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■ Krátce
V talmudickém traktátu Sota 9a se 
uvádí, že asyrský král Sancherib. To zna-
mená, že od jeho hromadných depor-
tací a přesunů obyvatelstva na území 
mnohonárodnostní asyrské říše nejsme 
s to dnes určit, který národ je vlastně 
Amálek. Po druhé světové válce a holo-
kaustu se Němci přirovnávali k Amá-
lekovi a Hitler byl a dodnes je považo-
ván za novodobého Hamana. Pravda, 
dnes již neexistuje onen starověký 
národ Amálek, podobně jako vymřely 
mnohé jiné starověké národy, ale to 
neznamená, že by Amálekova nenávist 
k Židům zmizela z povrchu zemského. 

rabín Daniel Mayer

Halacha je systémem pluralitním, kte-
rý podléhá evoluci a je formován na 
základě etických požadavků, které se 
vynořují v každé době. Důležitým prin-
cipem, který charakterizuje progresivní 
judaismus, je rovněž osobní volba, 
důraz na osobní identifikaci s přikázá-
ními a jejich internalizaci, což v zásadě 
kopíruje proces, který ve svém rozho-
dování aplikovali i talmudičtí učenci 
i rabínští komentátoři, když činili 
„informované volby“ na základě svých 
znalostí předchozí tradice a morálního 
citu. Důležitým úkolem progresivního 
rabína je pak vzdělávat lidi tak, aby byli 
schopni uvažovat tímto halachickým 
způsobem a činit osobní volby. 

David Maxa

Která z náctiletých dívek neprošla Vašti-
nou zkušeností – která někdy nezkusila 
říct „ne“ chlapci a nebyla za to potres-
tána? Ale co kdyby Vašti bývala souhla-
sila? Zkusme domyslet, jak by příběh 
pokračoval. Chudák Vašti byla v bezvý-
chodné situaci, nemohla prostě vyhrát. 
A poslední otázka: co kdyby text nechal 
Vašti dospět? Když Vašti umírá, my, 
děvčata, která příběh čteme, umíráme 
s ní. Každý zatracený Purim nás pří-
běh varuje, abychom nehleděly samy 
na sebe. Zamrzlé ve vyhnanství Vaš-
tilandu. Co kdybychom nechaly Vašti 
promluvit, sledovaly její příběh? 

Susan Schnur

Foto: Královna Ester, Edwin Long, 
1878, National Gallery of Victoria, 

Melbourne (foto: Wikipedia) ➤
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Ve dvanáctém roce svého panování jme-
noval perský král Achašveroš Hamana, 

syna Hamedatova, Agagovce, svým prvním 
velmožem a rádcem (Ester 3, 1–2). Odtud 
se dovídáme, že Haman byl vzdáleným 
potomkem amáleckého krále Agaga, které-
ho zajal izraelský král Saul a Samuel jej 
poté před Saulovýma očima rozsekal na 
kusy (1. Samuelova 15,7–33). V Hamanovi 
byla tudíž po staletí zakořeněná nenávist 
Amáleka vůči Izraeli. Jak se dovídáme 
z Esteřina svitku, král nařídil všem obyvate-
lům i velmožům říše před Hamanem klekat 
a klanět se mu. Jediný, kdo tak nečinil, byl 
Žid Mordechaj. Královi dvořané mu radili, 
aby nepřestupoval panovníkovo nařízení 
a spolu s ostatními prokazoval Hamanovi 
úctu. On však jejich rady neposlechl 
a Hamanovi neprokazoval královským 
majestátem přikázanou úctu. Když Ha -
manovi oznámili, že Mordechaj se mu 
neklaní, jeho zášť a nenávist se neobrátila 
pouze proti Mordechajovi samotnému, ale 
proti celému židovskému národu (Ester 
3,2–6). Tato amálecká iracionální nenávist 
k národu synů Izraele se v Hamanově osobě 
zkoncentrovala téměř do krystalického zla. 
Haman již nemyslí na nic jiného, než jak se 
co nejkrutěji pomstít národu, z něhož 
Mordechaj pochází. Nejde mu pouze 
o Mordechaje, ani o Židy hlavního města 
Šúšanu, s nimi skoncuje velmi lehce, rychle 
a rázně. Haman se však chce jednou pro 
vždy zbavit všech Židů perské říše. 
Kdybychom to označili za plán na „konečné 
řešení židovské otázky v Persii“, nebyli by 
daleko od pravdy. Dokonce se v jednom 
bodu tohoto ďábelského plánu připravoval 
Haman mnohem důkladněji než jeho poz-
dější ideoví následovníci – Hitler a nacisté. 
Haman se totiž rozhodl okultní cestou, vrhá-
ním losu – pur, nalézt nejpříhodnější den 
k záhubě všech Židů perské říše. Židé měli 
být zavražděni během jednoho jediného 
dne, aby neměli čas ani možnost před záhu-
bou uprchnout. Mágové před Hamanem 
metali losy a jako nejpříhodnější den jim 
vyšel 13. den měsíce adar. Haman ještě 
úskokem dosáhl formálního králova povole-
ní k záhubě národa, který „se neřídí králov-
skými zákony“ (Ester 3,7–15) a mašinerie 
starověkého „konečného řešení“ mohla 
začít. Díky Mordechajovi a královně Ester 
se Hamanovy plány zhatily a dle přísloví 
„kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ 
byli Haman a jeho synové po zásluze spra-
vedlivě potrestáni a židovský lid byl v per-
ské říši zachráněn.

Haman je příkladem toho, co z člověka 
udělá geneticky zakódovaná iracionální ne-
návist Amáleka vůči Židům. 

V talmudickém traktátu Sota 9a se uvádí, 
že asyrský král Sancherib (704–681 př. o. l.) 

promíchal všechny národy – שכבר עלה סנחריב 
 To znamená, že od jeho .ובלבל את כל האומות 
hromadných deportací a přesunů obyvatelsta 
na území mnohonárodnostní asyrské říše 
nejsme s to dnes určit, který národ je vlastně 
Amálek. Po druhé světové válce a holo-
caustu se Němci přirovnávali k Amálekovi 
a Hitler byl a dodnes je považován za novo-
dobého Hamana. Pravda, dnes již neexistuje 
onen starověký národ Amálek, podobně jako 
vymřely mnohé jiné starověké národy, ale to 
neznamená, že by Amálekova nenávist 
k Židům zmizela z povrchu zemského. Dnes 
můžeme označit za Amáleka každého, kdo 
má jeho vlastnosti a kdo sdílí Amálekovu 
vražednou nenávist k Židům.

Osmého března si čeští Židé každoročně 
připomínají tryznou v pražské Pinkasově 
synagoze masovou vraždu 3792 souvěrců 
z terezínského rodinného tábora v Osvětimi, 
kterou nacisté spáchali právě onoho dne 
roku 1944. Osmý březen toho roku připadl 
na 13. adar, na den, kdy měli být podle 
Hamanových plánů vyvražděni všichni Židé 
v perské říši.

Naopak mnozí židovští vězni koncentrač-
ního tábora Gross Rosen v Dolním Slezsku 
tehdy zažili opravdový purimový zázrak. 
Osmého března večer se vězni ukládali na 
pryčny ke krátkému spánku a možná si 
nikdo z nich neuvědomil, že právě začíná 
svátek Purim. Pokud si i někdo tuto skuteč-

nost uvědomil, měl důvod oslavovat? 
V baráku zavládlo v tuto pozdní noční 
hodinu ticho. Najednou z jakési pryčny 
seskočil jeden z vězňů a do téměř hrobového 
ticha začal křičet: „Židé, Židé, vždyť je dnes 

Purim! Dnes slavíme pád Hamana, který 
chtěl vyvraždit celý židovský národ, ale 
Hospodin vyslyšel křik svých synů a zachrá-
nil je a nakonec hříšného Hamana pověsili! 
Bratři, tak jako v dobách Mordechaje a Ester, 
jsme i nyní ve velkém nebezpečí, a to nebez-
pečí se nejmenuje Haman, ale Hitler! Avšak 
svátek Purim nám připomíná brzkou 
záchranu! Hitlerův konec bude stejně hořký 
jako Hamanův! Zmužte se, židovský národ 
žije – עם ישראל חי!“ Tu z jiné pryčny seskočil 
další židovský vězeň a začal pomalu 
a s citem pronášet požehnání, které proná-
šíme po čtení Esteřina svitku: „Požehnaný 
jsi Ty, Hospodine… jenž z nás snímáš 
křivdu… jenž odplácíš odplatou za nás…“

Tito dva židovští hrdinové se pak odml-
čeli a opět zavládlo v baráku ticho, které 
však bylo smíšeno s pocitem radosti 
a povznesení, ale též s obavou, co po takové 
noci bude následovat. Brzy ráno se nevyř-
čená obava vězňů naplnila. Do baráku vletěl 
důstojník SS s dalšími dozorci a začal křičet: 
„V noci tady byli někteří, kteří si dovolili 
říct něco proti Vůdci! Okamžitě je vydejte, 
vy židovské svině, nebo uvidíte! Máte deset 
minut na to, abyste vydali ty zločince!“ 
Deset minut uběhlo, ale nikdo nepromluvil 
ani slovo. „Utíkejte, utíkejte!“ začal křičet 
esesák na vězně a ti začali běhat po baráku 
a dozorci je při tom neustále políčkovali 
a mlátili. Jeden z oněch dvou vězňů se již 

Purim ve stínu šoa

➤

Židovské děti v polské Lodži slaví svátek Purim, rok 1948. 

Letošního roku zahajujeme oslavu svátku Purim ihned po konci šabatu 11. března večer. Tento šabat, 
jako ostatně každý šabat, který je bezprostředně před Purimem, nazýváme „šabat zachor – שבת זכור“, 
neboť si máme pamatovat, že nás Amálek bez příčiny a ze zálohy napadl během naší cesty Sinajskou 
pouští po východu z Egypta (5. Mojžíšova 25,17-19). Od tohoto okamžiku se stal Amálek na věky nelí-
tostným nepřítelem národa Izraele.
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neděle 9. dubna
od 15 h, Bejt Simcha
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workshop

V případě zájmu prosíme o zprávu 
na kehila@bejtsimcha.cz nebo

na tel: 603 393 558

pondělí 10. dubna
od 18.30 h v DSP Hagibor

Pesachový seder
viz pozvánka na této straně

PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro začátečníky
každé úterý od 18 h

pro pokročilé
ve čtvrtek od 18 h

pro středně pokročilé
ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Četba siduru
každý pátek od 18 h

Kabalat Šabat
každou středu od 18 hodin

Bejt Simcha 
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 603 393 558
E -mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

chtěl vydat do rukou dozorců, ale Židé, kteří 
byli nedaleko, se okolo něj shlukli a nabá-
dali ho, aby vydržel a nevydával se do rukou 
esesmanů. Po určité době se nacisté nabažili 
sadistického mlácení židovských vězňů 
a šílený běh ustal. Vězni z baráku své spolu-
vězně nevydali. O Purimu roku 1944 zažili 
židovští vězni koncentráku Gross Rosen 
dvojitý zázrak. Oslavili svátek, a esesácké 
bití a vynucený šílený běh se obešly bez 
obětí a bez pozdějších sankcí ze strany věz-
nitelů. Nikdo z vězňů neřekl slovo, které by 
vedlo k odhalení oněch dvou hrdinů. (Podle 
knihy Pinchase Feivloviče "עודני זוכר").

Mnozí z českých Židů ještě dlouho po 
holocaustu vzpomínali na zavražděné muže, 
ženy a děti z rodinného tábora, kteří nalezli 
svou smrt v osvětimských plynových komo-
rách v předvečer Purimu roku 1944. Pro 
přeživší byl poté veselý svátek Purim navždy 
spojen s bolestnými vzpomínkami na tra-
gický osud obětí. 

ים ַתְמרּוִר֔ י  ְבִּכ֣ נְִה֙י  נְִשָׁמ֙ע  ה  ְבָּרָמ֤ ֣קֹול  ה  יְהָֹו֗ ר  ָאַמ֣ ה  ֹּ֣  כ
י ֵאיֶנּֽנּו. יָה ִכּ֥ ם ַעל־ָבֶּנ֖ יָה ֵמֲאָנ֛ה ְלִהנֵָּח֥ ה ַעל־ָבֶּנ֑ ל ְמַבָכּ֣ ָרֵח֖

Toto praví Hospodin: „V Rámě je slyšet 
hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel 
oplakává své syny, odmítá útěchu, protože 
její synové již nejsou.“

ה… ִמִדְּמָע֑ יְִך  ְוֵעיַנ֖ ִכי  ִמֶבּ֔ קֹוֵלְ֙ך  י  ִמנְִע֤ ה  יְהָֹו֗ ר  ָאַמ֣ ה  ֹּ֣  כ
בּו ָבִנ֖ים ִלגְבּוָלֽם. ה ְוָשׁ֥ ְך נְֻאם־יְהָֹו֑ ְויֵׁש־ִתְּקָו֥ה ְלַאֲחִריֵת֖

Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě 
plakat a ronit slzy… Je naděje pro tvé 
potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se 
vrátí na své území.“

Nyní, když vidíme rozzářené tváře našich 
dětí, vnuků a pravnuků, kteří s opravdovou 
a ničím nezatíženou radostí slaví svátek 
Purim nejen v Čechách a na Slovensku, ale 
i v Americe, Kanadě, Rusku a dalších 
zemích, a zvláště pak v Izraeli, je to pro nás 
důkazem, že jsme nad Hitlerem a nacisty 
zvítězili, byť toto naše vítězství bylo vykou-
peno šesti miliony nevinných obětí. 

◗ Rabín Daniel Mayer, foto: Wikipedie

Cílem iniciativy Or 
Tamid je navázat na 

tradici spolku stejného 
jména, který byl založen 
v Praze roku 1883. 
Cílem spolku bylo oživit zájem českých 
židů o náboženský a především vzájemný 
sociální život. Naše mezikomunitní inicia-
tiva má podobný záměr: v první řadě 
povzbudit mladé lidi a rodiny s dětmi, aby 
se zajímali o radostný židovský život. 
Vzhledem k tomu, že jedním ze středobodů 
židovského života je šabat – den odpočin-
ku, který by měl držet židy pohromadě –, 
rozhodli jsme se jako naši první aktivitu 
založit tradici společných šábesových 
večeří s Kabalat šabat v otevřeném, progre-
sivním a neortodoxním duchu. Progresivní 
judaismus, též nazývaný liberální či 
reformní, navazuje na rabínský judaismus, 
který interpretuje s ohledem na moderní 
dobu. V českém prostředí není ničím 
novým, což dokládá i fakt, že v roce 1926 
bylo československé židovstvo jedním 
z ustavujících členů Světové unie pro pro-
gresivní judaismus (WUPJ).

P o d p o r o v a t e l e m 
spo  lečných šábesových 
večeří je Evropská unie 
pro progresivní judais-
mus (EUPJ) s partner-

skými organizacemi Bejt Simcha, Česká 
unie židovské mládeže, Moishe House 
a Židovská liberální unie.

První Kabalat šabat proběhl v pátek 
3. března. Bohoslužbu vedl rabínský student 
David Maxa za účasti svého učitele z rabín-
ského semináře Abraham Geiger Kolleg, 
rabína Edwarda van Voolena. Večera se 
zúčastnilo několik zástupců EUPJ, včetně 
jejího prezidenta Gordona Smithe. Po boho-
službě zazpívala operní pěvkyně Jaroslava 
Hannah Maxová a zahrála vynikající klez-
merová kapela Vousy.

Zájem o první akci obnovené iniciativy 
Or Tamid předčil všechna očekávání, přišlo 
110 dospělých a 25 dětí do dvanácti let, 
další zájemce jsme museli z kapacitních 
důvodů odmítat. Další společná šábesová 
večeře je naplánována na 7. dubna. Těšíme 
se opět na vaši hojnou účast!
◗ Julie Bergmann, julie.bergmann@ortamid.cz

➤

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě 

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

švat – adar 5777

DSP Hagibor (Vinohradská 
1201/159, Praha 10) 
Uzávěrka přihlášek nejpozději do 3. dubna 
na e-mailu: kehila@bejtsimcha.cz 
nebo na tel: 603 393 558. 
Vstupné: členové FŽO 300 Kč 
(studenti 250 Kč), nečlenové 400 Kč.

Pesachový seder Bejt Simcha
pondělí 10. dubna od 18.30 h 

Or Tamid 2017



Progresivní judaismus je z po-
zice židovské ortodoxie často 

kritizován za jeho domnělý laxní 
postoj vůči halaše, židovskému 
náboženskému právu, nebo do-
konce za její naprosté opomíjení. 
Progresivní žid pak může velmi 
snadno dojít k přesvědčení, že 
jeho forma židovství je pouhou 
„light verzí“ skutečného judaismu, 
kterým je ortodoxie. Na druhé 
straně je z pozice sekulárních židovských 
myslitelů halacha často kritizována za její 
údajnou zastaralost, zpátečnictví a nepřizpů-
sobivost současnému světu. Cílem tohoto 
článku je proto dokázat, že progresivní pří-
stup k halaše je autentický, a z hlediska 
židovské tradice naprosto plausibilní, a že je 
možné halachu aplikovat tak, aby odpovída-
la na problémy moderního člověka.

