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Jak vzpomínáme na Chrám 
a dobytí jeruzalémských hradeb?
Roku 70 Římané dobyli Jeruzalém. Prolomili hradby 17. tamuzu 
a o tři týdny později (9. avu) zpustošili Chrám. Současné hradby 
okolo Jeruzaléma postavil sultán Sulejman I. v 16. století.
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ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

tentokrát nemohu jinak než rovnou začít 
omluvou za zdržení, které (jak už asi 
všichni víte) bylo způsobeno opožděním 
schválené dotace z MKČR. Ale navažme 
dobrou zprávou – vše je napraveno, a vy 
se tak nyní můžete začíst do letního dvoj-
čísla, které je už klasicky rozšířené a skýtá 
tak několik stran zajímavého čtení navíc.

Kromě klasických rubrik se tak 
můžete těšit na letní literární přílohu, 
kterou tentokrát velice nestardardně 
obstarala studentka Lauderových škol, 
která přeložila povídku slavné izraelské 
autorky Maji Arad. A u literatury ještě 
chvíli zůstaneme – zavzpomínáme totiž 
na nedávno zesnulého izraelského spiso-
vatele A. B. Jehošuu, kterého znají díky 
překladům i čeští čtenáři, a připomeneme 
si i spisovatele českého – Karla Poláčka.

Redakce Maskilu se nacházela v uply-
nulých týdnech shodou okolností v zahra-
ničí – a proto si můžete přečíst i tipy na 
cesty a reportáže z Itálie a samozřejmě 
Izraele. Věděli jste třeba, že v Izraeli je také 
Stonehenge? A uvažovali jste někdy nad 
tím, kdo a proč ho postavil?

I když už nepřinášíme na stránkách 
Maskilu pravidelné kurzy hebrejštiny, 
slibovali jsme vám, že s tímto jazykem se 
rozhodně neloučíme. Pokud máte tedy 
i přes léto kapacitu na jazyk a gramatiku, 
doporučujeme zajímavý text Elišky Sýko-
rové o punktaci a její historii a použití 
v hebrejském jazyce.

A na závěr možná to vůbec nejpod-
statnější – léto je samozřejmě také časem 
připomínky dobytí Jeruzaléma a zboření 
Chrámu. Tomuto tématu se tak na strán-
kách časopisu věnujeme hned několikrát 
a nechybí ani úvaha nad tím, jaké místo 
má zmíněná tradice v rámci reformního 
judaismu.

Nejen to, ale ještě spoustu dalšího čtení 
najdete v posledním čísle roku 5782.

Příjemné čtení a krásné prožití léta!

VAŠE REDAKCE

RABÍNSKÉ SLOVO

O 9. avu a destruktivní 
zášti
Na přelom července a srpna 
připadá období tří týdnů 
mezi půsty sedmnáctého 
tamuzu a devátého avu. Jedná 
se o tradiční období, kdy 
si připomínáme prolomení 
hradeb Jeruzaléma a následné 
zničení chrámů. Připomínáme 
si tedy zničení obou Chrámů, 
které se podle tradice mělo 
odehrát ve stejnou dobu roku, 
i když půl tisíciletí od sebe. 

První chrám byl zničen Babylónskou říší pod 
vedením krále Nabukadnezara a po sedmde-
sáti letech se mohli někteří vrátit do země 
Izraelské a započít s výstavbou Druhého 
chrámu. Druhý chrám byl zničen během 
židovsko-římských válek a jeho zničením 
začalo období dvou tisíc let, během kterých 
židé byli ve vyhnanství, ztratili svou národní 
suverenitu a byli rozptýleni po celém světě. 
Židé nikdy Izrael zcela neopustili a mnoho-
krát se pokusili obnovit svou přítomnost 
i v Jeruzalémě, ale až události dvacátého 
století vedly k obnově židovského státu.

V náboženské tradici jsou tyto tři týdny 
vnímány jako období smutku, který se 
postupně zesiluje až vrcholí dlouhým půs-
tem devátého avu. Během devíti dnů před 
Tiš‘a be-av se drží smutek, kdy se nepouští 
hudba, nedělají se oslavy, nepořádají se 
svatby, nepije se víno a nejí maso. Výjimkou 
je případné pořádání takzvané seudat 
micva – svátečního jídla, jež se koná jako 
součást oslavy významné události. V této 
souvislosti to může být třeba seuda po brit 
mila. Někteří také dělají seudat micva po 
dokončení studia oddílu Talmudu. Dokon-
čení studia se jmenuje sijum a pokud je tato 
událost připomínaná v přítomnosti minjanu, 
tak se říká i kadiš.

Pravidla smutku se samozřejmě nevzta-
hují na šabat a pokud Tiš‘a be-av připadne na 
šabat, tak se o den posouvá na neděli.

Tradičně je tento den vnímán jako 
připomínka všech neštěstí, která potkala 
židovský národ. Odtud také plyne určité 
neporozumění si se sekulárními židy, kteří 
Tiš‘a be-av nevnímají většinou nijak výrazně 
a jako kolektivní den vzpomínky na neblahé 
osudy židů mají pamětní dny šoa, jako třeba 
Jom ha-šoa. Více náboženské kruhy pak 
upozorňují na to, že pokud by židé nebyli 
poraženi Římany, tak by neopustili Izrael 

a celá historie židů v Evropě by se asi vůbec 
neudála.

Tradiční vysvětlení toho, co vedlo 
k porážce židů Římany, říká že to bylo násled-
kem sinat chinam – bezdůvodné nenávisti. 
Lidé sice navenek žili zbožně, ale nejednota, 
která mezi nimi vládla, vedla ke zničení 
chrámu. Chasidé říkají, že lékem a nápravou 
tohoto hříchu je pěstovat ahavat chinam – 
bezdůvodnou lásku. Máme se snažit nahlížet 
na své okolí empaticky a vždy vše posuzovat 
z lepší stránky.

Toto tradiční vysvětlení vychází z Tal-
mudu (Gitin 55b), kde se objevuje příběh 
o Kamca a Bar Kamca. Jednalo se o dva 
bohaté muže, kteří žili v Jeruzalémě. Jakýsi 
muž jednou pořádal velkou hostinu a chtěl 
pozvat svého přítele Kamcu. Poslal svého 
sluhu s pozváním, ale sloužící se spletl 
a místo aby pozval Kamcu, tak pozval Bar 
Kamcu, tedy člověka, který byl s organizáto-
rem oslavy naopak ve velmi nepřátelském 
vztahu. Bar Kamca pozvání přijal a na 
velikou slávu přišel. Asi měl za to, že se jedná 
o akt přátelství a snahu o narovnání vztahů.

Model starého Jeruzaléma v období II. Chrámu 
v národním Izraelském muzeu v Jeruzalémě
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Během oslavy si pán domu všiml, že na 
oslavě je také jeho nepřítel Bar Kamca a hned 
se ho jal z oslavy vyhodit. Přišel k němu 
a obořil se na něj, co zde dělá. Bar Kamca mu 
popravdě řekl, že dostal pozvání a tedy přišel. 
Na to mu onen pořádající boháč řekl, že to nic 
neznamená a ať se zvedne a oslavu opustí. 
Situace byla krajně nepříjemná a ponižující, 
a tak Bar Kamca řekl, že uhradí, co snědl 
a vypil, ale ať ho neponižuje a nechá ho být. 
Pán domu nesouhlasil a trval na tom, ať 
opustí oslavu. Bar Kamca navrhl, že zaplatí 
polovinu všech výdajů, ale domácí trval na 
tom, ať odejde. Bar Kamca řekl, že zaplatí 
celou útratu všech hostů, pokud ho nebude 
organizátor akce ztrapňovat, ale ten trval 
na tom, že musí odejít, a dokonce k němu 
sám osobně přistoupil, chytil ho za ruce 
a potupně před všemi vyvedl.

Bar Kamca byl ponížen, a to navíc před 
zraky nejdůležitějších rabínů té doby, kteří 
se oslavy účastnili a nic neřekli. Bar Kamca 
si řekl, že se zacházením, jež se mu dostalo, 
tedy musí souhlasit a že se všem pomstí. 
Vydal se na úřady a římským vladařům 
řekl, že židé připravují povstání a nejsou 
loajální k Římu. Římané chtěli vědět proč si 
to myslí, načež jim Bar Kamca řekl, ať udělají 
zkoušku a pošlou do Jeruzaléma oběť. Pokud 
ji židé přijmou, tak je vše v pořádku, pokud 
ji odmítnou, je jasné, že si Říma neváží. 
Římané poslali kůzle, ale Bar Kamca ho po 
cestě do Chrámu poškodil tak, že nebylo 

vhodné pro oběť. Rabíni se radili, jak se 
situací naložit. Jedni říkali, že by měli oběť 
přijmout, aby se nedostali do sporu s Římem, 
ale rabi Zecharja ben Avkulas prohlásil, že by 
si pak lidé mohli říct, že je možné obětovat 
i poškozená zvířata. Dalším návrhem bylo 
zabít Bar Kamcu, aby nemohl odnést zprávu 
Římanům, ale rabi Zecharja prohlásil, že 
to dá špatný signál, že rabíni zabíjejí lidi 
kvůli špatným obětem. Nakonec tedy rabíni 
neudělali nic a Bar Kamca mohl Římanům 
potvrdit, že židé si Říma neváží a následně se 
rozhořel spor, který vedl až k válce, a nako-
nec ke zničení Chrámu.

Příběh o Bar Kamcovi, tak není pouze 
o tom, že vzájemná neodůvodněná zášť je 
destruktivní pro celé společenství. Neméně 
závažné je, jak se k takové zášti staví ostatní. 
Pokud pasivně přihlížejí, jak jsou jiní 
ponižování a zostouzeni, tak se stávají spolu-
pachateli bezpráví. Nerozhodnost a přílišná 
bojácnost se také nevyplácí. Ještě ve chvíli, 
kdy už se situace rozjela, ji bylo možné zasta-
vit, pokud by rabíni byli rozhodní. Neochota 
převzít zodpovědnost za rozhodnutí, které 
mohlo zachránit situaci, kvůli přílišné opatr-
nosti, pak celou věc zpečetilo.

Doufám, že se nám bude dařit vzít si 
z tohoto příběhu poučení a přispívat ke spra-
vedlivějšímu společenství. Přeji vám lehký 
a smysluplný půst 9. avu.

RABÍN ŠTĚPÁN MENAŠE KLIMENT

PROGRAM BEJT SIMCHA

Červenec–Září 
2022
NÁBOŽENSKÉ AKCE – BOHOSLUŽBY

Vysoké svátky

2. Erev Roš ha-Šana – pondělí 26. září od 19.00 
v Pinkasově synagoze, Široká 23, Praha 1

Šacharit Roš ha-Šana – úterý 27. září od 10.30 
v Pinkasově synagoze, Široká 23, Praha 1

Kol nidrej – úterý 4. října od 18:30 v Pinkasově 
synagoze, Široká 23, Praha 1

Jizkor, čtení z Tóry a Ne’ila – středa 5. října od 
17.30 v Pinkasově synagoze, Široká 23, Praha 1

Rezervace je možná na kehila@bejtsimcha.cz

Kabalat Šabat

každý pátek od 19.00 hod. (Židovská radnice – 
3. patro, Maiselova 18, Praha 1)

Bejt Simcha
Maiselova 18, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovného a bal-
ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu 
Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1, tele-
fon: 603 393 558, e-mail: redakce@maskil.cz; 
výše poštovného a balného je v ČR minimálně 
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční banky, varia-
bilní symbol je 88888 (5×8), v popisu platby 
uveďte, prosím, své jméno.
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TRADICE

Chrám v srdci
Jako každé léto si brzy 
připomeneme smutné výročí 
devátého avu. Den, do kterého 
soustředíme truchlení nad 
řadou katastrof, které náš 
národ postihly. Jednou 
z těch více zdůrazňovaných 
je bezesporu zničení obou 
Chrámů. Jako reformní židé 
se ale musíme ptát: jaký je 
náš vztah k Chrámu? Máme 
nad jeho zničením truchlit? 
A toužíme vůbec po zbudování 
Chrámu třetího?

Když zadáte do Google heslo „temple reform 
judaism“, tak vyběhne nabídka reformních 
synagog, které jsou vám nejblíž. Můj vyhle-
dávač nabízí berlínskou Pestalozzistrasse 
Synagoge a reformní synagogu ve Varšavě 
a Manchesteru. Jenže to jsem nechtěla. Kýže-
ným výsledkem vyhledávání by byl článek, 
který popisuje vztah reformního židovství 
k Chrámu s velkým Ch. Při dalším scrollo-
vaní vyhledávač chrlí další a další reformní 
„temply“ nebo jak jim taky říkáme synagogy, 
komunity, svatá shromáždění nebo šůly. A to 
je symptomatické. Templ nahradil Temple, 
synagoga nahradila Chrám. V reformním 
židovství to platí dvojnásob.

První reformátoři začali začátkem 19. sto-
letí v sidurech škrtat a zmínky o zbudování 
nového Chrámu začaly mizet. Ovlivněni 
osvícenstvím a revolucí se po reformě 
toužící židé chtěli stát zejména co nejlepšími 
občany, kteří dají svému okolí jasně najevo, 
že jsou doma tam, kde se právě nacházejí, 
a po domově ve vzdálené zemi a případném 
obnovování Chrámu neprahnou. Nabízí 
se otázka, proč tedy židovští reformátoři 
nazvali svou synagogu „Templ“ – chrám. 
Jedním z významných motivů rané reformy 
přece byla touha se od sionistických před-
stav vzdálit. A právě tato touha způsobila, 
že první reformní synagoga – Hamburg 
Temple – dostala jméno chrám. Aby příznivci 
reformy všem ukázali, že jejich chrám je 
tam, kde žijí, že jsou loajální svému státu 
a nehodlají se upínat k vizi budování státu 
židovského.

Postoj reformního židovství k sionismu 
se během let proměnil, nicméně název templ 
reformním synagogám už zůstal. Krásný 
přehled o tomhle vývoji dostaneme, když si 
pročteme platformy, které definují základní 
principy reformního židovství.1 Poslední 
z nich, která byla aktualizována roku 1999, 

1 Všechny jsou dostupné v angličtině na webu 
CCAR.

hlásá oddanost podpoře státu Izrael coby 
státu, který poskytne stejná práva všem 
svým obyvatelům. Postoj k instituci Chrámu 
však zůstává v podstatě stále stejný – jeho 
nové zbudování v souladu s původním plá-
nem si neumíme představit ani z politické, 
ani z halachické perspektivy. Stejně jako 
bibličtí proroci dnes nespatřujeme smysl 
v pouhém precizním přinášení obětin. Tím, 
na čem nám záleží, jsou naše skutky. Dnešní 
židovství má větší starosti a problémy.

Jako reformní židé si uvědomujeme, 
že bez katastrofy, kterou zničení Druhého 
chrámu bylo, by dnes žádné židovství 
pravděpodobně neexistovalo. Židovský kult 
by neprošel patřičnou reformou, nedošlo by 
k přesunu důrazu na rabínský judaismus, 
kdy se do centra namísto obětování dostává 
zákon a modlitba. Židovství založené na 
chrámové službě by do dnešních dob jedno-
duše nepřežilo a dnes by bylo maximálně 
předmětem bádání podobně jako chrámy 
antických božstev.

Jako reformní židé se ale přesto musíme 
s přítomností truchlení kvůli zničení 
Chrámu a touhy po jeho zbudování pravi-
delně vyrovnávat. Liturgické texty jsou plné 
náznaků i otevřeně formulovaných nadějí. 
A taky tu máme devátý av. Takže jak na to? 
Především citlivě a s tolerancí k rozdílům. 
Tragédií dnešního židovství totiž není před 
tisíci let zbouraná budova, ale nenávist, 
nepochopení, nedostatek tolerance a cel-
ková roztříštěnost. Jako reformní židé se 
tak musíme zasadit o prosazování hodnot 
odlišných.

Začátkem července přepadly desítky 
ortodoxních chlapců tři rodiny, které slavily 
bar a bat micva svých mladých dospělých 
u tzv. Robinsonova oblouku – části, která 
se nachází vedle Západní zdi a byla určena 
židům, kteří věří v rovnoprávnost mužů 
a žen, části, kde se všichni mohou modlit 
dohromady. Píšťalky, řev, pošťuchování. 
Sama jsem toho na tom stejném místě 
byla několikrát svědkem. Čistá nenávist 
pramenící ze strachu z jinakosti. Vždy je totiž 
jednodušší to, co neznáme, nenávidět než se 
snažit druhou stranu pochopit. Pochopení 
nás totiž většinou přivede k nutnosti pře-
hodnotit vlastní postoje, a to chce odvahu 

a otevřenou mysl. Přehodnocovat vlastní 
postoje je nepohodlné, a tak je snazší útočit 
a utvrzovat se ve vlastím zaručeně správném 
pohledu na svět.

Věřím, že tohle je pravou katastrofou 
dnešního židovství, která musí být denno-
denně připomínána. Místo, ke kterému se 
mnozí upínají jako k místu pro nás nejsvětěj-
šímu, slouží zároveň jako místo, které dává 
vzejít té největší nenávisti. Místo, kde žid na 
žida řve, že není židem jen proto, že má jiný 
žebříček hodnot. Toto je churban, katastrofa, 
zničení a roztříštění. Tohle je katastrofa, 
kterou budu mít letos během devátého avu 
v srdci, kdy se budu ptát sama sebe – co můžu 
dělat jinak? Můžu být tolerantnější a mít 
větší pochopení? Stejně jako pionýři reformy 
chtěli ukázat světu, že jejich chrám není 
v Jeruzalémě, ale v Hamburku, pojďme i my 
světu dokázat, že náš chrám není postavený 
ze studených kamenných zdí, které nás oddě-
lují. Jak jinak totiž zacelit propast, která nás 
dělí, než otevřenou myslí a srdcem. Chrám 
budujeme tady a teď.

KAMILA KOPŘIVOVÁ 
Foto autorka 
@rabinkavzacviku

Místo u Západní 
zdi známé jako 

Robinsonův oblouk
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OSOBNOST

O nejpodivnějším matematikovi 
20. století
Velmi známý maďarský 
matematik židovského 
původu Paul (Pál) Erdős 
(1913–1996), původním 
jménem Engländer, patří 
bezesporu k nejzajímavějším 
matematikům 20. století. Oba 
jeho rodiče byli matematiky 
a byl v podstatě jedináček, 
neboť obě jeho sestry zemřely 
na spálu dříve, než se narodil. 
Od mládí se u něj projevovalo 
matematické nadání a již jako 
dítě byl schopen provádět 
poměrně složité výpočty.

Jeho otec prožil šest let v ruském zajetí 
a zemřel v roce 1942, matka se v době 2. svě-

tové války skrývala a přežila ji. Zemřela v roce 
1971. Řada příbuzných Pála Erdőse zahynula 
v koncentrácích, on sám byl nucen pro svůj 
původ emigrovat. Byl převážně vzděláván 
doma a na budapešťské univerzitě studoval 
od 17 let, v 21 letech zde získal doktorát z mate-
matiky. Jako Žid to měl v Maďarsku těžké, 
a tak odešel na univerzitu do Manchestru.

Za svůj život napsal asi 1525 prací, řadu 
z nich se spolupracovníky – žádný jiný mate-
matik jich za svůj život tolik nenapsal. S tím 
souvisí vznik tzv. Erdősova čísla. Jde o jedi-
nečnou jednotku, která vystihuje, jak moc 
jsou jednotliví matematici autorsky vzdáleni 
od Pála Erdőse. Pro samotného Erdőse je jeho 
hodnota 0, pro jeho spoluautory 1, pro jejich 
spoluautory, pokud nejsou sami Erdősovými 
spoluautory, je to 2, atd. Není bez zajímavosti, 
že napříč všemi matematickými obory je 
průměr velikosti tohoto čísla pro aktivní 
matematiky s konečným Erdősovým číslem 
roven 4,65.

