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■  Krátce
Tešuva – pokání – je pro nás obtížná 
představa, protože samotná předsta-
va hříchu je pro nás nepohodlná. Jako 
moderní, liberální lidé si rádi myslíme, 
že se můžeme řídit jen svým vlastním 
svědomím a nikoli zvnějšku předepsa-
nými pravidly. Ale judaismus, a dokon-
ce ani ten reformní či liberální, nikdy 
nezastával takto sebestředný pohled na 
zdroj naší etiky a našich hodnot. Existují 
pravidla, a když je porušíme, když pře-
kročíme hranice, pak se to nazývá hřích. 
A ten vyžaduje pokání.

rabínka Ellen Dreyfus

Základ vyučování dítěte byl, stejně tak 
jako tomu bylo i v jiných obdobích, po-
ložen v židovské rodině, kde byly dítěti 
vštěpovány postupy, které později vedly 
k zájmu o učení. Chlapec byl přítomný 
mnohým modlitbám a požehnáním pro-
nášeným doma a byl veden k opaková-
ní některých z nich. Brzy začal nosit do 
synagogy otcovu modlitební knihu a se-
trvával s ním při bohoslužbě, kdy seděl 
na nízké lavici určené dětem. Po páteční 
bohoslužbě běžel domů, aby oznámil 
matce, že nastal čas zapalování šabato-
vých svíček… 

Zuzana Kunstová

Kde však můžeme hledat zdroje využití 
egyptsko-asyrského stylu pro synago-
gální architekturu, když by se mohlo 
zdát, že s touto tradicí židovská kultura 
nebude chtít mít nic společného? Nej-
méně od roku 1709, kdy vyšla kniha 
Johna Tolana Origines Judaicae, je sou-
částí evropské po-osvícenské kultury od-
dělení psaní dějin svatých a světských 
(historia sacra a historia profana), tedy 
tradice, že židovský národ je egyptského 
původu, a potažmo také tradice Mojžíše 
nejen jako Žida a vůdčí biblické postavy, 
ale také jako Egypťana.

L. Zikmund-Lender, R. J. Weiniger

Synagoga v Hradci Králové na dobové 
fotografi i z roku 1915. Z fotografi e je 
vidět, jak se původní výzdoba průčelí 
(palmy) lišila od dnešní, zjednodušené 
podoby – viz stranu 13.
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o Václavu Weinzettlovi 
a jeho díle čtěte na str. 12

Synagoga
v Hradci Králové

a její stavitel



2 Říjen/Listopad 2014

➤

Teprve posledními sedmi verši jedenácté 
kapitoly začíná vyprávění o prvopočát-

cích dějin židovského národa. Zde se doví-
dáme o Terachovi, který žil se svou rodinou 
v jihomezopotámském Uru, o jeho synech 
Abramovi (později dostává jméno Abraham), 
Náchorovi a Haranovi. Terach pak odchází 
s celou rodinou z rodného Uru a má v úmys-
lu jít do Kenaánu. Na cestě se zastavuje 
v severomezopotámském Cháranu, kde 
časem umírá. Po Terachově smrti promluvil 
Hospodin k Abramovi a vyzval ho, aby ode-
šel ze své země (z Mezopotámie), ze svého 
rodiště (Uru) a z domu svého otce (Cháranu) 
a šel do země, kterou mu ukáže, tedy do 
kenaánské země. Tyto poslední verše zahr-
nují sedmdesát pět let Abramova života, 
neboť mu bylo právě tolik, když odešel 
z Cháranu (12,4). Teprve v týdenních oddí-
lech Lech lecha (Gn 12,1-17,27) a Vajera 
(Gn 18,1-22,24), které čteme o šabatech 1. 
a 8. listopadu, Tóra hovoří mnohem podrob-
něji o osudech prvního z patriarchů. V násle-
dující paraše Chaje Sara (Gn 23,1-25,18), 
která již popisuje počátek Izákovy historie, 
končí vyprávění o Abrahamově životě. 

Kdy žil praotec Abraham? Mnozí histo-
rikové a biblisté předpokládají, že to bylo 
za panování amoritského krále Babylónu 
Chammurapiho (1792–1750 př. o. l.) zná-
mého především jako zákonodárce, který 
vydal tzv. Chammurapiho zákoník a pod-
manitele velké části Mezopotámie.

Nejen Tóra, ale též zapsaná ústní tra-
dice – midraše uvádějí a rozvíjejí Abraha-
movy příběhy. Podle midraše se Abraham 
narodil v Uru za panování krále Nimroda. 
Když se narodil náš praotec Abraham, na 
východě se objevila hvězda a ta pohltila čtyři 
hvězdy ze všech světových stran. Nimrodovi 
učenci řekli králi: „Terachovi se právě naro-
dil syn, z něhož v budoucnu povstane národ, 
který zdědí tento i onen svět. Chceš-li, jeho 
otec dostane plný dům stříbra a zlata a my 
jeho syna zabijeme.“ Nimrod ihned vyslal 
k Terachovi posly a vyřídil mu jejich pro-
střednictvím: „Včera večer se ti narodil syn. 
Dej mi ho, zabijeme ho a já ti za to dám plný 
dům stříbra a zlata.“ Terach mu odvětil: 
„Dám ti příklad. Je to podobné, jako když 
jakémusi koňovi řekli: Uřízneme ti hlavu 
a dáme ti dům plný ječmene. Kůň jim odvě-
til: Jste blázni?! Když mi uříznete hlavu, kdo 
bude jíst ječmen? Když zabijete mého syna, 
kdo zdědí to stříbro a zlato?“ Král mu odvě-
til: „Z tvých slov usuzuji, že se ti opravdu 
narodil syn.“ Terach mu řekl: „Ano, narodil 

se mi a zemřel.“ Král mu řekl: „Mluvím 
o živém synovi, ne o mrtvém.“ Co udělal 
Terach? Schoval svého syna na tři roky do 
jeskyně.

Abraham byl prvním, kdo přinesl na svět 
myšlenku víry v jednoho Boha – myšlenku 
monoteismu. Jak došel Abraham k tomuto 
poznání? Midraš vypráví, že když Abraha-
movi byly tři roky, vyšel z jeskyně a začal se 
ptát sám sebe: „Kdo stvořil nebe, zemi 
a konečně i mne?“ Celý den se modlil 
k Slunci, které považoval za boha a tvůrce 
všeho. Když nastoupil večer, Slunce zapadlo 
a objevil se Měsíc. Když Abraham uviděl 
Měsíc a hvězdy, řekl si: „Měsíc je ten, který 
stvořil nebe, zemi i mne, a hvězdy jsou jeho 
dvořané a služebníci.“ Proto se Abraham 
celou noc modlil k Měsíci. Ráno Měsíc zašel 
a na východě se znovu objevilo Slunce. 
Abraham si uvědomil, že se jedná o nebeská 
tělesa, která ovládá vyšší síla, tedy Bůh. 
„Pouze k Němu se budu modlit a pouze Jemu 
se budu klanět,“ řekl Abraham. Několik 
midrašů uvádí, jak již ve svém rodišti Uru 
Abraham odvracel lidi, včetně svého otce od 
modloslužby. Tradice uvádí, že Abrahamův 
otec Terach tesal modly a prodával je spolu-
občanům. V jednom z oněch midrašů se 
hovoří o tom, že jakási žena přišla do Tera-
chova domu a přinesla misku mouky jako 

obětinu. Terach tam zrovna nebyl, a proto 
misku mouky od ní vzal Abraham a položil ji 
před onu modlu, na kterou mu ukázala. Když 
žena odešla, vzal Abraham velký klacek 

a rozbil všechny modly, které jeho otec vyte-
sal. Nechal pouze jednoho největšího boha 
a tomu pak dal klacek do ruky. Když se 
Terach vrátil domů, nevěřil svým očím. „Kdo 
tu udělal takovou spoušť?“ zeptal se Abra-
hama, který mu poté řekl o ženě, jež přinesla 
misku mouky a obětovala ji jednomu z bohů. 
Když to viděli ostatní bozi, vrhli se na misku 
a každý z nich chtěl sníst mouku sám. Tu, 
zpoza rohu, se vynořil obrovský bůh s klac-
kem v ruce a všecny je rozbil a mouku snědl 
on sám. Když Terach syna vyslechl, řekl mu, 
ať z něj nedělá hlupáka, vždyť tyto modly 
nemohou nic dělat, stojí tak, jak je vytesal. 
Nyní Abraham chytl otce za slovo a řekl mu: 
„Otče, zamysli se nad svými slovy!“

Na Abrahamově příkladu v paraše Vajera 
se učíme plnit přikázání o pohostinnosti – 
-Abraham byl velmi pohostin .הכנסת אורחים
ným člověkem, což vyplývá ze samotného 
textu Tóry (Gn 18,1-10). Abraham seděl ve 
vchodu do svého stanu při božišti Mamre, 
když spatřil před sebou stát tři muže. Oka-
mžitě vstal, vyšel jim vstříc, poklonil se jim, 
vyzval je, aby si odpočinuli a předložil jim 
jídlo a pití.

Prvních jedenáct kapitol knihy Berešit (Genesis), kterou jsme začali v synagogách opět číst 
o šabatu Berešit 18. října, vypráví o prehistorii světa a lidstva jako celku.

Abraham
otec židovského národa

Abrahamovo rozloučení se synovcem Lotem, jak jej v 17. století ztvárnil Václav Hollar, slavný český rytec žijící 
v Londýně.
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Podobně se zachoval i Abrahamův syno-
vec Lot, když do Sodomy přišli dva andělé. 
Jakmile je spatřil, povstal, poklonil se jim 
a pozval je k sobě domů, aby si odpočinuli 
a posilnili se. Mezi oběma příbuznými je 
však velký morální rozdíl. Abraham zpo-
čátku neví, že se jedná o Boží posly-anděly. 
Vidí pouze tři utrmácené, hladem, žízní 
a vedrem unavené poutníky. Ihned je zve, 
aby si oddechli a občerstvili se.

U Lota však čteme (19,1): „ויבאו שני 
 המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדום...
– I přišli ti dva andělé večer do Sodomy...“ 
Lot, podobně jako Abraham, je vítá, naléhá, 
aby nepohrdli jeho pohostinstvím, a s úctou 
je přivádí do svého domu, kde je pohostí.

Lot viděl přicházet do Sodomy dva 
anděly. Lot ihned věděl, s kým má tu čest, 
proto se k nim choval tak, jak se k andělům 
chovat patří. Otázkou však je, jak by se Lot 
choval k těmto dvěma mužům, kdyby 
v nich viděl pouze unavené a odpočinek 
hledající lidské bytosti. Byl by k nim také 
tak laskavý a milý? Podobnými slovy jako 
midraš vysvětloval rozdíl mezi Abrahamem 
a Lotem také rabi Levi Jicchak z Berdičeva 
(1740–1809).

Midraš Berešit Raba 49:4 též uvádí, že 
Abraham svou pohostinností učil své hosty 
poděkovat Hospodinu za vše, co snědli 
a vypili. Když hosté dojedli, řekl jim: 
„Požehnejte Boha.“ Oni mu odvětili: „Jaké 
máme pronést požehnání?“ Odpověděl jim: 
 Požehnaný je – ברוך אל עולם שאכלנו משלו„
Bůh světa, díky kterému jsme jedli.“ V této 
souvislosti nás též midraš Šir ha-Širim Raba 
1:3 učí ještě o další Abrahamově činnosti, 
kterou bylo obecně přibližovat všechny, 
s nimiž se setkal, službě Hospodinu a odvra-
cet je od pohanství. Abrahamův dům byl 
pohostinným příbytkem a lidem se tu dostalo 
vlídného přijetí i občerstvení, ale též poučení 
o víře v jediného Boha. Přivedení byť jedné 
duše pod ochranná křídla Boží imanence – 
-se rovná jejímu znovustvo תחת כנפי השכינה
ření a zabezpečení jejího věčného života. 
V podobném duchu vysvětluje midraš Bere-
šit Raba 39:14 slova Tóry „...i duše, které 
získali v Cháranu“, že se jedná vlastně 
o prozelyty – גרים (gerim), které Abraham se 

Sárou získali pro víru v Hospodina. Abra-
ham konvertoval muže a Sára ženy. Proto 
v naší tradici je Abraham považován za otce 
všech prozelytů.

Abraham se též vyznačoval velkou měrou 
milosrdenství, o čemž již svědčí jeho 
„misijní“ činnost, neboť není většího milosr-
denství pro člověka, než jej cestou lásky 
a pokoje přivést k víře v jediného Boha.

Abraham osvědčil svou lásku k lidem 
i tím, že se u Hospodina zasazoval za hříšné 
i spravedlivé obyvatele města Sodomy, jak 
je uvedeno v 18,20-33, kde vlastně s Hospo-
dinem směle smlouvá o počtu možných 
spravedlivých v Sodomě, jejichž přítomnost 
by zachránila celé město a dokonce se nebo-
jácně ptá Všemohoucího: „Vyhladíš snad se 
svévolníkem i spravedlivého?“ Abraham byl 
neúnavným obhájcem obyvatel města. 
V midraši Berešit Raba 49:12 uvádí rabi 
Chija bar Aba (palestinský amrora konce 3. 
a poč. 4. století), že Abraham byl rozhodnut 
poté, kdy prosil o záchranu města s padesáti 
spravedlivými, rovnou žádat Hospodina 
o milost pro celé město, pokud se v něm 
najde pouze pět spravedlivých. Tu jej Bůh 
zarazil a řekl mu, aby postupně snižoval 
počet možných spravedlivých ve městě. To 
proto, aby měl Abraham dostatek času 
k jejich obhajobě. K tomuto božímu výroku 
poznamenal rabi Levi, že to je podobné jako 
s vodními hodinami. Pokud je v horní misce 
voda, tak má obhájce čas hovořit před soud-
cem ve prospěch obviněného. Soudce však 
může úředníkům přikázat, aby znovu dolili 
vodu do horní misky, čímž umožní obhájci 
pokračovat v jeho obhajovací řeči.

Těchto nemnoho příkladů zapsané ústní 
tradice vážících se k osobě a vlastnostem 
našeho praotce Abrahama svědčí o tom, že 
Abraham byl výjimečným člověkem s vyso-
kými morálními kvalitami. 

Dnes se nikdo z nás nevyrovná našim 
praotcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, 
můžeme se ale pokusit svým chováním 
a snahami se přiblížit k jejich postojům, 
inspirovat se jejich skutky a tím způsobem 
nejlépe předávat tradice našeho národa.

◗ Rabín Daniel Mayer

Název: Katolíci a Židé: Od antisemitismu k filosemitismu – a dál?

Host: Martin C. Putna, profesor UK, literární historik a kritik

Moderuje: Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu

Datum: úterý 11. 11. v 18 h, Maiselova 18, 3. patro
Zveme vás na další ze série Diskuzí v Maislovce. Tématem bude obraz Židů v české katolické 

kultuře, který byl v minulosti ne vždy lichotivý a přátelský. V posledních desetiletích se 

naopak tón podstatně změnil. Nečeká katolické postoje k Židům další proměna? O tom 

všem bude hovořit profesor Martin C. Putna, literární historik a kritik, v přednášce s násled-

nou debatou.

DISKUZE V MAISLOVCE
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Ha-jom harat olam. Tato fráze, která se 
nachází v textu bohoslužby pro troubení 

na šofar, se obvykle překládá: „Dnes je den 
zrození světa.“ To je v souladu s tradiční 
vírou, že svět byl stvořen na Roš ha-šana. 
Nicméně slovo harat také znamená „těho-
tenství“ a slovo olam znamená nejen „svět“, 
ale také „věčnost“. Jiný překlad věty ha-jom 
harat olam by tedy mohl znít: „Dnešek je 
těhotný věčností.“

Rabínka Jill Jacobs to vysvětluje takto: 
„V kontextu Roš ha-šana můžeme tuto frázi 
chápat jako prohlášení, že v tomto momentu, 
kdy rok je nový, jsou všechny možnosti ote-
vřené. V osobní rovině můžeme odhodit 
staré vzorce chování, staré konflikty či staré 
pochybnosti o sobě. V globální rovině 
můžeme odvrhnout svoji skepsi a uvěřit, že 
je možné vytvořit spravedlivější společnost. 

„Dnešek je těhotný věčností.“ Všechny 
možnosti jsou otevřené. Můžeme zůstat 
takoví, jací jsme vždy byli a dělat to, co 
jsme vždy dělali, anebo se můžeme 
chopit příležitosti ke změně. Náš osud není 
zpečetěn, náš úděl není předem dán. Máme 
moc věci změnit, pokud máme vůli. 

