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■  Krátce
Nejrůznější frakce a skupiny po celém 

Blízkém východě včetně těch palestin-

ských bojují o pozornost místních oby-

vatel i světových médií. Pluralita v rám-

ci arabského světa bohužel není tou 

nejdůležitější vlastností a děti se ve ško-

lách po desetiletí i nadále učí nenávisti 

vůči Izraeli. Vše navíc akcelerují sociální 

sítě a zkratkovité a výrazně ideologické 

zpravodajství - včetně toho západního. 

Lze proto očekávat, že několik let ne-

vídaného klidu a bezpečí, které zažíval 

Západní břeh i Jeruzalém, končí a na-

stává doba větší nestability i tam. Za-

tím se nejedná o třetí intifádu, její pro-

puknutí nicméně nemůže nikdo bohužel 

vyloučit. 

Tomáš Pojar

Nejsem odborníkem na palestinskou 

propagandu a narativ, ale tato tvrze-

ní, že na Chrámové hoře nikdy žádný 

Chrám nestál, znám. Propagandy a na-

rativy se tady vzájemně zrcadlí: Židé 

zdůrazňují, že v Koránu se o posvátnosti 

Jeruzaléma nic nepraví, že je to pozdější 

verze. A oba narativy zároveň vyjadřují 

citové vazby obou stran k tomuto mís-

tu. Je to velmi citlivá záležitost a v pa-

lestinských muslimských kruzích je to 

snad jediná věc, jež může vyvolat tako-

vý hněv a násilí. 

Amos Goldberg

Politicky korektní vtipy existují, ale těž-

ko v nich najít zalíbení. Politicky neko-

rektní vtipy nezaručují vtipnost. Pointa 

vtipů na židovský způsob – tedy podle 

mého mínění – spočívá v té lehce dráž-

divé, avšak uměřené nekorektnosti. 

Ovšemže seberefl exivní.

Jan Schneider

Foto: archív Amose Goldberga ➤
rozhovor s Amosem Goldbergem

čtete na str. 4

Stojíme na prahu 
třetí intifády?
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Tento druhotný název je odvozen z textu 
talmudického traktátu Šabat 21b, v němž 

se uvádí zázrak s olejem. Když totiž vojáci 
krále Antiocha IV. Epifana (175–164 př. o. 
l.) vešli do jeruzalémského Chrámu, znesvě-
tili všechny zásoby rituálně čistého olivové-
ho oleje používaného k zapalování světel 
v chrámovém svícnu – menoře. Časem se 
Judovi Makabejskému a židovským povstal-
cům proti Antiochově tyranii podařilo kon-
cem roku 164 př. o. l. osvobodit Svaté 
město. Když Židé vyčistili Řeky znesvěcený 
Chrám, marně hledali čistý olej k zapálení 
kahánků v sedmiramenném svícnu. Nakonec 
našli v jakési malé místnosti džbánek oleje, 
na jehož uzávěru byla veleknězova pečeť. 
Makabejští vzali džbánek, rozlili olej do 
kahánků a zapálili. Množství oleje by vydr-
želo hořet pouze jeden den, ale Hospodin 
učinil zázrak a olej hořel ve svícnu nejen 
jeden den, ale ještě celých dalších sedm dní. 
Od té doby slavíme na památku tohoto 
zázraku Chanuka osm dní a každý večer 
zapalujeme o jedno chanukové světlo navíc.

Kdysi, v 1. stol. př. o. l., za vlády krále 
Heroda Velikého žili v Jeruzalémě dva 
významní učenci Šamaj a Hilel. Na osobní 
úrovni byli tito velikáni přátelé, avšak nejen 
oni, ale i školy (ješivy), v jejichž čele oba 
učenci stáli, měly na mnohé náboženské 
otázky a problémy diametrálně rozdílná sta-
noviska. Tak tomu bylo i po jejich smrti, kdy 
se dovídáme o stanoviscích „školy Hilelovy 
 či „školy Šamajovy“. Rozdílný “בית הילל –
názor obou škol byl i na to, jak se mají zapa-
lovat chanuková světla, o čemž svědčí trak-
tát Šabat 21b, jenž zmiňuje dva způsoby.

Šamajova škola tvrdila, že na počátku 
svátku zažehneme nejdříve všech osm světel 
a potom každý večer o jedno méně, až 
poslední chanukový den svítí pouze jedno 
světlo. Takový způsob zažíhání světel měl 
i své logické opodstatnění: čím méně bylo 
před námi svátečních dnů, tím méně zažeh-
nutých světel v chanukiji. Jak ubývají svá-
teční dny, tak ubývá i svící. Naopak Hilelova 
škola tvrdila pravý opak. První večer svátku 
zapalujeme jedno chanukové světlo a každý 
následující večer zažíháme o jedno světlo 
(svíci) více, až na počátku posledního 
osmého dne Chanuky bude hořet celkem 
osm svátečních světel. Ve většině případů je 
pravidlo, že Hilelův názor nebo mínění Hile-
lovy školy bylo pozdějšími učenci přijato 
jako závazná právní norma, tj. halacha. Tak 
tomu bylo i v tomto případě zapalování cha-
nukových světel (svící). V judaismu je 
zásada vycházející též z výše uvedeného 
traktátu, že „svatost zvětšujeme a nezmen-
šujeme – מעלין בקדש ואין מורידין (ma‘alin 
ba-kodeš v‘ejn moridin)“. Po zapálení cha-
nukových světel pronášíme také krátkou 

modlitbu „הנרות הללו – tato světla“, v níž je 
uvedeno, že „tato světla jsou posvěcena 
a není nám dovoleno je užívat k žádným 
jiným účelům, ale pouze se na ně dívat jako 
vyjádření díků a chvály Tvému velkému 
Jménu za Tvé zázraky, tvé divy a Tvé spásné 
činy.“ Vzhledem ke skutečnosti, že tato 
světla jsou posvěcena, jsme povinni se držet 
talmudické zásady „ma‘alin ba-kodeš v‘lo 
moridin“, tudíž s každým následujícím svá-
tečním večerem přidáváme jedno chanukové 
světlo navíc, jak stanovila Hilelova škola.

Připomeňme, že každodenně během ran-
ních bohoslužeb pronášíme zvláštní děkov-
nou modlitbu Halel – הלל, kterou tvoří šest 
Žalmů – 113. až 118.

Před zapalováním prvního chanukového 
světla pronášíme dvě požehnání „le-hadlik 
ner šel chanuka“, „še-asa nisim“ a potom 
ještě třetí „še-hechejanu“. V následujících 
dnech již jen první dvě požehnání. Druhé 
požehnání vyjadřuje naše díky a vděčnost 
za zázraky, které Hospodin konal za naše 
otce za oněch dnů, v této době – שעשה
 ,Můžeme říci .ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה
že Hospodin konal zázraky kdysi, za dob 
našich dávných předků, ale konal je i v době 
nedávné a koná je dodnes. K relativně 
nedávnému zázraku se světlem chanukije se 
váže zvláštní příběh berlínské židovské 
rodiny z doby nacistického panství:

Bylo to poprvé, kdy Gaierovi nezapálili 
osmou chanukovou svíčku. Obyčejně na 
Chanuku zvali Gaierovi k sobě domů přátele 
a známé, s nimiž pak společně pekli latkes 
a děti si poté hrály s drejdlem. Tento rok 
však osmého chanukového večera Gaierovi 
nastoupili do rychlíku, který vyjížděl z Ber-
lína a směřoval do Nizozemí. Rodina Gaie-
rova se snažila být co nejméně nápadná. 
Jejich spolucestující vypadali příjemně, ale 
bylo otázkou, jak se budou chovat, zjistí-li, 
že jedou ve vlaku společně s Židy, kteří utí-
kají před nacistickým režimem. „Koho by 
napadlo, že budeme takhle někdy z Německa 
utíkat,“ říkal si v duchu otec rodiny. Avšak 
události vzaly velmi rychlý spád. Nejdříve 
křišťálová noc, potom nadávky, ponižování 
na berlínských ulicích až nakonec i vyhazov 
ze školy... Gaierovým se téměř zázrakem 
podařilo dostat víza do USA, a proto již 
nečekali na nic, jen aby co nejdříve byli pryč 
z Německa. Regina pohlédla na svého muže 
Jehudu a viděla, jak se v jeho obličeji zračí 
smutek. Věděla, že jej velmi trápí skuteč-
nost, že nemůže zažehnout chanukiji. „Je to 
velmi nebezpečné,“ šeptla, „Bůh nám to jistě 
promine.“ Jehuda jen smutně vzdychl. Teď 
je nejdůležitější přejet hranice, na nichž 
němečtí policisté a lidé z gestapa budou 
kontrolovat pasy. Kéž by to vše hladce pro-
běhlo. Jak se rychlík přibližoval k hranici, 

začal zpomalovat. Vlak pomalu vjel do 
poslední německé železniční stanice a zasta-
vil. Gaierovi téměř nedýchali a zdálo se, 
jako by chtěli úplně splynout s lavicí, na níž 
seděli. Viděli, že se na nádraží stalo něco 
s elektřinou, pravděpodobně zkrat. Celé 
nádraží se rázem ponořilo do husté tmy. 
Jehuda nyní ani na okamžik nezaváhal, 
ihned si stoupl na sedadlo, na němž seděl, 
zvedl ruce ke kufru, který ležel nad jeho 
místem, poslepu jej otevřel a začal v něm 
šátrat, až nahmatal kovovou chanukiji 
a vedle ní v papíru zabalené svíčky. Sundal 
je a na stolečku pod oknem několika sirkami 
postupně zapálil všech osm chanukových 
svíček. Pak šeptem, aby jej nikdo nepovo-
laný neslyšel, pronesl: „Baruch ata Ado-
naj... lehadlik ner šel chanuka.“ Když si 
němečtí pohraničníci všimli, že v jednom 
z vagónů září nějaký oheň, okamžitě se 
k tomuto vagónu rozběhli a rychle vešli do 
něj. V tu chvíli si Jehuda myslel, že jdou 
zatknout jeho spolu s celou rodinou, protože 
zjistili, že jsou Židé a teď si na nich zchladí 
žáhu. Záhy si však Jehuda oddechl. Německé 
pohraničníky ani nenapadlo, že se jedná 
o židovskou chanukiji, naopak byli jejím 
světlem mile překvapeni. Světlo všech hoří-
cích svíček jim velmi pomohlo při kontrole 
cestovních dokladů pasažérů mezinárodního 
rychlíku. Seděli tak vedle chanukije a při 
jejím svitu kontrolovali postupně všechny 
cestovní pasy. Asi po hodině, která se rodině 
Gaierových zdála věčností, Němci dokončili 
prověrku dokladů, vstali a se slovem danke 
Jehudovi poděkovali a odešli. Za několik 
málo minut opravili elektřinu a nádražní 
lampy se znovu rozsvítily. Jehuda přistoupil 
k svému dvanáctiletému synovi a dlouze jej 
objal a pak mu řekl: „Pamatuj si, co se dnes 
stalo. Za zázraky a za divy, které jsi činil pro 
naše otce za oněch dnů, v této době.“ Téměř 
neuvěřitelný příběh o záchraně jedné židov-
ské rodiny z počátku období holocaustu 
vyprávěl o mnoho desítek let později Jehu-
dův syn Arnold.

V úvodu jsme zmínili, že Chanuka se 
nazývá též svátkem světel – חג האורים. Hustá 
těžká tma nacismu, která se v oné době roz-
prostírala nad celým Německem a pomalu se 
chystala pokrýt celou Evropu, byla před-
zvěstí obrovského utrpení židovského 
národa, který byl nacisty odsouzen k nelí-
tostnému vyvraždění. Víme však, že i malé 
světlo chanukových svící dokáže zahnat tu 
nejtemnější a nejhustší tmu. Tak tomu bylo 
i v případě rodiny Gaierových z Berlína. 
Poté co rodina opustila území říše zla, mohla 
si oddechnout – byla zachráněna. Pro ni to 
byl opravdový chanukový zázrak v této pře-
těžké době – נס חנוכה בזמן הזה.

◗ Rabín Daniel Mayer

Chanukový zázrak v této době
Počínaje nedělním večerem 6. prosince, až do pondělního večera 14. prosince, tj. od 
25. kislevu do 2. tevetu, slavíme náš osmidenní svátek Chanuka – חנוכה. Nazýváme 
jej také svátkem světel – חג האורים (chag ha-urim).
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Program Bejt Simcha

listopad – 
prosinec 2015
pondělí 30. listopadu

od 19 h, kavárna Krásný ztráty

„Zmařené naděje“
přednáška Martina Šmoka 
(viz pozvánka na straně 9)

sobota 5. prosince
v 10.30 h v Bejt Simcha

Šachrit
ranní bohoslužba

sobota 12. prosince

Chanuka 
opět společně

Společná oslava svátku Chanuka 
s bohatým programem na ŽOP.

Rezervace vstupenek možná 
na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz 
nebo na telefonu 603 393 558. 

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.

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.

Od 24. listopadu a 3. prosince 
vypisujeme nové 

minikurzy hebrejštiny 
pro začátečníky.

Více informací 
na www. ulpan.cz.

Památník Terezín oznamuje: 
Malá pevnost bude ve dnech 16. – 25. 11. 2015 včetně, s výjimkou 18. a 21. 11., pro 
veřejnost uzavřena. K uzavření objektu dochází z důvodu natáčení dvou filmových 
snímků – devítidílného čínského televizního seriálu s pracovním názvem „The Last Visa“, 
jehož děj se odehrává v roce 1939 a pojednává o čínském diplomatovi zajišťujícím víza 
Židům, kteří prchali z Rakouska před Hitlerem, a celovečerního filmu „Tenkrát v ráji“ 
autora Josefa Urbana, režiséra Petera Pálky a uměleckého vedoucího Lordana Zafranoviče 
o horolezci, letci a boxerovi Joskovi Smitkovi, popraveném nacisty v Terezíně na sklonku 
druhé světové války. Otevírací doba v dalších objektech Památníku Terezín zůstává beze 
změny. Omlouváme se za možné komplikace způsobené tímto opatřením.

VÝZVA Badatelka v oblasti dějin šoa hledá jakékoli informace o Janu Freibergerovi, 
který se narodil v roce 1937 a přežil Terezín. Jeho otec, Rudolf Freiberger, vedl v ghettu 
technické dílny a po válce byl obžalován jako „kolaborant“. Též hledá jakékoli fotografie 
Rudolfa Freibergera. Případné informace, prosím, zasílejte na adresu: Anna.Hajkova@
warwick.ac.uk. Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 28. října zemřela 
po krátké těžké nemoci paní Hana Hanáková. 
Hanka byla dlouhá léta členkou Bejt Simcha, působila i v různých dobrovol-
ných funkcích v představenstvu či liturgické komisi. Mnozí ji znali z kurzů 
hebrejštiny, letních šabatonů a dalších akcí. Tam všude nám bude moc chy-
bět. Odešla ve věku 68 let. Nechť je její duše přijata do svazku živých.

Český výbor KKL-JNF vás zve 
jako každý rok na

CHARITATIVNÍ 
BAZAR

pořádaný ve dnech 

19. 11. – 17. 12. 2015, 
každý den kromě pátku 

od 10 do 17 h 
v prostorách klubu Gešer, 

Maiselova 18.

Za KKL-JNF Zoša Vyoralová, 
zosa@email.cz

Židovská obec v Praze si Vás 

dovoluje pozvat na

SVÁTKY SVĚTEL 
V JERUZALÉMSKÉ 

SYNAGOZE

neděle 6. prosince 
od 16 h

Jeruzalémská 7, 
Praha 1 – Nové Město
Požehnání pronese a první svíci 

zapálí vrchní pražský rabín David 

Peter, chanukové písně zazpívají 

děti z dětského divadla Feigele 

pod vedením Vidy Neuwir-

thové, na varhany zahraje 

Václav Peter, odpolednem Vás 

provede Milan Hein, vzácný 

host odpoledne: Josef Somr.

Synagoga není vytápěna. Z bez-

pečnostních důvodů nebude 

umožněn vstup se zavazadly.
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Před několika týdny vzbudilo v mé-
diích snad na celém světě obrovský 
rozruch vyjádření izraelského pre-
miéra Benjamina Netanjahua na 37. 
světovém sionistickém kongresu 
v Jeruzalémě, v němž hodnotí podíl 
někdejšího jeruzalémského muf-
tího na holocaustu. V této souvis-
losti jsme položili několik otázek 
izraelskému historikovi šoa Amosu 
Goldbergovi.

21. října označil Benjamin Netan-
jahu někdejšího velkého muftího 
Jeruzaléma, Muhammada Amína 
al-Husajního (1895–1974) za strůjce 
šoa. Co měl podle vás tento výrok 
znamenat?

