
Z obsahu

Krátce

Rozhovor s Moše Idelem 4
Głubzcyce: příběh rodiny 8
Hollaenderů 

Židovská obec Děčín 12
Představujeme: 14
Dům národnostních menšin

Sportovní lídři v Basileji 16

Ročník 12
Tevet 5773
Prosinec 2012/Leden 2013

4

Dnes lidé nechodí ani do kostela ani 
do synagogy. Mají spoustu času. Mají 
i peníze. Mohou si dovolit krátkodo-
bě experimentovat s něčím, co jim ze 
začátku připadá fascinující nebo při-
tažlivé. Některé lidi něco chytne na 
měsíc, některé na pár let. Schválně 
to srovnejte s tím, co se stalo s jinými 
formami mystiky. Dříve chodili lidé do 
kláštera na čtyřicet let. Dnes tady ni-
kdo nestuduje kabalu čtyřicet let, leda 
tak na chvíli. Je to jen taková instantní 
součást moderního života.

Moše Idel

Před padesáti lety prakticky nikdo ne-
zpochybňoval existenci holocaustu. 
Dnes, kdy přeživších holocaustu, kteří 
jsou živými svědky hrůz oné doby, je 
stále méně a méně, se množí na svě-
tě „intelektuálové“ s tituly doktorů  
a profesorů, kteří holocaust jako ta-
kový popírají a prohlašují, že židov-
ských obětí nebyly milióny, ale pouze 
tisíce. Není třeba zvláště zdůrazňovat, 
že v současné době takoví „vědci“ 
nalézají mnoho věrných posluchačů 
a následovníků, kteří šíří jejich zcest-
né ideje. Jak bude vypadat situace za 
dvacet třicet let, kdy již nebude živých 
pamětníků, těžko odhadnout.

Rabín Daniel Mayer

Mnohojazyčnost k židovským konfe-
rencím prostě patří a je velmi osvěžují-
cí, obzvlášť pokud jde o tak regionální 
téma, jako je migrace v rámci židovské 
Moravy. Pak totiž regionalismus nemá 
pachuť provinčnosti.

Lenka Uličná

Moše Idel, světová kapacita v oboru ži-
dovské mystiky, během své listopadové 
přednášky na Filozofické fakultě UK 

(foto: Jiří Blažek)

www.maskil.cz

Moše Idel 
navštívil Prahu
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➤

o počátku obléhání Jeruzaléma máme 
několik stručných údajů v biblických 

knihách: V 2. Královské 25,1-2 a s ní shodný 
text v Jeremjášově knize 52,4-5, dále v Eze-
chielovi 24,1-2 a konečně v knize proroka 
Zecharjáše 8,19, kde se uvádí: „Půst čtvrtého 
(17. tamuz), půst pátého (9. av), půst sedmé-
ho (Gedaljášův půst) a půst desátého měsíce 
(10. tevet) se judskému domu obrátí v ra-
dostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte 
pravdu a mír!“ Toto Zecharjášovo proroctví, 
v němž k němu Bůh promlouvá výše zmí-
něnými slovy, se naplní až v době příchodu 
Mesiáše. Také Hospodinův dovětek o tom, 
že máme milovat pravdu a mír, napovídá  
o jedné z možností, jak můžeme přiblížit 
Mesiášův příchod a tím úplné vysvobození 
židovského národa –  (ge´ula 
šlema).
Tento půst se v posledním století pomalu vy-
trácel z kolektivního povědomí mnoha Židů 
tak, že dnes dokonce velká část sekulárních 
souvěrců nejen v Izraeli, ale ani v diaspo-
ře neví, že nějaký půst 10. tevetu existuje.  
V důsledku čehož ho samozřejmě nedrží. 
Mám za to, že to byl též jeden z důvodů,  
i když ne zdůrazňovaný, který vedl 6. prosince 
1950 představitele Vrchního rabinátu Izraele  
k rozhodnutí, že půst 10. tevetu bude též Dnem 
všeobecného Kadiše – , 
dnem památky všech obětí holocaustu, jejichž 
den smrti není znám.
Začátek všech běd starověkého židovstva 
začínal v zimních měsících. V měsíci teve-
tu (prosinec–leden) začalo obléhání Jeru-
zaléma.
Biblická kniha Ester (3,7-14) uvádí, že Ha-
man – starověký Hitler – měl připraveno ko-
nečné řešení židovské otázky v perské říši na 
13. den měsíce adar (únor–březen). Zhruba 
300 let po Hamanovi, 25. dne měsíce kislevu 
(prosinec), jak uvádí naše tradice, vešli Ře-
kové do jeruzalémského Chrámu a znesvětili 
jej. Netrvalo dlouho a Antiochos IV. zahájil 
násilnou helenizaci židovského národa, bě-
hem níž se jeho vojska neštítila nejhorších 
excesů včetně znásilňování, mučení a hro-
madných vražd pokojného židovského oby-
vatelstva. Tato Antiochova politika nakonec 

Půst desátého tevetu
den všeobecného Kadiše – 

V neděli 23. prosince si připomínáme půstem 10. tevetu den, kdy začalo obléhání Jeruza-
léma babylónskými vojsky krále Nebúkadnesara II. Tehdy, 10. dne měsíce tevetu roku 588 
př. o. l., začala druhá velká tragédie starověkého židovstva, která o dva a půl roku později, 
9. avu 586, byla završena zbořením Šalaomounova jeruzalémského Chrámu. (První tragé-
dií bylo obsazení severního izraelského království Asyřany a odvedení deseti izraelských 
kmenů do asyrského zajetí roku 721 př. o. l.)

vyústila v povstání Hasmonejských, jehož 
první etapa byla korunována vítězstvím po-
vstalců, a stejného dne, kdy byl dříve Řeky 
znesvěcen, byl nyní Hasmonejci Chrám 
očištěn a znovuzasvěcen.
Také během prvního protiřímského povstání 
v letech 66–70 o. l. byl únor roku 67 počát-
kem jeho hořkého konce. Tehdy byl Vespa-
sianus jmenován správcem Judeje s úkolem 
potlačit židovskou vzpouru... V polovině 
roku 69 Vespasianus přiměl téměř celou 
zemi k poslušnosti s výjimkou Jeruzaléma  
a několika odlehlých pevností. (Michael 
Grant, Římští císařové, Praha 2002, str. 67.)
Také novodobá židovská tragédie, která 
nemá v dějinách lidstva obdoby – holocaust – 
je spojena se zimním měsícem. Dvacátý  
leden 1942 se navěky zapíše do historie jako 
datum konference ve Wannsee u Berlína, kde 
nacističtí pohlaváři dohodli koordinaci ko-
nečného řešení židovské otázky, tj. do detai-
lů vypracovali plány hromadného vyvraždě-
ní židovského obyvatelstva.
Vraťme se však opět k půstu 10. tevetu, ke 
Dni všeobecného Kadiše. Judaismu je kult 

zemřelých bytostně cizí. Dle naší věrouky 
člověk, který zemřel či zahynul, splnil svou 
lidskou misi na této zemi. Jeho tělo, kte-
ré je dočasnou schránkou pro nesmrtelnou 
duši, se vrací do prachu země, z něhož bylo 
Bohem stvořeno – „Prach jsi a v prach se 
obrátíš“ (Gn 3,19). Nesmrtelná duše pak 
stoupá na nebeské výšiny, aby tam před Hos-
podinem vydala svědectví o životě a smrti 
zemřelého. Čím však my živí jsme povinni 
našim zesnulým? Důstojně a podle židovské 
tradice je za přítomnosti minjanu pohřbít, tj. 
dopřát jim ,  
a poté každoročně ve výroční den jejich od-
chodu na věčnost, tj. na jahrzeit, uctít jejich 
památku příslušnými modlitbami a návště-
vou jejich hrobů. Kromě toho je výroční den 
úmrtí – jahrzeitu – vhodnou dobou k dobrým 
skutkům, například dát chudým almužnu – 
cedaku. To však hovoříme o zesnulých, kte-
ří zemřeli nebo, Bůh chraň, byli zavražděni 
či padli v boji a my známe přesné datum 
jejich odchodu na věčnost i místo jejich po-
sledního odpočinku. Hovoříme-li o obětech 
holocaustu, o milionech souvěrců nacisty  

Desátý tevet u Zdi nářků (počátek 20. století)
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židovský rok

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a)  v elektronické podobě
 na www.maskil.cz
b)  v tištěné podobě za cenu poš-

tovného a balného; pošlete, pro-
sím svoji žádost na adresu Bejt Sim-
cha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1,  
telefon: 724 027 929, e-mail: redakce.
maskil@maskil.cz; výše poštovného  
a balného je v ČR minimálně 250 Kč 
ročně; uvedený obnos nám laskavě 
zašlete složenkou nebo na bankov-
ní účet číslo: 86-8959560207/0100  
u Komerční banky, variabilní symbol 
je 88888 (5x8), v popisu platby uveď-
te, prosím, své jméno. 

Program Bejt Simcha
leden 2013
PRAVIDELNÉ AKCE

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

Telefon: 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

Ivrit – hodiny hebrejštiny 
pro pokročilé 

každé úterý od 18.30 h 
kurz pro mírně pokročilé 

ve čtvrtek od 18 h
kurz pro začátečníky 

ve čtvrtek od 19.30 h

Úvod do judaismu 
každé úterý od 19.45 h

Četba siduru
každou středu od 18.30 h

Židovská filosofie a mystika
každou středu od 19.45 h

Kabalat šabat 
každý pátek od 18 h

➤ a jejich pomahači zavražděných, zde byla  
a je situace složitější. Mnohdy nevíme přes-
né datum, kdy byli tito bezbranní a ještě za 
svého života o vše oloupení Židé zavražděni  
a z hlediska rituálního o židovských hrobech – 

, v nichž byly tyto nebohé 
oběti pohřbeny, nelze ani mluvit. Dokonce 
i v terezínském ghettu, aby zahladili stopy 
své krutosti, nacisté v listopadu 1944 vysy-
pali do řeky Ohře z 22 tisíc uren popel hla-
dem, nemocemi a vysílením tam zemřelých 
vězňů. Dnes na tomto místě stojí památník. 
Na nacisty okupovaných územích Ukrajiny, 
Běloruska, Pobaltí a části samotného Ruska, 
na tzv. Ostgebieten, bylo zavražděno hitle-
rovskými okupanty a jejich přisluhovači více 
než milion dvě stě tisíc Židů – to je jediná 
historická jistota. U mnohých z obětí ne-
známe přesné datum, kdy byly zavražděny,  
a u jiných dodnes nevíme, kde leží jejich 
kosti či popel. Proto jediným vhodným dnem 
k uctění památky těchto obětí je půst 10. te-
vetu – Den všeobecného Kadiše.
Uveďme, že zanedlouho, 27. ledna, bude 
Mezinárodní den památky obětí holocaus-
tu, který vyhlásilo roku 2005 Valné shromáž-
dění OSN. (27. leden 1945 byl dnem, kdy 
Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor 
Osvětim-Březinku.)
Závěrem bych rád uvedl několik slov k Stol-
persteinům – Kamenům zmizelých, které 
jsou v současnosti nejnovějším uměleckým 
projevem uctění památky zavražděných 
souvěrců. Stolperstein je betonová dlažební 
kostka, zakončená mosaznou destičkou, na 
níž jsou stručné údaje o oběti holocaustu. 
Chceme-li nápis na takové pamětní dlažební 
kostce přečíst, musíme se nad ní sklonit, čímž 
se vlastně skláníme před obětí. Tyto Stolper-
steiny jsou zasazovány do dlažby před domy, 
kde tito lidé žili, než byli odtransportováni do 
koncentračních táborů a ghett. Setkáváme se 
s nimi například v německých městech, ale 
i v Praze, Kolíně, Brně, Olomouci, Nerato-
vicích, Třeboni nebo Teplicích. Stolperstein 
je opravdu originální umělecký památníček 
zahynulým, který však v sobě skrývá jedno 
nebezpečí.

Před padesáti lety prakticky nikdo nezpo-
chybňoval existenci holocaustu či katastrofy 
evropského židovstva během druhé světové 
války. Dnes, kdy přeživších holocaustu, kteří 
jsou živými svědky hrůz oné doby, je stále 
méně a méně, se množí na světě „intelek-
tuálové“ s tituly doktorů a profesorů, kteří 
holocaust jako takový popírají, odmítají 
existenci plynových komor v táborech smr-
ti a prohlašují, že židovských obětí nebyly 
milióny, ale pouze tisíce. Není třeba zvláš-
tě zdůrazňovat, že v současné době takoví 
„vědci“ nalézají mnoho věrných posluchačů 
a následovníků, kteří šíří jejich zcestné ide-
je. Jak bude vypadat situace za dvacet třicet 
let, kdy již nebude živých pamětníků obdo-
bí nacistické krutovlády 1938–1945, těžko 
odhadnout. Může se zcela dobře stát, že ně-
která „vědecká autorita“ označí právě Stol-
persteiny za věrohodné památníčky, které 
též svědčí o opravdovém počtu odtranspor-
tovaných a zahynulých Židů v tom či onom 
městě během druhé světové války. Řekněme, 
že v celé České republice bude za třicet let 
na čtyři tisíce Stolpersteinů připomínajících 
oběti holocaustu. Ve skutečnosti však tako-
vých obětí z Čech a Moravy bylo dvacet-
krát více. Někdo jistě v budoucnu namítne, 
vždyť máme Židovské muzeum, Památník 
Terezín, Jad Va-šem v Jeruzalémě, Holo-
caust Museum v New Yorku, dokumentační 
středisko v německém Arolsenu a o polském 
Památníku Osvětim-Březinka na místech bý-
valého KT ani nemluvě. Existuje nespočet 
dokumentárních filmů, vědeckých publikací  
a bohatých archivů s originálními dokumen-
ty oné epochy. Tyto instituce existují i dnes,  
a současné popírače holocaustu to zajímá? 
Nemám za to, že situace v budoucnu bude 
lepší. Proto je nutné i toto nebezpečí minori-
zace obětí holocaustu, které se v Stolperstei-
nech může skrývat, brát v úvahu. Nemyslím, 
že je nutné zdůrazňovat, že autor Stolper-
steinů neměl ani náznakem takový úmysl. 
Naopak, způsob, jakým autor Stolpersteinů 
umělecky a lidsky ctí památku zavražděných 
Židů, je originální a chvályhodný.

ªRabín Daniel Mayer

Od února 2013 zahajujeme nový semestr našich 
pravidelných kurzů hebrejštiny. V některých 
kurzech jsou ještě volná místa:

➤ HEBREJŠTINA BET 
 (STŘEDNĚ POKROČILÍ)
• termín: úterý od 18.30 do 19.30
• popis: u účastníků tohoto kurzu se před-
pokládá znalost gramatiky (zejména časování 
sloves v přítomném čase a nejpoužívanějších 
slovesných skupin i v čase minulém) a slovní 
zásoby – zhruba na úrovni 26. lekce v učebnici 
„Ivrit min ha-hatchala“ (kolem str. 440)

➤ HEBREJŠTINA ALEF +
 (MÍRNĚ POKROČILÍ)
• termín: čtvrtek od 18.00 do 19.15
• popis: u studentů se předpokládá znalost 
gramatiky (skloňování podstatných a přídav-
ných jmen, slovesa v přítomném čase a infi-
nitivu, začínáme minulý čas) a slovní zásoby 
zhruba na úrovni 15. lekce v učebnici „Ivrit min 
ha-hatchala“ (kolem str. 300)

V případě dostatečného počtu zájemců otevřeme 
i nový ročník kurzu Úvod do judaismu. V přípa-
dě zájmu o tento kurz nás kontaktujte již nyní:

➤ ÚVOD DO JUDAISMU
• termín: úterý od 19.45 do 20.45
• popis: kurz je určen zájemcům o konverzi, 
ale i ostatním zájemcům o základní seznámení 
s judaismem; celý kurz je koncipován jako roč-
ní, k dispozici je rozpis probíraných témat

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

KURZY HEBREJŠTINY A JUDAISMU V BEJT SIMCHA
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Těžko začít rozhovor s vámi jinak než 
otázkou, co je vlastně mystika a co 
si pod tímto pojmem má laik vůbec 
představit?
Definovat pojem „mystika“ je poněkud pro-
blematické, neboť stejně jako u kteréhokoli 
obecného termínu jako „věda“, „magie“, 
„filosofie“ nebo „literatura“, je těžké jedno-
duše definovat všechny fenomény náležící 
do těchto oblastí a neustále se o tom vedou 
diskuse. Podle mě je mystika určitou vrstvou 
nebo dimenzí v náboženství, která zintenziv-
ňuje nebo akceleruje náboženský prožitek při 
hledání přímého kontaktu s vyšší bytostí – 
a je jedno, jestli této bytosti budeme říkat 
anděl, Bůh nebo sefíra. Podle mě je hlavní 
právě akcelerace a tato akcelerace nebo zin-
tenzivnění přináší onu zkušenost samotného 
kontaktu. Tak bych mystiku definoval já.  
V každé společnosti, skupině nebo nábožen-
ství převládá určitý způsob života. Pro většinu 
lidí se jedná o rutinu, ale někteří jedinci svůj 
život věnují této intenzifikaci náboženského 
života. Nerad bych ontologicky posuzoval, 
jak ten který kontakt probíhá, protože nemám 
jak to posoudit. Ale můžu zjistit, co lidé dělají 
nebo alespoň co tvrdí, že dělají. A v tom vi-
dím právě onu akceleraci nebo zintenzivnění.