Pál Erdős byl dokonalý světoběžník, 
neměl prakticky žádný domov. Jako matema-
tik nebyl tvůrcem různých teorií, preferoval 
spíše řešení problémů, často velmi nároč-
ných. Sám jich také velmi mnoho formuloval, 
a dokonce vypisoval ceny, které byl sám 
ochoten za jejich řešení zaplatit. Cestoval 
tak od univerzity k univerzitě, které ho zvaly 
k přednáškám. Plně byl soustředěn na mate-
matiku a žil od jednoho setkání k druhému. 
Vozil s sebou poloprázdný kufr a všude, kam 
přijel, se ubytovával u matematiků. Jeho 
kolegové se o něj starali, půjčovali mu peníze, 
živili ho, kupovali mu oblečení, dokonce za 
něj platili i daně. Na oplátku je zasypával 
nápady a výzvami – problémy k řešení a záro-
veň geniálními nápady, jak je řešit.

V souvislosti s Erdősem je také často uží-
ván obrat, že matematik je stroj, který vytváří 
z kávy matematická tvrzení.

Na závěr vzpomeňme, jak jeho unikátní 
osobnost vystihl známý polský židovský 
matematik Stanislav Marcin Ulam (1909–
1984): „Erdős je poněkud podprůměrného 
vzrůstu, nesmírně nervózní a rozčilený 
člověk … neustále přemýšlí o matematice, 
což je přerušováno jen jeho poněkud pesimi-
stickými výroky o světových záležitostech, 
politice nebo obecně o lidských věcech, na 
které se dívá temně… Jeho zvláštností je 
tolik, že je nemožné je všechny popsat…“

JIŘÍ VESELÝ 
Foto: archiv autora

Smolenice, 1991 
(Autor: J. Lukeš)
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ZE SVĚTA

Florencie, kvetoucí kolonie 
i město plné dramat

Florencie, metropole italského 
Toskánska, kdysi kolébka 
renesance, není jen město 
proslulé světoznámými 
architektonickými památkami 
a uměleckými díly v galeriích, 
ale také místo s jednou 
z nejstarších, největších 
a nejvlivnějších židovských 
komunit v Evropě.

Když ve Florencii vystoupáte na náměstí Pia-
zzale Michelangelo, naskytne se Vám krásný 
panoramatický pohled na celou Florencii, její 
památky a řeku Arno. Kromě mnoha chrámů 
a zejména dominanty města, Dómu Santa 
Maria del Fiore, spatříte také jednu velkou 
měďěnou kopuli, podobnou té, jakou má 
Hagia Sofia v Istanbulu a kterou mezi ostatní 
chrámy jen těžko zařadíte. Je to Tempio 
Maggiore, Velká synagoga, jedna z největších 
synagog v jižní Evropě.

Synagoga, postavená v letech 1874–1882 
měla být symbolem židovské emancipace, 

ke které tamní komunita dospěla poté, co 
byl jejím členům v roce 1848 udělen status 
svobodných občanů. A sám tehdejší předseda 
obce, David Levi, odkázal po své smrti svůj 
majetek pro účel její stavby. Synagoga byla 
zbudovaná v sefardském stylu a pracovali 
na ní tři architekti – Mariano Falcini, Vin-
cente Micheli a Marco Treves. Maurský styl 
výzdoby byl pro synagogu té doby jednak 
moderní (vezměte si jako příklad Španělskou 
synagogu v Praze), jednak vhodný, protože se 
ve Florencii nikdy nepoužíval v kostelích.

Synagoga přečkala i druhou světovou 
válku, ačkoli byla obsazena nacisty a vyu-
žívána jako sklad. Na konci války měla být, 
jako mnoho dalších památek ve Florencii, 
srovnána se zemí. Tomu ale zabránili italští 
odbojáři, kterým se podařilo výbušniny 
zneškodnit. Poničena tedy byla jen málo a po 
válce byla znovu plně obnovena.

Kromě toho, že je synagoga dodnes 
aktivně využívaná pro potřeby komunity, 
nachází se v jejích prostorách také florent-
ské židovské muzeum (Museo Ebraico 
di Firenze). Vystaveny jsou zde starobylé 
rituální předměty mající vysokou umělec-
kou úroveň, ale také fotografie a předměty 

denního užití, které spolu s výstavou mají 
reflektovat historii florentských Židů od 
vzniku prvních osad až po obnovení komu-
nitní života po druhé světové válce.

Židé se začali usazovat v Toskánsku už 
během římské éry, příkladem může být 
židovská komunita v oblasti Oltrarno, která 
ležela na jižní straně řeky Arno kousek dál 
od centra Florencie. První zmínku o židovské 
komunitě přímo ve Florencii ale přináší 
až Benjamin z Tudely, španělský židovský 
cestovatel, který v první polovině 12. století 
procestoval Evropu, Asii a severní Afriku. 
Skutečný příběh rozmachu židovské komu-
nity ve Florencii však začíná až na začátku 
14. století, kdy do Florencie a toskánského 
regionu začínají přicestovávat italští Židé 
z jihu Apeninského poloostrova. Většinou 
to byli obchodníci nebo lichváři. V roce 
1428 půjčila židovská komunita ve Florencii 
peníze papeži Martinu V. a výměnou za to 
získala pro své Židy ochranu.

Také rodina Medicejských byla úzce spjata 
s florentskými Židy. Chránila je před kázáními 
fanatických duchovních, jako byli například 
Bernardino da Feltre a Girolamo Savonarola, 
kteří oba prosazovali politiku vyhánění. 
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Florentským Židům bylo nakonec nicméně 
nařízeno opustit město. Bylo to v době morové 
epidemie, kdy Medicejští nakrátko ztratili ve 
Florencii moc. Nicméně fakt, že tamní Židé 
Florentské republice půjčovali peníze, toto 
nařízení pozdržel a když se Medicejští v roce 
1512 vrátili zpět k moci, stala se Florencie cen-
trem umění a vědy, a na tomto „znovuzrození“, 
renesanci, se začali podílet i Židé.

Během této doby byli ke dvoru Medicejů 
povoláváni židovští lékaři a učenci, například 
Abraham Farissol, geograf a první hebrejský 
spisovatel, který se podrobně zabýval nově 
objevenou Amerikou. A sefardský Žid, Jacob 
Abravanel z Ferrary dokonce přesvědčil 
Cosima Medicejského, aby umožnil sefard-
ským Židům a marranos ze Španělska a Por-
tugalska, kteří byli vyhnáni v roce 1492, se ve 
Florencii usadit. Díky tomu začala florentská 
komunita růst a přicházeli sem i další Židé 
z celé Itálie.

Jakmile si však Cosimo Medicejský upev-
nil svou moc, začal vydávat protižidovské 
zákony, týkající se například zvláštního 
oděvu pro Židy. V roce 1571 ve Florencii také 
vytvořil židovské ghetto. V rámci ghetta měli 
Židé určitou právní autonomii. Zřídili si tu 
školy, synagogy, trh s košer potravinami 
a mikve. Ačkoli spolu italská a sefardská kon-
gregace žily vedle sebe víceméně pokojně, 
občas mezi nimi docházelo k soupeření, 
protože se původní italská komunita obávala, 
že bude tou sefardskou vytlačena a přijde 
o některá svá práva.

K emancipaci Židů, a tedy k dosažení 
jejich rovnoprávnosti, došlo poté, co město 

v roce 1789 obsadila Napoleonova armáda. Po 
revoluci v roce 1848 byla rovnoprávnost opět 
potvrzena, bylo zrušeno ghetto a florenští 
Židé získali občanská práva podle nové 
ústavy. Když pak bylo v roce 1861 oficiálně 
vyhlášeno Italské království a Itálie byla 
sjednocena pod vládou savojské dynastie, 
dostali Židé plné občanství za to, že byli 
aktivními účastníky tzv. Risorgimenta, 

hnutí za svobodu a národní jednotu Itálie. 
Ghetto bylo srovnáno se zemí, aby se vytvořil 
prostor pro obnovu města a v roce 1882 byla 
postavena výše zmíněná Velká synagoga. 
V roce 1899 pak byla do Florencie přemístěna 
rabínská vysoká škola (Collegio Rabbinico 
Italiano), jejíž ředitelem se stal aškenázský 
rabín Samuel Hirsch Margulies, který byl 
vášnivým sionistou.

Následná první světová válka představo-
vala období největší asimilace italských Židů. 
Sdíleli vlastenectví s většinou Italů a aktivně 
se hlásili do vojenské služby. U armády 
sloužilo také několik rabínů jako kaplani. Po 
válce byl židovský postoj k fašismu podobný 
postojům ostatních Italů – někteří byli pro, 
někteří proti. Židé ve Florencii se v podstatě 
rozdělili na 3 skupiny. Někteří se pod vlivem 
vlasteneckého a nacionalistického cítění 
rozhodli k fašistickému hnutí připojit, jiní 
sponzorovali první antifašistické skupiny 
a další se přidali k k sionistickému hnutí pod 
vedením již zmíněného rabína Marguliese.

V roce 1931 žilo ve Florencii asi 3000 Židů. 
Život byl pro florentské Židy příjemný a byli 
zastoupeni ve většině segmentů italské spo-
lečnosti. S vypuknutím druhé světové války 

a nacistickou invazí do Itálie se však život 
florentských Židů rychle zhoršil. Už rasové 
zákony z roku 1938 vážně narušily vztahy 
mezi italskou vládou a její židovskou men-
šinou. Židé byli zbaveni svých práv téměř 
přes noc a byli vyhnáni z veřejného prostoru 
i soukromých institucí. Začali odmítat 
Mussoliniho fašistický stát, který se zavázal 
ke spojenectví s hitlerovským Německem. 

Když v roce 1943 začala nacistická okupace, 
se mnoho Židů přidalo k odboji a spolupra-
covalo s partyzánskými jednotkami nebo 
místními organizacemi na záchraně obětí 
politické a rasové perzekuce.

Současně s tím začalo zatýkání a depor-
tace Židů a celých jejich rodin. Z deportač-
ních center ve Fossoli, Risiera di San Sabba 
nebo Ferramonti byly do Osvětimi odvezeny 
stovky toskánských Židů. Jen několik jich 
přežilo a vrátilo se domů. A dříve vzkvétající 
komunita přišla o více než polovinu svých 
původních členů. Mnoha Židům se nicméně 
podařilo díky pomoci Italů z Florencie utéct 
a ukrýt se. Rabín Nathan Cassuto, který 
tehdy vedl židovskou komunitu ve Florencii, 
zorganizoval s pomocí dobrovolníků síť lidí, 
kteří uprchlíkům poskytli pomoc. Sám byl za 
to následně deportován a zemřel v Osvětimi.

Po válce se začala židovská komunita ve 
Florencii opět obnovovat, dnes čítá kolem 
1400 členů a slouží i menším komunitám 
v okolních městech jako je Pisa, Livorno 
nebo Siena.

ANNA BENDOVÁ 
Foto autorka
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TRADICE

Zjevení na Sinaji – nový 
pohled na Maimonidův 
osmý princip víry
Zapisoval Mojžíš nebeský 
diktát? Jak se dnes postavit 
k jeho proroctví? Je Tóra 
z Nebes? Maimonidovy 
odpovědi nám umožní stát 
znovu s Mojžíšem na Sinaji…

Maimonidovy názory na Sinaj 
a proroctví
Maimonidův osmý princip: Osmý princip říká, 
že Tóra je z nebes. To znamená, že věříme, 
že celá Tóra, která je dnes v našich rukou, 
je Tóra, která byla dána Mojžíšovi, a že celá 
pochází od Nejvyššího. Když říkáme ‚‚byla 
dána“ je tím myšlen druh přenosu, který lze 
metaforicky označit jako „řeč“. Nikdo nezná 
povahu tohoto přenosu kromě osoby, ať je mír 
s tím, kdo je přijal. Byl podobný písaři, před 
kterým je diktováno a on to všechno zapisuje, 
popisy, čísla a příkazy… Pro [mudrce] byl [král] 
Manasses největším popíračem a odpadlí-
kem – více než kterýkoli jiný popírač – protože 
věřil, že Tóra má vnitřní jádro a vnější obal 
(TB San. 99b), a že popisy a příběhy nenabízejí 
žádný užitek a že je Mojžíš napsal sám. To je 
význam [heretického prohlášení] „Tóra není 
z nebe.“ (m. San 10:1). [Mudrci] řekli, že se 
to týká osoby, která říká, že celá Tóra je od 
Svatého, kromě jednoho verše, který Svatý 
neřekl, ale Mojžíš to řekl sám od sebe. Spíše 
každé písmeno Tóry v sobě obsahuje moudrost 
a zázraky tomu, komu Pán dal moudrost, aby 
ji rozeznal… Biblická pasáž, která podporuje 
tento osmý princip, je … „Podle toho poznáte, 
že to byl Hospodin, kdo mě poslal, abych dělal 
všechny tyto věci; že nejsou z mého vlastního 
vymyšlení.“ (Numeri 16:28)

Bůh nadiktoval celou Tóru Mojžíšovi, říká 
Maimonides ve svém Osmém principu víry; 
Mojžíš byl „jako písař, před kterým je něco 
diktováno a on to všechno zapisuje.“ To není 
zrovna sofistikované, že? Maimonides, přes 
veškerou svou hloubku a smysl pro detail 
a přes veškerou svou kritiku antropomor-
fismu, se zdá být zdrojem „stenografické“ 
teorie zjevení, kterou kolektivně zavrhli 
moderní, progresivní židovští teologové 
a bibličtí kritikové. A pro mnohé odpůrce 
stenografického pohledu na zjevení se 
Maimonides stal reprezentantem toho, co 
odmítají.

Myslím, že to je velká chyba, a že bližší 
pohled na Maimonidův popis zjevení 

v Osmém principu a jinde ukazuje, že zjevení 
nebylo vůbec stenografickým záznamem. 
Naopak: Maimonidovo chápání zjevení je 
předchůdcem moderních pohledů na toto 
téma; je spíše spojencem, kterého mohou 
progresivní Židé čerpat, než oponentem, 
jehož názor je třeba vyvrátit. Zároveň má co 
učit ty z nás na progresivním konci spektra: 
zřetelně ukazuje rozdíl mezi autorstvím 
a autoritou, mezi historickými prameny Tóry 
a zdrojem jejího nároku mluvit za Hospo-
dina – aby nám dala Boží vedení.

Za prvé, ani na té nejdoslovnější úrovni 
Maimonides nikdy zcela neříká, že Hospodil 
mluvil, když Tóru dával Mojžíšovi. Místo 
toho píše, že Tóra přišla k Mojžíšovi od Boha 
způsobem, „který lze metaforicky označit 
jako ‚řeč‘“ a že nikdo kromě Mojžíše nezná 
skutečnou povahu této komunikace.

To, že Maimonides má výhrady vůči 
tomu, že by Hospodin používal řeč, je 
dobře známo, ale jejich význam byl podce-
ňován. Pro mnoho lidí to vypadá, jako by 
si Maimonides myslel, že existuje nějaký 
druh mechanického procesu, kterým Bůh 
verbálně sděluje Mojžíšovi, a otázkou pouze 
je, jak moc se tento proces podobá doslovné 
řeči. Možná se Bůh zjevil jako hlas v Mojží-
šově hlavě? Možná mluvila nadpřirozená 
bytost, stvořená Hospodinem pro tuto 
příležitost?

Ve skutečnosti je problém s tím, že Bůh 
mluví k Mojžíšovi, pro Maimonida mnohem 
hlubší. Maimonides totiž popírá nejen 
to, že by Bůh mohl mít orgány řeči nebo 
vyslovovat slova (Průvodce zbloudilých I.46 
a II.12), ale také to, že Bůh může ve světě vůbec 
jednat. Hospodin „v žádném případě není 
proměnlivý,“ říká Maimonides (Průvodce I.
xi). Dokonalá bytost je úplná bytost; nemá 
žádné potenciální schopnosti k naplnění, nic 
v něm dosud nerealizovaného (II.18). Ale pro 
zastánce Aristotelovy filozofie, jakým Mai-
monides bezesporu je, představuje změna 
vždy realizaci potenciálu. Plně dokonalá 
bytost se tedy nemůže změnit; Bůh by byl 
méně než dokonalý, kdyby se změnil.

Což znamená, že Hospodin by nebyl 
dokonalý, kdyby v pátek udělal něco jiného 
než ve čtvrtek. A to take znamená, že Hospo-
din nemohl Mojžíšovi nebo lidem říci něco 
v pátek 6. Sivanu, co den předtím nevěděli: 
to by byla změna v Bohu a ve vztahu Boha 
k ostatním bytostem. Bůh tedy nemohl Moj-
žíšovi v ten den ani v jiný den žádným způ-

sobem sdělit cokoliv, dokonce ani v podobě 
hlasu v Mojžíšově hlavě.

Ale pokud tomu Maimonides věří, pak 
se dojem, že zastává stenografickou teorii 
zjevení, musí nutně zhroutit. Neboť ve 
stenografickém vztahu jedna strana diktuje 
slova a druhá je zapisuje; neexistuje žádný 
takový vztah, pokud první polovina této dvo-
jice zmizí. To nás staví před otázku, co tedy 
vlastně Mojžíš na hoře Sinaj dělal?

Odložme teď na chvíli tuto otázku 
a položme si další: co jsme my sami viděli 
a slyšeli na Sinaji? V Mišne Tora (Sefer Mada, 
Yesodei HaTorah 8:1) Maimonides říká, že 
celý Izrael sám viděl a slyšel dostatečnou 
část Hospodinova zjevení, aby se mohl zaru-
čit za Mojžíšovo proroctví, tak jak se nemů-
žeme zaručit za žádného jiného proroka:

Izraelité neuvěřili našemu učiteli Mojžíšovi, 
kvůli znamením, která činil. Neboť každý, kdo 
věří pro znamení, má ve svém srdci pošetilost, 
neboť je možné konat [podivuhodné skutky] 
lstí nebo čarováním. … Co je tedy zdrojem naší 
víry v [Mojžíše]? [Zjevení] na hoře Sinaj. Naše 
oči viděly, a ne cizí. Naše uši slyšely, jiné ne. Byl 
oheň, hromy a blesky a on se přiblížil k mlze 
a promluvil k němu hlas a my jsme ho slyšeli 
říkat: „Mojžíši, Mojžíši, jdi jim to říct.“

Maimonides v této pasáži zdůrazňuje 
„my“ – „naše oči viděly“, „naše uši slyšely“, 
„slyšeli jsme to říkat“ … Co může myslet tím 
„my“? Co tím myslí, když sebe a své čtenáře 
zapojí do událostí na Sinaji? Samozřejmě 
existuje slavná rabínská legenda, že všichni 
Židé v celé historii byli přítomni na Sinaji, 
ale je podivné, že by takový racionalista 
jako Maimonides, který nikdy nemluvil 
o reinkarnaci duší, použil tuto legendu jako 
doslovnou, jako historický fakt.

Pasáž o našem vnímání zjevení pochází 
ze „Zákonů základů Tóry“ (Hilchot Yesodei 
HaTorah) a slouží k tomu, aby ukázala, že 
pokud jde o Mojžíše, na rozdíl od všech ostat-
ních proroků nepotřebujeme žádný důkaz, 
že mluvil za Hospodina. Sami jsme přece 
na Sinaji byli svědky jeho proroctví. Toto 
je „zdroj naší víry v [Mojžíše]“ a jako každé 
přímé vnímání je pevné a správné a nepo-
třebuje žádný další argument. Těm, kteří by 
mohli pochybovat o pravdivosti Tóry – těm, 
kteří si ze všech nejvíc potřebují přečíst 
„Zákony základů Tóry“ – Maimonides říká, 
že odpověď na takové pochybnosti spočívá 
v něčem, co jsme všichni přímo zažili.
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Tento apel na vnímání ale těžko může 
být přesvědčivý pro někoho, kdo pochybuje 
o pravdivosti Tóry. Kdo z nás si doslova 
pamatuje, že by byl na Sinaji? A proč by 
konkrétně někdo, kdo má pochybnosti 
o zbytku judaismu, bral vážně legendu o tom, 
že tam kdysi byl? Odvolávat se na legendární 
„paměť“ jako je tato může být stěží nejpev-
nějším základem židovské víry.

Navíc, vzhledem k Maimonidovým názo-
rům na to, jaký Hospodin je (nebo není), je 
myšlenka, že bychom my mohli vidět a slyšet 
Hospodina úplně stejně problematická, jako 
myšlenka, že by toto mohl zažít Mojžíš. Jest-
liže Bůh nemůže mluvit k Mojžíšovi nebo se 
mu zjevit, tím spíš se nemůže zjevit nám.

