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Košer pro Pesach…
Na celém tvém území se u tebe po sedm dní 
neuvidí kvas. (Dt. 16,4)
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Úvodník

Milí čtenáři,

tento měsíc nás čeká jeden z nejdůle-
žitějších svátečních časů – Pesach. Asi 
málokdo tento svátek přejde, aniž by si 
ho jakkoliv připomněl, a proto věnujeme 
tomuto tématu hned několik textů. Kromě 
rabínského slova si můžete přečíst i poně-
kud nekonvenční text Karolíny David se 
zamyšlením nad archeologickými nálezy 
a také vyzkoušet jeden z našich pesacho-
vých receptů. Pesach však není jediným 
svátkem v tomto období – obzvlášť 
v Izraeli je patrné, že tento měsíc je také 
velký muslimský svátek – postní měsíc 
Ramadán. I proto jsme se rozhodli v rámci 
naší spolupráce s novinářkou Peggy Sidor 
přeložit zajímavý článek z Jerusalem Post, 
který mapuje situaci arabské a muslimské 
společnosti nejen v Jeruzalémě.

Koncem měsíce si pak budeme 
připomínat ještě jeden významný 
den – 27. nisanu vzpomeneme na oběti 
holocaustu v den „Jom ha-šoa“. V Česku 
a Evropě vůbec většinou více vnímáme 
jako příležitost k této vzpomínce Mezi-
národní den památky obětí holocaustu. 
Nicméně Stát Izrael velice záhy ustanovil 
k uctění památky právě tento den pod 
oficiálním názvem „Den památky na šoa 
a hrdinství“.

Nechtěli jsme, aby to bylo číslo příliš 
ponuré, ale faktem je, že v uplynulých 
dnech zemřely nejméně dvě osobnosti, 
které byly spjaty různým způsobem se 
židovským světem, a tak jsme vzpomínce 
na ně dali prostor. Obzvlášť milá je 
vzpomínka na Madeleine Albrightovou od 
Tomáše Krause, který se jí věnoval, když 
hledala v Česku své rodinné kořeny. Vedle 
toho najdete v aktuálním čísle také hned 
tři zajímavé rozhovory, a ještě mnoho 
dalšího zajímavého ke čtení.

Tak tedy příjemné čtení a chag košer 
ve-sameach

vaše redakce

rabínské slovo

„…povstávají proti nám 
v každém pokolení…“
v pátek 15. dubna večer, o erev 
šabat zahajujeme slavnostními 
bohoslužbami v synagogách 
a poté první sederovou večeří 
svátek Pesach neboli svátek 
Překročení.

Pesach má též další názvy: חג המצות – chag 
ha-macot (svátek nekvašených chlebů – 
macesů), חג החרות – chag ha-cherut (svátek 
svobody) a חג האביב – chag ha-aviv (svátek 
jara). Osmý, závěrečný den Pesachu končí 
současně s šabatem, 23. dubna ve 21.05 hodin.

Připomeňme, že během celého svátku 
Pesach je zakázáno jíst kvašené – chamec. 
Zákaz držení doma chamecu a jeho konzu-
mace nalezneme v Tóře například na těchto 
místech: Exodus 12,15; 12,19; 13,7 a Deuterono-
mium 16,4. Pokud budeme chtít podrobnější 
instrukce k svátku, zvláště týkající se 
kašrutu o Pesachu, lze je najít například 
v „Průvodce svátkem Pesach v České repub-
lice“, který vydal Vrchní pražský rabinát roku 
2019 a je ke stažení v pdf verzi na webových 
stránkách federace.

Trocha gematrie
Než si přečteme hezký příběh k Pesachu, 
podívejme se na dvě zajímavé gematrie: 
písmena tvořící slovo מ צ ה mají číselnou 
hodnotu (90 = צ ,40 = מ a 5 = ה, tj. celkem 
135). Podobně písmena tvořící slovo ח מ ץ 
mají číselnou hodnotu (40 = מ ,8 = ח a 90 = צ, 
tj. celkem 138). Číselný rozdíl mezi slovy מצה 
a חמץ jsou 3. To nám naznačuje, že během 
Pesachu, ale i po celý rok bychom se měli 
vyvarovat tří špatných vlastností: zloby, 
nadutosti a chtivosti. Lidská nadutost či 
nabubřelost je podobná těstu, které kvašením 
nakynulo a tím zvětšilo svůj původní pravý 
objem, to je chamec.

Hebrejský název pro Egypt je מ צ ר י ם – 
Micrajim. Číselná hodnota písmen je 40 = מ, 
 tj. celkem 380. V prvním ,90 = צ ,200 = ר ,10 = י
přikázání se uvádí, že Hospodin je tvůj Bůh, 
který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroc-
tví. Dnešní Ruská federace byla relativně do 
nedávna součástí Svazu sovětských socia-
listických republik, ve zkratce SSSR, neboli 
hebrejsky 60 = ס ,60 = ס ,200 = ר) ר.ס.ס.ס, 
 tj. celkem 380). Zde vidíme, že i bývalé ,60 = ס
SSSR bylo také určitým druhem domu otroc-
tví. Zvláště pro naše souvěrce, kteří dlouhé 
roky bojovali za právo odejít do své historické 
vlasti, do Izraele. Židovští demonstranti stáli 
v Moskvě na Rudém náměstí s transparenty, 
na nichž byla napsána slova „Propusť můj 
národ…“, kterými se Hospodin prostřednic-
tvím Mojžíše několikrát obracel k faraonovi, 

jenž držel syny Izraele v otroctví.
V pesachové hagadě čteme:

ִמְצָרִים… ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ
Byli jsme v Egyptě faraonovými otroky…
Dále se v hagadě uvádí:

ָכל  ְבּ א ֶשׁ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָלּ א ֶאָחד ִבּ לֹּ ֶשׁ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָקּ

יֵלנּו ִמָיָּדם. ַמִצּ
Poněvadž ne jenom jeden povstal proti 

nám, aby nás zničil, ale povstávají proti nám 
v každém pokolení, aby nás zničili, a Svatý, 
buď požehnán, nás zachraňuje z jejich rukou.

Pesachový příběh
Rabín Nissan Mangel, rabín synagogy Ktav 
Sofer v Crown Heights brooklynského 
obvodu v New Yorku vyprávěl o tom, jak 
byl několikrát zázračně zachráněn. Jako 
desetiletý chlapec byl spolu s rodiči a sestrou 
deportován z Bratislavy do Osvětimi. Přímo 
na rampě, před obávaným „Andělem smrti“ 
dr. Mengelem se mu podařilo dostat na 
stranu života. Před osvobozením Osvětimi 
spolu s mnohými dalšími vězni podstoupil 
několik pochodů smrti do dalších koncent-
račních táborů.

Konečně po všech útrapách a pochodech 
smrti přišlo dlouho kýžené osvobození. 
Zůstal na živu nejen on, ale osvobození se 
dožila i jeho sestra.

Rabi Mangel vypráví: „Byl to obyčejný 
večer jako všechny ostatní. Leželi jsme na 
pryčnách – namačkaných tisíc dvě stě židov-
ských vězňů na jednom baráku. Když naráz, 
asi v osm hodin večer, jsme všichni slyšeli 
slova: ‚Dnes je Pesach!‘

Jak tito lidé věděli, že je Pesach? Ani 
jeden z nás neměl kalendář nebo nějaké 
spojení s vnějším světem. Když jsme přišli do 
tábora, tak nás svlékli do naha a sebrali nám 
všechny věci. Dodnes nevím, kdo si pama-
toval, nebo vypočítal, že je svátek svobody. 
Rychle jsme všichni vstali z pryčen a usadili 
se uprostřed baráku. Macesy jsme neměli, 
ale zato jsme měli mnoho maroru – hořkosti. 
Rozhodli jsme se číst hagadu, i když nikdo 
z nás tam neměl jedinou knihu. Každý, kdo 
si pamatoval nějaký výňatek z hagady, tak 
jej řekl nahlas a ostatní po něm opakovali. Já 
jsem byl mezi všemi nejmenší, bylo mi pouze 
deset let. Vstal jsem a nahlas jsem pronášel: 
 – טאטע איך וויל ביי דיר פרגען די פיר קשיות
Tatínku, teď se tě chci zeptat čtyři otázky: 
Co odděluje tuto noc…? a ostatní poté říkali. 
Byli jsme faraonovými otroky… – ֲעָבִדים ָהִיינּו 
ִמְצָרִים  Naše situace byla mnohem .ְלַפְרֹעה ּבְ
horší než synů Izraele v Egyptě, ale byli jsme 
pevně rozhodnuti slavit svátek svobody! 
Náhle se otevřely dveře a v nich stál důstoj-
ník SS. Řval: ‚Co se tady děje?! Všichni se 
okamžitě vraťte na pryčny!‘ Všichni spěchali 
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vyplnit jeho rozkaz, ale zanedlouho, když 
odešel, opět seskočili z pryčen a znovu se 
shromáždili uprostřed baráku a pokračovali 
v deklamování výňatků z hagady. Esesák 
pokračoval v prohlídce dalších baráků, 
když poté se k jeho uším dostal hlas našich 
pesachových nigunů a zpaměti odříkávaných 
textů hagady. Celý rozzuřený se vrátil do 
našeho baráku. Štěkl: ‚Řekl jsem vám, zpátky 
na pryčny! Jestli z nich opět slezete, tak vás 
tady všechny postřílím!‘

Věděli jsme, že to není jen tak planá 
výhružka. Pro nacisty bylo vraždění Židů 
zcela přirozenou věcí. Když zabiji komára, 
pociťuji větší výčitky svědomí než oni, 
když vraždili Židy. Důstojník SS odešel 
a zanedlouho po jeho odchodu zase všichni 
slezli z pryčen. Nic nás nezastavilo, abychom 
slavili svátek Pesach a pokračovali jsme 
v nigunech, v deklamování výňatků z hagady 
a zpívali jsme Halel…

V deset hodin večer v celém koncentráku 
musela být na barácích tma, kromě jedné 
slabě svítící žárovky. Potřetí, když rozzuřený 
esesák vešel do našeho baráku, nikdo si jej 
vzhledem ke tmě nevšiml. On řval, nadával 
a proklínal nás, ale k našemu překvapení, 
jak přišel, tak i odešel. Tak jsme pokračovali 
radostnou oslavu svátku až do čtyř hodin 
ráno. Poté jsme se museli připravit a jít na 
nucené práce.

Jak tak o tom do dnes přemýšlím, na 
baráku nás bylo okolo 1200 lidí. Mnozí z nás 

byli Židé, kteří se považovali za nevěřící. 
Avšak ani jeden z nich nechtěl, abychom pře-
stali slavit, neboť tím ohrožujeme jeho život! 
Všichni se zapojili do společné oslavy, i když 
tím riskovali své životy. Byly to okamžiky, 
v nichž židovská duše zářila, i když všude 
okolo panovalo peklo a hrůzy smrti. Slavili 
jsme svátek svobody – naše duše byly tehdy 
opravdu svobodné.“

Toto jedinečné svědectví židovského 
chlapce z Bratislavy, který se stal později 
váženým rabínem, dokazuje nejen obrov-
skou sílu ducha lidí, kteří byli dennodenně 
vystaveni reálné hrozbě kruté smrti a jejichž 
postavení bylo mnohonásobně horší než 
postavení synů Izraele v egyptském otroctví. 
Je to příběh o tom, že nelidskosti, krutosti 
a nenávisti se lze postavit nejen se zbraní 
v ruce, ale i pevnou vírou ve vyšší spravedl-
nost, která nakonec, i přes nesmírné oběti, 
zvítězí.

ּה  י ָיּ ַרִנּ ר ִיְסּ ר ַמֲעֵשׂי ָיּה. ַיסֹּ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵפּ לֹא ָאמּות ִכּ
ֶות לֹא ְנָתָנִני. ְוַלָמּ

Nezemřu, ale budu žít a budu vypravovat 
o činech Hospodinových. Jistě mě trestal Hos-
podin, ale smrti mě nevydal.

(Z modlitby Halel, Žalm 118,17–18)
Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 

přeji חג פסח כשר ושמח.

Rabín daniel Mayer

PrograM bejT siMcha

duben 2022
náboženské akce – bohoslužby

pátek 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)

sobota 4. 6. šavuot 

V sobotu večer 4. června proběhne 
v Bejt Simcha oslava svátku Šavuot. Bližší 
informace na emailu kehila@bejtsimcha.cz

kabalat šabat

Každý pátek od 19.00 hodin – prezenčně 
i online  
(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.

„co odlišuje tuto noc...?“ (foto: getarchive)
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roZhovor

Progresivní židovství liberecké obce
s rabínem davidem Maxou 
o náboženském životě 
židovské obce liberec a taky 
o progresivním judaismu 
v České republice

Nejsou to ještě ani dva roky, co jsme spolu 
mluvili u příležitosti vaší rabínské ordinace 
a stal jste se oficiálně rabínem kongregace 
Ec chajim. Nyní se scházíme proto, že jste 
zodpovědným také za duchovní život libe-
recké obce. Co ještě se od té doby změnilo?
V Liberci jsem působil vlastně už dříve. Už od 
roku 2013 jsem vedl příležitostně bohoslužby 
a vykonával zde rabínskou praxi při svém 
studiu. Jsem rád, že mi předseda komunity 
Michal Hron a její členové již tehdy poskytli 
důvěru, abych se u nich mohl učit, dělat 
chyby a profesně růst. Oficiálně ordinován 
jsem byl pak záhy po ukončení svého studia.

Máte na starost ještě jiné komunity?
Kromě toho působím částečně i v Děčíně. 
Ve Federaci židovských obcí mám na starost 
některé záležitosti v oblasti progresivního 
židovství a zároveň zastávám funkci správce 
středoevropského bejt dinu – rabínského 
soudu s působností pro Českou republiku, 
Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Jak fungovala liberecká obec do doby, než 
jste se jí ujal?
Práci v liberecké obci mi předal můj mentor 
rabín Tomáš Kučera, který sem dojížděl 
z Mnichova. Svou práci jsem začal ve složi-
tých podmínkách pandemie koronaviru, ve 
kterých nebylo kvůli lockdownům možné se 
scházet osobně. Snažili jsme se tedy setkávat 
prostřednictvím moderní techniky a myslím, 
že jsme uspěli a že jsme tak zároveň přilákali 
Židy, kteří by se jinak neodhodlali do syna-
gogy přijít. Cítím, že online programy jim 
dodaly kuráž, aby po uvolnění přišli osobně.

