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Židovský národ má zvláštní vlastnost 
podobnou čistému olivovému oleji. 
Podobně jako olivový olej se nesmísí 
s jinými tekutinami, tak ani židovský 
národ, i kdyby si to, nedej Bože, přál, 
nesmísí se s ostatními národy. Podobně 
jako olivový olej způsobuje, že knot 
namočený do něj osvětluje okolní pro-
stor, tak i židovský národ je Hospodi-
nem předurčen k tomu, aby byl světlem 
ostatním národům, jak se praví v knize 
proroka Izajáše.

rabín Daniel Mayer

Restrikce a perzekuce, jimž byli Židé 
vystaveni, byly ještě zpřísněny za 
pontifikátu Pavla IV. Carafy, podle 
nějž „je nemyslitelné, aby Židé, Bo-
hem zavržení a odsouzení k věčnému 
otroctví, se mísili s křesťany. Křesťané 
by je neměli ve své laskavosti tolero-
vat a je nepřípustné, aby to zašlo 
tak daleko, že se Židé procházejí po 
nejelegantnějších ulicích města, nosí 
oděv podobný oděvu křesťanskému, 
drží si křesťanské služebnictvo a kupují 
si domy a půdu“.

Paula Querioz

Není známo nic o tom, že by Arik Ein-
stein nebo autor písně Šalom Chanoch 
měli nějaké vazby k Československu. 
O to větší uznání si oba za píseň Praha 
zaslouží… Za bližší pozornost určitě stojí 
okolnosti jejího vzniku… Bezprostředně 
po sovětské invazi do Československa 
vydal Izrael prohlášení, v němž in-
vazi ostře odsoudil. V Tel Avivu se 
uskutečnila protestní demonstrace, na 
které vystoupil s projevem odsuzujícím 
invazi i Moše Sneh, předseda Komu-
nistické strany Izraele (Maki). Naopak 
Nová komunistická liga (Rakach), ve-
dená Židem Meirem Vilnerem, ale jinak 
s převážně arabskou členskou základ-
nou, stála plně na straně Moskvy.

Hana Nenutilová
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Krátce

Rytina z časopisu The Illustrated London News z roku 1860 zobrazuje scénu z římského židovského ghetta

Z DĚJIN ŘÍMSKÝCH ŽIDŮ 
(čtěte na str. 6)
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Proč tomu tak je? Na to nalezneme odpo-
věď v následující paraše Ki tisa, konkrétně 
Ex 32,32, kdy Mojžíš prosí Hospodina, aby 
odpustil lidu hřích zlatého telete. Mojžíš 
zde říká: „Můžeš jim tento hřích ještě od-
pustit? Ne-li, vymaž mě z knihy, kterou jsi 
napsal!“ Mojžíš byl spravedlivým člověkem 
– cadikem a právě odtud se učíme, že kletba, 
kterou vyslovil cadik, byť byla vyslovena jen 
podmíněně, se vyplní – ,מתקיימת צדיק   קללת 
תנאי על  נאמרה   Bůh konkrétní viníky .אפילו 
spravedlivě potrestal, ale lidu jako celku 
nakonec hřích zlatého telete prominul. Hos-
podin samozřejmě nevymazal jméno našeho 
učitele Mojžíše z celé Tóry, ale pouze z naší 
paraši Tecave. Mnozí se mohou právem ze-
ptat, proč se tuto zásadu učíme až z budoucí 
paraši Ki tisa, když by z chronologického 
hlediska vypadalo logičtěji, že bychom se 
tuto zásadu měli učit z některé z minulých 
parašijot, které předcházejí naší parašu Teca-
ve. Tímto jsme se dotkli též jedné ze zásad 
spojené se studiem Tóry, kterou vyřkl ba-
bylónský amora čtvrté generace (320–350 
o. l.), rabi Menašja bar Tachlifa jménem 
Rava: „To znamená, že v Tóře není nic dří-
vějšího a nic pozdějšího – זאת אומרת אין מוקדם 
.(Pesachim 6b) “ומאוחר בתורה
Naše paraša se zabývá několika blízkými 
tématy spojenými s bohoslužbou v příbyt-
ku, v miškanu. Nejdříve se v paraše píše 
o čistém olivovém oleji vhodném ke svíce-
ní v chrámového svícnu – menoře. Dále zde 
máme popis kněžského a velekněžského 
oděvu, včetně náprsníku práv – משפט  חושן 
(chošen mišpat) ve čtyřech řadách posázené-
ho drahokamy, dále se v paraše dozvídáme 
o tom, jak byli kněží uváděni v úřad a o obě-
tech s tím spojených. Paraša Tecave končí 
zřízením kadidlového oltáře.
Nyní se podrobněji seznámíme s některými 
verši a s tím, jak je komentují naši učenci, 
blahé paměti.
Jedním z vynikajících komentátorů Tóry byl 
rabín a kabalista Chajim ben Moše Attar, 
narozený roku 1696 v marockém Mekne-
su. V Maroku byl rabín Attar počítán mezi 
významné a vážené učence. Přesto však se 
rozhodl roku 1738 z Maroka odejít a usadit 
se ve Svaté zemi. Předtím, než se však do 
Palestiny dostal, navštívil Alžír a poté také 
Itálii, kde v Livornu pro něj jeden z bohatých 
členů obce zřídil ješívu. V Itálii též vydal své 
dílo אור החיים (Or ha-chajim). „Rabi Attar na-
konec se skupinou svých třiceti žáků odplul 

do Svaté země. Neprve se usadil v Akku, 
poté v Pekiin (tam se v jeskyni skrýval rabi 
Šimon bar Jochaj, tradiční autor kabalisti-
cké knihy Zohar) a nakonec v Jeruzalémě, 
kde též roku 1743 zemřel. Ve svém díle אור 
 komentuje začátek paraši Tecave, která החיים
začíná slovy „ישראל בני  את  תצווה   Ty – ואתה 
pak přikážeš synům Izraele...“ takto: Slovo 
 připojení צוותא חדא – se dá vyložit jako תצווה
se, spojení. To jest, „aby se Mojžíš připojil 
k synům Izraele“. Každý Žid, v jakémkoli 
pokolení, nese v sobě duchovní jiskru naše-
ho učitele Mojžíše.
Podobně jako rabín Attar, který vysvětloval 
výše uvedený verš, komentoval chasidský 
rabín Abraham Jehošua Heschel z Opatówa 
(Apta), zvaný Apter Rebbe, slova z knihy 
Deuteronomium 34,6: „Nikdo až dodnes ne-
zná jeho hrob.“ Proč nikdo neví, kde se nalézá 
Mojžíšův hrob? Protože náš učitel Mojžíš je 
skryt v srdci každého ze synů Izraele. Připo-
meňme, že Apter Rebbe se narodil roku 1748 
v polském Żmigródu a stal se zakladatelem 
chasidské dynastie rabínů Apta-Medžibiž – 
Zinkov. Od roku 1800 zastával rabínský úřad 
v Opatówě a roku 1825 zemřel v Medžibiži 
(Międzybóži). Ve shodném duchu komentuje 
počáteční verš paraši i třetí górský rebe Je-
huda Arie Leib Alter (1847–1905), nazývaný 

též podle svého díla שפת אמת (Sfat emet), který 
říkal: „Protože náš učitel Mojžíš sloužil z celé 
své duše všemu lidu Izraele, zaslouží si, aby 
jeho duchovní síla se nalézala vždy uprostřed 
národa synů Izraele.“
Úvodní verš naší paraši pokračuje slovy: 
-aby ti při – ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור„
nášeli čistý vytlačený olivový olej ke svíce-
ní“. Židovský národ má zvláštní vlastnost 
podobnou čistému olivovému oleji. Podobně 
jako olivový olej se nesmísí s jinými tekuti-
nami, tak ani židovský národ, i kdyby si to, 
nedej Bože, přál, nesmísí se s ostatními ná-
rody. Podobně jako olivový olej způsobuje, 
že knot namočený do něj osvětluje okolní 
prostor, tak i židovský národ je Hospodinem 
předurčen k tomu, aby byl světlem ostatním 
národům, jak se praví v knize proroka Izajá-
še (42,6).
Ještě jeden komentář k výše zmíněnému ver-
ši nás učí, že každý souvěrec by měl v sobě 
rozsvěcovat světlo Tóry, které bude pro něj 
věčným světlem – נר תמיד. Toto věčné světlo 
Tóry mu bude osvětlovat i temné noci du-
chovního úpadku v diaspoře - galutu. Toto 
světlo Tóry mu však bude zářit na cestě, kte-
rou se bude ubírat do Erec Jisrael. Je to cesta 
vedoucí nejen k jeho duchovnímu povznese-
ní a postupné dokonalosti, ale i k vyplnění 

NĚKOLIK SLOV K PARAŠE TECAVE

➤

V paraše Tecave se mimo jiné popisuje, jak má vypadat kněžský oděv a jaké jsou doplňky velekněžského 
oděvu – zejména tzv. chošen mišpat, náprsník osázený čtyřmi řadami drahokamů

V sobotu 8. února čteme parašu Tecave (Exodus 27,20-30,10). Není bez zajímavosti, že je to 
jediný týdenní oddíl Tóry, s výjimkou týdenních oddílů knihy Genesis, v němž Mojžíš není 
jmenovitě uveden. 
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Ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé

každé úterý od 18.30 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro mírně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

důležité micvy, kterou je osídlení země Izra-
ele – יישוב הארץ.
Dvacátá osmá kapitola začíná slovy: „ואתה 
אחיך...ך אהרן  את  אליך   Ty pak přiveď – הקרב 
k sobě Árona, svého bratra...“ Proč byl prá-
vě Áron vybrán za velekněze a ne Mojžíš? 
Vždyť Mojžíš měl opravdu velké zásluhy 
před Hospodinem. Protože je velmi těžké 
přiblížit Hospodinu různé hříšníky, kteří zpo-
čátku ani sami o to nestojí, dokonce se tomu 
aktivně protiví. Přiblížit Bohu takové „anti“ 
se může podařit pouze vůdci, který je velmi 
blízký prostému lidu. Takovou osobností byl 
právě Mojžíšův starší bratr Áron. Mojžíš byl 
již na tak vysoké duchovní úrovni, že se na 
to nehodil. Podobně jako melamed, který učí 
své žáky Mišně a Gemaře se všemi jejich ko-
mentáři, nehodí se většinou jako učitel prv-
ňáčků, které musí učit základy alef-bet.
Dále se v této kapitole, verše 15–30, uvá-
dí, jak má vypadat kněžský oděv a co jsou 
doplňky velekněžského oděvu. Takovým 
zvláštním doplňkem byl například náprsník 
práva – חושן משפט (chošen mišpat). Náprsník 
měl tvar čtverce a byl osázen čtyřmi řadami 
drahokamů: v první řadě byly rubín, topas 
a smaragd, v druhé malachit, safír a diamant, 
ve třetí opál, achát a ametyst a ve čtvrté řadě 
chrysolit, karneol a onyx. Náprsník zdobi-
lo celkem dvanáct drahokamů a na každém 
z nich bylo vyryto jméno jednoho z dvanácti 
kmenů Izraele.
V souvislosti s velekněžským náprsníkem 
osázeným drahokamy uveďme na závěr pří-
běh, který se udál před několika desetiletími 
v New Yorku. Jakýsi obchodník s drahoka-
my, který byl chasidem (přívržencem) rabína 
Menachema Mendela Shneersohna, z. c. l. 

neboli Lubavičského rebeho (1902–1994), 
si všiml, že když při různých příležitostech 
rebe přijímá hosty, dává přednost prostým 
lidem. Chasid se ho zeptal, čím jsou tito 
prostí a obyčejní lidé výjimeční, že je rebe 
upřednostňuje. On mu odvětil, že tito lidé 
mají velmi vysoké morální vlastnosti. Ob-
chodník drahokamy nevěřícně kroutil hlavou 
a rebemu řekl, že mu je líto, ale že na nich 
nic zvláštního nevidí, a přestal se s rebem 
přít. Časem, ještě než obchodník odešel, 
ho náhle Lubavičský rebe požádal, aby mu 
ukázal vzorky drahokamů, kterými obcho-
duje. Rebeho chasid byl polichocen, že se 
rebe zajímá o jeho zboží, vyndal z kufříku 
drahokamy a začal Lubavičskému rebe-
mu vysvětlovat jejich specifické vlastnosti. 
Zvláště pak vychvaloval krásu a výjimečné 
vlastnosti diamantu. Po několika minutách 
obchodníkova odborného vysvětlování rebe 
přiznal, že se v drahokamech vůbec, ale 
vůbec nevyzná. Tato rebeho slova chasida 
rozčarovala a vyvedla jej z míry. Po krat-
ší odmlce mu však řekl: „Vážený rebe, vy 
byste se měl přece v drahokamech vyznat.“ 
Rebe mu na to s úsměvem odvětil: „Musíme 
především pochopit židovskou duši.“ O tom 
to je. Nejcenější drahokamy, zlato a peníze 
jsou pouze pomíjivými prostředky, které mo-
hou, ale také nemusí člověku pomoci. Pokud 
však souvěrec dokáže do hloubky pochopit 
židovskou duši – נשמה יהודית svého bližního, 
může to v jeho nitru vyvolat pocit obrovské-
ho duchovního štěstí, které se nedá vyvolat 
žádnými hmotnými statky, tudíž ani penězi, 
zlatem či drahokamy.

Rabín Daniel Mayer

➤

NEDĚLE 23. 2.
od 18 hodin v klubu Wakata

FILMOVÝ KLUB
(viz pozvánka na str. 5)

SOBOTA 1. 3.
od 10.30 hodin v Bejt Simcha

ŠACHRIT – RANNÍ 
BOHOSLUŽBA

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-
ného a balného; pošlete, prosím svoji žá-
dost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4,  
110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929,  
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše poš-
tovného a balného je v ČR minimálně 250 
Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě za-
šlete složenkou nebo na bankovní účet 
číslo: 86-8959560207/0100 u Komerční 
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8), 
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno. 

