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Nikdy víc…
Nový památník v Babím Jaru v Kyjevě dnes 
ostřelovaném ruskými jednotkami
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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

v tomto měsíci nás čeká ten nejveselejší 
a nejbláznivější svátek židovského 
roku – Purim. Vlivem aktuálních událostí 
a situací v Evropě, která se nás všech 
bezprostředně týká, se však do tohoto 
čísla příliš radosti nedostalo. Na poslední 
chvíli jsme se i my rozhodli věnovat 
prostor v časopise ruské invazi, válce 
na Ukrajině, konfliktu, který se týká nás 
všech a skutečně i osobně mnoha našich 
blízkých a známých. Spolu s Janem 
Fingerlandem jsme se pokusili zhodnotit 
v krátkém rozhovoru, co znamená probí-
hající konflikt a jeho možné perspektivy 
pro židovský svět a vztah s Izraelem. Anna 
Bendová připravila profil ukrajinského 
prezidenta, jehož židovské kořeny nejsou 
žádným tajemstvím a jehož osobnost 
dnes vzbuzuje zájem a zvědavost i úctu po 
celém světě. Bejt Simcha se podepsala pod 
otevřený dopis s výzvou náboženským 
organizacím v Rusku a představenstvo BS 
také otevřeně vyzývá své členy k pomoci 
ukrajinským uprchlíkům a podpoře nejen 
židovských obyvatel Ukrajiny.

Situace v Evropě se neustále vyvíjí 
a je možné, že některé dílčí informace už 
v době, kdy toto číslo Maskilu čtete, budou 
mít jinou souvislost nebo nebudou tak 
relevantní jako v čase uzávěrky. Bylo by 
pěkné, kdyby se během těch několika dní 
situace zlepšila natolik, že by vše, co zde 
nyní čtete, bylo už jen pouhou vzpomín-
kou. Ale rozum napovídá, že tomu tak asi 
nebude…

I v této zvláštní době vám ale v časo-
pise přinášíme pravidelné rubriky a aby 
nikdo z nás nezapomněl v té tmě i na puri-
movou radost, najdete zde samozřejmě 
písničku a taky jednu purimovou povídku 
v překladu P. J. Vinše.

Tak se postarejme, ať letos o Purimu 
není slyšet jméno Hamana ani žádného 
jiného strašáka…

VAŠE REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

Purim
V polovině března oslavíme 
svátek Purim. Tento rok 
vzhledem k událostem na 
Ukrajině, která se potýká 
s ruskou agresí, je poselství 
Purimu obzvlášť aktuální. 
Připomínáme si, že židé byli 
zachráněni před genocidou, 
kterou se na nich snažil 
provést Haman, rádce 
perského krále Achašveróše. 

Společně s Chanukou se jedná o historický 
svátek, tedy svátek, jenž ustanovili rabíni. 
Naši moudří stanovili pouze několik 
poměrně snadno splnitelných micvot, které 
během Purimu máme provést. Tyto micvot 
výrazně symbolizují židovský pohled na 
otázku společné solidarity a na to, jak chápat 
a reagovat na nenávistné myšlenky a ideo-
logie.

Možná nejpřekvapivější je skutečnost, že 
v megilat Ester se ani jednou neobjevuje Boží 
jméno. Během Purimu často opakujeme, že 
záchrana židů před plánovaným vyhlazením 
byla zázrak. Oproti Pesachu, kde Bůh má 
hlavní roli a aktivně vystupuje při záchraně 
svého národa a doslova jej vede z egyptského 
otroctví ke svobodě, během Purimu není ote-
vřeně zmíněn žádný zásah shůry. Královna 
Ester a její strýc Mordechaj musí napínat své 
síly, židé se modlí a ve chvíli, kdy je vyneseno 
rozhodnutí, že se mohou bránit a je s nimi 
královská přízeň, tak musí tvrdě bojovat se 
svými nepřáteli.

Rabínská interpretace nachází skryté 
náznaky Božího zásahu do příběhu. Napří-
klad v jedné části král Achašveróš nemůže 
spát a nechá si přinést kroniky, ze kterých 
mu jeho blízcí sloužící čtou. V megile je tato 
část uvedena slovy, že té noci odešel spánek 
od krále. Rabíni říkají, že se nejednalo o krále 
Achašveróše, ale o krále králů všech králů – 
Hospodina – a že se vložil do příběhu, i když 
ne otevřeně. V každém případě absence 
Božího jména v megile Ester je naprosto 
do očí bijící a nemůžeme si jí nevšimnout. 
Megila nám naznačuje, že zázrakům je třeba 
jít naproti.

Purimový příběh je spojen s příběhem 
Amáleka, což byl lid, jenž napadnul židy po 
východu z Egypta. Židé zrovna prošli obrov-
skými zázraky, které ohromily svět a měli 
nádech nedotknutelnosti. Amálekovci je 
napadli bez zjevného důvodu a bez respektu 
a bázně před jejich statutem a před Bohem. 
Raši popisuje, že je to podobné tomu, když 
někdo skočí do vařícího oleje. Je jasné, že 
se strašně spálí, ale ostatním už nepřijde 
tak nemožné zopakovat, čeho už se někdo 
odvážil. Amálek je tak symbolem neúcty 

k hodnotám, odhodlání k provedení špat-
ností a schopnosti vysvětlit si i ty nejhorší 
pudy jako nevyhnutelnou skutečnost. V Tóře 
se píše, že na to, co udělal Amálek, nemáme 
zapomenout a aktivně se máme snažit 
památku Amáleka vymazat z podnebesí. 
Haman purimového příběhu byl potomkem 
Amáleka a jeho nejvnitřnějším představi-
telem. Ve své touze ponížit a zničit židy mu 
nestačilo se vyrovnat s Mordechajem, ale 
musel se pokusit o genocidu celého národa.

Amálek se postupně stal symbolem lidské 
tendence ke zlu. Židovství každého vnímá 
jako nedělitelnou a individuální lidskou 
bytost. Každý z nás má v sobě sklon k dobru 
(jecer ha-tov) a sklon ke zlu (jecer ha-ra). Je to 
spojené s obrovským darem svobodné vůle. 
Jsme svobodní lidé, můžeme se rozhodovat, 
nejsme určení ke svému konání, a dokonce 
nás není možné (nebo jen v extrémních 
podmínkách) donutit k rozhodnutí proti 
naší vůli. Můžeme být násilím donuceni 
k nějakému chování nebo činům, ale zůstává 
nám svobodná vůle a nikdo nám ji nemůže 
vzít. S touto obrovskou svobodou, ale také 
přichází obrovská odpovědnost. To, jak se 
rozhodneme a jak se budeme projevovat 
a názory, které budeme zastávat má význam 
a dopad. Prvním a zásadním sdělením 
Purimu tak je, že máme ovládnout svůj sklon 
ke špatnému a stát si za správným rozhodnu-
tím i v situaci, kdy se zdá, že to s sebou nese 
nepříjemné následky.

Megilu Ester čteme během Purimu dvakrát 
a je důležité, abychom slyšeli každé slovo. 
Megila se čte ze svitku a s požehnáními za 
přítomnosti minjanu. Během covidových 
opatření rabíni hledali halachické odpovědi, 
co dělat, pokud se minjan nemůže sejít 
a jestli je možné splnit micvu čtení megily 
například posloucháním jejího čtení online. 
Tento rok pevně doufám, že už se budeme 
moct sejít a megilu uslyšíme v synagogách 
a komunitních centrech.

Součástí oslav Purimu je i příkaz opít se. 
Známá halacha říká, že máme pít až do ztráty 
jasného vnímání, že se máme dostat do 
stavu, kdy nerozeznáme požehnaného Mor-
dechaje a prokletého Hamana. Je to vlastně 
velmi zvláštní micva a to, že se týká pouze 
Purimu, myslím jednoznačně ukazuje na to, 
že se nejedná o ideál nebo stav, jenž bychom 
měli zažívat velmi často.

Někdy se stane, že člověk tápe ve schop-
nosti rozeznat, kdo je požehnaný a kdo 
prokletý, kdo má pravdu a kdo lže. Někdy je 
dokonce pohodlnější se nemíchat do sporů 
nebo svárů, které se navíc člověka třeba ne 
úplně dotýkají. Možná nejsnazší je prostě 
si říct každý má svou pravdu a nemusím se 
pouštět do soudů, jak je to ve skutečnosti. 
Takový postoj je možná někdy pohodlný, 
ale právě svátek Purim ho tvrdě kritizuje. 
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Přirovná ho k opilosti, kdy se člověk potácí 
a plete si Mordechaje s Hamanem. Máme 
takový stav zažít jednou do roka. V okamžiku 
radosti a sdílení s komunitou se můžeme, 
a dokonce bychom se měli intoxikovat 
natolik, že se nám vše rozmaže. Zbytek roku 
ovšem máme mít jasnou mysl a nenechat se 
ošálit. Některé postoje jsou správné a některé 
postoje jsou špatné. Jasné uvažování 
a schopnost postavit se za pravdu je jednou 
ze základních židovských hodnot.

Purim nabízí i pozitivní program, jak má 
židovské společenství založené na hodno-
tách, na úctě k pravdě a lidské důstojnosti 
a individualitě fungovat. Máme se aktivně 
zajímat o lidi, kterým se nevede úplně dobře. 
Micva matanot le-evjonim, obdarovávání 
chudých, nám připomíná, že se musíme zají-
mat o situaci lidí, jež jsou v nouzi. Na Purim 
máme dát peněžní dar minimálně dvěma 
lidem a jeho minimální hodnota má být 
taková, aby za něj bylo možné koupit slušné 
jídlo. V našich podmínkách by se tedy mělo 
jednat o zhruba 150–200 Kč.

Další micvou je mišloach manot, dary 
jídla. Mělo by se jednat o minimálně dva 
kusy okamžitě konzumovatelného jídla pro 
nejméně jednoho člověka. V obou případech 
se neklade horní hranice. Člověk může obda-
rovat kolik lidí chce jakýmkoliv obnosem 
a stejně tak může poslat elaborátní dárkové 
koše všem svým přátelům. Halacha zdůraz-
ňuje, že pokud člověk neví, na co se hlavně 
zaměřit, tak by měl spíš dát více peněžních 
darů chudým. Tyto dvě micvy jsou bezesporu 

určitým programem, jak má vypadat slušná 
společnost. Aktivně budujeme svá přátelství, 
myslíme na druhé a pracujeme na empa-
tickém vnímání, že jsou zde lidé, kterým se 
nedaří a kterým je potřeba pomoci.

Nenápadné micvy Purimu jsou vlastně 
zhutněným programem židovství. Jasná 
mysl a uvažování o tom, co je správné a co 
špatné, neumožňuje duševní a hodnotovou 
lenost. Musíme se potýkat i s nepříjemnými 
otázkami a snažit se zaujmout co možná 
nejupřímnější stanovisko. Výsledek tohoto 
uvažování nemá zůstat v teoretické rovině, 
ale má se promítnout do našeho chování. 
Máme si být vědomi historických souvislostí 
a svá rozhodnutí dělat poučeně. Je důležité 
aktivně se snažit o dobré a přátelské vztahy 
se svými blízkými, přáteli, komunitou 
a společností, ve které žijeme. A to vše by 
se nám nemělo rozplývat v hodnotové mlze 
relativismu.

Pokud je někdo agresor a podobně jako 
Amálek útočí na lidi a zabíjí civilisty a ničí 
celé oblasti, vesnice a města, tak musíme 
jednoznačně a rozhodně stát na straně oběti 
a takto páchané násilí odsoudit a přispět 
k jeho ukončení. V současné situaci je to 
jasné odsouzení chování Ruské federace na 
Ukrajině.

Doufám, že Purim bude ve znamení míru 
a ukončení nepřijatelných násilností.

RABÍN ŠTĚPÁN MENAŠE KLIMENT

PROGRAM BEJT SIMCHA

Březen–duben 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

OSLAVY SVÁTKŮ

16. 3. Purimová oslava
Purimová benefice proběhne ve středu 
16. března od 19.30 hod. v Roxy (Dlouhá 33, 
Praha 1)
V případě zájmu prosíme o zprávu na kehila@
bejtsimcha.cz

15. 4. Pesachový seder
Pesachový seder se bude konat v pátek 
15. dubna od 18.30 hod.
Bližší informace na emailu kehila@bejtsimcha.
cz (rezervace možná nejpozději do 12. 4. 2022)

NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

Kabalat šabat

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

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.

Purimová řehtačka (ra‘ašan)
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TÉMA – UKRAJINA

Pro koho je to dobré?

Publicista, komentátor 
a analytik Jan Fingerland 
krátce o rusko-ukrajinské 
válce a o tom, co tento konflikt 
znamená pro Izrael a židovský 
svět

Existuje taková židovská anekdota, v níž 
se vypráví, že když se děje ve světě něco 
významného, tak se Židé ptají: A je to pro 
nás Židy dobré nebo ne?
Válka není dobrá a nikdo si ji nepřeje – o tom 
nemusíme vůbec pochybovat. Můžete ale 
říct něco stručně k tomu, co ruská invaze 
dnes znamená pro židovský svět? Jsou zde 
mnohá témata, která nelze v tomto ohledu 
pominout…
Málokterá země hrála v židovských dějinách 
poslední století srovnatelně významnou 
úlohu, jako právě Ukrajina. Řada význam-
ných Židů, mylně označovaných v novinách 
a slovníkových heslech za „ruské“, se 
narodila právě na území dnešní Ukrajiny. 
Počínaje Ba‘al Šem Tovem, přes Šolema Alej-
chema, Goldu Meirovou až po Milu Kunis. 
A samozřejmě Volodymyra Zelenského. 
Skutečnost, že Ukrajina měla v kritických 
dnech „židovského“ prezidenta, pomáhala 
neutralizovat kremelský narativ o „nacis-
tické vládě v Kyjevě“.

Ukrajinské území leží z podstatné části 
na teritoriu někdejšího „pásma osídlení“ od 
Baltu po Černé moře, kde kdysi žily miliony 
Židů. Dnešní židovská komunita je ale jen 
zlomkem toho, čím byla před sto, sto dvaceti 
lety, po masakrech, několika emigračních 
vlnách, hladomoru, dobrovolné i vynucené 
asimilaci. V posledních letech se vystěho-
valy další tisíce Židů z Ukrajiny, někteří se 
rozhodli až po začátku války, ale ti, kdo zůstá-
vají, jsou asi většinou rozhodnutí vytrvat na 
Ukrajině.