Jste progresivní rabín – směřování obce 
je tedy dnes progresivní? Bylo tomu dřív 
jinak?
Liberecká obec se v duchu progresivního 
směru vyvíjela před 2. světovou válkou, po 
které se pak v důsledku zničení původní 
členské základny a příchodu emigrantů 
z Podkarpatské Rusi přiklonila spíše k orto-
doxnímu pojetí. V roce 2006 se oficiálně 
navrátila k progresivnímu směru. Nyní se 
snažíme náboženský život obce postupně 
prohlubovat a vedle bohoslužeb máme třeba 
i pravidelnou výuku.

Můžete být konkrétní? Jaká výuka nyní 
v Liberci probíhá?
Scházíme se dvakrát za měsíc a probíráme 
různá témata týkající se židovství spíše pro 

začátečníky, kteří se chtějí v tomto směru 
zorientovat a dozvědět se více. Snažím se 
ale i o další aktivity. Teď třeba plánujeme 
zavedení pravidelných setkání s názvem 
„Pivo s rabínem“. Jde nám o to, aby do obce 
našli cestu i lidé, kteří na pravidelných boho-
službách nebývají. A těch je mezi českými 
Židy většina.

Co se tedy týče liturgie jako takové, tam jste 
žádné výrazné změny nezavedl?
Kromě toho, že se snažím o to, aby se lidé 
v siduru tolik nedívali do sloupečku s transli-
terací a dávali přednost hebrejštině, je asi 
jedinou výraznější změnou, že se nám díky 
daru jednoho člena podařilo pro synagogu 
zakoupit varhany, které nyní příležitostně 
využíváme k doprovodu modliteb, čímž 
navazujeme na starou českou tradici synago-
gální hudby.

Jaký sidur využíváte během bohoslužeb?
Používáme zatím sidur Hegjon lev a občas 
ještě přináším různé přídavky v podobě 
písní a melodií, kterými se snažím obohatit 
bohoslužbu.

Probíhají v Liberci pravidelné šabatové 
bohoslužby?
Ano. V Liberci jsem přítomen zpravidla dva-
krát za měsíc, ale šabatové bohoslužby pro-
bíhají každý týden. Mezi členy máme hned 
několik laiků, kteří jsou schopni perfektně 
vést bohoslužbu, a také jednoho výborného 
daršana, Pavla Avrahama Vrátného.

Jaká bývá účast členů na šabatových a svá-
tečních bohoslužbách?
Zdaleka nejoblíbenějšími svátky jsou Purim 
a Chanuka, následují Pesach a Vysoké 
svátky. Účast na večerních šabatových boho-
službách je proměnlivá, ale přítomných je 
většinou kolem dvaceti a téměř vždy máme 
minjan. Musím říct, že jsem s tím spokojený. 
Když se totiž podívám třeba na velké kon-
gregace v USA, kde pravidelně navštěvuje 
bohoslužby pouhý zlomek členů, tak procen-
tuálně je naše účast velmi dobrá.

Co oslavy svátků? Rozvinula se u vás 
v posledních letech třeba nějaká nová 
tradice?
Jsou to například nové melodie, které se 
snažím přinášet, a jsem rád, když se uchytí. 
Vedle toho jsme také začali pořádat pravi-
delné šabaty pro děti. Vždy půl hodiny před 
kabalat šabat se scházím s dětmi, abychom 
si povyprávěli nějaký šabatový příběh, zazpí-
vali si několik veselých písniček a snědli 
nějakou sladkost.

Máte ještě nějaký další program pro děti 
nebo mládež?
Občas připravujeme program pro mládež 
společně s komunitou Ec chajim. U mladé 
generace obecně vidím zájem o židovství 
a jsem také například rád, že už nyní máme 
v liberecké obci třeba případnou kandidátku 
na rabínská studia – je jí současná šámeska 
obce, talentovaná Klára Kopytková.

rabín 
david Maxa 
s předsedou 
žo liberec 
Michalem 
hronem
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Znamená to tedy, že nemáte strach 
o budoucnost liberecké obce?
Společným problémem všech židovských 
obcí v ČR je demografický vývoj. Starší gene-
race, která vždy tvořila tvrdé jádro obce, nás, 
bohužel, pomalu opouští. Věřím ale, že je zde 
mnoho mladých lidí, kteří by mohli být členy 
na základě Práva návratu a mohli by najít 
v obci své zázemí. Našim úkolem je dokázat 
je zaujmout a nabídnout jim program, díky 
němuž budou mít touhu pokračovat v tradici 
své rodiny.

Stává se někdy, že by někdo hledal v libe-
recké obci třeba víc ortodoxie, než nabízíte?
Myslím, že pokud jde o náboženské pojetí, 
jsou lidé v Liberci dost homogenní, ale každý 
samozřejmě má své vlastní tradice. O tom je 
ale progresivní pojetí judaismu – že si každý 
má možnost najít v židovství svou cestu 
a způsob, který mu vyhovuje. Přestože žádný 
směr židovství – ať už progresivní, konzer-
vativní nebo ortodoxní – nemůže vznášet 
nárok univerzalitu, myslím, že v Liberci se 
nám daří zaujmout lidi různých očekávání. 
Co se ale třeba týče svátečního jídla, které 
připravujeme, tam nám jde vždy o to, aby 
bylo nějakým způsobem košer.

Už jsme zmínili středoevropský bejt din. 
Je to nyní zhruba rok, co funguje – jak jeho 
působení zatím hodnotíte?
Myslím, že se etabloval velmi dobře ve všech 
zemích své působnosti. Zatím z důvodu pan-
demických podmínek proběhla pouze dvě 
sezení, jedno v Praze a druhé v Bratislavě. 
Na náš bejt din se zde obrátili zájemci o gijur, 
z nichž většinu tvořili stávající členové 
židovských komunit na základě Práva 
návratu. Pozitivně hodnotím také vzájem-
nou spolupráci rabínů ze středoevropských 
zemí, které mají historicky mnoho společ-
ného. V současné době například probíhá na 
této úrovni spolupráce koordinace pomoci 
uprchlíkům z Ukrajiny, která funguje dobře, 
protože jsme v pravidelném kontaktu.

Můžete být konkrétní, jakým způsobem 
třeba právě liberecká obec uprchlíkům 
pomáhá a jak se vás tato situace dotkla?
Liberecká obec v tomto spolupracuje s Ec 
chajim. Máme dohromady skupinu zhruba 
25 dobrovolníků, kteří různými způsoby 
pomáhají. Měli jsme už několik rodin, které 
se na nás obrátily, a většinou jim poskytu-
jeme logistické a praktické rady ohledně 
toho, kam a jak se mají přihlásit nebo jim 
pomáháme najít ubytování. Můžeme jim 
ale nabídnout i pomoc psychologa nebo 
lékaře a já osobně už jsem také poskytoval 
třeba pastorační péči. Vidím, že tato krizová 
situace má potenciál dostat z nás nakonec to 
nejlepší – a doufám, že se nám podaří pomoci 
co nejvíce lidem.

Připravuje se nyní někdo na gijur pod hla-
vičkou liberecké obce?
Ano, je jich v současné době několik. A mám 
radost, že nás v obci brzy čeká i svatba.

Židovská obec Liberec byla také nyní přijata 
do svazku Evropská unie progresivního 
judaismu (EUPJ). Co konkrétně to pro vaši 
obec znamená?
Liberecká obec se tímto krokem oficiálně 
zařadila k více než 170 progresivním komu-
nitám, které se nacházejí v 17 evropských 
státech a jsou sdruženy v EUPJ. Věřím, že je 
velmi důležité nebýt izolován a navazovat 
mezinárodní spolupráci. O liberecké obci 
teď budou vědět lidé z židovských komunit 
v Evropě a celém světě. Pozitivních důsledků 
spojených s členstvím je vícero, ale určitě 
bych rád zmínil třeba možnost většího pro-
pojení mladých členů. Pro Liberec má toto 
váhu také proto, že je blízko Německu, které 
má mnoho židovských komunit náležejících 
k progresivnímu směru.

Setkal jste se při svém rabínském působení 
i s nějakou kuriózní nebo komickou situací?
Před nějakou dobou jsem doprovázel jed-
noho ze svých kandidátů ke gijuru k brit mila 
neboli rituálnímu obřezání, jehož součástí 
je i požehnání nad vínem. Po provedení 
zákroku, při kterém byli přítomni dva lékaři 
a dvě sestry, se všichni čtyři zvědavě zadívali 
na lahev košer vína, až se jeden z pánů 
doktorů odhodlal položit otázku: „Víte, my 
jsme nikdy košer víno nepili, nedal byste nám 
ochutnat?“ Ochotně jsem odšpuntoval lahev 
a nalil jim do sklenic, které tvarem podezřele 
připomínaly šampusky. Víno jim zachutnalo 
a ukázalo se, že jedno „le-chajim“ nebude 
stačit. Po třetí rundě jsem se zeptal: „Tak co? 
Dáte si čtvrtou jako na Pesach?“ Pak doktor 
zavrtěl hlavou a bodře pronesl: „Děkujeme, 
ale ještě teď operujeme!“ Krve by se ve mně 
nedořezal, než jsem pochopil, že jde o žert 
a zaměstnanci urologické kliniky už pro 
dnešek mají padla.

Myslíte si, že je v současné době v Česku 
dostatek duchovních autorit v rámci judai-
smu – tedy rabínů nebo kantorů?

Duchovních autorit je snad dostatek, ale 
mám dojem, že je důležité, aby přibývalo více 
lidí, kteří by se podíleli na jakémsi „laickém 
leadershipu“. Rád bych viděl větší laickou 
angažovanost ve smyslu vedení různých 
společenských aktivit v komunitě a její chod. 
Myslím, že naše budoucnost (ve všech prou-
dech judaismu) tkví totiž v tom, jestli jsme 
schopni vytvořit takové společenství, které 
budou lidé vnímat jako součást svého života.

Jak vnímáte pluralitu v rámci českého 
židovství, která se odráží třeba i ve vzniku 
nových komunit a společenství nebo 
synagog? Vidíte to jako žádoucí pestrost 
a obohacení pro místní židovstvo, nebo spíš 
nějaké „tříštění sil“?
Pluralitu za tříštění sil nepovažuji, protože 
věřím, že právě díky ní se daří úspěšně 
oslovit část židovské veřejnosti, která se 
v žádné komunitě nikdy předtím neangažo-
vala. V rámci Federace židovských obcí ČR 
jsou uznávány všechny proudy židovství, 
a myslím, že je to tak v pořádku. Osobně si 
například velice vážím zemského rabína 
Karola Sidona za mnohé, co udělal, ale vedle 
toho také považuji za důležité, aby zde měl 
místo reformní judaismus a měl možnost se 
etablovat u nás, kde má také své historické 
kořeny.

Zároveň je pro mě hodnotné, když 
představitelé všech proudů židovství jsou 
schopni sedět spolu u jednoho stolu, disku-
tovat spolu a vzájemně se tak obohatit a také 
obrousit nějakou případnou vzájemnou 
nedůvěru. Nevidím to tedy jako tříštění sil, 
zvláště v případě, když jsou tohoto dialogu 
všichni zúčastnění schopni.

Ptala se ráchel Polohová 
Foto Pavel avraham Vrátný

Zkouška obřadu bat micva v liberecké synagoze
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iZrael

Kdo jsou jeruzalémští Arabové?
jsou jednotnou společností, 
nebo se skládají z různých 
skupin s různými a někdy 
i protichůdnými vztahy 
a loajalitou?
Jeruzalémských Arabů bylo v předvečer 
šestidenní války (podle jordánského sčítání 
lidu z roku 1966) 70 000. Dnes jich je asi 
380 000, přičemž asi 120 000 žije ve čtvrtích 
pod jurisdikcí Jeruzaléma, ale za bezpečnost-
ním plotem. Mají status tzv. rezidentů, nikoli 
občanů, i když počet žádostí o občanství 
zejména mezi vzdělanými mladými Araby 
neustále roste. Jako rezidenti mají nárok na 
všechna sociální práva udělená Izraelem 
(jako pojištění, vzdělání, komunální služby 
apod.), ale nemohou se účastnit voleb do 
Knesetu a vždy je tu nebezpečí, že přijdou 
o způsobilost k rezidentskému statusu, 
pokud opustí město na déle než jeden rok. 
Kdo vlastně jsou Arabové z Jeruzaléma?

Badatelé poukazují na to, že palestinský 
sektor v Jeruzalémě je rozdělená a složitá 
společnost, kterou tvoří mozaika jakýchsi 
jednotek, někdy navzájem nepřátelských 
nebo alespoň soutěžících o vliv v palestinské 
společnosti na východě města.

Prof. Jicchak Reiter, odborník na islám 
a Blízký východ na Aškelonské akademii, 
který řadu let zkoumal palestinskou spo-
lečnost na východě města, říká, že na první 
pohled je patrný proces „izraelizace“ jeru-
zalémské palestinské společnosti. „Mnoho 
lidí považuje konflikt (o Jeruzalém) za 
téměř ukončený. Pochopili jsme, že jsme ho 
zcela dobyli a nyní si v Jeruzalémě děláme, 
co chceme. Ve skutečnosti jsou již místní 
Arabové v mnoha ohledech Izraelci, a i když 
to neznamená, že se jim líbí skutečnost, že 
jsou pod izraelskou suverenitou, chápou, 
že nemají mnoho alternativ.“ Reiter dodává, 
že to je důvod, proč se Arabové, zejména 

ti z mladší generace, stále více chtějí učit 
hebrejsky a chtějí se integrovat na izraelský 
pracovní trh na západě města.

Jeruzalémští Arabové často označují sami 
sebe jako sirotky a Reitter souhlasí s tím, 
že to je přiléhavá definice, ale dodává, že 
to v jejich očích nemusí být nutně špatné, 
protože dnes mají možnost být sirotky, ale 
zároveň využívat různých možností. „Řekl 
bych, že chtějí být osiřelí, protože na jedné 
straně nechtějí žít pouze pod izraelskou 
vládou, ale také nechtějí žít pod palestinskou 
autonomií kvůli korupci a násilí, které tam 
panují. Snaží se tedy být v situaci, kdy si 
mohou užívat všechny světy. Nevzdali se 
své národní identity, ale rozumné podmínky 
pro život jsou jim dostupné prostřednictvím 
toho, co jim poskytuje Izrael.

