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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

v uplynulých dnech proběhlo hned něko-
lik svátků, které v našem českém pro-
středí možná tolik nevnímáme. Jde totiž 
o národní izraelské svátky připomínající 
oběti šoa (Jom ha-šoa), padlé izraelské 
vojáky a oběti terorismu (Jom ha-zikaron) 
a vznik Státu Izrael (Jom ha-acmaut). 
O jejich významu i pro židovskou komu-
nitu v diaspoře (a nejen pro ni) však 
není sporu. Proto jsme se rozhodli každý 
z těchto dnů v tomto čísle nějakým způso-
bem připomenout. Najdete zde jidiš básně 
v překladu P. J. Vinše reflektující šoa, fakta 
o Jeruzalému v číslech podle nejnovějšího 
průzkumu a statistiky nebo unikátní 
rozhovor s Izraelcem, který vzpomíná na 
vznik státu i celou historii této země.

Zároveň se nacházíme v období 
Omeru, v čase „polosmutečních“ dní, 
v nichž mimo jiné očekáváme a vyhlížíme 
dar Tóry (Šavuot). Právě toto reflektují 
texty Karoliny David, ale také rabínské 
studentky Kamily Kopřivové. Že i v tomto 
období nás čeká jeden veselejší den nám 
připomene pravidelné rabínské slovo. 
Lag ba-omer (33. den v období Omeru) je 
zvláštním svátkem, se kterým si mnozí 
z nás tak trochu neví rady. Spolu s brněn-
ským rabínem Štěpánem Menaše Klimen-
tem tak máme nyní možnost nakouknout 
do jeho historie a připomenout si, proč 
tady tento svátek vlastně je.

Na závěr ještě jedna změna. Zcela výji-
mečně v tomto čísle neuvádíme rozhovor 
s duchovní autoritou žádné české obce. 
Náš seriál však tímto rozhodně nekončí – 
navážeme na něj v příštím čísle. Prozatím 
se můžete začíst třeba do rozhovoru 
s novou radou České unie židovské mlá-
deže (ČUŽM).

Poklidné období Omeru přeje

VAŠE REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

Lag ba-omer a rabínský 
judaismus
Mezi Pesachem a Šavuot 
počítáme čtyřicet devět 
dní Omeru a padesátý 
den po oslavě východu 
z Egypta pak nastává svátek 
darování Tóry. Ramban (Rabi 
Moše Ben Nachman 1190, 
Španělsko-1270, Jeruzalém) 
popisuje, že přijetí Tóry na hoře 
Sinaj bylo smyslem východu 
z Egypta. 

Člověk by očekával, že pokud je smyslem 
svátku Pesach započít období, které vyvr-
cholí Šavuotem, tak počítání Omeru bude 
přesně naopak, než jak jej praktikujeme. 
Způsob, jakým se Omer počítá, je, že na 
druhý seder na závěr celé hagady začneme 
počítat a říkáme: ‚‚Toto je první den Omeru.‘‚ 
a každý další den přidáváme a říkáme,,druhý 
den, třetí den, jeden týden a jeden den…‘‚ 
a tak dále. Pokud se člověk na něco těší, tak 
spíše dny odečítá. Malé děti říkají: ‚‚Ještě 
zbývá deset dní do mých narozenin,‘‚ a každé 
ráno s nadšením hlásí, kolik ještě dní zbývá, 
než nastane onen slavný den. Nebo si pama-
tuji na rozjařené vojáky základní služby, 
kteří hlasitě odpočítávali poslední chvíle své 
vojenské služby a pak zuřivě pokřikovali: 
‚‚Civil! Civil!‘‘

Způsob, jakým počítáme Omer, se tedy 
velice liší – každý den přidáváme. Židovská 
tradice totiž každému dni a každému 
okamžiku přikládá obrovský význam. 
Nesnažíme se přečkat čas, aby uplynul 
a my se něčeho dočkali, ale právě naopak 
času užíváme ke svému růstu. Dny potom 
neuplývají do ztracené minulosti, ale naopak 
s námi zůstávají a čas nám dává příležitost 
růst, dospívat a poznávat. To je i jedním 
z významů toho, co je psáno o praotci 
Abrahamovi. Tóra neříká, že zemřel, protože 
už neměl žádné další dny, kdy by mohl žít. 
V Tóře se říká, že Abraham došel svých dnů, 
naplnil svůj život k úplnosti a všechny dny 
jeho života se staly smysluplné a naplněné. 
Podobným způsobem komentátoři vysvětlují 
rozpor mezi Bejt Šamaj a Bejt Hilel ohledně 
zapalování chanukových světel. Bejt Šamaj 
říkají, že člověk má první den zapálit osm 
světel a každý den jedno světlo ubrat, aby 
bylo vidět kolik dnů ještě zbývá do konce. 
Bejt Hilel byli názoru, že každý den se má 
jedno světlo přidat a poslední den má na 
chanukiji být zapáleno všech osm světel. 
Rav Kook toto vysvětloval tak, že každý má 
během chanuky odhalit své skryté světlo 
(proto také halacha nedovoluje, aby někdo 

zapálil chanukiji pro někoho v zastoupení) 
a během oněch osmi dní pak člověk nalezne 
hloubku svého potenciálu, jenž září jako plně 
zapálená chanukije.

Spojení Pesachu a Šavuotu počítáním 
Omeru je tak především zdůrazněním, že 
východ z Egypta směřoval k darování Tóry na 
hoře Sinaj a že lid Izraele potřeboval oněch 
čtyřicet devět dní cesty, aby se mohl k hoře 
Sinaj dostavit. Tuto cestu opakujeme každý 
rok během počítání Omeru a je pro nás příle-
žitostí k cílenému osobnímu a duchovnímu 
růstu. Oba svátky, tedy Pesach a Šavuot však 
mají svůj nezastupitelný význam v celém 
příběhu. Darování Tóry a to, že se židé stali 
služebníky Hospodina, dalo příběhu smysl 
a nám židům opravdovou svobodu. Vyšli 
jsme z otroctví a stali jsme se svobodnými 
lidmi až potvrzením, že jediný, komu sklá-
dáme účty, je Bůh. Žádný člověk si nemůže 
nárokovat naši svobodu, každý z nás je svo-
bodný a nikdo nás nemůže otročit. Bez pří-
běhu Pesachu by to ovšem nebylo možné. Na 
Pesach židé opustili otroctví faraóna a stal 
se z nás národ. Jedno bez druhého by nebylo 
možné. Pesachový východ z Egypta byl nut-
ným počátkem, který umožnil, že židé mohli 
dostat Tóru. Pokud bych to měl přirovnat 
k již výše použité vojenské službě – pokud 
voják dostane příkaz vystoupit na vysokou 
horu uprostřed pouště, ale nedostane k tomu 
potřebné vybavení a ani třeba boty, tak svůj 
úkol nebude schopen splnit.

Rav Kook a rav Soloveitchik spojení 
Pesachu a Šavuotu vysvětlovali ještě jiným 
způsobem. Pesach je v jejich pojetí fyzické 
vykoupení a zrod židovského společenství, 
národa. Šavuot je počátkem společné sdílené 
duchovní tradice. Pouze spojení těchto dvou 
částí vytváří židovství a jedno bez druhého 
je nekompletní. Těm, co se hlásí pouze ke 
společnému osudu chybí duchovní tradice. 
Ti, kteří se hlásí pouze k duchovní tradici 
a opomíjí společnou odpovědnost a sounále-
žitost, se ovšem také mýlí.

Lag ba-omer
Třicátý třetí den Omeru nastává významný 
den, Lag ba-omer, což znamená právě číslo 
dne v počítání Omeru. Talmud popisuje, 
že v tomto dni přestali umírat žáci rabiho 
Akivy, jenž byl hlavní postavou záchrany 
rabínského judaismu v době vypjatého 
sporu a římsko-židovských válek. Rabi 
Akiva měl dvacet čtyři tisíc studentů 
(i když Talmud udává i jiné počty), kteří 
během Omeru zemřeli na následky hrozivé 
epidemie. Talmud popisuje, že důvodem, 
proč tyto studenty postihla epidemie, bylo, 
že si nevážili jeden druhého. Záviděli si své 
úspěchy a nepřáli si. Poměřovali své znalosti 
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a místo toho, aby úspěchy jednoho druhé 
motivoval, aby se také něco dozvěděli, tak se 
utápěli v závisti a touze, aby druzí byli také 
neúspěšní. Nakonec to vedlo k tomu, že se 
studenti neměli navzájem rádi a nerespekto-
vali se. Umírání studentů mělo skončit právě 
na Lag ba-omer. Rabi Akiva poté vychoval 
pět následovníků, pět zásadních postav 
judaismu, z nichž jeden byl rabi Šimon bar 
Jochaj, jenž shodou okolností zemřel na 
Lag ba-omer a jehož jahrzeit si v tento den 
připomínáme.

RAŠBI
Možná nejznámější příběh o rabi Šimonu 
bar Jochajovi je zaznamenán v Gemaře 
Šabat na straně 33b. V době římské okupace 
spolu jednou rozmlouvali čtyři muži a jeden 
z nich se zamýšlel na téma, jak úžasné stavby 
postavili Římané. Chválil jejich mosty, lázně 
a tržiště. Z posluchačů jeden nic neřekl, ale 
rabi Šimon bar Jochaj se ohradil a prohlásil, 
že vše, co Římané postavili, slouží především 
jim a pro prosazení jejich obchodních 
a kulturních zájmů. Římské vymoženosti 
navíc odsoudil tvrdými výrazy. Poslední 
z posluchačů pak byl člověk, který neváhal 
a celý incident nahlásil římským vojákům. 
Římané vydali dekret, že rabi Šimon bar 
Jochaj bude popraven, načež se Rašbi (rabi 
Šimon bar Jochaj) schoval ve studovně spolu 
se svým synem. Manželka Rašbiho jim nosila 
jídlo a pití, ale situace dále eskalovala a Rašbi 
se rozhodl schovat v jeskyni. Spolu se svým 
synem tedy odešli a v jeskyni studovali dva-
náct let Tóru. Během studia byli zahrabaní 
do písku až po krk, aby si neobnosili šaty a ty 
si na sebe brali pouze když se modlili. Stal se 
jim také zázrak a měli dost vody k pití a keř 
chlebovníku, jenž jim poskytl právě dost 
potravy k přežití.

Po dvanácti letech se ozval Boží hlas 
a oznámil jim, že Římané je už dále nepro-

následují, zapomněli na ně a že mohou svo-
bodně vyjít. Rašbi a jeho syn rav Eleazar vyšli 
z jeskyně a spatřili muže, jak orá pole. Rabiho 
Eleazara to velmi rozčílilo. Lidé mohou stu-
dovat Tóru a věnují se všedním záležitostem! 
Pohlédl na ubohého rolníka a spálil jej pohle-
dem. Nebeský hlas se znovu ozval a řekl jim, 
že nevyšli z jeskyně, aby svět zničili a ať se 
hned vrátí. Po dvanácti měsících v jeskyni 
rabíni usoudili, že si již odpykali dostatečně 
dlouhý trest a znovu se vydali z jeskyně. 
Cestou potkali jakéhosi starce, jak spěchá 
a v rukou drží dvě větévky myrty. Zeptali se 
jej, kam chvátá a on jim odpověděl, že se blíží 
šabat a chce to stihnout domů, aby myrtou 
ozdobil svůj příbytek. Zeptali se jej, proč má 
dvě větévky a on jim odvětil, že jedna je kvůli 
příkazu šamor (střež), a druhá kvůli příkazu 
zachor (pamatuj). Úcta a láska projevená 
Božím příkazům rabíny potěšila a umožnila 
jim návrat mezi ostatní učence.

Po každé když se v Talmudu objeví 
postava označená jako hahu saba (jakýsi sta-
řec), tak máme za to, že se jednalo o proroka 
Eliáše. Tyto dva příběhy o rabi Akivovi a jeho 
studentech a nejvýznamnějším studentu 
rabiho Akivy, rav Šimonu bar Jochajovi 
společně vytváří popis jak má vypadat 
judaismus. Má se jednat o vzdělané a oddané 
společenství učenců Tóry, které ovšem musí 
stát na základech vzájemného respektu, 
empatie a touhy učit se navzájem a nechat 
se inspirovat úspěchy druhých. Samotný 
prorok Eliáš potom ukázal, že základem udr-
žitelného židovského života je silná pozitivní 
emoce spojená s dodržováním micvot. Silný 
náboženský prožitek spojený s hodnotami, 
které micvot vyjadřují je nezbytně nutný 
stejně tak jako důsledná disciplína.

RABÍN ŠTĚPÁN MENAŠE KLIMENT

PROGRAM BEJT SIMCHA

Květen – červen 2022
NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

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.
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DEN JERUZALÉMA

Jeruzalém v roce 2021: Podle čísel
„Jeruzalémská fakta a trendy pro rok 2020 – letmý 
pohled“ je zevrubným a velmi detailním zpracováním 
města v číslech a grafech.
Dan Halperin a Lior Schillat, 
předseda a generální ředitel 
Jeruzalémského institutu pro 
politický výzkum, představili 
tehdejšímu prezidentu 
Reuvenu Rivlinovi 35. ročník 
„Jeruzalémská fakta a trendy 
pro rok 2020 – letmý pohled“. 

Jedná se o zevrubný a velmi detailní obraz 
města v číslech a grafech, zachycující nové 
i ty již probíhající trendy v životě hlavního 
města a jeho obyvatel, s odhadem na průběh 
v příštích letech. Obraz Jeruzaléma posky-
tuje průřezy širokou škálou témat zahrnující 
populaci, zaměstnanost, vzdělání, stavební 
rozvoj a cestovní ruch.

Publikace je založena na hlavních zjiště-
ních Ústředního statistického úřadu, k nimž 
jsou přidána fakta a trendy pocházející 
z magistrátu. Vše je zpracováno prostřed-
nictvím speciálního pohledu výzkumných 
pracovníků ústavu, kteří podrobně zkoumají 
příběh za těmito čísly. S údaji primárně čer-
panými z roku 2018 (podle zvyku dívat se na 
čísla zhruba dva roky před vydáním ročenky) 
je dobré poznamenat, že ilustrují konec 
desetiletého období starosty Nira Barkata 
a začátek Moše Leona.