Zmínil jste prezidenta Zelenského – jakou 
roli může sehrát jeho židovský původ v sou-
časných událostech?
Prezident Zelenskyj mluvil v minulosti 
o tom, že se do Izraele vystěhovala řada jeho 

příbuzných, hlavně v 90. letech. On sám 
říká, že „to, že jsem Žid, je až 20. položka na 
seznamu mých chyb“, ale o svém původu 
mluví a ví se o něm i na Ukrajině. Ukrajina 
měla dříve pověst země Bohdana Chmelnic-
kého a Stěpana Bandery. Přesto byl zvolen 
třemi čtvrtinami hlasů hlavou státu. Myslím, 
že každého Žida napadlo: pokud by Zelenskyj 
selhal, zklamání veřejnosti by dopadlo i na 
hlavy ostatních ukrajinských Židů, anebo 
Židů vůbec. Ale platí to i naopak, tím, že 
neselhal jako ukrajinský prezident, uspěl 
i coby Žid před tváří ostatních Ukrajinců.

Zelenskyj sám ve své válečné sebepre-
zentaci použil své židovství jako argument 
proti tvrzení ruské propagandy o „nacistech“ 
v čele Ukrajiny, výslovně zmínil své pra-
strýce zavražděné za německé okupace, nebo 
poškození památníku v Babim Jaru ruskou 
střelbou v minulých dnech. Ve svých pro-
mluvách apeluje ne na ukrajinskou etnicitu, 
obvykle mluví o „ukrajinských občanech“.

Stát Izrael se snaží vystupovat ve 
svých vyjádřeních tak nějak opatrně až 
„nestranně“ (kvůli důležitým strategickým 
vztahům s USA i Ruskem, ale i kvůli nepopi-
ratelným historickým vazbám na Ukrajině 
i v Rusku). Je pro Izrael toto rozkročení 
nebezpečné?
Pro Izrael je nebezpečné existovat – každé 
rozhodnutí je existenční a existenciální. 
Situace, v níž se musí nějak rozhodovat mezi 
Amerikou a Ruskem je jen extrémnějším pro-
jevem tohoto dlouhodobého stavu a bylo to 
vidět třeba na lavírování mezi „strategickým“ 
postojem premiéra Naftali Benneta a „hodno-
tovým“ stanoviskem ministra zahraničí Jaira 
Lapida.

Rusko není jen rodiště mnoha Izraelců, 
ale především zemí, která na Blízkém 
východě systematicky pracovala na tom, aby 
ze sebe udělala nepostradatelného partnera 
pro všechny země v regionu. Rusko umístilo 
svůj výkonný protiletecký systém do Sýrie, 
ale současně nechávalo Izraelce zasahovat 
proti vyzbrojování Hizballáhu a dalších 
proíránských sil.

Co by mohl Izraeli přinést jednoznačný 
příklon k jedné nebo druhé straně?
To, jak se izraelská vláda zachová teď, může 
rozhodnout o tisících životů izraelských 
občanů v příští válce s Hizballáhem, nebo 
nedej Bože v nějakém střetu s Íránem. Mys-
lím, že izraelští politici při úvahách o tom, co 
řeknou a udělají, berou v úvahu skutečnosti, 
které znají jen oni, a my si je můžeme jen 
domýšlet.

Proč Zelenskyj usiloval o to, aby jednání 
s Ruskem probíhalo zrovna v Jeruzalémě?
Zelenskyj byl v podstatě ochoten jednat kde-
koli kromě Běloruska, které propůjčilo své 
území k útoku na jeho vlast. Zmiňoval v jed-
nom projevu i Bratislavu a nabízelo se také 
Turecko. Izrael je samozřejmě specifický, 
žije tam 400 tisíc ukrajinských rodáků, a 400 
tisíc ruských rodáků – obě skupiny často 
udržují vazby se svými rodišti a ukrajinští 
Židé často mluví rusky.

Myslíte, že se Izrael může stát skutečně pro-
středníkem a mediátorem pro vyjednávání 
o mírové dohodě mezi Ukrajinou a Ruskem?
Myslím, že se to ještě stát může. Ukrajinský 
velvyslanec v Izraeli Jevhen Korničuk podle 
Jerusalem Postu řekl, že Zelenskyj vkládal 
právě do Izraele větší naději. Šlo také o to, že 
Izrael je podle něj jediná demokratická země, 
která má srovnatelně dobré vztahy s oběma 
zeměmi, Ruskem i Ukrajinou. Je také pravda, 
že Zelenskyj podle téhož listu už vloni něko-
likrát žádal izraelskou vládu o zprostředko-
vání kontaktu s Ruskem.

Závěrem bych ještě dodal, že je to taková 
zvláštní zlomyslnost dějin, že ve střetu dvou 
velkých slovanských národů sehrál výraznou 
úlohu právě židovský politik. A doufám, že 
to bude nakonec k užitku všem, Ukrajincům, 
Rusům, i Židům na Ukrajině, v Rusku i jinde.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ
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TÉMA – UKRAJINA

Oscara pro Volodymyra Zelenského

Ještě před pár lety znali lidé 
tohoto muže pouze jako 
komika a herce. Nyní se 
chopil své životní role hrdiny 
ukrajinského národa.
Volodymyr Zelenskyj se narodil v roce 1978 
na Ukrajině ve městě Kryvyj Rih do židovské 
rodiny. Už zde vidíme určitý paradox v réto-
rice ruského prezidenta Vladimira Putina, 
který tvrdí, že jeho cílem je Ukrajinu dena-
cifikovat a zbavit se ukrajinských fašistů, za 
které považuje mimo jiné právě Zelenského. 

Ale člověk, jehož rodina zažila holokaust 
a přišla během něj o mnoho členů, by byl asi 
ten poslední, koho bychom mohli za fašistu 
považovat.

Zajímavé je, že Zelenskyj, jehož původní 
profesí bylo herectví, měl možnost si již roli 
prezidenta zahrát. A to konkrétně v kome-
diální seriálu Služebník lidu, kde ztvárnil 
mladého středoškolského učitele historie, 
který vyhrál prezidentské volby po rozšíření 
virálního videa kritizujícího zkorumpo-
vanou ukrajinskou vládu. Politická strana 
Služebník lidu, za kterou posléze kandidoval 
v prezidentských volbách, byla pojmenovaná 

podle stejnojmenného seriálu. Zelenskyj byl 
považován za kandidáta, který vystupoval 
proti všudypřítomné korupci a podporoval 
členství Ukrajiny v EU a NATO. Politicky se 
angažoval už dříve, a to když podpořil hnutí 
Euromajdan, kde i vystoupil a hovořil před 
jeho účastníky, finančně také podporoval 
ukrajinskou armádu v Donbasu.

Po jeho zvolení prezidentem se někteří 
posmívali tomu, že si národ zvolil za prezi-
denta komika. Po vpádu ruského vojska na 
Ukrajinu se z něho ovšem stal ze dne na den 
respektovaný lídr a válečný vůdce. Zelenskyj 
se totiž odmítl podřídit ruskému nátlaku, 
zůstal v Kyjevě a jeho přítomnost a odhod-
lání jsou důležitou podporou a motivací pro 
obranu země. Jeho výrok ‚‚Potřebuji munici, 
ne odvoz.‘‘, kterým odpověděl americkému 
prezidentovi Bidenovi na možnou evakuaci 
z Kyjeva, se jistě zapíše do dějin.

Zelenskyj, díky ruské agresi nově 
stvořený hrdina, zažívá svou životní roli. 
A je vskutku nezapomenutelná díky jeho 
proslovům, které na jednu stranu morálně 
drží armádu a celou zemi, a zároveň uvádějí 
do rozpaků světové politiky. Vystupuje v nich 
jako statečný a sebejistý člověk, který se 
nikoho nebojí, stojí za svým lidem a neopustí 
ho, což celý svět považuje za obdivuhodné.

A právě díky jeho velkému charismatu, stojí 
nyní za Ukrajinou celý západní svět. Tato 
symbolická vlna podpory, která se během 
jednoho dne zvedla, je ohromující. Jsme 
svědky mnohých demonstrací, charitativ-
ních akcí, modro-žluté vlajky vlají, kam se 
podíváme. Na Ukrajinu se posílají peníze, 
humanitární pomoc i zbraně a na hranice 
vyráží mnoho dobrovolníků.

V jednom ze svých slavných proslovů pre-
zident Zelenskyj oslovil i globální židovskou 
komunitu, kterou vyzval, aby nemlčela, ale 
poukazovala na zabíjení civilistů, neboť Židé 
ze své zkušenosti vědí, že nacismus se zrodil 
právě díky mlčení. ‚‚Včera večer nás bombar-
dovali v Kyjevě a znovu jsme zemřeli v Babím 
Jaru – kvůli raketovému ostřelování. A to 
i přesto celý, že celý svět říkal –,už nikdy víc‘ 
(never again).” V proslovu upozornil na to, že 
místem bombardování jsou jak Babí Jar, tak 
i město Uman, místa modlitby a připomínky 
četných obětí. ‚‚Kým člověk musí být, aby 
toto místo určil za cíl ostřelování? Zabíjíte 
oběti holokaustu podruhé,” řekl Zelenskyj.

ANNA BENDOVÁ
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Ukrajinský prezident po své inauguraci  
v roce 2019
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ROZHOVOR

Židovství v lázeňském 
městě

S Chaimem Kočím o obnově 
duchovního života 
v karlovarské židovské obci 
a o práci pro českou židovskou 
komunitu na plný úvazek

Jste zodpovědný za duchovní život židov-
ské obce v Karlových Varech. Co to znamená 
a co přesně je náplní vaší práce?
Dá se říct, že jsem se k této práci vrátil, 
protože už jsem pro karlovarskou obec 
pracoval v letech 2005 až 2008. Na přání 
obce, která chce oživit svůj duchovní život, 
jsem tedy na podzim roku 2021 tuto práci 
přijal. Mimo jiné jsme obnovili pravidelné 
šabatové bohoslužby, které se pravidelně 
nekonaly, dále šiury a výklady k parašám. 
Velmi důležitá pro tuto práci je plná podpora 
předsedy obce a jejího představenstva, kteří 
mi dali svou důvěru. Chtěli jsme dát možnost 
obci nadechnout se a oživit svůj náboženský 
život.

Vaše práce tedy je toto vše organizovat 
a řídit, anebo vše zajišťujete sám – od vedení 
bohoslužeb po výuku?
Ideální by samozřejmě bylo být jen koordi-
nační osobou, která má za to zodpovědnost. 
Ale většina z činností v duchovní oblasti 
začíná po určitém útlumu znovu, takže je 
nyní zajišťuji sám osobně. V práci mi pomáhá 
šámes, který se stará o synagogu a kulturní 
agendu.

Vedle toho je zde ještě starost o zemřelé 
a pozůstalé nebo duchovní rozhovory se 
členy, ale také přednášková činnost na téma 
židovství a judaismu třeba na místních ško-
lách. Snažíme se o úzkou spolupráci s místní 
samosprávou.

Většina (nejen) židovské populace v ČR vás 
zná jako předsedu Chevra kadiša, zároveň 
jste správcem židovských pohřebišť pro 
pražskou ŽO a vedle toho máte na starost 
také kašrut. Zmínil jste i přednáškovou 
činnost, kterou vykonáváte třeba pro školy. 
Jak jste se k této práci vlastně dostal a jak je 

možné to vše skloubit? Vnímáte svou práci 
spíše jako službu a poslání?
Povoláním jsem pedagog volného času 
a v centru volného času jsem dlouhá léta 
také pracoval. Když jsem se pak začal 
zabývat judaismem, velmi rychle jsem začal 
i přednášet o těchto tématech a v karlovarské 
obci jsem pak od roku 2005 zastával funkci 
melameda.

Jako koordinátor kašrutu pracuji pro 
rabinát ŽO Praha, který je u nás autoritou 
zodpovědnou za tuto oblast. Znamená to 
nejen koordinaci již probíhajících projektů 
a činnosti našich mašgijachů především 
v páteřních oblastech, ale často také přímé 
zapojení do dohledu nad košer výrobou.

V rámci Chevra kadiša ČR je pak mým 
úkolem pomoci komukoliv z českých židov-
ských obcí zajistit tyto poslední záležitosti 
člověka, když o to požádají.

To, co dělám, musím vnímat jako poslání, 
jinak by to ani nebylo možné vydržet a vše 
zvládnout a člověk by to dělal jen jako hroz-
nou šichtu bez dobrého pocitu. Můj styl a způ-
sob života mi pak pomáhá v tom, abych pro to 
vše čerpal sílu. Pochopitelně v tom důležitou 
roli hraje také moje drahá manželka, bez jejíž 
podpory by to nebylo možné zvládat.

V oblasti pohřbívání jste začal spolupra-
covat také s komunitou Bejt Simcha. Jak 
vznikla tato spolupráce, můžete k tomu 
něco povědět?
Už před nějakým časem pražská židovská 
obec nabídla k užívání neveřejné pohřebiště 
v Brandýse nad Labem pro pohřeb nehala-
chických členů nebo blízkých příbuzných 
členů obce. Když jsem dostal tuto záležitost 
na starost, hledal jsem neortodoxní komu-
nitu, která by na jejím provozu spolupra-
covala – a protože vnímám kongregaci Bejt 
Simcha jako nejdéle kontinuálně působící na 
našem území, oslovil jsem právě ji. V rámci 
této spolupráce tedy stále probíhá proškolo-
vání členů Bejt Simcha jako potenciálních 
provaděčů těchto pohřbů.

Vy sám se hlásíte k ortodoxnímu proudu 
judaismu. Jak obtížné je pro vás školit 
tedy v této oblasti stoupence reformního 
judaismu?
Vnímám, že je potřebné poskytnout odpoví-
dající rituální přípravu všem, kdo se cítí být 
židy. Moje lekce tedy probíhají podle všech 
pravidel tradice, kterou dnes nazýváme jako 
ortodoxní. Necítím v tom žádný zásadní roz-
por a pokud se někde dotkneme konkrétních 
věcí, které vnímáme odlišně, domlouváme se 

Chaim Kočí
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na nich individuálně s kantorem BS Ivanem 
Kohoutem.

Zásadní věcí je to, aby každý, kdo 
„odchází“ byl na tuto cestu vypravován s co 
největší mírou důstojnosti.