Dnešní ortodoxní judaismus vidí halachu 
jako normativní a monolitický systém, jehož 
tradicionalistická interpretace je zcela 
závazná. Zjednodušeně řečeno je halacha 
všechno to, co říká dnešní ortodoxní rabinát, 
který má výhradní právo na určení metody 
jejího výkladu i na konečný výklad samotný. 
Vše, co existuje mimo tento systém, pak 
z pohledu ortodoxie není halacha. Tato 
pozice je názorně vyjádřena v argumentech, 
které 2. srpna 1984 předal Vrchní rabinát 
Izraele Nejvyššímu soudu Státu Izrael 
v odpovědi na žalobu podanou Hnutím pro 
progresivní judaismus, ve které progresivní 
rabíni požadovali právo provádět státem 
uznávané svatební obřady.1 Argumentaci 
z ortodoxní strany je možné shrnout ve třech 
bodech: (1) písemná a ústní Tóra byla daro-
vána Mojžíšovi na Sinaji, (2) rozhodnutí 
talmudických učenců mají absolutní platnost 
a (3) v systému halachy nemůže být nic 
změněno ani kvůli aktuálním okolnostem, 
ani kvůli individuálnímu svědomí.2 Tento 
rigidní postoj ortodoxie zformuloval již 
rabín Chatam Sofer (1762–1839), jeden 
z nejvýznamnějších oponentů modernistic-
kého judaismu, když prohlásil, že „všechno 
nové je zakázáno Tórou“, že „staré a pra-
staré je lepší než nové“ a že „kdokoliv, kdo 
činí změny, zastává slabší pozici“.3 Pod vli-

1 V Izraeli dodnes není možné ani uzavírat sekulární 
sňatky, ani sňatky pod vedením progresivního či 
konzervativního rabína či rabínky. 
2 Podle: ZEMER, Moshe: Jüdisches Religionsgesetz 
heute: progressive Halacha. Neukirchen -Vluyn: 
Neukirchener, s. 59. HCJ 47/82. 
3 Podle: ZEMER, Moshe: Jüdisches Religionsgesetz 
heute: progressive Halacha. Neukirchen -Vluyn: 
Neukirchener, s. 57. Responsa Chatama Sofera – 
Orach chajim 28, 148, 181; Jore de’a 19, 286; Jore 
de’a 19; Jore de’a 19. 

vem těchto názorů se židovská 
ortodoxie vyvíjela i následu-
jící generace a mnohdy pře-
rostla do posedlosti rigiditou 
zákona, která se dnes proje-
vuje například tím, že mnozí 
rabíni mají obavu, že pokud 
by vydali benevolentnější res-
ponsum4, jejich ultraortodoxní 
kolegové by na ně zaútočili. 
Výsledkem této statičnosti je 

prohlubování propasti mezi reálným živo-
tem a halachou, což ji pro mnoho židů staví 
do role jakéhosi nedosažitelného ideálu, 
čímž se významně prohlubuje propast mezi 
sekulárními a náboženskými židy. Tato 
rigidní interpretace zákona přináší mnoho 
eticky problematických situací, mezi které 
patří například častá rezolutní diskvalifikace 
patrilineární židů, vyloučení některých 
židovských skupin prostřednictvím neuznání 
jejich statusu a podmínění jejich akceptace 
procesem konverze5, nerovnoprávné posta-
vení žen a velmi složité postavení lidí 
s homosexuální orientací. 

Významný progresivní rabín Moshe 
Zemer (1932–2011) nám představuje zcela 
odlišný postoj. Ve své knize Evolving 
Halakhah: A Progressive Approach to Tradi-
tional Jewish Law charakterizuje židovské 
náboženské právo následovně: „Halacha, 
tak jak se vyvinula, byla dynamickým a etic-
kým systémem, který se vypořádával se spe-
cifickými podmínkami každé generace.“6 

Moše Zemer tedy přikládá postavení hala-
chy v rámci judaismu naprosto klíčový 
význam, ale zároveň se domnívá, že v jejím 
centru stojí etické úsilí a že je ze své pod-
staty flexibilním systémem. Není možné říct, 
že by pro současný progresivní judaismus 
byl rituální aspekt halachy nedůležitý, ale je 
vnímán jako prostředek k dosažení jejího 
etického rámce, jak formuluje prezident 
rabínského semináře Abraham Geiger 
College a jeden z nejvýznamnějších odbor-
níků na halachu rabín Walter Jacob (nar. 
1930): „Připomínají [rituály] nám naše 
etické povinnosti. Jsou důležité, protože jsou 
emocionálním a ne -racionálním spojením 
s judaismem.“7 

4 Rabínská odpověď na konkrétní halachický 
problém.
5 Jedná se například o požadavek konverze 
etiopských židů po jejich příchodu do Izraele, aby 
mohl být uznán jejich židovský status. 
6 ZEMER, Moshe: Jüdisches Religionsgesetz heute: 
progressive Halacha. Neukirchen -Vluyn: Neu-
kirchener, s. 55. 
7 JACOB, Walter (ed.): Beyond the Letter of the 
Law: Essays on Diversity in the Halakhah in Honor 

Vraťme se nyní k argumentům, které 
formuloval Vrchní rabinát Izraele ve svém 
dopise adresovaném progresivním rabínům. 
Zmíněný první argument říká, že písemná 
a ústní Tóra byla darována na Sinaji. Toto ne 
zcela jasné tvrzení bylo v rámci rabínské 
tradice interpretováno různě. Amoraita 
Šimon ben Lakiš zastával názor, že na Sinaji 
byla darována nejen Tóra ve smyslu Pěti 
knih Mojžíšových, ale také Proroci, Spisy, 

Mišna a Gemara. (BT Berachot 5a) Jeruza-
lémský Talmud tuto myšlenku rozvádí, když 
říká: „Dokonce to, co dlouholetý student 
jednoho dne vyloží před svým učitelem, bylo 
darováno Mojžíšovi na Sinaji.“ (JT Pe’a 2:4) 
Tomuto striktnímu názoru, který hraničí 
minimálně s myšlenkovou predestinací, však 
odporuje názor dalšího amoraity, rabína Jose 
bar Chaniny: „Záležitosti, které nebyly 
odhaleny Mojžíšovi, byly odhaleny rabínu 
Akivovi a jeho druhům.“ (Exodus raba 5:9) 
Význam zjevení Tóry na Sinaji tedy může 
být interpretován různým způsobem 
a v rabínském myšlení nebyl nikdy vnímán 
jako ustálené dogma.

Podívejme se na druhý argument, tj. tvr-
zení, že Talmud a rozhodnutí učenců mají 
absolutní platnost. Talmud (Bava mecia 
59a–59b) obsahuje rabínskou disputaci 
o peci zvané Achnaj. Předmětem této dispu-
tace je sice na začátku konkrétní halachický 
problém, ale posléze se změní ve spor 
ohledně toho, jestli je halacha v rukách 
Božích, nebo lidských. V závěru disputace 

of Moshe Zemer, s. 108.
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vítězí člověk, což radostně přiznává i sám 
Bůh: „Mé děti mne porazily, mé děti mne 
porazily.“ Tato pasáž je podle mého názoru 
jedním z nejlepších argumentů pro otevře-
nost v rabínském systému. Na rozdíl od 
ortodoxie, která považuje halachu za norma-
tivní systém, progresivní přístup k halaše 
odmítá, že rozhodnutí talmudických učenců 
mají absolutní a trvalou platnost. Toto odmít-
nutí se opírá o fakt, že Talmud vidí progre-
sivní tradice jako stenografický záznam dis-
kusí jednotlivých učenců, kteří reagovali na 
konkrétní problémy konkrétní doby konkrét-
ními odpověďmi, které si velmi často odpo-
rovaly, a proto nám Talmud nedává žádné 
ustálené vodítko. Jsme tedy zdánlivě odká-

záni pouze na interpretaci rabínských 
komentátorů, kteří se z jednotlivých 
zákonů pokoušeli vytvářet celistvé sys-
témy, které by poskytovaly univerzální 
a trvalé odpovědi.8 Vzhledem k tomu, 
že talmudičtí učenci i následní rabínští 
komentátoři formulovali své odpovědi 
v závislosti na konkrétních podmín-
kách, nepovažuje progresivní judais-
mus za zákon přímo jejich odpovědi, 
ale proces, ve kterém je formulovali, 
a který podle chápání progresivního 
judaismu nikdy neustává, tj. obnovuje 
se v každé generaci. Rabín Walter Jacob 
v tomto kontextu tvrdí: „Jsme připra-
veni otevřít staré diskuse a někdy je 
přivést k odlišným závěrům, přičemž 
jsme si vědomi, že odlišné okolnosti 
naší doby nás mohou vést tímto 
směrem.“9 

Třetí argument, kterým ortodoxní 
rabinát zapovídá jakékoliv změny nábo-
ženského zákona, obsahuje tvrzení, že 
v systému halachy nemůže být nic změ-

něno (1) kvůli aktuálním okolnostem (2) ani 
kvůli individuálnímu svědomí. Rabín Josef 
Albo, který žil ve Španělsku v 15. století, 
v souvislosti s prvním bodem tvrdí: 
„Písemná Tóra nemůže být pochopena bez 
Ústní Tóry a Boží zákon nemůže být tak per-
fektní, aby byl adekvátní pro všechny doby, 
protože stále nové okolnosti lidských vztahů, 
jejich soudy a činy jsou příliš četné, aby 
mohly být obsaženy v knize. Proto byly Moj-
žíšovi darovány jisté všeobecné principy, na 
které je v Tóře poukázáno pouze nepřímo, 
díky čemuž mohou učenci zpracovat nově 
vynořující se specifika v každé generaci.“10 
Tato skutečnost vývoje a vynořování zcela 
nových podmínek, kterou je možné hebrej-

8 Příkladem takové snahy je halachický kodex 
Šulchan Aruch, jehož autorem je sefardský rabín 
a učenec Josef Karo (1488–1575). Již v období svého 
vzniku byl silně kritizován, například pražským 
Maharalem (přibližně 1525–1609). 
9 Writing responsa: a personal journey. In: JACOB, 
Walter. Beyond the letter of the law: Essays on 
Diversity in the Halakhah. Pittsburgh, Penn.: Rodef 
Shalom Press, c2004, s. 103-118. ISBN 0929699165.
10 ALBO, Josef: Sefer ha -ikkarim 3:23. 

sky nazvat jako šinuj ha -itim, změna reality, 
je zcela přijata progresivním pojetím hala-
chy, jenž naprosto zpochybňuje názor Cha-
tama Sofera a jeho myšlenkových následov-
níků. Rabín Walter Jacob se domnívá: 
„…automatické spoléhání se na jednoho či 
druhého talmudického decisora bez přemýš-
lení o etickém opodstatnění a historických 
a sociálních důvodech pro toto rozhodnutí 
pro nás nemusí být platné.“11 Podobně se 
vyjadřuje také rabín Jehuda ben Becalel (při-
bližně 1525–1609), zvaný Maharal, když 
kritizuje Šulchan aruch: „Rozhodovat hala-
chické otázky z kodexů bez znalosti zdroje 
výnosu nebylo záměrem těchto autorů. 
Pokud by věděli, že jejich práce povedou 
k opuštění Talmudu, nenapsali by je. Pro 
člověka je lepší rozhodnout se na základě 
Talmudu, i když může učinit chybu, protože 
učenec se musí spoléhat pouze na své poro-
zumění. Jako takový je milý Bohu a lepší než 
ten, kdo rozhoduje z kodexu, protože nezná 
důvod pro rozhodnutí, takový člověk kráčí 
jako slepý.“12 Tyto názory jsou v podstatě 
apelem na každou generaci, na každého jed-
notlivce, aby se snažil o učinění vlastních 
rozhodnutí. Pouhé slepé převzetí názoru od 
někoho jiného totiž nenaplňuje smysl 
a požadavky halachy jako takové.

Argumentace rabinátu zapovídá možnost 
měnit dosavadní halachu kvůli individuál-
nímu svědomí, čemuž ale odporuje orto-
doxní rabín Eliezer Berkovits (1908–1992), 
který byl přesvědčen o primární důležitosti 
etického významu halachy: „Bůh nedopusť, 
aby přenesení Tóry do každodenního života 
odporovalo etickým principům.“13 To zna-
mená, že pokud je nařízení halachické, musí 
být etické, a pokud je neetické, nemůže být 
považováno za halachické. Rabín Moshe 
Zemer v tomto kontextu cituje profesora 
Seymoura Siegela z Jewish Thelogical 
Seminary14: „Etické hodnoty naší tradice by 
měly mít autoritu posuzovat přikázání hala-
chy. Pokud jakékoliv přikázání halachické 
tradice odporuje našim etickým hodnotám, 
potom by mělo být zrušeno či patřičně upra-
veno… Takže pokud kvůli změně okolností 
specifický zákon již více nevyjadřuje etické 
hodnoty, které učí sama naše tradice… 
máme odpovědnost tyto zákony patřičně 
přepracovat, aby nezastaraly.“15

Smyslem všech těchto argumentů není 
vyvrátit přístup ortodoxního judaismu k ha -

11 JACOB, Walter (ed.): Beyond the Letter of the 
Law: Essays on Diversity in the Halakhah in Honor 
of Moshe Zemer, s. 110-111.
12 MAHARAL: Netivot olam: Netiv ha -Tora, 
kapitola 15. 
13 BERKOVITS, Eliezer: Not in Heaven: The 
Nature and Function of Halakhah, s. 19. 
14 Instituce pro vzdělávání konzervativních rabínů 
a kantorů se sídlem v New Yorku. 
15 Podle: ZEMER, Moshe: Jüdisches Religionsgesetz 
heute: progressive Halacha. Neukirchen -Vluyn: 
Neukirchener, s. 68.

laše, ale dokázat, že představa o halaše jako 
o absolutně monolitickém, rigidním a nor-
mativním systému je mýtem, který se neza-
kládá na realitě. Halacha je proto nevyhnu-
telně systémem pluralitním, který podléhá 
evoluci a je formován na základě etických 
požadavků, které se vynořují v každé době. 
Důležitým principem, který charakterizuje 
progresivní judaismus, je rovněž osobní 
volba, důraz na osobní identifikaci s přiká-
záními a jejich internalizaci16, což v zásadě 
kopíruje proces, který ve svém rozhodování 
aplikovali i talmudičtí učenci i rabínští 
komentátoři, když činili „informované 
volby“ na základě svých znalostí předchozí 
tradice a morálního citu. Důležitým úkolem 
progresivního rabína je pak vzdělávat lidi 
tak, aby byli schopni uvažovat tímto hala-
chickým způsobem a činit osobní volby. 
Právě tímto způsobem progresivní judais-
mus uskutečňuje halachu a naplňuje biblic-
kou frázi „lo ba -šamajim hi“ (5M 30:12), 
což v překladu do češtiny znamená „není 
v nebesích“ a vztahuje se k lidské autoritě 
interpretovat Tóru a její přikázání. V tomto 
smyslu stanovilo Hnutí pro progresivní juda-
ismus v Izraeli několik kritérií: „Hnutí 
zastává názor, že patřičné dodržování micvot 
vyžaduje úmysl, tj. porozumění a ztotožnění 
po studiu, a není záležitostí mechanické 
poslušnosti. Tento postoj a naše aspirace 
obnovit staré a posvětit nové s sebou nesou 
dynamický přístup k přikázáním v souladu 
s následujícími kritérii: (1) logický základ 
daného přikázání a jak se vyvíjelo genera-
cemi, (2) schopnost lidí posvěcovat své 
životy prostřednictvím tohoto přikázání, (3) 
lidská schopnost dodržovat dané přikázání 
ve světle podmínek daného času a místa, (4) 
naše odpovědnost vůči židovskému lidu jako 
celku, (5) absence rozporu mezi oním přiká-
záním a příkazem svědomí.“17

◗ David Maxa, rabínský student, Abraham 
Geiger College, ilustrace: Wikipedia
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Ztracené ženy: Vašti, Ester 
a Carol Gilliganová (vývojový pohled)

Začněme u harvardské psycholožky Carol 
Gilliganové, jejíž výzkum poukazuje na 

to, že ženské sebevědomí dosahuje vrcholu 
v předpubertálním období, ale potom se sta-
neme ženami, do našeho vědomí vstoupí 
muži, a všechno to jde do háje.

Nejprve Vašti
V knize Ester je Vašti onou gilliganov-

skou prepubescentní dívkou – sebevědomou 
a nezávislou (která dělá to, co sama pova-
žuje za správné a chlapcům říká „ne“). Za 
svoji asertivitu je však potrestána, a tak 
„dospívá“ a přerodí se v Ester, ženu, která se 
bez protestu pořizuje mužské nadvládě. 
Rabíni si nacházejí téměř erotickou zálibu 
v nenávisti vůči Vašti a nechávají ji zavraž-
dit. Midraš lascívně popisuje, jak je hlava 
Vašti „předložena králi na míse“. Ahašveroš 
je rázem pěkně volný, aby mohl začít znovu, 
s novou, mladou kořistí, s novou ženou jmé-
nem Ester.

A co se tedy stane s Vašti, onou mrtvou 
dívkou? Příběh knihy Ester tématicky staví 
na starobylých mýtech plodnosti, v nichž ta 
či ona bohyně slouží symbolicky k vysvět-
lení zimní smrti a jarního vzkříšení. Kdyby 
Vašti byla například Deméteřinou dcerou 
Persefonou (místo aby byla Esteřinou vydě-
děnou „dcerou“), sestoupila by do podsvětí 
k Hádovi, a posléze se vrátila na zem, ke své 
matce. Kdyby byla mladou Inannou, stáhla 
by se z běžného života (harém v knize Ester 
je zkresleným odrazem tohoto momentu) 
a sestoupila do podsvětí, kde se jako oběť 
rozloží, transformuje a na zem vrátí jako 
větší, moudřejší a kreativnější bohyně – už 
ne jen bohyně plodnosti, ale také smrti 
a vzkříšení, nová vládkyně nyní sjednocené 
země, nebe a podsvětí. Z podsvětí se vrací 
s dary – pozor, nikoliv šlach mones, ale 
dary, které se dají získat pouze tam dole – 
moudrost, posvátná bázeň, vděčnost.

Inannin „rozklad“ je zasvěcením do 
pochopení nezadržitelného běhu života – že 
každý z nás se narodí, zestárne a zemře jen 
proto, aby se se znovu zrodil ze země 
v nějaké nové formě – možná jako humus, 
možná prostřednictvím našich dětí. Smrt je 
předpokladem života. Podobně Vašti obětuje 
v Pekle (v tomto případě v paláci): říká „ne“ 
a chápe velmi dobře, že to pro ni bude mít 
hrozné následky. Ale na rozdíl od Inanny je 
moudrost, kterou Vašti získává ze své nezá-
vislosti, v textu potlačena a nikdy nebude 
předána jejím „dcerám“. Vaštino zmrtvých-

vstání je zároveň jejím odchodem, opouští 
scénu, aby byla v následujícím dějství nahra-
zena nově vytvořenou královnou s novým 
jménem a bez paměti. 

