš sociálním jevem – že 
lidé se jako ortodoxní, konzervativní nebo 
reformní nedefinují na základě ideologie, ale 
na základě osobních vazeb. Často je to dáno 
okruhem přátel. My máme za to, že ten záži-
tek ze společné modlitby ve shodě je možná 
i hodnotnější než textová odlišnost, která 
často odráží spíš rozdílnost nejrůznějších 
měst v České republice a sociálních okruhů 
než myšlení praktikujících židů.

Co se týče obsahu siduru – jsou nějaké 
pasáže, které jste vynechali, nebo jste 
naopak do siduru něco přidali?
Ivan Kohout: Sidur obsahuje primárně 
modlitby šabatové a sváteční. Nevypouštíme 
nic, naopak tam přidáváme transliteraci, 
která doposud ve všech českých tradičních 
sidurech chyběla, na základě čehož zůstávala 
ta tradiční liturgie trochu uzavřená, protože 
ne všichni ovládají hebrejštinu dostatečně. 
Zároveň budou v siduru komentáře, které si 
bude člověk moct před bohoslužbou přečíst 
a na její průběh se připravit. Sidur tak bude 
využitelný i v soukromém náboženském 
životě – spíš ale ke studiu a následně 
k veřejné modlitbě.
Jiří Blažek: Myslíme si, že pokud tady bude 
sidur, který bude mít transkripci a lidé ji 
budou moct používat, tak jim to pomůže 
v tom, že budou bohoslužbu stíhat, budou 
schopni se držet kantora, a tím pádem pro ně 
bohoslužba bude zajímavější a možná je to 
přiměje k tomu, že přijdou příště znovu. To je 
přidaná hodnota našeho siduru. Chceme ho 
udělat tak, aby byl opravdu praktickou, pře-
hlednou pomůckou, aby odrážel synagogální 
liturgii tak, jak probíhá v českých židovských 
obcí.

Konzultujete přípravu siduru ještě s někým 
dalším?
Ivan Kohout: My především vyzýváme 
všechny židovské obce, jejich duchovní auto-
rity a členy, aby se na té publikaci podíleli 
a aby se podívali na náš vzorek, náš záměr 
a vyjádřili se k němu. Nechceme se vyme-
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když uléháme a když vstáváme, 

rozmlouváme o Tvých zákonech 

a budeme se radovat ze slov Tvé Tóry 

a z Tvých příkazů na věky věků. 

Neboť ty jsou naším životem a délkou 

našich dní a o nich budeme rozjímat 

dnem i nocí. Ať nás Tvá láska 

nikdy neopustí. 

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, 

milující Svůj lid Izraele. 

Bože, věrný Králi.

Slyš, Izraeli, Hospodin 

je náš Bůh, Hospodin je jediný.

Není-li přítomen minjan, říká se nejprve:

(Obec: Amen)

KABALAT ŠABATKABALAT ŠABAT ČTENÍ ŠEMA 32AMIDAKIDUŠZÁVĚR 

be-šochbenu u-ve-kumenu 

nasiach be-chukecha, 

ve-nismach be-divrej Toratecha 

u-ve-micvotecha le-olam va-ed, 

ki hem chajejnu ve-orech 

jamejnu. U-va-hem nehege 

jomam va-lajla, ve-ahavatcha 

al tasir mimenu le-olamim. 

Baruch ata Adonaj, 

ohev amo Jisra’el.

El melech ne’eman.

Šema Jisra’el, Adonaj

Elohejnu, Adonaj echad. 
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Výzva ke 
spolupráci
Rádi bychom vás informovali 
o ustanovení skupiny pro zajištění 
rituální očisty zesnulých, kteří 
budou pohřbeni na Neveřejném 
pohřebišti pražské židovské obce 
v Brandýse nad Labem.

16. listopadu se na Židovské radnici 
uskutečnila první výuka pod vede-
ním pana Chaima Kočího, předsedy 
Chevra Kadiša ČR, který pojednal 
zejména o etické rovině rituální 
očisty zesnulého. Příslušník židovské 
komunity má během své životní cesty 
právo na přítomnost rabínského 
soudu při bar micva, při svatbě a pak 
také právě při pohřbu. Tuto roli zajiš-
ťují členové pohřebního bratrstva. 
Vystupují takto jako představitelé 
komunity a jejich povinností je zajis-
tit, že zesnulý odejde čistý. Po celou 
dobu se k němu chovají s maximální 
úctou a vnímají jej jako tvrdě spícího 
člověka, kterého již nelze probudit.

Rádi bychom vás vyzvali ke 
zvážení vašeho zapojení do této svaté 
práce. Zejména bychom ocenili pod-
poru žen. Výuka pod vedením pana 
Chaima Kočího bude pokračovat, 
a další setkání se uskuteční 16. 12. od 
17.00 hod.

V případě zájmu kontaktujte pro-
sím našeho kantora Ivana Kohouta na 
email: ivankohout@centrum.cz

BEJT SIMCHA

zovat, chceme, aby byl pro všechny a aby 
všichni měli možnost se na jeho přípravě 
podílet.
Jan David Reitschläger: Byli bychom rádi, 
kdyby nám sdělili, nakolik tato publikace 
reflektuje jejich vlastní potřeby a potřeby 
jejich komunit.

V jaké fázi je nyní příprava siduru a máte už 
od obcí a jejích členů nějakou odezvu?
Michal Spevák: Nyní se nacházíme v první 
fázi, kdy anoncujeme tento záměr a koncept 
a následovat bude výzva do jednotlivých 
obcí, aby na tento podnět reagovali. Paralelně 
s tím budou postupovat práce, které budou 
směřovat k dokončení publikace. Tomu se 
budeme věnovat prakticky celý příští půlrok. 
Máme totiž ambici, aby se kniha stala více-
méně obecným sidurem, aby člověk, který 
přijde například do Plzně nebo do Ostravy, 
uviděl Sulam Ja‘akov a dokázal se přesně ori-
entovat. Velká část práce je prakticky hotová, 
teď ale přichází fáze, kdy potřebujeme do 
přípravy vtáhnout komunity, mít nějakou 
reflexi a pak to teprve definitivně uzavřít 
a vytisknout. Mezitím se budeme snažit 
získat podporu, a to nejen ideovou, ale také 
finanční, která je nedílnou součástí realizace 
toho záměru.
Jiří Blažek: Primární reakce, kterou jsme 
zatím zachytili ze strany tradičních autorit 
některých obcí, je pozitivní, koncept se jim 

líbí a uvítali by ho nebo s ním alespoň nemají 
problém.

Kdy předpokládáte, že sidur vyjde?
Michal Spevák: To bude záležet na ochotě 
a rozsahu spolupráce ze strany obcí a komu-
nit, které o takový příspěvek do liturgie 
budou stát. To by mělo proběhnout v první 
polovině příštího roku. To znamená, že 
by nejpozději ve třetí čtvrtině mohl vyjít. 
Samotná výroba není složitá, předpoklá-
dáme, že nejvíce času nám zabere příprava 
a nalezení shody v rámci diskuze s komuni-
tami.

Byli bychom rádi, kdyby si tento produkt 
našel cestu k srdcím a myslím praktikujících 
židů v obcích. Zároveň to považujeme jako 
dobrý příspěvek k obnově židovského nábo-
ženského života nejen v Praze, ale hlavně 
i mimo Prahu.

PTALA SE ANNA BENDOVÁ

Pokud chcete projekt podpořit nebo vás zajímají 
další informace o něm, kontaktujte prosím 
koordinátora projektu Michala Speváka: e-mail: 
michal.spevak@outlook.com, tel.: 603 419 568.
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OSOBNOST

Byl tázán David (2. část)

Po plodných třinácti letech 
strávených v Mikulově, kde 
se věnoval nejenom práci 
spojené s vedením vrchního 
rabinátu a místního bejt dinu, 
ale také práci talmudicko-
pedagogické (vedl zde svou 
vlastní ješivu a dodnes je 
zde po něm pojmenováno 
náměstí v tehdejším ghettu), 
tedy rabín Oppenheim (známý 
také jako Oppenheimer) 
roku 1702 odchází do 
metropole na Vltavě, druhdy 
světového centra židovství. 
Zde je jmenován vrchním 
pražským rabínem, kterým 
zůstal třicet čtyři let až do své 
smrti v roce 1736. 

Císařským výnosem z roku 1718 byl také 
zároveň později povýšen do úřadu vrchního 
zemského rabína českého i moravského 
a obě funkce vykonával z Prahy až do své 
smrti. Ještě za svého působení v Mikulově 
(roku 1701) byl Oppenheim také jmenován 
„Knížetem země izraelské“ (Nasí Érec Jisra-
‘el), později i rabínem Jeruzaléma, což bylo 
bezpochyby vyjádření díků a uznání podpory 
tamní, v té době nepočetné, avšak symbo-
licky nesmírně důležité židovské komunity; 
především za jeho finanční zásluhy, z velké 

míry spolurealizované právě se strýcem 
Samuelem z Vídně.

Taktéž díky strýcově štědré finanční 
podpoře byla za Oppenheimerova rabinátu 
v pražském ghettu po ničivém požáru 
Prahy v roce 1689 vystavena honosná 
barokní Klausová synagoga, dodnes 
jedna z největších v Čechách. Na finanční 
podporu Samuela Oppenheimera dodnes 
upomíná dedikační nápis na svatoschráně 
na Tóru.

Za svého života se mu podařilo shro-
máždit obrovské množství hebrejských 
a jidiš knih, jeho knihovna čítala asi 8000 
svazků (asi 7000 výtisků a asi 1000 rukopisů) 
a patřila tak ve své době k nejrozsáhlejším 
sbírkám tohoto druhu v Evropě. Tento počin 
by opět nebyl možný bez podpory štědrého 
strýce Samuela; mírně úsměvný až ironický 
je fakt, že část knih pro něj během osmanské 
kampaně obstarával coby válečnou kořist 
samotný princ Evžen Savojský. Drtivá vět-
šina tzv. „Oppenheimerovy sbírky“ byla po 
jeho smrti prodána do univerzitní knihovny 
v anglickém Oxfordu, kde dodnes tvoří 
základ zdejší judaistické sbírky.

Jak píše nám známý americký historik 
Joshua Teplitsky v nedávno vydané Oppen-
heimově monografii s přiléhavým názvem 
„Prince of the Press,“ o několik desetiletí poz-
ději prý o rabínově sbírce prohlásil otec židov-
ského osvícenství Mojžíš Mendelssohn, že „se 
v ní nachází nejenom množství naprostých 
unikátů nevyčíslitelné hodnoty, ale zároveň 
má i jako celek tak nedozírnou hodnotu, že 
k němu sám nedovedu stanovit jakoukoliv 
cenu.“ V Teplitskyho knize se mimochodem 
mnoho těchto výše zmíněných rarit nachází 
v obrazové příloze – práce zcela jistě patří 
k jedněm ze zásadních pojednání v oboru.