Musím předeslat, že paměť je vždy také 
politická záležitost. Vždycky je spojena se 
současností, nejen s minulostí. V tomto pří-
padě se paměť utvářela v kontextu sporu 
o zdejší území. V této válce o legitimitu pou-
žívají obě strany veškeré zbraně, které mají 
k dispozici. Sionistické hnutí se snaží Pales-
tince a Araby obecně spojovat s nacisty už od 
třicátých let. Toto spojení bylo z historického 
hlediska slabé. Muftí sám byl bezpochyby 
antisemita a měl velké sympatie k fašismu. 
V letech 1941–1944 se pohyboval mezi 
Římem a Berlínem, protože se snažil osu 
Berlín–Řím získat pro svůj boj proti man-
dátní britské vládě v Palestině. Sionisté se 
snaží toto spojenectví mezi muftím a nacisty 
rozšířit na celé palestinské národní hnutí, a to 
včetně Mahmúda Abbáse, který je nyní před-
stavitelem OOP a Palestinské autonomie.

Můžete uvést nějaké dřívější pří-
klady spojování muftího se šoa?

Jistě. Například ve starém muzeu v Jad 
va-šem se nacházel veliký obraz muftího, 
jehož cílem bylo propojit muftího s holo-
caustem. V Encyklopedii holocaustu (Ency-
clopedia of the Holocaust, Macmillan – Jad 
va-šem, 1990) bylo muftímu al-Husejnímu 
věnováno heslo, rozsáhlé téměř jako heslo 
„Adolf Hitler“. Je rozsáhlejší i než heslo 
„Goebbels“ atd. Přitom muftí je ve vztahu 
k holocaustu postavou zcela marginální.

Pokud tomu tak nebylo, co si mys-
líte o muftího výroku z roku 1943: 

„Německo rovněž bojuje proti všeo-
becnému nepříteli, který v různých 
zemích utlačuje Araby a muslimy. 
Jasně rozpoznalo, co jsou Židé zač, 
a rozhodlo se najít konečné řešení 
židovského nebezpečí, jež eliminuje 
pohromu, jakou Židé pro svět 
představují (...)“?

Muftí neměl s vývojem „konečného 
řešení“ skutečně nic společného. To se vyví-
jelo postupně a bylo interní nacistickou 
záležitostí. Byl to velmi složitý proces sestá-
vající z mnoha jednotlivých kroků nad příči-

nami a souvislostmi, nad nimiž si dnes láme 
hlavy řada historiků. Žádný z nich však 
k muftímu nevztahuje jejich příčiny.

Mluvil Hitler s muftím o záměru 
Židy vyhladit?

Samozřejmě lze soudit, že když se Hitler 
v listopadu 1941 s muftím setkal, už tento 
záměr měl. Konference ve Wannsee se 
konala v lednu 1942. V memorandu z tohoto 
setkání Hitler mluví o „konečném řešení“ 
téměř explicitně. To se však týká Hitlera, 
nikoli muftího.

Muftí ale provedení „konečného 
řešení“ napomáhal?

Bránil nebo se snažil bránit tomu, aby 
Židé na konci války přicházeli do Palestiny. 
Propaganda se ale vždycky snažila nespojo-
vat ho jen s nacisty, jejichž spojencem sku-
tečně byl, ale i s tzv. „konečným řešením“, 
s nímž spojen nebyl.

Co znamenají tato slova v ústech 
Benjamina Netanjahua?

Je na vašich čtenářích, do jaké míry věří 
ostatním výrokům pana premiéra Netanja-
hua. Je to člověk propagandy. Je to tak dobrý 
řečník, že je těžké odhalit jeho lži. Toto je 
však jasným indikátorem jeho osobnosti 
a světonázoru i pohledu na dějiny. Když se 
však pokusil udělat muftího architektem 
„konečného řešení“, zašel i v rámci této pro-
pagandy příliš daleko.

Odhlédnuto od tohoto výroku, 
jakou roli hraje podle vás připo-
mínka holocaustu v dnešním 
Izraeli?

Holocaust má důležitou roli pro utváření 
izraelské identity i politiky. Bibi je v tomto 
ohledu kouzelník – způsobil, že Izraelci vní-
mají holocaust jako aktuální hrozbu, která je 
právě za dveřmi. Dělal to v souvislosti se 
smlouvou mezi USA a Íránem. Je to inte-
grální součást izraelského veřejného dis-
kursu i naší kultury. Je to součást naší kul-
tury, historie, pevně zakořeněno. Ale místo 
aby se to mohlo stát minulostí a historií, 
něčím, nač lze pohlížet racionálnějším 
pohledem a s jistým odstupem to analyzovat, 
je to zde neustále současné. Ale zároveň 
nemějte dojem, že to vzniká výlučně na poli-
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Stojí Izrael
na prahu třetí intifády?
rozhovor s historikem Amosem Goldbergem

Benjamin Netanjahu a Mahmúd Abbás (dole) 
zřejmě pronesou ještě mnoho plamenných proje-
vů, těžko se však sejdou u jednacího stolu.

Maskil_listopad_2015.indd   4 13.11.15   17:51



rozhovor

tickou objednávku. Je to součást dědictví 
tohoto státu. Mnoho lidí se to pokouší zneu-
žívat podobně vulgárním způsobem jako 
Netanjahu.

O jakém zneužívání mluvíte?
Netanjahu profituje na emocích spoje-

ných se šoa a posiluje je. Snaží se, aby lidé 
žili v neustálé paranoie. Myslím, že je to 
jeden ze základních pilířů jeho politiky. 
Všude kolem jsou noví nacisté: Íránci jsou 
nacisté a my jsme jakoby v roce 1938. Pales-
tinci jsou nacisté. Emigranti poškozují stát. 
Neustále hrozí strašlivé katastrofy. Střední 
cesta jako by neexistovala. A on pak je mesi-
ášem, který nás stále znovu zachraňuje před 
katastrofami, které nám bezprostředně hrozí.

Proč ale taková strategie – Netan-
jahu je ve vysoké politice přes dva-
cet let – funguje tak dlouho?

Protože Izrael je skutečně ohrožen. 
Židovská historie jako taková je dramatická. 
Izrael je už od předstátního období třicátých 
let a pak po celou dosavadní existenci v neu-
stálé válce. Lidé zažili válku a intifádu a po 
dlouhou dobu zažívají teror. Netanjahu pocit 
ohrožení využívá, a kdykoli takové emoce 
zesílí, nesnaží se jim čelit, naopak je posi-
luje. Udržování paranoi je jediným způso-
bem, jak si udržet podporu bez dosažení 
dohody. Pak lze konflikt „zvládat“.

Proč Netanjahu pronesl takový 
výrok právě nyní, na 37. sionistic-
kém kongresu?

Je v krizi. Přede dveřmi je cosi jako třetí 
intifáda. Třebaže v Izraeli mu řada lidí věří, 
v mezinárodním měřítku velkou důvěru 
nemá. Je to možnost, jak Palestince opět 
očernit, předvést je světu jako nacisty. 

V Izraeli, Americe a pravděpodobně 
i v Evropě to dojde sluchu. Když se cítí 
v koutě, je schopný říct cokoliv. Pak se 
nerozpakuje zbavit Hitlera viny za holocaust 
a přenést ji na marginální postavu, jakou byl 
muftí, za něhož se palestinští intelektuálové 
stydí. Řada Arabů ho považuje za zbabělce, 
který z Palestiny v roce 1937 utekl. A mnoho 
arabských a palestinských historiků ho kriti-
zuje ještě víc než my. Teď ale Bibi udělal 
propagandistickou chybu, o níž si myslel, že 
mu pomůže vytvořit koalici amerických 
Židů, republikánů a některých křesťanských 
skupin, které Izrael podporují. Nepovedlo se 
to, přišla kritika.

Podle vás je za dveřmi třetí 
intifáda?

Ano.

Jak to teď v Jeruzalémě vypadá?
Lidé mají obavy vycházet ven, což nezna-

mená, že by ulice byly prázdné. Není to 
město duchů. Život pokračuje, ale obavy 
jsou všudypřítomné. Třeba já se snažím svoji 
šestnáctiletou dceru vozit do školy autem. 
Nenechávám ji chodit moc na ulici. V autě 
se samozřejmě bojím, že dostanu kamenem, 
protože když kámen zasáhne řidiče, je to 
nebezpečné pro všechny kolem.

Je mobilizovaná policie i armáda. Mezi 
arabskými a židovskými částmi jsou check-
pointy. Je to kolektivní trest. Některé čtvrti 
jsou de facto obležené, zablokované. Jen tak 
se daří v Jeruzalémě teror minimalizovat. 
Ale v dalších částech země a na okupova-
ných územích dojde každý den k incidentu. 
Denně jsou hlášena pobodání, střelby, útoky 
molotovovými koktejly. Ale jinou odpověď 
vláda nemá. A násilí pokračuje.

Roku 2010 jste v článku pro Ha-
-arec napsal, že „stát ničí kanál 
mírumilovného protestu, aby Pales-
tince natlačil zpět do kruhu násilí“.

Proces vyjednávání by znamenal se 
mnoha věcí vzdát. Znamenalo by to nakonec 
uznat palestinský stát. Proto je mnoho let 
součástí izraelské politiky snaha tlačit Pales-

tince do násilí, protože s tím se uvnitř i nave-
nek jedná snáze než se skutečnými výsledky 
vyjednávání. Myslím si to. Myslím si, že 
současné vládě vlastně vyhovuje víc Hamás, 
protože proti němu má podporu světa. Tím 
se vracíme k otázce týkající se Bibiho. Chce 
násilí, protože tak je pro něj jednodušší legi-
timizovat, že odmítá vyjednávání. Skutečná 
vyjednávání. Tím myslím taková, jež by 
vedla k míru. Bibi touto cestou jít nechce, 
proto je pro něj jednodušší vysvětlovat své 
odmítání tím, že se Palestinci dopouštějí 
násilí.

Palestinci se ale skutečně dopouš-
tějí násilí...

Abú Mazen se snažil jít jiným směrem. 
Od roku 2003 máme skoro 13 let téměř bez 
násilí. Ale kde není násilí, není za současné 
konstelace ani tlak. A to je velmi těžké 
dilema. Pokud se Palestinci dopouštějí násilí 
jako Hamás, dávají tím Izraeli legitimizaci, 
aby je téměř zničil. Izrael za to bude kritizo-
ván, má ale podporu Západu a tak to vlastně 
nakonec nebude tak strašné. Pro Netajahua 
mají Palestinci jen dvě možnosti: buď páchat 
násilí, nebo se podrobovat okupaci. Třetí 
možnost není. Když se dopouštějí násilí, je 
to pro „nás“ snazší v tom smyslu, že s nási-
lím si „umíme poradit“.

Jaká je situace ve Východním 
Jeruzalémě?

Okupace Východního Jeruzaléma a osady 
v něm vytvářejí tíživou situaci, která se 
v poslední době ještě zintenzivnila. A nedo-
chází k vyjednáváním, takže není naděje. 
Palestinci nepociťují naději. Být Palestin-
cem v Jeruzalémě není žádná legrace, a ani 
v každodenním, „obyčejném“ životě, když 
k incidentům nedochází. Výdělky Arabů 
jsou mnohem nižší než výdělky Židů. Měst-
ská správa investuje do východní části mno-
hem méně než do západní. Dochází k vystě-
hovávání lidí, demolicím domů, uprostřed 
pa  lestinských čtvrtí vznikají židovské osady. 
Tyto čtvrti jsou navíc velmi zanedbané, je 
v nich velmi málo parků, je zde horší kanali-
zace. A není tu naděje na změnu. A v poslední 
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Kislev 5776

Styky jeruzalémského muftího Muhammada Amína al-Husajního s nacisty jsou nepopiratelným faktem, ve vzta-
hu k holocaustu byl však podle Amose Goldberga postavou zcela marginální.

5

Amos Goldberg je 
docentem na Hebrejské 
univerzitě v Jeruzalé-
mě. Jeho specializací 
jsou dějiny, dědictví 
a globální připomínka 
šoa. Publikuje v hebrej-
štině, angličtině, polšti-

ně, francouzštině a němčině. Dlouhodobě 
přispívá do deníku Ha-arec a byl dlouho-
dobým redaktorem bilingvního časopisu 
Dapim/Studies of Holocaust. V roce 2013 
přeložil do hebrejštiny knihu Modernita 
a holocaust od Zygmunda Baumana. Byl 
jedním z iniciátorů pravidelných setkávání 
izraelských a arabských historiků, z nichž 
vzešla letos vydaná publikace Ha-šoa ve-
ha-nakba: zikaron, zehut leumit ve-šotfut 
jehudit-aravit (Holokaust a nakba: paměť, 
národní identita a židovsko-arabské part-
nerství). Její redakce se spolu s Amosem 
Goldbergem chopil palestinský historik 
Bašir Bašir.
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době navíc přibylo fašistických průvodů, 
které v noci procházejí arabskými čtvrtěmi.

Co myslíte „fašistickými průvody“?
Jsou to akce jako „tanec s vlajkou“, který 

se koná každoročně u příležitosti „sjedno-
cení“ Jeruzaléma, 28. ijaru. Většina účast-
níků je z řad „nábožensko-nacionální“ mlá-
deže, podporují je také učitelé z nábožensky 
orientovaných škol. Takové akce se konají 
při různých příležitostech a po mnoha strán-
kách skutečně odpovídají fašistickým, extre-
mistickým akcím evropské krajní pravice. 
Organizátoři je často pořádají v noci: stovky 
lidí procházejí za doprovodu policie čtvrtí, 
tančí s vlajkami, provolávají hesla a zpívají 
nacionální písně. Ruší obyvatele ze spaní, 
snaží se působit triumfálně a výhružně. Na 
zdech arabských čtvrtí se také objevují 
nápisy jako „Muhammad je mrtvý“, 
„Muhammad je prase“ provokující muslimy 
nebo „Ježíš je prase“ určené zase arabským 
křesťanům. K takovým věcem dochází 
každodenně.

O čem to vypovídá?
O celkovém posunu společnosti. Při-

bývá Židů, kteří se pokoušejí posunout 
hranici toho, co se nazývá „status quo“. 
Extremistické skupiny, které mají vliv na 
současnou vládu, otevřeně mluví o záměru 
vystavět na místě mešity Al-Aksá Třetí 
chrám. Zdůrazňuji, že toto není politika 
izraelské vlády. Arabové to ale sledují 
a vzbuzuje to v nich obavy. Vidí, že čím dál 
víc Židů se přichází modlit na Chrámovou 
horu. To je v rozporu se statusem quo. 
Vznikla rozprava týkající se práva Židů 
modlit se na Chrámové hoře, do níž se 
zapojili i členové vlády. Vzniká tlak 
„nechte Židy modlit se na Chrámové 
hoře“ – a Palestinci se toho bojí. Kromě 

posvátného charakteru je to jediné místo, 
které se jim podařilo zcela uchránit oku-
pace. Někteří se obávají, že když budou 
ještě vyčkávat, mohlo by být pozdě. A to 
stojí za násilím v Jeruzalémě, které se šíří 
na okupovaná území a nejen na ně.

Takže zde opět hraje klíčovou roli 
Chrámová hora?

Důležitou. Je to místo plné významu. 
A Palestinci se stejně tak snaží podkopat 
právo Židů na toto místo. Obě strany použí-
vají propagandu. Ano, toto místo je pro Židy 
posvátné. Ale za současných okolností – za 
neporozumění a násilí – nelze vnutit druhé 
straně změnu statusu quo z pozice okupanta. 
Toho lze dosáhnout jen pomocí vyjednávání 
a vzájemného porozumění. Myslím, že 

kdyby Izraelci garantovali Palestincům 
základní práva, žádali by také práva na Chrá-
movou horu. Ale teď je to nemožné.

Modlení na Chrámové hoře je ale 
přece i záležitostí halachy. Pokud 
vím, ortodoxní Židé se nesmí mod-
lit na Chrámové hoře, protože 
nevíme, kde přesně se nacházela 
Nejsvětější svatyně.

Pravda. Ale jak víte, ke každému hala-
chickému výroku existuje nějaký jiný. Hala-
cha, týkající se Chrámové hory, se v posled-
ních desetiletích proměnila. Existují vlivní 
rabíni, kteří nejenže dovolují, ale dokonce 
podporují, aby se Židé modlili na Chrámové 
hoře. Zvláště mezi nacionálními sionisty. Ne 
z řad charedim, ultraortodoxních. Někteří to 
povolují, někteří podporují a další dokonce, 
aby uspíšili příchod Mesiáše, prosazují 
výstavbu Třetího chrámu.