Představme si například, že by Vašti 
byla součástí starého řeckého ženského 
rituálu tresmophoria. Pak by se znovu 
nevynořila jen jako „hlava na míse“ 
v králově pánském klubu; místo toho by 
se v podsvětí setkala se svou „starší 
sestrou“, s někým, kdo tu byl před ní, 
a je moudřejší, a kdo by ji uvedl do 
moudrosti. Ale v Megile jsou klíčové 
ženské postavy od sebe izolovány, 
a žádná významná meziženská interakce 
tu tedy nepřipadá v úvahu. (V Esteřině 
případě zachází text tak daleko, že z ní 
dělá sirotka.) Jak víme, máloco vyděsí 
patriarchálně smýšlející muže tolik, jako 
dvě ženy ponechané o samotě společně 
v jednom pokoji (viz Lilith a Eva, Sára 
a Hagar). 

Nahá tanečnice
Královna Vašti je králem povolána, 

aby před ním tančila nahá – jasné pře-
kroucení mýtů plodnosti. Například krá-
lovna Inanna, aby na jaře probudila 
plodivé síly přírody, sama předvolává 
krále Dumuziho a přikazuje mu: „Zkypři 
moji vulvu!“ Postava Vaštiina krále naproti 
tomu (na rozdíl od Dumuziho, který nese 
přídomek „ten, který hladí pupek, ten, který 
laská měkká stehna“) postrádá jakékoliv 
mytologické příznaky a zdá se, jako by text, 
v němž se Vašti ocitla, a který je zavržením 
Inanny, nacházel zvláštní sadistické zalíbení 
v tom, že Vašti ztrácí moc a je ponížena. 
Role Vašti je vyčerpána jejím „ne“ ve chvíli, 
kdy jí král nařizuje, aby se svlékla před hor-
dou jeho opilých kumpánů.

Co se to s Vašti stane? Umírá – asertivní 
mladičká dívka, která se nebojí svoji aserti-
vitu uplatnit a nebojí se odporovat mužům. 
Megila zabije nejen Vašti, ale celý cyklus – 
smrt, rozklad, znovuzrození, probuzení, 
posilující zkušenost. Je to záměrná loupež, 
ponížení. Není jí umožněno znovu se vynořit 
jako žena. Cesta končí! Řečeno slovy spiso-
vatelky Deeny Metzgerové: „V posvátném 
světě je Vašti svatá, v sekulárním světě je to 
děvka.“

Matka a dcera
Mýtus o Demétér a Persefoně představuje 

zajímavý kulturní kompromis: zásadní vý -

znam pouta mezi matkou a dcerou (proto 
Persefona tráví vždy část roku s Demétér) 
a nevyhnutelné zpřetrhání tohoto pouta ve 
chvíli, kdy dívka dospěje. (Persefona, znásil-

něná Hádem, snědla semínka – ano, narážka 
na Hamanovy uši! – a musí v druhé části 
roku zůstat s Hádem, pánem podsvětí.)

Nicméně v Megile je Vašti samozřejmě 
potrestána a nikdy jí není dovoleno vrátit se 
do domu matky Ester.

Oddělení matky a dcery rezonuje v pří-
běhu Dia a Métis. Diovi se lstí podaří dostat 
Métis do situace, kdy ji může spolknout. 
Když její dcera Athéna dospěje, vynoří se 
z otcovy hlavy, aniž by měla sebemenší 
tušení, že měla kdysi matku, která by jí 
bývala mohla předat nějaké vědění. Tímto 
způsobem jsou ženské příběhy „pohlco-
vány“ těmi patriarchálními, mezi něž patří 
i Megila. Vašti je příběhem „pohlcena“, aby 
od ní Ester nemohla pochytit žádné nevhodné 
chování.

Prostě řekni „ano“
Která z náctiletých dívek neprošla Vašti-

nou zkušeností, která někdy nezkusila říct 
„ne“ chlapci a nebyla za to potrestána? Ale 
co kdyby Vašti bývala souhlasila? Zkusme 

Babylónská bohyně Ištar – univerzální bohyně život-
ního cyklu, panenská bojovnice. 

➤

Postavy Vašti a Ester, svým původem zjevně úplňkové předjarní příbuzné starověkých bohyň životního 
cyklu, se k nám prostřednictvím knihy Ester a rabínských midrašů dostávají v tak zmrzačené 
a znehodnocené verzi, že je těžké říct, kde vůbec začít s jejich vzkříšením.
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domyslet, jak by příběh pokračoval. Chudák 
Vašti byla v bezvýchodné situaci, nemohla 
prostě vyhrát.

A poslední otázka: co kdyby text nechal 
Vašti dospět? Když Vašti umírá, my, děvčata, 
která příběh čteme, umíráme s ní. Každý 
zatracený Purim nás příběh varuje, abychom 
nehleděly samy na sebe. Zamrzlé ve vyhnan-
ství Vaštilandu. Co kdybychom nechaly 
Vašti promluvit, sledovaly její příběh? Co 
kdybychom si zkusily představit, co všechno 
by mohla dokázat, kdyby se netransformo-
vala v Ester? Co kdybychom jí dovolily, aby 
se stala sama sebou!

V posvátném světě by se s ní nejednalo 
jako s objektem vulgárních mužů, nebylo ji 
jí zabráněno v kontaktu s její sestrou, mat-
kou, dcerou, nebylo by jí znemožněno pod-
niknout její transformační cestu. V posvát-
ném světě by byla svatá.

Potom Ester
Badatelé se obecně shodují, že původ 

Purimu je třeba hledat v prastarém perském 
svátku předjarního úplňku. Postava Ester 
vychází z babylónské Ištar (a ta zase 
z Inanny) a Mordechaj zase z babylónského 
Marduka. (Tito bohové se spojí proti elam-
ské bohyni Vašti a bohu Hummanovi, tedy 
Hamanovi.) Ištar, univerzální bohyně život-
ního cyklu, je také vládkyní jitřní a večerní 
hvězdy – a Esteřino hebrejské jméno, 
Hadasa, znamená „myrta“. Myrta má květy 
ve tvaru hvězdy a listy ve tvaru vulvy, tento 

symbol plodnosti je třicet tisíc let starý, jak 
dokládají jeskynní malby.

Ištar byla panenská bojovnice a Ester lze 
chápat jako její adaptaci – na rozdíl od Vašti 
je panna a je bojovnicí za svůj lid. Ištar je 
také měsíční bohyní, její příběh korespon-
duje s fázemi měsíce (například nov symbo-
lizuje moment, kdy Ištar přichází cestou do 

podsvětí o svůj oděv). Moment, kdy krá-
lovna dostává v Megile příkaz, aby se před 
králem objevila nahá, je variací na tento 
mýtus.

V postupném procesu mytologické asi-
milace Ištar a Isis přebírají vzájemně své 
vlastnosti. Esteřina schopnost zvrátit osud 
Židů (Hamanovu fatwu, vyhlášenou proti 
nim) se odvozuje od Isidiny schopnosti chrá-
nit před smrtí své věrné následovníky. A Isi-
din známý slib: „Přemůžu osud,“ který 
i vyplní, se ozývá v Esteřině statečném pro-
hlášení („Mám -li zahynout, zahynu.“ – Est 
4:16) ve chvíli, kdy se rozhodne předstoupit 
před krále, aniž by ji sám zavolal. Ester, 
stejně jako Isis, přemůže osud, protože král 
k ní, proti všem předpokladům, vztáhne své 
zlaté žezlo, a tím jí daruje život. Pro mnoho 
žen tato část Megily představuje hluboce 
dojemný židovský příběh o ženské odvaze.

Ale na rozdíl od bohyně Ištar, která má 
svoji vlastní moc, stejně jako mužští bohové, 
její mladší verze – Ester (podobně jako 
Panna Marie, která může intervenovat 
u Boha, ale není Bohem) – se může pouze 
přimluvit u krále, ale sama žádnou moc 
nemá.

Odděleny při porodu
Gerda Lernerová ve svém „Stvoření 

patriarchátu“ píše, že v průběhu doby „velká 
bohyně, jejíž moc je všezahrnující (matka, 
bojovnice, stvořitelka, ochranitelka), ztrácí 
své univerzální panství a rozpadá se na více 
oddělených bohyní.“ Vašti a Ester jsou 
dědičkami tohoto oddělení.

Rozštěpení je samozřejmě mužskou pro-
jekcí. Muži hledají erotično u jedné ženy 
(Vašti – děvka, milenka) a pečující ruku 
u druhé (Ester chystající hostinu, manželka, 
madona). Ženy žijí s tímto rozštěpením, 
a proto ztrácíme schopnost propojit svoji 
sexualitu, svá vlastní těla, s posvátným, 
s vesmírem.

Pro dnešní ženy není tou skutečnou ztrá-
tou ani tak potlačení ženských rituálů, jako 
spíše ztráta povědomí. Jinými slovy, málo-
která dnešní žena, která nenávidí své vlastní 
tělo, vůbec myslí na spojení svého těla 
s tělem Země, svých cyklů a procesů s cykly 
a procesy Země. Přicházíme o hodně, ať už 
jde o naši sebeúctu, schopnost cítit se dobře 
nebo ženský smysl pro spirituální spojení. 

Inannina posvátná erotická zkušenost, 
která přináší dubnové deště a májové květy, 
se v knize Ester transformuje do představy 
Vašti jako děvky. Královnu Ester rabíni uctí-
vají, ale Vašti je oddělena – špinavé tělo, 
hrubá tělesnost.

Pokud snad máte nějaké pochybnosti 
o propagandistické účinnosti démonizace 
Vašti v misogynských rabínských textech, 
můžete zkusit malý experiment. Zkuste letos 
o Purimu v synagoze spočítat, kolik děvčat 
se převlékne za Vašti (nula – jen hádám). 
Zeptejte se všech těch malých Ester, proč se 

neoblékly jako malé Vašti. Zapište si jejich 
odpovědi. Zeptejte se jich, co udělala Vašti 
tak špatného. (Kamarádky mé dcery větši-
nou odpovídají, že „řekla králi ne“. A tak 
pak diskutujeme, jestli je špatné říkat ne 
mužům. Znamená to, že bychom měly 
mužům říkat ano? A tak dále.) Pozvěte 
všechny ty malé Ester na vaše příští shro-
máždění k Roš chodeš a pomozte jim spálit 
všechny jejich staré, pomýlené odpovědi ve 
velkém černém kotli. Nazvěte toto své shro-
máždění „Všech ny jsme čarodějky“ (no 
dobře, „Všechny jsme sestry“ bude stačit).

Ester anorektička
Jak ale ví každý, kdo se ocitne na té zide-

alizované straně rozštěpení madona/děvka, 
ani být Ester není žádný med. Rabíni ji 
milují (údajně proto, že zachránila svůj lid), 
ale zároveň nenápadně ukazují na jiné vlast-
nosti odvážné dívky, aby nás zmátli: Ester se 
chová jako ušlápnutá ženuška, je na králi 
závislá, podivné je i její označení za „proro-
kyni“, když uvážíme, jak vrcholně nenábo-
ženská kniha Megila je. Nejhorší je ale šmí-
rácký zájem rabínů o to, jak přesně je Ester 
krásná. V midraši doslova měří a hodnotí 
Esteřinu krásu ve srovnání s jinými židov-
skými ženami a detailní popisy Esteřina sex 
appealu zabírají mnoho stran. Rabíni ná-
padně připomínají ony typické otce mladých 
anorektiček, kteří mají potřebu svým dcerám 
adresovat komentáře typu: „Na koleji jsi ale 
přibrala.“ nebo „Ta tvoje spolubydlící je ale 
kočka.“ A tyhle dnešní Ester se jednou, jak 
dobře víme, zle pomstí.

Začátek jara: zacelení 
a sjednocení

Ne ve všem jsou ale Vašti a Ester v opo-
zici, někdy jsou spojenkyně. Ženské cesty, 
ať je podnikají Isis, Demétér nebo Inanna, 
nejsou cesty za nalezením odpovědí, jsou to 
cesty, jejichž cílem je spojit, zcelit věci. 
Dokonce i šechina, ženský aspekt židov-
ského Boha, shromažďuje ztracené duše. Isis 
sbírá kousky Osirise. Demétér hledá svoji 
dceru. Úkol nás, dnešních žen, je stejný: 
obnovit to, co bylo odděleno, znovu spojit 
tělo a duši, svést zase dohromady Vašti 
a Ester, integrovat a znovu získat to ženské, 
co bylo v průběhu dějin lidstva ztraceno či 
opuštěno.

Ester se musí vrátit zpět, aby přenesla 
Vašti přes práh a mohl zaznít její příběh. 
A není to jen příběh mladých dívek, který 
musí být znovu vyprávěn a znovu slyšen, je 
to i příběh jejich matek – Vašti, Ester, a pří-
běh jejich matek – Ištar, Demétér a všech 
ostatních. Živit se pouze mužskými předsta-
vami o tom, co je ženské a co je božské a co 
je židovské, znamená těžkou podvýživu. 
Podívejme se tedy znovu ženskýma očima 
a pojďme vyprávět celou Megilu.

◗ Susan Schnur, převzato z časopisu Lilith, léto 

1998, přeložila Kateřina Weberová, foto: Wikipedie

Socha Isis -Persefony z římského období, Kréta, 
2. stol. o. l.

➤



Je zde opět jaro a blíží se duben, měsíc, 
kdy v Izraeli můžete potkat nejvíce roz-

kvetlých rostlinných druhů. Je to příležitost 
se zaměřit na téma, zda a jaké druhy může-
me potkat stejně dobře v Izraeli jako v čes-
kých zemích. Naši pozornost budeme věno-
vat pouze volně rostoucím druhům, nikoliv 
druhům, které najdeme pěstované na polích, 
plantážích, v sadech či zahradách. Podíváme-
-li se, jaká stanoviště nabízí rostlinám každá 
ze zemí, najdeme zde velké rozdíly.

Pomineme -li záměrně vysazované jehlič-
naté lesy, nespatříme v Izraeli takový les, na 
jaký jsme zvyklí ze střední Evropy. V nej-
lepším případě spatříme tzv. parkové lesy, 
kde stromy netvoří souvislý porost, ale jsou 
volně rozptýlené. Dále zde najdeme pestrou 
škálu křovinných formací středomořské 
vegetace, počínaje stromo -křovinnými 
porosty zvanými macchie, hebr. חֶֹרׁש [cho-
reš]. Pak jsou tu dva typy křovino -bylinných 
porostů. Ten s keříky vysokými do 0,5 m 
nese místní název bata (ָּבָתה), ten s keři 
o výšce 0,5–1,5 m se jmenuje garrigue 
 Je to to samé slovo, které si po své .(ָּגִריָגה)
manželce Charlottě přibral jako druhé pří-
jmení první československý prezident. Na 
Chermonu, nad horní hranicí lesa, najdeme 
alpinskou batu. Na pobřeží se setkáme se 
zasolenými písčinami. V sušších oblastech 
pak s travinnou a křovitou vegetací stepí, 
polopouští a pouští.

V českých zemích převládají klasické 
lesy, jako jsou smrčiny, bory, bučiny 
a doubravy, dále se zde setkáme s lukami 
a pastvinami, křovinatými stráněmi a s leso-
stepmi, v menší míře s různými druhy bažin, 
a alpinskými trávníky.

Mnoho společných prvků tedy ve vege-
taci nenajdeme. Přece tu však jsou. Za prvé 
to jsou tekoucí a stojaté sladké vody a jejich 
bezprostřední okolí, které sice v Izraeli 
nejsou tak četné jako u nás, nicméně v obou 
zemích nabízejí podobné prostředí. A pak tu 
máme synantropní stanoviště, tedy stanovi-
ště vázaná na činnost člověka. Jednak jsou to 
pole, sady a zahrady, kde volně rostou nej-
různější druhy plevelů, jednak sem patří 
průmyslové zóny, opuštěná místa, skládky, 
rumiště, okolí cest a železničních tratí. Ty 
kromě podobného prostředí nabízejí i další 
výhodu, která spočívá ve spojení s lidskou 
činností, a to tu, že člověk nezáměrně šíří 
spoustu semen, která se nejčastěji potom 
vytrousí právě na takových místech.

Nyní se podíváme blíže na některé druhy, 
které mají obě země společné. Nejprve se 
zaměříme na dřeviny. Jehličnanů má každá 
ze zemí deset druhů, společný však ani 

jeden. Listnatých stromů a keřů roste v Izra-
eli přibližně 200 druhů, v českých zemích 
zhruba o 40 druhů méně. V obou případech 
se jedná vesměs o dřeviny opadavé. Mezi 
nimi najdeme všehovšudy deset druhů, které 
jsou nám společné.

Jednou z mála neopadavých českých dře-
vin je břečťan popínavý (Hedera helix, 
הָחֶֹרׁש  Ten je zde .([kisos ha -choreš] ִקיסֹוס 
v nižších polohách velmi rozšířený a pne se 
na vlhčích, většinou zastíněných stanoviš-
tích po stromech, po skalách, po zdech. 
Návštěvníci hřbitovů vědí, jak úspěšně tento 
druh zarůstá a nenávratně ničí náhrobní 
kameny. V Izraeli platí břečťan za vzácnost, 
kvůli které se dokonce vyhlašují přírodní 
rezervace. 

V českých zemích roste 21 druhů vrb. Je 
to zdejší druhově nejbohatší rod dřevin. Ty 

se navíc mezi sebou velmi ochotně kříží. 
Najdeme mezi nimi statné a rozložité stromy, 
košaté keře i jeden velmi drobný keřík. Až 
na vrbu jívu (Salix caprea), jejímž květen-
stvím jsou známé „kočičky“, jsou všechny 
vázány na vlhčí až velmi vlhké prostředí. 
V Izraeli rostou všehovšudy tři druhy. Dva 
z nich máme společné. Je to vrba bílá (Salix 
alba, ֲעָרָבה ְלבַנָה [arava levana]) a vrba troj-
mužná (Salix triandra, ֲעָרָבה ְׁשלֹוֶׁשת-ַהַאְבָקנִים 
[arava šlošet -avkanim]). Oba druhy rostou 
podél vodních toků. Zatímco v českých 
zemích jsou poměrně časté, v Izraeli je jejich 
výskyt omezen na údolí Chula. Zatímco vrba 
bílá je v českých zemích velký strom dorůs-
tající výšky 20–30 m, v Izraeli je podstatně 
menší a dosahuje nanejvýš 10 m.

