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Shromáždění, které se sešlo
dopoledne 28. října, aby protesto-
valo proti neonacistické aroganci
bylo sui generis  tou nejlepší osla-
vou 87. výročí založení ČSR -
kdysi nejdemokratičtějšího státu
střední Evropy.

Milan KALINA

Téměř celou dobu  dvoutisícile-
tého vyhnanství nám slova těchto
požehnání pomáhala vydržet
a zachovat si důstojnost i naději.
Dnes je chci chápat jako kroky,
které nám pomohou najít naději
v budoucnost, naději na smíření
a mír mezi Izraelci a Palestinci, na
nové souznění mezi Židy, křesťany
a muslimy v novém Jeruzalémě.

Jonathan MAGONET

Moše však o svém mistrovi tvrdil
následující: „Svatá jména mají
opravdovou sílu, když jsou použí-
vána mužem zázraků, mým učite-
lem rabi Adlerem, jak jsem viděl
na vlastní oči.“

Sylvie WITTMANNOVÁ
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NEONACISTÉ A 28. ŘÍJEN
čtěte na straně 4
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Osmého elulu 5765 (pondûlí, 12. záfií
2005) v sedm hodin ráno opustil posled-
ní izraelsk˘ voják pásmo Gazy a brána
oddûlující tuto oblast od Státu Izrael se
uzavfiela. Tímto se téÏ uzavfiela tfiiceti
osmiletá kapitola na‰í pfiítomnosti
v tûchto místech.

Skonãila tzv. OranÏová revoluce Ïidov-
sk˘ch osadníkÛ, ktefií zde, v tomto písãi-
tém prouÏku Erec Jisrael vybudovali
mnoho pfiekrásn˘ch kvetoucích osad
a mûsteãek s moderní infrastrukturou,
vedle nichÏ vyrostly nejmodernûj‰í
zemûdûlské podniky, které svou produkci
vyváÏely do mnoha zemí Evropy a do
Spojen˘ch státÛ. To v‰e je nyní historie.
Osady a mûsteãka leÏí v sutinách, krásné
budovy synagog lehly popelem poté, co
je Palestinci podpálili a vût‰inu polí
a skleníkÛ postupnû zavál písek. OranÏo-
vá revoluce osadníkÛ a dal‰ích, jim ideo-
vû blízk˘ch obãanÛ Izraele, ktefií v budo-
vání Gu‰ Katifu vidûli nejen moÏnost
seberealizace, ale pfiedev‰ím poslání,
byla poraÏena politicky, nikoli v‰ak
morálnû a my‰lenkovû.

NechÈ jsou nám útûchou slova knihy
Kohelet: „V‰echno má urãenou chvíli...
je ãas sázet i ãas trhat,.... ãas bofiit i ãas
budovat, je ãas plakat i ãas smát se,... je
ãas kameny rozhazovat i ãas kameny sbí-
rat.... ãas boje i ãas míru“ (Kaz 3,1-8).

Mnozí ve svûtû i u nás, v Izraeli, jsou
pfiesvûdãeni, Ïe na‰e pfiítomnost v pásmu
Gazy byla politick˘m omylem v‰ech
izraelsk˘ch vlád, aÈ jiÏ socialistick˘ch
nebo pravicov˘ch. VÏdyÈ „hrstka“ tam
vyslan˘ch idealistÛ a pravicov˘ch extré-
mistÛ, jak sdûlovací prostfiedky rády
naz˘vají Ïidovské národovce, nemûla
právo budovat osady na území, kde Ïije
více neÏ milion PalestincÛ. Nutno podo-
tknout, Ïe mnohé z Ïidovsk˘ch osad
pásma Gazy byly vybudovány na písãi-
t˘ch dunách v oblastech, kde nikdy pfied
tím Ïádní Palestinci neÏili. Budoucnost
ukáÏe, zda rozhodnutí o odchodu z Gazy
bylo rozumné ãi nikoli. Vkrádají se mi tu
slova florentského renesanãního politika
Niccola Machiavelliho: „Uh˘bat pfied
nepfiízniv˘mi okolnostmi nelze, ani
v zájmu momentálního zachování míru.
Válka se tím nezaÏehná, jen se k vlastní
‰kodû oddálí“ (Vladafi, kapitola tfietí).
M˘m úkolem v‰ak není posuzovat sou-
ãasnou situaci, ale pfiedloÏit na‰emu ãte-
náfii nástin historie Ïidovské Gazy od pra-
dávné aÏ do nedávné doby. 

Gaza je poprvé zmiÀována v Tófie (Gn
10,19): „Pomezí kenaánské se táhlo od
Sidónu smûrem pfies Gerar aÏ ke
Gaze.…“ Gaza byla jiÏním pohraniãním
mûstem KenaáncÛ. V Dt 2,23 jsou zmi-
Àováni Avejci (Avim) „sídlící ve dvor-
cích aÏ do Gazy....“, které vyhladili Kaf-

tórci (lid, kter˘ pfiiplul z Kréty). Hebrej-
sky se mûsto naz˘vá Azza, coÏ znamená
Silná, Opevnûná. Archeologické vyko-
pávky potvrzují, Ïe Gaza existovala jiÏ
koncem 4. tisíciletí pfi.o.l., v rané dobû
bronzové. Egyptsk˘ faraón Thutmos III.
si r. 1469 pfi.o.l. podrobil Gazu, která se
pak na tfii a pÛl století stala hlavní vojen-
skou základnou EgypÈanÛ v Kenaánu.
V knize Jozue 15,47 se dovídáme, Ïe
Gaza s vinicemi a dvorci byla pfiidûlena
kmenu Judovu. Také v knize SoudcÛ 1,18
se pí‰e o tom, Ïe po Jozuovû smrti kmen
Juda dobyl Gazu, A‰kelón a Ekron. Bylo-
li tomu tak, zajisté to bylo na velice krát-
kou dobu, neboÈ tehdy jiÏ tato mûsta byla
pod vládou Peli‰tejcÛ, ktefií byli ãástí tzv.
Mofisk˘ch národÛ, s nimiÏ bojoval a které
roku 1197 odrazil faraón Ramses III. 

Indoevrop‰tí Peli‰tejci se pak usadili na
jiÏním pobfieÏí Erec Jisrael a patrnû
s egyptsk˘m souhlasem zaloÏili pût peli-
‰tejsk˘ch mûst – království. Kromû v˘‰e
jmenovan˘ch je‰tû A‰dod a Gat, jak je
zaznamenáno v Jozuovû knize 13,3. Peli-
‰tejci byli od onûch dob jedním z nejvût-
‰ích a nejnebezpeãnûj‰ích nepfiátel izrael-
sk˘ch kmenÛ. Do okolí Gazy je umístûn
i pfiíbûh soudce Samsona, kter˘ zradou
Dalíly se ocitá v rukou Peli‰tejcÛ, ktefií
ho oslepili a spoutaného jej pfiivedli do
Gazy. Poté pfii Dagónovû slavnosti uka-
zují Peli‰tejci lidu Samsona pfiivázaného
fietûzy k chrámov˘m sloupÛm. Samson
strhl na sebe oba nosné chrámové sloupy
a umíraje pohfibil pod troskami chrámu
velké mnoÏství peli‰tejsk˘ch nepfiátel
(Joz 16). 

Pozdûji, kdyÏ zeslábla egyptská podpo-
ra Peli‰tejcÛ, král David (1004-965
pfi.o.l.) si nakonec podrobil jejich území
a zpoplatnil Gazu (2 S 5,25). Také za dob
jeho syna ·alamouna (965-933 pfi.o.l.)
byla Gaza jihozápadním pohraniãním
mûstem izraelského království (1 Kr 5,1
a 4). Obyvatelstvo a samospráva zÛstaly
v‰ak peli‰tejské. Zde se spí‰e jednalo
o povinnost odvádût daÀ izraelskému
králi. Po ·alamounovû smrti se Gaza
vymanila z judského vlivu a opût zde
zavládli EgypÈané. Gaza poslouÏila roku
926 pfi.o.l. faraónovi ·e‰onkovi I. jako
základna pro jeho vojenské operace proti
Judsku. 

ŽIDOVSKÁ GAZA

listopad 20052
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Nejen pro svou strategickou polohu, ale
i pro své bohatství byla Gaza cílem
dobyvaãn˘ch v˘prav mnoh˘ch panovní-
kÛ. Do Gazy vedly obchodní cesty ze
severu, z Fénicíe a S˘rie a z v˘chodu,
z Jeruzaléma a Mezopotámie. Odtud
putovaly obchodní karavany do Egypta
a naopak. Roku 734 pfi.o.l. asyrsk˘ král
Tiglat-pileser III. dobyl Gazu, kterou
zpoplatnil, ale ta, jako kdysi, zÛstala peli-
‰tejskou. Podobnû dobyl toto mûsto
o nûco pozdûji ná‰ judsk˘ král Chizkijá-
hú (2 Kr 18,8). Také faraón Nécho obsa-
dil r. 609 pfi.o.l. nakrátko Gazu, odkud
jeho vojsko pak táhlo na pomoc Asyfia-
nÛm. Roku 529 pfi.o.l. byla Gaza obsaze-
na Per‰any a roku 332 ji obsazují vojska
Alexandra Makedonského, která odtud
postupují na Jeruzalém. 

Znatelnou Ïidovskou pfiítomnost lze
spojit aÏ s obdobím MakabejcÛ. Roku
145 pfi.o.l. Jónatan Hasmonejsk˘ dob˘vá
Gazu, která se mu odmítala vzdát, naroz-
díl od A‰kelónu, kde mu obyvatelé vy‰li
vstfiíc (1 Mak 11,60-62). To jiÏ pÛvodní
peli‰tejské obyvatelstvo bylo zcela hele-
nizováno, jako ostatnû i EgypÈané a jiné
národy podrobené kdysi Alexandrem
Makedonsk˘m a jeho následovníky. Pfiib-
liÏnû o padesát let pozdûji mûsto dobyl
po dlouhém obléhání ná‰ král Alexandr
Jannaj, kter˘ je vtûlil do území hasmo-
nejského státu. 

O necelá ãtyfii desetiletí pozdûji obsadil
Gazu Pompeius a roku 57 pfi.o.l. ji fiímsk˘
vojevÛdce Gabinius zrekonstruoval
a opevnil. Roku 30 pfi.o.l. vûnoval Okta-
vián Gazu Herodovi, ale po jeho smrti
byla opût pfiipojena k fiímské provincii
Syria. Roku 66 o.l., kdyÏ zaãalo protifiím-
ské povstání, povstalo proti ¤ímanÛm
také poãetné Ïidovské obyvatelstvo
Gazy. ¤ímané v‰ak rychle a krvavû
revoltu místních ÎidÛ potlaãili a nastolili
opût fiímsk˘ pofiádek. Îidé tam v‰ak Ïili
nadále, i kdyÏ v men‰inû oproti pohan-
skému obyvatelstvu. O tom svûdãí jeden
ze sloupÛ zabudovan˘ do Velké me‰ity
v Gaze, na nûmÏ jsou hebrejské a fiecké
nápisy se jménem Chananja, syn JákobÛv
(pfiedstaven˘ ãi stavebník synagogy?).
Dále jsou na sloupu vytesány Ïidovské
symboly - lulav, etrog, ‰ofar a menora.
Odborníci datují tento sloup, kter˘ byl
souãástí synagogy, do 2. nebo 3. století
o.l. 

Za vlády kfiesÈansk˘ch ByzantincÛ
smûli Îidé Ïít v Gaze. Z tohoto období
pocházejí zbytky synagogy s krásnou

mozaikou, zobrazující krále Davida
s harfou. Synagoga byla postavena
v letech 508-9. Roku 635 muslimská
arabská vojska porazila v bitvû u Gazy
Byzantince a mûsto se stalo arabsk˘m.
Pod muslimskou vládou tu v osmém sto-
letí vzkvétaly dvû obce - Ïidovská
a samaritánská, a tak tomu bylo i bûhem
následujících staletí. Z 11. století je
znám˘ rabbi Efraim z Gazy, kter˘ byl
pfiedstaven˘m Ïidovské obce v Káhifie. 

Dobytí Palestiny a Gazy kfiiÏáky zna-
menalo téÏ pfieru‰ení Ïidovské pfiítom-
nosti v tomto mûstû. Italsk˘ Ïidovsk˘
cestovatel Me‰ulam Volterra, kter˘ roku
1481 nav‰tívil Svatou zemi vãetnû Gazy,
se zmiÀuje o tamûj‰ích 60 Ïidovsk˘ch
a 4 samaritánsk˘ch majitelích domÛ.
O sedm let pozdûji nav‰tívil Gazu rabín
a komentátor Ovadia Bertinoro, kter˘ se
zmiÀuje o MOJÎÍ·OVI Z PRAHY, kter˘
tam pfii‰el z Jeruzaléma a je rabínem
tamûj‰í obce. V 16. a 17. století je
zaznamenán opût rozkvût Ïidovské obce
v Gaze. Byly zde synagogy, je‰iva
a zasedal tu rabínsk˘ soud - bejt din.
Koncem 16. století zde Ïil a roku 1625
zemfiel rabín a básník Jisrael NadÏara,
kter˘ je znám jako autor aramejské
písnû „Ja Ribon olam ve-almaja“. Gaza
se také proslavila jako stfiedisko ‰abata-
ismu. Roku 1663 se sem pfiestûhoval
Abraham Natan Benjamin A‰kenazi,
znám˘ jako Nathan z Gazy. Ten uvûfiil,
Ïe ·abataj Cvi je mesiá‰ a prohlásil se za
jeho proroka, resp. za proroka Eliá‰e,
kter˘ musí pfiipravit cestu ·abatajovi.
Poté co se stfietl s nepfiátelsk˘m posto-
jem jeruzalémsk˘ch rabínÛ, prohlásil, Ïe
ne Jeruzalém, ale Gaza je svat˘m mûs-
tem.

Od konce 18. století mûsto pomalu
upadá a úpadek se projevuje i na Ïivotû
Ïidovské obce mûsta. Situaci nezlep‰ila
ani britská pfiítomnost po roce 1917
a poslední Îidé opustili Gazu roku
1929, po protiÏidovsk˘ch pogromech
v Palestinû. 

Z v˘‰e uvedeného vidíme, Ïe v Ïád-
ném pfiípadû nelze tvrdit, Ïe by se Ïidov-
ská historie Gaze a této oblasti vyhnula.
Existovala zde kvetoucí Ïidovská obec,
a to v dobách, kdy napfiíklad Haifa byla
malá arabská rybáfiská vesnice a o Tel
Avivu jsme mohli pouze ãíst ve tfietí
kapitole knihy proroka Ezechiela.

