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■  Krátce
Jonášova kniha nás učí, že nelze utéct 
před úkolem, který před nás klade Bůh. 
Každý má své místo a svou úlohu na 
zemi. Nemá též smysl se protivit Boží 
vůli. Je důležité ji pochopit a budovat 
svůj život v souladu s ní. Ukazuje nám 
také, jak obrovskou sílu může mít poká-
ní… a učí nás též, že Boží milosrdenství, 
na které o Dni smíření spoléháme, je 
složitá a nejednoznačná záležitost. Ne-
hledě na různé pochybnosti a protiřeče-
ní, jsme povinni směřovat celým svým 
srdcem k Bohu a tak možná časem bu-
deme hodni přiblížit se k pochopení Bo-
žích vlastností. 

rabín Daniel Mayer

Pokud stavíme sochy Siru Nicholasovi 
Wintonovi, a dáváme ho na známky, je 
to přeci proto, aby nás inspiroval a při-
pomínal, že musíme lidem v nouzi po-
máhat. Proto jsem tak zklamaný z toho, 
jak se k pomoci v Česku nyní stavíme. 
Chtěl jsem ukázat, že to jde i jinak.

Petr Němec

Budoucnost, kterou proroci naznaču-
jí v symbolu Mesiáše, je budoucností 
světových dějin. Je cílem, smyslem dě-
jin, tvořících protiklad vůči dějinám v je-
jich izolované skutečnosti. A tento me-
siášský věk mají navodit lidé sami. Ideál 
lidské existence, individuí, stejně jako 
národů – mesiánskou budoucnost – se 
musí kulturní lidé naučit teprve myslet 
a toužit po ní, v budoucnosti lidského 
rodu. Idea Mesiáše znamená uskutečně-
ní mravnosti na Zemi, úkolu a věčného 
cíle mravnosti; toto a nic jiného. Mesi-
ánská idea dává dějinnému životu lidí 
a národů, jejich právu a státům, novou 
ústavu mravního ideálu. 

Hermann Cohen

Další ročník reformního šabatonu, 
pořádaného komunitou Bejt Simcha, 

hostila jičínská synagoga, krásně 
zrenovovaná v rámci projektu Deset 

hvězd (foto: archív Bejt Simcha) ➤

reportáž čtěte na str. 20

Reformní šabaton 

letos v Jičíně
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➤

Jak jsem již v minulém čísle Maskilu 
uvedl, poslední měsíc židovského roku 

elul a počátek nového židovského roku jsou 
obdobím, kdy kontakt člověka s Hospodinem 
je nejsilnější a nejintenzivnější. Je to 
doba, kdy nejen každý jednotlivec, 
ale i celá židovská pospolitost 
zpytují svědomí, vybavují si 
všechny poklesky a hříchy, 
jichž se dopustili. Prosí 
Hospodina o slitování a mi-
losrdenství, ale především 
se snaží vrátit se na správ-
nou cestu plnění přikázání 
Tóry (קיום מצוות תורה), 
z níž kdesi v minulém roce 
sešli. Tento proces sebere-
flexe, pokání a nápravy 
nazýváme חזרה בתשובה – 
chazara bi-tšuva čili jakési 
navrácení se k tradičnímu 
zbožnému životu. Vyvrcholením 
tohoto procesu chazara bi-tšuva je 
Den smíření, kdy se každý z nás očiš-
ťuje od hříchů, kterých se v minulém 
roce dopustil. V knize Leviticus 16,29-30 
čteme: „Desátého dne sedmého měsíce se 
budete pokořovat... V tento den za vás vyko-
ná smírčí obřady a očistí vás ode všech 
vašich hříchů. Budete před Hospodinem 
čisti.“ (Podle biblického systému byl měsíc 
tišrej sedmým měsícem roku. První měsíc 
roku byl nisan, v němž synové Izraele vyšli 
z Egypta, viz Exodus 12,2. Dnes je prvním 
měsícem židovského roku tišrej.)

Biblická kniha proroka Jonáše se vzhle-
dem k svému obsahu stala haftarou po čtení 
z Tóry při odpolední modlitbě mincha na 
Jom kipur. Kdo byl prorok Jonáš neboli יונה 
(Jona)?

Jonáš, syn Amitajův, žil a působil za 
panování izraelského krále Jarobeáma II. 
(786–746 př. o. l.). O Jonášovi se zmiňuje 
též 2. Královská 14,25-27. Svou formou se 
Jonášova kniha vymyká ostatním proroc-
kým spisům. Je to dramatický příběh, který 
vypráví o krátkém, avšak rozhodujícím 
úseku Jonášova života. Kniha obsahuje čtyři 
kapitoly a pouze jedna věta je Jonášovým 
prorockým výrokem: „Ještě čtyřicet dní, 
a Ninive bude vyvráceno.“ (3,4) Ninive 
bylo samozřejmě střediskem asyrského 
pohanského kultu s množstvím chrámů 
zasvěcených kromě hlavnímu bohu Aššu-
rovi i jiným bohům a bohyním. Jonášův 
příběh se pravděpodobně udál asi třicet let 
před vyvrácením Izraelského království 

Asyřany roku 722/1 př. o. l. V té době bylo 
Ninive nejen hlavním správním městem 

Asýrie, ale bylo největším a nejsilnějším 
městem celé Mezopotámie a můžeme je bez 
nadsázky nazvat „metropolí světa“. Zasa-
zení Jonášovy knihy do dějinného období 
však není důležité, podstatná je nadčasovost 
jejího poselství, kterým je podobenství 
o pokání.

Hospodin pravil Jonášovi, aby šel do 
Ninive, jehož obyvatelé páchali zlo, a ozná-
mil jim na Hospodinův příkaz hořký konec 
jejich města. Jonáš si mohl myslet, že by jej 
jako posla špatných zpráv mohli Ninivané 
zabít. Mohl také předpokládat, že by se po 
jeho slovech opravdu začali kát ze svých 
hříchů. Toto pokání Ninivejských by poslou-
žilo jako další argument proti synům Izraele. 
Hle, obyvatelé Ninive se kají a zatvrzelý 
Izrael ještě cestu k pokání nenastoupil! Tak 
či onak, Jonáš se zalekl svého poslání, kte-
rým jej Bůh pověřil, a místo na východ, do 
Ninive, zamířil na západ, do přístavu Jafy. 
Nehledě na skutečnost, že Jonáš byl poslán 
do asyrského Ninive, je proroctví spojeno 
s Izraelem. Bůh chtěl ukázat synům Izraele, 
že obyvatelé tak velkého města, jakým je 

Ninive, kteří zabředli do svých hříchů, jsou 
schopni se z nich kát, což může přimět 
k pokání – חזרה בתשובה – i samotný Izrael.

Jonáš se rozhodl utéct před Hospodinem 
do Taršíše. V Jafě nastopil na loď, zaplatil za 
cestu, sešel do podpalubí a tvrdě usnul. Jonáš 
se rozhodl utéct před Šchinou – Boží ima-
nencí. V zemi Izraele je Boží imanence nej-

více soustředěna, Jonáš si myslí, že mimo 
Svatou zemi jej Hospodin nebude vyhle-

dávat, proto se rozhodl pro Taršíš, 
ležícím na samém západě Středo-

zemního moře (Tartessos – město 
či oblast na jihu Py renejského 
poloostrova). Což není bláhová 
představa, že se člověku podaří 
utéct před všudypřítomným 
Hospodinem? Loď s Jonášem 
vyplula na moře, ale tu se 
zdvihla obrovská bouře, která 
zmítala lodí a té hrozilo ztros-

kotání. Vyděšení lodníci se 
modlili každý ke svému bohu, 

načež kapitán lodi sešel do pod-
palubí, probudil Jonáše a přikázal 

mu, aby se též modlil k svému bohu, 
jenž se možná nad všemi slituje a nene-

chá loď ztroskotat. Poté se lodníci pídili, 
kvůli komu je ta obrovská bouře. Jonáš jim 
nakonec prozradil, že utíká před Hospodi-
nem. V tu chvíli se ho zeptali, co s ním mají 
udělat, aby se moře uspokojilo. On jim řekl, 
ať jej vrhnou do moře, že ta bouře je kvůli 
němu. Tu se začali modlit k Hospodinu, ale 
bouře neustávala, naopak sílila. Nakonec 
vzali Jonáše a podle jeho přání jej uvrhli do 
moře a to se ihned uklidnilo. Poté však padla 
na námořníky veliká bázeň před Hospodi-
nem, přinesli oběť Bohu a zavázali se sliby. 

O síle pokání 
v knize proroka Jonáše
Od úterního do středečního večera (22. – 23. září) oslavíme nejsvětější den v roce – 
Den smíření neboli Jom kipur. 

Motiv Jonáše v břiše velryby se v roce 2010 objevil na 
izraelské dvoušekelové minci.
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Program Bejt Simcha

září – říjen 2015
úterý 22. – středa 23. 9.

Jom Kipur
viz pozvánka na str. 8

neděle 27. 9.
na Židovské obci v Plzni

Sukot
společná oslava prvního dne svátku 

společně s plzeňskou a děčínskou 
židovskou obcí v suce ŽO Plzeň

pátek 9. – neděle 11. 10.

Rodinný víkend 
v přírodě

bližší informace v Bejt Simcha 

sobota 17. 10.
v 10.30 h v Bejt Simcha

Šachrit – ranní 
bohoslužba

PRAVIDELNÉ AKCE
Ivrit – hodiny hebrejštiny

pro mírně pokročilé
každé úterý od 18 h

pro pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin

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 poštov-
ného a bal ného; pošlete, prosím, svoji 
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 
110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, 
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše 
poštovného a balného je v ČR mini-
málně 250 Kč ročně; uvedený obnos 
nám laskavě zašlete složenkou nebo 
na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

➤ Naši učenci tento verš vykládají tak, že poz-
ději tito námořníci učinili pokání, každý 
z nich zavrhl své bůžky, učinili pouť do Jeru-
zaléma a konvertovali k židovství. Kromě 
toho naši učenci tvrdí, že námořníci bývají 
nejzbožnějšími lidmi, neboť lépe než jiní 
mohou poznat obrovskou Boží sílu, ale i veli-
kost Boží milosti. Naši bibličtí mořeplavci se 
zpočátku prostě báli velké mořské bouře, 
která ohrožovala jejich loď a především 
jejich životy. Nakonec však jejich čistě lidská 
bázeň před zánikem dosáhla mnohem vyšší 
úrovně a transformovala se v bázeň s duchov-
ním rozměrem. Námořníci se stali opravdo-
vými bohabojnými lidmi – ראי שמיים. Nyní to 
nebyla již bázeň ze strachu před zánikem – 
 – ale stala se bázní z lásky k Bohu ,יראה מפחד
.יראה מאהבת ה'

Z Hospodinovy vůle Jonáše pohltila vel-
ryba, v jejíchž útrobách se pak tři dny a tři 
noci prorok nalézal. Tehdy Jonáš pochopil 
svůj hřích a vroucně se modlil k Bohu. Vel-
ryba podle Hospodinovy vůle pak vyvrhla 
Jonáše na břeh. Nakonec se Jonáš podřídil 
a vyplnil Hospodinovo přání. Vešel do 
Ninive a varoval jeho obyvatele: „Ještě čty-
řicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ O městu 
se píše (3,3), že to bylo veliké město před 
Hospodinem – ונינוה היתה עיר גדולה לאלוקים, 
čímž nám chce text naznačit, že Hospodinu 
bylo líto zničit tak velké město. Jiný výklad 
slov je, že se Ninive chovalo k Bohu jako 
„veliké“ město, tj. nadutě, nafoukaně. Tak se 
asi opravdu do Jonášova příchodu chovalo. 
Jonáš pak celý den provolával své proroctví 
ohledně hříšného města. Tu ninivští muži 
uvěřili v prorokova slova, vyhlásili půst 
a oblékli se v žíněné suknice. Když se proro-
kova slova dostala ke králi, ten učinil totéž 
ze svého královského majestátu. Vyhlásil 
velký půst pro lid i domácí zvířata. Dle krá-
lova rozkazu každý měl prosit Boha o odpuš-
tění a především se měl odvrátit od své zlé 
cesty a od násilí, které mu lpí na rukou (3,8). 
Hospodin viděl, že se Ninivané upřímně 
kají, litují svých hříchů a odvracejí se od 
svých špatných činů. Proto Hospodin litoval, 
že chtěl městu a jeho obyvatelům učinit zlo.

Jonáš se však velice rozezlil a rozhněval. 
Proč? Vždyť Bůh projevil své milosrdenství. 
Naši učenci říkají, že Jonášův hněv zapříči-
nila skutečnost, že pociťoval znevážení své 
reputace proroka. To, co prorokoval, se 
nevyplnilo – město nebylo vyvráceno. Jonáš 
nepochopil, že město přece jenom vyvrá-
ceno bylo, ale v morálním smyslu. Byla 
vyvrácena hříšná a zvrácená morálka jeho 
obyvatel, kteří se po jeho slovech vydali na 
cestu nápravy.

Poté co vyšel Jonáš z Ninive, usadil se na 
východ od města, udělal si tam přístřešek, 
v jehož stínu odpočíval a čekal, aby viděl, co 
se v městě bude dít (4,5). Bůh nechal pak 
u Jonášova přístřešku během jednoho dne 
vyrůst skočec, aby mu stínil hlavu a zbavil 
ho zloby. Jonáš z něho měl velikou radost. 
Příštího dne za svítání však skočec nahlodal 
červ a rostlina uschla. Pak Hospodin přivedl 
žhavý vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, 
takže omdlíval a přál si zemřít. Hospodin 
viděl, že prorok je k smrti rozněvaný a že mu 
je líto uschlého skočce. Hospodin Jonášovi 
řekl, že mu je líto skočce, který ani nezasadil 
a jenž přes noc vyrostl a přes noc uschl. Jak 
potom jemu, Hospodinu, nemá být líto tak 
velikého města, v němž žije 120 tisíc lidí, 
kteří nedovedou rozeznat pravici od levice? 
(4,11) Učenci objasňují, že lidé, kteří nedo-
vedou rozeznat pravici od levice, jsou malé 
děti. Vždyť děti jsou nevinné, nemají hříchy. 
Jejich rodiče byli hříšní, ale konali pokání – 
 Naši učenci také objasňovali .עשו תשובה
poslední verš Jonášovy knihy tak, že nelze 
trestat lidi, kteří „neznají rozdíl mezi pravicí 
a levicí“, to jest lidi, jejichž rozum není 
schopen postihnout rozdíl mezi službou jed-
nomu Bohu a modlám. Vždyť na rozdíl od 
synů Izraele Hospodin nevyvedl Asyřany 
z Egypta a nedaroval jim Tóru.

Jonášova kniha nás učí několika věcem:
1. Nelze utéct před úkolem, který před nás 

klade Bůh. Každý má své místo a svou 
úlohu na zemi. Nemá též smysl se proti-
vit Boží vůli. Je důležité ji pochopit 
a budovat svůj život v souladu s ní.

2. Jonášova kniha nám ukazuje, jak obrov-
skou sílu může mít pokání. Obyvatelům 
Ninive Hospodin prostřednictvím Jonáše 
oznámil svůj jednoznačný rozsudek – 
město bude vyvráceno. Oni se však káli 
ze svých hříchů a Hospodin svůj přísný 
rozsudek zrušil a ukázal své neskonalé 
milosrdenství – רחמים (rachamim).

3. Jonášova kniha nás též učí, že Boží milo-
srdenství, na které o Dni smíření spolé-
háme, je složitá a nejednoznačná záleži-
tost. Nehledě na různé pochybnosti 
a protiřečení, jsme povinni směřovat 
celým svým srdcem k Bohu a tak možná 
časem budeme hodni přiblížit se k pocho-
pení Božích vlastností.