Reiter vysvětluje, že existuje několik rozdílů 
mezi různými částmi arabské společnosti 
ve městě. Jedním z rozdílů je sociální původ 
skupiny. „Asi 50 % současných arabských 
obyvatel Jeruzaléma původně pochází z Heb-
ronu a jsou obviňováni, že rozvinuli svou 
kariéru na úkor starých místních obyvatel 
a zdejších velkých rodin. Až do roku 1967 byla 
mezi místními a hebronskými velmi tvrdá 
konkurence a tento trend začal už během 
jordánské nadvlády.“

Jinou skupinu tvoří izraelští Arabové, 
kteří se do Jeruzaléma přestěhovali z arab-
ských vesnic v Galileji. Jde o vysoce vzdělané 
lidi, ale místní je vnímají jako ty, kdo na jejich 
úkor obsazují všechna dobrá místa ve městě. 
Zajímavé je, že se neprezentují jako Izraelci, 
ale jako Arabové ze severu, čímž vyjadřují 
složitost svého postavení – na jedné straně 
Arabové s palestinskou identitou a na druhé 
straně izraelské občanství. Mají pohodlnější 
postavení a pravděpodobněji získají důleži-
tou pozici ve městě.

Primární rozdělení je však náboženské – 
na křesťany a muslimy – přičemž křesťanská 

komunita se v průběhu let zmenšuje a nyní 
činí v Jeruzalémě pouhých 13 000 původních 
obyvatel s asi 2 000 členy křesťanského esta-
blishmentu a duchovními.

Existuje také geografické rozlišení podle 
obytných oblastí. Na jedné straně jsou 
čtvrti jako Bejt Chanina a Šuafat, v nichž žijí 
křesťané a muslimové s vysokým socioeko-
nomickým postavením a prestižními ško-
lami (obvykle navštěvované muslimskými 
dětmi z vyšších vrstev), zatímco v jiných 
čtvrtích třeba na jihu města v Sur Bahir 
nebo Ras el-Amud, žijí Arabové venkovského 
a kmenového původu a na severu města, 
v Isavija, části Silvanu, Vádí al-Džoz a Šejch 
Džara, se nacházejí ekonomické elity města. 
Také v rámci muslimské populace města 
existují některé významné rozdíly. Je zde 
početná skupina súfijů, kteří se identifikují 
s mystickým přístupem k islámu a velmi 
umírněnou politikou. Na druhé straně jsou 
jak z náboženského, tak politického hlediska 
mnohem více extremističtí salafisté. Vedle 
toho jsou zde stoupenci Hamásu, který je ve 
východním Jeruzalémě docela silný, a samo-
zřejmě ti, kteří se identifikují s Fatahem, 
a malá skupina stoupenců Lidové fronty pro 
osvobození Palestiny.

Na otázku, co nejvíce znepokojuje obyvatele 
východní části města v jejich každodenním 
životě, Reiter odpovídá, že v první řadě je to 
status mešity Al-Aksá a hned poté nedosta-
tek stavebních povolení a demolice domů, 
což jim znemožňuje vést normální život. 
Téměř každodenní třenice s pohraničníky 
nebo nedostatek empatie pro jejich situaci 
ze strany izraelského establishmentu a osad-
níků jsou také vysoko na seznamu obav 
arabských obyvatel. „Strach z toho, že jejich 
majetek zaberou osadníci, je pro obyvatele 
východní části Jeruzaléma na úrovni exis-
tenční úzkosti,“ uzavřel Reiter.

Co se týče hospodářské politiky vlády, po 
2,5 miliardy NIS schválených vládou roku 
2017 bude v brzké době následovat další 
pětiletý rozpočet zhruba ve stejné částce. 
Reiter potvrzuje, že změny díky tomuto 
rozpočtu nejsou zanedbatelné a na otázku, 
jaký to má pro místní Araby význam, dodává: 
„Vy vidíte změnu a oni mohou říct, že je to 
kapka v moři. Ale dává to několik různých 
perspektiv – jako zhmotnění toho, že inves-
továním takových částek Izrael vlastně jasně 
říká, že nikdy neopustí Východní Jeruzalém. 
Myslím, že to místní Arabové chápou, a že 
i přes všechny ty problémy a třenice s osad-
níky, je zde jejich svoboda stále širší než pod 
palestinskou správou nebo v Gaze.“

Peggy sidor, the JeRusalem Post 
Překlad Ráchel Polohová 
(Vyšlo v the Jerusalem Post, 10. února 2022; otištěno 
se svolením autorky; redakčně upraveno.)Fo

to
: m

ic
ha

el
 W

al
os

ch
ek



nisan 5782 • duben–květen 2022 7

Tradice

Archeologie, exodus a pesachový seder
když si na Pesach v roce 2001 
rabín david Wolpe připravoval 
drašu pro svou synagogu v los 
angeles, nepředpokládal, že by 
způsobila nějakou zásadnější 
reakci. koneckonců jeho obec 
byla konzervativní, takže 
biblická kritika a archeologie 
v ní nebyly považovány 
za sprostá slova. 

A tak bez váhání ve své draše pronesl, že 
exodus – východ z Egypta, se neodehrál 
tak, jak je popsáno v Tóře, pokud se vůbec 
kdy odehrál. Ale že tato skutečnost vůbec 
nic nemění na tom, že máme jíst macesy, 
dělat seder a zbavovat se chamecu. Místo 
souhlasného přikyvování kongregantů se 
ovšem dočkal hlasitých protestů a poté, co 
jeho drašu rozmázl i lokální tisk1, musel 
obhajovat svoje názory i před svými ortodox-
ními kolegy, kteří se do něj pustili. Z druhé 
strany byl podporován svými liberálními 
kolegy, kteří naopak nechápali, jak je možné, 
že taková draša ve 21. století ještě budí takové 
vášně. Rabi Wolpe celou situaci ustál se ctí 
a ze své pozice (ani ze svého rabínského 
místa) neustoupil.

Archeologové a egyptologové jsou jed-
notní v tom, že jakékoliv přesvědčivé důkazy 
o odchodu většího množství Hebrejců 
z Egypta a jejich dlouholetém putování 
pouští chybí. Samozřejmě to, že chybí 
důkazy, ještě neznamená, že se něco nestalo. 
Nicméně, třeba právě Egypťané po sobě zane-
chali opravdu hodně artefaktů a písemných 
záznamů a bylo by skutečně zvláštní, kdyby 
zrovna sérii pohrom následovanou masovým 
odchodem otroků nezaznamenali. Na dru-
hou stranu ale těžko uvěřit, že tak zásadní 
narativ, jako je východ z Micrajim, který je 
následně připomínám na mnoha místech 
Tóry a slouží jako zdůvodnění mnoha přiká-
zání, neměl jakýkoliv reálný základ. Tím spíš, 
že odvozovat svou kolektivní identitu od 
statutu bývalých otroků nebylo ve starověku 
zrovna „in“.

Odborníci navrhují dvě hlavní hypotézy. 
Podle první z nich, jen malá část budoucího 
lidu Izraele vyšla z Egypta. Obvykle je za tuto 
skupinu označován kmen Levi23, který podle 
biblické tradice neměl svůj územní podíl po 
dobytí Kenaánu. Druhá hypotéza4 vychází 

1 https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-
apr-13-mn-50481-story.html
2 Prof. Richard eliott Friedmannm https://www.
thetorah.com/article/the-historical-exodus
3 Dr. Rabbi David Frankel https://www.thetorah.
com/article/exodus-not-the-only-tradition-about-isra-
els-past
4 Prof. Ronald hendel https://www.thetorah.com/
article/freedom-from-the-egyptian-empire

z toho, že Egypt ovládal Kenaán (a považoval 
ho za svůj majetek) mezi léty 1500–1150 
př. o. l. Existovala tedy kolektivní vzpomínka 
na tuto vládu a mnoho kenaánských otroků, 
kteří se po kolapsu egyptské moci vrátili 
domů se připojilo k bývalým „otrokům“, kteří 
sice nikdy v Egyptě nebyli, ale egyptskou 
nadvládu pocítili.

Pokud by naše židovství stálo na tom, že 
skutečně synové Jisraele kdysi vyšli z Micra-
jim, pak výše zmíněné hypotézy představují 
vážný problém. Pokud bychom o Pesachu 
slavili historický fakt východu z Egypta, 
nebylo by najednou co slavit. Už samotná 
Tóra ale říká, že máme vyprávět svým 
dětem: „To proto, co mi Hospodin způsobil 
mým východem z Micrajim.“ (Šemot 13:8) – 
důležitá je aktualizace příběhu pro každou 
generaci, ne fakta. Naši moudří rabíni zcela 
v duchu tohoto verše při sestavování pesa-
chové Hagady vypustili z vyprávění druhou 
hlavní postavu děje hned po Svatém, budiž 
požehnán – Mojžíše. Základem Magidu se 
stalo převyprávění událostí, které najdeme 
v Devarim 26:5–9: „Můj otec byl kočovný 
Aramejec…“ namísto popisu, který najdeme 
v knize Šemot. A Zohar (Bemidbar, Beha’a-

lotecha, 148b)5 dodává, že příběhy Tóry jsou 
jen vnějším pláštěm, které přikrývají hlubší 
moudrost v nich obsaženou. Už od počátku 
bylo mnohem důležitější, co si z příběhu vez-
meme, jak se v něm dokážeme najít a jak ho 
dokážeme předat našim dětem. Je to příběh, 
který nám stovky let vléval naději do žil, že 
snad už příští rok budeme v Jeruzalémě, bez 
ohledu na to, v jak temné době jsme zrovna 
žili. A kromě nás inspiroval i miliony lidí po 
celém světe. Proto příběh malé skupiny lidí 
přijal celý národ za svůj a stal se referenčním 
bodem židovství.

Jakkoliv mohou být archeologická 
zjištění fascinující, na dění u sederového 
stolu nemají nejmenší vliv. Mohou mít ale 
vliv na ostatní aspekty židovského života, na 
halachu? Co zjevení na Sinaji? O tom něco 
málo zase příště.

karolína david

5 Rabbi herzl hefter https://www.thetorah.com/
article/a-seder-without-history-the-exodus-story-is-
-an-outer-garment

Merenptahová stéla 
v muzeu v káhiře 
obsahuje v textu 
zmínku o izraeli. o jejím 
významu se dodnes 
vedou spory. 
(zdroj: wikimedia)
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Pavel Batel: Svědectví přeživších  
je důležitým pilířem historie
kniha Jom Kipur a poslední 
německý rytíř zachycuje 
skutečné příběhy několika 
osobností, jejichž osudy 
pronásleduje stín druhé 
světové války. 

Autor knihy, Pavel Batel, zasvětil přes 15 let 
bádání v historii terezínského ghetta a jeho 
hrdinů. Na otázky, na které nenašel odpovědi 
v archivech či v memoárech se vydal zeptat 
očitých svědků z řad bývalých židovských 
vězňů nebo svědků doby, roztroušených 
po celém světě. Postupně složil mozaiky 
příběhů, které ve své knize popisuje. Jedná 
se například o příběh statečného nácti-
letého chlapce, Heinze Prostnitze, který 
jako fantom unikal gestapu a dokud mohl, 
pomáhal dětem v ghettech i v rodinném 
táboře B2B v Osvětimi-Březince zasíláním 
balíků životně důležitých potravin. Osobním 
hrdinou Pavla Batela je i bývalý vrcholový 
atlet a vychovatel židovských dětí, Fredy Hir-
sch, kterému někteří přeživší připisovali až 
zázračné schopnosti. V jeho poslední knize 
se objevuje i postava „posledního německého 
rytíře“ Alberta Battela, hrdiny první světové 
války, plukovníka nacistické armády. Ten se 
se zbraní v ruce postavil proti SS a se svými 
věrnými muži chránil židovské rodiny před 
likvidací v pevnosti Přemyšl. Za své zásluhy 
byl oceněn in memoriam titulem „Spraved-
livý mezi národy“. Strhující reálné příběhy 
předává autor skrze fiktivní mosty příběhem 
schizofrenního historika, který věří, že ces-
tuje časem. Audio verzi této fascinující knihy, 
spisovatel osobně namluvil a je dostupná ke 
stažení na AudioLibrixu.

Co Vás přivedlo k dokumentaci příběhů 
holokaustu?
Před 16 lety jsem jako osobní strážce dostal 
na starost výpravu členů americké vlády. Po 
terezínském ghettu je prováděl přeživší holo-
kaustu, můj pozdější mentor, profesor Kol-
mer. Přijel do Terezína prvním transportem 
AK1. Transportem tehdy přijelo 342 mladých 
židovských mužů, kteří měli připravit ghetto 

na příjezd židovských rodin. Poslouchal jsem 
tehdy každé jeho slovo a poprvé zaslechl 
jména Fredy Hirsch, Valter Eisinger či Egon 
Redlich, prohlížel si kresby terezínských 
dětí a viděl filmový záznam opery Brundibár. 
Hluboce mě to zasáhlo a poprvé v životě 
jsem začal přemýšlet o vlastních židovských 
kořenech, které jsem do té doby ignoroval. 
Uprostřed prohlídky si profesor Kolmer 
povzdechl, že jednoho dne budou všichni ti, 
kdo zažili Terezín či Osvětim, pryč. Nebude 
nikoho, kdo by příběh o selhání civilizace 
a jeho odkazu vyprávěl. Věděl jsem, že v ten 
moment stojím na křižovatce osudu, a pocítil 
jsem zodpovědnost zajistit, aby byl příběh 
Terezína ve světě plně rozpoznán a nebyl 
nikdy zapomenut.

Setkal jste se s mnohými svědky terezín-
ského příběhu, ať už vězni či pozorovateli. 
Můžete nám povědět o těch nejzajímavěj-
ších?
Vyzpovídal jsem přes padesát přeživších té 
doby z řad Židů i nežidů. K nejsilnějším výpo-
vědím patřil rozhovor s přeživšími Petrem 
Erbenem v Aškelonu a Jehudou Bakonem 
v Jeruzalémě. Kontroverzní byla také výpo-
věď Wolfa Murmelsteina, syna posledního 
stařešiny Terezína Benjamina Murmelsteina. 
Vyzpovídal jsem také syna nepřekonaného 
historika terezínského ghetta H. G. Adlera, 
Jeremyho. Autorka a přeživší Ruth Bon-
dyová v Ramat Ganu poprvé promluvila 
o zázračných schopnostech zapomenutého 
náctiletého hrdiny Heinze Prosnitze a dala 
mu přezdívku „Fantom gestapa“, překročila 
tak stín své původní oficiální verze.