V talmudickém traktátu Roš ha-šana 
(16b) se dočteme, že rabi Jicchak řekl: 
„Čtyři věci mohou změnit osud člověka; 
jsou to cedaka (spravedlnost), ce´aka 
(výkřik), šinuj ha-šem (změna jména) a šinuj 
ma´ase (změna chování).“ Pojďme se na 
každou z nich podívat v kontextu naší životní 
reality. 

Cedaka. Tento výraz doslova znamená 
spravedlnost, skutky, které konáme, aby svět 
byl lepším a spravedlivějším. Často se toto 
slovo překládá jako dobročinnost, charita. 
To vychází z latinského caritas, což zna-
mená lásku nebo něco, co dáváme ze srdce. 
A to je významný rozdíl: charita vychází ze 
srdce, z našich pocitů lásky či sympatie. 
Cedaka je ale povinnost, musíme dávat 
i tehdy, když příjemce zrovna nemilujeme, 
a když nedáváme právě rádi. Cedaka je 
něco, co od nás Bůh vyžaduje, aby byl svět 
spravedlivější. Jak je řečeno v knize Pří-

sloví: „Ten, který odpírá chudému to, co mu 
náleží, uráží Stvořitele; ale ten, který se stará 
o potřebného, ctí Boha.“ Všimněme si for-
mulace „co náleží chudému“. Cedaka není 
záležitostí osobní šlechetnosti, ale spíše spo-
lečné zodpovědnosti celé komunity. Podle 
Talmudu „dokonce i chudák, který přijímá 
cedaku, musí zase dát část z toho, co 
dostal.“ Naše tradice stanovuje specifická 
pravidla týkající se cedaky, včetně způ-
sobu, jakým má být poskytována. Člo-
věk nesmí dávat takovým způsobem, 
který by příjemce přiváděl do roz-
paků nebo ho ponižoval. Tolstoj 
vypráví příběh o žebrákovi, který 
požádal jistého muže o peníze. 
Ten ale neměl nic, co by mu 

mohl dát. „Bratře,“ řekl mu, „nemůžu ti 
nic dát.“ Žebrák mu velmi pěkně poděkoval 
a muž řekl: „Proč mi děkuješ? Vždyť jsem ti 
nic nedal.“ Žebrák odpověděl: „Ale nazval 
jsi mě bratrem.“ Svojí podstatou cedaka 
zachovává důstojnost těch, kteří jsou 
v nouzi, a umožňuje každému z nás udělat 
něco pro to, aby byl svět lepším.

Ce´aka – výkřik. Kdy a proč křičíme? 
Křičíme bolestí, ze vzteku nebo frustrace. 
Někdy chceme vykřičet všechnu nespravedl-
nost světa. Podepisujeme petice, chodíme 
s transparenty, píšeme dopisy, snažíme se, 
aby bylo náš hlas slyšet. Naše ce´aka může 
změnit svět k lepšímu. O Roš ha-šana je tím 
výkřikem, jenž slyšíme, zvuk šofaru, který 
někdy zní jako nářek novorozeného dítěte. 
A přesně jako rodiče netrpělivě čekají, až 
uslyší první pláč svého dítěte, tak izraelský 
lid netrpělivě očekává zvuk šofaru. Slyšíme 
v něm bolest a smutek, slyšíme vítězství 

a triumf, slyšíme váhání a nerozhodnost, 
slyšíme lidskou křehkost a lidskou důstoj-
nost. Slyšíme hlas života se všemi jeho 

možnostmi. Slyšíme dech života, 
který Bůh vdechuje do každého člo-
věka, který je do nás vdechnut jako 

do hudebního nástroje a vychází ven 
jako výkřik. Slyšíme zvuk šofaru 

a jsme pohnuti. Cítíme, že náš osud je 
skrze výkřik proměňován.

V každé komunitě jsou lidé, kteří křičí 
nahlas, kteří se s ostatními dělí o své pro-
blémy a bolesti. A pak jsou tu ti, jejichž 

výkřiky není slyšet. Někteří jsou zklamáni 
životem a svým domnělým neúspěchem. 
Někteří trpí chronickými chorobami, ať již 
fyzickými, nebo mentálními, a mají pocit, 
že ostatní už o tom nechtějí nic slyšet. 
Někteří ztrácejí sílu, když pečují o své 
blízké. Někteří bojují se svými závislostmi 
na drogách, alkoholu, hazardu či jídle a cítí, 
jak jsou tváří v tvář svým soukromým 
démonům bezmocní. I mezi námi, právě zde 
a právě dnes, jsou zraněné duše. Pláčou tiše 
a nikdo neví, jako moc trpí. Ale skutečná 
židovská komunita by se měla o své členy 
starat. Pokud má být tato komunita takovou 
láskyplnou komunitou, pak nastal čas 
naslouchat příběhům a výkřikům těch, kteří 
mají nějaké trápení. Nemůžeme vždy napra-
vit všechno, co je špatně, ale komunita 
může být bezpečným místem, kde je lidem 
nasloucháno a kde se cítí přijímáni. Pokud 
dokážeme slyšet ten tichý výkřik – ce´aka, 
můžeme změnit osud svůj i osud lidí kolem 
nás.

Šinuj ha-šam – změna jména. Nosíme 
jméno, které nám dali rodiče, případně jiné 
jméno nebo i titul, které jsme během života 
získali. Myšlenka šinuj ha-šem nám dává 
příležitost zamyslet se nad svojí vlastní iden-
titou; jak nás vidí ostatní a jak na sebe nahlí-
žíme my sami. Pokud byste mohli změnit to, 
jak o vás lidé mluví, co byste změnili? Jaká 
malá změna ve vašem pohledu na sebe sama 
by vyjádřila vaše sny a touhy? Jestliže je 
skutečně „dnešek těhotný věčností“, před-

Co napíšeme 
do knihy života?
Zamyšlení do nového roku
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Vysoké svátky 5775 jsou již sice minulostí, nicméně se k nim ještě jednou vracíme. Vzácným hostem Bejt Simcha 
byla letos rabínka Ellen Dreyfus. Její promluvy v průběhu bohoslužeb o Vysokých svátcích se setkaly s velkým 
ohlasem přítomných, a proto jsme se rozhodli zprostředkovat část i čtenářům Maskilu. Nabízíme vám kompletní 
zamyšlení k novému roku, které paní rabínka přednesla v předvečer Roš ha-šana, a výňatek z draši na Jom kipur. 
Domníváme se, že několik týdnů, které od té doby uběhly, těmto slovům v žádném případě neubralo na aktuálnosti.

(-redakce-)



zamyšlení

Chešvan 5775 5

stavte si, jak byste mohli znovu vytvořit 
svoji identitu a zrodit se jako ten, kým chcete 
skutečně být. Někteří z vás by byli přesně 
takoví, jací jsou, a někteří třeba sní o ničem 
úplně jiném. Existuje způsob, jak v tomto 
okamžiku, těhotném věčností, změnit něco 
z toho snu v realitu? Možná toto je právě ta 
chvíle, kdy se rozhodnete následovat svoji 
touhu, vyjádřit svoji kreativitu, předefinovat 
či oživit svoje vztahy. Je nový rok, těhotný 
věčností. Možná šinuj ha-šem, změna něja-
kého aspektu vaší identity, je cestou jak 
změnit váš osud.

Šinuj ma´ase – změna chování. Změna 
pohledu či přístupu je jen předehrou ke 
změně chování. V judaismu nejsme ani tak 
souzeni podle toho, v co věříme, ale podle 
našich skutků. Představte si, že byste doká-
zali odhodit staré způsoby chování, které 
mohou být škodlivé či zhoubné nebo třeba 
jen nudné či sobecké. Tento nový rok může 
být tím okamžikem, kdy začneme jednat 
laskavě a otevřeně s lidmi kolem nás. Jednou 
ze zásadních židovských hodnot je hachna-
sat orchim – pohostinnost, přijímání hostů. 
Žijeme někdy v chladném a tvrdém světě, 
kde lidé tráví více času se svými počítači 
a dalšími přístroji než s lidmi z masa a kostí. 
Židovství se záměrně staví proti takové lid-
ské lhostejnosti. Komunita je místem, kde je 
každý vítán a které přesahuje i do domovů 
a srdcí svých členů. Šabat a svátky jsou 
radostnější, pokud je sdílíme s ostatními. 
I jídlo chutná lépe, pokud se o něj dělíme. 
Když v mé domovské kongregaci pořádáme 
šabatové večeře, kdy každý přinese nějaké 
jídlo, nikdo neočekává vybrané lahůdky pro 
gurmány, ale všichni se těší na dobrou kon-
verzaci a jednoduché, výživné jídlo. Když 
k sobě někoho pozveme na šabat, nemusíme 
chystat složitá a drahá jídla. Jediné, co je 
potřeba zajistit, je teplo a přátelství, které 
lidi spojuje.

Jsou i další způsoby, jak změnit své cho-
vání, ale to už nechám na vaší představivosti 
a vašich plánech. Jen mějte na paměti, že 
v tomto novém roce můžete změnit své cho-
vání a najít nové způsoby jednání s lidmi 
a nové přístupy ke světu.

Talmud nám říká, že rabi Jicchak řekl: 
„Čtyři věci mohou změnit osud člověka; 
jsou to cedaka (spravedlnost), ce´aka 
(výkřik), šinuj ha-šem (změna jména) a šinuj 
ma´ase (změna chování).“ Nechť je tento 
den, těhotný věčností, začátkem našeho 
vědomého hledání spravedlnosti, naší snahy 
křičet a naslouchat výkřikům našich bliž-
ních, úsilí stát se tím, kým chceme být, 
a změnit způsob, jakým se chováme ve 
světě. Nezvládneme to sami. Ale můžeme to 
zvládnout jako součást láskyplné a starost-
livé komunity. A žádáme Boha o pomoc. 
Nechť je tento rok rokem růstu a změny, 
zdraví těla i ducha, pokoje pro nás a pro celý 
svět.

Ken jehi racon – nechť je to Boží vůle.

Každý rok čteme o Jom kipuru modlitbu 
Unetane tokef… Čteme v ní i tato slova: 

„Kolik lidí skoná a kolik se narodí, kdo 
bude žít a kdo zemře, kdo se dožije zralého 
věku a kdo ne, kdo zahyne ohněm a kdo 
vodou, kdo mečem a koho zardousí divá 
zvěř, kdo hladem a kdo žízní, kdo při země-
třesení a kdo podlehne nemoci, kdo bude 
uškrcen a kdo ukamenován, kdo bude v bez-
pečí a kdo se stane štvancem, kdo bude žít 
pokoji a kdo bude mít soužení, kdo bude 
chudý a kdo bohatý, kdo bude ponížen a kdo 
povýšen.“

…Unetane tokef nám připomíná nahodi-
lost života a smrti. Ať už to má být při něja-
kém neštěstí nebo kvůli nemoci, ať ve zralém 
věku nebo na vrcholu sil, nerozhodujeme 
o tom, kdy a jak zemřeme. To není příjemné 
pomyšlení. Možná proto není tato modlitba 
součástí každodenní liturgie. Připomíná nám 
bolestnou pravdu, kterou se obvykle snažíme 
ignorovat, protože se neradi cítíme bezmoc-
ní. A právě v těchto dnech, se všemi válkami, 
terorismem, násilím a bezprávím, truchlíme 
nejen za jejich oběti, ale i za celý svět, který 
jako by se vymknul veškeré kontrole.

Kdybychom tady skončili, byl by to 
konec příběhu a neměli bychom žádný 
důvod jít dál. Ale tady příběh nekončí 
a nekončí tady ani modlitba. Byla doba, kdy 
se mi zdálo podivné, že tento znepokojující 
seznam toho, co osud předurčuje pro násle-
dující rok, končí rezolutní, téměř triumfální 
větou: U-tešuva, u-tefila, u-cedaka ma´avi-
rin et ro´a ha-gezeira. – „Pokání, modlitba 
a dobré skutky mohou změnit krutost našeho 
osudu.“ To samozřejmě nemůže znamenat 
to, co by se na první pohled zdálo. Kdyby-
chom to tak chápali, bylo by to hrozné 
posmrtné obvinění, zpochybnění zbožnosti 
a spravedlnosti obětí holocaustu a všech 
ostatních, kteří zemřeli způsobem, který 
můžeme vnímat jako „krutý“. Chraň nás 
Bůh před takovým smýšlením. Nemůže to 
znamenat, že pokud se budeme chovat urči-
tým způsobem, vyhneme se smrti nebo 
ovlivníme, za jakých podmínek zemřeme. 
Co to ale potom znamená?

Věřím, že tato modlitba nás učí, že i když 
nemáme kontrolu nad tím, kdy a jak 
zemřeme, tak máme kontrolu nad tím, jak 
žijeme. A pokud je náš život určován poká-
ním, modlitbou a dobrými skutky, pak naše 
životy budou mít velkou hodnotu a smysl 
bez ohledu na čas a způsob naší smrti. 
Tešuva, tefila a cedaka od nás nemůžou 
odvrátit smrt ani nám neumožní stanovit si 
její podmínky – ale umožňují nám definovat 
kvalitu a hodnotu našeho života. (…)

Tešuva – pokání – je pro nás obtížná 
představa, protože samotná představa hříchu 
je pro nás nepohodlná. Jako moderní, libe-
rální lidé si rádi myslíme, že se můžeme řídit 
jen svým vlastním svědomím a nikoli 
zvnějšku předepsanými pravidly. Ale judais-
mus, a dokonce ani ten reformní či liberální, 

nikdy nezastával takto sebestředný pohled 
na zdroj naší etiky a našich hodnot. Existují 
pravidla, a když je porušíme, když překro-
číme hranice, pak se to nazývá hřích. A ten 
vyžaduje pokání.

Možná pochopíme tešuva lépe, když jej 
přeložíme jako „obrácení“. Podle jednoho 
příběhu položila učitelka svých žákům 
otázku: „Pokud jdete na východ, a chtěli 
byste jít na západ, jak daleko musíte jít?“ 
Žáci vymysleli spoustu složitých odpovědí. 
Počítali kilometry, rychlost, setrvačnost. Až 
jim nakonec učitelka řekla: „Pokud jdete na 
východ, a chtěli byste jít na západ, jediné, co 
musíte udělat, je otočit se čelem vzad.“ 
Tešuva znamená, že se musíme zamyslet nad 
svými skutky, nad tím, jak se normálně cho-
váme, nad tím, jakým směrem se ubíráme, ať 
už je náš směr výsledkem plánování nebo 
jsme se jen nechali někam unést, aniž 
bychom si toho vlastně všimli. A pokud shle-
dáme, že nežijeme život, s nímž bychom 
mohli být spokojení, pokud se neubíráme 
plánovaným či žádoucím směrem, tešuva 
znamená, že musíme udělat ten krok a obrá-
tit se.

V této myšlence je něco velmi osvobozu-
jícího a povzbudivého. Nejsme zajatci své 
minulosti, nemusíme jít pořád tím samým 
směrem, pokud jsme pochopili, že bychom 
mohli a měli něco zlepšit. (…)

Naše tradice nás učí, že brány pokání jsou 
vždy otevřené. Nemusíme čekat na Vysoké 
svátky – můžeme se obrátit kdykoliv, a Bůh 
naše obrácení přijme a bude v něm mít zalí-
bení. Znamená to, že jsme „změnili krutost 
našeho osudu“? Ano, v tom smyslu, že 
máme moc obrátit svoje životy, že nejsme 
navěky zabředlí v našich přešlapech a omy-
lech. Můžeme si vybrat smysluplný život 
a žít každý den naplno. (…)

V těchto posvátných dnech čteme, že Bůh 
otevírá „knihu našich dnů, v níž je podpis 
každého člověka“. Ne, nemůžeme určit ani 
předpovědět čas a způsob naší smrti, ale 
můžeme se rozhodnout, co napíšeme do 
knihy života. Nechť jsou to kapitoly dobra, 
kapitoly nadepsané tešuva, tefila a cedaka. 
Snažme se žít smysluplný a hodnotný život, 
ať děláme čest sami sobě, svým rodinám, 
našemu lidu a našemu Bohu.