Nechť všichni nalezneme milost v Hos-
podinových očích a budeme nejen zapsáni, 
ale o Dni smíření i potvrzeni v Knize života 
na celý rok 5776.

כתיבה וחתימה טובה בספר החיים לכל בני ישראל!
◗ Rabín Daniel Mayer, foto: archív autora

Sidur HEGJON LEV • Modlitby progresivního směru pro 
šabat, svátky a všední dny • Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, 
vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský 
text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při 
osobním odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné 
i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč. • Objednávky na adrese olga@bejtsimcha.cz nebo 
na telefonu 603 393 558. • Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.



Ve středu 9. září nastupuje historička 
Zuzana Schreiberová do „směny“ už 

poněkolikáté. Spolu s dalšími třemi dobro-
volníky prochází nádražní halu a čeká na 
případné „klienty“. Blíží se čtvrtá ráno, 
v čtyři třicet přijede vlak z Budapešti. 
Dobrovolníci vyhledávají lidi snažící se 

pokračovat v cestě do Drážďan, Berlína 
nebo Hamburku.

Všichni mají na hrudi papír s nápisem 
„CHARITY“ a vysvětlujícím textem v arab-
štině. Střídají se v nošení tašky s horkou 
kávou a potravinami. Nebýt skupiny Chci 
pomoci uprchlíkům na Hlavním nádraží 
v Praze!, tak by se asi nesetkali. Židovská 
foodblogerka, manažer nadnárodní firmy, 
katolická muzikoložka a student arabistiky.

„Systém směn se zavedl po neděli, sho-
dou okolností jsem byla u toho,“ vypráví 
Zuzana. „Ten den jsem přišla na nádraží 
sama, zkusit, jestli tu náhodou někdo nebude. 
Potkala jsem skupinu lidí, kteří byli nejdřív 
nedůvěřiví a říkali, že nic nepotřebují. 
Zjevně měli obavy, co jsem zač. Po nějaké 

chvíli se vrátili s tím, že jsou 
Syřané a nemají na vlak.“

O lidi v takové situaci pečuje 
Český červený kříž, ale byla 
neděle a nikdo z ČČK na nádraží 
nebyl. Zuzana zaplatila jízdenky 
kartou ze svého a zahájila sbírku 
na blogu Kosher Style. S tlumoče-
ním jí pomohl po telefonu antro-
polog Yasar Abu Ghosh, pocháze-
jící z Palestiny.

„Pak mi celý den pípaly na 
mobilu zprávy, jak na konto cho-
dily peníze. Nečekaně brzy se 
sesbírala nejen potřebná částka, 
ale i dalších asi sedm tisíc, čili 
přibližně na jedno auto s humani-

tární pomocí z centra Klinika do 
Maďarska.“

Po této příhodě dobrovolníci pochopili, 
že se musí lépe zorganizovat. Využili systém 
Doodle a zavedli systém čtyřhodinových 
směn o třech až čtyřech lidech. Každá sku-
pina má k dispozici tlumočníka, buď na 
místě, nebo po telefonu. Nabízejí se rodilí 
mluvčí, lidé z česko-arabských rodin i místní 
arabisté.

„Ten systém je taky důležitý proto, aby-
chom se stíhali vyspat a dělat svoji běžnou 
práci,“ vysvětluje Zuzana. „To dobrovolni-
čení člověka nabudí, najednou jako by nepo-
třeboval spát, jíst, prostě jede. Kdo tomu 
podlehne, mohl by se z toho nakonec sesy-
pat.“ Sama jde po směně do práce.

Ptám se na příhody z terénu. V pondělí se 
podařilo „vytáhnout“ z vlaku dvacet pět 
Syřanů, kteří si spletli vlak, a najít jejich 
ztraceného mladšího bráchu, který zůstal 
v odpojeném vagóně v Pardubicích. Důležité 
je, jaký je ve vlaku průvodčí:

„Občas někteří vysloveně lžou, řeknou, 
že ve vlaku nikdo nesedí, a když ho pro-
jdeme, najdeme tam sedět celou rodinu. 
Nebo nekomunikují, že nemůžou poskytovat 
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Proč
pomáháte?
Zuzana Schreiberová (*1986) – 
pomoc na Hlavním nádraží v Praze: 
Rodina mého dědy se chystala uprch-
nout před nacismem. Měli příbuzné 
v Americe, takže dostali affidavit, 
všechno mohlo jít hladce. Jenže když 
těm příbuzným psali, byla prababička 

těhotná a čekala, že bude mít dceru Věrušku. Narodil se chlapeček 
Petříček. V pozvání od příbuzných pak bylo „holčička Věruška“, což 
affidavit zneplatnilo. Petříček zahynul v Osvětimi, jako většina 
rodiny. Nedokážu se nečinně dívat na to, jak se podobné věci dějí 
znova. Dalším silným momentem bylo, když jsem se dívala na film 
Norimberský proces, na pasáž, ve které byly vidět hromady lidských 
těl na korbách náklaďáků. Až neuvěřitelně silně se mi to spojilo 

se záběry uprchlíků, kteří se udusili v nákladním autě drůbežářské 
firmy.

Nina Adlerová (*1989) – pomoc na Hlavním nádraží v Praze: 
Možná mě častěji napadá ta paralela mezi současnou situací a situací 
před sedmdesáti lety než ostatní, ale nemám pocit, že to má zásadní 
vliv na to, jestli chci pomáhat nebo ne. V téhle situaci spíš vnímám 
svoje židovství ve vztahu k oficiálním židovským institucím, které 
nejenže nepomáhají, ale ani nezaujímají jasný postoj. To mě přímo 
neskutečně štve.

Rézi J. Weiniger (*1951) – třídění materiálu ze sbírek v Auto-
nomním sociálním centru Klinika: Musím, souvisí to s příběhem 
mojí rodiny. Současná situace příliš připomíná počátek druhé světové 
války, kdy z bývalého Československa směřovaly tisíce uprchlíků. 
Státy, které se tehdy zdráhaly přijímat Židy a politické emigranty, mi 
příliš připomínají jednání dnešního českého státu. Příbuzní, kteří se 
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téma

informace. A pak jsou takoví, co sami pomá-
hají, říkají nám, ke kterému vagónu jít.“

Pozoruji, jak reagují lidé kolem, ptám se 
dobrovolníků na jejich zkušenosti. Prý jsou 
hodně různé, ale ne tak nepřátelské jako na 
Facebooku. „Někteří lidé, když vidí naše 
cedule, zvědavě koukaj a někdy si šuškají: 
‚Tyjo, voni maj něco v tý arabštině.‘“ vyprá-
vějí. Po chvíli s námi se směsí zvědavosti 
a rozpaků jednají slovenští členové nádražní 
ochranky. Neustále vtipkují, že „uprchlíky 
házej do stoupy“, ale pak projdou podchody 
a přinesou zprávu, že teď nikde nikdo, ale 
když tak dají vědět.

„Zlatí jsou Němci,“ říká Zuzana. „Ti se 
často nabízejí, že si s uprchlíky sednou do 
kupé a budou jednat s průvodčími. Obvykle 
si vezmou číslo na mobil a pak pošlou SMS, 
že všechno dobře dopadlo.“

Před půl devátou jde celá skupina k vlaku. 
Jedna část od lokomotivy, druhá od konce, 
nahlížejí do kupé, zda neuvidí někoho, komu 
by nabídli pomoc. Setkávají se uprostřed 
a trochu zklamaně konstatují, že nikoho 
nenašli. Usedáme na lavičku v hale, zahří-
váme se donesenou kávou a dobrovolníci 
sundávají cedule a domlouvají, kdo se chystá 
přijít příště. Další „šichta“ je až odpoledne.

V odpolední směně je Nina Adlerová, 
obyvatelka pražského Moishe House. Večer 
se na facebookových stránkách skupiny Chci 
pomoci uprchlíkům na Hlavním nádraží 
v Praze! objevuje její krátká zpráva:

První dvě tři hodinky lehká frustrace, 
sledovali jsme vlaky, obhlíželi nástupiště 
i procházeli vlaky, ale nikde nikdo, komu 

bychom mohli nabídnout pomoc. Oslovil 
nás pán žijící v ČR původem z Palestiny, 
který viděl naše cedule „charita“, aby se 
zeptal, jak by mohl pomoct, nabízel přive-
zení teplého jídla a tlumočení, byl naprosto 
skvělý.

Poté nás zkontaktoval Červený kříž, 
neboť očekával příjezd větší skupiny osob 
– tři ženy, tři muži a asi osm dětí, a popro-
sili nás, zda bychom jim v případě nutnosti 
mohli pomoci. To bylo skvělé, nikdo ze 
skupinky nemluvil anglicky, ovšem Jakub 
Koláček bravurně překládal, stejně tak 
i pán z Palestiny. Přidali se k nám i další 
dva mladí pánové, kteří také tlumočili, 
pomohli s nákupem jízdenek na vlak, 
poskytli telefony atd. Nakonec se vyřešila 
i menší krize – jeden z pánů neměl jízdenku 
na vlak z Drážďan do Berlína a my mu ji 
nemohli koupit. Ostatní uprchlíci se mu na 
ni ale složili, to bylo super.

V pražské židovské komunitě se sbíralo 
„po rodinách“ a „po známých“. Daniel Kol-
ský nabídl prostory pro sbírku ve své 
kavárně Café Jedna. Lidé z obce i mimo ni 
sem přinášeli trvanlivé potraviny, dětskou 
výživu, zdravotní materiál, šaty a hračky. 
O dopravu z Café Jedna se postarala man-
želka ředitele Lauderových škol a pracov-
nice Nadačního fondu obětem holocaustu 
Ester Karasová, která sebrané věci společně 
se Zuzanou dovezla do Autonomního sociál-
ního centra Klinika.

Další lidé, jako rebecin Kateřina E. Kli-
mentová, uspořádali „minisbírky“ ve svém 
okolí. Přispěly do nich i rodiny v Česku 
žijících Izraelců, takže v hromadách věcí, 
tříděných v Autonomním centru Klinika, se 
pak objevovaly i věci s hebrejskými nápisy…

V době uzávěrky tohoto čísla se objevila 
zpráva, že pražský Moishe House (centrum 
pro židovskou mládež – více se dočtete 
v příštím čísle) vyhlašuje sbírku materiální 
pomoci pro uprchlíky a během svátečního 
týdne budou patrně probíhat další.

◗ Text a foto: Ruth Jochanan Weiniger

➤

„Nedokážu nečinně přihlížet,“ říká Zuzana Schreiberová (uprostřed).
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➤ tehdy rozhodli pro emigraci, na tom byli podobně jako lidé prchající 
před dnešními válkami. Vadí mi proto, že židovské instituce zůstávají 
zticha a nevyjádřily zatím ochotu přispět k řešení. A dalším důvodem 
je, že Evropská unie je postavená na solidaritě. Nelze spravedlivě 
žádat, aby několik málo států přijalo celou emigrační vlnu a neslo 
celou zátěž. Naše státní instituce odmítají konat, proto musíme něco 
dělat my, občané. I třeba to málo, jako je třídění hadrů...

Ester Karasová (*1985) – organizace a doprava sbírky v Café 
Jedna: Proč jsem pomohla? Kvůli sobě – abych si nemusela vyčítat, 
že jsem to neudělala. Kvůli dětem, aby mi jednou nevyčetly, že jsem 
sobec, který se obrací zády k lidem v nouzi. A abych je naučila, že 
lidi, co se obrací zády k lidem v nouzi, jsou sobci.

Petr Němec (*1984) – právní pomoc: Pokud stavíme sochy Siru 
Nicholasovi Wintonovi, a dáváme ho na známky, je to přeci proto, 
aby nás inspiroval a připomínal, že musíme lidem v nouzi pomáhat. 

Proto jsem tak zklamaný z toho, jak se k pomoci v Česku nyní sta-
víme. Chtěl jsem ukázat, že to jde i jinak. Ti lidé se přes ČR jen 
mihnou, moc toho od nás nepotřebují. Je tak snadné jim ukázat to 
lepší z nás. Oni sem už třeba nikdy nezavítají, ale navždy si odnesou 
vzpomínku, že v Česku se k nim chovali hezky a pomohli jim.

Vratislav Freund – provozní Café Jedna: Byli jsme organizátor-
kou osloveni, zda by šlo sbírku v kavárně udělat, v takových přípa-
dech, pokud nám to kapacita a program v kavárně dovolí, nikdy 
neodmítáme. Je to naprosté minimum, co jsme mohli udělat, vní-
máme aktuální situaci s uprchlíky jako velice smutnou a tíživou. 
Tímto gestem se snažíme vyjádřit náš názor na věc a alespoň symbo-
licky se postavit k táboru lidí, kteří nepodléhají panice a uměle 
vytvářeného  strachu z uprchlíků. Kromě toho v naší kavárně máme 
zkušenost se zaměstnáváním lidí, kteří dostali v ČR azyl – jsou tole-
rantní, ochotní a pracovití.
 ◗



Syntéze našeho nadpisu musí 
předcházet dvojí otázka.

Sociální mravouku našeho náboženství 
jsme konstatovali v různých vztazích kultur-
ního života. Toužíme však po jakési jednotě 
shrnující veškerou rozmanitost. K této jed-
notě nás má dovést otázka, jež napadá pro-
blém samotný, ale jen proto, aby hledanou 
hodnotu tím hlouběji upevnila.

Otázka směřuje k samotnému pojmu 
sociální etiky: Není to pleonasmus? Cožpak 
může existovat mravnost, jež by nezahrno-
vala společenské vztahy lidského života 
a neustále se k nim nevztahovala? Jakou 
přednost, jakou zvláštnost našeho nábožen-
ství bychom tedy měli zkoumat, snažíme-li 
jeho mravouku osvětlit ze sociálního 
hlediska?

Tato otázka by nás však neměla zmást 
v našem záměru. V čem ale spočívá jistota, 
jíž vzdor námitce vůči našemu hledisku 
důvěřujeme, když máme za to, že naši nábo-
ženskou mravouku nemůžeme vymezit lépe 
a jednoznačněji jako kulturní sílu, než že 
bychom prokázali její všepronikající vztahy 
v celé oblasti sociální existence a působení?

Odpověď najdeme nejsnáze tak, že 
německé slovo pro společnost (Gesellschaft) 
nahradíme latinským (societas). Neboť 
ačkoli slovo societas rovněž upomíná na 
svůj původ v právní oblasti, Gesellschaft 
prozrazuje mnohoznačnost svého pojmu 
obsáhleji. Prvně jej totiž používáme ve 
smyslu ekonomickém, a v tomto významu 
zahrnuje celou oblast hmotné kultury, veš-
keré vzájemné styky a obživu. Dokonce 
i z duchovní oblasti si společnost bere právo 
a stát, aby si pomáhala jejich prostředky 
a mocí a přizpůsobovala je svým potřebám.

Ze současných sporů dostatečně známe 
převládající naladění politického socialismu, 
který chce smysl dějin opírat jen o materia-
lismus ekonomických podmíněností. 
V tomto směru působí jediná, materiální 
stránka pojmu společnosti.

Když byl ovšem v 17. století proti pozi-
tivnímu právu a existujícímu státu postaven 
pojem společnosti, nestal se novým řešením 
tento ekonomický faktor. Novým a univer-
zálnějším zdůvodněním moci, moci nové 
doby, se nyní stal druhý význam pojmu spo-
lečnost, jenž nebyl neznámý ani ve staro-
věku. A jeho hnací silou nebyla ani touha po 
novotách či dychtění po revoluci, ale mrav-
nost v pravém slova smyslu, která v tomto 
svém omlazení projevila nový život. Čím to 
tedy je, že údajně jediné kořeny mravní exis-
tence, za něž jsou považovány právo a stát, 

objevují nový pramen a záruku mravnosti 
v pojmu společnosti, a lze je stavět vůči 
jejich privilegovaným oporám?

