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Úvodník

Vážení čtenáři, právě čtete poslední číslo 
Maskilu tohoto židovského roku a příští 
číslo už bude patřit roku novému. Dou-
fám, že jste léto prožili v klidu, v přírodě, 
s rodinou a přáteli. Možná to byla pauza 
mezi dalšími podivnými událostmi spoje-
nými s pandemií a vůbec dalších překva-
pení tohoto roku. Nebo to byla zasloužená 
dovolená a nový rok už přinese jen samé 
hezké události.

V létě se ve Veletržním paláci konala 
vzpomínková akce na BIIb, tedy na 
likvidaci rodinného tábora v Birkenau. 
Opravena a otevřena byla synagoga 
v Polici. Konala se řada kulturních festi-
valů s židovskou tématikou, i přes některá 
omezení související s epidemií COVID-19. 
V Bělorusku to vře po (více než pravdě-
podobně) zfalšovaných volbách a situace 
se týká i místní židovské komunity, snad 
přineseme více v některém z dalších 
Maskilů.

V tomto posledním čísle tedy přiná-
šíme rozhovor o současném aktivistickém 
a nejen židovském umění. Další ze série 
rozhovorů s předsedy židovských obcí 
nás tentokrát zavede do Plzně. Vyšla nová 
kniha věnovaná Maharalovi, dozvíte 
se více. Dočtete se, proč jezdili židovští 
výletníci na Staré Splavy a jaká tam byla 
synagoga.

Vzpomínku věnujeme, spolu s řadou 
přátel a kolegů, panu Viktoru Wellemí-
novi.

Také zde najdete pozvánky na sváteční 
bohoslužby, vysoké svátky jsou už za 
dveřmi. Tak tedy Gmar Chatima Tova!

vaše redakce

rabínské slovo

Neodkládej svou nápravu, 
neboť nevíš, budeš-li ji 
moci učinit zítra
Poslední měsíc židovského roku, měsíc elul, 
začíná v pátek 21. srpna a končí v předvečer 
Roš ha-šana, v pátek 18. září. Počínaje 1. elu-
lem každé ráno kromě šabatu ke konci ranní 
bohoslužby troubíme na šofar, jehož zvuk 
nám má připomenout, že se nad každým 
z nás přibližuje Den soudu.

Čas nápravy
Měsíc elul se nazývá též měsícem kajícných 
modliteb – סליחות a milosrdenství. V tomto 
posledním měsíci končícího roku máme 
možnost učinit pokání a napravit naše pře-
stupky, kterých jsme se během roku dopus-
tili jak vůči Bohu, tak i vůči našim bližním, 
čímž jsme narušili dobré mezilidské vztahy.

Tradice uvádí, že חזרה בתשובה – pokání 
oplývá tak obrovskou silou, že upřímný 
kajícník se změní ve zcela jiného člověka, 
jakoby se znovu narodil. Když Židé, které 
k tomu svedl zlý pud – יצר הרע spáchali 
nějaké přestupky, ale potom učinili pokání, 
tak jim Hospodin každoročně promíjí jejich 
hříchy a dává jim nové srdce. Jak je psáno 
v knize proroka Ezechiela 36‚26: י ָלֶכם ֵלב  ְוָנַתּתִ
ֶכם ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ  A dám vám nové – ָחָדׁש, ְורּוַח ֲחָדׁשָ
srdce a do nitra vám vložím nového ducha.

V talmudickém traktátu Joma 85b čteme:
 אמר רבי עקיבא: ׳אשריכם ישראל לפני מי

 אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים,
 שנאמר: 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם'
 ואומר 'מקווה ישראל ה'. מה מקווה מטהר את

החטאים אף הקב"ה מטהר את ישראל.
Řekl rabi Akiva: Šťastní jste synové Izraele. 

Před kým se očišťujete a kdo vás očišťuje? Váš 
Otec na nebesích, neboť stojí psáno: ‚Pokropím 
vás čistou vodou a budete očištěni‘ (Ez 36‚25). 
A je též řečeno: ‚Očistná lázni, Hospodine‘ (Jr 
17‚13). Tak jako mikve (rituální očistná lázeň) 
očišťuje nečisté, tak Svatý, budiž požehnán, 
očišťuje Izrael.

Hlavním cílem pronášení kajícných mod-
liteb – סליחות a vyznání hříchů – וידוי je kon-
krétní náprava našich činů, a to nejen ústy, 
neboť stojí psáno: דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ְבּ ִפיו ּוִבְשָׂפָתיו ִכּ  ְבּ
י ִנּ  přibližuje se ke mně ústy a ctí mě svými – ִמֶמּ
rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje… 
(Iz 29‚13). Jak praví tradice, lépe je o hodinu 
dříve napravit své špatné skutky a nečekat, 
neboť nevíme, co den přinese a potom 
nebude již v naší moci něco napravit.

Vypráví se o rabínovi Jisraeli Lipkinovi, zva-
ném Salanter (1809–1883), který byl jednou 
z vůdčích osobností Morálního hnutí – תנועת 
.té doby המוסר

Jednou, bylo už pozdě večer, šel rabi 
Salanter se svými žáky kolem ševcovské 

dílny, kde švec při svitu svíčky ještě opravo-
val boty. Rabi vešel dovnitř a zeptal se ševce, 
proč nejde již domů, musí být přece velmi 
unavený, když je tak pozdě. Švec mu na to 
odvětil: „Vážený pane rabíne, dokud svíce 
hoří, mohu při jejím světle ještě opravovat 
boty.“ Rabi Salanterovi se ševcova slova velmi 
líbila a svým žákům řekl: „Co myslíte, jaké 
ponaučení si můžeme vzít z ševcových slov?“ 
Dokud hoří svíce, je možné napravovat naše 
činy. Vždyť stojí psáno: ַמת ָאָדם  – ֵנר ְיהָוה ִנְשׁ
Lidská duše je světlo od Hospodina (Př 20‚27). 
Pokud světlo svítí, můžeme napravovat naše 
činy. Když však světlo (svíce) zhasne, když 
člověk zemře, nemůže již žádný ze svých 
činů napravit.

Ve světle těchto slov by si měl každý člo-
věk opatřit dobré obhájce, kteří jej ve dnech 
soudu, zvláště o Roš ha-šana a o Jom kipuru, 
mohou ohájit a zavřít tak ústa všem žalob-
cům. Kdo jsou oni obhájci? V Mišně, traktát 
Avot 4:11 se uvádí:

־ָהעֹוֶשׂה ִמִצָוה ַאַחת, קֹוֶנה לֹו ְפַרְקִליט ֶאָחד. ְוָהעֹו
יגֹור ֶאָחד. ֵבר ֲעֵבָרה ַאַחת, קֹוֶנה לֹו ַקֵטּ

Ten, kdo splní jeden příkaz, získá si jednoho 
obhájce a ten, kdo se dopustí jednoho hříchu, 
získá si jednoho žalobce.

Příklady našich učenců
Safedský mystik žijící v 16. století, rabi 
Jicchak Luria Aškenazy, zvaný אר״י הקדוש 
říkal, že v Písmu se skrývají náznaky pro 
duchovní probuzení v měsíci elulu. Napří-
klad v paraše Ki tece stojí: ּוָבְכָתה ֶאת־ָאִביָה 
ּה ֶיַרח ָיִמים  po dobu jednoho měsíce – ְוֶאת־ִאָמּ
bude oplakávat svého otce a svou matku (Dt 
21‚13). ‚Svého otce‘ – to je Hospodin a ‚svou 
matku‘ – to je shromáždění Izraele. Každý 
ze shromáždění Izraele (každý člověk) bude 
celý měsíc elul plakat a prosit Hospodina za 
odpuštění.

Další náznak nalezneme v Písni písní 6‚3: 
 Já jsem svého milého a můj – ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי
milý je můj. Jak vidíme, první písmena, jimiž 
začíná každé ze čtyř slov, dávají dohromady 
název měsíce אלול. V tomto měsíci se židov-
ský národ ještě více přibližuje Všemohou-
címu a také Hospodin jakoby se přibližoval 
k svému vyvolenému lidu a napřahoval 
k němu svou milosrdnou ruku.

V traktátu Berachot 28b čteme, že když 
rabi Jochanan ben Zakaj onemocněl, přišli 
jej navštívit jeho žáci. Když je spatřil, začal 
plakat. Žáci se jej ptali: „Světlo Izraele, proč 
pláčeš?“ On jim odvětil: „Kdyby mne přivedli 
před krále z masa a krve, který dnes tu je 
a zítra leží v hrobě, kdyby se na mne takový 
král zlobil, nebyla by jeho zloba věčná. 
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Kdyby mě uvěznil, nebudu navždy ve vězení. 
Kdyby mě usmrtil, nebude to absolutní smrt. 
V každém případě, takového krále mohu 
udobřit slovy nebo jen mohu podplatit, ale 
přesto bych před ním plakal. Avšak nyní, 
když mě přivádějí před Krále králů, budiž 
Svatý požehnán, který panuje na věky věků, 
jehož zloba je zlobou věčnou a který když 
mě uvězní, budu vězněm navěky a pokud 
mě usmrtí, bude to smrt absolutní. Nemohu 
jej udobřit slovem, ani jej podplatit penězi, 
prostě nemohu udělat vůbec nic. Jsou přede 
mnou dvě cesty. Jedna vede do ráje a druhá 
do pekla. Já však nevím, jakou cestou mě 
vedou.“

analogie dnešní pandemie
V souvislosti se současnou pandemií korona-
viru se podívejme na zajímavý příběh, který 
uvádí Kniha Zohar (část I., 101 alef, Midraš 
ha-ne'elam) o tom, jak rabi Acha – רב אחא 
ukončil epidemii, která sužovala obyvatele 
malého městečka zvaného Kfar Tarša – כפר 
 a následně je přivedl k upřímnému טרשא
pokání:

Jednou přišel rabi Acha do malého měs-
tečka Kfar Tarša a ubytoval se v zájezdním 
hostinci. Mezi obyvateli městečka se oka-
mžitě rozkřiklo, že vzácný a významný host 
navštívil jejich obec.

V oněch dnech řádila ve městě velká 
epidemie. Obyvatelé městečka přišli k rabi 
Achovi a řekli mu o těžké ráně, která je 
postihla a prosili jej, aby jim pomohl. Rabi 
Acha jim poradil, aby vybrali ze svého 
středu čtyřicet učenců a on je pak rozdělil 
do čtyř minjanů a každý minjan postavil 
ve městě do jedné světové strany. Všichni 
učenci v minjanu pak pronášeli s velkým 
soustředěním Oddíl o výrobě kadidla – פרשת 
 ;viz Ex 30‚34–36 a 30‚7–8; Kritot 6a) הקטורת

Jerušalmi Joma 4:5) a také výňatek z Tóry, 
kde velekněz Áron vykuřováním zastavil 
epidemii, která kosila syny Izraele (Nu 
17‚11–15). Rabi Acha šel také a spolu s nimi 
recitoval onen oddíl. Rada rabiho Achy se 
osvědčila. Epidemie se zastavila. Rabi Acha 
říkal obyvatelům Kfar Tarša, aby nepropadali 
smutku, neboť slyšel hlas, že epidemie, 
která městečko postihla, zcela zmizí. V noci 
měl rabi Acha sen, v němž mu nebeký hlas 
řekl, že podobně, jako zachránil obyvatele 
městečka, má svatou povinnost zachránit 
i jejich duše a dovést je k pokání za hříchy, 
kterých se dopustili, zvláště za to, že oni 
a ani jejich děti se neučili Tóru. Rabi Acha 
založil v městečku školy (chedery, talmudej 
tora) a ustanovil v nich učitele, kteří učili 
děti Tóře. Také zavedl různá ustanovení ke 
zkvalitnění náboženského života obyvatel. 
Na počest rabiho Achy uspořádali obyvatelé 
Kfar Tarši velkou hostinu a během ní měl 
rabi Acha k přítomným kázání, pod jehož 
vlivem se obyvatelé městečka začali upřímně 
kát ze svých hříchů. Časem se mnozí z jeho 
obyvatel stali váženými učenci.

Návrat k našim židovským tradicím 
a k plnění Hospodinových příkazů (micvot) 
nemusejí být až tak dramatické jako v době 
rabiho Achy. Začneme-li nápravu našich duší 
a činů nyní, v měsíci elulu, máme reálnou 
naději, že do Nového roku či do Dne smíření 
nebudeme před Všemohoucím ani před 
našimi bližními zatíženi špatnými činy, které 
by se nám nepodařilo napravit.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 
přeji pak do nového roku 5781 כתיבה וחתימה 
.טובה

Rabín daniel Mayer

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

Jak ZískÁvaT Maskil?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

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

PrograM beJT siMcha

Září 2020
nÁboženské akce – bohoslužby

vysoké svátky

Místo: židovská radnice a Pinkasova 
synagoga

Pátek 18. 9. od 19 hod. – večerní 
bohoslužba na 1. erev Roš ha-šana 
(Židovská radnice, Maiselova 18, Praha 1)

Neděle 27. 9. od 18.30 – večerní 
bohoslužba na Jom kipur (Pinkasova 
synagoga)

Pondělí 28. 9. od 10.30 – ranní 
bohoslužba na Jom kipur (Pinkasova 
synagoga)

Pondělí 28. 9. od 18.00 kniha Jonáš, 
Ne’ila, Havdala a zakončení půstu 
(místo bude upřesněno)

Rezervace je možná na kehila@
bejtsimcha.cz nebo na tel: 603 393 558

kabalat šabat

každý pátek od 18.30 hodin ve 3. patře 
Židovské obce v Praze, Maiselova 18, 
Praha 1
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osobnosT

Vzpomínky na Viktora Wellemína
24. 3. 1923  – 19. 8. 2020

1Kamarád Viktor… měl velké štěstí, že 
dostal od rodičů jméno „Viktor“. V jádru 
vyhrál, co mohl. Přežil válku, založil 

rodinu, vychoval dva syny, měl dobré přátele, 
práci a koníčky a hlavně vůli žít poctivě a na 
svět se dívat pozitivně. Neměl to vždy lehké, 
ale vždy vše vybojoval a vyhrál díky své silné 
povaze a odvaze, která je k životu to nejdůle-
žitější. Viktor je a vždy bude mým vzorem.