Ovšem na arabské straně jsou 
snahy tvrdit, že tam žádný židov-
ský chrám nebyl...

Nejsem odborníkem na palestinskou pro-
pagandu a narativ, ale tato tvrzení znám. 
Propagandy a narativy se tady vzájemně 
zrcadlí: Židé zdůrazňují, že v Koránu se 
o posvátnosti Jeruzaléma nic nepraví, že je 
to pozdější verze. A oba narativy zároveň 
vyjadřují citové vazby obou stran k tomuto 
místu. Je to velmi citlivá záležitost a v pales-
tinských muslimských kruzích je to snad 
jediná věc, jež může vyvolat takový hněv 
a násilí. Nicméně dodávám: to je horní 
a velmi zřetelná vrstva. Pod tím je okupace, 
nenávist, ponižování, zkušenost násilí.

Z dlouhodobého hlediska by ale pro 
všechny bylo nejlepší dosáhnout 
dohody. Nebo ne?
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Anketa Maskilu

Jaké jsou podle 
vás příčiny 
současné eskalace 
násilí v Izraeli?

Tomáš Pojar (prorektor CEVRO Institutu, bývalý velvyslanec 
ČR v Izraeli): Vůči nestabilitě, chaosu a nejistotě šířící se po celém 
Blízkém východě není imunní ani izraelská nebo palestinská společ-
nost. Vliv blízkovýchodních bojů koneckonců dnes pociťujeme i my 
ve vzdálené Evropě. Takzvaný mírový proces se zastavil, izraelští 
a palestinští představitelé si vzájemně nedůvěřují, uvnitř palestin-
ského Fatahu se bojuje o nástupnictví Mahmúda Abbáse, pod eko-
nomickým a politickým tlakem je i islamistický Hamás vládnoucí 
v Gaze.
Provokativní prohlášení si koneckonců neodpustí ani mnozí předsta-
vitelé současné izraelské vládní koalice. Palestinská ekonomika na 

tom navíc není zdaleka nejlépe a oslabení růstu zažívá i ekonomika 
izraelská. V obou společnostech roste napětí. Nejrůznější frakce 
a skupiny po celém Blízkém východě včetně těch palestinských 
bojují o pozornost místních obyvatel i světových médií. Pluralita 
v rámci arabského světa bohužel není tou nejdůležitější vlastností 
a děti se ve školách po desetiletí i nadále učí nenávisti vůči Izraeli. 
Vše navíc akcelerují sociální sítě a zkratkovité a výrazně ideolo-
gické zpravodajství včetně toho západního. Lze proto očekávat, že 
několik let nevídaného klidu a bezpečí, které zažíval Západní břeh 
i Jeruzalém, končí a nastává doba větší nestability i tam.
Zatím se nejedná o třetí intifádu, její propuknutí nicméně nemůže 
nikdo bohužel vyloučit. Stejně tak nelze vyloučit další válku s Gazou 
a ostřelování izraelského území ze Sýrie. Na pořadu dne snad nyní 
není další válka s libanonským Hizballáhem. Hizballáh i Írán jsou 
totiž výrazně vtaženi do bojů v Sýrii a otevírání další fronty není dnes 
v jejich zájmu. 
Chaos a válčení na Blízkém východě budou trvat ještě velmi dlouho. 
Izraeli nyní nehrozí smrtelné nebezpečí, musí však být neustále ve 
střehu. Naděje na mír jsou v nedohlednu. Mezi mírem a válkou však 
existuje celá řada odstínů. Přejme si proto, aby i přes všechny pro-
blémy byla situace spíše stabilnější a blíže míru než další chaotické 
a krvavé válce. Je to možné.

„Řada Arabů muftího považuje za zbabělce, který 
z Palestiny v roce 1937 utekl,“ říká Amos Goldberg. 
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Dohoda by si od Izraele vyžádala ohrom-
nou cenu. A především je to vždycky riziko. 
Nevíte, jestli se ta dohoda udrží, nebo jestli 
nepovede paradoxně k dalšímu násilí, jako 
tomu bylo po mírových smlouvách z Osla. 
Izrael se toho právem obává. Zároveň si 
myslím, že kdyby o to velmoci stály, k do -
hodě by tu došlo jako na každém jiném 
místě, kde ji chtěly. Ale nechtějí, z vlastních 
důvodů ne. Stejně jako nemohou dosáhnout 
dohody v Sýrii. Dohoda by navíc pro Izrael 
znamenala učinit velmi problematická roz-
hodnutí z hlediska vnitřní politiky. Zname-
nalo by to zrušit osady, což by mohlo vést až 
k vnitřní, občanské válce. A do takového 
rizika se nikomu nechce.

◗ Ptala se Ruth Jochanan Weiniger
Foto: The Van Leer Jerusalem Institute 

(www.vanleer.org.il), Wikipedia

rozhovor

➤

Kislev 5776

Chrámová hora – jedno z hlavních ohnisek izraelsko-palestinského konfliktu (foto: kwe).

7

Marek Čejka (politolog, specialista na Blízký východ): Příčiny 
současných násilností nespočívají v nějakém kolektivním a bytost-
ném předurčení Palestinců či Izraelců k násilí, jak se někteří domní-
vají, ale v dlouhodobém „zahnívání“ izraelsko-palestinského kon-
fliktu. Ten přestal být už dávno systematicky řešen a řada jeho 
aspektů se naopak plíživě zhoršuje. To se projevuje na izraelské 
straně mj. pokračováním výstavby osad a radikalizací osadníků, na 
straně palestinské zase periodickými výbuchy násilí, které nemusí 
být už ani nějak centrálně řízeny. Je zde samozřejmě subjektivní vina 
konkrétních pachatelů teroristických útoků, kteří by měli být spra-
vedlivě potrestáni, bez ohledu na to, jestli se jedná o palestinské či 
izraelské extremisty. Pak je tu ale i vina politiků a stran (resp. hnutí) 
zodpovědných za politickou situaci, která vede ke vzájemnému 
násilí. A tyto strany volí či podporují prostí Izraelci a Palestinci. 
Podporu násilí a fundamentalismu ze strany Hamásu netřeba příliš 
komentovat. Prezident Abbás je zase velmi slabý, k čemuž přispívá 
z jedné strany tlak korupčníků a radikálů Fatahu, z druhé strany 
Netanjahu. Izraelská nacionalistická pravice – dlouhodobě v čele 
s Netanjahuem – je pro izraelskou demokracii a zároveň pro izrael-
sko-palestinské urovnání velmi destruktivní. Bibimu, jako velkému 
dědici revizionistického sionismu a Žabotinského, nikdy o mír reálně 
nešlo. Konflikt bude řešit z pozice síly, za pomoci lží a fabulací. To 

přispěje zároveň k dalšímu rozvoji úzkoprsého nacionalismu v Izra-
eli. Bude tak stále pravděpodobnější, že Izrael nakonec nejen fyzicky 
skončí za Žabotinského „železnou zdí“. Izraelci i Palestinci by se 
měli současné garnitury politiků zbavit a nahradit je schopnějšími 
a moudřejšími politiky. To je ale bohužel dnes spíše už utopická vize.

Zora Hesová (islamoložka, politoložka): Přesné příčiny nedáv-
ného násilí v Jeruzalémě nejsou známy, kromě jeho možného spojení 
s obavami ohledně možné změny správního statutu Chrámové hory. 
Zdá se, že jde o neorganizované činy především mládeže, která vyvo-
lává další spirálu nejistoty a násilí. Kontext událostí je však natolik 
negativní, že vysvětluje alespoň vysoký stupeň frustrace. Mírová 
vyjednávání jsou zastavena, dvoustátní řešení konfliktu ztrácí i svou 
dosavadní povahu politické fikce, tragické procesy kolem Izraele 
zbavily arabskou veřejnost naděje na změnu a odsunuly palestinskou 
otázku do pozadí. Palestinská generace, která vyrůstala za druhé 
intifády, je bez perspektivy na politickou dohodu nebo alespoň na 
zlepšení životních podmínek. Je těžké si představit, že by veřejnost 
všech států v regionu nebyla ovlivněna násilím a polarizací, které 
zaplavily virtuální svět, stejně jako to, že politika represí může dlou-
hodobě stabilizovat krizovou situaci bez politického řešení.
 ◗

➤

Dodatek: Benjamin Netanjahu zveřejnil 30. října na svém facebookovém 
profilu vysvětlení toho, jak onen výrok o Hitlerovi a muftím al-Husajním vlastně 
mínil. Uvedl, že „za vraždu šesti milionů Židů jsou zodpovědní Hitler a nacistické vedení. 
(...) Nacisté v muftím viděli spolupracovníka, pro rozhodnutí k systematickému ničení 
evropského židovstva, jež započalo v červnu 1941, ho však nepotřebovali.“
Dále uvedl: „Chtěl jsem zdůraznit, že to byl muftí, kdo ještě před druhou světovou válkou 
rozšířil lež, že Židé mají v úmyslu zničit mešitu al-Aksá. Tato lež žije dál a vybírá si krvavou 
daň. Muftí byl válečný zločinec, který kolaboroval s nacisty a bránil vzniku židovského 
státu v jakýchkoli hranicích. V roce 2013 ho prezident Abbás označil za palestinského ‚prů-
kopníka‘.“  – Celý text v hebrejštině a angličtině: https://www.facebook.com/Neta-
nyahu/posts/10153262682842076
Zmíněný výrok Abbás pronesl v lednu 2013 u příležitosti 48. výročí prvního útoku Fatahu 
na Izraelce v Gaze. Nehledě na jeho obsah – oslava řady teroristů jakožto „mučedníků“ – se 
nabízí otázka, proč na něj Netanjahu potřeboval zareagovat po více než dvou letech. – Pro-
jev prezidenta Abbáse arabsky s anglickými titulky: https://www.youtube.com/
watch?v=QUlFC8jEMEU
Je zřejmé, že oba řečníci pronesou ještě mnoho plamenných projevů, těžko se však sejdou 
jako skuteční partneři u jednacího stolu.
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Vždy když vidím tohoto drobného člově-
ka, nemohu uvěřit, že zvládl a prožil to 

vše, co jej v životě potkalo... 
Peterovi je 86 let. Jeho rodiče pocházeli 

z Česka, ale Peter se narodil v únoru 1929 
v polském Bialsku, protože otec byl ředite-
lem české firmy, která právě pracovala na 
stavbě místní továrny. Během druhé světové 
války zahynula Peterovi v koncentračním 
táboře maminka i bratr. Jeho otec nepřežil 
dokonce vůbec první evropský transport, 
který byl vypraven z Ostravy do Niska. Peter 
měl štěstí! Přežil všechno... V roce 1943 ho 
nacisté objevili u vzdálené rodiny v Ružom-
beroku, kde se ukrýval, a poslali ho do trans-
portu do Polska. Drobnému třináctiletému 
chlapci se však povedlo prokopnout prkno 
v prohnilé podlaze dobytčáku, protáhl se 
škvírou, spustil se z jedoucího vlaku dolů 
mezi koleje, a co mu síly stačily, utíkal do 
hor co nejdál od železnice. A tak se Peter do 
žádného koncentračního tábora vlastně 
nikdy nedostal.

Tady by příběh mohl skončit. A byl by 
jedním z mnoha, které slýcháme od pře-
živších šoa. Vždy neuvěřitelné, ale se šťast-
ným koncem... Peterův příběh je ale jiný 
a tímto momentem teprve začíná.

Celé drama útěku z transportu se ode-
hrává na česko-slovensko-polském pohra-
ničí. Prvních několik měsíců se Peter ukrý-
val u bači v horách. Jenže přišel podzim, kdy 
se pastevci stahovali z hor zpět do vesnic. 
A tak se Peter rozhodl vrátit do Ružombe-
roku – podle logiky, že odkud ho vzali, tam 
jej Němci hledat nebudou. Nějakou dobu 
zůstal v městečku mezi horami a přespával 
v seníku. Brzy zjistil, že když pomůže na 
místním nádraží lidem s kufry, tak mu za to 
dají nějakou korunu. Začal tedy takto „pod-
nikat“ a vydělávat si na jídlo. Po čase se 
v mladém neklidném chlapci začala rodit 
myšlenka na odplatu. Přece nemůže jen tak 
sedět s rukama v klíně a nečinně čekat, zda 
jej Němci znovu nenajdou! Vyhledal míst-
ního lékaře, s nímž se znal už z dřívějška 
a tušil, že by mu mohl pomoci. Peter popi-
suje jednu z mnoha neuvěřitelných scén, kdy 
vešel do pootevřených dveří lékařova bytu 
a spatřil jej se sluchátky na uších sklánějí-
cího se nad tajnou vysílačkou ve skříni. 
Bystrý chlapec brzy pochopil, co se děje. 
Lékař, který byl oficiálně u gardistů, ve sku-
tečnosti pracoval pro odbojové hnutí a právě 
podával zprávy do Londýna. Později Pete-
rovi na jeho opakované naléhání poradil, 

kudy a jak se dostane k nejbližší skupině 
partyzánů. Peterovi bylo sotva 14 let, když 
začal bojovat v partyzánské jednotce a mimo 
jednoho maďarského Žida, který se k nim 
připojil později, byl prý ve skupině jediný 
židovského původu.

S touto jednotkou zažil Peter neuvěřitelné 
věci. Dostali rozkaz přesunout se až k Min-
sku a tak se vydali na pěší pochod přes hory, 
během něhož absolvovali několik střetů 

s nepřátelskou armádou. Peter se osvědčil 
v mnoha úkolech. Mimo jiné se partyzánům 
hodil pro různé špionáže, neboť byl v pod-
statě stále malým chlapcem, který nevzbuzo-
val mnoho pozornosti a podezření a nad to 
uměl německy. Nakonec se díky svým 
schopnostem stal dokonce velitelem čety, 
což již odpovídalo důstojnické hodnosti 
v armádě. Na své cestě partyzánská jednotka 
překročila frontu a spojila se s parašutistic-
kou brigádou sovětské armády. Ta je vycvi-
čila (Peter líčí, že toto cvičení spočívalo ve 
shození ze stromu s padákem) a tak se 
z Petera – partyzána stal patrně nejmladší 
(rozhodně však nejmenší) parašutista jed-
notky. Během partyzánského života jedl 
velmi málo, nebo vůbec. Jedlo se to, co se 
našlo nebo co se ukradlo nepřátelské armádě. 
Když jednou přepadli zásobovací nákladní 
auto, které převáželo fazole a česnek, jedli 
pak několik měsíců jen fazole a česnek... 
Kvůli nepravidelné a ubohé stravě Peterovi 
již v 15 letech vypadaly všechny zuby 
a důsledkem těžkého způsobu života s party-
zány je i jeho malý vzrůst. Tehdy u parašu-
tistů vážil Peter prý pouhých 28 kg.

Po nějaké době přišel rozkaz, ať se celá 
jednotka vrátí na Slovensko, kde se začalo 
schylovat k Slovenskému národnímu pov-
stání. Parašutisté seskakovali z letadla, které 
je dopravilo nad území slovenského státu, 

a maličkému Peterovi k tomu museli přidat 
pytel granátů, aby se mu vůbec padák ote-
vřel. Zato veliteli jednotky se padák neote-
vřel a při seskoku se zabil. Peter, který byl na 
palubě letadla zástupcem velitele, se tak při 
dopadu na zem stal velitelem celé parašutis-
tické brigády a tím také nejmladším velite-
lem Slovenského národního povstání. Jak 
postupovala ruská vojska a dobývala 
východní Slovensko a další území, připojo-
valy se partyzánské brigády k armádě 
a z Petera se stal důstojník, který velel sku-
pince vojáků. V té době mu nebylo ještě ani 
16 let. Po osvobození dostal též válečný kříž.

Když boje končily, sešli partyzáni z hor 
a spojili se Svobodovou armádou. Jednoho 
dne se Peter procházel po kasárnách v Tur-
čianském Svätém Martinu a všiml si, že na 
jedněch dveřích je napsáno „Štábní kapitán 
Max Bachrach“. Neváhal tedy, zaklepal 
a šel se onomu Bachrachovi představit. 
Během rozhovoru vyšlo najevo, že jde 
o jeho strýce – otcova staršího bratra, kte-
rého však neznal, neboť se nestýkali. Bylo 
to ke konci války, ale Peter se rozhodl ještě 
nějaký čas zůstat v jednotce se strýcem, než 
je de mobilizovali.

