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Krátce

Naši studenti jsou postiženi moz-
kovou obrnou nebo mentální
retardací různého stupně, potýkají
se s poruchami chování, jako je
například autismus nebo jsou
neslyšící. Naší politikou je říci
„ano“ lidem, kterým společnost
často říká „ne“.

Judith Edelman

Obnovu a oživení svého vztahu k ju-
daismu dnes hledají i komunity
střední a východní Evropy, které se
postupně vynořují ze stínu antiná-
boženských a antisemitských ko-
munistických režimů. Samozřejmě
neexistuje jedna cesta, která by byla
vhodná pro každého.

Lori Klein

„Víš co úplně nesnášim?“
Lucka se ke mě naklonila blíž.
„Když na mě ty lidi v metru furt
čuměj.“
Rozhlédnu se. Fakt. Hází po nás
pohledem. Že není Lucka bílá jako
oni.

Kateřina Sidonová
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Oním občanem není nikdo jiný než rabín Menahem Furman
z židovské osady Tekoa v blízkosti Hebronu. Přitom posled-
ní věcí, kterou by kdo předpokládal, je rozvinutí přátelské-

ho vztahu zrovna mezi vedoucím palestinským politikem a rabínem
židovské osady na obsazených územích. Rabín Fruman ovšem mluví
o Jusufovi jako o svém „drahém bratrovi“ a je přesvědčen, že nový
ministr udělá vše, co bude v jeho silách, aby učinil přítrž neustálému
vraždění, smutku a slzám.

Jusuf pochází z arabské vesnice v blízkosti města Bejt Še’an. V roce
1948 jeho rodina uprchla z vesnice, mladý Jusuf se časem připojil
k Organizaci za osvobození Palestiny (OOP), spolu s Arafatem se

dostal do Tuniska. Rabín Fruman se s ním dostal do styku začátkem
90. let, krátce po podepsání izraelsko-palestinské dohody v Oslo,
když se Naser Jusuf v průvodu Jásira Arafata vrátil z Tuniska do
Gazy. Vedli spolu dlouhé rozhovory a dospěli ke společnému názoru,
že oba jsou zastánci muslimsko-židovského nábožensko-kulturního
smíření. Od té doby se často setkávají, spolu se svými rodinami, ba
nejednou se také spolu modlili – každý svým způsobem.

Rabín Furman se domnívá, že palestinsko-izraelský politický kon-
flikt nelze řešit bez nábožensko-kulturního porozumění a smíření.
V zájmu toho se pokusil kontaktovat dokonce i vedoucího extremis-
tického Hamásu, Mahmuda az-Zahara – také toto setkání zprostřed-
koval Jusuf – a také s ním podepsal společné prohlášení, ale pozděj-
ší krvavé události tento kontakt přerušily.

„Spojení s jedním z vedoucích představitelů OOP udržuji nikoli jako
Izraelec, nýbrž jako věřící s věřícím. Abu-Jusuf je hluboce věřící člo-
věk. Tráví hodně času studiem zásad islámu,“ říká Furman. „Upřímně
věří, že oba národy, obývající Svatou zemi, mají spolu žít v míru.
Těším se z jeho jmenování. Také Jusuf věří, že odhlédneme-li od nábo-
žensko-kulturních činitelů, nedokážeme vyřešit konflikt. Oba se
domníváme, že řešení některých věcí musíme přenechat Bohu. Tento
přístup nám ulehčí překlenout mnoho názorových rozporů.“

Podle Furmanova názoru žádný palestinský anebo arabský vedoucí
nedokáže lépe než Jusuf pozitivně ovlivnit Hamás. „On může s vůdci
Hamásu mluvit jim srozumitelnou řečí a vysvětlit jim, že jejich činy
jsou svatokrádež. Jusuf je přesvědčen, že palestinský stát má být vlaj-
konošem mírumilovného, umírněného islámu. Po dobu celého svého
života pracoval v zájmu usmíření muslimů a západního světa, před
očima se mu vznášela vize soužití různých civilizací. Podle jeho
názoru může být palestinsko-izraelský konflikt tou výzkumnou labo-
ratoří, v níž se najde řešení, které by mohlo sloužit jako příklad pro
ostatní.“ Rabín Furman se ostatně pokouší vytvořit výbor, sdružující
spisovatele, básníky a jiné představitele inteligence, který bude sle-
dovat mírová jednání a bude vést dialog mezi různými kulturami.

Svazek mezi Furmanem a Jusufem se mnoha lidem může zdát
naivní a nerealistický a je možné, že skončí nezdarem, jak mnoho
jiných podobných iniciativ. A ovšem, je to jev výjimečný. Mnohem
častěji lze potkat vzájemně se nenávidějící a vzájemně se obávající
Izraelce a Palestince. Na světě je taktéž mnohem víc stoupenců
méně tolerantní verze islámu – a ovšem také judaismu – než jakou
vyznávají Furman a Jusuf. Ale konec konců, na obou stranách
duchovní barikády žijí lidé a živí lidé se mohou dorozumět. Z toho-
to hlediska může být podivné, ale reálně existující přátelství mezi
palestinským vůdcem a židovským rabínem-osadníkem zdrojem
optimismu. 

◗ Yehuda Lahav, Tel-Aviv

◗ Ilustrace: archiv autora

listopad 20032

Nový palestinský ministr vnitra, Naser Jusuf, je poměrně málo známý. Činí dojem skromného člověka, jenž se
nerad ukazuje na veřejnosti. Zdaleka není tak známý a populární mezi Palestinci, jako Muhammad Dahlan,

ministr pro vnitřní bezpečnost v předešlé vládě. Ještě méně znají Jusufa Izraelci. Jeden izraelský občan se však
z Jusufova jmenování ministrem velmi těší. 

PALESTINSKÝ MINISTR A RABÍN-OSADNÍK:
Podivní přátelé
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Program

Bejt Simcha
Listopad 2003

sobota 1. listopadu od 10 hodin
Ranní bohosluÏba 
s rabi Ronaldem Hoffbergem

středa 5. listopadu od 19 hodin
Dvû století liberálního judaismu
v nûmecky mluvících zemích 
– pfiedná‰ka Mgr. Michala For‰ta

středa 12. listopadu od 19 hodin
MuÏské a Ïenské micvot (3. ãást) 
– pfiedná‰ka Sylvie Wittmannové

sobota 15. listopadu od 10 hodin
Ranní bohosluÏba 
s rabi Ronaldem Hoffbergem

středa 19. listopadu od 19 hodin
Smrt volí Ïivot – povídání Achaba
Haidlera o mystice spisÛ Maavar 
a Maane a reinkarnaci v judaismu

sobota 22. listopadu
·abat s rabi Douglasem Charingem
Ranní bohosluÏba se ãtením
a v˘kladem Tóry od 10 hodin
Pfiedná‰ka „Genius knihy Genesis
(ãást II)" od 14 hodin

středa 26. listopadu od 19 hodin
Pfiedná‰ka rabiho Ronalda Hoffberga
o t˘dením oddílu Tóry

Pravidelné akce
Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek 
od 18 hodin; pokud je na programu
i pfiedná‰ka, následuje vÏdy 
po skonãení bohosluÏby, od 19 hodin

Kurz liturgického zpûvu s rabi
Michaelem Dushinskym kaÏdou nedûli
od 18 hodin

Hodiny pro veřejnost
kaÏdé úter˘ a kaÏd˘ pátek 
od 11 do 14 hodin

Jom Kipur 5764 – historický moment
Společné bohoslužbě v Jubilejní synagoze

předcházela přípravná schůzka většiny účast-
níků, tj. rabiho Abramsona (hostitel z Jubilej-
ní synagogy), rabiho Dushinského (chazan
ŽOP pro Jom Kipur), rabiho Hoffberga
(Masorti Olami), rabiho Sperlinga (World
Union for Progressive Judaism), kantora
Putíka (Jubilejní synagoga) a Michala Foršta
(místopředseda Bejt Simcha), kde byl dohod-
nut postup včetně role jednotlivých účastní-
ků. Jednání nebylo jednoduché, ale došlo
k dohodě. Na jedné bimě se pak sešli a pro-
cesí s tórami vedli tento rok v Jubilejní syna-
goze zástupci tří denominací: rabíni ortodox-
ní, konzervativní a reformní. Reformní deno-
minace byla reprezentována rabi Sperlingem.
Ke škodě věci nebyly přítomným jednotliví
rabíni představeni, tím však nepohasl histo-
rický moment této chvíle. 

Po úvodní delší pasáži rabiho Sidona
následovala krátká řeč rabiho Abramsona.
Tři repetice za možnost modlení se s hříšní-
ky byly prosloveny kantorem Putíkem, pak
následovalo Šehechejánu a repetice úchvat-
né Kol Nidre včetně verze zpívané Micha-

lem Forštem. Z aron ha-kodeš na nás mezi
svými družkami shlížela tóra z Bejt Simcha.
Stejně jako v případě repeticí Kol Nidre
následovala pak některá z dohodnutých
schemat. Jistým překvapením bylo, že po
celou bohoslužbu zůstal na bimě vrchní
rabín Sidon, což předchozí dohody dozajis-
ta ovlivnilo. Kajícné modlitby Ašamnu, Al
Chejt, Třináct atributů a Pijutim byly krátce
uvedeny rabi Hoffbergem a realizovány spo-
lečně všemi celebrujícími. Mariv vedl
a „odmával“ rabi Dushinsky. Závěrečné
požehnání bylo prosloveno rabi Sperlingem. 

Schéma bohoslužby je „relativně“ jedno-
duché, přesto nebylo pro mnohé vždy snad-
né se zorientovat, zejména v poslední, dlou-
hé fázi. Pro nás, zvyklé chápat proč a co se
modlíme, je takové pojetí nedostatečné.
Ohlasy na průběh bohoslužby byly smíšené,
od radosti k hořkosti. Naše duše tak odráže-
ly jednak stav věcí v tomto království, jednak
závažnost období Jamim Noraim a přicháze-
jícího dne Jom Kipur. Během bohoslužby
byly mnohé přísliby (Kol Nidre) anihilovány,
v roce 5764 je čas na přísliby nové. 

◗ Julius Müller

VYSOKÉ SVÁTKY 5764

Nový rok jsme přivítali (lze říci – již tradičně) v Libeňské synagoze na Palmovce. Bohoslužbu tentokrát vedl ame-
rický rabín Scott Sperling. Foto: Michal Spevák

Gratulujeme!

Náš člen a místopředseda, výtečný zpěvák, pan Michal Foršt, obdržel dne 25. září
Evropskou cenu Gustava Mahlera. Toto prestižní ocenění mu předal v Galerii

Franze Kafky v Praze osobně prezident Evropské unie umění Dr. Miroslav Klívar.
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Co vás přivedlo do Prahy?
Nepřijela jsem jako turistka, ale jako člověk, který tu hledá své

kořeny. Události 20. století rozprášily mnoho rodin do všech koutů
světa, což byl i případ naší rodiny. A tak jsem vyrůstala, aniž bych
tušila, že mám bratrance a sestřenice v Izraeli, a že bratranec mého
otce žije v Praze. Bylo to jako dárek, který zůstává po celé roky
nerozbalený. Se svým bratrancem, profesorem Kolomanem Gaja-
nem, jsem se seznámila až v roce 1995, kdy přijel do Izraele navští-

vit své dva zbývající bratry. Šest jeho sourozenců bylo deportováno
a zahynulo za holocaustu spolu s matkou a dvěma Kolomanovými
neteřemi. Koloman je expertem na česko-německé vztahy, na Masa-
ryka a Židy. Změnil si své původní jméno – Edelman – a koupil si
falešné papíry, aby přežil. Po válce si nové jméno z vděčnosti pone-
chal. Je to milý a zároveň vzdělaný muž s nakažlivým úsměvem.
Jeden člověk, s nímž jsem jej nedávno seznámila, o něm řekl: „Je
jako cadik, je velmi statečný.“ V čem spočívá jeho cadikut, jeho spra-
vedlivost? Možná v tom, že zažil velká utrpení a ztráty a přesto má
rád lidi a přijímá každého vřele a otevřeně. Smysl života je pro něj
jasný: obsah – je třeba dát životu obsah. 