Věřím, že na všechny tyto problémy exis-
tuje jediné řešení. Jakmile zjistíme, co Mojžíš 
dělal, když „slyšel“ Hospodina na Sinaji, 
podle Maimonidova názoru, pochopíme také, 
co si myslí, že tam dělal zbytek bnej Israel – 
a proč si dnes můžeme myslet, že jsme mezi 
nimi byli i my.

Co tedy dělal Mojžíš na Sinaji, pokud 
nepsal diktát? Abychom na to mohli odpo-
vědět, musíme se podívat na Maimonidovo 
pojetí proroctví. Pravý prorok, říká Mai-
monides, je filozof, který zdokonalil svou 
intelektuální přirozenost do takové míry, že 
rozumí Bohu tak dobře, jak to dokáže každá 
lidská bytost (Průvodce II.32, 36–8; Šestý 
princip). Ale to pro proroctví nestačí. Pro-
roci se také museli povznést nad všechny 
své osobní touhy: své „nižší“ touhy po jídle, 
pití a sexu, stejně jako touhy po moci nebo 
postavení (II.36). Dokonce i potom budou 
jen někteří lidé na této vysoké intelektu-
ální a morální úrovni schopni použít své 
znalosti o Bohu, aby nám řekli, jak bychom 
měli Bohu sloužit – a pouze tito lidé budou 
proroci.

Mojžíš podle Maimonida dosáhl intelek-
tuálních a mravních ctností proroka v nej-
vyšší míře. Překonal všechny běžné tělesné 
síly lidských bytostí: jeho „imaginativní 
a smyslové schopnosti mu byly odebrány“. 
Překonal lidská omezení tak dalece, že 

„dosáhl andělské úrovně a začlenil se do 
úrovně andělů“ (Sedmý princip).

Což nám konečně dává odpověď na 
otázku, co podle Maimonida dělal Mojžíš na 
Sinaji. Ve svém nadlidském, intelektuálně 
a morálně dokonalém stavu Mojžíš pochopil 
Boha lépe než kdokoli před ním nebo po 
něm. Byl proto schopen lépe než kdokoli 
před ním nebo po něm pochopit, co po nás 
Bůh může chtít. A převedl tyto znalosti do 
práva. Stručně řečeno: Mojžíš rozpoznal Boží 
vůli a přeložil ji do výrazů, které by mohly 
vést lid. To je to, co znamená „mluvit za“ 
Hospodina, podle Maimonidových představ; 
to je to, co znamená „slyšet Boží hlas“. Žádný 
hlas a žádná slova nepocházela doslova od 
Hospodina. Všechna ta slova byla Mojžíšova 
slova.

Ale Mojžíšova slova odrážela jeho svr-
chované chápání toho, jak by měl vypadat 
dobrý život z Hospodinova pohledu, spíše 
než nějaké fantazie o tom, jak žít, natož 
projekt, jak uspokojit své sobecké zájmy. 
V tom spočívá důležitost toho, že překonal 
tělesné touhy a touhy po moci. Mojžíš 
mluvil pro dobro celého Izraele, ne pro své 
vlastní dobro, a tato skutečnost, spojená 
s jeho hlubokou filozofickou moudrostí, mu 
umožnila rozpoznat, jak by Izraelité mohli 
nejlépe sloužit Hospodinu. To je zastřešující 
bod Osmého principu: Mojžíš nenapsal nic 
o „[svém] vlastním uvážení“, ale místo toho 
sepsal celou Tóru – každý její verš a pís-
meno – aby vyjádřil „moudrost a zázraky“, 
které Bůh chce, abychom znali.

Ještě jeden bod, než budeme moci vyvodit 
nějaké závěry. Ve filozofické tradici, kterou 
Maimonides zdědil, byly nejvyšší schopnosti 
mysli často přirovnávány ke smyslovému 
vnímání, i když nezahrnují žádný vjem. Jak 
pro Platóna, tak pro Aristotela „vnímáme“ 
základní premisy matematiky a logiky 
a metafyziky, i když nemají nic společného 
s našimi smyslovými schopnostmi. Napří-
klad „vnímáme“ zásadu vyloučeného sporu, 
a víme, že je správná, aniž bychom byli nutně 
schopní ji obhájit. Zásady, jako je tato, jsou 
příliš základní pro všechny další důkazy na 
to, abychom je samotné uměli dokázat: jsou 
to spíše pevné body, které potřebujeme jed-
noduše „vidět“. Zdá se, že jsou nevyvratitelně 
pravdivé, stejně jako se nevyvratitelně reálné 
zdají předměty vnímané smysly. Není tedy 
nelogické nazvat tuto schopnost naší mysli 
druhem vnímání.

Když tedy Maimonides výslovně říká, že 
nikdo nemůže svými smysly vnímat Boha, 
a že když Tóra hovoří v souvislosti s Hospodi-
nem o smyslovém vnímání, musí místo toho 
odkazovat na intelektuální vnímání. Tedy, 
když popisuje Mojžíše, že „slyší“ Boha, nebo 
židovský národ, který „vidí a slyší“ Boha, 
musíme zde chápat „vidět“ a „slyšet“ jako 
metafory pro intelektuální vnímání. Mojžíš 
intelektuálně vnímal správnost či dobrotu 
metafyzických a morálních premis, na nichž 
Tóra spočívá, ať už jsou jakékoli, a my jsme 
rozumově vnímali, že měl pravdu, když tyto 
premisy podporoval.

Pouze toto čtení Maimonida je v souladu 
s jeho přesvědčením, že nic o Bohu nelze 
nikdy tělesně vnímat. A jen díky tomuto 
čtení dává smysl myšlenka, že my všichni, 
dokonce i dnes, můžeme vnímat, že to Mojžíš 
pochopil správně. Všichni Židé byli „na 
Sinaji“ v tom smyslu, že my všichni, pokud 
budeme aplikovat správnou filozofii a podle 
toho interpretovat Tóru, můžeme pochopit, 
že Tóra vyjadřuje Boží vůli. Žádný jiný způ-
sob „bytí na Sinaji“ pro Maimonida pravdě-
podobně nebyl důležitý a přesně tento druh 
„bytí na Sinaji“ je nám stále dostupný i dnes, 
dlouho po událostech popsaných v Exodu.

Shrnutí souvislostí a závěr
Nyní spojíme několik vláken dohromady.

Zaprvé, co bychom si měli myslet o Mai-
monidově komentáři v Sedmém principu 
víry, o Mojžíšovi, který „dosáhl andělské 
úrovně a [byl] začleněn na úrovně andělů“? 
Maimonides tím chce především říci, že 
Mojžíš v chápání Boha a Boží vůle stál za 
hranicemi představivosti a pocitu. Ale to 
znamená, že Mojžíš se ocitl mimo normální 
schopnosti, jimiž získáváme empirická fakta: 
mimo schopnosti, které by ho vedly k uvědo-
mění si své historické situace, horu, na níž 
stál, poušť kolem něj nebo východ z Egypta. 
Povznesl se nad všechny tyto věci a události 
a místo toho rozeznal, co od nás Bůh navěky 
chce; stál jako anděl, ve věčnosti.

Což ovšem znamená, že překonal všechny 
věci, které definují Mojžíše jako historickou 
osobnost, a místo toho se stal zosobněním 

Osmý princip říká, že Tóra je 
z nebes. To znamená, že 
věříme, že celá Tóra, která 
je dnes v našich rukou, 
je Tóra, která byla dána 
Mojžíšovi, a že celá pochází 
od Nejvyššího
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toho, co je na všech lidských bytostech 
nejlepší. A proto vlastně nezáleží na tom, 
jestli vůbec existoval Mojžíš jako historická 
osobnost.

Pro Maimonida je důležité, že Tóra byla 
napsána z pohledu čistého intelektu, aspektu 
nás samých, který sdílíme s anděly. To, že 
osobě, která zosobňuje tuto perspektivu, 
říkáme „Mojžíš“, a že tento „Mojžíš“ žil 
v určitém místě a čase, je nepodstatné. Stejně 
dobře bychom mu mohli říkat například „J“. 
Nebo „E“ nebo „P“. Nebo možná „R.“ Franz 
Rosenzweig už kdysi navrhl, že „R“, kterým 
bibličtí kritici označují redaktora Tóry, lze 
stejně dobře číst jako „Rabbeinu“, našeho 
učitele. A pokud bychom řekli, že tento 
„Rabbeinu“ dosáhl Mojžíšovy nebo andělské 
perspektivy, ať už to byl kdokoli a žil kdyko-
liv, pak jsme udělali vše, abychom ustanovili 
božský původ Tóry podle Maimonida.

Zadruhé, náš důvod věřit, že Tóra je podle 
Maimonida božského původu, nemá nic 
společného s tím, že jsme něco doslova viděli 
nebo slyšeli na Sinaji, natož, že bychom si 
takovou zkušenost pamatovali nyní, o tisíce 
let později. Tóru můžeme připisovat Bohu, 
pokud v jejích zákonech a učení vidíme 
nanejvýš dobré porozumění toho, co po nás 
Bůh žádá. Je to naše intelektuální vnímání, 
co potřebujeme, k potvrzení toho, že Tóra 
byla zjevena, nikoliv smyslové vnímání. Jen 
tak můžeme dosvědčit pravdivost Mojžíšova 
proroctví a považovat Tóru za pravdivou.

Můžeme se ale my dívat na Tóru jako na 
ideální vizi Boží vůle? Maimonides obhajuje 
toto tvrzení ve III. části jeho Průvodce 
zbloudilých, kde uvádí podrobné důvody pro 
jednotlivá přikázání. V souhrnu říká, že při-
kázání tvoří společenský řád, který jedinečně 
spojuje spravedlnost, dobré chování a určité 
chápání Boha u většiny svých členů, a přitom 
umožňuje intelektuální elitě poznat Boha 
tak úplně, jak jen to dokáže lidská bytost 
(Průvodce III.27–8, 51).

Nechci obhajovat Maimonidovo pojetí 
toho, co znamená znát Boha, natož jeho 
elitářství. I tak nám názorně ukazuje, co je 
potřeba udělat, chceme-li vidět Tóru jako 
zjevenou. Měli bychom pochopit, jak její 
zákony dávají morální a duchovní smysl 
a jak nám poskytují rámec k dosažení našich 
nejvyšších náboženských cílů.

Jedná se o filozofický a hermeneutický 
projekt, pro který existují zdroje v agadě 
a kabale, středověké a moderní exegezi 
a moderní (židovské i nežidovské) filozofii 
a literatuře. Není to historický projekt. Kom-
pletnější znalost toho, co starověcí izraelští 
kněží, dvořané a zákoníci, kteří pravděpo-
dobně skládali Tóru, mysleli tím, co napsali, 
se může ukázat jako nábožensky užitečné, 
ale není důvod předpokládat, že nutně bude. 
Autorský záměr, pokud to znamená záměr 
lidských autorů, jejichž prostřednictvím 
byla Tóra vytvořena, je pro její náboženský 
význam irelevantní. Důležité je, zda nám 
Tóra skutečně představuje svrchovaně 
dobrý („božský“) způsob života, který nelze 
objevit historickými ani jinými empirickými 

prostředky. Musí být nalezena intelektuál-
ním vnímáním – etickým, metafyzickým 
a teologickým vnímáním – nikoli smyslovým 
vnímáním.

A nakonec zatřetí chci podpořit Maimoni-
dův důraz na svatost celé Tóry. Osmý princip 
není ani tak o autorství, jako o autoritě Tóry 
a jeho zastřešujícím bodem je, že bychom 
měli považovat celou Tóru, nejen některé 
z jejích částí, jako nám nadřazenou – jako 
obsahující božskou nejen lidskou moudrost. 
Jakmile se dostaneme za (zdánlivý) stenogra-
fický scénář, kterým to začíná, prakticky celý 
Osmý princip je věnován tvrzení, že bychom 
měli považovat každý jednotlivý verš Tóry 
za božský, spíše než jej rozdělovat na božsky 
vytvořené „jádro“ a lidsky přidanou „sko-
řápku“. To se skutečně ukazuje jako smysl 
stenografického scénáře: máme pochopit, 
že Mojžíš napsal celou knihu, aniž by do 
ní vložil cokoli, co by odráželo jeho osobní 
touhy nebo vnímání. Napsal ji celou, jako by 
mu ji „diktovala“ objektivní pravda o tom, jak 
žít; nic z toho si „nevymyslel“. Což znamená, 
že celá Tóra, nejen některé její části, pochází 
z andělské perspektivy.

Toto je skutečný průvodce čtením Tóry, 
napomenutí ze strany Maimonida, jak k Tóře 
přistupovat. Vyzývá nás, abychom v každém 
verši hledali „moudrost a zázraky“, než 
abychom něco z toho zavrhovali. Myšlenka je 
taková, že božství v Tóře můžeme najít pouze 
tehdy, když ji celou považujeme za autori-
tativní, že nás spíše vede, než že potřebuje, 
abychom ji napravovali. Boží vůli pro nás z ní 
můžeme vytáhnout pouze tehdy, když odmít-
neme „odepsat“ i její problematické verše 
a budeme se místo toho snažit vytáhnout 
z nich nábožensky užitečný význam.

To je pro mne správný přístup. Tóru 
bychom stale měli chápat jako absolutní 
autoritu, byť se to nebude mnohým libe-
rálním teologům pozdávat. Jak přesně 
bychom ale měli dnes této autoritě rozumět, 
se může radikálně lišit od toho, jak jsme ji 
chápali v předchozích generacích – naše 
„intelektuální vnímání“, naše způsoby filozo-
fického chápání se v průběhu času změnily 
a podle toho se mění i náboženská pravda, 
kterou v Tóře vnímáme. To může znamenat, 
že by se měly změnit zákony, které z ní 

čerpáme. Halachické změny a progresivní 
morální a teologické názory jsou slučitelné 
s názorem, kterým se člověk vždy snaží 
pokořit před Tórou, spíše než ji zavrhnout 
nebo napravit. Pochybuji však, že se z Tóry 
můžeme nábožensky poučit, chápat ji jako 
zdroj našeho chápání Boží vůle, pokud se 
před ní nepokoříme.

To mimo jiné znamená z velké části pře-
bírat pro náboženské účely stanovisko spíše 
tradičních než historicko-kritických vykla-
dačů Tóry. Biblický učenec James Kugel, 
který je rovněž ortodoxním Židem, pěkně 
vysvětluje, proč autorita Tóry mizí z dohledu, 
trváme-li na tom, abychom k ní přistupovali 
jako k historickému artefaktu:

Osoba, která se snaží poučit z Bible, je 
menší než samotný text; krčí se u jeho nohou 
a čeká na jeho pokyny nebo postřehy. Když 
se ale učí o Bibli, vytváří si opačný postoj. 
Text je chvíli subjekt a chvíli objekt; již sám 
nemluví, ale mluví se o něm, analyzuje se a je 
s ním všelijak zacházeno. Postřehy nyní patří 
všechny čtenáři, nikoli textu.

Hledám-li Boží moudrost v Tóře – bez 
ohledu na to, jak přesně této moudrosti rozu-
mím – musím se před ní pokořit, předpoklá-
dat, že obsahuje tajemství, z nichž se mohu 
poučit, i když se zdají mylná nebo zmatená: 
předpokládat, že jsem to já, nikoli Tóra, kdo 
je pomýlený nebo zmatený. Toto je základní 
náboženský postoj vůči posvátnému textu, 
který je nezbytný pro víru, že ten text je sku-
tečně posvátný. Musíme si ho osvojit, aby pro 
nás byla Tóra posvátná, bez ohledu na to, jaké 
konkrétní posvátné učení v ní doufáme najít.

Na závěr se domnívám, že Maimonidův 
osmý princip dobře zapadá do moderních 
přístupů k judaismu a Tóře. Autorita Tóry 
zůstává něčím, co mohou i progresivní 
náboženští Židé nadále zastávat, ačkoli tuto 
autoritu mohou přizpůsobit moderním 
morálním a metafyzickým principům. Mai-
monides nám poskytuje všechny nástroje, 
které potřebujeme k rozvoji takového 
moderního, progresivního judaismu – pokud 
chápeme, že Mojžíšova perspektiva, ze které 
byla napsána Tóra a kterou bychom se měli 
snažit sdílet, je perspektivou, která vychází 
z intelektuálního (etického, duchovního, 
metafyzického) vnímání Boha, nikoli ze 
smyslového vnímání.

A pokud správně použijeme své intelektu-
ální vnímání, pokud dosáhneme nebo se při-
blížíme andělské perspektivě a uvidíme Tóru 
v jejím světle, můžeme znovu stát – dnes 
a každý den – spolu s Mojžíšem na Sinaji.

SAM FLEISCHACKER,  
z angličtiny přeložila Karolína David 
(Sam Fleischacker je profesorem filozofie 
na univerzitě v Chicagu)

Hledám-li Boží moudrost 
v Tóře – bez ohledu na to, 
jak přesně této moudrosti 
rozumím – musím se před 
ní pokořit, předpokládat, že 
obsahuje tajemství, z nichž 
se mohu poučit, i když se 
zdají mylná nebo zmatená: 
předpokládat, že jsem to já, 
nikoli Tóra, kdo je pomýlený 
nebo zmatený. 



Památník ve městě 
Tiberias na připomínku 
vzniku tzv. tiberiadské 
punktace
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HEBREJŠTINA

Tři systémy hebrejské vokalizace

Hebrejská vokalizace, 
tzv. niqqūd, je nedílnou 
součástí hebrejského 
jazyka již od doby působení 
masoretských učenců. 
V moderní hebrejštině se však 
již netěší takovému využití, 
jako v dřívějších dobách.

V současné době se punktace objevuje pouze 
v dětských knihách, případně v textech, 
kde vyznačuje obtížnou nebo nejasnou 
výslovnost hebrejských slov. Systém vokali-
začních znaků byl však vytvořen již mezi 7. 
a 10. stoletím ve snaze uchovat orální tradici 
po generace předávaného biblického textu 
a odstranit nejasnosti spojené s jeho výslov-
ností. Hebrejština byla po zničení Druhého 
jeruzalémského chrámu v roce 70. vytlačo-
vána a nahrazována aramejštinou, která se 
stávala úředním a mluveným jazykem. To 
byl jeden z důvodů, který masoretské učence 
vedl k vytvoření vokalizačního systému, 
který by pomalu zapomínanou výslovnost 
zaznamenával.

Vokalizační systémy vytvořili masoretští 
učenci, kteří působili na území Babylonie 
a Palestiny, kde v té době existovala velká 
centra masoretské vzdělanosti. Vokalizace 
však nebyla jedinou masoretskou inovací. 
Masoretští učenci biblický text obohatili 
také o poznámkový aparát zvaný masora, 
ale také o kantilační znaménka a akcenty. 
Systém vokalizace, který se používá až do 
dnešních dní je systém tiberiadský. Málokdo 
ale ví, že spolu s tímto systémem existovaly 
ještě dva další, které jím byly na přelomu 10. 
a 11. století vytlačeny.

Hebrejský biblický text před masoret-
skými úpravami prošel několika stádii, které 
dosvědčují například nálezy Kumránských 
svitků. V první fázi se biblický text skládal 
pouze z čistě konsonantního textu, tedy tako-
vého, který neobsahuje žádné samohlásky, ale 
pouze souhlásky. V pozdějším stádiu byl tento 
konsonantní text obohacen o tzv. matres 
lectionis, tedy samohlásková písmena, které 
označovaly některé dlouhé samohlásky. 
V biblickém textu tedy bylo možné rozlišit 
mezi dvěma typy psaní. Matres lectionis je 
díky objevům Kumránských svitků možné 

zasadit mezi 3. století před naším letopočtem 
a 1. století našeho letopočtu. Posledním stá-
diem vývoje biblického textu jsou právě ony 
zmíněné masoretské úpravy.

Jak již bylo zmíněno, existovaly tři hlavní 
hebrejské vokalizační systémy. Jedná se 
o systém tiberiadský, babylonský a palestin-
ský. Všechny tyto systémy po určitou dobu 
koexistovaly, dokud nebyly vytlačeny domi-
nantním tiberiadským systémem.

Babylonský vokalizační systém je 
považován za systém nejstarší. Byl vytvořen 
na počátku gaonského období židovskými 
učenci v Babylonii. Přítomnost židovských 
komunit je v Babylonii doložena již po zni-
čení Prvního jeruzalémského chrámu v roce 
598 před občanským letopočtem. V Baby-
lonii existovaly také velmi vlivné a silné 
akademie, které se zabývali lingvistikou, 
náboženským právem nebo třeba exegezí. 
Právě tam vznikl i babylonský vokalizační 
systém, který se největší oblibě těšil mezi 8. 
a 9. stoletím.