Mohu se zeptat, jak jste se vlastně dostal 
k judaismu a potažmo pak ke své práci?
Pocházím z rodiny, kde se o ničem duchov-
ním nemluvilo. Jeden z prvních kontaktů 
s judaismem pro mě bylo, když jsme 
s kamarády z jedné židovské rodiny jezdili na 
nedaleký židovský hřbitov číst náhrobky – 
nebo spíš luštit ta hebrejská písmenka bez 
jakékoliv znalosti toho, co je tam vlastně 
napsáno. Pozoruhodným uzavřením kruhu 
bylo, když jsem o mnoho let později měl tu 
čest pohřbívat pana Ctibora Rybára, v jehož 
knize Židovská Praha jsme se tehdy poprvé 
potkali s alefbetem.

Po mnoha letech jsem se roku 2000 při-
hlásil na kurz hebrejštiny na ŽO v Karlových 
Varech, na který navázalo moje zapojení 
v přednáškách o judaismu a židovské tradici 
a velmi brzy jsem se už pak aktivně zapojil 
do života na židovské obci nejprve starostí 
o naše seniory. Celý svůj zájem a studium 
jsem pak završil ortodoxním gijurem v roce 
2005 a jako cestu pro své praktikování 
judaismu jsem si nakonec vybral chasidský 
judaismus.

Jaké to je být v 21. století praktikujícím 
chasidem v České republice? Jde přece o tak 
komunitní a kolektivní způsob života.
Je to pro mě paradoxně osamělá věc. Jde 
spíše o mou osobní snahu souznět s tím a žít 
to, co učí chasidut. Jsem v kontaktu s ravem 
Josefem J.M. Leibovitsem šlita, který je 
hlavou dynastie Nikolsburg v současné době 
sídlící v Monsey. Je to těžké – zvlášť v dnešní 
době, kdy už od vypuknutí pandemie v pod-
statě rebe nemohl přijet na járcajt svého 
předka do Mikulova, kde jsme se pravidelně 
setkávali osobně, nebo do Maďarska.

Odráží se vaše osobní sympatie s chasid-
ským hnutím a vaše přesvědčení nějakým 
způsobem v náboženském životě obce, za 
níž jste zodpovědný?
Já osobně, když se modlím sám za sebe, mod-
lím se nusach sfarad (převládající nusach 
rozšířený napříč chasidskými dynastiemi, 
pozn. red.). Nemám však problém tyto věci 
rozlišovat. Když jsem se ujal funkce, garanto-
val jsem vedení obce, že můj nástup nebude 
znamenat příklon k ultraortodoxii nebo 
radikální změnu ve stylu bohoslužeb. Pokud 
tedy přináším nějakou modifikaci, snažím 
se to dělat velmi pozvolna a citlivě. Modlitby 
jsou hebrejsky, ale vše komentuji, něco 
překládám, hlásím čísla stránek, pomáhám 
členům s orientací v siduru. Karlovy Vary 
mají už v tomto ohledu jednu neblahou zku-
šenost, kdy se někdo snažil změnit zaběhlé 
pořádky. I proto se snažím, aby už k ničemu 
podobnému nedocházelo.

Jaký sidur tedy využíváte během bohoslu-
žeb?
Sidur Zichron David Jisrael v jeho poslední 
redakci.

Takže něco z chasidské liturgie, nějaký 
chasidský nusach, niguny, nebo něco 
podobného do bohoslužeb nevnášíte?
Jen velmi zlehka. K tomu mám tedy ještě 
aškenázskou výslovnost hebrejštiny, na 
kterou si museli někteří členové zvyknout. 
Ale vedle toho je asi jediným nezvykem pro 
ně jen to, že se oblékám, a tedy vypadám 
poněkud odlišně než většina členů obce. 
(smích)

Občas ale samozřejmě nastanou chvíle, 
kdy musíme najít řešení nějaké konkrétní 
situace schůdné pro obě strany.

Můžete uvést nějaký příklad?
Třeba pravidelná četba Tóry. Já jsem nebyl 
ochoten slevit z toho, aby se předčítala Tóra 
bez halachického minjanu. Ten se však 
v synagoze obvykle při pravidelných boho-
službách naplní jen díky lázeňským hostům 
během sezony. Nakonec jsem tedy po poradě 
se svým rebem přistoupil k tomu, že Tóru 
nečteme, ale velice široce parašu vykládáme 
a převyprávíme. Výsledek je, že se členové 
obce velice těší na tyto výklady, a dokonce 
začali chodit na bohoslužby častěji a ve vět-
ším počtu. Je vidět že parašu čtou sami a že 
přichází už připraveni. Doufám, že tento způ-
sob řešení dává jasně najevo, že skutečným 
středobodem všeho je právě Tóra.

Na obci tedy nyní probíhají pravidelné šab-
atové bohoslužby? Jaká je účast členů obce 
o šabatu a jaká o svátcích?
Židovská obec v Karlových Varech má nece-
lých sto členů. Na seder Tu bi-švat, který se 
pod mým vedením letos po dlouhé době na 
obci znovu odehrál, přišlo 32 lidí. Zpravidla 
se šabatových bohoslužeb účastní zhruba 
třetina členů a bohoslužeb třeba o vysokých 
svátcích zhruba polovina.

Nejnavštěvovanější událostí, jako ostatně 
všude, jsou i v Karlových Varech oslavy Cha-
nuky a Purimu. Velký zájem je také tradičně 
o Seder Pesach.

Probíhá u vás nějaké studium?
Probíhají pravidelné šiury a také třeba výuka 
orientace v siduru.

Máte nějaký náboženský program pro děti 
nebo mládež?
Momentálně ne. V tom jsou rezervy, ale jsem 
připraven se do této důležité práce kdykoliv 
pustit. Měl jsem například plán dělat nedělní 
šiury pro děti, ale faktem je, že v současné 
době není mezi nábožensky aktivními členy 
obce po této aktivitě moc poptávka. Většina 
z nich děti buď nemá, nebo nemá děti odpo-
vídajícího věku. Myslím, že to bude tedy spíš 
otázka budoucnosti.

Připravujete někoho nyní na konverzi?
Ano, zájem má jedna celá rodina, a ještě 
další osoba. Podrobnosti ale pochopitelně 
sdělovat nebudu. protože jde o velmi osobní 
téma. Tito zájemci se připravují na ortodoxní 
gijur, nicméně před časem dva z našich členů 
dokončili reformní konverzi pod vedením 
rabína Maxy. Nijak jsem tomu nebránil a ani 
v budoucnu nechci. Myslím, že by členové 
komunity měli mít tuto možnost volby.

Funguje v Karlových Varech mikve a je zde 
nějaká možnost košer stravování?
Mikve, žel, nefunguje. V historii jich bylo 
několik, většina však přestala fungovat za 
války a poslední pak v 70. letech. Osobně to 
vidím jako veliký problém, ale je fakt, že vět-
šina lázeňských hostů, kteří pravidelně tvoří 
podporu pro členskou základnu místní obce, 
tuto potřebu nemá – lidé co se do Karlových 
Varů přijíždějí léčit, jsou často staršího věku.

Obec má košer kuchyni, kde připravujeme 
jídlo pro oslavy svátků a jiné příležitosti. Vět-
šina členů ale pravidelně tuto potřebu nemá 
a kašrut řeší jen lehce. Myslím, že i toto může 

Bar micva 5782 v Karlových Varech
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TRADICE

Chevra kadiša gomlej chasidim – díl 2.
Minule jsem psala, že počátky 
etablované Chevry kadiši, jsou 
historicky nejasné. Snad ji sem 
přenesli vyhnaní španělští 
a portugalští Židé. 
Již v roce 1410 byl v Arles založen spolek Mal-
bišej arumim (v překladu: Ti, kteří oblékají 
nahé) jejichž práce byla mířena pro chudé, 
nemocné, pořádali pohřební průvody a utě-
šovali pozůstalé. Ve stejné době ještě Střední 
Evropa takové spolky neznala.

O Chevře kadiše s pevnou organizací 
můžeme v oblasti Střední Evropy mluvit až 
někdy od 16. století.

Ve Feraře a Modeně vznikaly obdobné 
italské spolky pod vlivem španělských 
emigrantů.

Autor jedné z nejobsáhlejších a také 
nejrozšířenějších knih pohřebních rituálů 
byl Aaron z Modeny. Právě do tohoto období 
spadá také vynález knihtisku a rovněž 
příchod kabaly do Střední Evropy. K rozšíření 

tohoto nového způsobu židovského myšlení 
též přispěli právě španělští Židé.

Židovské spolky byly zakládány podle 
křesťanských německých cechů. Jejich 
hierarchie je stejná a podobný je i zvyk uspo-
řádávání výroční hostiny.

Každý, kdo vstoupil do prestižní Chevry, 
musel nejprve složit vstupní poplatek 
a posléze každý rok platil pravidelný členský 
poplatek. Ten, kdo dva roky nezaplatil, byl 
pak vyloučen.

Když se člen společenství v rámci její 
hierarchie dostal výše, musel zaplatit další 
extra poplatek. Navíc se kažudý rok konala 
výroční Pidjon nefeš, která znamenala další 
dobrovolný příspěvek.

Nezapomeňme, že se Chevra kadiša 
nezabývala jen poslední službou mrtvým 
a organizací pohřbů. Tato úctyhodná organi-
zace shromažďovala prostředky pro pozůs-
talé – vdovy a sirotky. Každému sirotkovi, 
bylo poskytnuto vzdělání, každé sirotě věno 
a vdovy dostávaly příspěvky až do další své 

případné svatby. A pokud se vdova nevdala, 
byla podporována až do konce svých dnů, 
kdy byla zcela zaopatřena Chevrou kadišou.

Movití členové Chevry zvali sirotky 
do svých domovů po čas šabatů a svátků 
a v neposlední řadě též Chevra zajišťovala 
potřebným léky a lékařskou péči.

Dnešní Chevra kadiša je samozřejmě 
moderní organizací, ale drží se starých 
zvyků. Rituálně očišťujeme a oblékáme 
zemřelé a následně je pohřbíváme. Vedle 
toho utěšujeme pozůstalé a navštěvujeme je, 
když sedí šivu.

Moje osobní zkušenost je v tomto velmi 
povznášející. Onen klid ve tvářích, vyrovna-
nost, někdy i úsměv mi dodávají sílu, kterou 
mohu předávat pozůstalým.

(V příštím díle pokračování o významném 
lékaři Chevry kadiši v 18. století)

SYLVIE WITTMANN

ROZHOVOR

být jeden z mých úkolů – zlepšit povědomí 
o této problematice a potřebě mezi členy naší 
obce. Když jsme třeba dělali košer grilování 
v době Sukotu, byli všichni velice nadšení.

Specifikum židovské obce v Karlových 
Varech je v tom, že v době lázeňské sezony 
ji navštěvují namnoze lázeňští hosté, kteří 
přijíždějí do Karlových Varů také z Izraele. 
Jste schopni této pestré skupině lidí v rámci 
náboženského života vaší obce, nabídnout 
to, co hledají?
Příliv turistů a lázeňských hostů je skutečně 
pestrý a najdeme mezi nimi zástupce celé 
palety názorových postojů v rámci judaismu. 
To je ale také jeden z důvodů, proč se obec 
snaží držet ortodoxní tradice – tak aby mohla 
nabídnout své zázemí nejširšímu spektru.

Jak se obec vyrovnala s komplikacemi spo-
jenými s pandemií?
Já osobně jsem nebyl nakloněn tomu, 
pořádat nějaké náboženské události v online 
podobě – už proto, že to neladí s mým pře-
svědčením o pojetí šabatu a svátečních dnů. 
Na druhou stranu musím říct, že jsem vní-
mal velkou radost a touhu členů se setkávat 
osobně – byť s rouškami a rozestupy a jinými 
opatřeními. Bylo vidět, že je pro lidi důležité 
být společně.

Jak prozatím hodnotíte duchovní život ve 
vaší obci a jeho vývoj?
Myslím si, že obec v Karlových Varech má 
značný potenciál materiální i v podobě 
členské základny. Domnívám se, že je teď 

ale důležité, aby si jednoduše lidé zvykli na 
obec čím dál víc chodit a víc se zapojovat do 
činností náboženského charakteru. A to je 
právě moje práce a poslání. Snažím se, aby ty 
věci pro ně byly co nejzajímavější a zároveň 
co nejpřístupnější.

A lidé si pomalu zvykají a přicházejí i sami 
s různými dotazy. Například teď aktuálně – 
jak a co se modlit za situaci na Ukrajině nebo 
za nemocné. V tu chvíli třeba čerpám ze své 
chasidské tradice a modlíme se spolu žalmy 
a podobně.

Přál bych si z obce v Karlových Varech 
vytvořit funkční, ale otevřenou náboženskou 
komunitu, tak aby nikdo nemohl mít pocit 
odcizení a dojem, že to není jeho synagoga.

Myslíte si, že je v současné době v Česku 
dostatek duchovních autorit v rámci juda-
ismu?
Máme podle mě velkou výhodu v tom, že 
například současný vrchní pražský rabín 
je velmi studovaný člověk. Myslím si, že by 
nebylo na škodu mít tady více lidí s podobně 
silným a pevným náboženským vzděláním, 
tak aby dovedli odpovídat sami za sebe 
na všechny otázky, které k nim členové 
místních komunit směřují a stát si za svými 
rozhodnutími. Zároveň vnímám, že české 
židovstvo má nedostatek v tom, že zde schází 
nějaký skutečně silný duchovní lídr, který 
by svým příkladem komunitu povzbuzoval 
a spojoval.

Jak vnímáte pluralitu v rámci českého 
židovství, která se odráží ve vzniku nových 

komunit a společenství nebo synagog? 
Vidíte to jako žádoucí pestrost a obohacení 
pro místní židovstvo, nebo spíše „tříštění 
sil“?
Česká židovská komunita je velmi roz-
tříštěná, a to ať už v rámci ortodoxie nebo 
reformního proudu. To je právě jeden 
z důsledků toho, že zde není dostatečně 
silná a všeobecně přijímaná osobnost, která 
by celou komunitu stmelovala a někam 
směřovala.

Domnívám se tedy, že pro české židovstvo 
je dnes jednota důležitější než pestrost, 
protože v rámci svého života si každý jedinec 
stejně může velkou spoustu věcí dělat prostě 
po svém. Naše komunita vydržela jen tehdy, 
když byla jednotná a opak vedl v historii vždy 
jen k naší škodě. Takže to, co skutečně potře-
bujeme je odpovědné vedení komunit, tak, 
aby s tím jednotliví lidé v nich neměli žádný 
problém. Věřím, že je to jediná cesta k tomu, 
aby zde české židovstvo úspěšně přetrvalo 
v kontinuální podobě, a doufám, že to všichni 
společně pochopíme.