Co bylo na těchto výpovědích kontroverz-
ního?
Benjamin Murmelstein, poslední vedoucí 
ghetta, byl českými Židy Terezína nazýván 
„murmelschwein“ a „kolaborant“. Pro 
německé Židy byl ale v Terezíně hrdinou. 
Jeho syn Wolf strávil celý život bojem za 
očištěním jména svého otce. V malém městě 
u Říma v Ladispoli mi vysvětloval, kdo a proč 
šířil tak ošklivé pomluvy o jeho otci. Šlo 
o velmi citlivá fakta. Bohužel potvrzovala 
detailní poválečnou výpověď bývalého 

terezínského prominenta, šéfa židovské 
policie Karla Lowensteina, který byl pro 
německé Židy v Terezíně hrdinou největším. 
Národnostní konflikt mezi Židy v Terezíně 
je velmi důležitým faktorem pro pochopení 
jeho historie.

V příběhu se objevuje několik netradičních 
narativů, která nabourávají černobílé vní-
maní historie. Plukovník nacistické armády, 
který se pokusil o záchranu Židů před 
likvidací ghetta a na druhé straně židovský 
vězeň, který měl díky své homosexuální ori-
entaci možnost ovlivnit chování SS-manů 
v terezínském ghettu i vyhlazovacím táboře 
Osvětimi-Březince. S jakými reakcemi se na 
tato citlivá témata setkáváte?
Starší generace je většinou nevěřícně šoko-
vána. Mladší je nadšená, že slyší i pohled 
i z druhé strany. Způsob, jakým se příběh 
vypráví, je podle mého stejně důležitý 
jako příběh samotný. Při rozhovorech mě 
zaujaly zmínky o členech SS nebo dokonce 
SD, tedy vycvičených sadistech, kteří začali 
projevovat uprostřed pekla známky dobra. 
Přeživší Terezína i Březinky Jehuda Bakon 
vyprávěl o síle Fredyho pohledu, jeho šarmu, 
který dokázal důstojníky hypnotizovat tak, 
že už nikdy nebyli stejní. Jeho dětský blok 31 
uprostřed vraždicího tábora Březinky začali 
navštěvovat důstojníci SS a když vstoupili 
dovnitř, byli opět takoví jako kdysi dávno, 
když patřili k milujícím otcům a slušným 
lidem. Ptal jsem se, co se dělo pak, jestli 
například přestali s vražděním. Řekl mi, že 
ano, jeden, jmenoval se Pestek, dokonce upr-
chl s českým židovským vězněm Ledererem, 
druhý se raději zastřelil, než aby dál pokra-
čoval ve vraždění. A nebyl sám, který tímhle 
způsobem ukončil spolupráci s ďáblem. To 
mě zaujalo a motivovalo k sepsání kapitoly 
o téhle válečné anomálii.

Proč si myslíte, že je dobré představovat pří-
běhy, které narušují zjednodušený pohled 
na historii holokaustu?
Každý, kdo se dotkne tématu holokaustu 
či druhé světové války, zaslechne výrok 
„Můj dědeček, moje babička o tom či onom 
nechtěli nikdy mluvit.“ Začal jsem se na tyto 
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detaily soustředit, co bylo to, o čem nikdo 
nechtěl mluvit? Například sexuální orientace 
Fredyho byla naprosté tabu, přeživší nechtěli 
„pošpinit“ památku jejich hrdiny. Považo-
vali homosexualitu za nemoc, či dokonce 
úchylku. Dnes máme úplně jiný pohled, 
a tak o tom pojďme mluvit. Petr Erben byl 
jeho nejlepším přítelem a při rozhovoru mi 
prozradil tajemství, které by si jinak vzal 
do hrobu. V noci po našem rozhovoru mi 
zavolal s dotazem, zda jsem stále v Izraeli, 
že by mi chtěl ještě něco povědět. Něco, co 
ještě nikomu neřekl, protože poznal, že mám 
Fredyho rád, a tak s jeho tajemstvím dobře 
naložím. Už chápete, jak vzrušující byly 
poslední rozhovory s přeživšími? Několik 
týdnu na to Petr Erben zemřel a mně zůstalo 
svědectví o největším gay-hrdinovi 20. sto-
letí, Fredy Hirschovi! Je tedy hlavní postavou 
mého třetího románu.

V popisu knihy stojí, že je založena na 
konkrétních událostech, můžete přiblížit, 
z jakých dokumentů jste čerpal a jak probí-
hal váš historický výzkum?
Nejdříve to byla všechna dostupná literatura 
faktu a memoáry. Pokud jde o Malou pevnost 
Terezín, většina memoárů byla vydána mezi 
rokem 1945 a 1950, mám je všechny. Násle-
dovaly rozhovory se svědky té doby a pak 
studium literatury faktu znovu a znovu, pro-
tože pokaždé můžete propojit nové kousky 
detailů, které vám unikly, nebo které jste 
nechápal, u příběhů ghetta obzvláště. Paní 
doktorka Hájková a její studie „Poslední ghe-
tto“ nabídla další detaily, které podle mého 
názoru může ocenit (a správně pochopit) 
pouze badatel, který se příběhem Terezína 
zaobírá delší dobu do detailů.

Proč jste se rozhodl závěry svého bádání 
zprostředkovat pomocí čtivé fikce?
Na tuto otázku se mě naposledy zeptal pan 
profesor Israel J. Yuval z Hebrejské univer-
zity v Jeruzalémě, po naší 8hodinové exkurzi 
v Terezíně. Akademický výzkum zpravidla 
dodržuje pravidla, zejména co se týče zdrojů 
informací. Dle těchto pravidel svědectví 
„z doslechu“ není příliš respektované. Raději 
nechá „mezeru“ v informacích otevřenou, 
než aby ji vyplnil něčím, co se nedá vědecky 
doložit. Pokud však nacisté všechny důkazy 
zničili a spálili, orální svědectví je pak velmi 
důležitým pilířem historie. Vždy opakuji, že 
se nejedná o obvinění akademického světa ze 
lží. Pokud však určitá data v mozaice chybí, 
obraz příběhu může získat úplně jiný tvar. 
Takový narativ je pak předán národu a světu 

jako ten jediný „správný“. Ze zkušenosti 
v zahraničí mohu konstatovat, že pomyslná 
čára, kterou je pro akademického historika 
mnohdy těžké překročit, je nacionalismus. 
Jinými slovy, jak moc jste ochotní mluvit 
o ošklivých věcech, kterých se dopustil váš 
vlastní národ? Všiml jsem si, že nejlepší 
studie většinou pocházejí od badatelů 
s mnohonárodnostním původem. Takový 
badatel má schopnost pracovat se zdroji 
jinak než většina a patří k nejotevřenějším 
a pro mě k těm nejlepším. Dobrým příkladem 
je doktor Wein a jeho nová kniha Dějiny Židů 
v Českých zemích – od Hilsnera po Slán-
ského. Vřele doporučuji.

Jaký máte názor na výuku holokaustu v čes-
kých školách? Co je podle vás třeba zlepšit?
Výuka holokaustu se neustále zlepšuje 
a zájem o téma roste, to je skvělé. Také 
díky Památníku Terezín a jeho novému 
vedení a vzdělávacímu oddělení, které má 
ty nejlepší lektory. Je jich ale málo, je třeba 
lepšího financování ze strany státu. Bylo 
by například lepší, pokud by se třída, která 

Terezín navštíví, mohla rozdělit na menší 
skupiny, se kterými by pak lektoři mohli pra-
covat více individuálně. K tomu je zapotřebí 
více učitelů s kvalitním vzděláním a citem 
pro téma, a proto si myslím, že je potřeba do 
oboru obsadit více mladých lidí, nadšených 
do této práce.

Slavnostní představení vaší knihy bylo 
z důvodu pandemie zrušeno, plánuje se 
v dohledné době?
Na těchto věcech, tedy na propagaci, mi pra-
málo záleží. Pokouším se zlomit přesvědčení, 
že spisovatel má pouze psát a tvořit a že 
nakladatelství má mít na starosti zbytek. 
Všiml jsem si, že v dnešní uspěchané době 
mají podle mě největší dosah audioknihy. 
Obzvláště pokud je autor namluví sám, 
jako autorské čtení. Audioknihu Jom Kipur 
a poslední německý rytíř jsem tak nedávno 
uvedl na AudioLibrixu.

Ptala se yvonne Weisgrab Pěnkavová 
Foto z archivu Pavla batela
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Madla zpívá Evropě
Tahle smutná zpráva doslova 
zalomcovala světem – 
23. března letošního roku 
zemřela ve Washingtonu ve 
svých 84 letech Madeleine 
albright. 

Všechna světová média teď připomněla, 
že se bývalá ministryně zahraničí USA 
narodila jako Marie Jana v roce 1937 v Praze, 
světová veřejnost ale nejspíš netuší, jak 
přišla ke svému jménu. Kdo by také ve světě 
znal starý český film „Madla zpívá Evropě“ 
z roku 1941. Kvůli němu se – podle hlavní 
hrdinky – z Marie Jany stala Madla a v cizině 
pak Madeleine. Svou roli tu asi sehrála 
i rodinná tradice, její mamince se také říkalo 
Mandula, přestože se jmenovala Anna. 
Údajně to vzniklo tak, že jí tatínek – později 
slavný diplomat, profesor Josef Korbel – říkal 
láskyplně „má Andula“. A opravdu, jak psala 
mnohá česká média, Madeleine se narodila 
na pražském Smíchově. Dětství ale prožila 
v bytě na Hradčanech, který byl v domě 
se slavnou luxusní restaurací – byla zde 
i v komunistických dobách – „U labutí“. Byl 
jsem se tam s ní podívat.

V několika článcích, které v těchto dnech 
vycházejí u nás i v zahraničí, jsem vzpomínal 
na to, jak jsem se s Madeleine Albrightovou, 
kdysi nejvýznamnější světovou političkou, 
spřátelil. Pro čtenáře, kteří můj text ještě 
nečetli, jen uvádím, že jsem byl v roce 1997 
požádán svými přáteli z Washingtonu, abych 
pomohl jedné americké rodině, pocházející 
z Československa, při ověřování dokumentů 
a sestavování rodinného archivu. Netušil 
jsem vůbec, o koho jde, došlo mi to až poté, co 
do Prahy dorazil John Korbel se svou sestrou 
Kathy. V době, kdy byla Madeleine pověřena 
prezidentem Clintonem funkcí americké 
ministryně zahraničí, se na veřejnosti najed-
nou vyrojily informace o jejím židovském 
původu. Vypadalo to, jako by tento fakt 
záměrně zamlčela či dokonce o něm lhala, 
a pokud by se něco takového potvrdilo, byl 
by to neodpustitelný prohřešek a pravděpo-
dobný konec její ministerské kariéry.

S Johnem a Kathy jsme proto ihned začali 
pátrat, a to nejen v matrikách a historických 
dokumentech. Vydali jsme se i do míst, 
odkud jejich rodina pocházela, do východ-
ních Čech, především do Letohradu (dřívější 
městečko Kyšperk, kde bydleli Körbelovi, je 
dnes jeho součástí) a Kostelce nad Orlicí, kde 
měla zámožná rodina Spiegelových likérku 
Asko. Zjistili jsme, že jejich tři prarodiče sku-
tečně zahynuli během holocaustu, Arnošt 
Körbel v Terezíně v roce 1942, jeho žena Olga 
v Osvětimi v roce 1944 a Marie Spiegelová 
v roce 1943 tamtéž. Jen dědeček Alfred 

Spiegel zemřel ještě před válkou, v roce 
1936, a je pochován na židovském hřbitově 
v Žamberku.

Jak je tedy možné, že jsme se s Madeleine 
a s celou její rodinou takto spřátelili? Bylo to 
vlastně docela logické, pocházeli jsme přece 
ze stejného českého židovského prostředí, 
a i když Madeleine osud zavál za oceán 
a trochu si pohrál s její identitou, zůstalo v ní 
něco, co nám bylo společné a co nám zřejmě 
vědomě či podvědomě vštípili naši rodiče – 
skeptický nadhled, smysl pro spravedlnost, 
snaha o perfekcionismus, ale taky specifický 
český židovský humor. Stačilo pár setkání 
a bylo nám jasné, že jsme ze stejného těsta 
a že k sobě prostě patříme.

Svou roli asi sehrálo i to, že jsem – na 
rozdíl od mnoha židovských institucí – nebyl 
nikdy skeptický k jejímu ujišťování, že 
skutečně o svém židovském původu nevě-
děla. Nebylo to nic neobvyklého, v té době 
své kořeny objevovala spousta lidí, u nás 
i v zahraničí. Pokud bychom měli někoho 
kritizovat za to, že opustil víru svých předků, 
mohl by to být její otec. Všeobecně se ví, že 
Josef Korbel byl spolupracovníkem a příte-
lem Edvarda Beneše, za války působil v jeho 
exilovém kabinetu. Již méně se ví o tom, že 
si dělal naděje na to, že mu prezident Beneš 
dříve či později svěří funkci českosloven-
ského ministra zahraničí. Proto vědomě 
vystoupil ze židovské obce, neboť se domní-
val, že židovská identita by byla neslučitelná 
s takto vysokým politickým postavením. 
Nepočítal ovšem s tím, že židovská identita 
není jen náboženství. Jak známo, k jeho 

jmenování ministrem nikdy nedošlo, ve víru 
válečných událostí se Korbelovi nejdříve 
ocitli v tehdejší Jugoslávii a posléze v Lon-
dýně. Po komunistickém puči v roce 1948 se 
tehdejší velvyslanec Korbel rozhodl, že se 
do vlasti již nevrátí a celá rodina emigrovala 
do Spojených států. Madla si pak častokrát 
posteskla, že česká hymna jí mluví z duše – 
kde domov můj?

Madeleine byla u nás mnohokrát, nejdříve 
to bylo velmi oficiální, to jsme se scházeli 
v prostorách velvyslanectví, na minister-
stvech, dokonce i na Pražském hradě. Když 
pak skončila ve funkci, bylo všechno jinak, 
párkrát jsme byli sami nebo s rodinami 
inkognito v Terezíně a v Litoměřicích, 
v Letohradu a Kostelci, v Poděbradech, odkud 
byla deportována jedna z jejích tet Růžena 
Spiegelová, a na mnoha dalších místech. 
Užili jsme si spolu taky hodně legrace. Jak 
známo, Madeleine mluvila velmi dobře 
česky, její sourozenci už o něco hůř. Ale 
vzpomínali na to, co je naučili jejich rodiče. 
Když jsme se z našich výletů vraceli do Prahy, 
začali všichni zpívat – sláva nazdar výletu, 
nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady!