PRAVIDELNÉ AKCE

HEBREJŠTINA BET+ (POKROČILÍ)
termín: úterý od 18.30 do 19.30
kurzovné: 1000 Kč (20 lekcí)
popis: předpokládá se znalost gramati-
ky a slovní zásoby 2. lekce druhého dílu 
učebnice „Ivrit min ha-hatchala“ 

HEBREJŠTINA BET (STŘEDNĚ 
POKROČILÍ)
termín: čtvrtek od 18.00 do 19.15
kurzovné: 1200 Kč (19 lekcí)
popis: předpokládá se znalost gramati-
ky a slovní zásoby zhruba na úrovni do-
končeného prvního dílu učebnice „Ivrit 
min ha-hatchala“

HEBREJŠTINA ALEF+ (MÍRNĚ 
POKROČILÍ)
termín: čtvrtek od 19.30 do 21.00
kurzovné: 1425 Kč (19 lekcí)

popis: předpokládá se znalost gramati-
ky a slovní zásoby zhruba na úrovni 14. 
lekce v učebnici „Ivrit min ha-hatchala“ 
(kolem str. 295)

ÚVOD DO JUDAISMU
termín: úterý od 19.45 do 20.45
kurzovné: 750 Kč (20 lekcí)
popis: kurz je určen zájemcům o kon-
verzi, ale i ostatním zájemcům o zá-
kladní seznámení s judaismem; celý 
kurz je koncipován jako roční, k dispo-
zici je rozpis probíraných témat

Všechny kurzy probíhají v prostorách 
Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1, 
u stanice metra „A“ Staroměstská). 
Bližší informace (přihlášky, kurzovné) 
na adrese katka@bejtsimcha.cz nebo 
na telefonu 724 027 929. 

KURZY HEBREJŠTINY A JUDAISMU V BEJT SIMCHA
Od února 2014 pokračujeme v našich pravidelných kurzech hebrejštiny a judaismu, do 
nichž se můžete dále hlásit. 
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NESVÍTÁ NESVÍTÁ

Arika Einsteina jsem pro sebe objevila až 
loni v létě. Nikdy předtím jsem o něm ne-
slyšela. Začalo to písní Lama li lakachat 
la-lev (Proč bych si měl brát k srdci), kte-
rá mě hned na první poslech upoutala svojí 
zasněnou, trochu posmutnělou atmosférou 
a nápaditým střídáním tempa. Okouzlila mě 
i přesto, že hebrejsky jsem tehdy uměla jen 
málo, a textu jsem tak skoro vůbec nero-
zuměla. Nejen díky jazykovému kurzu, ale 
i díky Ariku Einsteinovi je dneska moje heb-
rejština o něco lepší.
Jeden z mých izraelských kamarádů mě upo-
zornil na píseň Arika Einsteina s názvem 
Prag (Praha), kterou nazpíval nedlouho 
poté, co v noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla 
do Československa vojska Varšavské smlou-
vy. I když se u nás o této písni příliš neví, 
nedá se říci, že by o ní v našich médiích do-
sud nepadla ani zmínka. V srpnu roku 2011 
se u příležitosti 43. výročí okupace věnoval 
písni Praha pořad Českého rozhlasu Šalom 
alejchem. V něm zazněla část textu této pís-
ně v překladu Judity Kellnerové. Dovolím si 
ocitovat text jedné sloky a refrénu:

Sen města náhle zahalil
hrozivý temný stín.
Poděšen zrudlý měsíc
popelem posypal si hlavu. 

Proč v Praze ještě nesvítá?
Do třetice poražena
Řekni, kam poděl se svátků jas?
O Praze píseň jsem snil,
že spatří zase jitra zář.

Není známo nic o tom, že by Arik Einstein 
nebo autor písně Šalom Chanoch měli nějaké 
vazby k Československu. O to větší uznání si 
oba za píseň Praha zaslouží. Vždycky když 
tuhle píseň slyším, vyvolává ve mně pocit 
tíhy. Asi proto si ji moc často nepouštím, 
i když je to podle mě dobrá píseň.
Za bližší pozornost určitě stojí okolnosti 
vzniku písně Praha a její ohlas v Izraeli. 
Na úvod je k tomu třeba říci, že bezprostřed-
ně po sovětské invazi do Československa vy-
dal Izrael prohlášení, v němž invazi ostře od-
soudil. V Tel Avivu se uskutečnila protestní 
demonstrace, na které vystoupil s projevem 

PROČ V PRAZE JEŠTĚ 
NESVÍTÁ?

odsuzujícím invazi i Moše Sneh, předseda 
Komunistické strany Izraele (Maki). Naopak 
Nová komunistická liga (Rakach), vedená 
Židem Meirem Vilnerem, ale jinak s převáž-
ně arabskou členskou základnou, stála plně 
na straně Moskvy.
Mezi Izraelce, kterým osud Československa 
nebyl lhostejný, patřil i mladý muzikant Ša-
lom Chanoch (nar. 1946). S Arikem Einstei-
nem se poprvé setkal v roce 1967 na večírku 
v jednom telavivském klubu. Tehdy sloužil 
v armádě a byl členem armádního umělec-
kého souboru „Nachal“, stejně jako několik 
let předtím Arik Einstein. Do toho klubu vzal 
Šaloma Chanocha s sebou herec Josi Pollak. 
Ten ho také přemluvil, aby šel na pódium 
a zahrál na kytaru dvě písně. Na Arika Ein-
steina, který už byl v té době jedním z nej-
populárnějších izraelských zpěváků, udělalo 
vystoupení Šaloma Chanocha takový dojem, 
že mu nabídl spolupráci. Ten nabídku přijal 
a začal pro Arika psát písně. Po několika sin-
glových nahrávkách spolupracovali na albu 
Mazal G‘di, které vyšlo právě v roce 1968.
Zpráva o sovětské invazi do Československa 
zasáhla Šaloma Chanocha natolik, že se roz-
hodl věnovat této události píseň. Napsal píseň 
Praha a nabídl ji Ariku Einsteinovi. Ten se po 
určitém váhání rozhodl, že ji nazpívá a také 
s ní vystoupí na každoročním Izraelském 

písňovém festivalu, kterého se v té době 
účastnili snad všichni přední izraelští zpěváci. 
V předchozích letech Arik Einstein na tomto 
festivalu dvakrát zvítězil. Když na něm však 
v roce 1969 soutěžil s touto písní, obsadil až 
sedmé místo. „Lidé nebyli připraveni na píseň 
s textem, který pojednává o neštěstí jiných lidí, 
a ne o našem,“ řekl k tomu později v jednom 
rozhovoru. Několik měsíců poté vyšla píseň 
Praha na albu Puzi, které bývá považováno 
za první izraelské rockové album, a získala si 
popularitu. A Izraelského písňového festivalu 

➤
Arik Einstein (vlevo) a Šalom Chanoch při  společném vystoupení v listopadu 1979 
(foto: Wikipedia, Sa´ar Yaacov)

Prvním společné album Arika Einsteina a Šaloma 
Chanocha Šablul (1970) patří k nejzásadnějším 
dílům moderní izraelské hudby

Tento článek navazuje na článek z Maskilu č. 4 „Odešel Arik Einstein“, který napsal Eldad Ohayon 
z Izraele. Zpěvák Arik Einstein, nepochybně jedna z nejvýznamnějších osobností izraelské kultury, zemřel 
dne 26. listopadu 2013 ve věku 74 let. A proč jsou mu věnovány hned dva články? Důvodem je zejména 
skutečnost, že Ariku Einsteinovi stálo za to, aby písní vyjádřil protest proti sovětské okupaci Československa.
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už se potom Arik Einstein nikdy nezúčastnil.
Festival tedy v roce 1969 pro Arika Einstei-
na neskončil úspěšně, ale to neznamená, že 
jeho vystoupení s písní Praha nikoho nezau-
jalo. Bezprostředně po úmrtí Arika Einsteina 
napsal Erel Margalit, poslanec Knesetu za 
Izraelskou stranu práce, článek pro izrael-
ský portál Nana10. V něm vzpomíná, jak ve 
věku sedmi let sledoval spolu se svým otcem 
televizní přenos z Izraelského písňového 
festivalu v klubovně jejich kibucu. Po vy-
stoupení Arika Einsteina se podle Margalita 
stalo toto: „A vidím, že má táta v očích slzy. 
Pevně mě obejme a říká mi, že je teď jedno 
krásné a vzdálené místo, do kterého vpad-
li Rusové a okupují ho. A lidé v tom místě 
bojují v ulicích za svou svobodu.“ V závěru 
článku potom Erel Margalit píše: „Pokaždé 
když lidé kdekoli na světě bojují za svobodu, 
vzpomenu si na tu píseň, na svého tátu a na 
onen okamžik v kibucu. Jen Arik Einstein ti 
může připomenout dětství, svobodu a rodiče, 
a to všechno v jedné písni.“
Spolupráce Arika Einsteina a Šaloma Cha-
nocha písní Praha neskončila. V roce 1970 
bylo vydáno jejich společné album Šablul, 
které patří mezi nejzásadnější alba v his-
torii izraelské hudby. Jejich spolupráce po-
tom v sedmdesátých letech s přestávkami 
pokračovala. Na konci sedmdesátých let se 
umělecké cesty Arika Einsteina a Šaloma 
Chanocha nadlouho rozešly. Znovu začali 
spolupracovat v polovině devadesátých let 
a tato etapa jejich spolupráce byla završe-
na vydáním společného alba Muskat v roce 
1999. Tvůrčí dvojice Einstein/Chanoch bývá 
přirovnávána k dvojici Lennon/McCartney, 
což jen potvrzuje význam jejich společného 
díla pro izraelskou kulturu.
Arik Einstein zemřel dne 26. listopadu 2013. 
Následujícího dne byla rakev s jeho ostatky 
před pohřbem vystavena na Rabinově ná-
městí v Tel Avivu. S Arikem se sem přišly 

rozloučit tisíce lidí. A Šalom Chanoch na 
tomto smutečním shromáždění zazpíval 
krásnou písničku Jeladim šel ha-chajim, 
kterou pro Arika kdysi napsal. Náměstím se 
tak nesla slova jejího refrénu „malé děti, vel-
ké děti, dobré děti a špatné děti, víš, mami, 
všichni jsme děti života“.
Mám ráda taky třeba písničku Sa leat (Jeď 
pomalu), která vypráví příběh o jedné cestě 
starým autem za deštivé noci a o tom, že ně-
kdy opravdu není kam spěchat. V písni Uf go-
zal (Leť, ptáče) zpívá Arik o pocitech rodiče, 
kterému právě vylétly děti z hnízda, s takovou 
něhou, že i když zatím děti nemám, vždycky 
mě to trochu dojme. Když se občas musím 
přemlouvat k tomu, abych začala pracovat, 
vzpomenu si na písničku Šaloš arba la-avo-
da (Tři, čtyři, do práce). A málokterá písnička 
mě dokáže zklidnit tak jako Pesek zman (Od-
dechový čas), ve které Arik zpívá o tom, že je 
sice hodně práce a není čas, ale duše si prostě 
potřebuje na chvíli odpočinout.

A čím jiným zakončit tento článek, než tex-
tem jedné z písní Arika Einsteina? Vybrala 
jsem text písničky Any ve-ata (Já a ty), kte-
rý napsal sám Arik. Tato písnička je z roku 
1971 a patří k jeho nejznámějším. V jejím 
případě podle mě určitě platí rčení, že v jed-
noduchosti je krása.

Já a ty změníme svět,
já a ty, potom všichni budou následovat, 
jiní to řekli přede mnou,
to nevadí – já a ty změníme svět.

Já a ty se budeme snažit od začátku,
budeme trpět, to nevadí, není to tak hrozné,
jiní to řekli přede mnou,
to nevadí – já a ty změníme svět.

Já a ty změníme svět…

Hana Nenutilová

➤

Na telavivské Rabinovo náměstí se s Arikem Einsteinem přišly rozloučit tisíce lidí

SAR EL

Nabízíme dobrovolnickou práci 
v Izraeli v rámci programu SAR 
EL od 11. 5. 2014, nejméně na 
14 dnů, ale i na tři měsíce. Po 
prostudování webových stránek 
www.sar-el.org se, prosím, o dalším 
postupu informujte na e-mailu:
zosa@email.cz nebo na telefonu 
602 703 653.

za agenturu Sochnut
Zoša Vyoralová

Filmový klub Bejt Simcha a klub Wakata vás zvou na 
promítání izraelského fi lmu 

BIKUR HA-TIZMORET (Kapela přijela)
v neděli 23. února od 18 h v klubu Wakata

Film bude hebrejsky s českými titulky. 
Vstup je zdarma – útratu si každý platí.

Koná se v rámci kulturního cyklu Epes rares.