Co je tedy cílem nebo účelem mys-
tiky? Imitatio Dei (napodobování 
Boha), které můžeme vidět v plnění 
přikázání, dodržování šabatu nebo 
v příběhu o Golemovi? Tikun olam 
(vynášení jisker z klipot, příchod Me-
siáše)? Dosáhnout bližšího vztahu 
mezi člověkem a Bohem?
Imitatio dei je cesta, jak se přiblížit Bohu, 
přičemž tímto přiblížením nemyslím snížení 
fyzické vzdálenosti – jde o snížení rozdílu 
jako v devekut nebo unio mystica, protože 
přibližovat se Bohu znamená „připodobnit 
se Bohu“, být jako Bůh. Pokud je Božím 
úmyslem tikun olam, pak je i tikun olam způ-
sobem, jak se přiblížit Bohu. A toto přiblí-
žení je otázkou transformace, která člověka 
přibližuje k Boží esenci nebo konání.

Občas se zaměňují výrazy „židovská 
mystika“ a „kabala“. Je židovská 
mystika a kabala totéž?

Nestává se každý den, aby do Prahy zavítal jeden z největších odborníků v judaistice. 
Moše Idel, emeritní profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a světová kapacita v obo-
ru židovské mystiky, byl tak laskav, že u příležitosti své pražské návštěvy poskytl Maskilu 
po krátké přednášce na půdě FF UK následující rozhovor.

NeRAd VĚCI ZJedNodUŠUJI
říká profesor Moše Idel

Asi by bylo lépe termín kabala používat 
jen pro určitou a možná i nejdůležitější ka-
pitolu ze židovské mystiky. Podle mě třeba 
literatura hejchalot není kabala a její autoři 
to ani netvrdili. Mystika Maimonidova syna 
Avrahama je bezesporu mystikou, ale není to 
kabala. Čas od času by dokonce i chasidští 
učitelé řekli, že nejsou kabalisty. Asi je lepší 
nevytvářet příliš vekou kategorii a pak ji ne-

ustále opravovat. Pro mě tvoří kabalu lidé, 
kteří se sami nazývali mekubalim, kabalisté, 
a psali v kabalistickém stylu. Třeba chasidej 
aškenaz nebyli kabalisty. Nikdy ani netvrdi-
li, že jsou kabalisté. Kabala je podle mě jen 
kapitolou. Sice velkou a velmi důležitou, ale 
přesto jen kapitolou v židovské mystice.

Do jaké doby byste tuto kapitolu za-
řadil?
Domnívám se, podobně jako jiní vědci, 
že kabala vznikla ve středověku, ke konci  
12. století v Provenci a jižní Francii. Pak se 
přesunula do Katalánska, Kastilie a na mno-
há další místa. To ovšem neznamená, že by 
kabalisté ve 12. století začínali na zelené lou-
ce, že by neměli starší tradice, že by nepo-
užívali nejrůznější menší traktáty, o kterých 
věřili, že jsou velmi staré, jako např. Sefer 
jecira. Avšak povaha kabaly tak, jak ji chápu 
já, byla nová tím, jak ji prezentovali, proto-
že kabala přichází s určitou teologií, teologií 

deseti sfirot tak, jak je známe podle jejich 
jmen (což je něco, co dříve nenacházíme),  
a s určitým názorem, že s těmito sfirot souvi-
sí přikázání, což je teurgie. Tato kombinace 
specifického schématu božství – ne deseti 
sfirot, jako v Sefer jecira, ale jejich jména  
a předpoklad, že je člověk může ovlivnit skr-
ze přikázání – to je spojení, které nachází-
me na konci 12. století a tehdy začíná hlavní 
proud kabaly.

Při zmínce o konceptu deseti sfirot 
se nemůžu nezeptat na jiné sfirot – 
 jako třeba neviditelná sefíra da’at 
mezi prvními třemi a posledními tře-
mi sfirot.
Celá ta pověst o da’at se neobjevuje hned na 
začátku kabaly – tam je normální verzí de-
set sfirot. Objevuje se až později, v zoharské 
literatuře, a to jen velmi mlhavě, a poté ve 
spisech kabalistů z okruhu kolem knihy Zo-
har. S postupem času nabírala na významu, 
zvláště pak v kabalistických spisech rabiho 
Šem Tova ben Šem Tova z počátku 15. století 
ze Španělska a poté se velice rozšířila. Těch 
variant je mnoho, ale deset sfirot je vždy zá-
klad. Některé z variant jsou i starší, jako ta 
od Azriela z Gerony, který říká, že v každé 
sefíře je dalších deset sfirot nebo že nad dese-
ti sfirot je ještě dalších deset vyšších sfirot – 
ale základní rámec je pořád deset sfirot.  
I když přidáš skrytou sefíru da’at, i když řek-
neš, že v každé sefíře je deset dalších nebo 
že tu je deset vyšších, pořád se pracuje se 
základním konceptem deseti sfirot.

Je kabala něco výlučně židovské- 
ho, nebo existuje nějaký „kabalis-
mus“, kterýmá univerzální charak-
ter? Ptám se proto, že kromě židov-
ské, křesťanské a islámské mystiky 
se také můžeme setkat s termínem 
„křesťanská kabala“. Co si pod tím 
můžeme představit?
Předně kabala je nazývána kabalou, protože 
ji tak nazvali kabalisté – což je sám o sobě 
docela dobrý důvod, ale to samozřejmě ne-
stačí. Samozřejmě ne každý, kdo se nazývá 
kabalistou, jím také je. Respektuji sice prá-
vo takového člověka nazvat se kabalistou, 
ale já bych ho třeba za kabalistu neoznačil. 

foto: Wikipedia
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Kabala, jako termín, který používali kabalis-
té, se používá na tisíci místech, což pro nás 
představuje určitý problém. Za druhé: co je 
na kabale jako na židovské formě mystiky 
specifického? To, že se vztahuje k vykonává-
ní přikázání. Dokud byla důležitá přikázání, 
jednalo se o součást židovské kabaly. V ur-
čitou dobu ale byla kabala přijata křesťany, 
kteří přikázání okamžitě odsunuli na okraj, 
případně význam tohoto prvku zcela pomi-
nuli. Jejich pozornost se soustředila na struk-
turu božství, ale jednalo se spíše o statickou 
strukturu. Pro ně bylo mnohem důležitější 
„znát“ jména sfirot, než něco „konat“. To je 
hlavní změna, kterou přinesli křesťanští ka-
balisté. Jako křesťané prostě nemohli přiznat 
přikázáním významnou roli, tak je prostě 
vypustili; udělali s kabalou totéž, co Pavel  
s judaismem. Apoštol Pavel tvrdil, že při-
kázání již nejsou důležitá a k témuž došlo  
o něco později u křesťanské kabaly, která 
tvrdí totéž. Nejdůležitější pro ně bylo znát 
jména deseti sfirot a kontemplovat, medi-
tovat nad nimi – v tom byli mnohem více 
ovlivněni platonismem. Proto je to kabala, 
ale křesťanská, ne židovská. A to nemluvím 
o implantaci Ježíše do struktury deseti sfirot, 
což je zase jiný příběh.

Kabala se stala opět populární v ži-
dovských vědeckých kruzích až ve 
20. století, když byla předtím takřka 
zatracena přívrženci Wissenschaft 
des Judentums. Za to, že je dnes sou-
částí judaistiky a je považována za 
plnohodnotnou součást judaismu, 
vděčíme mj. Gershomu Scholemovi. 
Pamatuji si z dob, kdy jsem studoval, 
že jste byl občas prezentován jako 
určitý protipól Scholemovy školy. 
Skoro to vypadalo, že tu je v mysti-
ce nějaký Bejt Scholem a Bejt Idel. 
Ale vážně, máme k dispozici překla-
dy základních Scholemových děl,  
i některých vašich prací, takže si lze 
udělat obrázek, jak to s těmi rozdíly 

je nebo není, ale 
mohl byste nějak 
stručněji nastínit 
rozdíl mezi vaším 
a Scholemovým 
přístupem?
Víte, já jsem přišel 
po Scholemovi a bez 
Scholema bych tu ne- 
seděl. Když to vez-
mu kolem a kolem, 
tak jsem docela vel- 
ký scholemovec, tak- 
že raději napřed vy-
světlím, v čem Scho-
lema následuji, a tepr-
ve poté bych vyjmeno-
val ty rozdíly. Stejně 

jako Scholem věřím, že je nejlepší studovat 
látku přímo z manuskriptů. To je naprosto 
nezbytné, bez toho se nedá dělat seriozní 
vědecká práce. V tom jsem možná ještě vět-
ší scholemovec než většina Scholemových 
žáků. Vlastně jsem se jen snažil dělat totéž, 
co Scholem. Jestli lépe nebo hůře, to je jiná 
věc, ale tohle jsem si od Scholema odnesl  
a pokusil jsem se to ze všech sil dodržovat. 
Za druhé se domnívám, že k těmto materiá- 
lům musíme mít neustále kritický přístup, 
tzn. nebrat vše, co kabalisté říkají, jako ho-
tovou věc. Rovněž rukopisy nestačí jen číst, 
musíme i k nim přistupovat kriticky – to je 
hodně scholemovské. A za třetí jsem se vždy 
snažil vytvořit nějaký historický obraz, což 
je rovněž scholemovský přístup. Netvrdit, 
že kabala byla celou dobu stejná, neměnná 
a že nezáleží na tom, co se kolem dělo, ale 
mít opravdu reálný historický obraz. Takže 
z filologického hlediska jsem velmi blízký 
Scholemovi, z kritického rovněž, a z his-
torického – tam, pravda, zastávám trochu 
jiné pojetí historie než Scholem, ale i když 
mezi námi existují určité rozdíly, tak v zása-
dě jsem přejal Scholemův postoj. Ostatně ty 
rozdíly nejsou velké. Rozhodně bych neřekl, 
že se jedná o dvě školy nebo něco podobné-
ho, to je dost přehnané tvrzení. Nikdy jsem 
to takhle nebral, to spíše vypouštěli lidé, 
kteří mě chtěli kritizovat. Já jsem jen přišel 
s novým pohledem na celou problematiku, 
nic víc. Ten pohled můžete přijmout, nechat 
být nebo si z něj vzít jen něco. Pokud bych 
měl ty rozdíly shrnout, tak asi následovně: 
Scholem sám říkal, že vzešel z německého 
akademického prostředí, kde měla velmi 
silné postavení mytologie, symbolismus  
a filosofické systémy, zvláště pak idealismus. 
Mezi těmi, jejichž díla studoval a kteří ho 
ovlivnili, zmiňoval např. Schellinga, Molito-
ra aj. Mě zajímaly jiné aspekty kabaly. Ne že 
bych tvrdil, že v kabale není žádná symboli-
ka nebo mytologie. Samozřejmě, že je. Ale 
věřím, že jiné prvky byly pro to, co mystik 
dělal, důležitější jako třeba mystické tech-

niky. Ne mytologie, o níž ani nevíme, jak ji 
chápal. Nikde v textech nenacházíme slovo 
„mytologie“, to jsme si tam našli teprve my. 
Když ale hovořím o technice, tak ona tam je, 
nevymysleli jsme si ji. Máme určitý návod  
a onu techniku tam můžeme jasně vidět. 
Takže jsem se soustředil na to, co kabalis-
té dělali. Velký důraz jsem kladl na spojení 
přikázání a techniky, což Scholem opomí-
jel. Můj přístup byl méně filosofický, méně 
teologický, méně systematický, ale založen 
mnohem více na performanci, protože věřím, 
že kabala je do značné míry židovským po-
stojem a z judaismu si vzala právě tu prak-
tickou část. To je podle mě dost podstatný 
rozdíl mezi mnou a Scholemem. Netvrdím, 
že se mýlil, když napsal to, co napsal – to, že 
s ním vždy nesouhlasím, je věc jiná – ale on 
v zásadě kladl důraz na kognitivní část, za-
tímco já na performativní. Na druhé straně se 
Scholem pokoušel odlišit židovskou mystiku 
od křesťanské, když tvrdil, že unio mystica 
je jen křesťanská záležitost, která se v židov-
ském prostředí nevyskytuje. Já naproti tomu 
věřím, že pro to máme spoustu pramenů. 
Myslím, že kabala byla mnohem experimen-
tálnější, než jak se Scholem domníval. On  
i jeho žáci čas od času hovoří o kabale jako 
o kazuistickém textu, jako je Talmud. Ne-
mohu říci, že by se dali nesprávnou cestou, 
ale věřím, že za tím vším existuje mnohem 
více pulzující život. To je to, co bych nazval 
experimentálním ve smyslu, že performativ-
ní vede k experimentální formě pochopení 
kabaly, přičemž neignoruji jejich představy 
o cimcum a tikun olam a podobných věcech, 
ale mnohem více se zabývám tím, co opravdu 
dělali. Scholem byl do značné míry historik, 
který kabalu viděl jako vzpouru proti rabín-
skému judaismu, který mu připadal poněkud 
zkostnatělý, ustrnulý a kabala jakoby do ju-
daismu přinesla novou krev. Podle mě to je 
hodně osvícenský názor. Věřím, že rabínský 
judaismus byl mnohem živější a koneckonců 
většina kabalistů byli zároveň rabíni. Jak pak 
může někdo říct, že rabínský judaismus byl 
zkostnatělý? Kdo je zkostnatělý? Nachmani-
des? Raavad? Většina kabalistů byli rabíni, 
od Kara, přes Gaona z Vilna až k ravu Ko-
okovi. Kdo byli ti zkostnatělí nebo ustrnu-
lí, že bylo třeba je oživit? Rabi Akiva snad? 
(smích) Scholem tak vytvořil určité napětí 
mezi kabalou a rabínským judaismem a já se 
domnívám, že to napětí bylo mnohem men-
ší. Ne že by neexistovalo, byl to samozřejmě 
určitý vývoj, který vytvořil novou dynami-
ku, ale tato dynamika nebyla ani tak vzpou-
rou, ale spíše vzpruhou, těžící z vnitřních  
i vnějších zdrojů. To je rozdíl mezi dějinami 
kabaly jak je chápal Scholem a jak je chápu 
já. Tedy nejen já, podobný přístup zastává  
i Jehuda Liebes, se kterým jsem o tom mno-
ho let diskutoval. V mnoha věcech spolu 
souhlasíme. Ne ve všem, pochopitelně.  

Díla Mošeho Idela byla přeložena do řady jazyků. S některými se mohli seznámit 
již i čeští čtenáři.
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A jeho i moji žáci v tomto směru dál pokra-
čují a to je, myslím, to nejdůležitější, ne hle-
dat rozpory mezi mnou a Scholemem.

