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Chanuka 
sameach! 
Veselou Chanuku 
plnou světla!
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Úvodník

Rok 2019 podle kalendáře občanského 
se chýlí ke konci. Maskil ale je už dávno 
v roce novém.

Jsme zkrátka napřed. V tomto čísle se 
věnujeme, jak jinak, Chanuce a letos se 
sešlo opravdu hodně pozvánek na chanu-
kové oslavy, benefice, sportovní události 
a jiné sešlosti. Pokud neslavíte Vánoce, 
nemusíte být tedy smutní, že kvůli tomu 
o něco přijdete. Chanuka vám to plně 
vynahradí. Mezi smažením či pojídáním 
koblih a latkes si můžete přečíst některý 
z rozhovorů, kterých je nový Maskil plný.

O situaci v Maďarsku s Irenou Kalhou-
sovou nebo třeba o šabatovém projektu 
s Irenou Němcovou. Máme stránky pro 
milovníky hudby i literatury a mnoho 
dalšího. Co zaznamenáníhodného se 
stalo v uplynulém měsíci? 24. listopad 
byl 79. výročím tragédie lodi Patrie. 
Nejen židovskou veřejnost ve Švédsku 
(opět) znepokojují neonacistické aktivity. 
Prof. Felix Kolmer, přeživší Osvětimi obdr-
žel z rukou ministra zahraničí Tomáše 
Petříčka medaili za zásluhy o diplomacii. 
A Bejt Simcha se na konci prosince stěhuje 
na pražskou židovskou obec. V novém 
občanském roce tedy budeme v nových 
prostorách.

Šťastnou Chanuku všem!

vaše redakce

rabínské slovo

Chanuka
…jenž jsi učinil v oněch dnech 
zázraky našim otcům v tomto 
čase

V neděli večer, 22. prosince zapálením 
prvního chanukového světla zahajujeme náš 
osmidenní svátek Chanuka. Svátek slavíme 
na památku zázraku s malým množstvím 
oleje, který místo jednoho dne vydržel hořet 
v menoře plných osm dní během znovuza-
svěcení Chrámu, jak se uvádí v traktátu Šabat 
21b.

Helenizovaní Židé
Chanuka je též památkou na povstání vedené 
kněžskou rodinou Hasmonejských proti 
útlaku seleukovského krále Antiocha IV. Epi-
fana (175–164 př.o.l.). Nebyl to pouze boj 
proti vnějšímu nepříteli, ale též proti 
tzv. מתיוונים – helenizovaným Židům, kteří 
se snažili, abychom v souladu s přáním krále 
Antiocha přijali co možná nejvíce prvků 
helenistické kultury a způsobu života. Tito 
Židé považovali totiž helenismus za nejvyšší 
kulturní metu veškerého civilizovaného 
lidstva. Značná část Židů samozřejmě odmí-
tala nejen helenizační snahy vládce a jeho 
úředníků, které byly později prosazovány se 
stále větší brutalitou a terorizováním míst-
ního judského obyvatelstva, ale také se zcela 
jednoznačně postavila i proti podobným 
snahám ze strany helenizovaných Židů.

Docházelo stále častěji ke střetům nejen 
mezi místním obyvatelstvem a Antiocho-
vými vojáky, ale i mezi Židy samotnými. 
V Judsku propukla občanská válka, kdy na 
jedné straně bojovali Židé za své náboženské 
tradice a svébytnost proti jiným Židům, kteří 
byli ochotni prosazovat Antiochovu heleni-
zační politiku vůči našemu lidu.

Proč jsme odmítali onu krásnou všeob-
jímající helenistickou kulturu? Odpověď 
je prostá. Jedním ze základů helenistické 
kultury je polyteismus čili pohanství. Žid 
nemůže přijmout něco, v jehož základech 
leží víra v modly. Jedním z dalších možných 
důvodů, proč naši předkové nepřijali helenis-
mus, může být skryt v Bileámových slovech, 
která mu však do úst vložil sám Hospodin 
(4. kniha Mojžíšova 23‚9): ן ֹכּ  ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְשׁ
ב  Je to národ, který pobývá – ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָשּׁ
odděleně, nepočítá se mezi národy. Odmítali 
jsme se stát jedním z mnoha ‚kulturních‘ 
národů Středomoří a jakožto עם סגולה – 
národ zvláštního Hospodinova vlastnictví 
jsme si bedlivě střežili svou výjimečnost.

Musíme si uvědomit, že naší povinností je 
být věrni Bohu, naší víře a tradicím, a to kdy-
koli a kdekoli, byť by to bylo někdy spojeno 
s nebezpečím či odříkáním.

Asimilace je pro Žida slepou cestou 
vedoucí k duchovní a nakonec i k fyzické 
záhubě. Fyzická záhuba židovského národa 

totiž nemusí být vždy výsledkem jeho 
vraždění a krvavých pogromů. Asimilace 
to dokáže „bezbolestně“, postupně a hlavně 
nenápadně, ale výsledek bude v konečné fázi 
stejný.

chanuková požehnání
Při zapalování prvního chanukového světla 
(v neděli večer 22. prosince) pronášíme tři 
požehnání:

נּו ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ  1. ָבּ
ה. ל( ֲחֻנָכּ נּו ְלַהְדִליק ֵנר )ֶשׁ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ְבּ

ים ָעָשׂה ִנִסּ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשׁ רּוְך ַאָתּ  2. ָבּ
ְזַּמן ַהֶזּה. ָיִּמים ָהֵהם ַבּ ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ

ֶהֱחָינּו ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשׁ רּוְך ַאָתּ  3. ָבּ
יָענּו ַלְזַּמן ַהֶזּה. ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּ

1. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, 
králi světa, jenž jsi nás posvětil svými přiká-
záními a přikázal nám zapalovat chanuková 
světla.

2. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, 
králi světa, jenž jsi učinil v oněch dnech 
zázraky našim otcům v tomto čase.

3. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, 
králi světa, jenž jsi nám dopřál dožít se, 
dočkat se a dosáhnout tohoto času.

V následujících dnech, počínaje večerem 
23. prosince, pronášíme pouze první dvě 
požehnání.

Příběh z bergen-belsenu
Podívejme se nyní na příběh, který je 
důkazem, že zázraky se neděly pouze za 
dnů Makabejských, ale také v době celkem 
nedávné, kdy hrozba záhuby evropského 
židovstva byla velmi reálnou. Avšak, jak se 
uvádí v Hagadě, že v každém pokolení povstá-
vají proti nám, aby nás zničili, a Svatý, budiž 
požehnán, nás zachraňuje z jejich rukou.

„Noc před porodem se mi zjevila maminka 
ve snu a řekla mi jidiš: פאר פינף – ‚Pět za pět.‘ 
Zeptala jsem se jí: ‚Mami, co mi tím chceš 
říct?‘ Ale odpověď jsem nedostala.“

Deset let čekali manželé Spitzerovi na 
potomka. Až konečně, po deseti letech, se jim 
jejich očekávání splnilo. Rázem se však stali 
rodiči paterčat! Spitzerovi neměli mnoho 
peněz a žili velmi skromně, ale nyní, když se 
rázem stali sedmičlennou rodinou, byla sice 
radost z novorozeňat veliká, ale současně 
začala bída klepat na jejich dveře.

Ve stejné čtvrti ve Florida City, kde 
Spitzerovi žili, bydlela také zámožná stará 
paní Gordonová. Když se dověděla o velkých 
finančních problémech této mladé rodiny, 
rozhodla se Spitzerovým pomoci a začala 
je pravidelně štědře podporovat. Jednou se 
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paní Gordonová rozhodla navštívit Spitze-
rovy u nich doma. Když přišla a přivítala 
se s paní Spitzerovou, vešla do pokoje a její 
pohled utkvěl na zarámované fotografii ženy, 
která visela na stěně. V tom okamžiku paní 
Gordonová náhle omdlela a sanitka ji odvezla 
rychle do nemocnice. Druhého dne mladá 
paní Spitzerová šla navštívit do nemocnice 
svou dobrodějku. Nechápala, proč fotografie 
její maminky rozrušila paní Gordonovou 
až k mdlobám. Paní Gordonová měla z její 
návštěvy velkou radost, která byla ještě větší, 
když se dověděla, že žena na fotografii je 
maminka paní Spitzerové. „Vaší mamince 
vděčím za svůj život“, řekla rozrušeně paní 
Gordonová na nemocničním lůžku a začala 
vyprávět svůj příběh:

„Za druhé světové války jsem byla věz-
něná v koncentračním táboře Bergen-Belsen. 
Byla nás tam skupina dívek ve věku 14 až 16 
let. Ačkoli jsme žily v hlubinách pozemského 
pekla, snažily jsme se plnit co nejvíce micvot. 
Bylo několik dní před Chanukou a my jsme 
střádaly malinké denní porce margarinu, 
které jsme dostávaly, abychom je použily 
místo oleje na zapalování chanukových 
světel. Také jsme si z vypáraných nití ze 
spodních částí našich oděvů spletly knoty. 
Chyběla nám však osmiramenná chanukije, 
v níž bychom chanuková světla mohly 
zapálit. Rozhodly jsme se, že nejlepší svícen 
v našich podmínkách vyrobíme ze syrových 
brambor.

Abychom získaly brambory, musely jsme 
se nepozorovaně vydat z našeho baráku do 
druhého, který sloužil jako kuchyně. Nebylo 
to jednoduché, neboť kuchyně byla neustále 
střežena německým strážným. Zjistily jsme, 
že kuchyně není hlídaná pouze od půlnoci po 
dobu pěti mnut. Vypracovaly jsme plán a pět 
dívek, mezi nimiž jsem byla i já, se vydalo ke 
kuchyni pro brambory. Bohužel nás strážný 
chytil. Zapsal si naše jména i čísla a řekl 
nám, že zítra budeme pro výstrahu všechny 
popraveny.

V táboře byla jedna velmi nadaná židov-
ská dívka, která znala několik cizích jazyků. 
Němci jí dali zvláštní úkol – měla poslouchat 
zprávy z různých cizích rozhlasových stanic, 
přeložit je do němčiny a seznamovat s nimi 
nadřízené Němce v táboře. Aby mohla plnit 
svůj úkol, dostala zvláštní ubikaci a měla 

i jiná privilegia. Tu noc jsme se rozhodly 
vypravit za ní a požádat ji, aby nám pomohla. 
Ona s námi odmítla mluvit a odehnala nás od 
své ubikace.

Nazítřek o poledni, prvního chanukového 
dne se všechny vězenkyně shromáždily na 
Appellplatzu, aby povinně sledovaly naši 
popravu. Každá z nás pěti stála na dřevěné 
stoličce s oprátkou na krku. Čekalo se na 
velitele. Zatím četli naše jména a to, že jsme 
se pokusily ukrást z kuchyně brambory. 
Mezitím přišel velitel a kati čekali na jeho 
povel skopnout stoličky, na nichž jsme stály, 
a tak nás poslat na onen svět. Náhle se však 
objevila ta dívka – překladatelka, přiblížila se 
k veliteli a něco mu šeptala a při tom gestiku-
lovala rukama. Kromě velitele nikdo nevěděl, 
jakou důležitou zprávu mu právě sdělila. Bylo 
vidět, že velitel při jejích slovech začal být 
silně nervózní. Její sdělení se mu vůbec nelí-
bila. V každém případě vydal příkaz, aby nám 
sundali oprátky a zařval na nás, abychom 
okamžitě zmizely.“

Paní Gordonová se zhluboka nadechla 
a utřela si slzy z tváře. „Několik měsíců 
po našem chanukovém zázraku jsme byly 
osvobozeny a válka skončila. Já jsem pak 
nestačila poděkovat své zachránkyni, na níž 
jsem nezapoměla a jejíž podoba mě provází 
celý život. Naráz jsem ji objevila na fotografii 
u vás doma.“

V tu chvíli začala nahlas uvažovat mladá 
paní Spitzerová: „Tu noc před porodem se 
mi zjevila maminka ve snu a řekla mi jidiš: 
 Pět za pět‘. Zeptala jsem se‚ – פינף פאר פינף
jí: ‚Mami, co mi tím chceš říct?‘ Ale odpověď 
jsem nedostala. Nazítří jsem porodila pater-
čata. Předpokládala jsem, že maminka měla 
na mysli moje právě narozené děti. Nevěděla 
jsem ale, za jakých pět je těch pět mých novo-
rozeňat. Nyní to vím…“1

raBín daniel Mayer

1 Podle příběhu publikovaného v listu organizace 
 .2014 .12 .24 הידברות
Chanuka v roce 1944 byla od 11. do 18. prosince. 
Velitelem tábora byl Josef Kramer, odsouzený k trestu 
smrti a popravený 13. prosince 1945. Koncentrační 
tábor Bergen-Belsen byl osvobozen 15. dubna 1945 
britskou armádou.

bejt simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

Jak ZískÁvaT Maskil?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

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

PrograM beJT siMcHa

Prosinec 2019
náboženské akce – bohoslužby:

kabalat šabat

Poslední bohoslužba ve starých 
prostorách s bohatým občerstvením 
a programem se uskuteční 13. 12. 
od 18:30.

oslavy svátků, kulturní 
a společenské akce: 

chanuka společně na Hagiboru 15. 12.

DSP Hagibor – Vinohradská 159, Praha 10 
(M-A, Želivského): Chanuková rozcvička 
proběhne na Hagiboru od 15–19 hodin. 
V rámci společné oslavy zde naleznete 
v průběhu celého programu stánky, dále 
aktivity pro děti, chanukový běh, tradiční 
občerstvení a od 17 hodin také skvělá 
kapela Šum davar. Pro registrované členy 
a přátele je vstup volný – více informací  
na emailu kehila@bejtsimcha.cz

vzdělávací akce a kurzy:

ivrit – hodiny hebrejštiny pro začátečníky 
každé úterý od 18.00, pro pokročilé ve 
čtvrtek od 18.00 a pro středně pokročilé 
od 19.30

Úvod do judaismu každé úterý od 19.45
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CHANUKA
PRO DĚTI

22.12. od 14:30 hod.
v jídelně ŽOP.

Přijde pan rabín, bude fungl nové divadlo,
zazpíváme si chanukové písně 

a s klaunem Alešem si užijeme spoustu 
legrace. 

Přijďte, těšíme se na Vás!