Isabela santusová

2 Viktora Wellemína znám 20 let a nikdy 
jsem ho neviděl se špatnou náladou, byl 
ke všemu pozitivně naladěný.

Obdivoval jsem ho jako sportovce, ve 
vysokém věku podával skvělé výkony. 
V sokolovně v Karlíně při volejbalu šplhal po 
laně pro zapadlý míč a my mladší jsme jen 
zírali.

PetR WIllheIM

3 Pan Viktor Velemín, blahé paměti, 
který ve svých sedmnácti letech odjel 
s bratrem bojovat na obranu Haify, byl 

báječný člověk. Co říkám byl? Je.
Viktor bojoval u Tobruku, Dunkerque 

a svůj vnitřní boj se strašným faktem, že jeho 
rodina byla zavražděna nacisty a on, jako 
západní hrdina, vyhozen z Československé 
armády komunisty. Fyzické i vnitřní boje 
Viktor vyhrál. Nad Hitlerem vyhrál na celé 
čáře. Má děti a vnoučata, ve kterých žije 
dále, a samozřejmě nás, kteří ho máme rádi. 
Fyzicky nás opustil v požehnaných 97 letech. 
Duchovně je ve svazku živých.

sylvIe WIttMannová

4 Znal jsem ho osobně… Byl to úžasný 
člověk… Ale on a všichni ostatní ČS 
vojáci od Tobruku žijí a budou žít dál 

právě v mém filmu…

václav MaRhoul

5Viktor – to byl chlap s velkým CH!!! 
Všechna slova nedokáží vyjádřit můj 
velký obdiv k němu, úžasná zvídavost, 

nadšení ke sportu, suchý anglický humor, 
rodina především…

Za těch více než dvacet let, co jsme se 
znali a jednu delší chvilku bydleli i kousek 
od sebe, mám dodatečně radost ze dvou věcí, 
a to tradice sportovního utkání Viktor Cup, 
založená na jeho počest k 80. narozeninám 
a za druhé jeho vystoupení v televizním 
dokumentu Zoša.

Zoša vyoRalová

6 Neznali jsme se s Viktorem příliš 
dlouho, pouze asi 6 let, ale hodně jsme 
se sblížili. Někdy jsem ho doprovázel 

i na oficiální akce, na které byl zván jako 
čestný host.

Každé setkání s ním bylo zajímavé. Připo-
mínalo nám i to, že na život je třeba pohlížet 
s optimismem a radovat se z dobře prožitých 
dnů. Ať to bylo při vyprávění o jeho vlastním 
životě nebo při setkáních, kdy se chopil 
kytary, harmoniky či usedl ke klavíru.

I ve vysokém věku se účastnil akcí spor-
tovního klubu Hakoach, byl rád ve společ-
nosti a cítil se v ní dobře. Jsme přesvědčeni, 
že byl inspirací pro všechny, kdo se s ním 
setkali a měli možnost s ním chvíli pobýt.

Jsme vděčni za jeho dlouhý život, neboť 
nám tím bylo umožněno dovědět se od 
něj některé věci z minulosti, na něž jsme 
se z jakýchkoliv důvodů nezeptali našich 
rodičů. Měli totiž z válečného období hodně 
společného.

Budeme vždy na Viktora vzpomínat 
s úctou a připomínat si jeho přátelství.

JIří a ZuZana KRausovI

7  Bylo hezké s ním být.
Viktor byl sice o generaci mladší 

než můj otec, ale i on patřil právě k té 
generaci, kterou zasáhlo nacistické běsnění. 
Vnímal jsem jej jako příbuzného, neboť 
o mnohé mne válka připravila a vytvořila 
nezacelitelnou ránu v mysli i vnímání světa, 
ve kterém žiji. Viktor navíc patřil k té men-
šině, která měla štěstí a mohla se postavit zlu 
na odpor se zbraní v ruce.

Viktora jsem poznal při rekreačním 
sportu v klubu Hakoach, kde vždy působil 
jako doyen naší pestré společnosti. Stal se 
mužem, který nás propojuje s židovskými 
sportovci a celou pestrou židovskou spo-
lečností v předválečné Praze. Viktor nebyl 

člověkem květnatých vět a dlouhého vyprá-
vění ani velkých debat. Přesto jsme spolu 
vedli rozsáhlé rozhovory, kdy Viktor svěřoval 
své vzpomínky poznámkám, které jsme pak 
přetavili do sledu textů pro časopis Maskil. 
Ti, kdo se zajímali o životní příběh Viktora již 
dříve, jej patrně znají…

Viktorova síla spočívala obzvláště v tom, 
že svědčil o českém židovském životě dvacá-
tého století. Viktor byl naprosto sekularizo-
vaným člověkem, ale ke svému židovskému 
původu se hrdě hlásil a k náboženské tradici 
choval respekt. Věděl, že je základem židov-
ské identity.

Jsem mu vděčný za to, že jsem jej mohl 
poznat, že jsem s ním mohl trávit čas a že 
jsem mohl být jeho dobrým kamarádem. 
Pokud se ještě setkáme, budeme si zase 
přihrávat balóny, pinkat míčky a budeme mít 
radost ze společných chvil. A pokud ne, bylo 
hezké s ním být na tomto světě. Baruch dajan 
ha-emet.

Ms

Z oslavy 95. viktorových 
narozenin 2018.  
Foto isabela santusová

Z pokládání stolpersteinů rodičům viktora před 
karlínským domem 2018. Foto eva Wellemínová
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Jsme reformní, ale především 
sdružujeme lidi, kteří se cítí být židy
Jako další do mozaiky 
rozhovorů s předsedy 
židovských obcí v České 
republice přinášíme rozhovor 
z Plzně. o židovské obci Plzeň 
jsme hovořili s jejím předsedou 
Jiřím löwym. obec patří mezi 
menší, ale i zde se hlásí noví 
a mladší členové a oživil se 
náboženský život.

Kolik členů má nyní plzeňská židovská obec 
a jaké je věkové složení? Mění se to během 
posledních let?
Máme asi 105 členů. Teď se poslední dobou 
hlásili mladší lidé. Je trochu problém, že 
občas někdo přijde na obec, cítí se být židem, 
rád by do toho nějak víc proniknul a účastnil 
se akcí, a my po něm musíme požadovat 
dokumenty dokazující židovský původ. To 
je pro lidi, kteří jsou dnes opatrní na sdílení 

dokumentů a osobních věcí mnohdy zaráže-
jící. Ale jinak to nejde, musíme jim to vysvět-
lit. Mají židovského dědečka od otce, najdou 
dokumenty, my to pošleme rabínovi a ten 
to buď schválí nebo neschválí. Naše obec je 
reformní, bereme tedy jako plné členy právě 
i dědečkovce. Snažíme se to vždy dělat cit-
livě. Někteří ale nepřinesou nebo nenajdou 
žádné doklady, ale chodí na Kabalat šabat, na 
přednášky a tím, že jsme otevřená obec, tak 
na naše akce může přijít každý, kdo se chová 
slušně a nedělá žádné výtržnosti.

K jakému směru judaismu se plzeňská obec 
hlásí?
Jsme reformní, ale především sdružujeme 
lidi, kteří se cítí být židy, chtějí tak žít a něco 
o tom vědět. Někteří naši členové jsou silně 
věřící, dodržují toho hodně. Zároveň ale 
chodí i ti, kteří si dají smažený sýr se šunkou, 
a já osobně jim to nemám za zlé. To je kaž-
dého osobní věc. Každý, kdo se chce zúčast-
ňovat židovského života v Plzni, je vítán.

Jaké podmínky jsou potřeba ke splnění 
členství? Je jen plné nebo i mimořádné jako 
v Praze?
Máme jen jeden typ členství. Každá obec si 
může stanovit pravidla podle svého zamě-
ření. Tedy Židovská obec Plzeň za plné členy 
považuje osoby, které splňují právo návratu, 
tedy mají minimálně jednoho prarodiče 
halachického žida. Dále uznáváme gijury 
ortodoxní, konzervativní a reformní. Pro-
blém je, že i předpisy Federace židovských 
obcí v ČR o tom, které gijury uznávat, nejsou 
zcela jasné. Vždy záleží na konkrétním bejt 
dinu, který uděluje gijur. Jelikož není žádný 
celosvětový soupis nebo obecná autorita 
určující, které bejt diny jsou ty správné, je to 
trochu takové věčné hádání. Sejdou se dva 
židi a tři názory.

Vaši členové jsou plzeňští starousedlíci nebo 
třeba studenti z univerzity?
Chodí se ptát studenti a studentky, kteří 
budou v Plzni studovat čtyři, pět let a hledají 
nějakou aktivitu, komunitu. Mnohdy to ani 
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nejsou lidi z velkých měst, ale přesto mají 
židovské kořeny a chtějí se zapojit. Naše 
plzeňské starousedlíky máme samozřejmě 
zmapované a jsme s nimi v kontaktu. Ale 
někdy přijde člověk ve zralém věku, kolem 
šedesáti a řekne: „Já vím, že moje maminka 
byla židovka a prošla Auschwitzem. A teprve 
teď mám čas, už nemusím tolik pracovat, 
děti odrostlé a ráda bych se k tomu judaismu 
vrátila.“

Máte mezi členy i rodiny s dětmi?
Jsou tady mladší členové do 40 let, ti mají 
děti. Většina těchto lidí jsou dědečkovci nebo 
udělali gijur a u judaismu se udrželi a vedou 
k tomu i své děti. Ale neberou to většinou 
ortodoxně, spíš reformně s nádechem dnešní 
doby. Scházíme se dvakrát, třikrát do měsíce, 
na Kabalat šabat a na svátky. Starší lidi 
nechodí ani tak na modlení na Kabalat šabat, 
ale pokud jsou svátky, tak se účastní. My tady 
slavíme sedm nejvýznamnějších svátků. Lidi 
vždycky přijdou a je to i společenské setkání.

Jaký program tedy kromě svátků a Kabalat 
šabat plzeňská obec nabízí?
Dělají se přednášky, v synagogách (teď je 
otevřena jen jedna) se dělají koncerty, jsou 
tu výstavy. Historické výstavy se někdy 
netýkaly jen židovských témat, ale třeba 
i významných nežidovských osobností 
Plzeňska. Synagogy si také pronajímají různé 
instituce na kulturní akce.

Změnila se poptávka po programu za posled-
ních deset let?
Mění se to. Během posledních dvou let 
přibyli mladší členové, říkám tomu revoluční 
výbor, ti za mnou přišli, že by chtěli pravidel-
nou páteční bohoslužbu. Našli si lidi, kteří 
bohoslužby povedou, prostředky poskytuje 
židovská obec. A funguje to skvěle. Mladí 
se schází s dětmi, většinou kolem dvaceti 
pěti lidí a jsou spokojení. Kabalat šabat sem 
dojíždí z Prahy většinou vést Jirka Blažek, 
který studoval v Německu, umí se modlit, 
umí hebrejsky a pokud je minjan, tak s ním 
i vyndáme Tóru. Když Jirka Blažek nemůže, 
je alternativou Tomáš Kreisinger, který má 
za sebou ortodoxní gijur a je velice vzdělaný, 
umí se modlit i zpívat. A nedávno jsme měli 
Kabalat šabat venku pod širým nebem.

V Plzni se připravuje nová mikve, kdy bude 
hotová a jaký je to vůbec projekt?
Mikve bude hotova koncem roku 2021. Bude 
ve zrekonstruovaném rabínském domě 
a bude v něm celé muzeum o mikvích. 
Jde o velkou rekonstrukci Velké synagogy 
a rabínského domu.

Jak bude mikve využívána?
Provoz mikve jako rituální lázně má svá 
určitá pravidla a ta musíme přesně vyladit, 
aby mikve byla skutečně funkční a byli jsme 
schopni ji provozovat. Mikve bude přístupná 
každému, kdo je členem jakékoliv židovské 
obce, nemůžeme tam pouštět lidi, kteří 
nejsou židé.

Je v Plzni poptávka po židovských památ-
kách? Zajímají se o ně turisté?
Máme velmi dobrou spolupráci s městem. 
Turista dostane informace, co ve městě je, 
a to včetně židovských památek. Tedy Stará 
synagoga, Velká synagoga, dva památníky, 
dva hřbitovy. Když navštíví jeden z těchto 
cílů, vždy se tam dozví o těch ostatních. 
Samozřejmě málokdo obejde všechny 
památky. Inzerujeme nové výstavy a akce, 
především regionálně.

Můžete představit také projekt v Poběžovi-
cích? O co jde?
Místo v Poběžovicích jsme museli vysoudit. 
Ortodoxní rabíni a židé, kteří se tam už nau-
čili jezdit k pramenu rabína Ba‘al Šem Tova, 
chtěli od nás to místo odkoupit, ale to jsme 
nechtěli. Je tam pozůstatek bývalé synagogy 
a mikve, která byla uvedena do provozu právě 
rabínem Ba‘al Šem Tovem. Tvrdí se, že židov-
ské ženy, které nemohou otěhotnět, když 
se vykoupou v této mikvi, tak pak otěhotní. 
Místo se musí celé zkulturnit. Dochovala 
se propadlá díra v asfaltu a ocelový žebřík 
uvnitř. To se vše odstranilo, našel se pramen 
a několik fragmentů z mikve. Uzavřeli jsme 
smlouvu se skupinou ortodoxních rabínů 
z Ameriky na stavbu objektu, ve kterém bude 
mikve a modlitebna. Ortodoxní židé z Ame-
riky to budou financovat, ale zatím stavba 
postupuje velmi pomalu.

Jak funguje pomoc přeživším a seniorům 
obecně?
Přeživších už velmi ubývá, ale samozřejmě, 
kdo splňuje tuto kategorii, vždy dostane 
pomoc, o kterou požádá. Problém nastává 

s druhou generací nebo s lidmi narozenými 
těsně po válce, kteří už nemají nárok na 
finanční odškodnění. Spolu s Federací židov-
ských obcí v ČR hledáme cesty, z jakých pro-
středků bychom tedy mohli zajistit pomoc 
druhé generaci. Už to jsou také senioři a ty 
prostředky tam zdaleka nejsou tak velké.