Je také nepochybné, že Oppenheimova 
knihovní sbírka pozvedla tehdejší intelektu-
ální život středoevropského prostoru nejen 
ve své době, ale vlastně jej obohacuje až do 
současnosti. Mezi mnoha těmi různými bib-
liofilními poklady, které Oppenheim našel, 
jmenujme třeba téměř kompletně dochovaný 
rukopis komentáře k Tóře z pera rabína Šmu-
ela ben Meira řečeného Rašba„m – vnuka 
Rašiho, jenž byl do té doby považován za 
ztracený. Člověk si takřka uvědomí, že co 
do počtu, reprezentuje toto dílo jen jednu 
tisícinu celého fondu rukopisů! A i to je 
odkaz Oppenheimovy práce a „jeho“ Bodelian 
Library.

Rabín Oppenheim byl sám samozřejmě 
velice plodným spisovatelem; je autorem 
asi dvaceti knih zabývajících se zejména 
halachou a aggadou, včetně nejznámějšího 

díla, svazku rabínských responzí s názvem 
.Byl tázán David – נשאל דוד

V jeho rabínských responzích lze nalézt 
historický, dnes až nepředstavitelně syrový 
a krutý odraz tehdejšího židovského života 
v raném novověku, plný násilí, válek, epi-
demií, ale i vnitřních komunitních sporů 
a pikantností. Samozřejmě vše v optice 
halachických zamyšlení a patřičných usta-
novení. Například případ jednoho válečného 
svědectví o tom, jak byla jistá na smrt 
nemocná Židovka naposledy spatřena v noci 
v kritickém stavu, jak se jí snaží zachránit 
kuručtí felčaři. Předpokládalo se, že nepřežije, 
a její manžel tedy ještě předtím, než sám 
musel z města prchnout, aby si zachránil 
holý život – příchod jakéhokoliv vojska 
vždy odnesli jako mezi prvními také místní 
Židé – si od ní zajistil povolení k případnému 
novému sňatku. Po devíti letech se žena však 
objevila zdravá a živá a snažila se přimět man-
žela, aby se se svou novou manželkou rozvedl. 
Oppenheim nakonec v této záležitosti rozhodl 
tak, že druhé manželství je právoplatné. 
V jiném responzu se hovoří o svědectví jistého 
rabína Wolfa Schidlowa z vesničky Zehlim 
poblíž dnešního Mattersdorfu, jenž popisuje, 
jak byl zajat kuruckými vojáky a když byl 
veden přes les nedaleko vesnice, byl očitým 
svědkem toho, jak zde byly pohozeny těla 
povražděných a oloupených místních nešťast-
níků – včetně několika místních Židů, jenž 
byl schopen osobně identifikovat. Tento fakt 
je nejen smutným obrázkem tehdejší doby: 
z halachického pohledu se samozřejmě jedná 
o počátek formálního právního procesu pro-
hlášení osoby za mrtvou, podobně jako to zná 
i současný právní řád – a z od nich se odvíjejí-
cích dalších právních úkonů, například právě 
možnost pozůstalých žádat o sirotčí podporu 
či se znovu oženit. Podobně hrůzných zpráv 
z tohoto období najdeme v Oppenheimově 
díle nespočet nejen „od nás,“ ale i odjinud: 
Například tragický osud kupce Wolfa Chajima 
z nizozemského Nijmegenu, který byl ve Špa-
něly ovládaném Brabantsku zajat, oloupen 
a uvězněn. Při následném pokusu o útěk se 
utopil.

Oppenheimovo dílo nám ale také posky-
tuje cenný náhled do běžného, každodenního 
života kehilot té doby; kouzelný je například 
(téměř modelový talmudický) případ daru od 
člověka nežidovského původu Židovi: jistý 
šlechtic věnoval „svému“ Židovi jako uznání 
živého jelena. Ovšem se zlomenou nohou! – 
čímž se stává zvíře automaticky trejfe. 
Dotyčný se tedy dotazuje, zda v takovém 
případě smí zvíře zabít a zpeněžit při prodeji 
někomu, kdo není židovské víry, tudíž je pro 
něj konzumace možná.

Až anekdoticky úsměvně působí napří-
klad zmínky o tom, jak se manželka usvěd-
čeného židovského zloděje přeje nechat 
okamžitě rozvést. Manžel s rozvodem sice 

Oppenheimer na mědirytu od Jana Jiřího Balzera 
(1772)
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AKTUÁLNĚ

Týdenní parašot 
jako zajímavé eseje 
o současném světě

Přiznejme si, že málokdo má 
čas nebo natolik hluboký 
zájem, aby každý týden přímo 
v synagoze poslouchal čtení 
týdenní paraši. Naštěstí jsou 
i jiné způsoby, jak se můžeme 
pravidelně seznamovat 
s týdenními oddíly Tóry. 

Můžete například sledovat pravidelné roz-
pravy nad týdenními parašot rabína Karola 
E. Sidona na YouTube, nebo lze sledovat 
výklady aktuálního oddílu Tóry brati-
slavského rabína B. Myerse na slovenské 
židovské internetové televizi Tachles TV, ve 
formě textu se výkladům věnuje například 
Evening yeshiva Olomouc, týdenní parašot 
zpracovávají také studenti gymnázia Or 
Chadaš na Lauderových školách. Ale možná 
byste si někdy rádi přečetli něco víc a v kla-
sické papírové knižní podobě. A možná jsou 
na vás všechny výše zmíněné výklady příliš 
úzce religiózně zaměřené a chybí vám kon-
text současnosti. Právě pro takové čtenáře 
je tady nová kniha rabína Jonathana Sackse 
Týdenní čtení z Tóry: kniha Exodus.

Rabín Jonathan Sacks předkládá čtená-
řům své úvahy nad knihou Exodus, zabývá 
se problémy současnosti na pozadí starozá-
konních textů a naopak vysvětluje biblické 
texty na příkladech z dnešního světa. 

Jak zmiňují recenzenti a kritici, jedná se 
o výjimečnou publikaci propojující tradiční 
texty s problémy 21. století, autor se věnuje 
řadě detailů, a přitom je schopen převodu 
na dnešnímu čtenáři pochopitelnější 
paralely. Jde o v pořadí druhou knihu cyklu 
pravidelných úvah nad tématy týdenních 
oddílů čtení Tóry nazvaného Covenant & 
Conversation.

Sacks zpracovává týdenní parašot ve 
formě esejí, zasazuje text Tóry do kontextu 
dnešní civilizace a výzev, kterým každý 
čelíme. Kniha je psána čtivým, spíše pub-
licistickým stylem a může být vhodným 
dárkem k Chanuce nebo Vánocům i pro 
nežidovské přátele, příbuzné nebo kolegy. 
Inspirativní myšlenky, zde najde každý 
přemýšlivý čtenář se zájmem o stav světa, 
aktuální dění, soužití různých lidí a kultur, 
ekologii nebo sociální otázky. Číst v Tóře si 
může každý z nás.

Lord Jonathan Sacks (1948−2020) byl 
světově proslulý rabín, filozof, spisovatel 
a náboženská i morální autorita. Je autorem 
třiceti pěti knih, včetně dlouho očekáva-
ného nového anglického překladu a komen-
táře ortodoxního siduru, Koren Sacks Sidur, 
a zásadních komentářů k Roš ha-šana, Jom 
kipur a Pesach Machzorim. Řada jeho knih 
získala literární ceny. Mezi lety 1991 a 2013 
zastával funkci vrchního rabína Velké 
Británie a Commonwealthu. Princ Charles 
ho nazval „světlem národa“ a Tony Blair 
„intelektuálním velikánem“. Rabín Sacks 
pravidelně vystupoval v rozhlase, televizi 
a přispíval do tištěných médií jak v Británii, 
tak po celém světě, často přednášel na 
univerzitách. Za svou práci získal řadu 
mezinárodních ocenění. Roku 2005 byl 
povýšen do šlechtického stavu, v roce 2009 
se stal doživotním členem Sněmovny lordů 
britského parlamentu.

Doplňující informace: Kniha má 320 stran, 
formát 140 × 205, pevná vazba. Doporučená 
cena v knihkupectvích 449 Kč (v P3K 
310 Kč). Více informací najdou čtenáři na: 
https://nakladatelstvi-p3k.cz/product/
tydenni-cteni-z-tory-kniha-exodus/

KATEŘINA MIKULCOVÁ

souhlasí, ovšem za podmínky ponechání si 
věna. Nebo spor rabína Nathana Munka ze 
Slavkova s rabínem Menachemem Mendlem 
z Rousínova, kde druhý jmenovaný přijel 
oddat pár do Slavkova bez svolení místního 
rabinátu.

Řada otázek se logicky týká také případů 
kašrutu vína – Mikulov byl v té době jedním 
z největších výrobců košer vína v Evropě! 
Jedna zpráva se například týká židovského 
obchodníka s vínem, který se se svým 
drahocenným nákladem na chvíli zastavil 
ve vesnici kdesi v Rakousku, kde se však 
od místních dozvěděl, že za vesnicí řádí 
banda loupežníků. Raději tedy poslal svého 
nežidovského vozku i s nákladem napřed 
samotného a sám ve vesnici zůstal, aby 
případné lupiče zmátl. Položená otázka pak 
zněla, zda je víno i nadále košer, pakliže 
za daných okolností přišlo o řádný dohled. 
Oppenheimer se přiklonil k názoru, že je. 
Čirou autorovou spekulací a rýpnutím pak 
je, jak by asi v tomto ohledu rozhodl jeho 
o hodně přísnější předchůdce – Maharal.

Vážnost Oppenheimerova úřadu je taktéž 
patrná na mnoha místech jeho díla; je často 
žádán svými studenty i rabíny z okolních 
obcí ucházející se o rabínské či jiné úřady, 
aby jim poskytl své doporučení a požehnání. 
Podpora nebyla pouze duchovní – rabín 
Ja’akov Abraham z Lipníka nad Bečvou píše: 
„Vím, že jste štědrý i v otázce peněz a že pod-
porujete židovské učence“.

Rabín David Oppenheim patří vedle 
rabiho Löwa, Jom Tov Lipmanna Hellera, 
Kli Jakara či Jechezkela Landaua k nejvý-
znamnějším rabínských osobnostem Čech 
a Moravy, jehož dílo a odkaz je dodnes celo-
světově ceněno a studováno. Jeho náhrobek, 
honosná raně barokní tumba, se nachází 
na Starém židovském hřbitově na Josefově, 
avšak mírně stranou hlavní „turistické“ 
trasy, v dnes ne veřejnosti přístupné sekci 
hřbitova, v „čestné“ první řadě u cestičky 
vybíhající severním směrem od západní 
zdi Pinkasovy synagogy směrem k rozcestí 
„u Maharala“. Náhrobní kámen byl v roce 
1978 restaurován – paradoxně v době, kdy 
tisíce jiných náhrobků byly zlovůlí komu-
nistických úřadů dehonestovány, ničeny 
a rozkrádány. Pro ne zrovna zběhlé tafofily je 
taktéž díky péči Židovského muzea v Praze 
i viditelně označen mosaznou destičkou.