Na Madeleine teď vzpomíná celý svět. 
V těchto turbulentních dnech si všichni 
uvědomujeme, jak osudová byla její role 
při vstupu naší země do NATO, kterému ve 
Washingtonu nebyly zpočátku všichni naklo-
něni. Nebýt Madly, Evropa – a především ta 
střední – by dnes byla v úplně jiné situaci. 
Tuhle píseň Madla Evropě zazpívala skvěle!

ToMáš kraus

Madeleine albrightová při své návštěvě v Praze s autorem článku (archiv T. krause)
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vaření

Nebudeš jíst nic kvašeného
blíží se Pesach a s ním 
nejen slavnostní sederová 
večeře, ale také celý 
týden, kdy bychom se měli 
vyhnout kvašenému. celý 
svůj jídelníček bychom 
měli postavit na macesech 
a macesové mouce – a to je 
výzva. Pokud s tím potřebujete 
poradit, chcete letos uvařit 
něco nového nebo obměnit 
svou pesachovou klasiku, 
vyzkoušejte jeden z několika 
receptů, o které se s námi 
podělili naši čtenáři.

Macesové knedlíčky do polévky
(Pavlína Polohová)
„Klasika, která nesmí chybět během Pesachu 
v žádné polévce…“

• 1 šálek macesové moučky (i z umletých macesů)
• 2 vajíčka (žloutky a bílky zvlášť)
• 3 lžíce kuřecího tuku nebo olej
• 1 lžička soli
• 1 lžička mletého zázvoru (množství podle chuti…)
• 1 lžička soli
• 1/2 šálku kuřecího vývaru

V míse smícháme macesovou mouku, sůl 
a zázvor. Žloutky utřeme s tukem a teplým 
vývarem a přidáme do mísy. Vyšleháme sníh 
z bílků a opatrně spojíme se zbytkem přísad 
v míse. Směs necháme hodinu odpočívat 
v lednici a pak z ní vytvoříme kuličky, které 
vaříme v osolené vodě zhruba 25 minut.

Množství vystačí zhruba na 35 kuliček 
velikosti ořechu.

brisket
(Silvia Alexander)

 
„Brisket je v zahraničí považován za tradiční 
pesachové jídlo. U nás tak znám není. Variant 
je mnoho, pokud by se vám tento recept zdál 

příliš jednoduchý, můžete zkusit maso podlít 
vínem, nebo vývarem.“

Co budete potřebovat?

• 700 g hovězího masa vhodného k pečení
• cca hrst jemné macesové mouky
• 1 plechovka loupaných krájených rajčat
• mletá sladká paprika

• čerstvý česnek, nebo sušený v prášku
• sůl, pepř na dochucení

Maso v kuse obalíme v macesové mouce. 
Na pánvi rozpálíme olej a maso po všech 
stranách osmahneme do hněda – zatáhne 
se a pečením se nestane suchým. Mezitím 
si připravíme koření. Smícháme mletou 
sladkou papriku, sůl, pepř a česnek. Když je 
maso orestováno, vložíme ho do pekáče. Na 
pánvi, kde jsme maso restovali, přidáme tro-
chu oleje, rajčata, část pepře a promícháme. 
Vaříme několik minut. Zbytkem pepře 
potřeme maso. Na to pak nalijeme rajčata 
z pánve a přikryté pečeme asi 2 hodiny při 
185 °C. Servírujeme nakrájené na plátky.

Uvedené množství masa je asi pro dvě až 
tři osoby.

Matza pizza
(Hana Šiková)
 
 
„Macesová pizza je můj pesachový ‚guilty 
pleasure‘. Nadchází na ni ten pravý čas až tak 
pátý, šestý den Pesachu, poté, co mi dojdou 
kreativní recepty a energie na ně. Je to tajný 
příslib pizzy nadcházející jeho konci a zároveň 
nejvyšší zločin na ní spáchaný.“

Co budete potřebovat?

• macesy
• rajčatový protlak, nebo rajčatovou omáčku
• olivy
• sýr
• houby
• kukuřice (nebo jiná zelenina…)

Množství přísad upravte podle potřeby 
a chuti.

Kouzlo tkví v použití macesu místo 
pizzového základu. Na něj poklademe vše, co 
máme rádi na normální pizze – rajčatovou 
omáčku, olivy, houby, zeleninu… a zasypeme 
sýrem – bez něj to není ono.

Pečeme v troubě na 100–150 °C několik 
minut – dokud se sýr nerozteče. Podáváme 
okamžitě ještě teplé.

Pesachové bramboráky
(Daniela Rejnušová)
 
„Jde vlastně o obyčejné bramboráky, ale bez 
mouky a bez strouhanky – zdravé to asi není, 
ale je to moc dobré.“

Co budete potřebovat?
• 1,5 kg brambor
• 3 vejce
• 3 stroužky česneku (podle chuti…)
• majoránka
• pepř
• sůl

Oloupané syrové brambory nastrouháme, 
nebo semeleme v robotu. Osolíme, chvíli 
necháme stát a na sítu pak vyždímáme co 
nejvíc vody – je důležité to opravdu udělat 
důkladně. Přidáme česnek, majoránku 
a pepř podle chuti a znovu osolíme – protože 
většina soli odešla s vyždímanou vodou. 
Smažíme na oleji do zlatova.

Macesový dort
(Silvia Alexander) 

 
„Z macesové mouky lze upéct i docela dobrý 
dort. Je vhodné ho potřít džemem a nechat pár 
hodin odstát, aby nebyl suchý.“

• 6 vajec (žloutky a bílky zvlášť)
• 6 polévkových lžic moučkového cukru
• 2–3 polévkové lžíce vody
• 8 polévkových lžic macesové mouky
• 6 g prášku do pečiva
• citronová šťáva z poloviny citronu a citronová kůra
• skořice
• džem na potření a čokoláda na polití 

Oddělíme žloutky od bílků a z bílků vyšle-
háme na sníh. Ostatní suroviny smícháme 
a posléze k nim opatrně přidáme sníh 
z bílků. Menší plech, nebo dortovou formu 
vymažeme olejem a vysypeme macesovou 
moukou. Těsto nalijeme do formy a ve 
velmi slabě vyhřáté troubě pečeme asi 
30–35 minut. Před vyjmutím z formy chvíli 
počkáme a opatrně oddělíme dort od krajů 
formy nožem.

Upečený korpus potřeme džemem nebo 
třeba oblíbeným krémem a polijeme čoko-
ládou.
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Spravedlivý rozhodne a Hospodin 
uskuteční – צדיק גוזר וה׳ מקיים

k úmrtí rabína šemarjaha 
josefa chajima kanievského

V pátek 15. adaru II. (18. března) zemřel ve 
věku 94 let v Bnej Brak rabín Šemarjahu 
Josef Chajim Kanievsky, זצוק״ל. Rabín 
Kanievsly se narodil 8. ledna 1928 v Pinsku 
(Polsko, dnes Bělorusko) jako syn rabína 
Jakoba Izraele Kanievského, zvaného Stei-
pler – הסטייפלר a Pesji Miriam Kanievské, 
sestry rabína Abrahama Ješajaha Karelitze. 
Roku 1934 rodina Kanievských učinila aliju 
do tehdejší Britské mandátní Palestiny a usa-
dila se v Bnej Brak. Zpočátku se malý Chajim 
vzdělával v Talmud-Tora „Akiba – merkaz“ 
a také se s otcem doma učil skoro všechny 
traktáty Mišny. V deseti letech začal studovat 
v bnejbracké ješivě „Tif'eret Cijon“. Po šesti 
letech jej vzal otec do své ješívy „Bejt Josef“ 
a po krátké době r. Chajim přešel studovat na 
ješivu „Lomža“ v Petach Tikvě. V sedmnácti 
letech zakončil poprvé studium všech 
traktátů Babylónského talmudu. Během 
dvou let navštěvoval přednášky rabína 
El'azara Menchema Mana Šacha. Koncem 
týdne jezdil r. Chajim domů, do Bnej Brak, 

kde se učil Tóru se svým srýcem Abrahamem 
J. Karelitzem, zvaným Chazon Iš. V prosinci 
1951 se oženil s Batševou Ester, dcerou rabína 
Josefa Šaloma Eljašíva. Několik měsíců po 
svatbě se novomanželé přestěhovali do Bnej 
Brak, kde pak žili ještě s třemi rodinami 
v rozděleném bytě, každá rodina v jednom 
pokoji, se společnou kuchyní. Nejenom 
v mládí, ale i v pokročilém věku byl rabín 
Chajim Kanievsky znám svou skromností, 
nezištností a ochotou vždy pomoci. Peníze 
a pozemské statky pro něj nehrály vůbec 
žádnou roli. Jeho prioritou bylo soustavné 
učení Tóry dnem i nocí, jak přikázal Hospo-
din (Jozue 1,8):

יָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם  לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזּה ִמִפּ
ָוַלְיָלה…

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od 
tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci… 
Jeho strýc Chazon Iš jej nazval מרא דכולא 
.Pánem celého Talmudu – תלמודא

Rabín Kanievsky byl zběhlý v náboženské 
literatuře – תורנית בספרות obecně, zvláště 
pak v literatuře učenců – חז״ל ספרות. Denně 
se učil osm listů z Babylónského Talmudu 
a stejné téma i v Talmudu jeruzalémském, 
dále pak Toseftu, Maimonida, Arba’a Turim, 

Šulchan aruch a knihu Zohar. Měl ve zvyku 
každoročně zakončit studium celého Tal-
mudu. Slavnostní zakončení studia se konalo 
vždy v předvečer Pesachu za přítomnosti 
velkého počtu věřících, aby bylo zárověň 
spojeno s hostinou – סעודת מצווה při půstu 
prvorozených (kdo se učil, mohl poté jíst). 
Každý pátek se tradičně učil týdenní parašu 
 dvakrát originální – תרגום ואחד מקרא שניים
text – jednou aramejský překlad společně 
s halachickými midraši a komentáři k pří-
slušnému týdennímu oddílu.

Rabín Kanievsky začal veřejně působit 
roku 1988, když jej rabín El’azar Menachem 
Man Šach pozval, aby byl přítomen při 
založení jeho strany Degel ha-Tora v Binjanej 
ha-Uma v Jeruzalémě. Na volebním sjezdu, 
který se konal poté, rabín Šach nechal přivézt 
rabína Kanievského z Bnej Brak a teprve 
potom vystoupil s hlavním projevem, v němž 
jej chválil a připomněl, že máme povinnost 
plnit jeho rozhodnutí. Kromě jiného o rabi 
Kanievském řekl: „Nemáme na světě většího 
člověka.“

Po smrti svého tchána rabína Josef 
Šaloma Eljašiva roku 2012 se ještě zvýšil jeho 
vliv na ortodoxní aškenázskou pospolitost 
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Chevra kadiša gomlej chasidim – díl 3.
Moše ben Maimon, zvaný 
Maimonides, lékař, filozof, 
dajan a rabín se narodil do 
rodiny dajana a lékárníka 
v córdobě roku 1138, zemřel 
roku 1204 v káhiře a pohřben 
je v izraelském Tiberias.

Maimonidovými pro židovstvo 
nejpodstatnějšími díly jsou Průvodce 
tápajících a Dopis do Jemenu. My se však zde 
nebudeme věnovat ničemu jinému než jeho 
lékařským názorům a spisům.

Maimonides sloužil jako lékař nejstaršímu 
synovi Saladina, princi al-Afdalovi. Často 
přijímal princovy posly se zprávami 
o princově zdraví. Byl-li Maimonides zdráv, 
prince navštěvoval a léčil. Pokud sám zdráv 
nebyl, posílal vzkazy a rady. Proto také 
napsal pro prince al-Afdala spis „O příčinách 
symptomů“.

Maimonides odsuzoval tělesné touhy po 
jídle, pití a sexu. Saladinův synovec, stárnoucí 
a téměř impotentní Taqí ad-Dín, byl sexem 
a svou neschopností tak posedlý, že z toho 
trpěl horečkami. Maimonides pro něho 
sepsal lékařský spis „O sexu“, kde jej nabádal 
k ukázněnosti a střídmosti, avšak přesto 
mu předepisoval afrodisiaka a stimulanty, 
o kterých se vyjadřoval pozitivně. „Duši 
ovládají emoce a emoce ovlivňují sex. Některé 
jsou blahodárné – štěstí, smích a odpočinek; 
některé jsou neblahé – úzkost, žal a averze“.

Aby se Taqí ad-Dín ze své impotence 
a touhy nezbláznil, předepsal mu Maimoni-
des směs pilátu lékařského s vínem, kterou 
požíval jako antidepresivum. Též princovi 
radil inhalovat směs myrty, jantaru a mušká-
tového oříšku a často předepisoval indický 
černý pepř jako afrodisiakum. Maimonidovy 
písemné rady muslimskému princi končí 
slovy: „Kéž Bůh prodlouží tvé dny radosti 
a kéž tato potěšení budou připojena k rado-
stem věčným…” Že by snad narážka na 
muslimský ráj s huriskami?

Jako lékař musel Maimonides znát 
přírodní vědy, fyziku a matematiku. K tomu 
navíc, ve světě muslimských a židovských 
lékařů, tedy vzdělanců, musel studovat 
astronomii a logiku. Nejen židovští lékaři 
na dvorech sultánů, chalífů a vezírů měli 
ohromné znalosti farmacie, teologie, 
filozofie, etiky, literatury, historie a poezie 
a ovládali několik jazyků. Lékařství většinou 
nebylo jejich jediným povoláním.

Moše ben Maimon prosazoval osobní 
přístup ke každému pacientovi. Vyžadoval 
účast rodiny a přátel pacienta na jeho léčbě. 
„Lékař by se neměl pokoušet vyléčit nemoc, 
ale pacienta”. Rád citoval římského Galéna: 
„Lékař se musí řídit sedmi věcmi: povahou 
nemoci, povahou pacienta, jeho věkem, 
zvyky, charakterem města, ročním obdobím 
a složením vzduchu.“

Na začátku Maimonidova komentáře 
k Hippokratovým aforismům stojí: „Lékař 
musí brát v úvahu všechny vnější vlivy, 
kterým je pacient vystaven. Je-li pacient 

chudý, musí jej lékař zásobit stravou, léky 
a vším, co napomůže pacientovi k navrácení 
zdraví.“ Takové krédo neměl Hippokratés ani 
Galén. O poskytování stravy či léků zdarma 
se nezmiňují a Hippokrates říká, že pokud je 
to nezbytně nutné, má lékař zdarma léčit. 
Maimonides poskytoval lékařské konzultace 
chudým zdarma stejně jako muslimští 
lékaři, kteří byli povinni léčit zdarma chudé. 
Pracovali v muslimských nemocnicích, které 
byly zřízeny pro muslimy i nemuslimy, ženy, 
muže, děti, pro bohaté i chudé.