Rabín Daniel MAYER

Ilustrace: ◗ archiv autora
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Na tento den totiÏ nahlásili hned nûko-
lik sv˘ch demonstrací.  První pfied velvy-
slanectvím SRN s proklamovan˘m cílem
protestu proti uvûznûní Ernesta Zündela,
kter˘ patfií mezi nejmilitantnûj‰í popíraãe
holocaustu v souãasnosti. Tento nûmeck˘
obãan Ïil dlouhá léta v Kanadû, mûl
nûkolik soudních procesÛ t˘kajících se
jeho ãinnosti, pak uprchl do USA, kde
byl v únoru 2003 zatãen a deportován
zpût do Kanady. Tam byl do leto‰ního
kvûtna drÏen ve vazbû za ohroÏování
národní bezpeãnosti. Z vazby byl pfieve-
zen do Nûmecka, kde je obvinûn dle §
130 nûmeckého trestního zákona z „pod-
nûcování nenávisti vlastnûním a distribu-
cí textÛ, které schvalují, vyvracejí ãi
bagatelizují genocidu spáchanou Nûmci
bûhem války, a které ‰piní památku
zesnul˘ch“. Proces s tímto nejv˘znam-
nûj‰ím a nejaktivnûj‰ím neonacistou
bude zahájen 8. listopadu v Mannheimu.

Tento smutnû proslul˘ propagátor
rasismu, obhajovatel nacismu a popíraã
holocaustu  je ãesk˘mi extremisty a neo-
nacisty ãasto citován  a prezentován jako
bojovník za svobodu slova, kter˘ doplácí
na „Ïidovsko-sionistickou lobby“. Na
demonstraci, kterou svolal Jifií TÛma,
ãelní pfiedstavitel neonacistické organi-
zace Národní odpor, se dostavilo pfied
nûmecké velvyslanectví okolo padesáti
ãlenÛ ãi pfiíznivcÛ neonacistického hnutí.
Ov‰em nebyli sami. Na místû uÏ byl pfií-
tomen mnohonásobnû vût‰í poãet obãa-
nÛ, ktefií vysly‰eli v˘zvu sdruÏení Tole-
rance a obãanská svoboda a pfii‰li vyjád-
fiit svÛj jednoznaãn˘ odpor proto jakéko-
liv formû skrytého ãi otevfieného neona-
cismu a antisemitismu. Poboufiení nad
neonacistickou provokací vyslovili svou
pfiítomností umûlci, politici, Ïurnalisté,
poslanci, pfiedsedové spolkÛ a korporací
i ãlenové rÛzn˘ch církví.  Jen namátkou
jmenujme poslance a knûze S. Karáska,
nezávislou poslankyni  T. Fi‰erovou,
senátora J. ·tûtinu, aktivistu P. Uhla, fil-
mafie V. Marhoula, komentátora BBC P.
Broda, fieditele Îidovského muzea L.

Pavláta, profesorku FF UK J. ·iklovou,
pfiedsedu Îidovské obce v Praze ing.  F.
Bányaie, pfiedsedu Federace Ïidovsk˘ch
obcí v âR J. Daníãka, majitele ãasopisu
Respekt K. Schwarzenberka a mnoho
dal‰ích. Nûktefií úãastnící drÏeli tabule
s nápisy pfiipomínající obûti holocaustu,
jiní rozvinuli transparenty odsuzující
jeho popírání,  objevilo se i nûkolik izra-
elsk˘ch vlajek. První neonacisty uvítal
hlasit˘ pískot, kter˘ - jakmile zaãali
pfiedná‰et své projevy - pfie‰el v protestní
skandování. Novináfii, ktefií obklopili
vedoucí skupinku neonacistÛ se snaÏili
získat o jejich akci relevantní informace.
Jednotliví úãastníci se v‰ak odkazovali
jeden na druhého a nikdo se nechtûl
k organizaci této akce pfiihlásit. Uãinil to
aÏ jak˘si mladík, kter˘ se pfiedstavil jako
Petr Kalinovsk˘ a reportérÛm prohlásil,
Ïe je to jeho „soukromá akce“ nicménû
pfiipustil spolupráci nûkter˘ch dal‰ích
skupin. Tvrdil, Ïe jedin˘m cílem demon-
strace je podpora svobody slova a vyzná-
ní a proto pfii‰li hájit spravedlivou vûc
nûmeckého politického vûznû  Ernesta
Zündela. Na dotaz autora ãlánku, které
dal‰í obûti politické zvÛle jejich organi-
zace hájí, odpovûdûl, Ïe jich je mnoho,
ale byl schopen jmenovat pouze b˘valé-
ho chilského diktátora Pinocheta a pana
Zítka (ãeského vydavatele knihy Mein
Kampf).  Reportéru Hejmovi zase pro-
zradil, Ïe jejich cílem je likvidace stáva-
jícího politického systému v âeské
republice a nastolení vojenské diktatury.

Prostfiedky, jak˘ch pro dosaÏení tohoto
cíle chtûjí pouÏít, v‰ak novináfiÛm nepro-
zradil. 

Dva muÏe ze strany neonacistÛ zatkla
policie. Jeden z nich totiÏ reagoval na
v˘kfiik “Miliony mrtv˘ch dûtí!“ ze strany
odpÛrcÛ nacismu slovy: „Tak málo?“
Druhého policisté zadrÏeli, protoÏe
vykfiikoval, Ïe souhlasí s názory Ernesta
Zündela. Jaké názory mûl na mysli bude
vysvûtlovat policejnímu vy‰etfiovateli.

Mezi obûma skupinami demonstrují-
cích nedo‰lo k Ïádn˘m násilnostem,

zásluhu o to má policie, která cel˘ pro-
stor pfied velvyslanectvím rozdûlila bari-
érami na dvû ãásti a zajistila fyzické
oddûlení obou skupin. Chování policie
bylo korektní a zdvofiilé, na místû akci
sledoval praÏsk˘ policejní velitel spoleã-
nû se starostou mûstské ãásti Praha 1
Vihanem. Po dvou hodinách se neona-
cisté vydali smûrem do centra mûsta, kde
mûli odpoledne pokraãovat ohlá‰en˘m
mítinkem na Staromûstském námûstí
a následn˘m pochodem na Václavské
námûstí. Za naprostého nezájmu PraÏanÛ
se pozdûji odpoledne nûkolik desítek
neonacistÛ roze‰lo.

Náhodného pozorovatele by mohlo
napadnout, Ïe tito neonacisté jsou jen
hloupí, nezku‰ení mladí lidé, papou‰ku-
jící hesla, kter˘m ani pofiádnû nerozumí.
To ov‰em neznamená, Ïe nejsou nebez-
peãní. Ba naopak! Z historie víme, co
dokázaly zfanatizované bojÛvky mla-
d˘ch nacistÛ v tfiicát˘ch letech a kolik
lidsk˘ch obûtí v posledních hodinách
války mûly na svûdomí dûti obleãené do
uniforem Hitlerovy mládeÏe. MládeÏ
v‰ak nezneuÏívali jen nacisté. Komanda
rusk˘ch bezprizorn˘ch dûtí fiízen˘ch
âekou  ‰ífiila ve dvacát˘ch letech minu-
lého století hrÛzu mezi politick˘mi
odpÛrci sovûtského reÏimu a ãeho byli
schopni mladí gardisté v prÛbûhu „kul-
turní revoluce“ v âínû, je také dostateãnû
známo. Je proto dÛleÏité kaÏdou takovou
aktivitu peãlivû sledovat a proti totalit-
ním extrémÛm bojovat od samého poãát-
ku. Mají-li mít demokratické síly v tomto
boji úspûch, musí se spoleãnost zbavit
své pohodlnosti, urãité lhostejnosti
a neváhat na svou obranu energicky
vystoupit.

ShromáÏdûní, které se se‰lo dopoledne
28. fiíjna, aby protestovalo proti neona-
cistické aroganci bylo sui generis  tou
nejlep‰í oslavou 87. v˘roãí zaloÏení âSR
- kdysi nejdemokratiãtûj‰ího státu stfiední
Evropy.

◗ Milan KALINA

NEONACISTÉ A 28. ŘÍJEN…
Osmadvacát˘ fiíjen je státním svátkem a mûl by se slavit v dÛstojné pohodû, jak se na den, kdy vznikla âeskoslovenská
republika slu‰í. Leto‰ní v˘roãí v‰ak bylo ponûkud po‰pinûno. ZaslouÏili se o to ãe‰tí neonacisté, ktefií se rozhodli pfiipo-
menout celé Praze svou pochybnou existenci a podrobit vefiejnost testu politické tolerance. 
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VYŠETŘOVÁNÍ JE SKONČENO, ZAPOMEŇTE!

ZÁHADNÁ SMRT CHARLESE JORDANA

Kdo byl Charles Jordan? Americk˘ Îid
nûmeckého pÛvodu a svûtovû proslul˘
humanitární pracovník, kter˘ zachránil tisíce
bûÏencÛ. Jako expert OSN se ve své práci
st˘kal s pfiedními politiky, znám˘mi osob-
nostmi ze svûta obchodu, novináfii a zcela
jistû i s pracovníky mnoha zpravodajsk˘ch
sluÏeb. Tyto v‰echny kontakty mu pomáha-
ly v jeho nelehké ãinnosti – zachraÀovat
ohroÏené lidi, aÈ uÏ Ïijí kdekoliv. Jeho vûhlas
byl takov˘, Ïe byl uvaÏován i jako kandidát
na Nobelovu cenu míru. 

Charles Jordan, kter˘ byl téÏ vrcholn˘m
pfiedstavitelem Ïidovské humanitární
organizace JOINT DISTRIBUTION
COMMITTEE,  pfiijel do Prahy dva dny
pfied svou smrtí. Pfiiletûl z Izraele, kde se
setkal s tehdej‰ím premiérem E‰kolem
a palestinsk˘mi pfiedáky. Spoleãnû se
svou Ïenou se ubytoval v hotelu
ESPLANADE. Z toho pak záhadnû zmi-
zel a jeho mrtvola se objevila ve Vltavû…

Byl zavraÏdûn?  Byla to dobrovolná sebe-
vraÏda? Nebo jej nûkdo donutil k sebevraÏ-
dû? Zpráva o záhadné smrti tohoto „Otce
uprchlíkÛ“ (jak byl novináfii naz˘ván)  oblét-
la cel˘ svût. A vyrojily se nejrÛznûj‰í  a nej-

divoãej‰í zaruãené zprávy, kdo vlastnû Jor-
dana zavraÏdil. Pfiípadu se ujímá tehdej‰í

Federální kriminální policie, ale ‰etfiení bylo
po sovûtské okupaci âeskoslovenska zasta-
veno. Pfiípad byl opût otevfien v roce 1989
Úfiadem pro dokumentaci a vy‰etfiování zlo-
ãinÛ komunismu. 

Pfiípadu se  paralelnû ujímá téÏ mlad˘ reÏi-
sér Martin ·mok, kter˘ se do celého pfiíbûhu
zakusuje s nev‰edním investigativním elá-
nem. Pátrá po archivech, neváhá cestovat
a jedná také s pamûtníky. Dokonce se mu
podafií objevit i klíãového svûdka…

Mezitím natáãí film dle svého scé-
náfie a stará se o tisíc maliãkostí.
KdyÏ je pak film v âT uveden, hlásí
se dÛvûryhodn˘ svûdek. Martin
·mok jeho informací pouÏije, ale
odmítne komukoliv sdûlit svÛj zdroj.
A nastává kolotoã. Stát tlaãí ·moka,
aby koneãnû svého svûdka úfiednû
„pfiedhodil“. Takovou „spolupráci“
v‰ak scenárista odmítá. Nastávají mu
tûÏké chvilky. Stát nelení a prostfied-
nictvím své „nezávislé“ justice
odsuzuje ·moka k pokutû 40 000,-
korun…

Pfiípad je dosud neobjasnûn˘. Stále
nevíme, zda ‰lo o ne‰Èastnou náhodu,
plánovanou nehodu, náhlé selhání
otfiesené  psychiky. S k˘m se mûl
v Praze setkat? Jaké kontakty mûl
navazovat, pfiípadnû ru‰it? Byl Jor-

dan jen humanitárním pracovníkem
nebo pracoval pro jednu ãi více zpravodaj-
sk˘ch sluÏeb? Otázek je samozfiejmû mnoho

a podivn˘ch událostí kolem smrti Charlese
Jordana je‰tû více.

Redakce se proto rozhodla poÏádat reÏisé-
ra a scenáristu Martina ·moka, aby svá pát-
rání uvefiejnil a celou kauzu pfiipomnûl.
Chceme tedy v tomto seriálu pomoci pfiiblí-
Ïit nûkterá jiÏ polozapomenutá fakta a uve-
fiejnit i dosud nepublikované souvislosti. 

◗ Milan KALINA

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?

a) v elektronické podobě na 

www.maskil.cz

b) v tištěné podobě za cenu poštovné-

ho a balného; pošlete, prosím, svoji žádost

na adresu Bejt Simcha, Mánesova 8, 120 00

Praha 2, telefon/fax: 222 251 641, e-mail:

maskil@maskil.cz (to je důležité, zejména

pokud platíte bankovním převodem, neboť

v tomto případě se jinak nedozvíme adresu,

na niž máme Maskil zasílat); výše poštovné-

ho a balného je v ČR minimálně 250,-Kč

ročně; uvedený obnos nám laskavě zašlete

složenkou nebo na bankovní účet

číslo: 86-8964110227/0100 u Komerční

banky, variabilní symbol je 8888888888

(10x8)

Tištěnou verzi časopisu je rovněž možné si vyzvednout

osobně přímo v Bejt Simcha.

Izraelsk˘ generál Mo‰e Dajan vítá Charlese Jordana.

Charles Jordan mezi pfiáteli v ·anghaji.
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JEJDA, TO JSEM NEMĚL ŘÍKAT…

anebo snad ano?

Pro rabíny je pomluva váÏn˘m pfiestupkem.
Podle antropologÛ hraje klíãovou roli v mezilid-
sk˘ch vztazích. Pro nás ostatní pfiedstavuje dile-
ma: jak mluvit o lidech aniÏ bychom ublíÏili jim
nebo spoleãenství, které sdílíme.

Po‰kození nûãí povûsti se v judaismu blíÏí
jeho zabití. Talmud uãí: „Jazyk ãlovûka je moc-
nûj‰í neÏ meã. Meãem lze zabít jen toho, kdo je
blízko, zatímco jazyk mÛÏe zabít i toho, kdo je
daleko“ (traktát ·abat 15b).