Rabín Oppenheim zanechal četné potom-
stvo, asi nejvýznamnější byl jeho prvorozený 
syn Josef ben David Oppenheimer, předseda 
bejt dinu a rabín v moravském Holešově. 
Velmi vzdáleným příbuzným pak byl také 
slavný americký jaderný fyzik Robert Oppen-
heimer: vůdčí osobnost tzv. Projektu Manha-
ttan, přezdívaný „otec atomové bomby“.

DAVID KRAUS
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VÝSTAVA

Vídeň si připomíná malíře 
Modiglianiho
Amedeo Modigliani byl 
jednou z nejzajímavějších 
uměleckých osobností první 
poloviny 20. století. Muzeum 
umění Albertina ve Vídni 
tomuto malíři uspořádala 
velkou retrospektivní výstavu 
s podtitulem Revoluce 
primitivismu k připomínce 
100 let od jeho úmrtí. K vidění 
bude do 9. ledna 2022.

Modigliani se narodil 12. července 1884 
v Livornu v Itálii jako čtvrté a zároveň 
nejmladší dítě v rodině sefardských židů. 
Jeho otec byl makléř a jeho matka velmi 
vzdělaná žena, která dokonce založila svou 
vlastní školu. Amedeo sám sebe popisoval 
jako složité dítě, protože byl často nemocný. 
Býval proto hodně osamělý, v horečkách snil 
o studiu malířství a nepřestával vyprávět 
o obrazech, které znal z reprodukcí. Jeho 
matka mu slíbila, že ho ve studiu malířství 
podpoří, protože se obávala, že by mohlo jít 
o jeho poslední přání.

Modigliani ale přežil a v 18 letech začal 
studovat malířství na akademiích ve Florencii 
a v Benátkách. O čtyři roky později odešel 
do Paříže, kde se připojil ke skupině umělců 
kolem Maxe Jacoba, Pabla Picassa a Gui-
llauma Apollinaira. První polovina dvacátého 
století měla pro umění moderny rozhodující 
význam a zejména v Paříži se v tomto období 
rozvíjelo mnoho směrů avantgardního 

umění. Díla těchto umělců budila rozruch, 
šokovala a byla proto vystavovaná daleko od 
salonů s tradičním uměním.

Díky těmto umělcům se Modigliani setkal 
s mimoevropskými uměleckými díly, která 
na něj velmi zapůsobila. Exotické sochy 
a masky z Afriky a Asie byly tou dobou 
ve Francii považovány za původní, čisté 
a nezkažené umění spojované s přírodou, 
které působilo mnohem pravdivěji než to, co 
se vyučovalo na akademii. Estetika těchto 
soch rozhodujícím způsobem ovlivnila 
Modiglianiho díla, a to zejména tím, jakým 
způsobem si pohrávají s tvary a využívají 
geometrii. Typický prvek mandlových očí 
bez zorniček, které jsou tolik charakteris-
tické pro Modiglianiho tvorbu, taktéž vznikly 
inspirací z mimoevropských kultovních 
předmětů.

Sochař Modigliani
Dříve než se Modigliani proslavil svými 
obrazy, měl ambici věnovat se sochařství. Spo-
lečně se sochařem Constantinem Brâncușim 
po nocích prohledávali pařížská staveniště 
a hledali zbylé stavební materiály na výrobu 
soch, protože si jejich koupi nemohli dovolit.

Již od mládí Modiglianiho fascinovali 
antičtí sochaři. Jeho životním snem bylo stát 

se sochařem jako Michelangelo. Veškerou 
svou energii věnoval kamenosochařství, 
a přestože byl v praxi nezkušený a fyzicky 
slabý, na podnět Brâncușiho začal pracovat 
přímo s kamenem, aniž by předtím vytvářel 
model z hlíny nebo ze sádry. Inspirací mu 
bylo nejen zmíněné umění ze západní 
Afriky, ale také umění starého Řecka, Egypta 
a khmerské umění v Kambodži.

V březnu 1911 Modigliani poprvé 
vystavoval své sochy v ateliéru u jednoho 
přítele. O dva roky později se mu dokonce 
podařilo dvě sochy prodat. Spoustu jeho 
sochařských děl se ztratilo a zachovaly 
se zejména jeho skici. Modigliani kreslil 
rychle a pořád. Na pařížské Colarossiho 
akademii se naučil svižně zachytit postavu 
během patnácti minut. Sochařské dílo však 
umělce vedlo také k nové formální čistotě, 
kterou začal od roku 1914 využívat ve své 
malířské tvorbě.

Díky podpoře obchodníka s uměním 
Paula Guillauma začal na jaře roku 1914 s ole-
jomalbou. S prací v sochařské dílně, která 
byla kvůli prašnému prostředí nadmíru vysi-
lující, tak nadobro skončil. Pravděpodobně 
ho k tomu vedly zdravotní důvody, neboť již 
tou dobou měl nemocné plíce. Modigliani si 
postupně budoval umělecké jméno. Vysta-
voval v Londýně, účastnil se skupinových 
výstav v New Yorku.

Amedeo Modigliani 
ve svém ateliéru

Hlava, 1911/12
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Když na konci června 1914 propukla 
první světová válka, Modigliani se ocitl 
v hluboké finanční krizi. Stejně jako mnozí 
jeho přátelé umělci a literáti se v Itálii dobro-
volně přihlásil na frontu, byl však z důvodu 
špatného zdravotního stavu shledán pro 
vojenskou službu nezpůsobilý. V Paříži v té 
době panovala skličující nálada. Čím dál 
více přátel přicházelo v bojích o život nebo 
byli těžce raněni. Paříž se na chvíli jako by 
vylidnila a na nějakou dobu zcela zanikl i trh 
s uměním.

Picassův rival?
O vztahu dvou malířů – Picassa a Modiglia-
niho existuje málo informací, které si navíc 
protiřečí. Někdo říká, že byl Modigliani 
Picassem fascinován. Jiné zdroje tvrdí, že 
mu jeho živelnost naháněla strach. Ať tak či 
tak, jejich vztah osciloval mezi vzájemným 
vyhraňováním a ovlivňováním. Modigliani 
Picassa dobře znal a jeho díla si cenil, přátelé 
ale nebyli, na to se jejich představy o životě 
až příliš lišily. Mladého Modiglianiho silně 
ovlivnil Picassův radikalismus při zacházení 
s objemem, barvami a tvary. Ale od kubismu, 
tehdy novému radikálnímu stylu, se distan-
coval. Nicméně úsilí avantgardních umělců 
mu dodávalo odvahu jít si vlastní cestou.

Mistr aktů
Většina Modiglianiho aktů vznikla v průběhu 
první světové války. Tehdy žilo v Paříži více 
žen než mužů, protože většina mužů byla 
na frontě. Role ženy se v té době nenávratně 
změnila. Začaly se jinak oblékat, pracovaly, 
byly nezávislejší. Modiglianiho akty patří 
k nejdražším uměleckým dílům. V roce 2015 
za jeden z nich zaplatil jeden čínský miliar-
dář 170,4 milionů dolarů.

Modiglianiho akty by jistě nevznikly 
bez velkých aktů evropských dějin umění. 
Narozdíl od Tiziana nebo Botticelliho však 
Modigliani erotiku a nahotu neskrýval za 
nabíraná roucha antických bohyní. Na svých 
aktech naznačoval i intimní ochlupení. To 

bylo tehdy i pro samotnou Paříž příliš šoku-
jící. V prosinci 1917 došlo ke skandálu – byla 
otevřena výstava s dvaceti akty a Modig-
lianiho obraz byl vystaven také ve výloze. 
Ten musel být nakonec po zásahu policie 
odstraněn, nebo by se celá výstava musela 
zavřít. Byla to jediná samostatná výstava 
a on na ní neprodal jediný obraz. Po skandálu 
už maloval více zahalené akty nebo portréty 
své lásky Jeane. Jeho pozdější akty už působí 
zdrženlivěji a něžně zachycují intimní har-
monické okamžiky.

Jeanne
V roce 1917 se Modigliani seznámil s mladou 
studentkou umění Jeanne Hébuternovou, 
která se stala jeho životní partnerkou. Modi-
gliani byl tehdy už známý umělec, i přesto 
byl většinu času bez prostředků. Byl závislý 
na alkoholu, drogách, nemocný tuberkuló-
zou a nesmírně přecitlivělý, což ho stále více 
ovlivňovalo v jeho práci. Jeanne pocházela 
z buržoazní rodiny a měla umělecký talent. 
Když se ale k Modiglianimu nastěhovala, její 
rodiče se s ní přestali stýkat. V letech 1918–19 
žili Amedeo a Jeanne společně v jižní Francii, 
kde se jim také narodila dcera. Utekli tam, 
stejně jako většina umělců a intelektuálů, 
před válkou a sychravým počasím. Oba byli 
oslabení tuberkulózou, a proto doufali, že se 
jejich stav v přímořském podnebí zlepší.

Vztah Amedea a Jeanne byl složitý. Modig-
liani, který byl o čtrnáct let starší, měl sklony 
k násilným výbuchům, byl Jeanne nevěrný 
a ona s ním přesto zůstala. Její vazba k němu 
byla natolik silná, že ji nedokázala přetnout 
ani umělcova smrt. Modigliani zemřel 
24. ledna 1920 ve svých 35 letech na tuber-
kolózní meningitidu. Jeanne byla svobodná 
matka, vyděděná a zavržená svými rodiči, 
navíc byla právě v osmém měsíci těho-
tenství. Ze zoufalství svůj život ukončila 
skokem z pátého patra jejich domu o pouhé 
dva dny později.

Proč jsou dnes Modiglianiho obrazy tak 
žádané a finančně takřka nedostupné? Ve své 

době byl v uměleckých kruzích brán spíše 
jako jeden z mnoha. Jeho obrazy nebyly pro 
tehdejší umělecký svět dostatečně revoluční. 
Na žádném z jeho obrazů nenajdeme kubis-
tické rozbití tvarů, které tehdejší společnost 
šokovalo. V čem je tedy Modiglianiho styl 
jedinečný? Maloval osoby a jejich tváře tak, 
že jsou na portrétech k poznání, stačilo 
mu jen málo stylistických prostředků, aby 
zachytil skutečnou osobnost a určitý vhled 
do jejího vnitřního rozpoložení. A přesně 
v tom byl Modigliani svým způsobem radi-
kální. Vybíral si modely ze svého blízkého 
okolí, a to takové, u kterých dokázal rozeznat 
jejich osobnost, většinou takovou, která ho 
zajímala a kterou chtěl portrétem zviditelnit. 
Na povrch vyzdvihuje to, co se skrývá uvnitř 
jeho modelů. To vše za pomoci prostředků 
jako jsou změny v proporcích, symetrii 
a posunutí tělesné osy.

ANNA BENDOVÁ 
Foto autorka

Ženský akt se zkříženýma rukama, 1911

Pablo Picasso, 1915 Polonahá žena, 1918 Portrét Jeanne Hébuterneové, 1918
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HISTORIE

Co se ukrývá na půdě českých 
a moravských synagog?