Jaké jsou dopady koronaviru pro chod obce?
Dopady koronaviru jsou patrné už teď. 
Pro nás jako obec bez velkých majetků, je 
důležitý příjem z federace, která je zas závislá 
na příjmu z pražského židovského muzea. Je 
nutné udržet hlavu nad vodou, kdyby padlo 
muzeum, mohly by padnout všechny obce. 
Myslím, že nás čeká velmi složitá doba, co se 
týká financování židovských obcí a federace. 
Z příspěvků, které jsou lidé schopni zaplatit, 
se nedá uhradit skoro nic. Ve srovnání se 
zahraničím je to jiný systém podpory té obce. 
Jsou to nezávislé instituce a nemají žádný 
zastřešující orgán. Financují si sami svého 
rabína, svoji kuchyni a další věci. Ale přijdete 
v pátek na Kabalat šabat a je tam pět set lidí. 
A celek má ta obec třeba tisíc pět set členů 
a společně se skládají na to, aby obec fungo-
vala. Často pozvou i lidi, kteří nejsou židi, ale 
potřebují třeba nějak pomoct, jsou postižení 
a podobně. Tady je vše obráceně. Bez federace 
nebudou mít obce prostředky a bude to tady 
jako za „totáče“.

Ptala se kaTeřina MikulcovÁ
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Anděl, nebo 
šnorer? Odpověď 
na příběh Pavly 
Špinarové
Se zájmem jsem si přečetl vyprávění Pavly 
Špinarové s názvem „Udolím stínů“ (Maskil 
č. 10–11 ze srpna 2020, str. 4). Při jeho čtení na 
mne dýchla nostalgie a stesk po Jeruzalému, 
ve kterém jsem měl tu čest strávit s přestáv-
kami rok života – a byl to možná nejlepší rok 
celého života. Nemožnost navštívit Izrael 
kvůli koronaviru dnes pro mnohé z nás dalo 
nový význam rčení „příští rok v Jeruzalémě“. 
Myslím si však, že příběh o setkání s nezná-
mým Arabem, prohlašujícím, že paní dál 
nemůže jít, protože „cesta je zavřená“, měl 
možná trochu jiné pozadí, než se na první 
pohled může zdát. Nedomnívám se totiž, že 
by za tímto prapodivným setkáním musely 
být nutně nějaké nacionalistické motivy. 
Není rovněž nutno vyvolávat obraz Gandalfa 
a Balroga ani Jákoba zápasícího s andělem. 
Celé rozuzlení je asi daleko prozaičtější.

Máte-li po ruce počítač, nebo telefon 
s internetem a hovoříte-li anglicky, zkuste 
si do Googlu zadat dotaz „That way is closed 
tourist scam“. Jedná se totiž o v podstatě 
klasický trik na turisty, typický v arabských 
zemích. Nejčastěji se s ním setkáte v Maroku 
a Egyptě, ale je běžný i v Izraeli a na pales-
tinských územích. Celý trik spočívá v tom, 
že Vám náhle cestu zastoupí neznámý, buď 
hrozivě, nebo naopak nesmírně přátelsky 
působící postavička, vydávající se za míst-
ního obyvatele s tím, že „dál nemůžete, ta 
cesta je uzavřená“. Pokud na tento trik sko-
číte třeba tím, že se zeptáte na alternativní 
cestu, zpravidla se vám buď dostane nabídky, 
že „vás sveze svým taxíkem“, nebo že „vás 
doprovodí, jen vám tedy cestou musí nutně 
ukázat obchod svého strýce a restauraci 
svého bratrance“. V lepším případě si na 

konci řekne o bakšiš. To, že nejste turista, 
nemusí být vždy úplně zřejmé a navíc nikdo 
neříká, že všichni podvodníci musí být 
zrovna Einsteinové.

Mimo Izrael a palestinská území jsem 
už tento trik viděl v Maroku, Turecku, nově 
ale i v Řecku a Itálii. Obecně se s ním ale 
můžete setkat v téměř každé větší turistické 
destinaci v Africe nebo Asii. Zajímavé je, že 
v Istanbulu tento trik Turci s neskrývaným 
gustem zkouší na Araby. Z Řecka si zase 
pamatuji na jednoho arabského filutu, který 
jej zkoušel na turisty vracející se z vyhlídky 
na Lykavittu. Vždy si vyhlédl skupinku 
turistů, vyběhl proti ní, mával rukama 
a volal: „Tady nesmíte být, tohle je uzavřené 
pásmo! Mohli byste dostat pokutu 450 euro! 
Ale ještěže jste mne potkali. Já vás vezmu 
svým taxíkem, pojďte rychle, nebojte!“ 
Chvilku jsem jeho počínání sledoval, dokud 
svůj trik nerozbalil na rodinku exoticky 
vypadajících turistů, jen aby zjistil, že jsou 
to vlastně uprchlíci a pocházejí z téže syrské 
vesnice jako on. Hovor rychle přeskočil 
do arabštiny a hrozba zakázané oblasti se 
zázrakem, kterému mohou porozumět snad 
jen bohové z nedalekého Parthenónu, náhle 
rozplynula…

Nevím přesně, co paní Špinarová zažila, 
a nevidím do hlavy onoho anglicky hovo-
řícího domorodce. Nacionalistický motiv 
samozřejmě nelze vždy vyloučit, zvláště 
v údolí Hinnom, na jehož svazích začíná 
narůstat boj o životní prostor mezi židov-
skou a arabskou zástavbou. Avšak z toho, že 
dotyčný hovořil anglicky a že jej paní potkala 
poprvé, ačkoliv tím místem prochází pravi-
delně, bych usuzoval, že šlo právě o nahá-
něče, který se tak nějak zatoulal a cestou to 
prostě zkusil na dámu, kterou považoval za 
snadný terč. Dokonce ani věta „to je naše 
země“ nic neznamená. Zrovna v Maroku 
jsem si ji vyslechl od místního mladíka, který 
trval na tom, že mi musí dělat průvodce po 
značené a vydlážděné cestě. Kupodivu se 
s tímto trikem setkáte i mimo frekventované 
turistické cesty. Je neuvěřitelné, na jakých 
bohem zapomenutých místech už to na 

mne někteří zkoušeli. Všimněte si při té 
příležitosti, že vás sice zastavují, protože 
„ulice je zavřená“, ovšem kolem vás proudí 
normální provoz. Už to může být varovný 
signál. Pokud se vám ale takováto situace 
při návštěvě nějaké asijské země stane, není 
důvod se hned obávat o svou bezpečnost. 
Prostě si neústupně jděte po svém a vše bude 
v pořádku. Možná, že za Vámi bude volat se 
svým typickým přízvukem „Mister, ekskjús 
mí, vér ár jú from?!“ Ale to je asi tak jediné, 
co se vám může stát. Dlouho vás obtěžovat 
nebude, protože i pro podvodníky platí, že 
čas jsou peníze.

Faktem je, že dokonce i přes nevyzpytatel-
nou bezpečnostní situaci je náhlé uzavření 
nějaké ulice spíše nepravděpodobné. 
Jedinou výjimku představují bezpečnostní 
incidenty, jako třeba zapomenuté či pode-
zřelé zavazadlo (hebrejsky: chefec chašud), 
kvůli kterému je nutno preventivně uzavřít 
část veřejného prostranství a povolat pyro-
techniky. S takovou situací se můžete při 
pravidelných pochůzkách městem skutečně 
setkat i jednou do měsíce. Izraelci jsou totiž 
dosti roztržití a o zapomenutá zavazadla 
tak není nouze. Určitě vás však v takové 
situaci nebude oslovovat jakýsi neznámý 
domorodec v umaštěných kalhotách, který 
náhle vylezl ze křoví nebo vás oslovil v davu. 
Provoz v takové situaci bude řídit voják, poli-
cista nebo pracovník ochranky v uniformě, 
často za použití amplionu. Opodál možná již 
uvidíte obrněné vozidlo a psovody. Rozhodně 
vám nikdo nebude nabízet odvoz kamkoliv, 
pouze vás vyzve, abyste zvolili jinou trasu 
nebo počkali patnáct, dvacet minut než pyro-
technici oblast prověří s tím, že pak vás pustí 
dále. V takovémto případě samozřejmě vždy 
respektujte pokynů. Cestujte bezpečně a pří-
ští rok snad konečně zase i do Jeruzaléma.

Zbyněk TaranT  
autor je zástupcem vedoucího Katedry 
blízkovýchodních studií FF ZČu v Plzni, kde vyučuje 
ivrit a moderní izraelské reálie.

vÝsTava

Výstava 
o romském 
holokaustu 
v Památníku 
Terezín
Jedna z bývalých cel tzv. ženského 
dvora terezínské Malé pevnosti bude 
přeměněna ve výstavní celu a do konce 
roku 2023 zde bude instalována expozice 

Muzea romské kultury věnovaná 
genocidě romského etnika v době 
nacistické okupace. Památník Terezín 
tak pomáhá splatit morální dluh, který 
česká společnost vůči připomínání, či 
spíše nepřipomínání, genocidy českých 
romů má. symbolicky se tak stane v den, 
kdy nad branami Památníku vlaje romská 
vlajka. včerejšek totiž byl Památným 
dnem romského holocaustu.

TEREZÍN – V noci z 2. na 3. srpna 1944 zavraž-
dili nacisté v plynových komorách v nacistic-
kém vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birke-
nau během likvidace tzv. Cikánského tábora 
takřka 4 300 romských mužů, žen a dětí. 

Tuto tragickou událost si Památník Terezín 
každoročně připomíná vyvěšením romských 
vlajek na svých budovách. Nejinak tomu bylo 
i letos, přesto, jak uvádí ředitel Památníku 
Terezín Jan Roubínek, „návštěvník Památ-
níku Terezín neměl možnost informovat se 
o bezpráví a genocidě, kterou zažívali Romové 
a Sinti v době nacistické okupace“. Po dohodě 
s vedením Muzea romské kultury v Brně byla 
zapůjčena původní dokumentární výstava 
s názvem Genocida Romů v době 2. světové 
války. „Jsem osobně moc rád, že tak pomů-
žeme přispět k zesílení povědomí o tragédii, jež 
Romy v období druhé světové války postihla“, 
doplňuje Roubínek.
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Pro umělce není dobré 
být zaškatulkovaný
s Tamarou Moyzes a Pavlem 
stercem se známe asi sto 
let. a po padesáti letech 
(s nadsázkou samozřejmě) 
jsme se sešli k rozhovoru 
o jejich tvorbě, aktivismu 
v umění a také o umění 
židovském – je vůbec něco 
takového?

Jak byste představili vaše projekty z posled-
ního půl roku?
Pavel: Já se poslední dobou od individuální 
umělecké tvorby dostávám k různým spolu-
pracím. A to nejen s jinými umělci, ale čím 
dál víc s lidmi mimo umění. Ať už v rámci 
našeho Kolektivu pro ukončování úzké 
specializace, který je postaven na uskupení 
lidí různých specializací a cítí se až moc 
zúzkostnění tou příliš danou úzkou úlohou 
v dynamicky se proměňujícím světě. Často 
spolupracuji taky s vědci, hodně spolupracuji 
s lidmi z různých ústavů Akademie věd. Teď 
dokončuji po roce práce projekt, ve kterém 
jsou zapojeni antropologové, geologové 
a jmenuje se to Nestabilní podloží a je to 
o sesuvech. Sesuv jako ohrožení, nestabilní 
místa jako ostrůvky otevřené přírodním 
procesům a tak.

Podle čeho vědce vybíráš a hlásí se sami?
Dělal jsem doktorát na roli umělce v interdis-
ciplinárním výzkumu. Doba tomu nahrává, 
protože výstava se stala jednou z cest, jak 
aplikovat nějaký výzkum. Na Akademii věd 
podporují spolupráci různých ústavů a potře-
bují někoho, kdo jinak specializované vědce 
dostane do nějakého dialogu. Jsem tedy do 
projektů často přizvaný, ale nejen abych udě-
lal výstavu z dat, které vědci mají, ale jsem 
součástí toho výzkumného projektu a můžu 
to strukturovat, aby jedním z výstupů byla 
výstava nebo diskursivní program mimo 
vědecké instituce.

Tamara: Moje práce vlastně není v ničem 
moc odlišná. V té interdisciplinaritě je to 
podobné. Věnuji se už dvacet let artivismu, 
tedy politickému umění v propojení s akti-
vismem, pracuji teď na své doktorské práci 
na AVU, kde se snažím definovat zákonitost 
fungování a hranice mezi těmito dvěma 
obory. V rámci toho jsem v pražském Kam-
pusu Hybernská založila galerii Artivist Lab. 
Těch dvacet let, kdy se artivismu věnuji, byla 
moje práce spojená se sociology, novináři, 
psychology, romisty a dalšími odborníky.

Hlavním tématem Artivist Labu je právě 

interdisciplinarita a tím, že sídlíme v Kam-
pusu Hybernská, který vznikl díky Karlově 
Univerzitě a Magistrátu hl. m. Prahy, tak 
využívám spolupráci s odborníky z Karlovy 
univerzity. Hlavní myšlenkou galerie je 
propojovat mezioborově aktivní lidi, kteří 
reagují na společenská, sociální a politická 
témata. Vlastně jde o laboratoř, ve které se 
konají výstavy, diskuze, workshopy a před-
nášky, na nichž by se měli při každé výstavě 
setkat v interakci filozofové, sociologové, 
novináři, výtvarníci a aktivisti.

Teď jsme tam měli muzikoložku, nyní 
pracujeme se sociology a antropology na 
projektu „Pho všem/ Zastavil se čas“, což je 
projekt s mladými vietnamskými umělci 
žijícími v Čechách.

O čem je projekt Pho?
Výstava „Zastavil se čas“ mapuje prostřed-
nictvím receptů na polévku „Pho“ hranice 
reality dvou generací, mapuje tekutý čas. 
Vzpomínky, poznání a paměť jsou základním 
tématem výstavy. Vzniká Kniha receptů 
Pho, která obsahuje 24 receptů na polévku 
Pho, 5 dokumentací z rozvozu jídla v období 
karantény, mediální reakce projektu a 3 
odborné akademické články, které připravili 
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D., doc. Mgr. Jakub 
Grygar, Ph.D. a Markéta Slavkovská.