◗ Rabínka Ellen Dreyfus
Přeložila Kateřina Weberová

Foto: Jan Kindermann

Rabínka Ellen Weinberg 
Dreyfus je emeritní rabín-
kou kongregace B´nai Yehuda 
Beth Sholom na chicagském 
předměstí Homewood. Je bý-
valou prezidentkou Ústřední 

konference amerických rabínů (Central Con-
ference of American Rabbis – CCAR) 
a členkou Shalom Hartman Institute v Jeru-
zalémě. Její manžel James N. Dreyfus je lé-
kař. Mají tři dospělé děti a čtyři vnoučata.
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Vzdělávání hraje v judaismu velmi 
významnou roli a je úzce spojeno také 

s náboženským životem, kdy se podle rabín-
ského ideálu má muž po celý svůj 
život zabývat studiem Tóry a jeho 
povinností je předávat toto vzdělání 
svým potomkům. Povinnost vyučo-
vat své děti Tóře a uvádět je do tra-
dičního náboženského života, vyplý-
vá z veršů Deuteronomia, které jsou 
součástí Šema Jisrael: „A tato slova, 
která ti dnes přikazuji, budeš mít 
v srdci. Budeš je vštěpovat svým 
synům a budeš o nich rozmlouvat, 
když budeš sedět doma nebo půjdeš 
cestou, když budeš uléhat nebo vstá-
vat. Uvážeš si je jako znamení 
na ruku a budeš je mít jako pásek 
na čele mezi očima. Napíšeš je také 
na veřeje svého domu a na své 
brány“ (Dt 6,6–9). Hovoříme-li 
o středověkém vzdělávání Židů, 
musíme reflektovat několik faktorů 
určujících směr tohoto vzdělávání. 
Mezi tyto faktory patří geografická 
oblast, rozdílné minhagim a v nepo-
slední řadě také různé sociální pod-
mínky, v nichž se židovský národ 
ocital.

Židé se začali v Evropě usazovat již 
v době vlády Římanů, první židovské obce 
se utvářely kolem severního pobřeží Středo-
zemního moře, postupně se židovské osíd-
lení šířilo přes Francii do Anglie a Němec-
kem na východ do Uher a Polska. Mezi 
francouzskou a německou komunitou byly 
zřetelné výrazné rozdíly, stejně jako mezi 
jejich odnožemi v Anglii na jedné straně 
a v Polsku na straně druhé. Židé se v této 
oblasti věnovali především obchodu, ale 
v důsledku právních restrikcí v době, kdy 
v Evropě převládlo křesťanství, se začala 
zvětšovat nerovnoprávnost a utlačování 
Židů, které trvalo po celý středověk. Židov-
ské komunitě tak bylo postupně odepíráno 
vykonávání řemesel, až se stali pouze lich-
váři, byli nuceni nosit odlišné oblečení a byli 
vyháněni z míst, na kterých žili po dlouhou 
dobu, nebo byli nuceni odstěhovat se do 
ghetta. Oddělená čtvrť pro Židy přitom 
nebyla žádnou novou koncepcí, Židé byli 
oddělováni zdí už od starověku, většina 
islámských významných měst takovou čtvrť 
měla a setkáváme se také s tím, že židovské 
komunity takovéto oddělení vyžadovaly. 

V roce 1084 Židům špýrský biskup nabídl 
určitá privilegia, a aby je pobídl k usazení ve 
svém městě, nabídl jim mimo jiné také 

obrannou zeď kolem jejich čtvrti. Judith 
Baskin uvádí, že navzdory právní nestabilitě, 
kterou trpěli, a jejich nejistotě týkající se jak 
majetku, tak jejich životů, byli Židé úspěšní 
a těšili se životní úrovni srovnatelné s křes-
ťanskou nižší šlechtou a vyšší buržoazií.1

V době kodifikování Babylónského tal-
mudu, tedy v pátém století, se důležitým 
nositelem židovské vzdělanosti staly baby-
lónské akademie, které zaujaly přední místo 
v židovské diaspoře a na vedoucí pozici setr-
valy po dalších pět set let. Jejich vedoucí 
postavení se projevovalo také v jejich vzdě-
lávacím systému. Mezi nejvýznamnější aka-
demie řadíme dvě největší školy v Súře 
a Pumbeditě, v jejichž čele stáli gaonim, 
kteří byli uznáváni jako náboženské autority 
nejen v Babylónii, ale v celé diaspoře. 
Během středověku žila většina židovské 
populace mimo Erec Jisrael, významná část 
Židů žila v Egyptě, severní Africe a ve Špa-

1  BASKIN, Judith Reesa. Jewish women in histo-
rical perspective. 2nd ed. Detroit, Mich: Wayne 
State University Press, c1998, s. 108. ISBN 
0814327133.

nělsku, tedy v muslimském světě, v křesťan-
ském světě bychom jich nalezli mnohem 
méně. V souvislosti s arabským dobýváním 

zemí Středozemního moře a tím 
pádem v důsledku rozšíření arab-
štiny byla usnadněna komunikace 
mezi Babylónií a těmito zeměmi, 
a tím bylo umožněno vytvoření více-
méně jednotného židovského život-
ního stylu.2 V roce 1000 o. l. již byly 
komunity roztroušené kolem Středo-
zemního moře dobře usazené, přes-
tože nebyly nijak zvlášť velké.

Ve 12. a 13. století vytvořilo aške-
názské židovstvo soubor komentářů 
k Talmudu, kodexů a prací zabývají-
cích se biblickou exegezí, což znač-
nou měrou přispělo k prohloubení 
znalosti těchto textů a ovlivnilo 
následující generace židovských 
učenců. Neopomenutelnou osobností 
této doby se stal rabi Šlomo ben Jic-
chak (1040–1105), později známý 
jako Raši, jehož komentáře k Bibli 
a Babylónskému talmudu se staly 
normou pro židovský intelektuální 
život a jeho komentář k Talmudu 
udává vývoj talmudických studií až 
do 21. století.3 O vzdělávání v židov-

ských komunitách na severu Francie 
a v Německu se dozvídáme z různých prací 
a dokumentů pouze ve fragmentech, přesto 
jsme z nich schopni utvořit si obraz o jeho 
průběhu. E. Kanarfogel ve své knize uvádí, 
že stejně jako byli židovští muži v aškenáz-
ském světě vzdělanější než zbytek populace, 
stejně tak jejich ženy byly osvícenější než 
ženy vyznávající křesťanské náboženství.4

Jak základní, tak i pokročilejší vzdělání 
bylo u aškenázských Židů na vysoké úrovni, 
známé jsou ješivot v Paříži, Troyes nebo 
Sens, které byly součástí vyššího stupně 
vzdělávání. Vzhledem k dobře zavedenému 
vzdělávacímu systému týkajícího se rozší-

2  Education, Jewish. SKOLNIK, Fred a Michael 
BERENBAUM. Encyclopaedia Judaica: 
Education, Jewish. 2nd ed. Detroit: Macmillan 
Reference USA in association with the Keter Pub. 
House, c2007, s. 172. vol. 6. ISBN 978-0-02-
865934-3.
3  CHAZAN, Robert. Židé středověkého západní-
ho křesťanského světa: (1000–1500), s. 144–145. 
4  KANARFOGEL, Ephraim. Jewish education 
and society in the High Middle Ages, s. 10–11. 
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Mezi 5. a 10. stoletím byly hlavním nositelem židovské vzdělanosti babylón-
ské akademie. Na tomto reliéfu je zobrazen jeden z významných babylón-
ských gaónů, rav Aši, při výuce na akademii v Súře. 

Na jaře tohoto roku jsme vyhlásili soutěž pro studenty oboru judaistika Husitské teologické fakulty Univezity Karlovy o nejlepší popu-
lárně-vzdělávací článek na vybraná témata. Z došlých příspěvků vybrala tříčlenná porota tři nejlepší. V tomto čísle vám přinášíme text, 
který v soutěži zvítězil.  -red-



ření vědomostí usuzujeme, že v aškenáz-
ských komunitách existovala také síť vzdě-
lávacích zařízení zaměřených na základní 
vzdělávání. Základ vyučování dítěte byl, 
stejně tak jako tomu bylo i v jiných obdo-
bích, položen v židovské rodině, kde byly 
dítěti vštěpovány postupy, které později 
vedly k zájmu o učení. Chlapec byl přítomný 
mnohým modlitbám a požehnáním pronáše-
ným doma a byl veden k opakování někte-
rých z nich. Brzy začal nosit do synagogy 

otcovu modlitební knihu a setrvával s ním 
při bohoslužbě, kdy seděl na nízké lavici 
určené dětem. Po páteční bohoslužbě běžel 
domů, aby oznámil matce, že nastal čas 
zapalování šabatových svíček, a také se 
účastnil mnohých aktivit při oslavách židov-
ských svátků.

Vzdělávání židovských žen 
a jejich postavení 
ve společnosti

Židovské ženy v křesťanském světě měly 
mnohem větší svobodu pohybu než ženy 
v muslimském prostředí, také jejich spole-
čenské postavení bylo vyšší, mimo jiné 
proto, že se aktivně účastnily rodinné eko-
nomiky, a to díky svému věnu, které vnášely 
do manželství. Židovské dívky v této spo-
lečnosti byly navzdory rabínskému zákazu 
zasnubovány ve velmi útlém věku, ve svých 
osmi nebo devíti letech, a svatba se konala, 
když bylo dívce jedenáct nebo dvanáct let. 
Výměnou za velké věno požadovali nevěs-
tini rodiče záruky, které byly ukotveny ve 
svatební smlouvě a mezi které patřila 
garance zacházení s nevěstou s respektem, 
minimální doba trvání manželského svazku 
a v neposlední řadě dostatečné finanční 
zabezpečení. Díky významnému věnu bylo 
ženám také zaručeno důležité postavení 
v jejich domácnosti. Pokud žena zemřela 
bezdětná, v 10. století její věno připadlo 

jako dědictví ženinu manželovi, zatímco ve 
12. století se věno vracelo jejímu otci. Tato 
praktika měla pobídnout židovské otce 
k tomu, aby dávaly svým dcerám věno velké 
hodnoty, které by částečně zajišťovalo jejich 
spokojený život. Ženy se tedy podílí na eko-
nomických aktivitách a často dodávají část 
nebo dokonce celý rodinný příjem, což 
umožňuje jejich manželům, aby se věnovali 
studiu. V tomto období se již nesetkáváme 
s izolací žen od ostatních mužů, ženy se 
naopak mohou pohybovat zcela volně, a tak 
se během nepřítomnosti svých manželů sta-
rají o rodinné záležitosti. Dalšími důkazy 
o vysokém společenském postavení žen 
v křesťanském světě je také známá takana 
rabiho Geršoma z Mohuče, první velké 
rabínské autority v aškenázském světě, 
vyhlášená v 11. století a nařizující uzavírání 
pouze monogamních židovských svazků 
v křesťanském světě. Toto omezení polyga-
mie bylo zřejmě důsledkem vlivu převláda-
jících zvyků křesťanského prostředí.5 
Takana rabiho Geršoma také uvedla v plat-
nost normu, že židovská žena nesmí být 
rozvedena bez jejího souhlasu. Francouzští 
a němečtí učenci také diskutovali o otázce 
domácího násilí způsobeného na ženě 
a došli k závěru, že pokud je žena bita svým 
manželem, je tato skutečnost považována za 
dostatečný důvod k rozvodu.6

V obou těchto kulturních prostředích byla 
židovským komunitám udělena autonomie 
v oblasti života společenství a jeho vnitřních 
záležitostí. Tato samospráva byla založena 
právě na příkazech Babylónského Talmudu, 
který představoval srozumitelný přehled 
právních a etických nařízení. Přestože Tal-
mud uznává lidská práva žen a jejich fyzické 
a emocionální potřeby, podle J. Baskin je jim 
ve většině aspektů jejich života obvykle při-
řazována sekundární role, zatímco muži jsou 
považováni za zásadní součást v ústředním 
vztahu mezi člověkem a božským. Od stře-
dověké židovské ženy se očekávala přede-
vším zručnost v domácím prostředí, „měla 
by šít, příst, tkát a měla by být vychována 
k životu plnému dobrých skutků“, tak zní 
žádost rodičů ve středověké severní Evropě 
při narození jejich dcery. Avšak některé 
záznamy ukazují, že ženy byly činné také 
v ekonomických záležitostech a některé 
plnily náboženské vedoucí role, jakými bylo 
například vyučování ostatních žen a jejich 
vedení při modlitbě.

Talmud ale nebyl jediným zdrojem urču-
jícím postavení nebo aktivity židovských 
žen ve středověku. Důležitým faktorem 
ovlivňujícím židovský společenský a rodin-
ný život byl také minhag konkrétní oblasti – 
Židé tak často přebírali jazyk, oblékání 
a mnoho dalšího od svých nežidovských 

5  BASKIN, Judith Reesa. Jewish women in histo-
rical perspective, s. 109. 
6  Tamtéž, s. 111.

sousedů, stejně jako převažující kulturní po-
stoje vůči ženám. I když existují četné zdroje 
referující o postavení židovských žen ve 
středověku, včetně svatebních smluv, kro-
nik, právních a ekonomických dokumentů, 
Baskin uvádí, že v dobových textech se se-
tkáváme vždy pouze s mužským porozumě-
ním toho, jaká by měla být ženina role, niko-
liv s názorem žen samotných vzhledem 
k jejich postavení.

Podle J. Baskin nabývaly všechny židov-
ské ženy schopnosti uplatnitelné v domác-
nosti již v dětství. Kromě vaření a vyšívání 
patřilo k základní výbavě každé ženy také 
osvojení si talmudických pravidel týkajících 
se domova a svatby. Náboženská výuka byla 
koncipována tak, aby žena věděla, jak dodr-
žovat stravovací předpisy, pravidla týkající 
se šabatu a svátků a aby znala ostatní přiká-
zání vztahující se k rodinnému životu 
a jejímu vztahu s manželem. Sefer chasidim 
stanovuje, že otec je povinen učit svou dceru 
těmto praktickým přikázáním a halachickým 
nařízením, která je nezbytné dodržovat.7 
Podstatnou částí výuky židovských dívek 
bylo jejich vyučování předpisům týkajícím 
se rodinné čistoty. Vdaná žena musela dodr-
žovat halachická pravidla, musela se zdržet 
nejen sexuálního, ale jakéhokoliv fyzického 
kontaktu se svým manželem během men-

struace a následujících sedmi dní, osmý den 
byla povinna dodržet očišťující rituál pono-
ření do mikve, po němž mohl být fyzický 
kontakt mezi manželi znovu obnoven.

Zatímco většina židovských chlapců 
znala hebrejštinu, židovským dívkám byla 
tato pokročilejší výuka dopřána jen zřídka, 

7  BASKIN, Judith Reesa. Jewish women in histo-
rical perspective, s. 115. 
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Židovská žena (s předepsaným označením na oděvu – 
žlutým kroužkem), Worms, 16. století.

Kniha Meneket Rivka vyšla poprvé v Praze roku 1609. 
Její autorka, Rivka bat Meir, v úvodu zmiňuje, že pro 
ni jako pro ženu nebylo snadné získat vzdělání.



a pokud ano, týkala se pouze dívek 
z významných rodin. Judith Baskin uvádí, 
že například Ráchel, Rašiho dcera, zazna-
menávala odpovědi na právní dotazy, které 
jí diktoval její otec, což vyžadovalo pokro-
čilou znalost rabínské hebrejštiny. Ale ani 
fakt, že žena pocházela z významné rabín-
ské rodiny, nebyl zárukou snadného pří-
stupu k informacím. Rebeka z Tikocinu 
(16. století) zpřístupnila některé pasáže 
z rabínské etiky a literatury ostatním ženám 
ve své knize Meneket Rivka, která je pova-
žována za první knihu ženské autorky 
v jidiš. V úvodu tohoto díla je naznačeno, 
že nebylo snadné získat tyto znalosti, přes-
tože Rebeka byla dcerou rabína.8

Náboženský život židovských 
žen

Vysoké postavení žen v aškenázském 
prostředí od 11. do 13. století vedlo ke změ-
nám v jejich účasti na obřadech. Ve 12. sto-
letí bylo ženám dovoleno recitovat pozitivní 
přikázání vztahující se k určitému času, 
přestože z nich byly halachou vyvázány. 
Rabi Simcha ze Špýru zahrnul ženy do kvora 
deseti lidí potřebných k pronášení požehnání 
nad jídlem. Zdá se, že v Německu ve 13. sto-
letí bylo celkem běžným zvykem, že žena 
sloužila jako kmotra při obřízce mužského 
potomka v synagoze. K tomu ale zaujímá 
negativní postoj rabi Meir z Rotenburgu, 
který píše: „Nezdá se mi to jako vhodný 
zvyk, aby bylo na většině míst obvyklé, že 
žena sedí v synagoze vedle muže a dítě je 
obřezáváno, zatímco leží v jejím klíně… 
není to vhodný zvyk, aby žena vstoupila 
ozdobená do synagogy mezi muže a Boží 
přítomnost.“ Podle rabínských autorit ženy 
někdy zřejmě zacházely v oblasti svých 
výsad příliš daleko. Některé učené ženy 
z elitních rabínských rodin vedly modlitby 
pro ostatní ženy z jejich kongregace, tak jako 
Dolce, manželka rabi Eleazara z Wormsu ve 
12. století nebo Urania z Wormsu, dcera 
vedoucího synagogálních zpěváků ve 
13. století. Ve Wormsu se také nacházela 
oddělená místnost pro ženy, která byla připo-
jena k synagoze, a wormská kongregace 
měla zřejmě zvláštní tradice týkající se žen 
a bohoslužby.

