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Krátce
Bohužel, mírová dohoda s OOP, kterou
Jicchak Rabin podepsal, byla pouze
snem, fikcí vydávanou za skutečnost,
ale realita byla mnohem krutější. Jen
během čtyř let od podpisu dohod z Osla
(1993–1996) bylo zavražděno rukou
palestinských teroristů 256 Izraelců.
Velká část národa také vytýkala Rabi-
novi to, že dovolil Arafatovi a tuniskému
vedení OOP přijet do pásma Gazy.
Nakonec mu bylo jistě právem vytýkáno,
že tzv. palestinské policii dal 70 tisíc
pušek a samopalů, aby chránila pořá-
dek. O šest let později, během tzv. druhé
intifády, tyto zbraně obrátili policisté,
přesněji však teroristé, proti izraelským
občanům.

Rabín Daniel Mayer

Jako progresivní žid věřím, že Tóra je
kontaktním bodem, v němž se Bůh a člo-
věk setkávají. Autoři Tóry byli lidé, vyjad-
řující svou víru a oddanost Tomu, který
stvořil veškerý život. Bez hluboce zako-
řeněné víry v Boží existenci by Tóra
neměla žádný smysl. Bez lidské touhy
chápat a nacházet smysl v Bohu a stvo-
ření života ve všech jeho formách by
nebylo Tóry. Tóra a její rozvíjející se
učení je skutečně tím místem, kde se
Bůh a člověk můžou potkat.

Rabín Joel Oseran

Jsou lidé hrdí a lidé skromní. Jsou lidé,
které ovládá jejich pupek, kteří nikdy
nebudou uspokojeni ve svých potře-
bách, a naopak lidé, kteří mají čisté
srdce a kteří netouží ani po tom málu, co
potřebuje tělo ke svému životu. Jsou
chamtiví lidé, které nemohou uspokojit
všechny peníze světa, jak je řečeno:
„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí,
kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti.“
(Kaz 5, 9)

Mišne Tóra Hilchot deot čili Etika P
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Tato politická vražda (bohužel, ne první 
v dějinách našeho národa) rozdělila iz-

raelskou společnost na dvě části. První, kte-
rou atentát vyburcoval až k davové hysterii 
a iracionálnímu obviňování druhé části spo-
lečnosti (náboženských sionistů, tzv. „háč-
kovaných kip“) z podněcování, ba přímo 
z ideologické spoluúčasti na této politické 
vraždě. U druhé části měla tato nenávistná 
kampaň za následek „kolektivní zpověď“ 
a prosby o odpuštění něčeho, čeho se nikdo 
z nich, až na jedinou výjimku Jigala Amira, 
nedopustil. Dodnes není potvrzeno, že by se 
ve všem atentátník myšlenkově ztotožňoval 
s „háčkovanými kipami“. Co však potvrze-
no je, že o Amirových vražedných záměrech 
předem věděl agent-provokatér Služby vše-
obecné bezpečnosti (ŠaBaK) Avišaj Raviv, 
krycím jménem Šampaňské, ale neoznámil 
to svým řídícím orgánům. Za neoznámení 
přípravy trestného činu vraždy nebyl však 
nikdy potrestán.

Jicchak Rabin se narodil roku 1922 
v Jeruzalémě, v rodině Nehemii a Rozy 
Rabinových, kde se myšlenky židovského 
národního hnutí, sionismu, snoubily s myš-
lenkami socialismu. Na mladého Jicchaka 
silně zapůsobila léta 1937–1940, strávená 
ve státní internátní zemědělské škole Kaduri 
v Dolní Galileji. Rabin považoval za věc cti 
přizpůsobit se nejen přísné disciplíně, panu-
jící v internátní škole, která mnohdy připo-
mínala kasárenský režim, ale také mnoha 
mimoškolním povinnostem žáků školy. Při 
vzpomínkách na léta strávená ve škole Ka-
duri Jicchak Rabin říkal, že sice internátní 
režim omezoval osobní život, ale ne pocit 
svobody. V budoucnu přísný školní režim 
jistě pomohl Rabinovi během jeho vojenské 
kariéry.

Za arabského povstání v letech 1936 až 
1939 byla škola Kaduri několikrát napadena 
arabskými bandami a tehdy, při její obraně, 
vzal mladý Rabin poprvé do rukou pušku. 
Jeho instruktorem byl starší absolvent školy 
Kaduri Jigal Alon (1918–1980), pod jehož 
velením později mnoho let Jicchak Rabin 
sloužil.

Roku 1941, kdy se muselo počítat s nej-
horší variantou, že německá vojska gene-
rála Rommela, nacházející se na hranicích 
Egypta, budou okupovat Palestinu, Rabin 
vstupuje do úderných oddílů Palmach, které 
utvořila organizace židovské obrany Haga-
na. V květnu 1941 se Rabin setkal s jed-
ním z velitelů Palmachu, s Moše Dajanem 

(1915–1981), a ten jej vyslal o měsíc pozdě-
ji na libanonské území, které se tehdy ještě 
nacházelo pod vládou vichystického kola-
borantského režimu, aby přerušil tamní tele-
fonní spojení a tak pomohl bojovým akcím 
Britské armády a spojeneckým jednotkám 

Svobodné Francie osvobodit Libanon od Pé-
tainovců. Rabin úspěšně vyplnil svůj úkol. 
Tato akce hrála rozhodující roli také při vý-
běru Rabinovy profesionální kariéry. Místo 
aby se stal odborníkem na zemědělskou ko-
lonizaci Palestiny, spojil svůj život s obranou 
a bezpečností židovského jišuvu.