Kromě zkušeností z bojů a válečných 
vyznamenání se Peterovi též povedlo v šest-
nácti letech získat řidičský průkaz. Když mu 
jej odmítali kvůli nízkému věku vydat, tak si 
jej vymohl argumentem, že na boj ve válce 
a důstojnickou hodnost byl starý dost, a tak 
má snad nárok i na řidičský průkaz. Průkaz 
tedy nakonec dostal a vzápětí jej také využil, 
když se mu povedlo zjistit, že jeho sestřenice 
je naživu a stále v Bergen-Belsenu. Požádal 
o auto, aby pro ni mohl zajet a dovézt ji 

Listopad/prosinec 20158

Peter (vlevo) s bratrem před válkou

Peterův řidičský průkaz z roku 1945

➤

Peter Bachrach

Bejt Simcha, ve spolupráci s Katedrou biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty Univezity Karlovy a Centrem judaistických studií 
Kurta a Ursuly Schubertových FF UP, vyhlásila již druhý ročník studentské soutěže o nejlepší populárně-vzdělávací článek na vybraná 
témata. Z došlých příspěvků vybrala tříčlenná porota tři nejlepší, které budeme postupně v Maskilu publikovat.

Nejlépe byly vyhodnoceny tyto texty: 1. místo – Ráchel Polohová: „Peter Bachrach“, 2. místo – Ráchel Polohová: 
„Vojtěch Rakous“, 3. místo – Katarína Kořínková: „Príbeh Shaloma Yorana“
Výherkyním srdečně blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na případnou další spolupráci v budoucnu. - red -
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osobnost

k jejímu otci. Dostal jeep a ještě autobusy 
a pověření, ať přiveze i další Čechy, kteří 
v táboře dosud zůstali. Měl také zvláštní 
povolení pro přejezd všech zón poválečné 
Evropy, které, stejně jako starý „Führer-
schein“ psaný rukou na protektorátním 
česko-německém formuláři, dodnes ucho-
vává doma v Haifě.

Po válce Peter odešel se strýcem do 
Ostravy, a protože byl vlastně ještě dítě 
a jeho školní docházka byla přerušena vál-
kou, začal docházet na místní gymnázium. 
Pro stejně staré spolužáky byl hrdinou, který 
měl za sebou boje s partyzány, účastnil se 
Slovenského národního povstání, stal se 
důstojníkem armády a dostal vojenské 
vyznamenání. Ne tak pro všechny vyučující. 
Peter vždy rád vypráví vtipný příběh o uči-
teli dějepisu, který si na něj „zasedl“ kvůli 
jeho židovskému původu a ať se učil nebo 
ne, vždy dostal pětku. Tento učitel byl 
voják – četař aspirant. Bydlel v kasárnách, 
a protože byl nedostatek učitelů, každé 
dopoledne v deset hodin docházel vyučovat 
na gymnázium. A Peter, který v té době už 
byl důstojníkem, dostal výborný nápad. Jed-
noho dne šel do školy v uniformě, postavil se 
ke vchodu do budovy a čekal, až vyučující, 
který měl nižší vojenskou hodnost než on, 
půjde okolo. Brzy se dočkal. Učitel v první 
chvíli nic nezaznamenal a kolem Petera pro-
šel bez povšimnutí. Na to jej Peter zavolal 
zpátky a jakožto vojáka s nižší hodností jej 
napomenul a před zraky zvědavých diváků 
vyhlížejících z oken školy mu poručil třikrát 
projít tam a zpět a řádně při tom důstojníka 
pozdravit. Hned poté Peter běžel do školy, 
převlékl se z uniformy do civilních šatů 
a jakoby nic zasedl do školní lavice. Brzy 
přišel i onen vyučující. „Bachrach k tabuli!“ 
ozvalo se okamžitě. Peter vyskočil a jako 
kulomet vychrlil vše, co se naučil o Karlu IV. 
„Vidíte, Bachrachu, když chcete, tak se 
umíte i učit!“ zhodnotil to učitel. Peter tehdy 
poprvé dostal z dějin jedničku a pak už tomu 
nikdy nebylo jinak – ať se učil nebo ne...

Do školy chodil Peter ještě rok. Ale brzy 

začal cítit, že to není nic pro něj. Se spolu-
žáky si nerozuměl – ve srovnání s ním to 
byly děti, které měly úplně jiné zájmy. Peter 
toho za šestnáct let života stihl prožít tolik 
jako málokdo... 

V té době byl členem židovského nábo-
ženského spolku Makabi Hacair. Byl rok 
1947 a mládež v tomto spolku začali navště-
vovat izraelští kibucníci a sionističtí akti-
visté, kteří se zasazovali o vznik Státu Izrael. 
Ohlašovali též, že patrně bude válka s Araby, 
až Britové opustí svůj mandát. Hledali tedy 
mladé schopné Židy, kteří sdílí jejich ideolo-
gii a půjdou pomoci v bojích za nezávislost 
nově vznikajícího židovského státu. Peter na 
to slyšel. Stejně jako při okupaci a během 
holocaustu, kdy se chtěl aktivně zapojit do 
odboje, i nyní cítil, že by měl něco dělat 
a pomoci při vzniku židovského státu. Tím 
spíš, když měl již bohaté zkušenosti z party-
zánských bojů. Britové omezovali přistěho-
valecké kvóty pro přeživší holocaustu, kteří 

se chtěli dostat do nové vlasti. Do tehdejší 
Palestiny připlouvaly ilegální lodě, jimž 
v cestě bránili britští vojáci a tak mnohé 
nebyly úspěšné. Peter Bachrach přicestoval 
do Palestiny na jaře roku 1948 na poslední 
ilegální lodi, těsně před vypuknutím bojů 
a byl rovnou naverbován do jednotek Pal-
mach. Zde se brzy osvědčil jako výborný 
voják. Přicestoval tehdy s kamarádem, který 
byl jen vojínem, a protože se nechtěli rozdě-
lit, tak Bachrach svou důstojnickou hodnost 
nepřiznal. Snad každý už dnes slyšel 
o pomoci tehdejší československé vlády, 
která poskytla izraelské rodící se armádě 
tolik potřebné zbraně pro boj s arabskými 
státy. Co se však málo ví, je, že když tyto 
zbraně dorazily, byly mezi nimi i kulomety, 
které místní vojáci neuměli používat. 
Domnívali se, že jsou nefunkční a už začali 
nadávat na Čechy, jaké nekvalitní zbraně jim 
prodali. V tu chvíli se však objevil Peter 
Bachrach. Nevěřil, že by Češi poslali špatné 

zbraně. Obhlédl kulomet, který vojáci sestro-
jili, a vše mu bylo hned jasné. V bedně našel 
všechny potřebné součástky, kulomety 
správně seřídil a jen díky němu pak všechny 
správně fungovaly a střílely. Tím si vysloužil 
velitelství celé této baterie. A de facto tedy 
jen jeho zásluhou měl nově vznikající stát 
Izrael funkční zbraně a ve válce zvítězil.

Pro Bachracha i mnohé další tedy s osvo-
bozením Evropy válka neskončila. Postupně 
bojoval ve všech arabsko-izraelských vál-
kách. Přes všechny své vojenské úspěchy se 
po Válce za nezávislost rozhodl ukončit 
svou profesionální vojenskou kariéru. „Člo-
věk se musí rozhodnout, zda se ožení s vál-
kou, nebo se ženou,“ říká Bachrach. Zároveň 
pociťoval, že když mu zemřela celá rodina 
během holocaustu, tím spíš by měl založit 
novou a mít vlastní děti. Oženil se tedy a měl 
tři syny. Jeden z nich padl jako 29letý během 
války v Libanonu v roce 1982. Přesto má 
Bachrach nejen vnuky, ale i pravnuky a jistě 
se mu tedy povedlo dostát svému předse-
vzetí a založit novou velkou rodinu. Sám to 
mnohdy komentuje slovy: „Kde jsem dnes já 
a moje rodina! A kde je Hitler...?“

Za své činy byl Peter Bachrach nomino-
ván na státní vyznamenání. Medaili za hrdin-
ství by měl z rukou českého prezidenta pře-
vzít 28. října 2015.
◗ Rachel Polohová, zdrojem k článku jsou osobní 

rozhovory a vyprávění Petra Bachracha.

Foto: archív Petera Bachracha

Pozn. redakce: Peter Bachrach nakonec 
28. října státní vyznamenání, na které jej 
nominoval Senát ČR, od prezidenta repub-
liky neobdržel. Domníváme se však, že to 
nijak neubírá na působivosti jeho životního 
příběhu.

Kislev 5776

S pravnučkou Jam, vnučkou syna Ramiho

Peter jako izraelský voják

9

➤

Bejt Simcha srdečně zve:

Zmařené naděje
Přednáška dokumentaristy

Martina Šmoka

pondělí 
30. listopadu 2015

od 19 h 
Kavárna Krásný ztráty

(Náprstkova 10, Praha 1)

„O výstavě, kterou někteří 
viděli a jiní neviděli, diskuse 

o paměti a zapomínání, para-
lelách minulosti a dneška.“

Vstupné 50 Kč

Akce se koná s laskavou záštitou 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
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➤

Autorecenzní článek 
o nové překladové řadě

Dějiny píší vítězové. Prizmatem Tanachu 
jsou Kanaánci a další pronárody Le -

vanty negativní hrdinové, které je potřeba 
vybít či alespoň ujařmit, poněvadž jejich 
hlavním posláním je svádět syny izraelské 
z cesty za jejich posláním. Vědecký svět byl 
dlouho poplaten tomuto pohledu a jal se jím 
vykládat „kanaánské“ prameny, které se 
nejen díky biblické archeologii začaly obje-
vovat ve stále větším počtu. Tak například 
amarnské dopisy, nalezené v Egyptě 
a vydané právě před sto lety, měly (a dosud 
obvykle mají) dokládat úpadek, ba per-
verzi kanaánské společnosti přímo volají-
cí po závanu čerstvého, pouštního, mono-
teismem prosyceného větru – nehledě na 
to, že popisují situaci, která byla v Le -
vantě aktuální nějakých dvě stě let před 
tímto závanem (navíc spíše v melodra-
matických zprávách kanaánských vládců 
než ve skutečnosti). Zhruba jako by byl 
chaos napoleonských válek příčinou 
současné uprchlické krize. V posledních 
desetiletích se badatelský svět snaží 
někdy až hyperkorektně tento stav 
napravit. Vycházejí antologie textů nale-
zených v Orientu, které se chvályhodně 
snaží „kanaánské“ prameny „verstehen 
statt erklären“. Nejznámější je Context 
of Scripture (od 1997), v němčině mu 
sekundují Texte aus der Umwelt des 
Alten Testaments (od 1982). V češtině 
má tyto ambice řada Starověké písem-
nictví Levanty, v níž vyšlo v nakladatel-
ství Oikumene dosud šest svazků cel-
kem o 2200 stranách.1

První svazek poskytuje v 17 kapitolách 
z pera řady erudovaných autorů přehled 
písemnictví celého starověkého Předního 
východu od nejstarších písemných záznamů 
starých Sumeřanů a Egypťanů přes písem-
nictví akkadské, chetitské či aramejské až po 
Peršany, Araby a anatolské jazyky 1. tisíci-
letí př. o. l., včetně samostatné kapitoly 
věnované Starému zákonu od doc. P. Slámy 

1  Mynářová, J. – Dušek, J. – Čech, P. – Antalík, D. 
(vyd.), Písemnictví starého Předního východu 
(Starověké písemnictví Levanty 1), Praha: Oikumene 
2011; Antalík – Čech – Mynářová – Dušek, Na stez-
kách domu Baalova (SPL 2), 2014; Mynářová – 
Dušek – Čech – Antalík, Poskytni králi výmluvná 
slova (SPL 3), 2013; Čech – Mynářová – Antalík – 
Dušek, Jak je psáno (SPL 4), 2014; Dušek – Antalík 
– Čech – Mynářová, Jako pták v kleci (SPL 5), 2013; 
Mynářová, Počátek vítězství krále horního a dolní-
ho Egypta. Texty k dějinám starověké Levanty (SPL 
6), 2015.

z ETF UK. Kapitoly mají jednotnou struk-
turu, což usnadňuje případné srovnávání 
napříč jazyky či kulturami. Začínají základ-
ními reáliemi a pak přecházejí k jednotlivým 
žánrům, prakticky od mýtů ke graffitti. Tento 
svazek jednak stojí sám o sobě, zároveň však 

také slouží jako širší kontext dalších čtyř 
svazků, věnovaných překladům levantských 
textů doplněných stručnými úvody a poz -
námkami upozorňujícími jak na starozá-
konní paralely, tak na odbornou literaturu 
k podrobnějšímu studiu. I ta vychází vstříc 
českému čtenáři a snaží se zachytit přede-
vším dřívější české komentáře a překlady 
inkriminovaných textů. Za každý svazek 
nese hlavní zodpovědnost jeden z užšího 
projektového týmu: doc. D. Antalík za pře-
klad literárních textů, doc. J. Mynářová za 
překlad korespondence, autor tohoto pře-
hledu za texty vědecké, právní, administra-
tivní a školní a doc. J. Dušek za nápisy. 
Zhruba tím kopírujeme dělení ze zmíněného 
Context of Scripture na kanonické, monu-
mentální a archivní texty. V rámci každého 
svazku je základní řazení žánrové (například 
literární texty začínají mýty, eposy, hymny 

a mudroslovím, pokračují liturgií a končí 
zaříkáními), poté chronologické (například 
bohoslužebné slavnosti nabízejí postupně 
překlady klínopisných tabulek z Ebly, Mari, 
Ugaritu a Emaru). Poněvadž obyvatelé 
Levanty už ve starověku nezřídka migrovali, 
zařadili jsme i epigrafické památky nalezené 
v „zahraničí“, konkrétně judské dokumenty 
z egyptské Sakkáry a Elefantiny. Samozřej-
mostí je reprezentativní výběr už zmíněných 
amarnských dopisů, jichž je patnáct přelo-
ženo ve třetím svazku a dalších jedenáct ve 
svazku šestém.

Na rozdíl od výše zmíněných řad ta naše 
neodkazuje k Tanachu explicitně svým 
názvem, nicméně paralel lexikálních i nara-
tivních si všímá též. Překvapí kupříkladu 
hymnus na mrtvého panovníka z Ugaritu 
(KTU 1.108)2, který začíná konstatováním, 
že zemřelý panovník se stal „Refájcem, krá-
lem věčnosti... sídlícím v Aštarót, bohem 
soudícím v Edreí“. Nebyli bychom první, 
kdo se podiví, že jeden král sídlí na dvou 
místech, avšak překvapivě to samé zjišťu-
jeme o biblickém Ógovi – nejen že je král, 
je zároveň je i „posledním z Refájců“ 
a sídlí – v Aštarót a v Edreí (Joz 12,4)! 
Pokud jsme příznivci radikálního omlazo-
vání biblického textu, pak musíme vysvět-
lit, jak dokázala lidová slovesnost udržet 
takto úzkou paralelu po téměř tisíc let. 
Pokud konzervativně věříme, že Mojžíš 
byl současníkem ugaritských písařů z 13. 
století př. o. l., pak tato nesnáz odpadá. 
Naopak docela biblicky zní jediná 
„kanaánská“ modlitba, také z Ugaritu 
(KTU 1.119): 
„Ó Baali, zajisté odvrátíš násilníka od 

našich bran, válečníka od našich hradeb. 
Tura, ó Baali, ti zasvětíme, slib, Baali, spl-
níme, skopce ti, Baali, zasvětíme, krvavou 
oběť, Baali, vykonáme, hody ti, Baali, 
vystrojíme. Do Svatyně Baalovy vystoupáme, 
po stezkách domu Baalova budeme chodit.“ 
A vyslyší Baal modlitbu vaši, odvrátí násil-
níka od vašich bran, válečníka od vašich 
hradeb.

Překladatelé se nesnažili být originální za 
každou cenu, nicméně řada interpretací 
(jimiž každý překlad nevyhnutelně je) při-
náší nové, ba nečekané pohledy. Určitě sem 
patří další z ugaritských textů KTU 1.13, 
nově vyložený jako fragment mýtu o bohyni 
Anat a neskromně se domnívám, že i pře-
klad relativně nedávno v Aleppu nalezené 
stély v hieroglyfické luvijštině, jejíž zadava-

2  SPL 2, 148–151.

Listopad/prosinec 201510

„Původem i rodem jsi Kananejka,
tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka“
aneb Chetejky a Emorejci konečně promluvili česky!

Stéla moábského krále Méši, 9. století př. o. l.
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historie

Kislev 5776

➤ tel – palestinský král – byl snad nejen sou-
časníkem, ale i jmenovcem krále Davida:3

Já jsem Taita, hrdina, král Palistin. Vele-
bil jsem obraz svého pána, aleppského boha 
bouře a aleppský bůh bouře mě učinil... Kdo 
přijde do tohoto chrámu uctít boha: je-li to 
král, nechť obětuje vola a ovci. Je-li to ... 

králův syn nebo místní vládce nebo vládce 
říční oblasti, nechť také obětuje ovci. Ale 
je-li to obyčejný člověk: chléb, libaci a ...