Židovské muzeum v Praze 
zahájilo projekt Tajemství 
půdy, který má za cíl seznámit 
veřejnost se souborem 
výjimečných nálezů z půd 
českých a moravských 
synagog

Modlitební řemínky, svitky Tóry, amulety, 
nejrůznější věci osobní potřeby, a dokonce 
i boty. To vše nalezli pracovníci muzea 
v uplynulých desetiletích na půdách českých 
a moravských synagog. Nyní chce muzeum 
tento ojedinělý soubor 1650 nově restau-
rovaných sbírkových předmětů představit 
veřejnosti v rámci projektu Tajemství 
půdy: Nálezy z geniz českých a moravských 
synagog. Uskuteční se tak na tematických 
výstavách přímo v regionech, odkud nálezy 
pocházejí, a také prostřednictvím online 
sbírkového katalogu, připravovaných 
webových stránek a sociálních sítí Facebook 
a historypin.

Co je vlastně geniza?
Geniza je hebrejský termín pro nařízení 
odkládat předepsaným způsobem před-
měty, které již neplní svou rituální roli, ale 
z náboženských důvodů je není možné zničit. 
Důvodem nařízení je respekt k Božímu 
jménu, které hebrejské svitky či knihy často 
obsahují. Postupně se tento opatrný přístup 
rozšířil i na další texty psané hebrejským pís-

mem a později i jinými abecedami a jazyky. 
Nařízení genizy se týká rovněž předmětů, 
které se knih či svitků s Božím jménem dotý-
kaly, typicky jde o různé synagogální i osobní 
textilie.

Geniza (pl. genizot) existovala jako 
vymezený prostor v synagoze. Zde se 
vyřazené předměty shromažďovaly, aby 
byly, alespoň v některých obcích, později 
pohřbeny na židovském hřbitově. Ty, které 
pohřbeny nebyly, představují jedinečný 
zdroj poznání hodnot, chování a směřování 
místních židovských komunit. Mimo to se 
kolem genizy objevují také zvyky ovlivněné 
zřejmě místní nežidovskou kulturou. Proto 
v genizách nacházíme i předměty, u nichž 
je vztah k náboženskému nařízení nejasný, 
např. obuv nebo různé nádoby a náčiní kaž-
dodenní potřeby.

V 90. letech 20. století realizovalo ŽMP 
výzkum genizot v objektech ve vlastnictví 
Federace židovských obcí i jejích členských 
organizací. Celkem prozkoumali pracovníci 
muzea 13 lokalit a získali přes 3000 nálezů, 
nejstarší ze 16. století a nejmladší z 19. sto-
letí. Některé z těchto nálezů se již podařilo 
zpřístupnit veřejnosti, avšak většina na 
zpracování teprve čeká.

Průběh a realizace projektu
Na projektu zpřístupnění kulturního dědic-
tví židovské komunity se budou podílet další 
tři instituce: Regionální muzeum v Chrudimi, 
Západočeské muzeum v Plzni a Norské cent-
rum pro studium holocaustu a menšin v Oslu, 

které se kromě vědecké činnosti věnuje 
i vzdělávání o holocaustu, genocidách, anti-
semitismu a extremismu.

Ve spolupráci s českými muzei vznikne 
výstava Tajemství půdy, která se nejdříve 
uskuteční v Chrudimi (7. 4.−30. 6. 2022) 
a zaměří na nálezy z východočeských geniz. 
Další výstava se pak uskuteční v Plzni ve 
2. čtvrtletí roku 2023, kde budou akcentovány 
nálezy ze západních Čech. K výstavám bude 
publikován obsáhlý dvojjazyčný katalog.

Stav genizových nálezů je zpravidla 
mnohonásobně horší než u jiných, mnohdy 
i starších předmětů z muzejních sbírek; vět-
šinou jde o stav havarijní a pro restaurátory 
představují genizové nálezy výzvu. Součástí 
projektu bude odborný workshop (2. čtvrtina 
roku 2022, Chrudim), na kterém se budou 
moci zájemci z řad restaurátorů i laiků 
seznámit s vhodnými přístupy k těmto 
specifickým objektům, zejména zachování 
principu genizy, tedy o vizuální přiznání, že 
předměty byly určeny k zániku.

V rámci projektu proběhne také příprava 
výukových seminářů a vzdělávacích materi-
álů, které budou pak využity při workshopu, 
v jehož rámci se pracovníci paměťových 
institucí seznámí s tématem geniz a jeho 
pedagogickým potenciálem. Do projektu se 
při identifikaci a popisu nálezů zapojí také 
studenti Univerzity Palackého v Olomouci.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE 
A REDAKCE MASKILU
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Z OBCÍ

Halič, Slezsko a Spiš ve světle 
společného židovského dědictví

Slezský židovský spolek Beit Silesia 
se rozhodl zapojit do mezinárodního 
projektu společně s Centrem pro 
progresivní a reformní judaismus 
v Krakově a slovenskou kapelou Mojše 
Band. Projekt je podpořen Visegrádským 
fondem a představuje jedinečnou 
kulturní výměnu mezi Českem, Polskem 
a Slovenskem. Cílem je seznámit širší 
veřejnost s židovskou historií, kulturou 
a uměním společnými pro Halič, Slezsko 
a Spiš.

Židovský Spiš
První setkání bylo naplánováno ve Spišské 
Belé pod Tatrami v říjnu loňského roku. 
Vzhledem k epidemiologické situaci a cestov-
ním omezením proběhlo pro polské a české 
hosty žel pouze online. Na programu byl 
hudební workshop, přednášky a koncert 
židovské hudby. Vedení se ujal Michal 
Paľko – hudební vědec, skladatel a cimbálový 
virtuos. Účastníci měli příležitost se něco 
dozvědět jak o spišské židovské hudbě, tak 
o historii a současnosti židovského života 
ve Slezsku (v Krnově a Opavě) a rovněž 
o významu svátku Sukot. Na závěr následo-
val koncert „Zipserim“ skupiny Mojše Band.

Židovský Krnov
Záštitu nad další událostí převzala Židovská 
obec v Ostravě. V září 2021 jsme se už mohli 
všichni setkat osobně v krnovské synagoze, 
zrestaurované v původní architektuře 

a designu. Provázení večerem tentokrát pře-
vzal Petr Aharon Tesař, který zaujal několik 
desítek návštěvníků netradiční přednáškou 
s úryvky historie a zároveň současnosti 
života v synagoze. Sjednocujícím tématem 
byly tradice, vztahující se k židovskému 
novému roku Roš ha-šana. Zamyšlení nad 
složitějšími halachickými tématy však 
již bylo doménou Tanyi Segal, rabínky ŽO 
Ostrava a Beit Kraków, která následně vedla 
večerní novoroční bohoslužbu, otevřenou 
i zájemcům z řad veřejnosti. Nakonec účast-
níci mohli slyšet zvuk šofaru v profesionál-
ním podání Michala Paľka, který se staral 
o hudební doprovod celé akce, a ochutnat 
tradiční pokrmy, typické pro tento svátek. 
Vzhledem k pojetí občerstvení způsobem 
„co kdo přinese“ byla zajištěna rozmanitost 
pojetí rošhašanových dobrot.

Židovská Opava
A ve Slezsku jsme se sešli ještě jednou v říjnu 
na jednodenním semináři, který zahájil 
předseda spolku Beit Silesia Zdeněk Moše 
Jeník. Pozvání přijal primátor města Opavy 
a další významní představitelé vzdělávacích 
a kulturních organizací. Přednáška historika 
a archiváře Mgr. Zdeňka Kravara, Ph.D. 
o slavných opavských židovských rodinách 
měla velký úspěch. Zmíněny byly zejména 
rodiny, jejichž příslušníci jsou pohřbeni 
na opavském židovském hřbitově, který je 
výjimečnou historickou památkou a spolek 
Beit Silesia jej postupně opravuje za přispění 

řady sponzorů, např. Nadačního fondu obě-
tem holocaustu či Moravskoslezského kraje. 
Rabínka Tanya Segal nás seznámila s půvo-
dem a významem židovských zvyků a obřadů 
při úmrtí člověka. Večer měl celkově úžasnou 
duchovní atmosféru a vygradoval závěreč-
ným koncertem skupiny Mojše Band naživo 
a v plné sestavě. Rovněž díky kvalitnímu 
ozvučení v Art klubu v Obecním domě to byl 
skutečně zcela jedinečný hudební zážitek.

Židovský Krakov
Poslední akce, která nás ještě čeká, proběhne 
na začátku svátku Chanuka koncem listo-
padu. Organizátorem je Centrum pro progre-
sivní a reformní judaismus, které iniciovalo 
tento projekt a vytvořilo jeho strukturu – vizi 
aktivit zakořeněných v historii. Opět se 
můžeme těšit na přednášky o židovských 
dějinách Haliče, současné spolupráci všech 
tří regionů a na prezentaci o renovaci histo-
rické synagogy v centru Krakova – projektu 
„Synagoga Beit Kraków“. Vyvrcholením 
celého programu pak bude divadelní koncert 
židovské hudby.

KAMILA MILKA TESAŘOVÁ,  
Beit Silesia, Židovská obec v Ostravě 
Foto: Petr Sonnenschein a Tomáš Pustka

Tanya Segal a primátor města Opava

Židovská Opava – Tanya Segal a Petr Aharon 
Tesař

Synagoga v Krnově

Židovský Krnov – Michal Paľko z kapely Mojše 
Band v krnovské synagoze

Tanya Segal a předsedkyně ŽO Ostrava Milena 
Slaninová v krnovské synagoze

 Židovský Krnov – Petr Aharon Tesař
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Až jednoho dne

Děj knihy Šemiho Zarchina (*1961) Ad še-jom 
echad, pracovním názvem Až jednoho dne…, se 
odehrává na břehu Kineretu, kde žije nezvykle 
vysoká, dominantní Ruchama s manželem 
Robertem a dvěma syny, Chilikem a Šlomim. 
Šlomimu je teprve osm let, když v sobě objeví 
kuchařské nadání a spolu s Ruchamou začnou 
vařit na zakázku. Jídlo a vášnivé rodinné vztahy 
stojí ve středu tohoto izraelského románu. 
Skrze jídlo spolu postavy komunikují, utěšují se, 
navzájem se ujišťují a zápasí spolu, aby se opět 
usmířily.

Zarchin, v Izraeli známý především jako filmový tvůrce, se dotýká 
i politiky, ale spíše okrajově. Zobrazuje především rozpálené, vlhké 
ovzduší dětství a dospívání v rodné Tiberiadě.

Kniha, z níž zde otiskujeme malou ochutnávku, vyjde česky na pod-
zim 2022 v nakladatelství Garamond.

Teď tu v tichu Ruchamina zármutku stály krabice s nákupem. 
Brambory zůstaly neoloupané, maso nebylo naporcované, dokonce 
i luštěniny byly v sáčcích a nikdo je nedal namáčet. Šlomiho popadl 
vztek. Už je poledne a oni musí mít před začátkem šabatu navařeno, 
je potřeba zaúkolovat arabského poslíčka, aby odnesl hrnce s jídlem 
ke Kurdům a dal je ohřívat na petrolejová kamínka.