Dříve, než jsem se o šabatu připojila k pražským progresivním
komunitám, měla jsem to potěšení prožít šabat s Kolomanem. Při-
pravila jsem jídlo, zapálili jsme svíčky, požehnali víno a chléb. Požá-
dala jsem ho o Birkat kohanim. Požehnání se u něj vynořují, přichá-
zejí z paměti přes dlouhé roky. Zapálil svíčky na památku svých bra-
trů a sester, které pro mne oživil prostřednictvím vyprávění, příběhů
a vzácných fotografií, které pečlivě opatruje. 

Kde jste vyrůstala vy?
V Americe, v asimilované rodině. Můj otec, budiž jeho památka

požehnána, byl rovněž profesorem a v mnohém se Kolomanovi
podobal. Ve 14 letech jsem se rozhodla následovat své židovské
kořeny a připojila jsem se k mládežnické reformní skupině. Učila
jsem se zpívat od Debbie Friedman. Hudba a rovnoprávnost žen, to
pro mne byly stezky, které mne vedly do židovského světa a pomoh-
ly mi v něm najít místo. Roky jsem studovala judaismus. Později
jsem se sama stala pedagogem. Vzdělávání se věnuji celý svůj
dospělý život. 

Vraťme se ještě k vašemu pobytu v Praze…
Nedávno jsem se dozvěděla, že je Koloman nemocen. Rozhodla

jsem se být s ním a přijela na dva týdny do Prahy. V sobotu ráno jsem
přijala pozvání rabiho Rona Hoffberga do Bejt Simcha. Rabi Hoff-
berg zde vedl bohoslužbu na „Šabat nachamu“, šabat utěšení, který
přichází po dni, v němž si připomínáme všechny tragédie židovské
historie, po Tiša be-av. 

Vrcholným zážitkem pro mne bylo setkání s mladými studenty
a páry, kteří touží dozvídat se o svém dědictví. Mnozí z nich mluvi-
li hebrejsky, většina z nich znala modlitby a písně. Rabi Hoffberg
všechny přivítal a dal mi možnost promluvit o své práci v Izraeli.
A tak jsem tu sobotu ráno vyprávěla o zcela mimořádné bar micva,

4

➤

Paní Judith Edelman-Green je ředitelkou programu „Bar/Bat Micva pro děti se speciálními potřebami“ hnutí
Masorti v Izraeli. Vystudovala judaistiku na Machon Schechter (Schechterův institut) v Jeruzalémě. Organizovala

po celém světě mnoho programů zaměřených na rozvoj židovské identity mládeže. Je vdaná za Dr. Bernarda
Greena a má tři děti: Rafael (20) slouží momentálně v izraelské armádě, Shira (17) točí filmy a Ilana (11) je

vycházející hvězda basketbalu. Judith píše knihu o bojích, které sváděla jako imigrantka v Izraeli a o jiných bojích,
které museli podstoupit její dva bratranci, z nichž jeden žije v Praze. Prahu navštívila Judith naposledy v září

letošního roku. Zavítala na Kabalat Šabat do komunity Masorti a sobotní ráno strávila v Bejt Simcha. 

MLUVIT S HLUCHÝMI 
A NASLOUCHAT NĚMÝM

Judith Edelman-Green
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rozhovor

kterou jsem dělala přesně před rokem
s neslyšícím chlapcem. Jmenoval se Benzi
a předčítal Tóru ve znakové řeči. „Viděli“
jsme slova a pochopili jejich krásu zcela
novým způsobem. 

Zmínila jsem se také, že alija k Tóře a reci-
tace příslušných požehnání vlastně zname-
nají bar nebo bat micva. Onoho sobotního
rána byla k Tóře vyvolána jedna žena, která
se nám se slzami v očích svěřila, že to je její
první alija, a tedy její bat micva. Zazpívali
jsme jí „siman tov ve-mazal tov“. Zeptala se
na význam oddílu Tóry, který jsme za ni pře-
četli. Bylo to: „Vyhlásil nad tebou svou
smlouvu, kterou ti přikázal dodržovat, Desa-
tero přikázání; a zapsal je na dvě kamenné
desky. V tom okamžiku mi Hospodin přiká-
zal sdělit ti zákony a pravidla, abys je dodr-
žoval v zemi, do které přijdeš.“ Tato událost
byla zcela neočekávanou radostí. 

Řekněte nám o programu bar a bat
micva pro postižené děti.

Program, který v Izraeli řídím, je určen
všem dětem z celé země, které nemohou
studovat na svou bar či bat micva běžným
způsobem s ohledem na své zvláštní potře-
by. Je založen na přesvědčení, že židovské
vzdělání by mělo být dostupné každému,
kdo má zájem. Naši studenti jsou postiženi
mozkovou obrnou nebo mentální retardací
různého stupně, potýkají se s poruchami
chování, jako je například autismus nebo
jsou neslyšící. Naší politikou je říci „ano“
lidem, kterým společnost často říká „ne“.
Jde o celostátní program vedený hnutím
Masorti (konzervativní), spolupracujeme
však skvěle i s reformním hnutím, zejména
s kongregací Kol Ha-nešama v Jeruzalémě.
Pracujeme ve čtyřiceti školách po celé Izra-
eli a ročně naším programem projde kolem
350 dětí. Máme tým asi 20 učitelů na čás-
tečný úvazek a kolem patnácti rabínů – dob-
rovolníků, kteří vedou obřady. 

Jak se na tyto děti dívá ortodoxie?
V pramenech se píše, že „blázen, nezleti-

lec a hluchý“ nemají povinnost plnit micvot.
Ale jestliže nemáte povinnost, jste méněcen-
ný. Konzervativní hnutí vypracovalo respon-
sum, které říká, že postižené děti nejsou
blázni ani hlupáci, protože jsou vzdělavatel-
né. A proto se na ně vztahuje povinnost těch
micvot, jimž jsou schopny porozumět.
Nejsou méněcenné. Ortodoxie také nedává
dívkám možnost být volány k Tóře zatímco
náš program je zcela rovnostářský. Nechci
říct, že by žádný ortodoxní rabín nevzal

postižené děti pod svá křídla. Tak to není.
Ale fakt je, že my jsme jediní, kdo má celo-
státní systematický program, který se zabý-
vá postiženými dětmi. 

Jak víte, že děti rozumějí tomu, co
říkají a co se učí?

Nejlepším způsobem jak to zjistit, je
nechat každé z dětí, aby si vytvořilo své
vlastní požehnání, jako poděkování za něco,
co je v jejich srdci. Některá z těch nezapo-
menutelných byla třeba: „Požehnán buď
Hospodin, který mi dal Josiho, řidiče, který
mně vozí autobusem do školy.“ Nebo
„Požehnán buď Hospodin, který mi dnes dal

bat micva.“ Tak jsme si jisti, že tyto děti
nejsou nijak omezeny citově ani duchovně,
z radosti a hrdosti v jejich očích lze vyčíst,
že si uchovávají v nitru, co se naučily. Také
je důležité, že všechny sehrávají ve své bar
nebo bat micva aktivní roli. Nesouhlasila
bych, aby to jejich rodiče nebo sourozenci
dělali „za ně“. Dítě je v centru studia
i samotné velké události.

Můžete popsat metody a celý
proces, jak se děti stávají bar a bat
micva. Takhle to zní jakoby stačil
jeden krok a je to…

To v žádném případě. Jde o krok po kroku
plánovaný program. Pracujeme ve speciál-
ních školách po celé zemi. Prvním krokem
je získat souhlas školy, potom rodičů. Sami
rodiče musí překonat celou řadu předsudků
vůči postiženým, vůči dívkám a dokonce
vůči samotnému židovství, než se rozhod-

nout zapojit do programu. Nicméně ti, kteří
si tímto procesem už jednou prošli, byli
nakonec úplně nadšeni.

Pak se začíná se studiem v malých skupi-
nách, podle regionu a postižení dětí. Takto to
nyní v Izraeli funguje. Jen pro některé děti,
které jsou na vyšší úrovni, je možné začle-
nění do běžných škol. 

Většina pedagogů si neví rady s tím, jak
připravovat postižené děti na bar micva. Co
například dělat, jestliže dítě nemůže mlu-
vit? Co když neudrží nic v ruce, co když
neslyší, co když nemůže chodit? Naše
metody využívají hry a zábavné aktivity
a vůbec žádné přednášky! Používáme alter-

nativní způsoby komunikace. Znakovou řeč
pro neslyšící, zvukové nahrávky pro ty, kdo
nemohou mluvit, obrázky pro ty, co nedo-
káží číst. 

Důležitým principem je pro nás zplno-
mocnění. Zplnomocnění skrze dobré skutky
a pomoc druhým. To je metoda založená na
zrovnoprávňování a zdokonalování se. A tak
zprostředkováváme návštěvy retardovaných
dětí u nemocných dětí v nemocnicích nebo
naše děti třeba nosí dárky seniorům či nav-
štěvují vojáky ve službě. 

Rozvrh zahrnuje jednu nebo dvě hodiny
týdně, po dobu asi šesti měsíců. A každý
týden si děti nacvičují svá požehnání. Máme
také řadu výtvarných projektů, například
zdobení jarmulek. Jezdíme na poznávací
výlety do různých synagog, do Jeruzaléma.

Nakonec nacvičujeme na vlastní bar
micva v synagoze. Děti se učí používat mik-
rofon („Drž ho jako kornout zmrzliny. Ale
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z obcí

EREV ROŠ HA-ŠANA V OSTRAVĚ
Na pozvání předsedy Židovské obce v Ost-

ravě pana Petera Bachracha jsem měl tu čest
vést v pátek 26.9. t. r. bohoslužbu na Erev Roš
ha-šana v modlitebně tamní obce. Nachází se
v 1. patře renovované budovy někdejší židov-
ské školy. Nevelká, ale útulná místnost je roz-
dělena na mužskou a ženskou část, zařízena je
v tradičním duchu. Nechybí ani tabulka se
Šívísí na kantorově pultíku. Jenže kantora tu
nemají a rabín? Ten sem zavítá ani ne jednou
za jubilejní rok. Ostrava je zřejmě pro někoho
příliš daleko, byť město je nyní mnohem čist-
ší, co zavřeli doly. A žijí tu Židé!

Modlitebna byla přeplněná, muži stáli po
obou stranách. Přišli i sympatizanti obce.
Pan předseda měl krátkou řeč. Pro bohosluž-
bu jsem si přivezl jeden z machzorů od nás,
z Bejt Simcha. Naštěstí měli lidé k dispozici
dostatek obecních výtisků, které obsahovaly
též zrcadlové české překlady. Mohli jsme se
tedy společně modlit částečně také v češtině. 