Arabské lékařství vycházelo z Hippokrata 
a Galéna. Ten tvrdil, že fyzické nemoci 
mají příčinu v narušení rovnováhy tekutin 
v lidském těle: krev, hlen, žlutá a černá 
žluč. Lidské povahy nazýváme dle těchto 
čtyř tekutin: černá žluč – melancholik, 
krev – sangvinik, žlutá žluč – cholerik, hlen – 
flegmatik. 
Galénova rozvláčnost Maimonida velice 
rozčilovala, a tak jeho texty zkrátil do 
příručky, kterou mohli lékaři nosit 
s sebou. Sám pak sepsal deset lékařských 
knih: O hemoroidech, O sexu, O astmatu, 
O jedech, O zdravé životosprávě, O důvodech 
symptomů, Komentář jmen léků, Kapitoly 
Mošeho, Komentář k Hippokratovým 
aforismům a Výňatky z Galéna.

Tak příště ještě trochu o Maimonidovi.

sylvie WiTTMannová

litvaků. Rabi Kanievsky se stal jedním z před-
ních vůdců ortodoxní litvacké komunity. Byl 
autorem desítek děl z oblasti halachy, Mai-
monidových prací, Mišny a Gemary, Tana-
chu, z oblasti morálky a židovské mystiky.

Rabín Kanievsky byl též člověkem, jehož 
možnosti přesahovaly lidské chápání a mno-
hými byly považovány za nadpřirozené.

Zakladatel a ředitel izraelské podpůrné 
zdravotnické organizace Ezer Mizion – עזר 
 rabín Hananja Czulek (Pomoc ze Sionu) מציון
vyprávěl zajímavý příběh – jednou mu tele-
fonovala jakási dívka, že s ním musí nutně 
mluvit. Když jí odkázal na sektetářku, aby 
si s ní domluvila termín schůzky, řekla mu, 
že to nesnese odkladu, že je to otázka života 
a smrti. Tak rabi Hananja souhlasil, aby 
k němu tedy přišla ihned. Dívka mu řekla, 
že se za tři týdny má vdávat, ale v nemocnici 
zjistili, že má rakovinový nádor, a rozplakala 
se. Rabi Czulek ji trochu uklidnil a zeptal se, 
kde se učí její nastávající. Zavolal řediteli 
ješivy, aby k němu poslal svého studenta, 
budoucího ženicha. Znepokojenému ješivis-
tovi pak řekl, že jeho nevěsta se musí podro-

bit malé operaci, ale že má být klidný, že vše 
dopadne dobře. Ještě před svatbou šel rabín 
Czulek s dívkou do nemocnice na vyšetření. 
Odpoledne se zeptal lékaře, jak to dopadlo. 
Lékař mu oznámil, že stav není dobrý, že 
našli ještě jeden nádor a je tak desetipro-
centní naděje na uzdravení. Rabín Czulek 
řekl lékaři, aby tak nemluvil, a okamžitě poté 
běžel k rabimu Chajimovi Kanievskému.
Vše mu řekl a i to, že za týden má být svatba, 
a požádal ho o radu, co v takovém případě 
dělat. Rabín Kanievsky se podíval na rabi 
Czuleka a pravil, že lékař neví, co říká. Poté se 
odmlčel a asi za půl minuty mu řekl, že Vše-
mohoucí pomůže a vše dopadne dobře. Rabín 
Czulek se rabi Kanievského zeptal, zda to má 
říci ženichovi. Rabi Kanievsky mu pravil, ať 
mu nic neříká. Svatba se konala tak, jak byla 
naplánována, a za několik dní po svatbě se 
dostavila mladá paní do nemocnice na před-
operační vyšetření a den na to proběhla ope-
race. Po určité době přišly výsledky biopsie. 
Když rabi Czulek přišel s novomanželi do 
nemocnice, zeptal se ho MUDr. Lieberman, 
co se stalo od té doby, kdy byl u něj poprvé. 

On se ho zeptal, proč se táže. Na to mu lékař 
odvětil, že udělal biopsii z míst, kde bylo 
třeba a vše je v pořádku. Řekl, že nádor, který 
nevěstě vyňali z těla je nezhoubný. Doktor 
Lieberman mu řekl, že si to prostě nedokáže 
vysvětlit. Czulek se lékaře zeptal, zda zná 
rabína Chajima Kanievského. Doktor Lieber-
man bouchl rukou do stolu a řekl: „Tohle mi 
už udělal potřetí!“ Czulek mu na to klidným 
hlasem odvětil: צדיק גוזר וה – „Spravedlivý 
rozhodne a Hospodin uskuteční.“

Abychom pochopili lidské rozměry rabína 
Kanievského připomeňme slova zpěváka, 
hudebníka a textaře Šloma Arziho, který 
o něm řekl, že zosobňoval pro celý Izrael 
dědečka, ke kterému se každý mohl obrátit 
s prosbou nebo u něj najít útěchu bez ohledu 
na to, je-li zbožný, nebo ne.

 Nechť je – תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים
jeho duše svázána do svazku života.

Rabín daniel Mayer
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Nepřerušený řetězec
knížek Petra Balajky-Eidlera s židovskými motivy
napsat dobrou detektivku, kde 
reálie „sedí“ a děj si udrží až do 
konce čtenářovu pozornost, 
není vůbec lehký úkol. Petr 
balajka (alias Petr eidler) to 
dokáže. od roku 1991, kdy 
vydal svou první knihu, má 
na svém kontě už patnáct 
vydaných titulů. Třináct z nich 
patří do detektivního žánru.

Nejprve bychom měli vyjasnit, kdo je 
vlastně autorem těch knížek – Balajka, nebo 
Eidler? Spolupracují spolu, nehádají se? 
Kde se vzal ten autor s německým jménem 
Eidler?
Začnu odpovědí na druhou otázku. První 
detektivku jsem napsal ještě před sametovou 
revolucí, tehdy vydání trvalo skoro dva roky, 
takže vyšla až v roce 1991. Použil jsem jména 
své židovské babičky Tauby Eidler, která 
pocházela z Haliče, z městečka Žuravno 
u Lvova, ale během první světové války se 
provdala za dědečka, který pocházel ze Slez-
ska a sloužil v rakousko-uherské armádě. 
Oba hovořili polsky a žili pak v Praze, kde 
se narodila jak moje matka, tak já. Před 
vydáním své první detektivky Kritická noc 
(která nestála za moc), jsem měl představu, 
že Eidler bude psát detektivky, zatímco 
Balajka takzvaně vážnější literaturu. To se mi 
zatím podařilo jen románem Viktor a Lady ze 
Shalottu a životopisnou knihou Ottla o osudu 
sestry Franze Kafky, která byla zavražděna 
v Auschwitzu. Tak to i zůstalo, i když krimi-
nálky početně mnohonásobně převažují. 
Nevím, jestli je to pro českou literaturu 
dobře, nebo špatně…

Ačkoliv se tvá poslední kniha vydaná před 
měsícem jmenuje Přerušený řetězec, řada 
tvých detektivek vycházejících ve stejné 
grafické úpravě v nakladatelství Moba tvoří 
řetězec dosud nepřerušený. Knížky detek-
tivního žánru, které vydáváš pod pseudony-
mem, tvoří už pěkný sloupec třinácti knih.
Po dvou prvotinách jsem dlouho nic nena-
psal, protože v bouřlivých devadesátkách na 
to prostě nebyl čas ani pomyšlení. Pak mě ale 
vlastní podnikání inspirovalo k napsání další 
detektivky Muž na špinavou práci, kterou 
jsem nabídl velkému brněnskému naklada-
telství Moba. Vzali ji a od té doby jsem jim 
zůstal věrný, dokonce mi nabízejí smlouvu 
ještě dřív, než novou detektivku vůbec ode-
vzdám, stačí jim anotace a název. Všechny 
kriminálky jsou psané v ich formě a nikdy 

se neobjeví jméno detektiva. Posledních 
šest z nich, počínaje Na šábes se nevraždí, 
se odehrává v židovském prostředí – kolem 
Židovské obce v Praze. Pokud napíšu další, 
bude opět z naší obce.

Už samotné názvy tvých knížek jsou 
dramatické – Kritická noc, Sebranka, Muž 
na špinavou práci, Klub elitních milenců, 
Nahá s Davidovou hvězdou, Na šábes se 
nevraždí, Smrt konvertity, Kdo zabije Evu 
S.?, Případ Aleny Struskové… Máš vždy 

předem vymyšlený celý příběh i s názvem, 
než začneš knihu psát? Nebo se ti děj mění 
pod rukama?
Mám vždy vymyšlenou základní zápletku 
nebo motiv zločinu, to je pro mě důležitější 
než vlastní řešení případu, odhalení pacha-
tele. Většinou vycházím z toho, co se stalo; 
zvlášť u žido-detektivek, jak jim říkám, 
rozvíjím nějakou reálnou událost, kterou 
mi někdo z přeživších vyprávěl. To je ale jen 
kostra, na kterou navěšuji vlastní, víceméně 
smyšlený příběh. Vždy se odehrává v součas-
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nosti, ale kořeny dramatu leží v minulosti, 
v holocaustu.

Detektivka je formálně dost složitý útvar, 
všechno by mělo sedět. Asi v první fázi není 
možné mít úplně detailní představu, co a jak 
bude probíhat, takže se opravdu může stát, 
že se děj začne ubírat svým vlastním smě-
rem, že postavy reagují jinak, než jsem si na 
začátku myslel… Ale čím větší mám s psaním 
zkušenosti, tím víc se snažím mít už od 
začátku co nejpřesnější představu a osnovu 
děje. V průběhu psaní mě však napadají 
další motivy, zápletky… Prostě psaní je 
dobrodružství, výzva. Název mívám většinou 
již na začátku, už proto, že ho musím poslat 
nakladatelství. Bohužel, jednou mi název 
bez mého vědomí změnili, z původně Mrtvé 
s Davidovou hvězdou udělali Nahou s Davi-
dovou hvězdou. A k tomu dali ještě naprosto 
neadekvátní obálku, což mě naštvalo.

To, že stopy vyšetřovatelů v tvých knihách 
vždycky vedou do české židovské komunity, 
je prvek, který u žádného z ostatních autorů 
české detektivky nenajdeme. Tím jsi jako 
autor tohoto žánru originální. Proč ses pro 
tuto tematiku vlastně rozhodl – počínaje 
zmíněnou knihou Na šábes se nevraždí?
Tehdy už jsem pracoval jako šéfredaktor 
novin na Židovské obci v Praze a měl 
jsem vzácnou příležitost poznat mnoho 
přeživších, kteří mi vyprávěli své osudy. 
Ty příběhy jsou tak dramatické, že je nelze 
nevyužít.

Běžný český čtenář má často o židovství 
poněkud zkreslené představy. Je tvým 
záměrem je v knihách pomáhat ujasnit, 
rozplést?
Snažím se život židovské komunity popi-
sovat realisticky, tak, jak ho znám. Bez 
falešné mytizace, bez předsudků, a zároveň 
s humorem a láskou. Je docela možné, že 
čtenáři, kteří nikdy nepřišli do styku s živou 
židovskou obcí, mají o jejím životě zkreslené 
představy, takže mohou být překvapeni nebo 
rozčarováni.

Zatím tvé postavy bloumaly spíš po Stro-
movce a jiných pražských zákoutích, v tvé 
poslední knize Přerušený řetězec jsi hlavní 
postavu Oskara Rosena poslal na sedmdesát 
let do Francie. To asi není náhoda, ta země je 
ti něčím blízká. Jedna kapitola se odehrává 
v Paříži, je vidět, že se tam vyznáš. Jak 
dobře Francii a Paříž znáš?
Na začátku byl opět skutečný příběh; cizinec 
zde cosi zdědil, přijel do Čech a záhadně 
zemřel. Na tom jsem postavil celou detek-
tivku. Rosena jsem poslal žít do Paříže, 
protože jsem s to francouzskou metropoli 
dobře popsat. V posledních třech letech tam 
díky manželce, která má české i francouzské 
občanství, trávíme ročně několik měsíců. 
A protože v cizině je člověk zvědavější než 
doma, mám asi Paříž prochozenou víc než 
Prahu.

Autor většinou do svého díla chtě nechtě 
promítá své osobní zkušenosti. Motiv 
návštěvníka z ciziny, který přináší zásadní 
zprávu, se v tvých knížkách často vrací. 
Zaskočila tě v reálném životě už také 
návštěva s informací, že na tebe čeká bohaté
dědictví?
Postavy z ciziny se v mých detektivkách obje-
vují častěji, ale je to dáno tím, že v zahraničí 
žije mnoho původně českých Židů, ať už těch, 
co utekli před válkou, nebo se po válce nevrá-
tili, případně emigrovali po roce 1948 či 1968. 
Prostě jsme kosmopolitní národ a jsme roz-
troušeni po celém světě. Mě osobně ale žádné 
štěstí s nečekaným dědictvím nepotkalo.

A setkal ses někdy v životě s opravdovým 
zločinem? Jestli ne, odkud čerpáš tak 
fundované dějové peripetie zapeklitých 
případů?
S opravdovým zločinem jsem se nikdy 
nesetkal, ani nemám jasnou představu, jak 
funguje práce skutečných kriminalistů. 
Také proto v mých detektivkách vystupuje 
soukromý detektiv, který ovšem vždy úzce 
spolupracuje s oficiálními vyšetřovateli. Pri-
vátní očko postupuje při vyšetřování tak, jak 
bych asi intuitivně postupoval já. Dokonce 
ani nemusí sám odhalit pachatele, není to 
ostatně žádný génius, ale přesto se na jeho 
odhalení významně podílí.

I v nejnovější knize ses dostal i do minulosti, 
k tématu holocaustu. Vysvětlující historické 
pasáže jako by byly odbočkou do trochu 
jiného žánru. V poznámkách pak uvádíš 53 
vysvětlivek – nejen židovských pojmů, ale 
i francouzských, německých a anglických 

slovíček. Není nakonec v téhle knize tvým 
hlavním záměrem vzdělat trochu českého 
čtenáře?
Nevím, jestli vzdělat je to správné slovo, ale 
chci, aby příběh byl pevně zakotvený v reá-
liích. A protože téma holocaustu, arizace, 
restitucí židovského majetku, života v Tere-
zíně a ve vyhlazovacích lágrech nemusí být 
čtenáři důkladněji známé, rád tam vkládám 
historické pasáže nebo dobové dokumenty, 
které ale hodně parafrázuji. Jedna čtenářka 
mi dokonce napsala, že až po přečtení mé 
detektivky pochopila, co byla arizace.