Co se tedy stalo v Jeruzalémě během 
těchto let?
V Jeruzalémě se zvýšil počet turistů 
a v odvětví hi-tech počet žen než v jakémkoli 
jiném městě v Izraeli, ale také pokleslo 
přistěhovalectví. Jeruzalém je však i nadále 
největším městem v Izraeli s 919 400 oby-
vateli, což je dvojnásobek oproti Tel Avivu 
a trojnásobek Haify. Jeruzalém má také 
největší arabskou populaci v Izraeli (349 600 
obyvatel). Město se skládá z 37 % „ne-chare-
dim“ židů a dalších, 25 % charedim a vedle 
toho 38 % Arabů.

Navzdory obvyklému rozkolu mezi 
ultraortodoxními, náboženskými a pluralis-
tickými žijí 3 % židovských obyvatel Jeruza-
léma stále ve smíšených domácnostech (páry 
s různou náboženskou úrovní: náboženský × 
sekulární, sekulární × charedi atd.).

Jeruzalém má stále největší izraelské 
vzdělávací odvětví s 286 900 žáky. Počet 
studentů státního náboženského (ne ultra-
ortodoxního) školského systému – 31 700 – 
poprvé překonal počet studentů státního 
nenáboženského školního odvětví – 30 800.

V roce 2018 si Jeruzalém noví přistě-
hovalci už druhým rokem méně vybírali 
k bydlení. Jeruzalémští město také nadále 
opouštějí, ale 46 % z nich nezašlo daleko 
a přestěhovalo se do lokalit v rámci jeru-
zalémské metropole. Přesto na rozdíl od 
posledních několika let zaznamenal rok 2018 
vrchol v počtu lidí přistěhovaných do Jeruza-
léma: 12 800 osob.

Jeruzalémští žijí dlouho. Přibližně 84 400 
obyvatel je starších 65 let, což je největší 
absolutní populace starších lidí v Izraeli, ale 
tvoří pouze 9 % v rámci populace Jeruzaléma 
(ve srovnání s 15 % v Tel Avivu a 20 % v Haifě).

Východní Jeruzalém
Poprvé od roku 2015 dochází k poklesu mezi-
ročního růstu arabské populace; propast 
mezi ročním růstem židovské populace 
a arabské populace se tak stále zmenšuje. 
Před deseti lety činil rozdíl 1,9 % (roční 
přírůstek židovské populace 1,0 %; arabské 
2,9 %), ale dnes činí 0,6 % (1,8 % v kontrastu 
s 2,4 %).

Počet arabských studentů vzrostl – na 
Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě o 25 %; 
52 % na vysokých školách a přes 33 % v měst-
ských akademických institucích.

Až do epidemie covidu byla extrémně 
nízká míra nezaměstnanosti mezi arabskými 

obyvateli, přičemž arabská nezaměstnanost 
mužů v produktivním věku dosahovala 3 %, 
podobně jako v Izraeli, a také 3 % mezi Arab-
kami v produktivním věku (5 % v Izraeli).

Pracovní síla
Stále existuje velká genderová nerovnost 
v pracovní síle s 20 % mzdovým rozdílem 
mezi muži a ženami v Jeruzalémě. Oproti 
tomu v Tel Avivu je to 32 %, v Haifě 35 % a cel-
kově v Izraeli 33 %.

Procento žen pracujících v hi-tech 
v Jeruzalémě (5,1 %) je stále o něco nižší než 
u mužů (7 %), zatímco v Tel Avivu a Haifě 
je tento rozdíl téměř dvojnásobný. Zároveň 
je zde výrazný nárůst účasti charedi žen 
v hi-tech: 10 % hi-tech zaměstnanců jsou 
ultraortodoxní, z toho 80 % ženy.

Jeruzalém je i nadále druhým největším 
finančním centrem v Izraeli, ve městě 
pracuje 349 000 zaměstnanců (9 % všech 
zaměstnanců v Izraeli), na rozdíl od 425 000 
v Tel Avivu (11 %) a Haifě (5 %), kde pracovní 
síly tvoří 16 700 mužů charedi. Počet 
zaměstnanců přijíždějících z Tel Avivu za 
prací do Jeruzaléma se zvyšuje – zatímco 
v posledních třech letech bylo takových 
zaměstnanců Tel Aviv – Jeruzalém 2 100, 
letos došlo k nárůstu o 43 % na 3 000 zaměst-
nanců. Počet Jeruzalémců, kteří pracují v Tel 
Avivu, se během roku 2019 nezvýšil.

Cestovní ruch
Jeruzalém poprvé překonal Ejlat v počtu 
hotelových pokojů (11 100) a toto číslo je 
nyní nejvyšší v Izraeli. Nedávno schválený 
projekt ještě přidá v nadcházejícím roce 
dalších 500 hotelových pokojů. Zároveň je 
zde v uplynulém roce neustálý nárůst počtu 
turistů, kteří přenocují v jeruzalémských 
hotelech o 1,26 milionu nocí na celkových 
4,17 milionu.

PEGGY SIDOR, THE JERUSALEM POST 
Překlad Ráchel Polohová 
(Vyšlo v The Jerusalem Post, 6. května 2021; 
otištěno se svolením autorky.) 
Foto: Ráchel Polohová
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Pod horou Sinaj
Jaké náboženské závazky jako 
progresivní židé přijímáme? 
Z jakého důvodu a kdy? Na 
jak dlouho? Má to celé vůbec 
smysl? Tohle jsou legitimní 
otázky, které si klade nejspíš 
každý z nás. 

V době, kdy světu vládne vědecký diskurz 
založený na experimentu a průkaznosti, 
jsme my, lidé nábožensky založení, v defen-
zivě. To, čemu věříme, totiž nemůžeme nijak 
dokázat. Můžeme jen svědčit o vlastním 
intimním prožitku Boží přítomnosti, který je 
zcela nepřenositelný. Slova nám k takovému 
svědectví ale většinou nestačí. Jako židé 
máme naštěstí obrovskou výhodu, a tou jsou 
činy. Pozitivní a negativní micvot, kterými 
světu jasně říkáme – tady jsem a tohle je to, 
čemu věřím.

Období Omeru, ve kterém se právě 
nacházíme, přímo vyzývá k tomu, abychom 
se zamysleli nad tím, jaké náboženské 
závazky na sebe přijímáme a jakou k nim 
máme motivaci. Jaké jsou pro nás osobně 
ty nejzásadnější z micvot a proč? V traktátu 
Sanhedrin 59a-b si učenci všimli, že některá 
z přikázání, která židé na hoře Sinaj dostali, 
byla darována už podruhé. Poprvé je Bůh 
dal tzv. „synům Noemovým“, pokolení, 
které osídlilo planetu po potopě. Proč? Proč 
bylo potřeba dát nařízení jako – nezabiješ, 
nepokradeš, nesesmilníš – znovu? Nestačilo 
to snad jednou? Jde přece o nařízení, která 
stojí v základu většiny kultur, vnímáme je 
v podstatě jako samozřejmost, tak proč je 
opakovat?

Rabíni přichází s celou řadou odpovědí. 
Jednou z nich je, že nařízení byla na hoře 
Sinaj darována podruhé, protože cílila na 
všechny – židy i nežidy. V období po potopě 
je Bůh daroval nejdříve všem lidem, na hoře 
Sinaj je později daroval jen židovskému 
národu. Proti tomu ale Gemara namítá, že to 
není pravda a poukazuje na zákon o obřízce. 
Ten byl dán jak synům Noemovým – kon-
krétně Abrahamovi (Genesis 17,1–14) – tak 
i nově vzniklému židovskému národu na 
hoře Sinaj (Leviticus 12,3). Obřízka je však 
závazná pouze pro židovský národ, a Talmud 
proto vyvozuje, že zákony, které byly na 
Sinaji dány podruhé, nemohou být závazné 
pro všechny.

Ponaučením, které si z téhle rabínské 
debaty můžeme vzít, je, že nemůžeme 
vést židovský život bez toho, co židé běžně 
dělají. Židovství bez obsahu jednoduše není 
židovstvím a my musíme přijmout alespoň 
některá nařízení. Před horou Sinaj existovaly 
univerzální i individuální zákony, hovořící 
k jednotlivcům i celému společenství. Po 
darování Tóry na hoře Sinaj ovšem vzniká 

židovský národ, který je odhodlán prokazo-
vat svou náležitost k Bohu proměnou svého 
života. Je to právě obsah, co dělá z našeho 
života život židovský.

Období mezi svátky Pesach a Šavuot je 
liminálním prostorem, kdy jsme sice již byli 
osvobození z egyptského područí, ale stále 
ještě jsme na sebe nepřijali závazky naší víry. 
Během Pesachu jsme byli osvobozeni, nyní 
nás nikdo neutlačuje, získali jsme možnost 
volby. Přesto trvá ještě padesát dní, než 
staneme na Sinaji a přijmeme osobní zod-
povědnost a závazky. A to se opakuje každý 
rok. Každý rok jsme osvobozeni, padesát 
dní dlíme ve vakuu, abychom stanuli pod 
horou Sinaj a přijali zodpovědnost za vlastní 
náboženský život.

Co si ale počít v tomto liminálním období 
naprosté svobody? Cílem našeho života 
totiž svoboda není. Někdy si to myslíme, 
ale nikdo z nás ve skutečnosti nevede život, 
jehož ideálem by bylo být zcela svobodný. 
Život vedený čistě za účelem dosažení úplné 
svobody by byl dost zvláštní. Bez přijetí 
zodpovědnosti bychom si totiž nikdy nenašli 
partnera, nepřijali zaměstnání, neměli děti. 
Pokud se chceme pro něco rozhodnout, vždy 
s tím přichází jisté břemeno. Svoboda je pre-
rekvizitou k životu, který má smysl a který je 
naplněn závazky.

Cílem židovského náboženského života 
je jednou za rok stanout na hoře Sinaj 
a přijmout náboženské závazky. Promyslet, 
jakým směrem se bude náš náboženský život 
ubírat po celý další rok, to je úlohou, kvůli 

které počítáme Omer. Jakou zodpovědnost 
přijmeme a v jaké formě.

Jsme připraveni nějakou zodpovědnost 
vůbec přijmout? Co z toho, co jsme prožili 
v posledním roce, nám umožní při následu-
jícím pobytu na hoře Sinaj obnovit osobní 
smlouvu s Bohem a posunout se v životě zase 
o kousek dál?

Období Omeru je časem, kdy se musíme 
podívat zpět, reflektovat vlastní zkušenost 
s rokem plným covidu, omezení a opatrnosti, 
třeskutých politických změn doma i v zahra-
ničí. Co jsme se za uplynulý rok o sobě nau-
čili? Až za pár týdnů staneme na hoře Sinaj, 
jaké kroky podnikneme, jaká slova uslyšíme 
a jaká k sobě necháme promluvit? Jakým 
jazykem k nám bude Tóra hovořit po celý 
příští rok? Co jsme letos schopni slyšet a co 
jsme loni slyšet nemohli?

Být židem jen navenek, bez obsahu 
a závazků, kterými Bohu i ostatním lidem 
jasně signalizujeme, kdo jsme a kde v životě 
stojíme, je jen prázdná skořápka. Jako 
Pesachem osvobození lidé máme možnost 
stanout na hoře Sinaj, obnovit svůj vztah 
s Bohem a přijmout novou úroveň zodpověd-
nosti a je jen na nás zvolit si, jaká to bude. 
Nenechme si ji uniknout.

KAMILA KOPŘIVOVÁ 
@rabinkavzacviku
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ROZHOVOR

Nová rada ČUŽM:  
Být v komunitě je hodně o spolupráci
Barbora Lišková, 
Emma Günsberger, Matěj 
Podlešák, Ron Stern 
a Helena Preissová tvoří 
nově zvolenou radu 
České unie židovské 
mládeže. Redakce Maskilu 
si s nimi povídala o jejich 
cílech, plánovaných 
akcích i o problematice 
současného 
antisemitismu.

Na úvod bych vás chtěla poprosit, jestli 
byste se mi mohli představit a něco o sobě 
říct, případně, jestli v radě zastáváte něja-
kou speciální funkci.
Bibi: Já jsem Bára Lišková a jsem předsed-
kyně ČUŽM, což je trochu paradox, protože 
jsem členkou dříve nebyla a moc jsem o unii 
nevěděla, což jsem se právě rozhodla svým 
předsednictvím změnit – chtěla bych ČUŽM 
více zviditelnit, aby lidé na naše akce chodili. 
Ve svém životě se jinak věnuji produkci 
a koordinaci různých akcí.

Matěj: Já studuju sociální antropologii na 
FSV UK a v ČUŽM jsem aktivní asi od roku 
2017, akcí jsem se ale účastnil i předtím.
Emma: Já jsem stejně jako všichni členové 
rady absolventka Lauderových škol, většina 
z nás chodila do stejné třídy. Teď studuji 
íránistiku na FF UK a členkou ČUŽM jsem už 
poměrně dlouho, začala jsem chodit na akce 
a postupně se různě angažovat. Teď tu v radě 
zastávám funkci pokladníka.

Pak máme ještě dva členy – Rona Sterna, 
který studuje práva v Olomouci, ten nám 
vyřizuje různé administrativní záležitosti, 
a Helenu Preissovou, která studuje sociologii 
v Brně. Ona nám dělá veškerou grafiku 
a vizuální materiály.

V čem předsednictví ČUŽM spočívá?
Bibi: Unie je přidružená organizace pod 
Federací židovských obcí, jsme zároveň 
dobrovolnická organizace, takže všechno 
vymýšlíme ve svém volném čase. Pořádáme 
různé akce, zvlášť na svátky, na kterých se 
lidé mohou scházet. V našem prozatímním 
prostoru v Jáchymově ulici budeme organi-
zovat i různá promítání, šabaty a tak.

Emma: Obec a Federace dělají různé akce pro 
děti nebo pro starší dospělé a my jsme tu od 
toho, abychom zaplnili tu mezeru v komunit-
ním životě lidí, kteří třeba zrovna dokončili 
školu, tedy lidí od 18 do 35 let.

Bibi: Spoustu lidí má pocit, že tu právě 
něco takového chybí, a zvlášť lidé, kteří 
mají třeba pradědečky židovského původu, 
zajímají se o to židovství a rádi by se k těm 
tradicím nějakým způsobem vrátili a pro-
žívali je s ostatními. My jsme takoví otevře-
nější, nevedeme to ortodoxně, nezveme jen 
halachické židy, spíše lidem ukazujeme, 
jak ty židovské tradice můžou v 21. století 
vypadat.

Matěj: Chtěli bychom tu být více i pro lidi, 
kteří mají nějaké napojení na židovství 
a židovskou komunitu. Může se třeba stát, 
že někdo zjistí, že má židovský původ, snaží 
se o tom něco víc zjistit a třeba nezná moc 
lidí nebo se mu některé komunity zdají více 
uzavřené.