Když hovoříme o vaší práci, musím 
zmínit i vaší knihu Messianic mys-
tics, která bohužel nebyla přelože-
na do češtiny. Jaký je vztah mystiky  
a židovského mesianismu? Existu- 
je racionalistický mesianismus Ram-
bamův, který je díky své „použitel-
nosti“ dnes asi nejpopulárnější in-
terpretací, máme tu i extatický me-
sianismus Avrahama Abulafii nebo 
Chajima Vitala. A na druhou stranu 
Scholem kdysi prohlásil, že v raném 
chasidismu byla idea Mesiáše neu- 
tralizována postavou cadika. Jak to 
tedy je?
Scholem vytvořil určitou dělicí čáru mezi 
mesianismem a ranou kabalou do r. 1492, 
jako kdyby to byly dva nezávislé náboženské 
fenomény, které spolu původně neměly nic 
společného a k syntéze mezi mesianismem 
a kabalou došlo až po vyhnání ze Španělska. 
Ale pokud mám věřit Scholemovi, musím 
zapomenout, že existoval nějaký Avraham 
Abulafia, což byl mystik, považoval se za 
mesiáše a byl plodný i jako autor, takže 
ho dost dobře nejde jen tak opomenout –  
a Scholem to udělal. Navíc studie Jehudy 
Liebese jen potvrzují, že i v knize Zohar 
je plno mesiášských narážek, což by samo  
o sobě stačilo. Pokud je mesianismus příto-
men v Zoharu a u Abulafii, znamená to, že 
mesianismus byl přítomen již v té nejranější 
fázi kabaly a podle mého názoru i mnohem 
dříve. Kabala a mesianismus nežily v odlou-
čení a nesezdaly se, mohu li to tak říci, až 
po roce 1492, ale žily spolu mnohem dříve  
a v docela poklidném, bezproblémovém vzta-
hu. Už ve své disertaci jsem nastínil, že oba 
fenomény jsou úzce provázány a pokusím 
se vysvětlit jak. Scholem se zajímal hlavně 
o veřejné projevy mesianismu, chápal tedy 
mesianismus jako společenský jev, protože 
tam je přítomen silný sociální aspekt. Já si 
spíš kladl otázku, jak je možné, že se někdo 
vůbec prohlásí za Mesiáše? To se takhle ráno 
probudí a zničehonic si řekne, že je Mesiáš? 
Podle mě to byla právě mystická zkušenost, 
která dotyčného přesvědčila, že je Mesiášem, 
proto nelze mesianismus a mystiku oddělit. 
Když to uděláte, tak nikdy nemůžete zodpo-
vědět otázku, proč se za Mesiáše prohlásil, 
protože to není nic jednoduchého. Jakmile se 
prohlásíte za Mesiáše, tak se celý váš život 
i okolní svět obrátí naruby. Buďto uspějete, 
nebo budete ostatním jen pro smích. To není 
věc, ke které by se člověk odhodlal kdovíjak 
snadno. Došlo zkrátka k tomu, že ti lidé měli 
ještě před veřejným mesiášským vystoupe-
ním nějaký svůj vnitřní život a tento vnitřní 
život, to je mystika. Z fenomenologického 

pohledu si je mesianismus a mystika velmi 
blízko, takže Abulafia není problém, naopak 
je ukazatelem silného vztahu, který mezi 
nimi existuje. Scholem zastával více sociál-
ně orientované chápání mystiky, já zase chá-
pu mystiku více podle její vnitřní podstaty. 
To trochu souvisí s Maimonidem, ale obecně 
vzato soudím, že každý z těch mesiášů nejpr-
ve prožíval nějakou vnitřní, neveřejnou for-
mu zkušenosti, a ta ho v určitém okamžiku 
posunula dále, že ji odhalil i svému okolí. 
Stejně tak nevěřím, že v chasidismu došlo 
k nějaké neutralizaci mesiášského prvku.  
V jednom slavném příběhu jde Ba’al Šem 
Tov za Mesiášem. Existuje koneckonců i do-
pis, připisovaný Beštovi, kde píše: „Šel jsem 
k Mesiášovi a zeptal se ho: Kdy přijdeš?“ 
atd. Jak může někdo říct, že tohle není me-
sianismus? Scholem se to pokusil minima-
lizovat, ale já myslím, že pokud někdo jde 
za Mesiášem a ptá se ho, kdy přijde a co po 
svém příchodu udělá a jestli už je na to při-
praven, tak prohlásit v takovém případě, že 
se nejedná o mesianismus, znamená zastávat 
velmi, velmi … jak to říct … velmi speci-
fickou představu o mesianismu. Podle mě 
když oni sami hovoří o Mesiáši, tak se jedná  
o mesianismus. Nemůžu se s nimi přece 
hádat a říkat jim, že to žádný mesianismus 
není. Scholem chtěl jednu definici, já nemám 
problém s více definicemi naráz. Domnívám 
se, že určitá kooperace mezi mesianismem, 
mystikou a kabalou probíhala po celé gene-
race a často docházelo ke spojení. Právě tato 
různá spojení bychom měli studovat, a ne 

tvrdit, že nikdy předtím neexistovala, nebo 
zapomínat na Abulafiu, na Zohar, či snad 
tvrdit, že chasidismus v sobě nemá mesia-
nistický potenciál – podívejte se na dnešní 
Chabad! Vždyť oni to převzali z Beštova 
dopisu. Nerad věci zjednodušuji. Věřím, že 
pokud věci uvidíme naopak ve vší složitosti 
a komplexnosti, bude náš pohled mnohem 
blíže realitě.

Kabala i mystika jako celek je často 
spojována s magií či okultismem. 
Není pochyb, že v židovském folkló-
ru se magie vyskytovala, ale jaký je 
její vztah ke kabale?
Kabala čerpá z množství zdrojů – rabínských 
pramenů, literatury hejchalot, filosofie a také 
z magie a astrologie. Je vcelku přirozené, 
že se kabalisté zajímali o praktickou strán-
ku věci, jak jsem již zmínil výše, a magie je 
určitá forma praxe. Pro kabalisty bylo samo-
zřejmé, že se snažili této praxi porozumět  
a začali přijímat i magii. Zpočátku jen málo, 
ale později víc a víc, až nakonec vznikla ka-
bala ma’asit, praktická kabala, což je jistá 
forma kabalistické magie, která je součástí 
kabaly. Ne zrovna velkou, ale ani úplně ma-
lou. Samozřejmě lze být kabalistou a nepro-
vozovat žádnou magii, jako třeba Abulafia, 
ale je pravda, že většina kabalistů nezastá-
vala výrazně protimagický postoj. Nebyli to 
sice „profesionální“ mágové, ale zároveň se 
nedívali na magii jako na něco nemožného, 
čemu by se vysmívali. Někteří se orientovali 
spíše na spekulativní kabalu, kabala ijunit, 

Moše Idel během své pražské přednášky (foto: Jiří Blažek)

➤
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➤ ale nezela mezi nimi nějaká propast nebo 
něco takového. Není lehké mezi těmi dvěma 
prudy rozlišovat. Záleží vždy na konkrétním 
kabalistovi a pak do jaké míry... je to otázka 
vzájemného poměru. Samozřejmě existovali 
mágové, kteří používali výraz „kabala“, ale 
většina z nich opravdu věděla něco o kabale. 
Nebyli to jen ryzí mágové. Toto spojení ma-
gie a kabaly přišlo spolu s renesancí. V rene-
sanci, přesněji v křesťanské kabale, je magie 
silně zastoupena, a tato křesťanská kabala se 
později transformovala do okultismu. Okul-
tismus tak začal do značné míry ve Francii  
a Anglii. Co třeba rozenkruciáni? Kam je za-
řadit? Najednou jsou tady i tam, jednou to 
jsou kabalisté, pak zase ne, tu více, tu méně. 
Všechna ta hnutí z konce 15. a počátku  
16. století, rozenkruciáni na konci 16. stole-
tí, to je nesmírně rozmanitá směs křesťanské 
kabaly, magie, hermetismu, pythagorejských 
prvků až po svobodné zednářství. Do tohoto 
rozmanitého světa západní esoteriky vstou-
pila kabala a samozřejmě to vytvořilo různé 
podoby kabaly. Okultní, magickou, esote-
rickou… Když kabala vstoupila na scénu, 
okamžitě se vynořilo mnoho způsobů, jak ji 
lidé chápali. Mnohé z těchto představ nejsou 
třeba úplně mylné, ale jsou dost vzdálené od 
skutečnosti.

Což nás přivádí k další otázce a ta se 
týká francouzské okultistické školy. 
Česká republika je jednou z nejate-
ističtějších zemí na světě, ale knihy 
Papuse nebo Eliphase Léviho zde 
zaznamenávají v rámci tohoto typu 
literatury a na místní podmínky po-
měrně velký úspěch...
Opravdu? Lévi a Papus? Tady, v Praze?

Ano, ale to je na delší rozhovor. Jak 
je to s francouzskou školou a jejím 
vztahem ke kabale?
Během prvních třiceti let 20. století, kdy byla 
kabala známa v podstatě z francouzských 
knih – trochu i z anglických, ale většina byla 
francouzsky – byla tato literatura překládána 
a rozšířila se po Evropě. Každý tehdy věřil, 
že Eliphaz Lévi je kabala a že Papus je kabala 
a tak dále. Což je do určité míry pravda, ale 
do určité míry nikoli. Nelze říci jednoznačně 
ano, nebo ne. Existovala třeba Theosofická 
společnost madame Blavatské, kde vznikl 
překlad části Zoharu Sifra di-cni’uta, takže 
lze říci, že je to opět otázka poměru.

Řada těchto autorů byla poměrně 
ostře kritizována (právě např. Schole-
mem), ale jiní na jejich obranu říkají, 
že ačkoli jejich dílo nemá s tradiční 
kabalou moc společného, přesto pa-
radoxně následovali tutéž cestu, vy-
tvořili nějaký svůj druh mystiky.
Jak už jsem řekl dříve, pro západní okultisty 
stejně jako pro křesťanské kabalisty nebyla 
přikázání důležitá. To je základ. Okultisté 
ale byli na rozdíl od křesťanských kabalis-
tů eklektičtější. To oni přenesli kabalu do 
amalgámu, kde měly mnohem větší podíl 
nejrůznější formy esoterismu: hermetismus, 
pythagorejci, novoplatonismus... Je pravda, 
že jejich cílem bylo dosáhnout nějakého 
kontaktu s božstvím, to ano. Ale tento kon-
takt obsahoval mnohem silnější magický ele-
ment. Ti lidé věřili v určité poznání univerza 
a pokoušeli se ho popsat více a podrobněji 
než kabala. Jedná se o takový intelektuálněj-
ší přístup. Vědět pro ně znamenalo mnohem 
víc, než konat. Ale i přesto se o nějakou tu 
praxi pokoušeli, jako třeba ve svobodném 
zednářství.

Dnes existují i různí new-age kaba-
listé, o kabalu se zajímají popové 
hvězdičky, občas si někteří na ka-
balisty hrají nebo používají kabalis-
tické termíny, když chtějí vypadat 
chytře, takže je to stále velmi popu-
lární téma, ale jak je na tom kabala 
dnes? Existuje tradiční forma kaba-
ly i v dnešním postmoderním světě  
a náboženství?
Samozřejmě že dnes existují kabalisté. Tra-
diční kabalisté v Jeruzalémě nebo v Bnej 
Brak nebo v Safedu nebo i jinde jsou vel-
mi tradiční, občas do toho zamíchají trochu 
magie, občas trochu víc, ale ti velmi lpí na 
tradicích a nějaký postmodernismus je vůbec 
nevzrušuje. Kabala nezmizela, kdepak. Ka-
bala není jen spousta knih. Existují skupiny, 
a některé z nich znám, které ji studují vel-
mi vážně a skutečně tím žijí. Pak tu máme 
popularizaci. A zde bych rád rozlišoval mezi 
popularizací (což je naše práce, když o ní 
píšeme přeci jen v trochu odlišném jazyce  
a poněkud vědečtěji než kabalisté) a vulgari-
zací. To, co jste zmínil, to je vulgarizace. To 
je tak, když někdo vezme kabalu a nastrká do 
ní to, o čem si myslí, že to pak lidé koupí. To 
je vulgarizace a to se zkrátka děje i v kabale 
a není způsob, jak tomu zabránit. Vezměme 

si třeba lidi, co raději jdou do McDonald’s 
místo toho, aby šli do kvalitní restaurace. Jde 
snad šéfkuchař té restaurace před fast food 
a protestuje proti tomu? Ne. Každý si kupu-
je to, na co má chuť nebo na co má peníze 
a čas. V celé západní civilizaci dnes máme 
vakuum, které vzniklo po kolapsu ideolo-
gií. To se týká i náboženství jako ideologie. 
Co lidé v takovém vakuu udělají? Obrátí se  
k věcem, které byly předtím potlačené. Tře-
ba okultismus. To není nic nového, něco, 
co by tu nebylo nebo co by zmizelo. Jen to 
bylo na okraji. Dnes je vše otevřené. Podí-
vejte se na svobodné zednáře. Dříve to byla 
tajná společnost, nikdo o jejich tajemstvích 
nechtěl mluvit, a dnes? Veřejně vystupují, 
jsou jich takřka plné ulice! A proč? Protože 
tu není žádná soupeřící ideologie, která by je  
potlačovala.
Dnes lidé nechodí ani do kostela ani do 
synagogy. Mají spoustu času. Mají i pení-
ze. Mohou si dovolit krátkodobě experi-
mentovat s něčím, co jim ze začátku při-
padá fascinující nebo přitažlivé. Některé 
lidi něco chytne na měsíc, některé na pár 
let. Schválně to srovnejte s tím, co se stalo  
s jinými formami mystiky. Dříve chodili 
lidé do kláštera na čtyřicet let. Dnes tady 
nikdo nestuduje kabalu čtyřicet let, leda tak 
na chvíli. Je to jen taková instantní součást 
moderního života. A lidé si samozřejmě 
vybírají z různých kombinací a krátkodo-
bých alternativ, hlavně když se nemusí moc 
snažit. Před čtyřiceti lety nikdo nemluvil  
o kabale. Všichni mluvili o józe a transcen-
dentální meditaci. Samozřejmě že nikdo 
nedělal jógu ani transcendentální meditaci. 
To, co ti lidé dělali, bylo strašně zjednodu-
šené, byla to vulgarizace jógy. Taky to ni-
jak zvlášť nefungovalo, takže je to přestalo 
bavit a obrátili svou pozornost ke kabale. 
Nemám ponětí, co bude příštím trendem, 
ale chápu, že je to způsob, jak toto vakuum 
vyplnit. Všechny velké ideologie se zřítily 
– komunismus, socialismus, náboženství, 
dokonce i kapitalismus. Ano, existují ka-
pitalisté, ale nevěří v kapitalismus. Takže 
chtějí něco jiného, touží po něčem vzne-
šenějším, nechci říkat duchovnějším. Dnes 
lidé hlavně nakupují a toto je určitá forma 
duchovního nakupování, na které lidé mají 
čas. Nestojí je to žádné úsilí, nemusí kvůli 
tomu nic obětovat... Je to pro ně totéž, jako 
se dívat na film.