Po bohoslužbě se všichni odebrali na slav-
nostní večeři do nedalekého hotelu. Sváteční
náladu zpestřila nová místní klezmerová
kapela „Létající rabín.“ Říkala se různá
požehnání, protože jsme hodovali tradičně,
aby byl nový rok opravdu sladký a plodný!
Tapuchim u-dvaš. Se členy obce jsem pak
diskutoval ještě dlouho do noci, než mi jel
poslední vlak do Prahy.

Kouknou, nejen v Praze se všechno točí
a už vůbec ne jen tam naleznou ten jedinej
glatkošermustr na jidiškejt!

Světla slezské metropole pomalu mizí
v temnotě za okny zrychlujícího vlaku. Snad
mě brzy přiveze zpátky mezi ty milé lidi!

Tož ještě jednou: ŠANA TOVA!
◗ Michal Foršt

◗ Foto: autor

listopad 2003

nejíst!“), pohybovat se na pódiu. To je velmi
důležité, protože o čem je koneckonců bar
micva? O tom, že člověk zaujme díky tomu,
co se naučil, čestné místo mezi ostatními.
Jde o veřejné uznání projevené těm, kterým
se ho zpravidla nedostává téměř vůbec. 

Jak probíhá vlastní obřad?
To je velký den! Pořádáme jej vždy pro

celou skupinu, většinou kolem deseti dětí.
Ovšem každý ze skupiny má vyhrazen svůj
okamžik slávy. Skupina se podle svých
možností snaží co nejvíce vést bohoslužbu.
Každé dítě recituje své osobní požehnání.
A pak je každé dítě vyvoláno k Tóře. Tyhle
děti umějí úžasně políbit Tóru. A umějí být
na sebe hrdé – více než děti v běžných pod-
mínkách. Rodiče a prarodiče jsou vždy
velmi dojati. Nakonec dojde na proslovy,
dárky, zpěv a tanec. Ano, tancují i děti na
invalidních vozíčcích. 

Pracujete s dětmi i dál, po bar micva?
Ne dostatečně. Nemáme prostředky na to,

abychom mohli nabídnout dlouhodobé
vzdělávací kurzy, i když bychom moc chtě-
li. Nabízíme dvoutýdenní letní tábor, společ-
ný pro děti s postižením i bez něj. Každý rok
se vracíme do stejných škol. Při nových bar
micva mají čestné místo, v první řadě, absol-
venti z předchozích let – děti si předávají
Tóru „z generace na generaci“ (co ročník, to
jedna „generace“). Chtěli bychom založit
domov pro naše absolventy.

Jak reagují rodiče?
Už jsem mluvila o velké, neočekávané

radosti. V radosti je někdy obsažen i velký
smutek. Smutek, že toto je „zvláštní“ bar
micva, a ne „běžná“. Smutek nad všemi
těmi roky, kdy se dítě nemohlo „zařadit“.
Smutek, že tyto děti možná nikdy nedoros-
tou úplné zralosti a nezávislosti, kterou bar
či bat micva obvykle předznamenávají.
Takže pocity bývají smíšené. Ale já věřím,
že i tím trochu přispíváme k tomu, aby bylo
každé dítě přijímáno takové, jaké je. Naše
poselství je velmi silné: „Bereme tě a milu-
jeme tě takového, jaký jsi!“ Každý lidský
život má svou cenu. Každá lidská bytost je
stvořena k obrazu Božímu. Koloman má
pravdu. Hlavní je dát životu obsah a smysl.
Posvětit život. Koloman hluboce věří
v demokracii. Náš program nabízí rovnost
těm, kteří vystartovali s handicapem.

◗ Ptal se Julius Müller

◗ Foto: archiv Judith Edelman

◗ Přeložila Kateřina Jelínková
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➤ Židovská obec Brno

Tfi. Kpt. Jaro‰e 3, 602 00 Brno
Tel.: 545 244 710, Fax: 545 213 803
E-mail: zob@zob.cz, web: www.zob.cz

Pravidelné bohoslužby se konají v syna-
goze Skořepka 13 každý pátek večer od 17
hod. a v sobotu ráno od 9.30 hod. V pátek
v 18 hod. také ve spol. místnosti ŽOB.

V úterý 18. listopadu 2003 v 15 hod. bude
před obřadní síní židovského hřbitova v Brně
– Židenicích, Nezamyslova ul., odhalena
pamětní deska rabínu dr. Richardu Federovi,
který v Brně (a na Moravě vůbec) dlouhá léta
působil. 19. září 2003 uplynulo 100 let od
inaugurace Richarda Federa do funkce rabí-
na v Kojetíně. Slavností akt se uskuteční za
přítomnosti zástupců ŽOB a hejtmana Jiho-
moravského kraje, ing. S. Juránka.

Zimní provoz na židovském hřbitově
Zavírací doba hřbitova se od 1. října

2003 přesouvá ze současných 18 hod. na
16 hod. a v pátek ze 16 hod. na 15 hod.
Všechny ostatní časy jsou beze změny
jako v letní dobu. Zimní změna potrvá do
31. března 2004. 

Výlet do Třebíče
Na neděli 19. listopadu připravujeme

zájezd do Třebíče. Odjezd v 9 od ŽOB,
předpokládaný návrat v 17 hod. Cena za
dopravu pro jednoho účastníka je 100 Kč.
Společná strava není zajištěna. Přihlášky
přijímá Jindřich Bauer do úterý 14. října
2003. Pozor, počet míst je omezen.

Amatérský orchestr Jaromíra Vo-  
gela Šarbilach, hrající fúzi klasic-

ké a etnické hudby s židovskými ko-
řeny, hledá hráče na klávesy a smyčco-
vé, žesťové a bicí nástroje. V případě
zájmu prosím volejte na tel. čísla: 
271 742 758, 248 822 288, 723 176 684.

Nový sidur Bejt Simcha
Dáváme dohromady skupinu lidí, která

bude sestavovat náš nový sidur. Podmínkou
účasti ve skupině je znalost hebrejštiny
alespoň na úrovni BET nebo slušná znalost
francouzštiny. Zájemci, hlaste se u Jana
Reitschlägera na tel. 244 032 207 nebo 
e-mailem na jan.reitschlager@chmi.cz.
První setkání skupiny se uskuteční po
páteční bohoslužbě 7.11.
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polemika

VYŠŠÍ PRINCIP

Článek, který jsem uveřejnil v mě-
síčníku MASKIL, (ročník 2, č. 10,
červenec 2003, str. 12–13), pod

názvem „Příspěvek do diskuse o aktuál-
ních otázkách ŽNO“, měl kladnou diskus-
ní odezvu. To však nelze říci o některých
článcích uveřejněných v časopise Roš
Chodeš, které přinášely kontroverzní
argumenty v oblasti diskutovaných otázek
pro i proti. Diskutované otázky lze charak-
terizovat hesly: asimilace, antisemitismus,
holocaust, halacha a stanovy ŽNO.

Článek uzavíral svou argumentaci
doporučením, aby stanovy ŽNO charakte-
rizovaly židovství, resp. aby otázku, kdo
je a kdo není Žid v dnešní postholocau-
stové éře, vymezily dvěma podmínkami: 
a) objektivní podmínkou rodové sounále-
žitosti, vyjádřenou židovským otcem či
matkou, popřípadě alespoň jedním židov-
ským prarodičem, b) subjektivní podmín-
kou citové a kulturní sounáležitostí
s židovskou komunitou.

Jak ukazuje uvedená zkušenost, argu-
menty různých autorů k výše uvedenému
problému se mohou více či méně lišit.
Právě odlišnost názorů je motivem či
důvodem k tomu, aby se vedle argumentů
v jednotlivých článcích uváděla i jejich
hodnotová váha, tj. aby se prokázala
objektivnost a obecná platnost principů, na
kterých jsou uvedené argumenty založeny.

Vycházím ze skutečnosti, že zabezpečení
trvalé existence našeho etnika, vědomí
a boj o přežití je nutné objektivně akcepto-
vat jako nejvyšší princip (toto poznání je
v různém kontextu zakotveno i ve Starém
zákoně). Princip požadavku přežití je tedy
hodnotově vyšší než je staronový princip
halachy(*), který vznikl v dávných dobách,
v jiných podmínkách. Je tedy dobový. Prin-
cip přežití má naproti tomu obecnou plat-
nost. Platí v každé době a na každém místě.
V jistém smyslu je však halacha i novým
požadavkem, protože se i dnes mnozí na
tento předpis odvolávají. Snad z pocitu nut-
nosti dodržování tradic. Podle halachy je
Židem ten, kdo má židovskou matku. 

Nutnost přežít se netýká jen jednoho etni-
ka. Jde o globálně platný princip, který se
týká požadavku přežití každého národa
a nejen národa, ale i celého životního pro-
středí kolem nás. Má tedy jednoznačně glo-
bální charakter. Z etnického, společenské-
ho, národnostního i ekologického hlediska
jde o nejvyšší společenský a přírodní prin-
cip. Denně se setkáváme s varovnými pří-
klady jeho ignorování. Konečně, jak bylo
zdůrazněno, princip přežití respektuje
i Starý zákon a Talmud. Z výše uvedených
důvodů se tento princip nutně stává hlavním
obecným hodnotovým kritériem pro posou-
zení argumentů objevujících se v polemi-
kách kolem stanov. Proto se týká i všech
klíčových otázek dnešních stanov ŽNO,
mají-li být kompatibilní s principem přežití
židovství. Jde tedy o princip sine qua non.

Jak je výše již uvedeno, příkaz přežít platí
nejen pro naše etnikum, ale pro celý glo-
bální svět, pro celou přírodu. Kdyby delfíni
uměli mluvit, chtěli by totéž a byli bychom
přáteli. Učili bychom se spolu jak přežít.
Kdyby velryby uměly mluvit, byli bychom
přáteli ze stejného důvodu. Kdyby květiny
a stromy uměly mluvit, byli bychom stejně
tak přáteli. Kdyby hvězdy mohly mluvit… 

Počet těch, kteří se k židovství dnes ve
světě hlásí, či alespoň své židovství, vyjá-
dřené původem, tradicí, kulturou nebo
rodovou sounáležitostí, nepopírají, se odha-
duje přibližně na 13 milionů. Tento odhad
nesporně zahrnuje i smíšená manželství.
Statistický vývoj složení židovského či čás-
tečně židovského etnika z celosvětového
hlediska lze sotva přesně sledovat. Je však
dosti pravděpodobné, že procento smíše-
ných manželství v celosvětovém měřítku
roste. Je to dáno tím, že větší část Židů žije
mimo Izrael, tedy ve smíšeném prostředí.
Nelze předpokládat, že ortodoxní část
dominuje a bude dominovat, naopak. Proto
počet stoprocentních Židů splňujících tra-
diční podmínku halachy může klesat. Ten-
dence přežití židovství, vyjádřené tradicí,
kulturou a morálním závazkem vůči před-
kům je patrně čím dál víc dominantní. Žel
ani jednu z výše uvedených prognóz nelze
statisticky přesně dokázat. Jedno je však
jisté. Právě proto se musí nechat oběma
trendům zelená. A to je pro koncepci stanov
imperativní. Dominantní preference jediné-
ho trendu ve stanovách židovské obce by
mohla být podle mého názoru vážnou his-
torickou chybou.

