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ÚVODNÍK

V minulém čísle jsme slavili 70 let trvání 
státu Izrael. Část tohoto čísla je věnována 
Jeruzalému.

Současná politická situace kolem 
věčného (doufejme) města je napjatá, ože-
havá a mění se každým dnem. Detailnější 
rozbor přineseme v některém z dalších 
čísel a sama redakce je velmi napnutá, 
kam se vývoj událostí bude ubírat.

Konference WUPJ proběhla úspěšně, 
přečtěte si zprávu o akci. Ostatně ke 
konferenci se vztahuje i anketa a svým 
způsobem i draša Davida Maxy.

Jak se člověk stane kolem šedesátky 
z vědce umělcem? Co má umění a věda 
společné? Povídali jsme si s Yossi Salz-
manem, který bude mít výstavu svých 
asambláží v nové galerii ve Vysočanech. 
Galerie bude postupně představovat 
i další současné izraelské umělce.

Vzdělávání a setkávání se týká článek 
o Limmudu. Kdo tam nebyl, ať se zkusí 
příští rok přihlásit. Volných míst je vždy 
málo a pokaždé je to skvělá akce.

V občanském životě se už školní rok 
pomalu chýlí ke konci a jsme raději venku 
než doma nebo v kanceláři. Podívejte se 
na pozvánku na běžecký závod Maccabi 
fun run 2. června. Můžete se proběhnout 
a přispět na dobrou věc. Stejně tak 
záslužný je příspěvek českému lesu 
v Izraeli. Ostatně, pak tam můžete jet na 
dovolenou. A ta se kvapem blíží.

KATEŘINA MIKULCOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

RABÍNSKÉ SLOVO

Tóra provází náš 
národ již více než 
tři tisíciletí
V neděli a v pondělí 6. a 7. siva
nu (20. a 21. května) jsme slavili 
Šavuot. Svátek jsme zahájili 
slavnostní bohoslužbou po 
zakončení šabatu, 19. května 
večer, kdy začal 6. sivan. 
Tradičně se tuto noc konal 
tikun lejl Šavuot, kdy jsme se 
celou noc učili až do zahájení 
raní sváteční modlitby.

Svátek má několik názvů, s nimiž se setkáme 
v Tóře nebo které mu dali učenci.

Svátek týdnů – חג השבועות (Ex 34‚22 a Dt 
16‚10). Název napovídá, že druhého dne 
Pesachu ode dne přinesení oběti snopku 
do Chrámu máme povinnost počítat sedm 
plných týdnů, tedy 49 dní – sfirat ha-omer. 
Padesátý den je svátek Šavuot.

Svátek žně – חג הקציר (Ex 23‚16). V tomto 
období blízkém svátku se konaly žně pšenice. 
Pšeničnou mouku přinášeli naši předkové 
jako jednu z obětin Hospodinu – mincha.

Svátek prvotin – חג הביכורים (Ex 23‚19 
a Nu 28‚26). O tomto svátku přinášeli lidé do 
Chrámu prvotiny – první plody své úrody 
ze sedmi druhů plodin, jimiž se pyšní země 
Izraele (Dt 8‚7–8). Bylo to vyjádření díků 
Hospodinu za úrodu.

Tyto první tři názvy svátku nalezneme 
v Tóře a souvisejí s chrámovou bohoslužbou, 
přinášením obětin a počítají s existencí 
místa, kam se obětiny mohou přinášet, tedy 
Chrámu.

Podobně i čtvrtý pozdější název, který 
dali svátku učenci, souvisí s bohoslužbou. 
Svátek slavnostního shromáždění – חג העצרת. 
O tomto svátku se konalo slavnostní shro-
máždění lidu, který přinášel obětiny, jež byly 
díkuvzdáním Bohu za dobrou úrodu. Tento 
název svátku nalezneme v midraši Vajikra 
Raba 28:3. V tento Den slavnostního shro-
máždění též rozhoduje Bůh o hojnosti úrody 
ovocných stromů (Mišna, Roš hašana 1:2).

Konečně pátým názvem je Svátek 
darování Tóry – חג מתן תורה nebo též Doba 
darování Tóry – זמן מתן תורה.

V Tóře se neuvádí přesné datum 6. sivanu, 
kdy synové Izraele přijali Tóru. Komentátoři 
tvrdí, že to má svůj smysl, neboť člověk je 
povinen se vždy chovat tak, jako by právě 
dnes dostal Tóru.

Další otázkou je, proč jsme nedostali 
Tóru až poté, kdy jsme přišli do Zaslíbené 
země, do Erec Jisrael? Proč jsme ji dostali 
na hoře Sinaj, na poušti? Jednou z odpovědí 
je, že kdybychom dostali Tóru až v Zemi 
Izraelské, mnozí by si mohli myslet, že její 
přikázání – micvot – musíme plnit pouze 
tam. Protože jsme však dostali Tóru čtyřicet 
let před příchodem do Zaslíbené země, a to 
na nehostinném místě, jakým je hora Sinaj 
v jižní části Sinajské pouště, znamená to, 
že jsme povinni plnit micvot Tóry všude na 
světě, nejen v Erec Jisrael.

Židovský národ se nazývá vyvoleným 
národem – עם נבחר. Ano, Hospodin si vyvolil 
Abrahama a jeho potomky, z nichž později 
vzešel židovský národ, aby nesli světlo 
poznání Boha všude, kam přijdou. Midraš učí, 
že již ve věku tří let se stal Abraham nosite-
lem revoluční myšlenky monoteismu – víry 
v jednoho jediného Boha – Stvořitele nebe 
a země.

V souvislosti s darováním Tóry však jeden 
z midrašů uvádí, že synové Izraele nebyli 
zdaleka prvními, komu chtěl Hospodin 
darovat Tóru. Nejdříve ji nabídl synům 
Ezaua. Jakmile se tito dověděli, že v ní stojí 
„Nezavraždíš“, odvětili Hospodinu: „Celý 
náš život je založen na vraždění. Vždyť sám 
jsi, Hospodine, řekl: Bude tě živit meč (Gn 
27‚40). Nemůžeme tvou Tóru přijmout.“ Poté 
chtěl Všemohoucí darovat Tóru potomkům 
Izmaele. Jakmile se však tito dověděli, že 
v ní stojí „Nepokradeš“, odvětili Hospodinu: 
„Vždyť našim živobytím jsou krádeže 
a loupeže, neboť o nás stojí psáno Bude to 
člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem 
a ruce všech budou proti němu (Gn 16‚12). 
Nemůžeme tvou Tóru přijmout.“ Teprve nyní 
se rozhodl Hospodin darovat Tóru synům 
Izraele. Ti, aniž by se na cokoli ptali, zvolali 
jako jeden muž: „Naase ve-nišma – budeme 
konat a budeme poslušni.“ (Pesikta rabati 21).

Darováním Tóry na hoře Sinaj byla obno-
vena smlouva, kterou Bůh uzavřel s našimi 
otci Abrahamem, Izákem a Jákobem. V přijetí 
Tóry syny Izraele můžeme spatřovat zvláštní 
druh konverze, která je očistila od duchov-
ního bahna pohanství a rituální nečistoty, do 
nichž v Egyptě zabředli.

Východem z Egypta se stali synové Izraele 
fyzicky svobodným lidem, ale přijetím Tóry 
pod horou Sinaj získali duchovní svobodu.

Jiný talmudický midraš naopak uvádí, 
že Tóra, kterou Bůh napsal dávno před 

 
INFORMACE 
ODBĚRATELŮM 
MASKILU

Dovolujeme si informovat všechny odběratele 
Maskilu, že v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů, uchováváme kontaktní údaje 
odběratelů, které využíváme pouze pro potřeby 
zasílání časopisu a údaje nejsou poskytovány 
dalším subjektům. Pokud nechcete nadále 
být v databázi odběratelů, kontaktujte nás 
na redakčním emailu.
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Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
telefon: 603 393 558
e-mail: kehila@bejtsimcha.cz
web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na www.maskil.cz

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

stvořením světa, byla uchovávána v nebeské 
pokladnici právě pro národ synů Izraele:

Když Mojžíš vystoupil na nebesa, andělé 
na něho začali žárlit a ptali se Hospodina: 
„Bože, co tu mezi námi dělá tento smrtelník?“ 
Bůh jim odvětil: „Přišel, aby obdržel Tóru.“

Andělé se udiveně zeptali Všemohoucího: 
„Hospodine, cožpak chceš dát tak vzácný 
poklad, který byl skryt 947 pokolení před 
stvořením světa obyčejnému smrtelníkovi?! 
Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn 
člověka, že se ho ujímáš? Hospodine, Pane 
náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 
Tvá sláva převyšuje nebesa, zaslouží si lidský 
syn, abys k němu byl tak milostiv?“

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Nu, tak jim 
odpověz!“ Mojžíš však odvětil: „Nemohu, 
bojím se, aby mě tví andělé svým dechem 
nespálili.“ Bůh mu řekl: „Přidrž se mého 
trůnu a odpověz jim.“ Mojžíš tak učinil 
a začal hovořit k andělům: „V Tóře, kterou 
mi Všemohoucí daruje, se píše: Já jsem Hos-
podin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské 
země. Vy, nebeští andělé, cožpak jste někdy 
sestoupili do Egypta a byli jste faraonovými 
otroky? Na jiném místě Tóry se píše: Nebu-
deš mít jiného boha mimo mne. Cožpak 
žijete uprostřed pohanských národů? Jinde 
nalezneme: Nezneužiješ jména Hospodina. 
Vy se snad zabýváte pomíjivými lidskými 
záležitostmi? Opět se v Tóře píše: Pamatuj na 
den odpočinku (šabat). Vy se přece nezabý-
váte žádnou prací, nač by vám tedy byl den 
odpočinku? Tóra nám ukládá: Cti svého otce 
a svou matku. Vy snad máte rodiče? Také 
se v Tóře píše: Nezavraždíš, nesesmilníš, 

nepokradeš. Cožpak jste někdy pociťovali 
nenávist, závist či jiné lidské neřesti?“

Mojžíšova slova na anděly velice zapů-
sobila a Mojžíš v jejich očích získal přízeň 
a oni souhlasili s tím, aby s nebeskou Tórou 
sestoupil na zemi a předal ji synům Izraele. 
(Šabat 88b – 89a).

Tóra provází náš národ více než tři tisíci-
letí. Mnozí v ní vidí knihu, v níž jsou zazna-
menány nejen prvopočátky existence světa, 
ale především prehistorie našeho židovského 
národa – Abrahamem počínaje a naším 
učitelem Mojžíšem konče. Na první pohled 
tomu tak je, ale musíme si uvědomit, že Tóra 
není ani historickou kronikou, ani učebnicí 
dějepisu, byť vše, co je v ní uvedeno je pod-
malováno historickým pozadím. Tóra je pře-
devším Knihou Zákona, který jsme povinni 
plnit. Obsahuje 248 přikázání a 365 zákazů, 
tedy celkem 613 přikázání – micvot. Jistě, 
že ne všechna přikázání jsme dnes schopni 
plnit. Jedná se například o přikázání spojená 
s existencí Chrámu – přinášení obětí, pří-
kazy, které měl povinnost plnit židovský král, 
a pro diasporní Židy neplatí také přikázání 
spojená se zemí Izraele. Nehledě na tuto 
skutečnost, je mnoho micvot, které bychom 
plnit měli. Zbývá otázka – plníme je? Odpo-
věď, nechť hledá každý sám u sebe.

Všem čtenářům a příznivcům Maskilu 
přeji chag sameach – חג שמח.

RABÍN DANIEL MAYER

PROGRAM BEJT SIMCHA

Červen  
2018
Valná hromada 24. června
V neděli od 16 hod. v Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1) proběhne 
Valná hromada členů Bejt Simcha.

Rodinná bohoslužba: Kabalat 
Šabat pro děti i dospělé 
29. června
V pátek 29. 6. od 18.30 hod. v Bejt 
Simcha (Maiselova 4, Praha 1). 
Zkrácená bohoslužba s následným 
programem a pohoštěním.

Vzdělávací akce – kurzy
Ivrit
Hodiny hebrejštiny pro začátečníky 
každé úterý od 18.00, 
pro pokročilé každý čtvrtek od 18.00, 
pro středně pokročilé od 19.30

Úvod do judaismu 
Každé úterý od 19.45

Kabalat Šabat 
Každý pátek od 18.30
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IZRAEL

Jom Jerušalajim
Letos připadl den Jeruzaléma na neděli 
13. května. Jeruzalém je: město významné 
pro judaismus, křesťanství i islám, jedno 
z nejstarších měst světa, stál tady Chrám 
a třeba zase bude, je svatý, zlatý, pestrý, 
rozdělený, kontroverzní, plný turistů, plný 
ultraortodoxních Židů, plný křesťanských 
poutníků, plný památek, plný dobrého jídla, 
plný koček, plný bytů s jednoduchými okny 
a v zimě bídným topením, plný emocí… 
A teď je v centru pozornosti světa, který 
se jinak o tohle zvláštní město moc neza-
jímá. Donald Trump otevřel americkou 
ambasádu v Jeruzalémě jakožto hlavním 
městě Izraele, čímž spustil vlnu reakcí. 
Od podpory, kdy další státy přesouvají své 
ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, přes 
protesty, rozpaky až po velké nepokoje 
a mrtvé a zraněné na hranicích Gazy.

Kdo v Jeruzalémě byl, může zavzpomí-
nat. Kdo nebyl, může brát naši dvoustranu 
fotografií jako pozvánku k návštěvě.