22. 12. 2019 17.30  
Nádraží Bubny,Bubenská 8b, Praha 7 
 
ZASVĚCENÍ — VZPOMÍNKA — SVĚTLO — PAMĚŤ  SVĚTLO 
PRO PAMĚŤ 
 
Pak vzali neotesané kameny podle Zákona a postavili nový zápalný oltář podle dřívějšího. Znovu zbudovali svatyni i vnitřní  
zařízení a vysvětili nádvoří, zhotovili nové posvátné nádoby a do svatyně vnesli svícen, kadidlový oltář a stůl. Na oltáři zapálili  
kadidlo a zažehli světla na svícnu. Dvacátého pátého dne devátého měsíce roku čtyřicátého osmého vstali časně ráno a na novém  
oltáři přinesli oběť podle Zákona. Bylo to právě ve výroční den, kdy svatyni znesvětili pohané… Osm dní slavili posvěcení oltáře...  
Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele se usnesli, že každoročně od dvacátého pátého dne měsíce kislev budou osmidenním  
veselím a díkůvzdáním slavit posvěcení oltáře. (První kniha Makabejská 5) 
   
 

Milí přátelé Památníku ticha, příznivci pražské židovské tradice, hledači světel, rádi jsme 
přijali výzvu pražské židovské obce na rozsvícení prvního světla letošní CHANUKY pro širší okruh 
pražské židovské komunity a jejích spolků či kulturních příznivců.   

Volbu pro nádraží, kde vzniká památník židovských deportací s celým jejich pozadím a tušenou 
proměnou kulturní identity města, považujeme za dobrou příležitost k důstojnému svátečnímu aktu.  

Je tomu již sedm let, kdy jsme založili společnost pro revitalizaci místa paměti na pražském 
nádraží Bubny. Od počátku jsme jej prezentovali jako místo pro vzpomínku na ty, kteří odsud byli depor-
továni, ale také pro všechny, kdo se dnes k tradici Prahy předválečného kulturního trialogu odkazují.  

Zásadní proměna místa dotýkaného minulostí je stále v pohybu. Její krůčky jsou však  
pomalé – hlavně od chvíle, kdy se vývoj Památníku ticha stal závislým na státních investicích  
a politických vztazích s nimi spojených. Přesto neztrácíme naději. Chanukové světlo vítězství spojené  
s dávnou legendou vysvěcení Druhého chrámu, je pro nádraží Bubny nepochybně právě tím symbolickým  
majákem v tunelu předlouhých úředních procesů, který mu v této fázi chybí. 

Světlo pod Bránou nenávratna Aleše Veselého bude signálem všech dole, těm nahoře, že jejich 
chrám vzpomínek se staví a že jeho prostor bude mít plamínek nevyčerpatelného oleje pro všechny,  
kterým mystika dávných legend je, či byla, blízká.   
 

K programu pro 22. prosince 2019 
 
17.30  Uvítání — Památník Ticha 
17.35  Krátký proslov — vrchní zemský rabín Sidon 
17.40  Požehnání a zapálení chanukie  
17.50  Píseň Maoz Cur — sbor dětí z Lauderových škol vedený Ester Diveckou. (Další 2—3 písničky) 
18.00 Drejdl pro Bubny 
19.00  Benefiční koncert Nadačního fondu obětem holocaust v Café jedna. (Nutná registrace)  
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cHanUka

Co je skutečným chanukovým 
zázrakem?
chanuka je svátkem, který 
potvrzuje naši židovskou 
identitu. když se podíváme na 
web americké unie reformního 
judaismu je chanuka 
charakterizována následovně:

„Ačkoli historici diskutují o příčinách a výsled-
cích války, ve které Juda Makabejský a jeho 
následovníci porazili syrskou armádu krále 
Antiocha, není nejmenší pochybnosti o tom, 
že Chanuka v nás vyvolává představy o neu-
tuchající židovské odvaze navzdory okolní 
nepříznivé situaci. Mezi další motivy svátku 
patří neochota podřídit se náboženským 
požadavkům říše praktikující modloslužbu, 
boj proti asimilaci do řecké kultury a ztrátě 
židovské identity a boj za židovskou politickou 
autonomii a sebeurčení.

Dnes svátek židům připomíná, aby sami 
sebe znovu zasvětili k udržování plamene 
židovského náboženství, kultury a spole-
čenství tak, aby mohly být předány dalším 
generacím.“ 1

A tak si dnes během Chanuky připomínáme 
udatné činy Judy Makabejského a jeho 
rodiny. Kde je v tomto textu ale zmínka 
o zapalování chanukije, pojídání koblih 
a latkes a hraní drejdlu? Liberální judaismus 
si židovské tradice hluboce váží, a proto se 
ji snaží zpřístupnit i pro dnešní dobu. A tak 
si spolu naložme na talířek latkes, zapalme 
chanukiji a pojďme se společně na chanu-
kový zázrak podívat kritickým pohledem.

Chanuka není svátkem, který vychází 
z Tóry, jako je tomu například u Pesachu, 
vysokých nebo poutních svátků. Chanuka 
je svátkem historickým. Připomínáme si 
během ní Makabejské povstání, ke kterému 
došlo ve druhé polovině druhého století před 
občanským letopočtem. Spravují nás o nich 
dvě knihy Makabejské, které byly sepsány 
pravděpodobně velmi brzy po událostech 
Makabejského povstání. Ani jedna z knih 
se nám naneštěstí nedochovala v původní 
hebrejské podobě. Texty, které si dnes 
můžeme přečíst, se nám dochovaly v řecké 
Septuagintě. Do kánonu hebrejské Bible se 
sice nedostaly, přesto jsou dnes jedinou his-
torickou zprávou o chanukových událostech 
a zasluhují proto naši pozornost.

Příběh o zázračném oleji, který vydržel 
hořet po osm dní, než byl pro zasvěcení 
Chrámu vyroben olej nový, v Tóře nikde 
nenacházíme. Nenajdeme jej ale ani 

1 https://reformjudaism.org/jewish-holidays/hanuk-
kah

v knihách Makabejských. Ty nám nicméně 
poskytují velmi zajímavou zprávu o stavu 
dobového judaismu. Autor knih Makabej-
ských považoval za nutné sdělit čtenáři, co 
v jeho době znamenalo být židem, a tak se 
dozvídáme, že židé doby Judy Makabejského 
zachovávají šabat a neobětují cizím bohům, 
zachovávají zákony kašrutu a jsou obřezaní. 
Jelikož Juda Makabejský žil v době, kdy 
ještě neexistoval Talmud, vykládali si židé 
halachu sami (1. Mak 2:41: „Toho dne rozhodli: 
„Proti každému, kdo proti nám začne válku, 
budeme bojovat i v den sobotní!“).

Toto jsou podle autora první knihy Maka-
bejské hlavní znaky židovského života. Byli 
však tací, kteří se od židovského způsobu 
života odrodili, přestali dodržovat šabat, 
začali jíst nevhodné potraviny a zrušili 
znamení obřízky. Přesně tito lidé přivedli 
na židovský národ pohromu v podobě krále 
Antiocha, který vyplenil Jeruzalémský 
Chrám a umístil do něj modlu. Juda Makabej-
ský, který byl schopen vykládat Zákon sám 
pro sebe a svou rodinu, se však tradice přidr-
žel. Hospodin mu proto přispěchal na pomoc, 
a tak se jim podařilo opět dobýt židovská 
území a získat zpět Chrám.

Líčení situace, jak Juda se svou družinou 
opětovně zasvětil Jeruzalémský Chrám, 
popisuje každá z knih Makabejských tro-
chu jinak. Podle první knihy Makabejské 
(4:36–59) se židovská svatyně nacházela 
v troskách, byla rozbořená a poničená, a tak 
Juda s bratry nejdříve ustanovili ty, kteří 
uklidili to nejhorší. Znesvěcen byl také 
oltář zápalných obětí. Oltář zápalných obětí 

byl ovšem jedním z nejdůležitějších míst 
Chrámu. Právě na něm přinášeli kněží dva-
krát denně povinné oběti Hospodinu. Oheň 
na zápalném oltáři hořel nepřetržitě a byl pro 
funkci chrámu nepostradatelný (Tamid 31b).

Juda a jeho bojovníci se proto sami roz-
hodli rituálně nevhodný oltář strhnout, jeho 
kameny uložit do úschovy a zbudovat oltář 
nový. Jakmile byl Chrám opraven, byly do 
něj vneseny nové nádoby a také nový svícen. 
Dvacátého pátého dne měsíce kislevu, v den 
výročí znesvěcení Chrámu Antiochem, pak 
opět zažehli oheň na oltáři zápalných obětí 
a přinesli zápalnou oběť Hospodinu. „Osm 
dní slavili posvěcení oltáře, s radostí přinášeli 
zápalné oběti, obětovali oběti za zachránění 
a oběti chvály […] Juda, jeho bratři a celé shro-
máždění Izraele se usnesli, že každoročně, od 
dvacátého pátého dne měsíce kislevu budou 
osmidenním veselím a díkůvzdáním slavit 
posvěcení oltáře.“ (1. Mak 4:56–59).

Druhá kniha Makabejská pojednává 
o stejných událostech, ale z jiného úhlu 
pohledu. Jde o paralelní záznam z pera 
jiného autora. Podle 2. Mak 10:1–10 váleční 
vítězové také uklidili a opravili Chrám 
a postavili v něm nový oltář. Zažehli 
nový oheň na zápalném oltáři a přinesli 
Hospodinu oběti. Zasvěcení Chrámu podle 
druhé Makabejské je jakýmsi završením 
svátku Sukot, který museli uprchlíci kvůli 
Antiochově krutovládě slavit nedostatečně 
v horách: „K očištění chrámu došlo ve výročí 
dne, kdy cizáci chrám poskvrnili: dvacátého 
pátého dne měsíce kislevu. Slavnost trvala 
osm dní s veselím jako o slavnosti stánků, 

chanukie u Západní 
zdi v Jeruzalémě.
Foto: wikimedia
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roZHovor

Křesťanství bychom si 
měli vážit pro jeho vlastní 
myšlenky
s doktorem yonatanem 
Mossem nejen o křesťansko-
židovských vztazích

Pocházíte z USA, kde jste studoval?
Narodil jsem se v Kalifornii, ale s rodiči jsme 
se přestěhovali do Jeruzaléma, když mi bylo 
šest let. Vyrostl jsem tedy v Izraeli a chodil 
do izraelských škol, na ortodoxní ješivu a byl 
jsem taky v armádě. Bakalářské studium 
jsem absolvoval na Hebrejské univerzitě 
v oboru klasická studia a lingvistika a magi-
sterské a doktorské studium pak v USA na 
Yaleově univerzitě v oboru religionistika.

Proč jste se vrátil do Izraele?
Nejprve jsem odjel na Hebrejskou univerzitu 
jako tzv. „post-doc“ výzkumný pracovník na 
základě stipendia Společnosti přátel Martina 
Bubera (Martin Buber Society of Fellows) pro 
podporu humanitních studií. Po několika 
letech jsem pak dostal místo na katedře 
srovnávací religionistiky na Hebrejské 
univerzitě.

Jedním z hlavních témat vašeho výzkumu 
je ranné křesťanství. Proč vás zaujal právě 
tento obor?
Pro mě bylo křesťanství na jedné 
straně vždy velice odlišné od judaismu. 
Když jsem vyrůstal, slyšel jsem všude 
o zásadních rozdílech mezi křesťanstvím 
a judaismem. V historii jedno náboženství 
definovalo sebe sama v opozici k tomu 
druhému. Na druhé straně ale ve spoustě 
směrech jsou si judaismus a křesťanství 
podobné. Stejné kořeny, stejné zdroje, 
defacto stejná Bible. První křesťané byli 
židé. Jsou zde podobné koncepty – i když 
v některých případech jsou rozdílně 
interpretovány. To je tedy to, co mně 
vždy zajímalo. Množství podobností na 
jedné straně – a na straně druhé obrovská 
rozdílnost…

Také to přirozeně propojilo oblasti 
mého zájmu. V ješivě jsem studoval Tóru 
a hebrejské texty, a na univerzitě jsem se 
věnoval řecko-římské filosofii a klasickým 
studiím. V období raného křesťanství se 
obě tato témata setkávají.

Pokud vím, není mnoho izraelských 
badatelů, kteří se podobně jako vy hlásí 
k judaismu a zabývají se studiem křesťan-
ství. Jedním z nich byl také profesor David 
Flusser, který je v Česku, kde vyrůstal, 
poměrně známý. Setkal jste se s ním někdy 

osobně? A je jeho osobnost a jeho výzkum 
inspirativní a důležitý pro vaši práci?
Žel, nesetkal. Profesor Flusser zemřel, pokud 
si dobře vzpomínám, těsně před tím, než 
jsem na univerzitu nastoupil.

A zda je Flusserova práce pro mě důležitá? 
Ano i ne. Jako většina mých známých jsem 
se samozřejmě poprvé seznámil s tématem 
křesťansko-židovských vztahů právě skrze 
jeho knihy. Je snad i možné říci, že já a Flu-
sser máme podobné základy, z nichž jsme 
vyšli – zájem o jazyky, práce s texty, zájem 
o teologii.

Samozřejmě, že když někomu řeknu, čím 
se zabývám, hned zmíní profesora Flussera. 
Na druhé straně se ale domnívám, že můj 
a Flusserův přístup k některým problémům 
a otázkám je rozdílný. Flusser pracoval 
především s historickým pohledem a snažil 
se podat obraz toho, jak vypadal judaismus 
a rané křesťanství v období prvního století. 
Popisoval podobu židovského Ježíše a pouka-
zoval na to, že první křesťané byli židé apod. 
V jeho době to bylo patrně důležité téma, 
a snad je na to určitý prostor i dnes. Ale já 
si myslím, že to bylo někdy možná až příliš 
urputné, a že bychom dnes měli být schopni 
vážit si křesťanství i jen pro jeho vlastní 
myšlenky. Nemusíme se snažit prokázat 
(jako to dělají někteří židovští učenci), že vše 
je židovské.

Jednou mi někdo, kdo Flussera osobně znal 
popsal jeho osobnost a jeho myšlenky tak, 
že byl příliš židovský pro křesťany a příliš 
křesťanský pro židy.
Hm, to je možná velice dobré a trefné zhod-
nocení. Budu si to pamatovat a s dovolením 
to použiju. (Smích). Myslím, že kdyby David 
Flusser působil v dnešní době, neměl už by 
snad ale tento problém. Chci tím říct, že věci, 
které on říkal, už dnes nejsou šokující ani pro 
křesťany ani pro židy. A snad na tom má také 
zásluhu.