◗ L. Végh

*) Halacha, anglicky „halakhah“ (z hebrejského
kořene slova halakh – chodit) je soubor ústně trado-
vaného pobiblického práva judaismu, který zpracoval
rabín Jehuda ha – Nasi (135-217) do sbírky zvané
Mišna. Ta je součástí (babylonského) Talmudu a zahr-
nuje osobní, sociální, národnostní, mezinárodní vzta-
hy, předpisy a zvyky judaismu období diaspory, při-
čemž vychází z biblických odkazů Tóry (Pět knih Moj-
žíšových) a reflektuje měnící se podmínky života.

7chešvan 5764

KOL ve KINOR vystoupí 7. listo- 
padu 2003 na Židovské obci

v Brně ve složení Michal Foršt – zpěv
a průvodní slovo, Alexandr Shonert –
housle, Natalia Shonert – klávesy.
Večer bude věnován klezmeru – židov-
ské lidové hudbě a jejím kořenům
zejména v hudbě synagogální.

ŽO Liberec

Rumjancevova 1362, Liberec 1
tel. 485 103 340, 482 412 530

Od 12. 11. do 26. 11. bude otevřena
výstava Zuzany Kadlecové „Pověsti
v patách“ ku příležitosti třetího výročí
otevření nové synagogy v Liberci (Stavby
smíření). Bližší informace na tel. čísle.
485 103 340 (v době od 9 do 12 hod.).

Další akce:
5. 11. – Kavárna pro seniory od 14 hod.
12. 11. – Den otevřených dveří v synago-

ze – od 13 do 17 hod.
21. 11. – Šábesová večeře
26. 11. – Den otevřených dveří v synago-

ze – od 13 do 17 hod.
3. 12. – Kavárna pro seniory od 14 hod.
10. 12. – Den otevřených dveří v synago-

ze – od 13 do 17 hod.
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VNymburce, který je od Prahy vzdálen jen něco málo přes půl
hodiny jízdy autem, bylo středověké židovské osídlení dolo-
ženo od 13. století, ale zaniklo vypovězením Židů z města

v polovině 16. století. Ve středověku byly domy Židů soustředěny
v dnešní Dlouhé třídě mezi náměstím a západní městskou hradbou. Do
města se Židé směli stěhovat až po polovině 19. století, kdy vznikla
novodobá židovská náboženská obec, existující do nacistické okupace.

Jedinou památkou je synagoga, která se nachází 70 metrů západně
od náměstí v Eliščině ulici. Postavena byla v letech 1891-1892 Anto-
nínem Červeným dle jeho návrhu jako stavba v novorománském
slohu, s apsidou na východní straně a čtyřmi cibulovými vížkami
v rozích. Bohoslužebným účelům sloužila do nacistické okupace, po
druhé světové válce zůstala načas opuštěna, v letech 1959–1960 byla
přestavěna pro potřeby muzejní expozice – tehdy byl modlitební sál
rozdělen stropem na dvě podlaží a v exteriéru byly odstraněny nárož-
ní věžičky. Dnes využita jako městské muzeum, v apsidě je instalo-
vána stálá expozice o dějinách Židů ve městě. Synagoga je otevřena
denně s výjimkou pondělí od 9 do 16 hodin. 

Židovský hřbitov ve městě nebyl. Zdejší Židé byli pohřbíváni
v nedalekých Kovanicích, kde přebývali Židé až do poloviny 19. sto-
letí, když v Nymburce bydlet nesměli. V písemných pramenech je
židovské osídlení v Kovanicích doloženo od poloviny 17. století,
v průběhu 18. století tu bydlelo 5 až 10 židovských rodin, roku 1829
– 70 Židů, roku 1880 – 33 Židů, roku 1900 – 13 Židů, poslední se
odstěhoval roku 1916. Většina židovských domů včetně bývalé
židovské školy čp. 91 byla soustředěna kolem synagogy a je dodnes
dochována v přestavbách.

Synagoga čp. 111 byla postavena na jihovýchodní straně návsi
snad roku 1770 jako dřevěná, roku 1843 nebo 1846 vyhořela a na
jejím místě byla stavitelem Františkem Hellerem postavena nová,
zděná synagogální budova, která byla stavebně upravena roku 1861.
Roku 1892 byla prodána místnímu živnostníkovi a přestavěna na
obytný dům, který je dnes využíván k rekreačním účelům.

Hřbitov leží 500 metrů jihozápadně od obce při cestě, která odbo-
čuje na návsi z hlavní silnice Nymburk – Poděbrady. Byl založen
jako pohřebiště pro židovské pospolitosti Kovanic, Nymburka,
Poděbrad a Křince roku 1830. Na ploše 1457 m2 se v pravidelných
řadách nalézá nejméně 247 náhrobků od roku 1833 do roku 1945.
Při vstupu do hřbitova je umístěna mramorová pamětní deska, věno-

vaná obětem II. světové války,
se stručnou zmínkou o historii
hřbitova. Hrobnický domek čp.
97, postavený mimo hřbitovní
areál, slouží jako rekreační cha-
lupa. Hřbitov je uzamčen, vstup
je možno domluvit v kanceláři
Matana a.s, tel. 272 734 609.

V Poděbradech, které leží při
cestě do Kolína, je nepočetné
židovské osídlení doloženo od
první poloviny 17. století do poloviny 19. století (do té doby bylo
sídlem židovské obce sousední Malé Zboží). Poté počet Židů ve
městě klesal: roku 1880 – 153 Židů, roku 1900 – 112 Židů, roku
1930 – 49 Židů; po polovině 19. století byla založena židovská
náboženská obec. Po druhé světové válce byla obnovena, v 50.
letech byla změněna na synagogální sbor, který kolem r. 1965 zani-
kl. Většinu členů poválečné židovské náboženské obce tvořili obyva-
telé židovského penzionu pro seniory Luxor, v němž bývala po druhé
světové válce modlitebna, tento penzion v Pavlovově ul. dodnes
slouží seniorům. 

Synagoga v Husově ulici byla postavena roku 1858 v prostém kla-
sicistním slohu, bohoslužebným účelům sloužila i po druhé světové
válce, v 50. letech byla využita jako depozitář muzea. Roku 1958
byla bohužel zbořena společně se sousedním patrovým domem,
v němž sídlil do nacistické okupace rabinát a židovská škola.

Jedinou památkou tak zůstal hřbitov, který se nachází 1,5 km jiho-
západně od města v Pražské ulici, při silnici do Sadské, na katastru
obce Kluk. Tvoří západní část komplexu městského hřbitova. Zalo-
žen byl roku 1898, během druhé světové války byl zpustošen, všech-
ny náhrobky až na jeden odvezeny a znovu se na něm začalo pohřbí-
vat až po r. 1945. Od této doby na ploše 1457 m2 je dochováno 90
náhrobních kamenů nebo kovových pamětních tabulek (většinou se
jedná o hroby obyvatel domova Luxor). Obřadní síň postavená kolem
roku 1900 podle projektu Josefa Fanty, po druhé světové válce zmo-
dernizovaná, je dnes využita k potřebám celého městského hřbitova.
Hřbitov je přístupný v otevírací době městského hřbitova.

Jedním z hlavních center židovské kultury v Čechách byl Kolín.
Židovské osídlení ve městě je doloženo od počátku 14. století, kon-
cem 18. století v Kolíně bydlelo asi 1100 Židů, v polovině 19. stole-
tí asi 1700 Židů, později jejich počet klesal, ale významná židovská
náboženská obec tu existovala až do druhé světové války (roku 1880
– 1148 Židů, roku 1900 – 806 Židů, roku 1930 v Kolíně bydlelo 430
Židů). Po ní byla nakrátko obnovena, později byla změněna na syna-
gogální sbor, který kolem roku 1970 zanikl. Dlouhá léta tu působil
vrchní zemský rabín Richard Feder, který na památku kolínských
souvěrců vyvražděných za nacistické okupace napsal knihu „Židov-
ská tragedie: Dějství poslední“.

Židovské domy byly soustředěny v ghettu v dnešních ulicích Na
Hradbách, Karolíny Světlé a v části Zlaté uličky, jihozápadně od
náměstí. Na počátku 18. století v něm stálo 38 domů, roku 1843 už
52 domů, více než polovina domů (řada z nich s renesančními,
barokními nebo klasicistními prvky) je dodnes dochována i přes
narušení uzavřenosti bývalého ghetta zřízením nové komunikace

listopad 20038
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CESTOU DO POLABÍ

Funkcionalistická obřadní síň architekta Josefa Fanty v Poděbradech
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spojující městské jádro s okružní silnicí vně hradební zdi. V domě
čp. 157/12 v ul. Na Hradbách bývala škola. V domech židovské čtvr-
ti zachována řada typických architektonických a výzdobných prvků,
např. stopy po mezuze nebo hebrejský nápis – letopočet na kamen-
ném portálu domu čp. 152 v ulici Na Hradbách.

Synagoga v ulici Na Hradbách ve dvoře domu čp. 157/12 u linie
bývalých městských hradeb byla postavena v letech 1642–1696 na
místě starší synagogy (ta je poprvé zmíněna roku 1402 jako dřevě-
ná), přestavována byla roku 1721 (tehdy byla prodloužena k zápa-
du), v průběhu 18. století byla připojena severní loď, poslední úpra-
vy byly provedeny roku 1815 a v letech 1844–1846. Bohoslužeb-
ným účelům sloužila po druhé světové válce až do roku 1955, poté
byla až do roku 1979 využívána jako depozitář muzea, v letech
1999–2000 opravena a slouží kulturním účelům. V modlitebním sále
je dochován barokní polychromovaný svatostánek z konce 17. stole-
tí a klenba s polychromovanou výzdobou s motivy vinné révy. Velmi
cenná barokní stavba je dochovaná v původní podobě.

Starý hřbitov v centru města severozápadně od Karlova náměstí se
vchodem z Kmochovy ulice se rozkládá mezi ulicemi Na Patříně,
Sluneční, Pražskou, Kmochovou a Nad zastávkou. Založen byl údaj-
ně r. 1418 a po několika rozšířeních v 17. až 19. století nabyl veli-
kosti 11 276 m2. Poslední pohřeb se zde konal roku 1888. Na ploše
nepravidelného mnohoúhelníka se nalézá více než 2600 náhrobních
kamenů, z nichž nejstarší čitelný pochází z roku 1492. Po pražském
Starém židovském hřbitově jde o nejvýznamnější lokalitu svého
druhu v Čechách, neboť je ojedinělou ukázkou vývoje židovského
náhrobku od středověku až do konce 19. století. Pohřbeno je zde
mnoho významných postav kolínské obce, za všechny např. Becalel
Jehuda ben Liva – Löw (zemř. 1599), syn pražského rabína Jehudy
Löwa ben Bezalela.

Nový hřbitov se nachází 1,5 km severně od hlavního historického
náměstí, ve čtvrti Zálabí ve Veltrubské ulici. Založen byl roku 1887
a je užíván do současnosti. Areál je zaplněn ze tří čtvrtin více než
1000 novodobými náhrobními kameny, pod nimiž odpočívají např.
rabíni Josef Gugenheimer a jeho syn dr. Rafael Gugenheimer, Šala-
moun Podvinec, členka opery Národního divadla v Praze Bedřiška
Reichnerová, Ivan Roudnický, dlouholetý správce místního hřbitova
(zemř. 1996), či šest neznámých mužů, kteří zahynuli 23. ledna 1945
ve vlaku smrti z Osvětimi. Cenné jsou náhrobky Arnošta Mandelíka
a průmyslníka Zikmunda Feldmanna od Jana Kotěry. Obřadní síň
s bytem hrobníka, která jistou dobu sloužila jako modlitebna, byla

beze zbytku zbořena v roce 1989, stejně jako vstupní brána. Roku
1950 byl odhalen památník obětem šoa s 486 jmény obětí. 