ª Ptal se Jiří Blažek
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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), 470 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je 

možné i na Slovensko, za celkovou cenu 570 Kč.
Objednávky na adrese kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 724 027 929.
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ve 13. století se tu v sousedství starších 
slovanských vsí usadili hospodářsky 

vyspělejší řemeslníci ze středního Německa  
a založili nové město. Městská práva Hlubči-
cím poté roku 1270 potvrdil český král Přemysl 
Otakar II. a hlubčické městské právo se stalo 
vzorem pro mnohá středověká města v Mo-
ravském markrabství. Roku 1523 hlubčičtí 
měšťané oficiálně přestupují na protestantskou 
(lutheránskou) víru a už roku 1534 vypovída-
jí (vyhánějí) všechny Židy. Jejich představený 
Abraham Hirsch (Heresch) byl obviněn z čer-
né magie a slavnostně upálen. Po bitvě na Bílé 
hoře je Krnovské knížectví zkonfiskováno rodu 
Hohenzollernů a novým majitelem se stává Ka-
rel z Liechtensteina. Ten zde provádí rekatoli-
zaci. V roce 1741 je Krnovsko rozděleno mezi 
dva státy a hranice je stanovena na řece Opavě 
(Oppa) a říčce Opavici (Goldoppa), která od 
té doby dělí čtyři vesnice na jejich rakouskou 
(dnes českou) a pruskou (dnes polskou) část. 
Hlubčice se stejně jako většina Slezska stávají 
součástí Pruského království pod vládou Fried-
richa Velikého.
Na návrh svobodného pána von Steina získá-
vají Židé v Prusku už roku 1812 občanská prá-
va, smějí se tedy volně stěhovat a v Hlubčicích 
vzniká novodobá židovská komunita. Reformo-
vaný templ v maurském slohu (ovlivněném is-
lámskou architekturou středověkého Španělska) 
byl postaven roku 1865 ve středu města přímo 
naproti hlavnímu katolickému a vedle evan-
gelického kostela. V té době ještě obyvatelé 
vesnic jihozápadně od Hlubčic hovořili česky, 
především v Bránici (in Branitz, w Branicach) 
a v Bavorově (Bauerwitz, Baborów). O jejich 
postupné poněmčení se postaral první říšský 
kancléř Otto von Bismarck, když zakázal česká 
kázání v kostelích. Hlubčický okres však zůstal 
baštou katolicismu (a v církevní správě byly 
zdejší farnosti zahraniční součástí olomoucké 
arcidiecéze), přičemž politická strana Zentrum 
zde zvítězila v každých volbách až do nacistic-
kého uchopení moci.
V roce 1932 se do hlubčické židovské rodiny 
narodila spisovatelka Stefanie Zweigová, au-
torka románové předlohy oscarového filmu Ni-
kde v Africe (Nirgendwo in Afrika). V listopadu 
1938 místní nacisté (národní socialisté) proved-

GłUbCZyCe: 

Poláci představují příběh německé 
židovské rodiny Hollaender
V Opolském vojvodství na říčce Pštině (německy Zinna, polsky Psina) se nachází městečko 
Hlubčice (německy Leobschütz, polsky Głubczyce) vzdálené asi 15 km od Krnova. Za slun-
ných dní odtud uvidíte nejvyšší horu Jeseníků, Praděd. Dějiny zdejšího kraje jsou řekněme 
typicky středoevropsky složité, chcete-li „pohnuté“. 

li tzv. křišťálovou noc: rozbili výkladní skříně 
židovských obchodníků a vypálili synagogu. 
Aplikaci rasových zákonů v Horním Slezsku 

naštěstí zpomalily závazky Německa plynoucí 
z mezinárodní smlouvy o ochraně menšin na 
plebiscitním území (roku 1921 se zdejší oby-
vatelé v referendu rozhodli zůstat součástí Ně-
mecka, zatímco oblast Katovic dala přednost 
spojení s Polskem). Přesto byla nakonec pře-
vážná většina židovských občanů Hlubčic za-

vražděna při šoa, ač nemalé části hlubčických 
Židů se podařilo odejít do zahraničí.
Většina původních křesťanských obyvatel Hlub-
čicka je následovala v roce 1945: buď utekli 
před postupující Rudou armádou, nebo byli 
vysídleni do obou částí zmenšeného Německa. 
Zůstali tzv. Šlonzáci, Slezané na pomezí ně-
mecké, polské a své vlastní lokální identity. Na 
uvolněná místa přišli lidé, které Stalin vyhnal 
z východní Haliče z okolí měst Stanisławów 
(dnes ukrajinský Ivano-Frankivsk), Tarno-
pol (Ternopiľ), Lvov (polsky Lwów, německy  
a v jidiš Lemberg, ukrajinsky Ľviv) a dalších. 
Do Hlubčic byli vlakovými transporty dovezeni 
především obyvatelé městečka Brzeżany (dnes 
ukrajinské Berežany) v sousedství chasidskými 
příběhy opředeného židovského štetlu Bro-
dy, ale i z dalších míst s původními polskými 
názvy Kołomyja, Nadwórna aj. Zabydleli se 
v domech po Němcích a získali práci v míst-
ních textilních továrnách, pivovaru a na polích 
s cukrovou řepou. Dnes mají Hlubčice 13 tisíc 
obyvatel a trápí je nezaměstnanost.
Hlubčické gymnázium (Liceum Adama Mic-
kiewicza w Głubczycach) sídlí v honos-
ném paláci na nároží ulice Kochanowskiego  

Z Nizozemska a Německa přijeli do Hlubčic na vernisáž někteří dnešní příslušníci rodiny Hollaender. Anja Hollaen-
der – Abu Kias je druhá zleva.

Výstava o Hollaenderech by mohla sloužit jako vzor mo-
derně pojaté interaktivní expozice, která vás vtáhne do 
děje. Členové rodiny na desce hry Člověče, nezlob se.
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➤ (dříve König-Ottokar-Straße) a parkového stro-
mořadí, které se dnes jmenuje aleja Lwowska, 
ale v minulosti se pyšnilo pojmenováním Hol-
laender-Promenade. Právě studenti lycea při-
pravili rozsáhlou výstavu s názvem Kariery 
głubczyckich Hollaendrów. Výstava seznamuje 
s osudy příslušníků nejvýznamnější místní ži-
dovské rodiny. Na počátku projektu stálo sezná-
mení tří žen – Anji Hollaenderové, Katarzyny 
Malerové a Anii Liphardtové, ke kterému došlo 
při setkání současných polských a bývalých ně-
meckých obyvatel Hlubčic. To se uskutečnilo 
v Dolním Sasku, kde ho zorganizoval tamní 
svaz vyhnanců (rodáků z Hlubčicka) a jejich 
potomků. Anja Hollaenderová – Abu Kias se 
narodila roku 1954 v nizozemském Haarlemu  
a provdala se za arabského Izraelce z Haify. Vy-
znáním je baptistka. Když se rozhodla pátrat po 
osudech členů své rodiny, nejprve s manželem 
objeli různá místa střední Evropy, až se jim po-
dařilo sestavit košatý genealogický strom. Ten 
na setkání krajanů předala hlubčické historičce 
a pedagožce Katarzyně Malerové, jež se zase 
mimo jiné dlouhodobě zabývá dějinami Židů 
v Hlubčicích. Kasia (Katarzyna) na oplátku po-
skytla Anji mnoho dalších dokumentů a údajů. 
Z obou zdrojů pak čerpala druhá Ania, tehdy 
žákyně lycea v Hlubčicích a dnes studentka 
univerzity v Opole: Ania Liphardtová. Pro věc 
nadchla i své kamarády ze skautského oddílu 
(harcerze). Celkem na projektu pracovalo de-
vět žákyň a žáků a jejich tři pedagogové: Jan 
Bażyński, Stanisława Wiciaková a Katarzyna 
Malerová. Většina z nich jsou členy neformál-
ního uskupení Agamidae, které má za sebou už 
několik zajímavých počinů na poli populariza-
ce dějin města.
Výsledná expozice seznamuje s osudy Hollaen-
derů nejen formou závěsných panelů, ale i skrz 
kreslený komiks pro děti či společenskou hru 
ve stylu českého Člověče nezlob se, kdy hráči 
poznávají jednotlivé příslušníky rodu a jejich 

život v různých kou-
tech světa. Interak-
tivní mapa vás zase 
provede po hlubčic-
kých ulicích a ukáže 
vám domy a továrny, 
které Hollaenderovi 
nechali postavit či 
vlastnili (např. dvě 
vily Emila Hollaen-
dera, podle nějž byla 
v minulosti pojme-
nována i výše zmíně-

ná promenáda v městském parku). Finance na 
vytvoření těchto panelů, brožur a her poskytla 
Evropská unie prostřednictvím dotačního pro-
gramu pro vzdělávání mládeže.
Nejstarší doložený předek rodiny Hollaender 
se na počátku 19. století přestěhoval z morav-
ského Prostějova do slezského Loslau (dnes 
Wodzisław Śląski) poblíž Bohumína. Jeho syn 
Samuel Rachel si ve Vladislavi (Loslau) otevřel 
hospodu, ta ale vyhořela a on tak přišel na mizi-
nu. Protože musel živit několik dětí, vydělával 
peníze hraním na housle. Při jedné cestě z hraní 
za tuhé zimy umrznul v lese v nivách řeky Odry. 
Jeho synové Siegmund a Benjamin otce pohřbi-
li a přestěhovali se do Hlubčic, kde si i změni-
li příjmení z Rachel na Hollaender. Benjamin 
Hollaender později založil největší továrnu na 
zpracování vlny v Hlubčicích. Stal se prvním 
židovským členem městské rady a jako mece-
náš věnoval každoročně peníze na studia dvě-
ma katolickým, dvěma evangelickým a dvěma 
židovským gymnazistům. Pochovaný byl ještě 
na starém židovském hřbitově v místě dnešní-
ho vstupu na hlubčický stadion (plocha za kři-
žovatkou ulic Sobieskiego a Niepodległości). 
Jeho syn Ludwig byl jmenován profesorem 
na univerzitě v Halle, kde se stal průkopníkem 
stomatologie v Německu. Zároveň byl prvním 
v rodině, kdo konvertoval ke křesťanství. Lud-
wigův bratranec Felix působil jako spisovatel  
a divadelní kritik v Berlíně. Jeho synovec Fri-
edrich doprovázel Marlene Dietrichovou hrou 
na klavír, je autorem jejího šlágru Ich bin von 
Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt a dnes se po 
něm jmenuje náměstí v berlínské čtvrti Charlot-
tenburg. Friedrichův otec Viktor získal angaž-
má ve filmové hudbě v Hollywoodu. K rodině 
Hollaender patřil i Edwin Franko, dirigent ame-
rické kapely The Goldman Band.
V opačném směru až ze Spojených států do 
Hlubčic zavítala Sarah Wildmanová, novinářka 
New York Times. Ta si výstavu prohlédla krát-

ce po její vernisáži, když počátkem října pát-
rala v nedaleké Opavě po love story svého ví-
deňského dědy a jeho opavské přítelkyně, která 
byla zavražděna nacisty v Osvětimi. Přímo ver-
nisáže se zúčastnila Anja Hollaenderová: přije-
la se svými blízkými, kteří žijí v Nizozemsku  
a v Berlíně. Při prezentaci rodokmenu vzpo-
menula i sourozence svého otce, kteří za-
hynuli za šoa. Výstava byla během podzimu  
k vidění v hlubčickém městském muzeu v bu-
dově znovuobnovené historické radnice. Nyní 
se uvažuje o jejím zapůjčení do krnovského 
Spolkového domu U synagogy a také do Cen-
tra judaistických studií Univerzity Palackého 
v Olomouci.
S projektem souvisí také iniciativa, se kterou 
přišel Witold Derewecki, pracovník probační 
a mediační služby místní věznice. Vězni pod 
jeho vedením uklidili a pietně upravili plochu 
nového židovského hřbitova na kraji města při 
výpadovce na Vratislav (ul. Wrocławska), který 
byl likvidován nacisty i komunisty Následně 
zde město instalovalo novou kamennou desku 
s popiskou v polštině a hebrejštině. Areál byl 
poté majetkově předán ústředí židovských obcí 
ve Varšavě.

Předsedající městské rady v Hlubčicích Kazi-
mierz Naumczyk má k tématu i osobní vztah: 
jeho babička byla Židovka z východní Haliče, 
která se provdala za křesťana a s pomocí faráře 
si později obstarala falešné doklady. Až do své 
smrti žila v domnění, že všichni ostatní členo-
vé její rodiny zahynuli v Treblince. To stejné, 
avšak o sobě si myslela i její sestra, které se 
podařilo dostat do USA. Pan Naumczyk se  
o ní dozvěděl až po pádu komunismu při pá-
trání v databázi jeruzalémského památníku  
Jad Va-šem.

ªText a foto: Pavel Kuča

Friedrich Hollaender (u klavíru) s Marlene Dietrich

Skautka (harcerka) Ania Liphardt ze sdružení Agami-
dae před panely výstavy v hlubčickém muzeu

K á v a  o  č t v r t é :
Ing. DANA DRÁBOVÁ, Ph.D. 

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, naše „atomová lady“
Stres v jádře, jádro ve stresu? O jaderné energetice a státní energetické koncepci. 

středa, 9. ledna 2013, 15.00 h

Připravil a moderuje: Honza Neubauer (jan@neub.ch, 602 364 682)
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Pravý

B otanický rod datlovník (Phoenix), 
v němž se rozlišuje asi 10 druhů, je jed-
ním z asi 200 rodů čeledi arekovitých 

(Arecaceae, též Palmae), do níž jsou zahrnuty 
všechny druhy palem. Jde o jednu ze čtyř dře-
vinných čeledí v rámci jednoděložných rostlin. 
Několik druhů palem se popíná jako liány, řada 
druhů má vzhled přisedlých trsnatých 
křovisek a většina roste ve formě, běž-
ně označované jako stromy, byť nejde 
o stromy v pravém slova smyslu. Během 
jejich růstu totiž nedochází k druhotné-
mu tloustnutí kmene, jaké známe např. 
u smrku či u dubu. Šířka kmene se u nich 
nastaví v procesu tzv. zahajovacího 
růstu, kdy semenáček krátce po vyklí-
čení vytváří na bázi stonku náhodné ko-
řeny a ty potom rostou jak směrem dolů 
jako pravé kořeny, tak i směrem nahoru, 
přičemž srůstají s původním stonkem. 
V určitém čase se tento zahajovací růst 
zastaví a palma po zbytek svého života 
roste již jen do výšky.
Datlovník pravý (Phoenix dactylifera, 

) je stromovitá palma vyso-
ká 15–20 m, na jejímž vrcholu vyrůstá 
40–80 listů dlouhých 2–4 m. Z uvedené 
délky vyplývá, proč se jako lulav pou-
žívají pouze mladé, nerozvinuté listy. 
Kmen je štíhlý, pokrytý vláknitými po-
zůstatky odumřelých listů. Datlovník je 
dvoudomý, to znamená, že na vrcholu 
některých palem vyrůstají pouze samčí 
a na jiných pouze samičí květy. Z to-
ho někteří odborníci vyvozují, proč se 
v hebrejštině vedle jména tamar – ,
označujícího dle nich samičí rostliny, používá 
také jméno tomer – . Květy jsou uspořádá-
ny v bohatých latách, přičemž v jedné latě je na 
samčích palmách až 2000 květů a na samičích 
palmách 8000–10 000 květů. Plodem jsou pec-
kovice, které obsahují hojnost vitamínů B1, A 
a G. Podle vlastností plodů se rozlišují dvě sku-
piny odrůd – šťavnaté a suché. Šťavnaté datle 
po vysušení obsahují 67–80 % sušiny, 27–55 % 
cukrů a 1 kg vydá až 3000 kalorií, suché dat-
le obsahují v suchém stavu 80–91 % sušiny, 
51–64 % cukrů a 1 kg vydá až 3600 kalorií. 
Z jedné rostliny lze sklidit 50 až 200 kg datlí. 
Je-li datlovník množen semeny, začíná plodit 

zhruba v sedmém roce a plné plodnosti dosa-
huje po roce desátém. Je-li množen pomocí 
bočních výmladků (výhony vyrůstající z na-
hodilých přízemních pupenů), dosahuje plné 
plodnosti o 3 až 4 roky dříve. Tyto výmladky se 
však tvoří ve velmi malém množství, takže mají 
vysokou tržní hodnotu.

Z datlovníku se kromě plodů určených k pří-
mé spotřebě nebo k výrobě „datlového medu“ 
zužitkovává, jak i rabíni zdůrazňují, všechno 
možné. Jako zelenina se jedí velmi mladé lis-
ty, samičí květy a jejich pupeny, obzvláštní 
oblibě se těší vrcholové pupeny, zvané „datlo-
vá srdce“. Plně dorostlé listy se používají jako 
krytina, staré listy slouží k výrobě vlákna na 
hrubé rohože, provazy a proutěné předměty, 
listové pochvy jsou ceněné pro svoji vůni. 
Kmeny samčích palem se nařezávají, aby se 
z nich získala šťáva, ze které se vyrábí palmo-
vý cukr nebo jejímž kvašením vzniká palmo-
vé víno.