Jaká oblast vašeho výzkumu je pro vás 
osobně nejvíce fascinující nebo nejzajíma-
vější?
Jednou z oblastí, kterou se zabývám, je syrské 
křesťanství a syroaramejské texty, které jsou 
do velké míry stále jen v manuskriptech 
a nebyly nikdy publikovány. Porozumění 
těmto textům považuji za velmi důležité 
nejen pro pochopení syrského křesťanství, 
ale také pro pochopení vývoje židovského 
náboženství nebo islámu. Syrské křesťanství 
bylo totiž v této oblasti po velice dlouhou 
dobu převládajícím náboženstvím. Zkoumat 

kterou – jak vzpomínali – trávili ještě před 
krátkým časem v horách a jeskyních jako 
divá zvěř. Proto nesli pruty ovinuté listím, 
rozkvetlé ratolesti a také palmy a zpívali 
písně tomu, který je šťastně přivedl k očiš-
tění Místa jemu zasvěceného.“ (2. Mak 
10:5–7). Po tomto zasvěcení se židovská 
komunita doby Judy Makabejského 
společně rozhodla, že od tohoto okamžiku 
napříště bude slavnost dvacátého pátého 
kislevu slavit každý rok.

Nejbližší zázraku podobnou informaci 
spojenou s ohněm nám přináší 2. Mak. 
1:18–27. Podle tohoto textu vzali údajně 
židé vyhnaní do Babylonie plamínek 
chrámového ohně s sebou a ukryli jej 
v suché hluboké studni. Nehemjáš později 
pro plamen poslal, nicméně vyslanci našli 
pouze neznámou hustou tekutinu. Tou 
posléze zalili oltář zápalných obětí, aby jej 
mohli znovu zapálit. Poté, co tak učinili, 
rozlila se všude kolem převeliká záře 
a všichni užasli.

První zprávu o zázraku s olejem, jak 
si jej připomínáme dnes, nacházíme 
v Talmudu, který byl kanonizován téměř 
šest set let po událostech makabejského 
povstání. V traktátu Šabat 21b rabíni 
zdůvodňují chanukové oslavy: dvacátého 
pátého kislevu slavíme Chanuku, protože 
Řekové znesvětili všechen chrámový 
olej. Poté, co je Makabejští porazili, našli 
v Chrámu poslední lahvičku rituálně 
vhodného oleje, který měl vystačit pro 
chrámové osvětlení na jeden den. Zázra-
kem však vystačil na celých osm dní, tedy 
dobu, které byla potřeba pro výrobu oleje 
nového.

Jak dnes tyto události potvrzují naši 
židovskou identitu? Díky knihám Maka-
bejským se dozvídáme o skupině našich 
předků, která vedla židovský způsob 
života. Dodržovala šabat, zákony kašrutu 
i obřízku a věřila v jediného Boha. Nebála 
se však v potřebných okamžicích vzít 
rozhodování do vlastních rukou a některé 
zákony přizpůsobit nutnosti vlastního 
přežití.

Z velmi radostné události dokonce 
ustanovila nový svátek, který nemá oporu 
v Tóře. Chanuka tedy více než kterýkoli 
jiný svátek svědčí o vnitřní pluralitě 
judaismu. Nebýt vnitřní pestrosti naší 
víry, nejspíše bychom se dnes z Chanuky 
už neradovali. Původní svátek totiž osla-
voval nové zažehnutí oltáře zápalných 
obětí, bez kterého by Chrám nemohl 
fungovat. My dnes stejně jako rabíni 
Talmudu Chrám nemáme, a proto si spo-
lečně s nimi radši připomínáme zázrak 
s posvátným olejem, vítězství světla nad 
temnotou. Neustálý vývoj a reakce na 
dobové potřeby je tím, co dělá judaismus 
živým a přetrvávajícím. A to je ten pravý 
zázrak.

kaMila koHoUTovÁ
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a překládat tyto texty a zjišťovat více o tom, 
jak se v dané oblasti vyvíjelo nejen křesťan-
ství, ale i judaismus a islám mně skutečně 
fascinuje.

Domníváte se, že je dnes důležitý dialog 
mezi židy a křesťany a vzájemné dobré 
vztahy obou náboženství?
Ano, určitě je. Pro křesťanství bude judai-
smus vždy důležitou součástí jeho vlastní 
identity. Pro judaismus sice nejde o teolo-
gicky důležitou otázku, nicméně židé vždy 
žili a stále žijí po boku křesťanů po celém 
světě a také v Izraeli žije a působí mnoho 
křesťanů. Křesťané jsou v Izraeli velkou 
a důležitou skupinou. Například i mnoho 
lidí z Ruska, kteří v nedávné době přišli do 
Izraele, jsou sice třeba z halachického hle-
diska židé, ale ve skutečnosti praktikující 
křesťané. Židům tedy musí záležet na dob-
rých vzájemných vztazích ze všech těchto 
důvodů, a je to v zájmu obou náboženství.

Je tady spousta velkých teologických 
otázek (a samozřejmě jinak na ně odpoví-
dají evangelikální křesťané a jinak třeba 
katolická církev), ale jednoduchá odpověď 
zní: ano, dobré vzájemné vztahy jsou 
důležité.

Před rokem jste se osobně setkal s pape-
žem Františkem, při jaké příležitosti to 
bylo?
V letech 2015, 2016 a 2017 jsem opakovaně 
jezdil přednášet na Papežskou univerzitu 
Gregoriana v Římě. Strávil jsem zde vždy 
několik týdnů a vyučoval v jejich judaistic-
kém programu. V rámci tohoto programu 
bylo uspořádáno setkání přednášejících 
s papežem. Nebylo to tedy mé osobní 
setkání, ale šlo o setkání s celou skupinou 
mých kolegů z Centra židovských studií na 
této univerzitě. Papež hovořil o důležitosti 
působení Centra židovských studií a sester-

ského Centra pro studium křesťanství na 
Hebrejské univerzitě (jehož jsem také sou-
částí) a přál si takovéto setkání uskutečnit.

Jaké pro vás osobně bylo toto setkání s pape-
žem?
Jako většina událostí s přítomností papeže, 
bylo to především reprezentativní a symbo-
lické. Ale myslím, že právě toto symbolické 
setkání papeže se zástupci Hebrejské univer-
zity je něco, co má váhu.

Během vaší přednášky s názvem „Co činí 
posvátný text posvátným?“ na Husitské 
teologické fakultě jste mimo jiné zmínil, že 
Tóra nevyjadřuje explicitně sama svůj statut 
posvátné knihy. Není však v některých čás-
tech textu tato jeho svátost uvedena jasně? 
Mám na mysli například text Šema.
V první řadě, Deuteronomium, tedy 5. kniha 
Mojžíšova, je odlišná od předchozích čtyř. Na 
jednu stranu tedy ano, můžeme říci, že v jis-
tém smyslu tato kniha vyjadřuje posvátnost, 
na druhé straně měli bychom ji především 
chápat jako Mojžíšovu řeč k lidu Izraele. Ten 
zásadní rozdíl, který je mezi tímto textem 
a Koránem nebo rabínskou literaturou ale 
je, že v Deuteronomiu čteme věci a výroky, 
o nichž je řečeno, že jsou posvátné, zatímco 
Korán a rabínská literatura mluví přímo 
o posvátnosti samotného spisu – tedy o svaté 
knize jako takové.

Co pro vás osobně znamená Tóra a micvot?
Snažím se oddělovat studium od svého 
náboženského světa. Je pro mě tedy velice 
těžké, po všem, o čem jsme se bavili, nyní 
odpovědět na tuto otázku, která je pro mě 
zcela z jiného oblasti.

Jednoduše řečeno, vnímám Tóru a micvot 
jako smlouvu Boha s izraelským národem. 
Ale znovu musím zdůraznit, že vše, co jsem 
popisoval nyní nebo ve svých přednáškách 
(o posvátnosti textu, o Tóře apod.) jsem 
popisoval z perspektivy vědce a ne z pozice 
věřícího člověka.

Jak vůbec začala vaše spolupráce na 
Husitské teologické fakultě Univerzity 
Karlovy?
Bylo to vlastně úplně náhodou. Pavla Damo-
horská z Katedry biblistiky a judaistiky na 
HTF, přijela na Hebrejskou univerzitu, aby 
pozvala hostující přednášející na Univerzitu 
Karlovu v rámci programu podpořeného 
Fondem strategického partnerství UK. Někde 
na schůzi padlo moje jméno a když jsem byl 
pak pozván, abych přednášel v Praze na Uni-
verzitě Karlově, neměl jsem důvod to odmít-
nout. Univerzita Karlova na mě zapůsobila 
a čas strávený se studenty na fakultě byl moc 
milý. A Praha je samozřejmě krásné město…

Bude tedy vaše spolupráce pokračovat?
Je to možné. Uvidíme. Určitě bych se o tuto 
možnost zajímal.

PTaLa SE rÁcHel PoloHovÁ

klíč k řešení kUrZU 
HebreJšTiny

)1
רֹות ִרים    ּגָ ָרה    ּגָ ר    ּגָ ּגָ

מֹות ִמים    שָׂ ָמה    שָׂ ם    שָׂ שָׂ
אֹות ִאים    ּבָ ָאה    ּבָ א    ּבָ ּבָ
ָטס     ָטָסה    ָטִסים    ָטסֹות

)2
a( הם רצים
b( היא שרה
c( הן נחות
d( הוא קם

yonaTan Moss je absolventem Hebrejské 
univerzity (Bc. v oboru klasická studia a lingvis-
tika) a Yaleovy univerzity (Mgr. a Ph.D. v oboru reli-
gionistika). V současné době působí jako odborný 
asistent na katedře srovnávací religionistiky na 
Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde se věnuje 
různým podobám křesťanství a judaismu v období 
pozdní antiky a raného středověku se zvláštním 
důrazem na oblast východního Středomoří.
Mimo jiné spolupracoval například s Papežskou 
univerzitu Gregoriana v Římě a je autorem knihy 
Incorruptible Bodies: Christology, Society and 
Authority in Late Antiquity (Neporušitelná těla: 
christologie, společnost a autorita v pozdní 
antice).
Na Katedru biblistiky a judaistiky UK HTF přijel 
pohovořit mimo jiné o tom, co činí posvátné texty 
posvátnými.

křesťanský ortodoxní chrám svatého hrobu 
na golgotě. Foto: wikimedia
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JUdaisMUs

Jak jsou znevýhodnění viděna v Tóře
Úvodem
Dříve než začnu, cítím, že vám dlužím 
vysvětlení, proč mluvím o tomto tématu. 
Ani judaismus, ani žádné tělesné postižení 
nehrálo roli v mém formálním vzdělání. Po 
léta jsem pracoval především jako ekonom 
a jako terénní pracovník v komunitním 
rozvoji. Co mě tedy opravňuje k tomu, podat 
výklad na téma „Jak jsou znevýhodnění 
viděna v Tóře“?

Když jsem poprvé v roce 1999 začal půso-
bit v Joint1 jako územní ředitel pro Tunisko, 
byl Joint jedinou americkou nevládní organi-
zací, která byla v zemi aktivní a její program 
byl zaměřen výhradně na tamní zbývající 
malou židovskou komunitu. Rozhodl jsem 
se nicméně najít způsob, jak pomoci i široké 
veřejnosti, a tak jsem hledal instituci, v níž 
by byli zastoupeni jak Židé, tak Arabové.

Jak se ukázalo, byly zde jen dvě možnosti, 
buďto věznice, nebo centrum aktivit pro 
mentálně postiženou mládež, které se nachá-
zelo v Houmt Souk, Djerba. V tomto centru 
bylo 74 účastníků z řad arabské a berberské 
mládeže a jedna dcera vrchního rabína. Roz-
hodl jsem se tedy iniciovat projekt zde.

Zatímco jsme rozvíjeli farmu, kterou jsme 
zakoupili, aby zde mladí lidé mohli pěstovat 
ovce, někdo (domnívám se, že nějaký člen 
tuniské vlády) se rozhodl zorganizovat mezi-
národní seminář o tom, jak tři monoteistická 
náboženství nahlíží na mentální a tělesná 
postižení. A já jsem měl reprezentovat juda-
ismus.

Rabín Dushinsky, který působí v Praze, 
vysledoval mnoho naučných referencí, 
které zde cituji, a pomohl mi zajistit, aby mé 
názory reflektovaly tradiční židovské myš-
lení – jsem za tuto pomoc vděčný. Nakonec 
jsem pronesl přednášku v Nabelu v Tunisku. 
Po více než patnácti letech a několika dalších 
prezentacích je zde nyní její poslední verze.

Bůh stvořil člověka, aby byl 
jeho obrazem, stvořil ho, 
aby byl obrazem Božím, 
jako muže a ženu je stvořil. 
(1. Mojžíšova 1, 27)
Když se podíváme na různorodé charaktery 
mužů a žen v celém světě a zaměříme se 
na mnoho rozdílů mezi nimi s respektem 
k odlišné rase, etnicitě, pohlaví, sexuálním 
preferencím, duševním schopnostem, talen-
tům a věku…, všechny tyhle příklady nám 
ukážou, že všichni jsme stvořeni k obrazu 
Božímu. Včetně těch, kteří se narodili nevi-
domí, neslyšící, těch, kteří nejsou schopni 

1 American Jewish Joint Distribution Committee 
(Americký židovský spojený distribuční výbor), 
zkr. Joint

ovládat své svaly, a nás všech, kteří jsme 
objektem toho, co Hamlet popisuje jako „bol 
srdce a tisíc přirozených ran, jež tělo zdědilo“.

Ačkoliv mnozí vidí existenci lidí se 
znevýhodněním na světě jako jakousi chybu 
stvoření, Tóra nás učí, že:

Bůh viděl, že všechno, co 
učinil, je velmi dobré. Byl 
večer a bylo jitro, den šestý. 
(1. Mojžíšova 1, 31)

V odkazu na „Boží obraz” jsme nicméně ujiš-
ťováni o duchovních kvalitách člověka, a ne 
o fyzických rysech. Otázkou je, proč muži 
a ženy, chlapci a dívky mají být sužováni 
fyzickým a morálním znevýhodněním – 
nemocemi a neštěstím, které nás stále trápí. 
Proč se trápíme?

Jeden důvod může být v několika 
důležitých biblických textech o fyzickém 
znevýhodnění, které ho popisují jako Boží 
trest a ukazují na nějaký morální prohřešek. 
Například Miriam, sestra Mojžíše, která ho 
s láskou sledovala coby dítě plující po Nilu, 
je přesto jednou na chvíli postižena leprou 
za očerňování svého bratra. A lid Izraele je 
stižen strašnými chorobami a neštěstími 
jako například slepotou, když nerespektují 
Boží vůli.