Tehdejší zvyklosti židovského života se 
musely výrazně odlišovat od talmudických 
ideálů z dob rabiho Eleazara (1. století o. l.), 
který nabádal své děti, aby se zdržely „smí-
šeného koupání a smíšeného tancování 
a veškeré lehkovážné konverzace“. Dále 
také naznačuje, že by jeho dcery měly být 
vždy doma a neměly by ani stát ve dveřích 
a sledovat, co se děje kolem. Svým dcerám 

8  FRAM, Edward a Benjamin Aaron ben Abraham 
SLONIK. My dear daughter: Rabbi Benjamin 
Slonik and the education of Jewish women in six-
teenth-century Poland. Cincinnati: Hebrew Union 
College Press, c2007. s. 10. ISBN 9780878204595.

přikazuje, aby nikdy nebyly bez práce, pro-
tože zahálení je přivede nejprve k nudě 
a poté ke hříchu. Nechme je tedy příst, vařit 
a šít. Je obtížné určit, do jaké míry jsou zde 
zahrnuty Eleazarovy osobní názory, avšak 
tento obecný pohled na vzdělání židovských 
dcer a jejich způsob života je živou výpo-
vědí o židovské společnosti, ve které žena 
zastává důležitou roli.

Ženy v německém pietistickém 
prostředí

Dalšího popisu středověkých židovských 
žen se nám dostává od rabi Eleazara ben 
Judy z Wormsu (1165–1230), který popisuje 
svou vzornou manželku Dolce a své dvě 
dcery, které byly zabity útočníky v roce 1196 
v jejich domě. O své ženě říká, že svými 
podnikatelskými aktivitami podporovala 
svou rodinu a studenty svého manžela, také 
se zapojovala do náboženských aktivit, pra-
videlně navštěvovala synagogu, sešila do-
hromady čtyřicet svitků Tóry, dělala knoty 
pro svíčky v synagoze, vyučovala ostatní 
ženy a vedla je při modlitbách. Rabi Eleazar 
také uvádí, že jeho třináctiletá dcera se od 
své matky naučila všechny modlitby a písně 
a druhá, šestiletá dcera každý den recitovala 
Šema Jisrael, uměla příst, šít a vyšívat a ob-
veselovala ho zpěvem.9 Pro rabi Eleazara 
jako představitele pietistického hnutí Chasi-
dej aškenaz byl cíl vzdělávání židovských 
žen čistě praktický. Ženám stačilo znát před-
pisy týkající se chodu domácnosti, proto 
v německé pietistické židovské společnosti 
neexistoval žádný ideál, proč učit ženy heb-

9  BASKIN, Judith Reesa. Jewish women in histo-
rical perspective, s. 119. 

rejštinu nebo je vyučovat způsobu, jakým 
číst rabínské texty.10

Představu aškenázských Židů o tom, jak 
by se měly učit židovské dívky, nalézáme 
v názorech rabiho Chajima z Augsburgu, 
který zřejmě kolem roku 1420 zamýšlel 
vytvoření příručky o zákonech týkajících se 
nidy.11 Tento úmysl byl ale zavržen tehdej-
ším rabínem Jacobem ben Mosesem Moelli-
nem (1360–1427), který věřil, že nábožen-
ské znalosti mají být zprostředkovávány 
pouze mužskými učenci nebo alespoň těmi, 
kteří jsou školeni v právu, a tito lidé pak 
mohou předávat informace ženám. Podle 
Moellina ale nebyla přímá výuka muži jedi-
ným legitimním způsobem, jak vzdělávat 
židovské ženy v oblasti práva, dalším vhod-
ným způsobem bylo předávání informací 
ústní tradicí. Moellin nejen přijímal, ale 
dokonce očekával, že ženy si mezi sebou 
budou sdělovat informace týkající se práva, 
pokud se je naučily od nějakého muže. Tento 
muž má pak povinnost vzdělat všechny 
členy své domácnosti a ti mají své znalosti 
rozšířit mezi přátele.12

Vzdělávání polských 
židovských žen 
od 16. do 18. století

Přestože v 16. století bylo chlapcům na 
některých místech v Polsku umožněno zís-
kávat univerzální formální vzdělávání, 
dívky se podobné výsadě netěšily. Vzdělané 
židovské ženy tak byly spíše výjimkou, pro-
tože pro drtivou většinu z nich bylo samo-
statné studium tradic obtížným, ne-li přímo 
nemožným úkolem. Dívky, které se učily 
číst, tak činily většinou doma a obecně 
nepostoupily dál než k učení se hebrejských 
písmen, což bylo vše, co potřebovaly 
k tomu, aby se mohly modlit a číst texty 
psané v jidiš.

Protože od žen nebylo vyžadováno, aby 
se účastnily veřejných modliteb, bylo mnoho 
synagog ve východní a střední Evropě posta-
veno bez specifického místa určeného žen-
ské části kongregace. Avšak o něco později, 

10  FRAM, Edward a Benjamin Aaron ben 
Abraham SLONIK. My dear daughter: Rabbi 
Benjamin Slonik and the education of Jewish 
women in sixteenth-century Poland, s. 6–7. 
11  Nida (heb. נ ּדָה), menstruující žena, s níž jsou 
podle židovského zákona zakázány manželské 
styky. Podle halachy je přísně zakázán pohlavní 
styk mezi manželem a jeho ženou po dobu její 
menstruace a ještě alespoň sedm dní potom, vyva-
rovat se mají i jiného fyzického kontaktu. Nařízení 
týkající se menstruace jsou rozšířena o příkazy 
týkající se žen po porodu. NEWMAN, Jaakov; 
SIVAN, Gavriel. Judaismus od A do Z. Praha : 
Sefer, 1992, s. 127–128. ISBN 80-900895-3-4.
12  FRAM, Edward a Benjamin Aaron ben 
Abraham SLONIK. My dear daughter: Rabbi 
Benjamin Slonik and the education of Jewish 
women in sixteenth-century Poland, s. 13. 
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Jidiš antologie Ce´ena u-re´ena se stala od svého 
vydání v 17. století zřejmě nejzásadnější četbou židov-
ských žen ve východní Evropě. Toto vydání pochází 
z Ukrajiny z roku 1848. (www.jwa.org)
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většinou, když byly shromážděny dostatečné 
finanční prostředky, byly k synagogám při-
dány ženské sekce. Například k synagoze ve 
Lvově, dokončené roku 1587 bez ženské 
sekce, bylo během rekonstrukce v roce 1595 
připojeno místo vyhrazené k ženské mod-
litbě. Pro mnohé ženy, ne-li většinu z nich, 
bylo obtížné porozumět modlitbám pronáše-
ným v hebrejštině nebo je recitovat. Některé 
ženy, ale také muži se proto modlili o samotě 
ve svých domovech a v nářečí, jemuž rozu-
měli. To bylo v souladu s talmudickým 
traktátem Sota, ve kterém stojí, že modlitba 
musí vycházet ze srdce, pak může být proná-
šena kdykoliv a v libovolném jazyce (Sota 
32a–33a).

E. Fram ve své knize uvádí, že polské 
židovské ženy nebyly absolutně závislé na 
svých mužích. Měly své vlastní zvyky, pojící 
se k jejich tělům nebo k jídlu, které připravo-
valy. Rabi Moše Isserles udává, že v Polsku 
bylo zvykem, že žena během menstruace 
nevstupovala do synagogy ani nevyslovo-

vala Boží jméno. Výjimkou byl pouze Roš 
ha-šana a Jom Kipur. Objevovaly se také 
ženy, které nikdy neodkrývaly své vlasy, 
dokonce ani při vstupu do mikve. Činily tak 
kvůli přísným mužským ideálům týkajícím 
se ženské zbožnosti, díky nimž se tato pravi-
dla stala pro židovské ženy formou vlastního 
náboženského sebevyjádření.

Rabi Slonik vydal v 16. století příručku 
pro ženy nazvanou Seder micvot ha-našim, 
která obsahovala osvětlení právních textů 
přeložených do jidiš, což ženám usnadňo-
valo jejich porozumění. Slonik také přeložil 
do jidiš výrazy jako nida a podal aškenáz-
ským ženám jejich vysvětlení. Až do 18. sto-
letí zůstalo vzdělávání dívek velmi omezené. 
Některé z nich byly naučeny, jak číst mod-
litby, a není pochyb o tom, že se stále obje-
vovaly dívky, které neměly formální vzdě-
lání, a tak se alespoň učily doma, kde bylo 
studium knih vysoce ceněno. Od 17. století, 
přesněji po vydání publikace Ce’ena u-Re‘na 
Jakoba Aškenaziho z Janova v roce 1620, se 

přístup židovských dívek pozměnil. Tato 
publikace totiž mimo jiné obsahovala bib-
lické příběhy nebo komentáře k židovskému 
životu, zvykům a mravům.13

Závěrem lze tedy říci, že židovské vzdě-
lávání se lišilo v závislosti na postavení 
konkrétní osoby, minhagu, který ovlivňoval 
oblast, v němž Židé žili, a je také zřejmé, že 
vzdělávání se lišilo od obce k obci. Nelze 
tedy nalézt jednotný model, který by určoval 
principy středověkého židovského vzdělá-
vání, přestože můžeme nalézt určité jedno-
tící prvky, které naznačují, že se nejednalo 
o zcela nahodilý proces, přestože vývoj 
vzdělávacího modelu se v mnohých aspek-
tech lišil.

◗ Zuzana Kunstová, Foto: Wikipedia

13  Woman. SKOLNIK, Fred a Michael 
BERENBAUM. Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. 
Detroit: Macmillan Reference USA in association 
with the Keter Pub. House, c2007, s. 177–178. 
vol. 21. ISBN 978-0-02-865949-7.

➤

z obcí

Chešvan 5775

➤

9

CHANUKA 5775
Rezervujte si termín 
21. prosince 2014!

Rádi bychom Vás poz vali na první spo-
lečnou chanukovou oslavu, která 
proběhne v neděli 21. 12. 2014 

na Židovské obci 
v Praze. Proč společ-
nou? Aby si opravdu 
každý mohl během 
oslav přijít na své! 
Oslovili jsme několik 
židovských organizací 
a spolků a vytvořili 

program, během kterého 
se děti, rodiče i prarodiče 

budou opravdu bavit! Součástí 
programu bude i oblíbený chanukový běh.

Další informace o připravované akci můžete 
očekávat v nejbližší době v židovských 
kuloárech.

PODVEČER YVONNE PŘENOSILOVÉ

úterý 11. listopadu od 15 h
„Styl rychlé práce mne prostě baví. Nerada se s něčím dlouho mažu. Naučím se potřebný kus 

role, natočím to a zapomínám a učím se další,“ říká o své roli v nekončeném seriálu Ulice
JAROSLAVA OBERMAIEROVÁ a také nám jistě poví, co nového se za posledních sedm let od doby, 

kdy u nás byla poprvé, v jejím hereckém životě událo.
Židovská obec v Praze, společenský sál, Maiselova 18, Praha 1



Rok v Texasu
Pokračoval jsem v dalším odborném 

vzdělávání, se specializací na ortopedickou 
chirurgii, včetně půlroční stáže v Institutu 
forenzní medicíny v Tel Avivu.

V té době jsem se také rozhodl splnit si 
jeden dávný sen. O dvacet let dříve, v době 
mé základní vojenské služby, jsem byl jed-
nou povolán do jeruzalémského hlavního 
štábu, kde sedělo několik důstojníků. Jeden 
z nich, kapitán s výsadkářským baretem, se 
na mě podíval se sardonickým úsměvem 
a řekl: „On to udělá!“ „Pane,“ zareagoval 
jsem, „co mám udělat?“ „Potřebujeme, aby 
důstojník dělostřelectva vyskočil v noci 
z malého letadla na Mt. Scopus.“1 Namítl 
jsem, že jsem ještě nikdy s padákem neská-
kal. Odpověděl: „To je jedno. Šance na pře-
žití jsou stejně minimální. Patrně tě seberou 
Jordánci, anebo si zlomíš vaz. Anebo aspoň 
nohu, což by pro nás byl problém, protože 
bychom tě museli z toho kopce dostat dolů.“ 
Nakonec mě na na výsadek neposlali, ale já 
jsem si tehdy předsevzal, že při nejbližší 
příležitosti absolvuji parašutistický výcvik. 
Onen kapitán byl Rafael Eitan (zvaný Raful), 
který se později stal velitelem parašutistů 
a ještě později, během libanonské války 
v roce 1982, náčelníkem štábu.

A právě za Rafulem, nyní již brigádním 
generálem, jsem se vypravil se svou žádostí. 
Jeho odpověď zněla: „Ven, jsi na to moc 
starý.“ Ale já jsem trval na svém a připo-
mněl mu dvacet let starou historku. Nakonec 
souhlasil, ale popřál mi, abych si během 
výcviku zlomil nohu.

A tak jsem nastoupil dvoutýdenního para-
šutistického kurzu v Ekronu. Během šesti 
měsíců jsem nakonec absolvoval asi 60 
seskoků a získal svoji okřídlenou hvězdu. 
Rafulovo přání jsem nevyslyšel, nikdy jsem 
si nic nezlomil. Za celou dobu jsem měl jen 
třikrát nějaké potíže. Jednou jsem během 
nočního seskoku zpozoroval v padáku díru 
a musel otevřít záložní padák. Podruhé jsem 
se zamotal do šňůr jiného padáku. Dodneška 
nevím, jak se mi podařilo vymotat a dokon-
čit zdárně seskok. A po třetí to bylo, když 
jsem v blízkosti letecké základny Palmachim 
prováděl seskok právě s Rafulem a jeho 
synem. Tehdy jsem přistál na plot z ostna-
tého drátu. Naštěstí jsem si na poslední 
chvíli zakryl obličej rukama a vyvázl z toho 
jen s pár šrámy a roztrženou kombinézou. 
Zatímco jsem vymotával padák z drátů, 
dorazil ke mně Raful se svým typickým sar-

1  Mt. Scopus – Har ha-cofim, kontrolovalo 
v letech 1948–1967 Jordánsko. 

kastickým úsměvem a povzbudivými slovy: 
„Doktore, pořád ještě máš obě oči?“

V srpnu 1969 jsem s celou rodinou odjel 
na rok do texaského San Antonia na roční 

postgraduální stáž. Ta byla hrazená izraelskou 
armádou a po celou dobu mi také prostřednic-
tvím izraelského velvyslanectví ve Washing-
tonu chodila gáže. Bylo to právě v době, kdy 
vrcholila válka ve Vietnamu a mnoho raně-
ných vojáků bylo posíláno k nám do San 
Antonia na operace a rehabilitace.