Datlovníku pravému vyhovuje pouštní podnebí 
s vysokými denními teplotami a nízkou vzduš-
nou vlhkostí. Zároveň však vyžaduje hojnost 
půdní vláhy. Dle arabského přísloví má mít hla-
vu v ohni a nohy ve vodě. V oblastech s vyšší 
vzdušnou vlhkostí nebo četnějšími srážkami 
je sice schopen růstu, ale neplodí. Na kvetení 

a zrání plodů potřebuje teplotu alespoň 
18 °C. Přitom je schopen přežít mráz 
dosahující až –15 °C. Silné sluneční zá-
ření brzdí, až zastavuje jeho růst, takže 
přirůstá hlavně v nočních hodinách.
Počátky pěstování datlovníku jsou do-
loženy ze stejné doby jako v přípa-
dě olivovníku. Do 5. tisíciletí př. o. l. 
jsou datovány bohaté nálezy semen 
z Tulajlat al-Ghasul v údolí Jordánu, 
o něco pozdější jsou nálezy ze sumer-
ského Eridu. Ve 2. polovině 3. tisíci-
letí př. o. l. je z klínopisných tabulek 
a z pečetních vyobrazení doloženo již 
rozvinuté pěstování. To se v průběhu 
starověku rozšířilo do celé severní Afri-
ky, na Arabský poloostrov a do jižního 
Íránu a Pákistánu. Původní plané formy 
datlovníku pravého se pořídku dodnes 
vyskytují v celé této oblasti, zejména 
na úpatí Zagrosu v Chúzistánu (kde mj. 
stával Šušan) a na jih od Mrtvého moře. 
Rostou převážně v roklích, na dnech 
vádí, kde dochází k průsakům, a u pra-
menů. Jejich plody jsou menší a vesměs 
nepoživatelné.
Datlovník pravý je rostlina, u níž se 
podařilo doložit ze všech rostlin nej-
delší zachování klíčivosti. Na Tu 

bišvat roku 2005 vědci pod vedením S. Sal-
lonové a E. Soloweyové zahájili za pomoci 
umělých hnojiv a hormonů pokus s klíčením 
tří dobře zachovaných semen nalezených na 
Masadě a datovaných do začátku občanského 
letopočtu. U jednoho z nich se podařilo do-
sáhnout úspěchu a v současnosti je z něj samčí 
jedinec vysoký asi 3 m. V roce 2011 poprvé 
vykvetl a byl přesazen do půdy v poušti Arava 
v kibucu Ketura. Říkají mu Metuzalém. Pa-
tří ke staré judské odrůdě, která se přestala 
pěstovat před 1800 lety, je tedy jejím jediným 
současným zástupcem.

ª Jan David Reitschläger

Datlovník pravý (zdroj: www.balandin.net/Flora) 

Pl
od

íc
í d

at
lo

vn
ík

 p
ra

vý
 

(a
ut

or
: G

eo
ff 

Po
un

d)

Sedmero plodin

datlovníK
Datlovník je jediná plodina z celé sedmice, která není uvedena ve výčtu svým vlast-
ním jménem, nýbrž jako dvaš – , tj. med. Mezi autoritami vesměs panuje sho-
da, že tímto medem je míněn „med“ (ve skutečnosti hustý sirup) lisovaný z datlí. 
Datlovník je poprvé zmíněn v Tanachu jako jeden ze čtyř druhů, jimiž máme mávat 
o svátku Sukot (Lv 23, 40). Takto jej používáme i dnes a je tak jediným ze sedmi 
druhů, jehož rituální význam zůstal po celou dobu našich dějin nezměněn. 

země izraelské
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vzdělávání

na pokračování

Mišne tóra:
 avoda zara
Kapitola pátá
1. Kdo z lidu Izraele, ať muž či žena, pod-
něcuje k modloslužbě, bude ukamenován, 
a to i v případě, že povzbuzený se jí nedo-
pustí a ani podněcovač ji neprovádí – to kvů-
li zlému úmyslu. Podněcovač může být pro-
stý člověk, prorok, může to být jeden muž 
či žena nebo více jednotlivců – na všechny 
se vztahuje smrt ukamenování. Kdo podnítí 
většinu lidí z daného města, je pokládán za 
svůdce a již ne za podněcovače.
2. Pokud většinu města svede prorok, zemře 
ukamenováním. Dokud nejsou svůdci dva, 
má se nakládat se svedenými jako s jednot-
livci a nikoliv jako s obyvateli svedeného 
města. Prorok svůdce je ten, kdo řekne, že 
mu modla sdělila, aby se jí sloužilo, nebo že 
mu Svatý, budiž požehnán, sdělil, že se má 
sloužit modle. Jestliže svede většinu města, 
bude ukamenován.
3. Podněcovač, který podněcoval, ať v jed-
notném čísle či v množném, bude ukame-
nován. Zde jsou příklady podněcování, kdy 
někdo řekne svému druhovi toto: Půjdu 
konat modloslužbu, půjdu a budu konat, 
půjdeme a budeme se věnovat určité mod-
loslužbě a vykonáme ji přesně podle pře-
depsaných pravidel. Přinesu oběť, půjdu 
a přinesu oběť, půjdeme a přineseme oběť. 
Budu pálit kadidlo, půjdu a budu vykuřovat 
kadidlem, půjdeme a budeme vykuřovat ka-
didlem. Vykonám úlitbu, půjdu a vykonám 
úlitbu, půjdeme a vykonáme úlitbu. Budu 
se klanět, půjdu a budu se klanět, půjdeme 
a budeme se klanět.
4. Pokud někdo podněcuje dva, tito se stáva-
jí svědky, na nichž je přivést jej před bejt din 
a dosvědčit, co jim říkal a pak jej ukame-
novat. Netřeba dávat podněcovači výstrahu. 
Když řekne jednomu, že má přátele, kteří 
chtějí sloužit modlám, umožníme mu, aby 
tak mluvil přede dvěma, aby mohl být zabit. 
Pokud podněcovač nechce podněcovat dva, 
platí micva skrýt před ním svědky. Svědky 
neskrýváme před nikým, kdo je dle Tóry 
hoden smrti, s výjimkou tohoto případu.
5. Příklad ukrytí svědka: Podněcovaný při-
vede dva a postaví je na temné místo, aby 
viděli podněcovače a slyšeli jeho slova, on 
aby je však neviděl. Podněcovaný řekne: 
Řekni mi, co jsi mi pověděl, když jsme byli 
v soukromí. Ten mu odpoví a podněcovaný 
se zeptá: Jak to přijde, že opustíme našeho 
Boha, jenž je na nebesích, a půjdeme slou-
žit stromům a kamenům? Když své výroky 

vezme zpět nebo zmlkne, vyhne se trestu. 
Když však řekne, že takový je náš záva-
zek a tak je to pro nás prospěšné, přijdou 
k němu svědkové, přivedou jej před bejt din 
a ukamenují jej.
6. Pro podněcovaného platí micva vykonat 
trest smrti, neboť je řečeno: Tvá ruka jako 
první mu přivodí smrt. (Dt 13, 10) Podně-
covaný má zakázáno chovat lásku k pod-
něcovači, neboť je řečeno: Neuspokojíš ho. 
(Dt 13, 9) A protože je psáno o nepříteli: 
zcela jej opustíš (Ex 23, 5), můžeš jej opus-
tit. Tóra nás učí: A nebudeš mu naslouchat. 
(Dt 13, 9) Je rovněž řečeno: Nebudeš stát 
nad krví svého bližního. (Lv 15, 16) Proto 
nemusíš stát nad krví zabitého podněcova-
če, avšak jsme učeni: Nebude se tvé oko trá-
pit. (Dt 13, 9)
7. Podněcovaný se nesmí zastávat podněco-
vače, neboť je psáno: Nebudeš mít slitování. 
(Dt 13, 9) Jestliže ví o jeho provinění, nemá 
právo o něm pomlčet, neboť je psáno: Nebu-
deš skrývat jeho hříchy. (tamt.) Který verš 
nás upozorňuje, že prostý člověk nemá být 
podněcovačem? Celý Izrael to uslyší, pocítí 
bázeň a nebude to více dělat. (Dt 13, 12)
8. Pokud někdo podněcuje druhé, aby mu 
sloužili a uctívali jej, a oni tak učiní, dotyčný 
bude ukamenován. Pokud jej neuposlech-
nou, i v případě, že souhlasně kývnou na 
jeho podnět, dotyčný ukamenován nebude. 
Jestliže však někdo podnítí uctívání jiného 
člověka, anebo jiné způsoby modloslužeb-
nictví, a druhý na to souhlasně kývne a vydá 
se konat své dílo, i v případě, že je nestačí 
vykonat, oba – podněcovač i podněcova-
ný – budou ukamenováni, neboť je řečeno: 
Neuspokojíš ho a nebudeš mu naslouchat. 
(Dt 13, 9) Vinen je tedy ten, kdo uposlechne 
a uspokojí podněcovače.
9. Prorok věštící jménem modly, např. ten, 
kdo říká, že mu něco sdělilo to a to božstvo 
nebo ta a ta hvězda, že je micva dělat to a to 
nebo nedělat to a to, či že je dokonce halacha 
činit nečisté nečistým a čisté čistým. Když 
se to odhalí před dvěma, bude zardoušen, 
neboť je řečeno: Když bude mluvit jménem 
jiných bohů, onen prorok zemře. (Dt 18, 20) 
Varování je dáno výrokem: Jméno jiných 
bohů nebudete připomínat. (Ex 23, 13)
10. Je zakázáno vést debatu s tím, kdo pro-
rokuje jménem modly. Od takového člově-
ka nežádáme znamení ani zázraky. Pokud je 
učiní sám, nestaráme se o ně a nezabýváme 
se jimi. Kdo si myslí o jeho znameních, že 

jsou opravdová, překračuje negativní micvu, 
neboť je řečeno: Nebudeš naslouchat slovům 
onoho proroka. (Dt 13, 4)
11. Lžiproroka čeká smrt zardoušením 
i v případě, prorokuje-li jménem Hospodina 
a nic nepřidává ani neubírá, neboť je řeče-
no: Prorok, jenž se opovažuje hovořit mým 
jménem, co jsem mu nekázal hovořit, a který 
mluví jménem jiných bohů, zajisté onen pro-
rok zemře. (Dt 18, 20)
12. Kdo prorokuje něco, co neslyšel v pro-
rockém vidění, nebo kdo slyšel slova proro-
ka, svého společníka, a říká, že jsou to jím 
vyřčená slova, která sám říká v proroctví, je 
lžiprorok a zemře zardoušením.
13. Kdo se zpěčuje tomu, aby zabil lžipro-
roka, kvůli svému stanovisku, že jde cestou 
vyřčeného proroctví, ten překračuje nega-
tivní micvu, neboť je řečeno: Troufalá byla 
řeč prorokova, neměj z něj strach. (Dt 18, 
22) Stejně je tomu u toho, kdo odmítá svěd-
čit v jeho neprospěch, nebo kdo se bojí a má 
respekt před jeho řečí – na to vše se vztahuje 
výrok: Neměj z něj strach. Lžiproroka smí 
soudit pouze bejt din o 71 členech.
14. Kdo skládá sliby jménem modly a pří-
sahá při ní, bude zbičován, neboť je řečeno: 
Jméno jiných bohů nebudete připomínat. 
(Ex 23, 13) To se týká jak toho, kdo při 
ní přísahá sobě, tak toho, kdo při ní přísa-
há gójovi. Gójovi se nesmí přísahat s báz-
ní, nesmí se ani připomínat jméno modly, 
které není součástí přísahy, neboť je řečeno: 
Nebudeš připomínat. Jeden nesmí říci dru-
hému, aby měl na něj ohled ve věci té a té 
modly, a podobné věci. Je dovoleno připo-
mínat jméno každé modly, které je uvedeno 
ve svatých spisech, jako je Peor, Bel, Nebo, 
Gad, atd. Druzí se nesmějí vést k tomu, aby 
složili a plnili sliby jménem modly. Zbičo-
ván bude pouze ten, kdo jejím jménem dává 
slib, jejím jménem jej plní a při jejím jménu 
přísahá.

Talmidim, o. s., je neziskové občanské sdru-
žení, které si klade za cíl překládat rabínskou 
literaturu do českého jazyka. Postup překladu 
je možné zdarma sledovat na internetových 
stránkách http://www.talmidim.cz. Sdružení 
je fi nancováno z dobrovolných darů. Dár-
cem se můžete stát zasláním příspěvku v li-
bovolné výši na účet GE Money Bank číslo 
173 536 401/0600. Za každý příspěvek pře-
dem děkujeme.
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Bezprostředně po skončení druhé světové 
války není činnost obce zdokumentována.  
Z neúplných materiálů není možné přesně ur-
čit, kdy a jak byla obnovena. Podle údajů shro-
mážděných Janem Markem se na dlouhá léta 
poslední bohoslužba konala v roce 1964. Až  
5. 11. 1993 svolává přípravný výbor vedený Vi-
lémem Markovičem a Janem Markem děčínské 
Židy a vyzývá je k obnovení činnosti židovské 
obce. Jejím předsedou se stává Vilém Marko-
vič, Jan Marek se významnou měrou podílí na 
zpracování historie obce. Hřbitov v Podmo-
klech byl zlikvidován při rozšiřování továrního 
areálu, náhradou obec obdržela pozemek na 
Folknářích, kam byly ostatky převezeny.
Z poválečného období se téměř žádné pí-
semné materiály nedochovaly, výjimku tvoří 
některé smlouvy. Dne 7. 10. 1966 uzavřel  
synagogální sbor s ONV smlouvu o proná-
jmu synagogy na dobu dvaceti pěti let. Rok 
poté byl do synagogy přestěhován okresní ar-
chiv. Dne 1. 12. 1987 prodala židovská obec 
synagogu Okresnímu národnímu výboru  
v Děčíně za 100 tis. Kčs. V roce 1993 vrátilo 
ONV obci do užívání některé její místnosti  
a 14. 6. 1994 došlo k podpisu darovací ➤

Historie
První písemné prameny zmiňují židovské 
obchodníky již od 16. století. V rámci stěho-
vání židů do měst a s výstavbou železniční 
trasy Praha–Děčín–Drážďany–Berlín v roce 
1851 se počet židů v Děčíně začal prudce 
zvyšovat. Od roku 1874 se židé k vykoná-
vání náboženských obřadů scházeli v by-
tech souvěrců. Židovská obec byla založena  
30. 7. 1887 a čítala 162 členů. Prvním před-
sedou židovské pospolitosti se stal továrník 
Adolf Pächter, který kromě jiného nechal  
v objektu své knoflíkárny vystavět zahradní 
pavilón coby prozatímní modlitebnu. Poté 
co tyto prostory přestaly vyhovovat, byla 
modlitebna přestěhována do tehdejší thunské 
zbrojnice a později do Volkshalle (dnes Dům 
dětí a mládeže). V roce 1888 bylo založeno 
tradiční pohřební bratrstvo, jehož předsedou 
byl zvolen Gottfried Pick. Chevra Kadiša 
převzala také správu židovského hřbitova  
o rozloze cca 2000 m2.
Prvním rabínem byl Max Freund, který  
1. 9. 1907 zasvětil nově postavenou synago-
gu slovy: „Tento den je nejvyšším, jaký obec 
může oslavit. Ne pro pýchu a slávu, ale na 
počest Boha, toho, který nový Templ vytvořil. 
Je posláním společenství udržet víru i pro 
budoucí generace.“
V roce 1927 měla židovská obec Děčín-Pod-
mokly 400 členů. Kolem roku 1930, kdy na 
obci pracovalo 11 odborných komisí a v je-
jím čele stál Jacob Labmberg, čítala již 423 
členů.
Po událostech roku 1938 přestává židov-
ská obec existovat. Podmokelská synagoga 
unikla osudu, který stihl velké množství sy-
nagog v Čechách, zejména v někdejších Su-
detech. Pro její zachování prý během „křiš-
ťálové noci“ osobně intervenoval tehdejší 
podmokelský starosta JUDr. Anton Kreissl  
s odůvodněním, že by její zapálení mohlo 
poškodit okolní domy. Také jeho nástup-
ce, starosta Julius Stumpf (1939–1942) byl 
vystavován neustálému tlaku, aby budovu 
nechal zničit. Ať už jej k tomu vedly jaké-
koli pohnutky, podstatné je, že tak neučinil. 
Jednou argumentoval nedostatkem pracov-
ních sil, jindy využitím budovy. Synagoga, 
zbavená všech náboženských symbolů, slou-
žilav době okupace nejdříve jako skladiš-
tě wehrmachtu, od roku 1941 jako letecká 
modelárna Hitlerjugend a poté znovu jako 
vojenské skladiště.

smlouvy, na jejímž základě ONV synagogu 
daroval Židovské obci Děčín. Synagoga byla 
ve značně zuboženém stavu. Z interiéru bě-
hem doby zmizelo prakticky veškeré vybave-
ní, bohužel včetně toho nejpodstatnějšího, to 
jest Tóry. Zůstaly holé stěny. Dne 18. 4. 1996 
 Státní ústav památkové péče zapsal synago-
gu do Ústředního seznamu kulturních pamá-
tek České republiky. K 30. 6. 1996 se z jejich 
prostor odstěhoval okresní archiv.