Babylonská vokalizace byla prvně 
objevena roku 1839 Avrahamem Firkovi-
čem v Chufut-Kale. Několik dalších textů 
s babylonskou vokalizací pak bylo objeveno 
v Káhirské geníze Paulem Kahlem. Babylon-
ský vokalizační systém obsahuje šest znaků 
a je systémem supralineárním. To znamená, 

že všechny vokalizační znaky jsou umístěny 
nad konsonantním textem. Tento systém 
však není vnitřně zcela konsistentní a mezi 
jednotlivými rukopisy se objevují rozdíly 
v systému vokalizace.

Palestinský vokalizační systém vznikl 
na území Palestiny, mimo město Tiberias, 
v 7. století. Palestinská vokalizace byla obje-
vena na konci 19. století v Káhirské geníze. 
Nicméně množství objevených rukopisů 
s palestinskou není příliš velké což způso-
buje, že o ní nemáme příliš mnoho infor-
mací. Palestinská vokalizace byla nalezena 
také v biblických textech, ale největší sku-
pinu textů, ve kterých byla tato vokalizace 
nalezena, jsou liturgické básně zvané pijutim. 
Stejně jako babylonská vokalizace, je i pales-
tinská vokalizace systémem supralineárním. 
Vzhledem k vnitřní rozmanitosti systému 
nelze přesně říci, kolik znaků palestinský 
vokalizační systém obsahuje. Nejrozšířenější 
systém však obsahuje sedm samohláskových 
znaků.

Posledním z vokalizačních systémů je 
tiberiadský vokalizační systém. Tento systém 
se nám dochoval až do dnešních dní a vytlačil 
jak babylonský, tak palestinský systém. 
Tiberiadský vokalizační systém vznikl ve 
městě Tiberias nejspíše v 9. století, do kterého 
jsou datovány první rukopisy vokalizované 
tiberiadským systémem. Tiberiadská vokali-
zace je jako jediná umístěna hlavně pod kon-
sonantním textem, i když některé její znaky 
se umísťují také nad, nebo uvnitř písmen. 
Tiberiadskou vokalizaci stejně jako předchozí 
dva systémy nelze považovat za zcela konsis-
tentní. Tiberiadská vokalizace je nicméně sys-
témem nejvíce propracovaným, jednotným 
a detailním. Vokalizace jednotlivých slov je 
důsledná a oproti předchozím dvěma systé-
mům je tento systém považovaný za systém 
úplný, protože každé jednotlivé písmeno slova 
je opatřeno nějakým vokalizačním znakem. 
Mnoho učenců se v průběhu středověku 
domnívalo, že se jednalo o systém, který 
nejlépe zaznamenával původní výslovnost 
hebrejského textu. Můžeme se tedy domnívat, 
že díky těmto vlastnostem se tiberiadská 
vokalizace prosadila jako dominantní systém 
a udržela se až do dnešních dní.

ELIŠKA SÝKOROVÁ 
Foto: archiv Maskilu
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LETNÍ ČTENÍ

Maja Arad: Návštěva (obrazy)
z knihy Učitelka hebrejštiny (Ha-mora Le-ivrit)
Překlad vznikl jako maturitní seminární práce z 
Židovských studií studentky Lauderových Škol 
v Praze Sofije Mejtuv

Pondělí, dálnice 280
Mlha zakrývá ukazatele. Málem přehlédl sjezd. Neuvěřitelné, jak 
je tohle možné, ani ne třicet kilometrů od domu a je tu úplně jiné 
podnebí.

Letadlo přistálo už téměř před hodinou, ale než se vystoupí z leta-
dla, než se projde pasovou kontrolou a než si člověk vyzvedne kufry… 
do háje! Vzpomněl si na to chvíli potom, co se držel v pruhu vedoucímu 
k terminálu pro mezinárodní lety. Letěla přes New York, takže je to vni-
trostátní let. Jak se dá sakra dostat na druhý terminál? Zatímco bloudí 
v labyrintu betonových mnohaúrovňových silnic, dochází mu, že když 
jeho matka letí z New Yorku, tak v San Francisku už nebude procházet 
pasovou kontrolou. Jinými slovy že už tam na něj čeká. V telefonu 
kontroluje status letu, hledá, u kterého stanoviště se vyzvedávají zava-
zadla, a znovu, stejně jako každý den za poslední dva týdny, ho zatěžuje 
tatáž myšlenka: kdyby jen býval Mie ustoupil a souhlasil by s cestou do 
Izraele v prosinci, tak by se tohle všechno nedělo.

Pondělí, letiště (1)
Měla štěstí: její zavazadlo dorazilo mezi prvními. Někdo jí pomohl 
sundat kufr z pásu a položit ho na vozík. „Thank you,“ řekla důrazně, 
ale on už byl pryč. Ani si nevšimla, jak vypadal. Už může jít. Jen 
Joram tady ještě není.

Kolem čekají lidé. Někteří drží ceduli. Někdo kytici. Rozmýšlí, zda 
by si měla sednout na lavičku opodál, trochu si odpočinout. Ale ne: co 
když ji Joram takhle v rohu neuvidí. Rozhlíží se okolo. Každý vysoký 
muž s tmavými vlasy v ní vzbuzuje naději.

Pondělí, letiště (2)
Tady je. Všimne si jí z dálky, stojí tam už s kufrem. Pomalými kroky 
se k ní zezadu přibližuje. Stejně má zpoždění, ještě může ten moment 
o další chviličku oddálit. A přesto, ještě než se stihl připravit, už je 
u ní tak blízko, dělí je od sebe jen pár kroků, vidí ji zezadu a nemá 
páru, co má dělat. Měl by jí říct, „mami“, ale nemůže se přinutit ta 
slova vypustit z úst.

Pondělí, letiště (3)
Jak dlouho ho neviděla? Dva a půl roku. Skoro tři. Je vysoký, jak si 
ho pamatovala. Pořád má černé vlasy, jako mladík. Ale připadá jí 
unavený. Ve tváři je vidět, že zestárl.

„Čekala jsi dlouho?“
„To nevadí.“
„Byl provoz,“ vysvětluje Joram. „Lidé jedou do práce. A tvůj let 

přistál dřív.“
„Ano,“ přitakává, aby si nemyslel, že jej obviňuje.
„Jaký byl let?“
„V pohodě. Dlouhý.“
„Poradila sis? S celnicí v New Yorku?“
„Jistě.“ Chce mu vyprávět o Malce, ale Joram ukazuje na kufr 

a kabelku, kterou drží v ruce. „Nic víc nemáš?“
„Ne.“
„Tak pojďme, můžeme jít.“ Stoupne si k vozíku a začíná ho tlačit 

k východu. Po cestě ven prochází kolem Malky. Chce se s ní zajít roz-
loučit. Poděkovat jí. Bez ní by se při přestupu mezi terminály v New 
Yorku ztratila. Bojí se ji ale teď vyrušit, protože Malka je zaneprázd-
něna svým synem a snachou a jejich dceruškou. A ještě navíc by ji 
Malka viděla takhle: bez vnuka a bez snachy. Jen Joram, sám.

Pondělí, na dálnici
„Ooo…to je auto,“ říká obdivně. Joramovo auto je nové, s tmavošedou 
metalízou, s vysokým podvozkem – Joram jí musí podat ruku, aby 
mohla nastoupit. Natahuje ruku dozadu a opatrně hladí dětskou 
sedačku, čalouněnou sametovou látkou, která je příjemná na dotek. 
První hmatatelná známka jejího vnuka. Do téhle chvíle viděla pouze 
fotky, kterých dostávala pomálu.

„Kde pracuješ Jorame?“ ptá se. Neodpoví jí hned. Soustředí se na 
řízení. „Malka se mě ptala a nevěděla jsem, co jí mám říct.“

„V PNN.“
„Jakže?“
Zopakoval název firmy.
„Nepracoval jsi dřív jinde?“ zkouší to znovu.
Joram přikyvuje a dívá se před sebe.
Auto zatáčí po potemnělých chodbách podzemního parkoviště. 

Joram otevře okno a natáhne se, aby podal parkovací lístek a kreditní 
kartu hlídači, který na jeho počest zvedá závoru.

„Na kolik vyšlo parkování?“ zajímá se.
„Čtyři dolary.“
„To není moc. Patnáct šekelů. V Izraeli by to stálo alespoň dvacet 

pět.“
Z parkoviště vyjíždí do mlhavého dne. Silnice je šedá, nebe je 

šedé, při pohledu z okýnka vidí napravo tmavě zelené kopce pokryté 
hustým porostem.

Pod kopci, přímo u silnice, si všimne trochy tmavě modré vody, 
skoro až šedé v zimním světle, skryté v hojné vegetaci. Těch pár 
paprsků slunce, které září skrze mraky, ozařuje vodní hladinu 
záblesky světla.

„Podívej támhle, to je jezero?“
Joram ani nepootočí hlavou, „To je nádrž.“
„Promiň?“
„Vodní nádrž.“
„Odkud sem voda stéká?“
„Z hor.“
„Z jakých hor?“
Joram natáhne ruku a ukáže před sebe do dálky: „Sněžných.“

Pondělí, u Jorama doma
Dívá se okolo, na nízké domy, jako na dětských obrázcích, světlé zdi 
a namodralé okenice. Jen střechy jsou ploché a nemají červené tašky. 
Zkouší hádat, který z nich je Joramův. Malka se jí ptala, kde Joram 
bydlí a jaký má dům, a ona se styděla přiznat, že ho ještě nenavštívila. 
Zvlášť když jí chvíli před tím řekla, že tam Joram bydlí už skoro 
dvacet let.

Joram parkuje na ulici vedle dvoupatrového domu. Jediného 
v ulici. Parkovací místo u domu je obsazené.

„Čí to je?“ Ukazuje na auto.
„Mii.“
Spokojeně přikývne. Dopadl dobře, Joram. Dvoupatrový dům. Dvě 

auta.
Joram vytáhne z kufru její zavazadla a zamkne auto.
„To je celý tvůj?“ Měří si dům pohledem.
Joram k ní stojí zády, když jí odpovídá. „Je to dvojdům. Bydlí tu 

ještě jedna rodina.“
Dům je trochu tmavý. Chvíli trvá, než si oči zvyknou a všimne 

si tmavé kožené pohovky v obývacím pokoji a dřevěného stolu 
v jídelně.

‚‚A-HOJ,“ pronese Joram hlasitě a důrazně.
Na konci schodiště se vynoří štíhlá postava s tmavými, dlouhými 

a rovnými vlasy. „Ahoj Miriam.“
Mia jde dolů a po chvilce váhání jí podá ruku.
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„Jaký jsi měla let?‘‘
„Bez problémů.“
Rozhlíží se po místnosti, ale jediné, co vidí, je pár hraček v rohu 

obýváku.
„Kde je chlapeček?“
„Ve školce,“ odpoví Joram, jako by to bylo samozřejmé.
„Ale…,“ na chvilku se zastaví. „Moc jsem si přála ze všeho nejdřív 

ho vidět.“
Nenapadlo ji, že když konečně přijede k Joramovi domů, chlapec 

tam jednoduše nebude.
„Kdy se vrací?“
„Odpoledne.“
„Ví, že přijedu?“
„Jo. Říkali jsme mu to.“ Po chvíli Joram dodává: „Rozložili jsme ti 

nahoře postel. Běž si trochu odpočinout. Až se vzbudíš, bude akorát 
čas vyzvednout ho ze školky.“ Podívá se na telefon a zachmuří se: 
„Musím jít.“

„Kam?“ podiví se.
„Do práce. Kam jinam?“

Pondělí, Jonatanův pokoj
„Můžu se podívat na chlapečkův pokoj?“ ptá se.

Mia se otočí, aby šla nahoru a naznačí jí, aby šla za ní. Pokoj je 
prostorný, světlý. Dětská postýlka je bílá s pohodlným bavlněným 
povlečením a měkkou dečkou ve světle fialové barvě. Přejede po ní 
opatrně prsty. Přebalovací pult je blízko postýlky, také bílý. U zdi jsou 
v průhledných plastových krabicích uspořádaní panáčci a plyšáci. 
Police jsou plné knih. Mnoho z nich je k její radosti v hebrejštině.

Očima hledá hračky, které posílala Jonatanovi, chce vidět, jestli 
tu jsou, ale tady se nedá nic najít. Je to tu jako v hračkářství. „Přivezla 
jsem mu spoustu věcí z Izraele,“ oznamuje Mie. „Bude to tu na něj 
čekat, až se vrátí.“

Mia už ale z Jonatanova pokoje odchází. Ukazuje jí, kde má postel 
a kde je koupelna. Dává jí dva ručníky, velký a malý, a zdá se, že se 
chystá ji tady nechat a jít dolů.

„Ukaž mi nějaké fotky,“ prosí Miu.
„Fotky?“
„Jonatana,“ vysvětluje. „Dlouho jsem žádné jeho fotky nedostala. 

Možná bych se mohla podívat na fotoalba?“
Mia odpoví až po chvíli. „Nemá alba. Všechny fotky jsou v počí-

tači.“
Jak je tohle možné? Dítě bez fotoalba. První syn! Doteď má Jora-

movo fotoalbum, když byl miminko. Má pevnou vazbu a je potaženo 
látkou, s obrázkem medvídka s červeným balonkem.

„Tu máš,“ Mia vytahuje svůj telefon a v rychlosti projíždí fotky. 
„To je teď. V sobotu, předevčírem. Mám tady taky z Halloweenu, na,“ 
ukazuje jí batole v červeném kostýmu a velkém klobouku. „Převlékl 
se za jahodu.“

Pečlivě si prohlíží fotky, snaží si každou dobře zapamatovat. Tady 
je Jonatan, její vnuk, na kterého tak dlouho čekala, až si myslela, že 
už ho neuvidí. Ale Mia stojí vedle ní, čeká na svůj telefon, tak jí ho 
podává zpátky. „Nemáš nějaké další fotky? Joram mi toho moc nepo-
sílá,“ dává si pozor, aby neobviňovala Miu.

Kolikrát ho prosila, žádala, aby jí poslal fotky vnuka. Miminka 
se přeci rychle mění a rostou každý den. Ale Joram si dával na čas, 
a ona si dávala pozor, aby ho tím neobtěžovala, s novorozeným 
miminkem je hodně práce, a když už konečně řekl, že je poslal a ona 
se už nemohla dočkat, dostala poštou místo fotek vypálený disk. 
Josi, syn její sestry, jí fotky vytiskl na svém počítači. Ale kolikrát ho 
může žádat o takovou laskavost? Omlouvat se za to, že její syn není 
schopen posílat fotky jako člověk?

„V počítači mám spoustu dalších fotek,“ říká Mia. „Pak ti je ukážu.‘‘
Sedí na posteli. Zespoda slyší, jak Mia kliká na počítači. Opírá si 

hlavu o lokty. Po chvilce si lehá na postel. Trošku si odpočinout.

Pondělí, k večeru
Probudí se a zjistí, že venku se už stmívá. Rychle vstane a probere se. 
Trochu si upraví vlasy. Chlapeček už tam určitě je. Už ho konečně 
uvidí. Ale Mia ještě pořád sedí u stolu v kuchyni a kliká na počítači.

„Kde je Jonatan?“
Mia se podívá na telefon, aby zjistila, kolik je hodin. „Za chvíli ho 

půjdu vyzvednout.“
„Kolik je hodin?“
„Pět.“
Tak pozdě! „V kolik ho vyzvedáváš?“
„V půl šestý.“
Ničemu nerozumí. Když je Mia celý den doma, proč musí být 

Jonatan ve školce takhle pozdě? Chudák dítě! jediné, co ji utěšuje, že 
s ním nepromeškala ani minutu. Takhle ho může jít s Miou vyzved-
nout ze školky. Učeše se, opláchne si obličej, převlékne si tričko. Když 
se obouvá, Mia se ji snaží přemluvit, aby zůstala: „Odpočiň si, teď 
jsi dorazila. Zbytečně pojedeš sem a tam.“ Ale ona na tom trvá. Není 
ochotna přijít ani o chviličku s Jonatanem.

„Autem?“ Diví se, když vychází ven.
Mia pokrčí rameny. „Občas ho vyzvedávám pěšky s kočárkem, ale 

je to docela daleko. Zabere mi to pětadvacet minut, jedním směrem. 
Čtvrt hodiny, když pospíchám.“

„Tak daleko!“ Teď už chápe, proč potřebují dvě auta.
„Autem je to pět minut.“
Snaží se najít něco, o čem se s Miou bavit. Je i s Joramem takhle 

mlčenlivá? Kolikrát ji viděla?
Jednou přijeli na návštěvu do Izraele, poté co se vzali. Ještě před 

tím, než se narodil Jonatan. Byla tichá. Strašně mladá. Přijde jí, že 
pořád ještě vypadá překvapivě mladě. Dvacet šest? Sedm? Ne. Víc. 
Dvacet sedm jí bylo, když se brali. Od té doby, co ji viděla, se nezmě-
nila. Ale Joram ano. Býval to mladík, teď je z něj muž.

„Proč je ve školce takhle pozdě?“ Ptá se.
Mia neodpovídá hned. „Protože oba pracujeme.“
„Jakou máš práci?“
„Dělám si doktorát.“
„Opravdu?“ Je ohromená. Vůbec ji nenapadlo, že Mia bude dok-

torka. „V jakém oboru?“
„Psychologie.“
„No neříkej!“ Obdivuje ji a snaží se dál něco zjistit, chce, aby jí 

ukázala, že se v oboru taky trochu vyzná. Ptá se jí, co dělá, na čem 
pracuje.

Mia jen řekne: „Behaviorální psychologie.“ Dál to nerozvádí
„Chodíš na přednášky?“
„Už jsem skončila. Už mi zbývá jen napsat disertační práci.“
„A co s tím pak budeš dělat“
Mia pokrčí rameny. „Uvidím.“

Pondělí, Jonatan
Školka je zamčená. Mia naťuká nějaký kód a otevře dveře. Hodně 
rodičů jde pozdě. Mia není jediná. Rozhlíží se po místnosti, hledá 
svého vnuka. Je tam jeden černoušek. Pak další tři, čtyři Číňánci. Ty 
může vyloučit. Všichni ostatní by ale mohli být jejím vnukem a ona 
by je ani nepoznala. Poslední fotky jí Joram posílal před osmi měsíci.

Místnost je moc pěkná: plná spousty nových hraček. Židle jsou 
dobré. Nejsou plastové ale dřevěné. Na stěnách jsou pěkné obrázky. 
Mezitím Mia už našla Jonatana. Rozběhne se k ní a skáče jí do 
náruče. Mia zaboří obličej do jeho vlasů: „Broučku můj! Moc se mi po 
tobě stýskalo!“

Blíží se k nim, stojí vedle nich, přejíždí rukou po jemných vlasech. 
Samým nadšením nemůže vydat ani hlásku: „Jonatane, Jonatane, 
pojď k babičce, Jonatanele.“

Chlapec se na ni nedívá. Zkouší to znovu. „Podívej, kdo za tebou 
přijel Jonatane. Babička přijela.“

Copak ho nepřipravili? Říká si v duchu. Neřekli mu snad, že 
přijede?

„Babička přijela,“ znovu ho pohladí. Přejíždí mu rukou po tváří. 
Snaží se zachytit Miin pohled, získat její podporu.

„Pojď, pojď k babičce,“ natahuje ruce k dítěti. Jonatan začíná pla-
kat a odvrací od ní hlavu.

„To je babička,“ vysvětluje mu. „Řekni mu to,“ prosí Miu. Mia mu 
znovu opakuje dutým hlasem. „Jonatane, přijela babička.“

Stále pláče. „Daju!“ Mumlá si. „Daju!“
„Co chce?“ Ptá se Mii.
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„Babičku Daliu.“
I přes brek se nemůže nabažit pohledu na chlapce. Je to její vnuk. 

„Jako by Joramovi z oka vypadl,“ prohlásí. Stejné rovné vlasy, hnědo-
zlaté, úplně jako Joram, když byl v tomhle věku. Stejné světle hnědé 
oči. A ten nos.