Emma: Je ale nutné dodat, že podle stanov 
se oficiálně členem může stát jen někdo, 
kdo má právo návratu. Lidé, kteří pod toto 
nespadají, se tak mohou akcí účastnit, ale 
nemohou se stát členy.

Soustřeďuje se většina mladých Židů 
v Praze? Nebo mapujete i nějaké větší 
komunity mimo Prahu, které by se rády do 
vašich aktivit zapojily?
Bibi: Pozorujeme, že nejvíce aktivních 
mladých lidí je v Praze, protože tu plno lidí 
studuje, v menších městech už je potom 
ta aktivita menší. Nám se samozřejmě nej-
snadněji organizují akce v Praze, protože tu 
máme spoustu kontaktů a akci jsme schopni 
zorganizovat skrze několik telefonátů.

Emma: Daří se nám ale vytvářet i spolupráci 
například s Plzní, kde jsme teď byli pomáhat 
při otevírání Velké synagogy a plánujeme 
nějakou spolupráci i na JudaFest.

Je velký zájem o zapojení se do vašich 
aktivit?
Bibi: Máme od lidí spoustu pozitivních 
ohlasů, vidí, že se něco děje a oceňují to. 
Daří se nám je oslovovat skrze sociální sítě 
a dáváme jim prostor se vyjadřovat, realizo-
vat se nebo nám na akcích pomáhat.

Emma: Konečně máme příležitost se 
pravidelně scházet, a to s lidmi, se kterými 
toho máme spoustu společného, byli jsme 
podobně vychovávaní, chodili jsme na stejné 
školy, jezdili na stejné tábory, znají se naši 
rodiče a prarodiče… A proto chceme dělat 
nějaké akce a dávat lidi dohromady. Zatím se 
to daří a lidi se na akce vracejí. Ti, co přišli na 
Purim, pak přišli i na Pesach a už se nás ptají, 
kdy bude další akce.

Vnímáte to tak, že jsou v komunitě více-
méně lidé, kteří spolu vyrostli? Skrze 
Lauderky, tábory atd. Nebo se přidávají 
i lidé, kteří se o svoji identitu začali zajímat 
až později?
Emma: Určitě absolventi Lauderek a lidé, 
kteří se v tom světě už víceméně pohybují, 
ale zvu na akce i lidi z Taglitu, kteří předtím 
svou židovskou identitu tolik neřešili a až teď 
v dospělosti se hledají a vzdělávají v židovství.

Co si myslíte, že pro mladé lidi ta židovská 
identita znamená?
Emma: Myslím si , že pro nás znamená 
hrozně moc. Vnímám to jako velkou součást 
toho, jak jsem byla vychovávaná, jako sou-
část svého hodnotového žebříčku, já osobně 
zároveň věřím v Boha a jsem reformní 
židovka. Vnímám to tak, že když jsem 
chodila na státní základku, tak mi tam něco 
málo chybělo, ti kamarádi tam slavili doma 
Vánoce a Velikonoce a já se s tím nedokázala 
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ztotožnit a postrádala jsem kamarády, kteří 
by doma jako já slavili Pesach. Jsou prostě 
věci, na základě kterých máš s lidmi pocit 
soudržnosti. Židovství jsem dřív chápala jako 
nějaký původ, náboženství a až když jsem 
přijela poprvé na Szarvas, tak jsem pochopila 
ten komunitní rozměr židovství, to, že 
někam patříš, že existují stovky dětí, které 
vyrůstají ve stejné výchově jako ty. Tenhle 
pocit sounáležitosti je důležitý.

Bibi: Já to mám podobně. Akorát jsem to 
nikdy tolik necítila z domova, kde se ty 
tradice tolik nedodržovaly. Ale už od tří let 
jsem chodila do židovské školky a nikdy 
jsem pak neopustila ten kruh. Chodila jsem 
na Lauderky a strávila 16 let mezi Židy, 
mezi těmi stejnými kamarády. Proto mám 
židovství spojené více s nimi. Byla to moje 
volba, že jsem se jím celý život obklopovala. 
A oni dneska chodí na akce, které pořádáme, 
a to je moc hezké. Židovství je pro mě hodně 
o filozofii, o tom být teď a tady, o tom, že spolu 
lidé prožívají veselé i smutné události. Je to 
oslava toho, že tady jsme, že jsme všechno 
přežili. A je úžasné vidět, že lidé i po tom 
všem chtějí ukazovat, že jsou Židé.

Matěj: Já to beru tak, že jsem mezi lidmi, 
kteří to mají podobně jako já – mají stejné 
zkušenosti s vyrůstáním, sdílíme rodinnou 
historii. A také je něco úplně jiného slavit 
třeba šabat sám a zajít na něj s někým, zapá-
lit si svíčky, dát si víno, povídat si. Je to něco, 
co lidi stmeluje.

Jaké akce se vám zatím podařilo uspořádat 
a jak je hodnotíte?
Matěj: Naší úplně první akcí byl Purim. Pořá-
dali jsme ho na obci, přišlo tam asi 30 lidí 
a my jsme měli možnost představit se tam 
jako nová rada.

Emma: Byla to akce na poslední chvíli, krátce 
po našem zvolení, takže to pro nás byla 
zkouška. Museli jsme se zaktivizovat a začít 
spolupracovat. Nakonec se nám podařilo 
zajistit občerstvení i uspořádat charitativní 
sbírku na pomoc Ukrajině.

Další akcí bylo slavnostní znovuotevření 
Velké synagogy v Plzni, kam jsme byli 
pozvaní jako dobrovolníci, protože bylo 
potřeba pomoc s koordinací. Jeli jsme tam na 
tři dny s pár lidmi pomáhat a na oplátku nám 
bylo nabídnuto přijet někdy během tohoto 
roku znovu s možností uspořádat nějakou 
akci.

Bibi: Zatím poslední akcí byl Pesach v Libeň-
ské synagoze, ten byl asi koordinačně nej-
náročnější, protože jsme tam museli navozit 
veškerý nábytek. Já jsem celý ten seder vedla, 
což pro mě bylo docela náročné, ale byla to 
skvělá zkušenost.

Jaké akce v nejbližší době chystáte?
Emma: Na Jom ha-acmaut, Den nezávislosti 
Izraele, pořádáme grilování společně s Fede-
rací židovských obcí, BBYO a Moishe Housem 

(pozn. red. rozhovor proběhl před tímto 
svátkem). Dále 21. května plánujeme filmové 
promítání v naší klubovně v Jáchymce, 
Šavuot na začátku června a v létě budeme 
mít brigádu na židovském hřbitově v Nové 
Cerekvi. Plánujeme dělat také různé vzdělá-
vací semináře.

Kde se mohou lidé o vašich akcích dozvě-
dět?
Matěj: Máme nově Instagram (@cuzm2022), 
máme stránku na Facebooku (Česká unie 
židovské mládeže), která je veřejná, ale akce 
z bezpečnostních důvodů zveřejňujeme jen 
do uzavřené skupiny pod stejným jménem. 
Tam se dostanete, pokud někoho ze skupiny 
znáte. Členové unie pak navíc dostávají 
i e-mailové newslettery.

S jakými dalšími institucemi spolupracu-
jete?
Matěj: Nám hlavně přijde zbytečné nějakým 
způsobem tu komunitu dělit, nechceme ji 
tříštit a chceme spolupracovat i s dalšími 
mládežnickými organizacemi. Oslovil nás 
například Ben Hess z Federace, chystáme 
akci s BBYO a Moishe Housem. A chceme 
více spolupracovat, aby se už nedělo to, že 
jsou na jeden den uspořádané čtyři různé 
akce od čtyř různých organizací, které by 
přitom mohly být pod jednou střechou.

A co mezinárodní spolupráce?
Emma: Jsme součástí Evropské unie židov-
ské mládeže (EUJS) a Světové unie židovské 
mládeže (WUJS), které nás zastřešují. Často 
mají nějakou akci nebo projekt, kam my 
můžeme vyslat svoje účastníky. Jako napří-
klad Summer U, to je taková akce na konci 
léta, kde se setkají lidé napříč uniemi.

Bibi: Já jsem jako předsedkyně s WUJS i EUJS 
v kontaktu. Společně jsme například komu-
nikovali s ukrajinskou unií ohledně toho, jak 
jim můžeme aktuálně pomoct. Unie ze zemí, 
které jsou Ukrajině nejblíž, pak tu pomoc 
zorganizovaly.

Jaká témata se často objevují napříč uniemi. 
Co nejčastěji řeší?
Emma: Takovým naším společným tématem 
je určitě boj proti antisemitismu v Evropě. 
Jde o nový druh antisemitismu, to co vidíme 
například ve Francii nebo Německu. Je to 
čím dál větší téma. EUJS o tom pořádá semi-
náře v Bruselu. Je to pojící problém, stejně 
tak nyní Ukrajina.

Bibi: Já třeba nemám pocit, že by Česko byla 
nějak antisemitská země. Z mé zkušenosti, 
když tu nosím hvězdičku na krku, tak se 
nebojím. Když slyším, co řeší jinde, tak my 
opravdu nemáme problém. Naším aktuálně 
největším problémem je, že nám bude pršet 
na Jom ha-acmaut, takže jsem vděčná. 
Naštěstí se tu s těmito věcmi teď nesetká-
váme.

Emma: Já ale musím říct, že jsem teď byla 
svědkem jednoho incidentu na Jom ha-šoa, 
kdy se na náměstí Jiřího z Poděbrad, jako 
každý rok, předčítaly jména obětí holo-
kaustu. Kolem procházel nějaký pár, byli asi 
10 metrů od toho stánku, zastavili se, podí-
vali se, co to je, načež pán začal řvát na těch 
pět babiček, které přijely přečíst jména svých 
rodičů a prarodičů: ‚‚To je jen pro ty židáky. 
Postřílet je všechny, ženy i děti!‘‘ To se mi 
stalo poprvé v životě a na chvíli to přerušilo 
čtení. Nikdo to ale neřešil a za chvíli se zase 
pokračovalo, byl to ale hodně nepříjemný 
moment. Je to tu sice bezpečné, fyzicky tě 
nikdo nenapadne, Češi mají obecně k Židům 
a Izraeli pozitivní vztah a míra antisemiti-
smu tady byla vždy mnohem nižší, ale i když 
je riziko malé, stále existuje.

Na závěr mám ještě jednu otázku na radu 
a její směřování. Co chcete jako nová rada 
přinést? Jaké jsou vaše cíle?
Emma: Hlavním cílem je určitě rozšířit člen-
skou základnu a aktivitu v rámci ní. Chceme 
mít aktivní členy, kteří se budou nejen akcí 
účastnit, ale třeba se na nich i podílet.

Matěj: Taky bychom rádi vymysleli nějaké 
benefity, pro ty, kteří se stanou oficiálními 
členy, abychom motivovali více lidí.

Bibi: Já bych určitě chtěla motivovat lidi 
i do budoucna, aby to, co tu vytvoříme, mělo 
nějakou hodnotu a smysl a aby v tom lidé po 
nás pokračovali.

Dalším naším cílem je určitě klubovna, 
chceme najít nějaké stálé místo, kde bychom 
měli zázemí, pořádali tu menší akce a mohli 
tu uchovávat i svoje věci. Kdyby někdo 
o nějakém prostoru věděl, byli bychom 
rádi, kdyby nás kontaktoval na náš e-mail 
cuzm2011@gmail.com.

PTALA SE ANNA BENDOVÁ 
Foto Archiv ČUŽM
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Neobyčejný příběh obyčejného života

Mordechaj Abraham žije 
přes 40 let v Jeruzalémě, 
jeho rodina pochází z Evropy 
a on sám se narodil do země 
nezemě – na území Palestiny 
v britské správě. Jeho životní 
příběh je tedy příběhem Státu 
Izrael. Jedním z mnoha střípků 
této neobyčejné historie, 
kterou by mohl podobně 
vyprávět i leckdo jiný jeho věku 
v Izraeli. Ve dnech, kdy Izrael 
slaví 74. narozeniny a v čase 
národních izraelských svátků 
jsme se sešli na Mordechajově 
zahradě v Jeruzalémě 
pod starým olivovníkem, 
abychom si popovídali o jeho 
vzpomínkách.

Narodil ses roku 1941 co se ti vybaví, když 
se řekne rok 1948 – co je tvoje první vzpo-
mínka?
Narodil jsem se v místě známém jako Britský 
mandát Palestina. Když vznikl Stát Izrael, 
bylo mi 7 let a z pátku 14. května 1948 si 
pamatuju všechno. Moc dobře si pamatuju 
taky důležité období před tím, kterému se 
říkalo „Země na cestě“.

Bydleli jsme v přímořském městě na severu 
Izraele v Nahariji, kterou moji rodiče spolu-
zakládali v roce 1934 a pamatuju si lodě s ile-
gálními přistěhovalci, které Hagana přivážela 
do země proti vůli a zákonům Britů. Jednoho 
dne rodiče přivedli stařičký pár promáčený 
až na kost a nakázali mi, že dnes budu spát 

s nimi, a pokud je přijdou ráno hledat Britové, 
mám říct, že jsou to moji prarodiče a bydlí tady. 
Ráno skutečně přišli Britové a když jim tatínek 
otevřel dveře a oni se ho ptali na totožnost 
odpověděl jim: „Jsem žid z Izraele“.

Věřím že tyto vzpomínky z dětství z doby, 
než vznikl stát byly důležité a udělaly ze mě 
člověka jakým dnes jsem.

A jaké jsou tvé vzpomínky ze dne vzniku 
státu? Měl jsi radost?
Upořádali nám ve škole slavnost a všichni 
jsme na sobě měli bílou košili. Věděl jsem, 
že máme to štěstí zažít nejdůležitější chvíli 
historie židovského lidu. Jako židé každý 
rok při sederu učíme své děti formou otázek 
a odpovědí, jak jsme se stali lidem po vyjití 
z Egypta. V té době jsem už měl za sebou 
několik takových sederů a cítil jsem, že nyní 
se odehrává neméně důležitý historický 
moment.

Tví rodiče jsou z těch, komu se podařilo 
odejít ještě před válkou z Evropy. Odkud 
přesně pocházejí?
Maminka se narodila v Pinsku. Dnes je to bělo-
ruské město, ale před rokem 1939 bylo součástí 
Polska a maminčin rodný jazyk byla polština. 
Přes to maminka zásadně odmítala mluvit 
polsky a později vysvětlovala, že Poláci byli 
větší antisemiti než nacisti. Až později jsem 
to pochopil. Maminka se narodila roku 1910 
a bylo jí 9, když se odehrál v Pinsku masakr 
několika desítek židů, který spáchala polská 
armáda (tzv. Masakr v Pinsku, pozn. red.).