Šestý, zatím poslední svazek byl naplá-
nován jako historická syntéza dějin Syropa-
lestiny alias Levanty založená na prame-
nech přeložených v předešlých svazcích. 
Analogicky ke svazkům 2–5 měl být kolek-
tivním dílem, kde každý člen autorského 
týmu převezme hlavní zodpovědnost za asi 
půl tisíciletí, od nejstarších písemných 
památek ze syrských lokalit Mari a Ebla 

3  P. Čech, „What if Goliath were David? Taita, King 
of the Palistineans“, in: Oeming – Sláma (eds.), 
A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and 
Judah in the Bible and History (Beiträge zum 
Verstehen der Bibel 28), Wien: LIT, 2015.

z poloviny 3. tisíciletí př. o. l. přes dobu 
staro- a středobabylonskou až po dobu 
železnou, soudobou s existencí království 
Judy a Izraele. Nicméně habent sua fata 
libelli: Ukázalo se, že stejné prameny ještě 
neznamenají stejné metody a stejné závěry, 
a že historie bude mít buď autora jednoho – 
nebo žádného. J. Mynářová vzala nakonec 
tento úkol na svá bedra, za což jí patří náš 
dík, a výsledkem je zajímavý průnik struč-
ného historického přehledu (o asi 70 stra-
nách) a překladu vybraných egyptských 
„mezinárodních“ textů k dějinám Syropa-
lestiny převážně právního, tedy závazného 
charakteru (smlouvy mírové a svatební, 
korespondence státní i soukromá). Tentokrát 
jí při překladu sekundovali D. Bělohoub-
ková („Texty z nekrálovských hrobek“) 
a M. Rychtařík („Di   plomatické sňatky“). Na 
konci knihy je připojen detailní rejstřík pře-
ložených textů celé řady.

Výběr přeložených textů je samozřejmě 
subjektivní a nepochybně poplatný badatel-
ským libůstkám, avšak byl veden i relativně 
objektivní snahou o co největší pestrost co se 
týče rozsahu (od doslova pár slov až po 
obsáhlé slovníky o stovkách – často dvojja-
zyčných – hesel, či Baalův mýtus zabírající 
60 stran), času (zhruba 2500–333 př. o. l.), 
prostoru (od Kypru a Egypta na západě po 
východní hranici bývalé Sýrie), obsahu, 
formy, typu materiálů (naprostou většinu 
představují prakticky nezničitelné hliněné 
tabulky, kromě nich papyry, pergameny, 
kameny, slonovina, kosti, perly, nejrůznější 
kovy, keramika, omítka atd.), písma (větši-
nou klínopis, ať mezopotamský nebo ugarit-
ský, což je dáno už materiálem; dále lineární 
semitská písma obvykle zvaná podle etnik 
jimi píšících; egyptské a luvijské – či anatol-
ské – hieroglyfy; kyperské slabičné písmo) 
atd. Primárně nechtěná, ale nepotlačovaná 
pestrost vznikla i různým stylem překlada-
telů, který ladí s těžištěm jejich zájmu: poe-
tickým (D. Antalík), formalistním (J. Myná-
řová) či doslovným (J. Dušek). Překládáno 
bylo z řady jazyků: sumerštiny, akkadštiny 
(babylonštiny i asyrštiny), egyptštiny, eblaj-
štiny, chetitštiny, churritštiny, luvijštiny, 
ugaritštiny, foiničtiny, aramejštiny, amón-
štiny, moábštiny (nově přeložena je i slavná 
Méšova stéla), edómštiny, řečtiny a hebrej-
štiny. Té jsou z velké části věnovány strany 
177–225 pátého epigrafického svazku, 
zasvěcené nálezům z Izraele a Judska; od 
slavných „bestsellerů“ typu kalendáře 
z Gezeru a nápisu ze šíloašského tunelu až 
po neznámé pečetě a nejnovější „hit“, ostra-
kon z Chirbet Kejafa.

Co v řadě chybí? Rozvržení hieroglyfic-
kých přípisků v 6. svazku je bez nákresu 
poněkud chaotické. Z časových důvodů 
nebylo možno zařadit první jeruzalémský 
klínopisný fragment;4 pravda, lze přečíst sot-

4  E. Mazar – W. Horowitz – Y. Goren – T. Oshima, 

va několik slov. Osobně je mi líto, že se do 
výběru nedostaly ugaritské historiolae čili 
„terapeuticko-mytické“ skladby s pracov-
ním názvem „bůh Chorón a trable s hady“ 
(KTU 1.100 a 1.107), které byly zcela 
nedávno využity při značně provokativní 
reinterpretaci biblického příběhu o vyhnání 
z ráje.5 Částečně jsem toto opomenutí (vyvo-
lané nejistotou, o čem vlastně ty příběhy 
jsou) napravil příspěvkem „Poslední inter-
pretace Prvního hříchu“, jenž vyjde ve sbor-
níku z 15. ročníku konference Orientalia 
Antiqua Nova (2015). Jiní čtenáři budou 
nepochybně postrádat jiné skladby – víta-
ným doplňkem řady by rozhodně byl svazek 
prezentující narativní díla v Levantě se ode-
hrávající, byť napsaná či „vydaná“ jinde, 
jako příběhy Egypťanů Sinuheta a Wena-
mona či Historie Filóna z Byblu. Snad i oni 
jednou promluví (znovu) česky...

◗ Pavel Čech, foto: Wikipedia

„A Cuneiform Tablet from the Ophel in Jerusalem,“ 
Israel Exploration Journal 60 (2010), 4–21; Ch. 
Rollston, „A Fragmentary Cuneiform Tablet from 
the Ophel (Jerusalem): Methodological Musings 
about the Proposed Genre and Sitz im Leben“, 
Antiguo Oriente 8 (2010), 11–21.
5 M. C. A. Korpel – J. C. de Moor, Adam, Eve, and 
the Devil. A New Beginning (Hebrew Bible 
Monographs 65), Sheffield: Phoenix Press, 2014.

Nápis z Chirbet Kejafa: 

1´ nečiň, ale služ [...] 
2´ Suď otroka a vdovu, suď sirotka
3´ a cizince. Veď při dítěte, při nuzného a 
4´ vdovy. Pomsti rukou krále 
5´  ubohého a otroka, chraň zbožného 

cizince.

Text o bohu Choronovi 
a hadech:

K Choronovi tvář přitočila, 
vždyť (stále) pozbývá potomků svých.
Vypravil (se) do města východu.
Pak tvář svou zajisté obrátil
směrem k Aršch široké
a Aršch hojné vodou.
Vytrhl mezi stromy tamaryšek, 
A mezi keři strom smrti.
Tamaryškem vytřásl jej,
plody setřásl jej, 
listovím shodil jej,
s kořeny vynesl jej.
Navrátil se Choron do domu svého, 
a odebral se do svého paláce.
Zeslábl jed jako (voda) ve strži
odplynul jako proud.

[Shromáždi, Ša]pš, z ho[r] hust[ý mrak]
ze země moc [je]du [shromáždi].“
E[l a] Choron ať shromáždí jed,
[Baal] a Dagan ať sh[ro]máždí jed,
Jarich a Aštart ať shromáždí jed
Zizzu a Kamaš [ať shro]máždí jed, 
Malik v Aštart ať shromáždí jed, 
[Koša]r a Chasis ať shromáždí jed
Šachar a Šalim [ať shromá]ždí jed. 
Shromáždi, [Šap]s, z hor hustý mrak,
ze země [kéž shromáž]díš jed,
z úst (toho, který) uštknul, jed,
z úst požírače toxin.

11

Ostrakon z Chirbet Kefaja a jeho grafický přepis
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Když jsem v roce 2003 náhodou 
potkala fotografa Jana Jindru, 
netušila jsem, že to bude začá-
tek dobrodružného pátrání po 
místech, která znal Franz Kafka.

Jan Jindra mi tenkrát poprvé ukázal své 
fotografie z Frýdlantu, Liberce, Želíz a Tur-
nova. Brzy jsem zjistila, že slavný spisovatel 
bydlel sice v Praze, ale velmi rád a často 
cestoval. Četla jsem jeho deníky, dopisy, 
vzpomínky přátel a otevíral se přede mnou 
nový, zcela nepoznaný svět, kde Kafka už 
nebyl ten ponurý pán z Prahy, který píše po 
nocích Proměnu či Zámek, ale člověk mnoha 
rozmanitých zájmů.

V roce 2004 jsme se s Janem Jindrou 
vydali na cesty, tak jako Franz Kafka a jeho 
nejlepší přítel, Max Brod, kteří společně 
procestovali téměř celou Evropu. Jednou 
z jejich společných radostí bylo zaznamená-
vání zážitků do paralelních deníků. Právě 
tyto zápisky z cest pro nás byly hlavní indicií 
při našem pátrání. Pomáhali nám také archi-
váři a badatelé, kteří nás zasvěcovali do 
království historických fotografií a pohled-
nic. Postupně jsme objevovali nejen místa, 
kde byl Kafka, ale také místa, která byla 
tehdy populární pro turisty a dnes jsou již 
téměř zapomenuta. Kdo dnes zná vyhlášené 
sanatorium v italské Rivě nebo noblesní 
letovisko v Meranu? V Kafkově době to byly 
lokality, kam mířily tisíce cestovatelů z celé 
Evropy, dnes jsou však stranou zájmu turistů.

Nejzajímavější pro nás byla třítýdenní 
cesta Franze a Maxe v roce 1911, která začí-
nala ve Švýcarsku a přes Itálii vedla až do 
vytoužené Paříže. Franz a Max, to jsou dva 
mladíci na cestách, dva vedle sebe a přitom 
každý sám za sebe. V Luzernu se svezli 
lanovkou na vyhlídku Rigi Kulm, v Luganu 

si užívali koupání v jezeře, v Itálii je zají-
mala místa, která znali z Goethovy Italské 
cesty, a v Paříži se vydali po stopách hlav-
ního hrdiny Flaubertovy Citové výchovy. 
Výsledky našeho mnohaletého pátrání jsme 

publikovali v roce 2009 v knize Na cestách 
s Franzem Kafkou, kde je 65 reportážních 
textů a fotografií o jednotlivých lokalitách. 
Tehdy se zdálo, že se celá tahle kafkovská 
kapitola uzavírá. Stále tu ale bylo jedno 
velké přání, které se nám doposud nesplnilo. 
Kéž by se podařilo ukázat slavného spisova-
tele jinak. Představit veřejnosti jeho radost 
z cestování, zdravého životního stylu, zájmu 
o kino či vegetariánství. Jenže jak narušit 
zavedený mýtus o smutném Kafkovi, který 

se dívá z hrnků a triček v centru Prahy? 
Letos v létě se vynořila naděje. Vrátili jsme 
se do Siřemi na Žatecku a dostali jsme 
nabídku vybudovat v této vesnici stálou 
expozici „Kafka na prázdninách“. V Siřemi 
Kafka bydlel osm měsíců, od září 1917 až do 
dubna 1918. Tak dlouhou dobu zatím ještě 
nikdy nebyl mimo domov. Do Siřemi se 
vydal záhy poté, co zjistil, že má tuberku-
lózu. Jeho nejbližší s tímhle rozhodnutím 
zásadně nesouhlasili. Chtěli, aby odjel do 
věhlasné léčebny v Alpách, jenže on trval – 
ostatně jako vždy – na svém. Proč se vypra-
vil právě do Siřemi? Jeho švagr Karel Her-
mann tam vlastnil několik statků. Jenže 
vypukla válka a tak musel Karel i ostatní 
muži z jeho rodiny na frontu. Spasit osamělé 
hospodářství mohla snad už jen Kafkova 
nejmilejší sestra Ottla, o které se vědělo, že 
chce pracovat v zemědělství. Snila o tom, že 
později se jí budou znalosti z venkova hodit, 
až odejde do Palestiny a bude žít v kibucu. 
Na tehdejší dobu šlo o velmi odvážné roz-
hodnutí: mladá, svobodná dívka z města 
chce jít na venkov. Klobouk dolů před 
Ottlou, která se vzepřela otci. Samozřejmě 
že otec nechápal, proč chce Ottla na venkov, 
však on pocházel z malé vesnice a vybudo-
val si kariéru ve městě. Právě tuhle odvahu 
Franz na Ottle obdivoval. Odvahu vzepřít se 
přísným pravidlům městské společnosti. ➤

➤
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Franz Kafka
měl rád venkovský svět

Portrét Franze Kafky z jeho cestovního pasu, z roku 
1917, tj. z doby, kdy bydlel v Siřemi.
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Rybářské zálety – tak se 
jmenuje poslední sbírka povídek 
Jiřího Pavla (nar. 16. 8. 1956), 
která vyšla v nakladatelství 
Beletris k novému židovskému 

roku 5776, jako poděkování všem těm, kteří 
spisovateli zůstali věrni v těžkých dobách 
jeho neúnosné zdravotní a sociální situace, to 
znamená především sociálním a psychotera-
peutickým pracovníkům ŽOP.

Jediný syn Oty Pavla zdědil po otci talent 
ke psaní. Už jako chlapci mu v roce 1968 
vyšly dvě povídky o rybách a rybaření v časo-
pise Větrník, ale kvůli celkovému prospěchu 
se vyučil kuchařem v pražské restauraci 
U kalicha. Po smrti otce začal studovat na 

Střední hotelové škole a po absolvování 
základní vojenské služby nastoupil jako pro-
dukční do Divadla hudby v Opletalově ulici. 
Přátelil se s hudebním kritikem J. Černým, 
a to ho přivedlo k pořádání vlastních hudeb-
ních pořadů, v nichž seznamoval posluchače 
s novinkami ze světa hudby, s novými hudeb-
ními styly jako rap apod. a postupně přešel na 
místo barmana, což bylo časově i finančně 
výhodnější. Dokonce odmítl místo redaktora 
v tehdy populárním časopise Melodie, neboť 
bylo spojené se vstupem do komunistické 
strany. Po Sametové revoluci se otvíraly nové 
pracovní možnosti a Jiří začal obchodovat se 
starožitnostmi, pracoval pro Aukční síň. Spolu 
s příjmy ze znovu vydávaných knih jeho otce 

mu to přineslo bohatství, které jej přivedlo do 
společnosti jak slavných celebrit, tak i gangs-
terů. Jeho alkoholové excesy v pražských 
restauracích a barech se staly pověstnými. 

V roce 1995 vydává svou první knihu 
Údolí dutých hlav s náměty jak rybářskými, 
tak z pražského „uměleckého“ podsvětí. Jeho 
tvorba je srovnávána s literární úrovní slav-
ného otce. V té době čtenáře spíše zajímá jeho 
soukromý život, jeho boj s dědičnou chorobou 
– maniodepresivní psychózou kombinovanou 
s psychózou paranoidní. Jiří přestává obcho-
dovat se starožitnostmi, rozdává tisíce korun 
a desítky hodnotných obrazů, rozvádí se 
a prodává práva na většinu honorářů z otco-
vých knih. Postupně vydává dalších šest knih, 
často ve spolupráci s jinými autory: Jak jsme 
se zbláznili: můj táta Ota Pavel a já (Jiří 

Jiří Pavel: Rybářské zálety

V roce 1900 se Kafka dozvěděl od 
svého strýce, lékaře Siegfrieda 
Löwyho, že existují centra zdravé-
ho životního stylu. Löwy mu dopo-
ručil, aby si vyzkoušel pobyt v ta-
kovém centru, kde klienti sportují 
a pochutnávají si na vegetarián-

ské stravě. V roce 1903 odjel Kafka do sanatoria 
Weisser Hirsch v Drážďanech a stal se zapřisáh-
lým vegetariánem.
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Tehdejší Siřem byla jednou z mnoha pro-
sperujících chmelařských vesnic na Žatecku. 
Den na vesnici měl pro Kafku úplně jiný 
rytmus než ve městě. Mohl zde být nablízku 
své sestře, vypomáhat jí na statku a taky se 
toulat po okolí a pozorovat čarokrásnou pří-
rodu. Však se i v dopise Maxovi svěřil, co 
v Siřemi podniká: „Vcelku moc nečtu, život 
na vsi mi tolik vyhovuje... Mně se daří dobře 
mezi všemi těmi zvířaty. Dnes odpoledne 
jsem krmil kozy. Na mém plácku roste něko-
lik keřů, nejlahodnější listy jsou pro kozy 
příliš vysoko, a tak jsem kozám přidržoval 
větve dolů. Ty kozy tedy jsou vnějškově doko-
nalé židovské charaktery, většinou doktor-
ské, ale existuje i podoba s advokáty, pol-
skými Židy a tu a tam i židovskými dívkami. 
Zvláště silně je mezi nimi zastoupen 
dr. Mühlstein, lékař, jenž o mě pečuje. Kon-
silium tří židovských lékařů, které jsem dnes 
krmil, bylo se mnou natolik spokojeno, že se 
večer dalo sotva zahnat k dojení. Tak míru-
milovně končí jejich i mé dny.“ Informace 

o Siřemi jsou nejen v Kafkově korespon-
denci, ale také v jeho denících a aforismech. 
Místa, která zde tak dobře znal, zakompono-
val také do svého románu Zámek. Předobra-
zem zimních popisů v Zámku je právě 
Siřem. Zde viděl ten celý mikrosvět sedláků, 
čeledínů, cizinců, hospodských i učitelů. 