REDAKCE



Autoři fotografií
1 – Valdemar Hönig
2 – Aleš Kelnar
3 – Michal Waloschek
4 – Valdemar Hönig
5 – Michal Waloschek
6 – Valdemar Hönig
7 – Aleš Kelnar
8  – Michal Waloschek
9 – Lubor Falteisek
10 – Pavlína Schultz
11 – Karel Cudlín
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ROZHOVOR

Limmud
Před lety jsme se rádi 
setkávali na seminářích Unie 
židovské mládeže. Pak jsme 
ale vyrostli, Unie se změnila 
a lidé se potkávali v menších 
skupinkách na kafi, na 
chalupě. Velká akce v přírodě 
ale všem chyběla. Až se před 
šesti lety zrodil Limmud. Každé 
jaro se pak kolem dvou set 
účastníků, z nichž polovině 
není ještě deset let a nejmíň 
čtvrtině ani pět let, vydává do 
malebného Moravského krasu.

Je to vždycky pět dní nabytých výlety, 
přednáškami, sportem, legrací. Svůj program 
mají děti i rodiče. Od fotbalu po modlení, 
v hotelu se zvířecím koutkem a bazénem. 
Akce se stala natolik oblíbenou, že počet 
zájemců téměř dvojnásobně převyšuje mož-
nosti hotelu. Není to akce náboženská ani 
politická, nikdo do nikoho „nehučí“ a všichni 
se respektují. Sami účastníci se podílejí na 
programu. Každý rok se lidé dělí s ostatními 
o znalosti ze svého oboru. Lékaři přednášejí 
o medicínských tématech, novináři o médi-
ích, rabíni o náboženství, někdo připraví 
bojovku, jiný výtvarnou dílnu. Dozvíte se 
tak i víc o lidech, které potkáváte během 
roku nebo je znáte roky a nikdy jste netušili, 
čím se zabývají. O vzniku Limmudu jsme si 
povídali s Terezou Gafnou Váňovou.

Co znamená limmud?
Limmud znamená učení. První Limmud 
založilo několik nadšenců v Anglii v roce 
1978 a byli to židovští učitelé, učitelé židov-
ské výchovy nebo různí komunitní pracov-
níci. Uvědomili si, že se s přáteli nepotkávají 
často a bylo by hezké se tedy znovu společně 
setkávat. A tak založili největší tradici 
Limmudu, která existuje, a to je Limmud UK. 
A ten je každý rok v Anglii, jezdí tam kolem 
tisícovky lidí a je to naprosto nezapomenu-
telná zkušenost. Já jsem tam byla dvakrát.

V Anglii na Limmud jezdí široké spek-

trum lidí. Od hodně pobožných po úplně 
sekulární, i když těch hodně pobožných tam 
jezdí málo. Je to, pravda, docela drahé, takže 
to není pro každého. Ale hodně lidí říká, že 
ten anglický Limmud je nabije na hodně 
dlouho dopředu, dodá jim chuť něco dělat, 
dodá energii. V jedné chvíli je tam paralelně 
třeba deset různých aktivit, je tam i Limmud 
pro děti. Ale ten britský Limmud má akcent 
na učení, u nás je to na rodiny s dětmi. Na 
učení různého typu. Je tam studium textů, 
studium politologie, náboženství, ale i před-
nášky o různých moderních fenoménech, 
o módě, médiích, vzdělávání, vaření.

Jak se zrodil nápad dělat Limmud 
v Čechách?
Asi před šesti lety se utvořily dvě skupiny 
lidí. Já, Petr Papoušek a Marta Malá jsme pře-
mýšleli o tom, že bychom dělali nějaká setká-
vání lidí. A Zuzka Veselá a Barbora Rapapport 
chtěly obnovit tradice setkávání Unie 
židovské mládeže. Tak jsme ty dva nápady 
daly dohromady a jela jsem se podívat na ten 
anglický Limmud. Pak jsme tu myšlenku pře-
nesli sem a trochu to uzpůsobili. Limmudy 
jsou všude po světě a všude je to trochu jiné. 
Ale hlavní zásadou je, že židovské vzdělávání 
je demokratické. Každý se může učit a každý 
může učit někoho jiného. Každý má co 
předat.

Je to generační věc? Protože na Limmud 
jezdí i lidé, kteří jinak mají s nabídkou akti-
vit v židovské komunitě problém.
Třeba na tom Limmudu v Anglii mají i pro-
gram pro seniory. U nás moc lidí jiné gene-
race než je generace zhruba čtyřicátníků na 
Limmudu není. Což je ale dáno i tím, že jsme 
odpočátku chtěli, aby sem jezdili lidé, kteří 
vědí, že je tu program pro děti. To je totiž 
pro naši generaci zásadní. Když chcete dělat 
dobrý židovský program, musíte mít dobré 
jídlo a zajištěný program pro děti. Proto 
sem jezdí hlavně lidé s dětmi. Chtěli jsme to 

i doplnit single lidmi, ale převažují rodiny. 
Tím je český Limmud specifický.

Jak funguje sdílení znalostí? Účastníci sami 
učí ostatní?
První rok jsme oslovovali lidi, aby pomohli, 
a druhý rok už se nám nabízeli sami. Stala se 
z toho norma. To je obecně důležité v komu-
nitní práci: lidé vezmou akci za svou, když 
jsou její součástí, a ne jen pasivními konzu-
menty. Když někdo připravuje program pro 
děti, tak zjistí, že to není jednoduché, a víc 
potom ocení práci ostatních.

Bude se Limmud rozšiřovat? Stále víc lidí 
se na něj totiž nedostane, místa jsou hned 
obsazená.
Ono je těžké najít místo, které má dostateč-
nou kapacitu a splňuje všechny naše divné 
požadavky. Na kuchyni, na ochranku, na 
obrovský počet dětí, na všechno spojené 
s šábesem, jako je vypnutí fotobuněk 
a podobně. Před tím jsme objeli dost růz-
ných míst a tam se třeba báli toho velkého 
počtu dětí (přes 100 dětí z celkového počtu 
200 osob). Při větším počtu lidí, už bychom 
se těžko někam vešli, i třeba na šabatovou 
večeři. A pak je to samozřejmě nákladná 
akce, musel by být dvojnásobek sponzorů, 
grantů, kdyby to bylo třeba dvakrát ročně.

Jak se snášejí sekulární a ortodoxní účast-
níci?
Vždycky někdo říká, že třeba havdala je moc 
pozdě a podobně. Něco je pro ortodoxní lidi 
přirozené a pro sekulární je to otrava. Třeba 
loni to působilo, jako když ortodoxní zdržují 
na šabat s dlouhým modlením a ostatní na 
ně čekají s večeří. Ale to jsou spíš logistické 
věci. Navíc lidi, kteří sem jezdí, se znají a moc 
neřeší, kdo je ortodoxní a kdo ne.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ
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DRAŠA MĚSÍCE

„Lidé nerozlišili hlas radostného křiku 
od hlasu pláče.“ (Ezdráš 3:13)
Draša Davida Maxy, která 
zazněla při kabalat šabat ve 
Španělské synagoze v Praze 
v rámci konference EUPJ.

Je mi velkou ctí modlit se s vámi v této 
krásné synagoze, která mi byla drahou již od 
dětství a snad ještě více ode dne, kdy jsme 
zde Judita a já před třemi lety uzavřeli sňa-
tek. Rád bych Vás dnes vzal do Prahy svého 
dětství a podělil se s vámi o jednu milou 
vzpomínku.

V mých čtyřech letech mne otec vzal 
na Nový židovský hřbitov, který je místem 
posledního odpočinku většinou pražských 
židů. Velmi živě si pamatuji to podzimní 
odpoledne, když jsme šli navštívit hrob 
otcova dědečka. Bylo sychravo a celý hřbitov 
byl pokryt barevnými listy, které opadávaly 
z majestátně vyhlížejících stromů. Nebylo 
snadné nalézt pradědečkův hrob. Všechny 
cesty najednou vypadaly stejně a rychle se 
stmívalo. Nakonec jsme naše úsilí vzdali a šli 
k lépe dostupnému hrobu pradědečkova bra-
tra Wilhelma. Položili jsme na něj kamínek 
a vydali se zpět. Když jsme přišli k bráně, byla 
již zamčená. Byli jsme úplně sami. Padla tma 
a siluety náhrobních kamenů zachovávaly 
své věčné mlčení. Myslel jsem, že pradědeč-
kův duch nás trestá za to, že jsme kámen 
nepoložili přímo na jeho hrob. Prosili jsme 
kolemjdoucí, aby zavolali policii, která by 
nás vysvobodila. Marně. Většina lidí nás lidí 
ignorovala a u brány jsme stáli přes hodinu. 
Jedna laskavá dáma nám však nakonec 
pomohla. Poté, co dva policisté s funěním 
přelezli vysokou hřbitovní zeď, objevil se 
správce hřbitova s obrovským klíčem: „Proč 
jste na mne nezazvonili? Celou dobu sedím 
v kanceláři!“ Odemknul bránu a byli jsme 
volni. Moje první židovská vzpomínka je 
vskutku nezapomenutelná!

Na tento příběh jsem si vzpomněl, neboť 
tento týden studujeme parašu Acharej mot. 
Acharej mot znamená „po smrti“ a vztahuje 
se k tragickému skonu dvou Áronových 
synů: „Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň 
a pohltil je.“ (3. Mojžíšova 10:2) V Tóře se píše 
o tom, co udělal jejich otec poté, co se dozvě-
děl, že Nadav a Avihu zemřeli: „Vajidom Aha-
ron. A Áron mlčel.“ (3. Mojžíšova 10:3) Áronův 
svět se zhroutil, ztratil to nejcennější, své 
děti. Lidé očekávali, že je bude i nadále vést, 
ale jak měl nadále pokračovat a přitom 
neztratit víru?

Tento tragický příběh mi připomíná osud 
českých židů, kteří žili v této zemi v srdci 
Evropy již od 10. století. Zde založili své 
domovy, otevřeli své obchody, postavili své 
synagogy a vychovávali své děti. Tato půda se 

stala jejich drahým domovem. Šoa změnilo 
vše. Více než dvě třetiny českých židů byly 
zavražděny. Jedna z přeživších komentovala 
situaci po válce: „Nebylo nic. Nit dědictví byla 
přetrhnuta.“ Mnozí z těch, kteří přežili proná-
sledování nacismem, ale také komunistickou 
perzekuci, začali přijímat své židovství jako 
stigma. Takže pro mne, syna přeživšího, 
bylo mlčení pouze občas přerušeno příběhy 
a zažloutlými fotografiemi zemřelých 
předků. Toto byly jediné projevy mé židovské 
minulosti, bohatého, ale tragicky zničeného 
dědictví. Ticho, prázdnota.

Je obdivuhodné, že i přes tak obrovskou 
osobní tragédii Áron nalezl sílu pokračovat. 
A stejně učinili přeživší. Založili nové rodiny, 
obnovili své životy. Někteří zůstali, někteří 
odešli do Izraele, jiní působili v diaspoře. 
Zázrakem židovství je schopnost znovu se 
obrodit i přes takové hrůzy, jako bylo šoa. 
Dovolte mi uvést příklad v osobě rabína 
Richarda Federa (1875–1970). Narodil se 
v městečku Václavice a po dokončení rabín-
ských studií ve Vídni pracoval jako rabín 
v českých židovských obcích. V roce 1938 
odešel do důchodu. Po nacistické okupaci se 
pokusil zachránit židovské obyvatele Kolína. 
Bohužel marně. V roce 1942, když mu bylo 
66 let, byl s celou rodinou transportován 
do Terezína. Na konci války byl jediným, 
kdo přežil. Ztratil svou ženu, syna a dceru, 
snachu a zetě, svá vnoučata. Navzdory hroz-
nému osudu našel dostatek síly pokračovat, 
učit a inspirovat. Seznámení s jeho osudem 
a hodnotami se stalo klíčovým momentem 
při mém rozhodování stát se rabínem.

Feder samozřejmě nebyl jediným, kdo 
se snažil tvořit budoucnost po katastrofě. 
Připomeňme obtížné, ale úspěšné úsilí 
Židovského muzea v Praze o záchranu židov-
ského materiálního dědictví v této zemi. 
Připomeňme neúnavnou práci tolika lidí 
snažících se o obnovu zdecimovaných židov-
ských komunit v této zemi. Připomeňme 
několik progresivních skupin, které se každá 
svým vlastním způsobem snaží obnovit 
progresivní judaismus v této zemi a které 
jsou aktivně podporovány EUPJ a WUPJ, 
jejichž představitelé a podporovatelé usku-
tečnili tuto konferenci. Stejně tak důležité je 
dlouhodobé úsilí tolika profesionálů a dobro-
volníků, laických a rabínských lídrů, včetně 
mých drahých kolegů a učitelů přítomných 
zde.

Kamkoliv cestuji v této zemi, setkávám 
se s lidmi, kteří jsou připraveni přispět 
k obnově českého židovstva. Potkávám také 

mnohé, kteří právě začali s hledáním svých 
židovských kořenů a potřebují naši pomoc. 
Jsem velmi dojat, když mne osloví mladí 
rodiče a žádají mne, abych připravil jejich 
děti na bat nebo bar micva. V jejich očích 
vidím odhodlání proroka Ámose, jehož slova 
čteme v naší haftaře: „A již nikdy nebudou 
vyrváni z jejich země.“ (Amos 9:15) Věřím, 
že jméno této konference, Regenerace, se 
vskutku velmi dobře hodí k tomu, co dnes 
zažívá má generace.