Dědeček byl patrně jedním z nejbohat-
ších židů v Pinsku, podporovatel sionismu 
a Herzlovy myšlenky Proto poslal dvě ze 
svých dcer už v roce 1934 do Palestiny.

Děda sám odcestoval těsně před válkou do 
USA a uvíznul tam – což mu zachránilo život. 

Babička a teta, druhá maminčina sestra, 
kterou jsem nikdy nepoznal, byly zavražděny 
patrně den po mých prvních narozeninách.

Tatínek se narodil v Břeclavi v dnešním 
Polsku. Jeho rodina vlastnila velkou šperkař-
skou dílnu s mnoha zaměstnanci. V roce 1934 
byl můj tatínek – jak jsem se později dozvě-
děl – vdovec. Byl krátce ženatý s německou 
dívkou, která nebyla židovkou. Jednoho 
večera ji a jejího otce srazilo nacistické auto, 
které ujelo z místa nehody. Tatínek se pak 
dostal do nějaké potyčky s tzv. Hitlerjugend 
a byl postřelen a s tou kulkou v zádech dora-
zil až do Haify.

Táta byl tedy uprchlík – dostal certifikát, 
podle kterého se mohl přistěhovat do teh-
dejší Palestiny, a po cestě ještě ženu (smích). 
Proběhl fiktivní sňatek, díky němuž se tak 
mohla dostat do Palestiny další osoba. Sotva 
dorazili do Haify, zase se s tou ženou rozvedli, 
tatínek záhy potkal za velmi romantických 
okolností moji maminku a celou tu událost 
jsme se dozvěděli až mnohem později.

Rodiče tedy vyrostli jako přesvědčení 
sionisté. Jak oni prožívali vznik židovského 
státu a první roky svého společného života 
zde?
Oba byli velcí sionisté. Tak byli vychováni. 
Naše rodina byla přesvědčena, že to, že židé 
žijí po světě rozptýleni v cizích zemích, 
nedělá dobrotu nikomu. Sionismus a později 
Stát Izrael vznikl díky nejlepšímu učiteli 
v životě, kterému se říká „není na výběr“. 
To, co Herzl formuloval ve svých textech, 
byla nezbytná odpověď na politické, sociální 
a náboženské otázky.

V roce 1948 rodiče bojovali stejně jako 
všichni. Když skončila válka, bylo mi 8 a půl 
a teprve jsme začínali rozumět tomu, co se 
stalo v Evropě. Ještě několik let po válce 
jsme se postupně dozvídali o našich blízkých 
v Evropě. Každé ráno hlásili v rádiu o lidech, 
kteří dorazili do země a hledali své příbuzné, 
a to pokračovalo asi do roku 1955. Byli 
i takoví, kteří si byli jisti, že jejich příbuzní 
zahynuli během války v Evropě, a pak se zjis-
tilo, že už nějakou dobu žijí v Izraeli. V tomto 
jsme vyrostli a byli jsme vychováni tak, aby 
se podobné věci „už nikdy nestaly“.

Byli to tedy rodiče, kdo ti předávali podob-
ného sionistického ducha?
Odmala si dělám legraci, že když mně moji 
rodiče počali, řekli si: „Teď uděláme nového 
bojovníka za sionismus. Novou generaci.“ 
Až do 18 let nás ve škole učili socialistické 
a sionistické písně a biblickou historii židov-
ského národa. Nikdy se neříkalo „já“, ale vše 
bylo „my“ – my jsme vyšli z Egypta, my máme 
zemi atd. Když pak dlouhé roky nebyl dosta-

S Mordechajem při našem rozhovoru v Jeruzalémě
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tek jídla, vznikl příděl a každý měl nedostatek 
stejným dílem.

Věřím, že socialismus je správná věc – 
musíme si navzájem pomáhat a být vždy 
jeden za druhého. To, co ze socialismu udělal 
Stalin a podobní, je jiný problém. Ale to 
neznamená, že celá socialistická myšlenka 
je špatná – jen je potřeba dávat velký pozor, 
jakým způsobem se socialismus uplatňuje.

Jak dlouho jste žili v Nahariji?
Nastoupil jsem do první třídy v Nahariji 
spolu se svým sousedem a nejlepším kama-
rádem Josim. Pak najednou v únoru v polo-
vině školního roku jsme se stěhovali na 
místo, které ještě ani neexistovalo, do domu, 
který nebyl ještě dostavěn. Vůbec jsem tehdy 
nechápal, jak mě mohli odtrhnout od mého 
kamaráda, s nímž jsem odmala vyrůstal. Až 
později jsem se dozvěděl, že podle plánu roz-
dělení v únoru 1948 měla Naharija být mimo 
židovský stát. A tak se rodiče rozhodli opustit 
místo, které pomáhali vybudovat.

Pamatuju si, jak jsme odjížděli. V autobuse 
pobitém ocelovými pláty na nás začali po cestě 
střílet Arabové. Když zavřu oči, vidím sám 

sebe, jak pobíhám za ohlušujícího rámusu 
kulek po autobuse, a řidiče, který šlápl na plyn, 
aby se dostal z nebezpečí bez prostřelené pne-
umatiky. Takto jsme dorazili do Tiv‘on.

Jak jsi se pak dostal do kibucu a kolik ti 
bylo, když jsi odešel z domu?
Asi od 15 let jsem byl v mládežnickém 
hnutí v rámci něhož jsme už pracovali 
v konkrétních kibucech. V 18 letech jsem 
odešel z domu a přestěhoval do kibucu. Brzy 
jsem nastoupil vojenskou službu v jednotce 
NaChaL (Noar Chaluci Lochem). V kibucu 
jsem zůstal do roku 1964.

Mezi tím se Izrael znovu ocitl ve válečném 
konfliktu. Co si pamatuješ ze sinajské války?
Sinajská válka vypukla 29. října 1956 v den 
mých 15. narozenin. Z těchto narozenin si 
pamatuju hlavně dvě věci. Přišel můj starší 
kamarád a oznámil mi, že začala válka. 
Vyrostli jsme vychováni podle věty, kterou 
údajně před smrtí řekl sionistický voják 
a mládežnický vůdce Josef Trumpeldor – 

„…stojí za to umřít za naši zemi“. Všichni 
jsme věděli, že takový moment může přijít 
a napadlo mně, že přišel možná teď.

Druhá vzpomínka z toho dne je událost 
známá jako „masakr v Kafr Kasim“. Několik 
desítek arabských obyvatel v této vesnici 
bylo zabito izraelskými jednotkami pohra-
niční policie, které začaly pálit na dělníky 
vracející se domů z práce. Vojáci prý však jed-
nali podle rozkazu střílet na vše, co se hýbe. 
Tak zněly alespoň závěry pozdějšího soudu…

První válka, v níž jsi sám bojoval, byla tedy 
Šestidenní válka?
Roku 1967 jsem byl záložák u jednotky 
parašutistů. Být parašutistou neznamená 
jen umět seskočit padákem. Člověk jde každé 
tři měsíce na cvičení a musí umět všechno. 
Předpokládá se, že bude vysazen na nepřá-
telském území a plnit komplikované rozkazy 
v terénu odkázán sám na sebe. Učí se tedy 
zacházet s různými typy zbraní a boj z blízka, 
musí mít dobrou fyzičku a zvyklý pochodo-
vat až do umdlení.

Během šestidenní války jsme byli původně 
vybráni abychom zničili letištní dráhy jordán-

ského letiště Mafrak. To by byla v podstatě 
sebevražedná mise. Události šestidenní války 
se ale odvíjely tak překotně, že nakonec z toho 
sešlo a byli jsme vysláni dobýt Šarm aš-Šajch 
na Sinaji. Než jsme se tam ale dostali, Egyp-
ťani utekli a my jsme obsadili už prázdnou 
základnu. Po několika dnech se nám povedlo 
se zbraní v ruce donutit pilota letadla, které 
tu přistálo, aby nás odvezl domů. Takové jsou 
moje vzpomínky na šestidenní válku. Neze-
mřel jsem a nikoho nezabil. Ale padlo několik 
mých kamarádů i příbuzných.

Izraelci se po tomto vítězství chovali, jako 
by je někdo pustil ze řetězu. Všichni cestovali 
po nově získaných územích a říkali si: „To je 
naše“. Ale důsledkem tohoto hořkosladkého 
vítězství, byla hodně tíživá politická situace.

Jedním z výsledků šestidenní války bylo 
dobití východní části Jeruzaléma včetně 
Starého města a Západní zdi. Znamenalo to 
něco pro tebe osobně a tvou rodinu?
Celý Izrael byl ve velké euforii včetně naší 
rodiny. Hned jsem se vydal do Starého města 

směrem, kde jsem tušil, že musí být Západní 
zeď. Nikdy dřív jsem tam nebyl. A najednou 
se dívám skrze nějaké okno a vidím vojáky, 
jak stojí, modlí se a pláčou u Západní zdi – tak 
jsem ji poprvé uviděl a kousek té vzpomínky 
je ve mně pokaždé, když tam přijdu.

Měl jsi v té době kamarády mezi Araby? 
Změnily tyto události nějak vaše vztahy?
Vždy jsem měl arabské kamarády. Dětství 
jsem trávil s beduínskými kluky u ohně. 
Všichni moji arabští kamarádi ale mluvili 
hebrejsky, a tak jsem neviděl důvod, proč 
bych se měl učit arabštinu. Tak dlouho 
jsem to ve škole bojkotoval, až si učitelka 
zvykla mně na začátku hodiny vždy poslat 
ven (smích). Arabsky jsem se tedy naučil až 
později „z ulice“.

Myslím, že Arabům dobře rozumím. 
Chápu jejich kulturu, historii i jejich pro-
blémy a odlišnosti a moje vztahy s nimi na 
osobní rovině nikdy nic nezkalilo.

Ano, když bylo potřeba, musel jsem bojo-
vat s Araby – když někdo přišel zabít mně, 
zabil jsem ho první. Ale nikdy to nemělo co 
dočinění s rasismem nebo nějakou nenávistí.

Jaké jsou tvé vzpomínky na jom-kipurovou 
válku v roce 1973?
Naše jednotka dostala rozkaz překročit Suez-
ský kanál. Překonali jsme ho na gumových 
člunech, které jsme táhli s sebou. Byli jsme 
úplně první, kdo vstoupil do Egypta a taky 
poslední, kdo ho opustil – na Sinaji jsme žili 
skoro půl roku.

Izrael pak potkaly ještě dva velké válečné 
konflikty v Libanonu. V roce 1982 a 2006.
V těchto válkách jsem nebyl. Záložákem jsem 
byl do svých 50 let a první libanonská válka 
byla v době, kdy jsem byl na misi v USA v San 
Francisku jako šaliach (vyslanec Izraelského 
Státu do židovských komunit mimo Izrael, 
pozn. red.). V roce 1982 jsem ale zrovna přijel 
se skupinou Američanů na návštěvu do 
Izraele a protože jsem věděl, že moji kamarádi 
bojují v Libanonu, vzal jsem známého, novi-
náře, sedli jsme do auta a jeli jsme je navštívit.

Přátelství z armády je zvláštní a blízký 
vztah, který nejde k ničemu přirovnat. Se 
všemi jsem pořád v kontaktu.

Jeden z čety byl řezník a tak otevřeli na základně jatka a pořádali hody… (M.A. dole) Mordechaj (vpravo) s první vojenskou jednotkou na Sinaji, r. 1973
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Jak jsi mohl jet navštívit kamarády v době 
války na území nepřátelského státu?
Prostě tak. Dorazil jsem za nimi do Bejrútu, 
pozdravit je a zeptat se, jak se mají. Zeptali 
se, zda chci vidět Arafata. Řekl jsem, že ani 
moc ne, ale když to musí být… Dali mi dale-
kohled a viděl jsem ho jako na dlani, jak sedí 
na své terase. Ptal jsem se, proč ho nezastřelí 
a oni na to, že takové jsou rozkazy.

Máš čtyři děti. Dnes už jsou dospělé a mají 
vlastní děti. Když byly ve věku, kdy museli 
na vojenskou službu, bál ses o ně?
Nikdo z nich nebyl v boji. Starší dcera půso-
bila jako vzdělávací důstojník a starala se 
o jiné dívky třeba ze sociálně slabších rodin.

Syn měl nemocnou nohu. Díky jeho 
vědomostem ho ale chtěli do jednotky, která 
vyvíjela speciální vojenská vozidla. Později 
měl v armádě nějaké problémy, nenechal 
nás abychom mu pomohli. Místo toho se 
s pomocí svých kamarádů z vojny jednoduše 
„vyvlíknul“ – údajně kvůli duševnímu zdraví. 
Zklamalo mně to a zranilo. Tehdy jsem mu 
řekl, že mu to nikdy neodpustím a naše 
vztahy až dodnes nejsou moc dobré.

Mladší dcera působila u vojenské policie 
a stala se důstojnicí. A nejmladší syn 
v armádě nebyl, protože vyrostl se svou 
matkou v USA.

Říkal sis někdy, poté, co jsi ve válce ztratil 
své blízké a co jsi sám prožil, jestli to vše za 
to stojí?
Jsem velmi hrdý, že jsem mohl být jedním 
z prvních obyvatel tohoto státu. Během 
života jsem získal nárok na americké, 
německé, polské i portugalské občanství. 
O žádný z těchto pasů ale nestojím – s radostí 
na jakémkoliv letišti na světě vytahuju svůj 
modrý pas, který se otvírá „z opačné strany“.

Každý den děkuji Bohu (pokud nějaký je) 
že mi dal tu milost, že mohu žít ve vlastní 
zemi a ve světě, kde nepotřebuju mít občan-
ství jakékoliv jiné země. Něco, co neměli židé 
po dlouhá staletí a kdyby to přišlo dřív, žádné 
šoa by možná nenastalo.

Každý ztracený život je tragédie a neuvě-
řitelná bolest pro jejich rodiny a blízké. Ale 
z pohledu ztráty pro národ to je v podstatě 
nic. Dvě desítky tisíc padlých, kteří mohli 
svobodně bránit svou vlast během 74 let její 
existence? Ať mi lidé odpustí, ale někdo, kdo 
prožil to, co já, nemůže říct nic jiného, než 
že pokud toto je cena za vlastní svobodný 
stát, budiž… Nikdo nás neoznačuje žlutými 
značkami, neposílá nás do táborů a nevraždí 
jako hmyz.