Po druhé světové válce Rabin zastával 
různé velitelské funkce v oddílech Palma-
chu. Další Rabinovou zkouškou bylo období 
po 29. listopadu 1947, kdy na zasedání val-
ného shromáždění OSN byla přijata rezoluce 
o rozdělení mandátní Palestiny na dva stá-
ty – židovský a arabský. Všechny arabské 
státy i vůdcové palestinských Arabů rezo-
luci odmítli a začala nová etapa zvýšeného 
arabského teroru na území Palestiny. Jicchak 
Rabin byl v dubnu 1948 jedním z účastníků 
operace „Nachšon“, která dočasně otevřela 
přístupovou silnici k obleženému Jeruzalé-
mu, po níž přiváželi nutnou pomoc židov-
ským obyvatelům města.

15. května, den po vyhlášení nezávislosti 
Izraele, se podařilo Rabinovi a jeho bojovní-

kům obsadit Latrun a přístupová cesta na Je-
ruzalém byla opět volná. Poté byl proti své 
vůli převelen s celou brigádou do Jeruzalé-
ma, aby osvobodil Staré Město. Rabin se pří-
kazu podrobil a jeho brigáda prolomila hrad-
by Starého Města. Bohužel, slíbená pomoc 
se do Jeruzaléma nedostala, a tak Rabinova 
brigáda musela ze Starého Města ustoupit.

Z jiného soudku je dodnes diskutovaný 
Rabinův postoj k situaci okolo lodi Altale-
na. Tato loď, kterou koupil אצ״ל (ECEL = 
Irgun ha-cvai ha-leumi), přivážela nové 
přistěhovalce a zásilku zbraní pro Izrael. 
Dvacátého června zakotvila u břehů Kfar 
Vitkinu a tam bylo vyloženo 80 procent 
zbraní a předáno do skladů izraelské armá-
dy. Dvacet procent si chtěl Irgun ponechat 
pro své bojovníky v obleženém Jeruzalémě, 
což by byla významná pomoc pro židovské 
obyvatele města, nacházejícího se ve svízel-
né situaci. Prozatímní vláda v čele s Davi-
dem Ben Gurionem to kategoricky odmítla 
a trvala na předání všech zbraní armádě. 
Velitelé ECELu to odmítli a loď plula dál 
a poté zakotvila u břehů Tel Avivu. Tehdy 
dal Ben Gurion (mající strach z „pravico-
vého puče“) příkaz k jejímu potopení. Teh-
dejší podplukovník Jicchak Rabin vydal 
22. června příkaz k ostřelování Altaleny. Při 
této akci zahynulo na lodi 16 osob, z nichž 
většina byli přeživší holocaustu, a 48 dal-
ších bylo zraněno. Poté začal Ben Gurionův 
„hon na čarodejnice“, tedy na členy ECELu. 
V této velmi kritické době pro mladý stát 
dokázal svou politickou vyspělost vrchní 
velitel ECELu Menachem Begin, když vy-
zval ke zdrženlivosti a jednoznačně odmítl 
bratrovražedný boj. Svým postojem si Rabin 
vysloužil přízeň špiček strany Mapai. Tvrdá 
disciplína, panující ve škole Kaduri, byla zú-
ročena. Avšak po válce za nezávislost Ben 
Gurion rozpouští Palmach a od základů mění 
vyšší vojenské kádry. Tento krok se Rabina 
nepříjemně dotkl, chtěl svléknout uniformu 
a věnovat se studiu hydrologie. Nakonec 
však toto krizové období překonal a armá-
du neopustil. Roku 1955 je Rabin jmenován 
generálmajorem a velitelem výcvikového 
oddělení generálního štábu. Roku 1956 jme-
nuje náčelník generálního štábu Moše Dajan 
Rabina velitelem severního okruhu, mezi 
lety 1964–1967 je Jicchak Rabin náčelníkem 
generálního štábu a jedním z těch, kdo měli 
zásluhu na vítězství v Šestidenní válce.

V lednu 1968 odchází Rabin z armády 
a je jmenován velvyslancem Izraele v USA. 

Před patnácti lety, 12. chešvanu 5756 (4. listopadu 1995 večer) byl v závěru slavnostního shromáždění na Náměstí 
izraelských králů v Tel Avivu spáchán vražedný atentát na předsedu vlády Jicchaka Rabina. 

Den, který otřásl Izraelem 
(k 15. výročí atentátu na Jicchaka Rabina)

Patnáctiletý Jicchak Rabin v roce 1937, kdy nastoupil 
do internátní školy Kaduri
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� Během pětiletého období se snažil o posílení 
strategické spolupráce mezi oběma zeměmi. 
Začátkem roku 1974 se stal ministrem práce 
ve vládě Goldy Meirové a po její rezignaci, 
již jako předseda strany Ma’arach, ji 3. červ-
na nahradil i ve funkci předsedy vlády. Před-
sedou vlády byl až do roku 1977, kdy par-

lamentní volby vyhrál Likud v čele s Mena-
chemem Beginem. Ve vládě Jicchaka Šamira 
byl v letech 1984–1990 ministrem obra-
ny. Po parlamentních volbách roku 1992, 
v nichž Strana práce v čele s Jicchakem Ra-
binem přesvědčivě porazila Šamirův Likud, 
se stal Rabin podruhé předsedou vlády a byl 
jím až do své násilné smrti 4. listopadu 1995.

Jednou z nejodvážnějších akcí izraelské 
armády, k jejímuž zahájení dal Jicchak Ra-
bin svůj souhlas, byla Operace Entebbe, 
kdy v noci ze 3. na 4. července 1976 byli 
na letišti v Ugandě osvobozeni rukojmí 
uneseného letadla Air France. Teroristický 
únos provedla Lidová fronta pro osvobození 
Palestiny ve spolupráci se dvěma teroristy – 
„manželským párem“ – z německých Revo-
lučních buněk.