Namířil si to do Ruchamina a Robertova pokoje, zatímco Chilik jej 
s vykulenýma očima sledoval. Když zprudka rozrazil zavřené dveře, 
spatřil Ruchamu schoulenou pod modrou dekou, s obličejem zabo-
řeným do polštáře, zachumlanou tak, že skoro nebyla vidět. Stoupl si 
nad ni a ona k němu zdvihla velké zvlhlé oči bez brýlí.

„Okamžitě vstávej, Ruchamo,“ poručil, ale ona neodpověděla.
Chilik stál ve dveřích, přidržoval se za futra a zašeptal: „Nech ji 

být, je nemocná.“
„Jsi nemocná?“ zeptal se jí Šlomi, ale ani tentokrát nic neřekla, jen 

pod dekou dál oddechovala.
„Co je s tebou,“ vynadal jí, „neudělala jsi nic z toho, na čem jsme se 

domluvili. Jestli nevstaneš, nemáme šanci do šabatu stihnout uvařit, 
jak jsme slíbili.“ Ale Ruchama odpověděla: „Dej mi pokoj, sedím šivu.“

Šlomi zvýšil hlas: „Co to meleš?“
„Nekřič na mě, Šlomi, jsem tvoje máma a ty jsi dítě, nemáš na mě 

co křičet, a teď jdi pryč a nech mě truchlit.“
„Co je ti po nějaký Lee Goldberg?“ řekl naštvaně. „Kdo to vůbec je?“
„Odejdi z mého pokoje, Šlomi, a to hned,“ odpověděla zastřeným 

hlasem přes modrou deku, načež vztekle ucedil: „Kéž by tak všichni 
ti tví básníci i spisovatelé chcípli a všechny ty tvý smradlavý knížky 
shořely na popel.“ Odešel a práskl za sebou dveřmi tak, že se rána ve 
vlnách nesla domem až ven.

Šlomi se posadil v kuchyni, spěšně na kraj stolu vysypal fazole 
a začal je přebírat. „Teď mi řekni, co se přesně stalo,“ požádal Chi-
lika, který se usadil naproti němu a začal mu tlumeným hlasem 
vyprávět, co se přihodilo, jako by mluvil s knihovnicí v městské 
knihovně.

„Když jsme čekali na toho speciálního doktora, potkali jsme 
zdravotní sestřičku Dinu, znají se s mámou od dětství, a Dina povídá: 
‚Víš, že včera umřela Ajša?‘ A máma na to: ‚Fakt? Ajša, zlodějka uhlí? 
Konečně chcípla?‘ A Dina řekla: ‚Jo, včera ji našli, jak sedí na pláži 
vedle hřbitova, zavolali sanitku, ale ona už to měla dávno za sebou, 
a taky pěkně smrděla,‘ a na to řekla máma: ‚Dobře jí tak, zasloužila 
by shořet v pekle, aby z ní nezbyl ani kousíček,‘ načež jí Dina řekla: 
‚Jak tohle můžeš říct, Ruchamo, navíc, když máš vedle sebe kluka, 
uslyší všechny ty tvoje strašidelný řeči,‘ na to máma Dině řekla: ‚Jen 
ať to slyší, kdyby ta smradlavá Ajša zdechla dřív, měli by možná Šlomi 
s Chilikem mladšího brášku, nejradši bych ji upálila vlastnoručně,‘ 
Dina se vyděsila a řekla mámě: ‚Změnila ses, Ruchamo, od té doby, co 
jste přišli k penězům, si nevidíš do pusy.“

Šlomi na něj pohlédl, zatímco z kupičky fazolí dál hbitě vybíral 
malé kamínky. „Ajša je ta paní, co dala Ruchamě pěstí do břicha, když 
byla Ruchama těhotná.“

„Já vím,“ odpověděl Chilik, „nemusíš mě poučovat.“
„Jak to ale souvisí s tou básnířkou?“
„Pak jsme šli k panu doktorovi, co mi prohlíží uši, a už zase měl 

v očích slzy, pokaždé, když přijdeme do ordinace, má na krajíčku, 
takže mu máma dokonce někdy řekne: ‚Ale jděte, pane doktore, slíbil 
jste mi, že nebudete plakat.‘“

„Proč brečí?“ zeptal se Šlomi, celý zmatený z bratrova spletitého 
vyprávění.

„Máma říká, že brečí, protože má radost, že mám zdravé uši,“ 
odvětil Chilik.

„Nebo je prostě ufňukanej,“ odtušil, „jako naše učitelka ve druhý 
třídě a jako Robert.“

„Možná.“
Šlomi shrnul fazole do cedníku a začal je proplachovat. Chilik 

si stoupnul vedle něj a pokračoval. „A pak jí pan doktor řekl, že 
brečí, protože umřela Lea Goldberg. A máma se zeptala: ‚Kdy? Jak to 
myslíte, umřela? Vždyť jí není ani šedesát.‘ A on odpověděl: ‚Zemřela 
včera, na rakovinu. Říkali to ve zprávách, vy jste to neslyšela?‘ Mámě 
vyhrkly slzy a povídá: ‚Ne. Celý den jsem chodila po nákupech.‘ 
No a pak jsme přišli domů, máma si lehla do postele, a řekla mi, 
abych zavřel dveře a týden jí nechodil na oči, protože truchlí, a to je 
všechno, dokud jsi nepřišel a nezačal jsi dělat brajgl.“

Šlomi přesypal omyté fazole do velkého hrnce, který napustil 
vodou, postavil jej na plotnu a řekl: „Já to nechápu, proč drží smutek 
za někoho, koho ani neznala?“

Šemi Zarchin
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A přece se točí!
Týden před Chanukou byl plný nadějí 
i zklamání. Mnoho komunit připravovalo 
chanukovou oslavu pro své členy a hosty, 
ale vládní opatření přinesla do všech 
plánů zmar.

Bylo tomu tak i u Bejt Simcha, která se chtěla 
už tradičně připojit k oslavě na pražské obci. 
V neděli 28. listopadu (24. kislev) měla být 
zapálena první chanuková svíce a všichni 
jsme se těšili na pohodu a družnost společné 
oslavy. Doufali jsme, že připravovaná pro-
tipandemická opatření vejdou v platnost 
až v pondělí 29. listopadu, leč nestalo se… 
Plánovaný program v jídelně pražské radnice 
byl zrušen tři dny před šabatem.

Rychle jsme odvolali kapelu Shum Davar, 
se kterou jsme chtěli přispět do společného 
programu, a přemýšleli, jak dál. Nakonec se 
představenstvo rozhodlo zorganizovat spo-
lečnou oslavu alespoň v komorním formátu. 
Domluvili jsme si s paní Lelou Kukavou, 
majitelkou Bistro Fair Food Club, prostory 

výhradně pro naši oslavu a jen bezmasá jídla 
pro omezený počet účastníků. A povedlo se.

Sešlo se povolených dvacet účastníků 
s potvrzením o bezinfekčnosti. Ivan Kohout 
si v úvodu připravil velmi hezký příběh 
o propojení starodávné knihy s pražskou 
chanukovou tradicí a ujal se též vedení 
obřadu zapálení první chanukové svíce hned 
na dvou chanukijích. Pak jsme si zazpívali 
chanukové písně a přešli k vrcholu večera, 
společné hostině.

Skvělé a bohaté jídlo korunovaly malé 
gruzínské bramboráčky se zvláštními 
bylinkami a miniaturní koblížky s vanilko-
vou náplní. Paní Lela nám ukázala, jak lze 
propojit středoevropské a gruzínské židovské 
tradice.

A nakonec se hrál sevivon (drejdl) o kara-
melové bonbóny. Mohli jsme tedy, v nadsázce 
s Galileo Galileiem, prohlásit: A přece se točí!

MICHAL SPEVÁK 
Foto: Lubor Falteisek a autor

„Milovala její slova a teď má zlomené srdce.“ Vysvětlil Chilik.
Šlomi pokrčil rameny a sáhl po telefonu v rohu obýváku. Vytočil 

továrnu na žaluzie a když to zvedl Robert, oznámil mu: „Ruchama se 
rozhodla držet smutek za tu svoji básnířku, odmítá vylézt z postele, 
do zítra musíme uvařit pro padesát lidí a za chvíli začíná šabat.“

„Tomu nerozumím,“ podivil se Robert, „drží smutek za básnířku 
Rachel? Ta přece umřela už dávno.“

„Ne, za jinou, která umřela včera na rakovinu,“ objasnil mu Šlomi, 
„jmenovala se Lea.“

Robert vzdychl. „Pláče?“
„Ne,“ odpověděl, „jenom leží v posteli a tvrdí, že sedí šivu.“
„Možná by se na ni měl podívat doktor,“ navrhl Robert, ale Šlomi 

namítl: „Není nemocná.“
Robert znovu vzdychl. „Nevím, co s tím,“ přiznal, „v kuchyni nej-

sem nic platný.“
„Nepromluvil bys s ní?“
„Vždyť víš, že se mnou nemluví. Zkus zavolat Vardinu, aby jí 

domluvila.“
„Vardina nemůže do schodů, má nateklý nohy.“
„Tak já si promluvím s Kurdy a vysvětlím jim co se stalo, co ty na to?“
„A co jim řekneš?“ odsekl Šlomi naštvaně, „požádáš je, aby laskavě 

odložili obřízku? Že Ruchama nemůže vařit, protože sedí šivu za 
nějakou básnířku? Co bys jim tak řek?“

„Máš recht,“ přitakal Robert, „ale třeba by si ode mě nechali objed-
nat pohoštění z nějakého hotelu nebo restaurace.“

„Budou mít zkaženou celou oslavu.“

„Rozhodni se sám, Šlomi,“ řekl Robert odevzdaně, „za chvilku při-
jedu domů a pomůžu ti, s čím řekneš. Oloupat brambory zvládnu i já.“

Šlomi zašel za Vardinou. Sloní nohy měla ponořené v kbelíku vařící 
vody se solí. Zamlaskala a omlouvala ji. „Nezlob se na mámu, já ji 
vlastně chápu, vážně to prožívá.“

Přisunula si k sobě telefon a vytočila jejich číslo. Zvedl to Chilik. 
Poprosila ho, aby zavolal Ruchamu, ale Chilik řekl, že se Ruchama 
v pokoji zamkla, nevychází ven a nechce s nikým mluvit. Vardina 
znovu zamlaskala a otočila se k Šlomimu: „Nedá se nic dělat, musíme 
zavolat Kurdům a zrušit objednávku, já jim to proplatím.“ To ale 
Šlomi odmítal. „Ne, to ne, slíbili jsme jim to.“ „Co plánuješ dělat?“ 
zeptala se ustaraně. „Já se nepostavím na nohy, nemůžu ti s ničím 
pomoct, co si počneš?“

„Uvařím šoulet,“ odpověděl Šlomi.