Současnost 
Od roku 1997 je předsedou Židovské obce 
v Děčíně pan Vladimír Poskočil. Přes nena-
hraditelné ztráty a utrpení let minulých se 
tak obec a s ní i synagoga, baruch ha-šem, 
dočkala nového života.
V současnosti má naše kehila 103 členů, po 
důkladné kontrole členské základny z fede-
race. To jinými slovy znamená, že pověsti  
o tom, že členem naší komunity se může stát 
úplně každý, lze zařadit do kategorie lašon 
ha-ra, tedy pomluva.
Nyní je děčínská židovská obec také správ-
cem hřbitova v České Lípě. Ve spolupráci  
s představiteli města se hřbitov podařilo 

Židovská obec 
děČín

Děčínská synagoga v roce 1989, kdy byla ve velmi špatném stavu



Tevet 5773 13

chůdcům se podařilo přivést běžné občany 
do synagogy. Pořádáme koncerty, přednáš-
ky a vernisáže. Synagoga se stala další re-
spektovanou kulturní institucí, přítomnost 
Židů v Děčíně je samozřejmostí. Školní děti 
se naučily k nám chodit na výstavy, u nás 
se dozvěděly, jaké místo tu Židé vždy měli  
a hlavně také mají. Naučily se nás brát jako 
běžnou součást městského života. Zapojily 
se i pod naším vlivem do projektu „Zmizelí 
sousedé“. Aktivně se podílíme na boji proti 
antisemitismu a xenofobii.
5. Synagoga: Pod vedením pana předsedy 
se podařilo zrekonstruovat zničenou budovu 
z havarijního stavu do provozuschopného, 
důstojného a estetického domu setkávání. 

Chceme udržet velkou starou kamennou se-
cesní, obtížně vytopitelnou budovu, určenou 
pro sto rodin, v co nejlepším stavu, při trva-
lém nedostatku financí.

ª Lucie Nachtigalová

z obcí

upravit a vrátit tak ve-
řejnosti ojedinělou kul-
turní památku.
Je pravdou, že pokud 
rozlišujeme židovské 
obce na typ svatyně 
nebo dům, ta naše byla 
a stále je především do-
mem setkání. Jsme za-
loženi na lidských vzta-
zích. Ať k nám přijdete 
téměř kdykoli, budete 
velmi srdečně přivítáni, 
provedeni synagogou  
a pohoštěni.
Naše vize má několik 
kategorií:
1. Komunita: Jsou 
vítáni členové podle 
práva návratu společ-
ně s jejich rodinnými příslušníky, sympati-
zanty, adepty na konverzi a dalšími přáteli. 
Heslo našeho pana předsedy „Slunce svítí 
na všechny“ zůstává stále stejně platné. 
Ideálem je rodina, která nenechává své dítě 
doma, ale vezme je k nám na akci společ-
ně s babičkou, která je měla původně hlídat,  
i když není Židovka (a vezmou s sebou doma 
upečený koláč J). Naším cílem je multige-
nerační komunita a jsme šťastni, že máme co 
dát teenagerům i seniorům. Velká část našich 
členů je z Prahy a z dalších měst, naše člen-
ská základna je pestrá a jsme tomu rádi. Jed-
notlivci i rodiny se čím dál aktivněji podílejí 
na společných aktivitách. Tento trend bude, 
jak doufáme, sílit. Je nám toho třeba, když 
uvážíme, že naše obec nedisponuje žádnými 
prostorami k pronájmu ani jinými pravidel-
nými finančními zdroji.
2. Náboženství: Život naší židovské obce 
není myslitelný bez udržování náboženských 
tradic. Ztotožňujeme se s liberálním směrem 
judaismu, bez extrémních výstřelků. Pořá-
dáme hojně navštěvované oslavy svátků, 
máme jednou měsíčně sobotní šachrit, sesta-
vit minjan není problém a vítané žvatlání pří-

tomných miminek dává našim bohoslužbám 
přesah do budoucnosti. Hrajeme amatérské 
purimové divadlo před početným a vyso-
ce tolerantním publikem. Bohoslužby vede 
kantor Ivan Kohout a mají výbornou úroveň. 
Usilujeme o vyváženost mezi náboženskými 
a sekulárními aktivitami.
3. Sociálně aktivizační služby pro senio-
ry a osoby se zdravotním postižením: naším 
cílem je pokračovat dále v úspěšné sociální 
práci, která je v kompetenci sociální pracov-
nice Ing. Poskočilové. Oficiální náplní je 
„zprostředkování společenských kontaktů se 
společenským prostředím“, což přeloženo do 
lidské řeči znamená, že babičky u nás mají 
stále otevřené dveře, nejsou samy, mohou 
přijít, kdykoli je jim smutno, každou chvíli 
jim někdo zavolá, na každé oslavě mají své 
místo a své povinnosti, vždy je někdo odve-
ze, mají pravidelná setkání, chodí do solné 
jeskyně, na masáže, na pedikúru, dostává se 
jim pomoci při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních zále-
žitostí.
4. Místní lidé: Především díky Láďovi Po-
skočilovi, Mirce Poskočilové a jejich před-

Renovovaná synagoga se stala pro místní obyvatele respektovanou kulturní insti-
tucí, zde například výstava Zbyška Macháčka na galerii (foto: Jitka Erbenová)

Pan Vladimír Poskočil je předsedou děčínské obce od 
roku 1997. Pod jeho vedením proběhla kompletní rekon-
strukce synagogy (foto: Jitka Erbenová)

Dílna Jadajim je novým projektem sociál-
ního oddělení Židovské obce v Praze. Je-
jím účelem je zajišťovat práci pro lidi, kteří 
se ocitli v nepříznivé životní situaci. Dílna 
vyrábí předměty se židovskou tematikou 
a se zaměřením k jednotlivým židovským 
svátkům. V uplynulých týdnech tak nabízela 
chanukije, chanuková přání, balící papír či 
pexeso. 
Bližší informace je možné získat na e-mai-
lové adrese jadajim@kehilaprag.cz nebo na 
sociálním oddělení ŽOP.

n o v á 
SocIální dílna  JadaJIM 
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Poslání společnosti
Dům národnostních menšin v tomto roce 
oslaví pět let své existence. Toto jubileum tak 
může být dobrým důvodem k rekapitulaci.
Prioritou DNM jsou aktivity směřující ke 
zlepšování vztahů mezi majoritní společnos-
tí a minoritami, ke vzájemnému porozumění 
a toleranci. Velký důraz je kladen na kulturní 
a vzdělávací aktivity pro děti a mládež jako 
efektivní a účinnou prevenci proti xenofobii 
a rasismu.
Kulturní tradice menšin, které přispívají vý-
znamně k obohacení kulturního života Prahy 
a většinové společnosti vůbec, jsou navíc 
konfrontovány s kulturami mimoevropskými.
Jednotlivé organizace národnostních men-
šin sdílejí administrativní zázemí individu-
álně, a to dle počtu zúčastněných sdružení. 
V současné době užívají kanceláře v DNM 
organizace těchto menšin: bulharská, ma-
ďarská, německá, polská, romská, rusínská, 
ruská, řecká, slovenská, srbská a ukrajinská. 
V DNM není stále zastoupena chorvatská 
národnostní menšina, která vyvíjí činnost 
převážně na Moravě. V objektu DNM jsou 
jednotlivým sdružením příslušníků národ-
nostních menšin poskytovány společné pro-
story, tj. společenský sál, zázemí pro občer-
stvení účastníků akcí („kavárna“), výstavní 
síň, knihovna a zasedací místnost. Každé  
z menšin je rovným dílem poskytována pod-
pora pro využití těchto prostor.
Společnost je založena za účelem poskytová-
ní komplexních obecně prospěšných služeb 
v oblasti ochrany práv a podpory národnost-
ních menšin na území hl. m. Prahy. Průběž-
ně se realizují projekty financované z grantů  
v rámci Celoměstského programu podpory 
aktivit národnostních menšin území HMP. 
DNM byl zamýšlen jako místo, které má 
sloužit zejména potřebám občanských sdru-
žení národnostních menšin, ale též vládních, 
municipálních i nevládních organizací i dal-
ších subjektů zabývajících se problematikou 
národnostních menšin. Jeho primárním cí-
lem je naplňování společenských, kulturních 
a vzdělávacích potřeb národnostních menšin. 
Zároveň ale platí, že většina akcí je přístupná 

Představujeme vám
dům NáRodNostNíCh meNŠIN
Dům národnostních menšin, o. p. s., vzniknul v roce 2009 samostatným vyčleněním  
od Centra sociálních služeb Praha (CSSP), jehož zakladatelem je Magistrát hlavního města 
Prahy (MHMP).
Současné prostory dostal MHMP od českého státu do pronájmu jako účelový dar. Před 
rokem 1989 tato budova sloužila jako centrum zahraničních studentů. Zde bylo koneč-
ně zprovozněno samostatné kulturně společenské středisko pro národnostní menšiny  
na území hl. m. Prahy, které jsme tak dlouho postrádali.

též pro zájemce z řad veřejnosti tak, aby se 
DNM stával též místem setkávání, pozná-
vaní a dialogu mezi co nejširšími vrstvami 
menšinové i majoritní populace.

Kulturně osvětová činnost 
a programová náplň
Důležitou součástí programové nabídky   
DNM jsou vzdělávací programy a filmové 
projekce spojené s besedami s tvůrci a aktéry 
filmů. Programy určené primárně pro žáky 
základních a středních škol jsou realizová-
ny v rámci projektu Národnostní menšiny 
v kinematografii. Mezi promítanými filmy 
s multikulturní tematikou byly např. Čert  
a Dilino, Kdo se bojí utíká, Indián a sestřič-
ka, Přítelkyně z domu smutku, Radikální řez, 
Silnější než právo či Roming.
Další z řad vzdělávacích a osvětových aktivit 
je přednáškový cyklus Bezpečnost v ulicích, 
který je realizován ve spolupráci s Policií 

ČR. Jeho cílem je seznamovat a upozorňo-
vat žáky ZŠ a SŠ na rizika a hrozby spojené  
s patologickými jevy jako toxikomanie, kri-
minalita a násilí.
V galerii DNM se uskutečnilo několik tema-
tických výstav, např. Slávne vily Slovenska, 
Taras Ševčenko, obrazy Tatjany Mjalkovské, 
K paměti pianisty a politika Ignacy Pada-
rewskeho, 90. výročí ruské pomocné akce 
v Československu.
DNM se účastnil 17. ročníku veletrhu Svět 
Knihy (veletrhu se účastnil již potřetí), kde byl 
zastoupen vlastním stánkem s nabídkou časo-
pisů a knižní produkce z nabídky jednotlivých 
spolků národnostních menšin. Již pravidelně 
na podzim se v DNM koná Mezinárodní kon-
ference a setkání národnostních menšin, na 
kterou navazuje společenský večer.
DNM pravidelně zajišťuje materiálně-tech-
nické zázemí pro zkoušky divadelních, 
tanečních a pěveckých souborů národnost-

V domě DNM je možné se setkat i s knižní produkcí v jazycích jednotlivých národnostních menšin
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menšiny

ních menšin. Pravidelně zde zkoušejí sou-
bory Nyitnikék (maďarská NM), Akropolis 
(řecká NM), Polské divadlo trAktor, rusín-
ský pěvecký sbor, řecký dětský taneční sou-
bor a divadelní spolek Ruského kulturního 
svazu Praha.
Pro naše členy je pravidelně zajištěno cviče-
ní jógy. 

Masmediální politika DNM 
a sociální sítě
Základní informace o programech a fungo-
vání DNM v anglickém, německém a ruském 
jazyce lze získat také na nové webové adrese 
http://www.dnm-praha.eu, kde jsou zároveň 
blogy, které slouží k vkládání článků a textů 
jednotlivých menšin či umisťování odkazů na 
zajímavé články s multikulturní tematikou, 
které se objevily v českých periodikách.
DNM se vedle zajišťování akcí jednotli-
vých národnostních menšin též spolupodí-
lí na realizaci některých akcí pořádaných 
organizacemi, které dlouhodobě pracují  
v oblasti národnostních menšin, integrace 
cizinců a ochrany lidských práv. Jednalo se 
např. o kulatý stůl projektu „Průzkum soci-
ální situace cizinců na území hl. m. Prahy“, 
schůze Monitorovacího výboru Agentury 
pro sociální začleňování v romských lo-
kalitách, zasedání Stálé komise Senátu pro 
krajany žijící v zahraničí, monitorovací ná-
vštěvu delegace Poradního výboru Rámco-
vé úmluvy o ochraně národnostních men-
šin při Radě Evropy, tiskovou konferenci 
folklórního festivalu Praha srdce národů, 
zasedání Romského vzdělávacího fondu, 
kulatý stůl Možnosti spolupráce nezisko-
vého sektoru a úřadů práce v procesu in-
tegrace cizinců na trhu práce v ČR pořáda-
ného Sdružením pro migraci a integraci či 
diskuze Koexistence národnostní menšiny 
s majoritní populací.
Neomezujeme se pouze na „menšiny“ síd-
lící v našem domě. Spolupracujeme také  
s Keren Kayemeth Le Izrael na společných 
projektech zaměřených na vzájemné po-
znávání se s jinými kulturními zvyklostmi 
a tradicemi. Mezi velice úspěšné projekty, 
kladně hodnocené veřejností, lze mimo jiné 
zařadit Konference Media a migrace (IOM – 
 Mezinárodní organizace pro migraci) či 
Předávání cen zaměstnavatelům Ethnic  
friendly (Romea, o. s.).

Zdroje financování DNM, o. p. s.
V současnosti jsou náklady na chod Domu 
národnostních menšin hrazeny ze dvou zdrojů 
finančních toků, a to z finančních prostředků 
získaných v rámci grantových programů hlav-
ního města Prahy v oblasti integrace národ-
nostních menšin a z finančního zdroje ve výši 
10 mil. Kč vloženého při založení o. p. s.
V roce 2012 se nám podařilo získat pro naši 
činnost z grantového projektu vyhlášeného 
Magistrátem hl. m. Prahy celkově 2 mil. Kč, 
a to na samotný chod DNM, na kulturní čin-
nost a na chod kanceláří – to činí celkem 
70% pokrytí nákladů.
Žádný měšec však není bezedný, a proto si 
uvědomujeme, že nelze do nekonečna sahat 
a čerpat ze stávajících zdrojů. Cílem součas-
ného vedení DNM je proto co nejlepší mana-
žerský postoj k získávání zdrojů financování. 
Jsem rád, že mohu konstatovat, že se nám to 
celkem dobře daří.

Slovo závěrem
Na podzim tohoto roku jsme zorganizovali 
konferenci o národnostních menšinách (le-
tos ve spolupráci s FF UK v Praze), cyklus 
přednášek o vzdělávání Romů (pod záštitou 
MŠ ČR), festival slovinských filmů, výstavy  
„20 let Polského klubu v Praze“ či „Podkar-
patská Rus v obrazech“.
V lednu 2013 chystáme seminář na téma 
„Stres – jak tomu předcházet“.
Náš Dům je otevřen každému, kdo do něj vstu-
puje s dobrým úmyslem. Proto bych touto ces-
tou rád pozval všechny čtenáře, přátele a příz-
nivce menšin na některé z našich programů.

ªMgr. Andrej Dan Bárdoš, 
zástupce ředitele DNM, o. p. s.

Foto: archív DNM

V galerii DNM se konají i výstavy výtvarného umění. 
Zobrazený dřevoryt připomíná genocidu Romů a Sintů 
za druhé světové války.

Romské téma zaznívá velmi často. Na vystavené fotogra-
fii Josefa Klvani (1898, Hroznová Lhota) je zachycena 
Romka s dítětem ve slováckém kroji, patřící ke skupině 
integrovaných, na Moravě usedlých Romů.