Mia se snaží Jonatana uklidnit. Ostatní rodiče po nich z dálky 
pokukují. „Měl dnes dobrý den,“ vychovatelka přistupuje k Mie. „Celý 
den byl úplně v pohodě. To se stává často, na konci dne, zrovna když 
přijdete děti vyzvednout.“

Je moc sympatická, ta vychovatelka. Je vidět, že miluje děti. 
A jakou má trpělivost, bavit se na konci dne se všemi matkami. Mia ji 
nepředstaví, ale vychovatelka se k ní otočí: „Moc mě těší, já jsem Jodi. 
Vy jste babička Jonathana? No výborně. Maminka Mii? Aha, Jorama. 
Moc mě těší, to je skvělé, že jste přijela. Jonathan je určitě nadšený.“

Už je úplná tma, když vychází ven. Trvá na tom, aby seděla s Jona-
tanem vzadu. Hladí mu jeho baculatou dětskou dlaň. Během jízdy 
pouští Mia Jonatanovi hudbu. Staré písničky, v hebrejštině, a také 
písničky ze školky v angličtině. „Zazpívej, Jonatane,“ povzbuzuje 
chlapečka, touží slyšet jeho hlas. „Pojď, zazpíváme si spolu: Kolo, kolo 
mlýnský…“

„Odkud máš tyhle písničky?“ Ptá se Mii, když ji unaví povzbuzovat 
Jonatana, aby s ní zpíval.

„Poslala mi je máma.“
Vzpomněla si na svatební hostinu, kterou uspořádali pro Jorama 

a Miu v Izraeli, místo svatby. Miina matka byla téměř o dvacet let 
mladší než ona. „Jak se vlastně má tvoje maminka?“

Mia staví na červenou. „Dobře.“

Pondělí, doma
Hned jak dorazí domů, jde přinést Jonatanovi dárky. Tolik mu toho 
sháněla. Obíhala obchody. Ptala se kamarádek, co má koupit, ale 
jejich vnoučata jsou už velká, taky neměly nápady. Jen Ahuva, které 
se zrovna narodil osmý vnuk od její nejmladší dcery, jí dala seznam 
věcí, které mají dnes děti rády.

Se zabalenými balíčky jde dolů. Jonatan sedí na koberci, hraje si 
s nějakým dřevěným autíčkem. „Pojď Jonatanele, pojď se podívat co 
ti babička přivezla.“ Chlapec zvedne oči od auta a pokračuje ve hře. 
„Tady máš,“ opatrně z květinového balícího papíru sundává lepicí 
pásku. „To ti přivezla babička. Řekni babička, Jonatane.“

Chlapec se nadále nezajímá, je pohlcený svým autíčkem. Cpe mu 
dárek do rukou. Zapomněla, jak je křehký. Nestabilní. Strčí do něj, 
chlapec spadne a propukne v pláč.

„Ššš,“ zvedá ho do náručí, „neplakej. Nic se nestalo.“
Ale chlapec pláče a pláče, a jeho pláč se jen zesiluje, když ho 

konejší. Mia přichází z kuchyně. Chlapec se k ní natahuje. Bere si ho 
a hlasitě si povzdechne.

„Teď ze mě nesleze. Musím mu pustit video, abych uvařila jídlo.“
Co je za problém? chce se zeptat Mii. Ať ho vezme do kuchyně, ať se 

podívá, jak vaří. Takhle to dělávala s Joramem.
Chlapec sedí mezitím před televizí, culí se na panenky nebo med-

vídky, které tam vidí.
„To není dobrý, koukat tolik na televizi. Hlavně v tomhle věku,“ 

poznamená, když Mia pokládá modrý plastový talířek a lahvičku 
s víčkem a modrými držadly na tác na dětské židli.

Mia neodpovídá.
Na talířku leží omeleta a stydne. Stejně jako kakao v hrníčku.
„Zavolej ho,“ navrhuje Mie. „Už to za chvíli vystydne.“
Mia pokrčí rameny. „Neodtrhne se, dokud ten film skončí.“

*

Když si Mia sedne k Jonatanovi před televizi, ona pokukuje po 
kuchyni. Večeře je v nedohlednu. Ve dřezu je jen malá teflonová 
pánvička s Jonatanovými nedojedenými zbytky. Znovu se přiblížila 
k Mie. „Kdy se vrátí Joram?“

Mia je zabraná do seriálu, stejně jako Jonatan. Hlasitě se směje 
spolu s ním. „Co?“

„Kdy se vrátí Joram?“
Mia najednou vypadá unaveně. „Nemám tušení.“

Šabat, večer (1)
Doma zazvoní pevná linka. Poprvé ji slyší: nikdo jim nevolá. Chvilku 
doufá, jestli to není Malka. Shodou okolností se vrátili brzy.

S očekáváním se dívá na Miu. Doufá, že jí dá sluchátko. Ale Mia je 
vážná. Chvíli si myslí, že to je telefonát z Izraele. Možná něco ohledně 
její maminky? Ale ne. Mluví anglicky. Slyší jen jednotlivá slova. Kde. 
Kdy. Říká „ano“ a „aha“.

„Je všechno v pořádku?“ Ptá se Mii, když zavěsí. Už ví, že není, ale 
chce ten okamžik o další zlomek vteřiny oddálit.

Šabat, večer (5)
Leží v neznámém pokoji s temně bílým stropem, obklopený hadič-
kami. Nic nepoznává. Nemá tušení, jak se tam dostal. Prohledává 
okolí. Pokouší se zvednout hlavu, ale je příliš slabý. „Jorame“! Oslo-
vují ho. Už dlouho mu takhle nikdo neřekl. Snaží se zvednout hlavu 
a stáhnout oční svaly, ale hlava padá zase na polštář, oči hledí ke 
stropu, teď ji ale vidí nad sebou, seděla celou dobu po jeho boku.

„Mami,“ říká jí potichu, když pozná její obličej. „Mami.“

Maja Arad se narodila 25. 1. 1971 v Izraeli a vyrůstala v kibucu 
Nachal Oz. Věnovala se studiu lingvistiky na univerzitě 
v Tel Avivu a získala doktorát na univerzitě v Londýně. Poté 
přednášela na Harvardské univerzitě, Ženevské univerzitě 
a Stanfordské univerzitě.

Její první román Makom acher ve-ir zara vyšel v roce 2003 
a ihned se stal bestsellerem, dokonce byl zpracován jako 
muzikál. Častými motivy jejích knih jsou rodinné a mezilidské 
vztahy, emigrace a rozdíly mezi životem v Izraeli a ve spojených 
státech. Většina knih také obsahuje autobiografické prvky.

Kniha Ha-mora Le-ivrit, ze které překlad povídky Návštěva 
(obrazy) pochází, střídá tři hlavní ženské postavy,  
Miriam, Efrat a Ilanu. Tématy povídek je vzdálenost mezi 
rodinou či partnery, a také se zde vyskytuje motiv života 
v Izraeli ve srovnání s Amerikou.
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UMĚNÍ

Menaše Kadišman a archetyp pastýře
Letos v srpnu uplyne 90 let 
od narození izraelského 
umělce Menaše Kadišmana. 
Jeho zásluhou se pro 
mě stádo bečících ovcí 
s charakteristickým zápachem 
stalo zástupem andělských 
éterických bytostí. Jeho 
portréty jsou v Izraeli 
všudypřítomné, visí v čekárně 
u veterináře i v lékařských 
ordinacích, v Izraelském 
muzeu i v prodejních galeriích 
pro turisty, v domácnostech 
kibucníků i zbožných. 

Za svůj život namaloval několik tisíc por-
trétů ovcí podobných jeden druhému a záro-
veň jeden od druhého se zásadně lišících. 
Jako by vedle něj stál Malý princ a neustále 
ho žádal ‚‚nakresli mi, beránka‘‘. Tak se také 
ostatně jmenovala výstava Kadišmanových 
prací v Tel Avivu. Menaše se ale nesnažil 
Malého prince přechytračit tím, že by nama-
loval bedýnku a řekl, že beránek, kterého si 
přeje je uvnitř, ale maluje dál a dál…

Ovce pásl v mládí v kibucu Jezreel. Kibuc 
ale odmítl hradit jeho akademická studia, 
a tak byl nucen ho ještě v padesátých letech 
opustit. Původně studoval sochařství. Jeho 
sochy jako by vzdorovaly gravitaci, vždy 
nějaký kus ční do prostoru a nic ho nepod-
pírá, např. žlutá socha Napětí v Izraelském 
muzeu v Jeruzalémě. Monument Hitrome-
mut („Pozdvižení‚‘, méně poeticky nazývaný 
„Tři disky‘‘) vedle divadla Ha-Bima v Tel 
Avivu by měl budit dojem pohybu. Podle 
názvu zřejmě směrem vzhůru, stojíte-li však 
dostatečně blízko, začnete přemýšlet, zda 

se nedopatřením nemůže jednat i o opačný 
pohyb. Zajímavá je i Kadišmanova socha 
Obětování, kde beránek vítězí nad Izákem, 
jenž je proti očekávání skutečně obětován. 
Jedna verze stojí v Tel Avivu naproti muzeu 
umění, druhá u telavivské univerzity.

V roce 1978 vystavoval v Biennale di Vene-
zia stádo živých ovcí s modrou značkou. Proč 
nevystavit rovnou originál, že? Napadá mě 
kacířská úvaha, proč jsou ze všech jeho prací 
tak populární zrovna barevné portréty ovcí? 
Není to tím, že je to tak trochu kýč? Navíc 
vyvážený kvantitou? Nevím, ale raději se 
vzdám té otázky než těch obrazů. Motiv ovcí 
se v jeho práci objevoval vždy, ale portréty, 
které zaplavily celou zemi zaslíbenou začal 
malovat až v devadesátých letech, zhruba 
čtyřicet let po opuštění kibucu. Je to snad 
proto, že mezi pohledem na reálnou ovci 
a něžným portrétem musí stát dostatečně 
silná zeď času a filtr milosrdné paměti? Opět 
zaháním cynické myšlenky. I když Menaše 
Kadišman se netajil tím, že raději maluje 
v ateliéru než v plenéru. Realita je zřejmě 
potřebná pro inspiraci, ale musí v pravou 
chvíli přestat rušit.

Kadišmanovi se přezdívalo pastýř, opa-
kující se archetyp v židovských dějinách. 
První z nich, Hevel (Abel) definoval podstatu 
pastýře. Blízký Věčnosti svojí pomíjivostí, 
jeho jméno lze přeložit jako dech, závan, 
tj. něco, vlastně skoro nic, co tu je a hned 
to zase zmizí, ale co je podstata života. Teď 
a tady. Takový je život pastýře. Jako Izraelité 
putující po poušti – bez zásob, dneska mana 
je a zítra se třeba s Hospodinem zase pohá-
dáme a on nám nic nepošle. Na rozdíl od bra-
tra Kaina, zemědělce, který nemůže jen tak 
sedět a koukat na ovce, musí plánovat, orat, 
sít, sklízet, skladovat, budovat neolitickou 
revoluci, má v rukou budoucnost, ale za cenu 
ztráty přítomnosti, onoho dechu teď a tady. 
Hospodin nechává Kainy budovat jejich 

budoucnost plnou jistot, úsilí a násilí, ale 
svoje pastevce miluje dál. Mošeho, kterému 
se na pastvě zjevil, Davida, který se na pastvě 
naučil ovládat svoje nejsilnější zbraně – prak 
a harfu, Abraháma, Izáka, Jákoba i Menaše 
Kadišmana, jehož hodnotu Kainové ze 
zemědělského kibucu Jezreel nebyli schopni 
ocenit.

PAVLA ŠPINAROVÁ

Menaše Kadišman (1932–2015) se narodil v brit-
ské mandátní Palestině, studoval umění na tela-
vivském Avni Institutu a později v Jeruzalémě 
a v Londýně (Slade School of Art a Saint Martin’s 
School of Art). Jeho díla jsou vystavována po 
celém světě a byla opakovaně oceněna mnoha 
cenami, mezi nimi také Izraelskou státní cenou. 
Je obecně znám především pro své portréty 
ovcí, jejichž motiv se v jeho malbách objevuje 
poprvé již v roce 1978.
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REPORTÁŽ

V Trenčíně se konala první Bar micva 
od konce druhé světové války

Moishe House Prague pořádal v červenci 
retreat s názvem Jewish Life Journey, 
jehož účastníci se mohli dozvědět něco 
o židovských přechodových rituálech 
v životě a být svědky jedinečného obřadu 
Bar micva.

Mladí lidé z Česka, Slovenska, Francie, 
Švýcarska a Izraele se společně při této 
příležitosti sešli ve slovenském Trenčíně, 
na místě s bohatou židovskou historií. Celý 
retreat jsme za pomoci organizace Moishe 
House a Židovské náboženské obce Trenčín 
zorganizovali společně s Eduardem Schlesin-
gerem, protože jsme měli pocit, že ačkoli se 
společně jako židovská mládež scházíme, sla-
víme v průběhu roku svátky a zažíváme celo-
roční židovský cyklus, tak je tu něco, co nám 
v našem středoevropském prostoru chybí, 
a to je oslava životního cyklu, tedy právě jeho 
rituálů z hlediska židovské tradice.

Retreat byl zahájen před šabatem prvními 
přednáškami o rituálech kolem narození, 
obřízky a dávání židovských jmen, které vedl 
rabín David Maxa. Účastníci si také mohli 
vypočítat den svého narození z hlediska 
židovského kalendáře. Následoval Kabalat 
šabat se společnou večeří na krásném místě 
s výhledem na Trenčínský hrad.

Sobotní dopoledne pak představovalo 
vrchol celého retreatu, neboť se během 
ranní bohoslužby šacharit konala oslava Bar 
micva. Eduard uspořádal svojí Bar micvu 
cíleně v Trenčíně, neboť je to jeho rodné 
město, a celý obřad byl symbolický nejen tím, 
že ji oslavil se „zpožděním“, ve svých třiceti 
letech, ale také tím, že se konala v krásné 
trenčínské synagoze, která tuto událost 

nezažila minimálně od konce druhé světové 
války.

Tato synagoga s mohutnou kopulí zde 
byla postavena v roce 1913 a podílel se na ní 
berlínský architekt Richard Scheibner, který 
se v Trenčíně narodil. Nachází se na místě, 
kde stávala v 18. století původní dřevěná 
synagoga, a je jedinečná zejména díky svému 
zdobení v byzantském a orientálním stylu. 
Komunita ji využívala až do druhé světové 
války, pak byla ale nacisty poškozena a zne-
svěcena, po válce byla zestátněna a do rukou 
obce se vrátila až před pár lety.

Tím, že Eduard oslavil svojí Bar micvu 
později, než je stanoveno židovskou tradicí, 
tedy ve 30 místo ve třinácti letech, nám všem 
dokázal, že nikdy není pozdě na to tento 
rituál zažít a že můžeme najít cestu zpět 
k židovství a jeho tradicím kdykoli v průběhu 
našeho života.

Pozdější oslavy Bar micvy totiž v našem 
prostředí nejsou nic neobvyklého. Komunity 
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Za Michailem Ščigolem
Jak často posloucháme, co 
nám jiní říkají, jen potud, 
abychom nepropásli ten 
správný okamžik, kdy budeme 
mluvit zase my…
Michail Ščigol patřil k těm vzácným lidem, 
kteří pozorně naslouchají tomu, co říkáte, 
trvale vás při tom pozorují a vy cítíte, že stojí 
o to, vám hlouběji porozumět a pochopit, jak 
vlastně věci vidíte. Jako byste dostávali dar, 
nebo čas, nebo dostávali čas sami na sebe. 
Zřejmě i proto si Michail získával řadu přátel 
a vzbuzoval úctu i u těch, kteří se ním jen 
krátce setkali. Přitom jeho mírnost a přemýš-
livost byla u něj pozoruhodně provázaná se 
skálopevnou vytrvalostí a nepoddajností. 
Byl-li tento útlý, tichý muž přesvědčen, že 
potřebné a správné je nutno uskutečnit, pak 
skutečně nebylo možné jej nijak zastavit. 
Michail Ščigol byl obdařen schopností si 

pamatovat sny, nezapomínat jak nedávné, 
tak vzdálené dějiny a darovat tomuto bezbře-
hému živlu nový život ve svých výtvarných 
novelách. Tyto nabízejí divákovi aktivní dia-
log, v němž se autorovo „Já“ stává myšlenkou 
a pocitem „jiného“.

Malíř, sochař, architekt a renesanční člo-
věk Michail Ščigol se narodil 26. srpna 1945 
v Čeljabinsku v tehdejším Sovětském svazu 
ukrajinským rodičům. Vystudoval Kyjevskou 
národní univerzitu stavebnictví a architek-
tury a nástavbu urbanistiky Vysoké školy 
architektury v Moskvě. Už z počátku deva-
desátých let našel svůj druhý domov v Želez-
nici na Jičínsku. Pobyt v Čechách obohatil 
jeho rozsáhlé malířské dílo o řadu zdejších 
námětů. (Malířské cykly: Noci v Železnici, 
Se Šporkem a Braunem, Jsem Tančící dům, 
Návraty Valdštejna, Deníky Franze Kafky). 
Zachytil je svou zjitřenou vnímavostí pro 
zdejší publikum nezvykle, dodal jim jina-
kost svého uměleckého uchopení, nového 

měřítka a začasto monumentálního vidění. 
Jak potřebné.

V neděli 24. července 2022 na Novém 
židovském hřbitově vyprovodili Michaila 
Ščigola na jeho poslední pozemské cestě jeho 
blízcí, přátelé, známí. Všichni s pocity vděč-
nosti, že mnoho dostali, že jim hodně bylo 
nabídnuto a že jejich životy byly obohacené. 
Díky, Michaile.

JAROMÍR GOTTLIEB

ve střední a východní Evropě, často pozna-
menané šoa a následně komunismem, od 
svých tradic často upouštěly a snažily se být, 
co nejvíce nenápadné. Hlásit se během této 
doby otevřeně k židovství prostřednictvím 
právě těchto rituálů mohlo být ohrožující. 
Z toho důvodu je krásné sledovat, že se naše 
generace ke své židovské identitě vrací 
a může ji zde vyznávat svobodně, aniž by se, 
narozdíl od jiných evropských zemí vlivem 
rostoucího antisemitismu, cítila v ohrožení.

Celá tato událost pak nebyla pouze 
symbolem obnovení židovských tradic 
v životě jednotlivce, ale byla také o možnosti 
obnovení života komunity na místě, které má 
svou židovskou historii.

Židovská komunita byla v Trenčíně zalo-
žena v polovině 17. století a židé zde tvořili 
jednu čtvrtinu obyvatel. Před druhou světo-
vou válkou dosahoval počet jejích členů až ke 
2000. Mezi významné rabíny, kteří zde půso-
bili, patří například Benjamin Fischer nebo 
Pinchas Keller. Obec měla svou synagogu, 
hřbitov, školu, starobinec i rituální lázeň. 
Během druhé světové války byla většina 
trenčínských židů deportována do koncent-
račních táborů a mnoho z nich se nevrátilo. 
Obec na dlouhou dobu přestala v podstatě 
existovat. Znovuobnovena byla v roce 2013 
a o pět let později jí byla navrácena synagoga, 
škola i hřbitov. V současnosti probíhá mnoho 
oprav a obec se snaží o obnovení tamního 
židovského života.

Sobotní odpoledne bylo věnované tématu 
hledání židovských partnerů a partnerek, 
šiduchů a následně svatby a manželství. 
Přičemž se diskutovalo o různých možnos-

tech, jak lze uspořádat svatbu a podílet se na 
výchově dětí v případě, že se jedná o smíšený 
svazek. Právě to, že si vybereme pro svůj 
život nežidovského partnera ještě nemusí 
znamenat, že bychom museli mít pouze 
civilní svatbu bez přítomnosti židovských 
rituálů, ale je možné je nějakým způsobem 
integrovat do této události a následně i do 
celého soužití páru a vytvořit tím určitý 
kompromis.

Po havdale v sobotu večer se následující 
dopoledne konal poslední úsek celého 
retreatu, a tím byla brigáda na místním 
židovském hřbitově, na kterém se nacházejí 
náhrobky významných rabínů, ale i židov-

ských vojáků z první světové války. Celý 
víkend tak symbolizoval ucelený životní 
cyklus od narození až do smrti a zároveň 
v sobě kombinoval i oslavy konce a začátku 
týdne. Na závěr dostali účastníci jako dárek 
mezuzu, schránku, do které si sami mohou 
uložit pergamen s úryvky z Tóry a naplnit 
tím i svůj život židovskými tradicemi tak, jak 
si sami přejí.