Obdobně je tomu i s dalšími dřevinami, 
které mají obě země společné. Zatímco 
v Čechách rostou roztroušeně až velmi 
hojně, v Izraeli platí za vzácné druhy. Platí to 
pro jilm habrolistý (Ulmus minor), růži šíp-
kovou (Rosa canina), hloh jednoblizný 
(Crataegus monogyna), jeřáb břek (Sorbus 
torminalis) a bez černý (Sambucus nigra). 

Platí to i pro druh, který byl do obou zemí 
zavlečen, a sice pro trnovník akát (Robinia 
pseudacacia). Obrácený případ, že by byla 
nějaká dřevina hojná v Izraeli a vzácná 
v českých zemích, neexistuje.

Osobitým případem je jediný náš spo-
lečný dub, a sice dub cer (Quercus cerris, 
 Na ten je v českých .([alon šasua] ַאּלֹון ָׁשסּוַע
zemích příliš chladno, a tudíž roste jen v niž-
ších polohách jižní Moravy, a v Izraeli je na 
něj pro změnu příliš teplo, a tudíž roste 
pouze na jedné hoře – na Chermonu ve 
výšce 1200–1400 m n. m. Je to jediný z izra-
elských dubů, který připomíná české duby 
i tvarem koruny a listů. Všechny ostatní 
duby svými listy více či méně připomínají 
cesmínu, nejhojnější z izraelských dubů, 
dub palestinský (Quercus calliprinos, ַאּלֹון 
 .ji připomíná i vzrůstem ([alon macuj] ָמצּוי
Jako jediný má neopadavé listy.

Nyní se zaměříme na byliny. Rozdílnost 
podmínek obou zemí dobře ilustrují kapra-
ďorosty. Ty ke svému životu nutně potřebují 
vlhké prostředí. Zatímco v českých zemích 
jich roste 58 druhů, v Izraeli je to jen 18, 
navíc jsou až na jeden z nich všechny 
vzácné. Z toho máme společné dva druhy 
přesliček a pět druhů kapradin. Poměr je 
tedy lepší než v případě dřevin.

Kvetoucích bylin máme společných pod-
statně více. Dohromady je to 231 druhů, což 
představuje 10 % celkového počtu izrael-
ských druhů a 8 % českých druhů. Z pře-
vážné části se jedná o druhy původní, na 
jejichž rozšíření neměl člověk vliv. Mezi 
nimi najdeme nejen ty, které jsou hojné 
v českých zemích a vzácné v Izraeli, jak je 
tomu u dřevin, ale je tu i několik málo opač-
ných případů. Jsou to zejména polní plevele 
jako ibišek trojený (Hibiscus trionum), jedo-
vatý jílek mámivý (Lolium temulentum) 
nebo hledíku podobný šklebivec přímý 
(Misopates orontium).

Nepůvodní druhy můžeme rozdělit do 
dvou skupin – na archeofyty a neofyty. 
Archeofyty jsou ty druhy, které člověk 
zavlekl na nová místa od doby vzniku země-
dělství do objevení Ameriky. Jedná se tedy 
převážně o druhy, které se dostaly s přícho-
dem zemědělství z Předního východu do 
Evropy. V našem konkrétním případě jde 
o 24 druhů, které jsou v Izraeli původní 
a k nám byly zavlečeny. Najdeme mezi nimi 
známé plevele, jako je kokoška pastuší 
tobolka (Capsella bursa -pastoris), ředkev 
ohnice (Raphanus raphanistrum), sléz lesní 
(Malva sylvestris), lilek černý (Solanum 
nigrum) nebo léčivku sporýš lékařský (Ver-
bena officinalis). Najdeme mezi nimi i kou-
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Shodné prvky květeny
Izraele a českých zemí
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Kvetoucí křivatec český (autor: Stefan Lefnär).



příroda

švat – adar 5777

➤ kol polní (Agrostemma githago), který byl 
do poloviny 20. stol. velmi obtížným pleve-
lem v obilninách, jehož přítomnost navíc 
způsobovala otravy, nyní je však jak v čes-
kých zemích, tak v Izraeli na pokraji vyhy-
nutí. Jeden z archeofytů ale putoval opač-
ným směrem, tedy z Evropy na Přední 
východ. Tím byl mléč zelinný (Sonchus 
oleraceus), o němž jsme psali v jiném článku 
v souvislosti s tím, že nese hebrejské jméno 
maror.

Neofyty jsou ty druhy, které člověk 
zanesl na nová místa po objevení Ameriky. 
Jedná se o 17 druhů zavlečených do českých 
zemí a 12 druhů zavlečených do Izraele. Do 
obou zemí zároveň bylo zavlečeno jen deset 
druhů, mezi nimiž najdeme pět druhů las-
kavce a durman obecný (Datura stramo-
nium). Celkově tak nepůvodní druhy činí 41 
z nám společných 231 druhů, které byly 
zavlečeny do českých zemí, a 13, které byly 
zavlečeny do Izraele.

Jak jsme psali výše, oběma končinám 
jsou společná stanoviště vázaná na sladké 
vody a synantropní stanoviště. Vskutku se 
jedná o místa, kde najdeme nejvíce společ-
ných druhů? Podíváme -li se na Izrael, roste 
na synantropních stanovištích celkem 88, 
tedy 38 % společných druhů. Podíváme -li se 
pak na české země, najdeme tam 126, tedy 
55 % společných druhů. Na rozdílu mezi 
oběma končinami se nemalou měrou podílejí 
archeofyty. Přímo ve vodě nebo v její blíz-
kosti roste v Izraeli 77 druhů, tedy 33 % 
všech společných druhů, a v českých zemích 
68 druhů, tedy 29 % toho, co je nám spo-
lečné. Ostatní typy stanovišť nesnesou 
v počtu druhů srovnání. V Izraeli je větší 
množství rostlin vázaných na blízkost vody 
dáno tím, že některé druhy, které vystačí 
pokrýt svoji potřebu vody v českých zemích 
na sušších stanovištích, potřebují v Izraeli, 
kde je větší teplo a větší výpar, bezprostřední 
blízkost vodního prostředí. Ukázkovým pří-
kladem je růžově kvetoucí bobovitá rostlina 
jehlice trnitá (Ononis spinosa, קֹוָצנִי  ִׁשבְרָק 
[šivrak kocani]). Ta v českých zemích roste 
převážně na suchých travnatých a křovina-
tých stráních, zatímco v Izraeli na opuště-
ných polích a březích vod. Navíc tam počát-
kem léta kvůli úspoře vody shazuje listí 
a nové jí narůstá až uprostřed zimy.

Jiným příkladem odlišného chování téhož 
druhu v českých zemích a Izraeli je štírov-
ník růžkatý (Lotus corniculatus, לֹוטּוס ַמְקִרין 
[lotus makrin]). Ten je v první končině zcela 
běžným druhem suchých i vlhkých luk od 
nížin až do hor a často ho najdeme i na měst-
ských trávnících. V Izraeli roste vzácně na 
Chermonu nad horní hranicí lesa, a to pouze 
na dně krasových závrtů. V českých zemích 
mají jeho květy převážně žlutou barvu, 
v Izraeli oranžovou až rumělkovou.

Ještě si uvedeme jeden příklad, a tím je 
chrpa Triumfettiho (Centaurea triumfettii, 
-Ta roste v čes .([dardar sasgoni] ַּדְרַּדר ַסְסּגֹונִי
kých zemích v teplých pahorkatinách na 

skalách, skalních stepích, lesostepích, křovi-
natých stráních a světlinách ve výslunných 
lesích, zatímco v Izraeli ji najdeme na Cher-
monu ve vysokohorské batě v nadmořské 
výšce 1500–2400 m. Je to jedna z mála 
izraelských chrp, která vypadá jako ty, které 
známe ze střední Evropy. Zde je na místě 
jazyková poznámka. Když se podíváte do 
slovníku na slovo ַּדְרַּדר [dardar], uvidíte jako 
překlad slovo bodlák. Tady je však použito 
pro chrpu. Kdo má tedy pravdu: slovník, 
nebo botanici? Pravda je na obou stranách. 
Na rozdíl od bodláků a pcháčů, které mají 
ostny na listech a někdy i na lodyhách, mají 
všechny izraelské chrpy, stejně jako ty české, 
listy a stonky zcela bez ostnů. Zato ale 
mívají ostny pokrytá lůžka svých květenství. 
A vzhledem k tomu, že bohatě větvené nízké 
stonky v době květu svými květenstvími 
zcela překrývají bezostné listy, vytvářejí tak 
velmi trnité koule či polštáře. Funkčně to 
tedy jsou bodláky. Bodláky a pcháče, které 
známe od nás, v Izraeli rostou spíše vzácně. 
Pro bodlák má hebrejština slovo קַרְָּדה 
[karda], což je odvozenina z latinského Car-
duus, pro pcháč má slovo קֹוָצן [kocan], které 
souvisí se slovem koc, tedy trn.

Řadu druhů, které najdeme v Izraeli růst 
v batách, najdeme v českých zemích na 
výslunných trávnících a lesostepích. Jsou to 
sice svým vzhledem dosti odlišná rostlinná 
společenstva, funkčně si však vzájemně 
odpovídají. Najdeme na nich některé známé 
trávy, jako např. srhu říznačku (Dactylis 
glomerata) nebo živorodou lipnici cibulka-
tou (Poa bulbosa), dále různé druhy vikve 
(Vicia) a jetele (Trifolium) nebo mrkev obec-
nou (Daucus carota). 

Překvapivě máme docela dost společ-
ných druhů orchidejí. V Izraeli jich roste 31, 
v českých zemích 47, z toho osm je společ-
ných. Většina z nich je v obou zemích 
vzácná. Nejzajímavější z nich jsou tořiče, 
které se svými květy snaží připomínat hmyzí 
samičky. Lákají k opylení tím, že namísto 
vůně vypouštějí do vzduchu samičí fero-
mony, které neodolatelně přitáhnou samce. 
Ti pak s květem kopulují, a tím se postarají 
o výměnu nikoliv vlastní genetické infor-
mace nýbrž genů orchideje. Společně v obou 
končinách roste tořič včelonosný (Ophrys 
apifera, ְּדבֹוָרנִית הְַּדבֹוָרה [dvoranit ha -dvora]) 

a t. čmelákovitý (O. holosericea, ּגְדֹולָה  ד׳ 
[d. gdola]). Ty rostou vzácně v rozptýlené 
zeleni na jihu Bílých Karpat. V Izraeli 
potkáme první z nich vzácně na severu 
země, druhý z nich je poměrně častý v Gali-
leji, Judských horách a na Karmelu. Oba 
rostou v batách.

Můžeme se také podívat na masožravé 
rostliny. Ty jsou poměrně dost vázány na 
vodu, a tak nepřekvapí, že v Čechách jich 
roste deset druhů, kdežto v Izraeli jen dva. 
Společná je nám pouze bublinatka jižní 
(Utricularia australis, הַַּמיִם  nodid] נֹאִדיד 
ha -majim]). Jde o druh se sytě žlutými 
květy, který splývá na vodní hladině a na 
niťovitých listech má přisedlé malé 
měchýřky, do nichž lapá drobné vodní bez-
obratlé živočichy. Ve většině měchýřků lze 
obvykle vidět kořist. V Čechách je jakožto 
zdejší nejhojnější masožravka zejména 
v teplejších oblastech poměrně častá, v Izra-
eli je naopak velmi vzácná.

Na závěr bych se rád zmínil o dvou dru-
zích, které do Izraele vnášejí ve svém odbor-
ném názvu českou stopu. Žel Bohu z jejich 
hebrejských jmen se tato stopa vytratila.

První je jeden ze tří nám společných 
druhů ostřic. Zatímco v Izraeli jich roste 
celkem deset, v českých zemích je jich 
plných 75. Rozdíl je dán tím, že většina 
ostřic je vázána na vlhké až velmi vlhké 
prostředí. Druhem s českou stopou je ost-
řice, která byla popsána na počátku 20. sto-
letí na Moravě a dostala název ostřice 
Otrubova (Carex otrubae). Autor názvu se 
tím rozhodl poctít kustoda olomouckého 
muzea Josefa Otrubu, který má zásluhu jako 
editor dnes již kultovních prvních klíčů kvě-
teny českých zemí od Františka Polívky. 
V Izraeli se rozhodli pana Otrubu ignorovat, 
a tak tam druh dostal jméno ָׁשחּום  ָּכִריְך 
[karich šachum], tedy ostřice tmavohnědá. 
Je to vcelku nenápadná rostlina rostoucí na 
loukách, na březích vodních nádrží 
a v příkopech.

Druhým nositelem české stopy je křiva-
tec český (Gagea bohemica). Vzdor svému 
názvu se jeho výskyt zdaleka neomezuje 
pouze na české země, nýbrž je rozšířený po 
celé jižní polovině Evropy a zasahuje i do 
Turecka a Izraele. Hebrejsky se jmenuje 
ְּפעּוטָה  tedy zlatěnka ,[zehavit pe’uta] זְָהִבית 
drobná. Je to velmi nízká rostlina s nenápad-
nými čárkovitými listy, v době květu 
nápadná svými přízemními jasně žlutými 
květy. V obou končinách kvete přibližně ve 
stejnou dobu, tedy od druhé poloviny března 
do začátku dubna. V Izraeli ho najdeme 
vzácně v batách na Golanských výšinách. 
V českých zemích roste tam, kde je velmi 
mělká, živinami chudá půda – v suchých 
nezapojených trávnících a na skalních terás-
kách. Vyskytuje se ve středních Čechách, 
zejména v Praze a blízkém okolí, a dále na 
jižní Moravě v prostoru mezi Brnem 
a Znojmem.

◗ Jan D. Reitschläger
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Chrpa skelnoblanná, typická izraelská chrpa (foto: 
George Konstantinou).



Fascinace kulturou štetlu je tu podnes. 
Vzhledem k tomu, že ještě roku 1880 

žila podstatná část českého židovského oby-
vatelstva v malých městech a vsích, toho 
o něm mnoho nevíme. Preferované je dnes 
hledisko rodopisné, jemuž vycházejí vstříc 
ediční projekty, digitalizace a vlastně i zpra-
covávání nápisového fondu hřbitovů. Zá -
jemcům o historii, památky a náboženství 
slouží odborné publikace, dva Goldovy 
sborníky, jeden časopis a víceméně stručné 
regionální monografie. Dějiny každodennos-
ti a etnografická specifika venkovských Židů 
představují spíše bílá místa. Cenné jsou 
skromné beletrizované vzpomínky: idealizo-
vané (Vojtěch Rakous) či nestranné (Šimon 
Wels). Genealogický badatel naráží na stro-
hou řeč evidenčních pramenů (matrik a sou-
pisů), která je v menší míře „polidštěna“ 
hůře dostupnými a na interpretaci náročněj-
šími archivními materiály z dob feudalismu. 
Pozoruhodné množství atraktivních doku-
mentů se dá najít v archivním fondu tak 
byrokratické instituce, jakou byl po roce 
1850 okresní úřad.

Židovská náboženská obec s centrem 
v Babčicích u Tábora se zdá být v některých 
ohledech atypická, ačkoliv materiál pro 
srovnání chybí. Vznikla v průběhu 18. století 
a z velké části byla tvořena Židy (drobnými 
obchodníky, vinopalníky, později rolníky) 
náležejícími nikoliv pod ochranu pozemko-
vých vrchností, ale do správy starších krá-
lovských svobodníků v Obráticích. Rozptý-
lení souvěrci žili v malém počtu v nejméně 
třiceti vsích. Hlavní modlitebna byla již na 
konci 18. století právě v nevelkých Babči-
cích, kde sídlil duchovní Judas Plitz (chazan, 
rebe a šochet); další modlitebny jsou dolo-
ženy v Bradáčově (1793 kantor), Těchobuzi 
a Smilových Horách. V Bradáčově se uvá-
dějí čtyři chalupy, zřízené jednotlivými svo-
bodnými rolníky pro Židy. Obecní židovské 
chalupy (palírny) byly v Babčicích a dalších 
dvou vsích. Zájemcům o hledání předků 
dnes slouží sedm či osm matričních knih, 
které jen zčásti vznikly ve zdejší židovské 
obci. Některé starší a pak nejmladší se nedo-
chovaly. 1. listopadu 1854 lehla synagoga 
popelem, přičemž byly zničeny matriky 
a další dokumenty (kupní smlouva na poze-
mek pro hřbitov). Chudí souvěrci získali 
z vyšších míst možnost vypsat sbírku na 
stavbu nové modlitebny. Ta vyrostla na pře-
lomu padesátých a šedesátých let (na místě 
palírny, jejíhož židovského nájemce museli 
svobodníci vlastní vinou vysokou částkou 

odškodnit, a pak „phana Winternitze“ ra-
dostně ze vsi vyprovodili). Sbírka v Dolních 
Rakousích proběhla až po roce 1861. Komu-

nita se tak zřejmě náhle zmohla, a tak si 
v budově modlitebny (bylo v ní 76 sedadel) 
zřídila i soukromou německou školu, která 
záhy získala právo veřejnosti. Podle analogií 
s jinými objekty mohla být v patrovém 
traktu mimo školní třídy a bytu učitele 
i vytápěná zimní modlitebna; doložena je 
i mikve. Tehdy si obec mohla dovolit 
i nového vzdělaného duchovního. Po smrti 
učitele a chazana Salomona Kohna (1861), 
který zde působil asi čtyřicet let, se tu připo-
míná rabín Markus Blann z Košetic. Učenec, 
hebrejským jménem Pinkas Zelke, studoval 
u zemského rabína Nehemiase Trebitsche 
(1779–1842) v Mikulově. Zemřel však již 
roku 1865 jako 62letý. Epitaf náhrobku jej 
nazývá „jedním z velkých zpěváků syna-
gogy“. Snad jeho synem byl Nathan Blann, 
absolvent nižší reálky, který na zdejší škole 
učil od roku 1864. Matriky tehdy vedl sou-
kromý učitel z Vodice Aron Kohn. Dalším 
učitelem byl Salomon Teller (kolem r. 1870) 
a Alois Kraus z Ledče nad Sázavou (1874–
1886). Ten se pokusil obejít tradiční autoritu, 
když žádal úřady státní správy o povolení 
k výkonu funkcí příslušejících talmudsky 

vzdělanému ordinovanému rabínovi. Argu-
mentoval přitom vysvědčeními kompetent-
nosti od několika ctihodných učenců. 