Právo a stát se sice neustále proměňují, 
neochvějně v nich však panuje fikce vlastní 
stálosti a tím i nezranitelnosti. Tento předpo-
klad, sám o sobě nezbytný, však nyní musí 
nejen čelit, ale spíše ustoupit jinému. Tímto 
novým předpokladem je idea společnosti. Ta 
činí z nouze práva a státu nezbytnou ctnost. 
Zákony a práva se nepřetržitě mění a státy 
upadají, aby na jejich místě vyvstávaly nové. 
To, že se tak děje, není nevyhnutelnou nevý-
hodou. Úkolem a údělem, vyplývajícím 
z pojmu práva a státu, je to, že v nich spočí-
vající pojem trvalosti je nahrazován stejně 
nezbytným pojmem proměnlivosti. A právě 
tento pojem společnosti dává pojmům práva 
a státu tuto nutnost proměny sebe samých. 

A právě v tomto pojmu společnosti se rozvíjí 
pojem mravnosti. V žádném případě to není 
dějinný materialismus, nýbrž právě naopak 
kulturní idealismus, jenž propůjčil pojmu 
sociálna tuto sílu neustále podněcovat k pro-
cesu regenerace všech politických a práv-
ních vztahů.

Když ale takto nalezneme smysl v našem 
problému sociální etiky, vyvstane otázka 
druhá: Jak rozumět tomu, že v našem písem-
nictví jako by nebylo ani slovo o tomto, 
podle ústředního pojmu dějinné kultury 
nezbytném, doplnění a ospravedlnění státu 
a práva? Tento smysl socialitas pro societas 
se probouzí již ve starověku, totiž ve stoi-
cismu: a v našem starověku by po tomto 
probuzení nemělo být ani stopy?

Víme přece, že rozličné pojmy rabín-
ského práva se snaží oproti spravedlnosti 
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Boží království
Taj. vlád. rada Prof. Dr. Hermann Cohen



filozofie

prosazovat spravedlivost. A perspektiva spo-
lečnosti pro všeobecné vztahy a cíle světo-
vých dějin by měla našemu písemnictví 
zcela chybět? Kdo dospěl k poznatku, že 
naši proroci odhalili smysl dějin v mesia-
nismu a v něm pak problém světových dějin, 
nebude moci souhlasit s tím, že by tato hnací 
síla mravního světa v našem pojmovém 
světě mohla chybět.

Boží království je pojmem zahrnujícím 
v sobě všechny mravní motivy, působící 
v moderním pojmu společnosti. Boží králov-
ství je pojmem, z něhož pojem společnosti 
nasál své nejniternější síly. V mocných pro-
tikladech soupeří jak vše pojmové, tak vše 
náboženské; a jedině v protikladech se 
mohou tříbit. Jediný Bůh v sobě sjednocuje 
protiklady spravedlnosti a lásky. A tak v sobě 
člověk svým vztahem k Bohu sjednocuje 
protiklad lásky a bázně. Jasně to vyjadřují 
slova žalmu: „Ale u tebe je odpuštění; tak 
vzbuzuješ bázeň.“ Bázeň z Boha není poci-
ťována jako před bohem trestu a ran osudu, 
nýbrž jako před Bohem lásky a odpuštění.

Takové sjednocení protikladů, jež před-
stavují Bůh a člověk, vytváří problém smí-
ření, jak jej představuje židovství v základ-
ním pojetí svého náboženství. Smíření 
člověka s Bohem zůstává stálým problé-
mem, stálým úkolem vyznavače židovského 
náboženství. Protiklady zůstávají a zůstat 
mají. Smířením nedochází k jejich pantheis-
tickému zrušení, ale k ideálu jejich vzájem-
ného působení.

Základní prvek společenských protikladů 
mezi lidmi tvoří rozdíl mezi chudým a boha-
tým. Deuteronomium v jedné a té samé 
kapitole, takřka jedním dechem, říká: 
„Potřebný ze země nevymizí...“ (Dt 15,11) 
Předtím však: „Ať není u tebe potřebného...“ 
(Dt 15,4) Vůdčí myšlenku – ať není u tebe 
potřebného, mění v důvěru přijímající svoji 
realitu.

Jak silně vládne tento protiklad Deutero-
nomia, je zjevné na změněné verzi, v níž 
jsou dány zákony o šabatu. Myšlenka stvo-
ření z druhé knihy zde ustupuje před odů-
vodněním „aby odpočinul tvůj otrok a tvá 
otrokyně tak jako ty“. (Dt 5,14) Během 
volna od námezdní práce má být tento nej-
drsnější rozdíl mezi lidmi urovnán. 
A významně zde přistupuje toto náročné 
slovo „jako ty sám“, jež bylo vymyšleno 
v příkaze lásky k bližnímu.

Zde je sociální hledisko bezprostředně 
zřejmé. Pro tuto svou světodějnou aktualitu 
by mohl být šabatový zákon v analogii ke 
smělé myšlence Ben Azaje dokonce posta-
ven nad příkaz lásky k bližnímu. Neboť 
tento příkaz zůstává stále abstrakcí citu a cit 
je nejistý ukazatel. Mravní rovnost lidí nelze 
spolehlivě zdůvodnit láskou, pojem člověka 
nelze láskou jednoznačně určit. Stejné osvo-
bození od práce oproti tomu přináší do lid-
ského shonu vyrovnanost. Šabat tak vyrov-
náním tohoto zásadního protikladu veškerých 
lidských dějin zastupuje ideál jednoty 
lidstva.

Větší protiklad představují národy a lid-
stvo, a ten je zdánlivě ještě zostřen. Izrael 
nese jako své poslání vyvolenost k rozšíření 
víry v Boha: jediný národ tak vstupuje do 
protikladu vůči celému lidstvu. Ale i zde má 
protiklad pouze vést k jednotě. Jakmile splní 
svou povinnost, má se tento jediný národ stát 
lidstvem: rozšířit jedinost Boží po celém 
lidstvu. Otčinou onoho jediného lidu, vyvo-
leného k rozšíření víry v Boha, se má stát 
lidstvo, vyznávající jediného Boha.

To pro nás není ničím novým, natož aby 
to vzbudilo polemiku. Naše filosofie, která 
je zároveň naší věroukou, na to přišla dávno. 
Zakladatel židovské filosofie Sa‘adja Ga‘on 
už v devátém století řekl: „Náš národ je 
národem jen skrze učení.“ Národem jsme 
a zůstáváme jen kvůli učení; posledním 
smyslem a obsahem našeho učení je však 
podrobení národa lidstvu.

Žádný z vrcholných bodů našeho nábo-
ženství nedoznal v poslední době takového 

uznání jako pojem mesianismu. A přesto 
stále ještě mnohé chybí, aby se pochopení 
této ideje a protikladu úplně prosadilo. Náš 
velký filosof Maimonides, v každém ohledu 
moudrý a jasný vůdce racionalismu, před-
znamenal i tento směr: tím, že budoucnost 
(le-atid la-bo) odlišil od onoho světa (olam 
ha-ba). Mesianismus bude plně pochopen, 
až když bude pojem mesiánské budoucnosti 
zcela oddělen od významu onoho světa. 
Budoucnost, kterou proroci naznačují 
v symbolu Mesiáše, je budoucností světo-
vých dějin. Je cílem, smyslem dějin, tvoří-
cích protiklad vůči dějinám v jejich izolo-
vané skutečnosti.

A tento mesiášský věk mají navodit lidé 
sami. Ideál lidské existence, individuí, stejně 
jako národů – mesiánskou budoucnost – se 
musí kulturní lidé naučit teprve myslet a tou-
žit po ní, v budoucnosti lidského rodu. Idea 
Mesiáše znamená uskutečnění mravnosti na 
Zemi, úkolu a věčného cíle mravnosti; toto 
a nic jiného. Mesiánská idea dává dějinnému 
životu lidí a národů, jejich právu a státům, 
novou ústavu mravního ideálu.

Království Mesiáše, to je království Boží. 
V oné budoucnosti není Mesiáš osobním 
vládcem, není to hrdina, ale spočívá na něm 
duch Boží a on přináší národům právo. Od 
dnů Mesiáše si slibujeme vznik Božího krá-
lovství, v němž bude skutečnost určována 
jen Boží vládou. Třebaže naše nejstarší 
písemnictví již odůvodňovalo základ práva 
a zákona, a tím jasně a zřetelně odůvodňo-
valo i uznávání státu, stále ještě ukazuje nad 
všechna práva, zákony a státy skutečnosti, 
k ideji státu mesiánské budoucnosti. Tento 
význam má království Boží jakožto ideál 
světových dějin.

A tento ideál je ideálem v nejpřísnějším 
smyslu etickým. Třebaže proroci se svojí 
básnickou fantazií opěvují v míru mezi 
národy mír přírodní, a rovněž žalmista pro-
tkává tento obraz budoucnosti nevinnou 
radostí ze života, Maimonides naopak varo-
val před nebezpečím eudaimonismu. Dějinný 
pojem mesiánské budoucnosti by neměla 
zkreslovat ani představa bezstarostné exis-
tence ani utopie. Tento pojem jasně vyžaduje 
nezbytnou podmínku, že potřeby materiál-
ního života už nesmí být překážkou povin-
nostem duchovní kultury. Sociální problém 
je tedy v naší věrouce rozpoznán zcela 
ne úprosně a je řešen z etického hlediska.

Lze ještě zpochybňovat, že toto mesián-
ské království, toto království Boží je vůdčí 
hvězdou mravnosti vší přirozené, vší dějinné 
existence lidí i národů?

Socialita vznikla ze society: obě však 
předpokládají jen vztah člověka k člověku. 
Židovské myšlení se u tohoto předpokladu 
nezastavuje. Středobodem všech mezilid-
ských vztahů je pro ně vždy a všude jen 
jediný Bůh. Slovo, z něhož vznikla společ-
nost, tedy prostý vztah člověka k člověku, 
takové slovo by náš náboženský cit pro stát 
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Hermann Cohen 
patří mezi nejvýznam-
nější židovské fi lozofy 
19. století. Narodil se 
roku 1842 v tradiční 
židovské rodině v ně-
meckém Coswigu.
Stu doval na rabínském 

semináři ve Vratislavi (Breslau), ale kro-
mě židovského náboženství jej také zají-
mala fi lozofi e, jejímuž studiu se věnoval 
na univerzitách v Berlíně a v Halle a která 
se stala jeho celoživotním posláním. Přes 
třicet let (mezi lety 1876–1912) působil 
jako profesor na univerzitě v Marburgu. 
Byl stoupencem Kantovým a je považo-
ván za jednoho ze zakladatelů a hlavních 
představitelů novokantovské školy. V roce 
1878 se oženil s Marthou Lewandovskou, 
dcerou zřejmě nejvýznamnějšího autora 
synagogální hudby Louise Lewandov-
ského. Poslední roky života strávil Cohen 
v Berlíně, kde působil na Vysoké škole 
pro vědu o židovství (Hochschule für die 
Wissenschaft des Judentums), a věnoval 
se více náboženským otázkám. Zemřel 
v roce 1918 a je pochován na berlínském 
hřbitově Weissensee.
Publikoval řadu knih, kromě fi lozofi c-
kých pojednání také díla zabývající se ju-
daismem ve vztahu k etice, racionalismu 
a společnosti. Na židovství zdůrazňoval 
jeho univerzalistický aspekt a apel na so-
ciální spravedlnost. Byl odpůrcem nově 
vznikajícího sionismu, který podle něj hle-
děl do minulosti a vedl k separaci, zatímco 
úkolem Židů jeho doby bylo integrovat se 
do společnosti, v níž žili, a přispívat k její-
mu rozvoji a spravedlivějšímu uspořádání.



a společnost oplodnit nemohl. Naším nábo-
ženským myšlením a cítěním hýbe v koneč-
ném základu myšlenka víry v Boží králov-
ství coby účel světových dějin, který žádný 
věk nemůže překazit a zničit. Naše etika je 
sociální, protože je mesiánská. A ohled naší 
etiky na sociální život je založen v prapů-
vodní síle, kterou na veškeré konání a úsilí 
Žida vyzařuje Boží království.

Tak se vykládá i rabínský předpis, že při 
recitování vyznání víry v jediného Boha 
„Slyš, Izraeli“ je třeba zároveň pociťovat 
vůli obětovat pro něj život. A touto obětí 
nemusí být jen mučednictví, ale i vnitřní 
prodchnutí všech lidských úkolů a osudů 
myšlenkou: Bůh a jeho království.

◗ Přeložila Ruth Jochanan Weiniger

Poznámka překladatelky:
Text, který čtenářům předkládáme, byl 

sepsán před 101 lety. Hermann Cohen ho 
sepsal jako závěrečný příspěvek do sborníku 
Sociální etika v judaismu (Soziale Ethik im 
Judentum), vydaného u příležitosti páté 
valné hromady Svazu německých Židů (Ver-
band der deutschen Juden) v Hamburku. 
Sborník měl úspěch, dočkal se několika 
vydání a některé články v něm zahrnuté 
bývají přetiskovány dodnes.

Autoři jednotlivých příspěvků, včetně 
Hermanna Cohena, se vyrovnávají s několi-
ka otázkami. Především s tou, jaké místo má 
sociální oblast v židovském náboženství. Je 
to v první řadě obrana vůči tendenci pova-
žovat Židy za asociální činitel v německé 
společnosti. Jestliže Cohen na jedné straně 
dokazuje, že jsou v židovském náboženství 
zahrnuty principy solidarity, sociální spra-
vedlnosti a vzájemné pomoci, na druhé má 
potřebu se vymezit vůči levicovým myšlen-
kám (a v tehdejším prostředí především vůči 
jejich spojování se Židy). Proti socialistické-
mu materialismu, vůči němuž stál coby 
kantián s hrdým označením idealista v pří-
mém protikladu, staví náboženské základy 
požadavku sociální spravedlnosti. Mezi řád-
ky tak můžeme číst odmítnutí Marxe, byť 
není přímo jmenován. Nepřímo pak ukazuje 
na příznivce socialistických, ba dokonce 
komunistických myšlenek z řad německých 
i východoevropských Židů. Podle Cohena 
jsou postoje založené na materialismu, tedy 
primárně na ekonomických vztazích, v přík-
rém rozporu s židovským náboženstvím, je-
hož mravnost (Sittenlehre) je zakotvena 
v biblickém příkazu. Odkazem na výrok 
Sa´adji. Ga´ona, že Izrael je lidem/národem 
jen kvůli učení, se Cohen vymezil též vůči 
sionistům.

Cohenův článek je přinejmenším pozoru-
hodným dokladem reflexe „sociální otázky“ 
v předvečer první světové války. Pro zacho-
vání této dokumentační stránky jsme se roz-
hodli v co možná nejvyšší míře ponechat 
tehdejší způsob vyjadřování, včetně titulů 
u autorova jména.

Září/říjen 2015
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ZAS
ZKR. 

ŠAAREJ 
HALACHA

DŘÍVĚJŠÍ 
ŽIDOVSKÁ 
ČÁST HAM-

BURKU

BALTICKÉ 
MOŘE

LATINSKÝ 
POZDRAV

TEBE
CHEM. ZN. 

KYSLÍKU

ZKR. NET 
OPERA-

TING LOSS

CITOSL. 
SMÍCHU

ČÁST ŠPA-
NĚLSKA

POSLEDNÍ 
PÍSMENO 

LATIN. 
ABECEDY

KAŽDOROČ-
NÍ AKCE BEJT 

SIMCHA / 
RABI JIC-

CHAK LURIA

INICIÁLY 
FILOSOFKY 
ARENDTO-
VÉ / 3. DÍL 
TAJENKY

2. DÍL 
TAJENKY / 
SVÁZÁNÍ 
(IZÁKA)

DRUHÝ 
MANŽEL 
TÁMAR / 
KONANÉ

ZKR. 
AORIST

ZKR. TOTAL 
LUNAR EC-
LIPSE / 1. 