Zde viděl kostel, hospodu i „zámek“ – siřem-
skou sýpku, která stojí nad vesnicí a střeží 
své okolí.

Siřem je vlastně jediné autentické místo 
na světě, kde můžete ještě vidět, co viděl 
Kafka. Ano, v Praze, v Liberci či v Meranu 
jsou takové lokality, ale většinou již značně 
přestavěné anebo veřejnosti nepřístupné. 
V Siřemi je to zastavený čas. Mohutné 
statky, kostel, sýpka, to vše zůstává, téměř 
netknuto, stranou od všeho. Nechceme v této 
obci vytvořit Disneyland, líbí se nám právě 
to kouzlo, které objevíte jen zde. Majitel 
siřemské sušárny chmele David Herblich 
nám nabídl, že můžeme představit naše pát-
rání v jeho domě. Ukázat nejen historické 
fotografie Siřemi, ale také naše snímky 
z kafkovských míst po celé Evropě. K vybu-
dování stálé expozice nyní sháníme finance, 
konkrétně 860 tisíc. Proč tolik? Bývalá 
sušárna chmele je památkově chráněná a je 
tedy potřeba přistupovat k rekonstrukci 
velmi citlivě. Odborník na chmelařské 
budovy, autor muzea Chrám chmele v Žatci, 
architekt Jiří Vaníček dokonale splňuje naše 
přání: ponechat původní kouzlo místa, ale 

opravit, co je třeba: podlahy, zdi, vybudovat 
sociální zázemí. Součástí rozpočtu je samo-
zřejmě také výroba výstavních panelů a pře-
klady textů z češtiny do tří světových jazyků.

Pokud se nám podaří vybrat finance, pro-
střednictvím webové stránky www.hithit.cz/
kafka, pak můžeme okamžitě začít s přípra-
vami expozice a otevřeme ji v druhé polo-
vině roku 2016. Na místě, kde se Kafka 
zastavil a několik měsíců byl součástí ven-
kovského světa. Na místě, kde byl konečně 
šťastný. Sám, s Ottlou, blízko přírodě 
a daleko od města. Není náhodou, že právě 
v roce 1917 si zapsal do deníku svůj sen 
o cestování. Sen, který mu chceme alespoň 
dodatečně splnit. „Sedět tak v železničním 
vagóně, zapomenout na to, žít jako doma, 
náhle se rozpomenout, pocítit unášivou sílu 
vlaku, stát se cestujícím, vyndat z kufru 
čepici, chovat se ke spolucestujícím svobod-
něji, srdečněji, důrazněji, být bez zásluhy 
unášen k cíli, vnímat to jako dítě, stát se 
miláčkem žen, podlehnout přitažlivé síle 
okna vlaku, mít alespoň ruku neustále vysu-
nutou přes okenní rám.“

◗ Judita Matyášová, foto: archiv Jana Jindry

Kislev 5776

➤

➤

Kafka a Ottla v Siřemi

Obec Siřem, rok 1917 – v době, kdy zde Kafka bydlel, tu žilo zhruba 400 obyvatel, většina byla německé národ-
nosti. Po roce 1945 se obec téměř vylidnila, Němci museli odejít. Nyní zde žije necelá stovka obyvatel.
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Pavel, Zuzana Peterová, 2001), Blázinec 
i v mé hlavě (Jiří Pavel, 2005), Jak jsem pro-
šustroval majlant (Jiří Pavel, 2009), Gringo 
– Baj, Baj Šanghaj (Jiří Pavel, Petr Kotík, 
2014), Moje celebrity aneb Krátká setkání 
mírně skandální (Jiří Pavel, 2014), Houbá-
rium aneb S košíkem do lesa: pozoruhodné 
příhody a poučné historky nezdolného hou-
baře (Jiří Pavel, Jiří Piščák, 2015). Jsou to 
vesměs literární vzpomínky na jeho známou 
rodinu, kamarády a příběhy z jeho kompliko-
vaného života, někdy jeho honorář činil jen 
několik autorských výtisků.

V roce 2014 se už zdálo, že boj s alkoho-
lem a duševní nemocí Jiří prohrává, ale 
s pomocí pražské židovské obce, jež mu zajis-
tila byt s pečovatelskou službou, se jeho zdra-
votní problémy zmírnily, a po nešťastném 

pádu v roce 2015, kdy utrpěl tříštivou zlome-
ninu nohy, se vzchopil a využil několikamě-
síční nepohyblivosti k napsání sedmi nových 
povídek. Ve svých povídkách Jiří vzpomíná 
na dětství, kdy se svými bratry chytali na 
oblíbeném Čechtickém potoce pstruhy, na 
chatu u Želivky, kam dojížděli s rodinou 
A. Lustig, E. Berger a další otcovi kamarádi, 
na vodáckou výpravu na Otavu s bratry For-
manovými, na strýce Huga, odborníka přes 
chytání ryb – tam, kde ostatní rybáři nic neu-
lovili, on s rybářskou trpělivostí chytil „cejny 
jako lopaty“, rozuměl přírodě a hlavně vodě, 
stejně jako i druhý strýc Jirka, jenž ho obklo-
pil láskou a jezdil s ním lovit  na protekční 
rybníky, třeba ryby z rodu línů. V knize se 
objevují nejen náměty kulinářsko-rybářské, 
psané s humorem a ironií, ale i smutné vodác-

ko-pijácké. Jiří se otevřeně přiznává k holdo-
vání alkoholu a popisuje svou duševní nemoc, 
s níž následně přišly deprese, myšlenky na 
sebezničení a pobyty v léčebnách. Setkáváme 
se i se ženami, které ho doprovázely, s problé-
movými vztahy, jež byly převážně zklamáním 
souvisejícím s pocitem neustálého selhávání 
a prázdnoty. Podle Jiřího, který zdědil rybář-
skou krev, je „chytání ryb v přírodě o svo-
bodě, o spojení souhry náhod s rybářským 
umem“, ale tím, kdo „postavil rybám pomník“, 
je jeho milovaný tatínek Ota Pavel, s povíd-
kami o rybách, co četli i nerybáři. Jako snad 
budou číst ty z knihy Rybářské zálety jeho 
syna, vždyť S. Hudský v doslovu píše, že 
„tvorba Jiřího Pavla je také literaturou, která 
nese vlastní hodnoty a funguje sama za sebe!“

◗ Jaroslava Jarošová

literatura
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Tato sbírka vtipů 
se tvořila odlišným 
způsobem, než jak 
výbory vtipů 
obvykle vznikají. 
Jak k jejímu zrodu 
došlo?

Může za to doktor Štein, který mi ponej-
prv pomohl s plotýnkou, načež sám utrpěl 
vážný úraz a já se ho snažil trochu obveselit. 
A abys dobře porozuměl, co myslím tou 
orthodoxopedií, musel se doktor Štein pro-
běhnout i po tvých bolavých zádech, ausge-
rechnet v den „o(b)řízky“ této naší knížky na 
havlíčkobrodském knižním veletrhu. Kruh 
se uzavřel.

A proč ten zvláštní název – 
„na židovský způsob“?

Jak píšu v té knížce, lehce se to vysvětlit 
nedá a vysvětlovat to těžce, to už vůbec 
nemá smysl. Jinak řečeno, jde o způsob 
myšlení, a ne o laciné reálie. Důležité je to 
vyprávění, filigránská příprava pointy. Pří-
značné je stavění věcí k sobě, vedle sebe, na 
sebe – věcí obyčejných, u nichž však tato 
nová konfigurace může napadnout opravdu 
jen někoho.

Vymýšlel jsi nějaké vtipy sám, nebo 
jsi sbíral, co posílali známí 
a kamarádi?

Jediný vtip, který se mi přihodil, jsem 
příslušně označil a jsem na něj hrdý. Zbytek 
vtipů je posbírán ze všech koutů, mnoho 
jsem jich popřekládal z angličtiny. Jiné při-
šly mailem, od kamarádů i od lidí, s nimiž 
jsem se jinak nikdy nepotkal. A potěšilo mě, 
když se mi vtipy vrátily přesně v té podobě, 
jak jsem je vyslal do světa. Znamenalo to, že 
prošly českýma hubama a obstály!

Štein-Schneiderova sbírka vtipů je 
ale hlavně zajímavá v tom, že čte-
nář vtipy čte, ale má přitom pocit, 
jako by mu je někdo vyprávěl. 
Předříkával sis při psaní vtipy sám 
sobě?

V mládí jsem deset let opisoval texty, 
které Egon Bondy namluvil na pásek. Byl 
jsem jeho prvním posluchačem a čtenářem. 
To je velké tajemství, napsat text tak, aby do 
myslí lidí přešel tak, že si ani neuvědomí, že 
čtou. Bondy ten dar měl, i jeho filozofické 
spisy se dají plynule číst nahlas. Snad jsem 
se trošku přiučil, každopádně mi to předříká-
vání při psaní zůstalo.

A co na to tvoje žena a děti?
Je pravda, že manželku jsem si vybral 

podle její chůze. Pánbůh suď, jak to souvisí. 
A děti od malička poznávaly Monty Pythony, 
Woody Allena, Voskovce a Wericha, Jana 
Pivce, Vladimíra Vančuru, Leo Rostena 
a další fajnšmekry jazyka.

V knize je hodně neznámých židov-
ských vtipů z jiného kulturního 
prostředí. Odkud pocházejí?

Sám nevím, internet je tajuplný, a tak se 
u těchto vtipů těžko dá o jejich původu říci 
něco víc, než že pocházejí z jidiše kop.

Kde se vzaly vedle tradičního 
Kohna a Roubíčka takové postavy 
jako rabi Buback, Krechtzman 
a Jajteles?

No, ten Bubák má dokonce reálnou před-
lohu, ale neprásknu ho. Ostatní jména jsou 
vybírána většinou kvůli zvukomalbě.

Některé vtipy jsou, jak se dnes 
často říká, politicky nekorektní. 
Existují ale vůbec politicky 

korektní vtipy? A zvlášť židovské?
Politicky korektní vtipy existují, ale 

těžko v nich najít zalíbení. Politicky neko-
rektní vtipy nezaručují vtipnost. Pointa vtipů 
na židovský způsob – tedy podle mého 
mínění – spočívá v té lehce dráždivé, avšak 
uměřené nekorektnosti.

Ovšemže sebe  reflexivní.

Občas si místo výbuchu smíchu člo-
věk potichu s pokýváním hlavou 
vychutná nějakou moudrost jako 
vystřiženou z Talmudu. Například: 
Jak dlouho máš slovo v ústech, jsi 
jeho pánem. Jak ho vyřkneš, jsi 
jeho otrok. Odkud ty pocházejí?

Zní to jako z Talmudu, člověk by to hle-
dal v Talmudu a možná by to tam někde 
i našel. Tento výrok se prý traduje od Ibn 
Gabirola. Mezi vtipy jsem ho zařadil proto, 
že to je takový jistý korektiv pro vyprávění 
vtipů. Pouze ty, které této podmínce vyho-
vují, jsou na židovský způsob.

   Štein-Schneiderova 
sbírka vtipů na židovský způsob

Nakladatelství Garamond představilo začátkem listopadu nový titul – velkou sbírku židovských 
vtipů či přesněji – vtipů na židovský způsob. O tom, jak sbírka vznikala a o židovském humoru 
vůbec, jsme si povídali s jejím autorem Janem Schneiderem.

Ze židovských rčení:

Není žádná hanba být chudý. Je to ale 
jediná pozitivní věc, která se o tom dá říci.
Každý, kdo chodí k psychiatrovi, by si 
měl nechat vyšetřit hlavu.
Psychoanalytik je židovský doktor, který 
nasnáší pohled na krev.
Neurotik buduje vzdušné zámky; psycho-
tik si myslí, že v nich pobývá; psychoana-
lytik vybírá nájmy od obou.
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Jan Schneider (vlevo) s nakladatelem Petrem Himmelem při obřízce knihy.

➤
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DRUH LÁTKY KUS NÁBYTKU LAT. 1000 JARMULKA ZKR. RABÍN
PATŘÍCÍ 
MOJŽÍŠOVU 
BRATROVI

BIBL. MÍSTO 
(SPOJOVANÉ 
S BÉT-ELEM)

NIČ
VÝZNAM 
SLOVA 
"MEGILA"

MÍSTO PŮVODU 
SATMARSKÝCH 
CHASIDŮ

SVAZ SO-
CIALISTICKÉ 
MLÁDEŽE

SAULOVA 
FUNKCE / 
STRAŠLIVÍ

ZKR. MORAVS-
KOSLEZ. SDRU-
ŽENÍ / ABRA-
HÁMOVĚ ŽENĚ

HEBR. "TY" 
(Ž.)

ZKR. PATERNITY 
INDEX / POSL. 
PÍSMENO ČESKÉ 
ABECEDY

OBEC NA KRO-
MĚŘÍŽSKU / LAT. 
ANGL. SMUTEČ-
NÍ ZKRATKA

2. ČÁST TAJENKY 
/ CHANUKOVÁ 
KARETNÍ HRA

JERUZA-
LÉMSKÁ 
ČTVRŤ

SLONÍ ZUB
ÁBELŮV BRATR 
/ NÁLEŽEJÍCÍM 
POMNÍKŮM

ZMĚKČENÉ R / 
MOJŽÍŠŮV 
TCHÁN

PŘEŽVÝKAVEC 
/ZAČÁTEK JMÉ-
NA 2. JUDS-
KÉHO KRÁLE

INIC. HERCE 
TAUSINGERA

HEBR. "ÚSTA"

VYDÁME SE NA 
CESTU / FILM 
DLE A. LUSTIGA 
"DÉMANTY ..."

SLUČOVACÍ 
SPOJKA

NĚM. MĚSTO NA 
RÝNĚ (BEZ PŘE-
HL.) / INIC. LITE-
RÁTA EISNERA

MÍSTNÍ PŘED-
LOŽKA / ANGL. 
"AHOJ"

ŘÍM. 1000

EXTRÉM. HNUTÍ 
MEIRA KAHANE-
HO / ANGL. 
"KVASNICE"

ZKR. TĚLESNÉ 
POSTIŽENÍ

3. DÍL TAJENKY 
/ ZKR. SAN 
MARINO

HAJNÍ

SYMBOL REGIS-
TROVANÉ ZNAČ-
KY / KRŮPĚJE 
Z MÝCH OČÍ

HEBR. "VEČER" 
/ SVATÝ 
ČLOVĚK

ZKR. ENERGIE
MOJI / 
MATERIÁL NA 
TOPENÍ

ŘÍMSKY 1 / 
ČIDLA 
SLUCHU

IZR. TAJNÁ 
SLUŽBA / RUS-
KÉ PŘITAKÁNÍ

PŘEPIS 1. PÍS. 
BOŽÍHO JMÉNO 
/ SLOV. REŽISÉR 
(1918-1979)

CITOSL. 
SMÍCHU

BÁSNICKY "K" / 
ZN. POLOMĚ-
RU KRUŽNICE

OZN. 5. PÍSME-
NE ČESKÉ ABE-
CEDY/ DOMÁC-
KY JÁKOB

ZKR. VERSUS / 
OPAK "MÍŇ"

INIC. SKLADA-
TELE ANČERLA 
/ JIDIŠ "ZEMĚ"

1. DÍL 
TAJENKY / 
ŘÍM. 500

SMĚROVÁ 
PŘEDLOŽKA

LADINO "VI-
DĚL"/ EGYPT. 
BŮH SLUNCE

NALÉVAT / 
LOGICKÁ 
SPOJKA

 ZKR. KŘES-
ŤAN. LETOPOČ-
TU / NIKOLI

ÚDAJNĚ
NEMAJÍCÍ HOD-
NOTU / CHEM. 
ZN. BORU

KLENUTÉ 
KLÁŠTERNÍ 
CHODBY

SYMBOL 
LIBANONU

POMŮCKA:
LAND, LUZ, KACH,
PE, RUSAVA, VIO 

INIC. ZAJATÉHO
PILOTA ARADA
/ ZKR. RODINNÝ
DŮM 

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
V tajence křížovky najdete tentokrát židovské přísloví související tematicky se svátkem chanuka.