Pavel: To je zajímavá linka, že s Tamarou 
děláme v něčem věci podobně, ale pro mě 
aktivismus je něco, co se snažím od tvorby 
rozpojovat. Což neznamená, že bych se akti-
vismu nevěnoval nebo že moje věci nejsou 
politické. Snažím se to rozdělovat. Obávám 
se estetizace politiky. Politickým cílům to 
nemusí pomáhat. Je tam tenká hranice. 
Nechci vtahovat politiku do umění, kde 
jsou jiné rámce. Svoji tvorbu raději spojuji 
s vědou a aktivismus nedělám jako umělec, 
ale jako člověk. Umění se v posledních 
sto letech vydělovalo od všeho ostatního 
a usilovalo o jakousi nadřazenost. Když je 
něco uměleckého, tak je to automaticky 
exkluzivní a lepší. A to se mi zdá u artivismu 
nebezpečné. Ale cením si toho, že Tamara to 
umí dělat vyváženě. Jinak politicky máme 
velmi podobné ne-li stejné názory.

Co je tedy artivismus?
Tamara: Artivismus je propojení umění 
s aktivismem, (art and activism). Toto 
propojení není obsaženo jen v praktické 
činnosti, ale je doslovným propojením dvou 
slov do jednoho. KONFLIKT ARTIVISMU je 
důsledkem spojení dvou disciplín. Navzdory 
tomu, že při spolupráci se aktivismu a umění 
v praxi úspěšně daří, v teorii každá strana 
dochází k jinému závěru. To je způsobeno 

Mga. Tamara Moyzes (1975*) je slovenská uměl-
kyně, kurátorka a dokumentaristka žijící a tvořící 
v Praze a Izraeli. Je ředitelka Pražské galerie 
Artivist Lab, studuje Ph.D. na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Během studia prošla akademii 
umění v Jeruzalémě, akademii výtvarných umění 
v Praze, akademii výtvarných umění v Bratislavě 
a institutem umění v Tel Avivu. Využívá umění jako 
nástroj k aktivizaci společnosti. Konkrétní téma 
je v jejím případě obvykle  založené na politické 
bázi. Ve své tvorbě se zabývá zejména postavením 
menšin, xenofobií, rasismem, nacionalismem, 
queer tématikou, konfliktem na Blízkém východě 
a kritizuje kulturu politické reprezentace. Její 
umění je přímou intervencí do veřejného prostoru 
či událostí – skutečnost nekomentuje z dálky, 
ale intenzívně vstupuje do centra dění svým arti-
vismem. Je to pojem – novotvar, kterým autorka 
tematizuje aktivistické úsilí na poli umění a boří 
zaběhnuté „mytologické“ vědomí uměleckých 
strategií v současném umění.

Pavel sterec pochází z Prahy. Studoval v několika 
ateliérech na Akademii výtvarných umění v Praze 
a absolvoval doktorský program v Ateliéru 
fotografie na pražské UMPRUM. Účastnil se 
řady rezidenčních pobytů, například v Apexart 
v New Yorku nebo MuseumsQuartier ve Vídni. 
Jeho práce je založena na osobních či sociálních 
setkáních a situacích, které přetváří do koncep-
tuálních instalací. Často se zabývá vědeckými 
tématy. Dvakrát byl nominován na Cenu Jindřicha 
Chalupeckého. Vede ateliér intermédií na FaVU 
VUT Brno



elul 5780 • září 2020 9

tím, že mají odlišné cíle, v důsledku si kladou 
také jiné otázky. Konflikt vzniká v odděle-
ných identitách „umělců“ a „aktivistů“. Takže 
teoreticky z toho pak vyplývá, že umělci 
mají monopol na tvořivost a aktivisti mají 
monopol v oblasti sociálních změn, což 
naznačuje, že jiný člověk není ani kreativní, 
ani zapojený do změny světa!

Toto já řeším ve své dizertaci. Netýká 
se to komerčního, tedy prodejného umění. 
Aktivisti nepřijímají umění jako komoditu, 
tedy fakt, že umění patří jen privilegovaným, 
o prodejnost v artivismu nejde. Mnohokrát 
se umělec-artivista ani pod svoje dílo 
nepodepíše. Jde spíše o happening, který je 
současně demonstrací. Artivismus musí být 
performativní, kreativní uchopení tématu. 
Třeba nenásilně odzbrojit vojáky, dát myš-
lenku do médií a podobně. Ale klidně může 
být artivistické dílo v galerii, pokud k němu 
bude diskuse nebo další program. Tohle 
všechno zkoumám v Artivist Lab.

Jak lidi reagují na vaše projekty? Jak reagují 
na aktivismus studenti (působíte na vyso-
kých uměleckých školách)?
Tamara: Jsou studenti takoví a takoví. 
Teď je velké téma ekologie. Na Akademii 
výtvarných umění máme ekologickou buňku 
a myslím, že skoro každý student je tím 
tématem nějak zasažen. Otázka ekologie 
docela studenty propojila nejen na AVU. Vždy 
byli a jsou umělci, kteří dělají osobní témata 
a umělci, které zajímá společnost a sociální 
dění. Ale neznamená to, že osobní nemůže 
být politické.

Pavle, ty vedeš Ateliér intermédií na brněn-
ském FAVU. Podle čeho si do svého ateliéru 
vybíráš studenty?
Pavel: Nevybírám je podle politického pře-
svědčení. Určitě roli u pohovorů hraje to, zda 
mají zájem o společenské dění, nebo se orien-
tují na mistrovské a dovednostní typy umění. 
Ale takoví lidé se k nám ani moc nehlásí. Už 
se profilujeme jako ateliér, který vstupuje do 
veřejného dění. Většina těch studentů nemá 
přímo aktivistické práce, ale hodně studentů 
se účastnilo třeba klima campu a nějak se 
ty věci do tvorby promítají. Ale jsme určitě 
považovaní za politicky orientovaný ateliér.

Tamara: Je tam hodně přesahů. Během 
koronavirových omezení jsem pracovala na 
projektu „Pho všem / Zastavila se čas“ s viet-
namskými umělci a studenty Vu Duc Minh 
a Minh Thang Pham, už studují na Akademii 
výtvarných umění a Minh Thang Pham dělá 
velmi osobní věci. Řeší třeba vztahy s otcem, 
který umí jenom vietnamsky, ale on ne, a tak 
si celý život nemůžou popovídat. Ta díla jsou 
pak společenská, ačkoliv jsou osobní.

Myslíte si, že se židovská identita nebo 
původ u vás odráží v tvorbě?
Tamara: U mě určitě a mám i věci zaměřené 
vyloženě na židovská, tedy především izrael-
ská témata. Týkají se mojí identity židovské 
a izraelské. Minulý rok jsme s mým manže-

lem Shlomem dělali dílo „Undercover“, které 
poukazovalo na židovské náhrobky použité 
na dlažbu na pražské pěší zóně.

Mám těch věcí dost. A jsem přesvědčená, 
že můj zájem o aktivismus, sociální otázky 
a menšiny je ovlivněný tím, že moje rodina 
přežila holokaust. Tedy moc nepřežila. Je 
to součást mého boje za spravedlivost, za 
menšiny.

Pavel: V tomhle to máme podobně. Mě to 
směřovalo k určitým tématům a prožívání 
některých věcí. Mám pocit, že v židovském 
myšlení je hodně přítomné kritické myšlení. 
A nějaký druh specifické intelektuální histo-
rie, ze které hodně čerpám. Ale strašně jsem 
se bránil tomu být nálepkován jako židovský 
umělec. Až na jednu výjimku jsem to do prací 
nedával. Opět si myslím, že stát se takovým 
reprezentantem může mít svoje výhody 
i nevýhody.

Tamara: Výhody být židovským umělcem 
dnes žádné nejsou. Možná pár let po druhé 
světové válce, když vznikala různá židovská 
muzea, jinak to nemělo výhody nikdy.

Pavel: Jsem k politikám identit celkově 
opatrný. Mě baví spíš destabilizovat, ale mám 
židovství jako intelektuální a kulturní zdroj. 
A s rodinnou historií a větší sensitivitou 
k některým tématům to máme s Tamarou 
stejně.

Tamara: Já se veřejně ke svému židovství při-
znávám. Jako třetí generace po holokaustu, 
a zvlášť po pádu komunismu, za kterého 
židovské rodiny měly strach se ke svojí iden-
titě přiznávat, jsem cítila důležitost a hrdost 
se ke svojí židovské identitě hlásit a dělám 
židovské umění.

Co si myslíte o festivalech židovské kultury? 
Kdo je dnes židovský umělec?
Tamara: Tak to je ve většině případů bohužel 
folklor, ale jsem přesvědčená, že záleží, jak 
a kdo festival vytváří. Dá se udělat i kvalitně, 
tedy s kvalitním současným uměním. Bohu-
žel většinou se na těchto festivalech tancuje 
Hora, zpívají se jidiš písně bez současného 
přesahu a je to často hlavně festival jídla. Je 

to porovnatelné s tím, s čím bojují romští 
umělci akademici. Bojují za to, že romské 
umění není jenom folklorní a hudební. 
Ale v rámci politiky identit je pro umělce 
vždycky negativní, když je zaškatulkovaný. 
Romští umělci s tím hodně bojují. Ale nemají 
na výběr, je jich málo a ten boj je ještě jinde 
než u nás Židů, včetně toho, že romský 
holokaust je hodně zapomínaný. Židovští 
umělci si už vybojovali, že jsou i vynikající 
akademičtí umělci, ale u romských to tak 
není. Škatulkování si uvědomují také. Být jen 
romský umělec nebo jen židovský umělec 
je těžké. Pak jsou tvoje díla vystavovaná 
jen v židovských muzeích nebo jen v tom 
jednom kontextu a máš méně výstav a všeho. 
Není to pozitivní. Ale v nějaké fázi je to důle-
žité, jako to dnes dělají romští umělci.

Setkali jste se někdy s negativní reakcí? 
Nebo přímo antisemitskou?
Tamara: Já jsem takových situací zažila 
několik. Nejhorší byla asi v Banské Bystrici 
na akademii výtvarných umění, kam jsem 
byla pozvaná, abych přednášela, ale jedna 
velmi známá slovenská kurátorka ze sebe 
vychrlila brutálně antisemitský výstup. 
Samozřejmě na izraelsko-palestinský 
konflikt. Řekla, že vezmeme všechny Židy 
a pošleme je do Ameriky, tam je jich nejvíc.

Pavel: Já jsem se s tím setkal taky. Tím, 
že moje tvorba s těmi tématy pracuje až 
druhotně, tak tam se to nestalo jádrem 
antisemitismu. Ale netajím se tím, že jsem 
Žid a je to pro mě důležité, tak jsem se na 
výtvarné scéně setkal s různými předsudky, 
co bych měl nebo neměl zastávat za názory 
a podobně.

Tamara: Myslím, že u mě ty reakce pramení 
z reakcí na můj aktivismus, kdybych tiše 
malovala krajinky, tak si mě antisemiti 
nevšimnou.

Ptala se kaTeřina MikulcovÁ 
fotografie archiv autorů
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Synagoga ve Starých Splavech
Synagoga ve Starých Splavech je jednoduchá 
oprýskaná nízká budova z konce minulého 
století. Jakkoli je malá, zcela dostačuje svému 
účelu, neboť také místní obec je malá a rok 
od roku se zmenšuje. Už nyní je obci zatěžko 
pokrýt náklady na udržení synagogy a jsou 
i tací, kteří veřejně říkají, že by postačovalo 
pronajmout si pro bohoslužby jen malou 
místnost.

V naší synagoze žije zvíře asi tak velikosti 
kuny. Je velmi často dobře vidět, dovolí člo-
věku přiblížit se až na dva metry. Jeho barva 
je světle modrozelená. Jeho srsti se ještě nikdo 
nedotkl, nelze o ní proto nic říci, dokonce by 
se dalo tvrdit, že její skutečná barva je vlastně 
neznámá, možná pochází její viditelná část 
jen z prachu a malty, které se na ní zachytily 
a podobá se tak omítce interiéru synagogy, je 
jen o něco světlejší. Odhlédnuto od jeho báz-
livosti, zvíře je to neobyčejně klidné a usedlé; 
nebýt toho, že jej stále někdo plaší, jistě by 
nikam neutíkalo, jeho oblíbeným místem je 
mříž ženského oddělení, s viditelnou rozkoší se 
proplete jejími oky, natáhne se a pozoruje dění 
v prostoru, kde se odehrává bohoslužba a tato 
odvážná pozice mu očividně činí radost. Avšak 
chrámový sluha má za úkol zvíře k mříži 
nikdy nepustit, protože by si na toto místo 
mohlo zvyknout, což nelze připustit kvůli 
ženám, které se zvířete bojí. Proč se ho bojí, 
není jasné.

(překlad povídky tk)

Takhle začíná povídka Die Synagoge von 
Thamühl, kterou napsal Franz Kafka v roce 
1922. Je to spíše fragment či črta, jak zdůraz-
ňují znalci básníkova díla. A jak to tak bývá, 
různí kafkologové přisuzují tomuto relativně 
krátkému a ne často uváděnému textu různé 
interpretace. Jedni tvrdí, že popisované zvíře 
je alegorií vztahu mužů a žen v judaismu, 
druzí zas vidí paralelu v konfliktu mezi 
židovskou tradicí a asimilačním hnutím, jiní 

mezi západním a východním židovstvem. 
Někteří text srovnávají s Dopisem otci, kde 
Kafka také píše o bohoslužbách v synagoze, 
další zas zdůrazňují fakt, že na rozdíl od 
Zprávy pro jistou Akademii či od pozděj-
šího Doupěte (Der Bau) nejde o vyprávění 
z pohledu zvířete, nýbrž z pohledu člověka, 
člena synagogálního sboru. Vypravěč se zde 
bez jakýchkoli emocí zamýšlí nad další exis-
tencí zchudlé synagogy. Zvíře je groteskním 
archaickým pozůstatkem, kterého se nelze 
zbavit… (tolik německá Wikipedie).

Ke Kafkovi intelektuální výklady 
samozřejmě patří, otázkou je, co by jim řekl 
sám autor. Nikdo se také zatím, pokud je 
nám známo, nezabýval místem, kde se celá 
povídka odehrává. Asi není v celkovém kon-
textu důležité, ale pojďme se na něj přesto 
podívat blíže.