Rabínské zákony, t˘kající se pomlouvání,
neboli la‰on ha-ra, jsou obsáhlé a pfiísné. Zaka-
zují nám vyprávût cokoliv hanlivého o druh˘ch.
I kdyÏ je negativní tvrzení pravdivé, je stejnû po-
vaÏováno za la‰on ha-ra. Je-li tvrzení lÏivé, byÈ
i jen ãásteãnû, jedná se o závaÏnûj‰í pfieãin – mo-
ci ‰em ra (ublíÏení na cti, hanobení). Zakázáno
je i rozná‰ení drbÛ nebo doná‰ení toho, co o nás
fiekli druzí (rechilut). La‰on ha-ra je v rozporu
s jednatfiiceti biblick˘mi zákony, napfiíklad:
„„nebude‰ rozná‰et (nebo pfiijímat) lÏivou po-
vûst“ (Ex 23:1), „nebude‰ chodit po svém lidu
jako dona‰eã“ (Lv 19:16) nebo „zlofieãen˘, kdo
tajnû napadne svého bliÏního“ (Dt 27:24).

V roce 1873 rabi Israel Meir Kagan, komen-
tátor ·ulchan aruchu a uãitel etiky (musar),
shromáÏdil zákony t˘kající se la‰on ha-ra a re-
chilut ve spisu nazvaném Sefer chafec chajim.
Tato kniha se stala tak populární, Ïe i její autor
b˘vá naz˘ván Chafec Chajim – jedná se o odkaz
na Îalm 34:13-14: „Kter˘ ãlovûk Ïádostiv je Ïi-
vota (chafec chajim) a miluje dny, aby uÏíval
dobr˘ch vûcí. ZdrÏuj jazyk svÛj od zlého a rty
své od mluvení lsti.“ Podle Chafec Chajima je
zakázáno:

- mluvit o záporn˘ch vlastnostech jin˘ch lidí
nebo o jejich ‰patn˘ch ãinech, a to i pfied
lidmi, ktefií byli jejich svûdky;

- dûlat hanlivé hanlivé poznámky o druh˘ch,
a to i v pfiípadû, Ïe jde o vûc obecnû zná-
mou a Ïe nezpÛsobí dotyãné osobû Ïádnou
újmu;

- projevovat negativní názor na nûkoho pro-
stfiednictvím naráÏek, gest, v˘razu tváfie,
zaka‰lání, mrkání nebo tónu hlasu;

- pronést jak˘koliv v˘rok, byÈ by nebyl ex-
plicitnû hanliv˘, kter˘ by mohl nûkomu
zpÛsobit finanãní ztrátu, fyzickou ãi psy-
chickou újmu nebo po‰kodit jeho povûst;

- vyzradit jakoukoliv osobní nebo profesní
informaci, kterou nám nûkdo o sobû svûfiil,
i kdyÏ dotyãn˘ nevyÏadoval, abychom ji
udrÏeli v tajnosti;

- mluvit hanlivû o uãenci (talmid chacham)
nebo se vysmívat jeho uãení – to je velk˘
hfiích, zejména v pfiípadû, Ïe se jedná o ra-
bína komunity.

Nesmíme dokonce ani:
- poslouchat nûkoho, kdo mluví la‰on ha-ra

nebo vedle nûj dokonce ani sedût;
- vychvalovat nûkoho pfiehnan˘m zpÛso-

bem, neboÈ to by mohlo posluchaãe vypro-
vokovat k nesouhlasu;

- pronést zdánlivû neutrální komentáfi (napfií-
klad „Nevidûli jste poslední dobou Sa-
ma?“), protoÏe tím bychom mohli dát
ostatním podnût, aby o nûm hanlivû pro-
mluvili.

Chafec Chajim dodává, Ïe ãím více lidí sly-
‰í la‰on ha-ra, tím vût‰ího hfiíchu jsme se do-
pustili. Ten, kdo pomlouvá pravidelnû, dopou‰tí
se vût‰ího hfiíchu nûÏ je modlosluÏba, cizoloÏ-
ství nebo vraÏda.

Nebezpečí lašon ha-ra
Pokud se vám nûkterá rabínská ustanovení

ohlednû la‰on ha-ra zdají pfiíli‰ pfiísná, uvaÏte, co
je v sázce:

- la‰on ha-ra mÛÏe ãlovûku zniãit Ïivobytí
- la‰on ha-ra mÛÏe zpÛsobit psychickou

újmu a po‰kodit sebevûdomí;
- la‰on ha-ra sniÏuje na‰e nároky na pravdu 
- pomluva málokdy vyÏaduje skuteãné dÛ-

kazy a la‰on ha-ra poru‰uje základní práv-
ní princip presumpce neviny;

- la‰on ha-ra mÛÏe naru‰it na‰e soukromí –
rabínka Margaret Holub vysvûtluje: „Jestli-
Ïe jiní sdûlují nûkomu osobní informace
o nás, zbavují nás tím kontroly nad nimi,
coÏ lze pociÈovat jako krádeÏ nebo znásil-
nûní.“

- la‰on ha-ra t˘kající se celé skupiny lidí
mÛÏe vést k rasové, etnické ãi náboÏenské
nesná‰enlivosti a násilí (právû my Îidé
s tím máme bohaté zku‰enosti);

- la‰on ha-ra mÛÏe zniãit komunitu – ãleno-
vé kongregace mohou odmítat vedoucí po-
zice v tûch synagogách, kde je pomlouvání

hojnû roz‰ífieno, kde je poru‰ováno soukro-
mí a kde jsou lidé neustále souzeni.

Co ãiní la‰on ha-ra je‰tû nebezpeãnûj‰ím, je
nemoÏnost odãinit zpÛsobenou ‰kodu. Chafec
Chajim vypráví pfiíbûh kajícníka, kter˘ se jej ptá,
jak mÛÏe napravit ‰kodu, kterou svou pomluvou
zavinil. Chafec Chajim podal muÏi péfiov˘ pol-
‰táfi a fiekl mu, aby ‰el ven, pol‰táfi roztrhl a jeho
obsah rozprá‰il do vûtru. KdyÏ se kajícník vrátil
s prázdn˘m povlakem od pol‰táfie, fiekl mu Cha-
fec Chajim: „Teì jdi a posbírej to pefií.“

Přínos lašon ha-ra
Pomluva mÛÏe zpÛsobit nenapravitelné ‰ko-

dy, ale mÛÏe také plnit konstruktivní spoleãen-
skou funkci. „Pomluva je pro ãlovûka jakousi
mapou jeho sociálního prostfiedí, vãetnû detailÛ,
které jsou jemu samotnému bûÏnû nedostupné,“
pí‰e antropolog John Beard. „Událost nebo ãin
se stávají znám˘mi nejen tûm, kdo jsou jejich
svûdky, ale i tûm, kdo o nich sly‰í… Mapa, kte-
rá ãlovûku ukazuje komunitu, v níÏ Ïije, vysvût-
luje mu co se dûje kolem nûj a jak by se mûl cho-
vat k ostatním, je mapa tvofiená mluven˘m
slovem, informacemi, které v komunitû kolují.“
Novináfika Gail Collinsová fiíká: „Tím, Ïe od-
kr˘vá jednání, které je normálnû skryté, (pomlu-
va) pomáhá lidem pochopit, jak to skuteãnû fun-
guje v tajemném svûtû za zavfien˘mi dvefimi.“
A filozofka Sisela Bok dodává: „Kdybychom
o lidech vûdûli jen to, co nám chtûjí odhalit, by-
li bychom bezbrann˘mi obûtmi manipulace
a pfii‰li bychom o potû‰ení a napjaté oãekávání,
které nám pfiiná‰í snaha porozumût druh˘m…
Chceme-li Ïít jak ve svém vnitfiním svûtû, tak ve
svûtech sdílen˘ch s ostatními – navzdory v‰em
sloÏitostem a komplikacím – je pro nás pomlu-
va nenahraditelná.“

Pomluva také pomáhá vymezit hranice ko-
munity, která sdílí spoleãné hodnoty. MÛÏe b˘t
dokonce (podle F. G. Baileyho) nástrojem k vy-
tvofiení tzv. „morálního spoleãenství“, tj. „skupi-
ny lidí, ktefií jsou pfiipraveni vyná‰et jeden o dru-
hém morální soudy.“ Je v této souvislosti
zajímavé, Ïe první definice, kterou najdeme
u anglického v˘razu pro pomluvu ãi klevetu -
„gossip“ v Oxford English Dictionary, fiíká:
„ten, kdo navázal blízk˘ vztah s druh˘m tím, Ïe
byl kmotrem pfii jeho kfitu (z „god sib“). UvaÏ-
me tfieba pozitivní pfiínos toho, kdyÏ si b˘valí

listopad 2005
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spoluÏáci pfiedávají informace: kdo je nemocn˘,
kdo se rozvádí, ãí dítû má problémy, kdo mûní
zamûstnání, komu by se mûlo zavolat. Jin˘mi
slovy, existuje urãitá souvislost mezi dÛvûrnou
blízkostí rodiny a nejbliÏ‰ích pfiátel a dÛvûrn˘mi
informacemi, které sdílejí.

V politické sféfie mÛÏe b˘t la‰on ha-ra nutn˘
k tomu, abychom byli schopni ujmout se zod-
povûdnû své role obãanÛ v demokratické spo-
leãnosti. Abychom mohli volit, Ïádat spravedl-
nost, odpovídat kvalifikovanû na dilemata na‰í
doby, musíme mít pfiístup k informacím o ãi-
nech (dobr˘ch i ‰patn˘ch) na‰ich pfiedstavitelÛ.

Pro ty, kdo jsou utiskováni, mÛÏe b˘t la‰on
ha-ra prostfiedkem odboje. „Po vût‰inu lidské
historie,“ pí‰e Gail Collinsová, „byla pomluva
jednou z mála zbraní, které mûli bezbranní k dis-
pozici: sluhové rozná‰eli drby o sv˘ch pánech,
poddaní neuctivû spekulovali o nejintimnûj‰ích
aspektech Ïivota na panství…“ Dnes, pokud má
napfiíklad Ïena v zamûstnání pocit, Ïe je diskri-
minována, mÛÏe to, Ïe o svém podezfiení hovo-
fií, vést k potvrzení a mÛÏe b˘t prvním krokem
k mobilizaci sil, jejích vlastních i ostatních,
k boji s diskriminací.

La‰on ha-ra mÛÏe vést k porozumûní sama
sobû a k utuÏení vztahu s na‰imi nejbliÏ‰ími.
JestliÏe se napfiíklad partnerovi nebo blízkému
pfiíteli svûfiíme s tím, Ïe jsme mûli konflikt se
sv˘m ‰éfem, dopou‰tíme se sice la‰on ha-ra, ale
na druhou stranu tím na‰im nejbliÏ‰ím pomáhá-
me pochopit proã jsme tfieba podráÏdûní, neko-
munikativní nebo v depresi. Ventilování problé-
mu nám také mÛÏe pomoci získat nadhled
a hledat nová fie‰ení.

La‰on ha-ra hraje také roli v posilování
kreativity a sebevyjádfiení. Literatura a umû-
ní ãasto vyuÏívají satiry, ironie a humorné
nadsázky k zobrazení spoleãnosti. „Máme-li
b˘t poctiví sami k sobû,“ dodává rabi Holub,
„musíme si pfiiznat, Ïe urãitá ãást toho hroz-
ného pomlouvání, jehoÏ se v‰ichni dopou‰tí-
me, je prostû zábavná. Nevyvolává v nás ne-
gativní pocity. Neodvádí nás od závaÏnûj‰ích
a dÛvûrnûj‰ích hovorÛ. NeubliÏuje ãlovûku,
na jehoÏ úãet se smûjeme. Myslím, Ïe kaÏd˘
z nás potfiebuje trochu povolit uzdu – pár mi-
nut t˘dnû, jednoho dÛvûrného pfiítele nebo
tak nûco – abychom se nestali nesnesitelnû
úzkostliv˘mi nebo je‰tû hÛfi – aby z nás ne-
byli pokryteãtí svatou‰ci. Ta samá síla, která
nás nutí smát se a tropit si z nûkoho Ïerty,
v nás také udrÏuje zvûdavost a drÏí nás pfii Ïi-
votû.“

Podle Ïidovského zákona je la‰on ha-ra po-
volen pouze v pfiípadû, Ïe se jedná o jedin˘ moÏ-
n˘ prostfiedek k varování nûkoho pfied moÏn˘m
nebezpeãím. A je pfiímo nutné uch˘lit se k nûmu

v pfiípadû, Ïe tak ãlovûk mÛÏe varovat ostatní,
aby nenásledovali ãlovûka, kter˘ poru‰uje mic-
vot. Tak napfiíklad je nutné dopustit se la‰on ha-
ra v pfiípadû, Ïe se rabín pfii soukromém pfied-
manÏelském pohovoru dozví, Ïe jeden ze
snoubencÛ mûl rizikov˘ nechránûn˘ sexuální
styk a odmítá se podrobit testu na HIV. V tomto
pfiípadû je micvou varovat druhého ze snouben-
cÛ.

RovnûÏ v obchodních jednáních dovolují ra-
bíni, za urãit˘ch podmínek, v˘mûnu negativních
hodnocení charakteru a chování urãité osoby.
Pokud jste napfiíklad poÏádáni o reference t˘ka-
jící se uchazeãe o zamûstnání, rabi Zelig Pliskin
vysvûtluje, Ïe „jste povinni dát pravdivou odpo-
vûì i v pfiípadû, Ïe va‰e vyjádfiení bude obsaho-
vat negativní fakta… abyste zabránili pfiípadné-
mu zamûstnání nekvalifikované osoby.“
V takov˘ch pfiípadech je povoleno v rámci po-
tfiebné ostraÏitosti naslouchat la‰on ha-ra, ale
posluchaã nesmí brát Ïádnou negativní informa-
ci jako absolutní pravdu.

Zákazník také „smí mluvit o ‰patné kvalitû
zboÏí urãitého prodejce, aby tak zabránil podve-
dení dal‰ích potenciálních zákazníkÛ.“ A je rov-
nûÏ „povoleno mluvit la‰on ha-ra, jestliÏe jste
pfiesvûdãeni, Ïe va‰e slova pomohou zranûné
osobû k získání od‰kodného.“

Hledání rovnováhy
Jak máme tedy posoudit, kdy je la‰on ha-ra

destruktivní a kdy je naopak Ïádoucí? Prvním
krokem je zaãít si uvûdomovat následky toho,
co fiíkáme. Zkuste se t˘den drÏet následujícího:

- Zapisujte si, co jste fiekli o jiné osobû nebo
skupinû osob.

- ZdrÏte se opakování toho, co nemáte z prv-
ní ruky a nevíte, Ïe je to zaruãenû pravda.

- PokaÏdé, kdyÏ jste v poku‰ení mluvit o ji-
né osobû, zeptejte se sami sebe: „Neexistu-
je lep‰í zpÛsob, jak dosáhnout cíle (tedy na-
pfi. pfiiblíÏit se posluchaãi, pomoci pfiíteli,
vyfie‰it problém)?“

Preventivní strategie
MÛÏeme se nauãit vyh˘bat se la‰on ha-ra

pfiedev‰ím osvojením si preventivní strategie,
k níÏ patfií presumpce neviny, laskavé napomí-
nání nebo hledání dobra v druh˘ch. 