Hospodin tě raní šílenstvím, 
slepotou a pomatením mysli. 
O poledni budeš tápat jako 
tápe slepý ve tmě. Na svých 
cestách nebudeš mít zdar, 
stále budeš týrán a odírán, 
po všechny dny, a nikdo tě 

nezachrání. (5. Mojžíšova 28, 
28–29)
Ne všechny tělesné neduhy zmíněné v Tóře 
jsou však znakem morálního selhání. 
Naopak, mnohdy určitý fyzický nedostatek, 
který postihl naše předky se ukázal být 
zcela ústředním bodem pro naplnění Božích 
plánů.

Tato myšlenka ve skutečnosti vychází 
z hlubokého vhledu vyjádřeného našimi 
učenci:

Všechny nástroje Svatého 
(budiž veleben), [pro 
dosažení jeho cílů] jsou 
zlomeny, tzn. narušeny.
A tak by se mohlo zdát, že Sára je ve vysokém 
věku a neplodná právě proto, aby mohl Bůh 
zjevit svou sílu skrze zázrak narození Izáka 
(viz 1. Mojžíšova 21, 2).

Podobně se oslepnutí Izáka v jeho vyso-
kém věku ukázalo být rozhodujícím pro pře-
vedení božích požehnání z Ezaua na Jákoba 
a pokračování Božích plánů. Za povzbuzo-
vání a pomoci své matky Rebeky, se mladší 
Jákob vydává za staršího Ezaua. Díky svému 
poškozenému zraku Izák neprohlédne 
přestrojení a omylem dá Jákobovi požehnání 
původně určené staršímu Ezauovi. Pokud by 
Izák viděl dobře, toto výjimečné požehnání 
by nikdy nebylo dáno mladšímu synovi (viz 
1. Mojžíšova 27. kapitola).

A především si všimněme zmínky 
o chromém Jákobovi. Jeho nemohoucnost 
je ve skutečnosti znakem, kterým ho označil 
anděl, s nímž v noci zápasil. Když anděl 
opouštěl ráno Jákoba, úmyslně ho zranil, 
a tak mu bylo nadále jeho vlastní tělo trvalou 
připomínkou jeho role.
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Tu řekl: „Nebudou tě už 
jmenovat Jákob (to je 
Úskočný), nýbrž Izrael 
(to je Zápasí Bůh), neboť 
jsi jako kníže zápasil 
s Bohem i s lidmi a obstáls.“ 
(1. Mojžíšova 32, 29)
Dnes nikdo z nás nechce být charakteri-
zován svými tělesnými limity nebo nedo-
statky, ale přesně to je právě osud (a možná 
nakonec také sláva) Jákoba – Izraele.

Nikde jinde v Tóře nenajdeme vyjád-
řenou Boží zodpovědnost za lidské nedo-
statky jasněji, než na případu s Mojžíšem 
a hořícím keřem.

Druhá kniha Mojžíšova, 4. kapitola: Bůh 
hovoří s Mojžíšem z hořícího keře, který 
ale plameny nijak nespalují. Když Mojžíš, 
který unikl před několika lety z Egypta, aby 
se zachránil, spatří tento zvláštní oheň, 
je Bohem žádán, aby se vrátil do Egypta 
a zachránil izraelský lid z otroctví.

Mojžíš se nicméně velmi zdráhá při-
jmout tento úkol. Nejdřív Mojžíš říká, že 
mu nikdo neuvěří. Bůh mu tedy dá několik 
magických znaků: 1. Hůl se promění 
v hada a had zase zpět v hůl, když ji Mojžíš 
zvedne. 2. Když si Mojžíš přiloží ruce na 
hruď a poté je oddálí, objeví se na nich 
znaky lepry, když to zopakuje, lepra zmizí 
a ruce jsou stejné jako dřív. 3. Když lidé 
stále nevěří, Mojžíš nabere vodu z řeky 
a vyleje ji na suchou zem, kde se promění 
v krev.

Mojžíš však působí jakoby nezúčast-
něně a svěří se Bohu se svou obavou, 
že mu nikdo nebude naslouchat proto, 
že trpí vadou řeči. Ale tento nedostatek 
důvěry v sebe sama, a dokonce i ve sliby 
Pána vede k rezolutní reakci. Hospodin 
absolutně odmítá přijmout Mojžíšovu 
poněkud chabou výmluvu, že jeho tělesné 
znevýhodnění by mělo bránit ve vykonání 
Boží vůle.

Hospodin mu však řekl: „Kdo 
dal člověku ústa? Kdo 
působí, že je člověk němý 
nebo hluchý, vidící nebo 
slepý? Zdali ne já, Hospodin? 
(2. Mojžíšova 4, 11)
Rabíni tvrdí, že Bůh záměrně neodstranil 
Mojžíšovi vadu řeči (Raši říká, že koktal), 
aby dokázal autenticitu Tóry pro všechny 
generace. (Drašot Ha-Ran, 5). Tóra byla při-
jata lidem Izraele ne díky síle charismatic-
kých vůdců nebo přesvědčivosti zdatného 
řečníka, ale pro svou nestrojenou esenciální 
pravdu.

A když je Tóra nakonec dána lidu Izraele 
na hoře Sinaj, Všemohoucí posouvá tuto 
představu o zodpovědnosti za nedostatky 
ještě dále. Přímo svému lidu sděluje:

Nebudeš zlořečit hluchému 
a slepému nepoložíš do 
cesty překážku, ale budeš 
se bát svého Boha. Já jsem 
Hospodin. (viz 3. Mojžíšova 
19, 14)
Ale co se skrývá za tímto přikázáním a jak 
vysvětlit neobvyklé spojení „Budeš se bát 
Boha svého“? V židovské tradici (podle 
Rašiho a Rambama) je toto nařízení inter-
pretováno následovně: Když někdo proklíná 
hluchou osobu, nemůže se takový člověk 
ze své podstaty bránit. Nemůže se ani sám 
hájit u soudu. Nemůže slyšet ani obvinění, 
nemůže ani podat svědectví o provinění. 
Stejně tak osoba, která je nevidomá, neví, že 
jí někdo úmyslně postaví do cesty překážku. 
Jelikož takovéto oběti se nemohou bránit ani 
svědčit, Bůh prohlašuje sebe za jejich svědka. 
Bude bránit hluché a slepé a stejně tak bude 
chránit vdovu, sirotka nebo cizince. A aby 
byl tento bod zcela jasný, Bůh varuje svůj lid 
před zpronevěřením se svým povinnostem 
(…ale budeš se bát svého Boha. Já jsem 
Hospodin.).

Jak píše skvělý Rabi Avraham ben David 
ve francouzské Provence ve 12. století: Bůh 
ho učinil (neslyšícího a slepého) ke svému 
obrazu! Takže kdo to je, koho zneužíváš? 
Koho proklínáš? Je to samotný obraz Svatého 
(budiž veleben)!

Závěr
V tomto smyslu, když Bůh ochraňuje 
všechny, jejichž schopnosti jsou jakkoliv 
„poškozeny“, ve skutečnosti chrání ty, kdo 
reprezentují jeho obraz. Pravděpodobně 
můžeme přijmout důsledek principu, který 
byl popsán výše: Všechny zlomené nástroje 
patří Bohu.

Víme tedy, že tělesné nedostatky, stejně 
jako jiné lidské vlastnosti pocházejí od Boha. 
Mohou zde být dokonce pro Boží záměr, 
ačkoliv nejsme třeba schopni rozpoznat, co 
jím může být. Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba 

uznává svou zodpovědnost za stvoření 
včetně nedostatků a v první řadě zdůrazňuje 
ochranu všech slabých.

Jako smrtelné lidské bytosti, vědomy si 
svých vlastních zjevných omezení a nedo-
statků, uznáváme roli Boha – Stvořitele 
a respektujeme jeho záměry. Když jsou napa-
dáni hluší nebo slepí, je vždy chvályhodné se 
jich zastat.

Naše reakce na ty, kdo jsou mentálně či 
fyzicky oslabeni nakonec testuje to, kým 
jsme. Definujeme sami sebe, svůj charakter 
a morální integritu tím, jak reagujeme na cizí 
nemohoucnost a bezbrannost.

Můžeme se učit z lekce proroka Izajáše. 
Když prorokuje o konci dní, říká: Tehdy 
se rozevřou oči slepých a otevřou se uši 
hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen 
a jazyk němého bude plesat. Na poušti 
vytrysknou vody, potoky na pustině. (Iza-
jáš 35, 5–6) V souladu s Rambamem nám 
Prorok Izajáš říká, že dobré chování k tělesně 
a duševně slabým lidem je metaforou pro 
spásu nás všech.

Zajímavou otázkou, kterou rabíni kladou, 
je, zda je nevidomý člověk povinen (nebo 
dokonce, zda je mu povoleno) říkat požeh-
nání při zapalování svící. Otázka souvisí 
s tím, že v judaismu se nesmí požehnání 
říkat zbytečně a slepý nevidí světlo svíčky.

Rozhodnutí rabínů vás možná překvapí. 
Po nezbytných debatách došli k tomu, že také 
nevidomý člověk by měl říkat požehnání nad 
svící: I když nevidomý člověk z něj nemůže mít 
přímý prospěch, světlo umožňuje ostatním ho 
vidět a ti mu tak mohou přispěchat na pomoc 
(viz Megila 35b a Šulchan Aruch, Hilchot 
Krijat Šma 69:2). 

Také tímto způsobem může být nakonec 
znevýhodnění pro člověka obdarováním 
a zároveň darem pro ostatní.

yecHiel bar-cHaiM 
Překlad: redakce

vlevo: Jakob 
bojuje 
s andělem, 
charles Foster, 
1897. Zdroj: 
Wikipedie

na protější 
straně: Mojžíš 
a hořící keř, 
Holman bible, 
1890. Zdroj: 
Wikipedie
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roZHovor

Izrael a Maďarsko
spojenectví viktora orbána 
a benjamina netanjahua 
a perspektiva izraelsko -
-maďarských vztahů očima 
ireny kalhousové.

V našem prvním rozhovoru jsi zmiňovala, 
že vztahy Maďarska a Izraele zintenzivněly 
v poslední době iniciativou Viktora Orbána 
a že jde o čistý pragmatismus z jeho strany. 
Můžeš popsat, jaký konkrétní zájem má 
maďarský premiér na tomto vztahu?
Pragmaticky řečeno, dobré vztahy s Izraelem 
představují pro Orbána silný argument proti 
kritikům, kteří ho obviňují ze zneužívání 
antisemitských symbolů s cílem získat 
nacionální pravicové voliče. Jde především 
o masivní, opakující se kampaň zaměřenou 
proti americkému židovskému filantropovi 
maďarského původu Georgi Sorosovi, ve 
které se často objevují tradiční antisemitská 
témata jako například narážky na to, že 
„mocný Žid“ ovlivňuje z pozadí maďarskou 
a světovou politiku. Proti obvinění z pod-
něcování antisemitismu ovšem mohou 
Orbánovi příznivci kontrovat tím, že Orbán 
je přeci velkým přítelem židovského státu. 
Mezi maďarskými politiky také stále 
přetrvává pocit, „že cesta do Washingtonu 
vede přes Jeruzalém“ a že tedy dobré vztahy 
s Izraelem jsou důležité pro dobré vztahy 
s USA. Sázka na tuto kartu se vyplatila 
především v době nadstandartních vztahů 
Netanjahua s Trumpem, kdy cestu Orbána do 
Bílého domu v květnu 2019 opravdu pomohl 
do jisté míry zajistit Netanjahu, který má 
s Orbánem velmi blízký vztah.

Co se změnilo s nástupem Viktora Orbána 
k moci ve vztahu k Izraeli – resp. jaký byl 
vztah Maďarska k Izraeli před tím?
Maďarsko po roce 1989 zastávalo spíše tako-
vou neutrální pozici. Na jednu stranu chtěli 
narovnat komunismem pošramocené vztahy 
s Izraelem, na straně druhé nechtěli ohrozit 
tradičně dobré vztahy s arabskými zeměmi. 
Navíc Maďarsko má historické vztahy 
s Tureckem, zajímá se o Írán… Pak ale Orbán 
v roce 2005 navštívil po prohraných volbách 
Izrael. Během této návštěvy se z maďarského 
politika stal velký fanoušek Izraele. Zaujala 
ho nejen úspěšná ekonomická transformace 
Izraele, ale i hrdý nacionalismus. Především 
si ale padl do oka s politikem, který také 
čekal v opozici na svojí další politickou šanci, 
s Benjaminem Netanjahuem ze strany Likud. 
Od té doby funguje blízké spojenectví mezi 
těmito dvěma muži, kteří v další dekádě zcela 
ovládli maďarskou, respektive izraelskou 
politickou scénu. Došlo také k navázání 
vztahů mezi stranami Fidesz a Likud, které 
spojuje důraz na nacionalismus a konzer-

vativní hodnoty (navzdory tomu, že Fidesz 
kdysi začínal jako liberální strana). Po 
druhém nástupu Orbána k moci v roce 2010 
se pak z Maďarska postupně stala jedna 
z nejvíce proizraelských zemí v EU a Orbán 
s Netanjahuem se stali blízkými politickými 
spojenci, kteří si v mnohém vychází vstříc 
a vzájemně se nekritizují.

Mohla bys povědět něco k hlubší historii 
vztahů Maďarska a Izraele? Co tento vztah 
charakterizuje?
Na rozdíl od Polska a Československa, 
Maďarsko v období studené války nevy-
stupovalo tak otevřeně antisemitsky 
a antisionisticky. Přispěla k tomu fašistická 
minulost Maďarska, která vedla k jisté 
opatrnosti komunistických vůdců. Ti se 
obávali, že příliš otevřený negativní přístup 
k Židům a Izraeli by mohl posílit maďarský 
nacionalismus, který byl vždy spojen právě 
s antisemitismem a který představoval 
hrozbu pro komunistický režim. Dále k tomu 
přispěl fakt, že Maďarsko bylo jedinou 
středoevropskou zemí, kde v té době žila 
významná židovská menšina, odhadem až 
200 tisíc židů. Židovský život v Maďarsku 
(školy, košer obchody) tak nebyl ani v době 
komunismu zcela potlačen. Navíc maďarští 
Židé udržovali vztahy se svými příbuznými 
v Izraeli i během studené války. V neposlední 
řadě v Izraeli žila mnohatisícová maďarsky 
rozumící skupina Židů pocházejících nejen 
z Maďarska, ale i ze Slovenska a Rumunska. 
V roce 1989 tak bylo v maďarsko-izraelských 
vztazích na čem stavět.