Po příletu nás čekala malá delegace 
z nemocnice. Všichni byli velmi otevření 
a přátelští, takže jsme okamžitě cítili jako 
doma. Hned první den nás také pozvali 
k sobě domů na večeři Galila a Šimšon 

Zeevi. Šimšon byl ředitelem židovského 
komunitního centra v San Antoniu. Naše 
rodiny se velmi spřátelily.2

Práce v nemocnici byla náročná a zají-
mavá. Primář ortopedie, plukovník doktor 
Walter Bouzard, byl velmi vřelý a přátelský 
muž, který mě plně zapojil do svého týmu 
a dával mi dostatek příležitostí k práci. Mým 
osobním rádcem se stal major doktor Sha-
lom Abboudi, zbožný Žid egyptského 
původu, který mi byl velmi nápomocný, 
stejně jako celá jeho rodina. Většina paci-
entů byli zranění vojáci z Vietnamu, prová-
děli jsme mnoho amputací a operovali řadu 
dalších vážných zranění. Překvapivé pro mě 
bylo, že během jejich hospitalizace nebyli se 
zraněnými jejich rodinní příslušníci. To bylo 
v Izraeli nemyslitelné. V nemocnici jsme 
ošetřovali také další armádní zaměstnance 
a veterány. Jednou nám na pohotovost při-
vezli staršího místního muže, který měl 
střelnou ránu pod kolenem. Po prohlídce 
bylo hned jasné, že nebude možné nohu 
zachránit. Popsal mi, jak ke zranění došlo. 
V noci slyšel pod svým domem, který byl 
postavený na dřevěných pilotech, podezřelé 
zvuky. Popadl pušku a plazil se pod dům, 
aby našel vetřelce. Na chvíli pustil pušku 
z ruky a ta vystřelila a trefila ho do nohy... 
Vetřelcem byl velký pásovec. Ten stařík byl 
zřejmě první člověk na světě, kterého postře-
lil pásovec! Když jsem se mu snažil sdělit, 
že nebudeme moct nohu zachránit, řekl: 
„Řeči si nechte od cesty, doktůrku. Chopte 
se sekery a usekněte tu nohu...“

Pacienti o mě mluvili jako o „tom němec-
kém doktorovi“, kvůli mému přízvuku. 
(V oblasti San Antonia žilo mnoho lidí 
německého původu.) A považovali to za 
kompliment. Ambulatně jsem tu dokonce 
ošetřoval slavného pacienta – bývalého pre-
zidenta Lyndona Johnsona.

Hebrejská univerzita
Po našem návratu do Izraele, na podzim 

1972, jsme se rozhodli usadit v Jeruzalémě, 
kde jsem v nemocnici Hadassa dokončil svůj 
odborný výcvik. V březnu 1973 mě pak pro-
fesor Beller, děkan Hebrejské univerzity 
a lékařské školy při nemocnici Hadassa, 
jmenoval proděkanem. V této funkci jsem 
setrval dva roky.

V dubnu 1973 jsem byl jako důstojník 
v záloze spolu s dalšími vyššími důstojníky 

2  O několik let později se Šimšon, Galila a jejich 
syn Eden vrátili do Izraele. Eden se později stal 
životním partnerem naší dcery Ajaly a dnes spolu 
vychovávají dva syny.

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA
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7. část – Mírové intermezzo a další válka

Rafael „Raful“ Eitan v roce 1955, tedy zhruba 
v době, kdy se s ním Jakov Adler setkal poprvé 
(nahoře), a v době, kdy absolvovali společný seskok. 
(dole)
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povolán na zpravodajský brífing k ministru 
obrany Moše Dajanovi. Dajan nám, k mému 
velkému údivu, oznámil, že podle jeho 
odhadu nehrozí v nejbližších letech válka se 
žádnou z arabských zemí. Moc jsem nechá-
pal, proč přišel ministr s takovým prohláše-
ním, které jistě nijak nepřispělo k ostraži-
tosti a připravenosti armády.

Jomkipurová válka
V září téhož roku, měsíc před vypuknu-

tím Jomkipurové války, jsem spolu s něko-
lika kolegy sepsal zprávu, v níž jsme plédo-
vali za zřízení polní nemocnice v Bir 
Gafgafa. Argumentovali jsme tím, že bude 
výhodné, pokud budeme moci jednodušší 
operace provádět přímo na Sinaji, bez nut-
nosti evakuovat všechny zraněné do Izraele. 
Pokud by tu byla dostatečně velká a dobře 
vybavená chirurgická jednotka, mohla by 
také zajistit resuscitace a operační zákroky, 
které mohly mnoha zraněným zachránit 
život.

Vzpomínám si na pátek 5. října 1973, 
předvečer Jom kipuru. Právě jsme dojedli 
večeři před začátkem postu, když jsem měl 
naprosto nečekaný telefonát od brigádního 
generála Arjeho Dajana (zvaného Biro), 
velitele naší 143. obrněné divize. Byl to 
velmi krátký hovor. Biro se mě jen zeptal, 
jestli mám připravenou svoji vojenskou 
výbavu. A já jsem odpověděl, že ji mám 
připravenou stále...

Následujícího rána, o Jom kipuru, přesně 
v sedm hodin, jsem zaslechl zvuk nízko letí-
cího letadla. To se o Jom kipuru nikdy před-
tím nestalo. Vyskočil jsem z postele a běžel 
k oknu. Na obloze nad východním Jeruzalé-
mem jsem uviděl dva letouny Skyhawk. 
„Začala válka,“ křičel jsem na spící Malku. 
„Pojď do postele a nevykládej nesmysly,“ 
odpověděla. Ale já už jsem běžel k telefonu 

a volal službu na velitelství naší divize ve 
Sde Teman u Beer Ševy. Sloužící důstojník 
byl překvapený, když jsem se zeptal, jestli se 
mám hlásit do služby, protože zatím nebyl 
vydán žádný rozkaz k mobilizaci záložníků. 
Nicméně mi řekl, ať radši přijedu. Přes 
Západní břeh jsem se do Sde Teman dostal 
během hodiny a byl jsem prvním záložním 
důstojníkem, který dorazil. Příkaz k všeo-

becné mobilizaci přišel během několika 
hodin a v poledne začala egyptská armáda 
intenzivně ostřelovat naše pozice u Suez-
ského průplavu a bombardovat naše základny 
na Sinaji. Spolu s brigádním generálem 
Jakovem Evenem jsem jel do Bir Gafgafy. 
Bylo už pozdě večer a po cestě jsme natrefili 
na tank, převrácený v příkopu. Velitel tanku 
měl zlomenou nohu a stal se prvním raně-
ným, kterého jsem v jomkipurové válce 
ošetřoval.

Následujícího dne bylo krásné podzimní 
ráno, všude bylo ticho, jediné, co jsem slyšel, 
byl ptačí zpěv. Zapnul jsem si rádio a poslou-
chal zprávy. Mluvilo se o těžkých bojích na 
Golanských výšinách a kolem Suezu, asi 
30 km na západ od místa, kde jsem se nachá-
zel. Dozvěděl jsem se, že už jsme utrpěli 
velké ztráty na frontě, kterou se Egypťanům 
podařilo prolomit, když s dělostřeleckou 
podporou překročili Suezský kanál. „Zkon-
fiskoval“ jsem džíp a vydal se ke kanálu, 
spolu s dlouhou kolonou našich tanků Patton. 
Hlásil jsem se u brigádního chirurga majora 
Dorona Meisela a oznámil mu, že přebírám 
velení nad zdravotnickými operacemi na 
centrální frontě. Zřídil jsem si velitelské sta-
noviště v džípu, nad nímž jsem vztyčil malý 
stan. Bylo to na střeše bunkru. Bunkry byly 
přeplněné a většina lidí v nich kouřila. 
Vysvětlil jsem Šaronovi, že se radši nechám 
zabít bombou než cigaretovým kouřem.

Generál Šaron byl velitelem naší divize 
a hned se pustil do protiútoku, kterým by-
chom prolomili egyptské linie. Podél kanálu, 
v délce 157 kilometrů, jsme měli třicet sta-
novišť, na každém dvacet až třicet vojáků. 
Od vypuknutí války byli pod ustavičnou 
těžkou dělostřeleckou palbou. Jen několika 
málo z nich se podařilo dostat v noci na naši 
stranu. Většina stanovišť byla zničena a je-
jich posádky zabity nebo zajaty. Jen na něko-
lika stanovištích se naši vojáci navzdory 
velkým ztrátám ještě drželi a stále žádali 
vysílačkami o pomoc. Na jejich zoufalé vo-
lání nikdy nezapomenu. A nikdy nezapome-

nu na tankistu, který se mi dovolal na nouzo-
vou lékařskou radiofrekvenci s tím, že má 
rozdrcenou nohu a silně krvácí. Ostatní čle-
nové posádky byli mrtví. Vysvětlil jsem mu, 
jak si má nohu zaškrtit, a poradil mu, aby pil 
hodně vody a nahradil tak ztrátu krve. Slíbil 
jsem, že pro něj pošleme obrněné vozidlo. 
Ale najít jeho tank mezi všemi hořícími 
a zničenými tanky bylo bez šance...

Horko těžko se našim průzkumníkům 
nakonec podařilo během druhého dne bojů 
prolomit egyptské linie a projít až ke kanálu. 
Generál Šaron žádal svého nadřízeného 
generála Gorodiše o povolení využít tohoto 
dílčího úspěchu a vybudovat předmostí 
a most, přes nějž by naše jednotky mohly 
překročit kanál a odříznout egyptské jed-
notky. Generál Gorodiš se osvědčil jako bri-
lantní brigádní velitel v průběhu Šestidenní 
války, ale ve své nové funkci generála Již-
ního velení naprosto selhával. Jeho rozkazy 
byly zmatené a často se měnily. Mezi ním 
a Šaronem proto panovalo značné napětí.

Když dorazil zbytek našeho zdravotnic-
kého praporu, zřídili jsme mobilní jednotku, 
která se přesunovala podle toho, jak se 
měnila frontová linie. Ranění byli evakuo-
váni tanky, obrněnými náklaďáky (které 
jsem se souhlasem generála Šarona „zkon-
fiskoval“ našim dělostřelcům) i běžnými 
sanitkami. Poté, co jim byla poskytnuta 
nezbytná první pomoc, byli ranění transpor-
továni prostřednictvím helikoptér do naší 
polní nemocnice v Bir Gafgafě.

Jeden řidič sanitky byl strarší ruský při-
stěhovalec, který se do války přihlásil jako 
dobrovolník. Přišel za mnou a prosil mě, 
abych ho vzal do služby, že jezdil se sanit-
kou v Rudé armádě. Stal se z něj náš nejod-
vážnější a nejužitečnější ridič. Popíjel vodku 
přímo z láhve, kterou měl v autě vždy vedle 
sedadla, a zpíval hlasitě ruské písně, zatímco 
kolem jeho sanitky bouchaly bomby. 
Ohromně posiloval morálku našich raně-

vzpomínky
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Říjen 1973 – izraelské tanky na pontonovém mostě přes Suezský průplav.

S Arikem Šaronem se Jakov Adler znal dlouho, hodně 
toho spolu prožili mimo jiné při Jomkipurové válce. 
Zde Šaron na soukromé fotografii z roku 2000, po 
pohřbu jeho ženy Lily.

dokončení na straně 15 ➤



Příběh výstavby nové synagogy v Hradci 
Králové začal 15. ledna 19031, kdy Josef 

Tausik, předseda obce, požádal město o při-
dělení pozemku. Původně doufal, že se 
pozemek podaří získat zdarma či za symbo-
lickou částku: „Však jest to pravidlem, že 
obce věnují kostelním účelům – i pro syna-
gogy – stavební místa zdarma.“2 Jeho žádost 
však byla vyslyšena a pozemek musel být 
odkoupen na základě podmínek prodeje 
někdejšího pevnostního eráru vydaných 
4. prosince 1893.

Vypracování projektu se vedení obce 
rozhodlo svěřit Václavu Weinzettlovi, výraz-
nému staviteli válečných pomníků na Hra-
decku a, jak ještě uvidíme, osobitému teore-
tikovi sakrálního umění a architektury. 
Tausik zároveň oslovil židovské obce ve 
městech, kde byly v nedávné době posta-
veny synagogy, které připadaly představite-
lům hradecké obce jako následováníhodné 
příklady (Dobříš, Tábor a Čáslav). Ještě na 
jaře roku 1903 Václav Weinzettl obdržel 
plány čáslavské synagogy.3 Na projektu pra-
coval do března 1904. Vybrané staveniště se 
mu zamlouvalo, ocenil především tupý roh 
parcely, byl to podle něj „jeden z nejvýhod-
nějších útvarů městského staveniště“.4 Pro-
jekt byl schválen městskou radou 25. dubna 
roku 1904.

Václav Weinzettl (1862–1930)
Václav Weinzettl se narodil 4. ledna 1862 

ve Stráži nad Nežárkou do českojazyčné 
římskokatolické rodiny. Středoškolská stu-
dia absolvoval s vyznamenáním na České 
vyšší reálné škole v Karlíně. Po jejím abso-
lutoriu v roce 1882 studoval pražskou tech-
niku, obor pozemní stavitelství. Jeho peda-
gogy mu zde byli Josef Schulz nebo Jan 
Koula, kteří vychovávali architekty náleže-
jící spíše k tradicionalistickému proudu 
české moderní architektury. Weinzettl se zde 

1  Do té doby hradecká židovská obec používala 
provizorní objekt, sloužící jako modlitebna 
a židovská jednotřídka. Byl postaven ve dvoře 
domu čp. 67 v Rokitanského ulici. – In: Ladislav 
Zikmund-Lender – Lukáš Nozar: Památky 
a paměť židovské obce v Hradci Králové, Hradec 
Králové 2013. (s. 6–7)
2  Archiv ŽO v Praze, fond ŽO v Hradci Králové, 
Dopis Josef Tausik – Obecní úřad, 15. 1. 1903
3  Ibidem, Vácalv Weinzettl – Josef Tausik, Dopis, 
8. 5. 1903
4  Ibidem, Josef Tausik – Václav Weinzettl, Dopis, 
18. 4. 1903

setkal s Antonínem Balšánkem, s nímž dle 
Petra Glásera udržoval i pozdější přátelské 
styky.5 Weinzettl se zde setkal také s Jose-
fem Fantou, jehož vliv můžeme vystopovat 
na realizaci Ossaria v Kbelnici u Jičína. Pod-

statná byla pro Weinzettla jeho praxe v letech 
1887–1890 u Achille Wolfa (1832/4–1891), 
kde navázal přátelský vztah s Celdou Klouč-
kem a upoutal také pozornost Osvalda Polív-

ky.6 Weinzettl se ve Wolfově ateliéru podílel 
především na realizaci Hypoteční banky na 
Senovážném náměstí, jehož projekt pod 
dohledem hlavního architekta údajně sám 
vypracoval. Podílel se také na soutěžním 
projektu na Strakovu akademii. Weinzettlo-

5  Gláser, Historie a vojenství 4/2002, s. 935–955, 
s. 937
6  Srov. Ibidem, s. 939 et al.

vým životním tématem se však měly stát 
sakrální stavby a pomníky.

V roce 1890 přijal Weinzettl místo učitele 
na Odborné škole sochařské a kamenické 
v Hořicích, která se stala jeho osudem.7 

Wein zettl se začal angažovat v Komitétu pro 
udržování vojenských pomníků z roku 1866, 
kde patrně poprvé potkal také Josefa Tausi-
ka8, který byl nejen představitelem židovské 
komunity, ale také známým a vyhledávaným 
hradeckým právníkem. Lze předpokládat, že 
Weinzettl, který se zajímal o různé nábožen-
ské tradice, využil tuto příležitost k rozšíření 
svých poznatků o židovství.

V roce 1893 realizoval první památník na 
Chlumu, tzv. Baterii mrtvých. Představovala 
pozdně historizující pomník v podobě mo-
hutného sloupu se sochou Austrie (alegoric-
ké ženské postavy, symbolizující rakouský, 
resp. rakousko-uherský stát) se štítem s ra-
kouským orlem a symboly hrdinské smrti 
a medúzy.9

7  Ibidem, s. 941
8  Oba se nadšeně zajímali o místní historii a byli 
členy Komitétu pro udržování pomníků na bojišti 
královéhradeckém. J. Tausik napsal dokonce 
Průvodce po bojišti královéhradeckém a Průvodce 
po bojištích královéhradeckém (německy 1866, 
česky 1891), u České Skalice a Náchoda (1902).
9  Gláser, Vojenské pomníky a památníky architek-
ta Václava Weinzettla. Přehled díla. In Historie 
a vojenství 1/2003, s. 184–205; s. 184 et al.

Synagoga
v Hradci Králové a její stavitel
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1. část – Architekt Václav Weinzettl 

Weinzettlovým prvním realizovaným památníkem je 
tzv. Baterie mrtvých z roku 1893 na Chlumu, vybudo-
vaný na památku bitvy u Hradce Králové.

Průčelí synagogy v Hradci Králové
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Chešvan 5775

Pro bojiště na Chlumu realizoval později 
ještě řadu menších pomníků a památníků, 
především Pomník 74. pluku v Horním 
Přímu (1898), Pomník 51. rakouského 
pěšího pluku v Čistěvsi (1902), Pomník sas-
kého krále Alberta v Probluzi (1904), dva 
pomníky v Kolíně (Pomník bitvy u Kolína 
na Křečhoři z roku 1899 a pozdější pomník 
padlým 1. světové války „Žal“ z roku 1923). 
Petr Gláser eviduje i řadu nerealizovaných 
pomníků a památníků, které byly situovány 
většinou do okolí Hradce Králové.10 Zvláštní 
místo zaujímá Ossarium v Kbelnici u Jičína 
z roku 1906, které bývá přirovnáváno k Fan-
tově budově hlavního nádraží,11 jehož 
prvotní inspirací však beze sporu bylo prů-
čelí křesťanského chrámu.