Presumpce neviny: jsme-li svûdky uráÏlivé-
ho ãi zlostného chování, mûli bychom pfiedpo-
kládat, Ïe osoba, která se jej dopustila, jednala
v dobrém úmyslu nebo alespoÀ pfiedpokládat, Ïe
se prostû jen zm˘lila, místo abychom jí hned pfii-
suzovali nejhor‰í motivaci a své soudy sdíleli
s ostatními. „Soudíme-li druhé shovívavû, bude
BÛh soudit shovívavû i nás“ (traktát ·abat
127b).

Napomínejte moudfie: jestliÏe se octneme
v situaci, kterou není moÏné mlãky pfiejít, na‰e
tradice nás uãí, abychom provinilce napomenu-
li pfiímo a v soukromí (je zakázáno zahanbit nû-
koho vefiejnû). V Leviticu 19 se fiíká: „Svého
bliÏního pfiímo napomene‰ – jinak kvÛli nûmu
ponese‰ hfiích.“ Stojí za pozornost, Ïe se tento
pfiíkaz objevuje hned po zákazu „nebude‰ cho-
dit po svém lidu jako dona‰eã“ a bezprostfiednû
pfied „nebude‰ se mstít ani chovat hnûv k synÛm
lidu svého; svého bliÏního bude‰ milovat jako
sám sebe. Já jsem Hospodin.“

I kdyÏ se nám tfieba do napomínání nechce
z obavy, Ïe bychom „mohli druhého ãlovûka
zranit, zniãit svÛj vztah s ním, dostat se do kon-
fliktu nebo odhalit ná‰ vlastní pocit zranitelnos-
ti a nejistoty,“ fiíká rabi Matthew Gewirtz z kon-
gregace Rodeph Sholom v New Yorku, „pfiesto
je to na‰í povinností.“ Abychom minimalizova-
li riziko, Ïe dotyãnou osobu zraníme, rabi Ger-
witz doporuãuje fiídit se následujícími principy,
vycházejícími z Ïidovské tradice: „Dfiíve neÏ
zaãnete jednat, ujasnûte si své motivy. Nenapo-
mínejte nikoho ze vzteku nebo Ïárlivosti, které
pramení z va‰eho vlastního pocitu pochybení.
Maimonides nám radí, abychom „mluvili s pro-
vinilcem klidnû a jemnû, aby vÛbec mohl kriti-
ku sly‰et“. (Mi‰ne Tora, Hilchot Deot 6:7)

Hledejte to dobré, oceÀujte druhého: I kdyÏ

napomenutí ãi pfiímá kritika mohou b˘t micvou,
musíme si nicménû dávat pozor, abychom v lid-
sk˘ch vztazích nezabfiedli do negativismu. Jak
fiíká rabi Gerwitz: „NechÈ nám na‰e vûdomí, Ïe
je nutné nûkdy napomenout, nebrání v tom,
abychom jeden ve druhém vidûli to dobré.
V‰ichni potfiebujeme b˘t pfiijímáni. V‰ichni po-
tfiebujeme b˘t milováni. V‰ichni chceme Ïít ve
vzájemné shodû a míru… Ale slepá láska, která
neumí vidût i kriticky, není láska… Mír bez nut-
ného pokárání není mír.“ (Genesis Raba 54:3)

Margaret MOERS WENIG 

Autorka je b˘valou rabínkou kongregace Beth

Am v New Yorku a lektorkou liturgie a homiletiky

na Hebrew Union College

Z ãasopisu Reform Judaism vybrala a pfieloÏila

Katefiina Weberová
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TŘETÍ JMÉNO Část 5. – Šinuj, kinuj, demitkari...

Malý seriál o zákoutích a zákonitostech židovských jmen

Víme jiÏ, Ïe zejména oba exily - ten baby-
lonsk˘ i ten souãasn˘ – se vedle fiady dal-
‰ích skuteãností podepsaly i na faktu, proã
se v judaismu ãasto setkáváme se zdvoje-
ním jména. Staãí zalistovat knihou Daniele
proroka, kde se Daniel a jeho pfiátelé
doãkávají nov˘ch jmen Baltazar, Sidrach,

Mizach a Abdenago. A dokonce i Josef
Egyptsk˘ dostává od faraona jméno Safnat
Paneach (= ten, kter˘ umí vysvûtlit tajem-
ství). 

Víme, Ïe nemusí jít pouze o vnucené
v˘pÛjãky, protoÏe módy se stfiídaly, a dokud
to Moudr˘m nevadilo, nezfiídka se jména
z okolních kultur vypÛjãovala dost svobod-
nû. Anebo se vytváfiely varianty téhoÏ
jména - hebrejsko-jidi‰ (Arje Lejb, Cvi Nef-
tali Hir‰) anebo dokonce hebrejsko-goji‰
(Baruch Benedikt, Felix A‰er). Víme také,
Ïe v tradiãnûji zaloÏen˘ch rodinách b˘váva-
lo dûtí jako smetí a pfiitom biblick˘ch anebo
za „vpravdû“ Ïidovsk˘ch pfiijat˘ch jmen
zase tolik na v˘bûr nebylo. A i kdyby
nakrásnû v jedné Ïidovské rodinû zÛstal jen

jeden Jaakov, celkem jich v ghettu bylo
beztak moc. Proto se u jednoho vÏilo Jaa-
kov, u druhého Kopl anebo Jokeb, dal‰ímu
radûji rovnou fiíkali Kopl Lejb anebo mu
natrvalo pfiirostla pfiezdívka Salcer (ten co
dûlá do soli). Víme také, Ïe v Senderovi by
po nûkolika generacích uÏ málokdo hledal

Alexandra (Makedonského), v Kal-
manovi pofieãtûlého ·em Tova (tedy
kalos nomos = dobré jméno). 

KaÏd˘ jedinec je jedineãn˘ a k jeho
individualitû patfií i jeho „oznaãení“ –
pfiezdívka anebo jméno. Sami Îidé
se tedy pfiedstavovali sv˘mi jmenovi-
t˘mi „rozmûry“, zÛstávali v „ohrád-
ce“ své individuality a i (neÏidovská)
vrchnost to samozfiejmû vítala. Ales-
poÀ v tom bylo trochu pfiehlednûji. 

Víme také, Ïe éra ghetta ãasem
skonãila a se záblesky osvícení svítá
ÎidÛm rovnoprávnost. Îel jen de
iure. Platit danû, podnikat a vymyslet
svûtové bankovnictví to „zrovno-
právnûn˘“ Îid smûl, ale aspirovat na
politické a akademické posty s tak
„nekfiesÈansk˘m“ jménem Cvi Hir‰
Jacobson?…

Proto se v devatenáctém století
jako houby po de‰ti rodí tolik Arno‰-
tÛ (Aharon), MaxÛ (Mo‰e), MoritzÛ
(Mordechaj), IgnatzÛ (Jicchak, ale

také Nathan – Nácíãek), ArturÛ (Arje), Leo-
poldÛ a FelixÛ.

JenomÏe lid Jisraele má je‰tû jednu Vrch-
nost. Sladkého poÏehnaného Pána svûtÛ.
A ten není zdaleka tak krátkozrak˘, jako
vrchnost stfiedovûká, ani tak pokryteck˘
jako vrchnost devatenáctého a dvacátého
století. Dokonce se dokonale vyzná i ve
v‰ech Jaakovech v ghettu, aniÏ by si je
znaãkoval „kolíky“ pfiezdívek. A aãkoli je
Laskav˘, Lítostiv˘ a Dlouhoshovívající,
v nûkter˘ch záleÏitostech s ním nejsou
Ïerty. A tak se rodí dvojãátka ‰em ha-
kojde‰ a kinuj. Dalo by se fiíci liturgické
(synagogální) a „obãanské jméno“. Syna-
gogální jméno patfií jedinci a jeho Bohu,
uÏívá se ryze v náboÏenském kontextu a pfii

v‰ech úkonech s ním spojen˘ch, zatímco
kinuj, ten je jaksi pro v‰ední den. A tak se
nedivme, Ïe aãkoli místní kronikáfi anebo
úfiední dokument z roku 1798 tvrdí, Ïe si
polovinu pozemku propachtovala jakási
Dorota Lammlová, my ji na hfibitovû ani
v Ïidovsk˘ch matrikách ne a ne najít. Její
„svaté jméno“ totiÏ znûlo Debora bat Pesl.
Dorota byl pouze její kinuj. A to nám sedí
alespoÀ to poãáteãní Déãko. HÛfie uÏ se
hledá Ïidovsk˘ mecená‰ Bernard Altmann,
zakladatel sirotãince a starobince pro kfies-
Èanské chudé, kter˘ by mohl b˘t „bratrem“
stejnû ‰tûdrého Dov Ber Altmanna, kdyby
to nebyl jeden a tent˘Ï muÏ. V synagoze ho
k tófie volávali jménem rav Dov Ber ben
Benjamin, a tak si pan Altmann toho Bera
pfienesl i do Ber-narda. A rav Jeho‰uja,
známn˘ spí‰ jako Jo‰e zÛstal pro „civilní
svût“ zapsan˘ jako pan Josef. Anebo jiÏ
zmínûn˘ Nathanael – Nácek – Ignatz (!) 

Hebrejské kana, kane v sobû nese v˘zna-
my – podstavec, kolík – odtud ohrazení,
ohrada, plot – odtud vymezen – odtud
pojmenování. Udûlení jména. Anebo vyme-
zení se jménem. A stejn˘ kofien (vãetnû
v‰ech vyjmenovan˘ch v˘znamÛ – mûfiítko,
podstavec, vymezení, pojmenování) nachá-
zíme také ve v˘razu ha-mechune, kter˘ pro
nedostatek jazykové v˘bavy neobratnû pfie-
kládáme slÛvkem „alias“. Opût upozornûní
pro genealogy a v‰echny, kdo hledají v mat-
rikách. Nûktefií pouãení a latinkou pí‰ící
Ïidovstí matrikáfií obãas uvádûji za jménem
zkratku ham.; m. anebo mch. – ta právû
slouÏí k oznaãení onoho „alias“. A je‰tû
nûco. Pod slÛvkem „alias“ máme tendenci
rozumût víceménû pfiezdívku. V judaismu
ale ne‰lo pouze o pfiezdívku, ale o kinuj.
Zcela dokonale nám to pomÛÏe osvûtlit
mamelo‰n – jidi‰, která ‰em ha-kojde‰
oznaãuje slovem ojfrufnemen (vyvolávací
jméno), zatímco kinuj slÛvkem rufnemen
(jméno, kter˘m oslovujeme).

Pfiedchozí závorka také poskytuje fie‰ení
dal‰í tfietiny na‰í fiíkanky – obratu demitka-
ri. Vezmûte aramejské dalet namísto heb-
rejského vztaÏného ãlenu hej, hebrejsko-

listopad 2005

Zní to jako dûtské rozpoãitadlo, ale nenechme se m˘lit. Dnes tyto informace oceÀují zejména genealogové a historici,
ale i dfiíve ãasto rozhodovaly o mnohém. 

Îidovsk˘ rozvod - rozvodové scény (1748): 1) sepsání getu, 
2) jeho vefiejné ãtení, 3) pfiedání manÏelovi, 4) pfiedání manÏelce
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aramejské sloveso kara (volat) a pfiíslu‰n˘
slovesn˘ tvar – hitpael (= volá se) a dosta-
neme de-mitkare – jméno, kter˘m se na ãlo-
vûka volá – rufnemen . Ta smûsice hebrej-
sko-aramej‰tiny byla pro úfiední dokumenty
a rabínskou literaturu svého ãasu typická.

Zatímco kinuj je jev, kter˘ si vyÏádala
a stvofiila historie ne úplnû starobylá, ‰inuj –
tedy zmûna jména má své legální biblické
a talmudické kofieny. Dobfie víme Ïe Avram
se stává Avrahamem a Sarai (= moje vzne-
‰ená) Sarah (= knûÏna). A tak se vlastnû
v pasáÏích o narození Jicchaka stáváme
svûdky prvního biblického ‰inuje. Navíc
tak zajímavého, Ïe ho midra‰e nemohly
nechat bez pov‰imnutí a vyprávûjí – Ïe
dokud byl Avraham pouze Avramem (= pat-
riarchou koukajícím spatra, potaÏmo

Otcem Aramu – Av Aram) a Sara Sarai
(vzne‰enou, ale i trochu namy‰lenou), Slad-
k˘ poÏehnan˘ jim nemohl nadûlit synka.
Jin˘mi slovy (a doufám, Ïe nikoho neura-
zím) dokud o sobû mûli nezdravû vysoké
mínûní, bylo to pravému Vzne‰enému jaksi
málo, i kdyÏ se oba (jak víme z bible) cho-
vali pfiíkladnû. Teprve kdyÏ Avram akcepto-
val, Ïe se skrze své potomky stane Otcem
mnoh˘ch národÛ (Av raham) a Sára svou
ponûkud sobeckou urozenost zamûnila za
aristokracii ducha zahrnující v‰echna stvo-
fiení, pfiichází na svût Jicchak. Proto talmud
uãí: Ïe „kdo by pratoci Abrahamovi fiíkal
jeho star˘m jménem Avram, nejedná prozí-
ravû, protoÏe Sladk˘ poÏehnan˘ pravil: UÏ
se nebude‰ jmenovat Avram, n˘brÏ Abra-
ham a také Sari… a já jí poÏehnám.

Jin˘ dÛleÏit˘ ‰inuj zaznamenáváme ve
chvíli, kdy se ze ZapáÈáka (Jaakova) stává
Ryzí H-spodinÛv (Jisrael). A ani talmudické
zdroje nenechávají tuto skuteãnost bez
pov‰imnutí. V traktátu Ro‰ ha-‰ana (16b) se
v˘slovnû uvádí, Ïe nebesk˘ Úradek mohou

ovlivnit 1/ almuÏny 2/ modlitby 3/ zmûna
jména (‰inuj) a 4/ zmûna dosavadních cest.

V praxi se to pak nezfiídka promítlo tak,
Ïe se v tûÏké hodince otevfiel svitek Zákona
(po vynálezu knihtisku parnû uÏ jenom ti‰-
tûn˘ chuma‰) a první jméno, na které
pohled narazil, bylo nemocnému pfiidûleno.
Prostû taková loterie – goral. Ale traktát
Joma (38b) urãitá jména – zejména jména
biblick˘ch hfií‰níkÛ – nedoporuãuje, a tak se
buì vyhledalo jméno vhodnûj‰í, nebo
zvolilo jméno symbolické – Ïivot (Cha-
jim), zdraví (Refuja), dárek (Natan), dobré
znamení (Siman), blaÏen˘ (A‰er), Rafael
(B-h uzdraví) apod.