DÍL TAJENKY

PODLE / 
ZKR. 

MĚSTSKÉ 
KULTURNÍ 

ŘÍMSKY 500 
/ UKA-
ZOVACÍ 

ZÁJMENO

KVÍKÁNÍ
2. A 4. PÁD 
"JÁ" / PŘED-

LOŽKA

STOVKY / 
BIBLICKÝ 
NEPŘÍTEL

ZKR. 
ELECTRO-
NIC ARTS

INICIÁLY ŠA-
CHISTY NA-

VARY / VÝZN. 
LISTINA (CÍ-
SAŘ, PAPEŽ)

UVEDL V 
KLAM / 

DOVĚTEK ZA 
JMÉNEM 

ZEMŘELÉHO
1. PÍSME-

NO JMÉNA 
2. JUDSKÉ-
HO KRÁLE

MANŽEL 
RÚT / 

INICIÁLY 
DIPLOMATA 

POJARA

TITÍŽ 
(TI ...) / ZN. 

TEPLOTY

CHEM. ZN. 
URANIA / 
LATINSKÁ 

SPOJKA "A"
STARO-

EGYPT. SLU-
NEČNÍ BŮH 

("VEŠKE-
RENSTVO")

PŘEPIS 1. A 
POSL. PÍSM. 
HEBR. ABE-
CEDY/CORP. 

IDENTITY

JIDIŠ "PO-
TĚŠENÍ" / 

ZKR. 
ZIRCONITE

PLESKL / 
LATIN. ZKR. 
HEBR. LETO-

POČTU

SEKTA OBD. 
2. CHRÁMU 

"HORLIVCI" / 
"KMOTR" 

PŘI OBŘÍZCE

SLUČOVA-
CÍ SPOJKA

HEBR. 
"MŮJ LID" / 

ANGL. 
"CIBULE"

SOUSTAVA 
JEDNOTEK 

FYZ. VELIČIN 
/ ZN. DĚTSKÉ 

VÝŽIVY

INICIÁLY 
SOCIOLO-
GA DURK-

HEIMA

5. PÍSMENO 
ABECEDY / 

HEBR. "OCH-
RANA" (VE 

VÁZ. TVARU)
ZKR. MATE-
MATICKÉ 

OLYM-
PIÁDY

PRODLOU-
ŽENÁ 1. SA-

MOHLÁSKA / 
SYMBOL 

ANARCHISTŮ

HEBR. 
"MINISTR"

/ ANGL. 
"JEHNĚ"

ŽID.-SRB. 
AUTOR 

(DANILO...) / 
HEBR. MUŽ. 
JM. "DUB"

HEBR. 
"OTEC"

4. DÍL 
TAJENKY S

9. EGYPT-
SKÁ RÁNA / 

HEBR. 
"PRAVDA"

ŘÍMSKY 1 / 
BÝV. SPZ 

OKR. 
SOKOLOV

JIDIŠ 
"ZEMĚ" / 
SMĚROVÁ 

PŘEDLOŽKA

INICIÁLY RE-
ŽISÉRKY EN-
GELOVÉ / Ž. 

EROTO-
GENNÍ BOD

INICIÁLY 
FILOSOFA 
BERLINA / 

JEDEN I 
DRUHÝ

BIBLICKÁ 
PROKLETÁ 

MĚSTA

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

PTAČÍ 
PÉRO

SLOVEN-
SKY "NE-

BE" (2. P.)

ZN. 
ENERGIE

JIDIŠ 
"TATÍNEK"

POMŮCKA: AKEDA, 
ATUM, LAMB, ONION, 
SANDAK, SAR, ŠMIRAT

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
V křížovce na měsíc tišri najdete přísloví. 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@
maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, a to nejpoz-
ději do 4. 10. 2015. Jména tří vylosovaných výherců zveřej-
níme v příštím čísle. Soutěží se o knihu „Deník z kibucu“ 
Jaroslava Balvína z nakladatelství Novela bohemica. 

(V nakladatelství Novela bohemica rovněž vyšlo: Dalibor Funda: „Gutta schreibt“, Max 
Rodriguez Garcia: „Auschwitz, Auschwitz“, Mahmúd Šukajr: „Nepatrné pravděpodobnos-
ti“. S některými z nich se čtenáři setkají v příštích číslech.) Tajenka z minulého čísla zněla: 
(„Špinavé nádobí umyješ v lavoru, ale) trejfe peníze nevykošeruješ ani v mikve.“ Knihu 
„Maškaráda kolem smrti“ Tivadara Sorose z nakladatelství KAVA-PECH vyhrávají: 
Jaromír Rux, Běla Veselá, Milena Veselá. Výhercům gratulujeme.
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BEJT SIMCHA– JOM KIPUR 5776
Bohoslužby se konají v Pinkasově synagoze (Široká 3, Praha 1).

Hostující rabínka: Sylvia Rothschild
úterý 22. září: Kol nidre, večerní bohoslužba od 18.30 h

středa 23. září: ranní bohoslužba od 10.30 h

Cena vstupenky: 150 Kč na celý svátek (maariv + šachrit).
Rezervace na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz 

nebo na telefonu 603 393 558.



hebrejština

Mezináboženský festival Stánek míru 2015 
neděle 27. září od 13 hodin, sbor ČCE, Beroun, Husovo náměstí 43/30 a další prostory 

V souvislosti s letošním židovským svátkem Stánků (Sukot) pořádá Společnost křesťanů a Židů ve spolupráci se sborem Českobratrské 
církve evangelické půldenní festival v budově a na zahradě sboru, v místnosti římskokatolické fary, v prostorách muzea keramiky a podle 
počasí i na volném prostoru na několika místech v centru Berouna. Bohatý program je míněn jako výraz společného odhodlání žít v míru 
mezi náboženstvími, etniky, rasami a též mezi domácími a hosty. 
Program mimo jiné zahrnuje: hudební vystoupení: Šarbilah, Comodo, Elena Kubičková (Indie a Bach), Bro Kings (rap), 
dvě romské hudební skupiny (Help Roma, Amare Čhave) • ukončení jedné a otevření jiné výstavy v prostorách sboru • mezi-
náboženské setkání 
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Hravá hebrejština
Vážení čtenáři, s novým židovským rokem vám přinášíme také novou 
rubriku, v níž si můžete trochu pohrát s hebrejštinou.

Začínáme písmenkovým bludištěm: Ve spoustě písmen před vámi se skrývá obra-
zec tvořený hebrejskou abecedou – alefbetou. Šipka ukazuje první písmeno, ALEF. V jednom 
z osmi čtverců kolem něj (nahoře, dole, vlevo, vpravo, nebo diagonálně = „přes růžek“) je 
další písmeno v abecedním pořadí. Když toto následující písmeno najdete, zabarvěte čtvere-
ček a prohledejte osm čtverečků kolem něj. V jednom z nich bude písmeno následující. Tak 
budete pokračovat, až dospějete k poslednímu písmeni ת. Pozor! U těch písmen, která se píší 
na konci slova zvláštní podobou, hledejte rovněž koncovou formu. Kdo by ji vynechal, 
zabloudil by. Komu se obrazec vykreslí, ten uvidí, že některá písmena zůstala v jeho tvarech 
„uzavřená“. Je v nich ukrytý vzkaz… Řešení najdete na str. 16

INSTITUT TEREZÍNSKÉ 
INICIATIVY ZVE: 
Od čísel k příběhům
Připomíná  ní obětí holocaustu 
jako výzva pro současnost 
a součást moderní výuky 

8. října od 16 h, úřad Městské 
části Praha 5, Štefánikova 13, 
15, 150 22 Praha 5 

Zajímá vás tematika holocaustu a proná-
sledování menšin během druhé světové 
války v kontextu moderních evropských 
dějin? Vnímáte význam vzdělávání 
o h olocaustu? Hledáte pro uchopení 
těchto témat ve výuce inspiraci, nové 
metody a přístupy? Institut Terezínské 
iniciativy a Školský výbor ZMČ Praha 5 
vás srdečně zvou na vzdělávací a dis-
kusní pořad, který je určen pro zastupi-
tele MČ Praha 5, ředitele a pedagogy 
všech typů škol, studenty VŠ, zástupce 
neziskových organizací a širokou 
veřejnost!
Informace a přihlášky na e-mailu: 
Daniela.Szennaiova@praha5.cz

Večerní škola Tomana Broda 
v Jáchymce

Problematická místa 
novodobých českých dějin 
cyklus přednášek pamětníka holocaustu 
a historika dr. Tomana Broda o fenomé-
nech moderních českých dějin

První téma: Malé Rakousko-
Uhersko – národnostní proble-
matika první československé 
republiky 

13. října od 18 h, Jáchymka – 
budova bývalé židovské školy 
v Jáchymově ulici 3, Praha 1

Termíny a témata dalších programů: 
Čas strasti i naděje, čas činu i odplaty – 
období Protektorátu Čechy a Morava 
(10. 11.), „Konečné řešení národnostní 
otázky“ – poválečné vyhnání německého 
obyvatelstva z českých zemí (1. 12.)

Více informací 
na www.terezinstudies.cz



Oliver Sacks se narodil roku 1933 
v Londýně do rozvětvené ortodoxní 

rodiny „litvaků“. V rozhovoru pro 
Christianity Today uvedl, že „jeho příbuzní 
o náboženství moc nemluvili. Možná je to 
tím, že v ortodoxním judaismu není moc 
řečí, ale hodně praxe.“1 Jeho matka, jedna 
z prvních chiruržek v Anglii, „v pátek okolo 
poledne odhodila svou lékařskou identitu 
a dala se do přípravy gefilte fiš a dalších 
šábesových dobrot. Před západem slunce 
zapalovala obřadní svíčky, berouc jejich 
plamínky do dlaní a mumlajíc modlitby.“2 

Později vyprávěl, že nikdy vlastně nepocho-
pil, do jaké míry byla praxe jeho rodičů 
„náboženská“:

„Nevím, jestli moji rodiče měli nábožen-
skou víru. Nikdy se o tom nemluvilo. 
Domácnost byla košer, praktikovala se orto-
doxie, ale vlastně vůbec nevím, jestli... jestli 
tomu (rodiče) věřili.“3

Prostředí ortodoxní čtvrti v londýnském 
Cricklewoodu bylo výrazně jiné, než jak 
známe dnešní židovský Londýn. Životní ryt-
mus byl se samozřejmostí určován nábožen-
skými svátky, nikoli těmi, jež slavila okolní 
společnost. Příbuzní bydleli blízko sebe, 
takže šabaty i svátky určovaly rodinné 
návštěvy. Rodina a čtvrť, tradice a každoden-
nost patřily nerozlučně k sobě a židovství 
bylo natolik vetkáno do osnovy života, že 
vlastně netvořilo samostatnou entitu. Jak 
Sacks vzpomíná ve své autobiografii, tento 
svět rozbila druhá světová válka: obavy 
z možnosti, že by nacisté dobyli Anglii, roze-
hnaly příbuzné na různé kontinenty – do 
USA, Izraele, Austrálie. Vzdálenější příbuzní 
na evropském kontinentě většinou zahynuli. 
V důsledku tohoto vývoje se pak stal jeden 
jeho bratranec významným izraelským poli-
tikem (Abba Eban), další nositelem Nobe-
lovy ceny za ekonomii (Robert Aumann) 
a další britským režisérem (spoluautor seri-
álu Jistě, pane ministře Jonathan Lynn).

Během bombardování Londýna rodiče 
poslali šestiletého Olivera i s bratrem do 
internátní školy, kde zažíval bití ze strany 

1 Dick Staub, The physician author of Awakenings 
talks about his Orthodox Jewish upbringing, order 
in the universe and testing God 1. 6. 2002 http://
www.christianitytoday.com/ct/2002/juneweb-on-
ly/6-24-21.0.html 
2 16. 8. 2015 http://www.nytimes.com/2015/08/16/
opinion/sunday/oliver-sacks-sabbath.html?_r=0 
3 Benjamin Ivry, Remembering Oliver Sacks, 
„Old Jewish Atheist“ With a Great Brain and Even 
Greater Heart 30. 8. 2015 http://forward.com/cultu-
re/320101/oliver-sacks-the-old-jewish-atheist-with-
a-great-brain-and-even-greater-hea/ 

učitelů a šikanu od spolužáků. Opuštěný 
šestiletý školák (v Anglii žák 2. třídy) hledal 
útěchu ve „vědě“. Tyto první objevy ho při-

vedly na myšlenku, že dokáže vědeckými 
metodami existenci Boha. Zasel na školním 
pozemku dvě řádky ředkviček a modlil se, ať 
Bůh jedné požehná a druhou zavrhne. Když 
pak obě rostly stejně, mladý vědec se víry 
v jakoukoli vědecky neprokazatelnou sku-
tečnost s těžkým srdcem vzdal. Zaujetí 
vědou prožíval vášnivě, chemie se mu 
dokonce stala „náboženstvím“ a Mendělejev 
novým Mojžíšem, přinášejícím lidstvu místo 
luchot ha-brit periodickou tabulku. Tuto 
dobu později označil za „chemické klukov-
ství“ (chemical boyhood) a popsal je v knize 
Strýček Tungsten (Uncle Tungsten: Memoi-
res of a Chemical Boyhood ).

Po návratu domů ho rodiče podporovali 
spíše ve vědeckých zkoumáních. Maminka 
například přinesla od šocheta skopový 
mozek a vyprávěla mu o funkcích jeho růz-
ných částí. Jindy zas do košerné domácnosti 
donesla jedenáctiletému Oliverovi znetvo-
řený lidský plod, ať si ho rozpitvá... Podobně 
jako pro řadu jeho vrstevníků nebyla bar 
micva vstupem do dospělé náboženské 
praxe, ale spíš tečkou za náboženským živo-
tem. Bylo tu mnoho jiných oblastí lákajících 
mladou mysl. A zároveň židovská čtvrť už 
nebyla stejná jako v raném dětství. Změnili 
se lidé, místo i on sám.