Kniha Ezdráš nám vypráví o obnově 
Chrámu v Jeruzalémě po návratu židů 
z babylonského zajetí. Není snadné začít 
znovu: „Lidé nerozlišili hlas radostného křiku 
od hlasu pláče.“ (Ezdráš 3:13) Ezdrášova slova 
přesně popisují mé pocity. Pláč a radost jsou 
si někdy tak blízko. Když se podívám smě-
rem k Pinkasově synagoze, jejíž stěny jsou 
pokryty jmény osmdesáti tisíc českých židů, 
kteří byli zavražděni během šoa a mezi nimiž 
byli i členové mé rodiny, chce se mi plakat. 
Ale když vidím tvář každého z vás, kteří jste 
sem přišli podpořit a oslavovat nové začátky, 
chce se mi smát se radostí.

Jsem vděčný za to, že jsem vám mohl 
vyprávět svůj příběh z dětství. Onoho dne 
jsem se naučil jednu podstatnou věc. Brány 
hřbitova se otevřou novému životu. Vše, co 
musíme udělat, je učinit rozhodnutí, začít 
konat a zazvonit na zvonek. Šabat šalom!

DAVID MAXA

Španělská synagoga v Praze. Zdroj Wikimedia
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Regenerace – tvoříme budoucnost
Ve dnech 26.–29. dubna se 
v Praze konala pravidelná 
bienální konference Evropské 
unie progresivního judaismu 
(EUPJ).
Když roku 1926 vznikala Světová unie progre-
sivního judaismu (WUPJ), tehdejší Českoslo-
vensko bylo mezi osmi zakladatelskými státy 
(společně s Německem, Francií, Velkou Bri-
tánií, Indií, Rumunskem, Švédskem a USA). 
Nyní, 92 let po vzniku WUPJ a 49 let po 
založení EUPJ jako její regionální součásti, se 
delegáti z členských zemí z celého světa sešli 
na konferenci v České republice.

Konference EUPJ se pořádá jednou za dva 
roky – v liché roky konference WUPJ, v sudé 
pak EUPJ a dalších regionů. Poté co bylo roz-
hodnuto o tom, že se letošní konference bude 
pořádat v Praze, byla tato událost místní 
židovskou reformní komunitou netrpělivě 
očekávána

Na konferenci se nakonec sjelo téměř 
400 zástupců z celkem 28 členských států. 
Přítomni byli členové obou českých sdru-
žení, které jsou členy EUPJ – jak Židovské 
liberální unie, tak Bejt Simcha. Za Bejt 
Simcha se pak konference zúčastnilo deset 
delegátů.

Celá konference byla slavnostně zahájena 
ve Smetanově síni v Obecním domě (tedy 
na stejném místě, kde roku 1933 proběhl 
18. světový sionistický kongres) proslovy čel-
ních představitelů organizací EUPJ a WUPJ 
a některých čestných hostů konference, 
po nichž následovalo představení historie 
života židovských komunit v České republice 
delegátům z celého světa. Na konci slavnost-
ního zahájení zazněla izraelská státní hymna 
Hatikva.

Program následujících dnů byl napl-
něn pestrými přednáškami, besedami 
a workshopy na nejrůznější témata, od judai-
smu a vzdělání či budoucnosti progresivního 
judaismu a organizací WUPJ a EUPJ až po 
problémy, které nyní hýbou celým světem, 
jako například mezináboženské vztahy nebo 
imigrace.

Na konferenci se několikrát objevilo také 
téma 70. výročí vzniku Státu Izrael (často 
spojené se zmínkou o vzájemných vřelých 
vztazích České republiky a Izraele). Tomuto 
tématu byla věnována také přednáška 
Michaela Žantovského a následná diskuze, 
jíž se zúčastnili mimo jiné izraelský velvy-
slanec v České republice j. e. Daniel Meron, 
rabínka Lea Mühlstein nebo prezident WUPJ 
rabín Danny Freelander. Část této diskuze se 
věnovala také palčivému problému posta-
vení reformních komunit v Izraeli a pořádání 
reformní bohoslužby u Západní zdi.

V rámci programu byla účastníkům 
k dispozici také možnost probrat své osobní 
otázky a problémy (tzv. otázky pro Bejt din – 
rabínský soud) s rabínkou Jackie Tabick, 
seznámit se s dalšími členskými komuni-
tami nebo setkat se osobně s organizátory 
konference a představiteli EUPJ. Proběhlo 
také vzájemné setkání absolventů seminářů 
Bergman a Beutel. Šabatové odpoledne se 
neslo v duchu odpočinku a výletů. Někteří 
se vydali prozkoumat Prahu a okolí sami, 
jiní využili možnost přidat se k jedné z osmi 
organizovaných prohlídek.

Každý den konference byl zahájen mod-
litbou a ranní bohoslužbou a o šabatu navíc 
probíhaly dvě studijní skupinky. Slavnostní 
bohoslužby kabalat šabat a šachrit o šabatu 
byly pořádány ve Španělské synagoze, 

v jejíchž prostorách se konaly reformní boho-
služby již od doby, kdy byla na konci 19. století 
postavena. Nyní jako zázrakem pojala několik 
set účastníků bohoslužeb, mezi nimiž byli 
kromě delegátů konference také členové Praž-
ské židovské obce a další hosté. Bohoslužba 
kabalat šabat byla vedena kantorem Bejt Sim-
cha Ivanem Kohoutem a kantorkou Židovské 
liberální unie Jaroslavou Maxovou společně 
s rabínem Tomem Kučerou a rabínským stu-
dentem Davidem Maxou, který přednesl svou 
drašu. Během bohoslužby zazpíval i pěvecký 
sbor Rimon. Neméně slavnostní byla také 
ranní šabatová bohoslužba, vedená rabínem 
Aronem Goldsteinem, během níž Židovská 
liberální unie obdržela svůj první svitek Tóry. 
Tato událost se samozřejmě neobešla bez vše-
obecné radosti a veselí všech zúčastněných, 
z nichž mnozí byli dojati k slzám.

Konference skončila v neděli dopoledne 
tak, jak byla zahájena – zpěvem izraelské 
státní hymny Hatikvy. Následovalo ještě 
výroční shromáždění EUPJ a společný oběd. 
Během výročního shromáždění mimo jiné 
oficiálně ukončila svou funkci dosavadní 
předsedkyně EUPJ Miriam Kramer *, kterou 
nyní vystřídala předsedkyně Německé unie 
progresivního judaismu Sonja Guentner.

Pražská konference byla velkou oporou 
evropskému progresivnímu či liberálnímu 
judaismu nejen v České republice. Byly posi-
lovány a navazovány nové vzájemné kon-
takty mezi reformními komunitami z celého 
světa. Předseda Bejt Simcha Michal Spevák 
ve své úvodní zdravici účastníkům vyjádřil 
své přání, aby průběh konference byl zdařilý 
a aby zajímavý program přinesl obohacení 
jak v našem poznání, tak i v kontaktech, 
které zde vytvoříme. Věřím, že všechna tato 
přání byla naplněna.

RÁCHEL POLOHOVÁ 
Foto Dale Lazar

* S odstupující předsedkyní EUPJ Miriam Kramer 
přineseme krátký rozhovor v příštím čísle.

Slavnostní zahájení 
ve  Smetanově síni

Společná šabatová 
večeře
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Staňte se partnery projektu Revitalizace Masarykova lesa
O projektu
Masarykův les, který se nachází v údolí Jezreel, na severu Izraele, byl zalo-
žen v r. 1930 na základě sbírky organizované Československým výborem 
 KKL-JNF. Za prostředky, které byly tehdy vybrány, byla zakoupena půda a na ní 
vysázeno na 13 000 sazenic lesa, který byl věnován prezidentu Masarykovi k jeho 
80. narozeninám. Slavnosti se tehdy zúčastnil nejen Československý konzul, 
ale i přední osobnosti tehdejší Britské mandátní Palestiny. Po téměř devadesáti 
letech les vyžaduje kompletní revitalizaci, dosázení a očištění od náletů. Rádi 
bychom také připravili důstojné místo, které by připomnělo vztah našeho prv-
ního prezidenta k této zemi. Areál by však neměl být samoúčelný a měl by sloužit 
i potřebám odpočinku a relaxace obyvatel okolních sídel a jako turistický cíl.

Staňte se partnery…
• K vytvoření otisku České republiky v severním regionu Izraele
• K vytvoření vzpomínkového místa ve vstupní části Masarykova lesa
• Zde se můžete vhodným způsobem prezentovat a pomoci dobré věci.

Pro koho to děláme?
• Obyvatele okolního regionu.
• Pěší turisty i cykloturisty.
•  Zájezdy z České republiky, které zde budou moci zasadit svůj symbolický 

strom.
• Pro dobré jméno České republiky.

Umístění
Masarykův les navazuje na větší Balfourův les, který je na jižních svazích Naza-
retských vrchů, blízko Kibucu Sarid, severně od vesnice Genigar. 

Podrobnosti
Projekt bude v první fázi spočívat ve vyčištění oblasti, opravě cest a vytvoření 
vstupního vzpomínkového areálu, který bude obložen přírodním kamenem, 
zřízena přístupová cesty, parkoviště, přístup pro hendikepované, odpočinkové 
místo. Bude instalován informační systém, včetně připomenutí historie Masa-
rykova lesa a naváděcích cedulí. Na tomto místě budou také umístěny případné 
plakety či kameny s označením donátorů.

 

Kontakt
KKL-JNF, Jáchymova 3, Praha 1
tel.: 602 703 653
mail: zosa@email.cz
http://www.kkl-jnf.cz
číslo účtu: 2114253654/2700
IBAN CZ51 2700 0000 0021 1425 3654
SWIFT CODE BACX CZ PP

ANKETA

Jak vnímáte postavení progresivního 
(resp. reformního) judaismu v České 
republice a jak vidíte jeho budoucnost? 

 
 

Obec v Liberci a v Děčíně se jako 
členové Federace ŽO hlásí k progre-
sivnímu chápání židovské tradice. 

Je známkou otevřenosti, že stanovy Fede-
race akceptují různé myšlenkové proudy. 
Reformní židovství má tradici v České 
republice, zvláště v Praze, již od druhé 
poloviny devatenáctého století a zůstane 
přitažlivé i do budoucnosti, jak o tom svědčí 
Bejt Simcha a Židovská liberální unie. Jistě 
nestojí progresivní židovství v kompetici 
s jinými směry. Každý si musí přijít na 
své. Ne každý přijme hudební nástroje 
či dokonce varhany při kabalat šabat, ne 
každý si dovede představit dívku jako bat 
micva při čtení z Tóry či ženu při vedení 
tefila. Ale tato možnost zde je – a má být 
využívána.
Tom Kučera, rabín kongregace Beth Shalom 
a Bejt Simcha

Konference nám ukázala, že progresivní 
judaismus je velice dobře etablovanou 
součástí židovského světa v České 

republice. Na konferenci se hodně hovořilo 
o budoucnosti, ale myslím, že je třeba také 
poukázat na to, že progresivní židovství není 
v českých zemích novinkou a že zde má svou 
bohatou minulost sahající explicitně do 
19. století a implicitně až k Maharalovi a jeho 
důrazu na samostatné uvažování každého 
člověka prostřednictvím studia primárních 
textů. Budoucnost vidím pozitivně, pokud 
se nám podaří zachovat následující věci: (1) 
vzájemnou spolupráci a dialog mezi jednot-
livci i židovskými obcemi a organizacemi, 
(2) snahu o atraktivitu komunitních aktivit 
napříč generacemi a vzdělávání dětí a (3) 
korektní vztahy mezi všemi směry judaismu 
v ČR.
David Maxa, rabínský student Abraham 
Geiger Kolleg

První reformní židovskou komunitu 
po pádu komunismu jsem založila 
s několika přáteli já. Tudíž v budouc-

nost reformního judaismu v Česku hluboce 

věřím. Také v tomto duchu vedu šabaty 
a veškeré svátky v Židovské obci Plzeň.

Ve stejném duchu jsou všechny mé 
přednášky pro židovské obce sdružené ve 
Federaci ŽO.

Většina českých židovských obcí byla 
před válkou neortodoxní. Měli bychom se 
u nás této minimálně 150 let staré tradice 
držet.
Sylvie Wittmann, průvodkyně – majitelka 
průvodcovské agentury Wittmann Tours

Postavení progresivních směrů je v České 
republice problematické. Většina lidí, 
která se hlásí také k židovské identitě, 

nemá o její náboženské naplnění moc zájem. 
Tedy svým způsobem jsou na tom všechny 
směry podobně. Avšak postavení progresiv-
ních směrů je myslím podstatnou měrou 
limitováno oficiální politikou státu Izrael 
k těmto směrům.

Domnívám se, že pokud se má udržet 
židovská náboženská pospolitost u nás 
alespoň v minimálním rozsahu, bude to pře-
devším díky progresivním směrům. Ty totiž 
přináší řešení pro praktikující židy v jinak 
sekularizovaném prostředí moderní české 
společnosti. 

Pokud tato konference přinesla alespoň 
dílčí odpovědi na současné problémy, nebyla 
určitě zbytečná.
Michal Spevák, předseda Bejt Simcha
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Literatura s Davidovou hvězdou
Izraelská literatura dosahuje stále větší 
obliby po celém kulturním světě, což 
je obdivuhodné, když si uvědomíme, 
že moderní Izrael existuje teprve 
sedmdesát let. Svůj svátek teď oslavila 
v Praze – stala se hlavním zahraničním 
hostem na veletrhu Svět knihy, na 
který ve dnech 10.–13. května dorazilo 
46 000 návštěvníků! Čtyři spisovatelé – 
legenda izraelské literatury Avraham 
B. Jehošua, mladší autoři Asaf Gavron 
a Dror Mišani, a zejména aktuální držitel 
Man Bookerovy ceny David Grossman, 
šli z jedné besedy do druhé a zájemcům 
podepsali desítky svých knih, které zde 
byly v prodeji.