Ale Ïivot je pln˘ paradoxÛ. Do‰lo-li
u nûkoho ke zmûnû jména, jaké jméno pou-
Ïívat nadále? PÛvodní – anebo nové? Jak
volat mládence k Tófie. U obfiízky dostal
jméno Gád, kvÛli ‰inuji se mu zaãalo fiíkat
Chajim a v‰ichni si uÏ na to zvykli. A navíc
‰inuj není kinuj. To není jméno, na kterém
se dohodli pouze synové ãlovûka, to je
dohoda platná mezi nebem a zemí, vÏdyÈ
pfii ‰inuji byla vyslovena formule: …pro
v‰echny projevy Svatého Jména obsaÏené
v této knize Zákona, a jména v‰ech andûlÛ,
poslÛ uzdravení a zhojení, Pane svûtÛ, pro-
síme, se‰li dokonalé zdraví zde … (‰inuj) …
a prodli jeho dny ku zdravu, k dobr˘m skut-
kÛm a ku pokoji. Amen. Sela… Nakonec se
ustálila praxe, Ïe k Tófie b˘vá kaÏd˘ volán
sv˘m svat˘m jménem bez ohledu, je-li to to,
které dostal pfii obfiízce, anebo to, které zís-
kal ‰inujem. V kaÏdém pfiípadû – a stejnû
i u konvertitÛ – jménem, na kter˘ Nebesa
sly‰í. Obecnû pak platí pravidlo, Ïe co nej-
pfiesnûj‰ím jménem (tj. pln˘m jménem, ãili
v‰emi jeho dosavadními jmény) je tfieba
dotyãného zmínit pfii obfiízce, v ketubû,
v getu a na macejvû (!).

âímÏ se dostáváme k jedné – fiekl bych
ponûkud stinné – kapitole Ïidovského Ïivo-
ta. K rozvodÛm. 

Není, myslím, nutno zdÛrazÀovat, Ïe
v záleÏitosti rozvodu na tom byly Ïeny uÏ
od biblick˘ch dob ponûkud v nev˘hodû.
Byl-li muÏ sobec a despota, mohl dát man-
Ïelce „get“ (lístek rozluãní) vpodstatû dost
svévolnû. I kdyÏ nûkolik ochrann˘ch usta-
novení, kdy od sebe manÏelku zapudit
nemohl, najdeme i v bibli. Talmud je pak
roz‰ifiuje o dal‰í tfii pfiípady. Je-li Ïena
v zajetí, nesvéprávná anebo tak mladiãká,
Ïe by smysl a dÛvod rozvodu nepochopila.
A v‰echny rabínské soudy usilovaly –
pokud to ‰lo – manÏelství zachovat. Ménû
se uÏ ví, Ïe zhruba aÏ do pfiíchodu kfiesÈan-

ství na Rus, tedy do 10. století na‰eho leto-
poãtu, neb˘valo nijak váÏnûji bránûno smí-
‰en˘m manÏelstvím, s v˘jimkou tûch náro-
dÛ, které Tóra v˘slovnû nedoporuãuje.
Samozfiejmû se pfiedpokládala konverze
k judaismu. Stejnû tak ne kaÏd˘ ví, Ïe tal-
mud dává i Ïenám jakés takés právo o roz-
vod poÏádat a to tehdy 1/ vyh˘bá-li se man-
Ïel manÏelskému sexuálnímu Ïivotu, 2/ je-
li neplodn˘ 3/ trpí-li nûjakou odpor vzbuzu-
jící nemocí (dnes tak ãasto uvádûn˘ dÛvod
„pro nepfiekonateln˘ odpor“) 4/ a vykoná-
vá-li odpornû páchnoucí Ïivnost.

A zase paradox. Rozluka byla bolestná,
ale dávala obûma stranám i urãité jistoty.
Hor‰í bylo pfiijít o manÏela (tj. Ïivitele) -
napfiíklad ve válkách, pfii pogromech anebo
tím, Ïe muÏ zbabûle utekl - a nemít na to
svûdky. Taková Ïena se nemohla znovu pro-
vdat, a i kdyby s nûk˘m Ïila, bylo to nazí-
ráno jako vztah nelegitimní. To uÏ byl lep‰í
get. A protoÏe platí také pravidlo (nikoli
diskriminaãní, spí‰ profylaktické – neÏ
k rozvodu dojde, je dobré hodnû hodnû
váÏit!), Ïe rozveden˘ pár se uÏ nemÛÏe
znovu spojit, bylo zapotfiebí si v rámci getu
udûlat skuteãnû pofiádek. Podíváme-li se
dnes na detaily, jimÏ se get vûnuje, mohou
nám pfiipadat i sv˘m zpÛsobem úsmûvné.
„Dne toho a toho… zde ve mûstû zvaném…
anebo také … poloÏeném u fieky zvané…
anebo také… já …(svaté jméno) zvan˘
také…(kinuj) anebo také …(‰inuj) syn …“
atd. atd. Ale jak bylo vysvûtleno, ‰lo sku-
teãnû o mnoho, a urãité volnosti muselo b˘t
vymezeno fieãi‰tû vedoucí k jasnému bodu.
A tak se zhruba od 11. století na‰eho leto-
poãtu rodí zcela zvlá‰tní druh literatury,
jakési pfiíruãky o tom, jak svûdomitû postu-
povat v rozvodové praxi, které mj. obsahu-
jí ãasto dlouhé a podrobné soupisy v‰ech
kinujim, ‰inujim a demitkarim, jeÏ b˘valy
v té které dobû známy a uÏívány. Tzv. „roz-
vodové postupy“ – Hilchot gittim. Rabíni
ãasto opisovali seznamy jmen ze star˘ch
hilchot a doplÀovali je o nová jména. A co
nás moÏná skuteãnû pfiekvapí je, Ïe posled-
ní takové Hilchot gittim jsou datovány
k roku 1925. A to mÛÏe b˘t poukazem uÏ
nejenom historÛm a genealogÛm. Îe totiÏ
jidi‰kajt je i dnes nejen vztah a vymezení
sebe sama vÛãi ostatním synÛm ãlovûka
(kinuj), ale zároveÀ také vûrnost a komuni-
kace s Nebesy (‰em ha-kojde‰).

◗ Achab HAIDLER

Foto: archiv autora
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Zmûna politického klimatu a svobod-
n˘ pfiístup k informacím je základem
k pfiehodnocení mnoha - v minulosti
mrzaãen˘ch - historick˘ch skuteãností.
Ale ani dnes to není proces zcela jedno-
duch˘. Sympatické a pfiíkladné snaze
o poctiv˘ pfiístup k nedávné minulosti
jsme svûdky v Ústí nad Labem. V rámci
oslav ‰edesátiletého v˘roãí konce války
tam ústecká radnice pfiipomnûla
i masakr ústeck˘ch NûmcÛ, které 31.
ãervence 1945 rozvá‰nûn˘ dav shazoval
s mostu nesoucího jméno Edvarda Bene-
‰e. Petr Gandaloviã, ústeck˘ primátor,
zastává názor, Ïe „vzpomínat na obûti
násilí patfií k civilizovanému zpÛsobu
Ïivota“. To si ov‰em nemyslí jeho stra-
nick˘ kolega z ODS Jan Zahradil, kter˘

desku s prost˘m nápisem „Památce
obûtí násilí 31. ãervence 1945“ podrobil
zásadní kritice.

Pamûtní desku ov‰em dostaly v Ústí
nad Labem i desítky civilních obûtí
americk˘ch náletÛ. Nevinné obûti strate-
gicky nutného bombardování si ústeãtí
pfiipomínají stejnû, jako památku sestfie-
len˘ch spojeneck˘ch letcÛ. 

K posledním aktÛm historické sprave-
dlnosti patfií nespornû i odhalení pomní-
ku nûkolika stÛm ústeck˘ch ÎidÛ, ktefií
se stali obûtí ·oa. Poãetnû nepatrná
Ïidovská obec v Ústí nad Labem doká-
zala vybudovat památník sv˘m pfied-
kÛm, kter˘ by jim mohly závidût i mno-
hem vût‰í a bohat‰í komunity. 

Ak. arch. Michal Gabriel z Ústí navrhl

památník v podobû velké Ïulové
‰esticípé Davidovy hvûzdy,
která je zpola zapu‰tûna do tráv-
níku malého parãíku. Nadzemní
ãást hvûzdy mÛÏe symbolizovat
budoucnost Ïidovské komunity,
ãást ukrytá v zemi je zfiejmou
pfiipomínkou její smutné minu-
losti. Pomník nebyl levnou zále-
Ïitostí. Ústecká Obec vûnovala
na jeho zfiízení 600 000 korun,
které byly pfiíspûvkem FÎO
z celkové sumy uvolnûné
Îidovsk˘m muzeem v Praze
v rámci muzejního projektu
„Péãe o Ïidovské kulturní
dûdictví“. 

Dal‰ích 150 000 korun vûno-
val na zfiízení památníku ústec-
k˘ magistrát.

Slavnostního odhalení památ-
níku se vedle pfiedsedy ÎO
v Ústí nad Labem pana Bedfii-
cha Hellera zúãastnili zástupci

mûsta v ãele s primátorem Petrem Gan-
daloviãem, ãlenové Ïidovsk˘ch obcí
z Ústí nad Labem, Teplic a Dûãína.
Z Federace Ïidovsk˘ch obcí se aktu
zúãastnil Jifií Daníãek spolu s Tomá‰em
Krausem. V˘znam této pietní slavnosti
byl podtrÏen také úãastí dánského,
lucemburského, nûmeckého a sloven-
ského velvyslance. Za pfiítomné ambasa-
dory pak promluvil pan Arthur Avnon,
velvyslanec Státu Izrael.Vzpomínkov˘
charakter slavnosti byl umocnûn zpû-
vem modlitby El male rachamim, kterou
zazpíval Jan Beran, ãlen ústeckého diva-
dla. Hosté a náv‰tûvníci vzpomínkové
slavnosti se pozdûji se‰li na rautu
v hotelu Vladimír.

◗ Milan KALINA

IN MEMORIAM ŽIDŮ
Z Ústí n/Labem

Historia magistra vitae fiíkal pfied mnoha staletími Cicero a dodnes jeho pregnantní bonmot stále platí.
Nicménû skuteãná pravda o historick˘ch skuteãnostech ãasto velice vadí. Jsou to zvlá‰tû totalitní reÏimy,
které si libují ve znásilÀování historick˘ch faktÛ ãi dokonce mnohé z nich z dûjepisu zcela vypustí. Právû
komunistick˘ reÏim si obzvlá‰tû potrpûl na nejrÛznûj‰í tabu a pfiedev‰ím v novodobé historii ‰krtal, retu‰o-
val a vynechával v‰e co jeho ideologÛm pfiekáÏelo. Mezi historické skuteãnosti, které soudruhÛm zvlá‰tû
nevonûly, byla fakta o krutostech doprovázejících odsun NûmcÛ, úãast AmeriãanÛ na osvobození âeskoslo-
venska a skuteãnost, Ïe Îidé tvofiili devadesát procent z celkového poãtu ãeskoslovensk˘ch váleãn˘ch obûtí.
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Co je Kever Avot?

Uveden˘ v˘raz znamená „hroby otcÛ“.
V urãité dobû chodí takfika v‰ichni lidé k hro-
bÛm sv˘ch blízk˘ch, dokonce i v dobû nej-
hlub‰í totality chodili i komunisté v ãas „du‰i-
ãek“ na hfibitovy. K na‰í velké lítosti ale
mnozí z nás nemáme kam chodit, protoÏe po
na‰ich drah˘ch nám nezÛstaly hroby, dokon-
ce ani pfiedváleãné, vÏdyÈ i hfibitovy nacistÛm

pfiekáÏely. U ÎidÛ se nemá ãasto chodit k hro-
bÛm, ale vhodnou dobou je poslední nedûle
pfied Ro‰ ha‰ana a tomu se fiíká Kever avot.

ProtoÏe vût‰ina autentick˘ch hrobÛ chybí,
bylo po válce rozhodnuto, Ïe na Kever avot
se bude jezdit do Terezína. Od té doby se tam
jezdí kaÏdoroãnû, pfied Ro‰ ha‰ana, aby se
nejenom vzpomnûlo terezínsk˘ch obûtí ·oa,
ale i tûch, ktefií hroby nemají.

Dfiíve jsme jezdili velk˘mi autobusy, letos

nebyl pln˘ ani ná‰ mikrobus. Obracím se na
Vás, pokud vám to je‰tû zdravotní stav dovo-
lí, abyste na své drahé nezapomínali. A s tím
bezprostfiednû souvisí i má prosba k mlad‰ím
generacím, k na‰í drahé mládeÏi: pfievezmûte
od nás seniorÛ tuto povinnost a nenechte svût
zapomenout na ‰est milionÛ obûtí ·oa.

Ing. Zuzana VESELÁ
pfiedsedkynû WIZO

Výbor sportovního klubu Hakoach oznamuje, že členské volební shromáždění se bude konat

12. prosince 2005 od 17.30 hodin
v jídelně Židovské obce v Praze 1, Maiselově ul. 18.

Vyzýváme členy klubu, kteří mají zájem a chuť organizovat činnost klubu, připravovat a zlepšovat podmínky sportovního vyžití, 
ať se přihlásí, nebo navrhnou někoho schopného a ochotného pracovat.

Vzdělávací a kulturní centrum židovského muzea v Praze 
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro

tel. 222 325 172, fax 222 318 856, www.jewishmuseum.cz

pondûlí 14. 11. v 18 hod.:
âtení ze stfiedovûké Ïidovské poezie - veãer vûnovan˘ poezii ·lomo Ibn Gabirola, Jehudy HaLeviho, Mo‰e Ibn Ezry, Jehudy Ben Becalela 
a dal‰ích v pfiekladu Jifiího Langera

úter˘ 15. 11. v 18 hod.:
Kubistická architektura v Praze - pfiedná‰ka doc. PhDr. Rostislava Váchy v rámci cyklu Umûní doby Kafkovy. 
Pofiádá Spoleãnost Franze Kafky.

stfieda 16. 11. v 18 hod.:
Vzpomínky na Ïidovské rodiny z Lo‰tic a okolí - vernisáÏ v˘stavy dokumentující Ïidovskou historii a kulturu Lo‰tic, Mohelnice a Úsova.  
O projektu promluví pamûtník Jaroslav Poskoãil, Ludûk ·tipl a Hana Heidenreichová z organizace „Respekt a tolerance“. 
Hudební vystoupení: Ester, Katefiina Hajdovská-Tlustá a Alexandr Hajdovsk˘. 

pondûlí 21. 11. v 18 hod.:
Îeny v ghettu Terezín - pfiedná‰ka Anny Hájkové, spolupracovnice Institutu Terezínské Iniciativy. 

stfieda 23. 11. v 18 hod.:
MÛj architekt - promítání dokumentu o svûtoznámém architektovi Ïidovského pÛvodu Louisi I. Kahnovi natoãeného jeho synem Nathanielem 
v roce 2004. 