V roce 1960, po dokončení studií medi-
cíny a biologie na Queen`s College v Ox-
fordu, se rozhodl pro zásadní životní změnu. 
Opustil Anglii a vydal se přes Kanadu do 
Spojených států, do „Nového světa“. Jako 
mnozí mladí muži v jeho situaci se usadil 

nejprve v San Franciscu, kde pracoval 
v nemocnici Mt. Zion, pak v Los Angeles, 
kde získal postgraduální stipendium na Kali-

fornské univerzitě (UCLA).
V tomto období podle 

vlastních slov pociťoval, že 
v jeho životě chybí hlubší 
„propojenost“ (connection) 
či „smysl“ (meaning). O to 
vášnivěji se vrhal do života. 
Pustil se do kulturistiky a stal 
se držitelem kalifornského 
rekordu ve vzpírání, denně 
plaval, miloval motorky 
a kožené oblečení. V rám -
ci nadšeného farmakologic-
ké ho pokusu experimentoval 
s řadou psychotropních látek: 
konopím, LSD, artanem (tri-
hexyfenydil), mescalinem, 
amfetaminy. (Do dejme, že to 
vše vedle lékařské praxe 
v nemocnici.) O dávkách 

drog a jejich účincích si vedl záznamy a poz-
ději se k nim vrátil v knize Halucinace.4

V této knize líčí, jak pod vlivem amfeta-
minů četl Liveingovu knihu O migréně (On 
Megrim). Co se odehrálo, označuje slovem 
„zjevení“ (epiphany): intenzivní pocit, že 
dvacátému století chybí podobný medicín-
ský spisovatel, který by dokázal medicín-
ským a zároveň v nejlepším slova smyslu 
lidským způsobem popisovat kauzy jednotli-
vých lidí přešel náhle v jistotu, podobnou 
oslovení: „You are the man! – Ten člověk jsi 
ty!“5

To byl počátek obratu, kdy se vzdal 
najednou všeho: drog, sexu, motorek i vel-
kých svalů.6 Přestěhoval se do New Yorku, 
kde našel práci na oddělení pro léčbu dlou-
hodobě nemocných v nemocnici Mount Car-
mel. „Objevil jsem svoje životní poslání 
a následoval jsem je tvrdohlavě a soustře-
děně, a kolegové mne v tom příliš nepovzbu-
zovali.“7 Sacks byl jedním z těch lékařů, pro 
něž je práce v tom nejlepším slova smyslu 
naplněním života. Kdykoli se ve svých tex-

4 Halucinace, Dybbuk Praha 2013 (orig. 
Hallucinations, překlad Dana Balatková)
5 Altered States, The New York Times 27. 8. 2012 
http://www.newyorker.com/magazine/2012/08/27/
altered-states-3 
6 Lawrence Wechsler, Oliver Sacks, Before the 
Neurologist`s Cancer and New York Times, červen 
2015 http://www.vanityfair.com/culture/2015/04/
oliver-sacks-autobiography-before-cancer 
7 Oliver Sacks: Sabbath 16. 8. 2015 http://www.
nytimes.com/2015/08/16/opinion/sunday/oliver-
sacks-sabbath.html?_r=0 ➤
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Zemřel Oliver Sacks
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30. srpna 2015 (15. elulu 5775) zemřel doma, obklopen svými nejbližšími, britsko-americký neurolog 
Oliver (Zeev Wolf) Sacks z"l. U laické veřejnosti se proslavil především dokumentováním pozoruhod-
ných neurologických případů. Řada jeho knih vyšla i v češtině.

Oliver Sacks v roce 2006. (foto: © Luigi Novi/Wikimedia Commons)



tech dotýká nejzásadnějších otázek lidského 
žití, pak vždy v kontextu úvah o lidském 
mozku. A bývá tomu tak i v případě, kdy se 
jedná o vlastní vzpomínky, protože Sacks je 
vždy znovu sám pro sebe předmětem zkou-
mání: jeho dílo je místy pokusem o reflexi 
vlastní mozkové činnosti, průběžně reflektu-
jící, že i reflexe sama je prací mozku.

Sackse nejvíc proslavila práce s nemoc-
nými, odkázanými na pomoc druhých od 
epidemie spavé nemoci ve dvacátých letech. 
Příběh jejich „probuzení“ z desetiletí trvající 
letargie po aplikaci nového přípravku 
L-Dopa i jejich postupné upadání do téže 
letargie, když se ukázalo, že látka časem 
ztrácí účinnost, se stal podkladem pro film 
Čas probuzení (Awakenings, 1990). Je pří-
značné, že titulky prvních českých zpráv 
o Sacksově úmrtí zněly: „Zemřel Oliver 
Sacks, autor předlohy Času probouzení s De 
Nirem.“8

Neméně zajímavé jsou však jeho postřehy 
týkající se lidí trpících autismem, Touretto-
vým syndromem a dalšími neurologickými 
onemocněními (Muž, který si pletl manželku 
s kloboukem, Antropoložka na Marsu). 
Podrobně se věnoval souvislostem mezi 
hudbou a pamětí (Musicofilia), otázkám 
kolem zraku a poruch vidění (Zrak mysli; 
The Island of the Colorblind).

Knihy, v nichž vycházel z vlastních zku-
šeností v roli pacienta, ovlivnily diskusi 
o právech pacientů v nemocnicích a o vztahu 
lékař-pacient vůbec (Na čem si stojím).

Vztah k pacientům byl zároveň oblastí, 
v níž Sacks čelil největší kritice. Kupříkladu 

8 Zemřel Oliver Sacks, neurolog a autor předlohy 
Času probouzení s De Nirem http://kultura.zpravy.
idnes.cz/zemrel-oliver-sacks-0qc-/ l iteratura.
aspx?c=A150830_234000_literatura_ob 

historik medicíny Howard I. Kushner9 kriti-
zuje v knize A Cursing Brain? History of the 
Tourette Syndrome (Klející mozek? Dějiny 
Tourettova syndromu – 1999) Sacksův anek-
dotický způsob líčení jednotlivých pacientů. 
Podobného rázu je i kritika některých akti-
vistů zastávajících se práv lidí s tělesným 
a duševním postižením. Sacks je tedy na 
jednu stranu oceňován pro schopnost vcítění 
a vylíčení, na druhou stranu však zatracován 
pro údajné literární zneužívání těch, které 
má především léčit. Byly to však zase různé 
organizace sdružující lidi s postižením, kdo 
na Sacksově práci chválily právě to, že doká-
zal ukazovat nemocné jako lidské protějšky, 
nikoli jako „případové studie“; s řadou paci-
entů si vytvořil mnohaleté přátelské vztahy.

S oblibou se označoval za „starého židov-
ského ateistu“.10 Za toto označení nicméně 
obdržel cenu Nadace pro svobodu od nábo-
ženství. V rozhovoru pro Christianity Today 
upřesnil: „Inu, někdy se v legraci označuji za 
starého židovského ateistu, i když si nejsem 
jistý, co se tím myslí. Musím říct, že mám 
docela rád náboženskou praxi, a to nejen 
svého vlastního náboženství. (...) V templu 
mám rád ortodoxní bohoslužbu. A nemůžu 
vystát angličtinu, protože jsem zvyklý na 
hebrejštinu. Jsem jako katolík, který to chce 
v latině. Musím ale říct, že si neumím před-
stavit cokoli duchovního, co by bylo nad 
přírodou. Pojem nadpřirozeného je pro mne 
nepochopitelný. A na druhou stranu, příroda 
je tak podivuhodná, že si mimo ni nic 
nepředstavuji ani po tom netoužím.“11

Sacksovy názory o náboženství byly pro-
bírány v tisku zvláště poté, co vyšla kniha 
Halucinace. V ní se Sacks podrobně zabývá 
nejrůznějšími změněnými stavy vědomí, ať 
již následkem požití psychotropních látek, 
epilepických záchvatů, ale i nejrůznějších 
náboženských či duchovních prožitků. Sacks 
v této knize dospívá ke střízlivému závěru, 
že „tyto různé náboženské stavy mají vždy 
základ v mozku. O významu či hodnotě 
halucinací to však nic nevypovídá.“

V prosinci 2014 dokončil Sacks svůj 
životopis Na cestě (On the Move – česky 
zatím nevyšlo). Je to kniha bilanční, v níž 
vzpomíná na svoji práci, nelehké kalifornské 
hledání sebe sama, tři zásadní milostné 
vztahy a zároveň v ní popisuje vlastní stár-
nutí. K tomu, že to bylo radostné a poklidné 
období, přispěla nepochybně i skutečnost, že 
Sacks v sedmdesáti letech, po 35 letech osa-
mění a první atace rakoviny poznal svoji 
životní lásku, spisovatele a fotografa Billa 

9 Neplést s reformním americkým rabínem Law-
rencem Kushnerem (nar. 1943), který je v českém 
prostředí znám knihami Sefer otijot (č. 2003) a Na 
tomto místě byl Bůh a Já, já to nevěděl (č. 2005).
10 Tuto formulaci použil např. roku 2011 v rozho-
voru pro The Web of Stories http://www.webofsto-
ries.com/play/oliver.sacks/20 
11 1. 6. 2002 http://www.christianitytoday.com/
ct/2002/juneweb-only/6-24-21.0.html

Hayese. Jak tomu u Sacksových knih bývá, 
i čtení jeho autobiografie přináší naději 
a infikuje autorovým životním optimismem.

Několik týdnů po odevzdání rukopisu se 
Sacks dověděl, že u něj došlo k recidivě 
rakoviny. (Později uvedl, jak je rád, že jej 
dopisoval bez vědomí této fatální diagnózy!) 
19. února 2015 pak v článku My Own Life 
(Můj vlastní život)12 příznivcům a čtenářům 
vzkázal, že zhoubný nádor, který jej roku 
2001 připravil o zrak v pravém oku, metastá-
zoval do jater a že mu zbývá několik posled-
ních měsíců života. „Nyní si musím vybrat, 
jak strávím měsíce, které mně zbývají. 
Musím žít tím nejbohatším, nejhlubším 
a nejplodnějším způsobem, jehož budu scho-
pen.“13 Zdá se, že mu to bylo dopřáno.

Podle smutečního oznámení zveřejně-
ného na jeho facebookovém profilu „strávil 
poslední dny tím, co měl rád – hrál na klavír, 
dopisoval si s přáteli, plaval, pochutnával si 
na uzeném lososu a dokončil několik 
článků“.14

Právě články z posledních dnů vzbuzují 
očekávání. Sebepozorující neurolog trpící 
metaztázemi mozku a píšící si deník po sobě 
nepochybně zanechal poznámky, v nichž 
reflektuje svůj stav i pocity člověka blížícího 
se ke smrti. Posledním zatím zveřejněným 
textem je Šabat ze 14. srpna. Závěrečný 
odstavec tohoto článku je nejvhodnějším 
zakončením nekrologu: „Teď, když jsem 
slabý a špatně se mi dýchá, když rakovina 
rozpustila moje kdysi pevné svaly, nacházím 
svoje myšlenky čím dál víc nikoli u nadpřiro-
zeného či duchovního, ale u toho, co se míní 
dobrým životem, který stál za to – dosažení 
jakéhosi míru se sebou samým. Zjišťuji, že 
moje myšlenky se toulají kolem šabatu, dne 
odpočinku, sedmého dne v týdnu, a možná 
zároveň sedmého dne lidského života, kdy 
člověk může pocítit, že je jeho dílo hotovo, 
a může s dobrým svědomím odpočinout.“15

◗ Ruth J. Weiniger

12 My Own Life: Oliver Sacks on Learning He Has 
Terminal Cancer 19. 2. 2015 http://www.nytimes.
com/2015/02/19/opinion/oliver-sacks-on-learning-
he-has-terminal-cancer.html 
13 My Own Life...
14 30. 8. 2015 https://www.facebook.com/oliver-
sacks?fref=ts 
15 http://www.nytimes.com/2015/08/16/opinion/
sunday/oliver-sacks-sabbath.html?_r=0 

Tišri 5776

➤

osobnost

Oliver Sacks na obálce své autobiografické knihy On 
the Move – v období motorek, kulturistiky a drogo-
vých experimentů.

Ve filmu Čas probuzení (1990) ztvárnil postavu dok-
tora Malcolma Sayera, inspirovanou Sacksem, dnes 
již rovněž zesnulý Robin Williams. 
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Na počátku 20. století již „stará“ synago-
ga potřebám lučenecké obce nevyhovo-

vala – chátrala a nestačila ani svou kapaci-
tou. Představenstvo kehily se proto rozhodlo 
pro radikální řešení: nahradit dosavadní 
synagogu novou budovou, modernější – 
a reprezentativnější. S objednávkou se obrá-
tili na maďarsko-židovského architekta 
Leopolda (Lipóta) Baumhorna (1860–1932).

Lipót Baumhorn se narodil v Kisbéru do 
učitelské rodiny. Po střední škole odešel 
studovat architekturu na vídeňské Polytech-
nikum. V letech 1883–1894 pracoval pro 
architektonickou dílnu Ödöna Lechnera 
a Gyuly Pártose, přitom však již vytvářel 
první projekty neologických synagog. Bylo 
se čím inspirovat: Budapešť měla impo-
zantní empírovou synagogu ve čtvrti Óbuda, 
Velká synagoga od Ludwiga Förstera byla 
o rok starší než Baumhorn sám a vznikaly 
další, jako pseudogotická synagoga Úljaki 
(Sándor Fellner – 1888).

Zpočátku šel ve stopách svého vídeň-
ského učitele Heinricha von Ferstela, před-
stavitele historických slohů. Ferstel navrho-
val sakrální stavby v pseudogotickém slohu 

(Votivkirche ve Vídni), zámek Trmice vytvo-
řil v pseudorenesančním a palác Wertheim či 
palác arcivévody Ludvíka Viktora v klasi-
cistním Ringstraßenstil. Synagogy stavěl 
Baumhorn v pseudomaurském slohu, školní 
budovy v konstruktivistickém stylu (např. 
budova dnešní základní školy v  ulici Csata, 
1910–1911) a institucionální stavby v eklek-

tickém stylu přelomu století (paláce Bega 
a Lloyd v rumunském Temešváru).

Vlivem svého šéfa Ödöna Lechnera pře-
zdívaného „Maďarský Gaudí“ se nechával 
čím dál víc inspirovat maďarskými, turec-
kými a byzantskými motivy a zároveň se 
otevíral secesi, přicházející do Maďarska 
z Rakouska a Německa.

Jeho raným dílem byla synagoga v Ostři-
homi (1888), vystavěná ještě zcela v pseudo-

maurském stylu (nejvíce se podobá Španělské 
synagoze v Praze). Synagoga v Temešváru 
(1895) je stále ještě pseudomaurská, další 
vlivy však již nelze přehlédnout. 

Zcela osobitými výtvory jsou pak drobné 
architektonické počiny jako hrobka rodiny 
Ujhely z roku 1905 na budapešťském židov-
ském hřbitově, v níž se pseudogotické 
a pseudomaurské prvky snoubí v jediný 
secesní celek. Dlužno poznamenat, že na 
tomto hřbitově zůstává poněkud zastíněna 
ještě odvážnějšími kreacemi, jako jsou 
modrá dlaždicová hrobka rodiny Schmidlů ➤

Září/říjen 2015

Stavitel lučenecké 
synagogy a jeho doba

V minulém čísle jsme informovali o zajímavém archeologickém nálezu ze staré synagogy ve slovenském Lučenci. 
K nálezu došlo v rámci přípravných prací před zahájením rekonstrukce synagogy nové. A právě architektovi této 
nové lučenecké synagogy se budeme věnovat tentokrát. 

Lučeneckou synagogu čeká rekonstrukce. (foto: Wikipedia, Marcin Szala)
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Leopold (Lipót) Baumhorn (1860–1932).

Synagoga v Ostřihomi postavená v pseudomaurském 
slohu připomíná pražskou Španělskou synagogu.

Budapešťská synagoga v ulici Dósza György svým ští-
tem připomíná venkovské stavení. (foto: keptar.oszk.hu)



architektura

od Lajty Bély nebo rodinné mauzoleum 
architekta Wellische...

Tyto proměny židovské sakrální architek-
tury v Maďarsku a okolí, jejichž nositelem 
nebyl jen Baumhorn, souvisely s širšími 
změnami v uvažování maďarských židov-
ských komunit. Inspirace maurským „Orien-

tem“ nutila maďarské Židy ujasnit si vztah 
k „Orientu“ časově i prostorově bližšímu 
a zároveň čím dál víc upadajícímu – 
k osmanskému Turecku. Maurská minulost 
byla vzdálená a lákala k romantickým pro-
jekcím, ale maďarští Židé byli z většiny 
aškenázové, v případě neologů navíc inspi-
rovaní německou haskalou. Dalším faktorem 
byl rostoucí maďarský nacionalismus, který 
pro tamější Židy znamenal otázku, zda 
v rámci rakousko-uherské společnosti patří 
spíše k živlu německo-rakouskému, či tomu 
maďarskému.

Zatímco stavitelé v pseudomaurském slo-
hu revokovali období „zlatého věku“ nábo-
ženské tolerance a kulturní výměny ve stře-
dověkém Španělsku, Baumhorn začal kul-
turní výměnu uskutečňovat – 
záměrným přejímáním prvků 
lidové maďarské architektury, 
jako u budapešťské synagogy 
v ulici Dósza György, jež 
svým štítem připomíná ven-
kovské stavení. Podobně ino-
vativní je synagoga v Ceglé-
du, v jejímž štítě dominují se-
cesní oblouky.