Takové projekty vyžadovaly cit pro sym-
boliku: vždy šlo o památníky bojovníkům 
padlým za mnohonárodnostní habsburskou 
monarchii. Padlí byli různých vyznání (převa-
žovali katolíci, ale nešlo opomíjet protestanty, 
židy a pravoslavné) a pomníky měly uctít 
památku všech. Všichni totiž padli za jediný 
stát. Na druhou stranu, obliba tohoto státu 
u místních, nacionálně se vyhraňujících oby-
vatel byla proměnlivá a Weinzettl musel při 
svých projektech počítat i s jejich emocemi.

10. srpna 1905 byl Weinzettl jmenován 
ředitelem Hořické kamenické školy, což mu 
dle korespondence v závěrečné fázi výstavby 
hradecké synagogy značně časově kompli-
kovalo práci na zakázce. 

Pozoruhodná je také Weinzettlova teore-
tická práce. V roce 1896 napsal text O lido-
vých stavbách. Kamenické tvorbě věnoval 
publikace Kameník a sochař a Udržování 
pomníků. V roce 1929 byl Weinzettl penzio-
nován, přestěhoval se do Prahy a o rok poz-
ději zemřel.

Synagoga v egyptsko-asyrském 
stylu

Výstavba probíhala od 17. června 1904, 
kdy Weinzettl převzal práce výkopu zákla-

10  Ibidem, s. 202–205
11  Gláser, Vojenské pomníky a památníky archi-
tekta Václava Weinzettla. Přehled díla. In Historie 
a vojenství 1/2003, s. 184–205; s. 198

dů.12 Původní plán počítal s dokončením 
stavby ještě v roce 1904, to se však nepoda-
řilo stihnout. Stavba probíhala i v průběhu 

celého roku 1905, Václav Weinzettl podal 
konečný účet těsně před Vánoci.13

Tato parcela, o které se v letech 1893–
1894 uvažovalo jako o vhodném místu pro 
výstavbu nové muzejní budovy14, byla shle-
dána jako „místo pro veřejnou budovu nad 
jiné se hodící“.15 Pozoruhodné je, že lze 
vystopovat určité zachování vnitřní dispo-
zice mezi Koulovou budovou muzea a syna-
gogou – vstup byl situován do tupého nároží 
a vstupní síň byla navržena jako kruhová 
místnost.16 

Urbanistické plány Hradce Králové, jež 
vyvrcholily společným projektem Oldřicha 
Lisky a Václava Rejchla ml. z roku 1911, 
svědčí o tom, že první městský okruh kolem 
Starého Města byl plánován jako jakási 
obdoba vídeňské Ringstrasse, jejíž koncept 
se uplatňoval v řadě dalších měst. „Hradec-
kou Ringstrasse“ definoval především regu-
lační plán města autorů Josefa Reitera 

12  Archiv ŽO v Praze, fond ŽO v Hradci Králové, 
V. Weinzettl – Josef Tausik, Korespondenční lístek, 
16. 6. 1904
13  Ibidem, V. Weinzettl, Konečný účet, 16. 12. 
1905
14  LZL, BM
15  Ratibor, roč. 12, č. 39, 30. 9. 1905, s. 658 (644)
16  Ve stejné době, kdy byla dokončena stavba 
synagogy, informoval časopis Ratibor, že obecním 
zastupitelstvem byl věnován pozemek pro muzeum 
na Eliščině nábřeží a že bude v letech 1906–1907 
možné provést stavbou budovy muzea. Srov. 
Ratibor, roč. 1905, č. 47, 25. 11. 1905, s. 786 (772)

a Aloise Štěpána (1885) či další plán Vác-
lava Webera ze stejného roku.17

Zdá se, že podobně jako byla na vídeňské 
Ringstrasse vystavěna budova v maurském 
duchu (Museum zbraní od Theophila von 
Hansena), měl i Hradec mít svůj kousek 
orientu. Jako naplnění urbanistických kon-
cepcí Ringstrasse a zároveň jako jediná ori-
entalistická stavba ve městě byla v letech 
1904–1905 vystavěna budova synagogy. Její 
začlenění na takto významnou „adresu“ 
exkluzivní nové městské třídy představovalo 
podobně jako v dalších městech (Liberec, 
Karlovy Vary, Brno, Mariánské Lázně, 
České Budějovice) symbol emancipace. 
V moderní, nábožensky tolerantní společ-
nosti již měly mít chrámy a modlitebny růz-
ných vyznání místo vedle sebe; žádné nábo-
ženství si nemělo vyhrazovat veřejný prostor 
zcela pro sebe. Pro Židy byla synagoga na 
hlavní třídě symbolem vstupu do moderní, 
osvícené společnosti. Tomu odpovídala 
i variace na maurský sloh, jehož užití u syna-
gogálních staveb bylo odkazem k „zlatému 
období“ v muslimském Španělsku (900 až 
1200 o. l.).

Dispozice veřejné stavby na tomto místě 
byla v zásadě dána tvarem parcely. Už návrh 
na muzejní budovu Jana Kouly počítal se 
vstupní halou kruhového půdorysu v nárožní 
části rozdělující kroky návštěvníků do dvou 
křídel stavby – jednoho směřujícího do 
Pospíšilovy třídy, druhého směřujícího 
z průčelí do třídy Československé armády, 
které bylo chápáno také jako hlavní, do 
dvora. Trakt severovýchodní, směřující do 
Pospíšilovy ulice, obsahoval kancelář, byt 
rabína, ubytovací kapacity a místnost urče-
nou k náboženské výuce. V traktu severním, 
směřujícím do dvora, byla velká modlitebna 
a v patře zimní modlitebna.

Jako hlavní průčelí bylo s ohledem na 
charakter okružní třídy jako výstavní a pro-
menádní Ringstrasse určeno průčelí směřu-
jící ke Starému Městu. Dobový tisk vyzdvi-
hoval jakousi historickou souvislost, že 
synagoga směřuje ke Kavčímu plácku, „kde 
již ve 14. století stávala škola židovská“.18

Průčelí bylo sepnuto mezi dva symbo-
lické polosloupy, sahající od přízemí až po 
kupoli, naznačující inspiraci domnělým prů-
čelím Jeruzalémského chrámu. Na pilastrech 
jsou vyvedeny dva dekorativní symboly, 
snad připomínající palmu, tedy symbol 
obnovy a plodnosti, který ale rovněž odka-
zuje k Jeruzalémskému chrámu. V dřívější 
podobě před nedávnou rekonstrukcí byla 
symbolika a ornamentika na fasádě mnohem 
bohatší a propracovanější; například sym-
boly palem nejsou dnes již tak zřetelné jako 
na dobových vyobrazeních. V pásu nad 

17  Jakub Potůček: Hradec Králové: architektura 
a urbanismus 1895–2009. Garamon, Hradec 
Králové 2010 (s. 11–13)
18  Ratibor, roč. 12, č. 39, 30. 9. 1905, s. 658 (644)
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Průčelí synagogy je sepnuto dvěma symbolickými polo-
sloupy se symbolem palmy. Hebrejský nápis hlásá: 
„Do domu Hospodina budete chodit s jásotem.“

Původní interiér královehradecké synagogy se nedo-
choval, známe jej pouze z dobových pohlednic.



čtyřmi okenními díly ve druhém patře se 
nachází hebrejský nápis „Do domu Hospo-
dina budete chodit s jásotem“.19 Kupole 
navazuje na vysoké polosloupy a připomíná 
tak některé stavby sudetských německých 
průmyslníků.20 Nároží uzavírá zkosená věž 
zakončená etážovým cimbuřím. Nároží bylo 
původně prolomeno vstupním portálem, 
ohraničeným dvěma egyptskými žulovými 
sloupy, na něž byla původně plánována dvě 
osvětlení s kulovými kryty. Později byl tento 
vstup zaslepen a jeden ze sloupů se nachází 
ve sbírkách Muzea východních Čech.

Je zjevné, že se autor Václav Weinzettl 
i ideový tvůrce a zadavatel Josef Tausik in-
spirovali při výzdobě exteriéru i interiéru 
orientalistickými formami. Obliba dávného 
„Orientu“ byla módní záležitostí, měla však 
i specifické ideové pozadí, vycházející 
z osvícenského obdivu ke staroegyptské ci-
vilizaci jako kolébce veškeré moudrosti 
a mystického poznání.21 Tento význam měl 
Egypt ostatně už pro antické autory. Egypt 
jako pozoruhodnou zemi tajemných mudrců 
líčili už Hérodotos, Jamblichos a Porfyrios 
(abychom jmenovali ty nejvlivnější). Zvlášt-
ní roli měl Egypt pro příznivce nejrůznějších 
ezoterických skupin, které Weinzettl proka-
zatelně znal a zkoumal, ačkoli vůči nim ne-
šetřil kritikou.

Pronikání obrazu mimoevropských kultur 
do širších společenských vrstev i venkov-
ských regionů můžeme vysledovat právě 
v pokročilém 19. století a prvních desetiletích 
20. století. V Čechách zájem o orient a daleké 
kolonie popularizovala přednáška Vojty Ná-
prstka v roce 1857, která zasadila i spoustu 
stereotypů – hovořil na příklad o „pasivním, 
snivém a smyslném životu primitivů“.22 Na 
přelomu 19. a 20. století se v Hradci Králové 
odehrála série panoramatických výstav přibli-
žující orient a také cyklus darwinistický před-
nášek lékaře Edvarda Babáka.23

19  Arno Pařík: Symboly emancipace: synagogy 
19. století v českých zemích. Židovské muzeum 
v Praze 2013 (s. 89)
20  Arno Pařík: Symboly emancipace:synagogy 
19. století v českých zemích. Židovské muzeum 
v Praze 2013 (s. 89)
21  P. Hadot: Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje 
Přírody, Vyšehrad, Praha 2010.
22  Viz Tomáš Winter: Palmy na Vltavě – 
Primitivismus, mimoevropské kultury a české 
výtvarné umění 1850–1950, Výzkumné centrum 
průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT 
v Praze 2012. (s. 19–21)
23  V roce 1905 se několikrát slavné Panorama 
v bývalém klášteře za chrámem sv. Ducha zaměřo-

Kde však můžeme hledat zdroje využití 
egyptsko-asyrského stylu pro synagogální 
architekturu, když by se mohlo zdát, že 
s touto tradicí židovská kultura nebude chtít 
mít nic společného? Nejméně od roku 1709, 
kdy vyšla kniha Johna Tolana Origines 
Judaicae, je součástí evropské po-osvícen-
ské kultury oddělení psaní dějin svatých 
a světských (historia sacra a historia pro-
fana), tedy tradice, že židovský národ je 
egyptského původu, a potažmo také tradice 
Mojžíše nejen jako Žida a vůdčí biblické 
postavy, ale také jako Egypťana. (Freud tedy 
roku 1939 v knize Muž Mojžíš nepřišel 
s ničím radikálně novým!)24

Časopis Ratibor psal, že novostavba krá-
lovéhradecké synagogy patří k nejkrásněj-
ším stavbám v Hradci Králové a vyzdvihuje 
slavnostní zasvěcení jako nebývale význam-
nou událost. Účastnili se jej „zástupci obce, 
okresu, všech státních úřadů, škol, sborů 
důstojnických a četní hosté přespolní“. 
Kázání provedl nově instalovaný rabín 
Vilém Klauber, který nahradil starého 
rabína Abrahama Kohna, který roku 1905 
zemřel. „Řeč byla bohatá myšlenkami, 
zvučně a pěkně byla přednesena, takže 
všem přítomným se zamlouvala,“25 psal 
Ratibor. K otevření nové budovy gratulovali 
hradecké obci zástupy rabínů a význam-
ných Židů z celé republiky. Rabín z Mladé 
Boleslavi dr. Steinreich například psal: 
„Nová modlitebna budiž výmluvným 
památníkem obětavosti bratří nám i pokole-
ním budoucnosti.“26 Důležitost události shr-
novala další gratulace: „Stánek má povznést 
židovství i sebevědomí ve městě.“27 Po 
zažehnutí věčného světla a uložení svitku 
Tóry následovala modlitba za císaře a závě-
rečný sbor.

Příště: Weinzettl jako náboženský vizionář

◗ Ladislav Zikmund-Lender, 
Ruth Jochanan Weiniger, foto: Wikipedia

valo na iluzi orientu a blízkého východu. Srov. 
Ratibor 44, roč. 1905, č. 4, 11, 1905. Cyklus před-
nášek Darwinovské teorie – přednášky lidové 
v Hradci Králové Edvarda Babáka byly na pokra-
čování rovněž reflektovány časopisem Ratibor.
24  Jan Assmann: Moses the Egyptian: The 
Memory of Egypt in Western Monotheism, 
Cambridge, Mass. – Harvard University Press 
2001 (s. 91)
25  Ratibor, roč. 12, č. 39, 30. 9. 1905, s. 658 (644)
26  Archiv ŽO v Praze, fond ŽO v Hradci Králové, 
dr. Steinreich, Gratulační dopis, 24. 9. 1905
27  Ibidem.
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Sidur HEGJON LEV – Modlitby progresivního směru 
pro šabat, svátky a všední dny 
Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran. Sidur je v pevné vazbě 
a na každé dvoustraně najdete hebrejský text, český překlad, transkripci do latinky a anglický (případně slovenský) text. 
Prodejní cena je 400 Kč při osobním odběru (po dohodě), 450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání 
na dobírku je možné i na Slovensko za celkovou cenu 570 Kč. Sidur je možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec.

Objednávky na adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 603 393 558. 

My Židé dáváme na hroby kamínky. 
Květiny často taky, samozřejmě, 
vždyť i izraelští státníci kladou 
k pomníkům věnce… Víme ale, že to 
nepatří k našim tradicím, že jsme to 
převzali odjinud.

Zvyk pokládat na hroby oblázky je někdy 
odvozován od nomádského způsobu 

pohřbívání v oblasti Syropalestiny, kdy se na 
hroby kladly velké kameny jako ochrana těla 
v mělké jámě před dravou zvěří. Předpokládá 

se, že kdo potom hrob míjel, přidal další 
kámen, a tak vznikaly nad hroby hromady 
navršeného kamení.

Kámen zároveň symbolizuje trvalost – 
nejen trvalost naší vzpomínky na zemřelého 
a náš vztah k němu, ale i trvalou věrnost, 
kterou Hospodin zachovává k „těm, kdo spí 
v prachu“, jak říkáme v Modlitbě osmnácti 
požehnání (Šmone esre).

Někteří z nás ovšem cítí potřebu přidat 
k tomuto skromnému dárku něco osobního. 
Přinášejí proto kamínky z Erec Jisrael nebo 
míst, které měl zesnulý rád, další kupují 
v obchodech leštěné polodrahokamy. A ještě 
další kamínky nějak po svém vylepšují, 
zdobí je a přidávají osobní vzkazy.

To samozřejmě může být napadnutelné 
z hlediska dodržování tradic a možná 
i původního významu zvyku. Je na každém, 
jeho vkusu, osobních postojích a vztahu 

Kdo má příslušné nástroje, může si troufnout i na rytí 
do kamene. Prostý motiv Magen David může být 
velmi působivý.

Kamínek s osobním věnováním a další zdobený tech-
nikou decoupage na hrobě Arnošta Lustiga.

Srdce seskládané z leštěných polodrahokamů i pro-
stých kamenů nalepených na prefabrikovaný korpus. 
Nahoře přívěšek z kamene vybroušeného do srdíčka.

Zdobení kamí



ných, které vykládal u zdravotníků jak na 
běžícím pásu, a hned se zas otáčel a jel pro 
další. Jeho sanitka byla celá poďobaná od 
střepin ze šrapnelů.

Naše jednotky se postupně propracová-
valy k východnímu břehu kanálu, s jednot-
kami zdravotníků v patách. Na 15. října bylo 
naplánováno překročení kanálu. První jed-
notkou, která jej překročila, byla 247. záložní 
výsadkářská brigáda pod velením generála 
Danyho Matta. S podpůrnou krycí dělostře-
leckou palbou se dostali přes kanál v malých 

gumových člunech, které se jinak používaly 
k evakuaci raněných. Byl vybudován ponto-
nový most ze součástí, které se před válkou 
podařilo sehnat na francouzském šrotovišti. 
Před most se poté přesunula část naší 421. 
obrněné brigády generála Chaima Ereze. 
Jejich tanky zničily egyptské raketové bate-
rie na břehu kanálu, a tím zajistily našemu 
letectvu bezpečný přístup do týla egyptských 
jednotek. Přemostění bylo neustále ostřelo-
váno nepřátelskými dělostřeleckými jednot-
kami a my jsme tu utrpěli těžké ztráty. Naše 
„ambulanční“ tanky, zkonstruované asi o tři 
roky dříve během opotřebovací války, se na 
tomto exponovaném místě velmi dobře 
osvědčily.