Někdo, kdo vyrostl v tom, že země a vlastní 
svobodné místo k životu je samozřejmá věc, 
tohle těžko pochopí. Ale kdo tomu nerozumí, 
nerozumí našemu národu. Izraelce je velmi 
snadné vyděsit – stačí je přesvědčit, že jejich 
země je v ohrožení, a vše jde stranou – jsou 
připraveni hájit zemi a svůj národ.

Byl jsi někdy blízko tomu, aby ses ocitl mezi 
těmi 22 063 jmény připomínanými na Jom 
ha-zikaron?
Jednou střepina proletěla kolem a zabila 
kamaráda, který byl v boji se mnou. Stál na 
místě, kde jsem před chvílí stál já. Víš, co tě 
v tu chvíli napadne jako první? Každý voják 
to ví, ale nikdo to nepřizná. V první vteřině si 
oddychneš: ještě, že jsem to nebyl já… Takový 
je první reflex. Jakýkoliv sionismus, nebo 
i přátelství jdou v tu chvíli stranou. Výčitky 
a úvahy přijdou až později. A takových vzpo-
mínek mám víc. Pokaždé jsem psal dopis na 
rozloučenou.

Zrovna slavíme svátky Jom ha-zikaron 
a Jom ha-acmaut – vzpomínku na padlé 
vojáky a oběti terorismu a 74. výročí státu. 
Jsou to pro tebe sváteční dny? Jakým způ-
sobem je prožíváš?
Smutný a tragický den vystřídá z minuty na 
minutu bujaré veselí. Takovou věc mohou 
vymyslet opravdu jen Izraelci – posttrauma-
tický národ… (smích)

Dnes na Jom ha-zikaron hlavně myslím 
intenzivně na lidi, které jsem znal a kteří 
zemřeli jako mladí – jak by dnes vypadali? 
Jaké by byly jejich rodiny? jejich děti? Vzpo-
mínám na ně celý rok, ale tento den je určitě 
něčím zvláštní. Zvuk sirény během dne 
mně nenechá bez pohnutí. Vstanu, obejmu 
svoji ženu, a oba tuto chvíli prožíváme velmi 
osobně.

Jom ha-acmaut taky slavím. Ne společen-
sky, grilováním apod. Ale rozhodně prožívám 
sváteční a slavnostní náladu. A také jsem při 
tom vděčný vám Čechům, že jste pomohli 
nejen svými zbraněmi a podpořili Stát Izrael.

Jaký máš dojem z toho, kam Izrael směřuje 
teď? Bojíš se o jeho budoucnost?
Mám starosti o existenci této země, protože 
za ni cítím celý život zodpovědnost. Pro 
generaci mých dětí je vlastní stát něco, co 
je samozřejmé. Pro mou generaci to bylo to 
nejdůležitější, důležitější než rodina. Byli 
jsme schopni pro něj zabít a být zabiti. A když 
vyprávím svůj příběh, vím, že mluvím za 
všechny své spolužáky a kamarády z armády.

Tři moje děti žijící v Izraeli si udělaly 
německý pas. Nadšený z toho nejsem 
a doufám, že jednou až se na onom světě 
třeba setkám s jejich dědečkem, že mi to on 
odpustí, co mu moje děti udělaly… Těžce jsem 
prožíval i to, když se moje žena, Američanka, 

rozhodla zařídit americké občanství nej-
mladšímu synovi.

Každý žid, který přichází do Izraele mi dělá 
dobře a každý žid, který z Izraele odchází, mi 
působí starosti. Je potřeba tuto zemi stále 
udržovat a rozvíjet. Přál bych si, aby Izrael 
byl zemí, která bude světlem pro ostatní 
národy – nic menšího. Proto se snažím věno-
vat svůj čas vzdělávání mladší generaci. Chci 
jim předat svou zkušenost.

Na světě je mnoho těch, kteří si přejí, aby 
židovský stát vůbec neexistoval, ale v zásadě 
nemám strach o to, zda země bude existovat, 
ale jaká bude. Je tady mnoho nevyřešených 
sporů a politických problémů.

Jaký je tvůj názor na řešení toho patrně 
nejhlubšího sporu, který nazýváme „Izrael-
sko-Palestinský konflikt“?
Jediným správným řešením je, aby Palestinci 
měli svůj stát. Jen to může přinést mír – 
i když nelehký. Ale je potřeba aby se všichni 
na světě snažili (s USA v čele). Je potřeba vzít 
Židy a Palestince, jako nezbedné děti – uštěd-
řit jim políček a postavit je před ultimátum, 
aby okamžitě tento problém vyřešili.

Pokud ponecháme stranou jiné problémy, 
jak vidíš budoucnost Jeruzaléma?
Jeruzalém je neskutečně pestrý těsný pro-
pletenec různých čtvrtí a obcí. Myslím, že 
by mohl fungovat v nějaké podobě místního 
správního celku. Neříkám, že to bude jedno-
duché a ideální, ale také tady platí, že „není 
na výběr“.

Polední roky působíš jako turistický prů-
vodce. Proč jsi se do této práce pustil?
Samozřejmě proto, že tuto zemi neskutečně 
miluju. Žiju v Jeruzalémě, ale cítím se jako 
doma po celém Izraeli. Chci lidem předávat 
to, co miluju. Vnímám to jako své poslání.

Nejprve jsem provázel skupiny, ale hlu-
boce mně uráží, když něco říkám a někdo se 
třeba dívá do telefonu nebo tomu nevěnuje 
tolik pozornosti jako bych si představoval. 
Tak nyní provázím jen malé skupinky a jed-
notlivce, kteří mají zájem a s nimiž mohu 
sdílet věci pro mě tak intimní a důležité.

Chci, aby lidé poznali Izrael takový, jaký 
je i se všemi problémy a aby z toho měli 
skutečně emotivní zážitek. Je mi jasné, že po 
návštěvě budou mít otázek více než před tím.

Věřím, že být průvodcem v Izraeli je 
důležitým posláním a skvělou příležitostí 
nabídnout lidem, aby lépe porozuměli této 
zemi. Proto jsem si udělal náročné průvod-
covské zkoušky a pomáhám i jiným, kteří o to 
mají zájem.

Až zemřu, přál bych si, aby na mém 
náhrobku byl napsáno jen jedno slovo: 
„Učitel“. Tak se cítím a je to pro mě ta největší 
čest.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto: archiv M. Abrahama  
Facebook: Mordechai Abraham

Mordechaj (zcela vlevo) s jednotkou parašutistů, 
r. 1973
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Velká synagoga v Plzni  
slavnostně otevřena!
Po třech letech oprav se Velká 
synagoga, která je současně 
druhou největší v Evropě, 
znovu otevřela veřejnosti. 
10. dubna ji návštěvníci mohli 
spatřit v celé kráse a zůčastnit 
se slavnostního zasvěcení.

Během rekonstrukce byl opraven nejen celý 
interiér synagogy, ale také přilehlý Rabínský 
dům s mikve. Celý program byl zahájen prů-
vodem se svitkem Tóry, která byla přenesena 
ze Staré synagogy a uložena do svatostánku 
Velké synagogy.

Původ této Tóry přitom ještě donedávna 
nebyl známý, z Plzně přitom ale původně 
nepochází. Při zkoumání se zjistilo, že 
dárcem této Tóry byl Abraham Eliezer 
Pfeiffer, který pocházel z německého města 
Straubing, a synagoze ji věnoval v roce 1896 
na počest narození svého syna.

K příležitosti znovuotevření Velké 
synagogy vypsala plzeňská obec sbírku 
OZDOBME NAŠI TÓRU, díky níž se podařilo 
svitek vyzdobit novou korunou, štítem a uka-
zovátkem. Autorem a realizátorem návrhu 
se stal český návrhář a šperkař Petr Vogel 
a podílel se na něm i významný český klenot-
ník a šperkařský mistr Jiří Urban. Koruna 
je koncipovaná do tří symbolických úrovní. 
Její první patro tvoří sedmiúhelník, který má 
představovat základnu pozemské matérie 
v podobě přeneseného stavebně dekora-
tivního prvku ze synagogy. Druhé patro 
představuje ztvárnění lidské činnosti. Je na 
něm vinná réva, která symbolizuje nejen 
hojnost, ale především cíleně kultivované 

dílo neboli dobrého hospodáře a sklizeň jeho 
plodů. Vrcholná sféra má poté představovat 
esenci světla ve své čisté materiálové původ-
nosti. Horský křišťál, který je na ní osazený 
v květné náruči sedmi ramen, je korunován 
Davidovou hvězdou. Štít na Tóru vychází 
z novorománského průčelí Velké synagogy 
a ukazovátko je zpracováno tradičně v kla-
sické podobě.

Po uložení Tóry následoval slavnostní 
program s koncertem pod vedením skla-
datele Petera Györiho a několika proslovy, 
na který přišli významní představitelé 
náboženského i kulturního života. Úvodní 
slovo pronesl Jiří Löwy, promluvil i ministr 
kultury České republiky Martin Baxa, dále 

autor nové stálé expozice Radovan Kodera či 
již zmíněný autor ozdob na Tóru Petr Vogel. 
Zazněly skladby inspirované židovskými 
modlitbami v provedení Annamárie d’Al-
meidy, Roberta Fischmanna nebo Veroniky 
Savincové v doprovodu dětského sboru 
místní základní umělecké školy a hudebníků 
z plzeňské konzervatoře.

Otevření Velké synagogy doprovází 
i nová stálá expozice Tady žili židé, která na 
několika obrazovkách osmi v patře synagogy 
představuje 1800 fotografií míst a památek 
spojených s životem Židů v Plzeňském 
kraji. Fotografie mapují historii a proměnu 
židovských památek v Plzeňském kraji 
a vycházejí ze snímků Radovana Kodery, 
který tyto památky po 30 let dokumentoval. 
Do souboru jsou zařazeny i archivní fotogra-
fie přestavěných nebo dnes již neexistujících 
synagog a dalších objektů.

ANNA BENDOVÁ 
Foto Anna a Yvonne Pěnkavová
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Představení Beracha ukazuje že i sama 
melodie je formou modlitby
Sbor DAMU připravil scénický 
koncert Beracha, který 
vychází z písní a požehnání 
v židovské tradici. Představení, 
které nás vede k zamyšlení 
nad naším vztahem k času, 
modlitbám a spiritualitě, je 
k vidění v Libeňské synagoze. 
O koncertu Beracha jsme si 
povídali s autorkou Annou 
Datiashvili.

Jak vznikl nápad nacvičit představení 
s židovskou tematikou? Co tě na tématu 
požehnání zaujalo?
Nápad vznikl tak trochu spontánně. Židov-
ská hudba se nám vždy líbila a rozhodli jsme 
se, že to prostě zkusíme. Téma požehnání 
a modliteb z toho všeho samo vzešlo jako 
něco, co v dnešním světě plném spěchu, 
stresu a odosobnění můžeme postrádat 
a potřebovat.

V synagoze jsme při příchodu můžeme vidět 
„4 zastavení“ s pískem, vodou, chlebem 
a vonným kořením, jaká byla jejich symbo-
lika?
Zastavení mají spíše navodit v divákovi 
jistou rituální, specifickou náladu. Písek 
a voda vychází z textů některých našich 
písní – sucho vs. život, rozpad vs. růst. Chléb 
a hřebíček se pojí se svátkem šabat.

Líbilo se mi, jakým způsobem jste pracovali 
i s prostorem Libeňské synagogy, proč jste 
se rozhodli koncert uspořádat tam a měli 
jste vymyšlená i jiná alternativní místa?
O jiných místech jsme ani neuvažovali. 
Přišlo nám skvělé oživit místo, které tolik lidí 
nemá šanci navštívit – a to je právě Libeňská 
synagoga.

Jakou roli hraje podle tebe v židovské 
tradici či jiných náboženských rituálech 
hudba?
Hudba je myslím esenciální. Neznám nábo-
ženství, kde by hudba neměla důležitou roli 
při obřadech a rituálech. Nedokážu asi úplně 
vysvětlit proč, ale hudba je něco, co k nám 
může promlouvat i beze slov, a v tom je velká 
síla.

Jakou hlavní myšlenku má divákům před-
stavení Beracha předat?
Myslím, že nemáme přímo hlavní myšlenku. 
Šlo nám spíše o zážitek a společně strávený 
čas. Co si z toho divák odnese je spíše na něm, 
my mu jen otevíráme dveře.

Během koncertu můžeme slyšet některé 
známé i méně známé židovské písně, např. 
Šalom Alejchem nebo Echad mi jodea, pro-
pojené s pohybem. Co můžeme za spojením 
vybraných písní a vizuálním pojetím vidět?
To, co diváci mohli vidět jako pohyb či scé-
nické rozmístění sboristů vychází z principu 
hudebního divadla. Zkoušeli jsme zajímavé 
kompozice, které dávají smysl v rámci reper-
toáru, který jsme měli a snažili se vytvořit 
obrazy, které poskytnou divákům možnost 
najít si v nich různé asociace.

Jak náročné bylo pro tebe a členy sboru 
DAMU nacvičit písně v hebrejštině?

Pro některé to bylo náročné hodně – přece 
jenom je hebrejština velmi odlišný jazyk od 
toho, co známe. Pro mě to bylo jednodušší 
díky tomu, že jsem měla hebrejštinu na 
Lauderkách.

Plánujete tento rok ještě nějaké reprízy?
Plánujeme. V této sezoně je poslední 
31. května a další pak chceme plánovat od 
podzimu.

PTALA SE ANNA BENDOVÁ 
Foto Barbora Bahlsenová
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Chevra kadiša gomlej chasidim – díl 4.
Moše ben Maimon, lékař těl 
i duší, je pro mne rabínem, jak 
má být. Moudrý, vzdělaný, 
světaznalý. 

Muž, který žil ve dvou naprosto dominant-
ních kulturách, služebník muslimských 
pánů, rabín židovských komunit, lékař 
všech. Mezi Židy je znám dle akronymu 
svého jména – RaMbaM. Povězme si tedy 
o něm ještě trochu.

Maimonides, jak je řecky nazýván, byl lékař, 
astronom, filosof, lingvista, talmudista a rabín.

Jeho nereligiózní spisy jsou dodnes studo-
vány muslimy i křesťany.