Za úspěch Rabinova působení jako mi-
nistra obrany můžeme považovat i způsob, 
jakým se zhostil řešení velmi nebezpečného 
„lidového povstání“ Palestinců, tzv. prv-
ní intifády, která začala v prosinci 1987 
v Gaze. Rabin dal jasně najevo, že při likvi-
daci ohnisek intifády se musí dávat přednost 
mírnějším prostředkům (obušky, slzný plyn) 

před ostrou střelbou. Bohužel, i tak byl Iz-
rael, jak je již pravidlem, pranýřován OSN 
a médii.

Rabinovým politickým záměrem bylo 
dosáhnout míru s Palestinci. Vzorem mu 
byl jistě příklad Begina a Sadata. Po sérii 
tajných schůzek byl v srpnu 1993 v Oslu se-

psán základní náčrt budoucí mírové dohody 
mezi Izraelem a OOP. Tato mírová dohoda 
byla pak podepsána Jicchakem Rabinem 
a Jásirem Arafatem za účasti amerického 
prezidenta Billa Clintona 13. září v Bílém 
domě ve Washingtonu. Za tuto dohodu obdr-
želi roku 1994 Jicchak Rabin spolu s Jásirem 
Arafatem a Šimonem Peresem Nobelovu 
cenu míru. Nutno připomenout, že mnozí 
v tom vidí degradaci Nobelovy ceny míru, 
pokud ji dostal terorista Arafat.

Problém však byl v tom, že právě po pod-
pisu mírové dohody se rozhořel po celém 
Izraeli palestinský teror. Od podpisu mírové 
dohody z Osla dodnes bylo zavražděno pa-
lestinskými teroristy více než 1500 Izraelců. 
Nevím, jsou-li toto plody opravdového míru. 
Jicchak Rabin jako zkušený politik měl vě-
dět, že například Hamás a další teroristické 
organizace nikdy neuznají žádnou dohodu 
s Izraelem, který má být podle nich zničen 
a nahrazen islámskou Palestinou. Podle 
mého názoru Arafatův podpis na mírové do-
hodě byl jen vynuceným taktickým činem 
a vůbec nepotvrzoval touhu Arafatovu, ani 
touhu OOP po opravdovém míru s Izraelem. 

Kdyby tomu totiž tak bylo, Arafat by jedno-
stranně nepřerušil jednání summitu v Camp 
Davidu, který se konal v červenci 2000 pod 
patronací prezidenta Billa Clintona a kde 
tehdejší izraelský premiér Ehud Barak nabídl 
předat do správy OOP prakticky 95 procent 
tzv. okupovaných území s tím, že o sporných 
otázkách, jako například Jeruzalém, se bude 
nadále intenzivně jednat. Arafat pod různými 
záminkami Barakovu nabídku odmítl.

Další dohodou, kterou rok poté (26. října 
1994) Jicchak Rabin podepsal spolu s jordán-
ským králem Husejnem, byla dohoda o míru 
mezi Izraelem a Jordánskem. Zde, na rozdíl 
od Arafata, byl seriózní partner, kterému 
na srdci ležel opravdový mír. Netřeba připo-
mínat, že hranice mezi Jordánskem a Izrae-
lem byly od září 1970 jedny z nejklidnějších.

Bohužel, mírová dohoda s OOP, kterou 
Jicchak Rabin podepsal, byla pouze snem, 
fi kcí vydávanou za skutečnost, ale realita 
byla mnohem krutější. Jen během čtyř let 
od podpisu dohod z Osla (1993–1996) bylo 
zavražděno rukou palestinských teroristů 
256 Izraelců. Velká část národa také vytý-
kala Rabinovi to, že dovolil Arafatovi a tu-
nisskému vedení OOP přijet do pásma Gazy. 
Nakonec mu bylo jistě právem vytýkáno, 
že tzv. palestinské policii dal 70 tisíc pušek 
a samopalů, aby chránila pořádek. O šest let 
později, během tzv. druhé intifády, tyto zbra-
ně obrátili policisté, přesněji však teroristé, 
proti izraelským občanům.

Dnes se v mnoha institucích, zvláště 
ve školách, hovoří o Rabinově odkazu. 
Trochu mi to připomíná dobu ne tak dávnou, 
kdy se v československých školách a vědec-
kých ústavech také hovořilo o Leninově či 
Gottwaldově odkazu.

Jistě, Jicchak Rabin byl přirozenou vůd-
čí osobností jak vojenského, tak politického 
života. Svůj život, jako mnozí jiní v Izraeli, 
zasvětil rozvoji a zkvalitnění obranyschop-
nosti země a i jako politik a premiér jistě 
chtěl pro stát a jeho obyvatele to nejlepší. 
Jicchak Rabin byl však jenom člověk. Jako 
každý člověk se mohl ve svých rozhodnutích 
nebo úsudcích mýlit. Mohl nesprávně reago-
vat a jednat. I to je třeba vzít v potaz. Mám 
za to, že ani on by nebyl spokojen a protes-
toval by proti svému „zbožštění“ některými 
kruhy izraelské společnosti.

Nejlépe uctíme Rabinovu památku, při-
pomeneme-li si jeho mnohé zásluhy o Stát 
Izrael, které mu nikdo soudný nemůže upřít, 
ale zároveň nebudeme vymazávat z historie 
jeho chyby, neboť chybovat je lidské, ale 
chybami se také učíme.