Z vlastní zkušenosti z práce v židovských 
komunitách mohu říct, že se skutečně 
spousta věcí dá přizpůsobit a naplnit 
potřeby jednotlivců, aniž by to znamenalo, 
že budeme porušovat halachu. Tento přístup 
může fungovat. Věřím, že právě Karlovy 
Vary budou úspěšným důkazem toho, že se 
mohou lidé v rámci jedné komunity spojit, 
i když nemusí mít na vše úplně stejný názor.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto: archiv ŽO Karlovy Vary
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IZRAEL

Kibuc Ga’aton –  
taneční vesnice a domov KCDC

S kibucnickým hnutím si 
obvykle spojujeme především 
zemědělství a chov nebo 
průmyslovou výrobu. To však 
nejsou jediná odvětví, která 
mohou společný komunitní 
život kibucu naplňovat. Od 
samého počátku je v něm 
přítomná také kultura a folklor. 
Přes to je však jeden kibuc, který je svým 
zaměřením dost výjimečný. Kibuc Ga’aton se 
totiž nevěnuje folklóru a lidovému tanci, ale 
tanci modernímu, a tato aktivita ho prosla-
vila nejen po celém Izraeli.

Kibuc Ga’aton je malebný kibuc umístěný 
v Horní Galilei, ležící jen devět kilometrů od 
libanonských hranic. Vznikl v roce 1948 pod 
názvem האחד במאי (První máj) a jeho zakla-
datelé byli židovští přistěhovalci z Maďarska, 
kteří byli sdruženi do stejnojmenné židovské 
skupiny. Později byl tento kibuc pojmenován 
podle řeky Ga’aton, která protéká nedalekým 
městem Nahariya. Znám je však ještě pod 
jiným názvem, a to „Taneční vesnice“.

Název „Taneční vesnice“ se spojuje se vzni-
kem Kibbutz Contemporary Dance Company 
(KCDC) roku 1970. Je to místo, kam se již řadu 
let sjíždějí mladí tanečníci z celého světa, 
aby se zúčastnili taneční stáže pod názvem 
Dance Journey, programu Dance Workshop 
Ga’aton nebo aby se stali součástí jednoho 
z nejznámějších tanečních souborů v Izraeli. 
Ale jak se to vůbec stalo?

Na počátku šedesátých let minulého 
století, se v kibucu Ga’aton začala formovat 
malá skupina tanečníků, která tančila pro 
radost a byla původně tvořena jen jeho oby-
vateli. Skupina se však brzy začala rozrůstat 
i o tanečníky z okolních kibuců. Tančilo 

se pro radost a trénovalo se jednou týdně 
v místnosti určené pro sušení tabáku. Reper-
toár této skupiny se skládal z choreografií, 
které ukazovaly běžný život v kibucech, 
a které se zaobíraly jejich každodenními zále-
žitostmi. Poté, co však začínalo být zřejmé, že 
se skupina rozrůstá a má jistý potenciál, bylo 
v roce 1966, na podnět Yehudit Arnon, zří-
zeno první provizorní taneční studio. Kibuc 
Dance Company jako taková, vznikla v roce 
1970 a její uměleckou ředitelkou byla zvolena 
právě Yehudit Arnon.

Yehudit se narodila 15. října 1926 v tehdy 
československém Komárnu. Tanec byl její 
vášní již od útlého věku. Nejen rabíni, ale 
také těžká skolióza ji bránili tuto zálibu 
naplno vykonávat. Namísto tance tedy 
navštěvovala rehabilitační cvičení a příle-
žitostně docházela i do hodin gymnastiky. 
Spolu se svými rodiči byla roku 1941 depor-
tována do koncentračního tábora Osvětim 
a poté přesunuta do pracovního tábora 
Birkenau. Tam hledala způsob, jak na chvíli 
zapomenout na okolní dění a zabavit nejen 
sebe, ale také ostatní děti. Předváděla jim 
různorodé pohyby, ukazovala akrobatické 
kousky, učila je tančit. Těsně před Štědrým 
dnem roku 1944, byla oslovena mužem, 
jedním z tzv. „kapo“, aby tančila na vánočním 
večírku SS. Tuto nabídku Yehudit odmítla 
s myšlenkou, že bude následně zastřelením 
vysvobozena. Jako trest však byla namísto 
toho přinucena stát bosa po kotníky ve 
sněhu. Tehdy se rozhodla, že pokud přežije 
koncentrační tábor, jejím životním posláním 
bude tanec. Po válce se do Komárna již 
nevrátila. Usadila se v Budapešti, kde začala 
vyučovat děti tanec. V Maďarsku potkala 
také svého muže, se kterým odjela roku 1948 
do Palestiny, a usadila se právě v kibucu 

Ga’aton, kde uskutečnila svůj sen o tanečním 
souboru a místě protkaném tancem.

Teď zpátky k souboru. Ten zprvu fungoval 
tak, že jeho členové přijížděli z okolních 
kibuců zkoušet jeden den v týdnu. Postupem 
času a s rostoucím úspěchem získával 
soubor možnost zkoušet až šest dní v týdnu. 
Fungoval a vyvíjel se velmi dobře, a tak si 
i Yehudit začala velmi pečlivě vybírat své 
tanečníky. Povětšinou to byli zdatní taneč-
níci, kteří byli schopni zvládnout nejen život 
tanečníka, ale také obyvatele kibucu. Tito 
tanečníci žili v kibucu Ga’aton od neděle do 
čtvrtku a na víkend se vraceli zpět do svých 
kibuců, aby vykonali veškeré povinnosti, 
které vůči svým kibucům či rodinám měli.

Formování souboru nebylo snadné a jeho 
udržení také ne. Roku 1973 však soubor 
dosáhl profesionální úrovně. Tanečníci 
excelovali v čiré lásce k pohybu a tanci. 
Slovo „Contemporary“ bylo později k názvu 
souboru přidáno, poněvadž si mnoho lidí 
myslelo, že se soubor věnuje lidovému tanci.

Yehudit Arnon byla ve vedení souboru 
plných 25 let. Svou funkci pak předala svému 
dlouholetému žákovi Ramimu Be’erovi, 
pod jehož vedením soubor dosáhl světové 
úrovně.

Kibuc Contemporary Dance Company 
dnes patří, spolu s Batsheva Dance Company, 
mezi přední soubory moderního tance v Izra-
eli i ve světě. Tak, jako většina moderních 
souborů, má i KCDC soubor hlavní a vedlejší. 
Vedlejší soubor neboli „KCDC 2“ založil v roce 
1994 sám Rami Be’er. Tento soubor je složen 
z tanečníků, kteří dokončili studia, ale ještě 
nejsou zcela připraveni na to, aby se stali 
členy hlavního souboru. Většinou se pro ně 
jedná o „přestupnou stanici“, kde si zvyknou 
na styl a repertoár souboru a po vypršení 
smlouvy, která je sepsána na dobu jednoho 
roku, se rozhodnou, zda chtějí se souborem 
pokračovat, nebo ne. Některým tanečníkům 
pak bývá nabídnuto stát se členy hlavního 
souboru.

V současné době se soubor po delší pauze 
způsobené pandemií zotavuje na domácí 
scéně. Na repertoáru mu však přibylo pár 
nových představení a je snad jen otázkou 
času, kdy bude opět možné vyjet i na plno-
hodnotné světové turné. Doufejme, že v jeho 
hledáčku bude i Česká republika, kterou 
soubor v minulosti již několikrát navštívil.

ELIŠKA SÝKOROVÁ 
(autorka je studentkou hebraistiky na FF UK, zároveň 
vystudovala tanec na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě a během svého studia absolvovala několika 
měsíční stáž v kibucu Ga’aton) 
Foto: Ráchel Polohová a wikimedia

Yehudit Arnon, 
zakladatelka Kibuc 
Dance Company
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HISTORIE

EJA v Kyjevě

U příležitosti uctění 
památky obětí holokaustu 
se v ukrajinském Kyjevě 
sešla delegace politických 
představitelů států Evropy. 
Členové delegace navštívili 
Ukrajinu i přes napjatou 
atmosféru a varování z brzkého 
útoku, který si ale ještě před 
několika dny nedokázal nikdo 
představit. 

Edukační program pro ně zajistila European 
Jewish Association (EJA) spolu s památní-
kem Babyn Yar Memorial a s tamější Federací 
židovských obcí. Cílem delegace nebylo 
pouze připomenout hrůzný osud kyjevských 
Židů, ale zároveň důrazně upozornit na 
nebezpečí antisemitismu, jehož křivka 
v některých evropských státech exponen-
ciálně roste. O významu židovské historie 
pro současné kulturně-historické cítění 
na Ukrajině promluvil Ruslan Stefanchuk, 
předseda ukrajinského parlamentu a blízký 
přítel prezidenta Zelenského. I přes tíživou 

historii se dnes židovská komunita v Kyjevě 
cítí bezpečně a nežidovské okolí ji vnímá 
pozitivně. Ukrajinský parlament nedávno 
odhlasoval novelu zákona, dle které je šíření 
antisemitismu trestným činem.

Součástí delegace byla i návštěva památ-
níku, kterou vedl Ruslan Kavatsiuk, zástupce 
ředitele iniciativy Babyn Yar Memorial. 
Všichni jsme slyšeli název rokle, která se 
stala tichou svědkyní hrůzných zločinů na 
tisících nevinných obětech. V srpnu 1941 
se z místa stal masový hrob více než třiceti 
tří tisíců dětí, žen a mužů. Jejich zločin byl 
jediný – židovský původ. Pro východní příběh 
nacistického běsnění užívá tým historiků 

Babího Jaru pojem „Holocaust by bullets“, 
tedy holokaust kulkami. Všechny oběti byli 
během dvoudenního běsnění zastřeleny. 
Několika málo Židům se podařilo za pomoci 
neznámých pozorovatelů uprchnout. Mezi 
nimi například Michaelovi Sidkovi, který 
o své zkušenosti promluvil prostřednictvím 
videa z Izraele. Jeho a několik dalších 
chlapců poslal neznámý muž schovat se do 
nedalekého lesíka, odkud pozorovali vraž-
dění svých rodin. Bolest, kterou si svědkové 
nesou, nelze slovy vyjádřit.

Srpnovými událostmi však příběh Babího 
Jaru nekončí, nýbrž začíná. Odhaduje se, že 
během druhé světové války se rokle stala 
hrobem přibližně 100 000–150 000 obětí. 
Kromě Židů se jedná také o Romy, ukrajinské 
nacionalisty, komunisty a zajatce sovětské 
armády. A právě zde přichází na světlo obrov-
ská role sovětského režimu, která dodnes 
ovlivňuje vnímaní holokaustu v zemích 
bývalého Sovětského svazu a východního 
bloku. Vzhledem k přetrvávajícímu antisemi-
tismu a zločinům, které zde sovětský režim 
napáchal, měl být příběh Babího Jaru zcela 
zapomenut. Od 50. let 20. století se území 
masového hrobu využívalo ke skladování 
zbytkového materiálu po stavbě silnic a jiné 
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infrastruktury. Neopatrné zacházení s kraji-
nou způsobilo na začátku 70. let velký sesuv 
půdy plný lidských ostatků, který poničil 
část Kyjevské čtvrti zvané Kurenivka, a vyžá-
dal si přes 140 obětí.

První odkaz na masakr Židů v Babím 
Jaru pochází z pera básníka Jevgenijo Jevtu-
šenka. Ten vydal v roce 1961 na protest proti 
Stalinově politice báseň, ve které připomíná 
nejen nacistický zločin, ale i nechvalně 
známé pogromy v ruské části Polska před 
druhou světovou válkou. První památník na 
připomínku židovských obětí byl vztyčen 
roku 1991, jedná se o menoru, která u areálu 
parku stojí dodnes.

V roce 2006 vznikla iniciativa Babyn Yar 
Holocast Memorial Center, ve které pracuje 
tým mezinárodních odborníků v čele se 
známým sovětským disidentem Nathanem 
Šaranským. Centrum si klade za cíl co 
nejlépe uchovat historické prameny, správně 
je interpretovat a zaručit, že bude příběh 
kyjevských Židů plně rozpoznán. Na rozdíl 
od jiných míst spojených s holokaustem, jako 
je například terezínské ghetto v Čechách, 
zpracovat holé prostranství areálu je pro 
tým velkou výzvou. Na podobě areálu 
pracují mezinárodní architekti ale i umělci, 
kteří vytvářejí moderní venkovní expozice. 
Velmi silnou připomínkou masakru je nový 
audiovizuální památník s názvem Strom 
života, jehož design vedli architekti Maxym 
Demidenko-Rayzman a Denis Shabanov. 
Památník se skládá z ocelového kruhu 

o průměru 40 metrů, ze kterého se tyčí deset 
mohutných pilířů, které symbolizují kmeny 
stromů. Kmeny jsou ale zlomené, tak jak 
byly zlomené životy obětí. Celý objekt je pak 
poset ranami od kulek stejné ráže, jaká byla 
použita při střílení židovských obětí.

Součástí památníků je také ukázka 
interiéru tradiční dřevěné synagogy, typické 
pro chudé komunity na území bývalé Polsko-
-litevské unie. Budovy synagogy byly z venku 
nenápadné, ovšem jejich interiér byl velmi 
bohatě a barevně vyzdoben. Mezi barevnými 
mozaikami a tradiční symbolikou fauny 
a flóry se třpytí zlatým písmem modlitby 
psány hebrejským písmem. Většina těchto 
náchylných dřevěných budov byla zničena 
při celoruských pogromech a ty, které zbyly, 
skončily v plamenech nacistického zla. 
Interiér takové synagogy je také možné vidět 
například ve varšavském muzeu židovské 
historie Polin.

Interiér synagogy má symbolizovat 
kulturu Židů na Ukrajině před druhou 
světovou válkou. I přes to, že situace Židů na 
území Ukrajiny nikdy nebyla jednoduchá, 
podařilo se jim vytvořit jedinečné kulturní 
dědictví. Přímo z Kyjeva pochází několik 
velmi významných židovských osobností, 
které mají dnes ve městě své památníky. 
V jednom z domů v ulici Baseina se narodila 
Golda Meir, první žena na postu ministerské 
předsedkyně Státu Izrael. Sochu zde má také 
jeden z otců jidiš literatury, humorista Šolem 
Alejchem.