V Haifě žijící AVRA-
HAM B. JEHOŠUA 
(1936), který pochází 
z rodiny sefardských 
židů, patří k nejpozo-
ruhodnějším zjevům 
izraelské literatury 
a je dostatečně 

známý i u nás, zejména svým románem 
Pan Mani (2010). Tuto knihu v Americe 
nazvali „strojem času, který čtenáře provede 
dějinami Jeruzaléma, židovského národa 
i samotného sionismu“. Román podává v pěti 
dílech, jež se odehrávají vždy na jiném místě 
a v jiném čase, osudové momenty života pěti 
generací rodiny Mani. Ocenění za převedení 
knihy do češtiny získala i překladatelka Mag-
dalena Křížová, která přeložila i Gavronovu 
Osadu na pahorku.

Zajímavost: jméno Jehošua lze přeložit 
jako Hospodin pomůže či spasí. Zdá se, že 
patří správnému člověku.

Spisovatel, pře-
kladatel a rockový 
hudebník ASAF GAV-
RON (1968) vytvořil 
podle kritiků pátým 
románem Osada na 
pahorku svůj opus 
magnum. A projevil 

i velký kus odvahy – kniha přináší první, 
novátorský pohled na literárně málo frek-
ventovanou oblast současné izrael-
ské společnosti. Téma židovských 
osad na Západním břehu Jordánu, 
zbudovaných v místech považova-
ných za součást budoucí Palestiny, 
bylo dosud do jisté míry tabu. Teď 
se můžeme začíst do specificky 
humoristické osadnické ságy, velmi 
barvitě podané, kde ale nescházejí 
ani momenty tragičnosti. Děj je 
zasazen do malé fiktivní osady 
Ma’ale Chermeš v Judské poušti, 
kterou založila skupina ortodox-
ních a nacionalisticky smýšlejících 

osadníků, a je konfrontací osadnického 
hnutí v současnosti s někdejším sekulárně 
levicovým hnutím kibuců. Odvahu mělo 
i nakladatelství Pistorius & Olšanská, které 
pravidelně vydává izraelské autory. A zdá 
se, že vsadilo na správného koně – o tento 
z izraelského hlediska přelomový román je 
už nyní velký zájem mezi českými čtenáři.

Zajímavost: Gavron je zakladatelem 
izraelské fotbalové reprezentace složené 
z prozaiků a básníků.

Kůň se objevuje 
v názvu jednoho 
z nejvýznamnějších 
současných izrael-
ských spisovatelů 
DAVIDA GROSS-
MANA (1954), nejde 
však o dostihovou 

tematiku. V leckdy šokujícím románu Přijde 
kůň do baru se setkáváme s virtuózním 
spisovatelským uměním – text se tváří, že je 
o něčem jiném, než ve skutečnosti je. Toto 
zneklidňující dílo prohlubuje území vybojo-
vaná moderní literaturou a skrze absurdní 
humor „zkoumá ta nejtemnější zákoutí 
lidské povahy“, jak napsal britský nedělník 
The Sunday Times.

I na pražském veletrhu se tento počin 
nakladatelství Mladá fronta setkal s mimo-
řádným zájmem publika. David Grossman 
ostatně za svou knihu loni dostal prestižní 
Mezinárodní Man Bookerovu cenu. Příběh 
se odvíjí během jediného horkého srpno-
vého večera na malém městě, kam přijíždí 
stárnoucí herec, či spíše bavič, který se 
snaží svou stand-up show pobavit místní 
publikum. Představení se mu ale vysmekne 
z ruky a místo laciných a mnohdy dost drs-
ných vtipů začíná postupně líčit svá životní 
traumata. Divákům v klubu mrzne úsměv 
na rtech, místo legrácek je tu náhle syrová 
životní zkušenost, pravda místo pozlátka. 
Grossman žije na kraji Jeruzaléma. Jeho 
romány vyšly už ve třiceti světových jazy-
cích – a není divu.

Zajímavost: otec pocházející z Polska vedl 
Davida odmalička k literatuře. A tak chlapec 
už v devíti letech napsal svou první reportáž.

Čtvrtým z literární 
„party“, která 
v květnu navštívila 
Česko, je stále ještě 
mladý autor DROR 
MIŠANI (1975), který 
má však již nálepku 
mistra detektivního 

žánru. Jeho novou detektivku s trochu 
krkolomným názvem Možné násilí vydalo 
Argo, stejně jako předloni tu první – Případ 
pohřešovaného. A hned už jeho prvotina 
byla přeložena do téměř dvou desítek jazyků! 
Je to tím, že jeho text je vždy i něco víc, než 
jen dramatická zápletka bezpečně spějící 
k rozuzlení… Navzdory „lehkému“ žánru je 
Mišani povoláním literární vědec, zabývá se 
teorií detektivního románu, a navíc překládá 
z francouzštiny. V novém románu se objeví 
opět komisař Avi Avraham, který se vrací do 
Izraele, snaží se zabránit vraždě dvou dětí 
a hledá tajemnou ženu s kufrem s atrapou 
bomby nalezeném u školky. V rámci žánru lze 
čekat, že pachatel bude odhalen… V izraelské 
televizi se nyní chystají natočit seriál podle 
Mišaniho detektivních příběhů, a tak dá-li 
b-h, možná se v budoucnu objeví i na českých 
obrazovkách. Můžeme se snad těšit i na 
Mišaniho třetí knihu Muž, který chtěl vědět 
všechno – i když nápovědu, jak se stát dědou 
Vševědou, v textu nakonec asi nenajdeme. 

Zajímavost: děj knihy Případ pohřešo-
vaného začíná v kavárně na Masarykově 
náměstí v Tel Avivu, kde se profesor Zeev 
Avni pouští do psaní textu inspirovaného 
Franzem Kafkou…

LUBOR FALTEISEK 
Foto autor a archiv

Knihy židovských autorů, 
případně se židovskou 
tematikou, které vyšly 
v poslední době.
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ

První výstava
Pražské Vysočany se 
z průmyslové zaprášené 
a nevzhledné čtvrti pomalu 
mění ve čtvrť moderního 
umění. Zcela nová výstavní 
síň bude otevřena začátkem 
června. Galerie Hala C – 
Lihovarská 1060/12 je 
dlouhodobým projektem 
developera Eugena Rodena.

Slavnostní zahájení proběhne na První 
výstavě, přístupné pro veřejnost od 
7. června. Vedle soch a asambláží izrael-
ského umělce Yossiho Salzmana zde budou 
k vidění skici architekta Martina Rajniše 
a obrazy Andyho Warhola. Celá výstava 
bude prodejní.

Eugen Roden se narodil v roce 1949 v Dunaj-
ské Stredě jako Eugen Loewy. Oba jeho rodiče 
přežili holokaust a v rodině se vždy mluvilo 
o Izraeli jako o druhém domově, po válce tam 
také odešlo několik příbuzných Rodenovy 
matky. On se však vyučil automechanikem 
a v Dunajské Stredě se celé dětství a mládí 
cítil trochu cize a osaměle. Do Izraele se 
vydal za starší sestrou v roce 1968. Vystu-
doval tam ekonomii, pracoval jako poradce 
pro ministerstvo financí, oženil se, narodili 
se jim s manželkou děti. Přesto po změnách 
v rodině v 90. letech odešel do Prahy. Zde 
úspěšné podniká jako developer. S Yossim 
Salzmanem se znají z Izraele. První výstavu 
v galerii tedy nabídl svému kamarádovi, 
který po letech ve světě vědy zakotvil v umě-
leckých vodách. Více se o něm dozvíme 
v rozhovoru.

Yossi Salzman 
se narodil v roce 
1945 v argentin-
ském Buenos 
Aires. Do Izraele 
odešel v roce 
1967. Získal 
doktorát z fyziky 
na univerzitě 
v Tel Avivu 

a stal se profesorem na elektroinženýrské 
fakultě. Přes dvacet let se zabýval výzkumem 
mikroelektroniky, publikoval ve vědeckých 
časopisech, přednášel… Přesto v letech 2007 
až 2013 absolvoval několik kurzů a stáží na 
uměleckých školách, kde studoval sochu 
a keramiku. Jak je to možné, že někdo na 
vrcholu vědecké kariéry změní profesi 
a začne se věnovat umění?

Jak se přihodilo, že jste zcela změnil profesi 
a po mnoha letech ve světě vědy se stal 
umělcem?
No, nezměnil jsem ji úplně. Pokračuji 
v nějakých výzkumech nanoelektroniky. 
Co se změnilo, je moje zaměření a můj 
pohled. Abych byl konkrétnější, před více 
než třiceti lety jsem se oddal technickým 
tématům. Táhly mě určité znalosti. Ano, 
nebo ne. Pravda, nebo lež. Ve smyslu kon-
krétní, univerzální pravdy, experimentálně 
měřitelné. Byl jsem obklopen skvělými 
výzkumníky, inženýry a podpůrným týmem 
plným talentu, kreativity, inovací, zasvě-
ceným snaze prospět lidstvu a budování 
pokroku. Ale doba technologického pokroku 
není jenom nové využití počítačů, lepší 
skalpely pro chirurgy, vývoj elektronových 
mikroskopů, roboti, nebo vývoj nových 
drog. Jsou to také nové možnosti vyjádření, 
nový životní styl, společenské hodnoty a na 
obzoru jsou nové sny a nový smysl lidské 
existence. Některé cíle pominou a skončí 
v slzách a nudě. Z těchto důvodů jsem došel 
k rozhodnutí, že chci objevovat přírodu také 
z pohledu umění, že je to médium pro ztě-
lesnění myšlenek, poselství, kritické reakce 
a vize lepšího života pro všechny. Nechápu 
svou uměleckou činnost jako profesi. Je to 
prostě postoj.

Měl jste předtím nějaké umělecké zájmy, 
koníčky?
Nevím, jestli moje koníčky byly „umělecké“, 
ale vždycky mě fascinovaly symboly, ikony, 
kritická verze reality, a vždycky jsem chtěl 
dělat věci rukama, převádět myšlenky do 
objektů, převádět koncepty do fyzických 
artefaktů. Později jsem pochopil, že umění 
přináší možnost komunikovat s lidmi.

Co je společné umění a vědě? A co je roz-
dílné?
Oba – člověk zabývající se uměním a druhý, 
který se věnuje vědeckému výzkumu – se 
snaží odkrýt nějaké „tajemství“. Oba hledají 
něco dosud neznámého. V mnoha přípa-

dech se oba snaží zlepšit svět. Oba vstupují 
do dialogu se svými objekty, ale výsledný pro-
dukt jejich snahy je zcela odlišný. Vědec se 
snaží najít něco jednoznačného a přesného. 
Umělec vytváří něco otevřeného dalším 
interpretacím. Mnohovýznamnost umění je 
velmi silná.

Proč je výstava právě v Praze?
V prosinci 2017 jsem vystavoval v kulturním 
domě v mém městě (Tivon v Izraeli). Jenom 
moje Velká asambláž pokrývala celých 
8 metrů na délku a 2‚5 metrů na výšku, 
a tohle dílo bylo vybráno pro výstavu v Praze. 
Já jsem se ale rozhodl vytvořit novou Praž-
skou asambláž, která je tvořena z mnoha 
malých předmětů, které se vztahují k místní 
kultuře a historii Prahy.

Jaký vlastně je váš vztah k městu Praze?
Poprvé jsem Prahu navštívil v roce 1967, 
během euforie z „Pražského jara“. Byl jsem 
v té době mladý marxista-sionista na vlastní 
cestě do Izraele. To, co jsem viděl v Praze, 
mi otevřelo oči ohledně komunismu. Chápu 
Prahu jako hlavní město střední Evropy 
a jedno z nejkrásnějších měst na světě. Pro-
blémy, kterým lidé v Praze během historie 
čelili, se neliší od problémů lidí na západě. 
Navíc se identifikuji s židovskou komunitou 
v celém světě a 1000 let židovského života 
v Praze pro mě představuje příběh židovstva 
jako celku ve světě. Víc uvidíte v mé Pražské 
asambláži.

KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto archiv Yossiho Salzmana

3 malé asambláže, Sisyphus, Four Mothers
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koníčky?
Nevím, jestli moje koníčky byly „umělecké“, 
ale vždycky mě fascinovaly symboly, ikony, 
kritická verze reality, a vždycky jsem chtěl 
dělat věci rukama, převádět myšlenky do 
objektů, převádět koncepty do fyzických 
artefaktů. Později jsem pochopil, že umění 
přináší možnost komunikovat s lidmi.

Co je společné umění a vědě? A co je roz-
dílné?
Oba – člověk zabývající se uměním a druhý, 
který se věnuje vědeckému výzkumu – se 
snaží odkrýt nějaké „tajemství“. Oba hledají 
něco dosud neznámého. V mnoha přípa-

dech se oba snaží zlepšit svět. Oba vstupují 
do dialogu se svými objekty, ale výsledný pro-
dukt jejich snahy je zcela odlišný. Vědec se 
snaží najít něco jednoznačného a přesného. 
Umělec vytváří něco otevřeného dalším 
interpretacím. Mnohovýznamnost umění je 
velmi silná.

Proč je výstava právě v Praze?
V prosinci 2017 jsem vystavoval v kulturním 
domě v mém městě (Tivon v Izraeli). Jenom 
moje Velká asambláž pokrývala celých 
8 metrů na délku a 2‚5 metrů na výšku, 
a tohle dílo bylo vybráno pro výstavu v Praze. 
Já jsem se ale rozhodl vytvořit novou Praž-
skou asambláž, která je tvořena z mnoha 
malých předmětů, které se vztahují k místní 
kultuře a historii Prahy.