Klub Wakata, Malířská 14, Praha 7, 
spojení: tramvaj 15, 25, 26 – zastávka Letenské náměstí, 
nejbližší stanice metra Vltavská „C“ nebo Hradčanská „A“ 
www.wakata.eu
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První Židé přicházeli do Říma již ve starověku, od 
2. století př. o. l. Přicházeli sem svobodně za ob-
chodem. Dva císaři byli známí svým přátelským 
postojem vůči Židům – Julius Ceasar (46–44 př. 
o. l.) a jeho nástupce Augustus (27 př. o. l.–14 

o. l.). K velkému početnímu nárůstu židovské 
římské komunity došlo zejména koncem 1. století 
o. l., kdy bylo do Říma přivedeno mnoho židov-
ských zajatců z Judeje na stavbu kolosea.
V roce 212 o. l. udělil císař Caracalla Židům 
římské občanství. V té době bylo v Římě asi 
dvanáct fungujících synagog. Postavení Židů 
v celé římské říši se začalo zhoršovat ke kon-
ci impéria, po konverzi císaře Konstantina ke 
křesťanství v roce 312 o. l. a zejména koncem 
4. století, kdy se křesťanství stalo státním nábo-
ženstvím římské říše. Od této doby se rozdíly 
mezi židovskou menšinou a většinovým oby-
vatelstvem začínají prohlubovat. V samotném 
městě Řím přispíval ke zhoršení postavení Židů 
i fakt, že se město stalo sídlem papežem a tedy 
centrem celé katolické církve.
Mnohé nám mohou napovědět vatikánské ar-
chívy. Dočteme se zde například, že v době 
karnevalu se konala speciální „zábava“, kdy 
byl vybraný Žid zavřen do sudu, a ten byl po-
tom valen dolů z prudkého kopce v Testacciu, 
jedné z římských čtvrtí. Jiný dokument zmiňuje 
běžecký závod, v němž mezi sebou muselo sou-
peřit osm nahých Židů. Aby se jim pohyb ztížil 

a celá věc byla pro publikum ještě zábavnější, 
byli donuceni se před během pořádně najíst.
Snad jen v 15. století se římští Židé těšili z lep-
šího postavení a životních podmínek, díky tole-
rantnímu humanistickému duchu. Židé se plně 

zapojili do ekonomického i duchovního rozkvě-
tu v období renesance. Stali se z nich obchodní-
ci, bankéři, řemeslníci. Koncem 15. století přišlo 

do Říma mnoho Židů, kteří uprchli ze Španěl-
ska za vlády Isabely Kastilské a Ferdinanda 
Aragonského.
Nástup císaře Karla V. a s ním spojené tažení do 
Itálie v roce 1527 znamenalo pro Židy obrovské 

škody. Rituální předměty 
a svaté knihy byly zniče-
ny nebo spáleny. Dalším 
faktorem, který negativně 
ovlivnil postavení židov-
ské komunity, byla protire-
formace papeže Julia III., 
během níž byly na Campo 
dei Fiori veřejně páleny 
svazky Talmudu.
Restrikce a perzekuce, 
jimž byli Židé vystave-
ni, byly ještě zpřísněny 
za pontifi kátu Pavla IV. 
Carafy, podle nějž „je 
nemyslitelné, aby Židé, 
Bohem zavržení a odsou-
zení k věčnému otroc-
tví, se mísili s křesťany. 
Křesťané by je neměli 
ve své laskavosti tole-
rovat a je nepřípustné, 
aby to zašlo tak daleko, 
že se Židé procházejí po 
nejelegantnějších ulicích 
města, nosí oděv podob-
ný oděvu křesťanskému, 

drží si křesťanské služebnictvo a kupují si 
domy a půdu“.

DĚJINY ŘÍMSKÝCH ŽIDŮ

Mědirytina Bartolomea Pinelliho (1771–1835), nazvaná „Římský karneval“, zachycuje mimo jiné tradiční „zábavu“ – válení Žida v sudu

Historie římských Židů se píše již dva tisíce let. Pojďme do ní alespoň krátce nahlédnout.

Nástěnné malby z 3. století nalezené v římských katakombách svědčí o dávné přítomnosti Židů ve městě
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Pavel IV. vydal v roce 1555 dekret, v němž  
nařídil Židům žít v oddělených čtvrtích 
(ghettech). V Římě bylo povoleno, aby měly tyto 
čtvrti pouze jeden vstup a jeden východ a byla 
v nich pouze jedna synagoga. Všechen nemovitý 

majetek museli Židé pro-
dat křesťanům, židovští 
muži museli nosit žlutý 
klobouk a ženy žlutý 
závoj. Židům bylo za-
povězeno zaměstnávat 
křesťanské služebnictvo, 
zastávat veřejné funkce 
nebo navštěvovat křes-
ťanské přátele během 
katolických svátků. Byl 
jim zakázán veškerý 
obchod kromě obchodo-
vání se starým šatstvem. 
Židovští lékaři nesměli 
navštěvovat křesťanské 
pacienty v jejich domech 
a křesťané nesměli Židy 
oslovovat „pane“. Židé 
se snažili zlatem vykou-
pit zrušení dekretu, avšak 
bezúspěšně. Kolem ghe-
tta byla vybudována zeď 
a Židům bylo povoleno 
vycházet pouze přes den. 
V květnu 1566 vy -
dal jiný papež Pius V.  

dekret, jímž nařizoval zavření všech římských 
synagog. Mimo jiných synagog zde byla sku-
pina tzv. „pěti velkých škol“ neboli kongregací, 
z nichž každá měla jiný ritus. Nejprestižnější 
z nich byla Škola Chrámu, dále zde byla Škola 

Catalena, Kastilská škola (jejíž původ se vzta-
huje e španělským uprchlíkům z roku 1492), 
Sicilská škola a Nová škola (kam chodili vedle 
římských Židů i ti, kteří přišli z různých komu-
nit Lazia).

Židovská komunita 
byla stále více zbídače-
ná v důsledku nejrůz-
nějších restrikcí a vy-
sokých daní, které na ni 
byly uvalovány. V roce 
1732 žilo v přelidně-
ném ghettu dvanáct ti-
síc osob.
Za pontifikátu Be-
nedikta XIV. (1740–
1758) byl na Židy 
vyvíjen tlak, aby se 
nechali pokřtít a byla 
rovněž zaznamenána 
řada případů, kdy byly 
židovským rodičům 
odebírány děti, které 
byly křtěny a vycho-
vávány jako křesťané. 
Obecně lze říci, že 
snahy papežů nikdy 
nesměřovaly k fyzic-
ké likvidaci Židů, ale 
jejich cílem bylo, aby 
se Židé odvrátili od své 
tradice a rovněž jejich 
separace od křesťanů.
Koncem 18. století  

téma

➤

Velká synagoga (Tempio Maggiore) byla otevřena v roce 1904
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okyselené vodou z jednoho citronu a pokra-
čujte s úpravou dalšího artyčoku, dokud ne-
máte připravené všechny (měli byste počítat 
minimálně jeden až dva artyčoky na osobu).
Poté rozehřejte asi osmicentimetrovou vrstvu 
olivového (či jiného) oleje v hlubší nádobě, 
která by měla být dost velká na to, aby se do ní 
rozložily artyčoky, které by měly být v oleji té-
měř celé ponořené. Mezitím vyndejte artyčoky 
z vody a odložte je na papírovou kuchyňskou 

třech staletích se zde mohli Židé konečně volně 
pohybovat, pracovat a žít.
Tisíce Židů však i poté zůstaly v bývalém ghet-
tu. V roce 1897 zde žilo 4800 lidí v naprosto 
katastrofálních hygienických podmínkách, kte-
ré byly příčinou řady epidemií. Byla ustanove-
na komise, která měla situaci prošetřit. Příběh 
starého římského židovského ghetta spěl ke 
svému konci. V roce 1899 bylo ghetto zcela 
strženo a v roce 1904 byla slavnostně otevřena 
velkolepá nová synagoga. Dnešní Velká syna-
goga (Tempio Maggiore) s majestátní kupolí 
byla vybudována v asyrsko-babylónském stylu 
podle návrhu architektů Vincenza Costy a Os-
valda Armanniho. Do její budovy byly inkorpo-
rovány i některé dekorativní prvky z bývalých 
„pěti škol“.
Historie římských Židů však pochopitelně ne-
skončila na začátku 20. století. Nová etapa vel-
kého utrpení začala v roce 1938, když byly za 
vlády Benita Mussoliniho přijaty rasové zákony. 
V září 1943 se pak Řím dostal pod správu ně-
mecké armády. Začaly se šířit zvěsti, že Židé mají 
být deportováni do pracovních táborů. Židovská 
komunita začala s Němci vyjednávat a pokusila 
se vykoupit. Cena byla stanovena na padesát ki-
logramů zlata, které Židé také skutečně zaplatili. 
Hned následujícího dne, 16. října 1943, však do 
ghetta vtrhli němečtí vojáci a pozatýkali 1024 
Židů. V dalších několika dnech se pak toto číslo 
zvýšilo na 2091. Všichni zatčení byli deportováni 
do vyhlazovacích táborů Osvětim, Dachau a Ber-
gen-Belsen. Přežilo jich pouze patnáct.

Do zlatova vypečené křupavé artyčoky po židovsku 
(carciofi alla giudia) jsou tradiční specialitou 
římsko-židovské kuchyně

utěrku, aby okapaly. Připravte si misku s moř-
skou solí a pepřem. Osolte a opepřete artyčoky 
uvnitř i z vnějšku. Někteří také vkládají mezi 
listy jemně nasekaný česnek a petržel, nad 
čímž ovšem zastánci klasiky ohrnují nos.
Vložte artyčoky do rozpáleného oleje 
a smažte je asi deset minut. Průběžně je ob-
racejte, aby se osmažily rovnoměrně. Vyn-
dejte je a položte na talíř vyložený papíro-
vými utěrkami. Takto jsou artyčoky částečně 
hotové. Závěrečnou úpravu můžete provést 
hned nebo později, podle toho, kdy budete 
artyčoky podávat (konzumují se teplé). Na-
konec rozpalte znovu olej, ponořte do něj 
jeden artyčok, smažte 3–4 minuty, až stopka 
zhnědne, potom vhodným náčiním s dlou-
hou rukojetí (například grilovacími kleštěmi 
či vidličkami) přitlačte artyčok ke dnu pán-
ve, aby se artyčok rozvinul jako květ. Než 
se artyčok dosmaží, připravte si další talíř
vyložený papírovými utěrkami. Hotový arty-
čok na něj položte „květem“ dolů, aby oka-
Nový aron ha-kodeš v Bejt Simcha 

Římští Židé představovali asi 30 % z celkového 
počtu Židů, deportovaných nacisty z Itálie. K po-
čtu obětí musíme připočítat i 75 Židů, kteří byli 
zastřeleni 24. března 1944 ve Fosse Ardeatine.
Dnešní římská židovská komunita (Communità 
Ebraica di Roma) čítá zhruba patnáct tisíc osob. 
Ačkoli se v průběhu její dvoutisícileté historie 
mnohé změnilo, v moderní době se ukázalo, 
že asimilace Židů nebyla úplně snadná. A snad 
proto je i dnes tato nejstarší židovská komunita 
v Evropě stále velmi svázána s oblastí bývalého 
ghetta, se svými tradicemi, se synagogou. V prů-
běhu dějin si římská židovská komunita vytvo-
řila zcela specifi ckou tradici, zahrnující zvláštní 
dialekt („giudaico romanesco“) a zvláštní modli-
tební ritus (nusach italki), který se liší jak od ritu 
aškenázského, tak i sefardského.
Svébytná je i židovská římská kuchyně, ovliv-
něná tradiční kuchyní římskou. Nezbytnou sou-
částí římsko-židovské kuchyně jsou smažená 
jídla, která však nejsou nikdy mastná, ale vždy 
křupavá a nadýchaná: carciofi  alla giudia (ar-
tyčoky po židovsku), fi letti di baccala (smaže-
ná obalovaná treska), suppli (smažené kuličky 
z rýže s rajčatovou omáčkou, mohou být plněné 
mozzarellou).

Paula Queiroz
Autorka je tlumočnice. Pochází z Brazílie, žije 

v Římě se svým manželem, který je veteriná-
řem a členem římské židovské komunity.

Přeložila Kateřina Weberová
Foto: Wikipedia

Ingredience:
artyčoky (měly by být velké, kulaté, 
pevné a mít 5–7 cm dlouhou stopku) 
olej na smažení
sůl, pepř
půlka citronu plus šťáva z celého 
dalšího citronu na okyselení vody

Příprava:
Z každého artyčoku odstraňte vnější (tmavou 
a tuhou) část listů, směrem odspodu. Je potře-
ba se dostat k měkkému srdíčku. Srdíčko je 
potom ještě třeba očistit – seřízneme jeho vr-
šek a malým nožíkem (případně lžící) vydla-
beme „vousy“, které se mohou skrývat uvnitř. 
Potom odkrojte konec stopky (který bude 
pravděpodobně černý). Uprostřed seříznuté 
plošky uvidíte kroužek. Vnější část stopky, 
kterou kroužek vymezuje, je tuhá a vláknitá –
tuto část odstraňte. Vnitřek stopky je pak 
měkký a chutný. Takto zpracovaný artyčok 
potřete rozpůleným, částečně vymačkaným 
citronem, aby nezčernal, ponořte do vody 

přišlo období uvolnění, které však netrvalo 
dlouho – v letech 1788 až 1800 se Řím dostal 
pod nadvládu Francouzů. Duch francouzské re-
voluce, se svým heslem Liberté, Egalité, Frater-
nité (volnost, rovnost, bratrství), ovlivnil celou 
Evropu včetně židovské komunity. Ale pro řím-
ské Židy ještě nepřišel čas defi nitivní změny. 
Může to znít neuvěřitelně, ale v roce 1814 se 
do Říma vrátila inkvizice (kterou předtím napo-
leonské armády vyhnaly z celé Evropy), a s ní 
i protižidovská opatření.
Změnu přinesl až revoluční rok 1848, nebylo 
to však bezbolestné. Sedmnáctého dubna to-
hoto roku, během svátku Pesach, byly hrad-
by ghetta prolomeny hordou nezaměstnaných 
Římanů, zatímco rabíni plánovali jejich slav-
nostní a důstojné stržení. Došlo k řadě výtrž-
ností ze strany nepřátelského rozvášněného 
davu a bylo zřejmé, že k úplné emancipaci 
zbývá ještě kus cesty.
Po celém městě se rozhořely nepokoje, rozd-
mýchávané revoluční rétorikou, a papež Pius 
IX. byl nucen z města uprchnout. V únoru 1849 
byla v Římě vyhlášena republika v čele s Giu-
seppem Manzzinim. Byla vyhlášena plná ná-
boženská a občanská svoboda. Republika však 
neměla dlouhého trvání a ještě v roce 1849 se 
papež vrátil do města a to se do roku 1870 na-
posledy ocitlo pod papežskou vládou. Židov-
ská komunita žila i nadále ve svých původních 
čtvrtích, i když už nebyly obehnány zdí. V roce 
1870 dorazila do města italská armáda a Řím 
se stal součástí sjednoceného italského státu. Po 

Carfi oci alla giudia (Artyčoky po židovsku)
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Na podzim loňského roku jsme, mimo jiné 
i na stránkách Maskilu, vyhlásili sbírku na 
nový aron ha-kodeš, schránu na Tóru pro 
Bejt Simcha. Potřebné prostředky ve výši 
15 000 Kč se podařilo vybrat během několi-
ka málo týdnů. Všem dárcům tímto co nej-
srdečněji děkujeme! 
Schránu na zakázku navrhl a zhotovil truhlář 
Radek Herout z Liběchova. O šabatu 18. ledna 
2014 jsme pak v prostorách Bejt Simcha uspo-
řádali speciální ranní bohoslužbu, abychom 
novou schránu důstojně přivítali. Během bo-
hoslužby byli ke čtení z Tóry poprvé vyvoláni 
někteří naši členové, kteří nedávno úspěšně ab-
solvovali konverzi. Jednalo se tedy o příležitost 
dvojnásobně slavnostní a radostnou. 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří na aron při-
spěli a umožnili nám jeho výrobu zrealizovat. 