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu redakce.maskil@maskil.cz nebo jako SMS na číslo 724 027 929, 
a to nejpozději do 4. 12. 2015. Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v příštím čísle. Soutěží se 
o knihu Štein-Schneiderova sbírka vtipů na židovský způsob z nakladatelství Garamond. 
Tajenka z minulého čísla zněla: „(Svaté se neprojevuje odloučeností asketů a asketických škol, ale tím, že 

se mistři i jejich společenství) budou ze sebe navzájem radovat.“ Knihu Přítomnost Boha v dějinách Emila Fackenheima z nakladatelství 
Oikoymenh vyhrávají: paní Augustová, Dana Průšová, Milena Veselá. Výherkyním gratulujeme.

➤ Máš v zásobě nějaký vtip, který se 
do knihy nevešel a měl by tam 
podle tebe být?

No, napadá mě jediný apokryf, který 
jsem ovšem doktoru Šteinovi neměl odvahu 
poslat, a to je ten, jak zmasakrovanému dok-
toru Šteinovi říká jeho pacient „mohlo to 
dopadnout hůř“, a když sténající doktor 
Štein vyzvídá, jak že by to ještě mohlo 
dopadnout hůř, pacient jen odtuší „mohlo se 
to stát mně“.

◗ Ptal se Alois Rosenkrantz
Foto: nakladatelství Garamond

A na závěr pár ukázek:

Jestli chceš žít navždy, přemlouvá Jankel 
svého bohatého strýčka z Haify, přestěhuj se 
do našeho malého kibucu! – A to je tak 

pěkný? zajímá se strýc. – Je to nejškaredější 
místo na světě, připouští Jankel. – A tak to 
tam asi je perfektní klima? hádá strýc. – No 
o tom nemusíš pochybovat, jde s pravdou 
ven Jankel, že je příšerné, v celém Izraeli 
není snad horší. – To se strýc už nestačí 
divit: Tak proč se proboha mám podle tebe 
odstěhovat ausgerechnet tam? – Jankel se 
nenechá vyvést z míry: Podívej se do statis-
tik. V našem kibucu ještě nikdy žádný boháč 
neumřel!

Neoblíbený učitel se ptá Chajima Jankela: 
Kdybys měl devět jablíček, a já bych tě 
poprosil o tři, kolik by ti jich zůstalo? – Cha-
jimek přesvědčivě: Devět. 

Syn dostal od své matky na svátek Chanuka 
dvě kravaty, červenou a modrou. Po svátcích 

se rozhodl matku opět navštívit. Váhal ale, 
kterou kravatu si vzít. Nakonec zvolil červe-
nou. Když přišel k matce, začala lomit 
rukama: Já věděla , já věděla, že se ti ta 
modrá nebude líbit!

Básník Chajim Nachman Bialik byl kdysi 
navržen na Nobelovu cenu. Přátelé se ho 
ptali, co tomu říká, když ji nakonec nedostal. 
– Pořád je lepší, když se mě lidé ptají, proč 
jsem ji nedostal, než kdybych musel vysvět-
lovat, za co mi ji dali.

Rabín, jehož jeho kongregace nechce 
vyhnat z města, není rabín.
Rabín, jehož jeho kongregace vyhnala 
z města, není chlap.

(lidové rčení)
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Během úvodního večera došlo k sezná-
mení členů z různých komunit během 

zábavných aktivit, které měly zároveň nauč-
ný charakter. Šlo o poznávání charakteristik 
různých zemí humornou a aktivní formou. 
Příkladem budiž soutěž ve zpěvu izraelských 
písní, poznávání různých státních hymen, 
rozeznávání různých druhů sýra nebo pití 
českého piva.

Dále pokračoval program podle přehled-
ného harmonogramu: každý den se střídaly 
hodinu a půl dlouhé přednášky s přestáv-
kami na občerstvení a oddych. V každém 
bloku přednášek byly na výběr tři okruhy: 
politika, náboženství a kultura.

O šabatu nechybělo zahájení, ranní 
šachrit a havdala. Poslední den byl pak 
zakončen prohlídkou Berlína, kde si účast-
níci opět mohli vybrat ze tří možností: první 
z nich byla projížďka po Berlíně na elektric-
kých kolech, druhou „židovský Berlín“ 
a třetí exkurze „umělecké a kulturní stránky 
Berlína“ (skrze prohlídky berlínských 
dvorů).

Během přednášek se objevilo několik 
společných zásadních témat. Vždy však byly 
rozebírány z různých úhlů pohledu a růz-
nými přístupy.

Z politiky se mluvilo o konfliktech mezi 
různými skupinami – mezi Evropany a u   pr-
chlí ky, Izraelci a Palestinci, Židy a antise-
mity (mnohdy „maskovanými“ jako anti sio-
nisté), nebo také mezi jednotlivými 
židovskými směry a skupinami (Aškenázové 
a například etiopští Židé, ortodoxní a re-
formní, anebo dokonce i mezi jednotlivými 
komunitami v jedné zemi).

Ač tato témata pronikala i do nábožen-
ského bloku, našla se v něm i specifická 
témata. Především došlo na existenciální 
otázky jako myšlení a vnímání (např. máme 
svobodnou vůli, nebo nás utváří vnější okol-
nosti, vrozené předpoklady a za co jsme 
zodpovědní?) nebo například smrt (jak se 
zachovat v případě dlouhého, bolestného 
odchodu ze života – můžeme sáhnout 
k eutanazii v některé z možných podob?). 

Došlo na diskuze nad vědeckými objevy 
v konfrontaci s halachou, komentáře k tra-
dičním příběhům nebo třeba na zamyšlení 
nad identitou.

Blok kultury pak vybízel k hledání sou-
vislostí umění s problémy jak v průběhu 
historie, tak postupně až s aktuálními nebo 
stále platnými problémy. (Např. různé způ-
soby vyobrazení šoa, zakládání státu Izrael 
a vůbec obraz Židů v populární kultuře.)

Každý z přednášejících pak k danému 
tématu přistupoval jinak. Někdo se držel 
konvenčního přednášení, jiný vyzýval k dis-
kuzi s objektivním odstupem, další se snažil, 
aby se členové skupiny otevřeli a komuniko-
vali jeden s druhým na maximálně osobní 
úrovni. Někteří přednášející se drželi power-
pointových prezentací, jiní je využívali čistě 
pro zapojení multimediálního obsahu. Ti více 
otevření diskuzi většinou jen přinesli tištěné 
podklady, ke kterým se pak zúčastnění vyja-
dřovali. A byli i tací, kteří se jednoduše roz-
hodli čistě improvizovat. Jedna část lekcí tak 
byla racionální a vedla ještě k pokračujícímu 
zpracovávání poznatků během rozhovorů 
nad kávou či u oběda. Druhá zanechávala 
emotivní doznění, většinou ve smyslu uvol-
nění napětí. A to buď za pomocí zpravidla 
skvělého smyslu pro humor anebo skrze spo-
lečné porozumění a nalezení nějakého vyús-
tění určitého problému.

Bavme se u společného stolu
Ohlédnutí za berlínským seminářem Jewish Journeys
Ve dnech 15. – 18. října se konal v Berlíně mezinárodní seminář Jewish Journeys (Židovské cesty), určený Židům ve 
věku 18–35 let. Členy německých komunit navštívily skupiny z Holandska, Maďarska, Polska, Izraele, Litvy nebo 
třeba ve skromném počtu z České republiky, Ruska a Londýna.

Berlín poznávali účastníci setkání i skrze jeho dvory (foto: Erik R. Hromádko)

Na výběr bylo z několika vycházek po Berlíně (foto: Talina Nechamkina)

16
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Skupina Létající 
rabín v děčínské 
synagoze

Tóny tradiční židovské hudby opět roze-
zvučely prostory děčínské synagogy. Hle-

diště vyprodané do posledního místa zde ve 
čtvrtek přivítalo skupinu Létající rabín. 
Úvodním slovem o synagoze, její historii 
a festivalu koncert zahájila Miroslava Posko-
čilová, projektová manažerka židovské obce, 
a Martin Prokeš, ředitel festivalu. Skupina 
Létající rabín je pětičlenný ansámbl hrající 

klezmer, tedy tradiční instrumentální hudbu 
východoevropských Židů. Největší rozkvět 
prožívala tato hudba na přelomu 19. a 20. 
století. Koncert se uskutečnil v rámci Mezi-
národního festivalu Lípa muzika, který se 
během jedenácti let své činnosti stal v sever-
ních Čechách uznávanou a vysoce ceněnou 
kulturní událostí.

◗ Text a foto: ŽO Děčín

    Zprávy z Bejt Simcha

z obcí

Kislev 5776

➤
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Název:  Přínos, přítěž či povinnost?
Jak řešit současnou uprchlickou krizi.

Hosté: Tomáš Haišman, jeden z tvůrců české azylové politiky, ředitel odboru azylové 

a migrační politiky Ministerstva vnitra, Jitka Škovránková, koordinátorka syrských 

programů Člověka v tísni, Tomáš Rektor, psycholog a dobrovolník pomáhající uprchlíkům.

Moderuje:  Petr Mandl

Datum: čtvrtek 19. listopadu od 18 h, Maiselova 18 (přízemí)

Tématem listopadové diskuze bude současná uprchlická krize v Evropě, její možné následky 
a politika České republiky.

LISTOPADOVÁ DISKUZE V MAISLOVCE

Cílem kurzu je důkladné seznámení se struktu-
rou a hebrejským textem ranní šabatové boho-
služby. Jednotlivé modlitby budou zasazeny do 
historického kontextu, přečteny, přeloženy do 
češtiny a diskutovány. Kurz je určen návštěvní-
kům synagogálních bohoslužeb, kteří si chtějí 
prohloubit své znalosti liturgie a porozumět 
její skladbě. Kurz bude sestávat z dvanácti 
setkání (vždy 90 minut). Předpokládané zahá-
jení kurzu začátkem ledna.
Cena 1400–1600 Kč (dle počtu účastníků).

Kontakt: ivankohout@centrum.cz

Kurz Bejt Simcha

ČETBA SIDURU 2

Sukotový 
rodinný víkend 
Bejt Simcha
O víkendu 9. – 11. října proběhl suko-
tový víkend pro rodiny s dětmi. Ubytování 
bylo zajištěno ve stylovém penzionu V Ráji 
v malebné krajině kokořínského údolí. 
Nabitý program, který začal již v pátek 
v podvečer a pokračoval až do nedělního 

odpoledne, zahrnoval zkrácenou bohoslužbu 
přizpůsobenou především malým účastní-
kům, společnou stavbu a výzdobu suky, 
výlet na hrad Kokořín s cílovou odměnou, 
návštěvu tradičních trhů, malování na dřevo, 
týmovou hru na motivy stvoření a získáním 
pokladu a prohlídku hradu Houska. 

Všem rodičům a dětem děkujeme za 
krásný společně strávený víkend a těšíme se 
na viděnou na dalších dětských akcích

◗ bs

Stavba suky

Tvůrčí dílna

Podobně katarzně působily i další akti-
vity. Po celodenním přemítání nabídl semi-
nář nejprve kabalat šabat naplněný písněmi, 
během kterých mnozí zaznamenali působi-
vou sílu společné tradice ve společném 
jazyce. Další den následoval meditativní, 
opět podnětný šachrit vedený rabínem Kuče-
rou a po zajímavých šábesových přednáš-
kách přišla působivá havdala pod hvězdnou 
oblohou klidné části berlínského Spandau.

Nový týden pak zahájila pro některé 
šokující, mnohými však napjatě očekávaná 
party s aktuálními euroamerickými hity, 
izraelskými skladbami i tradičními židov-
skými písněmi v podání dvou DJs z němec-
kých komunit a se zpěvem a představením 
berlínské židovské drag queen hvězdy Mazy 
Mazeltov.

Tečkou za velice zdařilým setkáním pak 
byly zmíněné prohlídky Berlína, vhodně 
umístěné na závěr programu. Nerozptylo-
váni atrakcemi Berlína se tak od čtvrtečního 
odpoledne do nedělního rána všichni věno-
vali vzájemnému obohacování v diskuzích 
i během neorganizovaného seznamování. 
Doufejme, že šlo nejen o první z řady zdaři-
lých ročníků, ale také že se posílí komuni-

kace různých komunit a poznatky a dojmy 
nabyté na tomto semináři poslouží k aplikaci 
v každodenní praxi.

Další setkání pořádané německou poboč-
kou organizace Necer (Netzer) Olami by 
mělo proběhnout za dva roky, ovšem už na 
jaře 2016 by se mělo uskutečnit setkání 
pořádané „na oplátku“ komunitou z Izraele.

◗ Erik Richard Hromádko

Mazy Mazeltov (foto: Shani Ben Or)
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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 3. 12. v 19.30 h:
Kvarteto Hanse Krásy. Koncert, na jehož 
programu je Smyčcový kvartet č. 2 D dur od 
Alexandra Porfirjeviče Borodina, Téma 
a variace pro smyčcové kvarteto od Hanse 
Krásy a Smyčcový kvartet č. 1 e moll 
„Z mého života“ od Bedřicha Smetany. 
Účinkuje Kvarteto Hanse Krásy ve složení 
Šárka Petříková (housle), Pavla Mazancová 
(housle), Marie Dorazilová (violoncello) 
a Jan Forest (viola). Vstupenky na koncert je 
možno zakoupit v Maiselově synagoze nebo 
v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1). Vstupné 150 Kč

neděle 13. 12. v 17 h:
Naše 20. století: pohled z druhé strany. 
Pokračování úspěšného pamětnického 
cyklu, v němž se zaměříme na příběh čes-
kých Židů ve 20. století v prolínání židovské 
a nežidovské perspektivy. Pozvání přijali 
Jiří Čejka (*1929), skaut odsouzený za 
protikomunistickou činnost, a Vladimír 
Tuček (*1927), který se kvůli svému židov-
skému původu stal obětí nacistické perze-
kuce. Moderuje novinář, dokumentarista 
a spisovatel Adam Drda. Vstup volný

středa 16. 12. v 19 h:
Sekulární společnost a duchovní život. 
Mnohé pozitivní aspekty sekulární společ-
nosti přinášejí pro náboženství některé pal-
čivé otázky. Oslabuje sekularizace duchovní 
život, nebo je pro něj spíše přínosem? Jaké 
je vlastně místo náboženství v sekulární 
společnosti a jaké je místo sekularity 
v duchovním životě? O těchto a mnohých 
dalších otázkách budou v rámci již jedenác-
tého diskuzního večera projektu Dialog 
spiritualit rozmlouvat římskokatolický 
kněz a přednosta Ústavu etiky na 3. lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy Marek O. 
Vácha a vrchní zemský rabín Karol 
Efraim Sidon. Moderuje jeden z iniciátorů 
projektu Dialog spiritualit Miloš Hrdý. 
Vstup volný

čtvrtek 22. 12. v 19 h:
Kořeny židovské hudby. Koncert uskupení 
GRAN DUETTO CONCERTANTE tvo-
řeného flétnistou Janem Riedlbauchem 

a kytarovým virtuózem Miloslavem Klau-
sem v rámci 17. ročníku mezinárodního 
hudebního festivalu České doteky hudby. 
Během koncertu zazní mimo jiné díla A. 
Vivaldiho, F. Mendelssohna-Bartholdyho, 
Gabriela Faurého, Johna Williamse, Jana F. 
Fischera a Jindřicha Felda. Vstupenky je 
možno zakoupit v kanceláři festivalu na 
adrese Novoměstské radnice – Karlovo 
náměstí 1/ 23, Praha 2 a v síti Ticketpro. 
Vstupné 350 Kč / 175 Kč

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

úterý 8. 12. v 18 h:
Jeruzalém ve světle chanukových svícnů. 
Chanuka, někdy nazývaná také Svátek svě-
tel, symbolizuje víru ve vítězství dobra nad 
zlem, svobody nad útlakem a poznání nad 
nevědomostí. Přijďte se dozvědět o dávné 
tradici tohoto svátku a projděte se díky pro-
jekci po uličkách jeruzalémské ortodoxní 
čtvrti Me‘a Še‘arim osvětlené nesčetnými 
chanukovými svícny. Přednáška Jana Neu-
bauera doprovázená bohatým obrazovým 
materiálem. Vstupné 30 Kč

neděle 13. 12. ve 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče 
– Lvíček Arje slaví Chanuku. Proč má 
chanukový svícen osm ramen? A proč se 
o Chanuce jedí koblížky a bramboráky? Kdo 
vlastně byli Makabejci? To a mnoho dalšího 
se dozvíte na naší nedělní dílně. Prohlídka: 
Španělská synagoga. Více o nedělních díl-
nách na www.jewishmuseum.cz. Jednotné 
vstupné 50 Kč