ANNA BENDOVÁ 
Foto Lukáš Ronec, archiv Eduarda Schlesingera
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OSOBNOST

Jehošuovy první zkušenosti s psaním

Až do svých 18 let psal 
mladý Avraham Jehošua 
skeče a povídky, aby pobavil 
spolužáky a kamarády. Pak si 
„Buli“ uvědomil, že se stane 
spisovatelem.

Ve věku 85 let po dlouhém boji s rakovinou 
zemřel spisovatel A. B. Jehošua. Jeho 
bohatý archiv byl uložen v izraelské Národní 
knihovně již v 80. letech 20. století. Badatelé 
na poli literatury jsou tak nyní zváni, aby 
si prohlédli tento archiv uctívaného spiso-
vatele, v němž si mohou přečíst Jehošuovy 
skvělé povídky a velké romány, které udělaly 
jméno mladému a úspěšnému spisovateli, 
a porovnat je s konečnou podobou děl, která 
jsme se naučili poznávat a milovat. A tak 
jsme se rozhodli vrátit na začátek Buliho 
cesty, na začátek psaní mladého chlapce, 
který se později stane jedním z velikánů 
izraelské literatury.

Když byl požádán, aby shrnul svůj život, 
popsal A. B. Jehošua své dětství a dospívání 
jako boj o přežití a řekl, že není nostalgickým 
člověkem. Dále poznamenal, že jeho osobní 
životopis nesloužil jako důležitý materiál, 
z něhož by tvořil literaturu. Ale co první věci, 
které napsal? Najdeme zde nitky, které by se 
táhly celou šíří jeho tvorby až do dospělosti?

Ve velkých dramatech, která Jehošua napsal, 
hrál vždy hlavní roli humor – někdy stojí jako 
hlavní postava na jevišti a někdy poskytuje 
jen základ pro drama. Pokud navštívíme 
autorův archiv, zjistíme, že už Jehošuovy 
první doteky s psaním byly humorné. Pat-
náctiletý Avraham začal svou kariéru fejeto-
nem. Dnes tento žánr z naší oblasti vymizel, 
ale v době Jehošuova mládí a jako dědictví 
zábavního divadla, které povstalo v Britském 

mandátu Palestina, kde se Jehošua narodil, 
ještě prosperoval a vzkvétal. Avraham Jeho-
šua psal a produkoval tytéž krátké vtipné 
skeče ve skautském hnutí, na slavnosti 
zakončení studia posledního ročníku gym-
názia v jeruzalémské čtvrti Rechavia anebo 
i jen tak pro zábavu – aby pobavil partu.

Hlavním motivem těchto krátkých skečů 
je touha po svobodě a touha čas od času 
„se ulít“ z vyučování, touha, která oslovuje 
všechny žáky v Izraeli i ve světě, ať jsou kde-
koli. Zvláště zábavným příkladem je povídka 
Prolomit plot, fejeton věnovaný důležitému 
tématu: Jak se dostat ze školy, když už v ní 
jste? Jisté je, že se nedá vkládat žádná naděje 
do Šomera Jehudy, protože „je tvrdohlavý 
jako mezek. Řeknete mu, že vaše babička se 
chystá odejít a on není ochoten vás propustit. 
Dopisy od amerického prezidenta adresované 
vám a čekající na poště, snídaně, kterou jste 
už tři dny nedojedli – nic nepomůže. Pro něj 
neexistují důvody“.

Až do svých 18 let Avraham Jehošua netušil, 
že jeho osudem v životě je stát se spisova-
telem. V pozdějším rozhovoru vyprávěl, jak 
se v osmé třídě (ve dvanácté třídě) „dotýkal 
slov a skrze ně se dostal k literatuře.“ V tomto 
věku a u příležitosti absolutoria na gymnáziu 
v jeruzalémské čtvrti Rechavia napsal 
a uvedl Labutí píseň židlí. A právě zde, ve 
fejetonech zasvěcených nejabsurdnějším 
tématům, se začal formovat literární styl 
budoucího spisovatele.

Tento fejeton poskytuje pohled nejen 
na jeho psaní, ale také na období, ve kterém 
byl napsán – počátek 50. let v mladém Státě 
Izrael. Labutí píseň židlí pojednává o loučení 
studenta gymnázia. Osmnáctiletý student 
Avraham od začátku zdůrazňuje, že se 
nejedná o rozloučení s učiteli, kteří „vlastně 
jsou jen dočasní a odcházejí, což je způsob 
učitelů na gymnáziu: létat, uletět nebo umřít“, 

a ani se studenty, kteří „v podstatě jen přijdou 
a odejdou“, a také ne se „zdmi a stěnami 
gymnázia … protože už byl vydán dekret v této 
zemi, že nebude člověka, který by pobýval ve 
svém domě déle než rok, ale půjde a bude vyko-
řeněn, půjde od bytu k bytu, od chýše k chatrči, 
k chatě, příbytku, vile… a zase zpátky (nedej 
Bože).“ A proto se chlapec, který absolvuje, 
rozhodne rozloučit se židlí, na které seděl – 
židle se totiž ve škole nikdy nemění a pře-
chází jako dědictví další generaci.

Takto je napsána pasáž o židli, ve stylu 
připomínajícím v něčem už styl dospělého 
spisovatele:

„A slunce už sestoupilo mezi hory a zůstaly 
jen paprsky jeho světla, které ospravedlňujíce 
se a oťukávajíce se o stěny prosily o slitování 
a odpuštění za jho, které způsobily v poledne – 
bylo totiž velké horko.

A povzdechla moje židle a poněkud 
zasténala pod množstvím tuku a její oči 
posmutněly. Jestli si řekneš, že ta ubohá židle 
snad lituje, že končíš a nastupuješ vojenskou 
službu, mučení a utrpení, tak neznáš vůbec 
duši židle. Naopak. Ta je šťastná, že jdu do 
armády, kde, jak ví, neuvidím ani obrys židle 
a celý den budu jen pobíhat…

A zatímco vám to všechno vyprávím, židle 
se ponořila do spánku… a viděl jsem, že slunce 
zapadlo, a tak jsem se sebral, abych šel…“

Od fejetonů, které pronášel před davem 
svých spolužáků či kamarádů, přešel 
A. B. Jehošua k literárnímu psaní. Dopis dešťů 
byla jeho první povídka – jak poznamenal 
na okraj kopie této povídky psané na stroji 
a uložené v archivu. Povídka vznikla prav-
děpodobně v roce 1953 nebo 1954 a je psána 
tak agnostickým stylem, že Aharon Meged, 
který byl redaktorem literárního časopisu 
Masa, napsal v reakci tehdejšímu zaníce-

Závěrečné vysvědčení Avrahama Gabriela Jehošuy, absolventa literárního 
oboru gymnázia

Mladý A. B. Jehošua a jeho první povídka
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nému vzkvétajícímu literátovi: ‚‚Ano, není 
to špatné, něco na tom je, ale jak je vůbec 
možné psát tak dokonalou imitací Agnona?‘‘

Příběh vypráví o důležitém dopise, který 
jen stěží dorazí na místo určení, a o pisateli 
dopisu, kterému je zatěžko přijmout zlý 
rozsudek.

Přechod k literatuře byl rázný, ale ne 
absolutní, o čemž svědčí i pozdější fejetony, 
které nadále vznikaly z Jehošuova pera – a to 
i během jeho služby v armádě. Šabat na hoře 
Hermon – jejíž podtitul není nic menšího 
než Další kapitola o počtu židovských válek, 
vypráví o tom, jak jednou o šábesu, kdy bylo 
na hoře obzvlášť rušno vyhnala jednotka, 
v níž sloužil i desátník Avraham Jehošua, při 
běžné rutinní bezpečnostní kontrole z Her-
monu izraelské turisty.

V roce 1963 vydává A. B. Jehošua svou 
první knihu – sbírku povídek nazvanou 
Smrt starého muže. Jeho prvním románem je 
Milenec, který vyšel v roce 1977. V 80. letech 
přispěl svým archivem do Národní knihovny, 
což pomohlo zachovat koncepty jeho děl – 
většina konceptů krátkých povídek, které 
napsal, však nebyla dochována. Přesto je ale 
hojný archiv bohatým dokladem autorského 
díla jednoho z pilířů hebrejské literatury.

Putování spletitým archivem nás mimo jiné 
zavedlo i k jednomu souboru, který podle 
Jehošuy obsahoval „několik výroků, které 
jsem si vzal ze svého diáře“. Druhé rčení zde 
uvedené znělo „Umění není povolání, ale roz-

sudek.“ Zesnulý A. B. Jehošua k němu přidal 
svůj vlastní výklad:

„Když je člověk uchvácen vůlí tvořit, nevidí 
to jako povolání, ale jako rozsudek. Známe 
jména známých a úspěšných umělců, ale vedle 
nich jsou tisíce umělců, kteří nejsou uznáváni 
a nedostávají peněžní odměnu, a přesto 
neupouštějí od své oddanosti umění, která 
je okrádá o čas a peníze a někdy i ničí jejich 
rodinný život. Jako by byli odsouzeni. Rozsu-
dek těžký a vysilující. Ale rozsudek hlubokého 
významu. A i když jsou plody jejich tvorby 
v očích druhých a někdy dokonce i v očích 
samotných tvůrců, nahlíženy jako ubohé 
a nehodné, nikdy se nevzdávají naděje, že snad 
přijde den a z nitra jejich oddanosti a hledání 

v místě, na němž se uvěznili z vlastní vůle, jim 
vysvitne poselství, které okamžitě věnují světu 
jako dar.“

CHEN MALOL 
(z hebrejštiny přeložila Ráchel Polohová)

Příběh dešťů - úvod první povídky A. B. Jehošuy

Prolomit plotLabutí píseň židlí - fejeton na závěrečné oslavy zakončení posledního 
ročníku na gymnáziu

Tento článek je otištěn s laskavým svolením Izraelské 
národní knihovny. Původní text byl publikován na 
TheLibrarians (https://blog.nli.org.il/), oficiálním 
online publikačním webu Izraelské národní knihovny 
věnované židovské, izraelské a blízkovýchodní historii, 
dědictví a kultuře.
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VÝROČÍ

Hledání Karla Poláčka

Zdá se, že letos je vysloveně 
poláčkovský rok. Na známého 
spisovatele, který je podle 
mého názoru v české literatuře 
poněkud nedoceněný, narážím 
téměř na každém kroku. Jistě, 
je to proto, že právě uplynulo 
130 let od jeho narození. 
Datum to sice není úplně 
kulaté, ale mám dojem, že čím 
více jsme od onoho roku 1892 
vzdáleni, jako bychom si Karla 
Poláčka a jeho díla více vážili. 
A to je nepochybně dobře.

Když začneme hledat stopy, které nám tu po 
autorovi nesmrtelného románu Bylo nás pět 
historie zanechala, nejvíc jich nalezneme 
v jeho rodném městě, východočeském Rych-
nově nad Kněžnou. Ostatně, tohle okresní 
město (jak Poláček nazval také jeden ze 
svých románů) je blízko polských hranic – 
a autorovo příjmení pochopitelně nějakou 
spojitost s Polskem naznačuje.

V dobách po listopadu 1787, kdy si Židé 
museli zvolit stálé příjmení, mnozí použili 
svou přezdívku. Je pravděpodobné, že židov-
ští předci Poláčka z této země pocházeli, ale 
ta souvislost mohla být i jiná, mohlo jít jen 
o krátkodobý pobyt, vojenskou službu nebo 
o obchodní vztahy dotyčného předka s Pol-
skem. Ostatně za hranicí státu, v hrabství 
Kladsko, které bylo historicky české, bylo od 
roku 1742 až do roku 1945 německy mluvící 
Prusko.

Malý Karel, narozený 22. března 1892, 
neměl úplně lehké dětství. Otec byl prý 

povahou pedant a skrblík, inu židovský 
obchodník se smíšeným zbožím a nejspíš 
i model pro některé z literárních postav 
jeho syna… Matka Žofie, rozená Kohnová, 
porodila pět synů, Karel byl předposlední, ale 
když mu bylo osm let, matka zemřela. Otec 
si pak přivedl domů Emilii Posilesovou, s níž 
měl ještě syna a dceru.

Karel horko těžko dokončil gymnázium, 
když ho z toho rychnovského nejprve vylou-
čili. Pak se dal v Praze zapsat na práva, ale 
dlouho tam nepobyl. Armáda ho následně 
povolala do světové války, kde dva z jeho bra-
trů padli a on sám skončil v srbském zajetí. 
Od 20. let začal potom publikovat v novinách 
a u tohoto povolání už zůstal.

Kde je Poláček? V knihovně!
Kde jinde hledat Poláčka než v knihovně? 
O vkusnou moderní reedici téměř všeho 
významného, co kdy napsal, se v nedávných 
letech postarala Společnost Franze Kafky, 
která knihy v jednotné grafické podobě 
postupně vydávala. Je tedy kam sáhnout.

Nejčastěji vydávaným dílem je samozřejmě 
drobná knížka s klukovskými hrdiny Bylo nás 
pět, kterou dopsal těsně před svým transpor-
tem do Terezína. Je oživená užitím nářečních 
prvků doplněnými snahou mluvčích 
vyjadřovat se úředním jazykem, což zvyšuje 
komickou účinnost textu. Z četby téhle humo-
ristické legendy si leccos odnese nejen dětský 
čtenář, ale i dospělý – satiricky podanou cha-
rakteristiku dění v maloměstě, což je ostatně 
pro Poláčka typické, ale i pozoruhodnou, zcela 
originální jazykovou podobu textu.

Několik Poláčkových knížek si můžeme 
poslechnout z nově vydané audionahrávky 

složené ze starších záznamů. Vyšla pod 
názvem Karel Poláček: To nejlepší z díla 
velkého humoristy. Knížky načetli velikáni 
hereckého nebe, jako třeba Vlastimil Brodský 
(Muži v ofsajdu), František Filipovský (Bylo 
nás pět), Karel Höger a další. Řadu Poláčko-
vých povídek čtou herci mladší generace – 
celkem se na dvou CD nabízí četba v délce 
jedenácti hodin!

Překvapivou novinkou v poláčkovské 
literatuře je fiktivní životopisný román 
Rozsypaná slova. Ve Francii žijící talentovaný 
autor Martin Daneš se odvážně pustil do zob-
razení pravděpodobných peripetií několika 
posledních let spisovatele a jeho družky Dory 
Vaňákové. U postav vesměs používá reálná 
jména, jenom u té hlavní zvolil fiktivní 
jméno Karel Hirsch, aby zdůraznil, že nejde 
o román faktu, a že si životní detaily postav 
musel domýšlet. A kdoví, jestli do hlavní 
postavy mimoděk nevtělil taky něco ze sebe. 
To se autorům stává…

Jméno Karel Hirsch nespadlo z nebe – 
Poláček ho použil ve svém prvním románu 
Lehká dívka a reportér, který nese autobio-
grafické stopy. Na konci knihy Karel a Dora 
odjíždějí do koncentráku. Román se záhy 
dočkal druhého vydání a zároveň vyšla i jeho 
francouzská verze s názvem Les Mots brisés. 
Martin Daneš už také přeložil dvě Poláčkovy 
knihy do francouzštiny, jsou to Muži v ofsajdu 
a Bylo nás pět. Ta mu také dala pořádně 
zabrat, tolik speciálních, nespisovných sloví-
ček, které v žádném slovníku nenajdete…

Sám o proměně jména hlavní postavy své 
románové rekonstrukce Daneš říká: „Auto-
rův život za německé okupace provázejí 
četné nejasnosti. Zpráv z doby jeho internací 
je pak jako šafránu a mnohé si vzájemně pro-
tiřečí. Po více než sedmdesáti letech a úmrtí 
všech přímých svědků je nelze nijak ověřit. 

Životopisný román o Karlu Poláčkovi  
vyšel roku 2020
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Čtenář románu na rozdíl od čtenáře biografie 
však vyžaduje souvislý příběh a autorovi rád 
odpustí, vyplní-li bílá místa s pomocí vlastní 
fantazie jako zedník spáry maltou…“

Hledáme dál – v rodném městě
Jak asi na Poláčka vzpomíná rodné město? 
Traduje se, že pro karikované postavy ve 
svých povídkách a knihách si nejednou 
vypůjčil charakteristiku zdejších vážených 
měšťanů. Ti, co se v literárních postavách 
poznali – nebo je poznali druzí – jistě Poláčka 
v lásce neměli, dobové prameny to aspoň 
naznačují.

Dnes je to ale docela jinak. Při procházce 
městem nemůžeme minout jeho bustu na 
parkovém náměstí přiléhajícím k zámku, 
které ostatně nese jeho jméno. Je z roku 
1967 a několikrát měnila své místo. Pamětní 
deska zdobí dům na náměstí, kde rodina 
bydlela a vedla svůj koloniál. O sto metrů dál 
stojí stará synagoga, kam rodina chodívala. 
V ulici stoupající vzhůru k divadlu potkáme 
zkamenělou pětici kluků z románu Bylo nás 
pět. Ten druhý zprava je prý sám autor…

Zdejší knihovna, která se před pár 
lety přerodila z bývalého kina, nese také 
Poláčkovo jméno. A kdo do ní přijde, může 
si v předsálí vyplnit dotazníkový kvíz ze 
znalostí knihy Bylo nás pět. Ostatně – před 
několika lety ve městě ještě žil bývalý malíř 
pokojů pan Mareček, který o sobě tvrdil, 
že je jednou z postav slavné knihy – v ní se 
prý jmenuje Bejval Antonín. S Poláčkem se 
v dětství kamarádil a on ty jejich společné 
rošťárny v knížce pěkně popsal. No, ověřit se 
to nedá, ale i to dokládá zájem o Poláčkovu 
osobnost i dílo…

Je vidět, že vedení města si slavného 
rodáka váží. A to jsme ještě nepřipomněli, 
že každý rok začátkem léta se zde pořádá 
festival Poláčkovo léto. Většinou jej tvoří 
divadelní představení, koncerty, letos 
sem zavítal se svým vystoupením i slavný 
„nový cirkus“. Hezká tradice, které řadu let 
předcházela odborná sympozia zaměřená na 

zkoumání života a díla Poláčka i jeho literár-
ních souputníků.

A nakonec na hřbitov
V osobě Karla Poláčka město tak trochu 
vzdává hold i ostatním místním Židům, 
které smetla druhá světová válka. Tak to 
aspoň vnímám. A taky si tu četnou aktivitu 
můžeme vysvětlit jako omluvu za to, že 
město před pár desítkami let, tedy za minu-
lého režimu, zbořilo Poláčkův rodný dům.

„V prosince 1942 bylo z Rychnova nad 
Kněžnou deportováno 124 občanů židovské 
národnosti do ghetta v Terezíně. Ti, kteří 
zde přežili, byli v průběhu let 1943 a 1944 
převezeni do Osvětimi. Mezi nimi i spisovatel 
Karel Poláček,“ hlásá černá deska z roku 1984 
poněkud ukrytá před zraky návštěvníků 
v domku pohřebního bratrstva na hřbitově, 
ležícím v kopci na okraji města. „Ti z rych-
novských občanů, kteří zůstali naživu, se 
většinou do Rychnova nad Kněžnou už 
nevrátili… Tím zde po čtyřech stech letech 
zanikla židovská náboženská obec. Čest 
památce umučených!“

Karel Poláček tu svůj hrob nemá. V říjnu 
1944 byl poslán z Terezína do Osvětimi. Zahy-
nul s velkou pravděpodobností na pochodu 
smrti z pobočného tábora Hindenburg. Za 
datum jeho úmrtí se považuje den příchodu 
vězňů do tábora v Gliwicích 21. ledna 1945.

Na zdejším hřbitově však najdeme hrob 
jeho otce Jindřicha Poláčka. Jsou tu i starší 
náhrobky s tímto příjmením, napsaným 
však německým pravopisem Pollatschek. 
Zřejmě takto dozníval rakouský zákon o tom, 
že všichni Židé musí mít německá jména. 
Anebo že by ho tou transkripcí šikovně 
obešli?