ãtvrtek 24. 11. v 18 hod.:
Para‰at ha‰avua / T˘denní ãtení Tóry - pfiedná‰ka vrchního zemského rabína Karola Sidona.

pondûlí 28. 11. v 18 hod.:
„Osudy a jejich pán“ - autorsk˘ veãer Arno‰ta Goldflama, spisovatele a divadelníka. Kniha povídek s ilustracemi Antonína Sládka vychází 
v nakladatelství Sefer. Ukázky z knihy pfieãte autor za hudebního doprovodu skupiny HaChucpa. Kniha je na místû ke koupi. 

úter˘ 29. 11. v 18 hod.:
Písnû a vyprávûní o jidi‰ - koncert dua Frejková - Hromek, zpûv: Hana Frejková, kytara: Michal Hromek. Vstupné 50,- Kã.

stfieda 30. 11. v 18 hod.:
Cyklus Etická filozofie holocaustu: „Holocaust a antisemitismus“  
pfiedná‰ka prof. MUDr. Tomá‰e Radila, DrSc. z Fyziologického ústavu AV âR. 

V˘stavy: Vzpomínky na Ïidovské rodiny z Lo‰tic a okolí – V̆ stavy otevfieny pro vefiejnost Po - ât 10 - 16, Pá 10 - 15)

Maskil_2  1.11.2005  13:02  Stránka 11



listopad 2005

Pfiedná‰ku „Tfiináct krokÛ k míru“ proslovil
R. J. Magonet v Praze na semináfii pfii  udílení
„Prix Irene“ v roce 2004. Irene Bloomfield,
jejíÏ odkaz cena pfiipomíná, byla pfiítelkynû
rodiny MagonetÛ, britská psychoanalytiãka
a skupinová analytiãka,  mezinárodnû proslulá
pro své práce teoretické i pro svou ãinnost
praktickou. Poskytovala psychoterapii zejmé-
na rÛzn˘m postiÏen˘m men‰inám, podporova-
la snahy ekumenické a spolupráci mezi odli‰-
n˘mi lidsk˘mi skupinami obecnû. V Praze
vychovala skupinu sv˘ch ÏákÛ-psychoterapeu-
tÛ sdruÏen˘ch v Rafael Centru, ktefií na její
památku cenu udílejí: jedinci, kter  ̆úãinn˘m
a originálním zpÛsobem pfiispûl k tvorbû míru
mezi lidsk˘mi skupinami. AÏ dosud tuto cenu
obdrÏeli Kumar Vishwanathan, Jana Kfii‰Èan-
ka Hradílková a Igor BlaÏeviã. Pfiedná‰kou
Tfiináct krokÛ k míru Rabbi J. Magonet pfii-
pomíná duchovní základ celoÏivotního díla
Irene Bloomfield.   (hklimova@volny.cz)

•
Je pro mne velkou ctí b˘t úãasten semináfie

uspofiádaného k pfiipomínce památky paní Irene
Bloomfield. Poznal jsem ji na  konci ‰edesát˘ch
let, kdy jsem se jako zaãínající rabínsk˘ stu-
dent, navíc s lékafisk˘m vzdûláním, úãastnil
práce v jedné z jejích skupin urãené pro
duchovní, kde m˘m úkolem bylo pfiedkládat
Ïidovsk˘ pohled na projednávané otázky. Paní
Irene byla prÛkopnicí tzv. „Umûní pastorální
péãe a poradenství“. To se stalo skuteãnou
revolucí ve vzdûlávání rabínÛ a dodnes pfiesa-
huje nabídku vût‰iny institucí pfiipravujících
Ïidovské ãi kfiesÈanské duchovenstvo na prak-
tick˘ Ïivot kongregace. S touto Ïenou jsem se
také podílel na vzniku RAPHAEL CENTRA
v Lond˘nû - vÛbec prvního pokusu poskytovat
Ïidovsk˘ poradensk˘ servis v komunitû. Toto
centrum bylo zakládáno s my‰lenkou vytvofiení
místa, na které by se mohli rabíni obracet a kam
by mohli posílat lidi potfiebující speciální péãi.
To nás pfiivedlo k my‰lence uspofiádat na LEO
BAECK COLLEGE sérii pfiedná‰ek o judais-
mu a psychoterapii. Tyto pfiedná‰ky se konají
uÏ více neÏ dvacet let a jejich vÛdãí autoritou
byla právû paní Irene.

Je velmi tûÏké mluvit o míru v dobû, kdy je
situace na Blízkém v˘chodû tak neklidná.
I samo slovo „mír“ se stalo urãit˘m sloganem,
nebo snad i zbraní propagandy, která tento kon-
flikt doprovází. KaÏdá ze stran ho pouÏívá

k ospravedlnûní své pozice a zároveÀ k odmít-
nutí poÏadavkÛ strany druhé. Slova Ïalmu
„Promluvím-li o pokoji, oni odpovûdí válkou.“
(Ïalm 120:7) znûjí prázdnû, jednostrannû a do
sebe pfiíli‰ zahledûnû. Apfiitom tolik jednotlivcÛ
a skupin pro mír pracuje, pfiekraãuje hranice,
riskuje, snaÏí se vést dialog s tûmi, které pova-
Ïujeme za nepfiátele. Tyto snahy je nutné co nej-
více podporovat.

Jedná se o závaÏné otázky, které by mûly b˘t
poloÏeny na‰im tfiem náboÏensk˘m tradicím.
Jakási zboÏná obrana se nás snaÏí pfiesvûdãit, Ïe
právû to na‰e náboÏenství je ãisté, nevinné
a mírumilovné. Jakékoliv odchylky jsou proje-
vem „neautentické“ tradice, lidského selhání
nebo zneuÏití náboÏenství. MoÏná je zapotfiebí,
abychom nepfiestali vûfiit v to, Ïe na‰e tradice -
ve svém dÛsledku - je schopna splnit sliby
o míru, nicménû by to nemûlo zabránit sebekri-
tickému pfiístupu k tomu, Ïe jsme neÏili a hlav-
nû Ïe neÏijeme v souladu s takov˘mi hodnota-
mi. Slovo boÏí moÏná pochází od Boha, ale
jeho interpretace jsou pfiíli‰ lidské, ovlivnûné
dobou a okolnostmi.

Modlitba je známa pod jménem Amida, nebo-
li „modlitba ve stoje“. V jejím jádru je tfiináct
poÏehnání ãi spí‰e Ïádostí adresovan˘ch Bohu.
Jejich pÛvod se datuje do doby pfied témûfi
dvûma tisíci lety. Vyjadfiují to, po ãem Îidé nej-
více touÏili bezprostfiednû po zniãení Jeruzaléma
a chrámu, tedy národního i duchovního centra.
Témûfi celou dobu  dvoutisíciletého vyhnanství
nám slova tûchto poÏehnání pomáhala vydrÏet
a zachovat si dÛstojnost i nadûji. Dnes je chci
chápat jako kroky, které nám pomohou najít
nadûji v budoucnost, nadûji na smífiení a mír
mezi Izraelci a Palestinci, na nové souznûní mezi
Îidy, kfiesÈany a muslimy v novém Jeruzalémû.

První poÏehnání nás ubezpeãuje, Ïe v‰ichni
lidé mají pfiístup k de’ah binah v’haskel, „poro-
zumûní, rozli‰ení a moudrosti“. KaÏd˘ z pojmÛ
má zvlá‰tní v˘znam: de’ah naznaãuje emocio-
nální chápání a porozumûní. NahlíÏíme dovnitfi
citÛ, které námi lomcují a h˘bou.  Nejsme jejich
otroky, n˘brÏ jejich prÛvodci. Binah znamená
schopnost analyzovat, rozli‰ovat, rozpoznávat,
oddûlovat a odli‰ovat mezi dobrem a zlem,
moudrostí a ‰ílenstvím, pfiítelem a nepfiítelem.
Heskel v sobû obsahuje v‰echny intelektuální
a praktické schopnosti, které jsou tfieba pfii
vedení války, nebo pfii práci ve prospûch míru.
BÛh vybavil lidi v‰emi potfiebn˘mi nástroji,

takÏe se nemáme naã vymlouvat. Prvním kro-
kem je pfiijmout zodpovûdnost za to, co vytvá-
fiíme i niãíme a zapojit v‰echny sloÏky chápání
do fie‰ení problému usmífiení. 

Co nám toto porozumûní vlastnû prozrazuje?
Druhé poÏehnání nám odhaluje lidské slabosti
a nedostatky, a také na‰i vzdálenost od Boha.
MÛÏeme toto vnímání popsat z hlediska teolo-
gie, nebo poznat vzdálenost, o kterou jsme se
uch˘lili od cíle, ideálu nebo toho, co vnímáme
jako lidskost sdílenou s tûmi, které vnímáme
jako ty druhé. Nejãastûji b˘vá v pfiekladech klí-
ãové slovo tohoto poÏehnání t‰uva pfiekládáno
jako „pokání“, ale hebrejské slovo má daleko
pfiímûj‰í v˘znam, v˘znam „obrácení“, obrácení
se dokola, zpût od ‰patného. Stejnû - chceme-li
se navrátit k Bohu - musíme uznat chyby, které
nás od nûj odvedly. Uznání na‰ich vlastních
chyb je bezpodmíneãnou podmínkou jakého-
koliv pokusu o usmífiení. Uznání minul˘ch
nezdarÛ, chyb, vûdomého zneuÏití (v na‰em
vztahu ke druh˘m) je cena za poznání, které
nám bylo dáno, je jeho prvním a základním
krokem. Îidovská tradice navíc trvá na tom, Ïe
t‰uva, ona „zmûna“, je moÏná kdykoliv, aÈ jsou
okolnosti jakékoli, aÈ se tfieba zdá, Ïe tomu nûco
z minulosti stojí v cestû. VÏdy se lze vydat
jin˘m smûrem. Bez t‰uva by nemohlo b˘t nic
dlouhodobé.

V Tfietím poÏehnání logicky následuje Ïádost
k Bohu o odpu‰tûní. Îidovská tradice pfiedpo-
kládá, Ïe jen BÛh mÛÏe nakonec odpou‰tût.
Mrtví nemohou odpou‰tût zloãiny na nich spá-
chané, ani tak nemÛÏe uãinit nikdo za nû.
MoÏné je ale uznat t‰uva druhého za opravdové
znamení zmûny a oãekávat od nûj to stejné.
Pokud si nûkdo dal tu práci se omluvit a hledat
odpu‰tûní - coÏ je samo o sobû velmi bolestivé -
musíme to pfiijímat bez dal‰ího zkoumání a vyjít
tomu vstfiíc. MoÏná, Ïe to zní naivnû, ale je to
poÏadavek Ïidovské nauky bûhem kajícného
období kolem Nového roku. Pouãení je to uni-
verzální.

Tato tfii úvodní poÏehnání ustanovují vnitfiní
závazek a pochopení; jsou podmínkou pro to,
co následuje. Usmífiení zaãíná vnitfiním obráce-
ním, které dává ‰anci, ov‰em nikdy jistotu.

âtvrté poÏehnání Ïádá Boha, aby pohlédl na
na‰e trápení, vysly‰el na‰e prosby a spasil nás.
BÛh, kter˘ je v‰evûdoucí, ví jistû i o na‰em trá-
pení! Opût i toto poÏehnání ukazuje spí‰e na
lidské selhání. V rámci urãitého konfliktu se ➤

TŘINÁCT KROKŮ K MÍRU
NOVÉ ČTENÍ ŽIDOVSKÉ MODLITBY

12
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totiÏ obû strany uchylují k zapírání. Na‰e trápe-
ní je svaté a jedineãné, trápení tûch druh˘ch sice
známe, ale neuznáváme, protoÏe pak by se
z tûch druh˘ch mohli stát „lidé“, tedy jednotliv-
ci podobní nám. Pak bychom nutnû museli nést
spoluvinu za jejich bolest. Nicménû uznat trá-
pení, které na‰e ãiny zpÛsobují, je jedním z prv-
ních krokÛ vedoucích k na‰í spáse.

Jen tehdy, pfiiznáme-li újmu spáchanou na
druh˘ch, mÛÏeme Ïádat Boha, aby nás vyléãil,
a to je obsahem pátého poÏehnání. Rány, fyzic-
ké i emocionální, jsou ve v‰ech konfliktech hlu-
boké a snadno je lze znovu otevfiít. To ov‰em
nebrání vûdom˘m snahám o napravení v‰eho,
co se napravit dá, o nahrazení toho, co se
napravit uÏ nedá, od‰kodnûní toho, co je ztrace-
no, a jednodu‰e o podpofiení tûch, kter˘m není
v koneãném dÛsledku pomoci.

Paradoxnû právû na‰e utrpení zpÛsobené
nemocí, kterou konflikt je, nás dokáÏe spojovat
pfies hranice. Mnoho jednotlivcÛ, dokonce
i v rámci tohoto konfliktu, ukázalo, Ïe sdílet utr-
pení mezi obûÈmi na obou stranách je moÏné. 

·esté poÏehnání Ïádá dobrou úrodu pro zemi.
V pÛvodním kontextu to zfiejmû bylo nejdÛleÏi-
tûj‰ím pfiedpokladem návratu vyhnan˘ch ÎidÛ
a obnovení Ïivotaschopného hospodáfiství
a spoleãenství. V ãásti svûta, kde pfieÏití zcela
závisí na de‰tích, byla právû v jejich pfiítomnos-
ti nebo nepfiítomnosti spatfiována ruka BoÏí.
V na‰em kontextu obnova zemû znaãí ale
ozdravení v ‰ir‰ím smyslu. Domy jsou rozbou-
rány, infrastruktura zniãena, komunity naru‰e-
ny, stromy vyvráceny a zem leÏí ladem. Toto
poÏehnání prosí o nutnou nápravu, která pomÛ-
Ïe znovu vystavût komunitu a spoleãnost.
Náprava lidské spoleãnosti napraví zem, která ji
Ïiví. Oboje se musí dít ruku v ruce.