◗ Rabín Daniel Mayer

Září 1993: Jicchak Rabin, Bill Clinton a Jásir Arafat ve Washingtonu po podpisu mírové dohody mezi Izraelem 
a OOP

výročí
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Ke svým 50. narozeninám v srpnu 2009
jsem si přála, aby byl ve druhém vídeň-

ském obvodu zasazen do země vzpomín-
kový kámen na památku Malviny Barto-
nové, první manželky mého dědečka.
Malvina byla v roce 1942 deportována do
Malého Trostince, kde byla i zavražděna.
Stejný byl i osud příbuzných z matčiny
strany – Victora a Rosy Ratzenhoferových.

O existenci židovských příbuzných jsem
věděla od raného dětství. Můj otec byl nic-
méně evangelickým teologem, veřejně zná-
mým univerzitním profesorem. Celá naše
evangelická rodina patřila k pětiprocentní
menšině obyvatel, kteří často trpěli převahou
katolíků v Rakousku. Mých šest sourozenců
i já jsme byli přísně nábožensky vychová-
váni a často jsme si mysleli, že jsme pří-
mými potomky Martina Luthera.

V průběhu dalšího života jsem se začala
postupně zajímat o osud Malviny Bartonové,
ale i dalších židovských příbuzných mé
rodiny, kteří jednoho dne beze stopy zmizeli
a nikdy víc se do Vídně nevrátili. Zjistila
jsem, že sestřenice mé babičky Elfriede
Falknerová byla zavražděna v Osvětimi.
Trvalo mi dlouho, než jsem plně pochopila,
jaká tragédie postihla mé příbuzné. V naší
rodině se o tom téměř nemluvilo. V rodo-
kmenu jsem našla jejich jména, osobní údaje
a poznámku příčina smrti neobjasněna. Naše
rodina byla přece odjakživa evangelická
a to, že máme v příbuzenstvu Židy, jsme při-
jímali mlčky.

Malvina v našem rodokmenu zapsána
nebyla. Nepatřila tam, nebyla naše pokrevní
příbuzná. Byla to první manželka mého
dědečka z otcovy strany a bylo zakázáno o ní
hovořit. To téma bylo absolutně tabu. Mal-
vina byla dlouhé roky přísně střeženým
tajemstvím naší rodiny. Moje babička se
stala druhou manželkou mého dědečka
a v této souvislosti vyplula na povrch skuteč-
nost, že existovala i manželka první, nad
jejíž smrtí se vznášel otazník. Můj katolický
dědeček se s ní rozvedl v říjnu 1938, krátce
potom, co kvůli němu Malvina vystoupila
z řad Vídeňské židovské náboženské obce.
Můj dědeček žil tehdy ve společné domác-
nosti s mojí babičkou a mým otcem, kterému

byly tři roky. Malvina Bartonová, která byla
starší než dědeček, byla silně otřesena těmito
událostmi – mimomanželský vztah, z nějž se
narodilo dítě, zrada, rozvod, výměna za
mladší partnerku. Když se s ní můj árijský
dědeček rozvedl, ztratila Malvina ochranu
před nacistickým režimem. Až do dnešní
doby je rozvod podle katolické víry

nemožný a v období holocaustu se pro
židovského partnera rovnal rozsudku smrti.
Navzdory tomu všemu zůstala Malvina vůči
mému dědečkovi loajální. V době delší hos-
pitalizace mé babičky se Malvina starala
nejen o svého bývalého manžela, ale i o jeho
syna, mého otce, a to až do chvíle, kdy byla
v roce 1942 deportována. Mému otci bylo
tehdy sem let a navždy mu zůstala v paměti
jako milá teta, která náhle zmizela z jeho
života a nikdy se nevrátila. V rodině se pak
už o ní nemluvilo. Tabu.

Já jsem se o Malvině dozvěděla až jako
dospělá. Můj otec se vždy snažil idealizovat
manželství svých rodičů a na existenci
dědečkovy první ženy zapomínal. Trvalo
dlouhé roky, než se mi podařilo dobře stře-
žené rodinné tajemství rozkrýt, přičemž bylo
zřejmé, že moje rodina je z této skutečnosti
nemocná. Snažili jsme se Malvinu ignoro-
vat, ale byla v naší rodině stále přítomná.
Rozhodla jsem se proto dát jí místo v rodo-
kmenu naší rodiny a od jara tohoto roku exi-

stuje její pamětní destička na Holland-
strasse 8, ve druhém vídeňském obvodu,
která byla její poslední adresou před depor-
tací do Malého Trostince.

Cítila jsem, že se chci této povahově
silné ženě přiblížit a rozhodla jsem se
vypravit do Běloruska, do Malého Tros-
tince, kde byla – dnes už naše – Malvina
zavražděna spolu s tisícovkami dalších obětí
z Rakouska a celé Evropy. Chtěla jsem se
poklonit památce obětí a oddat se tichému
zármutku. Když jsem na jaře 2009 do
Malého Trostince přijela, s hrůzou jsem
zjistila, že na tom místě není nic, žádný
kámen, tabule, památník, nic, co by připo-
mínalo tisícovky rakouských obětí. Přitom
na žádném jiném místě v Evropě nezemřelo
tolik rakouských občanů, obětí šoa, jako
právě v Malém Trostinci. A po 64 letech tu
nebylo ani zmínky o obětech, které z velké
většiny pocházely z Vídně.