Jako třináctiletý chlapec cestoval se svými 
rodiči celým Španělskem, nikoliv jako turista, 
ale jako uprchlík před fanatickou muslim-
skou sektou, která napadla Cordobu. Po deseti 
letech se rodina usadila v Maroku ve Fezu. Ani 
tam však nebyl život pro Židy lehký. Rodina 
utekla do Aka avšak spolužití s křesťany bylo 
velmi složité. Rodina tedy opět balila ‚‚kufry‘‘ – 
tentokrát do Egypta. Tam Maimonides žil až 
do své smrti v roce 1204 o. l.

V Káhiře založili bratři David a Moše 
obchod s drahokamy. Žel, bratr David se 
i s veškerým zbožím utopil v Indickém oce-
ánu. Moše začal studovat medicínu a roku 
1170 o. l. se stal lékařem rodiny místokrále 
Egypta. Stal se postupně světově známým 
lékařem, který se zabýval pacienty s psycho-
somatickými obtížemi. Jeho lékařský věhlas 
se brzy šířil především nežidovským světem.

V židovském světě byl uznávanou vedoucí 
osobností egyptských Židů. Protože považoval 

spisy některých babylonských Gaonů za příliš 
komplikované pro běžného věřícího Žida, roz-
hodl se pro sepsání svého komentáře k mišně 
a to v jazyce, kterému všichni Egyptští Židé 
rozuměli – v arabštině. Avšak již v době jeho 
odchodu z pozemského života, byla většina 
jeho komentářů přeložena do hebrejštiny.

Ovšem, jeho slavný spis, Mišne Tora, 
dokončený roku 1178 o. l., byl sepsán hebrej-
sky.

Mišne Tora – „druhá Tóra“, přineslo rabi 
Maimonidovi mnoho nesnází. Byl obviňován 
z toho, že se snaží, aby jeho spis nahradil či 
vytlačil Talmud jako takový z pozice hlavní 
zákonné autority. Hlavním nedostatkem bylo 
to, že rabi Maimonides opomněl uvést z čeho 
své závěry čerpal, a tak čtenář musel Mai-
monidovi naprosto důvěřovat. I přes tento 

nedostatek se spis stal klasickým učením 
judaismu až dodnes.

Poněkud později slavný pražský rabín 
Jehuda Löw Ben Becalel, MaHaRaL, rovněž 
v žádném ze svých spisů nikdy necitoval své 
učitele ani rabínské osobnosti.

Další dílo rabi Maimonida, Průvodce 
tápajících, bylo sepsáno v arabštině mezi lety 
1185 a 1190 o. l. Spis se zabývá povahou Boha, 
Božím vztahem ke světu a lidstvu, etikou, 
svobodnou vůlí apod. Všeobecně známým 
textem, který umí snad každý Žid zpaměti, je 
Maimonidovo Vyznání víry – Ani maamin.

Minule jsme se trochu zabývali Maimoni-
dovým léčením těla. Dnes jsme si řekli něco 
málo o jeho schopnostech povznést ducha. 
Rabi Moše Ben Maimonovi bylo pouhých 69 
let, když ve Fustatu poblíž Káhiry zemřel. 
Oplakáván po tři dny Židy i muslimy, byl 
na své přání dopraven k pohřbení do Erec 
Jisrael egyptskou delegací. Ta ovšem neměla 
tušení, na jakém konkrétním místě chtěl 
být rabi pohřben. Začal tedy spor mezi Židy 
z Hebronu a Jeruzaléma. Dle legendy se spor 
vyřešil tak, že velbloud nesoucí rakev byl 
volně vypuštěn, ať jde, kam ho nohy ponesou. 
Tam, kde velbloud poklekne k odpočinku, 
tam bude rabi pohřben… Velbloud se zastavil 
a poklekl v Tiberias, a tak je rabi Moše Ben 
Maimon pohřben tam.

Na Maimonidově macevě stojí: „Od Moj-
žíše k Mojžíšovi, nepovstal nikdo jako Mojžíš “.

Studujme tedy oba Mojžíše – a přidejme 
k nim ještě Mojžíše Mendelsohna…

SYLVIE WITTMANNOVÁ
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Autorita Tóry ve stínu biblické kritiky
Minule jsme se podívali 
na to, jak nedostatek 
archeologických důkazů pro 
východ Hebrejců z Egypta 
nemá zásadní vliv na naše 
slavení Pesachu. 

Teď je na řadě další otázka, mnohem nebez-
pečnější – co udělá s naším židovstvím bib-
lická kritika? Je možné přijmout jho micvot 
a zároveň zjištění moderní biblistiky? Je 
možné je přijmout zároveň, jako jeden celek, 
nebo si musíme v hlavě vytvořit mentální 
šuplíčky, jeden pro tradiční výklad, druhý 
pro kritický a nikdy jejich obsahy nesměšo-
vat?

Biblická kritika přišla s několika teoriemi 
vzniku textu, který máme dnes v rukou. 
Zjednodušeně řečeno, máme teorii doku-
mentů (Pentateuch vznikl spojením nezávis-
lých dokumentů), teorii zlomků (Pentateuch 
se skládá z malých úryvků a příběhů) a teorii 
doplňků (kdy základní text byl postupně 
doplňován). V teorii dokumentů jsou obvykle 
identifikováni autoři (nebo spíše skupiny 
autorů) označovaní jako E (Elohista), J 
(Jahvista), P (kněz a jeho podkategorie H) 
a D (Deuteronomista), jejichž texty byly do 
konečné podoby sloučeny redaktory (R).

Míchání vědy a náboženství je vždycky 
dost riskantní podnik, který obvykle 
škodí buď vědě, náboženství, nebo oběma. 
Nicméně, profesor Benjamin D. Sommer1, 
tradičně praktikující Žid a biblista v jednom, 
se přesně o to pokusil a přišel s přístupem, 
který neškodí vědě a může prospívat nábo-
ženství. Jeho práce totiž nekončí jen prostým 
rozklíčováním, který autor napsal který verš, 
ale jde dál a snaží se pochopit, co chce který 
biblický autor říci, jaké je asi jeho teologické 
východisko a proč redaktor uspořádal text 
tak, jak ho uspořádal. K biblickému textu 
přistupuje tak, jako přistupujeme k mišně 
a Talmudu – tedy jako k diskusi, kde mají pro-
stor různé, často i protiřečící si názory. Jen 
místo Hilela a Šamaje nebo Rava a Abajeho 
tady máme diskusi mezi P a E s D, do které 
se občas připojí i J a do kam se místy vkládá 
R v roli komentátora. Nekončící diskuse 
podle něj nezačaly s Talmudem a pokusy 
o autoritativní kodex, který vyřeší otázky 
jednou pro vždy, aby ve výsledku přinesly 
jen další a další stohy komentářů, a nezačaly 
ani s Maimonidovým Mišne Tora. Dalo by se 
říct, že jsou přímo ze Sinaje. Jeden příklad za 
všechny – 12. kapitola knihy Exodus, kde se 
střídá strohý příkaz s komentářem (v hebrej-
štině je to patrnější než v českém překladu 
rabiho Sidona, kvůli střídání 2. a 3. osoby 
plurálu). Když vynecháme text psaný kurzí-
vou, pořád nám to bude dávat smysl, jen nám 
budou chybět detaily:

1. A ještě v zemi Micrajim řekl Hospodin 
Mošemu a Aharonovi: 2. Tento měsíc máte za 
počátek měsíců,

máte ho za první z měsíců roku!

3. Povězte celé obci Jisraele. Desátého 
dne tohoto měsíce vezmete každý pro svou 
rodinu jehně, jedno jehně na každý dům! 
4. A pokud by na jehně byla rodina malá, 
dohodnou se soused se sousedem

podle počtu osob a podle toho, co každá 
rodina sní, aby jehně stačilo pro všechny. 5. 
Vezměte jehně bez vady, ročního samce, z ovcí 
nebo koz je vezměte. 6. A střezte je až do čtr-
náctého dne tohoto měsíce

a v podvečer je celá obec Jisraele zařízne. 
7. A vezmou z té krve a dají na obě veřeje a na 
překlad nad dveřmi domů, kde je budete jíst. 
8. Této noci jezte jen maso pečené na ohni 
a jezte je na macesech a na hořkých bylinách!

9. Syrové z něj nebo vařené ve vodě nejezte, 
jezte je upečené v ohni s hlavou na nožkách 
a na břiše! 10. Do rána z něj nic nenechte, co by 
zbylo, spalte do rána v ohni! 11. Jíst ho budete 
takto: bedra opásaná, střevíce na nohou 
a v rukou hole, a jezte je ve spěchu,

je to oběť Hospodinova přeskoku!

Dobře, z toho plyne, že písaři a redaktoři, 
kteří dávali dohromady biblický text, pou-
žívali v jádru stejné metody jako pozdější 

rabíni. A protože rabínský judaismus dává 
rabínům právo aktualizovat halachu svými 
komentáři a výklady, můžeme bez problému 
považovat i tyto proto-rabíny za autoritativní. 
Ale pořád je otázka zjevení alespoň toho 
základu, ze kterého se pak další interpretace 
odvíjí – darování Tóry.

Každý z autorů – E, J, P a D – mají vlastní 
verzi událostí na Sinaji.2 Pro E jde o zjevení 
zvukové, byť není zcela jasné, zda lid Izraele 
slyšel všechna slova Desatera, jen první 
dvě přikázání nebo jen zvuk. D jde stejným 
směrem, ale s výjimkou glosy (která nejspíš 
pochází od nějakého pozdějšího komentá-
tora) ve verši 5:5 explicitně říká, že lid Izraele 
slyšel Desatero. V obou případech Moše 
obdrží desky Desatera, které po incidentu se 
zlatým teletem rozbije a následně dostane 
druhý set. Navíc v D Moše předá zbytek při-
kázání lidu až těsně před vstupem do Kena-
ánu, tedy 40 let po zjevení. Pro P je naopak 
zjevení vizuální, ve formě ohnivého mračna 
(kavod) a Moše vystoupí na horu Sinaj proto, 
aby získal plán na stavbu Miškanu a blíže 
nespecifikované svědectví (edut). Poté, co je 
Miškan hotov a svědectví v truhle, sestoupí 
kavod do nejsvětější svatyně a tam předává 
Mošemu jednotlivé zákony. I J se domnívá, že 
šlo o vizuální zjevení a na rozdíl od ostatních 
se nebojí ani antropomorfismů. Jinak z jeho 
popisu jsou zlomky a vypadá to, že zákony 
Hospodin Mošemu komunikoval při jiné 
příležitosti.

Zjevení, rozebrané biblickou kritikou 
na součástky, vypadá jako vyprávění úplně 
jiných příběhů. Ale co když se místo hledání 
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toho, co autory rozděluje, podíváme na to, 
co je spojuje? Koneckonců, pokus o popis 
zjevení Svatého, budiž požehnán, prostě 
musí skončit neúspěchem. Zásadní bod, 
který spojuje všechny biblické autryi i poz-
dější redaktory, je, že výsledkem zjevení, 
naší odpovědí na něj, jsou závazné zákony – 
halachický systém micvot. Záměrně říkám 
systém. Jednotliví autoři se neshodnou na 

tom, jaké přesně ty zákony (byť samozřejmě 
mají mnoho styčných bodů) jsou a redaktoři 
se nesnaží tento jejich nesoulad zamaskovat. 
Vraťme se zase k pesachové oběti. P i D jsou 
naprosto zajedno, že přinést pesachovou 
oběť je povinnost, stejně tak jako slavit 
Pesach. P (Ex. 12:8) se ovšem domnívá, že 
obětí má být jehně nebo kůzle a musí být 
upečeno na ohni. D (Deut. 16:2) připouští 
i oběť ze stád (tj. hovězího dobytka) a trvá na 

tom, že oběť má být uvařena (16:7)! Druhá 
kniha letopisů (35,13) se pokouší o zajímavý 
kompromis, když popisuje, že pesachová 
oběť byla nejprve pečena na ohni a pak 
vařena, což ale stále odporuje názoru P, že se 
pesachová oběť nemá za žádnou cenu vařit.

Kdyby se kdysi redaktoři rozhodli z biblic-
kého textu všechny rozpory vymazat, Tóru 
bychom dneska nejspíš nečetli a studovalo 
by ji maximálně pár odborníků na starověký 
Blízký východ. Zachování různých názorů 
umožnilo „taktickou flexibilitu“ ohledně 
specifických zákonů, ale texty nikdy nezpo-
chybnily nutnost zachovávat halachický 
systém jako celek. Díky tomu se mohla 
halacha i naše chápání textu Tóry po staletí 
vyvíjet a zůstaly stále aktuální. Výklady 
a inovace, které přetrvaly, získaly „schválení 
z nebes“, jak se píše v Pirkej Avot (5,20): „Ten 
spor, který je veden ve jménu nebes, bude 
mít trvalý význam, avšak spor, který není 
veden ve jménu nebes skončí bez účinku. Co 
je to za spor, který byl veden ve jménu nebes? 
To je spor mezi Hilelem a Šamajem. A ten, 
který nebyl veden ve jménu nebes? To je 
spor Koracha a celé jeho tlupy.“ Svátost Tóry 
nespočívá v tom, že by ji Hospodin doslova 
a do písmene nadiktoval Mošemu, ale že 

zachovala různorodost odpovědí na setkání 
se Svatým, budiž požehnán, zasadila je do 
společného rámce a nechala je dýchat během 
staletí a tisíců diskuzí a komentářů a každo-
denního života Židů. Halacha se nezhroutila, 
když rabíni znemožnili kamenování nepo-
slušného syna, ani když v podstatě vyloučili 
aplikaci trestu smrti, ani když Hillel vymys-
lel prozbul a ve středověku rabíni vymysleli 
„prodej“ chamecu. Halacha se nezhroutí ani 
s návrhem počítat ženy do minjanu, jen na to 
schválení z nebes si budeme muset ještě pár 
set let počkat.

KAROLÍNA DAVID

1 Prof. Benjamin D. Sommer Revelation and 
Authority: Sinai in Jewish Scripture and Tradition. New 
Haven, CT: Yale University Press, 2015 (Anchor Bible 
Reference Library)
2 Prof. Baruch J. Schwartz https://www.thetorah.
com/article/what-really-happened-at-mount-sinai

JOM HA-ŠOA

Jidiš zpěv a jidiš vzdor
Před pár dny jsme si 
připomněli Jom ha-šoa, 
památku umučených během 
katastrofy druhé světové 
války a zločinu holokaustu, 
šoa nebo khurb, jak se říká 
v jidiš – jazyce, kterým hovořilo 
nemalé procento z oněch šesti 
zmizelých milionů. 
U jidiš také zůstane tato připomínka, která 
se na události této hrozné události podívá 
okem poezie. Dva autoři, s kterými se zde 
setkáváme, nemohou být rozdílnější. Avrom 
(Abraham) Suckever (1913–2010) byl mistr 
introspekce, přírodní lyriky a avantgardní 
experimentátor s hranicemi slova. Šmerke 
(Šmarjahu) Kačerginski (1908–1954) byl 
doma spíše na kabaretních pódiích nebo na 
revolučních barikádách a jeho převažujícím 
médiem byla píseň.