Sedmé poÏehnání se t˘ká samotného jádra
dvoutisícilet˘ch nadûjí, Ïe Îidé vyhnaní z izra-
elské zemû a rozprá‰ení po celém svûtû, se
budou moci navrátit. Samotné poÏehnání  zaãí-
ná zatroubením na ‰ofar, beraní roh, ãímÏ se
provolává svoboda. To je ozvukem biblického
v˘roãí, kdy kaÏd˘ch padesát let byli v‰ichni
otroci propu‰tûni na svobodu a mohli se navrá-
tit do zemû, která byla pfiisouzena jejich kmenu
od nejdávnûj‰ích dob. Kombinace svobody
a návratu do zemû poukazuje na systém hodnot,
kter˘ by mûl fungovat v novû obnoveném náro-
dû, svobodní nezávislí lidé zaopatfiení úrodou
zemû. Dále také odráÏí otázku, jak uznat a jak
se postavit ke konkrétním problémÛm vysíd-
lencÛ a uprchlíkÛ. Tam, kde náprava není
moÏná, musí nastoupit dostateãné a pfiimûfiené
od‰kodnûní. Svoboda zaãíná u nûkolika základ-
ních vûcí, jídla, obleãení a stfiechy nad hlavou,
pfiekraãuje je ale dále v znovunastolení lidské

dÛstojnosti a odpovûdnosti. Míra zaji‰tûní tûch-
to sloÏek svobody pro druhé je známkou civili-
zované spoleãnosti. Biblick˘ doklad je zcela
jasn˘: „Zemû nesmí b˘t prodávána bez práva
na zpûtnou koupi, neboÈ zemû je má. Vy jste
u mne jen hosté a pfiistûhovalci.“ (Lev 25:23)

Osmé poÏehnání Ïádá o návrat soudcÛ.
PÛvodnû to jistû znamenalo ukonãení cizí -
konkrétnû fiímské - vlády a návrat politické
autonomie. V hlub‰ím smyslu je to ale Ïádost
o vládu práva, o to, aby spravedlnost byla
základem, na nûmÏ budou posuzovány dÛsled-
ky konfliktu, zloãiny a po‰etilosti, násilnosti
a protiútoky, na nûmÏ bude ustanovena odpo-
vûdnost a podniknuta náprava. Hebrejské slovo
mi‰pat ov‰em neznaãí jen urãení toho, kdo je
a kdo není v právu. Je souãástí pokusu obnovit
celistvost a harmonii mezi úãastníky rozepfie.

Po rozsudku musí pfiijít ozdravení na lidské
úrovni, ale to bez pfiede‰lého rozsudku nelze
uskuteãnit.

Deváté a desáté poÏehnání rozvíjejí znovuna-
stolení práva a vycházejí z nûj. Ti, jejichÏ ãiny
je vykázaly za hranice pfiijatelného, a to i ve
válce, ti, jejichÏ ãiny popírají lidskou dÛstojnost
obûtí i pachatelÛ, musí b˘t nalezeni, odhaleni
a potrestáni. A také ti, jejichÏ hrdinství a lid-
skost jim nedovolila podlehnout lákadlÛm bar-
barství, ktefií se snaÏili setkat s tûmi druh˘mi
i pfiesto, Ïe cesta k nim nebyla vy‰lapaná ani
Ïádoucí, musí b˘t ocenûni za odvahu a lidskou
slu‰nost. Jsou pro nás vzory, které potfiebujeme,
máme-li kdy vystoupit z nekoneãného kruhu
po‰lapávání lidskosti.

Pokud BÛh stojí za svatostí urãitého místa,
kde je pak prostor pro jednání nebo kompromis,
opatrné sdílení a upfiímnou úctu? Mezi zboÏ-
ností a modlosluÏebnictvím je jen úzká hranice.
Tato úzká skulina se je‰tû zúÏí, pokud jsou ve
hfie svatá místa. NeboÈ ta pfiedstavují velké
poku‰ení a velkou past. Proto jedenácté poÏe-
hnání se soustfiedí na Jeruzalém, ale aÏ na tomto
místû v posloupnosti, kdy jiÏ bylo dosaÏeno tak

velké míry lidského pochopení a usmífiení.
Dvanácté poÏehnání, které hovofií o pfiíchodu

budoucího krále, potomka biblického  Davida,
dovádí toto ponauãení je‰tû dál. Lidé se velmi
snadno nechají omámit charismatick˘mi vÛdci
slibujícími, Ïe pouze jejich prostfiednictvím
a jedinû tak se vyfie‰í v‰echny problémy, nalez-
nou v‰echny odpovûdi, jen kdyÏ se jim dostane
dostateãnû velké moci rozhodovat. Posloupnost
poÏehnání ov‰em napovídá, Ïe tato osoba se
objeví aÏ tehdy, kdyÏ v‰eho ostatního uÏ bylo
dosaÏeno. Îidovská zku‰enost za staletí pozna-
la dramatické a naléhavé snahy o nalezení tako-
vého jedince, dlouho oãekávaného krále
a mesiá‰e. Ale v‰ichni, ktefií pfiedstírali, Ïe jím
jsou, byli dfiíve ãi pozdûji odhaleni a pfiinesli
s sebou ne‰tûstí, buì jako pfiím˘ dÛsledek jejich
ãinÛ nebo v podobû nevyhnutelného zklamání
a znepokojení, nad jejich selháním. Z tohoto
dÛvodu je tradice, která umístí pfiíchod vÛdce aÏ
na konec celého procesu a nikoli na jeho zaãá-
tek, velmi moudrá. AÏ kdyÏ se nám podafiilo
ustanovit svût zaloÏen˘ na spravedlnosti a vzá-
jemném uznání, jen tehdy mÛÏeme oãekávat
a vítat správné vedení. Tak, aby následující
generace zdûdily spravedlivou a ãestnou vládu.

Ve tfiináctém poÏehnání dûkujeme Bohu,
v pfiedtu‰e toho, Ïe v‰echno zmínûné se jiÏ spl-
nilo. PoÏehnání je zároveÀ díkuvzdáním
a Ïádostí o BoÏí smilování. AÈ BÛh vysly‰í na‰e
modlitby. Ale nejsou to modlitby ve vzducho-
prázdnu. Opût hebrejské slovo tfilah je napros-
to trefné. Základní smysl slova je posouzení
sama sebe. Na‰e modlitba bude pfiijatelná jen
pokud jsme dostateãnû na sobû pracovali.

Tváfií v tváfi konfliktu, kter˘m se zab˘váme,
je tûÏké zachovat jakoukoli náboÏenskou inte-
gritu. Pfiíli‰ ãasto vedou náboÏenská prohlá‰ení
k zatvrzení postojÛ, k prosazování fanatismu
a zmen‰ování odpovûdnosti za na‰e skutky.
Nebo naopak cítíme nemohoucnost modliteb,
diskuzí, kázání, konferencí a obecnû dobr˘ch
snah, kdyÏ naráÏejí na tvrdou a hofikou politic-
kou realitu, na fakta v místech konfliktu a na
krev v ulicích. Pokud nám na‰e rÛzné tradice
mají k nûãemu b˘t, musíme k nim pfiistupovat
kriticky pfii posuzování problémÛ, které
s sebou pfiiná‰ejí. Pokusme z nich ãerpat zdro-
je vzájemného porozumûní a uznání napfiíã
hranicemi konfliktu. Namísto strachu z odli‰-
ného musíme znovu objevit posvátnou úctu
k Bohu a strach z nûj. Vedle lásky, kterou cítí-
me ke sv˘m vlastním, nesmíme zapomínat na
BoÏí lásku, která dosahuje ke kaÏdému ãlovû-
ku bez v˘jimky, kterého BÛh stvofiil k obrazu
svému.

◗ Prof. JONATHAN MAGONET, rabín

➤
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Prof. Jonathan Magonet pfii náv‰tûvû Prahy.
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Vnakladatelství P3K vy‰la koncem záfií publikace vrchní-
ho britského rabína, sira JONATHANA SACKSE,
O SVOBODù A NÁBOÎENSTVÍ.

Kniha obsahuje tfiicet ‰est zamy‰lení,
ve kter˘ch se rabín Sacks zab˘vá pro-
blémy souãasnosti na pozadí starozá-
konních textÛ (První kniha MojÏí‰ova)
i naopak vysvûtluje biblické texty na
pfiíkladech z dne‰ního svûta. Tato
kniha dále roz‰ifiuje a prohlubuje texty
PfiíbûhÛ Tóry, které nakladatelství
P3K vydalo pfied nûkolika mûsíci.
Právû autor knihy Pfiíbûhy Tóry, dr. Jan
Diveck˘, volnû pfieloÏil a uspofiádal
kapitoly J. Sackse z cyklu pravideln˘ch
úvah nad tématy t˘denních oddílÛ ãtení
Tóry, nazvaného Covenant & Conver-
sation.

Publikaci lze objednat e-mailem (objednavky@p3k.cz) za cenu
199 Kã nebo zakoupit ve vybran˘ch knihkupectvích za cenu 229

Kã. Více informací lze získat na webov˘ch stránkách nakladatel-
ství www.p3k.cz.

HENRI BACRY: DOPISY SAMUELOVI (Dopisy pro bar
micvu)

V ãervnovém ãísle jsme ãtenáfie
informovali o chystaném vydání
knihy „Dopisy Samuelovi“, urãené
zejména star‰ím dûtem a mládeÏi.
Knihu vydala Odpolední Ïidovská
‰kola Bejt Elend a Moadon – klub
dûtí a mládeÏe Îidovské náboÏen-
ské obce Bratislava v nakladatelství
Zing Print, za finanãní podpory The
Becker Fund a The American
Jewish Joint Distribution Commit-
tee. 

Knihu je moÏné získat zdarma, pfií-
padní zájemci nechÈ kontaktují Odpolední Ïidovskou ‰kolu Bejt
Elend, Mánesova 8, Praha 2, e-mail: elende@volny.cz

VZPOMÍNAT JE SLYŠITELNÉ 
SLYŠITELNÉ JE VZPOMÍNAT
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Viktor Ullmann:
„Císař Atlantidy – Smrt abdikuje“

„Na‰e vÛle vytváfiet kulturní hodnoty byla ade-
kvátní na‰í vÛli Ïít.“ - Viktor Ullmann

Viktor Ullmann, skladatel, pianista a hu-
dební kritik, se narodil 1898 ve Slezsku jako
syn rakouského dÛstojníka. Od fiíjna 1918 do
kvûtna 1919 studoval ve „skladatelském se-
mináfii“ Arnolda Schönberga na Schwarz-
waldsk˘ch ‰kolách ve Vídni. Ullmann
s vlastními díly poprvé vystoupil v roce
1923 a ve dvacát˘ch a tfiicát˘ch letech napsal
mimo jiné i díla komorní hudby, smyãcové
kvartety, symfonie a ãtyfii opery „Cizinec“,
„Pád antikrista“, „Peer Gynt“ a „Rozbit˘ 
dÏbán“. Tento skladatel Ïidovského pÛvodu
byl v prÛbûhu své profesní kariéry hudebním
vedoucím nûkolika v˘znamn˘ch divadel
v Praze a Curychu a pracoval pro âeskoslo-
vensk˘ rozhlas. Po nacistické okupaci Prahy
byl Ullmann od roku 1942 do podzimu 1944
internován v Terezínû, kde se jako mnoho ji-
n˘ch vûzÀÛ musel podílet na pofiádání „kul-
turních volnoãasov˘ch aktivit“. Tam také
vytvofiil celkem 24 dûl, pfiedev‰ím písní
a sborov˘ch skladeb, ale i operu „Císafi At-
lantidy – Smrt abdikuje“. Se spoluvûzni se
pokusil tuto operu uvést, ale táborové vede-
ní SS jejich zámûr zmafiilo a uvedení na po-
slední chvíli zakázalo. Premiéry se skladatel

bohuÏel jiÏ nedoÏil, protoÏe byl v jednom z po-
sledních transportÛ dopraven do Osvûtimi
a tam zavraÏdûn. Jeho zhruba 50 dochovan˘ch
dûl svûdãí o jeho mimofiádném kulturnûhisto-
rickém v˘znamu. Jemu a dal‰ím terezínsk˘m
skladatelÛm se v posledních desetiletích zaãalo
pozvolna dostávat více pozornosti. Îivot a pÛ-
sobení tûchto zavraÏdûn˘ch skladatelÛ pfiibli-
Ïují a umoÏÀují „proÏít“ jejich díla. Cesta ne-
zmûrného utrpení, kterou tito lidé museli projít,
mûla neménû krut˘ a nezvratn˘ konec ale
ozvuãení jejich my‰lenek a pocitÛ nám je opût
ponûkud vrací. 

Opera „Císafi Atlantidy – Smrt abdikuje“ je
podobenstvím o moci, smrti a záhubû, a je pro
v‰echny zúãastnûné urãit˘m druhem zaostfie-
ného pohledu do minulosti - v neposlední fiadû
i v dÛsledku geografického srovnání historicky
relevantních míst uvedení: Berlína a Prahy. 

„Císař Atlantidy – Smrt abdikuje“
od Viktora Ullmanna, libreto Peter
Kien

Dûj: Nûkde v jakoukoliv dobu. Harlek˘n,
ztûlesÀující Ïivot, a smrt se cítí vzhledem k to-
tální válce, vyhlá‰ené císafiem Overallem, zby-
teãní a zesmû‰nûní; smrt odpírá poslu‰nost, ni-
kdo uÏ nemÛÏe zemfiít – císafi Overall se cítí
odmítav˘m postojem smrti ve své moci ome-
zen. Pfiesto vychvaluje onu „nemohoucnost
zemfiít“ jako tajn˘ prostfiedek k vûãnému Ïivo-

tu a o to více vyÏaduje od svého lidu odhodla-
nost k boji. Ve‰ker˘ lidsk˘ pofiádek se zhroutil,
jelikoÏ i exekuce, jakoÏto nejdÛleÏitûj‰í pro-
stfiedek moci vladafiÛ, následkem bojkotu smr-
ti k niãemu nevedou. Rozhofiãen˘ a zoufal˘ lid
se pokou‰í o pfievrat. Jeden voják a jedno dûv-
ãe, pfiíslu‰ející nepfiátelsk˘m táborÛm, bojují
proti sobû. Jejich odhodlanost k boji se ale pro-
mûní v lásku. Tambor se marnû pokou‰í pfie-
mluvit vojáky, aby jej následovali. Smrt je
ochotna nechat lidi zemfiít v dÛstojnosti, kdyÏ
se císafi pfiihlásí jako první. Tento se jen s ne-
volí vzdává.