Prohlídku synagogy, starého i nového židovského hřbitova zajistí
a umožní informační centrum, které sídlí v budově před synagogou,
tel.: 321 712 021.

Plaňany se nacházejí při odbočce z hlavní silnice z Kolína do
Prahy. Židovské osídlení je v tomto městečku doloženo od první
poloviny 19. století, nejsilnější bylo kolem roku 1880 – 44 Židů. 

Synagoga čp. 126 při hlavní pražské silnici severně od hřbitova
a kostelů byla postavena roku 1864 v klasicistním slohu a židovské
náboženské obci sloužila do 20. let 20. století. Roku 1926 byla prodá-
na Církvi československé husitské, která si ji upravila pro své boho-
služby. V těsném sousedství synagogy byla v 60. letech 19. století
postavena židovská škola s bytem kantora a rituální lázní, od 20. let 20.
století užívaná jako fara s bytem duchovního Církve československé
husitské. Obě budovy jsou dnes již řadu let opuštěné, přesto bývalá
synagoga spolu s objektem židovské školy, dvorkem a zahrádkou před-
stavuje zajímavý architektonický komplex. Synagoga je uzavřena.

Poslední zastávkou na cestě zpět do Prahy je Přistoupim, v níž je
židovské osídlení doloženo od počátku 18. století, roku 1724 v obci
bydlely 3 židovské rodiny, v první polovině 19. století 8 rodin, 
r. 1930 již jen 10 Židů.

Židovský sídelní okrsek se skládá z 5 domů v sousedství synago-
gy na východní straně ulice vedoucí z návsi do Českého Brodu.
Všechny jsou v přestavbách dochovány stejně jako bývalý obecní
dům, který stojí u hřbitova a je od 50. let 20. století využíván k obyt-
ným účelům. 

Synagoga čp. 80 v ulici vedoucí do Českého Brodu byla postave-
na roku 1842 jako patrová stavba s novorománskými prvky. Boho-
služby se v ní konaly do druhé světové války. Roku 1949 byla pro-
dána obci Přistoupim a přestavěna pro potřeby obecního úřadu
a knihovny; tomuto účelu slouží dodnes.

Hřbitov na severním okraji obce v blízkosti silnice vedoucí do Čes-
kého Brodu byl založen údajně roku 1713 a poté byl postupně rozši-
řován až do současné rozlohy 3999 m2. Nejstarší náhrobky pocházejí
z doby založení, užíván byl až do počátku II. světové války. Celkem
je na něm dochováno asi 600 náhrobních kamenů a hrob 8 obětí
pochodu smrti z roku 1945. Hřbitov je uzamčen, vstup je možno
domluvit v kanceláři Matana a.s., tel.: 272 739 045.

◗ Blanka Rozkošná

◗ Foto: archiv autorky

➤

Přistoupim – synagoga dnes slouží jako obecní úřad a knihovna

Bývalá synagoga v Plaňanech, později využívaná Církví čsl. husitskou, dnes chátrá
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Jednou z inovativních praktik, které
Jewish Renewal (doslova Židovská
obnova, v textu však i nadále použí-

váme originální, anglický název – pozn.
redakce) zavádí, je skupinová alija: když
dojde při bohoslužbě na čtení Tóry,
gabaj nevyvolává několik vybraných
jedinců, ale pozve k Tóře všechny, kteří
se v srdci cítí osloveni tématem daného
čtení. V onu sobotu nás rabínka Marcia
Prager vyzvala, aby k Tóře přistoupil
každý, kdo cítí, jak jeho tělem prochází
Světlo. Požehnání jsme recitovali všich-
ni společně, s předsevzetím, že až se
vrátíme domů, budeme se snažit hledat
cestu, jak být prospěšnými svým komu-
nitám.

Já jsem se po návratu ze shromáždění
Kallah rozhodla studovat a stát se rabín-
kou. Když nyní studuji v programu orga-
nizace Aleph – Aliance pro Jewish Rene-
wal, kamkoliv přijdu, lidé se mně ptají:
„Co je to Jewish Renewal?“ 

Aleph říká, že Jewish Renewal...
❖ je celosvětové, na denominacích nezá-

vislé hnutí, založené na prorockých
a mystických tradicích judaismu;

❖ pokračuje v permanentním procesu
obnovy, který je judaismu vlastní;

❖ se snaží vnést do spirituální praxe kre-
ativitu, závažnost, radost a všeobjíma-
jící vědomí, jakožto cestu k uzdravení
našich srdcí, nalezení rovnováhy
a celistvosti – „tikun ha-lev“;

❖ snaží se zahrnout všechny Židy
a respektovat všechny lidi;

❖ pomáhá uzdravovat svět prosazováním
spravedlnosti, svobody, odpovědnosti
a péče vůči veškerému životu a zemi,
která tento život udržuje – „tikun olam“.

S hnutím Jewish Renewal se částečně
identifikuji posledních sedm let. S vyu-
žitím definicí Alephu jako základu se
nyní pokusím vysvětlit, jak toto, stále
relativně nové hnutí (od 60. let) chápu já
a jaké je podle mne jeho místo v židov-
ském světě. 

Jewish Renewal je celosvětové,
na denominacích nezávislé hnutí

S hnutím se identifikují Židé z více
než tuctu zemí a z nejrůznějších deno-
minací judaismu. Nicméně Jewish Rene-
wal samo je na všech současných deno-
minacích nezávislé. V Chadeish Yamei-
nu, společenství v kalifornském Santa
Cruz, kde sloužím jako laický duchovní,
máme kongreganty, kteří jsou zároveň
členy reformních či konzervativních
synagog nebo i takové, kteří příležitost-
ně navštěvují bohoslužby Chabadu.

Hnutí založené na prorockých
a mystických tradicích judaismu

Během našich bohoslužeb, soustředění
a v rabínském semináři studujeme široké
spektrum proroků a mystiků, od Debory
přes Izajáše až po Abrahama Joshuu
Heschela, od Mošeho z Leonu přes
Rachel Luzzatto Morpurgo až po reba
Nachmana z Braslav. Někteří označují
Jewish Renewal za neo-chasidské hnutí.
To podle mých zkušeností znamená, že
si ceníme takového způsobu modlitby,
v němž se uplatňuje zpěv nabitý energií,
recitace, tanec, a že bereme v potaz psy-
chicko-spirituální aspekty micvot.

V tomto duchu například neříkáme
požehnání nad jídlem jen proto, že je to
příkaz, ale také proto, že chceme násle-
dovat učení Baal Šem Tova o osvobozo-
vání božských jisker i z neživých věcí,
a to právě prostřednictvím požehnání.
Chasidismus a mysticismus, to nejsou
pro Jewish Renewal jen pěkné příběhy,
jejich nazírání inspiruje naše konání ve
světě.

Pokračuje v permanentním
procesu obnovy, který je
judaismu vlastní

Jedním ze zakladatelů Jewish Renewal
je rabi Zalman Schachter-Shalomi, pře-
živší šoa. On a další vůdčí osobnosti
hnutí vidí Jewish Renewal jako částeč-
nou reakci na kolektivní rány, které jsme
jako Židé utrpěli v minulém století
a jako cestu k uzdravení. V tomto ohledu
se Jewish Renewal hlásí k tradici jiných
„hnutí obnovy“, jakým byl například
rabínský judaismus v prvním století
nebo chasidismus ve století osmnáctém.
Obnovu a oživení svého vztahu k judais-
mu dnes hledají i komunity střední
a východní Evropy, které se postupně
vynořují ze stínu antináboženských
a antisemitských komunistických reži-
mů. Samozřejmě neexistuje jedna cesta,
která by byla vhodná pro každého.

Snaží se vnést do spirituální
praxe kreativitu, závažnost,
radost a všeobjímající vědomí

Přijďte se podívat na šabatovou nebo
sváteční bohoslužbu Jewish Renewal.
Můžete se tu setkat s hebrejskými modlit-
bami, zpívanými na tradiční melodie, stej-
ně jako se složitým mnohohlasým aranž-
má, s tichými meditacemi, posvátným
tancem, recitací, se skupinovým vyvolá-
váním k Tóře těch, kteří se cítí osloveni
daným čtením, s improvizovaným přehrá-
váním biblických příběhů, se čtením
s Tóry, při němž se plynule přechází
z hebrejštiny do místního jazyka a zpět,
s recitací kadiše v důvěrném kroužku.

10

CO JE „JEWISH RENEWAL“?
S chvěním jsem se postavila a přidala se k ostatním, kteří stáli v houfu kolem rozvinutého svitku Tóry.

Byl červenec 1997 a já jsem se zúčastnila svého prvního Jewish Renewal Kallah, týdenního
mezinárodního shromáždění. 

➤
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Snaží se zahrnout všechny Židy
a respektovat všechny lidi

Velká shromáždění Jewish Renewal
často nabízejí několik variant společné

modlitby, tak aby se tu Židé z co nejšir-
šího spektra denominací cítili dobře
a mohli se aktivně zapojit. Zároveň je
Jewish Renewal hluboce oddáno rov-

nostářské bohoslužbě, mezi vůdčími
osobnostmi hnutí je mnoho žen. Stejně
tak jsou vítáni homosexuálové či bise-
xuálové, mohou být jak kongreganty,
tak duchovními. Tento přístup neodmí-
tání zahrnuje i intelektuální oblast.
Moje zkušenost je taková, že každá
denominace má v podstatě dva seznamy
knih – seznam knih, které považuje za
posvátné anebo jinak hodné pozornosti
a pak seznam děl, která jsou z nejrůz-
nějších důvodů považována za nevhod-
ná. V případě hnutí Jewish Renewal je
ten druhý seznam velmi krátký – jsme
připraveni vážně studovat téměř coko-
liv, pokud autor nešíří nenávist. Na dru-
hou stranu se však na všechny texty
díváme kriticky – nic není tak svaté, aby
to nebylo podrobeno zkoumání, zda je
to dost relevantní anebo aby to nebylo
„nově vyloženo, obnoveno“ ve světle
našeho moderního a postmoderního vní-
mání. 

Pomáhá uzdravovat svět
prosazováním spravedlnosti,
svobody, odpovědnosti a péče
vůči veškerému životu a zemi,
která tento život udržuje 
– „tikun olam“

Židé, kteří se připojují k Jewish Rene-
wal, se angažují v otázkách sociální
spravedlnosti a životního prostředí
a většinou i blízkovýchodního konflik-
tu. Mnozí z nás také věří, že tím, že se
více spirituálně angažujeme ve svém
soukromém životě i v komunitě, napo-
máháme projevování pozitivní božské
energie ve světě, což nám opět pomáhá
dosáhnout uzdravení a nápravy (tikun),
po nichž naše duše touží.