Přesto oba autory dohromady svedlo 
vilenské ghetto a úkol, který jim uložili 
nacističtí okupanti – třídit zabavené 
židovské knihy a vybírat co z nich půjde do 
stoupy a co by mohlo posloužit jednou pro 
plánované muzeum vyhubené rasy. Hrozný 
úkol pro básníka! Spolu s dalšími příslušníky 
intelektuální elity židovského Vilniusu 
se oba autoři úkolu chopili po svém a jako 

tajná papírová brigáda nejcennější památky 
s nasazením vlastního života pašovali přes 
německé kontroly do ghetta a tam je skrývali 
pro vyzdvižení a záchranu po válce. Díky 
jejich každodennímu hrdinství se takto 
zachovalo mnoho nenahraditelných pokladů 
jidiš písemnictví.

Navzdory těžké situaci v ghettu a denno-
dennímu ohrožení života našli oba ještě dost 
sil na to, aby situaci v ghettu nebo později ve 
vilenských lesích mezi partyzány zazname-
nali svými vlastními verši. Suckever v jedné 
z básní vzpomíná na epizodu, kdy v hromadě 
bot po zavražděných, které byly sbírány pro 
odvezení do Říše, nalezl boty svojí matky – 
a tak se dozvěděl, že zahynula. Báseň sama 

svým rytmem evokuje dunění kolejí vlaku, 
který ujíždí kamsi na Berlín a odváží s sebou 
památku na ty, kteří měli zmizet.

Šmerke Kačerginski naopak volí jinou 
polohu – polohu vzdoru. Jeho zhudebněná 
báseň o židovských partyzánech, která se 
samozřejmě zpívá na nápěv, který nezapře 
sovětskou melodiku, vznikla skutečně 
během bojové činnosti proti německým oku-
pantům. Díky Kačerginského vlastní tvorbě 
i sběratelské činnosti se dochovalo více 
než 250 takovýchto písní, dílem autorských 
a dílem anonymních, které popisují židovské 
utrpení, ale i židovský vzdor ve Vilniusu 
a okolí.

Třetí báseň, opět Suckeverova, se svým 
vyznění nachází někde mezi polohou utrpení 
a vzdoru. Zachycuje legendární představu 
židovských válečníků-partyzánů z ghetta, 
kteří odnášejí olověné tiskové desky z tis-
kárny bratří Rommů a hebrejské litery z nich 
přetavují na střely do pušek. Rommova 
tiskárna byla založena v roce 1788 a bylo to 
místo, kde se tisklo slavné vilenské vydání 
Talmudu, které je dodnes pokládáno za stan-
dardní. Pokud tedy básník chce nepřátelům 
vzdorovat střelami ulitými z těchto tisko-
vých desek, pak na jeho straně pomyslně 
bojuje celá tisíciletá židovská tradice.

DOPROVODNÝ TEXT A PŘEKLAD JIDIŠ BÁSNÍ: 
PETR JAN VINŠ

Míchání vědy a náboženství 
je vždycky dost riskantní 
podnik, který obvykle škodí 
buď vědě, náboženství, 
nebo oběma. 

Suckever a Kačerginski
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Jidiš zpěv a jidiš vzdor
Vagón bot
Avrom Suckever

A kola duní, duní,
co veze mi ten hřmot?
Po okraj vagón plní
zvuk dusajících bot.

Vagón jak bílá chupa
na slunci skvěje se
a bot je celá kupa
jak lidí na plese.

Snad svatba? K tanci chvíle?
Nebo se klamu sám?
Ach boty, boty milé,
vždyť já vás všechny znám.

Podpatků klapot silný
se ptá: ach kam? Vuhin?
Z uliček staré Vilny
nás hnali na Berlín.

Ach, boty, koho hnali
tak zhurta do dáli?
Otázka v srdci pálí:
Kde nohy zůstaly?

Kdo obouval vás denně,
papuče s korálky?
Patříte muži? Ženě?
Kdo zmizel do dálky?

Proč v tamtěch maličkatých
jít děti nemohou?
Proč nezáří ty zlaté
nevěstám na nohou?

Tu boty známá patka,
již poznal bych i dnes.
Střevíce, co má matka
nosila na šábes.

Podpatků klapot silný
dál lká: ach kam? Vuhin?
Z uliček staré Vilny
nás hnali na Berlín.

Židé – partyzáni
Šmerke Kačerginski

Z hrůzy ghetta vězení
do svobodných lesů,
místo želez sevření
pušku v rukách nesu.
Nad polibek sladší snad
dotyk její ostrý,
se svou zbraní budu rád
v jedno tělo srostlý.

Hrstka snadno přivodí
víc než miliony,
když do vzduchu vyhodí
mosty, ešalony.
Fašista už třese se,
nemá ani zdání,
odkud příště vyskáčí
Židé – partyzáni.

Pomsta v boji s tyranem
ať je psána krví,
v svatém boji povstanem,
vzejde nám den prvý.
Ne, už nikdy nebudem
poslední mohykáni,
slunce do tmy přivedem
my, Židé – partyzáni.

Olověné desky 
z Rommovy 
tiskárny
Avrom Suckever

Jako když prostrčíš prsty skrz mříže,
bys zachytil svobodou vonící vzduch –
tak kradem se nocí, teď k tiskárně blíže,
kde dřív liter hebrejských tančíval ruch,
na básnících leží dnes rozkazu tíže:
Nechť v střely se promění olova duch.

Tajemnou rozlomí pečeť mé rámě,
na řádcích co od věků útěchou byly,
plamínek kahanu, tma jako v jámě,
my tavíme střely – a dost máme síly,
jako když předkové, ve svatém Chrámě
do menór svátečních oleje lili.

Zaplálo olovo, do střel jsou vrytá
ta otců slova – hebrejským písmenem,
verš z Bábelu se s veršem z Polska vítá,
společně plynou teď v kovu tom taveném.
Židovská odvaha, ve slovech skrytá,
musí svět probudit výstřelů plamenem!

Každý, kdo v ghettu pak spatřil ty zbraně
v židovských rukou, jak na stráži bdí,
věděl, že Siónu sláva se na ně
snáší jako u oné západní zdi;
ztracené řádky teď čtou naše dlaně,
když olova hlas tiše zavelí: „Jdi!“

Vilenské ghetto, 12. září 1943

Suckever a Kačerginski
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FEJETON

Odkud přicházíte a kam jdete?
Fejeton česko-izraelské lékařky, která odjela do Polska 
pomáhat ukrajinským uprchlíkům.

Ptám se na to všech 
pacientů, kteří navštíví 
naše zdravotnické zařízení 
(„punkt medyčny“) v Tesco 
hale v polském Přemyšli, 
kterou předělali na přechodné 
útočiště pro 3000 uprchlíků 
z Ukrajiny. 

Charkov – Německo, Doněck – nevíme, 
Charkov – Rakousko, Kyjev – chceme zůstat 
tady, ale už je tu plno, Charkov – Velká Britá-
nie, Nikolajev – nevíme, Donbask – Finsko, 
Charkov – nevíme, Lvov – nevíme, proč jsme 
odcházeli… a tak celý den a noc… denně jich 
přijde asi sto. Jsou to většinou lidé, kteří 
opravdu nevypadají na to, že by si v zahraničí 
snadno mohli poradit sami. Ti, co si umějí 
poradit sami, zřejmě taky nepotřebují spát 
v Tesco hale. Víc jak polovina z nich nemá 
zuby a když, tak z nějakého různě drahého 
či levného kovu, je mezi nimi kromě matek 
s dětmi relativně dost lidí s psychiatrickou 
diagnózou, invalidů, osamělých starců a tak 
dále.

V hale je všeho dost (tedy kromě kufrů, 
o které se vedou zápasy). Teplé jídlo 24 hodin 
denně, dětské koutky, veterinární služba, 
doktor, psycholog, vložky. Co tady není, je 
soukromí a klid. V podstatě celý den a celou 
noc je tam živo, jak v obchoďáku, akorát 
v noci asijští evangelikálové sbalí kytary 
a jejich monotónní šlágry o Ježíši na chvíli 

utichnou. Světla se nezhasínají ani v noci 
(pro schizofreniky a starce žůžo…) kvůli 
krádežím a sexuálnímu obtěžování. Do haly 
nemůže nikdo, kdo nemá povolení ke vstupu 
(QR kód na náramku nebo visačce). Tak 
nějak se armáda a policie snaží regulovat 
různé „hodné strýčky“, kteří na všech těchto 
místech nabízí pomoc osamělým maminkám 
a jejich dětem. Ptám se jich, odkud jsou, pro 
určitou představu toho, co můžou mít za 
sebou, ale mně osobně z nějakého důvodu 
většinou vyprávějí své osobní tragédie 
nesouvisející s válkou. „Dceru nám zabili 
už před léty, žena mě opustila a nová mi 
nerozumí.“ „Mám dceru v Polsku, ale nechce 
mě u sebe.“ „Ty modřiny na obličeji mi udělal 
manžel, utíkám před válkou i před ním.“ 
A tak dále. Rozbořené domy a padlé příbuzné 
hlásí taky, někteří ale nemůžou zůstat, 
protože tam kde bydleli je úplně rozbitá 
infrastruktura a západní Ukrajina se pro ně 
stala finančně nedostupnou.

Někteří samostatní humanisté bydlí ve 
stanech okolo Tesca, my ale naštěstí spíme 
v mobilheimech místního hotelu se saunou 
v ceně. Ten si po koroně taky dost polepšil, 
stejně jako ostatní zařízení v okolí tím, že 
sem už dva měsíce proudí dobrovolníci, kteří 
působí i jinde než v Tescu.

Ten motiv „odkud přicházíte a kam jdete“, 
se ještě silněji týká těch, co sem přijeli jako 
dobrovolníci. V kuchyni jsou nějací Irové, 
co vypadají jako bývalí (nebo současní) tres-
tanci. „Doktorko, pojď sem, máme dneska 
výbornej psí gulášek z toho, co tu po hale 

běhalo. Obojky jsme odevzdali veterinářům,“ 
volají na mě na noční službě. V ordinaci nám 
uklízí nějaký kanadský středoškolský profe-
sor v důchodu, z Kanady je také dobrovolnice 
s jednou nohou, drandící neustále po Tescu 
na vozíku s různými předměty v zubech, 
které převáží sem a tam podle potřeby.

Válka je katarze a příležitost k prožití 
různých sentimentů. Izraelci se v tom 
samozřejmě vyžívají ze všech nejvíc. Z naší 
skupiny máme všichni původ v Evropě 
a zrovna ti členové výpravy, kteří nemluví 
rusky, mají pohřbené prarodiče tady v Pře-
myšlu a v okolí. Byli jsme s kolegyní navštívit 
dům, kde se narodil její otec. Vzpomněla jsem 
si samozřejmě, jak nás tatínek varoval před 
podobnými návštěvníky a před větou Das 
war unser na naší chaloupce osvobozené 
od sudetských Němců, ale nakonec se nám 
podařilo do objektu proniknout, vyjíst ho 
a odnést si Žubrowku. Dnes byl Den holo-
caustu a všichni izraelští dobrovolníci z okolí 
se sešli na místním židovském hřbitově 
připomenout si ústřední motiv toho, proč 
tu jsme. Jsme prostě zájezd pryčnohledačů 
(neologismus z knihy Jáchyma Topola, 
kterou jsem dostala od paní Vodičkové – 
pryčnohledači jsou lidé, poháněni svým tran-
sgeneračním traumatem, jezdí navštěvovat 
koncentrační tábory, kde osahávají pryčny, 
na kterých leželi jejich předkové).

Sentiment oživují i naše zdravotní ses-
try – Nataši. Jedna z Ukrajiny – v 16 letech 
otěhotněla s Ukrajincem židovského původu, 
vzala si ho a odjela do Izraele. V podstatě 
nevěděla, co slovo Žid znamená. Teď se 
po třiceti letech vrací na pomoc Ukrajině 
s izraelskou výpravou. Další Nataša nás 
zase všechny pobláznila hledáním polského 
parfému Być może (takhle přesně mluví moje 
pratchýně), který používala celá generace 
ruských žen a jejich dcery na to teď vzpomí-
nají. Nakonec jsme ho sehnaly. Páchne to 
jak Pitriol, ale taky jsem jeden koupila spolu 
s kultovní Pani Waleska.

Vaše včerejší trauma je vaše zítřejší 
zaměstnání, které vás bude živit. Věří tomu 
i dříve zmiňovaný Jurij, zvaný profesor 
Vagus, zabývající se léčbou traumatu aktivací 
bludného nervu (lat. nervus vagus) pomocí 
hlubokých vdechů. Zdá se mi, že bludný nerv 
tu máme všichni velmi aktivní.