Asi nejslavnější Baumhor-
nova stavba, synagoga v Sze-
gedu (1907), proslavená nád-
hernou centrální kupolí, je již 
natolik svébytná – či podle 
kritiků takovým amalgámem 
různých vlivů – že bývá ozna-
čována za jedinečný projekt 
na okraji, tzn. maďarského 
stylu (Magyár style). Ostatně 
právě věž szegedské synagogy 
se vznáší v oblaku na reliéfu Baumhornova 
náhrobku, nad výčtem všech synagog, které 

vybudoval (lučenecká je v něm druhá odspo-
du v prostřední řadě).

Když se tedy představite-
lé lučenecké obce obraceli 
počátkem 20. let na šedesá-
tiletého Baumhorna, přesně 
věděli, co mohou čekat. 
V letech 1910–1911 vybu-
doval neologickou synago-
gu v Nitře, jejímuž otevření 
byli pravděpodobně někteří 
z nich přítomni. Lučenecká 
synagoga patří mezi Baum-
hornovy poslední stavby 
a víceméně opakuje již vy-
zkoušené motivy: čtvercový 
půdorys, ústřední kupole, 
boční věže. Jestliže nyní vy-
padá výrazně „hladší“ než 
synagogy v Szolnoku nebo 
Szegedu, je to mimo jiné 
poničenou fasádou a tím, že 
kovové obruby kupolí vzaly 

před desítkami let za své.
◗ Ruth Jochanan Weiniger,  foto: Wikipedia
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Zřejmě nejslavnější Baumhornovou stavbou je monumentální synagoga v Szegedu, dokončená roku 1907.
(foto: www.budapestarchitect.com)

Synagoze v Cegledu dominují secesní oblouky. (foto: 
magyarzsido.hu)

Bauhornův náhrobek s kupolí
szegedské synagogy

Hrobka rodiny Ujhely na budapešťském židovském 
hřbitově. (foto: www.budapestarchitect.com)
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Budapešť měla několik synagog, jimiž se mohl mladý 
Bauhorn inspirovat – empírovou synagogu v Obudě, 
pseudogotickou synagogu Úljaki (foto frankel.zsi-
dongo.hu) a samozřejmě slavnou synagogu v ulici 
Dohány. (foto Wikipedia, Emmanuel Dyan)



EMG se konají každé dva roky, jednou za 
čtyři roky pravidelně v Izraeli. Organizace 
takovéto obří akce vyžaduje také pomoc 
mnoha dobrovolníků. Letos byl enormní 
zájem. Organizátoři vybrali ze 450 přihláše-
ných 300 dobrovolníků. 

Zúčastnila jsem se již EMG před čtyřmi 
lety ve Vídni, kde jsem pomáhala s organi-
zací soutěží v bowlingové hale. 

Berlínští organizátoři Maccabi nabídli 
vybraným dobrovolníkům několik možností, 

jak pomáhat. Já si vybrala působení v oblasti 
komunikace jako fotografka a dodávala jsem 
také krátké texty k fotkám. Moje funkce se 
nazývala field journalist (polní žurnalista) 
a dávala mi velkou svobodu volby.

Organizátoři, z nichž většina tuto práci 
vykonávala jako dobrovolníci, zveřejnili 
inzeráty, na které se přihlásilo mnoho 
Němců, nežidů. Zároveň s dobrovolnickým 
programem probíhal program v hostitel-
ských rodinách, které zdarma ubytovaly 
a někdy i stravovaly své dobrovolníky. Orga-
nizátoři oslovili členy berlínských židov-
ských organizací, takže většina z 42 hostitel-
ských rodin byla židovská. Já jsem bydlela 
u Němky Ute, také dobrovolnice. Moc jsme 
se neviděly, protože jsme celý den plnily své 
úkoly. Ute si několikrát během her odskočila 

na své pracoviště v bance, byl totiž konec 
měsíce.

Atmosféra na celých hrách a při bohatém 
doprovodném programu byla velmi přátel-
ská. Nešlo v první řadě o výkony, ale 
o setkání Židů z celého světa. V Berlíně 
soutěžilo přes 2300 účastníků z 37 zemí pěti 
kontinentů.

Všichni sportovci, samozřejmě kromě 
Berlíňanů, bydleli v hotelu Estrel, největším 
hotelu v Německu, který se nachází v berlín-

ské čtvrti Neukölln, kde žije paradoxně nej-
více Arabů. Po celou dobu Maccabi museli 
všichni dodržovat přísná bezpečnostní opat-
ření. Do hotelu i Olympiaparku všichni 
absolvovali prohlídku zavazadel a museli 
projít rámem jako na letišti. Většina Židů je 
obeznámena s touto procedurou z Izraele 
a bere ji jako nutnou daň pro bezpečnost. 
Moje Ute se velmi podivovala, proč takové 
divadlo, že Berlín je bezpečný. Když jsem jí 
připomněla nedávné ubití Izraelce v Berlíně, 
prohlásila, že to se stává. Nechtěla jsem 
tohle téma moc rozebírat, jen jsem připo-
mněla, že kdyby sledovala, co se děje v Izra-
eli, chápala by to.

Ute měla povinnosti od rána do pozdního 
večera. Měla s dobrovolničením již zkuše-
nosti z Olympiády v Londýně v roce 2012. 

Jen kroutila hlavou: Jak může všechno fun-
govat, když je tady takový zmatek a špatná 
organizace. Vzpomněla jsem si, jak mi jeden 

mladý kluk, taky dobrovolník, vyprávěl 
o akci pro mladé Židy v USA. Prý to bylo 
stejné: Bad organization, but much fun 
(špatná organizace, ale spousta zábavy).

Taky jsem vyslechla následující historku: 
Ute měla dva šéfy, z nichž jeden rozhodl cosi 
hrozně důležitého, a všichni se dohodli, že 
budou postupovat podle něj. Poté přišel 
druhý šéf na stejné úrovni a rozhodl, že se 
bude postupovat jinak a dodal: Vy jste moc 
němečtí, bude to takhle. Ute jen kroutila 
hlavou. Heslo berlínských Maccabi znělo: 
Competing in sports, united at hearts (Sou-
těžíme ve sportu, v srdci jsme spojeni). 
Soutěžilo se v devatenácti disciplínách větši-
nou v Olympiaparku, který byl spolu s letiš-
těm Tempel hof a dalšími zařízeními vybudo-
ván pro letní Olympijské hry v roce 1936. 
Areál Olympia parku je rozsáhlý, ale, jak mi 
řekla tamní průvodkyně, poměrně nevyužitý. 
Prý jsou teď všichni nadšení, jak park ožil. 
Většina sportovišť a hal se nevyužívá. V are-
álu sídlí fotbalový klub Hertha Berlin, který 
hraje zápasy na bývalém Olympiastadionu, 
jinak nic.

Jako fotografka jsem neustále měla 
u sebe fotoaparát. Z počátku jsem při prů-
chodu bezpečnostní kontrolou vždy musela 
něco vyfotit, abych dokázala, že je fotoapa-
rát funkční a není to jen obal na bombu. 
Později, když si nás kluci již pamatovali, 
byly kontroly méně přísné. V hotelu bylo 
k dispozici wi-fi, a tak jsem tam zpracová-
vala fotky a umísťovala je na Facebook 
a posílala jsem je šéfům ke sdílení.

Září/říjen 2015

Dobrovolnicí
na European Maccabi Games Berlin 2015

EMG 2015 v Berlíně byly druhými hrami, které se konaly v německy mluvící zemi. První se uskutečnily před čtyřmi 
lety ve Vídni. Celkově byly čtrnácté v pořadí.

➤

Účastníci Maccabi her před olympijským stadiónem – v roce 1936 sem židovští sportovci nesměli.
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Hry si užili příslušníci všech generací.



událost

Do Berlína jsem odjela již v sobotu 25. 
července, protože v neděli dopoledne měli 
všichni dobrovolníci setkání v Olympia-
parku. Naproti mi přijela moje ubytovatelka 
Ute, u níž jsem měla svůj vlastní pokoj. 
Hotel Estrel jsem měla nedaleko, jen několik 
stanic S-bahnem. Každý den jsem jezdila do 
hotelu na snídani a večeři, obědvala jsem 
většinou v cateringové jídelně hotelu Estrel 
v Olympiaparku. Jídlo bylo přísně košer 
a velmi dobré. Mohli jsme si nabrat libo-
volné množství jídla, včetně pečiva a spousty 
čerstvé zeleniny a ovoce. V nabídce byly 
také obrovské a měkké datle, jaké jsem ještě 
nejedla.

V neděli 26. července obdrželi všichni 
dobrovolníci základní instrukce, včetně bez-
pečnostních. Každý dostal svůj oranžový 
batoh, pět triček a spousty materiálů o hrách 
a Berlíně. Základem byla identifikační karta. 
Pokud ji někdo ztratil, musel zaplatit sto eur 
za novou. Párkrát jsme potkali sportovce, 
kteří jezdili po areálu na vypůjčeném kole 
a všech se ptali, zda nenašli nějakou identifi-
kační kartu. Chudáci. Dále jsme obdrželi 
permanentku na berlínskou veřejnou 
dopravu. Její síť je velmi rozsáhlá – Berlín 
má na 3,5 milionů obyvatel poměrně větší 
rozlohu než třeba Paříž, která má více oby-
vatel. Cestování po Berlíně je tak velmi 
únavné, zvláště ve vedrech, která jsme 
během Maccabi Games zažili. Program her 
byl velmi náročný a všichni byli na konci 
velmi unavení, ale spokojení a šťastní. 

Součástí her byl také bohatý doprovodný 
program. Ten začal v předvečer zahájení her 
v pondělí 27. července ve velkém sále hotelu 
Estrel seznámením sportovců a organizátorů 
s dobrovolníky. Večer byl velmi emotivní, 
moderátor pozval na podium několik vybra-

ných dobrovolníků. Z největší dálky přices-
tovala Brazilka Rosana, kterou moderátor 
učil německy. Na plátně promítli nejprve 
německé slovo na jeden řádek, následovalo 
německé slovo na řádky tři, takže se Rosana 
pořádně zapotila. Rosana během her praco-
vala v informačním centru a byla vždy velmi 
milá.

V úterý 28. července před oficiálním 
zahájením her byly naplánovány vzpomín-
kové akce na uctění zavražděných němec-
kých Židů. Zůčastnila jsem se programu 

v koncentračním táboře Sachsenhausen 
nedaleko Berlína. Tento celodenní program 
byl určen pro mládež do šestnácti let, tzv. 
juniory, kterých přijelo kolem pěti set.

Tábor začali nacisté budovat v létě 1936, 
tedy v době, kdy se v nedalekém Berlíně 
konaly letní Olympijské hry. Byl vzorovým 
táborem, prvním vybudovaným na zelené 
louce s výcvikovým centrem příslušníků SS, 
kteří pak pracovali v různých koncentrač-
ních táborech po celé Evropě.

Tábor byl velmi promyšlený a celý troj-
úhelníkový objekt bylo možno sledovat 
z jediné pozorovatelny. Baráky byly v jed-
notném stylu postavené v pravidelném tvaru. 
V areálu byly také baráky, ve kterých probí-
haly lékařské pokusy na lidech. Jednalo se 
o zkoumání účinků jedů, které později vy -
užili nacističtí pohlaváři při sebevraždách na 
konci války. Dále se prováděly pokusy s dro-
gami, kdy bylo potřeba, aby německý voják 
vydržel bojovat i několik dní bez odpočinku. 
Specialitou tábora byla polokruhová trasa 
s různým povrchem na testování obuvi pro 
Wehrmacht. Vězni, kteří měli tu čest obuv 
testovat, byli vybaveni batohem s dvacetiki-
lovou zátěží, se kterou museli celý den 

pochodovat. V táboře byla také s pomocí jen 
primitivních prostředků vězni vybudována 
největší cihelna v Evropě. Hitler potřeboval 
mnoho stavebního materiálu včetně cihel na 
vybudování hlavního evropského města 
Germánie.

Sachsenhausen byl po osvobození v roce 
1945 obsazen Sovětskou armádou, která zde 
zřídila tábor pro německé válečné zajatce 
a později pro odpůrce režimu. V šedesátých 
letech byl tábor zrušen a ponechán na pospas 
okolním východoněmeckým obyvatelům, 

kteří dřevěné baráky rozebrali a odnesli, co 
se dalo. Zachovaly se jen baráky, kde se 
prováděly pokusy na lidech, protože se 
všichni báli jedů, které se tam používaly.

Zůstaly také dva baráky, kde byli drženi 
židovští vězni, kterých v táboře nebylo 
mnoho. Někteří z nich pracovali ve tři kilo-
metry vzdáleném průmyslovém areálu 
v Oranienburgu, kam každý den chodili přes 
celé městečko. V areálu byla také pobočka 
letecké továrny Heinkel, kde pracoval můj 
otec jako soustružník. Ke konci války byl již 
v tak špatném stavu, že nemohl chodit, což 
mu zřejmě zachránilo život. Nemohl být 
hnán na pochod smrti, a tak se štěstím 
přežil.

V areálu tábora byly také oddělené 
baráky, kde byli vězněni v celách promi-
nenti a váleční zajatci. Například Stalinův 
syn, který po prohlášení svého otce, že 
zajatci jsou považováni za zrádce, prý spá-
chal sebevraždu v elektrických drátech. Tito 
vězni sice nemuseli pracovat, ale přes den 
mohli jen stát a chodit a nesměli se s nikým 
stýkat.

Během roku 1941 přivezli do tábora tři-
náct tisíc sovětských zajatců, z nichž jistě 
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Návštěva koncentračního tábora Sachsenhausen byla pro mladé účastníky her silným zážitkem. 

Evropská Makabiáda 2015
Ze zprávy k účasti delegace 
z České republiky
Česká republika vyslala do Berlína osmi-
člennou delegaci složenou ze sedmi spor-
tovců a jedné vedoucí. Výprava dovezla 
z Berlína celkem čtyři medaile: jednu 
zlatou (Philip E. – plavání, polohová šta-
feta 200 m), dvě stříbrné (David S. – tri-
atlon, Philip E. – plavání, štafeta na 
200 m volný způsob) a jednu bronzovou 
(Jaromír S. – půlmaraton). Sportovní 
klub Hakoach děkuje European Maccabi 
Confederation za poskytnutí zvýhodně-
ných podmínek pro start českých spor-
tovců, Federaci židovských obcí v ČR za 
finanční podporu a dále všem sponzorům, 
kteří si nepřáli být jmenováni, a všem 
přátelům a příznivcům za cenné rady, 
kontakty i organizační pomoc. A nyní už 
je potřeba začít připravovat delegaci na 
Makabiádu v Izraeli v roce 2017.

Beata Bartošová, Hakoach, 
www.hakoach.cz
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mnozí byli Židé. Tuto skupinu zde během 
deseti týdnů postupně postříleli v místě střel-
nice. Poblíž je místo s popelem obětí tábora.

Ke konci války byl na okraji tábora vybu-
dován okrsek tzv. Stanice Z, kde byla malá 
plynová komora a pece na spalování mrt-
vých. Po besedě s pamětníkem z Běloruska, 
který dřel v místní cihelně, se právě u Sta-
nice Z konal vzpomínkový ceremoniál pod 
vedením rabína, při kterém několik juniorů 
přečetlo na lístečku jméno jedné z obětí, 
která zde zemřela, včetně data a místa naro-
zení a data smrti. Rabín přednesl kadiš za 
mrtvé, zazněla izraelská hymna, kterou zpí-
vali spolu všichni zúčastnění.