◗ Lori Klein

◗ Přeložila: Kateřina Jelínková

◗ Foto: archiv Jewish Renewal
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Anglie
Ruach Havurah, 
Hilary Wainer, 
telefon: 01865 772213, 
e-mail: 
drum_talk@musician.org

Německo
Elisa Klapheck, studentka
rabínského programu Aleph
(bude ordinována rabínkou
v lednu 2004), telefon/fax:
+49-30-216 42 31, 
e-mail: elisa@snafu.de

Nizozemí
Havurah Makom Or Zarua,
Carola de Vries Robles,
telefon/fax: 
00 31 20 625 30 94, 
e-mail: 
caroladvr@compuserve.com

Norsko
Lynn Claire Feinberg,
studentka rabínského
programu Aleph, 
Ole Vigs gt. 3, 
0357 Oslo, Norsko, 
telefon: +47 22 46 78 44

Španělsko
Comunidad Israelita
Principado de Asturias
(Oviedo), 
Rabi Raul A. Carbajales, 
e-mail: cipa@serafad.as

Jewish Renewal v Evropě – kontakty

Pokud chcete získat dal‰í informace o Jewish Renewal, vãetnû shromáÏdûní Kallah 2005, nav‰tivte webovou stránku www.aleph.org

➤
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Myšlenka, že já se musím bezpodmínečně
stát rabínem se narodila takto: 

V naší vesnici bylo tradicí, že každou
sobotu odpoledne se sešli všichni mudrci
znalí Talmudu – s rabínem v čele a sedíc
v modlitebně u dlouhého stolu, zkoušeli
chlapce z chéderu, co se naučili během celé-
ho týdne. Jedna taková sobota po báječném
šouletovém obědu se vyznačovala mimořád-
nou důležitostí. Rabín, chtěje demonstrovat
své pedagogické umění a znalosti, nařídil
vyzkoušet žáky z jednoho celého úseku Tal-
mudu nazpaměť. Tento úsek pojednává
o rituální – košer přípravě masa k požívání.
Po zkoušení, které probíhalo ceremoniálním
způsobem, jsem měl já tu čest obdržeti nej-
vyšší myslitelné vyznamenání a sice: Jeho
excelence rabín sám ve své vznešené váže-
nosti mě zavolal k sobě a obdaroval mě
pořádným štípancem do tváře a ještě pohla-
zením. Co já jsem tehdy ve svém srdci cítil?
Ani zdaleka to necítil generál Nelson, když
porazil Napoleona.

Můj táta, který obvykle seděl mezi mudr-
ci – znalci Talmudu se tvářil, jako by se nic
zvláštního nestalo. Ale večer doma při obvy-
klé slavnostní večeři – Melave malka – t. j.

na počest rozloučení s královnou sobotou,
jsem si všiml, že se z tváře mého otce ztrati-
la jakákoliv přísnost a něco dlouze šeptá
mamince do ucha. A na bledé tváři mojí
mámy se rozhostil široký, blažený úsměv
a její oči se leskly vlhkostí.

Kdo si tehdy mohl představit, co tento
úsměv bude znamenat pro můj celý život
a jeho budoucnost. Kdo tehdy mohl vědět,
že v mozku mého táty se tuto sobotu zrodila
taková geniální myšlenka, že On – pro čest
boží – musí mít syna rabína a to zrovna mě.

Uběhlo pár dní a dozvěděl jsem se, že
příští školní rok budu trávit v nedaleké ves-
nici Apša, kde vyučuje známý učitel Rabi
Simche, a to proto, že Hrušovský chéder už
je pro mě příliš nedostačující a tam v Apše
u Rabi Simcheho se budu učit celý rok až do
mojí bar-micve (konfirmace).

Přešly Vysoké svátky plné různých fanta-
zií a těžkého očekávaní. Pán Bůh pomohl
a přišel čas té velké události, rozloučit se
s kamarády a spolužáky a odcestovat do
velikého chéderu. Když jsem však dojel,
ukázalo se, že celá záležitost není tak jedno-
duchá a radostná, jak by se na první pohled
zdálo. Spát u krejčího Herše, kde si učni
a krejčovští tovaryši tropí věčně nemístné
žertíky a neslušně mluví, stravovat se u vele-
váženého a bohatého Elimelecha „milioná-
ře“, který vlastní plný dům krásných dcer,
které se na vás při jídle stále dívají a kladou
Vám všelijaké otázky, to vše není zrovna
nejpříjemnější věc. Už nemluvě o spoustě
učení: bible, Talmudu, biblických vykladačů
a komentátorů, které si rabín zkouší napě-
chovat do své hlavy. Za to ale, když jsem čas
od času zavítal na sobotu domů, se mi dosta-
lo od všech kluků cti přímo královské.
V synagoze při modlitbě mě všichni obklo-
pili a dívali se na mě s velikou úctou a něk-
teří se závistí. Jen některé jsem poctil tou
velikou ctí, aby se směli v sobotu po obědě
trochu se mnou procházet po vesnici.

A tak přešel celý rok, než přišel ten velký
den mojí bar-micva, která byla připravena
s veškerou nádherou a slávou tak, jak se
sluší a patří pro budoucího, celým světem
obdivovaného rabína. A s tím skončila první

etapa mojí triumfální cesty směrem přibližo-
vání se k Bohu, odloučení se od hrubého
a primitivního světa materií a přibližování se
k ušlechtilému světu duchovnímu. 

Krátký čas po mojí bar-micve můj táta,
nechtěje rozhodovat sám o tak důležitém
problému, jako do které rabínské školy Ješi-
va se má jet učit budoucí rabín, svolal rodin-
nou poradu, na které největší slovo měl
samozřejmě dědeček. On také rozhodl, že
prozatím mám jet do malé Ješiva a sice
k rabínu Halberstammovi ze Slatinských
dolů. Moje maminka, která věděla o mých
trampotách s krejčovskými tovaryši a hro-
madou dcer pana Elimelecha „milionáře“,
tento plán podpořila. Tak bylo rozhodnuto.

O průběhu mé slatinské Ješiva nebudu
mnoho vyprávět, stačí poznamenat, že tam
bydlela moje sestra, která se tam provdala za
„boháče“ městečka. Byl jsem jako doma, no
a když Žid ztuční, začne jančit. Můj táta to
však včas zpozoroval a udělal konec mojí
idyle a tak jsem se tam učil jen půl roku. Pak
jsem odjel do Michalovců do Ješivy rabína
Shmuela Rubína, který byl znám tím, že
pobýval více na nebesích, než na zemi.
A vskutku, když jste se podívali na jeho zka-
lené oči a jeho hořící tváře, tak jste hned
poznali, že se právě nachází v nebeských
výšinách. Jeho rty přitom stále něco šeptaly.
A kdo by si troufal myslet něco jiného, než
že rabí mluví – tu s andělem Michaelem a tu
s Gabrielem. Pochyby mohou být jen o tom,
zda si sem-tam promluví také se samotným
Pánem Bohem. Že jsem se stal jeho horou-
cím obdivovatelem, a že jeho chování ovliv-
nilo moji duši, se dalo zjistit z mých dlou-
hých kudrnatých peot, dlouhého kaftanu
a širokého obinadla, které jsem ze zbožné
odevzdanosti nosil při modlitbách. Byl jsem
přesvědčen, že není daleko den, kdy já také
jako rabín budu mít tu čest, když už ne mlu-
vit, tak alespoň na zlomek vteřiny zhlédnout
jednoho z andělů – serafínu. Modlil jsem se
a učil s velikou vervou a odevzdaností a ne-
jednou se horké slzy řinuly po mých tvářích
při modlitbě osmnácti žehnání.

To vše nezůstalo bez povšimnutí u Rabiho
a On mě také, přestože jsem byl jeden z nej-

ŽIVOTOPIS A ŽIVOTNÍ PROŽITKY
před válkou, během války, jakož i po válce 

až do revoluce v roce 1989

Vzpomínky člena a kantora Židovské obce v Teplicích, pana Chaima Kleina (* 6. 2. 1919). 
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mladších, jmenoval prvním sekretářem –
gabai rišon – Ješivy. Byl jsem při rozdělová-
ní kapesného žákům, korigoval jeho nábo-
žensko-literární knížečky, které tvořil a psal
snad každé čtvrtletí.

Můj otec, který přes své hluboké nábožen-
ské a chasidistické přesvědčení měl zdravý
rozum, se rozhodl, že k tomu, abych se stal
rabínem, který mluví s anděly, mám ještě
čas. Nejdřív se musím dobře učit a dosáh-
nout (hatarat horaa) maturitního vysvědčení.
Začal se starat o novou Ješivu. A jelikož
dědeček byl věrným stoupencem svého oblí-
beného rabína v jednom městě v Rumunsku,
dopadl los na slavnou Ješivu tohoto rabína.

Vzniká však otázka, vždyť toto město je
v Rumunsku na druhé straně řeky a Hrušo-
vo v Československu. Jak je možné přechá-
zet přes hranice jen tak bez pasportu? Odpo-
věď na to je, že je to veliký omyl. Hranice
jsou stvořené jen pro tupce a neznabohy, ale
u chasidů hranice neexistují. Je třeba mít jen
víru v rabína a v důsledku a zásluhou jeho
zbožnosti a s pomocí boží se to odbývá
takto: Především se odříkává značná porce
žalmů, ke konci se musí říci verše, které
začínají písmeny „vajavor“, což znamená:
„a přešel“. Potom se můžete pustit na cestu.
Během cesty nesmíte zapomenout si stále
v duchu představovat rabínovu tvář. A když
přijdete do blízkosti hranic a střetnete se se
zelenými anděly zkázy a oni vás obtěžují,
vyberete z kaftanové kapsy padesátikorunu.
Jestli ještě štěkají, tak se vyhrábne ještě dva-
cetikoruna a hranice již není hranicí. Je to
jen malá vodička, která vám sahá jen po
kolena, kterou musíte přejít a namočit si
nohy, které je stejně již nutno trochu umýt.

Vstupuje do rabínovi předsíně, jsem uvi-
děl velkou rozsáhlou místnost, dlouhé stoly
a široké dřevěné lavice, na kterých se pova-
lovalo na dva minjany, t. j. asi 20 židů růz-
ného stáří, mezi kterými bylo možno roze-
znat známé, na všech rabínských dvorech
nepostradatelné – 10 lenochů. Všichni pří-
tomní měli před sebou rozevřenou nějakou
knihu, ale ne k tomu, aby se učili, nýbrž jen
tak ze zvyku. Přitom někteří rozprávěli, kou-
řili a někteří podřimovali. U dveřích stál Žid
se zářící oduševnělou tváří, oděný v hedváb-
ném kaftanu a se širokým bílým plnovou-
sem, o kterém jsem se mylně domníval, že je
to rabín sám. Srdce mi začalo silně bušit,
když mě táta k němu přivedl poblíž. Z roz-
mluvy s ním jsem se dozvěděl, že to není
rabín. Je to jen jeden z rabínských sekretářů,
jehož úkolem je střežit vchod k rabínu, a že
vstup k samotnému rabínu není tak lehká

věc. On to musí nejdříve nahlásit druhému
sekretáři a ten teprve dojedná, kdy budeme
moci vstoupit k rabínovi. Zatím jsme se usa-
dili k jednomu ze stolů a přítomní Židé nás
přivítali a obdarovali tradičním šolom alej-
chem s podáním ruky. Samozřejmě se to
neobešlo bez otázek odkud je Žid atd. 

U jednoho stolu, u kterého sedělo několik
starších žáků – bocheri – jsem zpozoroval
nějaké šuškání a přitom se dívali na mě. Oni
se nepochybně o něčem dohadovali. K mým
uším se dostali jen useknuté věty jako: tři
žáčky, dva žáčky, máš dost peněz atd.
Z čehož jsem vyrozuměl, že s ohledem na to,
že jsem ještě vysoko nevyrostl a jsem naopak
mrňavý, oni se domnívají, že jsem úplný
začátečník, tzn. bocherl, a dohadují se otom,
kdo z nich bude mým patronem a pomoc-
ným učitelem, což se samozřejmě honorova-
lo. A jelikož ani já, ani můj otec jsme nemě-
li roztrhané kalhoty, tak se s určitostí jedná
o bohatého synka a honorář bude tučný. Po
delším dohadování se k nám přiblížil jeden
z nich – bocher s komickou bradkou a hned
vysypal na hlavu mého táty celou hromadu
otázek. Byl ale zklamán, když na otázku, zda
hledáme pomocného učitele, táta trochu hrdě
odpověděl: „Můj syn by už sám mohl dělat

pomocného učitele!“ S dlouhým nosem se
vrátil ke svým kamarádům, kteří ho vítali
hlasitým smíchem.