Delegace proběhla v době varování 
o možné invazi, které ale většina západních 
lídrů brala na lehkou váhu. Dnes, o měsíc 
později, jsme svědky bombardování stra-
tegických cílů na Ukrajině. Mezi tyto cíle 
byla zařazena i kyjevská televizní věž, která 
se tyčí v těsném sousedství areálu Babího 
Jaru. Po explozi kolovaly na sociálních sítích 
dezinformace, které tvrdily, že památník byl 
touto explozí zničen. Zprávu jsme ověřovali 
přímo v informačním oddělení memoriálu, 
který ji vyvrátil, památník nebyl explozí 
nijak poničen. Exploze si ovšem vyžádala pět 
lidských životů.

YVONNE PĚNKAVOVÁ 
Foto z památníku Babí Jar Yvonne Pěnkavová
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ZE SVĚTA

Dům teroru vypráví 
příběh dvojí okupace 
v Maďarsku

V maďarském hlavním městě 
Budapešti, na Andrássyho 
třídě, stojí dům s pohnutou 
minulostí. Nacisté i komunisté 
si ho vybrali jako sídlo svých 
katů. Dům, který kdysi dávno 
patřil židovské rodině, nyní 
vypráví příběh dvojí okupace.

Maďarsko bylo v první světové válce poraženo 
a v paláci ve Versailles vítězné mocnosti roz-
hodly, že země, která byla kdysi rozlohou větší 

než Itálie nebo Velká Británie, přijde o dvě 
třetiny svého území. Na základě Trianonské 
smlouvy byly stanoveny nové hranice Maďar-
ska jakožto nástupnického státu Uherska 
a jeho území bylo rozděleno mezi sousední 
státy. V důsledku toho se najednou tři miliony 
Maďarů ocitly pod cizí státní správou. Tato 
ztráta území uvedla Maďarsko do bezvý-
chodné ekonomické situace. Bylo politicky 
izolované, demilitarizované a stalo se jedním 
z nejslabších států ve střední Evropě.

Po Mnichovské dohodě v září 1938 získalo 
Maďarsko jižní část Slovenska, osídlenou 
zčásti Maďary, a část Podkarpatské Rusi, kte-

rou pak v březnu 1939 zabralo celou. V roce 
1940 následovalo území Sedmihradska.

Během druhé světové války stálo Maďar-
sko na straně nacistického Německa, jelikož 
chtělo získat zpět většinu ztracených území 
a obnovit ‚‚historické Maďarsko‘‘. Začátku 
války, tedy útoku Německa na Polsko, se 
Maďarsko neúčastnilo, plnohodnotným 
členem Osy se stalo až v dubnu 1941. Kontro-
verzní osobností tohoto období byl tehdejší 
premiér Pál Teleki, který se snažil zachovat 
maďarskou autonomii i za obtížných politic-
kých okolností. Na druhou stranu byl ale pří-
znivcem protižidovských zákonů. Nakonec 
spáchal sebevraždu na protest proti vpádu do 
Jugoslávie, na kterém se Maďarsko podílelo 
spolu s Německem a Bulharskem.

Navzdory válečným omezením žili maďar-
ští občané o trochu lepším a svobodnějším 
životem než lidé v sousedních zemích. 
Byla například zachována svoboda tisku 
a záležitosti Maďarska byly řízeny voleným, 
legitimním parlamentem a vládou. To vše se 
změnilo v roce 1944, kdy země dostala před-
zvěst toho, co by bylo jejím údělem, pokud 
by druhou světovou válku vyhráli nacisté. 
Hitlerovské Německo obsadilo Maďarsko, 
aby si zajistilo absolutní kontrolu nad 
materiálními a lidskými zdroji země v zájmu 
„konečného vítězství“. Nacisté zde nastolili 
loutkovou vládu a Miklóse Horthyho posléze 
nahradil vůdce nacistické Strany Šípových 
křížů Ferenc Szálasi, který jmenoval Vládu 
národní jednoty a nařídil úplnou mobilizaci 
Maďarska.

Maďarsko a holokaust
Ultrapravicová vláda nastolená po německé 
okupaci se začala aktivně podílet na holo-
kaustu. Židé, kteří již trpěli omezeními 
židovských zákonů přijatých v letech 1938, 
1939 a 1941, byli nyní v přímém ohrožení. 
Dekret nařizující Židům nosit žlutou hvězdu 
následoval nejhorší možný scénář – 15. května 
1944 začaly jezdit obávané deportační vlaky. 
Do Osvětimi bylo tehdy dopravováno až 12 000 
lidí denně. Během dvou měsíců bylo kolem 
437 000 Židů z oblastí mimo hlavní město 
transportováno do táborů smrti, které byly 
pod správou Třetí říše.

Po převzetí moci Stranou Šípových křížů 
čelila budapešťská židovská komunita s více 
než 200 000 členy vážnému nebezpečí. 
Adolf Eichmann, který řídil deportace Židů 
v provinciích a který poté, co regent Horthy 
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v červenci zastavil hromadné deportace, 
opustil Maďarsko, se v říjnu vrátil do 
Budapešti. Na Eichmannův příkaz bylo 
více než 60 000 lidí nuceno pochodovat 
na západ, aby kopali zákopy na rakous-
kých hranicích. Asi 70 000 z těch, kteří 
zůstali v hlavním městě, bylo uvězněno 
v ghettu. Více než 30 000 pronásledova-
ných získalo propustky (Schutzpasses) 
vydané neutrálními zeměmi a hledalo 
útočiště v tzv. chráněných domech. Milice 
Šípových křížů řádily v Maďarsku až 
do samého konce, ale ghetto – poslední 
v Evropě – a lidé v něm bouři přečkali. 
Z celkového počtu 825 000 Židů žijících 
v Maďarsku před válkou se ale jejího 
konce dožilo pouze 260 000.

27. srpna 1944 překročila sovětská 
vojska maďarské hranice. Země se stala 
místem střetu dvou supervelmocí. Na 
jaře 1945 Rudá armáda vyhnala nacisty 
z Maďarska. Válka skončila, ale ztráty byly 
ohromující. Deset procent populace zahy-
nulo. Země byla v troskách. Po krátké, ale 
katastrofální nacistické okupaci násle-
dovala sovětská vláda, která se etablovala 
na dlouhou dobu. Maďarská suverenita 
byla ztracena 19. března 1944 a okupační 
síly byly umístěny v zemi na více než čtyři 
desetiletí. Poslední sovětský voják opustil 
Maďarsko 19. června 1991.

Po válce do Gulagu
Po druhé světové válce bylo rozhodnuto 
o vyhnání asi 200 000 německých obyvatel 
z Maďarska. Československo, které bylo 
považováno za jednoho z vítězů, donutilo 
více než 100 000 etnických Maďarů opustit 
zemi a přesídlit se do Maďarska.

Okupační sovětská Rudá armáda, stejně 
jako před několika měsíci nacisté, dorazila 
do Maďarska se seznamem úkolů. Sovětské 
orgány státní bezpečnosti vyhledaly 
a odstranily každého, koho považovaly za 
potenciální hrozbu. Během následných 
čistek skončili bývalí političtí vůdci, mini-
stři vlád, členové parlamentu, velvyslanci, 
armádní důstojníci, kněží a učitelé v sovět-
ských věznicích a táborech nucených 
prací. Nešťastnou náhodou byl zajat také 
Raoul Wallenberg, švédský diplomat, který 
zachránil životy tisíců Židů.

Od ledna 1945 začala nová státní správa 
shromažďovat práceschopné osoby, často 
se to týkalo i těch, kteří právě vyšli z naci-
stických koncentračních táborů. Tito 
občané byli uneseni a převezeni nejprve 
do tranzitních táborů Máramarossziget 
Foksányi, Brassó nebo Temesvár, kde 
byli vystaveni hrozným podmínkám, a ti, 
kteří přežili byli převezeni dobytčákem do 
jednoho z tisíců vzdálených pracovních 
táborů, které tvořily obrovský sovětský 
gulag. Impérium GULAG pohltilo více než 
700 000 Maďarů, více než 300 000 z nich se 
nikdy nevrátilo.

ANNA BENDOVÁ 
Foto autorka

OTEVŘENÝ DOPIS

Nejvyšší představitel Ruské pravoslavné 
církve patriarcha Kirill
Hlavní rabín Ruska Berel Lazar
Velký mufti Ruska Rawil Gaynutdin
Vedoucí představitelé buddhismu 
a hinduismu v Rusku
Další představitelé komunit víry v Rusku

28. února 2022
Obracíme se na Vás jako na představitele církví a náboženských společenství ruského 
lidu. Naše společná víra v nezcizitelnou důstojnost každého člověka a posvátnou hod-
notu lidského života nás zavazuje k tomu, abychom odporovali násilí a nespravedlnosti.
Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo jsou pronásledováni, vyháněni ze 
svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni. Skutečná víra je zdrojem síly k pomoci 
bližnímu, k praktickému milosrdenství vůči lidem v nouzi, k úsilí o mír a dobré soused-
ské vztahy mezi lidmi.
Jsme otřeseni tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu.
Žádáme Vás proto, naléhavě prosíme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste využili veš-
kerého svého vlivu, který jako představitelé církví a náboženských společenství máte, 
a účinně a ihned se zasadili o okamžité zastavení války a další prolévání krve na Ukrajině.
Žádáme Vás o aktivní hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti.
Modlíme se za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste pozvali Vaše věřící, aby 
se společně s námi všemi modlili a usilovali o mír. Vyzvěte je, aby dali jasně vědět prezi-
dentu Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku nepřejí.
Vaši kolegové v České republice

prezident České křesťanské akademie monsignor PROF. TOMÁŠ HALÍK
římskokatolický biskup VÁCLAV MALÝ
vrchní zemský rabín České republiky KAROL SIDON
patriarcha Církve československé husitské TOMÁŠ BUTTA
předseda muslimské obce v Praze VLADIMÍR SÁŇKA
synodní senior Českobratrské církve evangelické PAVEL POKORNÝ
první místopředseda Rady Církve bratrské BRONISLAV MATULÍK
biskup Jednoty bratrské JAN KLAS
superintendent Evangelické církve metodistické IVANA PROCHÁZKOVÁ
emeritní předsedkyně Liberální židovské komunity Bejt Simcha SYLVIE WITTMANNOVÁ
předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů MIKULÁŠ PAVLÍK
generální sekretář Ekumenické rady církví PETR JAN VINŠ
představitel zenové školy Kwan Um JAKUB KOLDOVSKÝ
evangelický farář pro menšiny MIKULÁŠ VYMĚTAL
progresivní rabín DAVID MAXA
profesor Univerzity Karlovy PAVEL HOŠEK
kazatel Církve bratrské PAVEL ČERNÝ
prezident Univerzální federace míru JURAJ LAJDA
generální vikář apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice VASYL SLIVOCKÝ
zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání ROBERT ŘEHÁK a další
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Zmizí někdy antisemitismus ze světa?
Antisemitismus bohužel ze 
světa dosud nezmizel, i když 
jeho projevy jsou nepochybně 
mírnější než před sto lety. 
Mnohé státy přijaly po druhé 
světové válce zákony, které 
jakékoliv antisemitské 
projevy omezují. Ale i tak stále 
vystrkuje své ďábelské růžky, 
čas od času silněji, poté je 
většinou cíleně utlumován. 
Důkladně jeho současný 
stav prověřuje kniha Daniela 
Jonaha Goldhagena ĎÁBEL, 
KTERÝ NIKDY NEUMÍRA.

Obsáhlá, odborně zpracovaná publikace 
má v českém vydání v Academii 643 stran, 
milovníky tlustých knih však mohu ujistit, 
že v žádném případě nejde o nenáročné 
čtení k televizi. Kniha nenabízí primárně 
lehké čtení, i když překlad Petrušky Šustrové 
je velmi čtivý. Závažnost tematiky autor 
dokládá mnohdy až šokujícími dokumenty, 
jež vás nutí zastavovat se a přemýšlet. Tak to 
ostatně u dobré knihy má být…

Ďábel, který s námi je už dva tisíce let, jak 
autor eufemicky nazývá antisemitismus, 
se v některých oblastech vrací. Zmocnil se 
už milionů lidí, snadno pronikl do různých 
náboženství. Podle autora dnes antisemitis-
mus stoupá, v posledních dvou desetiletích 
zaznamenal větší nárůst a získává víc stou-
penců, než mají Židé.

Daniel Goldhagen provokativně zkoumá, 
čím přesně je antisemitismus v jedenadva-
cátém století, a nastoluje znepokojivé nové 
paradigma jeho chápání. Dále se zabývá 
rozměry této hrozby, vysvětluje, jak nové 
technologie přiživily oheň, jenž před nástu-
pem nového tisíciletí jen doutnal. Goldhagen 
rozebírá, jak se antisemitismus mezinárodně 
prosadil v institucích, jako je OSN, objevuje 
se v předních nevládních organizacích 
i v koalici nepřátelských států. Dozvíme se 
rovněž, jak antisemitismus po celém světě 
podněcují média i akademická sféra. Autor 
nám předkládá historii a klasifikuje jednot-
livé typy antisemitismu, které během dějin 
procházejí přirozenou proměnou, přičemž 
za ten nejnovější typ považuje antisemiti-
smus globální. Ten se vyvinul v moderní, 
globalizované době a Goldhagen jej považuje 
za novou, svébytnou formu. Zabývá se jeho 
šířením, variantami a dosahem, nastiňuje 
jeho ideály, záměry a programy. Zkoumá 
i kulturní, institucionální a politické zdroje 
globálního antisemitismu, stejně jako to, jak 
slouží ve prospěch různých skupin, v nichž 
se antisemité šíří.

Od roku 1945, kdy antisemitské projevy 
dosáhly vrcholu, až do 80. let jeho výskyt 
klesal, obsah těchto projevů se zbavoval 
démonizace, byl méně intenzivní a z veřejné 
sféry byl prakticky vymýcen. Začal se tam 
však vracet. Běžným projevem je stále zpo-
chybňování holokaustu, tedy falšování dějin, 
novější formou pak je líčení Izraele v těch 
nejčernějších tónech. Tradičním pramenem 
antisemitismu je křesťanství. Ačkoliv v prů-
běhu dějin docházelo mezi jednotlivými 
větvemi křesťanství k vášnivým konfliktům 
a bojům, vždy je spojoval názor na Židy. 
Autor říká: V arabském a islámském světě, 
kde se antisemitismus zrodil jako „nevlastní 
dítě křesťanství“ spolu s ustavením islámu 
v 7. století, se ujala myšlenka, že Židé jsou 
nepřáteli proroka Mohameda… Antisemitis-
mus je doslova dogmatem jak ve velké části 
islámského světa, tak (ačkoli v mnohem 
menší míře) i mezi některými křesťany.