Musím přiznat, že Vídeň není jen městem
Sigmunda Freuda a psychoanalýzy, ale je
i místem, kde lidé hledí kupředu a neradi
odkrývají tajemství. Rakouská lidová moud-
rost praví, že každá rodina má ve sklepě své
mrtvoly a není třeba je vynášet ven. Právě
proto si myslím, že je čas podívat se pravdě

I n i c i a t i v a
IM -MER
Malý Trostinec, ležící nedaleko běloruského Minsku, se stal v období nacismu místem smrti tisíců židovských obětí
z Rakouska, Čech, Slovenska, Německa a dalších evropských zemí. Hlavním cílem sdružení IM-MER je uchovat památku
zejména rakouských obětí a chce se zasadit o to, aby i další země následovaly příklad Německa a Rakouska a postupně
umístily do Malého Trostince pamětní kameny za své občany, kteří zde zemřeli. Malý Trostinec má být v budoucnu místem
kolektivní vzpomínky na oběti holocaustu a nabádat k občanské statečnosti a ostražitosti vůči jakýmkoliv formám antise-
mitismu a rasismu. Vyprávění zakladatelky iniciativy IM-MER Waltraud Bartonové zapsala Jana Tchabana-Löwbeer.

Waltraud Bartonová, zakladatelka iniciativy IM-MER

Připomenutí obětí v Malém Trostinci

Říjen/Listopad 2010
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do očí, truchlit, vzpomínat. A to se týká nás
všech, bez ohledu na národnost, nábožen-
ství, politickou příslušnost, ať již žijeme
v Rakousku nebo jiných evropských zemích.
Neznalost dějin neomlouvá. Mnoho mých
vrstevníků je nemocných z toho, jak se snaží
nedívat se historické pravdě do očí. Je třeba
se z historie poučit, abychom dokázali vybu-

dovat lepší budoucnost nejen pro nás, ale
i pro následující generace. Pro mě bylo nej-
horší, že Malý Trostinec byl v našem pově-
domí neznámým místem, neznámým jmé-
nem, velkým skrytým tajemstvím.

Na jaře 2009 jsem založila ve Vídni ini-
ciativu Malvina. Je to samozřejmě jméno
první manželky mého dědečka, ale zároveň
si jej rozděluji na dvě části: MAL – jako
Malý Trostinec, kde byla zavražděna,
a VINA jako Vídeň, její rodné město, kde
prožila až do deportace celý svůj život.
K iniciativě se připojilo mnoho lidí a na
základě petice umístila rakouská vláda
18. září 2009 v Minsku pamětní kámen,
v prostoru bývalého židovského ghetta.
V květnu 2010 jsem zorganizovala první
vzpomínkovou cestu do Malého Trostince,
na níž se ke mně připojilo dalších
15 nadšenců. Pochopila jsem, že Malvina už
není jen mou osobní, rodinnou záležitostí,
moje práce má následovníky.

Z mé osobní iniciativy se vyvinula naše
iniciativa IM-MER, která se snaží dosáhnout
toho, aby obyvatelé Vídně vzpomínali na své
zmizelé a zavražděné příbuzné, známé, sou-
sedy, kteří se v letech 1941–1942 nenávratně
vytratili z obrazu Vídně. Iniciativu IM-MER
jsme založili záměrně 8. března, na Meziná-
rodní den žen, protože většina obětí byly
ženy, bezbranné, mladé, starší i velmi staré
babičky. Myslím si, že jejich zmizení bylo
více méně nenápadné. Svoji iniciativu Mal-
vina jsem přejmenovala na IM-MER, což
znamená IM – Iniciativa Malvina a MER –
Malý Trostinec vzpomínka. Iniciativa se roz-
růstá a je to fantastický pocit, že se stále více
lidí, včetně mladých, zabývá bolestnou his-

torií nejen Rakouska, ale celé Evropy. Od
doby, kdy jsem navštívila Malý Trostinec,
mám pocit, že jsem blíž Malvině i dalším
židovským příslušníkům naší rodiny. Všech-
ny oběti v Malém Trostinci mají právo na to,
aby bylo jejich jméno a osobní údaje uve-
deny v záznamech na tomto pietním místě.
Zatím je tomu tak pouze u německých obětí.
V nejbližší době začne naše iniciativa zpra-
covávat seznam rakouských obětí.

V listopadu 2011 nás čeká neslavné
výročí, 70 let od prvního transportu vídeň-
ských Židů do Minsku. Při této příležitosti
chystáme mezinárodní třídenní sympozium
s názvem Malý Trostinec ve Vídni, jehož
cílem bude hledat společně odpovědi na
otázky spojené s tragickými dějinnými udá-
lostmi. O naší první společné cestě do
Malého Trostince byl na jaře tohoto roku
natočen i dokumentární film, který bude
v rámci sympozia slavnostně představen.

Do budoucna bych si velmi přála, aby
naše iniciativa přerostla i za hranice a získala
nové kontakty v Bratislavě a v Praze.
V Bělorusku existují pouze pamětní kameny
z Německa a Rakouska. Z archívů víme, že
v Malém Trostinci zemřelo i mnoho občanů
tehdejšího Československa a tyto oběti by si
určitě zasloužily vlastní pamětní místa.
Budeme se těšit, že nás možní zájemci brzy
kontaktují na www.IM-MER.at.

� Zapsala Jana Tchabana-Löwbeer
Foto: www.im-mer.at, wikipedia.com

Památník v Malém Trostinci

Před časem byl uveřejněn velmi zajímavý
dokument o Estonsku v letech 1940–1945.
Byl vydán Estonskou komisí pro vyšetřování
zločinů proti lidskosti, vedenou velvyslan-
cem a ministrem Maxem Jakobsonem, mezi-
národně zdaleka nejúspěšnějším finským
diplomatem, o kterém se kdysi mluvilo jako
o kandidátovi na místo generálního sekretáře
OSN. Byl donucen odstoupit pod tlakem
Sovětského svazu a arabského bloku kvůli
svému židovskému původu. Tato tzv.
Komise pravdy na přibližně 2000 stránkách
pečlivě zdokumentovala sovětskou a němec-
kou okupaci Estonska v letech 1940–1945.
Zpráva je unikátní nejen jako historický
dokument, ale i politicky. Je to poprvé, kdy
baltská země tak oficiálně a detailně zdoku-
mentovala osud svých Židů.