Jak se Maďarsko zachovalo při vzniku Státu 
Izrael v roce 1948?
Maďarsko jako poražený stát ve druhé 
světové válce vstoupilo do OSN až v roce 1955 
a tak nehrálo žádnou roli při rozhodování 
o rozdělení Palestiny na židovský a arabský 
stát v roce 1947. Jinak mnozí izraelští politici 
si mysleli, že po vzniku státu dojde k velké 
emigraci maďarských Židů do Izraele. K té 
ale k nemilosti Izraele nikdy nedošlo, protože 
hodně asimilovaní budapešťští Židé dali 
většinou přednost životu v Maďarsku. Izrael 
se ale naděje nevzdal a například jako jeden 
z prvních uznal vládu Jánoše Kadára, insta-
lované po sověty krvavě potlačené revoluci 
v roce 1956, s nadějí, že Maďarsko umožní 
odchod Židů do Izraele. Mnozí Židé spolu 
s tisíci Maďary opravdu odešli, ale ani v roce 
1956 k masové emigraci nedošlo.

Jak se dívá Stát Izrael na Maďarsko? Některé 
kontroverzní výroky Viktor Orbána, byly 
dokonce označeny jako antisemitské. Není 
to na překážku budoucího rozvoje dobrých 
vzájemných vztahů?
Izraelská diplomacie je v této otázce hodně 
pod tlakem Netanjahua. Při jedné z proti-
-Sorosovských kampaní, která používala 
otevřeně antisemitské symboly, se izraelský 
velvyslanec v Budapešti proti této kampani 
ostře ohradil. Vzápětí ale přišel pokyn od 
Netanjahua, aby se izraelští diplomaté 
zdrželi kritických komentářů. Netanjahu 
a Orbán mají zřejmě nepsanou dohodu, že se 
vzájemně kritizovat nebudou. Výměnou zato, 
že Maďarsko v mezinárodních institucích 

synagoga na ulici dohány v budapešti. Foto: wikimedia
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hájí pozice Izraele, tak Izrael nekomentuje 
Orbánovu politiku a naopak mu vyjadřuje 
podporu. Je to poměrně cynická realpolitik, 
která představuje problém především pro 
maďarské Židy. Ti na jednu stranu oceňují 
Orbánův proizraelský postoj, ale mají 
obavy z jeho domácí politiky, která se opírá 
o šovinismus a rasismus. Navíc jim vadí, že 
Izrael přehlíží antisemitský charakter anti-
-Sorosovké kampaně.

Děje se v Maďarsku nyní něco podobného, 
jako v Polsku, ve smyslu zdůrazňování 
národní hrdosti a potlačování jakýchkoliv 
chyb nebo selhání v historii národa?
Do určité míry určitě. Politika paměti, tedy 
cílená snaha o jistou interpretaci historie, je 
důležitou součástí politiky Fideszu. Dochází 
například k rehabilitaci Horthyho režimu. 
Zdůrazňuje se, že za násilí páchané za války 
proti Židům mohla skupina extrémistů, 
nikoliv státní politika. O roli státních insti-
tucí při deportaci maďarských Židů do Osvě-
timi, což byl příklad jedné z nejbrutálnějších 
a současně nejrychleji provedených genocid, 
se raději moc nemluví. Přitom Eichmann, 
který přijel do Budapešti jen s pár desítkami 
spolupracovníků, by bez aktivní pomoci 
maďarského státu nebyl schopen deportace 
takhle rychle provést. Maďaři jsou zobra-
zováni jako, a teď cituji jednoho historika, 
„poslední oběť nacistického Německa, niko-
liv jako jeho poslední spojenec.“ V neposlední 
řadě je akcentováno utrpení Maďarů během 
komunismu. Jde o to ukázat, že Maďaři 
trpěli za komunismu podobně jako Židé za 
fašismu. Z podtextu pak navíc vyplývá, že za 
komunismus mohou hlavně Židé. Politika 
paměti vede k velkým polemikám ohledně 
památníků a muzeí, které za vlády Fideszu 
vznikly a které jsou podle mnohých příkla-
dem falšování historie s cílem „zkrášlit“ ne 
vždy hezkou minulost Maďarska.

Myslíš, že v Maďarsku může nastat podobný 
problém jako ten, který nyní sledujeme 
v Polsku – tedy, že se oba národy neshod-
nou na interpretaci historie a událostí 
2. sv. války?
To se stane v momentě, kdy odejde Netan-
jahu. Orbánova politika je v Izraeli sledována 
a mnozí opoziční politici, novináři a neofici-
álně i diplomati s ní mají problém. Ta kritika 
zesílí, pokud Netanjahu přestane dominovat 
izraelské politice.

Můžeme v dnešním Maďarsku pozorovat 
nějaký nárůst projevů antisemitismu?
Ta situace je v mnohém zvláštní. Orbánova 
vláda sice na jednu stranu neváhá v domácí 
politice zneužívat antisemitské symboly 
ale na straně druhé se chlubit tím, že Židé 
se mohou v Maďarsku cítit zcela bezpečně. 
A pravdou je, že v Budapešti je naprosto 
běžné potkat Židy s kipou. Také není pro-
blém v jednom z hlavních budapešťských 
parků zorganizovat celodenní program 
oslavující izraelský Den nezávislosti, během 
kterého hrají izraelské kapely a představují 

se různé židovské spolky. Shodou okolností 
jsem v roce 2017 zrovna trávila delší čas 
v Maďarsku, když tento festival probíhal 
a byla jsem až překvapená, že tuto poměrně 
velkou akci hlídalo jen pár lidí a policii jsem 
tam snad ani nezahlédla. Podobná akce osla-
vující Izrael by dnes ve většině evropských 
měst neproběhla bez protestů a potřeby 
silné policejní přítomnosti. Nicméně antise-
mitismus zůstává v Maďarsku problémem 
a mohou k tomu přispívat anti-Sorosovské 
kampaně, které legitimizují antisemitské 
stereotypy. Například letos v říjnu skupina 
pravicových radikálů napadla židovské 
komunitní centrum v Budapešti, strhla 
duhovou vlajku a postříkala fasádu neonaci-
stickými slogany. Naštěstí útočili zatím jen 
na majetek a nikomu nic nestalo.

Vypadá to, že izraelsko-maďarské vztahy 
jsou založeny především na osobních vzta-
zích dvou premiérů – Netanjahua a Orbána. 
Pokud je tomu tak (aspoň do určité míry), 
troufáš si odhadnout, co by se stalo se 
vzájemnými vztahy obou zemí, pokud by se 
po posledních volbách v Izraeli nakonec stal 
premiérem Benny Ganc? (ponechme nyní 
stranou otázku, jak moc je to v tuto chvíli 
pravděpodobné…)
Jak jsem už zmínila, pokud nebude izrael-
ským premiérem Netanjahu, dá se očekávat, 
že Izrael bude kritičtější k antisemitským 
projevům maďarské vlády. Současně ale ani 
jiné politické vedení nebude chtít ohrozit 
dobré vztahy s Maďarskem, které jsou pro 
Izrael důležité. Souvisí to i s tím, že podpora 
Izraele v Evropě dost oslabuje a o to víc musí 
Izrael pěstovat vztahy se zeměmi, které ho 
podporují, i když jsou to často země, které 
mají v čele politiky, kteří se opírají o hlasy 
nacionálně-pravicových voličů. Přesto bych 
ale očekávala, že post-netanjahuovská vláda 
najde způsob jak udržovat dobré vztahy 
s Orbánovým Maďarskem aniž by při tom 
ignorovala obavy maďarských Židů a pře-
hlížela antisemitskou a xenofobní rétoriku 
orbánovské vlády.

V našich rozhovorech jsme probíraly vztahy 
jednotlivých zemí V4 a Izraele. Na závěr 
se tedy nabízí otázka: Má smysl společné 
setkávání a vztahy V4 a Izraele? Nemohou 
případně třeba ostatní země poškodit dlou-
hodobě dobré vztahy Izraele a Česka?
Celá tato společná snaha V4 vůči Izraeli 
přišla ze snahy Maďarska a Viktora Orbána. 
Maďarsko pokulhávalo za Polskem a Českem 
a pro Orbána tohle byla nějaká šance, jak to 
dohnat. Nemám přehled, jak se k tomu staví 
polští diplomaté v současnosti, ale čeští 
z toho právě z těch důvodů, které zmiňuješ 
moc nadšení nejsou.

Myslím si tedy, že V4 + Izrael nebude příliš 
úspěšný projekt, protože pro Čechy ani pro 
Poláky to prostě nemá moc smysl a rozhodně 
nebudou chtít obětovat své dobré bilaterální 
vztahy. Navíc, ačkoliv se o tom moc nemluví, 
V4 není zrovna jednotný spolek a pro české 
politiky samozřejmě není moc přijatelné, že 
by jakoukoliv zahraniční agendu měl určovat 
Orbán.

Myslím si, že tedy možná dojde k nějakým 
ojedinělým schůzkám, ale v zásadě se věci 
budou dále řešit bilaterálně. Navíc si tyto 
země vzájemně defacto konkurují v otázce 
investicí, zakázek apod. Nemyslím si, že by to 
vzájemné vztahy jakkoliv výrazně posunulo. 
Poláci a Češi jsou prostě někde jinde než 
Maďaři a Slováci.

PTaLa SE rÁcHel PoloHovÁ

irena kalHoUsovÁ (*1979) pochází z 
Prahy, vystudovala politologii na Hebrejské 
univerzitě v Jeruzalémě a Evropská studia 
na univerzitě v Cambridge. Působila mimo 
jiné jako analytička Institute for National 
Security Studies v Tel Avivu nebo v Praž-
ském institutu bezpečnostních studií. Od 
jara 2019 je ředitelkou Herzlova centra izra-
elských studií při UK. Dokončuje doktorské 
studium na London School of Economics 
and Political Science. Ve své disertační 
práci se zabývá vztahy tří středoevropských 
zemí (České republiky, Polska a Maďarska) 
s Izraelem a analyzuje, jak se historické 
vztahy těchto tří národů k židovské menšině 
odrážejí v současných vztazích k Izraeli. 
Dále ukazuje, na základě čeho se formoval 
vztah politických elit po roce 1989 k Izraeli.
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rePorTÁŽ

Šabat společně
ve dnech 14.–16. listopadu se v Praze 
opět konal šabatový projekt „šabat 
společně“.

Téměř stovka žen a dětí zaplnila ve čtvrtek 
14. listopadu jídelnu pražské židovské obce 
při společném pečení chaly. Ženy všech 
generací s dětmi si mohly nejen upéct chalu 
z připraveného těsta, ale také si zakoupit 
šátky z Izraele a naučit se je vázat. Pro děti 
připravila rebecin Malki Kalachaim diva-
delní představení na šabatové téma. O akci 
je rok od roku větší zájem a jídelna sotva 
pekařkám stačila.

V pátek 15. listopadu byla Kabalat Šabat 
v Jeruzalémské synagoze a následující 
večeře pro všechny generace v jídelně ŽOP. 
V sobotu byl kromě modliteb také dopolední 
program pro děti a večer patřil burčáku.

Burčáková slavnost se konala u pří-
ležitosti prvního jahrzeitu Mošeho Váni, 
výtěžek byl věnován charitativnímu fondu 

Marty Choděrové, který poskytuje finanční 
podporu sociálně znevýhodněným dětem 
z židovských rodin. Také na burčákové slav-
nosti bylo plno. Zazpívaly děti z Lauderových 
škol, hrála kapela a samozřejmě se pil bur-
čák. Pro děti byl určen samostatný program 
ve třetím patře. Charitativnímu fondu bylo 
díky všem zúčastněným poskytnuto více než 
20 000 korun.

S jednou z hlavních organizátorek Irenou 
Němcovou jsme si krátce povídaly o historii 
projektu.

Jak a kde vznikl šabatový projekt?
Projekt vznikl v roce 2013 v Jižní Africe. 
Vrchní rabín Jihoafrické republiky Warren 
Goldstein chtěl pro svoji komunitu udělat 
nějakou akci na Šabat, přilákat lidi, kteří 
normálně Šabat neslaví a nikam nechodí. 
Proto nazval celou akci Šabatový projekt – 
Šabat společně, aby lidem bylo jasné, že 
mohou přijít, i když o Šabatu nic neví nebo 
nejsou zvyklí ho dodržovat. A byl to velký 
úspěch, postupně se to rozšířilo do dalších 
jihoafrických komunit a následně do komu-
nit po světě. Letos to bylo 1685 komunit ve 
106 zemích.

kdy jsme se přidali my v české 
republice?
My jsme se přidali před 4 lety. První dva roky 
jezdila velká skupina z Olomouce do Prahy 
a teď už druhý rok měli svůj vlastní projekt. 
Možná se do budoucna přidá Brno.

Jak se během těch čtyř let mění 
struktura účastníků?
Myslím, že se mění správným směrem a při-
bývá lidí, které neznáme, protože tak často 
nikam nechodí. Týká se to jak lidí z židovské 
obce, kteří moc nikam nechodí, tak lidí 

z jiných židovských organizací. Letos přibylo 
více lidí na pečení chaly. Loni přišlo něco 
přes šedesát a letos už ke stovce žen. U šaba-
tové večeře a oběda je to limitované počtem 
míst v jídelně, tam už to bohužel přibývat 
nemůže. Chodí hlavně mladí lidé, střední 
věk, rodiny s dětmi. Starší generace bohužel 
málo, možná můžeme příští rok vymyslet, 
jak je také přilákat.

Je to akce ortodoxní, reformní, 
všeobecná?
Původně, tedy ta výchozí pozice je sice orto-
doxní, ale je důležité, aby to bylo přístupné 
všem. Je tedy ortodoxní bohoslužba, košer 
jídlo, ale zároveň je to přístupné pro nejširší 
spektrum židů, od ortodoxních po konzerva-
tivní, reformní, naprosto sekulární.

co tě na tom baví coby organizátorku?
Přišlo mi to jako dobrý nápad. Není tolik akcí, 
které šíří ven, tedy mezi různé židovské orga-
nizace, myšlenku sdílení. Nejde tedy jen o lidi 
z pražské židovské obce, ale také o lidi z Bejt 
Simcha, lidi aktivní v Hakoach a v České unii 
židovské mládeže. Nemáme moc možností se 
jinak protnout a setkat.

Příští Šabatový projekt bude zase za rok 
6.–7. 11. Šabat společně se koná vždy o Šab
atu, na který připadá paraša Vaer. Přidáte 
se?

Více o projektu:
https://www.theshabbosproject.org/

kaTeřina MikUlcovÁ 
Foto Ondřej Polák
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dění v beJT siMcHa

Šabat s rabínem 
Moshe Yehudaiem
Dne 22. listopadu na Kabalat Šabat jsme měli 
tu čest i velkou radost přivítat mezi námi 
v synagoze rabína Moshe Yehudaie s jeho 
ženou Atarou.