úterý 15. 12. v 18 h:
Gottfried Bloch: Psychoanalytik vzpo-
míná na holocaust. Po půlstoletí zapo-
mnění na osobnost českého rodáka Dr. Gott-
frieda Blocha (1914–2008) vyšla vloni 
v českém překladu kniha jeho vzpomínek. 
Publikace je pozoruhodná nejen osobním 
příběhem jejího autora, ale také neobvyk-
lým zpracováním zkušenosti holocaustu 
z pohledu psychoanalytika. Kniha se úrovní 
reflexe této zkušenosti řadí do kategorie 
prací např. Prima Leviho, Bruno Bettelhe-
ima či Viktora Frankla. Přednáška Martina 
Mahlera, viceprezidenta České psychoana-
lytické společnosti a stávajícího prezidenta 
Rafael Institutu, věnovaná osobnosti a dílu 
G. Blocha je doplněna krátkým dokumen-
tárním filmem o tomto lékaři a humanis-
tovi. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Zmizelá židovská stopa. Výstava fotografií 
Libora Cabáka, do 7. 1. 2016. Po–čt 12–16h, 
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

úterý 1. 12. v 18 h:
Tanec s Tórou (Dancing with Torah) – 
promítání šedesátiminutového dokumentár-
ního filmu Roberta O. Curryho pojednávají-
cího o tom, jak se svitek Tóry z hořovické 
synagogy dostal díky židovskému chlapci 
Zachovi do Muzea holocaustu v Dallasu 
(anglicky s českými titulky). Film uvede 
informacemi o historii a současnosti syna-
gogy v Hořovicích architekt Jaroslav Kle-
novský. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 3. 12. v 17 h:
Fotografické obrazy z vily Tugendhat – 
vernisáž výstavy fotografií Libora Teplého. 
Židovští manželé Greta a Fritz Tugendha-
tovi si od německého architekta Ludwiga 
Mieseho van der Roheho nechali navrhnout 
vilu, která je považována za zásadní dílo 
funkcionalistické architektury. Žili v ní však 
pouhých osm let. Tugendhatovi roku 1938 
uprchli do Švýcarska a vilu nacisté jako 
židovský majetek zabavili. Vstup volný

neděle 6. 12. v 10.30 h:
Talit – 613 přikázání skrývá jeden šál. Co 
je a k čemu slouží talit? Proč má třásně a co 
znamenají? Nedělní dětská dílna zodpoví 
nejen tyto otázky, ale také nabídne účastní-
kům možnost upravit si něco ze svého šat-
níku. Na dílnu si přineste třeba bavlněný 
šátek, tričko nebo plátěnou tašku – to, co si 
budete chtít ozdobit podle svého. Pro-
gram se uskuteční v rámci cyklu dětských 
dílen Šalom, vítejte u nás v sále Turistického 
a informačního centra ŽOB na židovském 
hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

úterý 8. 12. v 18 h:
Jak se žilo Židovkám ve středověku? Jak 
se žilo ženám ve středověkém Sfaradu 
a Aškenázu? Jak vypadaly židovské námluvy 
a svatba? Čím se lišily svatební smlouvy 
z obou oblastí? Mohly ženy vykonávat 
obřízku? Co všechno musela umět porodní 
bába? Mohly mít židovky křesťanské kojné? 
Jak probíhal rozvod a jaké postavení měly 
ve společnosti vdovy? Tolerovala židovská 
společnost prostituci, homosexualitu a bití 
žen? Na tyto otázky vám odpoví přednáška 
Hany Nely Palkové. Vstupné 30 Kč

úterý 15. 12. v 18 h:
Jdi a zapal světlo o svátku Makabejců. 
Název přednášky je převzatý z německého 
židovského týdeníku z roku 1883 a avizuje 
přednášku Táni Klementové. Ta přítomné 
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Architects of Israel,
cyklus přednášek Fakulty 
architektury ČVUT ve spolupráci 
se Sto-Stiftung, místo konání – 
přednášková síň Gočár, FA ČVUT, 
Praha, začátky vždy v 18.30 h: 
Etan Kimmel – 16. listopadu:

E. Kimmel se mimo jiné podílel na 
ochraně a revitalizaci historického tela-
vivského předměstí Neve Cedek

Leor Lovinger – 23. listopadu:
Lovingerovo studio Urbanof se vyzna-
čuje ekologickou tvorbou s celostním 
uvažováním

Ada Karmi-Melamede – 30. listopadu:
nejvýraznější dáma izraelské architek-
tury, spoluautorka budovy Nejvyššího 
soudu v Jeruzalémě 

Více informací na: www.fa.cvut.cz/Cz/
Fakulta/ZpravyZFA/NovemberTalks  Promlu
vyArchitektuIzraeleNaFakulteArchitektury

Itamar 
Borochov,
21. l istopadu od 
19 h, Jazz Dock
Výrazný izraelský 
trumpetista se popr-
vé objevuje v České 
republice a přiváží 
s sebou sehraný 
kvartet složený ze 
špičkových newyor-
ských uměl  ců. Ita-

marova tvorba vychází mimo jiné z tradic 
bucharské kultury, je kombinací arabské 
stupnice a jazzu. Jeho styl ovlivnili zejména 
Clark Terry, Booker Little a Curtis Fuller.
Více informací: www.jazzdock.cz
Foto: Aviran Valdman

Etgar Keret: 
„Sedm dobrých 
let“ 
Čerstvě vydaný soubor po -
vídek Etgara Ke  reta inspiro-
vaný zdánlivě běžnými situ-
acemi sedmiletého období. 

Zkušenost, kdy se v jeho vlastním životě 
z rodičů stali prarodiče a on sám byl zároveň 
synem i otcem, se stala pro Etgara Kereta 
záminkou k rozvinutí úvah o současném 
Izraeli a v rámci autobiografických příběhů 
k vyprávění o zemi i lidech, které má rád. 
Činí tak s humorem a sebeironií, ve zkratce 
a s originální pointou, jak to čtenáři znají 
z jeho předchozích knih

Prague Fashion Market 
s izraelskou účastí,
27. – 29. listopadu, Pražská 
tržnice, Praha
Seznámit se můžete s tvorbou návrhářky Adi 
Yair, oděvy značky Plazmalab či umělcem 
zvaným Ambidexter, jehož díla se nacházejí 
po celém Tel Avivu. Návštěvníci se mohou 
těšit na jeho live wall painting, malby si 
nechat přenést na textil pomocí sítotisku 
a zároveň s ním podebatovat. 
Více informací na: www.novetrhy.cz/
trhy/prague-fashion-market

Avishai Cohen,
30. listopadu v 19:30 h, 
Bobycentrum, Brno
Talentovaný hudebník opět v ČR, tentokrát 
s unikátním projektem „An Evening with 
Avishai Cohen“, v němž kombinuje jazz 
a world music s majestátním zvukem symfo-
nického orchestru Filharmonie Brno.
Více informací na www.avishaicohen.cz

Izraelská kultura v ČR

Káva o čtvrté – na podzim na téma

Budoucnost Evropy?
24. 11. PhDr. Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra ČR
02. 12. MUDr. Petr Geřábek, veterán české mise v Afghánistánu ISAF a účastník aktuální mise Resolute Support
10. 12. Ing. Tomáš Prouza, MBA, Státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad Vlády ČR

Místo konání: Židovská radnice, Maiselova 18, Praha 1,
kavárna od 14:30 h, začátek v 15:30 h

V roce 1993 napsal politolog Samuel Huntington svou první esej o střetu civilizací. Ve svém posledním díle Kdo jsme? se začal strachovat o dopady neřízené 
migrace. Ve světě jsou regiony, kam nesahá moc žádné centrální vlády, kde vládne jen právo silnějšího a nepředvídatelnost, a kde nelze najít žádnou perspek-
tivu zlepšení. Pořád se tu ale rodí noví lidé, kteří v pubertě mají jasno: pryč, někam, kde se dá normálně, lépe žít. Co třeba do Evropy? Novináři, naši i cizí, 
v zájmu obsahové zkratky a komerčního úspěchu svých titulů, vytvořili obraz nebezpečného, fanatického a krutého, ale pro většinu Středoevropanů zatím 
neškodného (neb dostatečně vzdáleného) muslimského nepřítele. Intelektuální elity zhusta využívají privilegium veřejné promluvy. V probíhající rozbouřené 
a už vůbec ne sjednocené debatě často deklarují ochotu migranty přijmout a od majority očekávají vstřícnou reakci. Oslovují společnost s mimořádně nízkou 
hladinou religiozity a navrhují, aby přijala běžence, jejichž hlavním parametrem je islámské náboženství. Jen zapomínají, že mezi Čechy významně převládá 
podoba islámu coby nelítostného a krutého náboženství. Neboť obraz krvežíznivého muslima s nožem v každé ruce ochotně a opakovaně využívá jako základní 
argument druhá strana, odpůrci migrace. Nejen v Česku se odehrává kulturní válka. Rozděluje společnost i rodiny. Dcery obviňují rodiče z xenofobie, synové 
z rasismu, rodiče obě své děti z totální historické a prognostické neschopnosti. Výše popsané a další důvody ústí k řadě setkání, která by nám měla pomoci 
poznat a pochopit. A pak ukotvit vlastní názor. Honza Neubauer

Pořad se koná s podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Připravil a moderuje Honza Neubauer – mobil: 602 364 682

za  vede do starověké Judeje, do časů slav-
ného Judy Makabejského, seznámí s histo-
rickým pozadím povstání Makabejských, 
s příběhy mužů i žen, kteří jsou se svátkem 
Chanuka spojeni, a samozřejmě také s růz-
nými zvyky, které k tomuto svátku patří 
dodnes. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 17. 12. v 18 h:
Na slovíčko, pane profesore... Pro své 
další povídání naplánoval místopředseda 
Židovské obce Brno Pavel Fried vzácného 
hosta – prof. JUDr. Pavla Holländera – 
světově uznávaného filozofa práva a autora 
řady vědeckých prací v tomto oboru. 
Prof. Holländer byl dvacet let soudcem 
Ústavního soudu ČR, z toho deset let jeho 
místopředsedou. Tématem společného 
povídání bude rozmanitost pojímání práva, 
spravedlnosti a morálky. Vstupné 30 Kč

Celý prosinec můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu Libora Teplého nazva-
nou Fotografické obrazy z vily Tugend-
hat. Fotografa Libora Teplého přilákala 
vila Tugendhat již před dvaceti dvěma lety. 
Od té doby o ní nafotografoval tři knihy, 
z nichž dvě připravil a vydal i jako editor. 
V posledních letech se Libor Teplý soustře-
ďuje především na filozofické principy vily 
Tugendhat a zamýšlí se nad úvahami 
německého filozofa Romana Guardiniho 
o vztahu člověka a techniky. Architekt Lud-
wig Mies van der Rohe ve vile zjevně 
zhmotnil myšlenky z Guardiniho knihy Die 
Technik und der Mensch. Briefe vom Comer 
See a dokázal tak, že harmonie ve vztahu 
člověk–technika je možná. V tomto smyslu 
je vila Tugendhat neustále aktuální. 
Výstava je přístupná ve dnech programo-
vých akcí a po předchozí telefonické 
domluvě. Vstup volný
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Když náhodou zjistíte, že se váš 
domácí drejdl někam zakutálel 
a všechny v okolí jsou už vypro-
dané, nezoufejte! Existuje řešení!

Vezměte papír a pokuste se o jedno-
duchou skládanku, připomínající dět-
skou skládanku nebe-peklo-ráj. Z vět-
šího listu papíru (nejlépe A4) udělejte 
čtverec, který budete skládat jako „psa-
níčko“. Pak otočíte a skládání zopaku-
jete. Pak ještě jednou.

V této fázi máte skládanku, kterou 
někdy používají rodiny s úplně malými 
dětmi, které ještě neumějí prohrávat. 
Každá „kapsa“ se přiřadí k jinému pís-
menu a v každé je jiný druh mlsů.

K vytvoření drejdlu je ale třeba 
pokračovat a vytvořit kosočtverečný 
útvar, jehož „křídla“ zpevníme vždycky 
1–2 stehy (jednodušší je sešívačka, ale 
jen málokterá dokáže ten zpřekládaný 

papír skutečně sešít). Na každou ze čtyř 
stran vepíšeme příslušné písmeno – nun, 
gimel, he a šin; děti je rády vybarví 
a různě pomalují. Středem útvaru pak 
provlékneme špejli (lepší je silnější), 
nejlépe na obou koncích zašpičatělou.

K zahájení hazardní hry stačí přidržet 
konce zlehka mezi prsty a pořádně do 
mlýnku fouknout.

◗ rjw

Kreativní chanukový tip: drejdl – mlýnek

Z psaníčka můžeme vytvořit klasickou skládanku, 
do jejíchž kapes lze zapsat příslušná hebrejská 
písmena a naplnit je různými dobrotami…

…anebo může být psaníčko výchozím krokem pro tvorbu papírového drejdlu „na špejli“.
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Je začátek roku 2015 a do Galileje míří dobro-
volník z Čech, odhodlaný psát si od začátku 

deník. Nevíme, zda jde o literární experiment 
nebo zda je každodenní zaznamenávání událostí 
jeho stálým zvykem.

Třicátník z Litoměřic se ocitá mezi mladšími 
dobrovolníky z různých zemí a dva měsíce s nimi 
sdílí život určovaný dočasností práce, výletů 
a společných pitek. Čtenář netuší, co autora 
k cestě vedlo, ani proč se rozhodl pobýt v kibucu 

mimořádně krátce. Z rozhovoru se zaměstnankyní kanceláře 
kibucnického hnutí vyplývá, že dotyčný v kibucech hodlá najít 
nějaké „Čechoslováky“. Během svého pobytu se opravdu setká 
s přibližně desítkou starších lidí, s nimiž pořídí zkrácené verze 
pamětnických rozhovorů. Milovníky knihy Vepři ve při od Oty 
B. Krause potěší, že jednou z respondentek je vdova po spiso-
vateli, Dita Kraus.

Odstavce věnované zeměpisně-historickým informacím 
dávají tušit, že autor měl již při sepisování deníku záměr sepsat 
o svém dobrodružství knihu (nebo snad byly tyto pasáže dopl-
něné dodatečně?). Výsledná publikace je doplněna slovníkem 
speciálních pojmů a jednoduchou mapou. Výrazným prvkem 
jsou černobílé žánrové fotografie, jež ve spojení s barevnou 
obálkou tvoří příjemný dojem.

Kniha balancuje na rozmezí dvou žánrů: cestopisné repor-
táže a krásné literatury: Na včerejší šábesové večeři holky 

tesknily po „pravém Jakubovi“, což prý v holandštině znamená 
„prince na bílém koni“. To byl asi nejintelektuálnější bod 
večeře, pak už jenom počítaly, kolik litrů vína mají koupit na 
tradiční páteční ožíračku. Radši jsem se vyvaroval toho strčit 
v noci do klubu jenom patu, někdy je to tam k nesnesení i ve 
všední den. Zaseklá puberta naplno, všechno řve: lidi, televize, 
hudba. (s. 76)

Tím, že se autor nepřiklonil k žádné z žánrových možností, 
které se mu nabízely, nevytěžil nakonec naplno ani jednu. Roz-
hovory s pamětníky kibuců odpovídají tomu, co si představíme 
pod pojmem „rozhovor s pamětníky“, aniž by nějak přispěly 
k novému či hlubšímu předání životní zkušenosti dotazova-
ných. Líčení vjemů má sice rychlý spád, nikam však neústí, 
pouze se řetězí. Nejvíce ze všeho připomíná prodloužené 
„hlášky“ k fotografiím postovaným na Facebooku. Doplněné 
úvahou by mohly vést k hlubší reflexi, té se však autor pokaždé 
(někdy jakoby na poslední chvíli) vyhne:

4. 3. je Kineret docela rozbouřený, a když zavřu oči, připa-
dám si jako u moře. Poslouchám šumění vln, toho nepravidel-
ného dechu vodních hladin, až se sám stávám vlnami. Trochu 
ezoteriky musí bejt! (s. 162)

Celkově tak kniha působí jako výchozí materiál pro další 
zpracování, jako v tom nejlepším slova smyslu surová literární 
materie k dalšímu zpracování. Musíme doufat, že autor využije 
svých možností a ještě se k tématu vrátí.

◗ rjw

Recenze: Jaroslav Balvín: Deník z kibucu. České stopy na břehu Galilejského jezera
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