Z tábora jsme zamířili rovnou na plochu 
Meinfield v areálu Olympiaparku, kde již 
probíhaly přípravy na generálku večerního 
pochodu všech národních výprav. Všechny 
výpravy se fotily před kulisou Olympiastadi-
onu, na němž se konaly Olympijské hry 
v roce 1936, na které měli Židé přístup zapo-
vězen, zejména ti němečtí. Teď si to 
vynahrazovali.

Večer byly v amfiteátru Waldbühne za 
účasti deseti tisíc diváků zahájeny EMG 
2015, které zahájil německý prezident Gauk 
a další celebrity. Zazpíval americký židov-
ský zpěvák Matisyahu a zahrál smíšený sto-
členný orchestr mladých hudebníků z Izraele 
a Německa, jak řekla komentátorka, fifty-
fifty, padesát na padesát, na počest padesá-
tého výročí navázání diplomatických vztahů 
mezi Německem a Izraelem v roce 1965.

Na zahájení také dorazili motorkáři 
z Izraele, kteří přivezli pochodeň. Oheň her 
zapálila vnučka sportovkyně, která se 
nemohla kvůli zákazu zúčastnit Olympij-
ských her v Berlíně v roce 1936. Stejnou 
cestu absolvovala skupina motorkářů 
z Pa lestiny do Berlína v roce 1936.

Jako fotografka jsem měla mnoho práce. 
Každý den mi mladá šéfka přidělila sporty 
a události, které mám fotit. Také jsem samo-
zřejmě fotila vše zajímavé, co se na hrách 

dělo. Zajímavé situace, lidi, objekty. Již 
v neděli na setkání s dobrovolníky mě zau-
jali dva obrovští zlatí orli na obřích sloupech 
před budovou, ve které sídlí v Olympiaparku 
Muzeum sportu. V době konání her Maccabi 
tam byla výstava o sportu v éře nacismu. 
Průvodkyně areálem, se kterou jsem se dala 
do řeči, mi sdělila zajímavou informaci. 
Celý areál prý patřil do britské okupační 
zóny, a když ji v roce 1994 Britové opouš-
těli, darovali Berlínu dva obrovské zlaté 
orly, které mě tak zaujaly. Dozvěděla jsem se 
od ní také, že většina budov v areálu je 
prázdná, nevyužitá. Hráči ping-pongu, kteří 
dali dohromady česko-slovenské mužstvo, si 
mi stěžovali, že tělocvična není určena pro 
tuto hru a je velmi špatně větratelná. Tato 
budova byla po patnáctileté rekonstrukci 
zřejmě urychleně dokončena právě k ter-
mínu konání her. Také Goebbelsova vila, ve 
které sídlil náš Social Media Team, zela 
prázdnotou. Vnitřní prostory i zahrada však 
byly krásně opraveny.

Během her se konaly dva přátelské spor-
tovní zápasy v rámci programu Let´s play 
together. Nejprve zápas výběru fotbalistů 
Maccabi Games s výběrem německých vete-
ránů a další den basketbalový zápas opět 
mezi výběrem hráčů na Maccabi Games 
a klubu ELBA Berlin.

V pátek 31. července se uskutečnil pokus 
o zápis do Guinessovy knihy rekordů – 
o šabatovou večeři s největším počtem 
účastníků na světě, která se konala ve vel-
kém sále hotelu Estrel. Padesát dobrovol-
níků se stalo stewardy, kteří dohlíželi na 
zdárný průběh a pomáhali s dodržováním 
pravidel. Aby byl rekord uznán, všichni 
započítaní účastníci museli být hodinu pří-
tomní a pít a jíst šabatovou večeři. K velké 
radosti všech byl rekord uznán. Zúčastnilo 
se 2322 osob.

Během soboty jsem se zúčastnila šaba-
tové bohoslužby v reformní synagoze na 
Oranienburgstrasse, která byla před válkou 
největší berlínskou synagogou. Úmyslně 
založený požár během křišťálové noci se 
podařilo brzy uhasit, avšak i tak se zacho-
valy jen některé části synagogy. V osmdesá-
tých letech se podařilo obnovit kopuli 
a fasádu. V budově však již nebyl obnoven 
sál pro tři tisíce věřících. Uvnitř je jen dvůr, 
kde jsme měli šabatový oběd. Bohoslužba 
probíhala ve velké místnosti ve třetím patře.

Na závěr her proběhla opět ve velkém 
sále hotelu Estrel show za účasti význam-
ných osobností včetně starosty Berlína. 
Závěrečné projevy jsou vždy trochu zdlou-
havé a zejména pro mladé poněkud nudné. 
Vzpomínám si, že jsme ve Vídni raději vyra-
zili do ulic. Němečtí dobrovolníci byli otrá-
vení, prý je to nuda a chtějí se bavit. Židovští 
účastníci to brali jako nutné zlo a nakonec se 
s chutí připojili ke zpěvu závěrečné izraelské 
hymny.

◗ Text a foto: Lenka Hofmanová

Září/říjen 2015

Po celou dobu konání her byli na místě zástupci hnutí 
Chabad, kteří se starali o duchovní potřeby účastníků.
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Káva o čtvrté
pondělí 21. září 

kavárna 15.00 h, zahájení 15.30 h

MUDr. Hana 
Roháčová, Ph.D.,
primářka kliniky infekčních, 

parazitárních a tropických nemocí 
Nemocnice na Bulovce, osobnost 

české infektologie.
• Pneumokok • Stafylokok • 

Streptokok • Koronaviry 
SARS a MERS

pondělí 12. října 
kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h

doc. MUDr. Radvan 
Bahbouh, Ph.D. 

psycholog, lékař, matematik, kouč

Vystudoval matematickou 
statistiku a teorii 

pravděpodobnosti na MFF UK, 
psychologii na FF UK, arteterapii 
na PedF JU a všeobecné lékařství 

na 3. LF UK.
• moc emocí • psychologie • 

štěstí • strach • peníze 

Připravil Honza Neubauer, 
jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

Hravá hebrejština
Písmenkové bludiště – 
řešení ze str. 9:

Text v ohraničených polích čtěte po sloup-
cích, vždy od shora dolů, nejprve větší obra-
zec v horní části bludiště, poté menší obra-
zec dole. Vzkaz ukrytý v bludišti zní: 
 Šana tova – שנה טובה ומתוקה אושר ועושר
u-metuka, ošer ve-ošer, tedy „Dobrý a sladký 
rok, štěstí a bohatství.“
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Třetí výstava Židovského muzea 
v Praze věnovaná fenoménu uprch-
líků se zaměřuje na emigraci mili-
onů obyvatel ze střední a východní 
Evropy do Ameriky na konci 19. a na 
počátku 20. století.

Jedním z hlavních center této emigrace se 
stal antverpský přístav a belgická lodní 

společnost Red Star Line, které se za pomoci 
sítě východoevropských agentů a výhodný-

mi cenami podařilo do roku 1934 přepravit 
do Ameriky kolem dvou milionů čtyř sta 
tisíc východoevropských emigrantů. 

Mezi nimi byly také statisíce Židů 
z východní Evropy, Ukrajiny a Ruska, kteří 
prchali před bídou, útlakem a pronásledová-
ním. První masivní vlna židovské emigrace 
následovala v roce 1881 po atentátu na cara 
Alexandra II., další po velkých pogromech 
v Kišiněvě roku 1903 a po porážce demokra-
tické revoluce v Rusku v roce 1905. Mezi 
lety 1881 až 1914 tak emigrovalo ze zemí 
východní Evropy a Ruska více než dva a půl 
milionu Židů, další více než milion opustil 
Evropu v letech 1918 až 1939. Celkem se 
podle statistik z východní Evropy během 
půlstoletí vystěhovala téměř třetina všech 
jejích židovských obyvatel.

Tento exodus zachytil v antverpském pří-
stavu malíř Eugeen Van Mieghem. Vedle 
padesáti jeho kreseb a obrazů výstava před-

stavuje také dokumenty dopravní společ-
nosti Red Star Line a dobové fotografie ant-
verpského přístavu. 

Výstavu v Galerii Roberta Guttmanna 
připravilo Židovské muzeum v Praze ve 
spolupráci s Eugeen Van Mieghem Founda-
tion a s podporou Red Star Line Museum 
v Antverpách. Osobní záštitu nad výstavou 
převzala Její Excelence Françoise Gustin, 
velvyslankyně Belgického království v ČR.

Eugeen Van 
Mieghem 
(1875–1930) 

Narodil se v antverp-
ském přístavu a strávil 
zde téměř celý svůj život. 
Jeho otec měl kavárnu 

v ulici Montevideo, přímo 
proti skladům lodní společ-

nosti Red Star Line. Jako chlapec zde 
Eugeen prožil období rychlé expanze pří-
stavu a počátek masového vystěhovalectví 
z Evropy do Ameriky. Od dětství rád pozo-
roval barvitý svět lodníků, námořníků 

a především východoevropských emi-
grantů, který se brzy stal hlavní inspirací 
a námětem jeho kreseb. 

V roce 1892 byl Van Mieghem přijat 
na antverpskou Královskou akademii 
výtvarných umění; byl to prestižní ústav, 
nabízející klasické umělecké vzdělání. 
Brzy se však dostal do sporu se svým 
profesorem – jeho kresba byla příliš uvol-
něná a spontánní a náměty příliš realis-
tické. V roce 1896 byl z akademie vylou-
čen a začal pracovat v přístavu, avšak 
současně pokračoval ve své tvorbě. Jeho 
uhlové a křídové kresby mají výrazný styl 
a v mnohém připomínají tvorbu Van 
Gogha, Daumiera nebo Toulouse-Laut-
reca. Vyznával „umělecký anarchismus“, 
četl verše prokletých básníků a ilustro-
val jejich básně. Účastnil se života 
v anarchistickém spolku De Kapel, který 
jej vedl k sociálně zaměřené tvorbě. 
V roce 1901 bylo jeho dílo vystaveno 
poprvé v Bruselu na výstavě s předními 
francouzskými impresionisty.

Po smrti své mladé ženy v roce 1905 
se Van Mieghem uzavřel a dlouho nevy-
stavoval. Teprve v roce 1912 se konala 
jeho první samostatná výstava v antverp-
ské Královské společnosti umění, která 
vzbudila pozornost kritiků. Během první 
světové války zůstal Van Mieghem 
v okupovaných Antverpách a zachytil ve 
svých kresbách brutalitu okupantů a utr-
pení belgických obyvatel. Jeho válečné 
práce jsou srovnatelné s tvorbou Kathe 
Kollwitzové, Théophila-Alexandra Stein-
lena nebo Jeana-Louise Foraina. Své 
válečné kresby vystavil v Antverpách 
v roce 1919 s velkým úspěchem, přesto 
však našel jen málo kupců.

V roce 1920 byl jmenován učitelem 
kresby podle živého modelu na antverp-
ské akademii. V závěrečném období sílil 
Van Mieghemův realismus a barevnost 
jeho obrazů. Jeho zdravotní stav se ve 
dvacátých letech zhoršoval –  v roce 1930 
mu praskla srdeční aorta a ve věku nedo-
žitých 54 let zemřel.

Židovské muzeum v Praze – 
Galerie Roberta Guttmanna,
U Staré školy 3, Praha 1
Otevřeno denně kromě sobot a židovských 
svátků, v letní sezóně 9–18 h., v zimní 
sezóně 9–16.30 h. Výstava potrvá do 
10. dubna 2016. Vstupné: základní 40 Kč, 
snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

První komentovaná prohlídka: 
středa 14. října 2015 v 16 h v českém jazyce. 
Kapacita komentované prohlídky je 20 osob.

Pozvánka na výstavu
Ztracené obrazy: Eugeen Van Mieghem 
a židovští emigranti do Nového světa

Plakát společnosti Red Star Line, 1936. © Friends 
of the Red Star Line, Antverpy

Eugeen van Mieghem: Děti čekají na příděl válečné 
polévky, asi 1916. Soukromá sbírka, Antverpy

Eugeen Van Mieghem: Židovský emigrant se zavaza-
dly na ulici v Antverpách, asi 1904. Soukromá sbír-
ka, Antverpy
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

Maiselova 15, Praha 1, 
tel. 222 325 172, 
education@jewishmuseum.cz, 
www.jewishmuseum.cz

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

čtvrtek 1. 10. v 19.30 h:
Ančerlovo kvarteto. Během koncertu zazní 
Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“ 
od Leoše Janáčka, Smyčcový kvartet č. 3 
od Viktora Ullmanna a Smyčcový kvartet 
č. 3 D dur od Antonína Dvořáka. Ančer-
lovo kvarteto: Lukáš Novotný, Martin Balda 
– housle; Vanda Kubíková – viola; Daniel 
Petrásek – violoncello. Vstupenky na kon-
cert si můžete zakoupit v Maiselově syna-
goze nebo v Informačním a rezervačním 
centru ŽMP. Vstupné 150 Kč

středa 7. 10. v 19 h:
Arnošt Goldflam: Povídky (Vymýšlení 
vlastního života). Večer autorského čtení 
a poutavého vyprávění režiséra, herce, dra-
matika a spisovatele Arnošta Goldflama. 
Během večera uslyšíte výběr z povídek 
Arnošta Goldflama inspirovaných příběhy 
z vlastního života i života jedné brněnské 
židovské rodiny podávané s humorem jemu 
vlastním. Vstupné 90 Kč

středa 14. 10. v 19 h:
Pravicový extremismus: mezi Maďar-
skem a Českou republikou. Rasově moti-
vované vraždy šesti maďarských Romů 
v letech 2008 až 2009 šokovaly celou 
Evropu. Za přítomnosti kamer soudní případ 
s dopadenými vrahy bedlivě sledovala 
maďarská dokumentaristka Eszter Hajdú 
(Verdikt v Maďarsku, 2013), která bude 
hlavním hostem tohoto večera. Vedle ní při-
jali naše pozvání novinářka a tisková mluvčí 
ministra pro lidská práva Jarmila Balážová, 
zakládající ředitelka organizace In IUSTITIA 
právnička Klára Kalibová a zástupce zpra-
vodajského serveru Romea.cz František 
Bikár. Moderuje Pavel Kuča.

pondělí 19. 10. v 19 h:
Max Brod: 10+2. Desetisvazkové vydání 
vybraných spisů Maxe Broda (Wallstein, 
2013–2015) v edici H. G. Kocha a H. D. 
Zimmermanna bude brzy rozšířeno o další 
dva svazky. Edice chce představit Brodovu 
tvorbu od raných pražských próz z období 
před první světovou válkou po zralé romány 

napsané v Izraeli. Její součástí bude i výbor 
esejí o umění, biografie Heinricha Heina, 
pozoruhodný román o Ježíšovi Der Meis-
ter či téměř neznámá Brodova básnická 
a dramatická tvorba. Pozvání k rozhovoru 
o práci na tomto významném editorském 
počinu přijali prof. Hans Dieter Zimmer-
mann a Barbora Šrámková, autorka knihy 
Max Brod und die tschechische Kultur (R. 
Oldenbourg, 2006). Během večera zazní 
ukázky z Brodových textů v podání Jana 
Hartla. Pořad se koná ve spolupráci s Praž-
ským literárním domem autorů německého 
jazyka. V němčině se simultánním tlumoče-
ním do češtiny. Vstup volný.

pondělí 26. 10. v 19 h:
Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Pokračování úspěšného pamětnického cyklu, 
v němž se zaměříme na příběh českých Židů 
ve 20. století v prolínání židovské a nežidov-
ské perspektivy. Naše pozvání přijaly Libuše 
Příbová (*1925) a Bohumila Havránková 
(*1927). Moderuje Petr Sokol, lektor vzdě-
lávacího projektu Naši nebo cizí? Židé v čes-
kém 20. století. Vstup volný