Neméně ctihodný krajský rabín a historik 
Gutmann Klemperer z Tábora ale v dobro-
zdání uvedl, že jeho kvalifikace je dobrá 
právě tak na učitele obecné školy a kantora, 
a žádost je neopodstatněná. Movitá obec, 
mající 43 platících hlav rodin, honorovala 
roku 1872 (dočasně) svého učitele 400 zla-
tými ročně. Známe její představené z let 
1857–1893: Ignaz Ehrlich, Jakob Wessetzky, 
Jakob Stern, Adalbert Ehrlich, Josef Taussig; 
žádný nebydlel v Babčicích, kde tehdy 
nežily více než tři rodiny.

Roku 1890 přijala Říšská rada zákon 
o vnějších poměrech israelitské náboženské 
obce. Mimo jiné řešil, za jakých podmínek 
může existovat taková obec, které ubyli pří-
slušníci. Následkem toho byl soubor norem, 
mezi nimi nařízení ministerstva kultu (1893) 
s výčtem nadále schválených ŽO v Čechách 
a jejich pevně stanovených obvodů, čímž 
řada jiných zanikla. Ke zděšení svých členů 
zanikla i ŽO Babčice, jejíž příslušníci měli 
být rozděleni do tří obcí v okolí. Židovští 
venkované nechtěli připustit zánik své 
kehily, a tak sepsali obsáhlou, emotivně pod-
barvenou petici okresnímu hejtmanovi, 
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Z historie
židovské obce Babčice
Před lety se v knize V ohnisku nepokoje spisovatelka Alena Wagnerová pozastavila nad skutečností, že se Franz 
Kafka intenzivně zajímal o východní Židy, spatřoval v nich autentické židovství, své kořeny. A přitom měl na 
dosah stejně autentický zanikající svět českých „dorfjuden“, ze kterého vzešel jeho otec.
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Budova babčické synagogy v současné době chátrá.



s podrobným přehledem financí, jímž doka-
zovali, že obec může dále fungovat, protože 
hospodaří s přebytkem ročního rozpočtu, 
kteroužto sumičku dává na školní pomůcky. 
Proč by jejich děti měly chodit do školy až 
do Mladé Vožice a oni snad do jiné syna-
gogy? Argumentovali doslova, že mají 
„templ, jemuž se co do hodnoty a krásy 
v Čechách jen málokterý vyrovná“ nebo že 
„jejich obec je jednou z nejstarších 
v Čechách a existuje již přes 300 let“! To 
byl naprostý nesmysl, protože v okolních 
vsích vyjma Vodice najdeme židovské 
rodiny teprve po roce 1710. Následovalo 32 
podpisů členů obce, jež měla 179 duší. Vše 
bylo marné, úřední šiml měl jiný názor, a tak 
Babčice krátce fungovaly jen jako modli-
tební spolek mladovožické ŽO. A staří 
petenti začali záhy umírat, zatímco jejich 
potomci se již odstěhovali. Synagoga se 
stala zbytečnou, a tak byla roku 1918 pro-
dána a adaptována na stodolu. Škola měla 
kolem 30 žáků, roku 1893 za učitele Isidora 
Schneidera jen 19. Ale nezanikla spolu 
s obcí (zde musím opravit své publikované 
závěry), fungovala ještě v roce 1908 
a někdejší učitel Teller zemřel v Babčicích 
až roku 1916. Jediná židovská rodina, která 
v okolí zbyla (Pentličkovi z Domamyšle), 
zahynula během šoa.

Uprostřed Babčic, které náleží mezi vsi 
dosti vylidněné, dnes narazíme na objekt, 
který jako by sem nepatřil. Je to budova 
synagogy a školy z druhé poloviny 19. sto-
letí. Ačkoliv byl její interiér zcela destruován 
přestavbou na stodolu a při adaptaci části 
budovy k obytným účelům byla proražena 
nová okna, stále je dochována cenná severní 
fasáda, zřetelně odkazující na původní účel. 
Severně od vsi u osady Osikovec se nachází 
donedávna zdevastovaný hřbitov založený 
asi roku 1842. Na pohřebiště si prý v šedesá-
tých letech vzpomněli potomci rodáků 
z USA a poslali na jeho opravu peníze, podle 
Jiřího Fiedlera je doložena investice ONV 
Tábor. Márnice a dochované náhrobky byly 
rekonstruovány péčí společnosti Matana. 
Překvapí, že velká část z cca 130 stél patří 
rodům Weseckých a Poláčků. Cenný je reliéf 
na náhrobku Zalmana Schicka (interpreto-
vaný Ivou Steinovou) i stéla jeho syna 
Ignaze. Hřbitov byl odborně zdokumentován 
a zpracovatelé se o výsledky jistě se zájemci 
podělí. Synagoga chátrá. Snad vyšší místa 
uznají nárok na zapsání této rustikální stavby 
na seznam kulturních památek, neboť na 
Táborsku je dochována jediná obdobná 
budova ve Stádlci, a ta ochranu má, stejně 
jako samostatná školní budova v Tučapech. 
Pokud by pro záměr „lobovalo“ více lidí 
(v oblasti chalupaří jeden z mála tuzemských 
rabínů), snad se zadaří a případná ochrana 
podpořená dotací na rekonstrukci by byla ku 
prospěchu stavby a ne ke škodě zde žijících 
nájemníků.

◗ Karel Vošta, foto: archív autora

Zpráva o žhářském útoku na mešitu 
v texaském městě Victoria (28. ledna) 

byla zprávou o duševním stavu současné 
americké společnosti. Vyznívala temně 
a Židům starší generace připomněla jiné 
obrazy plamenů a kouře. Jak se však ukázalo 
o den později, nebyla to zpráva úplná.

Zástupci reformní synagogy Temple 
B’nai Jisrael (TBJ) se rozhodli řešit situaci 
po sousedsku: „Prostě přišli ke mně domů 
a donesli mi klíče od synagogy,“ vyprávěl 
o den později novinářům z NYT předseda 
islámského centra Shahid Hashmi.

Místní zároveň do několika hodin vyhlá-
sili sbírku na opravu. Do 31. ledna se poda-
řilo vybrat přes 950 000 dolarů. Druhý den 
se před mešitou konalo mezináboženské 
shromáždění, které se změnilo ve veřejnou 
demonstraci solidarity a distance od násilí. 
Extremismus a nenávist sice povážlivě ros-
tou, ale nemají podporu většiny.

Na situaci jsme se zeptali předsedy 
TBJ Richarda Loeba. Komunita nemá 
webové stránky, její předseda nepo-
užívá Skype ani internetové volání 
a místo e -mailového interview nás 
požádal, ať mu prostě zavoláme. 
Nezbývalo než vytočit telefon a pro-
stě se zeptat:

Jak to bylo?
Různé kostely, podobně jako naše syna-

goga, byly připravené poskytnout muslimům 
své bohoslužebné prostory. Jenže shodou 
okolností jsme k nim přišli první my. Po nás 
přicházeli další a ptali se, jak můžou pomoct. 
Tak vznikla ta sbírka a vypadá to, že se 
mešitu podaří brzy opravit.

Vy jste se ale už navzájem znali.
Víte, jsme relativně malé město, něco 

přes šedesát tisíc lidí. To není jako velko-
město, tady se všichni víceméně znají. Čle-
nové muslimské komunity jsou lékaři, práv-
níci, obchodníci, takže o sobě samozřejmě 
víme. A jednou z hlavních židovských hod-
not je pravidlo: Miluj svého souseda jako 
sebe sama. (Pozn.: Hebrejské rea, česky 
známé jako „bližní“ se do angličtiny běžně 
překládá jako neigbour – soused.)

Pokud vím, vaše komunita je 
poměrně malá…

Máme moc hezkou synagogu na malou 
komunitu, okolo třiceti lidí. V naší situaci to 
byla výhoda. Nebylo těžké se shodnout. 
A navíc: to, že muslimové dostali klíč od 

synagogy, přitáhlo mediální pozornost, takže 
do sbírky na opravu mešity začali potom 
přispívat i lidé z různých zemí světa, což 
byla veliká podpora.

Ta událost byla strašně nešťastná, ale 
zároveň musím říct, že nás svým způsobem 
sblížila. Změnila se v příležitost ukázat to 
pozitivní, co v lidech je.

Koncem února naopak muslimové rozjeli 
sbírku na opravu poškozeného židovského 
hřbitova v St. Louis. Klíčovou osobou sbírky 
je sociální pracovník Tarek el -Messidi, ve 
spolupráci s palestinsko -americkou aktivist-
kou Lindou Sarsour. Ta je známá podporou 
hnutí BDS (Boycott Divestment Sanctions) 
a nevybíravou kritikou izraelské politiky. 
Nyní se zasadila o získání 125 tisíc dolarů na 
opravu vyvrácených náhrobků. Rabínka 
komunity v St. Louis, Brigitte S. Rosenberg 
označila kampaň za „krásné gesto“. Nyní, 
v době uzávěrky Maskilu, zatím nevíme, zda 
se situace zopakuje v případě brooklynského 
hřbitova, který byl zvandalizován v sobotu.

◗ rjw

Mezistátní telefonní hovor si Maskil mohl 
dovolit jen díky pomoci předsedy Bejt Sim-
cha Michala Speváka, který nám umožnil 
volat na jeho náklady. Za všechny čtenáře 
děkujeme!

historie
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i židovské hřbitovy sblížily místní 
muslimskou a židovskou komunitu
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Projevy solidarity před vyhořelou budovou mešity 
v texaském městečku Victoria (foto: www.facebook.
com/Victoria -Islamic -Center-100232630071179).



Pojďme si představit, že se nacházíme 
v perské říši přibližně před 2500 lety. 

Jsme na velké párty v nočním baru, do které-
ho byl pozván oslavovat všechen lid králov-
ství. Náš hostitel, král Achašveroš, dostává 
nápad. Není mu dost, že víno a ostatní liho-
viny tečou proudem. Touží, aby párty oživila 
nahá striptérka, kterou by se měla stát přímo 
jeho žena Vašti. Vašti zcela očividně nudis-
mu neholduje a odmítá splnit přání svého 
královského manžela. Achašveroš pro 
ni nemá žádné pochopení a vyhání ji ze 
svého domu. Následně vyhlašuje veřej-
né výběrové řízení, které si můžeme 
představit přibližně v duchu televizní 
reality show a jehož účelem je nalezení 
nové královny. Jednou z účastnic je 
krásná a moudrá Ester, neteř Žida 
Mordechaje. Achašveroš si ji vyvolí 
a bere si ji za ženu.

Po svatbě začíná příběh politiky, 
nenávisti a antisemitismu. Jistý Haman, 
který je potomkem dávného nepřítele 
Židů Amáleka, se stává prvním minist-
rem Persie. Všichni lidé se mu musí 
poklonit a Mordechaj je jediným, kdo 
tento příkaz odmítne uposlechnout. 
Haman zuří a rozhodne se, že sprovodí ze 
světa nejen Mordechaje, ale i všechny ostatní 
Židy v Persii. Přesvědčuje proto krále, aby 
nařídil jejich fyzickou likvidaci, včetně žen 
a dětí, a zabavení veškerého majetku, který 
po nich zůstane. Ester využívá své pozice 
u dvora a obrací Hamanovu zlobu proti 
němu samotnému. Je to Haman, kdo je na 
samém konci popraven. Achašveroš však už 
nemůže zrušit svůj vlastní příkaz, kterým 
nařídil vraždu Židů. Vydává ale jiné naří-
zení, kterým povoluje Židům sebeobranu. 
Přestože je přesila naprosto zničující, nako-
nec porážejí Židé svého nepřítele a oslavují 
slavné vítězství. 

Ale mohlo by se to všechno stát? Podle 
mnoha moderních vědců nemá purimový 
příběh žádný historický základ a celý je 
fikcí. To znamená, že žádný král Achašveroš 
v Persii nikdy nevládl, stejně jako by nebylo 
možné, aby si král celé říše vzal židovskou 
dívku, jako byla Ester, jejíž jméno nezmi-
ňuje žádná jiná historická kronika. Pravdě-
podobně nejvíc neuvěřitelně zní informace 
o tom, že by se židovská menšina ubránila 
tak obrovské přesile, která je popsána 
v Knize Ester.

Abychom porozuměli poselství purimo-
vého příběhu, pokusme se ho chápat ne jako 
historický záznam, ale jako odpověď našich 

předků na prožití velkého traumatu způsobe-
ného nebezpečím vlastní smrti a smrti vlastní 
rodiny a přátel. Odpověď byla zformována 
tak, aby budila úžas v očích těch, kdo si 
tento příběh vyslechnou, a stimulovala jejich 
naději.

Pro purimový příběh jsou typické dvě 
věci. Za prvé se celý příběh odehrává 
v diaspoře, tj. mimo území Izraele. Zde jsou 
Židé pouhou menšinou. Za druhé není v pří-

běhu nikde zmíněno Boží jméno a neexis-
tuje zde ani žádný náznak, který by dokládal 
Boží vliv na události, které kniha popisuje. 
Vzorec purimového příběhu odpovídá 
něčemu, co se v minulosti stalo nesčetně-
krát: pogrom – masová demonstrace antise-
mitismu, vraždění Židů a krádež jejich 
majetku. Pokud navštívíme pražskou Staro-
novou synagogu a nahlédneme tam, možná 
si vzpomeneme na svědectví Avigdora Kary, 
které vypráví o velkém pogromu z konce 
15. století. Po tomto pohromu byla podle 
Kary celá synagoga, až po její horní schod, 
naplněna krví. Pět set let později, v období 
nacistické okupace, byli mnozí Židé tak 
vystrašeni z vidiny transportu do koncent-
račního tábora, že raději zvolili smrt vlastní 
rukou. Nacisté si byli vědomi významu 
Purimu pro Židy, a proto tento svátek vyu-
žili pro své vlastní perverzní účely. O puri-
mové noci 8. března 1944 vyhladili 3792 
lidí z tzv. terezínského rodinného tábora 
v Osvětimi. Tato hromadná vražda se měla 
stát symbolem poslední porážky a potupy 
Židů a definitivního vítězství „Hamanových 
dědiců“.

Kde vládnou tyranie a nespravedlnost, 
a silný utlačuje slabšího, jehož přání a emoce 

jsou pouhou hračkou, tam existuje jen jediná 
věc, která člověku umožňuje přežít a nevzít 
si život. Je to silný příběh, ve kterém dobro 
poráží zlo. Díky tomuto příběhu jsme 
schopni zapomenout na neustále hrozící 
nebezpečí. A to dokonce i přesto, že se neza-
kládá na reálných historických událostech. 
Purim nám proto přináší nadějeplné posel-
ství o tom, že nenávist a násilí nakonec vždy 
zničí sami sebe.

Naši předkové, kteří smrtelným 
nebezpečím a hrozbám čelili velmi 
často, tento příběh nejen vyprávěli, ale 
také se ho sami pokoušeli prožít. Změ-
nili svou identitu, svlékli své oblečení, 
které jim připomínalo jejich často 
ubohý každodenní život, a vzali si na 
sebe oblečení někoho jiného a s ním 
i jiný život. V osobnosti Hamana poni-
žovali ve svých očích všechny své 
tyrany. Aby posílili realističnost tohoto 
momentu, hodně pili. A to všechno 
jenom proto, aby zapomněli na svůj 
strach a zesměšnili nebezpečí, které jim 
hrozilo. Tam, kde jsou lidé schopni 
humoru, nemůže být tak zle. Proto bych 
na závěr rád přeformuloval ono slavné 

shrnutí židovské historie v jedné větě. Ve 
skutečnosti by bylo mnohem patřičnější říct: 
„Pokusili se nás zabít, uspěli ve zničení 
životů mnoha našich předků, ale nikdy 
nezničili naši naději a nezlomili našeho 
ducha. Nikdy jsme nebyli poraženi jejich 
výhružkami, pomluvami a násilím.“

Midraš nám vypráví následující příběh. 
Když Noe začal po potopě světa s výsadbou 
vinice, přišel k němu ďábel a zeptal se: „Co 
to sázíš?“ Noe řekl: „Hrozny. Je to ovoce, ze 
kterého se vyrábí nápoj zvaný víno, který 
rozradostňuje srdce člověka.“ Ďábel se 
zeptal: „Chtěl bys, abychom ho, já a ty, zasa-
dili společně?“ Noe řekl: „Tak dobře.“ 
Ďábel postupně přivedl čtyři zvířata: jehně, 
lva, opici a prase. Všechny je obětoval 
a jejich krví zalil vinici. A od té doby, když 
člověk vypije jednu sklenici vína, chová se 
jako jehně, je pokorný a mečí. Když vypije 
dvě, stává se mocným jako lev. Když tři, je 
jako opice, skáče, běhá a tančí. Když vypije 
čtyři, je jako prase, válí se v bahně a odpo-
čívá v odpadcích. (Midraš Tanchuma, 
Noach, 13) Přeji nám všem, abychom se při 
naplňování purimové micvy i letos dostali 
maximálně ke stádiu opice a ne dál. Purim 
sameach!

◗ David Maxa, rabínský student, 
Abraham Geiger College, foto: Wikipedie

únor – březen 2017

Proč je purimový příběh tak důležitý, 
i když se možná nikdy nestal?