PAVLA ŠPINAROVÁ 
Foto autorka
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Kulturní program květen–červen 2022
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

 Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu, Maiselova 15, 
Praha 1, tel.: 222 325 172,  

education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

AUDITORIUM OVK ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

 Židovští architekti v Praze: 
František Zelenka
Květnová přednáška histo-
rika architektury Zdeňka 

Lukeše představí architekta, scénografa, 
designéra, žáka Josefa Gočára z AVU a člena 
avantgardního Devětsilu Františka Zelenku 
(1904–1944). Autor Ježkova Modrého pokoje 
projektoval funkcionalistické domy, pasáže, 
interiéry i plakáty a obaly na gramofonové 
desky pro Osvobozené divadlo. V roce 1943 
byl společně s rodinou deportován do tere-
zínského ghetta a v roce 1944 byl zavražděn 
v koncentračním a vyhlazovacím táboře 
v Osvětimi-Březinka. /Vstup volný

 Obrazárna: Umělecké sbírky 
Židovského muzea v Praze
Současná sbírka vizuálního 
umění ŽMP vznikala za 

velmi pohnutých okolností válečných let 
jako produkt nebývale odvážné strategie 
kurátorů zvláštního projektu tehdejšího 
Židovského ústředního musea. Jaké byly její 
válečné a poválečné osudy? O tom všem se 
posluchači mohou dozvědět více v přednášce 
o současném stavu a možnostech budoucího 
rozvoje sbírky a v následné debatě s její dlou-
holetou kurátorkou Michaelou Sidenberg. /
Vstup volný

 Židovská šlechta v proměnách 
času
Druhá přednáška z cyklu 
Nobilitas Iudaeorum prof. Jana 

Županiče z Ústavu světových dějin FF UK 
se zaměří na osudy vybraných šlechtických 
rodů židovské víry. Na příkladu podnikatelů, 
státních zaměstnanců, vědců či reprezen-
tantů svobodných profesí se pokusí zachytit 
odlišné cesty židovských elit ke společen-
skému vzestupu a důvody, proč jim byly 
šlechtické tituly udíleny. /Vstup volný

 Proces s Rudolfem Slánským 
a spol.: průvodce tápajících
Proces s Rudolfem Slánským 
a spol. z roku 1952 patří mezi 

nejdiskutovanější jevy v dějinách česko-izra-
elských vztahů. Jeho okolnosti jsou spojeny 
s holocaustem, s poválečnými dodávkami 
československých zbraní vznikajícímu Státu 
Izrael a se sovětskými představami o poli-

tickém uspořádání na Blízkém východě. 
Historik Martin Wein z telavivské univerzity 
na základě dostupných dokumentů nastíní 
osudy všech obžalovaných a míru jejich 
účasti na událostech, na nichž stranické 
vedení a prokuratura založily obžalobu 
a inscenaci soudního přelíčení. Přednáška 
a následná diskuze proběhnou v češtině. /
Vstup volný

 Kolektivní paměť a svatá 
místa: Jak „vzpomínat“ na to, 
co jsme nezažili
Jan Kranát z Evangelické 

teologické fakulty UK představí koncepci 
„kolektivní paměti“ francouzského myslitele 
Maurice Halbwachse (1877–1945), který 
zvláštní pozornost věnoval Svaté zemi, 
zejména chrámovému okrsku v Jeruzalémě. 
/Vstup volný

 Erby židovské šlechty
Třetí přednáška z cyklu Nobi-
litas Iudaeorum se zaměří na 
dosud opomíjenou stránku 

života židovských elit – heraldiku. Od 17. sto-
letí totiž byly Židům v habsburské monarchii 
udíleny erby a později též šlechtické tituly. 
Lišily se od erbů udílených křesťanům? 
Je možné v nich najít typické židovské 
symboly? Na tyto otázky se zaměří před-
náška Michala Fialy z Archivu hl. m. Prahy 
a prof. Jana Županiče z Ústavu světových 
dějin FF UK. / Vstup volný.

 Pokora jako odkaz výtvarníka 
Jiřího Johna
Výtvarník Jiří John (1923–1972) 
byl osobitý malíř, grafik a ilu-

strátor vysoce oceňovaný u nás i v cizině. 
V padesátých letech Johnův tvůrčí vývoj pod-
statně ovlivnila práce na Památníku obětí 
šoa z českých zemí v Pinkasově synagoze 
v Praze, který navrhl a na němž pak se svým 
přítelem a malířem Václavem Boštíkem 
(1913–2005) pracoval pět let. Osudy a tvorbou 
významného výtvarníka posluchače provede 
historik umění Jaromír Zemina. / Vstup 
volný.

DÍLNA OVK ŽMP, MAISELOVA 15, DVŮR

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Lvíček Arje slaví Šavuot
Už jste slyšeli o Desateru 
a víte, jak souvisí s židovským 

poutním svátkem Šavuot? V květnové dílně 
se děti dozví, jak vypadá svitek Tóry, co 
obsahuje a proč si Tóru připomínáme právě 
v období, kdy v Izraeli dozrává obilí a sklízí se 
první chutné plody.
Prohlídka: Starý židovský hřbitov
Vstupné: 70 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA, MAISELOVA 10

 Rozsypaná slova Karla Poláčka
U příležitosti letošního 
130. výročí narození čes-
kého novináře, spisovatele 

a humoristy Karla Poláčka (1892–1945) bude 
představen biografický román Rozsypaná 
slova věnovaný této výrazné osobnosti české 
meziválečné literární scény. Kniha přináší 
dramatický příběh Poláčkova života od 
konce 30. let 20. století až po jeho nejasnou 
smrt v roce 1945. O práci na knize i osudech 
a díle světoznámého tvůrce bude s autorem 
románu Martinem Danešem hovořit nakla-
datel a spisovatel Martin Reiner. /Vstup 
volný

 Motus Harmonicus / Festa del 
Sabbato
Originální projekt Festa del 
Sabbato představí významné 

duchovní kompozice židovských skladatelů 
ze 17. a počátku 18. století v podání ansámblu 
Motus Harmonicus. Během programu 
zazní mimo jiné synagogální skladby 
italských skladatelů Salomona Rossiho 
(1565–1628), Benedetta Marcella (1686–1739) 
nebo sefardské písně Abrahama Cacerese 
(1718–1740). Vstupenky na koncert možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague Ticket 
Office – Via Musica a na webových stránkách 
Židovského muzea v Praze. / Vstupné: 230 Kč

 Představení knihy Modlitby 
českožidovské
Jiří Langer (1894–1943) a Jiří 
Orten (1919–1941) jsou jako dva 

póly židovství a češství, literatury a víry: 
Langer se z modernity obrací k chasidství, 
ale občas ho vykládá velmi moderně. Orten 
se ze židovských tradic téměř vyvázal, ale 
pod tlakem blížícího se šoa se vrací k Písmu. 
Kniha Modlitby českožidovské je složena 
z vybraných textů obou autorů a uspořádána 
podle svátkového roku judaismu. Knihu, 
čerstvě vydanou v nakladatelství Biblion, 
představí její editor Martin C. Putna. Ukázky 
přednese student DAMU Jakub Rajdl Felix. / 
Vstup volný.

 The Hague String Trio / Po 
temnotě
Koncert nizozemského smyč-
cového tria The Hague String 

Trio. Na programu jsou zařazeny skladby 
českých a nizozemských židovských autorů 
z doby jejich internace v terezínském ghettu. 
Vstupenky možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru muzea (Maiselova 
15, Praha 1), v síti Prague Ticket Office – Via 

PRAHA

STŘEDA

11. 5. 
18.00

STŘEDA

18. 5. 
18.00

ÚTERÝ

24. 5. 
18.00

STŘEDA

25. 5. 
18.00

PONDĚLÍ

30. 5. 
18.00

ČTVRTEK

9. 6. 
18.00

STŘEDA

8. 6. 
18.00

NEDĚLE

15. 5. 
10.00

ČTVRTEK

19. 5. 
19.00

ČTVRTEK

26. 5. 
19.00

STŘEDA

1. 6. 
19.00

ČTVRTEK

2. 6. 
19.00



 ijar 5782 • květen 2022 19

Musica a na webových stránkách Židovského 
muzea v Praze. Koncert se koná za finanční 
podpory Velvyslanectví Nizozemského krá-
lovství v České republice. / Vstupné 230 Kč 
/150 Kč.

IZRAELSKÁ KULTURA V ČR

 Dny Izraele v Beseder Gallery
12.–13. 5. 2022 / Beseder Gallery 
/ Praha
2 dny akcí oslavujících 74. výročí 

nezávislosti Izraele 
Událost je pod záštitou Izraelské Ambasády 
v Praze
Program: 
12. 5. 19 hod.
– Vernisáž Zvi Tolkovsky a Attai Chen: Teri-

toria Nedokonalosti.
– Masha Nemirovsky a Maria Gurevich: 

Představení loutkového divadla The 
Masters

13. 5. 18 hod.
– Klavírní vystoupení Mariny Kantor: Sivan 

Eldar “Whispers and Chimes‘‘
– Panelová diskuse: „Umění být Izraelcem“
– Moderuje: Lenka Zlámalová 

Vystoupí: Ofer Dahan, Sylvie Wittmann-
ová, Karel Sedláček, Ziv Semadar a Eugen 
Roden

– Živá umělecká performance Vladimíra 
Kiseljova

– Po diskusi: Kabalat šabat v restauraci 
Beseder a minipivovaru Kolčavka

 Izrael na Vltavě
14.–15. 5. / Střelecký ostrov / 
Praha
MINT Market ve spolupráci 

s Izraelskou ambasádou přináší první 
ročník akce Izrael na Vltavě! O víkendu 14. 
a 15. května na Střeleckém ostrově ochutnáte 
výbornou izraelskou kuchyni nebo si půjčíte 
deku a dáte jarní piknik v trávě. Zažijete 
inspirativní víkend plný hudby, divadla, 
přednášek a workshopů. Budete mít příleži-
tost zahrát si vrhcáby nebo vyzkoušet pravý 
plážový matkot. Chybět nebude ani zábavný 
program pro děti včetně dětského koutku.
Akce se koná ve spolupráci s Izraelskou 
ambasádou a JCC Prague a v návaznosti na 
Den nezávislosti Izraele.

 The mediterranean Gypsy 
Swing Experience
Jazz Dock / Praha
První gypsy jazzový večer 

24. ročníku Světového romského festivalu 
KHAMORO bude patřit The Mediterranean 
Gypsy Swing Expediente z Izraele.
Již samotný původ romských hudebníků 
vzbuzuje zvědavost. Přestože Izrael nepatří 
mezi typické „dodavatele“ gypsy jazzu, 
kombinace romské hudby a jidiš muziky 
dává tušit jedinečný výsledný zvuk kapely. 
Už fakt, že v tomto kvartetu hraje klarinet, 
který se v konzervativních gypsy swingo-
vých kapelách vůbec neobjevuje, je zárukou 

originality. Vedoucím kapely je skvělý 
kontrabasista Oren Sagi, který je mimo jiné 
zakladatelem dnes velmi známé kapely 
Swing e Gitanes. Nyní se ovšem zcela rea-
lizuje v tomto novém hudebním uskupení, 
které uslyšíte v Jazzdocku. Další členy kapely 
jsou jeho bratr, kytarista Alon Sagi, dopro-
vodný kytarista Dror Shimoni a houslista 
a klarinetista v jedné osobě, Yonatan Miller.

KULTURA V OBCÍCH

PLZEŇ

STARÁ SYNAGOGA, SMETANOVY 
SADY 80/5, 301 00 PLZEŇ

 Výstava: Zahrada života
Výstava akvarelů
Autor: Ála Ptáčníková, Michaela 
Patrovská a Zdeňka Karpíšková

Do Staré synagogy se nám vrací jaro. Už 
dlouho jsme tu měli tmu a smutek, takže 
se moc těšíme na radost a barvy, které tato 
výstava přinese.
Vernisáž: 2. května od 18.30 ve Staré synagoze 
v Plzni
Výstavu si můžete prohlédnout každý den 
kromě soboty od 10.00 do 17.00

 Fascinující svět hudby – 
čtyřruký klavír
Na koncertě zahraje Petr Novák 
a Tomáš Hostýnek.

Program: Ludwig van Beethoven, Antonín 
Dvořák /Vstupné: 180 Kč

 Komponovaný večer – 
Jeremiášův pláč
Večer hudby a poezie v podání 
Blanky Hejtmánkové a Věry 

Müllerové.
V přibližně hodinovém komponovaném 
programu doplní hudbu mladičké polské pia-
nistky a skladatelky Josimy Feldschuh, která 
zemřela ve čtrnácti letech na tuberkulózu, 
a skladby jednoho z nejtalentovanějších 
židovských hudebníků, pianistů, skladatelů 
a pedagogů Gideona Kleina, jehož umělecký 
vývoj byl stejně jako v případě dalších krutě 
ukončen holokaustem, dva rozměrnější texty 
mimořádně nadaného a rovněž předčasně 
zemřelého básníka Jiřího Ortena. /Vstupné: 
100 Kč

DŮM ŠÁMESE, SMETANOVY SADY 80/5, 
301 00 PLZEŇ

 Přednáška: Andělé a jiní 
nebešťané
Přednáší 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.

 Přednáška: Smíšená 
manželství a mimomanželské 
vztahy
Přednáška z cyklu Různé chutě 

judaismu, přednáší Sylvie Wittmannová.

 Přednáška: Mamlachtijut
Přednáška Zbyňka Taranta 
z Katedry blízkovýchodních 
studií vás zavede do Izraele 

v období 50. a 60. let, které má většina z nás 
v paměti především s osobou prvního 
premiéra Davida Ben Guriona. Vrátíme se do 
země, která se teprve zvedala z popela druhé 
světové války a Války za nezávislost a která 
byla nucena potýkat se sérií vnitřních hos-
podářských, společenských, humanitárních 
i politických krizí. Současně je to ale období 
velkých idejí, budovatelských vizí a soci-
alistických společenských experimentů. 
Přednáška představí „mamlachtijut“ jako 
levicový politický étos, který splnil svůj 
účel, aby poté vyprchal i s dobou, která jej 
pomohla vytvořit.

 Online toulky Izraelem – 
Tel Aviv a jeho nejzajímavější 
místa
Přednáška Karla Hrdličky před-

staví město Tel Aviv, jeho historii a důvody 
jeho specifického charakteru, kterým se tolik 
liší od náboženského Jeruzaléma.
Pro link pište na adresu: zoom@zoplzen.cz
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14. 5. 
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PONDĚLÍ

30. 5. 
21.00

2. 5. 
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PÍSNIČKA

Jevarechecha

Roku 1970 na festivalu chasidských písní 
v Izraeli získalo toto zhudebnění 128. žalmu 
první cenu. O to pozoruhodnější je, že tehdy 
zpívala žena. Píseň Jevarechecha v podání 
zpěvačky Ilanit Rovina (1934–2020) všechny 
ohromila a stala se rychle populární.

Text písně tvoří konkrétně pátý a šestý 
verš 128. žalmu. Tato slova vypráví o Siónu 
a Jeruzalému, a patrně právě proto se 
postupně stalo zvykem ji často zpívat právě 
na Den Jeruzaléma (Jom Jerušalajim), který 
nás brzy čeká.

První Den Jeruzaléma se v Izraeli slavil 
jen dva roky před tím, než byla uvedena 
slavná píseň – jejich historie je tedy spo-
lečná. Od té doby je už ustanoven národním 
svátkem a slaví se každý rok 28. ijaru – letos 
29. května.

ם :| ָלִ טּוב ְירּוׁשָ ּיֹון, ּוְרֵאה ּבְ |: ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ

ָרֵאל :| לֹום, ַעל-ִישְׂ |: ּוְרֵאה-ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ

| : Ať ti požehná Hospodin ze Siónu! A hleď na dobro Jeruzaléma : |

| : A hleď na syny svých synů. Pokoj Izraeli! : |
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