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

neděle 11. 10. ve 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče 
– Lvíček Arje slaví Simchat Tóra. Lvíček 
Arje nás provede svátkem Simchat Tóra. 
Dozvíte se, co je to svitek Tóry, jakým pís-
mem je psán, a společně si ho zkusíte 
vytvořit. Nakonec si zazpíváte, zatancujete 
a ochut náte pochoutky z tradiční židovské 
kuchyně. Prohlídka: Klausová synagoga. 
Jednotné vstupné 50 Kč

čtvrtek 15. 10. v 18 h:
Verdikt v Maďarsku / The Judgment in 
Hungary (Maďarsko/Německo/Portugal-
sko, 2013, 108 min, české titulky). Projekce 
dokumentárního filmu Eszter Hajdú za 
přítomnosti autorky. Díky neustálé přítom-
nosti kamer v soudní síni se režisérce Eszter 
Hajdú podařilo zachytit dramatický průběh 
ostře sledovaného procesu z let 2011–2013 
se čtyřmi maďarskými přívrženci krajní pra-
vice, kteří byli obviněni ze série rasově 
motivovaných vražd šesti Romů, včetně 
pětiletého dítěte. Dospěje proces k rozuz-
lení, které přinese třem pozůstalým rom-
ským rodinám zadostiučinění? Mohou důvě-
řovat ve spravedlnost maďarského státu? 
Vstup volný

středa 21. 10. v 18 h:
Abayudaya – Židé z Ugandy. Židovská 
komunita Abayudaya, lugandsky „lid 

z Judy“, počala svoji historii zhruba před sto 
lety, kdy se její zakladatel generál Semei 
Kakungulu nechal i se svým synem obřezat 
a začal nabádat svoje příznivce k dodržování 
některých nařízení z hebrejské bible. 
O několik let později, v roce 1926, se setkává 
s jemenským židovským obchodníkem Jose-
fem, který následně šest měsíců vzdělává 
komunitu v základních principech rabín-
ského judaismu, seznamuje ji s pravidly 
židovské rituální porážky nebo hebrejskou 
abecedou a pomáhá jí teologicky se vymezit 
vůči křesťanství. Jak vypadá život v Abayu-
daye dnes, kdo je její vůdce rabín Gershom 
Sizomu a jací jsou dnešní ugandští Židé, 
představí za doprovodu bohatého obrazo-
vého materiálu absolventka pražské HTF 
UK a Bar-Ilanovy Univerzity v Ramat Gan 
Ivana Yael Brunner-Nepalová, která letos 
v této komunitě několik měsíců pobývala. 
Vstupné 30 Kč

Výstava v prostorách OVK:
Jiří Winter Neprakta: známý i neznámý. 
Do 22. 10. 2015, po–čt 12–16 h, pá 10–12 h, 
během večerních programů a po domluvě.

pobočka Brno:

třída Kapitána Jaroše 3, 
602 00 Brno, 
tel. 544 509 651, 544 509 652

neděle 4. 10. v 10.30 h:
Kam patří mezuza? Další setkání z nového 
cyklu dětských dílen Šalom, vítejte u nás! 
umožní tentokrát nahlédnout účastníkům do 
tradiční židovské domácnosti. Ve výtvarné 
dílně se děti se svými rodiči např. dozvědí, 
co je to mezuza, kde a proč se nalézá. Akce 
se koná v sále Turistického a informačního 
centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-
-Židenicích. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 8. 10. v 17 h:
Cesty zmizení. Židovská a romská paměť 
Zadněstří – vernisáž výstavy, která se 
věnuje dosud nevyprávěným osudům Židů 
a Romů za druhé světové války deportova-
ných do Zadněstří. Zadněstří, rumunsky 
Transnistria, byl územněsprávní celek 
vytvořený Rumunskem v roce 1941 na oku-
povaném území Sovětského svazu. Jednalo 
se o část Moldavské sovětské socialistické 
republiky (dnešní Podněstří) a části Oděské, 
Vinnycké a Nikolajevské oblasti Ukrajinské 
SSR. Sídelním městem byla Oděsa. V Zad-
něstří byly soustředěny rumunské vyhlazo-
vací tábory, kde byla zavražděna většina 
rumunských Židů. Při příležitosti zahájení 
výstavy se bude konat diskuze s autorkou 
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Annou Abakunovou (absolventkou Dněpro-
petrovské státní univerzity, obor historie 
a psychologie) na téma Temná historie Pod-
něstří a její vliv na dnešní společnost v Mol-
dávii, Rumunsku a Ukrajině (beseda je 
v angličtině, překlad zajištěn). Výstava 
a beseda jsou uváděny ve spolupráci s ŽOB. 
Vstup volný

úterý 13. 10. v 18 h:
Ženy a ženský prvek v judaismu s ohle-
dem na cykly času a svátky. Na rozdíl od 
křesťanství judaismus zachoval ve svém 
vnímání času úctu jak ke slunečnímu, tak 
k lunárnímu cyklu. Luna byla spojená se 
ženami, jejich přirozeným očistným cyklem 
a proměnlivostí. Zároveň ale byla spojována 
s lidem Izraele, který stejně jako ona „ubývá 
a přibývá“, tj. má svá příznivá i nepříznivá 
období. Ačkoliv informace o životě žen 
v judaismu nejsou běžné, zachovaly se 
zprávy o jejich vlastní spirituální aktivitě 
a vnímání. Známé jsou např. východoevrop-
ské kajícné modlitby žen (hebrejsky „tchi-
not“, jidiš „tchines“), v nichž je ženská role 
při slavení svátků v průběhu roku zdůraz-
něna a rozvinuta. Přednáška Terezie Dubi-
nové. Ve spolupráci s ŽOB. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 15. 10. v 18 h:
Deník z kibucu. Beseda nad stejnojmennou 
knihou s novinářem a reportérem (v letech 
2009–2014 šéfredaktorem Portálu české 
literatury) Jaroslavem Balvínem o jeho 
pobytu v Izraeli a práci v kibucu Ejn Gev 
u Galilejského jezera. Zazní informace 
o historii kibuců a mošavů, o jejich součas-
nosti, denním životě a práci dobrovolníků, 
kteří tam přijíždějí z celého světa pomáhat. 
Na břehu Galilejského jezera hledal Jaro-
slav Balvín také české stopy – knihou pro-
chází několik českých osudů, které vyprá-
vějí přímí účastníci nebo jejich potomci. Ve 
spolupráci s ŽOB. Vstupné 30 Kč

úterý 20. 10. v 18 h:
Židovská identita v českých zemích 
v letech 1945–1989. Přednáška Blanky 
Soukupové z Karlovy univerzity v Praze se 
bude zabývat vnějšími podmínkami pro 
vytváření židovské poválečné identity 
v letech 1945−1989, vnitřními předpoklady 
vzniku nové židovské identity jako způsobů 
sebezařazení do nové společenskopolitické 
reality. Budou akcentovány moravské 
a brněnské vývojové zvláštnosti stejně jako 
přínos moravských osobností – Richarda 

Federa, Bertholda Wolfa, Alexandra Neu-
felda, Isidora Fleischera, Jakuba Gronnera 
a JUDr. Bedřicha Basse. Vstupné 30 Kč

úterý 27. 10. v 18 h:
O konverzi k judaismu. Přednáška rabína 
Daniela Mayera nabídne historický pohled 
na konverzi, představí praxi, jaká je dnes 
v Izraeli, a poskytne aktuální pohled na 
problémy s konverzí  v České republice. 
Přednášející se zabýval v Izraeli přípravou 
ke konverzím šestnáct let a poté napsal na 
toto téma doktorskou práci na FF UK. Téma 
historického pohledu na konverzi se též 
objevuje v jeho knize, která vyšla v roce 
2010 v nakladatelství Oikuméné a bude pro 
případné zájemce na místě k zakoupení. 
Vstupné 30 Kč

Celý říjen můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu Cesty zmizení. Židovská 
a romská paměť Zadněstří. Výstava se 
věnuje dosud nevyprávěným osudům Židů 
a Romů za druhé světové války deportova-
ných do Zadněstří, vklíněného mezi dnešní 
hranici Ukrajiny a Moldávie. Mapuje pří-
běhy přeživších za vlády rumunského vůdce 
Iona Antonesca, jednoho z nejaktivnějších 
pomocníků při uskutečňování nacistického 
tzv. konečného řešení židovské otázky. 
Výstava je přístupná ve dnech programo-
vých akcí a po předchozí telefonické 
domluvě. Vstup volný

PODVEČER YVONNE PŘENOSILOVÉ

pondělí 19. října od 15 h
„Jsem optimistický člověk, takže když se něco nedaří, snažím se to neprožívat, 

a když se něco daří, tak to prožívám o to víc,“ říká HANKA KŘÍŽKOVÁ, 

zpěvačka, která má za sebou víc jak 25 muzikálových rolí, ale její srdeční záležitostí je swing, šanson a blues.
Židovská obec v Praze, společenský sál, Maiselova 18, Praha 1

NÁŠ TIP:

Moderní judaika 
české výroby

Široký výběr mezuz, šábesových 
svícnů, sederových talířů, sou-

prav na kiduš, podnosů na 
Purim a Chanuku v bohatých 

motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

NÁŠ TIP:

Pozvánka na kulturní akce 
do Jeruzalémské synagogy

Vladimír Železný:

Svět, který měl zmizet

Výstava fotografií Vladimíra Želez-
ného, které téměř nikdo nemůže 
pořídit. Snímky pečlivě zakonzervo-
vaného světa chasidů.
od 17. 9. do 31. 10. 2015

Večerní komentované

prohlídky 

Na úvod prohlídek se rozezní uni-
kátní varhany pod rukama varhaníka 
Václava Petera. Poslední letošní 
 prohlídka se koná 24. září od 19 h. 
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 6 let 
zdarma, děti 6–15 let a studenti 50 Kč

Jeruzalémská synagoga,

Praha 1, Jeruzalémská 7

Filmový klub Bejt simcha zve 
své členy na promítání 

izraelského filmu

Svatá Klára
(Klara ha-kdoša) 

středa 21. října od 18 h
Výběrové knihkupectví, 
Bubenečská 10, Praha 6
Film bude hebrejsky s českými 
titulky. Před hlavním filmem 
bude ještě promítnut krátký 

film režiséra Erika Richarda H. 
Když se cítíš jako doma.

Vstup je zdarma, 
útratu si platí každý sám.



Návštěva 
minských přátel 
v Praze

Ve dnech 2. – 5. září přijela na 
návštěvu Prahy delegace naší partnerské 
reformní kongregace z Minsku, která má 
shodou okolností stejný název, Bejt Sim-
cha. Delegace se zúčastnila pražského 
Limmudu, kde zastupovala běloruské 
Židy. Jelikož delší dobu spolupracujeme 
na vztyčení českého pamětního kamene 
v památníku zavražděných Židů v Min-
sku, byla tato návštěva i příležitostí, aby 
delegace navštívila představitele Fede-
race židovských obcí v ČR (FŽO).

Skupinu vedl rabín Griša Abramovič, 
dalšími členy pak byli jeho manželka 
Irina, vedoucí lektorského týmu židov-
ského centra v Minsku paní Irina Bel-

skaia a pan Michail Kemerov, ředitel 
vzdělávacího židovského centra v Min-
sku. Celou delegaci v doprovodu před-
sedy pražské Bejt Simcha pana Michala 
Speváka přijal tajemník FŽO pan Tomáš 
Kraus. Byly domluveny konkrétní kroky 
spolupráce, díky níž se snad podaří 
dovést záměr do zdárného konce. Snad 
se pak sedm tisíc českých a moravských 
Židů zavražděných v minských lágrech 
dočká důstojného připomínky v min-
ském památníku.

Kabalat šabat jsme pak přivítali spo-
lečně nejen s běloruskými přáteli, ale 
dalšími patnácti izraelskými progresiv-
ními Židy, účastníky téhož pražského 
Limmudu. ◗ bs

    Zprávy z Bejt Simcha

O odkaz jičínské židovské komunity 
se dlouhodobě stará občanské sdru-

žení Baševi, v uplynulých letech navíc 
proběhla kompletní revitalizace klasi-
cistní synagogy v rámci projektu Deset 
hvězd. Do projektu byla zařazena také 
budova bývalé židovské školy (Židovská 
ul. 100), která dnes slouží jako kulturní 
centrum – je zde stálá expozice, věnova-

ná židovským spisovatelům přelomu 19. 
a 20. století, kromě toho se zde pořádají 
další příležitostné výstavy či přednášky. 
Program šabatonu se tak střídavě ode-
hrával jak v synagoze (bohoslužby 
a koncert), tak v Židovské 100 (přednáš-
ky, diskuse, prohlídka expozice). Hlavním bodem víkendového setkání 

byly pochopitelně šabatové bohoslužby 
vedené kantorem Ivanem Kohoutem 
a rabínem Joelem Oseranem, místopřed-
sedou Světové unie progresivního juda-
ismu (WUPJ), která pořádání šabatonu 
již léta podporuje. 

Jedním z vrcholů byla již tradičně 
přednáška profesora Paula Liptze (Uni-
verzita Tel Aviv, Hebrew Union College, 
Anita Saltz Educational Center – Jeruza-
lém), tentokrát na téma změn, jimiž 

prochází Střední východ 
v posledních letech, ze-
jména v souvislosti s vál-
kou v Sýrii, vzestupem 
Islámského státu a pro-
blémem uprchlíků.

Z programu dále 
zmiňme koncert houslo-
vé ho dua (pedagogové 
místní ZUŠ Jitka a Ondřej 
Koláční zahráli výběr 
židovských melodií), pro-
hlídku Jičína (který nám 
Jaromír Gottlieb předsta-
vil především jako město 

Valdštejnovo), zajímavou přednášku 
rabínského studenta Davida Maxy na 
téma „Humor jako halachický problém“ 
nebo komentovanou prohlídku výstavy 
obrazů Hany Alizy Omer, instalované 
momentálně v Židovské 100, kterou 
vedla sama autorka. V neděli pak ještě 
účastníci stihli návštěvu dvou židov-
ských hřbitovů – nejprve přímo v Jičíně 
a odpoledne rozlehlého hřbitova v Mladé 
Boleslavi, kde je mimo jiné pohřben 

Jakob Baševi, jehož život je spjat právě 
s Jičínem a s Valdštejnem (odtud ostatně 
název již vzpomínaného jičínského sdru-
žení Baševi). 

◗ kwe, foto: archív Bejt Simcha

IX. REFORMNÍ ŠABATON

Bohoslužby vedl kantor Bejt Simcha a ŽO Děčín 
Ivan Kohout.

Profesor Paul Liptz v rozhovoru s malířkou 
Hanou Alizou Omer, s jejímiž obrazy (v pozadí) 
se účastníci šabatonu mohli v Jičíně seznámit. 
(foto: Jan Syka).

Šabaton si tradičně užívají zástupci všech 
generací. 

Přednáška Davida Maxy se zabývala halachou 
a humorem. 

Rabín Griša Abramovič vede kiduš při společ-
ném uvítání šabatu v Bejt Simcha.

Po skončení šabatu byla na dveře synagogy 
instalována mezuza, věnovaná Světovou unií 
progresivního judaismu (WUPJ). Zleva Jan 
Kindermann – projekt Deset hvězd a o. s. Baševi, 
Michal Spevák – předseda pořádající Bejt 
Simcha a rabín Joel Oseran – místopředseda 
WUPJ. (foto: Jan Syka)

Poslední prázdninový víkend (28. – 30. srpna) se uskutečnil devátý ročník reformního šabatonu Bejt Sim-
cha. Na rozdíl od let minulých jej tentokrát nehostila žádná aktivní židovská obec, ale město, kde po 
židovské komunitě zbyly již jen památky, a sice Jičín.
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