 - kwe –
Foto: Josef Kohout, Elisa Speváková

Celkový pohled na nový aron ha-kodeš v prostorách 
Bejt Simcha

Předseda Bejt Simcha Michal Spevák ukazuje 
dřevěné lvíčky s Desaterem, kteří byli usazeni 
nahoru na aron (za jejich věnování tímto děkujeme 
panu Josefu Kohutovi)

Aron byl zhotoven přesně na míru

Ke slavnostní příležitosti patří i náležitě slavnostní 
kiduš, tentokrát s gruzínskými specialitami

Nový aron ha-kodeš v Bejt Simcha

The City (Izrael) – hip hop opera 
uvádí Nová síť v rámci festivalu Malá inventura 2014

Incubator Theatre – Jeruzalém, autoři: 
Amit Ulman, Omer Havron, Omer Mor

Naprosto ojedinělý projekt veršované-rapované opery jeruza-
lemského divadla Incubator. Projekt The City je jediný svého 
druhu. V jedné souvislé písni kombinuje rap, hip hop a mluvené 
slovo s divadelními a básnickými texty. Děj, inspirovaný černoš-
skou hudbou, filmem noir a detektivním žánrem, se zaměřuje 
na postavu Joa, cynického a zahořklého detektiva, pracujícího 
ve zkorumpovaném, uvadajícím městě. Projekt s živou hudbou 
a zpěvem v hebrejštině a angličtině má za sebou více než 70 repríz.

Poprvé v Čechách – 20. 2. Ostrava (Cooltour), 22. 2. Jihlava 
(Divadlo DIOD), 25. 2. České Budějovice (Kredance) 

a 26. 2. Praha v rámci festivalu Malá inventura.

Více informací na www.malainventura.cz

Židovská obec Liberec pořádá: 

19. února 2014 v 16.30 h: přednáš-
ka vrchního zemského rabína Karola 
Efraima Sidona na téma „Purim“

Izraelské tance: Zveme všechny zá-
jemce na hodiny izraelských tanců pod 
vedením Olgy Prášilové. Lekce budou 
probíhat vždy v úterý od 15 do 16.30 
ve společenské místnosti liberecké sy-
nagogy. První půlhodina bude věnová-
na začátečníkům, zbylý čas nadaným 
začátečníkům a pokročilým. Jedná se 
o tance v kruhu, případně v páru, zá-
leží na složení skupiny (muži vítáni!). 
Vynikající příležitost k příjemnému po-
hybu při hudbě, procvičení koordinace, 
paměti, izraelských reálií i hebrejštiny. 
Pro členy židovské obce vstup zdarma, 
pro ostatní 50 Kč, možnost zakoupení 
permanentky za 400 Kč na 10 lekcí. 
Těšíme se, že přijdete.

Židovská obec Liberec, 
Rumjancevova 1362
www.kehila-liberec.cz
info@kehila-liberec.cz
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1 Vyvolaný
Noc co noc vstávají mrtví Židé ze svých hro-
bů a ubírají se do synagogy na modlitbu. Ze 
svaté schrány vyndají svitek Tóry, rozvinou 
ho a začnou číst týdenní oddíl. Je to tiché 
společenství. Ani jedinou hlásku nevydají. 
A i tehdy když je někdo povolán k Tóře a pro-
dírá se tísnícím se zástupem, zůstávají jeho 
kroky bez ozvěny. Jen věčné světlo před sva-
tostánkem k tomu svítí. Pouze tehdy, když má 
někdo v ghettu zemřít, vyvolávají jeho jméno 
nahlas, aby přišel a postavil se k Tóře. Brzy 
z rána pak musí schulklopfer, který otevírá sy-
nagogu, třikrát zabušit na dveře klíčem, aby 
shromáždění mrtvých vědělo, že nastává čas, 
kdy za modlitbou přicházejí živí.
Rabi Moše Hahn (jeho památka budiž požeh-
nána) se jednou zdržel dlouho do noci u své-
ho rabínského přítele, neboť si oba lámali 
hlavu nad složitou talmudickou otázkou, je-
jíž řešení ne a ne nalézt. Když pak procházel 
kolem synagogy, uslyšel, že je uvnitř voláno 
jeho jméno. Nejprve se vylekal, ale pak si jen 
tiše povzdechl: „Tak brzy?“
Když došel domů, řekl své ženě: „Gelde, po-
šli mi pro rabbonim z pohřebního bratrstva. 
Přišla má hodina.“
Žena se však jenom smála: „Ale co bych po-
sílala, vždyť jsi zdravý a plný síly.“
„Ale jen pošli,“ prosil ji smutně rabín. Ona 
však trvala na svém. Druhý den ráno ale 
rabín z lože nevstal a nezbylo než zavolat 
hrobníka. Třetího dne pak spočinul na „dob-
rém místě“, jak se u Židů říká.

2 Nepožehnané dítě
Bylo jednou jedno dítě, které se od svého 
otce, když se v pátek večer nebo o šábesu 
vracel ze synagogy, nechtělo nechat benčn, 
tedy požehnat. Když otec zavolal, přiběhly 
zbylé dvě děti, aby sklonily hlavy pod jeho 
žehnajícíma rukama, ale tohle mělo vždycky 
něco na práci, nebo se rovnou schovalo. Za-
nedlouho pak zemřelo.
Hned následující pátek večer přišel otec opět 
ze synagogy a zavolal syna i dceru k sobě. 
Ale najednou mu přišlo, jako by se pod jeho 
rukama tísnily dětské hlavičky tři. Polekal 
se, o krok ustoupil a rozhodl se, že raději 
požehná každé dítě zvlášť. Ale i tak se mu 
zdálo, jako by se mu pod ruce ze strany tlači-
la ještě jedna hlava. O šábesu to nebylo jiné 
a opakovalo se to stále dokola po celých tři-
cet dní, po které si nechával volně růst vousy 
na znamení smutku nad mrtvým dítětem. Po 
čase to otci nedalo a vypravil se za rabínem, 
aby se ho na to přeptal.

LEOPOLD KOMPERT:
POVĚSTI Z GHETTA

„Pokud se vám to ještě přihodí,“ pověděl mu 
rabín, „měl byste vložit ruce i na tu nevidi-
telnou hlavu a požehnat jí. Myslím, že je to 
vaše třetí dítě.“
Příští pátek pronesl otec takové požehnání, 
jaké kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. 
A držel přitom ruce ve vzduchu nad hlavič-
kou, kterou sice cítil, ale spatřit ji nemohl. 
A od toho okamžiku našlo nepožehnané dítě 
v hrobě klid.

3 Pohyblivé knihy
Byl to právě Moše Hahn, o jehož zvláštní 
smrti jsme již vyprávěli, komu se přihodila 
tato podivuhodná věc. Míval ve zvyku po-
každé, když dostudoval celý svazek Talmu-
du nebo nějakou podobnou zbožnou knihu, 
postavit ji zpět do police vzhůru nohama. 
Tak se ale mohlo stát, že se svaté Boží jmé-
no obrátilo – a to je velký prohřešek. Jednou 
v noci ho probudilo bouchnutí knihy, která 
sama od sebe vypadla z regálu. Vstal tedy 
z postele a vrátil ji na místo. o chvíli později 
ho ale probudil stejný zvuk. Kniha znovu vy-
padla. Vstal, nevěřícně zavrtěl hlavou, vrátil 
ji tam co prve, a opět ulehl do postele. Ale 
brzy musel vstát potřetí, protože kniha znovu 
ležela na podlaze. Až pak to pochopil. A ten-
tokrát vrátil knihu do regálu jak se patří. Od 
té chvíle už vstávat nemusel.

4 Říci amen
Stařičká babele ležela na smrtelné poste-
li. Kolem se vznášely cizí obličeje, protože 
všechny její děti i vnuci ji předešli na onen 
svět. Když už viděla anděla smrti, jak napřa-
huje nad hlavu svůj meč, povídá najednou 
ustaraně k oněm cizím obličejům: „Umřu 
ráda, protože na téhle zemi už nemám žádné-
ho přítele. Jen kdybych věděla, kdo za mě po 
smrti odříká kadiš a dodá amen.“
Kdesi v daleké zemi žil jeden z babiččiných 
vnuků, který se jí odcizil a dávno zapomněl 
i na svou někdejší vlast. Právě tu noc ho ale 
probudil hlas, který říkal: „Josefe, světlo 
mého žití, vstaň časně z rána, jdi do synago-

gy a odříkej za svou starou babele kadiš, Bůh 
ti to oplatí.“
Vnuk to snad přeslechl nebo možná zaspal, 
protože druhého dne ho ani nenapadlo do 
synagogy zajít. Tak se musela babele ještě 
dvě další noci namáhat z hrobu ven, aby ho 
prosila o své „Amen!“. Třetí noc se dala do 
pláče, pohladila ho po tváři a povídá: „Ty jsi 
můj jediný vnouček, krom tebe nemám jiné-
ho přítele na téhle zemi. Tak se ráno zvedni, 
jdi do synagogy a odříkej za mě ten kadiš.“
Tu se vnuk rozpomenul, a když svítalo, uvá-
zal si tfi lin, modlitební řemínky, a vypravil 
se do synagogy, kde býval jindy k vidění jen 
zřídka. Když končila ranní modlitba, posta-
vil se dopředu a odříkal za svou starou ba-
bele ten vyprošený kadiš. A to opakoval po 
celý rok, každé ráno a večer. Pak jednoho 
dne dostal dopis z magistrátu: než babele 
umřela, odkázala mu dědictvím pěkných 
pár set zlatých.

5 Koupel
Rabi Eleazar Glogau, který byl svého času 
velmi proslulý a vyznal se i v kabale, seděl 
jednoho dne pozdě v noci nad Talmudem 
a pilně studoval. Najednou uslyšel ze dvo-
ra jakési neustávající šramocení. Otevřel 
tedy okno, aby se podíval, co se děje. V ten 
moment spatřil nejasnou bílou postavu, jak 
k němu bázlivě natahuje ruce. „Co tu chceš?“ 
zeptal se.
Postava mu odvětila: „Jsem žena Fišky sklá-
ře, kterou včera pochovali. Zapomněla jsem 
jít do lázně, a proto se teď musím vrátit. 
Rabi, udělejte mi laskavost a půjčte mi klíč.“
Rabi se dlouho nerozmýšlel a hodil jí těžký 
svazek klíčů od mikve. Brzy na to uslyšel, 
jak do lázně proudí voda. Pak dolehla k jeho 
sluchu několikerá jemná zašplouchnutí a byl 
by podle nich mohl přesně říci, kdy se posta-
va vynořila a zase ponořila a kdy nakonec 
setřásla z vlasů poslední kapky vody. Pak 
nastalo ticho. Rabín usnul nad svou knihou. 
Brzy z rána visely klíče od mikve na dveřích 
jako vždycky.

6 Dítě, které vidělo mesiáše
„Já chci taky sedět u sederu,“ dožadoval se 
malý Šimele, když viděl jasně planoucí sví-
ce a bohatě prostřený stůl, na kterém bylo 
přichystané vše, co mělo připomínat odchod 
z Egypta – pečené maso, vajíčka, slaná voda 
i nažloutlá směs jablek a vína připomínající 
egyptskou hlínu, kterou synové izraelští mu-
seli hníst na stavbu hradeb.