…

Šlomi vstoupil do kuchyně. Sejmul pěnu z bublajícího hrnce s fazo-
lemi, v hlavě mu to šrotovalo, jak usilovně přemýšlel. Podíval se do 
rohu, kde Ruchama skladovala kastroly, pánve a obří mísy, které 
v uplynulých měsících koupila, a vytáhnul odtamtud pět velkých 
hlubokých hrnců. Všechny důkladně vymastil a vystlal plátky bram-
bor, osmaženou cibulí a morkovými kostmi. Do dvou hrnců rozdělil 
povařené fazole, na které položil celá kuřata, oloupané brambory, 
cibuli, stroužky česneku a plátěné sáčky s rýží. Do dalších dvou 
hrnců dal cizrnu, na kterou naskládal velké kostky hovězího, mrkev, 
bulvy celeru a plátěné sáčky s kroupami. Zbývající hrnec naplnil 
makaróny, které trochu povařil, aby částečně změkly. Těstoviny 
potom proložil krocaními krky a stehny.

Hrnce byly těžké, ale Šlomimu se podařilo zvednout je ze země 
a postavit na plotnu. Tři se vešly na starý sporák a zbývající dva na 
nový vařič, který Ruchama nedávno pořídila. Potom nabíral do džbánu 
vodu z kohoutku a postupně jí zalil veškerý obsah hrnců. Nakonec vše 
okořenil, na každý hrnec použil zvláštní kořenící směs a přidal sušené 
datle, fíky a slupky od cibule, aby jídlo chytilo správnou barvu. Pak už 
Šlomi zapálil plotýnky a čekal, až se všechno začne vařit.

PŘEKLAD ALŽBĚTA GLANCOVÁ
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DĚNÍ V BS

Zpráva o činnosti Bejt Simcha v roce 2020
Náboženská činnost
1. Oslavy svátků

ÚNOR  Tu bi-švat: Tu bi-švatový seder 
vedl Ivan Kohout, oslava spolu 
s ŽO Děčín v děčínské syna-
goze, výuku vedl host rabín 
Bruce Aft (9. 2.)

BŘEZEN  Purim: oslava svátku, liturgie 
přizpůsobená i pro děti, čtení 
Megilat Ester – 1.kapitola ztvár-
něná jako divadlo, purimová 
party spolu s ŽOP (9. 3.)

DUBEN  Pesachový seder: Domácí 
pesachový seder, materiály 
(průvodce pesachovým 
sederem a zvukové nahrávky) 
připravil Ivan Kohout (8. 4.)

KVĚTEN  Šavuot: sváteční bohoslužba se 
zpěvem liturgických básní vedl 
Ivan Kohout, šavuotová oslava 
s občerstvením (28. 5.)

SRPEN  Tiša be-Av: ranní šabatová 
bohoslužba u příležitosti Tiša 
be-Av (1. 8.)

ZÁŘÍ  Roš ha-šana: maariv na Židov-
ské radnici (18. 9.) – bohoslužbu 
vedl Jan David Reitschläger

ŘÍJEN  Sukot: společná oslava – 
zahradní slavnost (povídaní 
o svátku Sukot, pozvání ušpi-
zin, poznávací hra a venkovní 
aktivity) vedly Sylvie Wittma-
nnová a Olga Melzochová 
(5. 10.)

PROSINEC  Chanuka: zapalování chanuko-
vých svící Chanuky ve spolu-
práci s pražskými židovskými 
organizacemi – viz kulturně-
-společenské večery (10.−17. 12.)

2. Kabalat šabat

Pravidelné bohoslužby každý pátek vedou 
Ivan Kohout nebo David Jan Reitschläger, 
v průběhu nouzového stavu (březen–červen 
a říjen–prosinec) probíhaly bohoslužby 
formou domácí liturgie nebo online přes 
platformu Skype

3. Šachrit

Ranní bohoslužby se čtením Tóry – zpra-
vidla při oslavách svátků a zvláštních 
příležitostech (Bar/Bat micva, návštěvy 
zahraničních rabínů…)

Purim – improvizovaná hra první kapitoly Megilat Ester

Kabalat šabat – 
šabatová bohoslužba 
online přes platformu 
Skype

Šavuot – první společná popandemická  
oslava svátku
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4. Návštěvy, speciální bohoslužby
 
LEDEN  Šacharit: ranní šabatová boho-

služba v děčínské synagoze, 
vedl Ivan Kohout (11. 1)

  Rodinný Kabalat šabat a šiur 
pro děti (31. 1.)

ÚNOR  Kabalat šabat s rabínem Bruce 
Aftem (7. 2.)

  Rodinný Kabalat šabat a šiur 
pro děti (28. 2.)

BŘEZEN  Domácí Kabalat šabat – prů-
vodce pro domácí liturgii 
a nahrávky připravil Ivan 
Kohout (20. 3.)

  Domácí Kabalat šabat – krátké 
zamyšlení nad příslušným 
oddílem Tóry a zvukovou 
nahrávku připravil Ivan Kohout 
(27. 3.)

DUBEN  Domácí Kabalat šabat – krátké 
zamyšlení nad příslušným 
oddílem Tóry a zvukovou 
nahrávku připravil Ivan Kohout 
(3. 4.)

  Online havdala – vedl Ivan 
Kohout (4. 4.)

  Domácí Kabalat šabat – krátké 
zamyšlení nad příslušným 
oddílem Tóry a zvukovou 
nahrávku připravil Ivan Kohout 
(10. 4.)

  Domácí Kabalat šabat – krátké 
zamyšlení nad příslušným 
oddílem Tóry a zvukovou 
nahrávku připravil Ivan Kohout 
(17. 4.)

  Online havdala – vedl Ivan 
Kohout (18. 4.)

  Domácí Kabalat šabat – krátké 
zamyšlení nad příslušným 
oddílem Tóry a zvukovou 
nahrávku připravil Ivan Kohout 
(24. 4.)

KVĚTEN  Domácí Kabalat šabat – krátké 
zamyšlení nad příslušným 
oddílem Tóry a zvukovou 
nahrávku připravil Ivan Kohout 
(1. 5.)

  Online Kabalat šabat – vedl Ivan 
Kohout (8. 5.)

  Domácí Kabalat šabat – krátké 
zamyšlení nad příslušným 
oddílem Tóry a zvukovou 
nahrávku připravil Ivan Kohout 
(15. 5.)

  Online Kabalat šabat – vedl Ivan 
Kohout (22. 5.)

ČERVEN  Šacharit: ranní šabatová boho-
služba v děčínské synagoze, 
vedl Ivan Kohout (20. 6)

SRPEN  Kabalat šabat a posezení 
u šabatové večeře s Hadar 
Garlon, izraelskou dramatičkou 
a scénáristkou (28. 8.)

ZÁŘÍ  Kabalat šabat pro děti vedený 
Ivanem Kohoutem (26. 9.)

Roš ha-šana – novoroční bohoslužba na Židovské radnici

Sukot – zahradní oslava, návštěva izraelské 
autorky Hadar Galron

ŘÍJEN  Kabalat šabat s připomínkou 
svátků Šmini Aceret (modlitba 
za déšť) a Simchat Tóra (a četba 
závěrečných a úvodních pasáží 
Tóry k uctění svátku) (9.10.)

  Online Kabalat šabat – vedl Ivan 
Kohout (16., 23. a 30. 10.)

LISTOPAD  Online Kabalat šabat – vedl Ivan 
Kohout (6., 20. a 27. 11.)

PROSINEC  Online Kabalat šabat – vedl Ivan 
Kohout (4., 11., 18. a 25. 12.)

Kulturní, vzdělávací 
a komunitní činnost
1. Cyklus společensko-kulturních 
večerů, přednášek a oslav svátků
Chanuka – oslava svátku Chanuka společně 
s židovskými obcemi a organizacemi 
(10.−17. 12. platforma Zoom), online společné 
zapalování chanukových světel

2. Studium:
– Chavruta: společné studium týdenního 

oddílu Tóry v podobě chavruta – tradiční 
studijní skupiny, studium vedl kantor 
Ivan Kohout (11. 11., 25. 11., 20. 11., 30.12.)

Publikační činnost
I v roce 2020 jsme pravidelně vydávali časopis 
Maskil, který je distribuován zdarma všem 
židovským obcím a organizacím v ČR. Časo-
pis vychází v rozsahu 20 stran, v nákladu 650 
kusů. Vydávání je finančně podpořeno Mini-
sterstvem kultury ČR a Nadačním fondem 
obětem holocaustu.

DĚKUJEME:
Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2020 finančně podpořeny z prostředků

Federace židovských obcí v ČR (náboženské a publikační aktivity), 
Ministerstva kultury ČR (Maskil), 

Nadačního fondu obětem holocaustu – NFOH (Maskil, program pro děti a rodiny), 
a individuálních dárců.
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Židé 
v poválečném 
státě
Název knihy Není přítel jako přítel možná 
budí klamný dojem, že jde o beletrii, ale 
edice České moderní dějiny nakladatelství 
Academia a podtitul Židé v národním státě 
Čechů a Slováků 1945−1948 vše uvádí na 
pravou míru. Ano, jde o odbornou práci 
z pera autorky mladší generace Magdaleny 
Sedlické, i když je kniha napsána přístup-
ným jazykem. Sedlická pracovala osm let 
v Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea 
v Praze.

Autorka nás provádí politickou situací 
ve státě těsně po válce, kam se navracejí 
zdecimovaní židovští spoluobčané. Nebylo 
to pro ně vůbec lehké, nejen proto, že jejich 
byty byly zpravidla již několik let obsazeny 
někým jiným… Situace ve státě nesla prvky 
vítězné euforie a nacionálního probuzení, 
které ovšem nepřinášelo jenom kladné 
emoce. Židé byli po svém návratu z kon-
centračních táborů či emigrace mnohdy 
nuceni aktivně dokazovat svou loajalitu vůči 
republice a vyvracet zažité protižidovské 
předsudky. Ve třech poválečných letech se 
u nás najednou začalo žít jinak, než byli lidé 
do roku 1938 zvyklí, byť se státu většinou 
dařilo udržovat demokratické ovzduší – to 
horší občany čekalo až po únoru 1948.

Publikace se soustředí především na tři 
okruhy židovských občanů, pro které byl 
návrat nejobtížnější a jejichž postavení z hle-
diska občanství bylo zpočátku nejasné – na 
tzv. „německé Židy“, osoby hlásící se k židov-
ské národnosti a Židy z bývalé Podkarpatské 
Rusi, kteří chtěli po válce zůstat v Českoslo-
vensku.

Autorka podrobně mapuje toto složité 
období, kde se například na Slovensku 
objevily i protižidovské nepokoje, a mnohdy 
objevně poukazuje na jeho složitost.

Kronika 
osvětimské 
tragédie
Tato dvoudílná publikace je základním dílem 
pro studium dějin nechvalně proslulého 
koncentračního tábora, který se stal pro celý 
svět symbolem toho nejhoršího nelidského 
útlaku nevinných lidí za druhé světové války.