Thammühl am see
Kafka píše v originále o městečku Thamühl. 
Tak se mu převážně říkalo před válkou 
(někdy se psalo se dvěma m, někdy s jedním). 
Po roce 1945 a v letech následujících se 
proslavilo pod svým českým jménem Staré 
Splavy. Dodnes je to vyhlášené letovisko 
u Máchova jezera. Před válkou se sem sjíž-
děla pražská honorace, a nejen ona. Poměrně 
krátká vzdálenost od hlavního města, 
dobré silniční a železniční spojení a písčité 
břehy jezera z něj udělaly místo, kterému 
se svého času bez nadsázky říkalo Česká 
Riviéra. Jak nedaleké Doksy, tehdy známé 
jako Hirschberg, tak Staré Splavy (dodnes 
tvoří spolu jeden městský celek) se těšily 
statutu lázeňského střediska a svá letní sídla 
zde ve dvacátých letech vybudovalo mnoho 
vážených rodin, velmi často židovských. 
Je třeba zdůraznit jednu věc – přesto, že by 
zdejší společnost vydala na nejeden minjan, 
tedy základ synagogálního sboru, ve Starých 
Splavech žádná synagoga nikdy nestála!

Jak to vše začalo
Jezero, které je vlastně rybníkem, nechal 
postavit Karel IV. Na Robečském potoce 
u Thámova Mlýna – odtud německé jméno 
(někdy se uvádí, že název vznikl zkomolením 
Damm-Mühle, tedy „mlýn u přehrady“) – 
nebo-li u starého splavu (odtud jméno české), 
vybudovali v roce 1366 jeho stavitelé, pod 
vedením Oldřicha Tisty z Libštějna mohut-
nou hráz, čímž uprostřed hustých borových 
lesů vznikla velká vodní plocha. Ještě v době, 
kdy romantickou krajinu kolem starobylého 
Bezdězu rád navštěvoval Karel Hynek Mácha, 
zabíralo jezero, kde se odehrává slavný Máj, 
daleko větší území, než je tomu dnes. Změna 
přišla až s vybudováním železnice, kterou 
postavilo konsorcium v čele se Vojtěchen 
Lannou a Moritzem Gröbem, židovským 
stavitelem pražské Grébovky, v roce 1867. 
Pro stavbu dráhy bylo třeba plochu rybníka 
zmenšit a snížit úroveň jeho hladiny, čímž 
se vynořily nádherné bílé písčité pláže, jak 
u Azurového pobřeží.

Lázeňští hosté se ve velkém začali 
k jezeru sjíždět již koncem 19. století. V Dok-
sech byly vyhlášené slatinné koupele, místní 
hoteliéři používali k tomuto účelu rašelinu, 
které bylo a je v okolí vždy dost. Do Starých 
Splavů se výletníci vydávali jen zřídka, 
ostatně byl tu jen zájezdní hostinec pod 
hrází. To se ale brzy změnilo, a to především 
díky mnoha pražským židovským lékařům, 
kteří často posílali své pacienty na venkov 
a Thammühl am See doporučovali jakožto 
„zdravé místo“. V roce 1909 vyrostl na břehu 
jezera velký hrázděný dům, který nabízel 
letní bydlení, stejně jako několik původních 
statků na návsi a v jejím okolí. Vlak ale do 
té doby nedalekými kaňony a náspy jen 
projížděl. Teprve v roce 1911 vyrostla želez-
niční stanice i ve Starých Splavech. Tím také 
začíná místní velký stavební rozmach.

lázeňský vrch
Přítomnost židovských rodin je v Doksech 
a okolí zaznamenána již v pobělohorských 
dobách. V lesích u Bezdězu je dodnes loka-
lita, která se jmenuje Židovský vrch (dříve 
Judenberg). Celé panství patřilo Valdštěj-
nům, a to po více jak tři století od doby, kdy 
je spravoval Albrecht z Valdštejna se svým 
židovským rádcem a společníkem Jakubem 
Baševim. Ve městě Židé bydleli na pravém 
břehu potoka, kterému se i podle toho říkalo 
Židovský, později na tzv. Malé Straně. Na 
přelomu století sem však mnozí přijíždějí již 
jen jako vážení lázeňští hosté, o čemž svědčí 
pečlivé zápisy v ubytovacích knihách.

Nejinak je tomu i ve Starých Splavech. 
Tady však mnozí začínají také stavět svá 
letní sídla. Stavební ruch je přerušen první 
světovou válkou, ale již ve dvacátých letech 
opět dosahuje nebývalého rozkvětu. Oblíbe-
nou lokalitou je Lázeňský vrch. Původně se 
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mu říkalo Schmiedeberg, tedy Kovářský vrch, 
a své vilky tu staví Bondyové, Mautnerovi, ve 
„městě“ pak Grossovi (mají tu koloniál), Bec-
kerovi, majitelé honosného hotelu Passage 
přímo u vjezdu do obce, a mnozí další. Je 
příznačné, že podobu svých domů svěřují 
renomovaným židovským architektům. 
Několik domů, které se dostaly do učebnic 
architektury, zde zanechává Otto Fleischer, 
významně se zde ale realizují především 
bratři Karel a Otto Khonovi. Ti původně 
vystudovali pražskou německou techniku, 
Karel pak byl Gočárovým žákem na Akade-
mii výtvarných umění. Jejich nejznámějším 
dílem je dlouhá uliční budova na Letné, 
které se dodnes říká Molochov. Funkciona-
lismus se projevil i v jejich menších dílech, 
například právě zde na Lázeňském vrchu, 
kde postavili tři budovy. Otto Khon také na 
stavbu vilky pro svou rodinu a stavbu vily 
Rindler v polovině dvacátých let osobně 
dohlížel. Na druhé straně ulice vznikala v té 
době vila Rut, penzion, který stavěla rodina 
Formanových z Čáslavi. Anna Formanová 
se tehdy s Otto Khonem sblížila a z tohoto 
vztahu se narodil dnes slavný režisér Miloš 
Forman, který dlouho neměl tušení o tom, 
kdo je jeho biologickýcm otcem…

Michelup a motocykl
Již jsme se zmínili, že do Starých Splavů 
se během léta sjížděla velmi zajímavá 
společnost. Je doloženo, že v letech 1932 
a 1933 tu vždy celý srpen trávil na dovolené 
československý ministr spravedlnosti Alfréd 
Meissner, který později zemřel v Terezíně. 
Již víme, že tu byl Kafka, zavítal sem i Egon 
Erwin Kisch, Max Brod, Franz Werfel, ale 
také F. E. Kantor-Berg, známý jako Friedrich 
Torberg. Ve svých textech se o své návštěvě 
jezera přímo zmiňují, někdy tak lze z jejich 
líčení jen usuzovat. Jako například u Karla 
Poláčka. Podívejme se, jak v knížce Michelup 
a motocykl popisuje známou scenérii:

Klidné jezero, vklíněné mezi nevysoké, 
kuželovité pahorky, porostlé borovicemi. Nad 
hladinou s pronikavým pokřikem krouží ele-
gantní rackové, věčně hladoví a v ustavičném 
shonu. Tento pokojný, utěšený obraz mohl by 
zdobiti obal švýcarské čokolády. Jest patrno, 
že zřídka kdy se vzruší hladina tohoto míru-
milovného jezera; a ustavičně ukazuje tvář 
zářící pohodou, družností a jasnou myslí. Zato 
však pláž je naplněna pokřikem jako tržiště. 

V horkém písku válejí se bílá a tučná těla, 
připomínající moučné červy. Nohaté a opálené 
slečny provozují rytmiku. Kolem gramofonu 
sedí soukromí úředníci a zpívají s přístrojem 
šansony z německých filmů. Černooká a ušatá 
děcka pobíhají mezi ležícími těly a pokřikují: 
„Mutti! Pappi!“ Obchodníci sedí ve skládacích 
židlích, vyhřívají své křečové žíly na slunci 
a čtou s mračným, starostlivým výrazem 
noviny. Někdy sejmou skřipec a zahledí se 
vytřeštěně na jezero. Tehdy odhodí noviny 
a ozve se zoufalý, nervózní křik: „Gerti! Paß 
auf auf die Kinder! Um Gotteswillen, podívej 
se, co to dítě dělá … kolikrát jsem říkal, ať nele-
zou do té hloubky…“ Slunce stoupá výše a výše 
a ženy rozkládají mastné papíry, svolávají 
děti a podělují je krajícem chleba s máslem. 
Pláž se proměnila ve stovky žvýkajících 
čelistí; a sluneční paprsky hrají si s kousky 
staniolu, které se blyští v písku … Cestující 
zhotovil stan z plachtoviny. Sedí před stanem 
a účetní vzdychá: „Krásná, krásná krajina.“ 
Výrostek s černým chmýřím nad horním rtem 
rozpažil ruce a v půvabném oblouku vskočil 
z můstku do vody. Účetní vyskočil a vytřeštěně 
zíral, jak výrostek mohutnými rozmachy 
míří k ostrůvku uprostřed jezera. Zbledl 
a utíkal k vodě, lome rukama. Pobíhal podél 
břehu jako kvočna, které uplavala kachňata, 
a zoufale hulákal: „Zdenku! Zdenkúúú! Hned 
ať se vrátíš! Utopíš se! Ať jsi tady! Slyšíš? Já to 
nebudu dvakrát opakovat! Pro pánaboha, co 
ten hoch dělá …! Pane Kafko, poručte mu, ať 
se vrátí!“, dorážel na cestujícího. Cestující se 
smál. „Kdepak, tomu se nic nestane! Kdyby-
chom my dva uměli tak plavat jako ten chla-
pec, o jé! Je první mezi dorostenci plaveckého 
odboru Hagiboru, má rekord na vytrvalost 
a všechno…“

„Pane Kafko, já to nemůžu vidět, mně se 
dělá špatně, vždyť tady jde o život!“.

Karel Poláček nám také zanechal – 
s humorem sobě vlastním – seznam lázeň-
ských hostů:

„Společnost je tam prvotřídní. Loni tam 
meškali Korecovi, Kantorovi, Košerákovi, 
Kominíkovi, Koralkovi, Neviklufovi, pan 
doktor Bišický s chotí, pan doktor Hasterlo 
s chotí, Sinkovi, Polákovi, Vohrzykovi, pan 
doktor Štědrý s chotí, Orenstein se svým brat-
rem, panem Orlickým, a Morgenstern se svým 
bratrem, panem Monterem…

kráska a zvíře
Vraťme se ale k tomu, čím jsme začali. Jed-
ním z častých návštěvníků byl tedy i Franz 
Kafka. Nevíme přesně, kdy se sem dostal 
poprvé, možná už v době studií, kdy chvíli 
pobýval v Liběchově. Povídka o synagoze ve 
Starých Splavech ale spadá do období, kdy se 
již léčil v sanatoriu v nedalekých Želízech, 
kam poprvé přijel v listopadu 1918. Do Želíz 
se pak několikrát vrátil na dlouhodobé 
léčebné a ozdravné pobyty a dokonce se tu, 
jak známo, seznámil a nakonec i zasnoubil 
s Julií Wohryzkovou. Možná že právě její 
otec byl předobrazem chrámového sluhy 
z citované povídky, protože byl skutečně 
šámesem v pražské vinohradské synagoze 
v Sázavské ulici (koncem války pak zničené 
americkým náletem). Slavný Dopis otci píše 
Kafka také v téhle době v Želízech. Není tedy 
vyloučeno, že se Kafka do Thamühlu vydává 
na romantický výlet i se svou hezkou a vese-
lou snoubenkou Julií.

Kafka své zasnoubení s Julií nakonec, jak 
známo, zrušil. Nakolik to bylo kvůli vztahu 
s Milenou Jesenskou, přenechejme opět kaf-
kologům. Ti by nám možná vysvětlili i závěr 
povídky:

Před mnoha lety, jak se vypráví, byl sku-
tečně učiněn pokus zvíře vyhnat. Je dokonce 
možné, že je to pravda, je však daleko více 
pravděpodobné, že se jedná jen o smyšlené 
báchorky. Co ovšem doložit lze, je fakt, že 
se tehdy zkoumalo, zda je možné takové 

zvíře v sakrálním prostoru vůbec strpět 
z náboženského hlediska. Byla obstarána 
dobrozdání všemožných význačných rabínů, 
jejichž názory byly zkoumány. Většina byla pro 
vyhnání a znovuzasvěcení Božího domu, což 
ovšem bylo snadné nadekretovat z dálky. Ale 
ve skutečnosti zvíře vypudit je nemožné.

Co by tak Kafka asi říkal vypuzení nejprve 
Židů a posléze Němců z krásného, téměř 
sakrálního, romantického prostoru kolem 
Velkého jezera… Někdy se k těmhle událos-
tem válečným a poválečným vrátíme. Židov-
ská historie téhle části bývalých Sudet totiž 
holokaustem neskončila. Naopak, mnohé 
rodiny, které přežily, se sem po roce 1945 opět 
začaly sjíždět a mnozí se tady z utrpěných 
traumat začali vzpamatovávat. V šedesátých 
letech se tu opět vytvořila společnost, která 
by vydala na nejeden minjan. Ale o tom sku-
tečně až někdy příště.

ToMÁš kraus 
Foto archiv autora 



12  maskil המשכיל

liTeraTura

Rabi Löw ještě neřekl 
své poslední slovo
legendární rabín Jehuda 
löw (leva) ben becalel zvaný 
Maharal sice odpočívá již čtyři 
sta let na pražském starém 
židovském hřbitově, jeho 
život a dílo však stále vzrušuje 
naše současníky. Podstatným 
příspěvkem k pochopení, co 
pro svou dobu tento vážený 
muž znamenal, přináší nová 
kniha Pavla sládka, docenta 
Filosofické fakulty uk, kterého 
jsme požádali o rozhovor.