V roce 1938 nacistické Německo připo-
jilo Rakousko a po Mnichovské dohodě 
obsadilo pohraničí českých zemí. Vypo-
vědělo desetitisíce polských Židů, během 
„křišťálové noci“ došlo k vypalování sy-
nagog a desetitisíce lidí byly deportovány 
do koncentračních táborů. Před nesvobo-
dou, Gestapem a koncentračními tábory 
utíkaly statisíce lidí, mnoho z nich proná-
sledovaných a vyháněných kvůli svému 
židovskému původu. Tisíce jich přicháze-
ly na československé hranice. Jak se cho-
valo Československo vůči těmto lidem  
v nouzi? Přijímalo je, nebo před nimi hra-
nice uzavíralo? Pomáhali českoslovenští 
občané uprchlíkům? 
Projektový tým právě vztah k uprchlíkům 
identifikoval jako jedno z klíčových té-
mat, které je při výuce dějepisu opomíje-
no, a přitom je velmi aktuální. 
Délka workshopu je plánována na 130 
minut včetně přestávky. Oproti stávají-
cím workshopům v OVK bude průběh 
více zaměřen na formulování vlastních 
názorů studentů, jejich sdílení s ostatní-
mi a následnou diskuzi. Cílem je pod-
pořit kritické uvažování o vlastních 
dějinách a tehdejší československé 
uprchlické politice (potažmo o české  
a světové politice vůči uprchlíkům v sou-
časnosti). Chtěli bychom otevřít téma 
uprchlické politiky demokratických stá-
tů, včetně Československa, v době kri-
ze, pronásledování etnických menšin  
a genocidy. Kritický přístup k uprchlické 
politice meziválečného Československa 
je též předpokladem k diferencovanému 
pohledu na vlastní dějiny a na uvědomě-
ní si toho, že i demokratické státy mohou 
tváří v tvář totalitním režimům a genocidě 
selhat.
Workshop „Nevítaní cizinci“ lze zdar-
ma objednat na Oddělení pro vzdělávání  
a kulturu Židovského muzea v Praze, 
Praha: education@jewishmuseum.cz, 
tel.: 222 749 350; 
Brno: brno@jewishmuseum.cz, 
tel.: 544 509 651
Více informací o projektu „Naši nebo 
cizí?“ na www.nasinebocizi.cz.

NeVítANí CIZINCI
aneB uPrcHlícI
VČeRA A dNes
Židovské muzeum v Praze 
představuje v rámci pro-
jektu „Naši nebo cizí? Židé 
v českém 20. století“ nový 
vzdělávací projekt pro zá- 
kladní a střední školy s ná-
zem „Nevítaní cizinci“.
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Během kongresového programu probíha-
la i četná kuloární jednání. Naší skupině se 
podařilo předjednat významnou slevu pro 
účastníky Makabiády v Izraeli v létě 2013, 
což je vzhledem k vysoké původní ceně star-
tovného důležitý mezník v přípravě vyslání 
české delegace.
Velký význam pro Českou republiku bude 
mít také prohloubení spolupráce s Evropskou 
vyslankyní Maccabi, paní Michal Levyovou, 
která momentálně sídlí v Budapešti. Kromě 
podpory z její strany týkající se „know-how“ 
můžeme do budoucna počítat i s lepším na-
pojením na vedení hnutí Maccabi.
Důležitý je rovněž fakt, že Česká republika 
dostala vícekrát prostor odprezentovat na 
mezinárodní úrovni projekty a aktivity, které 
v rámci Hakoach realizuje. Při vší skrom-
nosti bychom rádi uvedli, že zejména pro-
jekty realizované v posledním roce byly ze 
strany vedení hnutí Maccabi vnímány velmi  
pozitivně.
Nechceme říkat hop, dokud jsme nepřeskoči-
li, ale rozhodně jsme udělali další krok k za-
pojení do evropské sítě Maccabi a k důstojné 
reprezentaci České republiky mezi ostatními 
zeměmi. Pro nás všechny tady v Čechách 
to bude znamenat více inspirace, podnětů 
a snad i podpory pro naši českou „odnož“ 
Maccabi a především další nové a zajímavé 
aktivity pro celou komunitu.

ª Beáta Bartošová a Věra Hroudová

Kongres i seminář se konaly současně, 
ovšem na dvou různých místech. Proto 

bylo potřeba rozdělit síly a sledovat, případ-
ně se zapojit do jednání na obou z nich.
Během prvního dne kongresu proběhlo za-
hájení s pozdravnými příspěvky evropských 
špiček hnutí Maccabi a volby všech čestných 
funkcí pro další období. Následoval blok 
přednášek věnovaný odkazu Theodora Herz-
la, který den uzavřel.
Seminář byl zahájen aktuální přednáškou  
o významu hnutí Maccabi v současnos-
ti, jeho cílů a dosažených úspěchů, kterou 
s entusiasmem sobě vlastním přednesl rabín 
Carlos Tapiero. Poté jsme využili možnost 
diskutovat se zástupci organizací Maccabi  
v ostatních zemích, vyměňovali si zkuše-
nosti, mluvili o projektech, které se podařilo 
úspěšně realizovat, a o tom, zda a jak je im-
plementovat v našich podmínkách.
Druhý den následoval po úvodním bloku 
historický exkurs do historie hnutí, věnova-
ný 65letému výročí založení Evropské kon-
federace Maccabi (EMC), založené v Basi-
leji v roce 1947. V odpoledním bloku byly 
schváleny a diskutovány zprávy o činnosti 
v minulém období.
Program semináře se v pátek nesl ve znamení 
sionismu. Přednášky se dotýkaly jak židov-
sko-sionistické identity každého z nás, tak 
stále živých myšlenek sionistických vůdců, 
které se z vizí stávají leckdy realitou. Téma-
tem byl i „neortodoxní“ přístup ke způsobu 
vedení. Den zakončilo společné zapálení ša-
batových světel a večeře ve středisku basilej-
ské židovské obce.
O šabatu byl program samozřejmě volnější. 
Po ranní bohoslužbě v krásné basilejské sy-
nagoze postavené v maurském stylu a kiduši 
v jídelně židovské obce následovala prohlíd-
ka města. I přes mrazivé počasí se podařilo 
nasát atmosféru starobylého i moderního 
švýcarského města s mnoha památkami. 
Gala večer v místě konání 1. a 2. Sionistic-
kého kongresu s bohatým kulturním pro-
gramem skvěle umožnil neformální setkání 
účastníků obou událostí, a jistě tak přispěl 
díky získaným osobním kontaktům ke slib-
nému rozvoji spolupráce v budoucnu.

Sportovní lídři 
na evropské konferenci
Ve dnech 29. 11. – 2. 12. 2012 se konal ve švýcarské Basileji Kongres Evropské konfederace 
Maccabi (European Maccabi Confederation Congress) a Seminář Fóra budoucích lídrů hnu-
tí Maccabi (Future Leaders Forum Seminar). Členové výboru sportovního klubu Hakoach 
(zástupce hnutí Maccabi v Čechách) byli zástupci předsednictva Evropské konfederace vy-
zváni, aby se kongresu i semináře zúčastnili vzhledem k možnosti prohloubení spolupráce 
s ostatními evropskými kluby Maccabi zahájené loni na podzim.

V neděli byly podány návrhy na místo ko-
nání příštího EMC kongresu. Mezi kandidá-
ty je i Praha. Po přednášce o úkolech hnutí 

Maccabi v budoucnu a workshopu rozebíra-
jícím situaci v jednotlivých zemích zazněla 
společně zazpívaná Hatikva a po závěreč-
ném společném obědě se účastníci rozjeli do 
svých domovů.

Česká delegace ve společnosti svých zahraničích kolegů. Zleva: Josef Roytman, generální zástupce  
Maccabi Rusko, Eyal Tiberger, výkonný ředitel Maccabi World Union, Stella Syrkinová, Petr Wellemín, Věra  
Hroudová a Pavel Rubín (foto: Carlos Tapiero)

Basilejská synagoga je postavená v maurském slohu 
(foto: Věra Hroudová)
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dalo češtinu. Kdo naši skupinku potkal třeba při 
procházce Olomoucí, mohl být podivnou smě-
sicí jazyků včetně občas se objevující hebrejšti-
ny, němčiny a maďarštiny poněkud zmaten. Ale 
tato mnohojazyčnost k židovským konferencím 
prostě patří a je velmi osvěžující, obzvlášť po-
kud jde o tak regionální téma, jako je migrace 
v rámci židovské Moravy. Pak totiž regionalis-
mus nemá pachuť provinčnosti.

ª Lenka Uličná

konference

Akci spolupořádala Středoevropská univerzita 
v Budapešti, zastoupená předním znalcem mo-
ravských Židů Michaelem L. Millerem, hlavní 
organizátorkou za CJS pak byla Louise Hechto-
vá. Účastníky přivítal děkan Filozofické fakul-
ty Jiří Lach, zakladatelka olomoucké judaistiky 
Ingeborg Fialová i představitelé olomoucké ži-
dovské obce, za niž promluvil Petr Papoušek.
Konference měla sama trochu migrační průběh: 
zahájení proběhlo v reprezentativních prosto-
rách FF na Křížkovského ulici s úvodní před-
náškou Eliho Lederhendlera, většina příspěvků 
pak zazněla v knihovně CJS na třídě Svobody, 
program zpestřilo putování po (nejen židovské) 
Olomouci pod vedením Magdalény Stárkové  
a v úterý pak návštěva Boskovic s Danielem 
Soukupem. Přestože šlo o téma regionální (zna-
lost pojmu Morava jistě nepatří do základní vý-
bavy světových historiků), mezi přednášejícími 
převažovali zahraniční badatelé. Synagogální 
architektuře byly věnovány příspěvky Barry 
Stiefela a Tamar Shadmiové, jejich blok dopl-
nil Tamás Visi sondou do responz Menachema 
Mendela Krochmala. O migraci moravských 

Známý český religionista Ivan Štampach před-
nášel 27. listopadu 2012 v rámci Mezinábo-
ženského týdne na Husitské teologické fakultě. 
Mezináboženský týden pořádala Společnost pro 
mezináboženský dialog, o. s., kterou Štampach 
letos v lednu spoluzakládal.
Ve své přednášce Štampach shrnul vývoj vní-
mání náboženského pluralismu za posledních 
sedmdesát let. Představil základní strategie 
náboženského pluralismu, jak je můžeme sle-
dovat zejména v křesťanském kontextu: exklu-
sivismus, který považuje vlastní pravdu za je-
dinou správnou, inklusivismus, který připouští 
jistou pravdu také v jiných náboženských sys-
témech, a pluralismus, který považuje všechna 
náboženská předsvědčení za stejně hodnotná  
a stejnou měrou participující na jedné, dokona-
lé Boží pravdě. Ačkoliv tyto tři strategie (či mo-
dely) vznikly v křesťanské teologii náboženství, 
v praxi můžeme podobné přístupy k jinověrcům 
pozorovat i u jiných náboženských tradic.
Štampach zmínil také slavné rozlišení religio-
nisty Wilfreda C. Smithe o rozdílu mezi belief 
(náboženské přesvědčení) a faith (víra), kteréž-
to koncepty jsou pro diskusi o náboženském 
pluralismu a v praxi pro mezináboženský di-
alog zásadní. Víra ve smyslu faith je totiž jen 

Židů do Maďarska přednášela Erzsébet Mislo-
vicsová, demografický přístup k problematice 
prezentovala Jana Vobecká a osobní příběhy 
včetně fascinujících rodinných videí předsta-
vila Michlean Amirová. Další blok přenesl 
účastníky k moravským kořenům židovské 
Vídně (Elana Shapirová) a paměti olomoucké 
větve rodiny Zweigů (Dieter J. Hecht). Stranou 
pozornosti však nezůstal ani sever Moravy: na 
specifické ovzduší židovské Moravské Ostravy 
upozornila Marsha L. Rozenblitová, napro-
ti tomu židovským venkovským komunitám 
a jejich proměně se bude v nejbližších letech 
věnovat v rámci představeného projektu Ines 
Koeltzschová. Michael Miller sledoval proud 
maďarských studentů směřujících do Brna  
v letech 1920–1938, Michal Frankl pak navázal 
pozoruhodnou přednáškou o situaci židovských 
uprchlíků na břeclavské hranici v roce 1938. 
Konferenci uzavřel příspěvek Martina Weina 
charakterizující podoby sionismu na Moravě.
Přestože konferenčním jazykem byla pochopi-
telně angličtina, je až s podivem, kolik zahra-
ničních hostů aktivně či alespoň pasivně ovlá-

Martin Wein přednášel na téma „Masaryk, sionismus  
a Izrael“. Na fotografii je TGM v rozhovoru s Hugo 
Bergmannem v Jeruzalémě roku 1927.

velmi obtížně postižitelná či definovatelná, 
kdežto jednotlivé náboženské názory, beliefs, je 
možné mnohem snáze rozpoznat, určit a kate-
gorizovat na základě určitého souboru dogmat 
daného náboženství. Pro terminologii mezi-
náboženského dialogu ale Smith touto teorií 
přispěl spíše k bezradnosti. Protože pojem re-
ligion, náboženství, nepovažuje za vhodný (viz 
jeho dílo The Meaning and End of Religion, 
1991), někteří věřící se mezináboženský dialog 
v angličtině rozhodli namísto interreligious di-
alogue pojmenovat interfaith dialogue, protože 
některá náboženství, jako některé větve bud-
dhismu, nelze s klidem nazvat náboženstvím. 
Jestliže ale faith definuje Smith jako víru obec-
ně, bez ohledu na beliefs, její dílčí názory, pak 
by se interfaith dialogue týkal blíže neurčených 
věřících, klidně i takových, kteří věří v soula-
du s moderní spiritualitou ve vlastní „Já“, a ne  
v Boha.
Aby nezůstal pouze na teoretické rovině, ukázal 
Štampach některé vlivy jednoho náboženství 
na druhé v důsledku vzájemných historických 
vztahů. Jako příklad můžeme uvést poměrně 
zajímavou informaci, že proslulé ztvárnění 
Buddhy v řaseném rouchu a ladnými rysy tváře 
je ovlivněno helénským sochařstvím, které se 

s buddhismem „setkalo“ v prostředí dnešního 
Afghánistánu, kde se ve vrcholném starověku 
setkávali helenizovaní provinční správci s bud-
dhistickými misionáři.
Štampach také zabrousil do dějin mezinábo-
ženského dialogu, a to jak v době staro- a stře-
dověké v různých oblastech světa, tak i v době 
nedávné. Zmínil vznik Parlamentu náboženství, 
který byl jednou z prvních reakcí na pomalu se 
globalizující svět, když se poprvé sešli před-
stavitelé desítek náboženských směrů z celé-
ho světa na Světové výstavě v Chicagu v roce 
1893. Tato iniciativa pokračuje dodnes. Zmínil 
také významný vliv 2. Vatikánského koncilu na 
rozvoj mezináboženských vztahů a také rozvoj 
mezináboženské spolupráce v České republi-
ce, konče vznikem výše zmíněné Společnosti 
v lednu 2012.
Ačkoliv přednáška byla začleněna do pravidel-
né výuky Mezináboženských vztahů Zdeňka 
Vojtíška, mezi návštěvníky byla řada nestu-
dentů, kteří přišli právě v rámci pozvání na 
Mezináboženský týden. Podobné aktivity jistě 
nejsou poslední a v novém občanském roce se 
budeme moci těšit na podobné i zcela jiné me-
zináboženské projekty.

ªKateřina Děkanovská

MezInáBoŽenSKý týden
Přednáška Ivana štampacha představila nové přístupy k náboženskému pluralismu

Židovská migrace na Moravě
Podzimní konferenční sezóna v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schuberto-
vých vyvrcholila mezinárodní konferencí „The land in between: Three centuries of Jewish  
migration to, from and across Moravia“, která se uskutečnila 18.–20. listopadu 2012 na 
Univerzitě Palackého v Olomouci.
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středa 9. 1. v 18 h 
Izrael před volbami. Kam kráčí dnešní 
Izrael? Jak se jednotlivé politické proudy  
v Izraeli staví k otázkám, jako je budoucnost 
mírového procesu, íránský jaderný program 
či pokračující výstavba osad na Západním 
břehu a ve východním Jeruzalémě? Jak se 
Izrael vyrovnává se zhoršující se socio-eko-
nomickou situací a se stále rostoucí propastí 
mezi většinovou společností a ultraortodox-
ními Izraelci? Jak mohou lednové volby  
v Izraeli ovlivnit současnou velmi nestabilní 
situaci na Blízkém východě a jaký dopad má 
současné dění v regionu na politiku v Izraeli? 
Tyto a jiné otázky se ve své přednášce pokusí 
zodpovědět Irena Kalhousová, specialistka 
na politickou situaci na Blízkém východě.

středa 16. 1. v 18 h
Jidiš VE TŘECH – ale tentokrát ve čty-
řech! Koncert, v jehož průběhu uslyšíte směs 
jidiš písní v podání zpěvaček Hany Frejko-
vé a Marianny Borecké, akordeonisty Sláv-
ka Brabce a klarinetisty Milana Potočka.

Vstupné 60 Kč

20. 1. v 14 h
Nedělní program pro děti a jejich rodiče – 
Lvíček Arje na palubě Noemovy archy. 
Jak to asi vypadalo na palubě archy? Co 
si Noe počal s tolika zvířaty pohromadě?  
O tom nám bude vyprávět jeden z přímých 
účastníků této veliké plavby, Lvíček Arje. 
Prohlídka: Starý židovský hřbitov. 