Jedna židovská anekdota se ptá: „Víte jak shrnout celý obsah židovské historie v jedné větě?“ Odpověď na tuto 
otázku je: „Pokusili se nás zabít. Neuspěli. Pojďme jíst a pít.“ A přesně to je naším nadcházejícím purimovým úko-
lem. Jakým způsobem a z jakých důvodů ale vlastně svátek Purim vznikl? A proč je pro nás tak důležitý?
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Čtení Megilat Ester – ilustrace z Juedisches 
Ceremoniel, Norimberk, 1724, Peter Conrad Monath 



V pátek 27. ledna se v zasedací místnosti 
obecního úřadu v Lukavici sešli žáci 

místní školy, jejich rodiče a lukavičtí obča-
né, aby si společně připomněli Mezinárodní 
den památky obětí holocaustu. Žáci celý 
týden pracovali na projektu Obyčejní lidé 
v neobyčejných časech a v pátek prezento-
vali při zahájení stejnojmenné putovní výsta-
vy silné příběhy 20. století ze Šumperska.

Akce se konala v součinnosti obecního 
úřadu a základní školy v Lukavici pod zášti-
tou spolku Respekt a tolerance. Luděk Štipl 
v úvodu připomenul vznik putovní výstavy 
ve spojení s osobností Gerharda Wanit-
schka – muže, který se narodil v roce 1932 
v česko -německé rodině ve Vikýřovicích. Po 
válce se vystěhoval za otcem do tehdejšího 
západního Německa. Až v důchodovém 
věku se stal badatelem a podařilo se mu 
nasbírat spoustu cenných informací o životě 
židovských šumperských spoluobčanů a tyto 

pak předal ke zpracování spolku Respekt 
a tolerance. O motivaci své práce sám řekl: 
„Oběti, vrahové a také já mluvíme nebo jsme 
mluvili stejným jazykem. Když mohu trochu 
přispět k tomu, aby oběti nebyly znovu zabity 
tím, že se na ně zapomíná, pak měl můj život 
v důchodě smysl.“ Pan Wanitschek zemřel 
na podzim loňského roku. Na základě vzá-
jemné spolupráce mezi ním a spolkem Res-
pekt a tolerance vznikla publikace Ti, kterým 
bylo vráceno jméno, nebudou zapomenuti. 
Děti z ní pak vycházely při svých pátečních 
prezentacích. Představeny byly příběhy 
židovských spoluobčanů Ludwiga Strass-
manna, dr. Henry Mowschensona, Ing. 
Miloše Saluse, rodiny Schildovy, Egona 
Morgensterna z Loštic, jež přečkal utrpení 
v komunistickém gulagu, či pana Jiřího 
Fišera z Mohelnice, který se svým bratrem 
přežil pokusy, jež na nich prováděl anděl 
smrti Josef Mengele v Osvětimi.

Nakonec byl promítnut DVD dokument 
Deník Otty Wolfa a osud jeho rodiny, film, 
kterým byl právě v pátek započat cyklus 
vzpomínek na židovského chlapce naroze-
ného před 90 lety (v roce 1927) v Mohelnici. 
Otto se s rodinou ukrýval před holocaustem 
v Tršicích u Olomouce a během svého 
úkrytu si psal deník. 

Připomenuti byli také Otto a Zdeněk Aro-
novi, kteří vlastnili místní výrobnu papírnu, 
jež dodnes v Lukavici existuje. Oba byli pro 
svůj židovský původ v roce 1942 transporto-
váni do Terezína a na sklonku roku 1944 
zavražděni v Osvětimi. 

◗ Zdenka Míčová, Luděk Štipl

Osvětim, Lukavice, papírna,
holocaust a jak to spolu souvisí
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Vzpomínkové shromáždění 
u příležitosti výročí lednových transportů
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aktuálně

V neděli 22. 1. 2017 se ve Velké synagoze v Plzni uskutečnilo 
vzpomínkové shromáždění u příležitosti výročí lednových 

židovských transportů v roce 1942. Toto shromáždění se již tradičně 
koná od roku 2008. Bylo tomu právě 75 let, kdy třemi transporty R, 
S, T bylo odesláno 2604 Židů z Plzně a okolí do ghetta v Terezíně. 
Konce války se dožilo jen 209 deportovaných Židů, z nichž se jich 
do Plzně vrátilo jen 112.

Úvodního slova se ujal spoluorganizátor akce a pastor Křesťan-
ského společenství Plzeň Karel Řežábek, který pak provázel celým 
odpolednem. O hudební vložku se postarala hudební skupina Filia 
a violoncellisté Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková. Během pro-
gramu promluvila celá řada hostů, prvním byl europoslanec Jiří 
Pospíšil, dále své zamyšlení přečetl starosta městského obvodu Plzeň 
3, Radislav Neubauer, který označil židovské transporty v roce 1942 
za jednu z největších tragédií v historii Plzně. Zdůraznil, „že svoboda 
a demokracie nejsou samozřejmostí a nejsou zadarmo a byly těžce 
vykoupeny lidskými tragédiemi našich předků. Jsou to hodnoty, které 
musíme neustále střežit, bránit a bojovat za ně. Ti, kteří za ně položili 
život, nás k tomu zavazují!“

Dalším hostem byl náměstek primátora, skautský publicista a his-
torik Petr Náhlík, který mimo jiné připomněl 100leté výročí založení 
spolku Blau -Weiss v Plzni. Začátek činnosti plzeňské skupiny spolku 
Blau -Weiss (modrobílí) se datuje lednem roku 1917, kdy několik 
mladých Židů vyrazilo na svoje první putování. Tento spolek byl 
inspirovaný německým hnutím Tažných ptáků (Wandervogel), odkud 
byly členové židovského původu vyháněni tzv. árijskou klauzulí, 
starající se o „čistotu rasy“ ještě před příchodem Adolfa Hitlera. 
Další impuls dodal plzeňský rodák a v té době student práv František 
Kahn, který se později stal předním československým sionistickým 
pracovníkem. Mezi zakládající členy plzeňské skupiny patřili Rudi 
Faigl, Fredl Kolfner, Seidemann, Unger, Weisskopf, Fischer a další. 
Důležitým aktérem v této věci byl také Filip Böhm, rodák z Českých 
Budějovic, který v Plzni studoval průmyslovku a o vznik hnutí se 
osobně zasadil. Spolek byl oficiálně ustaven 15. 7. 1917. Po skončení 
první světové války a vzniku Československa došlo v roce 1919 
k přejmenování z názvu Blue -Weiss na hebrejský Techelet lavan, tím 
se zdůraznil i sionistický prvek výchovy, na který se spolek začal 
zaměřovat a připravoval základ pro přesídlení do Palestiny.

O duchovní část programu se postaral plzeňský biskup Tomáš 
Holub, který se zamyslel nad verši z žalmu 139 a své myšlenky 
zakončil citací závěru žalmu „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, 
zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trá-
pení, a po cestě věčnosti mě veď!“

Během setkání zazněly i osobní vzpomínky potomků či přátel pře-
živších. Na úvod zavzpomínal Karel Řežábek na osudy židovské 
dívky Věry Kohnové a přečetl poslední tři dny z jejího deníku, který 
vyšel knižně. Deník si psala dvanáctiletá dívenka z Plzně od prázdnin 
1941 až do ledna 1942, tj. do odjezdu transportu plzeňských Židů do 
Terezína, z něhož se nikdo z rodiny nevrátil. Na svoji maminku a pra-
rodiče zavzpomínal Roman Štix, syn Evy Štixové, předsedkyně 
Židovské obce v Plzni, která prožila hrůzy ghetta v Terezíně jako jedna 
z nejmladších deportovaných. Narodila se 13. 5. 1941 jako dcera Bed-
řicha a Gertrudy Fischerových. Její otec byl zatčen koncem roku 1940 
a byl vězněn na Borech, poté byl deportován do Terezína a 6. 2. 1942 
byl odeslán transportem do koncentračního tábora Mauthausen, kde 
byl 22. 2. 1942 zavražděn. O osudu své matky Elišky Rubínové 
povyprávěl předseda židovské obce v Karlových Varech Pavel Rubín. 
V prosinci 1939 musela rodina opustit Sudety a tak 3. 1. 1940 odjeli 
do Plzně. Do koncentračního tábora v Terezíně byli deportováni 
18. 1. 1942. Poté co manžel dostal předvolání k deportaci do Osvě-
timi, se Eliška rozhodla odejít s ním. V lednu 1945 byla odeslána 
transportem do koncentračního tábora Gross Rosen a po 2–3 dnech do 
Bergenu, kde se několik měsíců před osvobozením rozšířil skvrnitý 
tyfus, kterým se nakazila bohužel i Eliška. Po osvobození se musela 
ještě dlouhou dobu léčit v nedalekém táboře zřízeném pro tyto účely, 
a tak se domů dostala až v polovině července roku 1945. Eliška Rubí-
nová zemřela 3. 1. 2000. O mládí a především o zážitcích z Terezína, 
kde nuceně strávila dva a půl roku Jana Renée Friesová, povyprávěla 
Sylvie Wittmannová z pražské židovské obce. Renka, jak jí všichni 
říkali, se narodila v roce 1927 v Josefově u Jaroměře. Své zážitky 
popsala v knize Pevnost mého mládí. Její dcera Lenka Lichtenberg je 
známá skladatelka a interpretka židovských písní. Renka zemřela 
poměrně nedávno, a to v roce 2016. 

Shromáždění zakončil modlitbou vrchní zemský rabín Efraim 
Karol Sidon.

◗ Nicol Bauer, Plzeň
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Když se Američan necítí dobře v jednom 
spolku, založí si jiný. I proto je v USA 

tolik různých klubů, společností, iniciativ – 
a taky kongregací, komunitních center 
a synagog. Co ale dělat, když se smíšený pár 
necítí dobře v synagoze? Když se třeba neži-
dovský partner ostýchá přijít na společnou 
oslavu, protože má obavu, co všechno by 
mohl udělat špatně? Když se manželova teta 
(no, ona vlastně není příbuzná, ale chová se 
jako tetička úplně všech) začne vyptávat, 
jestli i po konverzi zůstanete, hm… na 
blond? Všichni řeší nějaké důležité komunit-
ní otázky, a vy přešlapujete se špatně naraže-
nou kipou opodál, protože vaše přítelkyně 
právě roznáší chalu a nenapovídá vám, co 
máte dělat?

Do podobných situací se v USA dostává 
čím dál víc smíšených párů. Manželé 
a milenci jiného vyznání se zajímají o nábo-
ženský život svých poloviček, a to nejen 
proto, že „se to patří“. Ostatně judaismus je 
podle posledních průzkumů vnímán jako 
„nejsympatičtější náboženská skupina 
USA“. Pro mnohé jsou návštěvy synagogy 
inspirativním podnětem pro duchovní život, 
ne všichni se ale proto hrnou do konverze.

Židé, kteří vstoupili do manželství po 
roce 2000, si častěji vzali nežidovského part-
nera a ani po patnácti letech se tento trend 
nemění. Mění se ovšem přístup komunit: 
konzervativní i ortodoxní obce si už začaly 
postupně zvykat; musí, protože i ti, kdo si 
vzali orla nebo šikse (ano, pořád se to tak 
říká, jenom potichu a „mezi svými“), chtějí 
pořád ještě chodit občas do synagogy – 
a platit příspěvky.

Kupodivu někteří nežidovští partneři vní-
mají větší tenzi v reformních obcích, které 
jsou na jednu stranu vůči smíšeným párům 
nejvstřícnější, ale jejich členové jako by 
někdy vyčkávali, kdy už se nežidovský part-
ner odhodlá podat žádost o gijur.

Čím dál víc lidí napadá, že se s tím musí 
něco dělat – a tak si smíšené páry vytvářejí 
podpůrné skupiny, kroužky a iniciativy, 
nezávislé na kongregacích a synagogálních 
sborech.

Nebát se zeptat
Obvykle se scházejí v bytech nebo 

restauracích – na neutrální půdě, ne 
v židovských centrech. Někdy si jeden člen 
připraví program, třeba uvedení do blíží-
cích se svátků, hlavním bodem je ale mož-
nost vyprávět, slyšet o zkušenostech dru-
hých a ptát se. V uvolněné atmosféře přijde 
řeč na témata, která by v synagoze nikdo 
nevyslovil.

Probírají se náboženské otázky, před-
sudky a stereotypy, rodinné příběhy, ale 
i nejobyčejnější praktické otázky. Jak 
známo, dilemata typu „co uvařit na rodinné 
setkání“, „jak to udělat s Vánoci“, „co mám 
říct, až se tchán/tchyně zeptá…“ nebo oby-
čejné „co si mám vzít na sebe“ se někdy líp 
řeší ve více lidech.

Důvěra se ale tvoří postupně, proto je 
v některých skupinách na stole mísa na 
lístky, aby se otázky mohly pokládat ano-
nymně. Ptají se nejenom nežidovští partneři 

na židovské zvyky, ale i židovští si ujasňují, 
co a jak s novými příbuznými, co v kostele, 
o křtinách nebo na pohřbu a… no jak prostě 
neudělat něco blbě. Po přečtení několika 
dotazů přicházejí volné asociace „to mi při-
pomíná, když mně se stalo….“ a hovor se už 
rozběhne.

Zároveň při hovorech může vyplout na 
povrch, že nejasnosti kolem rozdílného 
náboženství mohou být jednou z podob 
zásadnější otázky mnoha partnerských 
vztahů: Jak přijímat svojskost toho druhého 
a zároveň neztrácet tu vlastní?

A co ty děti?
Častým tématem je výchova dětí. Právě 

plánování rodiny přivádí do skupin mnoho 
párů, které zatím různost náboženství „neře-
šily“. Deník The Times of Israel nedávno 
zveřejnil příběh páru, který se rozhodl vstou-
pit do takové skupiny, protože nežidovská 
manželka se chce podílet na židovské 
výchově plánovaných dětí: „Nevím o tom 
dost, abych to mohla s dobrým pocitem pře-
dávat svým dětem,“ vysvětlovala dcera 
katolicko -presbyteriánských rodičů, která 
s manželovou rodinou už několik let slaví 
Chanuku a k jejím příbuzným zase oba jezdí 
na Vánoce.

Další rodiče už přemýšlejí, jak vybrat 
školu, jak oslavit bar/bat micva – a někteří 

i to, zda pustit náctileté ratolesti na pobyt do 
Izraele. Dětem s právem návratu se samo-
zřejmě otevírá řada možností včetně studia, 
dobrovolnických pobytů i programů sponzo-
rovaných Hillelem a Chabadem.

Jedno téma ovšem američtí rodiče ob-
vykle řešit nemusejí: obřízku. Většina ame-
rických mužů je totiž bez ohledu na vyznání 
obřezaná a nenechat novorozenému chlapeč-
kovi odstranit předkožku je pořád ještě 
mimo mainstream. 

Některé iniciativy pořádají samozřejmě 
i programy a setkání pro rodiny s dětmi. 
Samozřejmě nejčastěji během prázdnin 
a svátků. Některé smíšené rodiny tak slaví 
židovské svátky v prostředí dalších smíše-
ných rodin. Cítí se tu víc „mezi svými“. 
Paradoxně tak přenášejí oslavy z kulturních 
center zpátky do domácího prostředí, po 
čemž volá řada rabínů a zastánců návratu 
židovství do rodin, domovů a každodenního 
života.

Vstřícné kruhy
Samozřejmě, s programy pro smíšené 

páry přicházejí také židovské obce. Těm 
nejde jen o to, jak neztratit stávající členy 
a samozřejmě jejich děti. Mnohé už zjistily, 
že nežidovští partneři mohou být pro obec 
podporou, a to finanční i praktickou. Neži-
dovský sympatizant, ochotný vyměnit žá -
rovku nebo odvézt starou paní domů z boho-
služby, je v tu jistou chvíli vítanější než 
halachický Žid, který nikdy nemá čas. 
A navíc není málo případů, kdy toho neži-
dovská manželka ví o judaismu víc než 
manžel, který sice může číst z Tóry, ale od 
bar micva už písmenka dávno zapomněl.

Příkladem organizace, která se přímo 
zaměřuje na poradenství smíšeným párům 
a jejich integraci do židovského prostředí, je 
Circles of Welcome, která působí na newyor-
ském Manhattanu. Párům zde pomáhají 
rabíni a poradci různých směrů, včetně orto-
doxie. Kromě vzdělávacích a integračních 
programů (hebrejština, úvod do judaismu 
atd.) pořádá také společné oslavy svátků 
a společné návštěvy bohoslužeb – ve spolu-
práci s Carlebach Shul.

Rabínka Miriam Farber Wajnberg, která 
Circles of Welcome organizuje, ovšem doufá, 
„že takový program nebude v budoucnu 
existovat – že totiž nebudeme potřebovat 
zvláštní program, aby tyto páry měly přístup 
k židovskému životu. Že se to bude dít auto-
maticky“. (https://www.jccmanhattan.org/
jewish -living/interfaith/circles/)

◗ Připravila Ruth J. Weiniger
Ilustrace: Wikipedia

Smíšené sňatky
otázka stále aktuálnější

Samsonova svatba podle Rembrandta (1638) – pro-
blém smíšených sňatků řeší židovství odjakživa.
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Ten nápad přišel před třemi lety, říká 
David Fábry, zakladatel serveru Shekel.

cz a e -shopu s judaikami. Tehdy se mu zača-
li svěřovat lidé, kteří se cítí být – alespoň 
částečně – Židy a hledají si životního partne-
ra, který je na tom obdobně. Zaregistroval si 
doménu, ale dlouho přemýšlel, jak seznam-
ku koncipovat. Nakonec se rozhodl založit ji 
na testech DNA. 

Jak bude taková seznamka vypadat 
a jestli takový koncept nenahrává 
antisemitským předsudkům, jsme 
se zeptali přímo Davida Fábryho.

Byl bych strašně nerad, kdyby to vypa-
dalo jako rasistická seznamka. Chtěl jsem tu 
možnost seznamky otevřít pro všechny ty 
„tatínkovce“, „babičkovce“ a „dědečkovce“, 
i pro lidi, kteří nejsou členy židovských 
obcí. Říkám si, proč nepomoct lidem, aby 
našli někoho, s kým mají společný původ.