Jaký vlastně je váš vztah k městu Praze?
Poprvé jsem Prahu navštívil v roce 1967, 
během euforie z „Pražského jara“. Byl jsem 
v té době mladý marxista-sionista na vlastní 
cestě do Izraele. To, co jsem viděl v Praze, 
mi otevřelo oči ohledně komunismu. Chápu 
Prahu jako hlavní město střední Evropy 
a jedno z nejkrásnějších měst na světě. Pro-
blémy, kterým lidé v Praze během historie 
čelili, se neliší od problémů lidí na západě. 
Navíc se identifikuji s židovskou komunitou 
v celém světě a 1000 let židovského života 
v Praze pro mě představuje příběh židovstva 
jako celku ve světě. Víc uvidíte v mé Pražské 
asambláži.

KATEŘINA MIKULCOVÁ 
Foto archiv Yossiho Salzmana

3 malé asambláže, Sisyphus, Four Mothers
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HISTORIE

Vizionár
Zasadnutie predstavenstva 
ŽNO Bratislava v novembri 
1967 začalo minútou ticha. 
Bolo venované pamiatke člena 
výboru, architekta, staviteľa, 
maliara, zberateľa judaík, 
vizionára a (nie z vôle vlastnej) 
aj dobrodruha Eugena 
Bárkányho, ktorý zomrel 
niekoľko dní predtým.

Prvým dobrodružstvom tohto donedávna 
nespravodlivo zabúdaného človeka bolo 
v roku 1928 založenie Židovského múzea 
v Prešove. Novú inštitúciu, ktorá vznikla 
z jeho zbierok, úspešne viedol až do roku 
1940. Počas holokaustu ušiel do Budapešti, 
po oslobodení sa však vrátil do Českoslo-
venska. Nástup komunistického režimu 
ho čoskoro postavili opäť do pozície nežia-
dúceho. V rámci tzv. Akcie B musel opustiť 
Prešov a presťahovať sa do malej dedinky 
Smolník. Nepriaznivú finančnú situáciu 
si Bárkány vylepšoval výskumom pre 
rôzne inštitúcie, ktoré mali záujem využiť 
jeho skúsenosti architekta a staviteľa, či 
schopnosti maliara. V tom čase z poverenia 
Národopisného ústavu SAV dokumentoval 
ľudovú kultúru, Ústredný zväz ŽNO využíval 
jeho znalosti na dokumentáciu a opravu 
rôznych stavieb. V roku 2017, pol storočia po 
Bárkányho smrti, Pamiatkový úrad Sloven-
skej republiky vydal kompletné materiály zo 
svojho archívu. Výsledkom je monumentálne 
dielo. Textová časť približuje stav židovských 
objektov v 117 mestách a dedinách. K tomu 
treba prirátať 356 strán obrazovej prílohy, 
zasvätenú štúdiu Jany Švantnerovej, osobné 
spomienky historika Štefana Holčíka a fil-
mára Jaroslava Riháka.

Vrátim sa späť k životným osudom a akti-
vitám Eugena Bárkánya. V roku 1955, už ako 
dôchodca, sa spolu s manželkou presťahoval 
do Bratislavy a s plným elánom pokračoval 
vo svojich aktivitách. Stal sa členom predsta-
venstva ŽNO, ďalej spolupracoval s ÚZŽNO, 
hlavne ale bojoval o naplnenie vízie založiť 
v Bratislave Židovské múzeum. Zozbierané 
exponáty plánoval vystaviť v priestoroch 
nevyužívanej bratislavskej neologickej 
synagógy.

Nemal som k dispozícii všetky zápis-
nice z tohto obdobia, preto nedokážem 
v plnej miere odkryť tento heroický zápas 
o záchranu a prezentáciu cenných dokladov 
židovskej minulosti. Prvý zachovaný záznam 
je z decembra 1964, z kontextu ale vidno, že 
týmto problémom sa výbor zaoberal aj pred-
tým: „Zbierka archívu, o ktorú sa zaslúžil 
tak nezištným spôsobom s. inž. Bárkány, 

musí byť poprezeraná aj členmi výboru 
a preto s. Valent navrhuje spoločnú návštevu 
v miestnostiach v kostole na Rybnom nám., 
v ktorých táto zbierka je umiestnená. Výbor 
tento návrh jednohlasne schvaľuje a čas náv-
števy určí na 10. januára 1965 o 10 hod.“

S výsledkom prehliadky boli účastníci 
spokojní a veci sa rýchlo hýbali vpred. Na 
nasledujúcom zasadnutí predstavenstva vo 
februári 1965 si prítomní vypočuli informá-
ciu, podľa ktorej „pražské židovské múzeum 
mieni zariadiť v Bratislave svoju pobočku 
z našich zbierok, ktoré máme v bývalom 
neologickom kostole.“ Predstavenstvo tento 
návrh privítalo a zároveň poverilo Eugena 
Barkánya, aby odovzdal „už hotový inventár 
exponátov, aby sme vedeli, ktoré muzeálne 
predmety sa tam nachádzajú.“ Iný zápis 
ilustruje, že Slovenské národné múzeum 
vyjadrilo, súhlas so skutočnosťou, že zbierky 
„prevezme Židovské štátne múzeum v Prahe, 
ako ich odbočka v Bratislave.“ Bol už dokonca 
určený 1. január 1966 ako oficiálny dátum 
otvorenia nového múzea. Hoci sa naplnenie 
Bárkányho vízie z rôznych dôvodov stále 
odkladalo, on nestrácal nádej. V januári 1967 
síce predstavenstvu oznámil, že vzhľadom 
na vysoký vek a zdravotný stav „nemôže už 
viesť naše múzeum a dotazuje sa, či podľa 
predošlého uznesenia máme to múzeum 
viesť sami alebo odovzdať do depozitu 
SNM. Po dlhej debate sa prezídium uznieslo, 
že tieto zbierky budú spravované kultovou 
komisiou ŽNO“. V máji toho istého roku sa 
vedenie ŽNO zaoberalo informáciou, podľa 

ktorej „p. inž. Bárkány bez nášho vedomia 
a bez nášho súhlasu už odovzdal niektoré 
zbierky tohto múzea Štátnemu múzeu“. 
V osobnom rozhovore historik a pamätník 
týchto udalostí Štefan Holčík uviedol, že 
motívom tohto konania bol podľa neho vážny 
zdravotný stav Eugena Bárkányho a obava 
o ďalší osud zbierky. V múzeu videl záruku 
jej profesionálneho spracovania a vystave-
nia. Na tomto zasadnutí sa prítomní oficiálne 
dozvedeli, že štátne orgány definitívne 
potvrdili rozhodnutie o zrútení synagógy 
v dôsledku stavby mosta cez Dunaj. Defini-
tívny nekrológ za nádejou umiestniť v tejto 
historickej budove židovské múzeum, zaznel 
až o dva roky neskôr. Na zasadnutí 15. júna 
1969 „Predseda informoval prítomných o roz-
hodnutí Národného výboru, podľa ktorého 
sa predsa len bude búrať bývalý neologický 
kostol, čo sa medzitým aj stalo. Podľa pove-
renia predstavenstva zo dňa 16. februára 
1969 p. Ehrentalovi a p. Reichenbergovi sa 
podarilo získaný stavebný materiál predať, 
za čo sme dostali Kčs 41 000, ktoré peniaze 
sa budú používať len na úpravu kostola na 
Heydukovej ulici“.

Eugen Bárkány zomrel, veľká časť komu-
nity po auguste 1968 emigrovala, synagóga 
bola zbúraná. Napriek týmto Jóbovým sprá-
vam vízia vystavenia Bárkányho zbierky žila 
ďalej. V roku 1992, teda o takmer štvrťstoro-
čie neskôr, Ľudovít Dojč „ako externý pracov-
ník oddelenia židovskej kultúry Historického 
ústavu SNM“ informoval členov predstaven-
stva ŽNO, že „začiatkom tohto roku (1992) 
odovzdala ŽNO v Bratislave celú Bárkányho 
zbierku zo Slovenska Historickému ústavu 
SNM za účelom zriadiť židovské múzeum 
v Bratislave.“ Ani tento nádejne vyzerajúci 
zámer sa nepodarilo doviesť do úspešného 
konca. Až o ďalšie dve desaťročia, v máji 2012, 
bolo v priestoroch synagógy na Heydukovej 
ulici slávnostne otvorené Židovské komu-
nitné múzeum. Základ stálej expozície tvorili 
práve exponáty, ktoré Eugen Bárkány zozbie-
ral počas svojej dlhoročnej činnosti…

PETER SALNER, ÚSTAV ETNOLÓGIE SAV

Pohľad na čas zbierky 
v interiéri synagógy
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HEBREJŠTINA

Minikurz hebrejského jazyka  
pro samouky (10. lekce)
Množné číslo
V lekci, v níž jsme se naučili 
barvy, jsme si vysvětlili 
i zásady přídavných jmen 
a jejich tvarů. Teď si ukážeme, 
jak je to s množnými čísly 
u jednotlivých podstatných 
jmen na slovíčkách, které už 
dobře znáte – u názvů zvířat 
( jejich překlad, už byste měli 
zvládnout sami, případně 
můžete nakouknout do 
lekcí 7 a 8).

Podstatné jméno ženského tvaru obvykle 
končí písmenem ה – ale jak jste se přesvědčili 
ve slovní zásobě minulých lekcí, ne vždy 
tomu tak je… Množné číslo se pak zpravidla 
tvoří pomocí obdobných koncovek, jako 
tvary přídavných jmen:

Ženský rod, 
jednotné č. 

Mužský rod, 
jednotné č. –

Ženský rod, 
množné č. ֹות Mužský rod, 

množné č. 

(Jak už to bývá, ve všem existuje spousta výji-
mek a někdy je užití i přesně opačné. Takové 
výjimky pak nezbývá než se naučit.)

Při tvorbě množného čísla dochází také 
k určitým vokalizačním změnám. Na 
podrobné vysvětlení všech pravidel není 
prostor, ale ve většině případů si vystačíte 
s následujícími dvěma základními pravidly:

1. Pokud přidáme na konec slova přízvučnou 
dlouhou koncovku – tedy např. ים– (-ím) 
nebo ות – (-ót) a vznikne-li tak tří- a více sla-
bičné slovo, musíme jednu z předcházejících 
samohlásek zkrátit na ševa ) ְ (. Zkracujeme 
vždy dlouhé á ) ָ ( nebo é ) ֵ ( a pokud možno co 
nejdál od koncovky.

אֹוֵגר ← אֹוְגִרים

2. Zvláštním typem podstatných jmen (větši-
nou dvojslabičných), jsou tzv. segolata, která 
mají v poslední slabice krátké e ) ֶ ( tzv. segol 
(proto se jim říká segolata). Mají také zvláštní 
tvar plurálu:

ָלִבים ֶלב ← ּכְ ּכֶ

Následující roztřízení všech slovíček by vám 
mělo pomoci se ještě lépe orientovat při 
tvorbě množného čísla:

Množné číslo podstatných jmen 
mužského rodu:

Bez změny vokalizace
סּוס ← סּוִסים

podobně:
ס, ְרָוז, ֲאָוז, ַטּוָ ּכֹון, ַאְרָנב, ּבַ י, ֻתּ ּכִ  ֲחמֹור, ֲחִזיר, ּתֻ

ָמנּון, ְזבּוב, ַיּתּוׁש, ְזֵאב, ג, ּדֹוְלִפין, ּתְ ְרּבּור, ּדָ  ּבַ
יל, קֹוף, ר, ּפִ ל, ְסָנִאית, ִקּפֹוד, ַעְכּבָ  ׁשּוָעל, ַאּיָ

ין ּנִ ּתַ

Zkrácení samohlásky (popsané výše)

ָמִלים ָמל ← ּגְ ּגָ
ים ָנָחׁש ← ְנָחׁשִ

ָחתּול ← ֲחתּוִלים
עֹוֵרב ← עֹוְרִבים
אֹוֵגר ← אֹוְגִרים

ָנֵמר ← ְנֵמִרים
ִלְוָיָתן ← ִלְוְיָתִנים
ים ִריׁשִ ִריׁש ← ּכְ ּכָ

Segolata:    
ִרים ר ← ְנׁשָ ֶנׁשֶ

podobně:
ֶלב ּכֶ

Vypadá jako ženského rodu v jed. i mn. čísle:
ַאְרֵיה ← ֲאָריֹות

Další nepravidelné:
ים ָצב ← ַצּבִ

ִרים ְרּפָ ר ← ּפַ ְרּפַ ּפַ
ים ּבִ ּדֹב ← ֻדּ

Množné číslo podstatných jmen 
ženského rodu:

Pravidelné (ženská koncovka j. č.  – vyslovo-
vané jako „á“ – se v mn. č. odstraní):

רֹות ָרה ← ּפָ ּפָ

podobně:
ָרה ה, ֲחִסיָדה, ִג'יָרָפה, ֶזּבְ ְבשָׂ ִצְרָעה, ּכִ

Končící na ת ֶ(poměrně častý tvar, i zde se 
koncovka j. č. odstraní):

ְרְנגֹולֹות ְרְנגֶֹלת ← ּתַ ּתַ

podobně:
ֶרת, ַאְרֶנֶבת ֲחַפְרּפֶ

S plurálovou koncovkou „mužského rodu“
יֹוָנה ← יֹוִנים

podobně:
בֹוָרה, ְנָמָלה ּדְ

Vypadá jako mužského rodu v jed. i mn. čísle
ים ֵעז ← ִעּזִ

 
PŘIPRAVILA RÁCHEL POLOHOVÁ

Zkuste sami napsat plurál u těchto pra-
videlných slov: 

ל 1 ַאּיָ
ָרה 2 ֶזּבְ
3 ֲחמֹור

4 ֲחִסיָדה
ר 5 ַעְכּבָ

6 ִג'יָרָפה
7 ׁשּוָעל

ג 8 ּדָ

Určete, které slovo je v množném čísle 
(a jakého rodu):

יל 1 ּפִ
ים 2 ַיּתּוׁשִ
ְרְנגֶֹלת 3 ּתַ

ָלִבים 4 ּכְ
5 ִקּפֹוִדים
6 ְסָנִאית

ין ּנִ 7 ּתַ
ְבשֹׂות 8 ּכִ
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Příhody dohazovače Gimpla  
Originální jidiš komiks v novém kabátě
Profese dohazovače patřila 
neodmyslitelně k tradiční 
židovské společnosti ve štetlu. 
V moderním velkoměstě, jako 
je New York, se ale dohazovač 
mohl snadno stát spíše terčem 
žertů, jako představitel 
společenských pořádků, 
které zůstaly ve staré Evropě 
a nehodí se to Nového světa. 
A právě takový je i Gimpl – 
hrdina více než 100 let starého 
jidiš komiksu.
Když v roce 1912 na stránkách newyorského 
jidiš deníku Di varheyt vyšly pod názvem 
Gimpel Beynis – der shadkhen první kreslené 
příhody dohazovače Gimpla, byla to histo-
rická událost i když to tak na první pohled 
možná nemuselo vypadat. Poprvé se totiž 
v tisku objevil komiks psaný v jazyce jidiš. 
Jeho autorem byl originální židovský kreslíř, 
karikaturista a humorista Samuel Zagat.