Před válkou žilo v Estonsku kolem 5000
Židů. Části z nich se podařilo utéct na
východ. Je ironií, že po německé okupaci
Estonska v roce 1941 nebyli zavražděni
Němci; muži bojovali v sovětské armádě
a ženy s dětmi žily na Sibiři ve velmi těžkých
podmínkách. Někteří z nich se dokonce vrá-
tili po roce 1945 domů. Židovští intelektuá-
lové byli spolu s dalšími estonskými intelek-
tuály deportováni na Sibiř během sovětské
okupace Estonska v roce 1940. Estonští Židé,
kteří nemohli utéct, zahynuli pod německou
vládou stejně jako v jiných částech Němci

okupované Evropy. Během sovětské vlády
v Estonsku v letech 1944–1990 Židům
nebyly povoleny kontakty s vnějším světem
ani židovský náboženský život.

Do Estonska se přestěhovali někteří ruští
Židé a dnes se židovská komunita sestává
z několika tisic Židů, většinou potomků
ruské židovské imigrace. Existuje překrásná
nová synagoga v Talinu, malé židovské
komunity v univerzitním městě Tartu (Dor-

pat) i v některých dalších městech. Stojí za
zmínku, že na univerzitě v Tartu jsou jidiš
a hebrejské studie na velmi vysoké úrovni.

Zajímavé je, že zpráva nepopírá roli
estonských nacistů. Skoro šedesát dobře

zdokumentovaných stránek je věnováno růz-
ným fázím procesu vyhlazování Židů. Nej-
prve estonských Židů a od roku 1942 i čes-
kých, německých a francouzských Židů,
deportovaných do Estonska. Pozornost je
věnována i Estoncům v německých jednot-
kách, například ve Waffen SS, bez obvy-
klého ultranacionalistického rozechvění.

Proč teď a proč Estonsko? Politické tahy
nejsou činěny bezdůvodně. Estonsko se
v roce 2011 připojí k Eurozóně a dělá vše, co
může, aby se předvedlo jako stát rovnocenný
ostatním zemím EU.

Estonsko nikdy nemělo velké židovské
osídlení a zachovalo se méně trapně vůči
Židům než jiné baltické státy, které měly
velké židovské menšiny. Židé v Estonsku
nikdy nebyli kulturním, etnickým či nábo-
ženským „nebezpečím“ pro tuto luteránskou
zemi, přesto tu antisemitismus existoval
a stále existuje.

Právě teď je vhodná doba k ukončení
práce Komise pravdy. Čas bojů okolo osudu
Židů a kolem účasti místních nacistů
a jiných oportunistů skončil. Zůstává otáz-
kou, zda se i další baltské státy rozhodnou
následovat estonský příklad a vypořádají se
se svou vlastní minulostí. Jejich antisemitské
tradice a dnešní postoje nejsou pro takové
řešení zatím příliš povzbuzující.

� Dr. Karmela Bélinki, Ph.D., Helsinki, Finsko

Estonsko se vyrovnává se svou minulostí

Nová synagoga v Talinu
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Důvod č. 1: Jsem podněcován
ke kladení obtížných otázek

Jako progresivní žid věřím, že Tóra je
kontaktním bodem, v němž se Bůh a člověk
setkávají. Autoři Tóry byli lidé, vyjadřující
svou víru a oddanost Tomu, který stvořil
veškerý život. Bez hluboce zakořeněné víry
v Boží existenci by Tóra neměla žádný
smysl. Bez lidské touhy chápat a nacházet
smysl v Bohu a stvoření života ve všech jeho
formách, by nebylo Tóry. Tóra a její rozvíje-
jící se učení je skutečně tím místem, kde se
Bůh a člověk můžou potkat.

A tak jsme se my, Židé, od samého
počátku naší pouti dějinami učili klást
obtížné otázky – naše tradice nás vlastně
podporuje v tom, abychom je kladli a aby-
chom také přijali skutečnost, že odpovědi,
které na ně dostaneme, nemusí být vždy
stejné. Jsem progresivním židem, protože se
nevyhýbám naléhavým otázkám o podstatě
Boha a Tóry, smyslu přikázání a otázce, jak
žít svůj život v souladu s tím tichým hláskem
ve mně.

Důvod č. 2: Progresivní rabín
hovoří mým jazykem

Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi
ortodoxním a progresivním judaismem je
úroveň vzdělání a osobnostní průpravy
rabínů v jednotlivých komunitách. Vzhle-
dem k tomu, že ortodoxní rabíni (s výjimkou
menšiny osvícených moderních ortodox-
ních) vidí jako své poslání být právními
experty v Tóře a na ni navazující tradici,
která zahrnuje psaný a ústní zákon, omezuje
se studium většiny ortodoxních a všech ul-
traortodoxních (charedi) rabínů na tradiční
ješivu, která zdůrazňuje hlavně studium Tal-
mudu a z něj odvozených právních textů. Od
ortodoxního rabína se očekává, že bude
dokonale ovládat jedinou věc – bude vědět,
co židovské právní texty říkají o tom, co by
žid měl či neměl dělat.