Pan rabín byl naším kongregačním 
rabínem, svým způsobem tak navštívil svůj 
domov. Pan rabín nás poctil svojí drašou a po 
kiduši i přátelskou besedou.

Měli jsme také příležitost poznat paní 
rabínku Navu Checev, zástupkyni společ-
nosti Židé pro lidská práva, i přátele z Evan-
gelické teologické fakulty UK vedené farářem 
Mikulášem Vymětalem.

Byl to inspirativní začátek Šabatu.

Psaní podle 
Lustiga
V prostorách Bejt Simcha se v listopadu 
konaly páteční dopolední kurzy Psaní podle 
Lustiga. Účastníci se věnují tvůrčímu psaní, 
ale také rétorice a rozebírání textů.

rePorTÁŽ

Svět modliteb Elieho Munka

V listopadu vyšla v češtině unikátní kniha 
určená všem zájemcům o hlubší pochopení 
židovských modliteb a filosofie obecně. Svět 
modliteb francouzského rabína a filosofa 
Elieho Munka pochází z 30. let minulého 
století, ale Munkův komentář k modlitbám 
promlouvá srozumitelně ke čtenářům 
i téměř o sto let později. Kniha byla napsaná 
německy a rychle přeložena do francouz-
štiny, angličtiny a dalších jazyků. Většina 
komentářů k modlitbám byla a je psaná 
hebrejsky. Součástí knihy a Munkových 
komentářů jsou i části modlitební knihy – 
siduru – v překladu rabína Karola Sidona. 
Kniha je rozdělena do dvou částí, na Denní 
a Sváteční modlitby, a obsahuje, kromě 
velkých částí samotného siduru, i komen-
táře k jednotlivým výrazům v modlitbách 
a obsáhlý, v českém prostředí ojedinělý, 
heslář ke zdrojům, z nichž Elie Munk čerpal. 
Knihu vydalo nakladatelství Garamond 
a k jejímu vydání se na pražské židovské obci 
konalo setkání s oběma překladateli, tedy 
s Karolem Sidonem a Leo Pavlátem.

Překlad a doba
Leo Pavlát dostal knihu na konci 80. let, ještě 
před pádem komunismu, od přátel ve fran-
couzštině. Podobný text v češtině neexisto-

val, informace o modlitbách předávali ústně 
většinou staří členové obce – přeživší pochá-
zející ze Zakarpatské Ukrajiny, ale literatura 
byla téměř nedostupná. Leo Pavlát se pustil 
do překladu. Překládal ve volném čase, v pod-
statě tajně, vedle své tehdejší práce redaktora 
nakladatelství Albatros. O něco později se do 
překladu knihy z němčiny pustil Karol Sidon. 
S listopadem 1989 oba překladatelé uložili 
rozdělané překlady do zásuvek a věnovali se 
politickým změnám, obnově židovské komu-
nity a dalším dobovým výzvám.

Teprve před několika lety se dílo Elieho 
Munka opět objevilo na scéně, jako kniha 
zajímavá a potřebná. Karol Sidon a Leo 
Pavlát spojili síly a překlady a s pomocí Ivana 
Kohouta a dalších nyní kniha přichází na 
český trh. Ve Francii má tuto knihu ve své 
knihovně „každý slušný žid“, snad najde 
místo i v knihovnách českých.

kdo byl elie Munk?
Narodil se v Paříži 15. září 1900 v rodině 
obchodníka s kůžemi. Matka zemřela, když 
Eliemu bylo jedenáct let a otec se se třemi 
syny rozhodl vrátit do rodného Berlína, kde 
měl příbuzné. Otec se v Berlíně znovu oženil. 
Elie Munk zde vystudoval rabínský seminář, 
diplom získal v roce 1925. V roce 1926 se stal 

doktorem filozofie na Univerzitě v Berlíně. 
Absolvoval s disertační prací na téma 
„Filosofie v díle Viktora Huga“. Od roku 1927 
do roku 1937 působil jako rabín v bavorském 
Ansbachu. Aby mohl nastoupit rabínský 
post, musel se oženit. Jeho manželkou se 
stala Fanny Goldbergerová, dcera předsedy 
ortodoxní obce v Norimberku. Munkovi se 
nejprve nezdál Hitler nebezpečný. Naopak 
viděl v nacismu pozitivní aspekty a pozved-
nutí morálky. Ve věku 28 let dokončí své 
životní dílo Svět modliteb. Elie Munk si 
uvědomil nebezpečí nacismu a s rodinou se 
v roce 1937 přesunul do Paříže, kde se stal 
rabínem komunity Adas Yereim (Synagoga 
Rue Cadet).

V červnu 1940 opustila rodina Paříž a nej-
prve se uchýlila do Nice, poté do Švýcarska, 
kde žili až do konce války.

Po válce (v srpnu 1945) až do svého 
odchodu do důchodu zůstal Elie Munk v čele 
Synagogy Rue Cadet. V roce 1973 prodělal 
mrtvici. Šest z jeho sedmi dětí žilo tehdy 
s rodinami v New Yorku, proto se i Elie Munk 
s manželkou rozhodl přesídlit za oceán. 
Zemřel v New Yorku 5. června 1981 ve věku 81 
let a je pohřben na Olivové hoře v Jeruzalémě.

TExT a FOTO kaTeřina MikUlcovÁ
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Dvě ženy, dvě 
různá století

Kdo má rád tlusté romány, přijde si tentokrát 
na své. Poslední román známé americké 
spisovatelky Rachel Kadishové VÁHA 
INKOUSTU (Host) čítá 620 hustě popsaných 
stran. Tato čerstvá padesátnice nese opravdu 
tohle „svaté“ jméno, i když to vypadá, jako by 
šlo o pseudonym (ostatně i u nás jsme měli 
spisovatelku Jarmilu Svatou)… Talentovaná 
autorka píše romány, povídky a eseje a sbírá 
už také významné literární úspěchy. Právě za 
Váhu inkoustu získala v roce 2017 prestižní 
Národní židovskou knižní cenu a dosáhla 
ještě několika dalších, méně důležitých oce-
nění. Pozornost si získala také „literaturou 
faktu“, když v časopise Quartz otiskla text 
o japonském diplomatovi Chiune Sugiharovi, 
který během druhé světové války zachránil 
její rodině život.

Román Váha inkoustu, který Kadishovou 
proslavil, je promyšlenou historickou fikcí. 
Dějem čtenář prochází spolu se dvěma 
ženami, hlavními hrdinkami. Bývalý student 
požádá svou profesorku historie Helen, aby 
prozkoumala staré židovské rukopisy, které 
se objevily při rekonstruování jeho domu. 
To se odehrává v roce 2000. Zároveň probíhá 
v jiné časové rovině – v 17. století – příběh 
mladé osiřelé dívky Ester, jež přišla do Lon-
dýna spolu se slepým rabínem a stává se jeho 
písařkou.

Čtenář díky knize pronikne do tajů 
šabatiánského hnutí, které ovlivňovalo život 
tehdejší židovské komunity. Autorka dokáže 
udržet napětí a vůbec je její psaní dosti 
sofistikované, rafinované – však také není 
„v civilu“ nadarmo profesorkou tvůrčího 
psaní. Americká spisovatelka Margot Livesey 
o její knize napsala: „Nádherný, inteligentní 
román, který vás naprosto pohltí.“ A měla 
pravdu.

Proč Židé nelpí na 
území, kde žijí?
Dvě obdobně graficky upravené knihy 
s podobnou tematikou vydalo nakladatel-
ství Dauphin. Šlomo Sand nazval své dílo 
vtipně – JAK BYLA VYNALEZENA ZEMĚ 
IZRAELSKÁ, jejíž podtitul zní – Od Svaté 
země k vlasti. Tento izraelský historik žijící 
v rakouském Linci je u nás dobře známý 
už svou předešlou knihou s provokativním 
názvem Jak byl vynalezen židovský národ. Na 
ní tato nová kniha, jak už její název napovídá, 
navazuje. Dokonce ji lze brát jako druhý díl 
předchozí knihy, což je důležitá informace 
pro ty, kteří ten první mají. Jde vlastně 
o komentovaný průřez dějinami Izraele.

Autor Šlomo Sand pochází z Rakouska 
a v novém domově, v Izraeli, se ve svém 
historickém bádání specializuje na dějiny 
nacionalismu a politické dějiny 20. století, 
které jsou v tomto ohledu opravdu velmi 
barvité. Mnohé jeho myšlenky jsou závažné 
a zároveň velmi podnětné, vedou nás k tomu, 
abychom o nich sami uvažovali. Říká třeba: 
„Vlast nestvořila nacionalismus, spíše tomu 
bylo naopak: vlast se vyvinula z naciona-
lismu… Po vzniku národních států získaly 
oblasti, které se dostaly pod jejich kontrolu, 
a hranice, které je vymezovaly, zcela nový 
význam. Kulturně-politický proces čerpající 
z hlubokého pocitu sounáležitosti jedince 
s vlastní národní skupinou, vyústil ve vznik 
Britů, Francouzů, Němců, Italů a později 
Alžířanů, Thajců či třeba Vietnamců, čili 
entit původně vzešlých ze směsice lokálních 
dialektů a kultur.“ V Izraeli to bylo poněkud 
jinak: „Biblické knihy se o politické dimenzi 
národní vlastní nezmiňují. … Teritorium je 
nicméně klíčové. Slovo erec (země) se v Bibli 
objevuje více než tisíckrát… a má obrovský 
význam.“

Jak je vidět, navzdory vtipnému názvu 
jde o publikaci seriózní, s poznámkami 
pod čarou a jmenným rejstříkem na závěr. 
A český čtenář je ještě obohacen o něco 
navíc – o doplňující a vysvětlující doslov 
politologa Pavla Barši, který jej vtipně nazval 
Od lidu knihy k lidu země. Barša dochází 
k názoru, že „na rozdíl od starého Žida 
není již židovská identita nového Hebrejce 
dána věrností Talmudu jako zdroji božích 
přikázání, ale typicky národními charakte-
ristikami, jako jsou sdílená historie, jazyk 
a území“. Píše, že tzv. pohanské národy „jsou 
srostlé se svými územími a uctívají tamní 
posvátná místa, na nichž přebývají jejich 
bůžci jako patroni. Děti Izraele jsou ve své 
vlastní zemi cizinci, neboť plní příkazy svého 
nebeského otce, jenž nepřebývá na tom či 
onom místě…“ Působí to jako explikace toho, 
k čemu vedla diaspora – k tomu, že Židé nelpí 
příliš na místě, kde zrovna žijí. Zkušenost 
s pogromy a vypovídáním ze země je tomu 
naučila.

V jakém století 
jsme žili?

Autor knihy 
ŽIDOVSKÉ 
STOLETÍ Yuri 
Slezkine se 
narodil v roce 
1956 v Moskvě. 
Až teprve, když 
mu bylo jedenáct, 
prozradil mu otec 
rodinné tajem-
ství – babička byla 
Židovka, která 
utekla z polského 

štetlu a přidala se k bolševikům. Když Jurij 
dospěl, vystudoval ruskou literaturu, ale živil 
se jako překladatel z portugalštiny, chvíli žil 
v africkém Mosambiku a pak přes Lisabon 
emigroval do Ameriky. Povědomí o strasti-
plném osudu Židů v jeho původní vlasti ho 
dovedlo k sepsání knihy Židovské století 
(The Jewish century, 2004), díky níž pak jeho 
jméno oběhlo planetu.

To ovšem neznamená, že by některé 
jeho názory a závěry nebyly kontroverzní. 
Vždyť i jeho babička Berta, jíž autor věnoval 
tuto knihu, prožila rozporuplný život. Ve 
štetlu nikdy nechodila do školy, pak jako 
komunistka skončila za mřížemi, a když se 
dostala ven, emigrovala do Argentiny, odkud 
se vrátila v roce 1931, aby v Rusku pomohla 
budovat socialismus. Ve stáří byla hrdá na 
své židovské předky a většinu svého života 
považovala za omyl…

Autor tvrdí, že 20. století nese výrazné 
židovské rysy, které spatřuje v nástupu 
modernity na všech úsecích našeho života 
a ve zvýšeném zájmu o vzdělání, ale i o maje-
tek, který jej umožňuje. Navíc jsme propojeni 
čtením knih, a tak podle jeho názoru „moder-
nizace mění nás všechny v Židy“. No, nevím, 
je to dosti nadnesené. Lze však souhlasit 
s jeho dalšími výroky: „V době kapitálu jsou 
(Židé) nejkreativnějšími podnikateli, v době 
odcizení nejzkušenějšími vyhnanci. … Toto 
prastaré etnikum se stalo modelem moderní 
doby.“ A o kus dále pokračuje: „Nejúspěšnější 
ze všech moderních kmenů byl zároveň tím 
nejzranitelnějším. …Ve většině evropských 
národnostních států tak žili občané, u nichž 
se mísil obdivuhodný úspěch s beznadějnou 
etnickou cizotou. Doba Židů je zároveň 
dobou antisemitismu.“

Na pěti stech stránkách Slezkine kon-
struuje příběh „židovského století“, pokouší 
se vysvětlit jeho původ, příčiny a důsledky. 
Probírá život Židů v diaspoře, v Rusku přičítá 
Židům velký podíl na říjnové revoluci, hovoří 
o „židovské revoluci v rámci ruské revoluce“. 
Každá z kapitol je jiná svým stylem i rozsa-
hem – snad aby si každý čtenář mohl najít to 
své, se kterým souzní.

lUbor FalTeisek
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Minikurz hebrejského jazyka 
pro samouky (25. lekce)
slovesa a časování ii.
V této lekci se vrátíme k časování sloves. Zůstaneme u jednoduchého 
slovesného kmene kal, ale tentokrát se podíváme blíže na zvláštní 
skupinu sloves, která mají v kořeni na místě druhé souhlásky pís-
meno י nebo ו. Někdy se jim říká také „mediae jud / vav“.
Tato slovesa mají shodný způsob časování a dochází zde ke zvlášt-
nosti. Ve všech tvarech přítomného času vypadne prostřední sou-
hláska – tedy písmeno י nebo ו.
Pro lepší pochopení si vezmeme slovesný kořen ש-י-ר ve významu 
„zpívat“ jako příklad. Stále platí, že v přítomném čase nerozlišujeme 
osoby, pouze číslo a rod.

Množné číslo: Jednotné číslo:

Mužský rod
(1.+2.+3. osoba) ִרים ׁשָ ר ׁשָ

Ženský rod
(1.+2.+3. osoba) רֹות ׁשָ ָרה ׁשָ

Stejným způsobem budeme časovat i další podobná slovesa.