Suchá, nemilosrdná až úděsná faktografie 
je obsahem díla Kalendář událostí v KT 
Auschwitz, které věrně zachycuje to, co dnešní 
záplava hojně čtených románů z prostředí 
Osvětimi zahaluje do poněkud romantizujícího 
oparu. Zatímco v poslední době vycházející 
četná beletristická díla psaná často druhořa-
dými autory, kteří tuto dobu nezažili ani neměli 
rodinné trauma, využívá nejznámější vyhlazo-
vací tábor jako kulisu, jež má za úkol postrašit, 
a pak peripetiemi s dobrým koncem přitáhnout 
čtenáře, v téhle knize není vymyšlená ani jediná 
věta. Uznávaná polská historička – s příjmením 
dokonce odkazujícím k Čechům – byla dlouhá 
léta odbornou pracovnicí Státního muzea 
v Osvětimi a dokumenty z nechvalně proslulého 
lágru zpracovávala po celý život. Není tedy 
divu, že z díla Danuty Czechové (1922−2004) 
vycházejí snad všechny významné vědecké 
práce autorů z celého světa. Ačkoliv se v českém 
prostředí používá převážně počeštěný polský 
název Osvětim (polsky Oświęcim), nese publi-
kace název německý, užívaný za války okupační 
správou. Tato obsáhlá publikace o rozsahu 
1200 stran původně vycházela na pokračování 
v časopise Zeszyty Oświęcimskie, v následujících 
letech byla vícekrát vydávána v průběžně dopl-
ňovaném a rozšířeném vydání.

Samozřejmě jsou v knize, vydané nakla-
datelstvím Academia, zachyceny i osudy 
českých, resp. československých Židů. V září 
1943 byl na úseku BIIb vytvořen rodinný 
tábor pro Židy, kteří sem byli transporto-
váni z ghetta v Terezíně. Vězňům zde byly 
vytvořeny zdánlivě o trochu lepší podmínky 
k životu a bylo jim dovoleno psát dopisy rodi-
nám či známým. Právě dopisy měly pomáhat 
vyvrátit zprávy prosakující do „svobodného 
světa“, že koncentrační tábor Auschwitz/
Osvětim se stal místem, kde jsou Židé 
masově vyhlazováni. Celou tragickou pravdu 
svět poznal až po válce.

Potkal  
Kohn  
Roubíčka…
Karmelitánské nakladatelství si sice pri-
márně věnuje křesťansky orientované lite-
ratuře, ale nejednou už příjemně překvapilo 
i zájemce o židovskou literární tradici. Kniha 
Tachles (doslova K věci) není zdaleka první 
knihou židovských anekdot a humorných 
textů, která zde vyšla – připomeňme jen ve 
dvou dílech vydaný výbor ze skvělé sbírky 
židovských vtipů Salcie Landmannové 
z roku 2012.

Nová „kniha židovských vtipů, anekdot 
a povídek“, jak se prezentuje, přináší 
především přes dvě stě vtipů a anekdot 
zachycujících humorné situace a strefujících 
se do nepěkných lidských vlastností. Většina 
anekdot ovšem pro znalce židovského 
humoru nová není. Kniha, která je přeložena 
z německého originálu, avšak editor výboru 
zde uveden není, doplňuje vtipy rozdělené 
podle tématu do pěti oddílů – od Naše mišpo-
che přes Chucpe až po vtipy o práci – jede-
nácti povídkami z pera slavných židovských 
autorů. Povídky jsou pro odlišení vysázeny 
jiným, bezpatkovým písmem, takže už při 
listování poznáme, kde se nacházíme.

Nejvíce krátkých humorných povídek, a to 
pět, pochází z pera literárního klasika, rusko-
-amerického spisovatele Šoloma Alejchema 
(1859−1916), další čtyři jsou naopak dílem 
našeho téměř současníka, z Maďarska pochá-
zejícího slavného izraelského humoristy 
Ephraima Kishona (1924–2005). Po jedné 
povídce pak v knize mají Jicchok L. Perec 
a Gustav Meyrink, jemuž se delší pobyt 
v Praze navždy otiskl do duše, jak dokazuje 
nejen jeho román Golem. Knížce Tachles by 
slušely alespoň kraťoučké medailonky těchto 
pěti autorů.

LUBOR FALTEISEK
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Požehnání třinácté
Požehnaný jsi, Hospodine, 
Bože náš, králi všehomíra, jenž 
věnčíš Izrael krásou.

Když se Jáchym probudil po oné noci, kdy ve 
svém pokoji namaloval obraz tančícího páru 
a dítěte, kteří se na sebe navzájem dívají, 
zprvu si nebyl jistý, zda se mu o malování 
jen zdálo, či zda to byla skutečnost. Pak se 
však jeho zrak obrátil ke stěně, na níž bylo 
jeho čerstvé dílo a kterou začaly nasvěcovat 
první paprsky vycházejícího slunce. Jáchym 
podrobil obraz zkoumavému pohledu a zdálo 
se, že nemá šanci před ním obstát. Chvíli 
před ním bezradně přecházel, zkoušel se na 
něj dívat z různých úhlů, ale ať se díval, jak 
se díval, ničím nedokázal zkrotit své pochyb-
nosti. Nakonec ho vyfotil na mobil a poslal 
své třídní učitelce Vlčkové. Jejímu úsudku 
věřil nejvíc.

Pak si šel udělat snídani. Cestou prošel 
kolem otevřených dveří do obýváku a tam se 
zarazil. Spatřil oba své rodiče, jak v sedě spí, 
jak otec objímá matku a ona má hlavu opře-
nou o jeho rameno. Chvíli tam stál, koukal 
na ně a byl z toho dost v rozpacích. Takhle je 
v životě ještě neviděl. Jedné části jeho bytosti 
se to líbilo, avšak ta druhá měla pocit, že si 
jeho rodiče jenom na něco hrají. Ta první část 
si přála, aby to byla pravda, ta druhá tomu 
odmítala uvěřit. Nakonec zvítězila ta druhá, 
a když se nasnídal, vydal se Jáchym rozladěn 
do školy.

Jirka a Jitka se probrali ze spánku asi 
hodinu po jeho odchodu. Nejdřív ani jeden 
z nich nechápal, jak se spolu ocitli v obýváku 
a jak se stalo, že se k sobě těsně přimkli. Pak 
se zděsili toho, kolik je hodin, protože oběma 
už začala pracovní doba.

„Myslím, že si oba vezmeme indispoziční 
volno,“ rozsekl Jirka lenivým tónem nalé-
havý problém. „Oběma nám to prospěje.“

Oba si postupně začali vybavovat události 
minulé noci. A pak se zašli společně podívat 
do Jáchymova pokoje. Obraz na stěně tam 
na ně čekal zalitý v záři dopoledního slunce. 
Oba se před ním do sebe bezděky zavěsili.

„Jsme to opravdu my?“ zeptala se Jitka 
s údivem v hlase, ve kterém šlo zaslechnout 
pobavený podtón.

„Záleží na tom, jak se budeme definovat. 
Jestli jako lidi, kterými jsme byli doposud, 
nebo jako lidi, kterými máme šanci být.“

„Teď tě poznávám! Starý racionalisticko-
-analytický Jiří!“ Jitčin prst se zabodl do 
Jirkovy hrudi.

„Ten se taky určitě někdy hodí.“
„Ale ne tady a ne teď po té noci, kterou 

jsme spolu strávili v objetí.“
Dopřáli si den volna – bylo to snad poprvé 

v jejich životech, kdy spontánně vybočili ze 
zaběhlých pořádků. A opět byli rozpačití, 
jak se cítili nejistě na nové neznámé půdě 
vzájemného citového a intimního otevírání. 
Chvílemi byli ve svých slovech a ve svých 
snahách o tělesnou blízkost dost nemotorní. 
Čím dál snáze se ale v takových okamžicích 

rozesmáli. Jejich tváře se během dopoledne 
pozvolna rozjasňovaly. Znovu začínali 
vnímat krásu jeden druhého a tím se sami 
stávali krásnějšími.

Naproti tomu Jáchymova tvář byla po celé 
dopoledne zachmuřená. Stále musel myslet 
na své objímající se rodiče a nebylo mu 
z toho dobře. Navíc netrpělivě čekal na to, 
jak učitelka Vlčková zareaguje na jeho obraz, 
avšak stále kde nic tu nic.

Teprve, když se vydal do školní jídelny na 
oběd, potkal ji na chodbě. Omluvila se mu, že 
je od rána v jednom kole, ale že si na něj ráda 
udělá chvíli čas po obědě. To ho aspoň trochu 
uklidnilo.

Po obědě si spolu v klidu sedli v jejím 
kabinetu.

„Jáchyme, ten obraz je to nejlepší, co jsem 
zatím od tebe viděla!“

„Opravdu? Nechlácholíte mě jenom?“
„Jáchyme… Jak dlouho už mě znáš? Před-

stírala jsem snad před tebou někdy něco?“
„To ne, když já si pořád nejsem jistej sám 

sebou a nakolik je dobrý to, co dělám…“
„Jaké to bylo, když jsi to maloval?“
„Já nevím… byl jsem v takovým divným 

rozpoložení, skoro jako by něco malovalo 
skrze mě…“

„To něco – to je to nejlepší a zároveň to 
nejzranitelnější, co v sobě máš. Je to to, co tě 
nejspolehlivěji činí krásnou lidskou bytostí. 
Řiď se tím a sotva kdy uděláš chybu. V tom 
obraze je tvoje hluboká pravda. Pravda o tom, 
v jaké rodině chceš žít. A jestli tví rodiče už 
ten obraz viděli, pak, kdo ví, je třeba možné, 
že se dočkáš splnění svého přání.“

„To je ono! Určitě ho viděli! A proto se 
spolu začali muckat! Do háje – takový trapný 
divadýlko!!! Proto se kvůli tomu cejtím tak 
nějak divně.“

Na učitelčinu otázku jí Jáchym vylíčil, 
čeho byl svědkem ráno, a jak ho to zarazilo.

„Jáchyme, nevidím do hlavy tvým rodi-
čům. Ale zkus aspoň trochu připustit, že se 
začali o něco snažit. Možná se teď mýlím, 
ale já bych jim dala šanci. Já vím, že po těch 
letech, jak jsi je zažil nějakým způsobem, 
je těžké věřit tomu, když se začnou chovat 
jinak. Taky bych asi na tvém místě byla pode-
zíravá. Ale já věřím tomu, že lidé se můžou 
změnit k lepšímu. Kdybych tomu nevěřila, 
musela bych své učitelské povolání pověsit 
na hřebík.“

„Když já nevím… Doteď to byli dva studení 
čumáci, který se řídili heslama: efektivita, 
výkonnost, účelnost. Muckání by pro ně 
nikdy nebylo účelný, ani efektivní. Ale hrát 
divadýlko před synem – to by bylo účelný 
a efektivní, aby jim jejich synáček nepokazil 
image nějakým dalším průserem!“

JAN DAVID REITSCHLÄGER



#memomappraha

17. prosince 2021 — 14. ledna 2022

Kampa, poblíž Werichovy vily
Praha 1

„Nevěděla jsem o tom, že židé nesmí prodlévati na nábřeží Vltavy. 
Odpykání trestu vězením znamenalo by pro mne ohrožení nejen 
mého zdraví, ale i mého života. Nejsem ostatně ani vůbec pro svůj 
zdravotní stav vazby schopna. Nemám také žádného jmění a žiji 
pouze z milodarů.“

Dějiny holokaustu v Praze — venkovní výstava
Jak se proměňoval veřejný prostor protektorátní Prahy s tím, jak byla vydávána protižidovská nařízení, 
která dramaticky ovlivňovala každodenní život pražských Židů?
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KULTURA

Kulturní program prosinec 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

 Judaismus druhého chrámu: 
definice oboru a jeho dějiny 
v kritické reflexi
Smyslem přednášky Davida 

Cielontka z Kabientu pro klasická studia 
Filosofického ústavu AV ČR bude podívat se 
na proměny zájmu o tento obor, jaké termíny 
bádání používalo a jaké předporozumění se 
s těmito termíny – například raný, střední 
či pozdní judaismus, judaismus mezi biblí 
a mišnou aj. – pojí.
Vstup volný.