Vaše monografie je věnována významnému 
židovskému teologovi, jehož působení 
bylo v závěrečné fázi spjaté s Prahou. Rabi 
Jehuda Leva má však velký význam i pro 
dějiny evropského náboženského myšlení. 
Jak náročná byla práce na knize čítající 
téměř 500 stran?
Na Maharalovi jsem začal pracovat vlastně 
náhodou, když jsem dostal pozvání na velkou 
konferenci, kterou v roce 2009 uspořádal 
v Jeruzalémě profesor Elchanan Reiner u pří-
ležitosti maharalovského výročí. Na knize 
jsem pracoval s velkými přestávkami asi od 
roku 2014. Idea knihy ale vznikla vlastně 
teprve v okamžiku, kdy jsem se potřeboval 
s tématem takříkajíc rozloučit. Chtěl jsem 
původně napsat jen krátké shrnutí pro 
studenty našeho oboru a materiál rostl spíše 

vinou toho, jak se dokončení knihy kvůli 
jiným úkolům odsouvalo.

V úvodních kapitolách jste Maharala před-
stavil v kontextu židovské kultury závěru 
éry renesance. Pracujete dokonce s prameny, 
které nebyly dosud v souvislosti s Mahara-
lem nikdy zmiňovány. Objevil jste i nějaké 
vzácné rukopisy?
Židovské dějiny 16. století přitahovaly 
badatele vlastně od samého počátku, takže 
jen stěží lze nějaký materiál „objevit“. Pra-
coval jsem zejména v oxfordské Bodleianě, 
kde byla judaika katalogizována takovými 
velikány, jako byl Moritz Steinschneider 
nebo Adolf Neubauer, a těm jen zřídka nějaký 
detail unikl. Snažil jsem se ale číst i prameny, 
které jsou sice samy o sobě známé, ale 
jejich souvislost s Maharalem není na první 
pohled zřetelná. To byl případ sbírky dopisů 
italského učence Leona Modeny, ve které je 
dopis adresovaný Maharalovi. Přitom věc je 
jednoduchá – každý dopis putuje odněkud 
někam a v předmoderní době si lidé pořizo-
vali opisy listů, které odeslali.

Dá se jeho rukopis z té doby – ať v němčině 
nebo v hebrejštině – dobře číst? Naučil se 
rabi česky, když působil na Moravě a poté 
v Praze? Na výstavu o Maharalovi v roce 
2009 byl zapůjčen z vídeňského archivu 
dokument s jeho podpisem. Kupodivu se 
podepisoval českou podobou jména – Leva.
Rukopisy, se kterými jsem pracoval, byly 
bez výjimky pořízeny nikoli pro soukromou 
potřebu, ale s myšlenkou na další čtenáře 
a opisované profesionálními písaři. Takové 
rukopisy bývají poměrně dobře čitelné. Ale 
například Maharalovy vlastnoruční opravy 
ke starším verzím spisu Chidušej agadot jsou 
prakticky nečitelné. Číst hebrejské rukopisy 
jsem se naučil vlastně až pozdě, a to na semi-
náři, který vede Olga Sixtová na naší katedře 
pro naše studenty.

Otázka, jaké jazyky raně novověcí Židé 
používali, je ošemetná. U Maharala jako 
vysoce postaveného učence asi není možné 
předpokládat nutnost naučit se česky. 
Židovské okolí i vzdělaní Nežidé, s nimiž 
se setkával, uměli německy. Jinak na tom 
byl židovský balebos, tedy otec rodiny, který 
se vydal za obchodem na český venkov, 
kde se potřeboval domluvit s místními. Ale 
u velké městské obce lze předpokládat, že 
pro mnohé její členy, jako ženy a děti, se 
život často odehrával jen uvnitř židovské 
čtvrti, a mnozí si pak vystačili s němčinou, 
nejspíše promísenou s českými slovy. Co se 
týče formy Maharalova jména Leva, to bylo 

socha Maharala od 
ladislava šalouna 
zdobí nároží nové 
radnice v Praze
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připojováno k jménu Juda s narážkou na 
verš Gn 49‚9 často. Je otázkou, zda je jméno 
ovlivněno slovanským prostředím, protože 
německé „der Löwe“ zní podobně.

Je dobré pohlížet na rabiho Levu jako na 
skutečného člověka i s možnými lidskými 
chybami, než jako na zkamenělou legendu, 
s níž nelze pohnout. Víme už o jeho životě 
vše? A je někde zachycena jeho věrná 
podoba?
V 16. století nebylo zvykem, že by se 
Židé nechávali portrétovat, takže objev 
Maharalova portrétu by mne překvapil. 
Pokud by existoval, pořídil by ho nejspíše 
některý z tehdejších cestovatelů, šlechticů 
nebo umělců, kteří do Prahy na přelomu 
16. a 17. století přijížděli mimo jiné i kvůli 
židovské obci, která jakýsi „turismus“ přita-
hovala. Pražské Židy tak třeba zachytil kolem 
roku 1604 vlámský malíř Roelant Savery. 
Třeba v nějakém jeho neprobádaném náčrt-
níku Maharalův portrét dřímá.

Když přišel do Prahy, jak na něj hleděli 
učenci z pražské ješivy? Jako na konku-
renta?
Jednou z okolností, které jsem se pokusil 
v knize vysvětlit, byly důvody Maharalova 
odchodu z Moravy. Část jednoho z Mahara-
lových tiskem vydaných kázání naznačuje, 
že Maharal neopustil Moravu dobrovolně. 
Víme, že Maharal dlouhodobě brojil proti 
porušování zákazu pití vína, které není 
košer, jejž zřejmě na Moravě nebrali příliš 
vážně ani studenti ješiv. Maharal se chystal 
prosadit zákaz udělování rabínských titulů 
studentům, u nichž nebyla jistota, že zákaz 
dlouhodobě dodržují a budou jej jako rabíni 
prosazovat. Takový krok by ale podkopal 
autoritu rabinátu na Moravě, navíc rabínský 
titul byl pro absolventy ješiv vstupenkou 
k získání placené funkce obecního rabína. 

Maharalova pozice se tak patrně stala poli-
ticky neudržitelnou. Obavy z toho, že bude 
své ideály prosazovat se stejnou sveřepostí 
i nadále, jej provázely i v Praze. Proto byl sice 
ctěn jako výjimečný učenec, ale do funkce 
předsedy bejt dinu a vedoucího pražské 
ješivy, tedy na místo vrchního rabína, byl 
dlouho nevolitelný. Snad i v důsledku toho 
založil soukromou školu pro dospělé muže – 
klauzu, což byl vlastně jeho největší úspěch 
v proměně židovského vzdělávání.

Maharalovy poznámky a výklady nábožen-
ských textů jsou ukázkou bystrého, řekli 
bychom filosofického myšlení. On sám se 
přitom vyjadřoval k filosofii kriticky.
Myslím, že rozpor je jen zdánlivý: Když 
Maharal hovoří o filosofii a filosofech – 
a máte pravdu, že vždy kriticky – má na 
mysli nejspíše nežidovské starověké autory, 
o nichž měl navíc asi dost neurčité představy. 
Rozhodně žádný nežidovský filosofický 
text přímo nečetl. Současně chápal filosofii 
jako tehdejší takzvanou filosofii přírodního 
světa, tedy jako studium materiálního světa 
a toho, co je bezprostředně nad ním, ale co 
již nezahrnuje duchovní sféry. Jako nejvyšší, 
od hmotného světa oddělený rozum chápal 
Tóru, kterou však přisuzoval jen Izraeli. 
V této perspektivě je pak nežidovský filosof 
jaksi „slepý“ – má přístup jen k výseku reality 
a ještě k tomu, co stojí níže. A máte také 
pravdu, že kritiku „filosofie“ provádí Maharal 
za pomoci filosofického aparátu, kombinují-
cího aristotelismus s neoplatonismem, který 
si však osvojil výhradně skrze středověké 
židovské filosofické texty, například Maimo-
nida.

Dával důraz na studium Mišny, to bylo podle 
něj klíčové, teprve pak má přijít na řadu Tal-
mud. Mišna se měla memorovat, což mohlo 
vést až k dosažení stavu tzv. rozšířeného 
vědomí, kdy při odpoutání se od reality 
může docházet k vizím…
Mišna v 16. století přitahovala různé učence 
z různých důvodů. Recitace Mišny, vedoucí 
k tomu, že adept „slyšel hlasy“, jak se stávalo 
například Josefu Karovi, autorovi kodexu 
Šulchan aruch, byla záležitostí safedských 
kabalistů. Maharal chápal Mišnu přízemněji. 
Memorizací Mišny měl student získat 
jakousi mentální „kostru“ celého systému 
halachy. Studium Mišny nebylo tedy cílem 
samo o sobě, ale jen připravovalo studenta na 
Talmud a následně – pro dospělé muže, kteří 
nemohli studiu věnovat příliš času – Mišna 
sloužila jako mnemotechnická pomůcka.

Jak byl tenhle přístup v 16. století v evrop-
ských židovských obcích přijímán?
Nemyslím, že volání po studiu Mišny bylo 
samo o sobě kontroverzní, právě proto, že 
od sklonku 16. století se do Evropy dostávaly 
zprávy o safedských kabalistech, pro něž byla 
recitace Mišny mystickou technikou. Safed 
měl přitom pro Židy ve střední a východní 
Evropě nesmírnou přitažlivost. Mladší 
Maharalův současník Jom Tov Lipmann 

Heller hovořil již v roce 1614 o studijních 
kroužcích (chavurot), které vznikly z Maha-
ralova popudu a v nichž se studovala Mišna. 
Tyto kroužky existovaly ve východní Evropě 
ještě na počátku 20. století.

V jakém vztahu byl Maharal se zastánci 
učení kabaly?
Geršom Šolem napsal, že Maharal se snažil 
vyjádřit kabalistické myšlenky bez použití 
kabalistické terminologie a že tak přispěl 
k popularizaci kabaly. Zdá se mi, že situace 
není tak přímočará. Není pochyb, že Maharal 
kabalistické ideje znal, pracuje například 
s knihou Zohar. Na druhou stranu populari-
zaci kabaly spíše bránil. V jeho spisech jsou 
kabalistické obrazy odkouzleny. Maharal je 
tak zbavil právě toho, co tehdejší (i dnešní) 
zájemce na kabale nejvíce přitahovalo. 
Také Maharalova představa zdokonalení 
židovského člověka mystické prvky postrádá. 
Ideálem dokonalosti je dospělý židovský muž 
studující Talmud tak, aby si uvědomoval 
důvody jednotlivých přikázání, která v úpl-
nosti vykonává. Nikoli kabalista.

Maharalův vztah k modernizaci světa, jež 
přišla s renesancí, byl veskrze negativní. 
Přesto je dodnes uznáván a ctěn, je kladně 
vnímán mnoha židovskými společenstvími. 
Není v tom rozpor?
Rozpor v tom nevidím. Maharalův vztah 
k zárodkům modernity stojí v centru mé 
knihy, protože se domnívám, že právě snaha 
zabránit novým myšlenkám v tom, aby 
způsobily erozi existujících náboženských 
koncepcí, vedla Maharala k sepsání celého 
díla. Ačkoli se soudobou židovskou interpre-
tací Maharala nezabývám, předpokládám, 
že dnešní ortodoxní studenti čtou Maharala 
jinak a tento prvek pro ně není příliš zají-
mavý. Je třeba si uvědomit, že vesmír se nám 
od 16. století nesmírně vzdálil. Průměrný 

sládkovu knihu o rabi löwovi vydala před 
měsícem academia

hebraista Pavel sládek se postavou Maharala 
zabývá už řadu let
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židovský nebo křesťanský vzdělanec 16. sto-
letí měl velmi přesnou představu o tehdy 
známém vesmíru i o existujících teoriích, 
které jej vysvětlovaly. Ty pak kladl vedle 
teologických axiomů, které ovládal stejně 
dobře. Pokud případné proměny vědeckého 
uchopení světa problematizovaly nábo-
ženské koncepty, vnímal je jako nebezpečí. 
V porovnání s tím moderní člověk zůstává 
k proměnám astronomických teorií zcela 
lhostejný, navíc model vesmíru se mu 
typicky nijak nepropojuje s náboženskými 
nebo jinými niternými postoji. Většina z nás 
ani vědecké, ani teologické uchopení světa 
vlastně nebereme tak vážně jako učenec 
16. století. Například když Maharal četl 
pasáže Talmudu, které vyznívají tak, že 
Země je placatá, bolestně pociťoval rozpor 
s tehdejší ptolemaiovskou astronomií, v níž 
je země kulatá.

Měl nějaký kontakt se sefardskými Židy? 
Věnoval jejich odlišnostem pozornost někde 
ve svém díle?
Maharalův bratr Chajim ben Becalel měl jako 
dítě sefardského učitele a je pravděpodobné, 
že s ním studoval i Maharal. Sám se, pokud 
je mi známo, rozdílů mezi sefardskými 
a aškenázskými Židy dotýká, pouze když 
hovoří o různých způsobech výslovnosti 
hebrejských samohlásek. Podstatné téma to 
však pro Maharala není.

Je velký rozdíl mezi maharalovskými legen-
dami a jeho skutečnými činy? Jak vznikl? 
Znamená to, že jeho moudré a vtipné pole-
miky s křesťany se nikdy neodehrály?
Ve své knize jsem se snažil, abych se s legen-
dami vůbec nedostal do křížku. Zájemce 
o maharalovské legendy se tak musí obrátit 
jinam. Snažil jsem se naopak ukázat, že 

ačkoli o Maharalovi nevíme řadu detailů, 
které by nás zajímaly, to, co víme, velmi 
dobře zapadá do tehdejšího fungování židov-
ské společnosti a rabinátu. Ani golemovskou 
legendou, která vznikla dlouho po Mahara-
lově smrti a bez jakéhokoli smysluplného 
vztahu k jeho dílu, se proto nezabývám.

Maharalovy vztahy s křesťany jsou zají-
mavější. Byl v tehdejších poměrech vysoce 
postaveným představitelem židovské obce, 
často s přímou politickou zodpovědností. 
Nepřekvapuje, že se s křesťany setkával 
a jeho často zmiňované setkání s císařem 
Rudolfem II. se pravděpodobně týkalo 
politické situace v pražské obci před blížící 
se volbou vrchního rabína. Zajímavé jsou 
Maharalovy styky se zhořeleckým učencem 
Bartolomějem Škultétym, s nímž ho pojil 
zájem o astronomii a chronologii. Maharal 
se pak prokazatelně zapojil i do polemik 
s křesťany, ty se však na rozdíl od středověku 
neodehrávaly veřejně a ohlasy jsou tedy 
viditelné zejména v Maharalovu spisu Beer 
ha-gole. Mimochodem, název tohoto spisu 
je trochu záhadou, je však jisté, že nezní 
Beer ha-gola a zažitý překlad „Studna exilu“ 
je zcela mylný. Maharal měl spíše na mysli 
„studnu odkrytou“.