Obraz Nového světa
Samuel (nebo též Šmuel) Zagat byl původně 
litevský Žid – „litvak“, jak se říkalo ve 
východní Evropě, který mluvil jako velká vět-
šina východoevropských Židů jazykem jidiš 
jako svou mateřštinou. Narodil se v roce 1890 
a do Spojených států emigroval společně se 
svými rodiči ještě jako relativně malé dítě 
v roce 1893. Vyrůstal pak již v americkém 
prostředí a vstřebával do sebe všechno to, co 
Nový svět nabízel – na jedné straně téměř 
neomezenou svobodu a možnosti, na straně 
druhé tvrdý život imigranta a poznání, že 

v Americe nelétají pečení holubi do úst 
a každý úspěch je potřeba si poctivě vydřít. 
Jako syn imigrantů Zagat dobře poznal 
i ty nejnižší vrstvy společnosti, žebráky, 
podobní a pouliční obchodníky, pojišťováky, 
drobné podvodníčky a samozřejmě také 
dohazovače (což bylo často jedno a to samé 
v jedné osobě) – a všechny tyto barvité figury 
newyorského Lower East Side si našly cestu 
do Zagatova komiksu. Tam, kde jiné autoři 
psali povídky, romány nebo skládali básně, 
tam se Zagat chopil štětce nebo kreslícího 
pera.

Na stránkách tisku
Kulturní sféra židovského New Yorku byla 
plná různých novin, časopisů a podobných 
spotřebních tiskovin. Velká část z nich byla 
psána v jazyce jidiš, který se dlouho držel 
jako jazyk každodenní komunikace několika 
generací imigrantů a jejich potomků. Nemálo 
z židovských tiskovin počátku 20. století bylo 
zaměřeno vysloveně levicově a mezi takové 

deníky patřil i Di varhayt (Pravda). Šéfre-
daktor tohoto známého a oblíbeného listu 
si v roce 1912 všiml mimořádného talentu 
nadějného kreslíře Zagata a nabídl mu 
angažmá. Jeho prvním úkolem bylo v novi-
nách vyhotovovat politické karikatury na 
nejrůznější témata. Jeho ostrovtipu neušel 
žádný domácí ani zahraniční politik a mezi 
čtenáři získával Zagan na oblibě. Plný talent 
mistra ironického pera se ale ukázal až tehdy, 
když mu bylo dovoleno vytvořit si vlastního 
hrdinu. Tím se stal právě dohazovač Gimpl.

Gimplovo zrození
Všechno začalo jako drobný kreslířský 
experiment 8. prosince 1912. Na stránkách 
Di varheyt se objevil první příběh roztomile 
roztržitého a notoricky neúspěšného a tím 
pádem i legračního pana dohazovače. Ohlasy 
byly dobré a tak se začaly dohazovačské 
příběhy objevovat pravidelně a brzy se staly 
jednou z nejoblíbenějších rubrik celého 
deníku. Komické příběhy dohazovače 
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JEWS NEWS www.lauderky.cz 

Jews News je časopisem studentů Lauderových 
škol. Tato dvojstrana vychází jako příloha měsíčníku 
Maskil s laskavou péčí Bejt Simcha. Redakce: Jakub 
Kuthan, šéfredaktor; Amálie Vystavělová, zástupkyně 
šéfredaktora; Albertina Čížková, zástupkyně 
šéfredaktora; Matěj Knop, editor; Eliáš Gaydečka, 
korektor; Hugo Marx, korektor a další. 
Kontakt: www.lauderky.cz,  
email: redakce@lauder.cz

Gimpla, kterého v jeho archaickém zaměst-
nání potkává jedna katastrofa za druhou, 
byly pevnou součástí stránek Di varheyt až 
do roku 1919, kdy deník zanikl. Samuel Zagat 
pak přešel jako karikaturista do jiného jidiš 
deníku – slavného Forverts, kde setrval až do 
své smrti v roce 1964.

Nelehký život amerického dohazovače
Původní komiks s dohazovačem Gimplem 
vychází ze starších evropských vzorů a až 
na výjimky používá poněkud archaickou 
techniku, při které jsou dialogy v jednotli-
vých komiksových políčkách vypsány pod 
obrázkem, nikoli v typických komiksových 
bublinách – i když i ty se tu a tam najdou. 
Velká originalita tohoto jidiš komiksu ale 
není ve formě, nýbrž v obsahu. Význam 
Gimpla Bejniše je v první řaděv tom, že je 
to vůbec první pravidelně vycházející jidiš 
komiks na světě, a pak také v unikátním 
zachycení dobové židovské společnosti, 
kterou samozřejmě Zagat důvěrně znal. 
Dohazovač Gimpl je ve svých příbězích často 
konfrontován s americkou realitou, která se 
velmi odlišuje od reality židovských štetlů 
v daleké Evropě, odkud instituce dohazovače 
pochází. V Americe sečím dál tím častěji 
sňatky obešly bez předchozí domluvy a bez 
zprostředkování, někdy si dokonce – k hrůze 
dohazovačově – dívky své budoucí manžely 
hledaly úplně samy. A nebohý Gimpl tak 
v komiksu neustále naráží na nové a nové 
obtíže… a čtenář se samozřejmě dobře baví. 
A noviny hned vedle komiksu s panem 
dohazovačem otiskovaly inzertní rubriku na 
hledání vážných seznámení.

Z Bejniše Bejmiš
Kudy ale vedla cesta jidiš dohazovače ze 
stránek více než sto let starého deníku 
k nám? První osobou, která si za to může 
připsat zásluhy, je Američanka Jane Pepple-
rová, která na Gimpla náhodou narazila 
při svém výzkumu písní. V jedné písni byl 
zmíněn dohazovač Gimpl, který náramně 
lamentoval, jak mu novinové seznamky 

kazí kšefty. Paní Pepplerové to nedalo a jala 
se Gimpla dohledávat – a brzy narazila 
v zažloutlých listech deníku Di varheyt na 
poklad: původní díly prvního jidiš komiku. 
Za pomoci scanneru a náročného digitálního 
retušování připravila a následně publikovala 
v originální jidiš i ve vlastním anglickém 
překladu mnoho desítek dílů Zagatova 
komiksového hrdiny. Do českých luhů a hájů 
pak Gimpla přinesl překladatel z jazyka jidiš 
Petr Jan Vinš, který začal první přeložené 
díly publikovat nejprve na internetu a poz-
ději i v internetovém časopise Lauderových 
škol – Jew’s News. A odtud už vede přímá 
cesta k současnému projektu.

Gimpl v barvách
Studenti Lauderových škol, kteří se s komik-
sem seznámili, se totiž rozhodli jít ještě dál 
a obléknout Gimpla do moderního barev-
ného hávu. Gimpl Bejmiš, jak se v českém 
překladu dohazovač jmenuje (z Bejniše 
se stal Bejmiš jako drobná slovní hříčka 
a názvuk na böhmisch = český), začal pod 
jejich rukama dostávat barevnou podobu. 
V původních jidiš novinách byl komiks 
samozřejmě černobílý, ale šikovné ruce 
grafiků z řad studentstva propůjčili komiksu 
skrze barvy docela novou tvář. A od původ-
ního nápadu už byl jenom krok k projektu 
vydání knihy. Padesát epizod nešťastného 
a legračně nešikovného dohazovače Gimpla 
je nyní přeloženo, vybarveno a připraveno 
k vydání. Jediné, co je k tomu zapotřebí, je 
ještě trocha pomoci. Celý projekt je nezis-

kový a studenti za účelem tisku publikace 
s českým překladem komiksu vyhlásili 
veřejnou sbírku pomocí webových stránek 
www.startovac.cz, více informací ale můžete 
nalézt na www.lauderky.cz/gimpl. Díky 
tomuto projektu máte jedinečnou příležitost 
objednat si příběhy pana dohazovače na 
papíře v barevné verzi a hlavně v českém 
překladu.

Pokud byste chtěli autory předem poznat, 
nic vám nebrání nasměrovat vaše otázky 
přímo na autory připravované komiksové 
knížky. Budeme připraveni znovu a znovu 
odpovídat na vaše dotazy 3. 6. 2018 v rámci 
pražského Judafestu od 11 h na Náměstí 
Míru.

AUTOŘI ELIÁŠ GAYDEČKA, JAKUB KUTHAN, 
PETR JAN VINŠ

Navštivte www.lauderky.cz/gimpl 
a podívejte se na projekt z blízka.
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Lidskou krutost a násilí 
chápu velmi těžko
Naše vídeňská 
spolupracovnice Jana 
TchabanaLöwbeer se vydala 
se svým dvanáctiletým synem 
Schlomim spolu s vídeňskou 
židovskou obcí 6. května 
2018 do Mauthausenu. 
Někdy to vypadá, že pro 
generaci narozenou dávno 
po roce 2000 je druhá 
světová válka i holokaust 
něčím úplně zapomenutým. 
Názory nejmladší generace 
nás zajímají, a proto 
přinášíme krátký rozhovor 
se YatSchlomo Tchabanem, 
studentem vídeňského 
gymnázia.

„Na holokaustu je možná i něco pozitivního, 
lidé v té době otevřeli oči, i když dost pozdě, 
a toto nebezpečí je aktuální i dnes!“ kriticky 
dodává Schlomi. Na pozvání vídeňské 
židovské obce jsme se zúčastnili oficiální 
vzpomínkové slavnosti židovských obětí 
nacismu v bývalém koncentračním táboře 
Mauthausen u Linze.

Jak probíhala tvá příprava na cestu do Maut-
hausenu?
Několik týdnů před cestou jsem sledoval 
dokumentární filmy o koncentračních 
táborech v Mauthausenu a Osvětimi a snažil 
jsem se pochopit dobu, ve které tehdy lidé 
žili. Viděl jsem též několik dokumentárních 
filmů o Třetí říši a o druhé světové válce. Ve 
škole zatím tahle témata nebereme.

Povyprávěj nám o své cestě do Mauthau-
senu…
Byl jsem členem oficiální delegace vídeňské 
židovské obce a během cesty jsem se sezná-
mil s mladými lidmi, kteří zastupovali různé 
mládežnické židovské organizace. Jen malá 
část delegace cestovala autobusem jako my 
dva, hodně lidí přijelo z Vídně i jiných částí 
Rakouska a jak jsem viděl později, vlastně 
z celého světa.

Co tě na vzpomínkové slavnosti nejvíc 
zaujalo?
Líbilo se mi, jak vrchní kantor Barzilai zpíval 
smuteční hebrejskou píseň a při modlitbě 
za mrtvé, kterou říkal vrchní rabín Folgar, 
jsem viděl, že mnoha přítomným tekly slzy. 
Mladí lidé ze židovských organizací kladli 
k památníku vlastnoručně vyrobené barevné 
kameny a moc se mi líbilo vyprávění rodiny 
Schrottových. Děda, syn a vnuk mluvili 

o tom, jak děda přežil útrapy koncentračního 
tábora a nikdy neztratil lásku k fotbalu. 
Stadion Vienna v devatenáctém obvodě, kde 
tento děda hrál, moc dobře znám a sám jsem 
tam odehrál několik zápasů za jeden malý 
vídeňský klub. Na konci setkání jsem si poví-
dal s rodinnými příslušníky zavražděných, 
kteří přijeli z celého Rakouska, ale i ze zahra-
ničí, z Izraele, USA a jeden starší pán přiletěl 
z Jižní Ameriky.

Kam vedly tvé kroky po vzpomínkové židov-
ské slavnosti?
Hlavní branou jsem vstoupil do areálu 
bývalého koncentračního tábora a na tak-
zvaný appelplatz, což slovensky znamená 
sčítač, a tam jsem uviděl mnoho lidí, kteří 
měli v rukou různé prapory a transparenty 
a pak začala oficiální vzpomínková slavnost. 
U brány jsem si uměl živě představit, jak to 
vypadalo v dobách šoa, a byl jsem smutný, 
ale na druhé straně jsem měl radost, že už 
jsou tyhle hrozné časy pryč. Pozdravil jsem 
rakouského prezidenta Van der Bellena 
a prošel jsem si část výstavy v budově kon-
centračního tábora.