28.11., 20.00 Roxy experimental area 
(Dlouhá 33, 110 00  Praha 1)

ReÏie: Cornelia Heger
Hudba: Christian Fröhlich 
Scéna/kost˘my: Sabine Hilscher
Sólisté: Kai Uwe Fahnert (Císafi), Christoph
Schroeter (Harlek˘n), Tye Thomas (Smrt), Lisa
Laccisaglia (Mikádo), Markus Vollberg (Vo-
ják), Christina Khosrowi (Bubeník), Ingo Witz-
ke (Tlampaã), Vivian Lüdorf (Vypravûã/taneã-
ník) 
Orchestr: âlenové instrumentálního souboru
Vysoké hudební ‰koly „Hanns Eisler“, Berlín

•
Za podpory Goethe Institutu, Fondu sociál-

ní kultury, Nûmecko-ãeského fondu budouc-
nosti a Vysoké hudební ‰koly „Hanns Eisler“.
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VIKTOR FISCHL mûl osobnû dost
pestré Ïivotní osudy – v roce 1939 ode‰el
do Anglie, kde spolupracoval v exilové
vládû s Janem Masarykem, o deset let
pozdûji emigroval do Izraele a aÏ do roku
1977 pÛsobil v jeho diplomatick˘ch sluÏ-
bách. Navzdory vûku a potíÏím se zra-
kem je stále velmi ãinorod˘, coÏ dokládá
i nová kníÏka VY, SOUDCI ATHÉN-
·TÍ, kterou vydala Paseka. 

V románu oÏívá starovûk˘ filozof
Sókrates, jehoÏ Ïivot se promítá na poza-
dí peloponéské války. Setkáme se zde i s dal‰ími slavn˘mi antick˘mi
postavami, jako je Aristofanes, Platón ãi vojevÛdce Alkibiadés. Ve
stfiedu autorova zájmu ale nejsou dûjinné zvraty, ale konflikt filozofa,
kter˘ hledá pravdivé odpovûdi na své otázky a hájí právo sdûlovat své
nálezy spoluobãanÛm, se státní mocí, která po smrti v˘znamného stát-
níka Perikla a poráÏce Athén v dlouhé a zbyteãné válce rozeÏírá exi-
stující demokracii a postupnû ji mûní v tyranii vládnoucích oligarchÛ.
Zdá se, Ïe je to stále souãasné téma...

Je ironií osudu, Ïe autorka knihy HANS KRÁSA – ÎIVOT
A DÍLO SKLADATELE se vydání díla, na kterém pracovala více
neÏ tfiicet let, bohuÏel nedoÏila. MuzikoloÏka BLANKA âERVIN-
KOVÁ (1942–2002) napsala první Ïivotopis mimofiádnû nadaného
hudebního skladatele Hanse Krásy, kter˘ se stal obûtí rasové perseku-
ce nacistÛ za druhé svûtové války. Opírala se pfiitom jak o dobové
dokumenty, informace z tisku, tak o korespondenci a vzpomínky sou-
ãasníkÛ, jako napfiíklad Krásovy sestry Marie Bassové, která Ïila
v New Yorku ãi jeho „terezínské“ Ïeny,
klavíristky Eli‰ky Kleinové, která zachrá-
nila mnohá Krásova díla. 

Hans Krása se narodil roku 1899 v praÏ-
ské Ïidovské rodinû advokáta, kter˘ byl
vychován ãesky, Hansova matka Amalie
v‰ak pocházela ze Îatce a mluvila nûmec-
ky. Rodiãe i sám Hans skonãili svÛj Ïivot
v koncentraãních táborech. Zvlá‰tní osud
mûla i jeho slavná dûtská opera Brundibár,
inscenovaná v terezínském ghettu. Má
totiÏ dvû verze. Ta pÛvodní se na‰la aÏ po
tfiiceti letech v roce 1972 v pozÛstalosti jednoho diplomata, ona tere-
zínská byla upravena pro nástroje, které mûl v ghettu k dispozici, má
i rÛzné ‰krty i nûkteré „noty“ navíc. Monografie o Hansu Krásovi
(nakl. Tempo) je v˘znamn˘m dílem z odborného pohledu, a pfiitom je
atraktivní i pro ãtenáfie.

Humoru není nikdy dost, ani v literatufie. Dobfie to vûdûl izraelsk˘
prozaik maìarského pÛvodu EPHRAIM KISHON, kter˘ se díky
sv˘m humoristick˘m kníÏkám proslavil po celém svûtû. I kdyÏ kon-
cem ledna v poÏehnanén vûku zemfiel, jeho povídky, fejetony, romá-
ny i divadelní hry se stále pfiekládají. Zatím poslední kniha, pfieloÏená
do ãe‰tiny z nûmeckého vydání Lubou a Rudolfem Pellarov˘mi, se
jmenuje NEJLEP·Í POVÍDKY Z CEST (Nakladatelství Lidové

noviny) a autor zde shromáÏdil pfiíbûhy,
které se mÛÏou stát snad kaÏdému pfii
cestách po svûtû. Sv˘m znám˘m ironic-
k˘m stylem glosuje své vlastní po‰etilé
chování v zemích, kde tradice i realita
vyÏadují chování zcela jiné, smolné
i humorné situace se mu lepí na paty, kde-
koliv se objeví – aÈ je to v Benátkách,
v Amsterodamu, nebo v kasinech americ-
kého Las Vegas, kde spolu s manÏelkou
pochopitelnû prohrají, co se dá. A pfiitom
jde vût‰inou o povídky, které nám o dané
zemí poodhalí nûco víc, neÏ nabízí turistick˘ prÛvodce.

Velk˘m ãtenáfisk˘m záÏitkem je rozsáhlá románová freska s detek-
tivní zápletkou POSLEDNÍ KABALISTA Z LISABONU. Její
autor, Ameriãan RICHARD ZIMLER (1956), vystudoval religio-
nistiku, pracoval jako novináfi, ale roku 1990 se pfiestûhoval z Kali-
fornie do Portugalska, aby mohl naplnit svou vizi – napsat román
o Ïidovském iluminátorovi rukopisÛ Ïijícím v sefardské komunitû.
Hotovou knihu mu v‰ak americká nakladatelství odmítala, takÏe
vy‰la nejprve v portugal‰tinû. Brzy poté se
stala bestsellerem v fiadû zemí (u nás ji
vydává Argo) a získala uÏ i literární cenu.
Zimler pfiedná‰í Ïurnalistiku v Portu a pí‰e
jednu knihu za druhou.

Tak jako kabalistické knihy, má i tento
román „nûkolik pater“, kaÏd˘ ho mÛÏe ãíst
trochu jinak. Navíc má kniha bohat˘ dûj
a spoustu dramatick˘ch situací. Zaãíná
roku 1506, kdy v Lisabonu vládne morová
nákaza a zoufalství, a v tu chvíli mni‰i
oznaãí za pfiíãiny v‰eho zla novokfitûnce,
nedávno nucenû obrácené Îidy. Zaãíná pogrom, jemuÏ hlavní hrdina,
mlad˘ Berekjá‰, na‰tûstí uniká, dojde tu v‰ak i k vraÏdû... 

◗ Lubor FALTEISEK

chešvan 5766

LITERATURA S DAVIDOVOU HVĚZDOU

Vážení, v prezentaci mnou přeložené a vydané knihy Majse-
buch jste uvedli, že jsem ji přeložil z francouzštiny. Jak uvádím
v tiráži, kniha byla přeložena z dobového jidiš (v úvodu uvá-
dím i rozdíly mezi „vajber tajč“ a standardním východoevrop-
ským jidiš). V tiráži je uveden také francouzský titul proto, že
švýcarské vydání je bilingvní a úvod a poznámkový aparát
jsou jen ve francouzštině. Nerad bych byl zařazen mezi ty,

kdo židovskou literaturu překládají do češtiny přes třetí jazyk.
Z hebrejštiny jsem přelozil Davida Grossmana, Natana

Sachama, S. J. Agnona a Amose Kenana.
Bi-vracha, Jindřich Vacek

REDAKCE SE TÍMTO PANU VACKOVI ZA CHYBU
OMLOUVÁ A PŘEJE MNOHO SIL DO DALŠÍCH

PŘEKLADŮ.
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Nyní si povíme trochu zapeklit˘ pfií-
bûh z doby, kdy bylo Mo‰emu Soferovi
asi tak 16 let. Stále je‰tû bydlel u rabi-
ho Adlera, kulisou pfiíbûhu byl Ïidov-
sk˘ Frankfurt. Tedy ta zvlá‰tní potem-
nûlá ulice neuvûfiitelnû vysok˘ch domÛ,
páchnoucích dvorkÛ a zákoutí. V jed-
nom patfie budovy mÛÏeme vidût rabína
vyuãujícího Tófie ve své je‰ivû, v jiném
patfie rodinu u stolu, v dal‰ím dohadují-
cí se lichváfie a v dal‰ím tfieba milující
se dvojici.

No a právû v takovém domû rabín
Adler bydlel a vedl svoji je‰ivu. Ve
stejném domû se konal svatební
mejdan, kter˘ sv˘m hlukem Adlera
ru‰il. Rabín vyslal Mo‰eho, aby svateb-
ãanÛm domluvil, Mo‰e se vrátil s tím,
Ïe mu bylo fieãeno, aby neotravoval.

Rabín Adler tedy pokraãoval ve své
ãinnosti, ale kdyÏ byl pro nûho hluk jiÏ
nesnesiteln˘, vyslal Mo‰eho podruhé.
NovomanÏel v‰ak Mo‰emu vyhrozil,
Ïe pfiijde-li je‰tû jednou „poteãe mu
ãervená“.

Samozfiejmû, aã upozornûn, vyslal
Adler Mo‰eho i potfietí. No a Mo‰e se
vrátil se zkrvaven˘m nosem. Tu rabín
Adler podal Mo‰emu ‰ofar a poruãil
mu, aby troubil. Nûco naprosto nevída-
ného. Mo‰e poslechl, troubil a troubil

a Adler se modlil a modlil, pouÏíval
hebrejská slova, která nikdo neznal
a lidé se sbíhali.

Druh˘ den ráno byli oba novomanÏe-
lé nalezeni mrtvi. Rabi Adler byl oka-
mÏitû obvinûn ze sabatenismu, chasi-
dismu a zavinûní smrti mladé dvojice
silou kabaly. Vrchní rabín Horowitz
a 24 mudrcÛ Tóry Adlera exkomikova-
lo. Adler je vyhodil. Nadále vesele vyu-
ãoval své Ïáky, vedl minjan atd. Na
exkomunikaci se neohlíÏel ani on, ani
jeho pfiíznivci.

Byl znovu exkomunikován s hrozbou
tvrd‰ího postihu pro ty, ktefií by se
k nûmu pfiiblíÏili, poskytli mu potravu
ãi vodu. Pfiijal tuto druhou exkomuni-
kaci na 6 t˘dnÛ. Po ‰esti t˘dnech oduãil
v‰ech 6 sider pfiede‰l˘ch t˘dnÛ.

No vidíte. A u nás se kde kdo zala-
muje tím, co kdejak˘ rabín fiekl, ãi
napsal v Izraeli o praÏské situaci. Dûlá-
me si vrásky z toho, zda pfiijmout soudy
lidí, ktefií o nás vesmûs vûdí starou belu,
ãi ne. Pouãme se radûji z historie
a konejme sami za sebe. Je‰tû vãera
jsme poklonkovali autoritû sovûtismu,
teì budeme zase poklonkovat nûkomu,
kdo o nás bez nás? No to snad ne. Nebo
je âech aÈ Îid, ãi neÏid svou povahou
rád vazalem?

Ale vraÈme se k Adlerovi. Tfii roky
mu místní establishment bezv˘slednû
otravoval Ïivot, Adler jich nedbal. AÏ
pfii‰li na geniálnû podlou my‰lenku.
Pohrozili Adlerovi, Ïe ho udají kfiesÈan-
skému soudu. Ajvajvaj, vidíte k ãemu
se kfiesÈansk˘ antisemitismus hodí, no
nûkdy k tomu, aby se jeden Îid zbavil
druhého. Obvinit Adlera z toho, Ïe pou-
Ïil kabalistické ãáry máry fuk k usmr-
cení dvou mlad˘ch svatebãanÛ by
ohrozilo existenci celé frankfutské
kehily. Pfiesto bylo Adlerovi touto
ãuÀárnou vyhroÏeno. Rabi Adler dobfie
vûdûl, Ïe by se taková vûc neobe‰la bez
pogromÛ a obviÀování z ãarodûjnictví.
A tak se sebral a odjel na pozvání

komunity v Boskovicích, aby se stal
jejím rabínem na Moravu. Jak vidno,
boskoviãtí frankfurtsk˘m báchorkám
nevûfiili. Mo‰e chtûl odjet s Adlerem,
ten to v‰ak odmítl. Sám cestoval
vozem, jeho Tóra se v‰ak nesla od
mûsta k mûstu. Mo‰e bez prostfiedkÛ 
a rozlouãení za Adlerem utekl. Dostal
se s ním do Prahy, kde Adlera pozval
vrchní praÏsk˘ rabín Jeheskel Landau
(Noda bi-Jehuda) k pfiednesení sobotní
dra‰i. Aã mûli tito dva slovutní muÏi
mezi sebou rozepfie t˘kající se Talmudu
a Mo‰e jim musil dûlat prostfiedníka,
pfiesto si jeden druhého velmi váÏili.
Landauovi bylo tehdy jiÏ 72 let.

Landau, odpÛrce reformy i chasidis-
mu, osvícen˘, nesmírnû vzdûlan˘ ãlo-
vûk prostû nemûl zapotfiebí s Adlerem
bojovat jinak neÏ korektnû. A samozfiej-
mû se nezab˘val mord˘fiskou frankfurt-
skou báchorkou. Mo‰e v‰ak o svém
mistrovi tvrdil následující: „Svatá
jména mají opravdovou sílu, kdyÏ jsou
pouÏívána muÏem zázrakÛ, m˘m uãite-
lem rabi Adlerem, jak jsem vidûl na
vlastní oãi.“

Adler mûl v‰ak problémy i v Bosko-
vicích. Místní jej povaÏovali za snoba
a náfuku. Byl obvinûn z toho, Ïe vlast-
ní stfiíbro. Vládní v˘nos pfiikazoval ode-
vzdat stfiíbro státu. Adler mûl stfiíbrné
nástavce na Tóru pro religiózní potfieby. 

Dle jedné povûsti se náhle Mo‰e
uprostfied místnosti s Tórou v náruãí
stal neviditeln˘m.

Po v‰ech moÏn˘ch incidentech
v Boskovicích roku 1786 Adler
s Mo‰em odjeli. Dal‰í povûst mluví
o tom, Ïe jejich koãí usnul a probudil se
asi za dvû hodiny ve Vídni. Bûhem
spánku totiÏ díky Adlerovu umûní
kabaly koãár s koÀmi letûl.

Ve Vídni byl Mo‰e ubytován u velmi
vlivného boháãe Nisana Arnschteina.
O jeho vídeÀské peripetii si povíme
pfií‰tû.

Dokonãení pfií‰tû

◗ Sylvie Wittmannová

Foto: ◗ www.judengasse.de

Rabi Mo‰e Sofer zvan˘ Chatam Sofer 2. ãást
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