Vždy kolem 17. září (zemřel 18. elulu roku 
5369) se u jeho bohatě zdobeného hrobu na 
Starém židovském hřbitově objevují Maha-
ralovi příznivci. Zemřel sice v roce 1609, ale 
jako by v myslích mnoha Židů stále žil. Čím 
přesáhl svou dobu?
Během 17. století se Maharalovy spisy 
netiskly a nezdá se, že by o ně byl zájem. 
Ale v 18. a v 19. století se o ně začaly zajímat 
některé proudy východoevropského chasi-
dismu. V téže době také vykrystalizovaly 
maharalovské legendy. A nakonec se přidal 

od poloviny 20. století i zájem historiků. Mys-
lím, že se dnes tyto tři typy zájmu vzájemně 
podporují. Díky zájmu ortodoxního publika 
vznikají například vynikající komentovaná 
vydání Maharalových spisů, které pak pou-
žívají i badatelé. Pro akademický výzkum je 
Maharal zajímavý jako vlastně jediný tvůrce 
raně novověkého teologického systému 
rabínského judaismu. A tak se jej také 
snažím představovat studentům pražské 
hebraistiky.

Pro širší publikum je Maharal sice pořád 
spojen s golemem, věřím ale, že moje kniha 
může napomoci tomu, že bude vnímán 
i jako významný myslitel raného novověku, 
svázaný s českými zeměmi.

Povědomí o renesančním učenci Jehudovi 
Löwovi je živé i v Izraeli. Přistěhovalci 
z Československa založili poblíž Haify 
mošav Kerem Maharal. A jeden z prvních 
izraelských počítačů, které vyvinul Weiz-
mannův institut v Rechovot, nesl jméno 
Golem…

Ptal se lubor FalTeisek 
Foto autor a archiv

400. výročí úmrtí rabiho löwa v roce 2009 přineslo řadu pozoruhodných návrhů na pamětní mince – a každý tvůrce si Maharala představoval trochu jinak

doc. Phdr. Pavel slÁdek, Phd., vyučuje od 
r. 2007 na oboru hebraistika, zabývá se zejména 
raně novověkou židovskou kulturou. Od roku 
2014 vede Katedru Blízkovýchodních studií na 
FF UK. Vydal mj. praktickou Malou encyklopedii 
rabínského judaismu (2008) a monografii Raši 
(2012), jeho nejvýznamnější vědeckou prací je 
studie „A Sixteenth-Century Rabbi as a Published 
Author: The Early Editions of Rabbi Mordecai 
Jaffe’s Levushim“.
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Minikurz hebrejského jazyka 
pro samouky (30. lekce)
Slovesa a časování III.
V poslední lekci první části kurzu pro samouky se znovu vrátíme 
k časování sloves. Další zvláštní skupinou sloves jsou ta, která 
mají na místě třetí souhlásky v kořeni písmeno ה. Bavíme se tedy 
o tzv. slovesech „tercie hej“ (samozřejmě stále zůstáváme ve kmeni 
kal).

V přítomném čase není časování příliš složité jako příklad použi-
jeme sloveso chtít לרצות – kořen ר-צ-ה:

množné číslo: jednotné číslo:

Mužský rod
(1.+2.+3. osoba)

רֹוִצים רֹוֶצה

Ženský rod
(1.+2.+3. osoba)

רֹוצֹות רֹוָצה

Podobně se budou časovat i další slovesa ve skupině. Jak vidíte, je 
třeba dávat si pozor především na ženský rod v jednotném čísle 
a neplést si ho s pravidelným časováním. V množném čísle pak 
písmeno ה mizí. Rozdíl mezi mužským a ženským rodem v jed. č. 
je pouze ve výslovnosti – v psané formě bez punktace ho tedy nelze 
rozeznat jinak, než podle užitého zájmena.

slovní zásoba

kořen infinitiv

chtít ר-צ-ה ִלְרצֹות

nakupovat ק-נ-ה ִלְקנֹות

stavět ב-נ-ה ִלְבנֹות

stonat, být nemocný ח-ל-ה ַלֲחלֹות*

plakat ב-כ-ה ִלְבּכֹות

pít ש-ת-ה ּתֹות ִלׁשְ

vidět ר-א-ה ִלְראֹות

dělat ע-ש-ה ַלֲעשֹׂות*

*Pozor! U těchto infinitivů dochází ke změně výslovnosti – s ohledem 
na pravidla punktace (protože na místě prvního písmene v kořeni je 
tzv. laryngála/hrdelnice).

1) Zkuste sami vyčasovat následující slovesa v přítomném 
čase (podle klíče si pak můžete zkontrolovat i výslovnost):

plakat 

vidět 

nakupovat 

stavět 

2) Pomocí nových sloves, která jste se právě naučili, popište, 
co osoby na obrázku dělají (nezapomeňte na správné osobní 
zájmeno):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) v následujícím cvičení jsou různé tvary všech sloves, 
která jste se dosud učili. u každého z nich určete rod a číslo 
(zkuste si je také přeložit):

שותות 
לרוץ 
שם 
קמה 
רץ 
לשים 
בונים 
טסים 
רוצה 
גר 
כותב 
שרים 
עושות 

Klíč k řešení najdete na straně 19.

PřIPRavIla rÁchel PolohovÁ 
Ilustrace Rebeka Zaorálková

a)
b)

c)
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Sophiina volba: Život ve stínu vzpomínek
Polka sophie jako jedna z mála přežila 
osvětim a dva roky po válce se usadí 
v new yorku, aby se zde zotavila. 
Přestože prožívá mnoho krásných 
chvil, nese si s sebou velké trauma 
a pronásledují ji pocity viny, neví, proč 
zrovna ona mohla přežít a miliony jiných 
lidí ne. Je vůbec možné vrátit se zpět do 
normálního života, když je každý den 
protkaný vzpomínkami na vyhlazovací 
tábor?

Příběh vypráví autorovo alterego, dvaa-
dvacetiletý začínající spisovatel Stingo. 
Knížka obsahuje mnoho autobiografických 
prvků – stejně jako William Styron i Stingo 
pochází z Virginie (jedním z vedlejších 
témat příběhu jsou i spory mezi Američany 
z Jihu a ze Severu USA), podobně jako autor 
Sophiiny volby i Stingo začíná na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let psát svůj první 
román a stejně tak jako Styron i vypravěč 
za války sloužil u námořnictva a bojoval 
především s japonskými vojáky. V příběhu 
se tak prolínají dva světy – zatímco pro 
Stinga znamenala druhá světová válka 
především boje s Japonskem a dění v Evropě 
příliš nesledoval, starší Sophie přišla téměř 
o celou rodinu, přežívala v rozbombardované 
Varšavě a nakonec strávila mnoho měsíců 
v osvětimském táboře.

sophiino vyprávění
Stingo se v New Yorku seznámí se Sophií 
a jejím přítelem Nathanem. Ten, jak se poz-
ději ukáže, trpí vážnou psychickou nemocí, 
a proto se jeho nálady velmi rychle mění. 
Z okouzlujícího společníka se tak rázem 
může stát jízlivý a podezřívavý nelida. Přesto 
se všichni tři spřátelí. Stingo se záhy zami-
luje do Sophie, ale na druhé straně nechce 
svému nejlepšímu kamarádovi přebrat 
partnerku – řeší tak totéž dilema jako Homer, 
hlavní hrdina Pravidel moštárny od Johna 
Irvinga.

Sophie seznamuje Stinga se svým příbě-
hem. Vypravěč i čtenář se všechny detaily 
dozvídá postupně a některé okolnosti – např. 
její vztah s rodinou – se později ukážou jako 
nepravdivé, jelikož Sophie Stingovi občas lže, 
protože je pro ni těžké se s určitými věcmi 
vyrovnat. Čtenář tak až do poslední stránky 
netuší, jaký bude mít příběh konec. Ačkoli 
není Židovka ani nebyla členkou odboje, 
dostala se Sophie do Osvětimi – ostatně 
jako každý člověk – nešťastnou náhodou při 
německé razii. Stingo, který dosud o kon-
centračních táborech téměř nic nevěděl, 
se dozvídá o všech hrůzných situacích, 
jimiž Sophie prošla, a poprvé se setkává 
s opravdovým lidským zoufalstvím. Sophie 
se stále obviňuje, že nedokázala před smrtí 
zachránit i své děti. Traumatizují ji i vzpo-
mínky na práci u Rudolfa Hösse, kterému 
sloužila jako stenotypistka. Není tedy divu, 
že se jí problémy moderních Američanů 
zdají, v porovnání s vlastními zkušenostmi, 
poněkud nicotné.

Nathan je čím dál víc paranoidní, 
Sophiiny výčitky jen podporuje a dává jí za 
zlé, že se jí podařilo přežít v Osvětimi. Nadto 
ji neprávem nařkne z nevěry a na čas Sophii 
dokonce opouští. Přestože se později oba 
usmíří, Nathanovy výhružky neustávají 
a Sophie a Stingo před ním nakonec musejí 
utéct. Tehdy Stingovi konečně svitne naděje 
na společný život se Sophií, ale ta se stále 
propadá do deprese. Obě její děti jsou téměř 
jistě mrtvé a ona se nemůže zbavit výčitek 
svědomí, že už v den příjezdu do tábora 
určila při selekci jejich osud. Je vůbec v lid-
ských silách žít s takovým traumatem dále 
dalších čtyřicet padesát let?

sophie ve filmu
Podle Styronova románu byl v roce 1982 
natočen stejnojmenný film s Meryl Stree-
povou v roli Sophie. Je pochopitelné, že ve 
dvouapůlhodinovém snímku nemůžou být 
zahrnuty všechny detaily a vedlejší dějové 
linky ze sedmisetstránkové knížky, ale 
přesto je film velmi přesný a ve scénáři jsou 
i přímé citace z knihy. Na druhé straně není 
snímek Sophiina volba pouze doslovnou 
kopií románu. Představitelé hlavních rolí 
jako by se upozadili a nechali mluvit pouze 
původní příběh, který je sám o sobě brutální 
a plný zvratů. Výborné herecké výkony 
jsou navíc doplněné krásnou prací kamery. 
Velkou roli zde hraje světlo a hra s teplými 
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laskavou péčí bejt simcha. redakce: albertina Čížková – šéfredaktorka, hugo Marx – zástupce šéfredaktorky, 
Matěj Knop – editor, eliáš Gaydečka – korektor a další. kontakt: www.lauderky.cz, e-mail: redakce@lauder.cz

Předplaťte si  
Jews news!
Po třech letech neustálé snahy zlepšovat naše 
možnosti přicházíme nově s nabídkou předplat-
ného magazínu Jews News.

Za devatenáct korun měsíčně nyní máte možnost:
•  poslouchat audioverze našich článků a nezkrá-

cené nahrávky rozhovorů
•  přidávat komentáře a mít tak možnost se spojit 

přímo s daným redaktorem
•  obdržet každý měsíc v elektronické podobě 

dvojstránku měsíčníku Maskil, do kterého pravi-
delně přispíváme

•  těšit se na překvapení, které jako předplatitelé 
dostanete

•  uplatnit nárok na učitelskou či studentskou 
slevu

Více informací naleznete na našich stránkách.

Ve spojitosti s touto novotou vám chceme podě-
kovat za vaši tříletou podporu. Za výdělek z před-
platného plánujeme naše obzory dále rozšiřovat, 
abychom vám poskytli co nejpříjemnější požitek 
ze čtení Jews News.

William styron
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Židovští architekti v Praze (8): Wilhelm Stiassny
Architekt Wilhelm Stiassny se narodil 
v roce 1842 do ortodoxní židovské rodiny 
v Bratislavě. Velkou část svého života strávil 
ve Vídni, kde také vystudoval architekturu 
na Akademii výtvarných umění. Narozdíl od 
většiny židovských architektů, zmiňovaných 
v tomto seriálu, patřil do starší generace, což 
je výrazně patrné na historizujícím a často 
velmi eklektickém ztvárnění jeho staveb. 
Širší veřejnosti je známý hlavně díky vel-
kému počtu realizací synagog po celé bývalé 
Rakousko-Uherské monarchii, při jejichž 
návrhu uplatňoval v té době velmi oblíbenou 
kombinaci secese a maurského stylu. Tou se 
Stiassnému podařilo velmi zajímavě skloubit 
připomínku na rozkvět židovské kultury 
na území Pyrenejského poloostrova, spolu 
se svým kladným postojem k výdobytkům 
moderní civilizace. Obě architektovy pražské 
realizace, Vinohradská a Jeruzalémská 
synagoga, nepatřily jen mezi jeho vrcholnou 
tvorbu, ale svou velikostí a ztvárněním 
vynikaly i celosvětově. První z nich byla 
postavena v roce 1896 pro rychle rostoucí 
židovskou komunitu v tehdy ještě samo-
statném městě Královské Vinohrady. Patřila 
mezi největší synagogy na světě, avšak 
byla zasažena při bombardování za druhé 
světové války a následně zbořena na začátku 
padesátých let. Na svém místě tedy zůstává 
stát již pouze synagoga v Jeruzalémské 

ulici, jež měla obci posloužit jako náhrada 
za tři synagogy zničené při masivní asanaci 
ghetta a jejíž základní kámen byl slavnostně 
položen při příležitosti narozenin císaře 
Františka Josefa I. Jeruzalémská synagoga je 

zároveň poslední synagogou Wilhelma Sti-
assneho na území bývalého Československa, 
která slouží svému původnímu účelu.

FiliP MesZaros

JeWs neWs WWW.lauderky.cZ

vila Pick v ulici u Mrázovky v Praze Jeruzalémská synagoga

a studenými barvami, jež se mění v závislosti 
na dramatičnosti dané scény. Je také obdi-
vuhodné, že Američanka Meryl Streepová 
říká téměř polovinu dialogů v polštině nebo 
v němčině a není k rozeznání od rodilého 
mluvčího.