Válku přežila jako jediná z rodiny Poláč-
kova dcera Jiřina, když se těsně před konflik-
tem podařilo poslat ji do Anglie. Její otec emi-
graci odmítal. Dva své budoucí vnuky už ale 
poznat nestihl. Žili pak s matkou v Kanadě. 
Jeden z nich, Tomáš, se po letech vrátil do 
rodných Čech, avšak Martin v Kanadě zůstal.

A na závěr jedna malá záhada. Karel 
Poláček napsal pentalogii, které se podle 
prvního dílu říká Okresní město. Čtyři díly 
se podařilo vydat, pátý Poláček dopisoval 
na jaře 1939, kdy už nesměl publikovat. Dle 
svědectví uložil originál textu do trezoru 
nakladatelství František Borový a u svých 
přátel pak uschoval další čtyři kopie. Po válce 
se však žádný z těchto exemplářů nepodařilo 
nalézt – jako by se po nich zem slehla.

Až po dvaceti letech dorazila z ruského 
Leningradu do Prahy malá část původního 
Poláčkova rukopisu! Toto pětatřicetistrán-
kové torzo vyšlo pak časopisecky v roce 1968 
a po zbytku se stále pátrá… Naproti tomu jiné 
texty, které ještě Poláček stihl napsat během 
války, se nám zachovaly.

Najde se ještě někdy poslední kniha Karla 
Poláčka?

LUBOR FALTEISEK 
Foto autor a archiv

Hrob spisovatelova 
otce na místním 

židovském hřbitově

Busta Karla Poláčka na parkovém náměstí

Pamětní deska na domě, kde rodina bydlela 
a provozovala koloniál
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IZRAEL

Izraelský Stonehenge

Každý rok navštíví Izrael 
okolo 4 milionů turistů. V roce 
2019 – tedy před pandemií 
koronaviru – to bylo dokonce 
rekordních 4,5 milionu turistů. 
Mezi „turisty“ se však počítají 
i cestovatelé, kteří přijíždějí 
navštívit rodinu a přátelé 
(až 30 %) nebo přijíždějí za 
byznysem, volnočasovými 
aktivitami, sportem, studiem 
apod. Na turisty jako takové 
tak připadá necelých 45% 
přijíždějících cizinců. Necelá 
polovina z nich pak do Izraele 
míří jako (křesťanští) poutníci. 
A co ten zbytek? Co je cílem 
oněch „obyčejných“ turistů? 
Co jim může Izrael nabídnout 
a co je zajímá?
Většina lidí, kteří přijíždějí jako turisté na 
dovolenou směřuje na známá místa a jedi-
nečné atrakce Izraele – jaMrtvé moře, Judská 
poušť a Negev, historické město Jeruzalém, 
Tel Aviv a jeho fúze moderního a starého, 
východního a západního světa nebo pláže 
a korálové útesy v Eilatu atd. A pak jsou tady 
Golany, se svou surovou přírodou pozna-
menanou nedávnými válkami, jejichž stopy 
najdete na každém kroku a samozřejmě 
Galilea a obrovské sladkovodní jezero, které 
lákají nejen křesťanské turisty a poutníky, 
ale i mnohé milovníky túr a výšlapů také 
z řad izraelských turistů.

Celosvětově je oblast severní Galileji 
samozřejmě známá především jako působi-
ště Ježíše z Nazareta a jeho následovníků, 

a právě z toho důvodu také do oblasti míří 
množství křesťanských poutníků, ale i jiných 
zvědavců a badatelů. Méně se však ví o tom, 
že Galilea skýtá i historická tajemství mno-
hem starší a možná neprávem opomíjená 
nejen židovskými či křesťanskými turisty.

Posvátné kameny?
Dolmen je jednoduchý typ megalitické 
stavby – zpravidla jde o překlad jednoho 
horizontálně položeného kamene přes dva 
vztyčené balvany. Dolmeny někdy tvoří celé 
struktury a jejich vznik se obvykle datuje 
do období zhruba 3 000 tisíce let př. o. l. Nej-
známější takovou stavbou je patrně britský 
Stonehenge. Málokdo však tuší, že právě 
severní Galilea a Golanské výšiny jsou mezi 
vědci a archeology vyhlášenou oblastí právě 
pro množství dolmenů, které zde můžeme 
nalézt. Údajně jde až o neuvěřitelných 
6 000 kamenných struktur, o jejichž vzniku 
a původním účelu toho víme stále velmi 
málo.

V první řadě je potřeba zdůraznit, že 
žádná z teorií zatím nebyla úspěšně proká-

zána (ani vyvrácena). Vesměs jde o dohady 
a domněnky. Hlavně v minulosti jsme často 
slýchali, že by dolmeny obecně mohly být 
součástí nějakého typu kalendáře – respek-
tive zařízení pro pomoc s orientací v čase 
a určení dat. Dnes asi nejrozšířenější teorie 
uvádí, že kamenné překlady jsou pozůstatky 
pohřebních mohyl. Jiní badatelé mluví 
o přechodech – respektive branách do jiného 
světa. Vesměs všichni se ale shodují na tom, 
že jde o nějakým způsobem posvátná místa 
s duchovním rozměrem a vysvětlují to nejen 
přírodně zajímavými lokalitami, v nichž 
bývají dolmeny postaveny, ale také nesku-
tečným úsilím a odhodláním, které musel 
někdo vynaložit, aby postavil monument 
z tak obrovských kamenů.

Nic z toho nám však dodnes nedává uspo-
kojivou odpověď na asi nejpalčivější otázku: 
proč a především jak tehdejší společenství 
vytvořila stavby z gigantických kamenů 
vážících až několik desítek tun, jejichž vznik 
si lze technicky jen stěží představit i v dnešní 
době.

Kruh obrů
Ze zmíněných oblastí severního Izraele 
pochází hned několik jedinečných nálezů 
ze světa megalitických staveb. Nedaleko 
Kirjat Šmona u kibucu Šamir najdeme vůbec 
největší dolmen na celém Blízkém východě. 
O několik desítek kilometrů směrem na jih 
uvnitř přírodní rezervace Jehudija arche-
ologové rozluštili část jedinečných maleb 
na vnitřních stěnách tamních dolmenů, 
které tak dávají alespoň zlehka nahlédnout 
do světa tehdejší kultury, který nám nadále 
zůstává z větší části skryt. A konečně, na 
Golanských výšinách nedaleko syrských 
hranic a poblíž kibucu Jonatan se nachází 
„izraelský Stonehenge“ – Gilgál Refaim.

Odhadem 50 000 tun čedičového kamení 
tvoří soustředné kruhy se stěnami vysokými 
několik metrů. Průměr vnějšího kruhu je 
156 m a na celou stavbu lze tedy pohodlně 
nahlédnout jen ze vzduchu. Tak byl ostatně 
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megalitický útvar nacházející se před 
šestidenní válkou na syrském území také 
objeven. Izraelský vojenský pilot si při 
přeletu nad územím všimnul zvláštních 
archeologických struktur ve volné oblasti. 
Izraelští archeologové se tak k místu dostali 
až po válce a místo poprvé navštívili v zimě 
1967–1968. První, kdo místo prozkoumali, 
byli Shmarya Guttman a Claire Epsteinová. 
Svou archeologickou práci zasvětil Gilgálu 
Refájců také Jicchak Gal, který je rovněž 
autorem útlé knížečky věnované tomuto 
jedinečnému fenoménu a jeho výzkumu. Ve 
zmíněné publikaci najdeme také kapitolu 
s názvem: „Žili na Golanech obři?“, která 
odkazuje k hebrejskému jménu místa.

Refájci
Národ Refájců je v Bibli zmíněn hned několi-
krát. Poprvé už v 1. knize Mojžíšově v 15. kapi-
tole, když Hospodin zaslíbil zemi i se všemi 
národy (včetně Refajců) Abrahamovým 
potomkům. Ve 2. kapitole 5. knihy Mojžíšovy 
pak najdeme popis lidu Refájců jako obrů – 
resp. neobvykle vysokého vzrůstu, přirovná-
vaných k Anákovcům – jinému národu taktéž 
obrovského vzrůstu. Ve 3. kapitole najdeme 
popis bášanského krále Óga, který byl prý 
(v přepočtu na dnešní jednotky) přes 4 metry 
vysoký. Óg, jak známo, i Refájci jsou pak 
několikrát zmiňováni ještě v knize Jozue. 
Izraelci měli podle biblického vyprávění 
místní původní národy vyhladit. Tzv. Údolí 
Refájců, jako místopisný název odvozený 
podle původního „národa obrů“, se v bibli 
objevuje ještě na několika místech.

Původní hebrejské označení pro Refájce 
 který v moderní רפא vychází z kořene רפאים
hebrejštině známe v souvislosti s lékařem. 
Tak i Refájci jsou někdy překládáni jako 
„uzdravovači“, jindy jako duchové nebo 
jednoduše obři – právě v 5. knize Mojžíšově 
najdeme zmíněné Anákovce ענקים od kořene 
 v biblické i moderní hebrejštině – ענק
překládáno jako „obři“. V 5. knize Mojží-
šově najdeme pro Refájce také označení 
Zamzumci, což bývá vykládáno jako pojem 
onomatopoického původu podle zvuku, 
který příslušníci tohoto národa zdánlivě 
vydávali – do češtiny bychom to dnes mohli 
přeložit jako „bručouni“. Tolik tedy ve zkratce 

k původu hebrejského názvu Gilgál Refájim, 
které pro místo bylo vybráno. (Pro úplnost 
dodejme, že je zde také arabský název, 
kterým místo označovali dříve ve svých 
mapách Syřané – Rujúm al’hirí – lze přeložit 
jako „Val divokých koček“). Obrovský kruh 
nesmírného počtu kamení různé velikosti 
navršených do valů tvořících přesný složitý 
geometrický útvar, jehož komplexnost lze 
pojmout jen z výšky, evokoval izraelským 
objevitelům a prvním návštěvníkům biblické 
příběhy o gigantických bytostech známých 
jako Refájci.

Stáří Gilgálu se odhaduje na 2000–3000 
let př. o. l. (existují ale i mnohem starší 
odhady – archeologové se zde neshodnou 
hned v začátku). Uprostřed je menší stavba 
připomínající obdobné megalitické stavby – 
dolmeny – které najdeme na jiných místech 
nejen v Galileji a Golanských výšinách (viz 
výše). Někteří vědci se domnívají, že tato 
stavba připomínající dnes spíše navršenou 
mohylu je o něco mladší a také se dohadují, 
že snad mohla sloužit jako hrobka.

Při snaze zjistit, k čemu vlastně místo 
sloužilo a za jakým účelem vzniklo 
přitahují pozornost archeologů také dva 
vstupy – brány umístěné na vnějším kruhu 
jihovýchodně a severovýchodně (tato brána 
zdánlivě ukazuje k místu východu slunce 
o letním slunovratu). Bez povšimnutí nene-
chávají badatelé ani fakt, že kruh je umístěn 
s výhledem na přilehlé hory třeba nejvyšší 
horu Hermon vidíte na severu a tábor zase 
v místě východu slunce při zimním sluno-
vratu. Takové umístění je, jak poznamenává 
dr. Michael Freikman z Hebrejské univerzity 
v Jeruzalémě, velmi typické pro místa, která 
mají být branou do jiného světa.

Jednalo se snad skutečně o místo pro 
uctívání božstev (ať už jakýchkoliv)? Rituální 
pohřebiště? A pro koho a proč? Nebo prostě 
nějaký typ kalendáře pro astronomické 
pozorování za účelem určení významných 
období v roce? Toto je výčet jen několika 
teorií, které všechny zůstávají stále otevřené 
a nevysvětlené, stejně jako to, kdo a jaká 
civilizace vlastně Gilgál zbudovala – mohli 
to skutečně být bibličtí Refájci, jak otevřeně 
napovídá hebrejský název? A budeme na tyto 
otázky vůbec někdy znát odpověď?

Nedostupná tajemství
Zkusme nyní přijmout teorii, že národ 
Refájců, tak jak je popsán v Bibli opravdu 
chodil po této zemi a že by struktury 
Gilgálu skutečně zbudovali právě oni. Pak 
si připomeňme, že podle kusých informací 
z biblického příběhu zde mluvíme o národu, 
který měl být spolu s dalšími vyhlazen izra-
elským lidem při vstupu do Zaslíbené země. 
Proč? Hrajme si ještě chvíli na jakési biblické 
archeology… Možná se zde dělo něco, co bylo 
„v Hospodinových očích ohavností“. Možná 
tak Hospodin neviděl jinou možnost než 
tento národ vyhladit, aby byl zapomenut 
a vymazán. A možná součástí tohoto vyma-
zání měl být také (a snad i především) jejich 
kult – ať už byl jakýkoliv. A nakonec, možná 
právě jako důsledek toho nám není dopřáno 
porozumět tomuto místu až do dnešních dnů 
a najít odpovědi na všechny výše zmíněné 
otázky.

Ale možná bylo všechno také úplně 
jinak…

Jak je vidět, Gilgál Refájim skýtá mnoho 
tajemství a nejasností nejen pro archeo-
logy, ale také pro biblisty a teology. Přesto, 
nebo možná právě proto, že si s ním a jeho 
původem badatelé tak neuvěřitelně stále 
lámou hlavu, jde o neprávem opomíjené 
místo v řadě jiných izraelských zajímavostí, 
které turisté a poutníci každoročně v Izraeli 
navštěvují.

Gilgál Refájim je volně přístupné, ovšem 
poněkud těžko dostupné místo. Ačkoliv leží 
jen několik kilometrů od silnice a v těsné 
blízkosti kamenného kruhu vede cesta zna-
čená jako turistická trasa, po níž se můžete 
vydat, připravte se na trochu náročnější 
a opravdu nepřehledný terén. Už nějakou 
dobu se mluví o změně a o nápadech třeba 
poblíž postavit vyhlídkovou rozhlednu, 
z níž by bylo možné lépe nahlédnout na 
Gilgál v celé jeho šíři. Přesto však Izraelské 
ministerstvo turismu z území Gilgálu dosud 
neudělalo žádné oficiální turistické místo 
ani ho nezačlenilo do skupiny národních 
parků – a snad je to tak i dobře.

RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto: wikimedia a autorka
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LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Modlitby vyjmuté 
z literatury
V Malé edici klasiků nakladatelství Biblion, která si drží opravdu 
malý formát padnoucí dobře do ruky, vycházejí menší a zapomínané 
spisy významných historických postav, jako je Jan Hus a Martin 
Luther, kterým zde vyšly jejich dopisy. Ediční řada se postupně při-
bližuje k současnosti a posouvá se i původně křesťanský charakter, 
který dnes zabírá širší spektrum. Jako šestý svazek vyšel pozoru-
hodně komponovaný soubor dvou rozdílných židovských autorů 
s názvem Jiří Langer – Jiří Orten: Modlitby českožidovské.

Neobvyklou kompilaci vytvořil poněkud překvapivě literární 
historik, rusista, teolog a zpěvák Martin C. Putna, který je znám 
svou neochvějnou křesťanskou orientací, byť členství v jednotlivých 
církvích občas střídá.

Kniha vybraných textů prózy i poezie, které nám podle autora 
výboru mohou dobře posloužit jako modlitby, nás provede litur-
gickým rokem judaismu, podle nějž je uspořádána. Tedy počíná 
se kromě celoročních šabatových modliteb svátkem Roš hašana – 
a svátkem Tiša be-av a modlitbou kadiš konče. Texty mají jednotli-
vým svátkům odpovídat svým tématem nebo náladou.

Prozaik Jiří Langer se, jak víme, přiklonil k ortodoxnímu směru 
judaismu, obdivně vzhlížel k chasidismu, zatímco mladý básník 
Jiří Orten byl pražský intelektuál, který se zabýval spíš uměním než 
náboženstvím – a psal skvělé básně, které dodnes obdivujeme a pova-
žujeme za moderní. K náboženství se přiblížil až pod tlakem okupace 
a jejich nemilosrdných zákazů a příkazů. Jsou to tedy do značné míry 
protipóly.

Knihu však netvoří jen úryvky z díla obou protagonistů, texty 
každého z nich doplňují na modlitební „minjan“ další literáti, s nimiž 
mají nějakou tendenci společnou. Oba minjany tvoří pouze muži, 
což koresponduje s ortodoxní tradicí i se zaměřením samotného 
editora knihy. V knize, které bohužel chybí podrobnější obsah, se 
tak setkáme mimo jiné s úryvky textů Siegfrieda Kappera, Ivana 
Olbrachta, Viktora Fischla, Ladislava Fukse, Jiřího Weila, Karla 
Hlaváčka, ale překvapivě i Aloise Jiráska, Jaroslava Vrchlického či 
dokonce evangelického teologa Milana Balabána. Nechybí tu ani 
Karol Sidon, Egon Hostovský, František Gellner nebo sám editor 
Martin Putna.

Jde tedy o pestré čtení. Je ovšem otázka, bude-li ke knize poten-
ciální čtenář přistupovat jako k literatuře, anebo k praktickému 
„siduru“, který je v teologii opravdu využitelný.

Když jsou muž a žena 
na pokraji ráje
Ani druhá dnešní knížka není velká svým formátem, zato i ona je 
plná citací. Tomáš Novotný, známý vysokoškolský pedagog z Ostravy, 
který kromě religionistiky působí i v hudební oblasti, svůj výbor ze 
starých přísloví o mužích a ženách nazval trochu záhadně – Ani v ráji 
není dobré být sám. Podtitul vysvětluje, oč jde: Láska a manželství 
v židovských příslovích.

Jde o glosy či vtipná zamyšlení nad peripetiemi vztahů obou 
pohlaví, bez nichž by na světě nefungovalo vlastně nic. Některá jsou 
hluboká a moudrá, jiná trochu prostořeká, ale vtipná. Najdou se ale 
i taková, nad nimiž se musíme zamyslet, jestli je dobře chápeme – 
a jestli mají vůbec pravdu. Ale proč teoretizovat, když si jich můžeme 
pár ukázat:

Když jsou tu peníze, tak se ženich vždycky najde.
Život je sladký sen – a svatba je budík.
Za trošku lásky se platí celým životem.
Více vad – více věna.
Zkus porozumět dívce: těší se na svatbu a pod chupou pláče.
Když se pohřbí zaživa, tak se nemůže očekávat žádné zmrtvých-
vstání.
Mladá žena a staré víno – z obojího přijde člověk o rozum.
Ať je hrnec jak chce ošklivý, najde svou pokličku.
Láska je jako máslo – je dobrá s chlebem.
Lepší mladá vdova než stará panna.

Tahle ze života vzatá přísloví, vesměs lidového původu – tady 
bez autora, které Tomáš Novotný navíc vtipně komentuje, mají sice 
poněkud rozličný geografický původ, který však sjednocují jejich 
jidiš vypravěči. Naprostá většina pochází ze sborníků jidiš pořekadel, 
odkud je editor překládal. Pro zajímavost a jako návod pro další 
zájemce si jich několik uveďme: 1001 Yiddish Proverbs, New York 
1970, Yidishe Shprikhverter un Rednsartn, Tel Aviv 1968, A Dictio-
nary of Yiddish Slang and Idioms, New York 1966, Yiddish and Polish 
Proverbs, Krakow 2000.

Milou knížku pro ty, které oslovuje zralá moudrost věků, vydalo 
Karmelitánské nakladatelství.

LUBOR FALTEISEK
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HEBREJŠTINA

Hebrejština v srdci Evropy
S ředitelkou a zakladatelkou 
pražského ulpanu Zorkou 
Jerby jsme si povídaly o tom, 
jak vznikla myšlenka založit 
v Česku školu hebrejštiny 
a co vše může studentům 
nabídnout

Co tě přimělo založit Ulpan a jaké byly jeho 
začátky? Už jsi měla zkušenosti s výukou 
hebrejštiny?
Ulpan v jeho moderní podobě jsme zakládaly 
v roce 2008 spolu s Lenkou Bukovskou jako 
dvě nadšené lektorky, které milovaly hebrej-
štinu a chtěly ji učit odlehčeným a tvořivým 
způsobem s důrazem na komunikaci a prak-
tické využití. S učením hebrejštiny a vede-
ním lektorů jsem měla už předchozí zku-
šenost z kurzů organizovaných Židovskou 
agenturou. Při vytváření konceptu výuky 
jsem hodně čerpala i z několikaletého pobytu 
v Izraeli. V roce 2011 se k nám přidala Pavlína 
Čermáková, která především pomohla roz-
běhnout další doprovodné programy.