Rabínův sekretář, dozvěděv se, že přichá-
zíme z Československa, nenechal nás dlou-
ho čekat, protože čeští Židé dávají české
dary (pidjon) a za jednu českou korunu se
dostane osm rumunských lei. A protože
hlavně toto má u rabínských sekretářů veli-
kou důležitost, zavedl nás do další místnos-
ti. Zde seděl druhý sekretář, malý židáček,
vysoké čelo a dlouhý rudý plnovous, který

nás, věčně popotahujíc své kalhoty, které
mu stále sklouzávaly a padaly, zavedl
k rabínovi. Rabín seděl u stolu ve velikém
koženém křesle, zahloubán do nějaké
knihy. Měl přitom velice zbožnou grimasu
na tváři, z které jsem byl přesvědčen, že asi
studuje „Svatý Zohar“ – známou kabalistic-
kou knihu, a proto není divu, že je tak
zahloubán, že nás ani nevnímá. Zmocnil se
mě nějaký strach a celé moje tělo se třáslo,
pozorujíc přitom rabína.

Vypadal úplně jinak, než jsem si ho před-
stavoval. Počítal jsem, že tak slavný a velký
rabín musí bezpodmínečně mít dlouhý bílý
plnovous, mohutné břicho a krásnou zářící
tvář. Tento však vypadal nějak divně. Z jeho
tváře nebylo možno odhadnout jeho věk.
Bylo možné hádat 40 let, ale také 20. Krát-
ká blond bradka a dlouhé rovné pajot, neob-
vykle dlouhé tělo, vysoký a tlustý a jeho
zkamenělé oči naháněly člověku strach.
Konečně zvedl oči od knihy a malým posun-
kem ruky, tiše pronášeje „promiňte“, nazna-
čil, abychom přišli blíž a posadili se. Přiblí-
žili jsme se a podali mu ruku „šolom alej-
chem“. On přitom automaticky podal ruku
k políbení. Líbaje rabínovu ruku cítil jsem,
jak celým mým tělem a všemi jeho 248 část-
mi probíhá jakýsi svatý oheň. Pokorně jsem
se posadil a poslouchal pozorně každé
slovo. Jaký pocit hrdosti a radosti se mě
zmocnil, když z rabínových úst vyšla násle-
dující slova: „Á, vnoučata reb Jicchaka
z Hrušova? Opravdu veliká čest.“ V mé
hlavě proběhla myšlenka, jestli já opravdu
pocházím z tak vznešené rodiny, je také na
místě, abych se stal jednou rabínem. Budu
se proto pilně učit a sloužit Pánu Bohu
z hloubi srdce. Rozhovor mezi rabínem
a otcem se vedl převážně o rodu, rodině,
živobytí atd. Jen nakonec se mě zeptal, který
úsek Talmudu jsem se naposledy učil. Po
mojí odpovědi mi již žádné další otázky
nekladl. Můj táta jsa přesvědčen, že jsem
velký učenec, prosil rabína, aby mě vyzkou-
šel. Ukázal a chlubil se mým vysvědčením
z předešlé Ješivy. Rabín mě ale zkoušet
odmítl. Raději vše na slovo věřil, zavolal
sekretáře a poslal nás k vedoucímu Ješivy,
kterému říkali Berbeštský rabín. Ten po
krátkém zkoušení nařídil, aby mně byly při-
děleny různé výhody – jako menza, dobré
ubytování atd. Taky mně přidělil dva začína-
jící žáky, kterým budu za určitý poplatek
nápomocný při vyučování. Moje tváře zářily
štěstím a spokojeností. Můj táta se se mnou
rozloučil a vrátil se domů.

◗ Foto: Kateřina Jelínková
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Plzeňská židovská obec včera…
Po několika staletích, kdy v samotném

městě Plzeň nesměli Židé žít, zdálo se, že se
plzeňská židovská obec bude nerušeně
a úspěšně dále rozvíjet. Na rozdíl od mnoha
venkovských obcí, které s postupnou liberali-
zací společnosti v tehdejší monarchii ztrácely
valem členstvo, plzeňská obec se po svém
obnovení v 19. století rozrostla až na 3000
členů a stala se tak po Praze a Teplicích třetí
největší v Čechách. Plzeňská obec patřila
k těm moderním, bohoslužby byly vedeny
v jazyce německém, od 20. let 20. století také
českém. Dodnes nejmarkantnějším dokla-
dem emancipace tehdejšího plzeňského
Židovstva je tzv. Velká synagoga, slavnostně
otevřená 7. září 1893. Tato právě 110 let stará
synagoga, postavená v duchu tehdejší refor-
my ritu, v neorenesančním slohu s typicky
orientální vnitřní výzdobou, je největší ve
střední Evropě a třetí největší na světě.

Jenže přišla 2. světová válka, poslední rabín
Max Hoch zahynul již v r. 1940 v koncent-
račním táboře a pan Weiner, který zastával
neoficielně funkci rabína od r. 1939, musel
nastoupit s manželkou a malými dětmi do
transportu. A tak plzeňská obec od té doby
neměla vlastního rabína. Z 3200 plzeňských
Židů se jich po válce vrátilo jen 116, přičemž
transporty přežilo 204 lidí.

V obnovené náboženské obci bylo před 
r. 1948 asi 400 souvěrců. Několik emigrač-
ních vln, způsobených vládou komunistické-
ho režimu, však nadále snižovalo počet členů.
Náboženský život komunistická vrchnost
omezila jen na základní náboženské úkony.
Přesto ale obec vždy slavila tradiční židovské
svátky a často pořádala různé kulturní akce.

Po r. 1989 se plzeňská obec snažila získat
v restitucích zpět židovský majetek. Začala
opravovat rozpadající se synagogy – „Velká“
byla slavnostně znovuotevřena před pěti lety.
Obec i nadále pořádá mnoho kulturních pod-
niků – v synagogách probíhají různé koncer-
ty a výstavy, vždy hojně navštěvované jsou
pravidelné oslavy židovských svátků....

Nemá-li ale kehila svého duchovního, svou
rabínskou autoritu, není tak zcela úplná. Prav-
da, mnozí rabíni příležitostně do Plzně zavíta-
li – velký ohlas měla pokaždé návštěva rabína
Goldsteina z Londýna, jenž svým moderním
přístupem zaujal i mladé členy obce. Po léta

přijížděl na pravidelné modlitby až do své
smrti Ing. Jakub Grünberger z Prahy. 

…a dnes
Je nedělní deštivé odpoledne, Oranit se už

podruhé pomodlila tefilat haderech, čili mod-
litbu na cestu. Říká se, že nejvíce neštěstí se
stává při uvolnění po vypjatých okamžicích.
Automobil s automatickou převodovkou
právě opatrně vyjíždí směrem na Prahu, kde
se všech pět cestujících hodlá zúčastnit
večerní jomkipurové bohoslužby. Z největší-
ho templu do jen o něco menšího. Do pražské
„Jubilejky“ z plzeňské „Velké.“

Je to zvláštní výprava – za volantem ame-
rického vozu totiž sedí právě ordinovaný
nový rabín plzeňské židovské obce. Rabi
Ronald Hoffberg má dnes velký den – popr-
vé sám řídí po České republice auto, poprvé
jede také tímto vozem a právě všem spolu-
jezdcům ještě v uších doznívají děkovná
slova předsedy plzeňské obce, pana Arnošta
Bergmanna, na rabínovu adresu. Ještě před
pár minutami vedl rabín svou první boho-
službu ve své nové funkci.

Díky panu Jiřímu Löwymu měl také k ruce
několik pomocníků. Role kantora se ujal člen
plzeňské židovské obce Michal Foršt za var-
hanního doprovodu paní Natalie Shonert. 

Pan rabín měl moc pěknou drašu, kterou
citlivě tlumočil Láďa Kostka. M. Foršt opět
zpíval s aškenázskou výslovností modlitbu
Unesane tojkev na Lewandowského známý
nápěv. Dokončil ji rabín, tak jako před rokem

v Praze, počínaje slovy Roš hašana... svou,
tzv. sefardskou či asi přesněji izraelskou
výslovností, se svou osobitou kantilací. I tak
se symbolicky propojila tradice starší s dneš-
ním pojetím liturgie.

Když k „forbétrovi“ po skončení bohosluž-
by přišla jedna členka v letech a hrdě zareci-
tovala po aškenázsku Šehechejanu, byli
všichni dojati.

Pětici jomkipurových odvážných cestova-
telů doplnila Oranit Nofia – Petra Linhová
z Bejt Simcha. Statečně četla české překlady
přednášených pasáží machzoru a pomáhala
spolu s novým plzeňským synagogálním
sborem (ctění pp. Bergmann a Löwy) rabí-
novi a předzpěvákovi vydatně se zpěvem
modliteb.

„Tak máme v Plzni nového rabína!“ Ta
zhruba stočlenná obec si to opravdu zaslouží.
A věřme, že se panu rabínovi v Plzni skuteč-
ně zalíbí a pomůže najít místnímu židovstvu
opět cestu do synagogy. Nejen na Vysoké
svátky a na Purim, Pesach a Chanuku. Že
jeho služba pomůže obnovit duchovní život
této nikoli největší obce s největší synago-
gou. Přejme plzeňským, aby si příští rok
museli vzít teplejší oděv, neboť zimní modli-
tebna Velké synagogy by praskala ve švech,
a přesunuli se do ohromujícího prostoru hlav-
ní lodě templu.

S pokorou a s jistým zahanbením upínají se
myšlenky na osudy lidí, kteří ani v dobách
největší nepřízně osudu, ve chvílích nejtěž-
ších, v dobách perzekuce, upírání nábožen-
ské svobody i samotného práva na existenci,
dokázali vždy najít cestu do své synagogy, do
své obce, a tak ji zachovat přes veškerou
nepřízeň až po naše dny. Mohl-li někdo uči-
nit totéž a neučinil tak, toto jest, čímž se,
hledě na deštěm zšedlou říjnovou krajinu,
zaobírá mysl nejednoho spolucestujícího.

„Ašamnu,...“
Rabín zapnul stěrače, „mitfára“ Láďa zku-

šeně naviguje a Petra šeptá poslední slova
modlitby.

Nikdo ve voze ještě netuší, co přesně je
čeká dnes o „Kol nidrej“. A tak vytane na
mysli opět požehnání Šehechejanu, každému
s jeho vlastní „výslovností“: „Chvála Jemu za
to, že jsme tu mohli dnes být a že jsme se
toho dožili!“

◗ Text a foto: Michal Foršt

NÁVRAT AMERIČANŮ DO PLZNĚ
Po více než šedesáti letech má Plzeň opět svého rabína!

Plzeňská Velká synagoga – bude opět plná?
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„Amen džas pre cigarentja,“ pronesla
jsem s rukou na klice.