Většina ortodoxních rabínů nikdy nečetla
Platóna, Shakespeara, Kanta, Freuda nebo
Darwina. Nikdy nenašli zalíbení v Miche-
langelově umění, nikdy neposlouchali Bacha
či Beethovena, nikdy necestovali po světě,
aby viděli fascinující odlišnosti a podobnosti
mezi Božími dětmi. Krátce řečeno, většina

ortodoxních rabínů žije velmi jasně vymeze-
ným způsobem životem, odloučeně od okol-
ního světa. Jediné, co znají, a k jejich dobru
nutno přičíst, že to znají velmi dobře, je
židovská halachická (právní) literatura. Nic-

méně moderní židovská filozofie, kritické
studium Tóry a rabínské literatury a genialita
takových literárních forem, jako jsou hebrej-
ští proroci, zůstávají většině ortodoxních
rabínů cizí.

Naproti tomu progresivní rabín se dobře
orientuje v moderním světě a stejně tak je
i zběhlý v kritickém výkladu židovských
náboženských textů. Progresivní rabín musí
mít jak akademické, tak židovské vzdělání.
Každý progresivní rabín musí získat magis-
terský titul v příbuzném akademickém
oboru. To samozřejmě navrch k tomu, že
musí absolvovat kompletní rabínské stu-
dium, které trvá přibližně pět let. Progresivní
rabín chápe, co obnáší život v moderním
světě, stejně jako si velmi dobře uvědomuje
všechny tlaky, které s sebou nese být Židem
ve většinově nežidovské společnosti. Pro-
gresivní rabín nemá pocit, že jej nežidovský
svět ohrožuje, nevidí jej jako „zlo“, jemuž je
třeba se za každou cenu vyhýbat. Progre-
sivní rabín je možná obvykle méně vzdělaný
v Talmudu než jeho ortodoxní kolegové, ale
má zase značně navrch ve znalosti židovské

historie, filozofie, etiky, poradenské činnosti
a praktických rabínských dovednostech. Ale
hlavně je progresivní rabín součástí tohoto
světa – staví na základech posvátných židov-
ských textů, ale orientuje se ve všech odstí-

nech současného života a je oddán myšlence
zachování židovské tradice pro budoucí
generace.

Důvod č. 3: Progresivní
judaismus se zasazuje o plné
zapojení žen do židovského
života

Jsem progresivním židem, protože věřím,
že není žádný důvod, proč by se žena neměla
plnohodnotným způsobem podílet na židov-
ském životě. Je pro mě naprosto zřejmé, že
veškerá židovská právní omezení, která zne-
možňují ženám účast na židovském životě,
ať již jako svědka u soudu či započítávání do
minjanu (počtu deseti osob potřebných
k veřejné modlitbě) nebo jim upírají právo
číst z Tóry a mnoho dalších náboženských
výsad/ povinností a v podstatě jim přisuzují
nižší postavení (společně s dětmi a postiže-
nými), byla vytvářena muži (rabíny) v době,
kdy ženy byly skutečně ve všech společnos-
tech považovány za méněcenné, méně
schopné a měly menší práva. To, že byl
ženám odepírán plný přístup k náboženským

P r o č  s e  h l á s í m
k progresivnímu judaismu
O s o b n í  v í r a  a  p r i n c i p y,  k t e r é  v y z n á v á m

Jsem velmi rád, že se s vámi mohu podělit o tuto osobní definici pěti hlavních důvodů, proč je právě progresivní juda-
ismus tím židovským náboženským přístupem, který jsem si zvolil. Tento text odráží můj způsob, jak smysluplně proží-
vat židovství v 21. století.

Progresivní judaismus se zasazuje o plné zapojení žen do židovského života
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obřadům a rituálům, že byly ženy „oslavo-
vány“ jako udržovatelky rodiny a učitelky
dětí (ale jen do doby, kdy se začínalo s váž-
ným studiem a úlohu učitelů přebírali muži),
a proto byly „uvolněny“ ze židovských
náboženských povinností (velmi pohodlné
vysvětlení toho, proč je třeba držet ženy
v kuchyni a u plenek), jasně odráželo obecný
přístup k ženám v dřívějších dobách. Nic-
méně tvrdit, že taková nespravedlivá, antife-
ministická omezení a zákony odvozují svou
autoritu od Boha, který je nejvyšším „záko-
nodárcem“ a je tudíž zdrojem těchto diskri-
minačních opatření, je pro mě naprosto
nepřijatelné a je podle mě hrubým překrou-
cením židovské tradice.

Ve světě, kde ženy jsou premiérkami,
předsedají soudům, stojí v čele univerzit
a nemocnic, řídí banky a obří koncerny
a vydávají se do vesmíru na palubě kosmic-
kých lodí – v takovém světě prostě nemůžu
a nejsem ochoten přijmout náboženský
zákaz, který znemožňuje mladé dívce, aby
byla vyvolána k Tóře jako bat micva.

Důvod č. 4: Judaismus má,
kromě zájmu na zachování
našeho vlastního způsobu
života, také univerzalistický
charakter

Každému židovi, který skutečně poctivě
studuje židovskou tradici, je nad slunce
jasné, že judaismus, od nejranějších biblic-
kých dob až dodnes, se snaží o napravování
světa (tikun olam), stejně jako se vždy snažil
o zachování smlouvy s Bohem (brit). Ve
skutečnosti je spolu obojí spojeno – žid
dodržuje a ctí smlouvu s Bohem tehdy, když
přispívá k nápravě světa kolem nás.

Jsem progresivním židem, protože beru
vážně své židovské dědictví, které mi káže
jednat s cizincem důstojně, neboť i my, židé,
jsme kdysi byli cizinci v zemi egyptské; a káže
mi také chovat se soucitně k těm, kteří měli
méně štěstí než já – krmit hladové, šatit nahé,
zachovávat důstojnost všech Božích dětí.