Vstupné 50 Kč

pondělí 21. 1. v 18 h
Po stopách Mojžíše. Cestopisná přednáš-
ka Jana Neubauera, která bude sledovat 
putování izraelského národa ze starověké-
ho Egypta až na horu Nebo, kde Mojžíšova 
pozemská cesta končí. Během přednášky 
uvidíte mnoho obrazového materiálu, který 
se váže k místům popisovaným v souvislosti 
s Mojžíšem v biblických knihách.

úterý 22. 1. v 18 h
Vytěsněná elita. Představení právě vydané 
stejnojmenné knihy Petr Hlaváčka a Du-
šana Radovanoviče (FF UK & nakl. Togga, 
2012), která přináší profily zapomínaných 
učenců z Německé univerzity v Praze. Kni-
ha navazuje na stejnojmennou výstavu, která 
se uskutečnila na FF UK a posléze v ŽMP. 
Na osudech osobností spojených především  
s humanitními obory Filozofické fakulty Ně-
mecké univerzity v Praze prezentuje zvraty  
a pády 20. století. Většina z nich byla pro svůj 
židovský původ pronásledována německým 
nacionálně-socialistickým režimem, mnozí 
tito vědci a akademičtí pracovníci zahynuli, 
další se zachránili v exilu. Připomenuto je 
též vědecké dílo těchto osobností, které byly 
během komunistického režimu programově 
vytěsňovány z naší kulturní paměti. S oběma 
autory bude diskutovat Petr Brod. Kniha 
bude na místě k prodeji.

čtvrtek 24. 1. v 18 h
Přežili, aby mohli vyprávět. Ve dnech 
intenzivního vzpomínání na oběti holo-

caustu konfrontuje dcera židovského vete-
rána Anna Markowitz své pocity s živým 
svědkem dramatických válečných událostí. 
Beseda s válečným veteránem Mikulášem 
Broderem a Annou Markowitz, autorkou 
knihy Medaile za ztraceného Boha (Mot-
to, 2012). Ukázky z knihy přečte herec  
Aleš Procházka. Kniha bude na místě 
k prodeji.

pondělí 28. 1. v 18 h
Židovská škola dnes – Ješiva v Kyjevě. 
Vernisáž výstavy fotografií, která proběhne 
za přítomnosti autora Jindřicha Buxbauma. 
Fotografie zachycují svět tradičního židov-
ského studia v dnešním Kyjevě.

Vstup volný

středa 30. 1. v 18 h
Feminismus a judaismus. První večer 
z cyklu přednášek a diskuzí zaměřených na 
téma, jak se judaismus vyrovnává s fenomé-
ny moderní společnosti a obecně s tématy, 
které modernita přináší. O tom, jak femi-
nismus zasáhl judaismus a co jeho impulzy 
vnášejí do současného židovského myšlení, 
budou diskutovat Helena Divecká a Terezie 
Dubinová, která přednese krátkou úvodní 
přednášku. Moderuje Pavel Kuča.

Výstava v prostorách OVK
Vedem: Cesta terezínských kluků stále po-
kračuje. Výstava potrvá do 17. 1. 2013 a je 
přístupná po–čt 10–15 h, pá 10–12 h, během 
večerních programů a po domluvě.

čtvrtek 3. 1. v 18 h
Smlouvy, transakce a závazky v židov-
ském právu. Další přednáška z cyklu „Vy-
braná témata z židovského soukromého prá-
va“ brněnského rabína Šlomo Kučery.

úterý 8. 1. v 17 h
Jak můžeme žít dál? Vernisáž výstavy kre-
seb ze soutěže, kterou každoročně vyhlašu-
je Památník Terezín, bude tentokrát pojata 
trochu interaktivně. Pokusíte se s námi pro-
střednictvím osobního výtvarného ztvárnění 
představit si každodenní myšlení a proží-
vání reality dětí, které byly uvězněny v te-
rezínském ghettu. Atmosféru vernisáže do-
plní hrou na violoncello desetiletá Markéta  
Alexandrová. 

Vstup volný

úterý 15. 1. v 18 h 
Ma´ase merkava – starověká židovská 
mystika. Přednáška Heleny Bönischové, 
autorky nově vydané knihy na téma „mysti-
ka merkavy“. Mystika merkavy je starověký 
typ židovské mystiky, který vzkvétal v tal-
mudickém období. Zatímco pozdější židov-
ská mystika – kabala – je i v českém pro-
středí poměrně známá, o mystice merkavy se 
prakticky nemluví. Tuto mezeru chce zaplnit 
kniha Ma´ase merkava, kterou bude možno 
zakoupit na místě.

neděle 20. 1. v 14.30 h
Jak se žilo a jedlo v biblických dobách. 
V lednové dílně budete se svými dětmi zkou-
mat, jak a čím se lidé v biblických dobách 
živili. A protože slovu „živit se“ rozumíme 

jak ve smyslu pracovat, tak ve smyslu jíst, 
můžete si vyzkoušet obojí. Co se pustit třeba 
do vaření starého osvědčeného receptu? Na 
závěr zjistíte, že co si kdo uvaří, to si také 
sní anebo odnese domů… Dílna pro rodiče  
s dětmi od 5 let.

úterý 29. 1. v 18 h
Polsko-židovské vztahy ve dvacátých le-
tech 20. století. Obnova Polska v roce 1918 
představovala mimo jiné složitý úkol pro 
polskou společnost – definovat svůj vztah 
k početné židovské menšině, která byla při-
členěna k Polsku připojením východních 
území (tzv. kresů). Poláci se po více než sto 
letech neexistence polského státu opět do-
stali do role vládnoucího národa a židovská 
otázka se stala jedním z hlavních problémů, 
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K 500. výročí hebrejského knihtisku v Pra-
ze vydala Česká pošta příležitostnou znám-
ku v nominální hodnotě 25 Kč. Autorkou 
výtvarného návrhu je Renáta Fučíková, 
autorem rytiny Jaroslav Tvrdoň.

kultura

➤ který se před Poláky vynořil. Přednáška  
Mgr. Jaroslava Kadlece z Filozofické fakul-
ty MU v rámci cyklu přednášek „Polsko-ži-
dovské vztahy ve 20. století“.

čtvrtek 31. 1. v 18 h
Příchod Židů na Moravu. V přednášce se 
seznámíte s řadou událostí a pojmů, které 
provázejí židovskou historii na Moravě v 10. 
až 12. století, např. Raffelstettenským celním 

a plavebním řádem, zprávou Ibrahima ibn 
Jakuba, založením Podivína 1067, pověstmi 
o židovských osadách, první křížovou vý-
pravou, Izákem ben Dorbelem či židovskou 
osadou v Olomouci. Přednáška Mgr. Pavla 
Kocmana ze Společnosti pro dějiny židů 
v České republice.

Celý měsíc leden můžete v sále OVK ŽMP 
zhlédnout výstavu Jak můžeme žít dál? 

Jedná se o výstavu dětských kreseb, které 
vzešly z uměleckých soutěží Památníku Te-
rezín. Výstava je přístupná ve dnech progra-
mových akcí nebo po předchozí telefonické 
domluvě kdykoliv. 

Vstup volný

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

V prosinci roku 1512 dokončilo konsorcium 
židovských tiskařů a finančníků v Praze tisk 
siduru, modlitební knihy pro všední dny a so-
botu. České země se díky tomu staly – po něko-
lika lokalitách v Itálii, na Iberském poloostrově  
a Cařihradu – jedním z prvních míst, kde pů-
sobily tiskárny vedené židovskými tiskaři. Od 
té doby vycházely hebrejské knihy v Praze  
a později také v Prostějově, Brně a Mikulově 
s proměnlivou intenzitou až do první poloviny 
20. století.

U příležitosti tohoto výročí připomene výstava, 
jejíž titul je doslovným citátem ze záhlaví glo-
sáře k hebrejské bibli vydané v Praze roku 1604 
Mošem Sertelsem, dějiny a vývoj tohoto kul-
turního fenoménu především v jeho nejstarším 
období v 16.–18. století. Vedle obecného vlivu 
knihtisku na demokratizaci a laicizaci vzděla-
nosti, vztahu mezi prvními tisky a rukopisy, 
vývoje v typografii i ve výzdobě a postupného 
rozrůstání žánrů se expozice zaměřuje přede-
vším na znaky charakteristické pro produkci 
v našich zemích, mimo jiné na pozoruhodně 
otevřenou spolupráci židovských typografů  
s jejich křesťanskými kolegy, která po více než 
sto let ovlivňovala vnější podobu pražských 

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE SRDEČNě ZVE NA VýSTAVU:

„a nebudete muset chodit za rabínem.“ 
500 let hebrejského knihtisku v Čechách a na moravě

hebrejských tisků. Pozornost bude rovněž vě-
nována jednotlivým tiskařům, autorům, edito-
rům a ilustrátorům.
K vidění bude na padesát originálních tisků, 
mezi nimi světové unikáty, jako např. jediný 
dochovaný exemplář nejstaršího pražského tis-
ku z Bodleian Library v Oxfordu či pesachová 
Hagada z roku 1526 z Braginsky Collection  
v Curychu, považovaná za jednu z nejkrásněj-
ších hebrejských knih vůbec. Knihy z dílen 
Pavla Severina a Sixty Palmy Močidlanského 

z počátku 16. a 17. stole-
tí, jež mají se soudobý-
mi pražskými hebraiky 
společnou výzdobu či 
její autory, řezáče dřevo-
řezů, zapůjčily Národní 
knihovna ČR a Strahov-
ská knihovna Králov- 
ské kanonie premonstrá-
tů v Praze. Vědeckou 
knihovnu v Olomouci 
zastoupí vzácný exemp-
lář z polského Krakova 
z roku 1534 ovlivně-
ný pražskou typografií  
a dále dosud neznámý 
tisk z dílny Avrahama 
Heidy z roku 1621, kte-

rý se v knihovně zdejší jezuitské koleje podaři-
lo objevit během přípravného výzkumu. Fondy 
a sbírky ŽMP budou reprezentovat neméně vý-
jimečné originály: jediný dochovaný exemplář 
druhého nejstaršího pražského tisku hymnů pro 
šabat a požehnání po jídle z roku 1514, hebrejská 
bible z roku 1530, jediný u nás dochovaný pro-
stějovský hebrejský tisk a dále výsledky vlast-
ního výzkumu prováděného v devadesátých 
letech v synagogách v Čechách a na Moravě. 
Multimediální sekci, v jejímž rámci si návštěv-
níci budou moci prohlédnout vybrané knihy 
v digitální podobě, budou vedle detailnějšího 
zpracování jednotlivých témat tvořit i ukázky 
z budované on-line bibliografie hebrejského 

Hymny pro šabat a požehnání po jídle, s ilustrací honu na zajíce. Praha, Geršom ben 
Šlomo ha-Kohen, Meir ben Jaakov ha-Levi Epstein, Chajim ben David Šachor, Meir 
ben David, 1514.

knihtisku na území Čech a Moravy, shrnující 
výsledky několikaletého systematického prů-
zkumu knižních a sbírkových fondů nejvý-
znamnějších institucí v Evropě, USA a Izraeli.
Současně s výstavou vychází česko-anglic-
ká monografie Hebrejský knihtisk v Čechách 
a na Moravě, kterou vydává ŽMP spolu  
s nakladatelstvím Academia. Kniha, v níž 
se tým autorů z České republiky i ze zahra-
ničí podrobně věnuje různým aspektům té-
matu a začleňuje jej do širšího kontextu, je 
ilustrována více než dvěma sty fotografiemi 
tisků z desítky sbírek z celého světa. Větši-
na z nich je takto publikována vůbec poprvé. 

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Galerie Roberta Guttmanna, 
U Staré školy 3, Praha 1  
–  otevřeno denně kromě sobot a židovských 

svátků 9–16.30 h
– výstava potrvá do 28. února 2013
– více informací na www.jewishmuseum.cz



Ve Spojených stá-
tech má uznávaný 
skladatel z Vídně, 
města hudby, dveře 
otevřeny. Korngold 
píše hudbu k film- 
ům Warner Brothers. 
Filmů bude nako- 
nec sedmnáct a za 
dva dostane Korn-
gold Oscara (kon-
krétně: Anthony Ad-
verse, Dobrodruž-
ství Robina Hooda).
Er ich Wolfgang 
Korngold se během 
druhé světové vál-

ky soustředí pouze na filmovou 
hudbu, zapřísáhne se, že do ví-
tězství nad nacisty nebude kom-
ponovat symfonickou hudbu. 
Slib dodrží.

Po válce připravuje svůj velký 
comeback na evropskou scénu. 
Avšak marně. Povědomí o něm se 
během jednoho celého desetiletí 
vytratilo. V roce 1955 se Korn-
gold nadobro vrací do USA, kde 
dva roky poté, v pouhých šede-
sáti letech, umírá na mozkovou  
příhodu.
ª Jan B. Schanelec-Jankowski, germanista

Foto: www.wien.gv.at
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Po svém slavném debutu, pantomimě 
Sněhulák, pokračuje Erich Wolfgang 

Korngold ve zdokonalování vlastních teo-
retických znalostí na vídeňské konzervatoři. 
Jeho hudba se pravidelně objevuje na pro-
gramu hudebních institucí rodného Brna. 
Korngold se často koncertů zúčastňuje osob-
ně, nejednou také za dirigentským pultíkem. 
Mladý umělec navštěvuje město svého dět-
ství celkem pravidelně, koneckonců žije zde 
stále velká část jeho příbuzenstva a vlakem je 
to z hlavního a rezidenčního města Vídně do 
Brna co by kamenem dohodil. 
Šťastným rokem Korngoldova života je 
1916, kdy v Mnichově uvádějí jeho dvě 
jednoaktové opery: Polykratův prsten a Vio- 
lantu. Rok na to uvádějí aktovky také v Br-
ně. Opět malá senzace – v hlavní roli ope-
ry mladého brněnského skladatele vystoupí  
brněnská rodačka Maria Jerritza, diva vídeň-
ské opery.

Brněnský Wolfgang
 dokoNČeN í
V minulém čísle jsme vám nabídli první část medailonku skladatele Ericha W. Korn-
golda. Jeho osudy jsme sledovali do roku 1911, kdy v jeho rodném Brně hostova-
lo vídeňské Dvorní divadlo s představením Sněhulák, k němuž teprve čtrnáctiletý 
Korngold složil hudební doprovod. 

V období mezi dvěma svě-
tovými válkami se Korn-
gold specializuje na úpravy 
klasických operet. Předělá 
jich nakonec deset. Korn-
goldova úprava Straußo-
vy Noci v Benátkách platí 
dnes za nejzdařilejší verzi 
této operety. Práce na poli 
lehčího žánru je výtečnou 
přípravou pro Korngoldo-
vu pozdější tvorbu filmové 
hudby, žánru, ve kterém se 
Korngold stane opravdo-
vým a ceněným mistrem!
V roce 1924 nastává vý-
znamný zlom v Korngol-
dově osobním životě. Skladatel se žení 
s Luisou von Sonnenthal, vnučkou známého 
divadelního herce a podnikatele. Z manžel-
ství Ericha Wolfganga a Louisy Korngoldo-

vých přijdou časem na 
svět dva synové.
Korngold se stává vý-
znamnou veličinou hu-
dební Vídně. Přednáší 
hudební teorii a dirigo-
vání na vídeňské Státní 
akademii a diriguje ve 
Státní opeře. Roku 1926 
je Korngold vyznamenán 
Cenou města Vídně.
Významným Korngol- 
dovým uměleckým po-
činem, a zároveň po-
sledním evropským, je 
scénická hudba pro film 
Maxe Reinharda Sen 
noci Svatojánské. To už 
má Erich Wolfgang 
Korngold našlápnuto do 
Hollywoodu. Stejně jako 
jeho otec před dvaceti lety 
odešel s rodinou za lepším 
do Vídně a jeho dědeček 
před dvěma generacemi 
opustil Halič, Erich Wolf-
gang se roku 1934 loučí 
s Vídní a Evropou. Netu-
ší, že to bude rozloučení 
jednou provždy.

Erich Korngold jako devatenáctiletý

Erich Korngold a Luise (Luzi) von Son- 
nenthal na svatební fotografii

E. W. Korngold se ženou a syny Ernstem a Georgem v newyorském hotelu  
St. Moritz (1935, foto Photofest)