Nejhorší místo v táboře?
Určitě krematorium a plynové komory. Tiše 
jsem tě, mami, pozoroval, objali jsme se a pla-
kali a modlili se společně za mrtvé. Lidskou 
krutost a násilí chápu velmi těžko, myslím, 
že je nemožné to pochopit. V budoucnu bych 
chtěl jet na tuto slavnost každý rok, chtěl 
bych také pozvat své kamarády, a přeju si, 
aby se taková hrůza už nikdy neopakovala.

OTÁZKY KLADLA MAMINKA 
JANA TCHABANA-LÖWBEER
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Feminismus v Izraeli –  
liberální i ultraortodoxní
Již několik let se feministická 
skupina Women of the Wall 
(Ženy Zdi) snaží vydobýt 
právo modlit se u Západní 
zdi. Liberální i konzervativní 
feministky se hlasitě dožadují 
zrovnoprávnění. Ale i na 
ortodoxní či ultraortodoxní 
straně začínají ženy bojovat za 
svou emancipaci.

Roku 1935 získala Regina Jonas jako první 
žena vůbec rabínskou ordinaci. Trvalo to 
37 let, než se Sally Priesand, reformní židovce 
a aktivní feministce, to samé podařilo v USA. 
O dva roky později byla založena Jewish 
Feminist Organisation. Svůj původ měla 
v americkém reformním judaismu, který 
dosud tvoří většinu amerických židovských 
obcí – na rozdíl od Izraele, kde je na postupu 
ortodoxie a již dlouho určuje směr, kterým se 
zde judaismus ubírá.

Už několik let se v Izraeli skupina Women 
of the Wall stará o hlavní titulky novin. 
Tato liberální iniciativa, která vznikla roku 
1988 a zasazuje se o to, aby se u Západní zdi 
mohly modlit jak židovské ženy, tak pří-
slušníci reformního judaismu, zaměstnává 
po léta izraelskou justici. Po první veřejné 
modlitbě těchto žen (spojené s oblékáním 
talitu a čtením z Tóry) u Západní zdi v roce 
2013, se ale účastnice musely bránit proti 
násilným výpadům svých ultraortodoxních 
spoluvěrců. Až v roce 2016, tedy téměř třicet 
let od počátku tohoto protestního hnutí, bylo 
izraelskou vládou rozhodnuto o zřízení mod-
litebního místa pro reformní židy u Západní 
zdi*. V každém případě se tento protest koná 
na veřejnosti, nahlas, slyšitelně a viditelně.

O pozici ortodoxních a ultraortodoxních 
židovských žen je však na izraelské veřej-
nosti slyšet málo.

Feminismus a ortodoxie – na první pohled 
oxymóron. Avšak v Izraeli stále sílí skupina 
ultraortodoxních žen, které se zasazují 
o svá práva a (relativní) zrovnoprávnění. 
Nejsou slyšet tolik jako Women of the Wall. 
Akceptují rozhodnutí svých rabínů nebo 
závěry Word Agudath Israel, který roku 2015 
kategoricky odmítl možnost rabínské ordi-
nace pro ženy. Rozhodnutí těchto instancí 
jsou pro takové ženy nejvyšším zákonem. Lze 
tedy opravdu hovořit o feministickém hnutí, 
když tyto ženy bez reptání akceptují, že 
nesmí být vyvolávány k Tóře ani se nesmějí 
stát rabínkami? Ano, lze. Povinnost orto-
doxních žen spočívá v tom rodit děti, starat 
se o manžela a velkou rodinu, a ještě přispět 

k příjmu domácnosti, když jejich manželé 
den co den studují Talmud. Avšak stále více 
žen, které musí tyto „příkazy“ trpět, se proti 
nim vzpírá. Nikoliv prostřednictvím pro-
testů, ale svým vzděláním. Ultraortodoxní 
děti navštěvují vlastní školy, ve kterých jsou 
striktně odděleny podle pohlaví. Závěrečné 
zkoušky těchto škol ale nejsou rovnocenné 
s těmi, které mají ostatní izraelské děti. Pro 
chlapce to není problém, ti po škole studují 
Tóru a Talmud. Ale dívky nemají možnost 
studovat na univerzitě nebo obecně vůbec 
získat nějaké solidní vzdělání. Po dlouhých 
letech usilovné práce byly na ultraortodox-
ních školách zavedeny alternativní závě-
rečné zkoušky, které jsou rovnocenné těm 
na ostatních izraelských školách. To žákům 
umožňuje zapsat se na univerzitu.

I v politice chtějí mít ultraortodoxní ženy 

konečně slovo. Od té doby, kdy se v roce 2015 
při parlamentních volbách z iniciativy žen 
objevil slogan „Žádné ženy jako kandidátky, 
žádné hlasy žen“, se politické prostředí 
Izraele pohnulo. Požadavek žen, aby mohly 
vstoupit do ortodoxních stran, byl sice 
marný, nicméně po protestech se iniciáto-
rům podařilo úspěšně prosadit rychlokurs 
politického vzdělávání a managementu pro 
ženy. O tyto a podobné programy projevuje 
zájem stále více židovských ortodoxních žen.

Odpor ultraortodoxních žen je tichý 
a v žádném případě není vytvářen nábožen-
sky, podobně jako jejich volání po zrovno-
právnění. Akceptují autoritu mužů alespoň 
v synagoze, ale ve světském prostředí chtějí 
víc. Víc vzdělání, víc šancí, víc svéprávnosti. 
Cesta je ale ještě dlouhá.

JENNIFER NESSLER 
z němčiny přeložila Eliška Pekárková

Jennifer Nessler (*1989) studuje magisterský obor 
Dějiny, teorie a praxe židovsko-křesťanských vztahů na 
Freie Universität v Berlíně a působí jako kantorka v Bet 
haskala Unabhängige Synagogengemeinde Berlin.

* V roce 2017 byl pozastaven vládou dříve schválený 
plán o zřízení smíšené sekce u Západní zdi. Spor 
dodnes není vyřešen, a tak jediným prostorem, kde 
je dle legislativy možné pořádat reformní bohoslužby, 
zůstává přilehlý „Robinsonův oblouk“ (Viz Maskil 
č. 9–10/5777). Poznámka redakce.

Odpor ultraortodoxních žen 
je tichý a v žádném případě 
není vytvářen nábožensky, 
podobně jako jejich volání po 
zrovnoprávnění. 

KLÍČ K ŘEŠENÍ  
KURZU HEBREJŠTINY

Množné číslo pravidelných podstat-
ných jmen:

ִלים 1 ַאּיָ
רֹות 2 ֶזּבְ

3 ֲחמֹוִרים
4 ֲחִסידֹות
ִרים 5 ַעְכּבָ
6 ִג'יָרפֹות
7 ׁשּוָעִלים

ִגים 8 ּדָ

Určení plurálu:
– množné číslo mužského rodu: 2, 4, 5
– množné číslo ženského rodu: 8

FOTOSOUTĚŽ 


Časopis Maskil vyhlašuje 

FOTO
SOUTĚŽ  
o fotografii na titulní stranu!!!

Rádi fotíte? Tak neváhejte a pošlete 
nám svou fotografii do soutěže. Pokud 
bude opravdu povedená, otiskneme 
vám ji na obálce Maskilu a zároveň 
od nás obdržíte hodnotné ceny!

Tematické okruhy:

1)  Židovské památky v České republice 
i zahraničí

2)  „Náš život“ (židovská komunita, 
rodina, přátelé, oslavy svátků…)

3)  Izrael

Své příspěvky posílejte do 16. září 2018 
na e-mail redakce@maskil.cz.
Fotografie musí být v tiskové kvalitě 
(min. 8 Mpx) . Připojte své úplné jméno, 
vybranou tematickou kategorii ( jeden
ze tří okruhů – viz výše) a krátký 
popisek k obrázku. (Každý účastník 
může do soutěže přihlásit maximálně 
3 fotografie!)

Těšíme se na vaše příspěvky!
Redakce časopisu Maskil
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KULTURA

Kulturní program květen/červen 2018
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

 Stát Izrael jako 
„Start-up Nation“
Stát Izrael není po sedmdesáti 
letech od svého založení jen 

jedinou demokratickou zemí na Blízkém 
východě. Stala se z něj rovněž „země inovací“. 
Jaké jsou příčiny tohoto fenoménu? Co je 
zdrojem nezpochybnitelného izraelského 
úspěchu a jaké jsou jeho limity? Může 
Izrael posloužit jako inspirace a vzor hodný 
následování i pro jiné země včetně České 
republiky? Těmito otázkami se ve své 
přednášce bude zabývat vedoucí katedry 
mezinárodních vztahů a evropských studií 
na Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity Petr Suchý.
Večer probíhá v rámci cyklu Izrael 70. Vstup 
volný.
úterý 29. 5. v 18.00

 Od islamofobie 
k antisemitismu
Existuje konkrétní vztah mezi 
islamofobií a antisemitismem? 

Za jakých okolností může jedno vést ke dru-
hému? Je-li někdo antisemita, jak to ovliv-
ňuje jeho postoj k islámu? Opravdu platí, 
že „nepřítel mého nepřítele je můj přítel”? 
Nad těmito otázkami se ve své přednášce 
založené na několikaletém systematickém 
výzkumu české antisemitské scény na 
internetu i v terénu zaměří Zbyněk Tarant 
z katedry blízkovýchodních studií Západo-
české univerzity v Plzni. Vstup volný.

 Izrael v zrcadle filmu: Tváří 
v tvář budoucnosti
Od počátku sedmdesátých 
let se izraelský film orientuje 

dvěma směry: na jednu stranu se soustřeďuje 
dovnitř, na produkci filmů o izraelské společ-
nosti a palestinsko-izraelském konfliktu, na 
druhou stranu se dívá ven, mění charakter 
filmového průmyslu a rozvíjí nové žánry. Ve 
své třetí přednášce v rámci cyklu Izrael 70 se 
absolventka oboru Mediální a filmové věda 
na Telavivské univerzitě Ruth Hufnagel Ben 
Hadar zaměří na kulturní a ekonomický 
význam izraelského filmu do počátku 21. sto-
letí, na příčiny změn v izraelském filmovém 
průmyslu a jeho základní principy až do éry 
nového izraelského filmu. Přednášku dopro-
vodí bohatý filmový materiál. Vstup volný.
neděle 10. 6. ve 14.00

Program pro děti a jejich rodiče: Lvíček Arje 
jede do Jeruzaléma
Lvíček Arje společně s králem Davidem 
provede děti uličkami Jeruzaléma, seznámí 
je s jeho historií a památkami. Děti si vytvoří 
mapu města, pohled, ochutnají tradiční 
pokrmy a na závěr si zazpívají písničku.
Prohlídka: Jeruzalémská synagoga.  
Vstupné 50 Kč

 Polsko ’68: Poslední oficiální 
protižidovská kampaň 
v Evropě
Před padesáti lety rozpoutalo 

Polsko z nejvyšších míst státu šokující 
protižidovskou kampaň. Pod záminkou, že 
„sionisté“ nemohou být loajální vůči Polsku, 
vypudili ze země tisíce obyvatel, většinou 
profesorů, novinářů, herců a režisérů, mezi 
nimiž byli například sociolog Zygmunt Bau-
mann nebo herečka Židovského divadla Ida 
Kaminská. O této kampani a jejím pozadí, ale 
i o pogromech ve 40. letech (Jedwabne) i těsně 
po válce (Kielce) promluví novinář a bývalý 
diplomat v Paříži a ve Varšavě Petr Janyška.

 Sefer ha-likutim: Luriánský 
komentář k Tóře
Po vyhnání Židů ze Španělska 
roku 1492 se jich značná část 

usídlila v městě Safed v Galileji. Vůdčí osob-
ností židovské mystiky se brzy stal rabín Izák 
Luria (1534–1572) přezdívaný ha-Ari. Ačkoli 
z Luriových vlastních textů se dochovalo jen 
velmi málo, jeho učení zůstalo zachováno 
a bylo dále rozvíjeno prostřednictvím Luri-
ových žáků. Jedním z textů zachycujících 
učení Izáka Lurii a jeho žáka Chajima Vitala 
je i komentář k Tóře Sefer ha-likutim, kterou 
uspořádal syn Chajima Vitala Šmuel Vital. 
Právě této knize bude věnována přednáška 
judaisty Josefa Blahy. Vstup volný.

 Čtyři večery s oscarovým 
Woody Allenem
Poslední část stejnojmenného 
cyklu filmové historičky Alice 

Aronové reflektuje oblíbené téma Woodyho 
Allena, svět sympatických malých zlodě-
jíčků, lidí s velkými sny. V krimi-komedii 
sledujeme drobného darebáčka (excelující 
Woody Allen), jenž donutí svou ženu, aby si 
otevřela sušenkárnu vedle banky, kterou plá-
nuje se svými kumpány vykrást. Ztřeštěné 
situace, inteligentní humor a skvělé herecké 
výkony včetně šaramantního Hugha Granta.
Projekce: Darebáčci (USA 2000, 94 min). 
Vstup volný.

Výstava fotografií z muzea Beit Hatfutsot 
v Tel Avivu „IZRAEL 70“ bude přístupna 
v prostorách OVK do 28. 6. (po–čt 12.00–16.00, 
pá 10.00–12.00, během večerních programů 
a po domluvě).