Kterého z autorů detektivek, českých 
kolegů, rád čteš?
Musím se přiznat, že z českých autorů detek-
tivek znám a mám rád jen Václava Erbena 
a Josefa Škvoreckého s Janem Zábranou. Ti 
už ovšem nežijí. Ovšem starou odeonskou 
řadu 3x… mám téměř kompletní a dobré 
detektivky hltám s nesmírnou chutí třeba 
několikrát, protože vše hned zapomenu. 
Dnes tak populární severskou detektivku ale 
nečtu, tudíž ji ani neznám.

Co chystáš nového?
Moba mě už uhání o nový rukopis, ale 
téma se mi teprve rodí v hlavě, takže jsem 
jim zatím nic nepodepsal. Při vyklízení 
dřívějšího bytu jsem teď ke svému nesmír-
nému úžasu objevil na zastrčeném CD 
rukopis svého Nemorálního románu, který 
nikdy nevyšel, protože jsem ho patnáct let 
považoval za definitivně ztracený. Seberu 
odvahu, přečtu si ho po letech, a pokud to 
nebude úplný průšvih, zkusím ho někomu 
nabídnout. Je tam i židovská linie příběhu, 
pokus o atentát na prezidenta Klause 
(k němuž později opravdu došlo), utečenci, 
milostný příběh a silné ekologické téma. Ale 
také je možné, že ho zase založím a nadobro 
pohřbím.

Ptal se lubor FalTeisek 
Foto Petr balajka

Snažím se život židovské 
komunity popisovat 
realisticky, tak, jak ho 
znám. Bez falešné mytizace, 
bez předsudků, a zároveň 
s humorem a láskou. 
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Literatura s Davidovou hvězdou
vytetované číslo je modré jako tvé oči

Autentické vzpomínky přeživších holo-
kaustu mají vždy punc něčeho neobyčej-
ného, snad až zázračného, i kdyby byly 
zapsány prostým jazykem a bez záměru, 
že by měly být někdy zveřejněny. Jednou 
z dalších knížek, které přinášejí vzácné 
svědectví – tentokrát především o životě po 
válce a o nelehkém vyrovnávání se s těžkým 
osudem – přináší nová kniha z nakladatel-
ství Akropolis „Číslo na tvém předloktí je 
modré jako tvé oči“ s podtitulem Vzpomínky. 
Napsala ji Eva Umlaufová za pomoci berlín-
ské novinářky Stefanie Oswaltové, z něm-
činy ji přeložila Michaela Škultéty. Kniha 
vypovídá o životní cestě rodiny pamětnice, 
která dnes žije v Americe. K psaní ji para-
doxně vyprovokoval infarkt…

Text vznikl ze záznamu rozhovorů, které 
spolu autorky vedly po dobu tří let v Mni-
chově a na cestách na Slovensko, do Izraele 
i do Osvětimi. Kromě toho pátraly v mnoha 
archivech – a překvapivě nalezly leccos 
neznámého. Sama autorka, která holokaust 
přežila, by totiž těžko mohla lovit své zážitky 
z paměti – když přijela se svou matkou začát-
kem roku 1945 do Osvětimi, byli jí teprve dva 
roky, byla vyhladovělá a nemocná. Malá Eva, 
tehdy Hechtová, se totiž narodila 19. prosince 
1942 ve slovenském pracovním táboře pro 
Židy – a jako zázrakem všechny útrapy, 
které na malé dítě čekaly, přežila. Přestože 
dětská paměť nemohla drsnou realitu 
v detailech vnímat, neblahá minulost byla 
stále přítomna kdesi v pozadí, pod povrchem 
myšlenek paní Evy Umlaufové, a ovlivňovala 
její život. Kniha psaná velmi živým jazykem 
to přesvědčivě dokládá. Poté, co vystudovala 
v Bratislavě medicínu, emigrovala v roce 
1967 do Mnichova a její život začal jakoby od 
začátku.

Ten až nečekaně poetický titul knihy 
pochází z básně Posledný svedok, jejímž 
autorem je Ján Karšai z Vancouveru. Najdete 
ji v originále na začátku knihy. A ono modré 
číslo bylo A-26959.

singerův román bez konce

Dílu Isaaca Bashevise Singera, amerického 
židovského autora, který pocházel z Polska 
a žil v letech 1902–1991, se nakladatelství 
Argo věnuje už léta – a velmi důsledně. Je 
tedy logické, že sáhlo na závěr i po jeho 
prakticky neznámém románu „Rudovláska 
Kejle“, který je pro milovníky děl tohoto nosi-
tele Nobelovy ceny příjemným překvapením.

Singer, syn polského chasidského rabína, 
odjel ve svých třiatřiceti letech do USA, kde 
se proslavil jako autor románů a povídek 
vyprávějících velmi autenticky o zašlých 
židovských časech před světovou válkou. 
I v tomto díle ožívá Varšava autorova dět-
ství – hned na první stránce se ocitneme 
v ulici Krochmalné, kde jeho rodina opravdu 
bydlela. Singer psal téměř výhradně v jazyce 
jidiš, takže jeho díla byla primárně cílena na 
židovskou čtenářskou obec. V druhé části 
knihy se už objevuje židovská čtvrť v New 
Yorku.

Jaká vlastně byla ona záhadná hlavní 
postava románu? Dívka Kejle neuměla číst 
ani psát, byla prostá, prodávala ve Varšavě 
„na ulici bejgly a často domů přinesla 
láhev whisky či dokonce pálenky dovezené 
z Ruska. Když se napila, byla bujará“ a mlu-
vila žargonem podsvětí. Jde totiž o bývalou 
prostitutku… Žije si vcelku spokojeně, dokud 
se nevrátí z Ameriky podvodník zvaný 
Kulhavý Max. Román o varšavském podsvětí 
pak nabývá na dramatičnosti…

Jak se vtipně píše na záložce – Singer 
román, který anglicky nikdy nevyšel a byl 
objeven až roku 2014, nedokončil, takže je na 
čtenáři, jak si závěr s plánovanou sebevraž-
dou vyloží. Nebyla nakonec autorova hra se 
čtenářem záměrná a román je celý?

Z angličtiny knihu přeložila Gita Zbavite-
lová, a to opravdu mistrně. Zajímavostí je, že 
přihlédla i k jidiš vydání Jarme un Kejle, jež 
od r. 1976 vycházelo v newyorském časopise 
Forverts, kde Singer pracoval. A na konci 
knihy na čtenáře čeká malý slovníček jidiš 
a hebrejských výrazů.

dva otcové jedné dívky ester

Děj knihy Hany Raduličové „Esterčini 
otcové“ je skutečně románový: dívka jmé-
nem Charlotte celkem spokojeně vyrůstá 
v rodině nacistického soudce Langeho. Leč 
konec války přinese zvrat i v jejím osobním 
životě. Zjistí totiž, že není dcerou svého 
německého otce, tím pravým byl totiž jistý 
Josef Goldenberg. Ten ji měl jako malé dítě 
ukrýt u jedné rodiny v českých Lidicích, obci, 
pro kterou ovšem osud přichystal daleko 
drastičtější roli. Charlotte, původním jmé-
nem Ester, pozvolna zjišťuje fakta o prvních 
letech svého života, která se odehrávala 
v židovské rodině.

Čtenář je ovšem na průběh děje možná 
až zbytečně „předem připraven“, podtitul 
románu uvedený už na obálce totiž zní: 
Příběh židovské dívky vychované v rodině 
nacistického soudce. Otázkou pro čtenáře 
milujícího záhady může být, proč autorka 
z chorvatského Zadaru vlastně zaplétá do 
děje naše Lidice. No, rozluštění není tak 
složité – matkou chorvatské novinářky je 
Češka pocházející z Humpolce, ona sama 
k nám často jezdí a má Česko za svou druhou 
vlast. Jako autorka si často volí období druhé 
světové války a holokaustu.

Román je zasazený do reálných dobových 
souvislostí, události jsou historicky věrné, 
včetně lidického masakru z června 1942, 
samotný příběh je ovšem smyšlený. Nejde 
tedy o dokumentární látku. I když… Možná 
víte, že podle podobného scénáře se opravdu 
odehrály skutečné příběhy několika lidic-
kých dětí, které byly po totálním zničení 
Lidic dány na poněmčení do rodin nacistů. 
Šlo o děti vyhodnocené na základě jejich 
vzhledu jako vhodné k arizaci.

Román je velmi čtivý, což je zásluha 
autorky i překladatele Jaroslava Otčenáška. 
Knihu vydalo nakladatelství XYZ.

lubor FalTeisek
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Ze svěTa

Židovské stopy na Sardinii
sardinie, nadpozemsky krásný ostrov, 
který si za jeho historii podmanilo mnoho 
národů od Féničanů přes kartagince, 
římany, byzantince, araby, španěly, až 
po italy původem ze severu apeninského 
poloostrova, kterým patří dodnes. na 
první pohled ostrov uchvacuje svou 
divokou přírodou a krásnými plážemi. 
uchovává si ale svá tajemství o židech, 
pro které byl kdysi v historii domovem.

První fakt, který nás možná překvapí je, kdy 
se Židé na Sardinii dostávají poprvé. První 
zprávu můžeme najít v zápiscích Flavia 
Josefa, rozeného Josefa ben Matitjahu, který 
ve svých Židovských starožitnostech zmi-
ňuje, že roku 19 o. l. byly římským císařem 
Tiberiem na Sardinii deportovány čtyři tisíce 
Židů. Císař možná tehdy doufal, že na nehos-
tinném ostrově nepřežijí. Vyhnanci si tu ale 
postupem času vybudovali prosperující život 
a stali se nedílnou součástí chodu ostrova 
v oblasti obchodu, finančnictví, řemesel 
i lékařství.

Pod nadvládou římanů, germánů 
i španělů
Během prvních staletí se osud Židů na 
Sardinii podobal osudu jiných Židů žijících 
v římských provinciích. V obdobích, kdy ost-

rovu vládli pohané, měli Židé plná občanská 
práva, ale když se křesťanství stalo domi-
nantním náboženstvím, jejich práva začala 
být omezována. Od poloviny 5. do poloviny 
7. století byla Sardinie spravována germán-
skými kmeny, nejprve Vandaly a poté Góty. 
Tehdy byly poměry pro Židy celkem příznivé. 
Byly založeny komunity v dodnes známých 
městech jako Oristano, Alghero, Cagliari 
nebo Sinai, které, jak už sám název napovídá, 
bylo pravděpodobně založené Židy. Sardinie 
je jedním z mála míst, kde se také zachovaly 
katakomby, ve kterých můžeme spatřit 
hebrejské nápisy. Jedná se o katakomby 
v Sant’Antioco a hebrejsko-latinské nápisy 
v nich byly vytvořeny ve 4. a 5. století.

V té době docházelo ovšem i k nepokojům. 
Příkladem může být incident ze 6. století 
z Cagliari, kdy jistý křesťanský konvertita 
Petr umístil na Velikonoční pondělí do syna-
gogy obrazy svatých. Stížnost došla tehdy až 
k papeži Řehořovi I. Velikému, který nařídil 
obrazy odstranit. Jiná zpráva, od kronikáře 
Severina, mluví o požáru synagogy ve 
stejném městě v roce 790, který prý založila 
skupina fanatických křesťanů. Ke krvavým 
střetům mezi Židy a křesťany docházelo i ve 
městě Oristano a nakonec byly ukončeny 
až vypovězením Židů z tamní provincie 
Arborea.

V roce 1325 se Sardinie dostala pod nad-
vládu španělského Aragonského království. 
Život během prvního století této nadvlády 
byl pro sardinské Židy víceméně příjemný. 
Na ostrov začali přicházet i Židé ze Španělska 
a následně i z Marseille, kteří prchali před 
pogromy v letech 1484 a 1485. Z toho důvodu 
tvořili židovskou komunitu na Sardinii pře-
vážně sefardští Židé španělského a italského 
původu.

komunita v algheru
Ačkoli se židovská komunita nacházela 
i v dnešním hlavním městě Cagliari, nej-
významnější a nejvíce prosperující byla 
komunita v Algheru. Židé z Alghera byli 
velmi loajální aragonským králům a za to 
byli chráněny jejich obchodní zájmy, byli 
například osvobozeni od placení cel. Ve 
14. a 15 století značně finančně podporovali 
aragonskou armádu a přispívali k obnově 
a rozvoji města. Na znamení jejich důležitosti 
pro korunu pak směli vyvěšovat královský 
erb na své synagoze.

Židovské rodiny na Sardinii se zabývaly 
většinou obchodem, ale časté byly i další pro-
fese v oblasti finančnictví, řemesel a dokonce 
i lékařství. Známými lékaři byli například 

Pokračování na straně 18
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kulTura

Kulturní program  
duben–květen 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

 Židovská šlechta habsburské 
monarchie
První přednáška z cyklu 
Nobilitas Iudaeorum prof. Jana 

Županiče z Ústavu světových dějin FF UK 
se zaměří na otázku udílení šlechtických 
titulů od počátku židovské šlechty. Zvláště si 
pak povšimne jejího specifického postavení 
v rámci šlechtické obce habsburské monar-
chie. / Vstup volný.

 Vernisáž výstavy 
Záhadné pouto – ilustrace
Výstava představí práce stu-
dentů Fakulty designu a umění 

Ladislava Sutnara Západočeské univerzity 
v Plzni, kteří pod vedením ilustrátorky 
a pedagožky Renáty Fučíkové vytvářeli ilust-
race pro stejnojmennou publikaci a výstavní 
projekt diplomata Roberta Řeháka o česko-
-izraelských diplomatických vztazích.
/ Vstup volný

 Mýtus ve vědecké době: 
Jak rozumět obviněním 
z „rituální vraždy“ na přelomu 
19. a 20. století

Dříve rozšířené přesvědčení, že Židé vraždí 
křesťanské děti pro rituální účely, zdánlivě 
skončilo s dobou osvícenství. Přesto byla tzv. 
„krevní pověra“ ve střední a východní Evropě 
na přelomu 19. a 20. století překvapivě 
rozšířená. Prof. Hillel J. Kieval z Washington 
University v St. Louis se ve své přednášce 
zamyslí nad tím, jak se zdánlivě překonané 
názory začaly znovu jevit jako věrohodné 
a jak se i vzdělané elity chopily obvinění 
z židovské „rituální vraždy“. / Vstup volný

dílna ovk žMP, Maiselova 15, dvůr

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Lvíček Arje slaví 
Pesach
Podaří se Mojžíšovi, kama-

rádovi lvíčka Arjeho, zachránit všechny 
Židy z egyptského otroctví? Jakých deset 
ran padlo na Egypt? Projde Mojžíš mořem 
suchou nohou? A co dostane nakonec 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

 Město na řece: projekce filmu 
a beseda s tvůrci
Tragikomické drama o lásce 
(Lotyšsko, ČR, Litva 2020, režie 

Viesturs Kairišs, 118 min.) vypráví příběh 
člověka, který se v krátkém časovém úseku 
ocitne postupně uprostřed tří totalit: v auto-
ritářském režimu předválečného Lotyšska, 
v éře komunismu a později nacismu. Úvod 
a besedu s tvůrci filmu a českou herečkou 
Brigitou Cmuntovou moderuje filmová histo-
rička Alice Aronová.