Hodně stránek autor věnuje rozboru 
a typologii tradičního islámského a arab-
ského antisemitismu. Klíčovou pohnutkou 
jejich jednání je démonizovaný popis Židů, 
které pokládají za jednoho z úhlavních 
nepřátel. Tento efekt ještě zesiluje trium-
falismus vyhlídek na zabíjení a umírání, 
zaobalený do představy, kterou političtí isla-
misté často opakují, že Židé budou poraženi 
a zničeni, protože „Židé smrt nemilují, ale my 
ji milujeme“.

Zdrojů negativního smýšlení o Židech 
je v samotném islámu mnoho i bez ohledu 
na širší muslimskou politiku. Mohamed 
v Koránu vysvětluje přímo osud Židů jejich 
údajnou neposlušností vůči Alláhovi… Pro 
islámské myšlení se stalo samozřejmostí 
opakovat, že Alláh Židy za trest za jejich pro-
hřešky proměnil v prasata a opice, tedy před-

stavovat si Židy nikoli jako lidské bytosti. 
Proč se tato dehumanizující představa tolik 
uchytila? Protože je to tak řečeno v Koránu, 
takto doslova to řekl Alláh a jeho výroky jsou 
údajně neomylné.

Vášnivé a oddané centrum islámského 
antisemitismu bychom nalezli v arabském 
světě. Mnozí islámští antisemité ale nejsou 
Arabové, zejména mezi ně patří Íránci, kteří 
z etnického hlediska náleží převážně k Per-
šanům, a dále muslimové z celého světa, 
z Pákistánu, Turecka, Indonésie či Spojených 
států. Právě kvůli tomuto složitému pro-
pletenci používáme k označení antisemitů 
kategorie arabský a islámský, čímž se má 
rozumět, že nezahrnuje všechny Araby ani 
všechny muslimy a nemá ani naznačovat, že 
by se tyto dvě kategorie úplně překrývaly.

Publikace shrnuje, konfrontuje a tím 
i zpřehledňuje jednotlivé směry antisemiti-
smu Za textem poněkud pokulhává obrazová 
výbava knihy – ukázky antisemitských grafik 
a ilustrací jsou malé, často neostré… Kniha 
by zasloužila kvalitnější obrazovou přílohu.

LUBOR FALTEISEK

Daniel Jonah Goldhagen (1959), který vyučoval 
na Harvardově univerzitě, pochází z židovské 
rodiny. Jeho otec Erich přežil holokaust, i když 
byl se svou rodinou internován v židovském 
ghettu na dnešní Ukrajině. Daniel je mj. auto-
rem knihy Hitlerovi ochotní katani a přispívá do 
New York Times, Los Angeles Times, Washing-
ton Post a do řady novin po celém světě.

DOBOVÁ KARIKATURA  
Prezident Bush a premier Sharon se vzájemně 
vodi jako loutky
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JIDIŠ

Purimšpílerka Jazal

To léto se nad Bucharskou 
čtvrtí v Jeruzalémě vznášel 
lehký, jakoby růžový závan, 
mandlovníky voněly, jak mohly    
a vypadalo to, jako by samotné 
nebe nasadilo do pupene. 
Štěbetání ptáků nebralo 
konce a vlaštovky si vzájemně 
láskyplně vyzobávaly jídlo ze 
zobáčků. 

Jejich zpěv ohlašoval příchod jara navzdory 
kalužím blátivé a špinavé vody, které ještě 
na ulicích zůstávaly po náročné zimě. Ale 
i ty postupně vysychaly a na jejich dně se 
ukazovaly oblázky, které tam naházely děti, 
když si s papírovými lodičkami hrály na to, 
že odplouvají někam do dálky a do daleka – 
snad až k Sodomě.

Jasně žlutá květenství mimóz se ohýbala 
ve vánku a šeptala do něj všechna tajemství 
jara. Mimózy byly ve větru tak krásné 
a hravé, ale běda tomu, kdo by se jich chtěl 
jenom dotknout – hned by mu odpadly pod 
rukama. A doprostřed tohoto duetu mezi 
vánkem a mimózami se objevila Jazal. Byla 
to stará jemenská židovka, která žila zde, 
v Bucharské čtvrti. Sice si na místní obyva-
tele často stěžovala, ale neodešla by odtud 
ani za nic. Tady se usadila, tady zapustila 
kořeny, stejně jako ty nízké mandlovníky, 
které jí rostly na malém dvorku – její králov-
ství bylo drobné a stísněné.

V malé uličce, kde vozovka sahala téměř 
k nízkým oknům, za jedním velikým domem, 
žila Jazal už celou řadu let. Nerada o sobě 

mluvila. Žila si pro sebe a podle sebe. Ale 
kdesi v hloubi své osobnosti si nesla onen 
talent z východu – schopnost hrát, byť třeba 
nevědomě. Jazal si pamatovala, že když 
ještě byla mladé děvče – tehdy v Saan’ě ve 
starém Jemenu – velice ráda napodobovala 
nejrůznější lidi kolem sebe, napodobovala 
jejich způsob mluvy i jejich zpěv. Její písně 
tak někdy zpívaly o opilcích, někdy o bláz-
nech a šašcích a pro to vše neměla žádný 
dobrý důvod. Jenomže tohle všechno už 
bylo dávno, dávno pryč, vyvanulo to a jen 
v její paměti to zůstalo jako obrázek vystří-
haný z papíru. Tak to ale bývá s každým, 
kdo zestárne. Vzdálenost mezi mládím 
a dneškem nebyla pro Jazal nakonec tak 
dlouhá. Ve třinácti letech se stala matkou 
a když se poskládalo všechno ostatní, zdálo 
se jí, jako by to celé byl jenom dlouhý sen. Její 
muž, šochet, pevně věřil, že v době selichot 
se za ním vrátí všechna ta drůbež, kterou 
pozabíjel, bude kejhat a kdákat a dožadovat 
se vysvětlení, proč zrovna oni museli zemřít 
jeho rukama. Nebyl tak docela v tomto světě. 
Někdy se Jazal zdálo, že se před ní odvíjí 
megila jejího vlastního života a jednou se za 
ní všechny ty odžité roky vrátí, stejně jako 
poražená drůbež za manželem, a budou 
požadovat vysvětlení, proč je utratila.

Ne snad, že by Jazal ve tváři byla 
vepsaná – Hospodin chraň – nějaká trpkost. 
Právě naopak. Tvář měla hladkou, tmavou 
a plnou kouzla, svítily v ní jasné zelené oči. 
Možná že vlastně ve skutečnosti vůbec 
nebyly zelené, ale jejich hloubka takhle 
zvláštně lámala denní světlo. Možná že její 
oči byly jako chameleon, proměňovaly barvy 
podle toho, jak z nich prýštila moudrost, 
jako ze dvou starých studní, které skrývají 

veliká tajemství zdroje života, z kterého se 
čerpá a plyne, čerpá a plyne a který vychází 
z neznámých hlubin a z nepoznatelné dálky. 
Jazal byla sama, jak větévka, která padla do 
moře a je hnána vlnami v nepokojné vodě, 
ze které nemůže uniknout. Rok za rokem 
se v té vodě Bucharské čtvrti Jazal zmítala 
a plavala, uzavřena v jejích hranicích. Její 
pestré oblečení leželo zavřené v perské truh-
lici a snilo sen o dávné mladé a krásné Jazal, 
která svůj život obětovala starému šochetovi, 
který si ji – bosou a chudou – vybral za svou 
nevěstu. Apatický muž, který si za ženu zvolil 
tu nejkrásnější z dívek. Moc dobře věděl, že se 
mu Jazal nejprve smála a v žertu napodobo-
vala způsob, jakým držel nůž v zubech mezi 
rozpraskanými rty. Moc dobře ale také věděl, 
že ho Jazal nemůže odmítnout, protože byl 
bohatší, než její otec a chytřejší než všichni 
dohromady. Poprvé si jí všiml, když kráčela 
v červených jemenských šatech a v rukou 
nesla bílou slepici k porážce. Když si od ní 
slepičku bral, tam u toho zeleného plotu, 
pohladil ji ruku způsobem, jakým to doma 
nikdy nikdo neudělal. Také ji poraženou 
drůbež nevrátil hned, ale nejprve ji zabalil do 
velké role papíru, aby si neušpinila ruce. Jazal 
pak už nikdy nechtěla k šochetovi chodit.

Když přišel Purim, oblékla si Jazal šaty po 
babičce. Převlékla se za starou jemenskou 
tanečnici, což byla role, v které neměla kon-
kurenci. Tančila kroky, které si sama vymys-
lela. A spolu s ostatními dětmi šli tančit i pro 
šocheta. Jazal neměla matku, možná proto si 
nedokázala představit žádný jiný život, než 
byl ten jejího otce a její babičky.

Roky jsou někdy odrazem lidského 
rozvažování a vzpomínání. Nyní, v krásných 
jarních dnech, mezi kvetoucími mandlov-
níky a girlandami mimózy, se před Jazal 
začala opět odvíjet megila jejího mládí. Se 
šochetem měla tři syny, všichni ale zemřeli 
na trachom. Nejprve oslepli a pak zemřeli na 
některou z tisíce dětských nemocí. Jazal byla 
příliš mladá na to, aby dokázala pochopit 
muka, která prožívá matka, když ztratí dítě. 
Svůj smutek nedokázala nikdy překonat. 
Nedokázala mu najít konec. Nakonec došla 
k přesvědčení, že ji Bůh trestá za to, že se 
vdala tak mladá a za starého muže. Ale tento 
smutek v sobě skrývala a vlastně by ani 
nedokázala říct, odkud pramení. Věděla jen, 
že toho dne, když šochet zavřel naposledy oči, 
našla jeho nože ležet u čela postele. Věděla, 
že jsou tam proto, aby svými úzkými ostrými 
čepelemi porazily i ji samotnou. Schovala 
je do skříně, hluboko pod své šábesové 
oblečení, a ta skříň stála pevně jako hrad 
a všechno tajemství, všechen smutek ukrý-
vala ve svých hlubinách.

Když za ní jednoho dne přišel opilec Sulej-
man a přinesl jí nabídku sňatku od nějakého 
jiného Jemence, odpověděla mu: „Nejostřejší 
z nožů mého muže ať tě dohoní a porazí, 
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Mají matematici 
svoji Mekku?

Název je, jak brzo uvidíte, 
trochu matoucí, ale 
každopádně ji kdysi měli. Od 
počátku minulého století 
až do roku 1933 bylo jakousi 
matematickou Mekkou 
německé univerzitní město 
Göttingen. Jeho univerzita, 
kterou založil roku 1734 
Jiří II. (1683–1760), panovník 
Velké Británie a hannoverský 
kurfiřt, měla z matematického 
hlediska vynikající tradici. 
Působili na ní po řadu let Carl Friedrich 
Gauss (1777–1855), Bernhard Riemann (1826–
1866), po kterém je pojmenován Riemannův 
integrál, a řada dalších. Do konce 19. století 
byla z hlediska matematiky v Německu 
nejlepší berlínská univerzita, ale pak začala 
sláva göttingenské univerzity rychle stoupat 
a stala se pracovištěm, kam jezdili na stu-
dium i stáže matematici z celého světa.

Zpočátku to byla zásluha Felixe Kleina 
(1849–1925) a Davida Hilberta (1862–1943), ale 
pak k nim přibyla řada dalších. Z velké části 
to byli Židé. V roce 1933 po uplatnění zákona, 
který zakázal možnost jejich působení 
(Zákon o obnově zaměstnaneckého poměru 
[Gesetz zur Wiederherstellung des Beruf-
sbeamtentums]), muselo z göttingenské 
Univerzity Georga Augusta odejít celkem 18 
matematiků, čímž byla tato „matematická 
Mekka“ zničena. Často bývá v této souvislosti 
citován Hilbertův komentář (je obtížné ho 
zdokumentovat, toto je překlad verze z knihy 

Abrahama A. Fraenkela (1891–1965) Vzpo-
mínky židovského matematika v Německu 
[Recollections of a Jewish Mathematician 
in Germany]). Bernhard Rust (1883–1945), 
nacistický říšský ministr pro vědu, školství 
a lidovou kulturu se prý na banketu v roce 
1934 v Göttingenu Hilberta zeptal: „Je to vážně 
pravda, pane profesore, že váš institut tolik 
utrpěl odchodem Židů a jejich přátel?“ Hilbert 
na otázku odpověděl svým charakteristickým 
východopruským dialektem: „Utrpěl? Ne, neu-
trpěl, pane ministře. Prostě přestal existovat!“ 
Tolik k charakteristice slávy göttingenské 
matematiky.

Proč je název tohoto textu matoucí? 
Jeho zbytek je totiž věnován Amalii Emmy 
Noether (1882–1935) a některým jejím příbuz-
ným. Ta měla na slávě Göttingenu lví podíl.

Matka moderní algebry
Emmy se narodila 23. března 1882 v Erlan-
genu. Její otec Max Noether (1844–1921) 
byl profesorem matematiky na tamější 
univerzitě. Jeho dědeček Hermann Samuel 
(1831–1898) si v rámci tolerančního patentu 
roku 1809 vybral německé jméno Nöther, ale 
Max důsledně užíval tvar Noether. Max, který 
byl následkem dětské obrny hendikepovaný, 
měl se svojí ženou Idou Amalií, roz. Kauf-
mann (1852–1915) ještě další tři děti: Alfreda 
(*1883), Fritze (*1884) a Gustava Roberta 
(*1889). Alfred byl chemik, který zemřel roku 
1918, Gustav Robert měl mnoho zdravotních 
problémů a zemřel roku 1928. Emmy a Fritz 
byli matematiky a o jejich osudech se zmí-
ním podrobněji.