Slovní zásoba:

kořen infinitiv

zpívat ש-י-ר יר ָלׁשִ

položit ש-י-ם ים ָלשִׂ

běžet ר-ו-ץ ָלרּוץ

vstát ק-ו-ם ָלקּום

letět (letadlem) ט-ו-ס ָלטּוס

odpočívat נ-ו-ח ָלנּוַח*

bydlet ג-ו-ר ָלגּור

přijít ב-ו-א ָלבֹוא

* Pozor na výslovnost! Jedná se zde o tzv. „vplížené patach“ pod 
písmenem ח, které se čte před souhláskou (tedy „lanuach“ namísto 
„lanucha“).

1) Následující slovesa si zkuste vyčasovat v přítomném čase (podle 
klíče si zkontrolujte správnou výslovnost):

bydlet 

položit 

přijít 

letět 

2) S pomocí nových sloves, která jste se právě naučili, popište, co 
osoby na obrázku dělají:

 a)

 b)

 c)

 d)

Klíč k řešení najdete na straně 7.

PŘIPraVILa rÁcHel PoloHovÁ 
Ilustrace rebeka Zaorálková
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Cirkusy: Jejich budoucnost 
a cena nostalgie
cirkus karel berousek dorazil do 
pražských ulic. využila jsem příležitosti 
a přišla jsem se podívat na premiéru, 
která byla 25. 10. v pátek. Z představení 
jsem ovšem odešla se smíšenými pocity. 
kvalita představení nebyla jediným 
důvodem. v současnosti probírané 
téma o nevhodném zacházení se zvířaty 
mě totiž také přivedlo k následujícímu 
zamyšlení.

Na začátek by bylo vhodné podotknout, že 
to byla má první návštěva cirkusu, a není 
tedy vyloučeno, že mé představy mohly být 
poněkud pohádkového charakteru. Do stanu 
jsem také vstupovala s myšlenkou, že lidé 
jsou příliš snadno ovlivnitelní. Týraní zvířat 
je přece jen další aktivistické drama.

Do cirkusu by se vešlo celkem asi 300 
až 500 lidí, v odhadech nejsem moc zdatná, 
nicméně k mému překvapení bylo hlediště 
nabité návštěvníky. Přivítal nás moderátor. 
Upozornil nás na zákaz focení bleskem 
a samozřejmě na možnost koupě nějakého 
zboží – balonky, cukrová vata, popcorn atd.

Představení začalo majestátními tygry 
v čele s bílým tygrem Alexem. K mému zkla-
mání neskákali skrz ohnivé obruče ani nic 
podobného. Vzhledem k nutnému mírnému 
zacházení se zvířaty, dělali tygři jen to, co 
je baví. To znamená, že chodili do kolečka 
a skákali na stoličky jakýmsi synchronizova-
ným způsobem. I když občas do nich musel 
„krotitel“ strčit, aby se pohnuli.

Musím říct, že mě většina zvířecích 
kousků trochu nudila. Samozřejmě je možné, 
že jsem si představovala příliš, a navíc jsem 
neměla to porovnání s jinými cirkusy, ale tak 
mi to prostě v tu chvíli připadalo. Nicméně se 

střídala představení s vysokou úrovní, která 
tedy byla většinou prací akrobatů. Je ale 
pochopitelné, že vycvičit zvíře, není lehký 
úkol.

Posměch pro kachny
Nahánění kachen na klouzačku ve mně 
budilo dojem, jako kdyby nějaké malé hloupé 
pětileté děti zkoušely namočit koťátko. Když 
totiž kachny došly k této překážce, nějak se 
jim nechtělo sjet po klouzačce dolů. Většina 
seskočila nebo sletěla a sklouzly se ve 
finále jenom dvě. A přitom malé kachničky 
mají takové věci obvykle rády. Tíha jejich 
dospělých vah jim již takovou akrobacii 
nedovoluje, a tak to dělaly proti své vůli. 
„Snad by vypadaly lépe na pekáči,“ zaslechla 
jsem v hledišti.

laserové nahrazení kariéry zvířat
Někdy v závěru přišla laserová show, v hlavní 
roli s transformanem. Že by pomalé nahrazo-
vání našich zvířecích přátel? Aspoň z mého 
pohledu by to bylo lepší. Myslím si, že zvířata 
a jejich nudná představení by se minimálně 
u tohoto cirkusu měla postupně vypustit. 

Kdyby místo otravování zvířat přibylo 
artistů, myslím, že by to bylo skvělé. Obe-
censtvo se nebude dívat na depresivně vypa-
dající zvířecí kousky, které u tohoto cirkusu 
nebyly příliš propracované. Sice tam zvířata 
netýrali, ale nebylo se na co dívat. A i když je 
spousta lidí, kteří by šli do cirkusu kvůli nos-
talgii, většina věcí, co se dříve praktikovala, 
se dnes již nedělá, hlavně kvůli dřívějšímu 
agresivnímu trénování zvířat. Věřím ovšem, 
že jsou cirkusy, kde zvířata nejsou týrána, 
a přitom jde o zábavnou podívanou.

vývoj
I když mé kritizování cirkusu nevypadá příliš 
slibně, musím říct, že v cirkusu bylo mnoho 
zajímavých a povedených akcí. Viděla jsem 
hodně zvířat, klauna, artisty, akrobaty atd. Já 
osobně ještě přemýšlím, zda bych jako zletilá 
podepsala tu petici na záchodech. Zvířata by 
asi v cirkuse chyběla, ale nemusela by mít 
až tak velkou roli. Asi záleží na individuální 
kvalitě cirkusu. Aspoň tento by se mohl ještě 
rozvíjet. Pokud se chtějí v dohledné době 
cirkusy udržet nad vodou, budou muset jít 
s dobou, a hlavně stoupat s kvalitou. Kino je 
přece jenom velká konkurence.

informace
Cirkus se nacházel v Praze 10 u Hagiboru od 
25. 10. do 17.11. Přesněji na placu v ulici Vino-
hradské u metra Želivského. Nejjednodušší 
cestou bylo jet na stanici tramvaje Vinohrad-
ské hřbitovy, vstup byl pár metrů od stanice.

Všechny informace najdete zde: http://
www.cirkusy.cz/cz/

ŽoFie červinkovÁ
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Synagoga v Třebívlicích
Židovská obec v Třebívlicích vznikla v roce 1857 a sdružovala židov-
ské rodiny z okolních obcí. Místní synagoga byla postavena již tři 
roky poté v novorománském slohu. V západní části budovy se nachá-
zela ženská galerie a pod ní byla v malé místnosti mikve. Stejně jako 
z okolních vesnic, i z Třebívlic odcházeli na přelomu 19. a 20. století 
Židé do měst, a proto obec v roce 1924 zanikla. V roce 1927 synagogu 
odkoupila Církev československá husitská, která ji jako kostel užívala 
až do 90. let. Od té doby je sice opuštěná, ale stále je v relativně dob-
rém stavu.

TExT a FOTO FiliP MesZaros
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Benátky očima místních
nedávno jsem měl možnost navštívit 
v benátkách na pár dní jednoho přítele. 
cestu jsem plánoval už s myšlenkou 
na davy turistů, kterými budu muset 
proplouvat, přeplněné galerie a hodinová 
hledání volného místa v restauraci 
každý večer. realita nicméně tyto 
mé pesimistické představy naprosto 
vyvrátila – a co víc, tenhle krátký výlet mi 
poskytl náhled do mikrokosmu místních 
obyvatel.

čtvrť cannaregio
Jak jsem již zmínil, navštívili jsme v Benát-
kách jednoho našeho přítele, který žije na 
kraji města ve čtvrti Cannaregio. Už při 
výstupu z loďky, jež nás do plovoucího města 
dopravila, nás však překvapilo až podezřele 
malé množství lidí. Ještě větší šok však 
způsobilo zjištění, že ani jeden z nich nebyl 
turista.

Je to sice paradox, ale přítomností 
populárních památek se právě ulice tak 
idylických čtvrtí na okraji města naprosto 
„vyčistí“ od návštěvníků a zůstane v nich jen 
půvab Benátek. Za pozornost stojí například 
náměstí Campo Sant’Alvise, kterým 
jsme denně procházeli a téměř nikdy jsme 
tam nikoho nepotkali.

K večeru se sice v ulicích objevil tu a tam 
i nějaký turista, to však zdaleka nic neubralo 
na atmosféře – naopak, zde zavládl úplně jiný 
duch, na rozdíl od známějšího zbytku města, 
které se v pozdních hodinách většinou 
vylidní a působí spíš opuštěně, v kontrastu 
s podobou ve dne.

Volné místo v restauraci se našlo vždy, 
a pokud zrovna bylo plno, neznamenalo to, 
že je tam hodně cizinců, ale spíše že se víc 

obyvatel Cannaregia najednou rozhodlo na 
večer vyrazit ven.

Život místních
Když si rozebereme způsob života obyvatel 
Cannaregia, valná většina pronajímá 
byty, pracuje v restauracích po městě 
nebo některou z nich vlastní. Na to, jak 
přeplněné se občas město jeví na fotkách 
nebo z domněnek, jsou zde lidé mimořádně 
šťastní a fungují v poklidně žijící komunitě, 
která je mimo 
práci překvapivě ruchem historického cen-
tra téměř nedotčena.

V jednom z podniků jsem se večer dal do 
řeči s Viktorií, zdejší číšnicí. Ze zvědavosti 
jsem se zeptal, jak velká je v Benátkách 
konkurence restaurací, jelikož podniky 
jsou na každé ulici téměř v každém druhém 
domě. Ale, jak odpověděla, takhle benátská 
mentalita vůbec nefunguje.

Majitelé i zaměstnanci restaurací 
Cannaregia se naopak velice často přátelí 
a navzájem se doporučují svým hostům. 
„V Benátkách je turistů vždycky dost,“ 
dodává pak Viktorie. „Je jedno, jestli vám 
jeden večer naplní restauraci oni nebo váš 
soused, vždycky je práce dost. Tak či onak si 
žijeme jako ve snu.“

Stejně tak si Viktorie, ale i Emiliano, 
mnohokrát pochvalovali nízké nájmy, které 
se v Cannaregiu platí. Je zajímavé zamyslet 
se nad tím, jestli takhle umírněný kapitalis-
mus může fungovat jen na místě, jehož eko-
nomiku živí pouze cizinci – ale zato opravdu 
ve velkém. Jedna věc je však jistá – jen na 
málo místech světa najdeme tak velký 
vzájemný respekt a obecnou provázanost 
mezi sousedy.

Po dalším doptávání vyplynulo, že 
v Benátkách nebydlí člověk, jehož práce by 
se nějak netýkala turismu – výrobny a sídla 
firem tam naleznete jen těžko, a pokud ano, 
pak se zabývají právě službami pro návštěv-
níky. Gondoliér, rybář, číšník, radní i majitel 
galerie, ti všichni žijí z peněz, které jim 
přivezou turisté.

Turismus, jediný pilíř benátek
V souvislosti s výše zmíněným je zajímavé 
si uvědomit, že jsou Benátky jedním z mála 
(ne-li jediným) míst na naší planetě, která 
takto mohou fungovat. Turisté nesou místní 
ekonomiku na ramenou, a co zbude, to dál 
cirkuluje v rámci samotné komunity.

Vzhledem k regulacím počtu návštěvníků, 
které Benátky musely vydat kvůli kolísajícím 
základům budov ve vodě, nyní ale bude zají-
mavé, jak si dále město poradí. „Jsem rád, že 
když jdu na San Marco, můžu aspoň dýchat,“ 
dodává Emiliano Trujillo.

„Je škoda, když máte památku uprostřed 
města, na kterou chcete být hrdí a občas ji 
vidět, ale kdykoli tam zajdete, tak vám to 
akorát zkazí den. V minulosti to způsobovalo, 
že jsme z vlastních čtvrtí někdy celý týden 
nevycházeli, jen do práce, abychom se 
vyhnuli návalu, co býval v celé jižní části.“

„Na druhou stranu, abych jen nenadával, 
má to občas výhody, když sem lidé jezdí – 
dělají se tu kvůli nim výstavy a pořádají se 
události jako je například Biennale (každo-
ročně se konající výstava postmoderního 
umění po různých italských městech). Je to 
někdy náročné, ale ne tolik, jak si asi všichni 
představí.“

eliÁš gaydečka
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Židovské MUZeUM v PraZe

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

education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

aUdiToriUM ovk ŽMP,  
Maiselova 15, 3. patro

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

koblížky a bramboráky? Kdo jsou to vlastně 
Makabejci, jejichž povstání si o Chanuce 
připomínáme? Zapálíme si Chanukiji, 
zahrajeme si hru zvanou drejdl, ochutnáme 
koblížky a naučíme se písničku.
(Dílna OVK – dvůr) 
Prohlídka: Klausová synagoga
Vstupné 50 Kč.

 „Jeruzalém na Labi“ 
v 18. století
Židé v Kolíně tvořili od 16. sto-
letí jednu z největších židov-

ských obcí v českém království. Mezi důležité 
zdroje informací o vnitřním životě této 
komunity patří soupis vedoucích činitelů její 
synagogy z let 1730–1783. Tento významný 
pramen umožňuje poznání každodenního 
života Židů nejen v Kolíně, ale i v širším regi-
onálním kontextu. Nedávno knižně vydaný 
překlad původního rukopisu, provázený 
bohatou analýzou, umožňuje nejen blíže 
proniknout do fungování židovské pospoli-
tosti v Kolíně a jejích institucí, ale přibližuje 
také podrobnosti vypovídající o rodinných 
vztazích a vazbách včetně života žen. Besedy 
o Knize představených kolínské synagogy 
1730–1783 se zúčastní překladatelka tohoto 
jedinečného pramenu a autorka úvodní stati 
Olga Sixtová z Katedry Blízkého východu 
FF UK a lektor publikace, historik Alexandr 
Putík z Židovského muzea v Praze. Moderuje 
publicista Petr Brod. Kniha bude na místě 
k prodeji.
Vstup volný.

 Židé a šlechta na Moravě 
v raném novověku
Na konci středověku byli 
moravští Židé vypovězeni 

z královských měst. Vypovězené Židy pak na 
svých panstvích usazovala šlechta a nadále 
na Moravě žili pouze poddaní Židé. Existence 
moravských židovských obcí tak byla až do 
roku 1848 závislá na vztahu s majitelem pan-
ství. Přednáška Pavla Kocmana z Pražského 
centra židovských studií FF UK představí 
vztah šlechty a Židů v této době především ve 
dvou rovinách: rovině politicko-správní, kdy 

šlechta byla nadřízenou instancí židovských 
obcí, a rovině obchodní, kdy šlechta a Židé 
byli partnery. Přednáška je součástí cyklu 
Kapitoly z dějin Židů v českých zemích od 
středověku po emancipaci.
Vstup volný.