Ilustrační foto

➤
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Malý Šimele byl ale na smrt nemocný, proto 
mu matka odvětila: „Zůstaň raději v posteli, 
já ti tam ze sederu všechno přinesu.“ Snad 
věděl, že je to poslední seder, který na zemi 
slaví, a tak tvrdohlavě stál na svém. Matka 
tedy nakonec svolila a Šimele mohl sedět za 
zářícím stolem a modlit se z bílých peřin, do 
kterých ho zabalili.
Podali mu pohárek vína jako všem ostatním 
a pokaždé, když se otec napil, také on usrkl. 
Když se vyprávění dostalo k deseti ranám 
egyptským, ponořil desetkrát svůj prst do vína 
a tvář mu zářila radostí. „Pro koho je ten pohár, 
z kterého nikdo nepije?“ zeptal se najednou.
„Ten je pro mesiáše,“ odpověděl mu otec.
„A kdy přijde?“
„Až po jídle.“
Když všichni dojedli a pronesli požehnání, 
zazněla znovu zpěvavým hlasem slova haga-
dy. v ten okamžik někdo otevřel dveře doko-
řán, aby mohl vejít mesiáš. Malý Šimele se 
podíval tím směrem a najednou zbledl. Oči 
mu ale zářily čím dál více, skoro jako svíce 
na stole. Nakonec vztáhl ke dveřím obě ruce. 
„Co je to s tím dítětem?“ otázal se se smí-
chem otec a pokynul, aby dveře zase zavřeli. 
v tom se Šimele napřímil a povídá: „Já jsem 
viděl mesiáše. Zamával mi. Měl v ruce šofar 
a byl dočista mladý.“ Otec jenom zakroutil 
hlavou a zazpíval: „Příští rok v Jeruzalémě!“ 
a ostatní se přidali.
Druhého dne se již Šimele ocitl nikoli v Je-
ruzalémě, ale na jiném, chladném místě. 
Umřel, ale mesiáše přeci vidět stihl.

7 Anděl a alef-bet
Chlapec přišel domů ze školy smutný a zamlk-
lý. A nebylo divu: učitel měl rákosku spletenou 
ze tří prutů a alef-bet, tedy hebrejská abeceda, 
není vůbec tak jednoduchá, jak si to někteří 
učení lidé představují. „Vidím na tobě,“ povídá 
mu matka, „že ti anděl ještě nedopřál.“
„Jak to víš?“
„Mám maličkého ptáčka, který pokaždé letí 
do školy, a když se vrátí, vypráví mi o tobě 
úplně všechno.“
Uplynul nějaký čas a podívejme, kdo to běží 
radostně a s úsměvem ze školy domů?
„Byl u tebe ptáček?“
„Mockrát se tady otočil.“
„A co ti vyprávěl?“
„Mluvil jenom potichoučku a navíc jsem 
měla zrovna v obchodě zákazníka. Copak se 
stalo?“
Chlapec sáhl do tašky a vytáhl sladké mandle 
a ještě sladší rozinky.
„Tak teď se ale, nebesa odpustí, na ptáčka po-
řádně zlobím. Pročpak mi neřekl, že ti anděl ko-
nečně dopřál... ale ne že si tím zkazíš žaludek!“

8 Dědečkovo napomenutí
„Fišele,“ povídá jednoho dne slepý, pěta-

osmdesátiletý dědeček svému vnukovi, „dá-
vej dobrý pozor, co ti teď povím: zkus, pro-
sím tě, pro dobrotivá nebesa, v noci přestat 
pískat. Budeš z toho mít křivou pusu – Satan 
ti to spíská.
A nechoď jenom tak v punčochách, dokud 
máš ještě matku a otce. Někdo z nich by, Po-
žehnaný nedopusť, mohl umřít.
A to ti říkám především: pokládej krajíc 
chleba vždycky na pravou stranu, abys měl 
celý život co jíst...
Že nesmíš urážet vlaštovky, to víš přeci už 
dlouho. Vlaštovky nosily vodu, když byl 
jeruzalémský Chrám zničen. Ale pavouka, 
toho smíš zašlápnout i o šábesu. Pavouci, ti 

přikládali na střechu žhavé uhlíky...
A ještě něco nesmím zapomenout. Když si 
stříháš nehty, nedělej to po řadě. Vždycky 
jeden prst přeskoč, a když pak budeš nehty 
pálit, přilož k nim dva kousky dřeva. Chceš 
vědět proč? Dva kousky dřeva dosvědčují, 
že jsi nehty spálil. A proč je pálit? Co že je 
s nehty taková věda? Poslouchej! Nebyly 
snad ty nehty na tvé ruce? A copak sis tou-
též rukou neuvazoval modlitební řemínky? 
Copak jsi toutéž rukou nerozdával almužny? 
Smíme snad zahodit tu část těla, která slou-
žila Bohu...?“

Přeložil Petr Jan Vinš

➤

Leopold Kompert, německy píšící židov-
ský spisovatel a novinář, se narodil v roce 
1822 v Mnichově Hradišti. Vystudoval fi-
lozofii na univerzitě v Praze. Později žil ve 
Vídni, kde působil jako novinář a zároveň 

se věnoval volné 
l i terární tvorbě, 
k níž jej inspirova-
lo především pro-
středí židovského 
ghetta. Byl rovněž 
činný ve veřejném 
životě, byl členem 
vídeňského zastu- 
pitelstva a angažo- 

val se v řadě židovských organizací. V roce 
1863 publikoval v Ročence pro Izraelity 
(Jahrbuch für Israeliten) článek Henricha 
Graetze o mesianismu, v němž Graetz inter-
pretoval kapitoly 52 a 53 knihy Izajáš niko-
liv jako reference k osobnímu Mesiáši, ale 
k celému Izraeli. Kompert i Graetz museli 
následně čelit u vídeňského soudu obžalobě 
z šíření kacířských myšlenek. Causa známá 
jako „Kompertova aféra“ se stala i před-
mětem sporu mezi rabínskými autoritami 
a byla jedním z významných milníků při 
formování konzervativního judaismu. 
Leopold Kompert zemřel ve Vídni roku 1886.

Obyčejní lidé v neobyčejných časech 

Až do jara 2014 můžete v prostorách loštické synagogy zhlédnout putovní výstavu 
dokumentující příběhy židovských osobností ze Šumperska. Navštívit ji můžete po 
předchozí dohodě či v rámci kulturních akcí pořádaných v synagoze. Výstava byla 
vytvořena za podpory Olomouckého kraje.
Kontakt: tel. 775 264 206, www.respectandtolerance.com 

Nabídka pro školy:
Jedná se o první z cyklu výstav, jejichž prostřednictvím by sdružení Respekt a tole-
rance rádo seznámilo širokou veřejnost s několika příběhy lidí, kteří překonali velké 
utrpení, a také s těmi, kteří v těžkých dobách přestali myslet na sebe, na svoje pohodlí 
i bezpečí a neváhali pomáhat ostatním.

Putovní výstava dokumentující příběhy židovských osobností ze Šumperska bude ces-
tovat po školách v regionu. K výstavě byl také vydán katalog a pracovní listy pro školy, 
které žákům a studentům přiblíží příběhy z pohnutých dějin 20. století.
Nabízíme vám spolu s uvedením výstavy i besedu s jejím autorem Luďkem Štiplem 
a promítání filmového dokumentu Deník Otty Wolfa, jehož silný a pohnutý příběh je 
součástí výstavy.

Výstavu necháváme na školách z pravidla po dobu 14 dní až jednoho měsíce.

Vzhledem k rychle se zaplňujícímu výstavnímu plánu nás v případě zájmu kontaktujte 
co nejdříve: 
tel. 583 455 912, 775 264 206, 607 867 372, e-mail: respektatolerance@seznam.cz,
www.facebook.com/respektAtolerance, www.respectandtolerance.com
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V rámci intenzivních příprav se poslední lis-
topadový víkend vydal šestnáctičlenný tým 
po trase bývalých transportů, po cestě smr-
ti Praha-Bubny – Terezín – Osvětim-Březin-
ka (Auschwitz-Birkenau). „Když jsem prošel 
branou, vybavilo se mi to co vždycky, když sly-
ším ‚Arbeit macht frei‘, totiž zase jenom ‚brá-
na‘, brána jako symbol. A jsou to dokonce tři 
brány. Brána do Terezína, malebné vojenské 
pevnosti, kde ovšem zahnízdila krutost a ná-
silí, skryté pod rouškou upravených trávníků, 

pěkného potůčku a dětí hrajících divadlo. Dru-
há brána je do Osvětimi I., za ní dlouhá široká 
cesta, řada zděných domů, klid jak v opuštěné 
vesnici a vzadu na horizontu dvě řady ostna-
tých drátů a malá strážní věž. A třetí brána je 
branou do skutečného pekla, do Birkenau. Ko-
leje, vysoká strážní věž, výstupní peron a v mlž-
ném oparu bezútěšná řada baráků, končí to až 
v dáli řadou vysokých topolů, kde byly spalova-
cí pece, jinak kde nic, tu nic. Strohost, deprese, 
konec cesty, konec humanity. A výkřiky milionů 

mrtvých na jednom místě. To je ten kouř, který 
nikdy nezmizel,“ popisuje své dojmy z cesty re-
žisér Petr Smyczek.
O vlastní prožitky se s námi podělili i herci 
a ostatní inscenátoři, kteří zodpověděli ně-
kolik otázek.

Co jsi očekával(a) od cesty do Osvětimi?

Osvětim už jsem navštívil před několi-
ka lety v rámci školní exkurze, zajímalo ➤

„Osvětim-Březinka je na počátku všech otázek, které nás trápí a které místo odpovědí rodí 
jen další otázky,“ píše v jedné z řady svých esejí Arnošt Lustig. Jsou to otázky, které zdaleka 
nezůstávají na prahu moderních dějin, ale stále intenzivněji se vkrádají do dnešních dnů. 
Může jimi být pohlcena i mladá generace divadelníků, což dokazuje chystaná inscenace umě-
lecké skupiny OLDstars PŘELÍČENÍ (die Ermittlung), dokumentárním dramatu zabývajícího 
se justičním procesem s vedoucími tábora v Osvětimi. Ve své autorské úpravě textu němec-
kého dramatika Petera Weisse, který sám byl po otci polovičním Židem, a proto emigroval 
ve třicátých letech do Velké Británie, chtějí akcentovat postupnou degeneraci domnělého 
evropského pacifi smu, jenž se den co den střetává s rasovými a xenofobními útoky. Premiéra 
inscenace je plánovaná na 24. února a odehraje se v rámci zahájení mezinárodního festivalu 
proti totalitě Mene Tekel 2014 v klubovém uměleckém prostoru H20 na pražském Žižkově.

DIVADELNÍ VYKŘIČNÍKY
N A D  O S V Ě T I M Í

V rámci příprav inscenace Přelíčení se šestnáctičlenný realizační tým vydal mimo jiné i do Terezína
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mě proto, jakým způsobem na mě ta samá 
místa zapůsobí s časovým odstupem. Můj 
přístup k návštěvě se podruhé trochu lišil, 
snažil jsem se především čerpat atmosféru 
s vědomím, že v Přelíčení budu ztvárňovat 
postavu, která je přímou součástí a podpo-
rovatelem všeho, co o koncentračních tá-
borech víme. V Terezíně jsem se zavíral do 
tmavých samotek, zkoušel si stoupnout ke 
zdi, u které se denně zabíjelo. Byl to děsivý 
zážitek, ale určitě jsem ho potřeboval absol-
vovat. (Dan Brátka)

Čekala jsem otřes, ten se dostavil; takže si do-
kážu lépe představit, co se tam asi dělo, ale je 
to stále nepředstavitelné. (Anička Hrušková)

Jaké první slovo tě napadlo, když jsi 
prošel (prošla) branou s nápisem Arbeit 
macht frei?

V tu chvíli mi došla slova. Vlastně po celou 
dobu prohlídky jsem nenacházela ta správ-
ná slova, občas jen ,,výkřiky“ v hlavě, vý-
křiky údivu, znechucení, smutku, strachu, 
naštvanosti... (Eliška Vocelová)

Tma, tmářství viníků, tma v životech těch, 
kteří tu zemřeli... (Jindřiška Dudziaková)

Nedá se říct, že by mě napadlo nějaké kon-
krétní slovo, spíš jsem si v tu chvíli řekl: 
Já to prostě nechápu. Ve všech různých 
kontextech, které ta věta může mít. (Dan 
Brátka)

Vybavíš si nejbolavější moment cesty, 
stalo se ti například, že už jsi nechtěl(a) 
jít (jet) dál?

To se mi nestalo... Bolestných momentů bylo 
dost, ale neměl jsem problém jít dál. Přišlo 
by mi to jako neúcta k prababičce, kdybych 
já teď, v dnešní době nezvládal „exkurzi“ 
v Osvětimi, vzhledem k tomu, za jakých 
podmínek tam musela jít ona... (Jan Battěk)

Častokrát jsem měl v hlavě jakousi morál-
ní otázku toho, kudy procházíme, co se tu 

skutečně dělo, a dnes si místo prohlížíme 
jako turisté, jakoby to byly doprovodné ku-
lisy pro snazší pochopení dějepisu. Jenže 
nejsou a nemluvíme o dávné historii, z toho 
mrazí. (Milan Peroutka)

Jedním z okamžiků, kdy mi bylo nejvíc 
smutno, byla chvíle, kdy jsem pozorova-
la dvojici, která s námi v Terezíně byla na 
prohlídce, a místo toho, aby vnímala mís-
to a výklad o hrůzách, které se tam děly, se 
všude fotili, aniž by to vnímali jinak než 
jako atrakci, kterou vyvěsí na Facebooku 
a budou tím zajímaví v očích přátel. A ve 
chvíli, kdy ten chlapec vyskočil na šibeni-
ci, kde byli věšeni lidé – vězni, kteří utekli 
z tábora, ale byli chyceni – a začal tam sleč-
ně pózovat, se mi chtělo z té neúcty a ome-
zenosti plakat. (Markéta Burešová)

Po celou dobu návštěvy jsem se snažil vy-
bavit si, jak to v daném místě asi tenkrát vy-
padalo. Představoval jsem si, jak společně 
se všemi stojím na peróně a čekám na roz-
řazení, jak s nimi sdílím jednu celu. I pro-
to pro mě nejsilnější moment byl v plynové 
komoře, kde jsem počkal, až všichni rozja-
ření návštěvníci, kteří byli hrozně nadše-
ní, že se mohou vyfotit v plynové komoře 
a sdílet fotku na Facebooku, odejdou a zů-
stal jsem sám. Sám v temné plynové komo-
ře, kde byly na zdech jen černé fleky a je-
diné světlo procházelo otvory, kterými se 
spouštěl plyn. (Vašek Matějovský)

Co bys po návštěvě Osvětimi-Březinky 
vzkázal dnešním neonacistům?