Ano, proč nepomoct… Ale ten 
důraz na původ připomíná známé 
rasové teorie. Co vy na to?

Podívejte, dodnes se neví, jestli je židov-
ství rasa, nebo víra. Jestli všichni pocházíme 
z Adama a Evy, někde se muselo to gene-
tické židovství vzít. Rabín David Peter říká, 
že židovství vzniklo na hoře Sinaj. Pak je to 
dar, který by se měl dál rozvíjet. Nevěřím 
tomu, že do genetického kódu implementu-
jete gijurem úplně jinou genetickou infor-
maci. Když jsem po tatínkovi, gijur ze mě 
Žida po matce geneticky neudělá. Hala-
chicky ano, ale geneticky nikoliv.

Některé zahraniční židovské 
seznamky používají dotazník, 
v němž zájemci vyplní, jak to 
s jejich židovstvím je a třeba i ke 
kterému směru patří a do jaké míry 
praktikují. Proč jste dal přednost 
testům DNA?

Chtěl jsem seznamku rozšířit o lidi, kteří 
mají židovský původ, ale z nějakého důvodu 
nechtějí udělat gijur. Třeba neprožívají svoje 
židovství natolik nábožensky, ale zároveň 
chtějí partnera, který s nimi bude sdílet židov-
ský osud, rodinnou minulost. Společnou 
vyvolenost. Myslím, že právě koncept DNA 
pomůže okruh zájemců rozšířit takříkajíc 
o jeden, dva levely. Zároveň vyloučí ty, kdo 
se židovstvím opravdu nic společného nemají.

Jak to bude prakticky fungovat?
Zájemce se obrátí přes odkaz na našich 

stránkách na firmu v USA, přes kterou si 
zařídí test DNA – zaplatí, poštou dostane 
pomůcky na sejmutí slin, vzorek odešle na 

jejich adresu a za 4 až 6 týdnů dostane 
výsledky. Nám pak pošle printscreen 
genotestu.

Co se z toho testu pozná?
Je to do čtvrtého kolene po matce i otci. 

Bude nám jedno, když bude židovský para-
metr třeba jen 5 %. Uvažuju i o tom, že by 

na profilu seznamujícího byl uveden i pro-
centuální parametr. Koncept zatím ještě není 
hotový.

Co je pro vás židovský parametr?
Jakýkoli židovský genetický parametr. 

Jak bude fungovat obrana proti 
zneužití informací?

To musí řešit jakákoli databáze, kam lidi 
vkládají citlivé údaje. Bude využita sekce, 
kterou používáme na shekel.cz. Aktuálně 
řešíme to, že pokud se rozhodneme uvádět 
procenta DNA, mohlo by se stát, že si někdo 
z těch seznamujících udělá printscreen toho, 
s kým se seznamuje. S tím se asi nedá nic 
udělat, to už je riziko, když něco publikuji na 
internetu. Každopádně ale budeme poskyto-
vat jen procenta židovského parametru, 
žádné další údaje z genotestu.

Na stránkách doporučujete firmu 
Family Tree DNA. Proč právě tu? 

Protože je nejlevnější. Ale jestli někdo 
přinese test od jiné firmy, nemáme problém.

Co když se mezi zájemci, teore-
ticky, vyskytne potomek konver-
titů, kteří neměli žádné židovské 
předky?

Na to zatím nemám odpověď. Dělám 
každopádně pokus o rozšíření okruhu, ne 
zúžení. Myslím ale, že když je někdo kon-
vertita nebo potomek konvertitů, bude hledat 
někoho, kdo je ortodoxní. A může taky vyu-
žít toho, co poskytuje ortodoxní obec, třeba 
tradiční šiduch.

Na stránkách píšete, že finanční 
pokrytí budou zajišťovat akce 
s placenou vstupenkou pro muže. 
Jak takové akce koncipujete? 

Ty akce můžou být různé, od večírku 
s kulturním programem po společnou večeři 
pro pár. A pro ženy samozřejmě zadarmo, 
protože ženy jsou na takové akci velmi 
vítány. V současnosti spolupracuji s něko-
lika experty, kteří umí takové akce uspořádat 
a vědí, jak při nich zajistit příjemnou atmo-
sféru a předejít nějakým možným nepříjem-
nostem. Jakmile bude dost lidí, chceme dělat 
různé akce podle věkových kategorií a spo-
lečných zájmů. Ten člověk, který vymyslí 
akci a vybere lidi, se bude jmenovat „pat-
ron“, bude těm lidem pomáhat. Já to nebudu, 
mě by to nebavilo.

Kolik se vám už přihlásilo lidí?
Zatím mluvíme o jednotlivcích. Dá se 

však předpokládat, že mezi nimi budou 
i cizinci. Oni mají obecně rádi Češky, pro-
tože povaha českých ženských je skvělá. 
Ony jsou rodinný typ, obětují se. Mluví se tu 
sice o emancipaci, ale mám pocit, zdejší 
ženy chtějí být ty ženy, které mají klid na 
domácnost. Aspoň to vidím u lidí, se kterými 
se stýkám od školy. Chtějí se starat o rodinné 
teplo a manžel ať vydělává peníze. Možná to 
chápu špatně, ale mně se tenhle model líbí. 
Připadá mi to super a v tomhle máme co 
nabídnout.

◗ Ptala se Ruth Jochanan Weiniger
Foto: archív Davida Fábryho

David Fábry, zakladatel serveru shekel.cz, židovské-
ho e -shopu a nyní i speciální seznamky.
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Povídky 

Věčný Žid
Vědí, měli mě poslechnout. Já jim to říkal 

furt, že dělat si nárok na takhle vysokej 
post nemusí dobře dopadnout. Měli by mít 
víc chochmesu už v tom jejich věku, víme? 
Voni nejsou špatnej rabi, rozumějí, ale furt to 
ještě neni vono, řek bych. No nedívaj se na 
mě těma svýma vočima. Fakt se nedívaj, 
jeden by z nich málem brečel… Dyť pamatu-
jou, jsem jim dohazoval Leu onehdá. Hodný 
děvče, jak vděčná jim byla když jí vyléčili tu 
vyrážku… Mohli s ní mít hezkou truhlárnu 
a nepouštět se do takovejch rizikovejch 
povolání. Voda a víno… c c c… před starým 
Móšem bylo celý móře v pozoru – moje teta 
má známýho ten má bratrance, a ten měl 
jakože vizi, jak to bylo s tím móřem… víno, 
prosimich… Uklidněj tady svýho kamaráda, 
vždyť by mně tou dýkou moh ublížit… jsem 
toho zas tak moc neřek, ne aby mi hrozil, 
starýmu člověku. Ale mně se taky nic neřek-
ne, kdybych byl dřív věděl, co se semele, tak 
bych poslal pro snachu. Ta by jim propašova-
la takový pití, po kerým ta procedura prej 
vůbec nebolí… pro našince celkem nutný 
v dnešní době… Jo, tak voni CHTĚJÍ, aby to 
bolelo? Poslouchaj, to se mi nechce líbit – ale 
stejně tady ten lektvar nemám, takže co… 
Tvrděj přímo, že jsou Šéfův Syn, že? On je 
nemluva pan Otec, že? Občas něco jako že 
naznačí, ale jinak to z něj leze jako z chlupa-
tý… že na nás mluví pořád? Ale nepovídají, 
kde to sebrali? To bych taky JÁ musel něco 
slyšet, ne? No jo, proč mi něco neřekl, když 
jsem si bral tu… na jméno jí přijít nemůžu, 
babizně… Kolo od svatebního vozu že 
prasklo? Pravda, ale tomu já neříkám žádný 
znamení… znamení to je třeba když… teď si 
nevzpomenu, ale vědí, co tim myslím. Jak 
oni vědí to s tím kolem? Asi v nich přece 
jenom něco bude, ale teď už je pozdě to 
nějak řešit… Taky když už jsem si jí vzal… 
Ach jo, každý si nese ten svůj… jé pardon, já 
jsem to tak vopravdu nemyslel… ráčej vod-
pustit… Že už vodpustili? A VŠEM jo? 
I takovýmu tomu co vás… ne nechme toho. 
Já to vaše Království musim vidět na vlastní 
voči. Klidně si počkám, jestli, jak tvrdějí, se 
něco stane, jak skončí tendle tyjátr. Fakt 
věřej mi, není to ještě vono. Ale jak jsem 
řek – pár dní ještě počkám, a až se situace 
zlepší, dám jim zapravdu a půjdu se konečně 
pořádně vyspat. Teď už jim to můžu říct, já 
kvůli nim moc v noci nespím, vědí? 
A navíc… v kříži mě loupe, asi na tom světě 
už moc dlouho nebudu… Co je? Nedívaj se 
na mě zas takhle, nebo se fakt rozbrečím!

Duchovno
Právě jsem se vracel ze semináře „Jak 

přimět vaše Nižší Já a Střední Já spolu-
pracovat s vaším Vyšším Já“, který se konal 
na druhém konci republiky. Když jsem pro-

cházel chodbičkou vlaku, který mě měl 
zavézt domů, narazil jsem na kupé, ve kte-
rém byla pouze jediná slečna. Má intuice mi 
okamžitě sdělila, že právě do tohoto kupé 
bych se měl posadit.

Posadil jsem se naproti ní. Po nějaké 
době mlčenlivé jízdy (poslouchal jsem MP3 
s nahranými meditacemi Absolutního Rela-
tivního Souladu) slečna vytáhla ze své 
kabelky nějakou knížku. K mému příjem-
nému překvapení to byla klasika Kterak 
optimalizovat počet vláken svojí DNA od 
známé americké autorky (nebo alespoň 
známé v těch duchovních kruzích, ve kte-
rých se pohybuji). Takže slečna bude patrně 
spřízněná duše! Vypnul jsem svůj přehrávač 
hudby a rozhodl se, že ji oslovím.

„Promiňte, ale dobře znám knížku, kterou 
čtete. Je úžasná, že?“ začal jsem.

„Ano, nádherná,“ usmála se, „právě jedu 
ze zasvěcení Hyper Reiki, a to mi krásně 
rezonuje s tím, co píšou…“

„Hyper Reiki zasvěceno nemám. Ale 
mám zasvěcení Mega Reiki, které by v sobě 
mělo Hyper Reiki zahrnovat, alespoň tak mi 
to řekl…,“ navázal jsem.

„Mega Reiki?“ zpozorněla. „Právě na 
tom zasvěcení, ze kterého jedu, mi říkali, že 
na Mega Reiki si mám dát pozor: prý je 
napojené na nularozměrné mimozemšťany 
z minus prvního rozměru, kteří to posouvají 
do negativity.“

„To je dobře, že mi to říkáte,“ roztál jsem, 
„asi není náhoda, že jsme se potkali.“

„Náhoda to rozhodně není,“ souhlasila, 
„nic není náhoda. Pamatuju si, že jsem před 
čtvrt rokem byla na odblokování archetypu 
Bohatství (seminář stál jenom nějaké dva 
tisíce korun) a již za měsíc a půl potom mi 
plynárny vrátily přeplatek ve výši dvě stě 
korun. Začíná se to rozjíždět.“

„Na tom odblokování jsem byl taky,“ 
chytnul jsem se tématu, „již za tři týdny 
potom jsem našel na zemi pětikorunu. Jasné 
znamení.“

„Povídala Andělská Xena na přednášce 
minulý měsíc, že se někdy musíme pořádně 
pročistit, abychom znamení viděli,“ vzpo-
mněla si slečna.

„Andělská Xena?“ oponoval jsem, 
„nevím, jednou jsem narazil na internetu na 
blog, ve kterém se tvrdilo, že Andělská Xena 
byla dva roky ve vězení kvůli podvodům 
a zpronevěře. A že její knihy jsou…“

„Víte, to je v dualitě,“ skočila mi do řeči, 
„všichni ještě přece jenom stále trochu 
žijeme v dualitě – zatímco když Andělská 
Xena přednáší nebo píše svoje knihy, je 
napojená na Nejčistší Zdroj ve stavu Bez-
podmínečné Jednoty, takže nezáleží na tom, 
co v té dualitě dělala.“

To dávalo smysl. Musel jsem nějak 
zamluvit svůj renonc ohledně banálního 
vězení kvůli podvodům, a tak mi intuice 
napověděla, co říct: „Myslím… že se známe 
z minulého života, slečno. V Atlantidě.“ 

Vždycky tu ještě byla Atlantida. Tedy 
vlastně… teď už není, ale víte, co tím 
myslím.

„Myslím, že ano. Bylo to v chrámu…,“ 
začala slečna, ale nedokončila, protože náhle 
vlak zpomalil a ozvalo se kvílení brzd.

„Budu muset vystupovat,“ vyhrkla, 
„nashledanou a odčistěte si to Mega Reiki.“

„Nashledanou…“ rozloučil jsem se. 
O pět minut později jsem znovu zapnul 

MP3 přehrávač. Uvědomil jsem si, že jsem 
se zapomněl zeptat, odkud slečna je, jak se 
jmenuje a jaký by byl na ní kontakt, ale ale-
spoň jsem byl rád za nádherně podnětný 
duchovní rozhovor.

Golem
Petr, Mirek a Jarda seděli na zábradlí 

a povídali si.
„Co budem dělat?“
„Co Martin, kde se fláká?“
„To víš, úča v češtině mu napařila ňákou 

povinnou četbu, tak to šel shánět.“
„No jo, kráva jedna…“
„… hele, už de. A má nějakou bichli.“
Čtvrtý kluk se přidal ke trojici svých 

kamarádů: 
„Nazdar, pánové!“
„Martine, co to máš za knihu?“ 
„To jsem vyhrabal v antikvariátu. Nějaký 

dost starý – psaný napůl hebrejsky a napůl 
česky.“

„Jé, ukááž! Kterak golema vyvolati….“
O chvíli později, ve sklepní místnosti, 

která jim sloužila za klubovnu, začali kluci 
knihu prohlížet. Mirek si uhryzl z krajíce 
chleba velké sousto 

„Teda já mám hlad, vole… tak co jsi tam 
vyluštil?“

„No… je tady návod na vyvolání židov-
skýho golema. Ale jde to provést prý jen 
jednou za život.“ „To neva, vole. Když si 
představím, jak to nandáme Ferovi a té jeho 
partě debilů….“ 

„A co provede golemek třídní?“ 
„He he he…“ 
„Tak co, kluci, deme na to?“
„Ty budeš Země, Petře. Ty, Martine, 

Oheň, já Voda a Mirek Vzduch…“
Kluci začali odříkávat tajemná zaklína-

dla. Naštěstí byla hebrejština uvedena i ve 
fonetickém přepisu. Vzduch se zachvěl. 
Objevila se světélkující koule. Náhle se 
ozval burácející hlas, který pronesl jediné 
slovo: „Trejfe!“

Pak světlo zmizelo. Kluci začali zírat 
jeden na druhého.

„Co je to za blbost? Trejfe?“
Petr chvíli listoval přiloženým slovníkem 

judaismu: „Znamená to něco jako rituálně 
nečistý.“

„A sakra!“ ozval se Mirek. Dlouze se 
přitom zahleděl na svoji ruku. Držel v ní 
chleba. Chleba se šunkou. Vepřovou. 

◗ Daniel Novotný
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Jen několik dnů před 
Purimem vychází v nakla-

datelství P3K kniha komentá-
řů rav Jigala Ariela k biblické 
knize Ester. Publikace se 
skládá ze dvou hlavních čás-
tí – česko -hebrejské bilingvy 
svitku Ester (v překladu rabí-
na Karola E. Sidona) a ko-
mentáře rav Jigala Ariela 
(v překladu Jana Diveckého). 
Rav Jigal Ariel je význam-
ným izraelským rabínem 
a pat  ří k nejuznávanějším 
současným komentátorům ta -
na chických knih.

Již z rozsahu knihy je 
zřejmé, že se jedná o důkladný 
komentář, který poměrně krátkou knihu Ester rozebírá do 
hloubky i do šíře – v duchu rabínské tradice je zkoumáno 
a vykládáno téměř každé slovo, zahrnuto je velké množství 
rabínských komentářů (mimo jiné i pražského Maharala), záro-
veň je text porovnáván a uváděn do souvislostí s jinými biblic-
kými texty i historickými okolnostmi. Rav Ariel si všímá i lite-
rární stránky biblického textu. Kniha jednak přináší velké 
množství informací a je dobrou ukázkou rabínského přístupu 
k Tanachu, zároveň je však velmi čtivá.
Základní informace: 208 stran, formát 135x200 mm. Doporu-
čená cena v knihkupectvích 249 Kč (v P3K 199 Kč – objednávat 
lze v e -shopu na adrese www.p3k.cz).

Prvního březnového dne zemřel v Jeruzalémě ve věku 92 let nestor 
izraelské reportážní fotografie David Rubinger. Rodák z Vídně 

odešel do Palestiny po anšlusu Rakouska, za války bojoval v řadách 
Židovské brigády. Jako fotograf fotografoval pro přední izraelské 
deníky, ale zejména více než půl století spolupracoval s mediální 
společností Time-Life, a prostřednictvím jeho fotografií se tak 
s děním v Izraeli seznamovali čtenáři na celém světě. Jeho nejslav-
nějším snímkem (a jedním z nejslavnějších snímků celé izraelské 
historie) je bezpochyby snímek izraelských výsadkářů u Západní zdi, 
po dobytí jeruzalémského Starého města v průběhu Šestidenní války 
v červnu 1967. Méně známé, ale neméně cenné jsou jeho snímky ze 
soukromí významných izraelských politiků – vzhledem k svému 
výsadnímu postavení mezi izraelskými fotografy měl Rubinger často 
přístup tam, kam jiní nemohli, a vznikly tak zcela unikátní snímky 
mnoha známých osobností.