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje slaví Chanuku
Proč má chanukový svícen osm 
ramen? A proč se o Chanuce jí 

koblížky a bramboráky? Kdo jsou to vlastně 
Makabejci? Děti společně se lvíčkem Arje 
zapálí chanukiji, zahrají si drejdl, ochutnají 
koblížky a naučí se písničku.
Prohlídka: Španělská synagoga
Vstupné 70 Kč.

 Ať žije Mordechaj! aneb Veselé 
putování židovskou historií
Jak se rodila kniha Cha cha 
chá, zasmál se Mordechaj (Argo, 

2020) i výstava, která seznamuje malé i velké 
čtenáře s dějinami Židů na našem území for-
mou dobrodružného příběhu? U příležitosti 
stejnojmenné výstavy, která je od listopadu 
do konce prosince ke zhlédnutí v prostorách 
OVK ŽMP se uskuteční beseda s autory textů 
Klárou Smolíkovou, Tobiášem Smolíkem 
a ilustrátorem Vojtěchem Šedou.
Vstup volný.

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Lvíček Arje slaví 
Tu bi-švat
Víte, proč Židé v Izraeli zasazují 

v tento den nové stromy? A v čem se strom 
podobá člověku? Naučíte se novou písničku, 
zatancujete si a ochutnáte některé plody, 
kterými oplývá Země zaslíbená.
Vstupné 70 Kč.
Prohlídka: Španělská synagoga

 Čtenářský kroužek americ-
kých židovských autorů: Ber-
nard Malamud
V lednovém setkání s ameri-

kanistkou Hanou Ulmanovou z Filozofické 
fakulty UK budou analyzovány dvě povídky 
(Kouzelný soudek, Jezerní paní) dalšího kla-
sika Bernarda Malamuda (1914–1986). Text 
doporučujeme přečíst – knihy jsou k zapůj-

čení ve zkrácené výpůjční době v knihovně 
ŽMP, případně texty na vyžádání na emailu: 
lucie.krizova@jewishmuseum.cz.
Vstup volný.

 Chrámy ve starověkém Jeruza-
lémě: Evidence, kontroverze, 
nové teorie
Přednáška doc. Filipa Čapka 

z Evangelické teologické fakulty UK se bude 
věnovat možnostem kde, kdy a jaký se nachá-
zel v Jeruzalémě chrám v době železné II 
(10.–6. století př. n. l.). Stranou nezůstává ani 
otázka, komu byl chrám zasvěcen, a nakonec 
také, zda chrámů nebylo více. Nástroji 
výkladu jsou biblická věda, archeologie, iko-
nografie a fenomenologie náboženství.
Vstup volný.

Výstava v prostorách OVK:

 Ať žije Mordechaj! aneb Veselé 
putování židovskou historií
Vydejte se s uličníkem Mor-
dechajem proti proudu času 

a seznamte se s pozoruhodnými osudy Židů, 
kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě. 
Víte, co označují slova Pesach, košer nebo 
šabat? Zjistěte, proč se dávají na židovské 
hroby kamínky, co je Tóra a kdo byl rabi Löw, 
jak vypadá židovská svatba a spoustu dalších 
zajímavostí ze života našich židovských 
sousedů.

Výstava vychází z knihy Cha cha chá, 
zasmál se Mordechaj (Argo, 2020), která 
seznamuje zvídavé i nerozvážné čtenáře od 
10 do 120 let s dějinami Židů na našem území 
formou dobrodružného příběhu.

Autoři: Mgr. Klára Smolíková, Mgr. Tobiáš 
Smolík, Vojtěch Šeda.

Výstava je k vidění v prostorách OVK od 
1. 11. do 31. 12. 2021 ve dnech pondělí-čtvrtek 
od 12 do 16 hod., v pátek od 10 do 12 hod., 
během večerních pořadů a po domluvě.

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10

 Pěvecký soubor Mišpacha – 
Písně z Tanachu
Pěvecký soubor Mišpacha pod 
vedením Heleny-Ester Divecké 

připravil další dílek z mozaiky volných cyklů 
židovských písní, tentokrát poskládaný z citátů 
z hebrejské bible, Tanachu. Koncert je určen 
všem, kdo by rádi viděli svět dětskýma očima 
s jeho neobyčejností a krásou. Vstup volný.

 Dechové kvintety / The Prague 
Philharmonia Wind Quintet
Koncert jednoho z předních 
českých dechových kvintet, 

jehož členové působí v dechové sekci 
orchestru PKF – Prague Philharmonia. 

PONDĚLÍ

13. 12. 
18.00

NEDĚLE

12. 12. 
10.00

STŘEDA

15. 12. 
18.00

NEDĚLE

9. 1. 
10.00

PONDĚLÍ

10. 1. 
18.00

ČTVRTEK

13. 1. 
18.00

1. 11. –
31. 12. 

ÚTERÝ

21. 12. 
18.00

ČTVRTEK

6. 1. 
19.00



Šana tova!
Knížka, zpěvník, originální průvodce všemi svátky židovského roku – už je 
na pultech a můžete ho konečně držet v ruce! Ještě jednou touto cestou 
děkujeme všem, kdo stáli u jeho vzniku a projekt podpořili třeba skrze 
platformu Donio. Ti, kdo to nestihli, mají ještě stále možnost dostat zpěvník 
s 15% slevou – s naším originálním slevovým kódem MASKIL15, který zadáte 
při objednání na stránkách www.sanatova.cz
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INSTITUT TEREZÍNSKÉ 
INICIATIVY ZVE

 Od 17. prosince 2021 do 14. 
ledna 2022 bude na pražské 
Kampě volně přístupná velko-
formátová výstava MemoMap: 

Dějiny holokaustu v Praze, která na deseti 
konkrétních příbězích ukáže, jak postupná 
segregace ztěžovala život těm, kteří se naro-
dili do „nesprávné“ rodiny a doby. 

Výstava ukáže, jak se proměňoval veřejný 
prostor protektorátní Prahy s tím, jak byla 
vydávána protižidovská nařízení, která 
dramaticky ovlivňovala každodenní život 
pražských Židů. 

Autoři vycházeli z archivních dokumentů, 
které Institut Terezínské iniciativy shromaž-
ďuje a zpřístupňuje na portálu holocaust.cz.

Výstava bude instalována na pražské 
Kampě poblíž Werichovy vily (ulice U Sovo-
vých mlýnů), v místě, které bylo Židům po 
celou dobu války zapovězeno. Výstavu reali-
zoval Institut Terezínské iniciativy v rámci 
projektu Integrace a segregace v prostoru 
města: dějiny holokaustu v Praze prostřed-
nictvím webové aplikace ve spolupráci s 
Masarykovým ústav a archivem Akademie 
věd ČR, Multikulturním centrem Praha, 
firmou Deep Vision a Lauderovými školami. 
Projekt a výstavu finančně podpořila Tech-
nologická agentura ČR a NFOH.

17. 12. –
14. 1. 

Na programu koncertu jsou skladby autorů 
od baroka po současnost. Vstupenky možno 
zakoupit v předprodeji 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 / 150 Kč.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ 
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, 
301 00 Plzeň

 Chagallovo duchovní světlo
Marc Chagall je populárním 
malířem, který získal uznání 
a obdiv již za svého dlouhého 

života. Jeho tvorba je často popisována z hle-
diska dějin výtvarných stylů jako například 
expresionismu, symbolismu a kubismu. 
Nicméně pouze jeho obrazů je duchovní 
hloubka, Chagall je jeden z mála umělců, 
kteří dokázali překročit konfesijní tématiku 
a ve svém díle harmonicky sloužili různým 
spirituálním tradicím stejně jako různá kul-
turní zázemí od ruského štetlu přes kosmo-
politní Paříž po orientálním dědictví starého 
Izraele. Přednáší Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.
Koná se za laskavé podpory NFOH.
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

 Moudré ženy Talmudu – Bruria
Přednáška Sylvie Wittmannové 
z cyklu Různé chuti judaismu.
Chcete se dozvědět víc o mudr-

cích talmudu? Připojte se k nám.
Koná se za laskavé finanční podpory NFOH.
Dům šámese, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

 Chvála šansonu
České a francouzské šansony 
pro potěšení duše i těla. 
Vystoupí Ála Ptáčníková.

Vstupné: 250,- (na místě)
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, Plzeň

PONDĚLÍ

13. 12. 
18.00

ČTVRTEK

16. 12. 
18.00

ÚTERÝ

21. 12. 
18.30
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PÍSNIČKA

Hine ma tov

Žalm 133 je jeden z nejkratších, který v Bibli 
najdeme. Jeho text vypráví o bratrské svornosti 
a Božím požehnání. A právě první verš tohoto 
žalmu tvoří slova písně, kterou mnozí dobře 
znají. V mnoha komunitách a rodinách je zvy-
kem tuto píseň zpívat o šabatu – ovšem obvykle 
na zcela jinou melodii, než kterou uvádíme na 
této stránce.
Není asi žádným překvapením, že na tak oblí-
benou píseň postupem času vznikla spousta 
různých melodií a nápěvů. Autory nebo původ 
většiny z nich neznáme, nicméně melodie, kte-
rou přinášíme zde, možná mnohé překvapí, a to 
navzdory tomu (nebo právě proto), že ji znají. 
Jde totiž o nápěv přebraný z původní americké 

lidové písně „Glory, Hallelujah“, která se dlouho 
v různých obměnách i textových verzích zpívala 
po celých Spojených státech amerických. 
V některých verzích se také vyskytuje text 
o bratrské jednotě a svornosti, jiné velebí Boha.
Autorství melodie je někdy připisováno Willi-
amu Steffe (1830–1890), ale faktem je, že víme 
o jejím ústním předávání už na samém počátku 
19. století. Nápěv se stal rychle velice oblíbený 
a byl v průběhu let použit pro nejrůznější texty. 
Koho napadlo ji použít pro oblíbený text Žalmu 
133, není vůbec jasné, ale podle některých 
pamětníků byla poprvé tato verze slyšena ve 
40. letech 19. století – v době, kdy vznikal Stát 
Izrael.

)x3( ִעים ה ַמה-ּטֹוב ּוַמה-ָנּ ִהֵנּ

ם-ָיַחד. ֶבת ַאִחים ַגּ ֶשׁ

Hle, jak je dobré a příjemné,

když bratři sedí pospolu.