Zbyla naděje?
Když jsem knížku dočetla, honila se mi hla-
vou slova z deníku Jana Zábrany: „Mám nepře-
konatelný pocit lítosti při pomyšlení, že některé 

milované knihy už nikdy v životě nebudu moct 
číst prvně!“ Sophiina volba není totiž pouze 
jednou z knih, které stačí přečíst, takový 
příběh se člověku musí vrýt pod kůži a stát se 
jeho součástí. Styronovo vyprávění je stejně 
proměnlivé jako Nathanovy nálady. V knížce 
se střídají romantické pasáže s ironickými 
a mísí se tu i poetické líčení s depresivními 
scénami. I v takto smutném příběhu nechává 
autor čtenáři malou naději, a přestože příběh 
končí tragicky, není zcela dystopický.

Domnívám se, že neexistuje žádný výraz, 
kterým by šlo dostatečně vyjádřit hrůznost 
situace, v níž se Sophie ocitla. V takové situ-
aci nelze obstát, neexistuje žádná správná 
volba – copak rodič může rozhodnout o tom, 
které z jeho dětí bude mít alespoň malou 
šanci na přežití a které ani tu nedostane? 
Sophie byla v pasti, kdyby neurčila ani jedno 
z dětí, šly by při selekci na levou stranu obě, 
proto ji nelze soudit.

Na jednom jediném příběhu vidíme, jaké 
utrpení v sobě nesli a nesou všichni přeživší 
a že jejich bolest zdaleka nekončí ruku 
v ruce s koncem války. Nacisté páchali zlo 
i v okamžiku, kdy už nebyli u moci – můžeme 
celkem přesně spočítat jejich oběti v koncen-
tračních táborech, ale kdo spočítá všechny 
zničené životy lidí, kteří žili s podobným 
traumatem, lidí, kteří si po dlouhá léta 
vyčítali, že nebyli schopní najít východisko 
v bezvýchodné situaci? S takovou bolestí se 
dokáže vyrovnat jen opravdu silný člověk.

Co si tedy ze Sophiina příběhu odnést? Že 
neexistuje žádná naděje? To rozhodně ne. 
Vždycky je naděje. Jen my lidé býváme příliš 
slabí na to, abychom se jí dokázali chytit 
a nikdy se jí nevzdat.

alberTina ČížkovÁ
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Nové Stolpersteine v Praze  
a dalších městech

ve dnech 3. a 4. září jsme v Praze položili 
24 nových stolpersteine, dlažebních 
kostek s mosazným povrchem, 
instalovaných do chodníku před domy 
obětí nacistického režimu. dalších 
původně plánovaných 16 kamenů 
jsme z důvodu cestovních omezení 
způsobených probíhající pandemií 
covid-19 museli prozatím uschovat.

Původně se měl pokládání účastnit jako již 
tradičně sám autor projektu pan Gunter 
Demnig, ale z důvodu pandemie se letos jeho 
cesta po českých městech nerealizovala. 
Kromě Prahy byly instalovány desítky dal-
ších kamenů v Plzni, Českých Budějovicích, 
Pardubicích, Jičíně, Novém Městě, Čáslavi, 

Uhlířských Janovicích, čeká nás položení 
prvního Stolpersteine v Žacléři, Českém 
Krumlově a Holicích.

Na kamenech jsou běžně uvedena jen 
základní data – rok narození oběti, data 
a místa transportu a případně datum úmrtí 
doprovázené slovem „zavražděn/a“. Za 
každým kamenem se ovšem skrývá celý 
životní příběh osoby, která na dané adrese 
bydlela. Na stránkách www.stolpersteinecz.
cz najdete dnes přehled všech kamenů v 
Praze, celkový počet Stolpersteinů se dnes 
blíží číslu 400.

Stolpersteine ručně vyrábí nadace Gun-
tera Demniga. Zájemce však prosíme předem 
o trpělivost, protože dnes již evidujeme 
rezervaci kamenů pro rok 2023.

Položení Stolpersteine se letos účastnilo 
množství významných hostů, pan velvysla-
nec Daniel Meron, starostka Prahy 2 paní 
Jana Černochová, starosta Prahy 1 pan Petr 
Hejma, místostarostové paní Alexandra 
Udženija a pan Martin Hroza, ředitelka NFOH 
paní Marta Malá a další. Mimořádně pří-
nosná byla i přítomnost dětí z Lauderových 
škol v doprovodu paní učitelky Gafny Váňové 
a pana ředitele Petra Karase.
 
Přehled všem kamenů v Praze najdete  
na www.stolpersteinecz.cz

o projekt stolpersteine v Praze se stará 
veřejně prospěšný spolek na podporu osob 
dotčených holocaustem

klíČ k řešení kurZu 
hebreJšTiny
1)

1. ּבֹוֶכה    ּבֹוָכה    ּבֹוִכים     ּבֹוכֹות
2. רֹוֶאה    רֹוָאה    רֹוִאים    רֹואֹות
3. קֹוֶנה     קֹוָנה     קֹוִנים     קֹונֹות
4. ּבֹוֶנה     ּבֹוָנה     ּבֹוִנים     ּבֹונֹות

2)
a( הם בונים b( היא בוכה c( היא קונה

3) 
ženský rod, mn. č.
infinitiv (běžet)
mužský rod, jed. č.
ženský rod, jed. č.
mužský rod, jed. č.
infinitiv (položit)
mužský rod, mn. č.

mužský rod, mn. č.
ženský rod, jed. č. /  
 mužský rod, jed. č.
mužský rod, jed. č.
mužský rod, jed. č.
mužský rod, mn. č.
ženský rod, mn. č.



HISTORICKÝ FANTASY ROMÁN 
LVÁŘKA TEREZY JANIŠOVÉ 
PROMLUVÍ HLASEM 
BARBORY HRZÁNOVÉ!
Úspěšnou knihu mladé autorky Terezy 
Janišové, jež před časem čtenáře zaujala 
čarodějnou fantasy trilogií Erilian, vydává 
Supraphon jako audioknihu v podání 
herečky Barbory Hrzánové. Fantazijní 
vyprávění zaujme náctileté i dospělé 
posluchače se zájmem o historii a žánr 
fantasy.
Lvářka je román z prostředí současné 
a rudolfínské doby, ve kterém se setká-
váme s architektem Josefem a bylinkář-
kou Vavřínkou. Oba žijí ve stověžatém 
městě, každý v jiném století, přesto se 
jedné noci potkají na pražském vrchu Pet-
říně. Když je totiž Vesmír ve správné kon-
stelaci, dá se skrz oheň cestovat labyrin-
tem času… V příběhu Josefa a Vavřínky se 
setkáme se střípky tajemných pražských 
legend i s některými známými postavami 
našich dějin, jako jsou například císař 
Rudolf II., magistr Kelly či Rabi Löw, 
dozvíme se i zajímavé podrobnosti o tom, 
jak fungoval život v Praze 16. století.
„V příběhu se do značné míry odráží můj 
život na Hradčanech, práce v oboru archi-
tektury, zájem o pražské legendy a láska 
ke zvířatům,“ říká k audioknižní novince 
její autorka Tereza Janišová.
TEASER:  https://youtu.be/WpiwRwYRz_0
Audiokniha: https://lnk.to/HrzanovaLvarka
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Kulturní program září 2020
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

 Nejranější křesťanství a jeho 
písemnosti jako fenomén 
judaismu II. chrámu 
a interpretace židovských 
Písem

V období II. chrámu (516 př. n. l.–70 n. l.) 
je judaismus vystaven řadě cizorodých 
vlivů, se kterými se musí vyrovnávat, což 
přináší nejen útlak, ale také rozvoj obchodu, 
vzdělání a bohatství. Osobní identita tak 
není vymezena toliko znalostí židovských 
Písem a tradic, ale mnoha okolními vlivy. 
Přednáška Jiřího Lukeše z Husitské teolo-
gické fakulty UK vychází z konceptu Marka 
D. Nanose a P. Fredriksena, že Pavel, Saul 
z Tarsu, se nikdy nevzdal svého židovství 
a jeho osobnost i listy jsou interpretovatelné 
v kontextu judaismu II. chrámu a židovských 
Písem.
Přednáška je součástí cyklu Židé a starověký 
Přední východ. Vstup volný

 Současný izraelský film: 
Foxtrot
Třetí část filmového cyklu fil-
mové historičky Alice Aronové 

zachycuje život mladých vojáků na opuště-
ném checkpointu na severu Izraele, které od 
četby komiksů či poslechu rádia občas vyruší 
projíždějící auto či procházející se velbloud. 
Mladé hrdiny vytrhne z nudy až nečekaná 
událost s fatálními následky. Emotivní 
kontroverzní protiválečné drama oceněné 
na festivalu v Benátkách natočil s jemným 
humorem izraelský režisér Samuel Maoz 
(1962), který zde reflektuje téma viny, ztráty 
a traumat předávaných napříč generacemi. 
(Izrael, Německo, Francie, Švýcarsko 2017, 113 
min).
V originálním znění s českými titulky.
Vstup volný

 Lékárny s Davidovou hvězdou 
v čase šoa
Prezentace stejnojmenné knihy 
nakladatelství Academia za 

účasti autora Tomáše Arndta. Kniha předsta-
vuje osudy židovských majitelů lékáren, far-
maceutů a některých vědců či podnikatelů ve 
farmaceutickém průmyslu v Československu 
v letech 1938–1945. Vychází z jejich profes-
ního, společenského a sociálního postavení 
před druhou světovou válkou a sleduje jejich 

životy během holokaustu s ohledem na 
odlišnou politickou situaci v různých čás-
tech zaniklého státu. Kniha bude na místě 
k prodeji za zvýhodněnou cenu.
Vstup volný.

Maiselova synagoga,  
Maiselova 10

 Pasy pro život: výstava 
a projekce filmu
Výstava Pasy pro život a doku-
mentární film polského Ústavu 

národní paměti Pasy Paraguaye se věnují 
dosud neznámé činnosti skupiny polských 
diplomatů a židovských aktivistů působící 
ve Švýcarsku pod vedením Aleksandra 
Ładośeho (1891–1963), které se během druhé 
světové války pomocí systému výroby 
falešných pasů podařilo zachránit tisíce Židů 
před holokaustem. Akce probíhá v rámci 
programu Ministerstva kultury a národního 
dědictví Polské republiky ve spolupráci 
s Polským institutem v Praze a Institutem 
Pileckého.
Partnerem filmové projekce je polský Insty-
tut Pamięci Narodowej. Vstup volný

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

 Židovská témata a postavy 
u Marie von Ebner-Eschen-
bachové, Ferdinanda Saara 
a Jakoba Julia Davida

U dvou největších realistických autorů 
z Moravy, Marie von Ebner-Eschenbachové 
a Ferdinanda Saara by čtenář židovská 
témata asi neočekával – a přece v jejich 
díle jsou! Profesorka Ingeborg Fialová ve 
své přednášce představí několik povídek 
těchto tří autorů a nabídne obecnější závěry 
k tématu židovské asimilace, které na konci 
19. a počátku 20. století hrálo podstatnou roli 
ve společnosti i literatuře.
Vstupné 30 Kč

 Nedělní dílna pro rodiče 
s dětmi: Medvídek Dubi a dům 
pro dva mládence
Přijměte pozvání k pomyslné 

návštěvě funkcionalistické vily, jejímiž oby-
vateli byli kromě slavného architekta a desig-
néra Otto Eislera a jeho bratra Mořice také 
aligátor, chameleon, papoušci a kokršpaněl 
Alan. Medvídek Dubi seznámí malé tvůrce 
s napínavými osudy pěti bratří, do jejichž 
životů dramaticky zasáhla druhá světová 

válka, a přiblíží, jak se navrhuje obchodní 
dům nebo zoologická zahrada.
Vstupné 30 Kč
Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Výstava v sále OVK Brno: Země zaslíbená/
Promised Land. Výstava je přístupná ve 
dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě.
Vstup volný

Změna programu ze závažných důvodů 
vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat 
aktuální informace na www.jewishmuseum.
cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstev-
niky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky.

kulTura v obcích

žo liberec
 
 Člověk podle učení kabaly

Přednáška Karla Hrdličky pořá-
daná za laskavé podpory NFOH.
 ŽO Liberec, Rumjancevova 1362, 
Liberec

PRAHA

STřEDA

16. 9. 
18.00

ČTVRTEK

24. 9. 
18.00

STřEDA

30. 9. 
18.00

ÚTERý

22. 9. 
19.00

BRNO

ČTVRTEK

17. 9. 
17.00

NEDěLE

27. 9. 
10.30

STřEDA

16. 9. 
17.00
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PísniČka

Elu ve-elu

Tito a tito dosvědčují:
Blažený je ten, který nehřeší.
A ten, kdo hřeší, navrátí se 
a bude mu odpuštěno.

Jsme šťastni, jak dobrý je náš úděl
a jak příjemný náš osud
a jak krásné je naše dědictví.

Blíží se Vysoké svátky a s nimi dny bázně 
a pokání v nichž máme příležitost zkou-
mat sami sebe a zpytovat své svědomí. 
Doba, v níž vyznáváme před Hospodinem 
své hříchy a svá selhání, a zároveň 
doufáme v jeho milosrdenství a v dobrý 

osud – „zpečetění k dobrému“ a zapsání do 
Knihy živých.

A s touto nadějí souvisí i naše písnička. 
Její původ je potřeba hledat v Palestině 
na počátku 20. století, v době druhé alije. 
Nic bližšího však o jejím autorství známo 

není. První část textu je převzata z Mišny 
z traktátu Suka a druhá část z ranní mod-
litby (z bohoslužby šachrit). Oba texty 
jsou krásně propojeny do jedné jednodu-
ché písně, která vyjadřuje naši naději pro 
nadcházející svátky.

ֵאּלּו ְוֵאּלּו מֹוִדים,
ּלֹא ָחָטא. ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
ָחָטא – ָיׁשּוב, ִמי ׁשֶ

ָיׁשּוב, ָיׁשּוב, ְוִנְסַלח לֹו.

ֵרינּו, ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ַאׁשְ
ִעים ּגֹוָרֵלנּו ּוַמה ּנָ

ֵתנּו. ָפה ְירּוׁשָ ָפה, ּיָ ָפה, ּיָ ּוַמה ּיָ