Poslední den bojů, 24. října, než bylo 
vyhlášeno příměří, byly naše síly na egypt-
ské straně kanálu vystaveny strašlivé dělo-
střelecké palbě. Brzy bylo v éteru slyšet žá-
dosti o lékařskou pomoc. Volal jsem do 
hlavního štábu, aby nám poslali vrtulník. 
Odpověď byla zamítavá, protože prý žádný 
vrtulník nemůže vzlétnout kvůli husté mlze, 
která ležela nad kanálem. V tu chvíli se ob-
jevil generál Šaron, vyčerpaný po dvou týd-
nech nepřetržitých bojů. Požádal jsem ho 
o pomoc. Zavolal generálu Gorodišovi: 
„Šmueli, máme tu hromadu raněných a nut-

ně potřebujeme helikoptéry!“ Gorodiš řekl, 
že styčný důstojník vzdušných sil to nepovo-
lil. Na to Šaron odpověděl: „Já vím, že jsou 
ti naši ranění ukradení, ale já tu helikoptéru 
chci teď hned!“ A dodal, že ručíme za bez-
pečné přistání. Nakonec nám helikoptéru 
schválili a my jsme rychle běželi chystat 
přistávací plochu a osvětlení (čtyři vozidla 
s rozsvícenými světly). Helikoptéra v pořád-
ku přistála a podařilo se nám díky ní evaku-
ovat asi dvacet nejvážněji zraněných. 

Na místech, kde probíhaly boje, leželo 
mnoho mrtvých egyptských vojáků. Naši 
padlí byli průběžně evakuováni zdravotnic-

kým personálem, někdy společně se živými 
raněnými. Šaron mi zavolal a požádal mě, 
abych se postaral o pohřbení vojáků nepřá-
telské armády. Zorganizoval jsem naše 
ženisty s několika buldozery. Pohřbili mrtvé 
a místa jejich hrobů označili puškami zabod-
nutými do země.

A byla tu ještě další věc, která Šarona – 
duší zemědělce – velmi trápila. Když bylo 
vyhlášeno příměří, všude bylo spousta krav 
a oslů, kteří zůstali celou dobu připoutaní ve 
svých přístřešcích, bez potravy a bez vody. 
Kuřata a husy naši vojáci pochytali a snědli. 
Šaron měl obavy, aby egyptští rolníci, kteří 
utekli během bojů do Egypta, nezůstali, až se 
vrátí zpátky, bez obživy. Řekl mi, ať to nějak 
vyřeším. Vydali jsme rozkaz, aby byla 
všechna zemědělská zvířata puštěna a dosta-
la vodu. A abychom zajistili, že nikdo nebu-
de zvířata zabíjet, nechali jsme rozhlásit, že 
všechna zvířata na západ od kanálu jsou in-
fikována tuberkulózou!

Naše divize držela severní perimetr na 
západním břehu až do 18. ledna 1974, kdy 
byla s Egyptem podepsána dohoda o stažení. 
Během války jsme ošetřili a evakuovali 
zhruba dva tisíce raněných.

◗ Jakov Adler, Přeložila Kateřina Weberová 
Foto: archív J. Adlera a Wikipedia (Rafael Eitan)
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Prosinec 1973 – Jakov Adler na pontonovém přemostění Suezského kanálu.

VZPOMÍNKY JAKOVA ADLERA...
dokončení ze strany 11

k zesnulému i tradicím, jakou ozdobu zvolí 
a jak daleko se rozhodne zajít.

Nakreslit něco na kamínek pro zemřelou 
babičku nebo dědečka může být způsobem, 
jak umožnit účast na pietě dětem. Může to 
být příležitost, jak se seznamovat s posled-
ními věcmi člověka a společně o nich mlu-
vit. Je ale dobré uvážit, jaký přístup k židov-
ským tradicím jim chceme předat.

I ty nejtrvalejší barvy se časem smyjí 
a jejich umělecké dílo bude z hrobu pomalu 
mizet. Po nějaké době zůstane na hrobě zase 
obyčejný, přírodní kámen. Snad proto, že 
naše dílo, ať je projevem sebehlubších citů, 
je vždycky pomíjivé. Kdo se rozhodne nějak 
ozdobit hrob, by na to měl pamatovat.

◗ Ruth Jochanan Weiniger, foto: archív autora

Převázání mašlí je způsob, jak vyjádřit, že se jedná 
o dar.

Abstraktní kresby na hrobě Oty Pavla. Přestože byly 
naneseny odolnými barvami, zřetelně mizí.

ínků
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Mezi Novým rokem a Dnem smíření 5775 zemřela paní Alena Wittmannová (1927–2014). Byla nejen milovaným čle-
nem své rodiny, ale také významnou osobností pražské židovské komunity i plzeňské židovské obce. Zavzpomí-
nejme na ni alespoň malým výběrem ze slov těch, kteří ji znali, vážili si jí a měli ji rádi.

Dáma
s krásnou duší 
za Alenou Wittmannovou

Sylvie Wittmannová:
Moje milovaná maminka, paní Alena 

Sara bat Bohumír Gottlieb Šmula Wittman-
nová se narodila 3. 10. 1927 v Plzni. Zemřela 
dne 28. 9. 2014, tedy v novém roce 5775 
mezi Roš ha-šana a Jom Kipurem, pět dní 
před svými 87. narozeninami po velmi těžké 
nemoci.

Byla skvělou, milující matkou tří dětí 
Roberta, Michala a mne. Milující babičkou 
Matouše a Marca. Laskavou tchýní Ivky. Do 
své laskavé náruče přijala s láskou své nepo-
krevní příbuzné Evu a Jakuba, Helenu 
a Honzu. K dětem z Bejt Elend přistupovala 
jako ke své rodině. Mého otce Václava milo-
vala až do své smrti.

V roce 1944 byla jako sedmnáctiletá 
téměř rok v pracovním táboře v Horní Bříze. 
V roce 1952 byla komunisty vězněna 
v Liberci v Rumjancevově ulici, hned vedle 
zničené synagogy – za údajnou špionáž.

Naše maminka byla nezlomná. Učila nás 
sionismu, ač se sama do Izraele nikdy nedo-
stala. Učila nás úctě k hodnotám mojžíš-
ského vyznání a lásce a úctě ke Stvořiteli 
i stvořenému. Učila nás dobru, laskavosti, 
soucitu a spravedlnosti.

Naše maminka byla krásný člověk a já 
vím, že až předstoupí před Nejvyššího, bude 
z ní mít radost.

Vím, že naše maminka  obohatila tento 
svět, a tím bude mít podíl na světě budou-
cím. Amen.

Slovo rabína Ronalda 
Hoffberga při posledním 
rozloučení: 

S velkým smutkem v srdci jsme se zde 
dnes sešli, abychom se pomodlili a vzpo-
mněli na naši milovanou Alenu Wittmanno-
vou, kterou dnes musíme doprovodit na 
místo jejího posledního odpočinku. 

Maminka – matka, babička, příbuzná 
a přítelkyně, inspirace pro nás všechny.

Aleně bylo dopřáno téměř 87 let života – 
za několik dní by oslavila narozeniny. 87 let 
plných velkých těžkostí i radostí, život, 
v němž byla rodina, ale i problémy a výzvy, 
politické uvěznění, odloučení od dětí, roz-
klad rodiny.

A přes to všechno – Alena vyzařovala 
a učila lásce a úctě ke všem lidem, respektu 
ke všem náboženstvím, byla dobrou matkou, 

která učila své děti laskavosti a lásce k rodině 
a přátelům.

Vyjadřovala a předávala svou lásku 
k Izraeli, židovskému lidu a komunitě. 

Setkal jsem se s Alenou Wittmannovou mno-
hokrát při svátcích a oslavách se Sylvií u ní 
doma a v Bejt Simcha. A byl jsem svědkem 
toho, jak ji těšilo být s přáteli.

Ale moje nejlepší vzpomínky na ni jsou 
spojeny s chalupou ve Žďáru u Doks. Část 
této své chalupy otevřela dětem ze školy 
Bejt Elend, které Sylvie v Praze učila – aby 
tady, na venkově, mohli prožít šabat s dal-
šími židovskými dětmi.

Mluvila o tom, a také to bylo vidět 
v jejích očích, jak je hrdá na Sylvii a její úsilí 
přivést židovské děti k tomu, aby měly rády 
své židovství, aby spolu slavily šabat, učily 
se židovským hodnotám a užívaly si pobyt 
v přírodě.

Alena milovala svoji chalupu a byla 
šťastná, že se tu líbí i jiným a že může být 
plná dětí a života.

Všichni máme tolik vzpomínek a teď se 
musíme o tyto vzpomínky podělit. Dobré 
vzpomínky musí převážit nad vzpomínkami 
na Aleniny těžké dny.

Rabíni nás učí, že čas smrti má často 
velký význam. Alena zemřela v těch mimo-

řádných dnech mezi Roš ha-šana a Jom 
kipurem, kdy, jak nám říká tradice, Bůh 
zkoumá naše životy a zapisuje do Knihy 
života.

Možná že Bůh shledal Alenin život jako 
kompletní, dokončený – a nalezl v něm více 
radosti než lítosti. Možná Bůh potřebuje 
Alenu jako „dobrou přímluvkyni“, hlas, 
který v těchto dnech soudu promlouvá ve 
prospěch každého z nás.
V tomto období vzpomínání musíme nést 
bolest ze ztráty. Tu bolest můžeme zmírnit 
dobrými vzpomínkami na Alenin život – 
s tolika těžkostmi a radostmi, život, který 
Alena prožila dobře. Nechť je její život vždy 
inspirací pro naše životy. Nechť je její 
památka vždy požehnáním a přináší útěchu 
její rodině. Alena tanuach be-šalom – nechť 
Alena odpočívá v pokoji.

Sylvinu maminku jsem obdivovala pro její 
vitalitu, eleganci, skromnost a charakter, 
díky němuž se dokázala postavit své nemoci. 
Bojovala až do konce a budu na ni vzpomí-
nat jako na člověka, kterého jsem si velmi 
vážila. Marta Ernyeiová

Drahá Sylvo, vždy když jsem se setkala 
s tvojí maminkou, viděla jsem její tichou 

V roce 2009 byla tehdy 82letá paní Alena Wittmannová (vpravo) ve výborné kondici a účastníky letního reform-
ního šabatonu provedla po své rodné Plzni a podělila se s nimi o vzpomínky na život za první republiky.



Chešvan 5775

vzpomínka

Chešvan 5775 17

Druhým rokem se letos konal festival Stánek míru – Sukat šalom, 
pořádaný Společností křesťanů a Židů společně se sborem Českobra-
trské církve evangelické v Berouně. Festival vznikl jako odpověď na 
pochody nenávisti.

Mottem letošního ročníku byl verš z knihy proroka Izajáše 2,4b: 
Nepozvedne pronárod meč proti pronárodu, nebudou se již učit válce. 
Hlavním tématem diskusního večera HydePark pak bylo Násilí a dis-
kriminace jako projev xenofobie. Program byl i letos bohatý: hudební 
a taneční dílny, koncerty, loutkové divadlo pro děti, výstava kreseb 

romských dětí Čím chci být a fotografií z cesty po Etiopii od Pavlíny 
Buzkové.

Festival zahájilo slavnostní mezináboženské setkání, jehož se 
zúčastnili: rabín Michael Dushinsky, rabín Shumi Berkowitz, 
doc. Pavel Hošek, Mikuláš Vymětal a romský kazatel Pavel Sivák.

Shumi Berkowitz při něm pronesl důležitou větu: „Mír není 
něčím, zač bychom se měli především modlit. Není totiž primárně 
v Božích rukou, ale v našich.“

◗ rjw

Bejt Simcha
srdečně zve: 
Epes rares

malířka a ilustrátorka

Hana Alisa Omerová

středa 5. listopadu 2014 

od 19 h v kavárně 

Krásný ztráty

(Náprstkova 10, Praha 1)

Expozice a výklad vizionářských maleb – 
Nebeský a Pozemský Jeruzalém. 
Malířka a ilustrátorka Hana Alisa Ome-
rová v pořadu představí sérii svých obrazů, 
která vznikla na základě tvůrčí spolupráce 
s Dr. Itzhakem Hayutmanem, architektem 
a kabalistou žijícím v Jeruzalémě. Výklad 
bude zaměřen především na symboliku 
chrámu jakožto spojnice mezi nebeským 
a pozemským, kabalistického stromu 
života a na ideál jednoty třech monoteis-
tických náboženství, pro něž je Jeruzalém 
posvátnou duchovní kolébkou.
Akce se koná v rámci cyklu společensko-
-kulturních večerů EPES RARES pod las-
kavou záštitou Magistrátu hl. m. Prahy.

Vstupné 50 Kč

This place
24. října 2014 – 
2. března 2015

Centrum současného 
umění DOX
Světová premiéra 
monumentálního umě-
leckého projektu – 
dvanáct světových 

fotografů (Wendy Ewald, Martin 
Kollar, Josef Koudelka, Jungjin Lee, 
Gilles Peress, Fazal Sheikh, Stephen 
Shore, Rosalind Solomon, Thomas 
Struth, Jeff Wall, Nick Waplington 
a autor projektu Frederic Brenner) 
přestavuje svůj pohled na Izrael 
a Západní břeh Jordánu.
Další informace připravujeme 
do příštího čísla.

Sukat šalom – ročník druhý

přítomnost, šlechetnou duši, spolu s její krá-
sou, a tak si ji pamatuji.  Hana Aliza Omer

Bylo pro mne potěšením a darem, že jsem 
měl možnost se s ní seznámit. Byla to výji-
mečná osobnost – dáma v pravém slova 
smyslu – člověk, na kterého se nezapomíná 
a jakých chodí po tomto světě tak málo. 
 Zdeněk Beneš

Alena Wittmannová byla dlouholetou člen-
kou naší obce a její odchod je pro nás velkou 
ztrátou. Její vzpomínky byly přínosem pro 
naši obec.  za Židovskou obec
 Plzeň Eva Štixová, předsedkyně

Když jsem paní Wittmannovou poznala, 
bylo jí už přes sedmdesát a na první pohled 
mě zaujalo, jak krásná a noblesní dáma to je. 
Později jsem poznala, že v jejím případě je 
zevnějšek přesným odrazem krásné a nob-
lesní duše. Její život rozhodně nebyl jedno-
duchý a svět si nelakovala na růžovo. Ale 
všechny těžké životní zkušenosti se u ní 
přeměnily v nadhled a moudrost, nikoliv ve 
skepsi a zahořklost. Až do konce byla člově-
kem, který působil velmi pozitivně, a pro 
ostatní byla prostě radost s ní být. Jsem 
vděčná, že jsem i já měla možnost ji poznat, 
neboť takových lidí není na světě nikdy dost. 

Kateřina Weberová

„máma W.“ Tak se vždycinky podepsala pod 
zprávu, kterou mi napsala. Laskavé přání od 
laskavé mámy W. Postrádám tu půvabnou 
dámu, která s noblesou jí vlastní překoná-
vala nemalé životní strasti, a děkuji za trpě-
livost, podporu a velkorysost, které se mi 
vždycky dostalo. Těším se ze vzpomínek na 
společně prožitý čas.  Jitka Davidová

◗ redakce
Foto: archív Sylvie Wittmannové, Jan Syka (1)

Alena Wittmannová v posledním období, v době, kdy 
již dlouho bojovala s těžkou nemocí.