Marek na mě nechápavě kouká. 
„Cože?“
„Tys mi nerozuměl?“
„Cos řikala?“
„No...“ zaváhám, „snad jsem to řekla

dobře. Amen džas je jdeme ne?“
Vyvalí oči. Pak mu to dojde.
Rozesměje se a praští se do čela.
„A já furt jakou řečí to mluvíš!“
„Tos nečekal, co?“
„No to teda ne.“
„Co nečekal?“ vynořil se ve dveřích

kanceláře Pavel. 
„Já si furt

řikám, jakou
cizí řečí to na
mě mluví,
řikám si, že to
nezní jako ang-
ličtina...“

„Cos řekla?“
„Amen džas

pre cigarentja.“
„Jáááj!“
„Řekla jsem

to dobře?“
„Jo,“ přisvěd-

čí Marek,
„řekla. Aspoň
myslim. Já měl
ve škole
z romštiny čtyř-
ku.“

„Víš co úplně
nesnášim?“

Lucka se ke
mě naklonila
blíž. 

„Když na mě ty lidi v metru furt
čuměj.“

Rozhlédnu se. Fakt. Hází po nás pohle-
dem. Že není Lucka bílá jako oni. 

„Voni někdy čuměj tak vytrvale, že
nevim, jak se mám tvářit já.“

„To je děsný.“ 
Mohli by čumět, že Lucka je hezká

holka. Protože je. 
„Já nevim, že jim to neni trapný,“

potřese Lucka hlavou. „Že si neuvědo-
měj, jak by jim bylo, kdyby se takhle
díval někdo na ně.“

Otevřely se dveře. Starší pán s bílým kní-
rem a vyschlou manželkou surově odstrčil
asi desetiletého kluka, co mu stál v cestě. 

„Di si stoupnout jinam. Nevidíš, že
tady překážíš?“ zařval na něj.

Podívala jsme se na Lucku, ona na mě.
Zdvihla jsem obočí. Ona zavrtěla hlavou.

Znechuceně. Důchodce s manželkou se
usadili na volná sedadla, dívají se rozhně-
vaně a nerudně na děti. 

Ty jeden hnuse, myslím si. 
Muž ještě párkrát něco odfrkl a pak se

jeho pohled usadil na Lucii. 
Dívám se na něho. Probodávám ho

pohledem. 
Teď si to vyžer. Říkám si. Paznehte

odpornej. Teď tě svým pohledem těžce

ztrestám. Nepřestanu se na tebe s pohr-
dáním dívat, dokud ty nebo já nevystou-
píme. 

To je můj způsob jak bojovat za lidská
práva, za práva dětí a proti diskriminaci.

„To musí bejt hrozný, když žijete ve
společnosti lidí, který na vás pořád kou-
kaj skrz prsty, jako že jste něco míň,“
nadhodila jsem.

„No,“ pokrčí Marek rameny. Trochu
se usměje. „Není to příjemný. Nejhorší
je, že tomu nakonec sama uvěříš, že to
tak je.“

„Že seš něco míň než gádžové?“ Nero-
zumím. Nechápu, jak člověka může něco
takového napadnout. Že je něco míň než
někdo druhej? Mám sebevědomí bílé
rasy. I když v mém případě není až tak
čistá. Ale na mě to není vidět.

Marek ještě jednou pokrčí rameny. „Ale
na to si zvykneš. Někdy to je těžký,
někdy ti řikaj takový věci... na to je dobrý
odpovědět něco vtipnýho, víš, aby se tro-
chu zastyděli. Aby si řekli: hele, on neni
tak blbej, on je docela chytrej, i když je
to Cigán.“

„Vždycky na tebe koukaj, že seš
jinej,“ vložil se do rozhovoru Ivan. Má
hustého kníra a kulaté břicho. Po
nocích jezdí s taxíkem. Před den pracu-

je za pár korun
v neziskovce.
A po večerech
studuje vyso-
kou školu.
Jeden rok ho
stojí dvacet
tisíc korun.
Má doma čtyři
nebo pět dětí,
nevím přesně.
A je Rom jak
poleno. 

„Já si všimla,
jak na nás lidi
koukali, když
jsme šli s Luc-
kou na tu kon-
ferenci.“

„Tak vidíš“,
rozhodí Marek
rukama, „tak si
to zažila a umíš
si to předsta-
vit.“

Jenže ne-
umím.

„Mě nevadilo, že se na nás dívaj“, „sna-
žím se vysvětlit, „mně se to nijak nedotý-
ká, ve mně to spíš vzbuzuje bojovnost.
Protože i když lidi koukaj, tak já vim, že
nejsem Romka. Vim, že když nepudu
s Luckou, tak se tak koukat nebudou.“

A pak už mlčím. Je mi to trapný, že se
tak mám. Že na mě nikdo nečumí. Že
nejsem Romka. A při tom to není mou
zásluhou. Prostě jsem se tak narodila.
Bílá.

◗ Kateřina Sidonová

◗ Illustrace Lucie Lomová

CIKÁNI II
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Minule jsme si vysvětlovali, že
všechny pozitivní micvot,
které nejsou vázány časem,

musí plnit i muži i ženy, všechny nega-
tivní micvot, čili zákazy ať už časem
vázány či ne, musí plnit opět muži
i ženy. Mimo dvou výjimek: „neza-
okrouhlíš vlasy na skráních ani nezma-
říš roh svého vousu“ (týká se výlučně
mužů) a „neznečistí se mrtvolou“ (týká
se pouze kohenů). Pozitivní micvot
omezené časem muži plnit musí, ženy
mohou. Důvod proč je žena uvolněna
z povinnosti časem vázaných micvot je
ten, že je vázána povinnostmi vůči
svému manželovi. Dle halachy židov-
ské manželství je manželstvím pouze
tehdy, je-li uzavřené mezi Židem
a Židovkou. Tedy židovská žena je
uvolněna z časem vázaných micvot, je-
li provdána za židovského muže.
V době, ve které manželka na sebe
uloží časem vázanou micvu, ji může
zavolat její manžel, aby vykonala něco
pro něho: „Plnila-li by micvu pro stvo-
řitele a odsunula příkaz svého muže, ať
přijde jí hoře od manžela. Splní-li pří-
kaz manžela a odsune-li micvu vůči
Bohu, ať hoře přijde od Stvořitele,
proto ji Stvořitel uvolňuje od svých pří-
kazů (časem vázaných), aby žila v míru
se svým mužem.“ (Sefer Abudarham,
část III., 14. stol. Španělsko.) Pozice
ženy v halaše a religiózním životě je
vynucena napětím, které vyvolávají
dva odlišné texty stvoření. V jedné
verzi jsou lidé stvořeni spolu „...muže
a ženu stvořil je... k obrazu svému stvo-
řil je“. Ve druhé verzi Bůh stvořil ženu,
aby plnila mužovu potřeby. 

A tak jsou ženy uvolněny od příkazu
přebývat v suce, přinášet plamovou
větev, či od slyšení šofaru nebo od
nošení cicit, či nasazování tefilin při
raní modlitbě. Jsou však pozitivní
časem vázané micvot, které je žena
povinna plnit. Gemara jmenuje tři: jíst
macu na Pesach, veselit se při svátcích
a splnit povinnost shromáždění se celé
komunity, aby slyšela Tóru. 

Na druhé straně jsou pozitivní mic-
vot, které nejsou vázány časem, a pře-
sto jsou ženy od nich uvolněny. Žena
nemá povinnost studia Tóry a nemá

povinnost rozmnožování se. Jevamot
63 b naprosto jasně předepisuje, že muž
je povinnen se rozmnožovat, žena ne. 

Nyní si povíme tak trochu něco
o manželství. 

Tóra vlastně neuvádí podmínky pro
uzavření manželství ve smyslu mini-
málního věku snoubenců, či podoby
obřadu. „Když si muž vezme ženu,
nebude vycházet do boje a nebude mu
ukládán žádný úkol. Po jeden rok bude
uvolněn pro svůj dům, aby se radoval
se svou ženou, kterou si vzal.“ Dt 24:5 

Tóra zná pouze výraz vzít si = laka-
chat. Tento výraz je naprosto míněn
v sexuálním kontextu. 

Mišna praví, že žena je získána třemi
způsoby: muž ji získá penězi, činem, či
souloží. Bejt Šamaj určuje poplatek
jednoho denáru, zatímco Hilel mluví
o jedné perutě a nebo o daru v ceně
jedné peruty. (Peruta je platidlo s nej-
nižší hodnotou). Hilel samozřejmě
vítězí. To, že muž nabývá ženu penězi
vychází z Geneze 23:13 „Dám ti pení-
ze za pole, vezmi to ode mne.“ V Deu-
toronomiu 24:1 „Když si muž bere
ženu.“ Peníze jsou tudíž k získávání,
obdržení, nabytí, jsou tedy používány
ke Kidušin – zásnubám. Co jsou to
Kidušin? Vyloučení konkrétní ženy ze
zájmu mužů, aby si ji vzali. Ona se
stavá Hekadeš (rituální) objekt, kterého

se nesmí nikdo dotknout. Kadoš zna-
mená svatý, čili výjimečný. Získání
a nabytí je vlastně totéž, pouze s tím
rozdílem, že žena se nestává mužovým
majetkem a on ji nesmí prodat. Žena,
kterou si muž vzal je sexuálním partne-
rem pouze tohoto muže a nesmí spát
s jinými muži. Ženatý muž však může
spát s jinými ženami, pokud ony
nejsou vdané (pokud není židovská
žena provdána za židovského muže, je-
li však provdaná za nežidovského
muže, není vlastně považována za vda-
nou ženu). Muž může mít více manže-
lek, žena jen jednoho manžela. Raba
říká: (když on řekne) „Zasnub se s mojí
polovinou, je ona zasnoubena.“ (když
on řekne) „Polovina tebe je se mnou
zasnoubena, ona zasnoubena není.“
(Kidušin 7a) Prostě řečeno, mužova
druhá část si může vzít druhou ženu.
Podle této halachy se muž může rozdě-
lit na mnoho částí a vzít si tolik žen
kolik unese. Jiná halacha říká, že si
král může vzít pouze 18 žen, aby stíhal
politickou práci a nezanedbával je
(manželky). Král Šalamoun měl tisíc
žen. Doporučený počet manželek je
čtyři, aby každá žena byla uspokojová-
na alespoň jeden týden v měsíci. Zákaz
ženitby s více než jednou ženou se při-
pisuje rabejnu Geršon Me Or ha Gola.
Dle rabiho Meiera z Rottenbergu
(MaHaRaM) může zákaz rabejnu Ger-
šona zrušit pouze sto rabínů ze tří růz-
ných oblastí a tří rozdílných obcí.
Háček je ovšem v tom, že není možné
zrušit halachy Talmudu. Proto se nad
halachu vytvoří nová vrstva, tzv. Taka-
na. Ten, kdo poruší tuto novou takanu,
nemůže být řádně potrestán, protože
ani Tóra ani Talmud nezná žádný trest
za mnohoženství. Jediná možnost je
takového muže exkomunikovat. Taka-
nu rabejnu Geršona přijmuli pouze
Židé, žijící v křesťanských zemích.

Žena může sama sebe nabýt jenom
dvěma způsoby: když se s ní její muž
rozvede a nebo jeho smrtí. Žena se
nemůže znovu vdát, pokud jí manžel
nedal rozvodový list či nezemřel, a to
ani tehdy, je-li její manžel šílenec nebo
utekl třeba na 30 let. 

◗ Sylvie Wittmannová

ŽENSKÉ A MUŽSKÉ MICVOT II.

Židovský manželský pár, 1905 
(z knihy Na křižovatce kultur)
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