 Joseph Roth: Dlouhá cesta 
z Haliče do Paříže
Rozhovor germanisty a překla-
datele Tomáše Dimtera s ředi-

telem Pražského literárního domu Davidem 
Stecherem o spisovateli Josephu Rothovi, 
od jehož úmrtí letos uplynulo 80 let. Čeští 
čtenáři se v posledních letech s osobností 
Josepha Rotha mohli seznámit např. pro-
střednictvím knihy Volkera Weidermanna 
Ostende 1936 – Léto jednoho přátelství nebo 
Claudia Magrise Daleko odkud: Joseph Roth 
a východožidovská tradice.
Vstup volný.

 Méně známé kapitoly 
židovského odboje 
za 2. světové války: židovské 
ženy a parašutisté v česko

slovanských vojenských jednotkách v SSSR
Za 2. světové války dobrovolně sloužilo ve 
vojenských zahraničních jednotkách na 
Západě i na Východě několik set českoslo-
venských žen, které působily nejen jako zdra-
votnice a spojařky, ale také jako parašutistky 
či odstřelovačky. Na toto velmi málo známé 
téma se zaměří přednáška Romana Štéra 
z Národního archivu a Aleny Flimelové, his-
toričky a spoluautorky webu zeny-bojujici.cz. 
O židovských parašutistech v rámci organi-
zátorských výsadků ze SSSR krátce pohovoří 
Milan Kopecký, badatel v oboru vojenské 
historie a autor několika knih o 1. čs. armád-
ním sboru. Akce se koná ve spolupráci se 
Spolkem židovských odbojářů a vojáků.
Vstup volný.

 Deset hvězd: Brandýs nad 
Labem, Jičín a Úštěk
Židovské obce v Brandýse nad 
Labem, Jičíně a Úštěku byly 

v době svého rozkvětu významnými židov-
skými centry severně od Prahy. Dlouhou 
historii a význam těchto obcí dnes dokládají 
především zdejší synagogy. O obnově těchto 
staveb v rámci projektu Revitalizace židov-
ských památek v ČR a o historii těchto tří 
židovských obcí pohovoří Arno Pařík z Židov-
ského muzea v Praze v závěrečné přednášce 
cyklu Deset hvězd.
Vstup volný.

Výstavy v prostorách OVK:
Fragmenty: židovský život ve střední 
a východní Evropě 1981–2007
Výstava fotografií amerického hudeb-
níka a etnografa Yale Stroma, které jsou 

výsledkem několika autorových návštěv 
v židovských komunitách východní a střední 
Evropy mezi lety 1981 a 2007.
Přístupné do 31. 12. 2019. V pondělí–čtvrtek 
12.00–16.00, pátek 10.00–12.00, během večer-
ních programů a po domluvě.

Maiselova synagoga,  
Maiselova 10

 Gido se vrací domů. Slavnostní 
večer u příležitosti 100. výročí 
narození klavíristy a sklada
tele Gideona Kleina

Slavnostní komponovaný večer s koncertem 
předního českého kvarteta Fama Quartet 
a sopranistky Ireny Troupové u příležitosti 
připomínky 100. výročí narození klavíristy 
a skladatele Gideona Kleina (1919–1945). Na 
programu jsou zařazena jak díla Gideona 
Kleina a dalších židovských skladatelů 
1. poloviny 20. století, tak i současná tvorba 
mladých českých skladatelů. Součástí večera 
bude představení knihy Dopis od Gideona za 
účasti autora knihy Davida Fligga. Koncert 
je součástí festivalu GidoFest. Vstupenky 
na koncert možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru muzea (Maiselova 
15, Praha 1), v síti Ticket Art, Prague Ticket 
Office a na webových stránkách Židovského 
muzea v Praze.
Jednotné vstupné 150 Kč.

Židovské MUZeUM v PraZe

  oddělení pro vzdělávání 
a kulturu – pobočka brno, 
tř. kpt. Jaroše 3, 602 00 brno, 

tel.: 544 509 651, 544 509 652,  
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

 Představení knihy Historie 
židovské kopané v Česko
slovensku
Kniha s názvem Historie 

židovské kopané v Československu popi-
suje doposud přehlížený kompletní vývoj 
a průběh soutěží Židovského fotbalového 
svazu v letech 1918–1939, ale i za Protektorátu 
Čechy a Morava. Historik Lubomír Král poho-
voří mino jiné o bohaté historii klubu Makabi 
Brno, který patřil v počátku 20. let minulého 
století ke špičkovým evropským mužstvům. 
Hlavní pozornost bude ale věnována období 
holocaustu a tzv. Terezínské lize (1942–1944), 
v níž se stal fotbal, hraný na nádvořích 
kasáren, jednou z mála možností alespoň na 
chvilku zapomenout na tamní nelehký život.
Vstupné 30 Kč

PRAHA

NEDěLE

8. 12. 
10.00

úTERý

10. 12. 
18.00

STŘEDA

11. 12. 
18.00

ČTVRTEK

12. 12. 
18.00

PONDěLí

16. 12. 
18.00

STŘEDA

18. 12. 
18.00

ČTVRTEK

5. 12. 
18.00

BRNO

ČTVRTEK

5. 12. 
17.00
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 Tvoje slza, můj déšť – 
promítání filmu a beseda 
s Evou Lustigovou
Autorský dokument Evy 

Lustigové „Tvoje slza, můj déšť: Přítomnost 
Arnošta Lustiga“ (2012) zaznamenává živou 
formou setkání a osobní rozhovory s jejím 
otcem. Světově uznávaný spisovatel v něm 
s typickým humorem vzpomíná na dětství 
přerušené nacistickou okupací, zkušenost 
z koncentračního tábora, počátky své 
spisovatelské dráhy, pobyt v Izraeli a USA 
či na celoživotní přátelství s Otou Pavlem. 
Po promítání filmu bude následovat beseda 
s jeho tvůrkyní.
Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče a děti: 
Medvídek Dubi pozoruje svět 
skrz okno z barevného skla
Alespoň tak to vypadá na 

obrazech malíře Marca Chagalla. Jeho dílo 
bylo ovlivněno židovsko-ruskými mytickými 
a náboženskými představami a šťastnými 
vzpomínkami na dětství. V pozdější tvorbě 
se pustil do rozsáhlých projektů při výzdobě 
veřejných staveb a věnoval se také ilustro-
vání knih. Zveme tedy všechny malé návštěv-
níky, aby vzali do ruky živé barvy a zamysleli 
se, co pestrého jejich vzpomínky nabízejí.
(Nezamyslova 27, Brno-Židenice)
Vstupné 30 Kč

 Osvětimské album
Jediným dochovaným fotogra-
fickým dokladem o vnitřním 
fungování koncentračního 

tábora Osvětim je náhodně nalezená sbírka 
fotografií, tzv. Osvětimské album. Přednáška 
správce fotoarchivu Židovského muzea 
v Praze Martina Jelínka objasňuje vznik alba, 
jeho nalezení osvětimskou vězeňkyní Lili 
Jacob a poválečný osud alba, v němž hraje 
významnou roli i Židovské muzeum v Praze.
Vstupné 30 Kč

 1000 hebrejských slovíček
Lektorka hebrejštiny a jeruza-
lémská rodačka Efrat Barlev ve 
své přednášce stručně nastíní 

vývojové varianty hebrejského jazyka od 
starověké, přes biblickou, až po moderní 
hebrejštinu, která je od roku 1918 jedním 
z úředních jazyků mandátní správy v Pales-
tině a v roce 1948 se stala úředním jazykem 
státu Izrael. Kromě konkrétních příkladů 
z učitelské praxe upozorní i na jazykové 
výjimky a zajímavosti a zároveň poslucha-
čům představí svůj nově vydaný ilustrovaný 
slovník hebrejštiny. Vstupné 30 Kč

Výstava v sále OVK Brno: Taneční kosmopo
litka Alice FlachováPastorová
Výstava je přístupná během prosince ve 
dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě.
Vstup volný.
 

kUlTUra v obcícH

děčín

 Masaryk a Svatá země
Zahájení výstavy fotografií 
zachycujících první návštěvu 
Tomáše G. Masaryka ve Svaté 

zemi.
Synagoga Děčín – hlavní sál, Žižkova 663/4, 
Děčín

 Adventní a Chanukový koncert
Zazní známé operní árie vychá-
zející z písňové literatury stylů 
a období vrcholného baroka, 

písňové tvorby českých a slovenských 
hudebních skladatelů 20. století, klasicismu, 
italského verismu.
Dana Pěnkava Koklesová – soprán, Nikolaj 
Nekrasov – baryton, Irina Lorenc – klavírní 
doprovod.
Vstupné: 100,- Kč
Synagoga Děčín – hlavní sál, Žižkova 663/4, 
Děčín

PlZeŇ

 Venkovští židé a jejich 
akademičtí potomci 
Přednáška PhDr. Václava 
F. Chvátala

Vstup volný
Dům šámese, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Beseda s autorem výstavy 
„Poselství hvězdy Davidovy“
Přednáška Václava Lamra, 
autora obrazů v rámci výstavy 

„Poselství hvězdy Davidovy“, která je k vidění 
ve Staré synagoze. Beseda, komentovaná 
prohlídka, symbolika obrazů a povídání 
o tvorbě autora.
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Kořeny chasidutu 
Chasidismus patří k patrně nej-
výraznějšímu proudu judaismu. 
Pro jeho výraznou odlišnost 

pozná na ulici chasida i naprostý laik. Co 
však vedlo ke vzniku tohoto náboženského 
a mystického proudu? Z čeho se zformoval? 
Jaké jsou jeho kořeny? Jak byl přijímán tra-
dičním judaismem? Tyto a mnoho dalších 
otázek se pokusí zodpovědět správce praž-
ského Nového židovského hřbitova a před-
seda Chevra Kadiša v České republice Chaim 
Kočí.
Dům šámese, Smetanovy sady 5, Plzeň

 Československo a Izrael
Přednáší Mgr. Věra Tydlitátová, 
Th.D.
Dům šámese, Smetanovy sady 5, 

Plzeň

 Projekce filmu: Hiphoperace
Může se soubor seniorů a seni-
orek, jehož věkový průměr 
se blíží devadesátce a skoro 

všichni členové vlastní umělou kloubní 
náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové 
taneční soutěže? Film sleduje fascinující 
cestu novozélandských nadšenců, kteří to 
se svým vystoupením chtějí dotáhnout až 
do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim roz-
hodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu 
se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné 
překážky a dokazovat, že věk je jen číslo 
a s humorem jde všechno lépe.
93 min., režie – Bryn Evans (2014), Nový 
Zéland
Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň

PraHa

 Svátky světel v Jeruzalémské 
synagoze
Požehnání pronese a druhou 
svíci zapálí vrchní pražský 

rabín David Peter, chanukové písně zazpívají 
děti z divadla Feigele, na varhany zahraje 
Václav Peter, odpolednem Vás provede Milan 
Hein.
Vzácní hosté: Bára Hrzánová, Hynek Chme-
lař, skupina TRA-LA
Akce se koná za finanční podpory MHMP.
Synagoga není vytápěna. Z bezpečnostních 
důvodů nebude umožněn vstup se zavazadly.
Jeruzalémská ul. 7, Praha 1

 Světlo pro paměť – Nádraží 
Bubny
Rozsvícení prvního světla 
letošní Chanuky s pražskou 

židovskou obcí pro širší okruh pražské židov-
ské komunity a jejích spolků či kulturních 
příznivců. 
Volbu pro nádraží, kde vzniká památník 
židovských deportací s celým jejich pozadím 
a tušenou proměnou kulturní identity 
města, považujeme za dobrou příležitost 
k důstojnému svátečnímu aktu.
Program:  
17.30 Uvítání – Památník Ticha;  
17.35 Krátký proslov – vrchní zemský rabín 
Sidon;  
17.40 Požehnání a zapálení chanukie;  
17.50 Píseň Maoz Cur – sbor dětí z Laude-
rových škol vedený Ester Diveckou (a další 
2–3 písničky);  
18.00 Drejdl pro Bubny;  
19.00 Benefiční koncert Nadačního fondu 
obětem holocaustu v Café jedna (nutná 
registrace).
Nádraží Praha-Bubny, Praha 7
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Písnička

Jemej ha-chanuka

Dny Chanuky – zasvěcení našeho Chrámu,
radostí a veselím naplníme naše srdce,
dnem a nocí se bude točit náš sevivón (drejdl),
budeme jíst množství koblih.

Rozsviťte, zapalte mnoho chanukových svíček!
Za zázraky a divy, které přinesli Makabejští.

Autorem textu této chanukové písničky je 
Mordechaj Rivesmann (1868–1924) původem 
z Litvy. Rivesman působil v Rusku jako 
spisovatel, písničkář a dramatik. Je autorem 
mnoha textů v ruštině a jidiš. Chanuková 
píseň, kterou publikoval v roce 1912, se za 
krátko stala známou v několika evropských 

zemích. Ačkoli se poměrně brzy dočkal 
text i anglického překladu, původní verze 
byla v jidiš a do hebrejštiny ji přeložil jeden 
z průkopníků moderní hebrejštiny Avra-
ham Avrunin (1869–1957). Pro zajímavost 
přikládáme tentokrát i původní jidiš text ve 
fonetickém přepisu, a jeho překlad je zde: 

Chanuka, ó Chanuka, krásný svátek, veselý 
a radostný, nad něj není. Každý den si hrajeme 
s drejdlem a jíme dobré horké latkes. Rychle, 
děti, zapalte chanuková světla. Pojďme 
všichni společně zpívat krásnému svátku 
a v kruhu tancovat.

נּו, ׁשֵ ת ִמְקּדָ ה ֲחֻנּכַ ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ
נּו, ִאים ֶאת ִלּבֵ ְמָחה ְמַמּלְ ִגיל ּוְבשִׂ ּבְ

ַלְיָלה ָויֹום ְסִביבֹוֵננּו ִיּסֹב,
ם ָלרֹב. ִנּיֹות ֹנאַכל ּבָ ֻסְפּגָ

ים! ה ַרּבִ ָהִאירּו, ַהְדִליקּו ֵנרֹות ֲחֻנּכָ
ים. ּבִ ּכַ ר חֹוְללּו ַהּמַ ְפָלאֹות ֲאׁשֶ ים ְוַעל ַהּנִ ּסִ ַעל ַהּנִ