Alena Wittmannová se svými dětmi – syny Robertem a Michalem a dcerou Sylvií.
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Židovské muzeum 
v Praze, Oddělení pro 
vzdělávání a kulturu

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

úterý 4. 11. v 18 h:
„Řeči o humanitě mě nezajímaly.“ Před-
náška historičky Heleny Kanyar Becker, 
nositelky prestižní vědecké ceny města 
Basileje, o charismatické Švýcarce Gertrud 
Lutz-Fankhauser (1911–1995), která za 
druhé světové války v Budapešti se svým 
mužem Carlem Lutzem pomohla zachránit 
62 000 Židů. Po válce se Gertrud starala 
o děti a jejich matky v Jugoslávii, Finsku, 
Polsku, Brazílii nebo Turecku a jako vice-
prezidentka UNICEF pro Evropu a Severní 
Afriku se angažovala v záchranných akcích 
v Biafře. Manželé byli památníkem holo-
caustu Jad Vašem v Jeruzalémě vyzname-
náni oceněním Spravedliví mezi národy. 
Vstup volný

středa 5. 11. v 18 h:
Emancipační židovské komunity na 
Moravě a ve Slezsku. Přednáška Daniela 
Baránka, doktoranda Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, zaměřená na 
židovské komunity na Moravě a ve Slezsku, 
které mohly v průběhu 19. století vzniknout 
a rozvíjet se díky procesu zrovnoprávnění 
Židů (např. v Brně, Olomouci, Jihlavě, Zno-
jmě nebo na Ostravsku). Pozornost je věno-
vána především formování a vývoji těchto 
komunit, jejich bohoslužebným, vzděláva-
cím, výchovným a dobročinným institucím 
a v neposlední řadě také jejich samotným 
členům. Přednáška je součástí semináře 
k moderním židovským dějinám, jehož 
garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin 
AV ČR. Vstup volný

čtvrtek 6. 11. v 18 h:
Synagogy v plamenech: Křišťálová noc 
1938 v českém pohraničí. Vernisáž výstavy 
Severočeského muzea v Liberci připomína-
jící průběh tzv. Křišťálové noci a následnou 
likvidaci židovských komunit v českém 
pohraničí na podzim před 75 lety. Úvodní 
slovo pronese autorka výstavy Markéta 
Lhotová ze Severočeského muzea v Liberci. 
Vstup volný

neděle 9. 11. v 14 h:
Nedělní program pro děti a jejich rodiče –
Lvíček Arje tvoří Golema. Pomůžete lvíč-

kovi Arjemu stvořit Golema? Budeme si 
vyprávět o době, v níž žil Rudolf II., a o rabí-
novi, který vytvořil Golema. Vyrobíme si 
vlastního golema a půjdeme po jeho stopách 
Židovským městem. Prohlídka: Židovské 
město. Jednotné vstupné 50 Kč

středa 12. 11. v 18 h:
Tanec s nepřítelem. Večer s Paulem Glase-
rem, autorem stejnojmenné knihy, v níž 
kousek po kousku skládá dlouho utajovaný 
válečný příběh sestry svého otce, tety 
Roosje, ale i její útrapy s postoji, s nimiž se 
v poválečném Nizozemském království 
setkávali přeživší Židé. Knihu v rozhovoru 
s autorem představí bývalý český velvysla-
nec v Haagu Jozef Braun. V angličtině se 
simultánním tlumočením do češtiny. Vstup 
volný

neděle 16. 11. v 17 h:
Naše 20. století. Cyklus nedělních pořadů, 
v jehož průběhu představujeme deset dvojic 
pamětníků holocaustu a jejich vzpomínky na 
léta předválečná, válečná i poválečná. Naše 
pozvání k listopadovému setkání přijali 
Michal Salomonovič (*1933) a jeho bratr 
Josef Salomonovič (*1938), jeden z nej-
mladších přeživších lodžského ghetta 
i vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Mode-
ruje Petr Sokol, lektor vzdělávacího pro-
jektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. sto-
letí. Vstup volný

pondělí 24. 11. v 18 h:
Heje nachon! Židovská mládeži, předsta-
vujeme se ti. Československý sionistický 
skauting v době před druhou světovou vál-
kou je málo popsaným fenoménem a přita-
huje pozornost zejména dnes, kdy se zdá, že 
antisemitismus v Evropě opět zvedá hlavu. 
Jak se dnešní skauti dívají na své židovské 
kolegy? Co obě hnutí spojovalo? Co je roz-
dělovalo? Jitka Radkovičová, členka 
Skautského institutu A. B. Svojsíka, za 
pomoci materiálů získaných v českých 
a izraelských archivech dokládá, že tito 
skauti „byli připraveni“ a neztráceli ze zře-
tele jasně definovaný cíl, který pro ně před-
stavoval odchod do „národní domoviny“ 
v Palestině.

čtvrtek 27. 11. v 18 h:
Návrat do hořícího domu. Projekce stejno-
jmenného dokumentárního filmu o izraelské 
národní hrdince Chavivě Reikové (1914–
1944), rodačce z dnešní Banské Bystrice, 
která se v roce 1944 vrátila na Slovensko 
bojovat proti nacismu. Film vznikl ve spolu-
práci s Muzeem Slovenského národního 
povstání k příležitosti stoletého výročí jejího 
narození a sedmdesátého výročí její smrti. 

Projekci uvedou scenáristka a režisérka 
Anna Grusková a produkční filmu Mirka 
Molnár Ľahká. Projekt byl podpořen 
Evropskou komisí. Vstup volný

Výstava v prostorách OVK
Synagogy v plamenech: Křišťálová noc 
1938 v českém pohraničí. Od 7. 11. do 
18. 12. po–čt 14–16 h, pá 10–12 h, během 
večerních programů a po domluvě.

pobočka Brno:

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 
Brno, tel. 544 509 651, 
544 509 652

pondělí 3. 11. v 17 h:
Ženský prvek v kabale – přednáška Tere-
zie Dubinové. Na rozdíl od křesťanské 
a islámské mystiky nebyla židovská mystika 
kabala přístupná ženám. Současně ale rozvi-
nula pojetí světa, ve kterém Božství má obě 
polarity, mužskou i ženskou, neboť „v kaž-
dém stvoření je mužské a ženské: co neobsa-
huje jak mužský, tak ženský prvek, není 
pravdivé a správné.“ (Kniha Zohar 53b). Ve 
čtvrtém díle přednáškového cyklu Ženy 
v judaismu, který je zároveň vernisáží 
obrazů na témata z kabaly akademické 
malířky Zuzany Kadlecové, bude přednáše-
jící mluvit o mystickém pohledu na ženský 
prvek a o snaze žen účastnit se mystického 
života. Ve spolupráci s Kulturním a vzdělá-
vacím centrem rabína Federa při ŽO Brno. 
Vstup volný

neděle 9. 11. v 10.30 h:
Simchat Tóra. Během dílny věnované 
svátku Simchat Tóra se rodiče s dětmi nejen 
dozvědí, jak se svátek slaví, ale také, co je 
Tóra, jak vypadá a kde ji mohou najít. 
V rámci programu si jeho účastníci vyrobí 
a vyzdobí svou „Tóru“. Dílna pro rodiče 
s dětmi od 5 let.

neděle 9. 11. od 14 h:
Osud brněnské židovské komunity v době 
Protektorátu Čechy a Morava – vycházka 
s výkladem Mgr. Táni Klementové. Trasa 
povede ulicemi, které různými způsoby při-
pomínají válečné pronásledování a depor-
tace brněnských občanů. Seznámíte se 
s místy, jejichž spojení s brněnskou židov-
skou komunitou bylo holocaustem nená-
vratně přetrženo, a jsou proto dnes veřej-
nosti často neznámá. Sraz u základní školy 
v ulici Merhautova 37. Poplatek za výklad 
30 Kč
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Káva o čtvrté
čtvrtek 6. listopadu (kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h)

A kde byl B-h? Jan Jelínek
Autor knihy Jan Jelínek koncem devadesátých let natáčel pro USC 
Shoah Foundation rozhovory s lidmi, kteří přežili šoa. Otázka polo-
žená v úvodu knihy a odpovědi na ni přesahují každý představitelný 
rozměr. Přesto se společně pokusí odpovědi hledat: Doris Grozda-
novičová, Jan Jelínek a Karol Efraim Sidon

úterý 18. listopadu (kavárna 14.30 h, zahájení 15.30 h)

Jíme kvalitní potraviny? 
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav analýzy potravin a vý-
živy, Vysoká škola chemicko-technologická
Jak poznat „dobré“ potraviny? – V Česku je na trhu cca 16 % nekva-
litních potravin – Opravdu jsme popelnicí Evropy? 

Připravil a moderuje: Honza Neubauer, jan@neub.ch, tel.: 602 364 682

čtvrtek 13. 11. v 18 h:
Jak jsem potkal Izrael. Jiří Florian, drama-
turg dokumentu České televize, televizního 
studia Brno, uvede film natočený v Izraeli 
na přelomu března a dubna 2012. Současný 
ministr kultury Daniel Herman se v něm 
vyznává ze svého hledání vztahu k zemi 
svých předků. Na jeho počátku stálo ohro-
mení z vyprávění blízkých příbuzných, 
jejich osudů, poznamenaných jak pozitiv-
ními stránkami evropské kultury, tak antise-
mitismem a holocaustem. Pak přišlo stu-
dium teologie, odkrývající skrytější poklady 
židovského odkazu. Vyvolalo nadšení z této 
země a jejího údělu, úžas nad lidem, který 
po tolika pokořeních a porážkách vždy 
znovu povstává k životu. Ve spolupráci 
s KVC rabína Federa. 

středa 26. 11. v 18 h:
Návrat do hořícího domu. Dokumentární 
film Návrat do hořícího domu představuje 
příběh Chavivy Reikové, rodačky ze slo-
venské Nadabuly, která je – u nás nezná-
mou – izraelskou národní hrdinkou. Reži-
sérka Anna Grusková se ve spolupráci 
s Muzeem SNP rozhodla při příležitosti sta 
let od Chavivina narození a sedmdesáti let 
od její smrti oživit vzpomínku na ni. Doku-
ment přijede osobně představit společně 
s producentkou filmu Mirkou Molnár Ľach-
kou. Celý projekt Chaviva byl podpořen 
Evropskou komisí. Vstup volný

čtvrtek 27. 11. v 18 h:
Nejen o panu Kaplanovi, který má svou 
třídu stále rád. Poslední listopadový čtvr-
tek budete mít vzácnou příležitost besedo-
vat s básníkem, dramatikem, spisovatelem, 
překladatelem, režisérem a vysokoškol-
ským pedagogem profesorem Antonínem 
Přidalem. Výčet jeho děl je mimořádně 
obsažný, proto jen připomeňme alespoň 
brilantní překlad knihy Leo Rostena Pan 
Kaplan má stále třídu rád; mnozí si Přida-
lovu osobnost spojují s rozhlasovými hrami, 
televizním debatním klubem Netopýr či 
výborem z jeho naivistických textů Kouzlo 
nechtěného. Od roku 1990 působí na Diva-
delní fakultě JAMU. V roce 2007 mu byla 
udělena Státní cena za překladatelské dílo. 
Rozhovor s prof. Přidalem povede paní 
Erika Bezdíčková. 

Celý listopad můžete v sále OVK Brno 
zhlédnout výstavu akademické malířky 
Zuzany Kadlecové nazvanou Obrazy inspi-
rované kabalou. Výstava je přístupná ve 
dnech programových akcí a po předchozí 
telefonické domluvě. Vstup volný

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



Dne 1. října 2014 (8. tišri 5775) se v kostele sv. Mar-
tina ve zdi konalo Shromáždění za smíření, které 
svolali Magdaléna Živná, Adam Borzič, Kolja Ivas-
kiv, Jan Škrob a Ivan O. Štampach.

Skupina asi třiceti Židů, křesťanů, muslimů a sekulárních 
humanistů, která se zde ve večerních hodinách sešla, vyslechla 
čtení posvátných písem těchto tří náboženství.

Religionista a teolog Ivan O. Štampach, v úvodním slovu 
prohlásil:

„My, zalezlí do svých příbytků, na svých školách a praco-
vištích, se cítíme relativně v klidu a bezpečí. Konflikty probí-
hají daleko od nás. V současném zasíťovaném světě jsou však 
místa krveprolévání blízko. Ve třicátých letech minulého století 
se v souvislosti se španělskou občanskou válkou říkalo: 
V Madridu se bojuje o Prahu. Podobně můžeme říct dnes: 
Prahy, Česka, nás všech se týkají konflikty hořící nebo doutna-
jící jinde. Jejich aktéry i oběti jsme mohli potkat a mohli jsme 
se s nimi setkat ve virtuálním prostoru. Někdy nedokážeme dát 
zapravdu jedné ze stran sporu, v jiných případech je jasný 
útočník a právo na obranu. Zůstává však otevřena otázka při-
měřenosti obrany.

(…) Do hry je vtahována víra. V Donbasu operuje Pravo-
slavná armáda. Druhá strana se zase o protivnících vyslovuje, 
že jsou služebníci ďáblovi a že jsou ďáblem posedlí. Spor 
o Palestinu se stává sporem judaismu a islámu. Na obou stra-
nách jsou fanatičtí násilníci. Jsme přesvědčeni, že dovolávat se 
Boha ve prospěch násilí znamená brát Boží jméno nadarmo. To 
je pravý význam přikázání z Desatera.“

Z Nového zákona byl čten text Listu Jakubova (5,1-11), 
z Koránu pak súra 5., Prostřený stůl, zahrnující verš 73: Věru, 
ti, kdož uvěřili, a ti kdož vyznávají židovství, a sabejci a křes-
ťané – vůbec ti, kdož uvěřili v Boha a v den poslední a dobré 
skutky konali, ti nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.

Z Tóry zazněla slova 5. knihy Mojžíšovy (10,14-22): Hle, 
Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země 

a všechno, co je na ní. Avšak Hospodin přilnul jenom k tvým 
otcům, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech 
národů, jak tomu je dnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce 

a už nebuďte tvrdošíjní. Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů 
a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který 
nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, ale zjednává právo 
sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte 
tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. Hospodina, 
svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se při-
mkneš a v jeho jménu budeš přísahat. On je tvá chvála. On je 
tvůj Bůh, který s tebou učinil tyto veliké a hrozné věci, které jsi 
viděl na vlastní oči. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu 
sedmdesáti duší, ale nyní tě Hospodin, tvůj Bůh, učinil tak 
početným jako nebeské hvězdy.

Organizátoři událost považují za možný základ pro další, 
pravidelná setkání.  ◗ redakce

Prohlášení Společného hlasu, fóra židů, křesťanů a muslimů 

Iniciativa Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů v České republice, jednoznačně odsuzuje jakékoliv zneužívání 
náboženství k šíření a ospravedlňování nenávisti a násilí. Zároveň odmítáme neoprávněné zevšeobecňování, které dnes u nás 
vede k projevům nepřátelství k muslimům v České republice, ačkoliv místní muslimská komunita se od islámského extremismu 
opakovaně jasně distancovala. Znepokojuje nás šíření jednostranného negativního obrazu islámu v médiích, nevhodné výroky 
politiků (včetně hlavy našeho státu) o islámu a populistické využívání protimuslimských nálad v předvolebních kampaních. 
Vyzýváme ke zklidnění společnosti, k spravedlivému a vyváženému hodnocení každého člověka a k překonávání předsudků. 
Vážíme si všech, kteří již k rozumnému dialogu a pokojnému soužití jednotlivých skupin v naší společnosti přispívají. 

V Praze 23. září 2014

Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze; patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta; rabín židovské komu-
nity Masorti Ron Hoffberg; prof. Tomáš Halík, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; doc. Pavel Hošek, Evangelická 
teologická fakulta Univerzity Karlovy; Emir Omić, bývalý imám pražské muslimské komunity; synodní senior Českobratrské 
církve evangelické Joel Ruml; dr. Vladimír Sáňka, muslimská obec v Praze; Miloslav kardinál Vlk; doc. Zdeněk Vojtíšek, 
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy; Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí; Salim Yilmaz, 
Mozaiky o. s. Platform Dialog

Vývoj událostí na Středním východě a excesy extremistů, k nimž dochází na území Islámského státu, vzbuzují 
v lidech na celém světě, a pochopitelně i u nás, pochopitelné obavy. S obavami ale také sledujeme, jak tyto udá-
losti vedou k neoprávněnému generalizování a náboženské či etnické nenávisti. Domníváme se, že právě židov-
ská komunita má s podobnými postoji z minulosti své neblahé zkušenosti. Právě proto jsme v uplynulých měsí-
cích dvakrát informovali o projektu Muslimové očima českých dětí, a právě proto přinášíme i dnes zprávy 
o iniciativách, organizovaných lidmi, kteří tento trend sledují s obavami, a snaží se mu aktivně čelit.
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R. J. Weiniger předčítá úryvek z Tóry. (foto: Helena Vaňková)

„Dovolávat se Boha ve prospěch násilí 
znamená brát Boží jméno nadarmo.“
Shromáždění za smíření v kostele sv. Martina ve zdi
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