Emmy byla jako školačka „…chytré, přá-
telské a sympatické dítě. Lehce šišlala a jako 
jedna z mála navštěvovala lekce židovského 

TRADICE

Rodina Noether

jestli se ještě jednou odvážíš překročit 
práh mého domu.“

Od té doby všichni věděli, že Jazal 
vyhání dohazovače a žije si svůj podivný, 
osamělý život. Často byla viděna, jak se 
prochází s rukama na bocích, zvláště 
zkraje jara. Ve skutečnosti ale jen plavala 
ve svém vlastním nitru, ve své vlastní stu-
dánce, která bublala onou tichou moud-
rostí. Když na stromech vyrašily květy 
a mimózy nasadily své žlutavé náušnice, 
probouzelo se v Jazal zvláštní toužení. 
Přála si hrát roli královny Ester, která 
před králem prosí za celý židovský lid. 
Vyndala svá starobylá, krásně vyšívaná 
jemenská roucha a oblékla se do nich. 
Postavila doprostřed místnosti smeták 
a na něj nasadila turban arabských šejchů. 
Zahalila si své šedivé vlasy a její závoj 
rámoval obličej a dělal ji mnohem mladší. 
Přistoupila k postavě krále Achašveroše, 
třikrát se uklonila a zvolala:

„Ó králi králů, pane, můj lid, lid židov-
ský, jest zhoubou hroznou stíhán. Kdo, 
než vy, záchranu nám skýtá!“ Objala oble-
čený smeták a pokračovala: „Přeci byste 
nezahanbil královnu Ester!“

V ten moment dovnitř vešel Sulejman 
a hlasitě se rozesmál; jeho hrubý, opilecký 
hlas Jazal hluboce zahanbil a rozkřikla se 
na něj: „Co tady teď děláš? Co si to dovo-
luješ? Copak nevíš, že jsme my, Židé, opět 
v nebezpečí? Koukej odsud sypat, než na 
tebe zvrhnu vařící konev!“

Sulejman se zakoktal: „Purim je až za 
týden a podívej se na sebe!“ Řičel smíchy 
a bil se v prsa. „Ať do mě hrom praští, má 
drahá vdovičko, ty jsi ještě krásnější, než 
když ti bylo třináct. Odkud bereš to své 
kouzlo? Odkud?“

Rozhostilo se ticho. Jazal zmizela 
z místnosti a shodila ze sebe svůj puri-
mový kostým. Vrátila se s metlou na 
klepání koberců v rukou, ale tou dobou 
Sulejman už dávno v domě nebyl. Tak si 
svou zlost vybila na smetáku, který stále 
ještě stál vprostřed místnosti, oblečený 
do arabských hadrů. Vložila do toho celou 
svou zlobu, takže mu ze střapaté hlavy 
nakonec zbylo jenom několik štětin. Padl 
jako by byl živý, zbitý, tváří na zem. A Jazal 
vykřikla: „Ať takto leží u mých nohou 
všichni nepřátelé Izraele!“

RIKUDA POTAŠOVÁ,  
z jidiš přeložil P. J. Vinš

Rikuda Potašová 
Narodila se v roce 1909 v Polsku. Jako 
autorka debutovala poezií psanou v jazyce 
jidiš. Po rozvodu se v roce 1934 přestěhovala 
do mandátní Palestiny a postupně se stala 
jednou z nejuznávanějších jidiš píšících 
autorek v Izraeli. Jejím celoživotním zájmem 
byly osudy sefardských a orientálních Židů, 
kteří přicházeli žít do Izraele. Zemřela v Jeru-
zalémě roce 1965.
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náboženství.“ Po základní škole studovala 
na Státní dívčí škole v Erlangenu, kde měla 
kromě němčiny též angličtinu a francouz-
štinu a počty. Hrála, i když trochu nerada, na 
piano a ráda tancovala.

V roce 1900 se Emmy podrobila zkouškám 
a získala oprávnění učit angličtinu a fran-
couzštinu na bavorských dívčích školách. 
Byla hodnocena známkou velmi dobře, 
přičemž největší potíže měla s praktickou 
výukou. Po tříletém studiu matematiky jako 
mimořádná studentka (souviselo to s přístu-
pem žen ke studiu) erlangenské univerzity 
strávila půl roku v Göttingenu a po návratu 
do Erlangenu pokračovala ve studiích jako 
řádná studentka. Roku 1907 tam získala 
doktorát a následně zde bezplatně sedm 
let učila. Její disertace vyšla tiskem roku 
1908. Následující rok se Emmy stala členkou 
Německé matematické společnosti [Deutsche 
Mathematiker-Vereinigung (DMV)] a na 
jejím sjezdu poprvé přednášela. Na dalších 
sjezdech DMV přednášela celkem osmkrát, 
naposledy roku 1929 na sjezdu konaném 
v Praze.

Od roku 1915 pobývala na göttingenské 
univerzitě, kde pracovala pro Kleina i pro 
Hilberta, s nimiž ji poutalo přátelství. V létě 
roku 1915 přednášel v Göttingenu Albert 
Einstein (1879–1955). Přibližně v té době přá-
telé Emmy začali prosazovat její habilitaci. 
Část profesorů humanitních předmětů se 
postavila proti. Hilbert prý způsobil menší 
skandál na filozofické fakultě, když napadl 
odpůrce habilitace a připomněl jim, že se 
jedná o členství ve vědecké instituci, a ne 
o přítomnost Emmy ve veřejných lázních 
(v té době však habilitaci neumožňoval 
zákon). Einstein jednoznačně nabídl habi-
litaci podpořit doporučením. Nakonec to 
nebylo třeba, ale došlo k ní až po válce v době 
Výmarské republiky roku 1919. To už ale 
Emmy Noether přednášela mimo jiné čtyři 
roky náročnou přednášku vypsanou Hilber-
tem. Někdy bývá Emmy Noether nazývána 
matkou moderní algebry. Měla alespoň 
čtrnáct doktorandů a přednášela zvané 
přednášky na dvou Mezinárodních kongre-
sech matematiků [International Congress of 
Mathematicians (ICM)] roku 1928 v Bologni 

a roku 1932 v Zürichu. Několik slavných špič-
kových matematiků ji označilo jako nejlepší 
matematičku vůbec a její pověst přispívala ke 
slávě göttingenské univerzity.

Emmy Noether pobývala v Göttingenu do 
roku 1933. Ve školním roce 1928/29 byla na 
pozvání známého sovětského matematika 
Pavla Sergejeviče Aleksandrova (1896–1982) 
hostující profesorkou v Moskvě a v roce 1932 
byla výměnou na univerzitě ve Stuttgartu. 
Byla inspirativní při vedení seminářů či při 
speciálních přednáškách, ale jejich sledování 
bylo náročné. Dokázala vychovat špičkové 
vědce, ale na základní přednášky se patrně 
nehodila. Její doménou byla teoretická 
matematika, Aleksandrov však o ní napsal: 
Pro Emmy Noetherovou byla matematika 
vždy znalostí světa, a nikoli jen hrou symbolů. 
Horlivě protestovala, když si výsadu skuteč-
ného poznání chtěli přisvojit pouze zástupci 
těch odvětví matematiky, souvisejících přímo 
s aplikacemi. Jako člověk Emmy o sebe příliš 
nedbala a žila doslova jen matematikou.

Sourozenci Emmy a Fritz
Také Fritz Noether (1884–1941) studoval 
matematiku, není ale tak známý jako jeho 
sestra Emmy. Habilitoval se roku 1911 na 
Technické univerzitě v Karlsruhe. Jako 
soukromý docent tam působil do roku 1918 

a později jako mimořádný profesor do roku 
1921. Po krátké pauze, kdy pracoval v Berlíně 
u firmy Siemens, získal místo řádného profe-
sora na Technické univerzitě v Breslau (nyní 
Wroclaw, Polsko), kde působil od roku 1921 
do roku 1933. Jeho odborné zájmy se přesou-
valy postupně od matematiky k teoretické 
fyzice a své práce publikoval ve významných 
časopisech. Emmy i Fritz se nezabývali 
aktivně politikou, ale patřili k velmi levicově 
orientovaným intelektuálům a bývají někdy 
řazeni k salonním komunistům. Emmy se 
s levicově orientovanými studenty scházela, 
avšak informace o jejích politických názo-
rech od jejích přátel si částečně odporují.

Když byli z rasových důvodů Emmy i Fritz 
zbaveni místa, řešili svoji situaci odlišně. 
Emmy doufala, že by mohla získat místo 
hostujícího profesora v Oxfordu, k tomu 
však nedošlo. Také Aleksandrovovo úsilí 
získat pro ni profesuru v Moskvě nevedlo 
k cíli. Když jí bylo nabídnuto na rok podobné 
místo na daleko méně významné Bryn Mawr 
College, přijala a odcestovala v říjnu 1933 
na palubě lodi Bremen do USA. Následující 
rok ještě navštívila Německo a naposledy se 
setkala s Fritzem a některými přáteli. V USA, 
kam se vrátila, měla možnost několikrát 
přednášet na Institute for Advanced Studies 
v Princetonu. Jako blesk z čistého nebe 
zapůsobila zpráva, že Emmy čtyři dny po 
vážné operaci (odstranění nádoru), které se 
podrobila v nemocnici v Bryn Mawr, náhle 
14. dubna 1935 v 53 letech zemřela.

Fritz Noether se rozhodl emigrovat s man-
želkou a dvěma syny do SSSR. Odešel tam 
roku 1934 a byl vedoucím katedry matema-
tické fyziky a teoretické mechaniky v Tom-
sku. Od roku 1935 byl již schopen přednášet 
rusky a jeho synové zvládali studium v ruš-
tině, ale pro jeho manželku Reginu Marii byl 
život v SSSR příliš složitý. Když se nervově 
zhroutila, odvezl ji Fritz zpět do Německa, 
kde přes péči sestry spáchala roku 1935 sebe-
vraždu. O rok později se Fritz zúčastnil ICM 
v norském Oslu, a to jako jediný účastník, 
který přijel z SSSR; přijel patrně na německý 
pas. I zvaní řečníci z SSSR nepřijeli.

V období stalinského teroru byl Fritz 
v listopadu 1937 zatčen NKVD. Jeho synové 
Herman (1912–2007) a Gottfried (1915–1991) 
opustili SSSR a odešli do Švédska. Ačkoli 
Einstein a další žádali Fritzovo osvobození 
a písemně oslovili přímo Josefa V. Stalina, 
byl odsouzen za špionáž na 25 let. Byl vězněn 
v Moskvě a jeho další osud byl velmi dlouho 
nejasný. Jeho spoluvězeň potvrdil, že s ním 
byl v cele věznice Butyrka na přelomu let 
1939/40. Teprve po mnoha letech se syn 
Herman dozvěděl, že otec byl 10. září1941 
zastřelen v Orlu. Dodatečně byl roku 1988 
rehabilitován.

Je naší povinností, abychom nezapomněli 
ani na další miliony bezejmenných obětí 
bezbřehého fanatismu a touhy po moci…

JIŘÍ VESELÝ 
Foto: archiv autora

Noetherovi 
v Krkonoších, 
zima 1930

Emmy Noether
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Kulturní program březen– duben 2022
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

 Židovští architekti v Praze: 
Rudolf Wels
Březnová přednáška historika 
architektury Zdeňka Lukeše 

představí vynikajícího projektanta Rudolfa 
Welse (1882–1944), žáka Friedricha Ohmanna 
a Adolfa Loose. Autor řady staveb na území 
západních Čech a Prahy a rovněž scénograf 
filmů Osvobozeného divadla byl i se svou 
rodinou za války zavražděn ve vyhlazovacím 
táboře Osvětim. / Vstup volný.

 Pondělí 14. 3. v 18 hod. Vernisáž 
výstavy The WIngmen s bese-
dou (Příběh československých 
pilotů a leteckých mechaniků 

ve službách Státu Izrael)
Minisérie fotografických portrétů představí 
příběhy několika československých pilotů 
a mechaniků, kteří působili v izraelské 
armádě v době vzniku Státu Izrael a kteří 
se zde natrvalo usadili. Vernisáž doprovodí 
beseda s autorkou fotografií Pavlínou Šulco-
vou a autorkou doprovodných biografických 
textů Irenou Kalhousovou. Moderuje Tomáš 
Pojar, bývalý velvyslanec ČR v Izraeli v letech 
2010–2014. / Vstup volný.

 Čtenářský kroužek americ-
kých židovských spisovatelů: 
Cynthia Ozicková a Grace Pale-
yová

Judaismus, holokaust, feminismus a židov-
ský humor – všechna tato témata zazní 
v dubnové diskusi s amerikanistkou Hanou 
Ulmanovou, která se tentokrát zaměří na 
povídky z per dvou amerických židovských 
spisovatelek: Cynthie Ozickové (nar. 1928, 
povídka Šála) a Grace Paleyové (1922–2007, 
povídka Nejsilnější hlas). / Vstup volný.