◗ red, za fotografie ze soukromého archívu děkujeme Michalu Spevákovi 

Rav Jigal Ariel:

Příběh knihy Ester

David Rubinger
(1924–2017)

Izraelská kultura v ČR
Výstava: Židovští 
uprchlíci z arabských 
zemí v Íránu
do 20. března, sál 
Žerotínského zámku, 
Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí můžete navštívit vzdělávací výstavu 
popisující kulturu a pohnutou historii židovských komunit, 
které po více než 2000 let existovaly na celém Blízkém 
východě, v severní Africe, v Babylonii, v Levantu, na Arab-
ském poloostrově, v Jemenu a v oblasti Perského zálivu a sle-
dovat jejich osud, který postupně dospěl k masového zániku. 
Z původně odhadovaného jednoho miliónu židovských  rezi-
dentů v oblasti severní Afriky, Blízkého východu a Perského 
zálivu na přelomu století zůstává v arabských zemích v sou-
časné době méně než  4 500 osob.

Divadlo: Ephraim 
Kishon: Byl to skřivan
od 10. března různé termíny, 
Městské divadlo Mladá 
Boleslav

Židovský dramatik a humorista Ephraim Kishon si vypůjčil 
titulní postavy nejslavnější Shakespearovy tragédie a nechal je 
přežít svou vlastní smrt v hrobce a žít běžným životem. Jsou 
Romeo a Julie po třiceti letech ve společném manželství pořád 
ještě romantičtí hrdinové, anebo bylo lepší tenkrát umřít a stát 
se tak symbolem tragické, však nenaplněné lásky? Tuto otázku 

si přijde položit i samotný William. Více informací (včetně 
možnosti zakoupit vstupenky) na www.mdmb.cz.

Koncert: Uriel Hermann
18. března od 19 h, Jazzinec festival, Trutnov

Osmadvacetiletý klavírista a zpěvák předvede melodické 
skladby s patrnými vlivy Blízkého východu, balancujícími na 
pomezí jazzu a rocku. Na koncertě jej doprovodí kontrabasista 
a hráč na arabskou loutnu, Avri Borochov a saxofonista Uriel 
Weinberger s bubeníkem Haimem Peskoffem. Více informací 
na www.jazzinec.cz.

Koncert: Hadar Noiberg Trio, 21. března 
v 20.30 h, Stop Time, Krakovská 19, Praha 1

Flétnistka, skladatelka a aranžérka, ovládá žánry kubánské, 
jazzové a world music. Na pražském koncertě ji bude doprová-
zet  Daniel Dor na bicí a Tal Mashiach na kontrabas. V rámci 
festivalu Jazz Meets World – www.jmw.cz.

Koncert: Shai Maestro Trio, 27. března 
v 19.30 h, Studio Novoměstská radnice, Praha

Izraelský  klavírista pravidelně vystupuje s nejlepšími jazz-
many v mnoha jazzových klubech a koncertních sálech, úspěch 
má i s klasickými recitály. Koncertuje po celém světě 
jako sólový klavírista. V triu ho doprovodí jeho stálí spoluhráči 
Jorge Roeder na kontrabas a Ziv Ravitz na bicí a v Praze to 
bude jejich páté vystoupení. V rámci festivalu Jazz Meets 
World – www.jmw.cz.
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Bejt Simcha srdečně zve:
Purimová oslava s programem pro děti 

Četba Megilat Ester a následná oslava se uskuteční v sobotu 11. března od 18 h, 
program pro děti spojený s nácvikem divadla bude již od 16 hodin.

Vlastní masky vřele vítány. Těšíme se na viděnou. V případě zájmu o dětský program nás, prosím, 
kontaktujte na tel. 603 393 558 nebo e-mailem na kehila@bejtsimcha.cz.

Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

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

Maiselova synagoga,

Maiselova 10, Praha 1: 

úterý 7. 3. v 18 h:
Pojď, milý můj… Večer pořádaný při příle-
žitosti stejnojmenné výstavy ilustrací k Písni 
písní v moderní umělecké tvorbě od počátku 
20. století až po současnost, která je do 
12. března k vidění v muzejní Galerii 
Roberta Guttmanna. Během večera publici-
sta a autor nejnovějšího českého přebásnění 
Písně písní Daniel Raus představí audiona-
hrávku svého překladu v režii Lukáše Hla-
vici. O výstavě promluví její kurátor Michal 
Bušek a o křesťanské a židovské interpretaci 
tohoto neobvyklého biblického textu budou 
rozmlouvat teolog a religionista Pavel 
Hošek a judaista a religionista Aleš Weiss. 
Moderuje redaktorka Českého rozhlasu 
Teresie Bečková. Vstup volný

středa 8. 3. v 18 h:
Slova zní zpoza zdí… Pásmo zhudebně-
ných textů z terezínského ghetta. Významné 
místo mezi mladými, zde vězněnými bás-
níky zaujímají Hanuš Hachenburg, Petr 
Ginz a Zdeněk Ornest. O oživení odkazu 
těchto a dalších terezínských literárních 
umělců se pokusili studenti a učitelé Gym-
názia Přírodní škola, kteří jejich vybrané 
texty zhudebnili. Písně zazní v podání autorů 
hudby, jejich spolužáků a kolegů. Večer je 
věnován obětem terezínského rodinného 
tábora v Osvětimi, mezi nimiž byl před třia-
sedmdesáti lety i tehdy patnáctiletý Hanuš 
Hachenburg. Vstup volný

úterý 14. 3. v 18 h:
Mit brennender Sorge 1937–2017. Přesně 
před osmdesáti lety, 14. 3. 1937, vydal 
papež Pius XI. německy psanou encykliku 
Mit brennender Sorge (S palčivou starostí) 
namířenou proti vypjatému nacionalismu 
a rasismu. Pozvání k historickému bilanco-
vání o tehdejším postoji římské kurie 
i ostatních křesťanských církví v Německu 

a Československu k nacismu, rasismu a an -
ti  semitismu přijali historici Jaroslav 
Šebek, Rudolf Vévoda, Miloslav Szabó 
a Michal Frankl. Večer probíhá ve spolu-
práci se Společností křesťanů a Židů. Vstup 
volný

středa 22. 3. v 18 h:
Židovské dětství za Husáka. Třetí série 
pamětnického cyklu Naše 20. století přináší 
příběhy českých Židů z druhé poloviny 20. 
století. Hostem březnového večera je bývalý 
ředitel Českých center v Mnichově a v Tel 
Avivu a současný ředitel Pražského literár-
ního domu autorů německého jazyka David 
Stecher. Nejen o jeho dospívání v praktiku-
jící židovské rodině v době normalizace 
bude s Davidem Stecherem rozmlouvat pub-
licista a redaktor Českého rozhlasu Jan 
Fingerland. Vstup volný

Auditorium OVK ŽMP,

Maiselova 15, 3. patro:

neděle 5. 3. ve 14 h:
Program pro děti a jejich rodiče: Lvíček 
Arje má karneval. Oslava nejveselejšího 
židovského svátku Purim. Zlý Haman, 
vezír perského krále Achašveroše, chce zabít 
všechny Židy. Podaří se královně Ester tomu 
zabránit? Přijďte všichni v maskách, zatan-
číte si, naučíte se purimovou písničku 
a ochutnáte tradiční sladké taštičky zvané 
Hamanovy uši. Prohlídka: Španělská 
synagoga. Jednotné vstupné 50 Kč

pondělí 20. 3. v 18 h:
Spinoza a židovství I. Židovský původ B. 
B. Spinozy. První ze dvou přednášek Mar-
tina Hemelíka, autora dvou monografií 
věnovaných holandskému mysliteli a filozo-
fovi Baruchu Benediktu Spinozovi (1632–
1677), jehož díla hluboce ovlivnila moderní 
židovské i nežidovské myšlení. První před-
náška se zaměří na nejrůznější aspekty týka-
jící se Spinozova původu. Zatímco pově-
domí o etnických a kulturních kořenech 
Spinozova filozofického myšlení hraje vel-
kou roli v jeho pochopení, zvolené téma 
nastoluje otázku, která zasluhuje podrob-
nější rozbor. Vstup volný

čtvrtek 30. 3. v 18 h:
Žena bližního tvého. První část jarního 
cyklu Tři večery s legendárním Hugo Haa-
sem filmové historičky Alice Aronové, který 
přináší projekce Haasových hollywoodských 

režijních počinů. V úvodní přednášce se 
Alice Aronová zaměří na režijní, hereckou 
a producentskou činnost Huga Haase v USA, 
jeho působení ve slavném Chaplinově ateli-
éru, produkční systém hollywoodských stu-
dií a srovnání s jeho českou tvorbou. Drama 
o manželském trojúhelníku podle předlohy 
Oskara Jellineka v hlavní roli s Hugo Haa-
sem se odehrává na moravské vesnici, která 
byla celá vystavěna v hollywoodském ateli-
éru. Projekce: Žena bližního tvého (USA 
1953, 77 min). Vstup volný

Výstava v prostorách OVK:
Skotští Židé. Fotografie Judy Passowa. Do 
30. 3. Po–čt 12–16 h, pá 10–12 h, během 
večerních programů a po domluvě.

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

čtvrtek 2. 3. v 17 h:
Po stopách zaniklých židovských obcí – 
Jemnice a Police. První přednáška z nového 
cyklu zaměřeného na historii zaniklých 
židovských obcí na Moravě se bude věnovat 
osudům židovské obce v Jemnici a Polici. 
Přednáška etnoložky Jany Lochmanové 
z Muzejního spolku v Jemnici vylíčí mimo 
důležitých dějinných událostí i barvité osudy 
místních významných židovských rodin 
a osobností. Na přednášku naváže vernisáž 
výstavy Židovská náboženská obec v Jem-
nici a Polici. Vstupné 30 Kč

úterý 7. 3. v 17 h:
Počátky rakouského Manchesteru. 
Úvodní přednáška z cyklu Moravští židovští 
podnikatelé doc. Bohumíra Smutného 
z Moravského zemského archivu bude 
věnována prvním úspěšným židovským 
podnikatelům z Brna a okolí v období počá-
teční fáze průmyslové revoluce. Vylíčí spe-
cifika rozvíjejícího se vlnařského průmyslu, 
problémy, kterým museli židovští podnika-
telé čelit vůči státním úřadům a nastíní poli-
tiku a hospodářství revolučního roku 1848. 
Vstupné 30 Kč

čtvrtek 9. 3. v 17 h:
Postava Mojžíše jako literární inspirace. 
Starozákonní postavu Mojžíše obestírá 
spousta nejasností, mnohoznačností a para-
doxů, které po staletí vyvolávají mnohé 



švat – adar 5777 19

kultura

Moderní judaika 
české výroby

Široký výběr mezuz, šábesových svícnů, 
sederových talířů, souprav na kiduš, 

podnosů na Purim a Chanuku 
v bohatých motivech a barvách. 

Dodávka do domu, ceník zasíláme e-mailem.

www.jewishhome.eu

Omluva
V minulém čísle v článku „Indolog Moriz Winternitz“ se nám vloudila chyba, když jsme 

fotografii Winternitzova náhrobku označili jako „archiv autorky“. Ve skutečnosti nám foto-
grafii laskavě poskytla MATANA, a. s., které tímto děkujeme, omlouváme se jí za tiskař-
ského šotka a doufáme, že nám zachová přízeň.

Židovská obec Děčín
srdečně zve: 

12. 3. od 16.30 – Purim
11. 4. od 18.00 – Pesach
20. 5. od 10.30 – šacharit
24. 6. od 10.30 – šacharit

Chcete   -li se některé z akcí 
zúčastnit, pak vás prosíme 
o nahlášení účasti na e -mail 
zidovska.obec.decin@volny.cz.

➤ interpretace a otázky. Přednáška prof. Inge-
borg Fialové z Katedry germanistiky Uni-
verzity Palackého v Olomouci bude věno-
vána interpretacím Mojžíše pohledem 
Goetha a Schillera, dvou největších němec-
kých historiků své doby. Vstupné 30 Kč

úterý 14. 3. v 17 h:
Jak se vytváří hebrejský slovník? V polo-
vině února vyšel česko -hebrejský a he  b-
rejsko -český slovník, který jako první 
zachycuje současnou podobu moderního 
hebrejského jazyka. Kdo a jakým způsobem 
slovníky vytváří a co je důležité pro jejich 
vznik, na přednášce přiblíží Eva Kopečková 
z nakladatelství Lingea. Slovník bude na 
místě k zakoupení za zvýhodněnou cenu. 
Vstupné 30 Kč

úterý 21. 3. v 17 h:
Beseda s novinářem a esejistou Karlem 
Hvížďalou. Beseda s Karlem Hvížďalou, 
novinářem komentujícím široké pole témat 
domácího i zahraničního dění včetně poli-
tické situace na Blízkém východě. Debatu 
s oceňovaným spisovatelem, autorem kniž-
ních rozhovorů a esejů, například o Karolu 

Efraimu Sidonovi či Václavu Havlovi, 
povede novinář a vydavatel Zdenko Pavelka. 
Program se koná ve spolupráci s KVC RF 
při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč

neděle 26. 3. 2017 v 10.30 h:
„Od začátku měsíce radost roste.“ Ptáte 
se, kterého že měsíce? No přece adaru, 
měsíce, kdy v židovském kalendáři přichází 
oblíbený svátek Purim. Tak se to také zpívá 
v jedné tradiční purimové písni. Pro naše 
malé návštěvníky je připravena dramatická 
dílna, při které dojde na skutečný Purim 
špíl – veselé divadelní představení o příběhu 
královny Ester. Dílna se uskuteční v prosto-
rách sálu Turistického a informačního centra 
ŽOB na židovském hřbitově v Brně-
-Židenicích. Vstupné 30 Kč

Celý březen můžete v sále OVK Brno zhléd-
nout výstavu Židovská náboženská obec 
v Jemnici a Polici, mapující sedmisetletou 
historii této zaniklé židovské obce. Výstava 
byla vytvořena Muzejním spolkem v Jem-
nici a je přístupná ve dnech programových 
akcí a po předchozí telefonické domluvě. 
Vstup volný

Židovská obec v Praze 
ve spolupráci s Rabinátem, 
ČUŽM a holkami Ernejkami
vás co nejsrdečněji zve na

Purimovou 
obecní veselici

v sobotu 
11. března 2017

od 20 hodin
Hlavní program začíná ve 20 
hodin v hlavním sále ŽOP. Večer 
uvede pan rabín David Peter. Vystoupí 
Vida Neuwirthová a děti z divadla 
Feigele, pěvecký soubor pod vedením 
Heleny Divecké, Martin Sochor – 
pantomima, Olga Hrachovcová – 
klavír, Jiří Stivín – flétna, Ondřej 
Kabrna – akordeon a Petra Ernyei – 
zpěvačka. Večer moderuje Petr Vacek.

Od 21.15 h hraje v hlavním sále 
výtečná kapela zpěvačky 

Petry Ernyei k poslechu i k tanci. 
Občerstvení bude otevřeno v hlavním sále od 
19 hodin. Občerstvení ve Velkém sále bude 
zavřeno během programu. Ve 3. patře bude 

otevřeno po celou dobu oslavy.

Masky vřele vítány! Vstupenky 
již v prodeji v pokladně ŽOP.

Nakladatelství Jonathan Livingston uvádí novou knihu

Mark Polevoj:

Povídky z Oděsy 
i odjinud
Proč vlastně píšu své povídky?

To je složitá a zajímavá otázka. Existuje rčení: 
kdyby mládí vědělo a stáří mohlo…

Už sice nejsem mladý, ale jsem obklopen svými 
dětmi, vnuky i pravnuky a potenciálními čtenáři 
každé generace. Vnímám je jako velmi důležité 
pouto s budoucností. Proto jim chci předat své 
zážitky.

Myslím, že moje životní zkušenosti by je mohly 
zaujmout: krátké a šťastné dětství, válka plná hrůz, 
evakuace, ztráta otce, úděl sirotka, návrat domů do 

Oděsy po válce, nezapomenutelné mládí, studia, zaměstnání, založení rodiny, narození 
mých dětí, vnuků, pravnuků. Odjezd do Čech. Jsem Evropan a občan svobodné země…

Na své životní pouti jsem potkal řadu neuvěřitelných, opravdu dobrých lidí, jejichž osudy 
inspirovaly mé povídky. Přál bych si s nimi seznámit i své čtenáře.

Až zavřete poslední stránku této knihy, zkuste přemýšlet, jak byste se zachovali na místě 
mých hrdinů? V tu chvíli jsem coby autor s vámi.

Přeji vám zajímavé čtení. Od srdce váš Mark Polevoj
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Maraton 
izraelských 

lidových tanců 
v Brně

 22. – 23. 4. 2017

V Brně budeme na jaře opět 

společně tančit! Učit nás 

budou tentokrát učitelé z ČR. 

Přihlášky a více info via e -mail: 

macholbrno@seznam.cz

PROGRAM:

sobota 22. 4. 2017
14.00 – zahájení

14.30 – 15.00 – tance společně

15.00 – 17.00, tělocvična: 

tance – začátečníci 

15.00 – 18.00, hala:

tance – pokročilí 

18.00 – 19.30 – 

přestávka, večeře

20.00 – 22.00 – tance – všichni 

Vstupné dobrovolné 

(doporučená částka 200 Kč)

neděle 23. 4. 2017
10.00 – 12.00 

komentovaná prohlídka 

židovských pamětihodností 

v Brně (mikve, synagoga 

a další).

Vstupné dobrovolné 

(doporučená částka 50 Kč).

Občerstvení, káva, čaj 

a sladkosti během maratonu 

budou k dispozici zdarma.

Tance vyučují Adam Oláh 

(Praha) a Pavla Dvořáková 

(Brno).

Těšíme se na shledanou 

a na společné tancování!

Změna programu vyhrazena.

Registrace e -mailem: 

macholbrno@seznam.cz

Info: Lenka Veselá,

tel.: 739 555 459

EVAN KENT: SHARDS
2. 4. 2017, Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1
Fresh from his Jerusalem performance of „Singing in the Rain“ and „Ave Q“ is the 
Prague premier of Evan Kent’s one-man show “Shards.” The audience travels with Evan 
across three continents and throughout the generations. Evan made aliyah a few years 
ago, and “Shards” is a journey into the world of the new and not-so-new Israelis. But 
“Shards” is not just an immigrant story. It is more than that. The stories and songs 
invite us to encounter the past, embrace the present, and imagine what the future may 
be. Due to limited seating reservations are advised over Facebook (https://www.face-
book.com/events/1902323110003985/). There is no admission fee for the venue.