Mohl jsi to být i ty! (Jindřiška Dudziaková)

Zeptal bych se jich, proč uvažují tak, jak uva-
žují. A pak se asi utíkal někam schovat, pro-
tože nepředpokládám, že by mi odpověděli 
pouze slovně. Z toho, co vnímám, mám spí-
še strach obecně o lidskou paměť. Denně se 
setkávám s tím, že lidé opakují věci, se kte-
rými má už historie, případně nedávná minu-
lost špatné zkušenosti. A když vidím po opě-
tovné návštěvě s pauzou několika let, jak se 

baráky v Březince začínají rozpadat a staví se 
jim podpěry, trochu mě to děsí. (Dan Brátka)

OLDstars 
Weiss/Magdová/Smyczek: Přelíčení
„Přežili jsme tábor, ale tábor trvá dál...“

Dokumentární drama o soudním procesu 
s vedoucími tábora v Osvětimi / 60 vago-
nů denně / Obžalovaní, svědci, byrokratič-
tí zapisovatelé a „vrchní soudce“ / 3000 lidí 
v jednom transportu / Výpovědi, obhajoby, 
vzpomínky a obrazy, jimž se nechce uvěřit / 
80 miliard zabavených cenných kovů, 52 
miliard šperků / Kdo je viník a kdo oběť? 
A kdo má zájem na tom, aby trval tenhle 
zmatek? / 20000 mrtvých u Černé zdi / Pře-
žili jsme tábor, ale tábor trvá dál...

Úprava a dramaturgická koncepce: Marce-
la Magdová, výtvarné řešení: Anička Hruš-
ková, produkce: Ester Peterová, režie: Petr 
Smyczek

Hrají: Martin Satoranský, Mářa Hásková, Jan 
Battěk, Markéta Burešová, Dan Brátka, Martin 
Steve Luhan, Matěj Vejdělek, Milan Peroutka, 
Jindřiška Dudziaková, Richard Juan Rozko-
vec, Eliška Vocelová, Václav Matějovský 

Premiéra: 24. února v 19 h a 21 h 
v klubovém uměleckém prostoru H20,  
Koněvova 61, Praha 3
Více informací na www.oldstars.cz nebo 
www.menetekel.cz

Záštitu nad projektem převzali: předse-
da ŽOP Praha a ředitel Památníku Terezín 
PhDr. Jan Munk, vrchní zemský rabín Ka-
rol Efraim Sidon, Nadační fond obětem ho-
locaustu, Velvyslanectví Státu Izraele, umě-
lecký ředitel Divadla Ungelt Milan Hein, 
Institut Terezínské iniciativy

Projekt podpořili: Nadace Život umělce, 
Nadační fond obětem holocaustu

Marcela Magdová, dramaturgyně 
Foto: Zuzana Veselá

aktuálně

➤

IZRAELSKÉ TANCE V BRNĚ

Srdečně vás zveme na taneční víkend 7. – 9. 3. 2014 v Brně. Izraelské tance budou vyučovat  
renomovaní učitelé Boaz Cohen a Gidi Eiko z Jeruzaléma. Vítáme srdečně začátečníky i pokročilé. 
Přijďte ochutnat tanec, radost a přátelství. Pořádá TaMar Brno a taneční skupina Miriam Brno.

Pro více informací o Macholu v Brně pište na e-mailovou adresu: macholbrno@seznam.cz.



14 Únor 2014

Co vás přivedlo na myšlenku zabývat se 
právě hlohoveckou synagogou? 

Již v prvním semestru jsem se seznámil s pro-
fesorem architektury Bobem Martensem, který 
již před lety začal spolu se svým kolegou Her-
bertem Petrem a studenty architektury virtu-
álně, pomocí počítačové grafi ky, oživovat ra-
kouské národní kulturní dědictví, které bylo 
zničeno během křišťálové noci, tedy vídeňské 
synagogy (o projektu jsme psali v Maskilu č. 
4/5771). Své výzkumy a poznatky pak publi-
kovali v knize Die zerstörte Synagogen Wiens 
– virtuelle Stadtspaziergänge (Zničené vídeň-
ské synagogy – virtuální procházky městem; 
nakl. Mandelbaum-Verlag, 2009). Myšlenka 
rekonstrukce synagog pomocí počítače přišla 
původně z Německa a rozšířila se i do dalších 
částí bývalé rakousko-uherské monarchie, kam 
patří i oblasti Čech, Moravy a Slovenska. Sy-
nagogu v Hlohovci jsem si vybral z osobního 
zájmu, i kvůli architektu Jakobu Gartnerovi.

Co vás na tomto architektovi zaujalo? 

Jakob Gartner (1862–1921) se narodil na 
Moravě, v Přerově. Patří k nejvýznamnějším 
a nejzajímavějším architektům 19. století. Po-
dle jeho návrhů byla vybudována řada tová-
ren i bytových objektů, z nichž část se dosud 
dochovala. Od poměrně mladého věku 27 let 
byl na volné noze. Synagoga v Hlohovci byla 
jeho druhou realizovanou stavbou, navrhl ji 
jako 29letý. Příznačný je pro něj tzv. maursko-
-orientální styl. Stavbu realizoval hlohovský 

rodák Moritz Sessler (1854–1907), za vydat-
ného přispění několika židovských mecenášů, 
v průběhu roku 1891.
Gartner byl nejen vynikajících agentem, ale 
z dnešního pohledu i manažerem. Již před za-
čátkem stavby si vytvořil síť fi rem, které měly 
dostatečné odborné a praktické znalosti a na 
něž se mohl absolutně spolehnout. Mezi tyto 
dodavatele patřili kameníci, kováři, zedníci 
a klempíři, kteří převáděli Gartnerovy před-
stavy do praxe. V době, kdy se synagoga sta-
věla, se řemeslníci vyznačovali vysokou mí-
rou zručnosti, téměř vše se dělalo ručně.
Gartnerovy synagogy bylo možné chápat jako 
protipól gotických a barokních staveb kato-
lické církve. Ve Vídni se synagogy začaly ve 
velkém budovat na konci 19. století a přeži-
ly poměrně krátký čas, jen do roku 1938, kdy 
byly vypáleny a zničeny. Hlohovecká synago-
ga přežila o něco déle. Po válce sloužila jako 
sklad textilu a zbořena byla v roce 1960 v sou-
vislosti s výstavbou nového mostu. Dnes se na 
jejím místě nachází kruhový objezd.
Jakob Gartner může být i dnešní mladé genera-
ci architektů vzorem estetiky a jejího přenesení 
do praxe.

Kde se vám podařilo získat k synagoze do-
kumenty a plány? 

Písemné zprávy a tzv. demoliční nákresy 
jsou v muzeu přímo v Hlohovci, fotografi cká 
dokumentace je uložena v archívu v Červe-
ném Mostě. Docho-
valo se i několik fo-
tografi í interiéru bu-
dovy – prostoru pro 
ukládání Tóry a or-
namentálně zdobe-
ného stropu.

Jaké jsou v součas-
nosti možnosti stu-
dia architektury ve 
Vídni? 

Architekturu je mož-
né studovat na vídeň-
ské Technické uni-
verzitě, v jejím stu-
d iu  se  po j í  t ech -
n i k a  s  u m ě n í m . 

Nevýhodou je poměrně velký počet studen-
tů, čímž trpí kvalita výuky a vazby mezi 
studenty a profesory. I navzdory těmto ne-
dostatkům však vychovává vídeňská techni-
ka poměrně úspěšné absolventy. Další mož-
nost studia architektury nabízí Kunstakade-
mie neboli Akademie für angewandte Kunst 
(Akademie užitého umění). Ke studiu zde 
vede cesta přes náročné výběrové řízení 
a počet studentů je velmi omezen. Samo-
zřejmě na rozdíl od studentských dob Jakoba 
Gartnera se dnes opouští ruční kreslení plá-
nů a projektuje se pomocí počítače. Nicmé-
ně mně osobně velmi pomáhají ruční skici 
a plánky.
Svou diplomovou prací a vytvořením modelu 
hlohovecké synagogy chci alespoň trochu při-
spět k obnově národního kulturního dědictví 
Slovenska, které nenávratně zmizelo v minu-
losti. Dokumentaci i svoji diplomovou práci 
chci poté věnovat muzeu v Hlohovci.

Prozradíte nám své plány do budoucna?

Po skončení studia bych chtěl samostatně 
projektovat, vést jednání o stavební přípravě 
až po realizaci vlastních projektů. Zajímají 
mě projekty na budování nových územních 
částí Vídně. Později bych rád předával své 
teoretické a praktické zkušenosti studentům 
architektury jako pedagog.

 Jana Tchabana-Löwbeer

HLOHOVECKÁ SYNAGOGA
V  D I P L O M OV É  P R ÁC I  T H O M A S E  S T E I N L E C H N E R A 
Ráda bych čtenářům Maskilu přestavila Thomase Steinlechnera (33), studenta architektury 
na Vídeňské technické univerzitě, který se rozhodl věnovat svou diplomovou práci dnes 
již neexistující synagoze v Hlohovci. Vedle architektury navštěvoval Thomas i přednášky 
z práva a dějin umění.

Budoucí architekt Thomas Steinlechner Hlohovecká synagoga na archívním snímku
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vzpomínky

Letos 30. švatu 5774 (31. ledna) jsme si při-
pomněli první výročí odchodu na věčnost 
významného rabína, vědce a představitele li-
berálního směru v ortodoxním judaismu Da-
vida Hartmana, který loni 10. února opustil 
své kolegy, studenty a významný institut, 
jenž založil.
Rabín David Hartman se narodil 11. září 1931 
ve východní části newyorkského Brooklynu, 

PRVNÍ JAHRZEIT RABÍNA PROFESORA DAVIDA HARTMANA, Z. L.
v Brownsville, kde tehdy převažovalo židov-
ské obyvatelstvo. Navštěvoval charedi školu 
Yeshiva Rabbi Chaim Berlin a ješivu hnutí 
ChaBaD. Poté studoval též na ortodoxní je-
šivě v Lakewoodu. Od roku 1953 pod vede-
ním představeného Teologického semináře 
při Yeshiva University rabína Josepha Dova 
Solovějčika studoval židovskou filozofii. 
Z jeho rukou také přijal David Hartman rabín-
skou smichu. Současně také studoval filozofii 
u Roberta C. Pollocka na katolické Fordham 
University v New Yorku.
Byl rabínem v Bronxu a později, v letech 
1955 až 1960, byl rabínem Congregation 
Tiferet Beit David Jerusalem v kanadském 
Montrealu. Na montrealské McGill Uni-
versity též získal doktorát z filozofie. Rabín 
Hartman byl považován za liberála moderní 
ortodoxie, za což byl mnohdy svými kolegy, 
taktéž žáky rabína Solovějčika, kritizován. 
Roku 1971 udělal s celou rodinou aliju do 
Izraele. O pět let později založil v Jeruzalé-

mě ústav zabývající se židovskou filozofií 
a současným židovským myšlením, který 
pojmenoval po svém otci Shalom Hartman 
Institute. Tento ústav má tři hlavní centra: 
Kogodovo centum pro výzkum současné 
židovské filozofie, Centrum pro izraelsko-ži-
dovskou identitu a třetím centrem je Institut 
Shaloma Hartmana pro Severní Ameriku, je-
hož část sídlí v New Yorku. Toto třetí centrum 
se zabývá specifickými problémy současné-
ho židovstva Severní Ameriky. Hartmanův 
Institut pořádá různorodé studijní programy, 
kursy, semináře a vědecká sympózia pro ši-
roký okruh zájemců, ať přicházejí z různých 
židovských komunit či z „vnějšího“ křesťan-
ského světa. V současnosti institut vede jeho 
syn Donniel Hartman.

Rabín Daniel Mayer
Foto: Jicchak Wolf 

(www.musaf-shabbat.com)

Společnost Franze Kafky vy-
hlašuje 20. ročník studentské 
literární soutěže o nejlepší esej.

Soutěž je určena studentům středních škol. 

Témata:
Proč má tato literární cena jméno Maxe Broda?
Jsou sociální sítě přínosem pro život lidí?

Mé místo ve světě. Kde bych chtěl/a žít?

Účastníci zašlou či přinesou svůj text v pěti 
kopiích do 17. dubna 2014 (včetně) na adre- 
su: Společnost Franze Kafky, Široká 14, 
110 00 Praha 1. Vyhlášení výsledků sou-
těže se uskuteční do konce školního roku 
2013/2014. 
Účast v soutěži je limitována věkem (20 let), 

CENA MAXE BRODA 2014

Podílejte se na micvě z nejdůležitějších – výzva Chevra kadiša ČR:
Náhrobní kameny, skupina dobrovolníků na Novém židovském hřbitově

První povinností každé židovské obce je zřídit si své vlastní pohřebiště. Na našem Novém židovském hřbitově 
se nachází mnoho hrobů, které nemají žádný náhrobek nebo je náhrobek ve velmi špatném stavu. Chevra kadiša 
se rozhodla zlepšit stávající situaci a pomoci při osazování náhrobků a také přispět na údržbu poničených hro-
bů. Rádi bychom do této aktivity zapojili nejen členy Chevra kadiša, ale všechny, jimž není osud našeho hřbito-
va lhostejný. Čím více finančních prostředků vybereme, tím více náhrobků budeme moci osadit. Cena jednoho 
náhrobku činí přibližně 6500 Kč. Vítány jsou dary v jakékoliv výši. Možné je také vybrat si jeden určitý hrob 
a uhradit osazení celého náhrobku či údržbu konkrétního hrobu. 

Vaše dary můžete zasílat na bankovní účet č. 230495897/0300, vedený u Poštovní spořitelny, a. s. 
Do poznámky napište, prosím, heslo „náhrobky“.