 Kniha Zohar: základní dílo 
židovské mystiky a jeho přijetí 
v Praze
Knihu Zohar, toto ústřední 

dílo židovské kabaly, lze charakterizovat 
jako mystický komentář k Tóře. Přednáška 
kurátora Židovského muzea v Praze Ivana 
Kohouta knihu představí a pojedná o jejím 
vytištění v šedesátých letech 16. století 
v Lombardii. Popíše také přijetí Zoharu mezi 
pražskými Židy. / Vstup volný

DÍLNA OVK ŽMP,  
Maiselova 15, dvůr

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje slaví Pesach
Podaří se Mojžíšovi, kamará-
dovi lvíčka Arjeho, zachránit 

všechny Židy z egyptského otroctví? Jakých 
deset ran padlo na Egypt? Projde Mojžíš 
mořem suchou nohou? A co dostane nako-
nec za odměnu? To všechno, a ještě mnohem 
víc se dozvíte v dílně při příležitosti svátku 
Pesach.
Prohlídka: Maiselova synagoga / Vstupné 
70 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10

 Nelehkost bytí… / Amadeus 
String Trio
Koncert jednoho z předních 
českých komorních smyčco-

vých ansámblů, jehož členové působí ve 
Škampově či Talichově kvartetu. Na koncertu 
zazní např. Goldbergovské variace Johanna 
Sebastiana Bacha (1685–1750) či výběr z díla 
Hanse Krásy (1899–1944). Vstupenky na kon-
cert možno zakoupit v předprodeji v Maise-
lově synagoze, v Informačním a rezervačním 
centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti 
Prague Ticket Office – Via Musica a na webo-
vých stránkách Židovského muzea v Praze. / 
Vstupné 230 Kč

 Středa 23. 3. 19 hod. Židovská 
komunita v Anglii reformační 
doby
Přednáška překladatele 

prof. Martina Hilského se zaměří na osudy 
londýnské židovské komunity v době refor-
mace. Přednáška rovněž zmíní Shakespea-
rův portrét Shylocka v kontextu anglické 
reformace. / Vstup volný

BRNO
Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše

 Esoterika a antisemitismus – 
nečekané spojenectví?
Přednáška Zbyňka Taranta 
z Fakulty blízkovýchodních 

studií Západočeské univerzity v Plzni 
nabídne podrobnější pohled na historicky 
četná propojení mezi esoterikou a okultis-
mem na jedné straně a totalitními režimy na 
straně druhé. Konspirační teorie včetně těch 
protižidovských jsou pro tuto scénu jen další 
formou alternativního vědění. V současné 
době jsme svědky radikalizace této scény, 
české prostředí nevyjímaje. / Vstup 30 Kč

 Mohou být židovské dějiny 
veselé?
Autor knihy Cha cha chá, 
zasmál se Mordechaj (Argo 

2020) Tobiáš Smolík představí výstavu Veselé 
putování židovskou historií, která v komik-
sovém ztvárnění výtvarníka Vojtěcha Šedy 
seznamuje návštěvníky se základy židovské 
kultury. Bohatě ilustrované panely výstavy 
s informačními boxy doplní přednáška, 
která nabídne vhled do deseti století historie 
židovského osídlení u nás.
/ Vstup 30 Kč

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Stará synagoga, Smetanovy sady 80/5, 
301 00 Plzeň

 Výstava: Navzdory
Fotografická výstava k projektu 
Navzdory osudu
Autor: MgA. Radovan Kodera

Eufemistický termín „konečné řešení židov-
ské otázky“ v nacistické terminologii zname-
nalo likvidaci židů. V letech 1939–1945 bylo 
různými způsoby povražděno téměř 6 mili-
onů židovských obyvatel nacisty obsazené 
Evropy. Některým se podařilo přežít útrapy 
pracovních, koncentračních a vyhlazovacích 
táborů či pochody smrti, některým se poda-
řilo včas před perzekucí uprchnout. Jejich 
potomci se ale i dnes setkávají s popíráním 
holocaustu či projevy antisemitismu. Přesto 
žijí své životy v naději, že nic podobného se 
už nikdy nebude opakovat. Soubor Navzdory 
zobrazuje vždy dvojici fotografií, společnou 
rodinnou fotografii potomků přeživších 
a fotografii pořízenou ze stejného místa bez 
lidí.

 Koncert – Průřez klasickým 
jazzem
JUNIOR DIXIELAND pod 
vedením Bedřicha Smrčky 

vystupuje nejen u nás, ale i po celém světě od 
amerického Chicaga až po Nový Zéland.
Soubor Vás provede klasickým jazzem jako 
je Ragtime, Boogie-Woogie, až po jazzrock. 
Zazní i hudba českých skladatelů například 
Jaroslava Ježka a plzeňského rodáka Václava 
Trojana.
Těšit se můžete na klasické jazzové nástroje, 
jako jsou trubky, klarinet, saxofon, trombon, 
banjo, bicí, valchu, suzafon a violinofon.
Koná se za spolupráce s Jazzem bez hranic.
Předprodej GoOut a Plzeňská vstupenka: 200 
/ 150. Na místě 250 / 200

STŘEDA

9. 3. 
18.00

PONDĚLÍ

14. 3. 
18.00

PONDĚLÍ

4. 4. 
18.00

STŘEDA

6. 4. 
18.00

NEDĚLE

10. 4. 
10.00

ČTVRTEK

17. 3. 
19.00

STŘEDA

23. 3. 
19.00

ČTVRTEK

17. 3. 
17.00

PÁTEK

18. 3. 
16.30

23. 1. –
29. 4. 

NEDĚLE

27. 3. 
18.00
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Dům šámese,  
Smetanovy sady 80/5, 301 00 Plzeň

 Čtvrtek 10. 3. v 18 hod. Před-
náška – Plzeňští židé
Beseda Sylvie Wittmannové 
v rámci projektu Navzdory 

osudu
Vzpomínka na zajímavé plzeňské osobnosti, 
zvláště věnované Eleonoře Kočandrlové.

 Nebesa, kosmos a hvězdy 
v židovské tradici
Přednáška: Mgr. Věra Tydli-
tátová, Th.D. Kosmologické 

představy a jejich vývoj od nejstarších dob po 
období středověku. Otázky a polemika okolo 
astrologie. Personifikace hvězd a planety. 
Polemika s babylónským pojetím nebes.

 Promítání – Daleká cesta
Snímek promítáme v rámci 
projektu Navzdory osudu.
Režie: Alfréd Radok

Na počátku okupace již jedna mladá židovská 
lékařka Hana Kaufmannová tuší, že už 
tak špatná situace se bude pro židy ještě 
zhoršovat. Sama byla propuštěna z kliniky 
a její rodině hrozila deportace do Terezína. 
Aby si zachránila život, provdá se za kolegu, 
který je tzv. „rasově čistý“. Navzdory zlým 
podmínkám odmítne opustit rodnou zem. 
Bude schopen chránit sebe a své blízké?
Film v sobě zachycuje zcela otevřeně geno-
cidu a všechny hrůzy páchané na židovském 
obyvatelstvu, a to nejen v Terezínském 
ghettu. V určitých částech je snímek 
doplněný stylizovaným dokumentárním 
materiálem.

 Středa 23. 3. 18 hod. Beseda – 
Plzeňané v transportech 
z Terezína na východ v roce 
1942

Přednáška Radovana Kodery v rámci pro-
jektu Navzdory osudu
Plzeňští židé odjeli do Terezína jako jedni 
z prvních třemi transporty v lednu 1942. 
Necelé dva měsíce po příjezdu, opět mezi 
prvními, odjíždí dál na východ, do ghetta 
a vyhlazovacích táborů ve východním Pol-
sku, v Bělorusku, Lotyšsku a Estonsku. Až na 
několik jednotlivců všichni do konce roku 
1942 zahynuli.

 Židovské hřbitovy – Jižní 
Čechy počtvrté
Přednáška: Václav Fred Chvátal
Jižní Čechy 4. – Kardašova 

Řečice, Hluboká nad Vltavou, Třeboň, Kame-
nice nad Lipou, České Budějovice, Český 
Krumlov.
Malé a staré venkovské hřbitůvky kontras-
tují s velkými městskými hřbitovy, na všech 
pak najdeme stopy pohnuté historie. Ty 
venkovské se ještě k tomu mohou pochlubit 
nádhernou přírodou, která je obklopuje. 
Touto přednáškou uzavíráme cyklus Jižní 
Čechy a příště se podíváme na Moravu…

Přednáška proběhne v Domě šámese u Staré 
synagogy v Plzni i přes online platformu 
Zoom.
Pro odkaz napište na adresu 
zoom@zoplzen.cz Zoom místnost se otevírá 
patnáct minut předem.

 Přednáška – Dějiny biblického 
kánonu
Přednáší: Věra Tydlitátová
Jak vlastně vznikla Bible? Svatá 

slova inspirovaná Bohem mají své autory. 
A ani jejich uspořádání do Bible nebylo 
jednoduché, o tom, které knihy jsou závazné, 
se vedly dlouhé spory. Jednotlivé kánony se 
liší a za jejich rozdílnostmi je dramatická 
historie a obdivuhodné intelektuální úsilí.

Online přednášky

 Toulky Izraelem – Herodes 
Veliký a jeho slavná stavební 
díla ve Svaté zemi
Přednáší: Mgr. Karel Hrdlička

Přednáška představí nejvýznamnější místa 
ve Svaté zemi, která jsou spojena se staveb-
ními aktivitami Heroda Velikého. Zároveň 
se v přednášce zamýšlíme nad důvody, které 
Heroda Velikého vedle k vytvoření těchto 
staveb.
Koná se za podporu NFOH.
Pro odkaz napište na adresu: 
zoom@zoplzen.cz
Zoom místnost se otevírá patnáct minut 
předem.

 Toulky Izraelem – Židovská 
čtvrť ve Starém městě v Jeru-
zalémě a její nejvýznamnější 
místa

Přednáší: Karel Hrdlička
Přednáška představí jednu ze čtvrté jeruza-
lémského Starého Města – Židovskou Čtvrť 
a její nejvýznamnější památky.
Posluchači se během přednášky dozvědí 
o specifických rysech tohoto místa, o jeho 
složité historii i synagogách a archeologic-
kých lokalitách, které se v této místnosti 
rozkládají na velké čtvrti.
Koná se za podporu NFOH.
Pro odkaz napište na adresu 
zoom@zoplzen.cz
Zoom se otevírá patnáct minut předem.

ŽIDOVSKÁ OBEC LIBEREC

 Vyprávění Aviho Vrátného 
o cestě po Maroku s promítá-
ním fotografií

 Online přednáška Karla Hrd-
ličky na téma „Geografie Izra-
ele a její specifika“
JAK SE PŘEDNÁŠKY ZÚČAST-

NIT? • Nainstalujte si program Skype do 
vašeho počítače či telefonu. • Na Skypu 
najděte Karla Hrdličku (jeho kontaktní údaje 

na Skypu: jméno: Karel Hrdlička; skypové 
jméno: live:hrdlickarel; e-mail: hrdlickarel@
seznam.cz) • Pošlete Karlovi nejdéle do 
31. března 2022 do 16 hod. po Skypu zprávu: 
PŘEDNÁŠKA LIBEREC a k tomu Vaše tele-
fonní číslo pro případ potíží. • Pusťte si Skype 
31. března 2022 před začátkem přednášky 
a buďte online, Karel se Vám již sám ozve. 
(Nevolejte prosím, vyčkejte na příchozí 
hovor.)

IZRAELSKÁ KULTURA V ČR
Udi Shlomo. Jazz čtyř kontinentů.

 Jazzinec / Koncertní síň 
B. Martinů / Trutnov
Udi Shlomo je bubeník a sklada-
tel z kibucu Nahshon v Izraeli, 

kde začal hrát na bicí a studovat hudbu, když 
mu bylo 5 let. Po 10 letech úspěšné kariéry 
v Izraeli, kde hrál s některými z nejlepších 
hudebníků země, se Shlomo v roce 2010 
přestěhoval do Trondheimu. 1. května 2021 
vydává Shlomo své debutové album „Dia-
spora House“.
Do České republiky příjíždí hned na tři kon-
certy v březnu.
 Jazz Dock / Praha

  U bílýho černocha / Česká 
Lípa

Uriel Herman & Uriel Weinberge

  Jazzinec / UFFO / Trutnov
Unikátní duo z Izraele. Tak 
pojmenovává festival Jazzinec 
klavírní dvojici Uriel a Uriel. 

Izraelský jazzman a skladatel Uriel Hermann 
se na české scéně již několikrát za klavírem 
objevil, tentokrát se ale spojil s talentovaným 
multiinstrumentalistou Urielem Weinber-
gerem,

ČTVRTEK

10. 3. 
18.00

PONDĚLÍ

14. 3. 
17.00

PONDĚLÍ

21. 3. 
18.00

STŘEDA

23. 3. 
18.00

PONDĚLÍ

28. 3. 
18.00

PONDĚLÍ

4. 4. 
17.00

ÚTERÝ

29. 3. 
17.00

ÚTERÝ

5. 4. 
17.00

ÚTERÝ

15. 3. 
17.00

ČTVRTEK

31. 3. 
17.00

STŘEDA

16. 3. 
19.00

NEDĚLE

20. 3. 
19.00

NEDĚLE

23. 3. 
20.00

SOBOTA

26. 3. 
19.00
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PÍSNIČKA

Chag ha-Purim

Levin Kipnis (1890–1990) byl významný izra-
elský básník, spisovatel a hudebník, který 
má na svém kontě nespočet svátečních a dět-
ských písní v ruštině, jidiš, ale především 
v hebrejštině – v níž začal psát hned poté, co 
ve věku 23 let odešel do Erec Jisrael. Kipnis 
uměl hebrejsky ještě před svým příchodem 
do tehdejší Palestiny, a protože si uvědomo-
val nedostatek materiálů v hebrejštině pro 
děti, začal se okamžitě věnovat psaní textů, 

povídek a knih věnovaných v první řadě 
právě dětem.

Také jedna z nejznámějších a nejslavněj-
ších purimových písniček – Chag Purim – jed 
dílem Levina Kipnise. Vedle toho ale Kipnis 
složil i množství dalších dnes oblíbených 
svátečních písní a je škoda, že mnohé nejsou 
tak známé a rozšířené i mimo Izrael. Jednou 
z nich je také Chag ha-Purim. Veselý a roz-
pustilý text o purimové řehtačce – ra’ašanu – 

a o tom, jak všichni spolu budeme tančit na 
Purim nás může potěšit i letos, přesto (a nebo 
možná právě proto) že události které dnes 
hýbou světem zrovna moc důvodů k radosti 
nepřináší.

Pro úplnost dodejme, že tato písnička 
existuje v mnoha verzích a textových obmě-
nách. Melodie na této stránce je obvykle 
označována jako lidová a její původ není 
znám.

ַרׁש-ַרׁש, ַרׁש-ַרׁש
ַהּיֹום ּפּוִרים, ָמָחר יֹום חֹול,
ָמחֹול. נּו ֵנֵצָאה ּבְ ּלָ ַיַחד ּכֻ

קֹול ן ַיְרִעיׁש ּבְ ָהַרֲעׁשָ
ַרׁש-ַרׁש, ִנְסּתֹוְבָבה!

ַהּיֹום ּפּוִרים, ָמָחר יֹום חֹול,
ַרׁש-ַרׁש, ִנְסּתֹוְבָבה!

ַרׁש-ַרׁש, ַרׁש-ַרׁש
ַהּיֹום ּפּוִרים, ָמָחר יֹום חֹול,
ָמחֹול. נּו ֵנֵצָאה ּבְ ּלָ ַיַחד ּכֻ

Raš, raš, raš, raš
dnes je Purim, zítra všední den,
všichni společně pojďme do tance.

Řehtačka hlasitě zařehtá:
Raš, raš, pojďme se točit!
Dnes je Purim, zítra všední den,
raš, raš, pojďme se točit!

Raš, raš, raš, raš
dnes je Purim, zítra všední den,
všichni společně pojďme do tance.

Věstník Maskil – registrace MK ČR č. E 14877. 
Vydává židovská kongregace Bejt Simcha, 
přidružený člen Federace židovských 
obcí v ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, 
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