Někomu by se mohlo zdát, že takový jazyk 
jako hebrejština je okrajovou záležitostí, 
a i v hlavním městě o jeho výuku nebude 
příliš zájem…
Opravdu nejsme velká továrna na jazyky. 
Občas s nadsázkou říkám, že hebrejštinu vět-
šina lidí nepotřebuje (na rozdíl od angličtiny 
nebo němčiny) a učí se ji z čiré lásky. To má 
však velké výhody – studenti se učí proto, že 
opravdu chtějí, a to je pak znát na atmosféře 
ve třídě i pokrocích. V posledních letech jsme 
měli stabilně kolem 100 celoročně dochá-
zejících studentů, a to umožňuje vytvořit si 
osobní vztah s každým z nich a udržet tak 
rodinnou atmosféru, která je pro nás důležitá.

Máš přehled, kdo jsou studenti Ulpanu 
a jaké jsou jejich motivace?
Věkové rozpětí studentů je velmi široké, 
asi od 18 do 75 let a stejně tak jsou různé 
i důvody ke studiu: plánovaná cesta do Izra-
ele, izraelský partner, přiblížení se ke svým 
židovským kořenům skrz jazyk, láska k izra-
elské kultuře, historii či literatuře a ambice 
číst texty v originále. Studenti teologie třeba 
přicházejí „zmodernizovat“ a zúročit znalosti 
biblické hebrejštiny. Důvodů je mnoho 
a občas jsou velmi niterné. Vždy mě fascinuje 
sledovat, jak se, ze zdánlivě nesourodé sku-
piny – věkově, vzděláním či právě důvodem 
studia, během krátké doby vytvoří úžasně 
propojený živý organismus.

Jaká činnost podle tebe studenty nejvíce 
baví?
To se hodně liší. Určitě studenty obecně těší, 
když si na vlastní kůži vyzkouší, že to, co se 

učí ve třídě, pak funguje v reálných situacích – 
porozumí zprávám z rádia nebo si přečtou 
vzkaz v hebrejštině. Například v začátečnic-
kém kurzu ráda provozuji malý „experiment“, 
kdy na 4. či 5. lekci vyzvu studenty, aby ve 
dvojicích zkusili co nejdéle konverzovat heb-
rejsky. Nejdřív se tváří nejistě, ale pak se do 
toho pustí a jsou sami překvapeni, jak hovor 
plyne a co vše už umí říct.

Máme za sebou čerstvou zkušenost, kdy 
jsme přecházeli kvůli uzavírkám a karanté-
nám na online výuku. Jak se s touto výzvou 
vyrovnal Ulpan?
Už před covidovými omezeními jsme 
nabízeli některé kurzy online, takže nebyl 
problém během několika málo dní převést 
všechny stávající kurzy do online prostředí 
rychle a hladce. Všichni studenti jen s malou 
pomocí změnu zvládli a byli vděční za mož-
nost ve výuce plynule pokračovat. Rychle 
si oblíbili i některé výhody online výuky – 
kromě ušetřeného času na cestu především 
možnost pořízení nahrávek lekcí, které si 
pak mohou zpětně přehrávat a vracet se 
k probrané látce.

Paradoxně mohla online výuka otevřít 
dveře i vzdálenějším studentům mimo 
Prahu. Je tedy o online kurzy stále zájem, 
i když se epidemie zklidnila?
Ano, a zájem dokonce stále narůstá. Mám 
radost, že takto umožňujeme studium zájem-
cům, kteří nemají možnost prezenční výuky. 
Od zimního semestru, tedy zhruba v polo-
vině října, představíme ještě širší nabídku 
online kurzů, a to na všech úrovních. Postu-
pem času jsme vypilovali metodiku, a upra-
vili studijní materiály pro online výuku. 
Lekce jsou zpravidla kratší (60–90 minut) 
a skupinky menší, aby i přes obrazovku bylo 
možné zachovat interaktivní styl, pro nás 
tak typický. Troufám si říct, že kvalita online 
výuky je srovnatelná s prezenční.

Nabízí dnes Ulpan výuku studentům na 
všech úrovních?
Nabízímeucelené studium od naprostých 
začátečníků až po velmi pokročilé studenty. 
Do pokročilejších kurzů se můžete přidat 
v podstatě kdykoliv během roku, vždy 
najdeme kurz vhodné úrovně. Vyšší úrovně 
vyučují zpravidla rodilí mluvčí.

Na jaké úrovni probíhá spolupráce s festi-
valem KOLNOA? V nedávné době proběhla 
také organizační změna v rámci Ulpanu – 
můžeš k tomu něco povědět?
V roce 2015 se sešli zástupci Ulpanu, Roman 
Lesný (dlouholetý student Ulpanu) a zástup-
kyně Velvyslanectví Státu Izrael a vysnili si 
ideu Festivalu izraelského filmu KOLNOA, 
kterou se za další dva roky podařilo zhmotnit. 
Dnes jde o plnohodnotný a uznávaný festival 

se zaměřením na izraelskou kinematografii. 
V letošním roce se festival KOLNOA a jazy-
ková škola Ulpan rozhodly, že by bylo skvělé 
své aktivity ještě více propojit. Proto se ředitel 
festivalu KOLNOA Roman Lesný stal společní-
kem a dalším jednatelem školy Ulpan.

Naši studenti se již nyní podílejí na pří-
pravě festivalu KOLNOA jak ve výběru filmů 
a doprovodných programů, tak i při vlastním 
festivalu jako dobrovolníci. Lektoři Ulpanu 
nabízejí návštěvníkům seznámení s heb-
rejštinou formou přednášek „Ochutnejte 
hebrejštinu“ a stávající studenti si mohou 
užít svých jazykových znalostí při sledování 
izraelských filmů.

Co vše tedy dnes Ulpan nabízí?
Kromě kurzů hebrejštiny jsou to i individu-
ální a firemní lekce. Pro naše studenty orga-
nizujeme společné oslavy a občasné literární 
soutěže. Od září obnovíme tradici pravidel-
ného cyklu přednášek „Ulpan uvádí“ určených 
pro širokou veřejnost na témata související 
s moderním Izraelem, historií, kulturou a gas-
tronomií. Už se těšíme na opravdu zajímavé 
přednášející. Letošní novinkou budou i kurzy 
četby biblických textů, které vypisujeme na 
přání našich studentů, kteří by rádi hlouběji 
prozkoumali kořeny hebrejštiny.

Vždy máme velikou radost, když se nako-
nec podaří našim studentům procestovat 
Izrael – se znalostí jazyka, a souvislostí je to 
úplně jiný zážitek. Věříme, že právě studium 
v Ulpanu tuto možnost otevírá všem.

PTALA SE RÁCHEL POLOHOVÁ

Letní kurzy
Právě probíhají letní kurzy, do nichž je stále 
možné se zapsat. Pro začátečníky, kteří by rádi 
k hebrejštině jen přivoněli a pak se rozhodli, 
jestli ve studiu chtějí pokračovat dlouhodobě, je 
ideálním začátkem právě léto – nabízíme třeba 
5denní intenzivní kurzy, online i prezenční kurzy. 
Všechny začátečnické kurzy mají označení Alef. 
V letních kurzech pro mírně pokročilé („Jom 
jom“) se naučíte zvládnout běžné každodenní 
situace, se kterými se můžete v Izraeli setkat. 
A protože se letošní letní kurzy zaměřují na 
Jeruzalém, „projdete se“ jeruzalémskými ulicemi, 
„posedíte“ v jeruzalémské kavárně, „nakoupíte“ 
ovoce na jeruzalémském tržišti apod. V kurzech 
pro pokročilé („Shirim“) se zase seznámíte 
s Jeruzalémem a jeho historií skrze písně. 
Podrobné informace najdete na www.ulpan.cz.
Těšíme se na vás v kurzech či na jiných akcích.

ZA TÝM ULPANU, ZORKA JERBY
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KULTURA V OBCÍCH

ŽIDOVSKÁ OBEC BRNO

SÁL OVK,  
tř. Kpt. Jaroše 3

 Brněnská muzejní noc – pre-
zentace tří výstav: Masaryk 
a Svatá země, Přetnuté životy 
a Archy rodiny Maierovy

V sále OVK mohou návštěvníci zhlédnout 
putovní výstavu Masaryk a Svatá země 
zapůjčenou Velvyslanectvím Státu Izrael. 
Panelová výstava připomíná cestu pre-
zidenta v roce 1927 do tehdejší mandátní 
Palestiny. Kromě památné návštěvy TGM 
se výstava zaměřuje také na přelomové 
historické milníky ve vzájemných vztazích, 
jmenovitě na vznik státu Izrael, kdy nezastu-
pitelnou a klíčovou roli na mezinárodním 
poli sehrál Jan Masaryk a československá 
diplomacie. V prostorách brněnské Vily Löw 
Beer bude v rámci Muzejní noci také prezen-
tována dvojvýstava Přetnuté životy a Archy 
rodiny Maierovy o příběhu Ruth Maierové, 
židovské dívky s moravskými kořeny, jejím 
deníku a osudech celé rodiny.

Synagoga Agudas Achim,  
sál OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

 Evropský den židovské kul-
tury
Na první zářijovou neděli 
připadá letos již 22. ročník 

Evropského dne židovské kultury, jehož 
cílem je sblížení židovské a nežidovské 
společnosti, ale také ochrana židovského 
kulturního dědictví. Brněnská pobočka 
Židovského muzea v Praze oslaví tento den 
společně s Židovskou obcí Brno kulturním 
programem, jehož součástí bude mimo 
jiné vernisáž výstavy americko-belgické 
abstraktní malířky židovského původu 
Valentine Svihalek a komentované prohlídky 
funkcionalistické synagogy Agudas achim.

VILA LÖW BEER,  
Drobného 22

 Přetnuté životy / Archy rodiny 
Maierovy – zahájení putovní 
výstavy
V souvislosti s Evropským 

dnem židovské kultury bude slavnostně 
zahájena putovní dvojvýstava Přetnuté 
životy a Archy rodiny Maierovy. Své první 
uvedení dvojvýstava v brněnské vile Löw 
Beer tímto dnem po třech měsících končí. 
Poté bude prezentována v Žarošicích a na 
dalších místech republiky. Obě výstavy se 
věnují krátkému životnímu příběhu Ruth 

Maierové, židovské dívky s moravskými 
kořeny, jejím deníkovým záznamům z let 
1933–1942 a především jednotlivým osudům 
tří generací rodiny Maierovy, kde Ruth pat-
řila k té nejmladší. Společně s výstavou bude 
představeno i první české vydání Deníku 
Ruth Maierové za přítomnosti norského 
autora Jana Erika Volda.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ

STARÁ SYNAGOGA

 Václav Němec – Zápisník
„Ve svém nekonečném foto-
grafickém „on the road“ cyklu 
Zápisník se nesnažím ani tak 

zdokumentovat místo svého dočasného 
pobytu, jako spíše zaznamenat vizuální 
a výtvarné, avšak i pocitové a symbolické 
aspekty reality. Zobrazuji motivy, které rezo-
nují s mým vnitřním světem. Snažím se, aby 
každá jednotlivá fotografie byla svébytným 
obrazem vycházejícím z reality. Své foto-
grafie zásadně nearanžuji, pracuji z útržky 
žitého světa. Fotím bez ladu a skladu to co 
mě zajímá a skládám z toho svůj cestovní 
zápisník,” představuje svou výstavu Václav 
Němec.
Výstavu pořádá Občanské sdružení Pro 
Photo ve spolupráci se Židovskou obcí Plzeň 
díky finanční podpoře Nadace Rudolfa 
Löwyho. Kurátorem výstavy je Radovan 
Kodera.

 Koncert Mi Martef
Koncert v rámci projektu 
Večery v synagoze
Plzeňský kosmopolitně-libe-

rální klezmer band hrající moudré i rozverné 
židovské písně.
Mi Martef hrají zejména klezmerové písně, 
které vznikaly v oblasti východní Evropy, 
stejně tak se ale kapela nechává inspirovat 
i melodiemi sefardskými a písněmi z jidiš 
muzikálů ze začátku minulého století. Mi 
Martef se snaží svým repertoárem postihnout 
barvitost židovské hudby od Birobidjanu, přes 
Belz a Jeruzalém, až po španělské Toledo.
Vstupné – 100 Kč/ 80 Kč

 Koncert Hudba na talíři
Koncert v rámci projektu 
Večery v synagoze
Jak chutná hudba? Jak zní 

dobré jídlo? Zhudebněné recepty s ochutnáv-
kou tradičních jídel představí česko-sloven-
ské kvarteto. Okusíte staré, nové i autorské 
písně ovlivněné koloritem židovské kultury.
Účinkující: Lucia Tužinská – zpěv, Mária 
Volárová – klavír, Tamara Císařová – housle, 
Ivan Kudrna – kontrabas
Vstupné – 100 Kč/ 80 Kč

 Karaimská hudební mapa – 
Karolina Cicha
Zpěvačka, skladatelka a mul-
tiinstrumentalistka Karolina 

Cicha se zaměřuje na hudbu etnických 
menšin severovýchodního Polska, své 
projekty už představila na nejvýznamnějších 
světových festivalech world music včetně 
nejznámějšího Womexu. Nejnověji se věnuje 
také hudbě nejmenší polské menšiny: 
Karaimů, kteří žijí na polském území už 
600 let. Tato etnicko-náboženská menšina 
pochází z Krymu a jejich náboženstvím je 
odnož judaismu. Jejich hudba má kosmopo-
litní charakter – Karaimové ve svých písních 
často využívali melodie zemí, v nichž žili.
Koncert se koná v rámci cyklu polských kul-
turních akcí PL in Plzeň, který pořádá Polský 
institut v Praze ve spolupráci s městem 
Plzeň.

 Martin Wágner – Na východ od 
ráje
Vernisáž v neděli 31. 7 v 16 h 
(vstupné dobrovolné)

O tvorbě Martina Wágnera by se dalo říct, 
že je „starosvětská“. Poctivé fotografické 
řemeslo s cílem vytěžit ze situace nejen 
informaci, ale především atmosféru. Fotogra-
fie, které mají sílu „hovořit“

IZRAELSKÁ KULTURA V ČR

Koncerty Elona Turgemana
1.8. a 2. 8. / Agharta Jazz Centrum – Prague
5. 8. / Jazz Fest Písek – Písek
6. 8. / Nábřežní jazzová pouť – Hradec Králové
7. 8. / Jazz Dock Club – Prague
Elon Turgeman je považován za jednoho 
z nejlepších izraelských kytaristů. Spolu 
se slavným saxofonistou a jazzovým 
pedagogem, Arnie Lawrencem, koncertoval 
na mnoha koncertech a festivalech nejen 
v Izraeli. Hrál s Jamesem Moodym, Avishai 
Cohenem, Jeffem Berlinem, a mnoha dalšími 
významnými hudebníky. Na svém české 
turné navštíví hned několik měst spolu 
s izraelským bubeníkem Utsim Zimringem.

SOBOTA

7. 8. 
18.00

NEDĚLE

5. 9. 

PONDĚLÍ

6. 9. 
17.00

3. 7. 
—

9. 9.

ČTVRTEK

11. 8. 
19.00

NEDĚLE

21. 8. 
19.00

ÚTERÝ

30. 8. 
19.00

25. 7. 
—

16. 9.
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NOVOMĚSTSKÁ RADNICE  
Praha

 Uriel Herman & Itamar 
Borochov
Toto izraelské duo vykouzlí 
z exotických inspirací hudební 

kaleidoskop. Pianistu Uriela Hermana 
a trumpetistu Itamara Borochova spojuje 
vášeň pro krásu a objevování. Oba hudebníci 
vycházejí ze společných levantských kořenů, 
už proto jejich komunikace působí tak přiro-
zeně. K oněm kořenům ovšem zároveň patří 
i kosmopolitní letora a schopnost komuniko-
vat napříč různými kulturami.

PÁTEK

26. 8. 
19.30

Jaký vliv mají na naše životy příběhy 
našich předků? Jak se v současném 
Brně odráží jeho židovská historie? 
Jak se vyrovnat s rodinnou minulostí? 
Kdo jsou současní Židé? Na všechny 
tyto otázky odpoví největší festival 
židovské kultury v České republice 
ŠTETL FEST 2022.
Smyslem ŠTETL FESTU není znovu 
připomínat holocaust, ale mluvit 
o naději a budoucnosti. Festival 
chce ukázat, že židovská menšina je 
obohacujícím, kulturně zajímavým 
a inspirativním prvkem celé společ-
nosti.
Třídenní program nabídne přednášky 
současných duchovních autorit 
judaismu, vystoupení představitelů 
české i světové literatury a publicistiky, 
divadlo, výstavy, besedy, program pro 
děti, a spoustu koncertů, žánrově se 
pohybujících od tradiční hudby po 
současný jazz a rap.
Srozumitelnou a atraktivní cestou 
chce ŠTETL FEST přispět k pochopení 
i otevřenosti židovské komunity 
nejen v Brně a možnosti dialogu pro 
všechny bez rozdílu vyznání, genderu 
či rasy. Jedině tolerancí a respektem 
jeden k druhému, ke svým odlišnos-
tem i jinakostem, můžeme dojít ke 
vzájemnému pochopení a dostát tak 
mottu festivalu „Důstojnost v rozma-
nitosti.“
Program festivalu a další informace 
najdete na webových stránkách:  
www.stetl.cz



maskil

PÍSNIČKA

Darchej Cijon

Léto. Na jedné straně bezstarostný čas dovo-
lených a prázdnin a na druhé straně jedno 
z nejtragičtějších období židovského roku. 
Poté, co se 17. tamuzu postíme, abychom 
si připomněli pád jeruzalémských hradeb, 
prožíváme následně tři týdny relativního 
smutku, které vyvrcholí 9. avem (Tiša be-av). 
Tento den nepřipomíná jen zboření Chrámu 
(jak prvního, tak druhého) ale i mnoho 
dalších smutných a tragických událostí 
v židovské historii – jako například porážku 
povstání Bar Kochby r. 135 nebo vyhnání židů 
ze Španělska r. 1492 a další. Také proto patrně 

bude toto datum vždy nějakým způsobem 
reflektováno a bude rezonovat ve všech 
židovských tradicích, přestože je dnes debata 
o potřebě truchlení nad Chrámem v židov-
ském světě na mnoha rovinách tak živá.

Na Tiša be-av je zvykem předčítat 
z biblické knihy (svitek) Pláč. A text tohoto 
svátečního svitku tvoří také slova uvedené 
písně. První sloka je téměř kompletní 4. verš 
1. kapitoly a druhá sloka je složena z veršů 48 
a 49 ze 3. kapitoly.

Historie melodie je skutečně zajímavá. 
Kdo je jejím původním autorem se doposud 

neví. Nicméně je evidentní, že stejná melodie 
byla použita pro německou vánoční píseň 
známou nejpozději v polovině 19. století. 
Takto rozdílné použití melodie – pro nejve-
selejší křesťanský svátek oproti nejsmutněj-
šímu židovskému – je pozoruhodné.

Co se týče textu, existují dohady, že verše 
zkompiloval do podoby současné písně 
skladatel a dirigent Jehuda Šaret, protože se 
objevila v jeho zpěvníku.

1. Cesty na Siónu truchlí, že nikdo nepřichází na svátek.

Jeho brány jsou zpustošené, jeho kněží sténají a on cítí hořkost.

2. Proudy se mi řinou z očí nad zlomenou dcerou mého lidu.

Moje oko slzí a bude bez ustání, nepřestane.

Věstník Maskil – registrace MK ČR č. E 14877. 
Vydává židovská kongregace Bejt Simcha, 
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ֵאי מֹוֵעד. ִלי ּבָ ְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמּבְ 1. ּדַ

ָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין, ּכֲֹהֶניָה ֶנֱאָנִחים ְוִהיא ַמר ָלּה. ׁשְ

י. ת ַעּמִ ֶבר ּבַ ֵרד ֵעיִני ַעל ׁשֶ ְלֵגי ַמִים ּתֵ 2. ּפַ

ְדֶמה, ֵמֵאין ֲהֻפגֹות ָרה ְולֹא ּתִ ֵעיִני ִנּגְ