Chevra kadiša by také chtěla vytvořit skupinu dobrovolníků, kteří by byli ochotni pomoci s údržbou Nového 
židovského hřbitova v případě akutního problému, jako je vichřice, silné sněžení apod. V případě zájmu nás, 
prosím, kontaktujte na e-mailu pehorak@gmail.com nebo telefonicky na čísle 734 796 200 nebo 731 624 543.

přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou 
školu nenavštěvují.

Případné další informace jsou k dispozici též 
na telefonním čísle 224 227 452 
(Společnost Franze Kafky)

e-mail: uherkova@franzkafka-soc.cz; http://
www.franzkafka-soc.cz.



16 Únor 2014

Knejvýznamnějším osobnostem, které 
vzešly ze šumperské židovské komuni-

ty, určitě patřil dr. Henry (Heinz) Mowschen-
son. (Jeho původní jméno bylo Heinz. Jméno 
Henry používal v anglicky hovořících ze-
mích.) Narodil se 13. června 1914 v Jarosla-
wi (nyní Polsko). Jeho rodiče Isidor a Josefa 
Mowschensonovi přišli se svými malými 
dětmi do Šumperka v září 1914. Cesta zub-
ního lékaře pocházejícího z Oděsy vedla do 
srdce Jeseníků přes Skandinávii a Berlín.
V Šumperku si zakoupili dům na dnešní 
Komenského ulici (dříve Goethestrasse 3). 
Po necelých osmi letech si však nechali po-
stavit velmi vkusný dům, který se dodnes 
nachází na Komenského ulici čp. 12 (dříve 
Paulinenstrasse).
Po maturitě na státním reálném gymnáziu 
v Šumperku v roce 1932 byl Heinz přijat na 
lékařskou fakultu německé univerzity v Pra-
ze, kterou úspěšně dokončil v roce 1938. 
Krátce nato nastoupil vojenskou službu na 
důstojnické zdravotnické škole v Praze. Na 
počátku nacistické okupace se mu s velkým 
štěstím podařilo uniknout ze země v jednom 
z ilegálních lodních transportů. Složitá a ne-
bezpečná cesta začínala na Dunaji a konči-
la u břehů země zaslíbené. Na tuto pouť do 
neznáma odjíždí se svojí nastávající ženou 
Hanou a její matkou. Záhy po příchodu do 
Palestiny vstoupil do britské armády, kde pů-
sobil jako vojenský lékař. Jeho jednotka se 
zúčastnila bojových operací v severní Africe 
a v Itálii. Sám byl těžce raněn poblíž Monte 
Casina. Po vyhlášení míru v Evropě sloužil 
ještě další tři roky u armády ve východní 
Asii. Jeho práce, obětavost a odvaha byly 
oceněny osmi polními vyznamenáními a vo-
jenskými hodnostmi; údajně byl nejmladším 
plukovníkem britské armády.
Henry Mowschenson roku 1948 ukončil svo-
ji vojenskou kariéru a dal se do služeb ko-
loniální lékařské služby (Colonial Medical 
Service), která jej přivedla do jihovýchodní 
Afriky – do Njasy, což je dnešní Republika 
Malawi. V padesátých letech odjíždí na krat-
ší pobyt do Londýna, kde během dalších stu-
dií získal diplomy v oboru veřejného zdra-
votnictví a průmyslového zdravotnictví.
V roce 1961 získalo Malawi nezávislost 
na britské koruně, ale dr. Mowschenson 
se zde rozhodl zůstat a začal působit jako 
soukromý lékař a poradce v průmyslovém 
zdravotnictví. Rovněž úzce spolupracoval 

s diplomatickými úřady Velké Británie a Ka-
nady a zastával funkci domácího lékaře na 
velvyslanectví Německé spolkové republiky.
Po dvou letech se na přání vlády Malawi 
vrací zpět do státních služeb, kde působí mj. 
jako výkonný ředitel nemocnice (Blantyre 

General Hospital), zastává vysoké funkce na 
ministerstvu zdravotnictví, publikuje v od-
borných periodikách a je jmenován ofi ciál-
ním lékařem nejvyšších představitelů zahra-
ničních států při jejich návštěvách v Malawi.
Jeho obdivuhodná činnost a zásluhy byly 
kromě dříve zmíněných vojenských vyzna-
menání a hodností oceněny také mnohými 
dalšími poctami. Roku 1968 mu anglická krá-
lovna Alžběta II. udělila titul důstojník Řádu 
britského impéria (OBE, Offi cer of the Order 
of the British Empire) a roku 1972 se stal dů-
stojníkem johanitského řádu (Offi cer of the 
Order of St. John). Od roku 1981 byl členem 
Královské lékařské koleje v Londýně (Royal 
College of Physicians). V roce 1983 prezi-
dent Německé spolkové republiky Karl Car-
tens propůjčil dr. Henrymu Mowschensonovi 
Spolkový záslužný kříž první třídy. V návrhu, 
který podalo velvyslanectví SRN v Malawi, 
je mj. uvedeno: Ve své době byl v Malawi 
jedním z nejvýznamnějších Evropanů a osob-
ností blízkou presidentu Bandovi. Jelikož dr. 
Mowschenson přes svůj aktivní odpor proti 
nacistickému Německu nikdy nepopíral svoji 
náležitost k německým kulturním kruhům, ný-
brž je nadále rozvíjel, byl od samého začát-
ku přítelem německého vyslanectví v Malawi 
a podporovatelem německo-malawských vzta-
hů. Funkce důvěrného lékaře mu pak připadla 
automaticky. Byl schopen v mnoha případech 
intervenovat ve prospěch německých zájmů 

DR. HENRY MOWSCHENSON
ZE ŠUMPERKA DO MALAWI A NIKDY ZPĚT

Sdružení Respekt a tolerance připravilo putovní výstavu „Obyčejní lidé v neobyčejných 
časech“ (základní informace najdete na str. 11). Dr. Heinz Mowschenson je jednou z osob-
ností, jejichž příběhy jsou součástí výstavy.

Heinz Mowschenson se svojí sestrou Helenou (asi 1933)

Heinzova nejmladší sestra Ernestina v Šumperku (asi 1933)

➤
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paměť

a přispět tak k tomu, aby vztah nejen s mala-
wijským obyvatelstvem, ale i s britskými kruhy 
byly na vysoké úrovni.
V roce 1989 se dr. Mowschenson a jeho 
manželka natrvalo usadili v Londýně.

Dům na Fialově ulici v Šumperku, který si 
nechali před válkou postavit jeho rodiče, byl 
v roce 1938 zarizován a nacisté si zde zří-
dili německou vojenskou služebnu. Po roce 
1945 byla tato nemovitost jako německý ma-
jetek zkonfiskována na základě Benešových 
dekretů. Po pádu komunistické diktatury 
v Československu se Henry Mowschenson 
několikrát pokusil získat majetek po svých 
rodičích zpět. Jeho pokusy však nebyly 
úspěšné. V únoru 1992 dostal z prezidentské 
kanceláře další zamítavou odpověď s vy-
světlením, že po tak dlouhé době není možné 
napravit všechna bezpráví. Připojena byla 
i prosba o porozumění. Nakonec byly jeho 

nároky uznány, a to zákonem č. 116/1994 
Sb. z 29. dubna 1994, který nabyl platnosti 
1. července 1994. Dr. Henry Mowschenson 
zemřel těsně předtím 24. června 1994.
Nejbližší příbuzné dr. Henryho Mowschen-
sona, kteří zůstali v Československu, potkal 
krutý osud. Na podzim 1938 byli nuceni 
opustit Šumperk a uchýlili se do Prahy. Od-
tud byli transportem posláni do Terezína. 
Oba rodiče a sestra Helena byli zavražděni 
v červnu 1942 v koncentračním táboře Tra-
wniki poblíž Lublinu. Sestra Isabella, pro-
vdaná Fiallová, zahynula v červenci 1942 v 
Baranoviči a její manžel dr. Robert Fialla byl 
ve stejné době umučen v Lodži. Nejmlad-
ší sestra Ernestina, provdaná Mautnerová, 

zahynula společně se svým manželem dr. 
Janem Mautnerem v říjnu 1944 v Osvětimi.

Gerhard Wanitschek

Autorův dodatek: Po letité korespondenci jsem 
mohl dr. Mowschensona poznat v Londýně. 
V té době však již jeho manželka nežila. Tento 
laskavý a skromný pán, který rád vzpomínal na 
svá školní léta v Šumperku a líčil nejrůznější 
příběhy z té doby, se těšil na návštěvu Prahy, 
místa svých studií, kde se setkal se svojí man-
želkou. Bohužel mu to jeho zdravotní stav ne-
dovolil. Tento životopis má být vzpomínkou na 
vynikajícího člověka, který svůj poslední dopis 
na moji adresu začínal slovy „milý příteli“. 

Henry Mowschenson v Londýně v roce 1990 

Putovní výstava „Obyčejní lidé v neobyčejných časech“ byla koncem ledna při příležitosti Mezinárodního dne 
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům lidskosti instalována v prostorách gymnázia v Šumperku, kde 
Heinz Mowschenson strávil své dětství a mládí

PLES HAKOACH
ve spolupráci s Bejt Simcha

Termín plesu: sobota 8. března 2014 od 19 h

Místo konání: Hlubočepský zámeček na Zlíchově 
(tramvají č. 6, 12, 14, 20 od metra Anděl a Smíchovské nádraží, zastávka Hlubočepy)

Kontaktní e-mail pro rezervaci vstupenek: info@hakoach.cz 
Cena vstupenek: 250 Kč

➤
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KULTURNÍ PROGRAM – ÚNOR 2014
Židovské muzeum v Praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu
PRAHA: Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 
tel.: 222 325 172, education@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz

BRNO: tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel. 544 509 651, tel. i fax: 544 509 652

středa 5. 2. v 18 h: Židovská komuni-
ta v poválečném Řecku: mezi asimilací 
a exkluzí. Jako v mnohých jiných místech 
Evropy byla i poválečná situace židovských 
komunit v Řecku těžce poznamenána tra-
gédií šoa. Starobylé židovské komunity 
řeckého Epiru, ostrova Korfu nebo ostrova 
Rhodos byly téměř vyhlazeny. Sefardská 
komunita Soluně, někdejšího „balkánského 
Jeruzaléma“, byla prakticky zlikvidována. 
Vyvražděny byly téměř tři čtvrtiny židov-
ského obyvatelstva země. O tom, jakými 
směry se ubírali řečtí Židé v poválečném 
Řecku, pojedná přednáška Kateřiny Krá-
lové z Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy. Přednáška se koná v rámci semi-
náře k moderním židovským dějinám, jehož 
garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin 
AV ČR. Vstup volný

čtvrtek 6. 2. v 18 h: Staré stromy na ži-
dovských hřbitovech. Vernisáž výstavy 
Václava Chvátala, fotografa, dokumen-
tátora židovských hřbitovů a bývalého 
lesníka v jedné osobě, jehož fotografie 
přinášejí různorodé pohledy na „souži-
tí“ starých stromů se židovskými hřbito-
vy. Problematika původně doprovodné 
dřevinné zeleně, která se postupem času 
stala mnohdy určujícím prvkem celkové 
geometrie hřbitova, je v odborné diskuzi 
často skloňována – ať již v pohledu ar-
boristickém, krajinářském, památkářském 
nebo rituálním. Vstup volný

úterý 11. 2. v 18 h: Židovské housle Alexan-
dra Shonerta. Program židovské hudby pro 

housle a klavír obsahující originální aranžmá 
národních melodií, vlastní skladby Alexan-
dra Shonerta, ale i díla klasiků židovské hud-
by. Večer zachycuje pouť židovských houslí 
z Orientu přes starou Evropu až do současné 
Prahy. Na klavír doprovází Natalie Shonert. 
Vstupné 60 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče –
16. 2. v 14 h: Lvíček Arje slaví Tu bi-
-švat (Nový rok stromů). Společně si bu-
deme vyprávět o tom, proč Židé v Izraeli 
sázejí v tento den nové stromy. Naučíme 
se písničku, zatancujeme si a ochutnáme 
některé plody, kterými oplývá země zaslí-
bená. Prohlídka: Starý židovský hřbitov. 
Vstupné 50 Kč

úterý 18. 2. v 18 h: Delegitimizace Ži-
dovského státu. Výzvy k odstranění Ži-
dovského státu přicházejí nejen ze strany 
krajně pravicových organizací, ale i těch 
radikálně levicových a islamistických. 
Ján Kapusňak, absolvent politologie 
a bezpečnostních a strategických studií 
na Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně, ve své přednášce vedle 
představení základní terminologie a cha-
rakteristiky hlavních aktérů delegitimiza-
ce a démonizace Izraele poukáže i na růz-
né strategie a projevy vážící se k tomuto 
fenoménu. Na závěr se zaměří na otázku, 
jak je možné proti tomuto globálnímu 
jevu bojovat.

čtvrtek 20. 2. v 18 h: Karel Berman: 
kronika života operního pěvce. Setkání 

při příležitosti vydání stejnojmenné knihy 
Martina Kučery věnované této všestran-
né osobnosti české poválečné hudební 
scény, která právě vychází v nakladatel-
ství Academia. Karel Berman začal stu-
dovat pražskou konzervatoř roku 1938, 
ale rozvíjející se kariéra mladého umělce 
byla brzy přerušena nástupem nacismu, 
kdy byl postupně deportován do Terezína, 
Osvětimi a Dachau. Hlavním poválečným 
působištěm Karla Bermana byly po něko-
lik desetiletí scény Národního a Stavov-
ského divadla, ale jako člověk, který se ke 
svému židovství hrdě hlásil, často účin-
koval i v programech tehdejšího Státního 
židovského muzea. O knize i osobnosti 
Karla Bermana bude se svými hosty roz-
mlouvat její autor Martin Kučera. Kniha 
bude na místě k prodeji.

středa 26. 2. v 18 h: Purim navěky. Podle 
tvrzení rabínských učenců svátek Purim pře-
žije i v budoucím světě, kdy zanikne prvo-
řadý smysl svátků připomínajících východ 
z egyptského zajetí. Co činí tento svátek tak 
důležitým, že jeho události získaly v očích 
rabínských učenců natolik významné mís-
to? Úvahám nad mimořádnou nadčasovos-
tí svátku Purim bude věnována přednáška 
pražského a vrchního zemského rabína Ka-
rola Efraima Sidona.