MAISELOVA SYNAGOGA,  
Maiselova 10, Praha 1

 O divadle, Česku a Izraeli 
s Hadar Galron
Izraelská dramatička, scená-
ristka a herečka Hadar Galron 

je v Česku známa především jako autorka 
divadelní hry Mikve, která pro diváckou 
úspěšnost zůstává v režii Michala Dočekala 
na scéně Národního divadla i po osmi letech 
od svého uvedení. Od března tohoto roku se 
v divadle ABC hraje její tragikomedie I♥MA-
MMA v režii Petra Svojtky a na červen chystá 
Městské divadlo Mladá Boleslav premiéru 
hry Hadar Galron Tajemství v režii autorky. 
S Hadar Galron, režisérem a uměleckým 
šéfem Městských divadel pražských Petrem 
Svojtkou a představitelkou jedné z hrdinek 
hry Mikve, herečkou Evou Salzmannovou 
pohovoří anglistka, amerikanistka a pře-
kladatelka Hana Ulmanová. V angličtině se 
simultánním tlumočením. Vstup volný.

 Bennewitzovo kvarteto
Koncert jednoho z předních 
českých smyčcových kvartet. 
Na programu koncertu jsou tři 

smyčcové kvartety Josepha Haydna (1732–
1809), Téma a variace pro smyčcové kvarteto 
Hanse Krásy (1899–1944) a Smyčcový kvartet 
č. 3 Viktora Ullmanna. Vstupenky na koncert 
možno zakoupit v předprodeji v Maiselově 
synagoze, v Informačním a rezervačním 
centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v sítích 
Ticket Art a Via Musica a prostřednictvím 
webových stránek muzea, které uvádějí 
i kompletní program koncertu. Vstupné 
230 Kč / 150 Kč.

 Nesovětské písně 
ze Sovětského svazu
Písně ruských sovětských 
židovských písničkářů 

a básníků dávají specifický vhled do ruské 
společnosti i do ruské židovské identity. Vla-
dimír Vysockij, Alexander Galič a Alexander 
Rozenbaum jsou tři jména, která v ruské kul-
tuře znamenají reflexi společnosti v podobě 
tohoto uměleckého žánru. Jakkoli je jejich 
vztah k židovství i k Rusku odlišný, v jejich 
tvorbě se ať již slabě či silněji prolínají. Večer 
s písněmi a verši sovětských židovských 
písničkářů slovem i hudbou provázejí Alena 
Hanusová a Milan Dvořák. Vstup volný.

 Ostrava a její Židé
V roce 2005 se členové kongre-
gace Kingston Synagogue začali 
zajímat o ostravský původ 

svitku Tóry používaného v jejich synagoze. 
Tímto hledáním se začal příběh, jehož 
výsledkem je po téměř patnácti letech ang-
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lická kniha Ostrava and its Jews s podtitulem 
‚Now no-one sings you lullabies‘ (Vallentine 
Mitchell Publishers, 2018) podrobně mapu-
jící historii ostravských Židů od industria-
lizace Ostravy až po nedávnou minulost. Se 
všemi třemi autory této unikátní publikace, 
badatelem a hybnou silou celého projektu 
Davidem Lawsonem, genealožkou a bývalou 
pracovnicí Ostravského muzea Libuší Salo-
monovičovou a historičkou a archivářkou 
Hanou Šústkovou z Centra pro hospodářské 
a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostrav-
ské univerzity pohovoří publicista Petr Brod. 
Kniha bude na místě k prodeji. 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

 Pro děti – Deset přikázání
Mojžíš přinesl z hory Sinaj 
desky se zákonem, který ovliv-
nil celé lidstvo. Během dílny 

se malí návštěvníci dozvědí, co jednotlivá 
přikázání tohoto zákona znamenají, a také 
si je netradičním způsobem ztvární. Dílna 
pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v pro-
storách sálu Turistického a informačního 
centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-
-Židenicích. Vstupné 30 Kč

 Kurt Bardoš:  
Než se vše změnilo
Vernisáž výstavy díla amatér-
ského fotografa Kurta Bardoše 

(1914♥1945) z brněnské židovské rodiny, jehož 
životní příběh skončil v německém koncen-
tračním táboře Dachau. Snímky pořízené 
na přelomu 30. a 40. let 20. století odrážejí 
klasické trendy meziválečné fotografie. 
Téměř zázračně přežily dramatické zvraty 
20. století. Vernisáže se zúčastní neteře Kurta 
Bardoše, které poskytly fotografie k výstavě.
Vstup volný

 Současná tvář Paříže: 
Migrace a její důsledky
Publicistka Ladislava Chateau 
zaměří svou přednášku na 

historii migrace do Francie, současnou 
migrační politiku a neutěšený společenský 
stav charakteristický množícími se projevy 
antisemitismu. Kvůli vzrůstajícím protiži-
dovským náladám stoupá od roku 2015 počet 
francouzských Židů, kteří zemi každoročně 
opouštějí. Vhled do nitra francouzské spo-
lečnosti bude doplněn reportážními fotogra-
fiemi ze současné Paříže. Vstupné 30 Kč

 prof. Ivan Rektor – Výzkum 
dlouhodobých důsledků 
na přeživší a jejich potomky
Nové výzkumné centrum Masa-

rykovy univerzity CEITEC (Středoevropský 

technologický institut) v Brně-Bohunicích, 
disponující laboratořemi vybavenými 
nejmodernější technikou pro výzkum 
mozku i genetickými a biochemickými 
laboratořemi, se v současnosti pod vedením 
prof. Ivana Rektora věnuje výzkumu dlou-
hodobých důsledků holocaustu na přeživší 
a jejich potomky. Přednáška představí 
charakter a metody tohoto bádání a ukáže 
důležitost studia vlivu traumatických udá-
lostí na člověka.
Vstupné 30 Kč

 Beseda se spisovatelem 
Jindřichem Mannem
Spisovatel, scenárista a režisér 
Jindřich Mann bude vyprávět 

o svém životě, rodině, knihách i dokumentár-
ních filmech, které natáčí. Vnuk spisovatele 
Heinricha Manna a syn spisovatele Ludvíka 
Aškenazyho napsal nevšední beletristickou 
knihu vzpomínek Poste restante, která na 
pozadí dějinných událostí Evropy 20. století 
seznamuje s životními osudy autora, jeho 
rodičů i prarodičů. Knižní novinka Lední 
medvěd obsahuje tři novely odehrávající se 
v Praze, rozděleném Berlíně a na karibském 
ostrově. Program se koná ve spolupráci s KVC 
RF při ŽOB. Vstupné 30 Kč

 Domy věčnosti VII – polní, 
luční a lesní židovské hřbitovy 
v pohraničí (Batelov, Olšany, 
Markvarec, Dolní Bolíkov, 

Písečné, Velký Pěčín, Brumov)
V sedmém pokračování cyklu přednášek 
s fotodokumentací moravských hřbitovů 
nás Helena Bretfeldová zavede ke hranici 
s Rakouskem a se Slovenskem, kde se 
samostatné židovské obce formovaly i na 
malých správních celcích a kde v současnosti 
můžeme nalézt hřbitovy menších rozměrů, 
často zasazené v lesích nebo mezi poli.
Vstupné 30 Kč

 Pro děti – Jozue a bitva 
o Jericho
Nedělní dětská dílna zavede 
malé návštěvníky k městu Jeri-

chu, k němuž Izraelité dorazili po čtyřicetile-
tém putování pouští a o které se strhla podi-
vuhodná bitva, při níž se bojovalo hlasem, 
vírou a silnýma nohama. Dílna pro rodiče 
s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách 
sálu Turistického a informačního centra ŽOB 
na židovském hřbitově v Brně-Židenicích.
Vstupné 30 Kč

 Židé v českých zemích mezi 
„Vítězným únorem“ 
a Pražským jarem
Přednáška doc. Blanky 

Soukupové z Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy je zarámována do dvou 
osmičkových výročí let 1948 a 1968. Mezi 
těmito dvěma letopočty se na pozadí konso-
lidace politické moci komunistické strany 
provázené vznikem kontrolního a repre-
sivního Státního úřadu pro věci církevní 

a politickými procesy na přelomu 40. a 50. let 
odehrával dramatický příběh židovské 
menšiny. Program se uskuteční za podpory 
Statutárního města Brna. Vstupné 30 Kč

 Komentovaná prohlídka 
židovského hřbitova v Brně-
-Židenicích
Výklad Kristýny Kuboňové 

z Ústavu religionistiky FF MU se zaměří na 
rituály spojené s pohřbíváním a na osudy zde 
pochovaných příslušníků význačných továr-
nických a průmyslnických rodin. Maximální 
počet účastníků prohlídky je 30 osob. Rezer-
vace na e-mailu: kristyna.kubonova@gmail.
com. Poplatek za komentovanou prohlídku ve 
výši 30 Kč se hradí na místě.

Od 19. května do konce srpna můžete v sále 
OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Kurt 
Bardoš: Než se vše změnilo. Výstava bude 
zpřístupněna v sobotu 19. 5. od 18 do 23.30 
hodin v rámci konání Brněnské muzejní 
noci a poté ve dnech programových akcí 
a po předchozí telefonické domluvě.
Vstup volný

IZRAELSKÁ KULTURA 
V ČESKÉ REPUBLICE

15. 5.–30. 6. Plzeň – Stará synagoga
Výstava Masaryk a Svatá země.
Na jaře roku 1927 přijíždí prezident Tomáš 
G. Masaryk do Svaté země. Je to vůbec první 
návštěva oficiální hlavy státu v tehdejší 
mandátní Palestině.

Výstava se kromě památné návštěvy TGM 
ve své druhé polovině věnuje také přelomo-
vým historickým milníkům ve vzájemných 
vztazích, jmenovitě vzniku Státu Izrael, 
v nichž nezastupitelnou a klíčovou roli na 
mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a čes-
kosloveská diplomacie.

25. 5.–2. 6. Izraelské filmy na zlínském 
filmovém festivalu
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 
ve Zlíně je jedna z nejstarších a největších 
událostí svého druhu. Oficiální program letos 
představí osm izraelských snímků:
Panorama
Gabriel & Moy Volcovich: To Be a Child Again, 
Marco Carmel: Almost Famous.
Mezinárodní soutěž studentských filmů 
Zlínský pes
Moshe Rosenthal: Leave of Absence, Asaf 
Yecheskel, Gal Lin: Nur, Aiyana by Rotem 
Paz, Eliška a Lee Oz: Very Close, Eyal Tzadik 
Tzadik: Pulse, Evelin Kachulin: Elina. 
Do Zlína dorazí režiséři Gabriel a Moy Volco-
vich – delegace k filmu To Be A Child Again. 
(Více info na: www.zlinfest.cz)
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PÍSNIČKA

Jerušalajim šel zahav
Nedávno jsme slavili Den 
Jeruzaléma. O městě Jeruza-
lém vzniklo už mnoho pěk-
ných písniček, ale je asi jasné, 
která nás obvykle napadne 
jako první… Píseň Jerušala-
jim šel zahav – Jeruzalém ze 
zlata se stala postupem času 
něčím jako druhou, neofi-
ciální izraelskou hymnou. 
Vypráví se vtipy o tom, že 
Izraelce poznáte tak, že při 
prvních tónech Jerušalajim 
šel zahav vytahuje kapesník…

Když autorka Naomi 
Šemer (1930–2004) napsala 
v květnu 1967 tuto píseň, 
původně na objednávku 
pro Festival písní a básní, 
byl ještě Jeruzalém (kromě 
západní části) pod nadvládou 
Jordánska. Tuto situaci popi-
sují především dvě prostřední 
sloky (které v našem zpraco-
vání neuvádíme). V textu je 
patrných několik inspirací 
a symbolů odkazujících 
k biblickým textům hovo-
řícím o Jeruzalému, nebo 
k osobnostem židovských 
dějin. Brzy po uvedení písně 
vypukla Šestidenní válka 
a Jeruzalém byl sjednocen 
v hlavní město Izraele. Inspi-
rována těmito událostmi 
sepsala Šemer novou sloku 
(námi uváděná jako druhá), 
která hovoří o návratu do 
Jeruzaléma. Především tato 
sloka po událostech šesti-
denní války získala na popu-
laritě a byl dokonce podán 
návrh na její uznání novou 
izraelskou státní hymnou. Na 
oblíbenosti písně neubral ani 
fakt, že melodie Jerušalajim 
šel zahav není autorské dílo 
Naomi Šemer. Jak se později 
zjistilo, použila pro svou 
píseň nápěv baskické ukolé-
bavky, kterou pravděpodobně 
slyšela na koncertě o několik 
let dříve.

1. Horský vzduch, průzračný jak víno
a vůně borovic
se nesou za soumraku
vánkem s hlasem zvonů.

A ve spánku stromu i kamene
zajato svým snem
toto město samo stojí
a v jeho srdci jsou hradby.

Ref.: /: Jeruzaléme ze zlata,
z bronzu a světla,
zda nejsem houslemi
všech tvých písní?:/

2. Vrátili jsme se ke studnicím vody
k tržišti a náměstí.
Ve Starém městě
volá šofar na Chrámové hoře.

A v jeskyních ve skalách
tisíce sluncí září.
A opět budeme sestupovat k Mrtvému moři
jerišskou cestou.

(Ref.: Jeruzaléme ze zlata…)

1. אויר הרים צלול כיין 
וריח אורנים 

נישא ברוח הערביים 
עם קול פעמונים.

ובתרדמת אילן ואבן 
שבויה בחלומה 

העיר אשר בדד יושבת 
ובליבה חומה.

/: ירושלים של זהב 
ושל נחושת ושל אור 

הלא לכל שירייך 
אני כינור. :/

2. חזרנו אל בורות המים 
לשוק ולכיכר 

שופר קורא בהר הבית 
בעיר העתיקה. 

ובמערות אשר בסלע 
אלפי שמשות זורחות 

ושוב נרד אל ים המלח 
בדרך יריחו.

)ירושלים של זהב ...(