Z důvodu velkého zájmu o akci 
prosíme o včasnou rezervaci na adrese 
education@jewishmuseum.cz. / Vstup volný

 Templ superlativů v novém 
lesku
Velká synagoga v Plzni se může 
pochlubit hned třemi rekordy: 

Je největší synagogou v České republice, 
druhou největší v Evropě a třetí největší na 
světě. Po rozsáhlé rekonstrukci, která zapo-
čala v roce 2019, bude mít od dubna veřejnost 
opět přístup do tohoto majestátního 
svatostánku. O jeho minulosti a o tom, co 
návštěvníky čeká, bude publicista Petr Brod 
mluvit s předsedou Židovské obce v Plzni 
Jiřím Löwym. / Vstup volný

 Slavnostní koncert u příleži-
tosti Jom ha-šoa / Kukal Quar-
tet
Koncert hudebního uskupení 

Kukal Quartet při příležitosti Jom ha-šoa 
ve-ha-gvura – Dne památky obětí šoa a hrdin-
ství. Během koncertu zazní skladby Ervína 
Schulhoffa (1894–1942), Bohuslava Martinů 
(1890–1959) a Leoše Janáčka (1854–1928). 
Vstupenky možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru muzea (Maiselova 15, 
Praha 1), v síti Prague Ticket Office – Via 
Musica a na webových stránkách Židovského 
muzea v Praze. / Vstupné: 230 Kč

iZraelská kulTura v Čr

 High & Good Children
UFFO / Trutnov
Uznávaná izraelská cho-
reografka Sharon Vazanna 

přináší dvě dechberoucí inscenace na prkna 
Společenského centra Trutnovska. Good 

PRAHA

ÚtERý

19. 4. 
18.00

PoNDěLí

2. 5. 
18.00

ÚtERý

3. 5. 
18.00

NEDěLE

10. 4. 
10.00

PoNDěLí

11. 4. 
19.00

ÚtERý

12. 4. 
19.00

ČtVRtEK

28. 4. 
19.00

NEDěLE

24. 4. 
19.00

Isaac Eymies, který byl povolán v roce 
1406 na místo městského lékaře v Cagliari, 
Hayyim z Hipre, autor práce o léčivých 
rostlinách Sardinie, nebo Solomon 
Averonques, který byl proslulý svými 
chirurgickými operacemi. Židé z Alghera 
nebyli vyloučeni ani z oficiálních pozic, 
příkladem může být Moses Sofer, který 
v roce 1467 zastával místo výběrčího daní.

vyhánění a návraty
Zatímco život v Algheru byl po určitou 
dobu pro Židy dobrý, v jiných sardinských 
městech začala postupně vzrůstat nesná-
šenlivost. Výjimkou nebylo ani zřizování 
ghett, značení oděvů či nucené křesty. Pod 
trestem smrti byla postupem času zaká-
zána veškerá další imigrace na ostrov. Vše 
vyvrcholilo rokem 1492, kdy španělská 
koruna Dekretem z Alhambry nařídila 
vyhnání Židů ze svého území. Téhož roku 
museli Židé odejít i ze Sardinie a Korsiky 
a mířili nejčastěji na Maltu, do Řecka nebo 
do Kalábrie, které se tak pro sefardské 
uprchlíky staly dočasným domovem.

Na Sardinii se několik málo židovských 
rodin, přicházejících většinou z Itálie, 
začalo znovu usazovat až během 19. sto-
letí. Sardinští Židé byli emancipováni 
29. března 1848. Jejich osud v nadcházejí-
cím století ovšem nebyl šťastný. Od roku 
1931 spadali sardinští Židé podle italského 
zákona pod jurisdikci Říma a následně 
jich byla většina během holokaustu 
zavražděna. Po stopách sefardských Židů 
a populace marranos zdá se jakoby tu 
nezůstala ani stopa.

Přesto zde dodnes existují náznaky 
minulé židovské přítomnosti. Příkladem 
mohou být slova v sardinském dialektu. 
Slovo caputanni, které znamená září, je 
v doslovném překladu totéž co Roš ha-
-šana – „hlava roku”.

V roce 2013 bylo jedno náměstí 
v Algheru přejmenováno na Plaça de la 
Juharia – náměstí Židů. Má být připomín-
kou toho, že náměstí bylo kdysi centrem 
židovské čtvrti a místem, kde se nachá-
zela hlavní synagoga. Starosta města při 
této příležitosti ve svém projevu řekl, že 
by rád napravil křivdu spáchanou v minu-
losti na židovských obyvatelích a vyzval 
Židy, aby se do Alghera vrátili.

anna bendová 
Foto autorka

Pokračování ze strany 17
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children vypráví o třech odlišných jedincích. 
Jejich boj o jinakost je krvavý. Pocity viny, 
které prosakují, jsou jedovaté. Očekává se, 
že se budou jen přizpůsobovat. Žene je však 
naděje a touha. A s nimi slaví nové obzory, jež 
se před nimi otevírají. Soucitně se i ohlížejí 
za svou minulostí a při tom všem kráčejí po 
tenké hranici mezi komiksem a tragikou, 
věky, světy i pohlavími. High zobrazuje 
svádění a věci s ním související, včetně těch 
náhodných. Je o hledání lásky a pozornosti, 
zkoumá pocity vzrušení a intenzitu chvilek 
svobody – třeba v nočním životě.

 KerenDun & Nitai Hershkovits
Chodovská tvrz / Praha
V rámci koncertní série Jazz 
Meets World přijede duo 

KerenDun a Nitai Hershkovits. Dvojice izra-
elských hudebníků se rozhodla vyklouznout 
z klišé, jaké pro mnohé představuje zpěv za 
doprovodu piana. Rozšíření písňové formy ve 
svobodomyslnou, přesto celistvou a sdílnou 
hudební fantazii představí duo v netradič-
ním prostoru Chodovské tvrzi.

 Itamar Borochov
Jazz Dock / Praha
Česká jazzová scéna velice 
dobře zná oceňovaného trum-

petistu Itamara Borochova, který se pravi-
delně vrací za svými českými diváky.

Díky své hudbě, která vytváří most mezi 
tavícím kotlem Blízkého východu a Milesem 
Davisem, Johnem Coltranem a dalšími, se 
Itamar Borochov letos stal držitelem pres-
tižního ocenění Letter One Rising Stars Jazz 
Award, kterou obdržel z rukou Dee Dee Brid-
gewater. Trumpetista Itamar Borochov čerpá 
podobně jako Avishai Cohen z geograficky 
pestrého odkazu svých předků a stejně jako 
on dokázal svůj talent plně rozvinout v tvrdé 
konkurenci newyorské hudební scény. 

kulTura v obcích

Praha

 Pochod dobré vůle centrem 
Prahy pořádá česká pobočka 
Mezinárodního křesťanského 
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) 

v souvislosti s tradičním veřejným setkáním 
proti antisemitismu, které se koná při příle-
žitosti Dne památky obětí holocaustu.

Účastníci Pochodu se shromáždí před 
14. hodinou na rohu Staroměstského 
náměstí. Odtud projdou ulicemi Josefova a 
zastaví se na Palachově náměstí před Rudol-
finem, kde zhlédnou taneční vystoupení 
studentů na téma vzpomínek a naděje moti-
vované příběhy „Spravedlivých mezi národy“, 
kteří v době šoa nezištně zachraňovali proná-
sledované Židy. Pochod pak bude zakončen 
ve Valdštejnské zahradě, kde se účastníci 
připojí k navazujícímu shromáždění. 

 Hlavním hostem bude 92letá Eva Erbe-
nová, která přežila Osvětim a po válce našla 

nový život v Izraeli, odkud přijede navštívit 
svou milovanou Prahu.

Svým angažmá podpoří myšlenku akce 
herec Jan Potměšil i moderátorka Vero-
nika Sedláčková. Pozvání přijal předseda 
Senátu Miloš Vystrčil, předsedkyně Posla-
necké sněmovny Markéta Pekarová Ada-
mová a izraelská velvyslankyně Anna Azari. 
Hudebně program doprovodí kantor Michal 
Foršt a kapela Mackie Messer Klezmer Band.

PlZeň

 Slavnostní znovuotevření 
Velké synagogy
Po třech letech se Velká 
synagoga v Plzni opět otevře 

veřejnosti.  V 17.00 vyjde průvod se svitkem 
Tóry, který bude přenesen ze Staré do Velké 
synagogy a tam slavnostně uložena do sva-
tostánku. Od 18.00 bude následovat program 
spojený s koncertem. Plzeňská synagoga je 
významnou kulturní památkou nejen České 
republiky, ale i celé Evropy: řadí se mezi pět 
největších synagog na světě. 

Od roku 2019 zde probíhala komplexní 
rekonstrukce vnitřních prostor a současně 
i oprava přilehlého Rabínského domu. 
Tóra, která bude do svatostánku ve Velké 
synagoze vkládat je největší v Plzni. Svitek 
byl nedávno díky sbírce OZDOBME NAŠI 
TÓRU vybaven novou korunou, štítem a 
ukazovátkem.

sTará synagoga, sMeTanovy 
sady 80/5, 301 00 PlZeň

 23. 1.–29. 4. 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.

důM šáMese, sMeTanovy sady 80/5, 
301 00 PlZeň

 Cílené náhody
Beseda k projektu Navzdory 
osudu
Příběhy plné takových náhod, 

že snad musel být cílené.
Vypráví: Alexander Goldscheider

Alexander Goldscheider vzpomíná na dět-
ství a mládí v socialistické Praze, na mámu 
herečku, tátu novináře a jejich pracovní 
prostředí, na spletité osudy ruských praro-
dičů, emigrantů z Kavkazu a Petrohradu, 
na tragický úděl tátovy rodiny a desítek 
Goldscheiderů, kteří nepřežili holokaust, na 
hledání vlastního identity a poznávání světa 
kulminujícího života v New Yorku a drama-
tickým návratem do Prahy v roce 1969.

 Různé chutě judaismu
Další z přednášek z cyklu Různé 
chutě judaismu.
Přednáší Sylvie Wittmannová.

 Židovské hřbitovy 
na Vysočině: Jihlava, Polná, 
Puklice, Brtnice
Přednáška: Václav Fred Chvátal

Akce proběhne kombinovaně v Domě 
šámese i online. Pro odkaz napište na adresu: 
zoom@zoplzen.cz. Jihočeským krajem jsme 
prošli až k historické hranici Moravy. Podí-
váme se do horské oblasti nejzápadnější části 
někdejšího Markrabství Moravského, které 
bylo vždy oblastí kulturně svébytnou, což se 
odrazilo i v židovské historii.

 Přednáška – Tajemný svět 
gnostiků
Přednáší: Věra Tydlitátová
Kdo nejvíc ohrožoval rabínský 

judaismus i rané křesťanství? V antice 
působily po celém Středomoří spolky a sekty, 
které vykládaly řeckou filosofii a Bibli vlast-
ním způsobem a razily dualistický pohled na 
svět. Mnoho se o nic neví, přesto jejich vliv 
trvá do dnešní doby.

 Přednáška: Andělé a jiní 
nebešťané
Přednáška: Mgr. Věra 
Tydlitátová, Th.D.

Ačkoliv je judaismus striktně monoteistický, 
nikdy zcela neopustil víru v různé mocné 
bytosti, které sice nemají božskou podstatu, 
ale jsou mnohem mocnější než lidé. Slouží 
jako boží poslové, bojovníci, nebo obývají 
nebeský královský dvůr. Tito nebešťané na 
rozdíl od lidí nemají svobodnou vůli, a pokud 
ji někdy projeví, zpravidla to znamená 
vzpouru. Jsou krásní, strašliví, ale někdy 
i zábavní. 

liberec

 Online přednáška Karla 
Hrdličky na téma „Pesach“
Přednáška probíhá prostřed-
nictvím Skype. Kontaktní údaje 

na Karla Hrdličku – Skype:  live:hrdlickarel; 
e-mail: hrdlickarel@seznam.cz.
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PísniČka

Chasal sidur Pesach

Pesach je výjimečný svátek množstvím textů, 
které se při něm čtou. Tyto texty, jak známo, 
máme zapsány v pesachové hagadě, která 
nás provází pesachovým sederem. Mnoho 
těchto textů bylo zhudebněno a některé jsou 
už tradičně přednášeny jako písně i během 
samotné večeře.

V závěru hagady je text, který potvrzuje 
splnění příkazu o vykonání pesachového 
sederu a vyslovuje naději v návrat na 
Sión. Jako obvykle u hagadových textů ani 
v tomto případě nevíme, kdo je autorem slov. 
V průběhu času získal text hned několik zhu-
debnění. Přesný původ melodie zde uvedené 

neznáme, ale podle všeho se jednalo původně 
o nigun (bezeslovnou melodii) chasidů kar-
linské dynastie.

ִהְלָכתֹו ַסח ּכְ ֲחַסל ִסּדּור ּפֶ
תֹו טֹו ְוֻחּקָ ּפָ ָכל ִמׁשְ ּכְ

ר אֹותֹו ר ָזִכינּו ְלַסּדֵ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ַלֲעשֹׂותֹו. ן ִנְזּכֶ ּכֵ

ַזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה
קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה
ה ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ ּבְ
ה. ִרּנָ דּוִיים ְלִצּיֹון ּבְ ּפְ

Byl dokončen pesachový seder podle jeho zákonů,
podle všech jeho soudů a ustanovení
tak, jak jsme uspěli v jeho uspořádáno,
ať uspějeme také v jeho vykonání.

Čistý, přebývající v obydlí,
vyzdvihni nespočetné shromáždění,
brzy povedeš zasazení vykoupených výhonků 
v radosti na Siónu.
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