Výstava v prostorách OVK: Staré stromy 
na židovských hřbitovech. Do 13. 3. po–čt 
10–15 h, pá 10–12 h, během večerních pro-
gramů a po domluvě.

pondělí 3. 2. v 17 h: V proudu dialogu – 
vernisáž černobílých fotografi í Norberta 
Švarce, která bude doplněna přednáškou 
Šárky a Martina Sládečkových. Autor foto-
grafi í Norbert Švarc (1990) se narodil v Čes-
kém Krumlově, kde také na střední škole 
vystudoval obor užitá fotografi e. Tři roky 
pracoval v předních českokrumlovských ate-
liérech. Po následném studiu sociologie na 
brněnské Masarykově univerzitě se rozhodl 
plně věnovat fotografování. Ve spolupráci 
s Dr. Thomasem Frangenbergem z Universi-
ty of Leicester a Martinem Sládečkem právě 
připravuje knihu „Art in the Mirror of Lan-
guage. Andreas Schweigl´s Visual Arts in 
Moravia“. Vstup volný

čtvrtek 13. 2. v 18 h: Občanská společnost –
cesta k emancipaci (1848–1918). Závěreč-
ná přednáška Mgr. Pavla Kocmana z cyk-
lu Vývoj židovského osídlení na Moravě 
do roku 1918 je zacílená především na re-
voluční rok 1848, dále na emancipaci Židů 
v šedesátých letech 19. století, problematiku 
jazykové otázky na Moravě a počátky sioni-
stického hnutí. Přednášející také zmíní ro-
stoucí význam velkých průmyslových cen-
ter, úpadek „tradičních“ židovských obcí 
i změnu sídla zemského rabinátu.

neděle 16. 2. od 10.30 h: Šabat. Víte, že 
Židé v sobotu nepracují? Na dětské dílně 
věnované svátku šabat se děti dozvědí, co 
Židé během tohoto dne dělají a proč svátek 

již od pátečního večera oslavují. Seznámí se 
s písničkou na uvítání šabatu, zapálí šabato-
vé svíčky. Také si budou moci uplést chléb 
nazývaný chala i vyrobit šabatový svícen.

čtvrtek 20. 2. od 18 h: Oskar Schindler 
a Svitavy – historik Městského muzea ve 
Svitavách Mgr. Radoslav Fikejz je auto-
rem historické monografi e o svitavském 
rodáku Oskaru Schindlerovi, zachránci 
1200 lidských životů v období holocaustu. 
V přednášce seznámí přítomné s uvedenou 
publikací a poznatky, které získal v době její 
přípravy.

úterý 25. 2. v 18 h: Časopis Hadoar v Brně. 
Přednáška objasní, proč a kým byl časopis ➤



švat 5774 19

Přehled témat a termínů
5. února 2014 – Kateřina Králová (FSV 
UK): Židovská komunita v poválečném 
Řecku: mezi asimilací a exkluzí
5. března 2014 – Louise Hecht (Palackého 
univerzita, Olomouc): Transfer of Good – 
Transfer of Culture: The Tobacco Monopoly 
and the Rise of Modern Jewish Intellectuals 
in the Habsburg Monarchy

2. dubna 2014 – Volker Zimmermann (Co-
llegium Carolinum, Mnichov): „Zigeuner“, 

Cílem semináře je vytvořit platformu pro 
akademickou diskusi nad nejnovějšími vý-
zkumnými projekty k dějinám Židů v po-
sledních třech stoletích. Mezi referujícími 
se střídají badatelé z českých a zahraničních 
institucí; odborníci, kteří již delší dobu pra-
cují v oboru, stejně jako studenti na dokto-
randské úrovni.

Juden und andere „Fremde“. Zur Krimina-
lisierung von Minderheiten im langen 19. 
Jahrhundert

14. května 2014 -– Marcin Wodziński 
(Uniwersytet Wrocławski): History of Hasi-
dism: New Trends

4. června 2014 – Jacob Labendz (Washing-
ton University, St. Louis): Post-Normal: Je-
wish-State Relations during the Last Decade 
of Czechoslovak-Communist Rule

Místem setkání jsou prostory Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu Židovského muzea 
v Praze, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro, 
vždy od 18 h. Seminář se podle volby refe-
renta koná v češtině, angličtině nebo něm-
čině. Organizaci semináře zajišťují Kateřina 
Čapková (capkova@usd.cas.cz) a Michal 
Frankl (michal.frankl@jewishmuseum.cz).

kultura

vydáván, jaké cíle sledoval a jakou roli se-
hrál ve spletitém a stále se zhoršujícím po-
stavení židovské komunity v předvečer a na 
počátku druhé světové války. Posluchači se 
seznámí s málo známými skutečnostmi tý-
kajícími se nových úkolů brněnské židovské 
náboženské obce v oblasti sociální péče, 
zdravotních služeb, školství a vzdělávání 
a pokusů o záchranu životů dětí a mládeže 
cestou emigrace. Přednáška PhDr. Aleny 
Mikovcové bude provázena prezentací s do-
bovými originálními dokumenty.

Po celý únor můžete v sále OVK ŽMP 
zhlédnout unikátní cyklus klasických kon-
templativních fotografií Norberta Švarce 
nazvaný V proudu dialogu. Jeho předmě-

tem jsou Černovice, dnešní metropole ukra-
jinské Bukoviny. Podstatu cyklu představují 
stopy, které v tomto městě, nazývaném po-
čátkem minulého století Vídní východu, za-
nechali tamní Židé, kteří byli až do počátku 
druhé světové války největší a nejaktivnější 
etnickou skupinou ve městě a učinili z něj 
reprezentativní výspu východní židovské 
kultury. Výstava je přístupná ve dnech pro-
gramových akcí a po předchozí telefonické 
domluvě. Vstup volný

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 30 Kč.

➤

J. Seven
izraelský saxofonista v Praze 

25. února v 19 h v divadle Hybernia

Koncert romantické saxofonové hudby

„To není jazz, to je hudba lásky. 
To je živá hudba!“

Zazní skladby Joea Dassina, Stevie Wondera, 
Fausta Poppetiho, Ennia Morriconeho, George 

Zamfira a dalších, s doprovodem 
instrumentální skupiny.

Více informací na www.artpartner.cz

Seminář

OD MEZINÁBOŽENSKÉHO DIALOGU 
K MEZINÁBOŽENSKÉ SPOLUPRÁCI 

3. února od 14 do 18 h
Sídlo Obce křesťanů, Na Špejcharu, Praha 7 

(stanice tram Chotkovy sady nebo stanice 
tram a metra Hradčanská)

Pořádají: Mezinárodní federace míru, Obec 
křesťanů, Společnost pro mezináboženský 

dialog, Společnost křesťanů a Židů

Témata: 
Co spojuje a co odlišuje náboženství? Aktivní 
role náboženství? Od dialogu ke spolupráci.

Více informací na www.krestane-zide.info

Dovolujeme si vás pozvat na

představení nové knížky

Zuzany Peterové
„DUŠE, PROČ PLÁČEŠ?“

Úryvky z knížky přečte herečka 
Miriam Kantorková,

na klavír hudbou doprovodí 
Božena Steinerová.

Představení knížky se koná
ve čtvrtek 30. ledna od 15 h

Židovská obec v Praze, 
Maiselova 18, sál ve 3. patře

PODVEČER YVONNE PŘENOSILOVÉ
Muzikálová herečka, zpěvačka, držitelka ceny Thálie a také mimořádně  

sympatická řidička televizního taxíku

MONIKA ABSOLONOVÁ
„Všechno, co je v životě hezké, strašně rychle utíká. Jsem ráda, že 

dostávám hezké nabídky, a dokud budu někoho bavit, tak budu hrát, 
a až přestanu lidi bavit, tak budu sedět doma a začnu víc vařit.“

čtvrtek 20. února od 15 h
Židovská obec v Praze, společenský sál, 

Maiselova 18 (3. patro)

Seminář k moderním židovským dějinám — letní semestr 2014
Ve spolupráci Židovského muzea v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
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Potom se většinou vracejí domů. A vy-
kládají, jak je v Berlíně všechno per-

fektní, jak je v berlínských klubech čisto, 
útulno, jaká je tam přátelská atmosféra. 
Jak jsou v Berlíně všichni milí, jak je 
nezajímá nic jiného než dobrá muzika 
a kvalitní umění a hlavně – jak v Berlíně 
každý může najít sám sebe.
V Berlíně, říkají, může žena běžet nahá 
ve tři hodiny v noci po ulici a může si být 
jistá, že se jí nikdo ani nedotkne.
Anebo vyprávějí, jak navštívili všechny 
berlínské repliky telavivských barů nebo 
místní americký Apparel prostě proto, že 
měli na to všechno dost času a chtěli vidět, 
co brzy dorazí i do telavivské pobočky.
Všichni jezdí do Berlína, a když se vrátí, 
nezapomenou ti říct, jak jsou tam všichni 
srdeční, přátelští a otevření, a jak skvěle 
se v Berlíně všichni baví.
G., který býval mým dobrým kamarádem, 
se do Berlína odstěhoval i se svojí 
přítelkyní. A právě G. mi řekl: „Nenávidím 
Berlín. Mají tam ještě horší muziku 

než v Izraeli.“ – „To není možný!“ – 
„Fakt, říkám ti, že je ještě horší než v Tel 
Avivu. Ale když přijedu jednou za rok 
do Tel Avivu, tak se dusím. A potom si 
vzpomenu, proč žiju v Berlíně.“
Y., umělec, se do Berlína vydal se svojí 
ženou. Vrátili se potom i s dítětem.
R., muzikant a video umělec, odjel do 
Berlína: „V Berlíně se pořád něco děje. 
V Berlíně není tak vlhko, jako v tomhle 
smradlavým městě.“
Tel Aviv je obyčejný jako domácí 
pantofle. Ale já mám rád tu vlhkost, 
zápach a nemožné vedro.
A., který studuje design, strávil v Berlíně 
dva měsíce: „Óóóó, lidi v Berlíně jsou 
tááák milí. Tam si aspoň promluvíš s lidmi, 
kteří opravdu něco vědí o umění a módním 
návrhářství. To je tak depresivní, vrátit se 
do tohohle blbýho města.“
Všechno to je o tom, „vyrazit si na 
dovolenou“. „Odpočiň si od Tel Avivu, to 
ti udělá dobře!“

„V Berlíně si každý najde svoje místo: 
umělci, spisovatelé, gayové, lesbičky, 
aktivisté, muzikanti, intelektuálové, mi-
lovníci party. Měl bys jet do Berlína, to 
ti udělá dobře!“
D. jel do Berlína. Vrátil se s taškou 
plnou desek a řekl: „V Berlíně je to tak 
cooool! Byli jsme ve squatu na ---strasse. 
Veganskej squat! Chovali se tam k nám 
tak skvěle, hned nám dali joint a jídlo 
a ptali se nás: ‚Jak se vám líbí v Berlíně?‘ 
A byli tak hrozně fajn. Žádný otázky, 
žádný soudy, nic – prostě lidi!“
Tel Aviv je „tak moc jako Berlín, ale ještě 
máme před sebou dlouhou cestu…“
„Je fakt, že v Berlíně jedí akorát buřty 
a zelí. Žádný kulinářský géniové. Ale 
v Paříži, tam je fantastický jídlo.“
„Nejlepší světoví návrháři jsou v Paříži. 
Tady není nic.“
Izrael? Izrael.

Adam Coman
Přeložila Kateřina Weberová

Foto: Pavel Kuča

Adam Coman se narodil v roce 1987 ve 
Spojených státech, ale od dvou let žije 
v Izraeli. Vystudoval na univerzitě v Tel 
Avivu historii a obecná studia, několik let 
strávil na cestách po Evropě, delší dobu 
žil v Krakově a v Bukurešti. Věnuje se 
hudební tvorbě, několik let vystupoval 
s kapelou Ha-mejutarim (o níž byl natočen 
i časosběrný dokument), v roce 2013 mu 
vyšla v izraelském nakladatelství Am 
oved kniha nazvaná Zvuk desítek malých 
nožiček, rozzuřeně dupajících po tváři 
země. V současné době žije v Praze, kde 
učí hebrejštinu a angličtinu.

BERLÍN! BERLÍN!
Berlín, Berlín! Všichni jezdí do Berlína. Všichni doufají, že tu něco najdou. Muziku, bary, holky, 
wkluky, umění, drogy, levné jídlo, inspiraci! Úchvatnou, a přitom tragickou historii! Intelektuály 
sršící ironií, etnická dobrodružství! Všichni jezdí do Berlína. Tak jako ve dvacátých letech.

Graffiti v centru Tel Avivu: nahoře tiskacím písmem klasický hebrejský citát Am Jisrael chaj – izraelský 
národ žije. Kurzívou je doplněno: be-berlin – v Berlíně.

Káva o čtvrté
Gen. Ing. Andor Šándor (v zál.)

bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR

České zpravodajské služby – stát ve státě.
Palestinská ambasáda v Praze, útok na pražské metro, svět po 11. září a další témata.

čtvrtek 13. března 2014 od 15.30 h
Připravil a moderuje: Honza Neubauer (jan@neub.ch, 602 364 682)