Jsem progresivním židem, protože to, co

se děje ve společnosti, v níž žiji, je pro mě
důležité stejně jako to, co se děje v mé
židovské komunitě. Když se američtí pro-
gresivní rabíni ve 20. století postavili proti
zvrácené doktríně rasové segregace, která
pokračovala v zotročování černých Ameri-
čanů a upírala jim rovnoprávnost, byli tito
rabíni vedeni svou židovskou tradicí, která
jim kázala vystoupit proti takovému zneuží-
vání a popírání lidských práv. Progresivní
rabíni pochopili úlohu a odpovědnost vůd-
čích náboženských osobností a učitelů,
jejich povinnost vystupovat proti zlu ve spo-
lečnosti, protože to je cesta, kterou jim již
o celá staletí dříve ukázali hebrejští proroci.

Jsem progresivním židem, protože nalé-
havá témata naší doby – od ekologických
havárií po globální oteplování, od hlado-
morů ve světě po obchod se ženami, od hrůz
Darfúru po vykořisťování zahraničních děl-
níků v Izraeli – jsou pro mě nábožensky
významná. Nemůžu oddělit svoji nábožen-
skou identitu jakožto žida od mé identity lid-
ské jakožto Božího stvoření. Uvědomuji si,
že první lidské bytosti, stvořené Bohem –
Adam a Eva – nebyly stvořeny jako židé, ale
jako děti jediného Boha. Cítím sounáležitost
s celým lidstvem – židy, křesťany, muslimy
bez rozdílu. Má náboženská cesta ani nepo-
pírá možnost jiných náboženských cest, ani
mě nezbavuje zodpovědnosti sloužit Bohu
tím, že se budu zajímat a pečovat o všechno
jeho stvoření.

Důvod č. 5: Věřím, že je více
způsobů, jak být židem

Judaismu nejlépe porozumíme, pokud jej
budeme nahlížet jako celou civilizaci (viz
díla židovského filozofa 20. století, rabína
Mordechaje Kaplana), široký soubor mnoha
různých elementů, které společně utvářejí
životní způsob, jež nazýváme židovstvím.
Klíčovými prvky naší civilizace jsou: národ,
země, historické příběhy, teologie, jazyk,
posvátná literatura, kulturní rozmanitost,
humor, kulinární tradice a tak bychom mohli
pokračovat dále.

V průběhu staletí se tato civilizace rozví-
jela tak, jak byla konfrontována s měnícími se
vnitřními i vnějšími podmínkami, historic-
kými okolnostmi, novými myšlenkami a vý-
vojem lidského poznání. Židé v 21. století se
mohou ohlédnout zpět na tuto dlouhou a úcty-
hodnou historii své vyvíjející se civilizace
a uvidí, že existuje více než jeden způsob, jak
být židem, a že různí židé mají různý přístup
k jednotlivým složkám naší civilizace.

Někteří židé vyjadřují svou židovskou
identitu čistě sekulárními způsoby – nevyho-
vují jim náboženské obřady a rituály, ale chá-
pou své spojení s judaismem ve spojení
se židovským lidem nebo skrze identifikaci se
židovskou historií (včetně svátků židovského
roku) či Státem Izrael jako národním sebevy-
jádřením židovského lidu v moderní době.

Jiní židé zůstávají oddáni tradičnímu
ortodoxnímu přístupu k náboženské identifi-
kaci se židovskou civilizací a věří, že židov-
ské právo tak, jak je interpretováno ortodox-
ními či dokonce ultraortodoxními rabíny, je
jediným legitimním přístupem.

A pak jsou tu ještě jiní židé – nábožensky
orientovaní, kteří ale náboženskou tradici
vykládají progresivně, cítí se dobře v seku-
lárním, nežidovském světě, který je obklo-
puje, ale jsou zároveň oddáni uchování věč-
ného učení své židovské civilizace. To jsou
progresivní židé: židé, kteří se rozhodli žít
jak v moderním sekulárním světě, tak i ve
svém židovském světě náboženském; židé,
kteří se snaží integrovat co nejvíce prvků
židovské civilizace do jednoho organického
celku.

Jsem progresivním židem, protože se chci
podílet na zajištění budoucnosti naší židov-
ské civilizace, a jsem přesvědčen, že tento
přístup je pro mě nejvhodnější. Věřím, že
musím být poctivý a zůstat věrný svému
modernímu humanistickému smýšlení, ale
zároveň zachovávat víru a principy své sta-
robylé civilizace.

� Rabín Joel Oseran, viceprezident Světové
unie progresivního judaismu (WUPJ)

Přeložila Kateřina Weberová

NEPŘEHLÉDNĚTE Celoživotně se zabývám divadlem a filmem, především předválečnou hereckou generací a též
herci, kteří hráli i během okupace. Obracím se na Vás s prosbou, zda nemáte doma fotografie nebo znáte jakékoliv
informace o životě a hereckém působení Felixe Kühneho a Kamily Rosenkranzové. Budu zavázán i za
doporučení, kde bych mohl tyto informace získat.
Richard Baran, Děčínská 11, 190 00 Praha 9 – Střížkov, tel. 286 580 739, mob. 736 679 945, drahunky@centrum.cz

Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci se Sdružením pro úšteckou synagogu a hřbitov pořádají

B E N E F I Č N Í  K O N C E R T
vystoupí: Dominika a Jiří Hoškovi, Pressburger Klezmer Band, Iby & Chipsy Empire, moderuje Ester Janečková

úterý 23. listopadu 2010 od 19 hodin v Music club ROXY, Dlouhá 33, Praha 1

Předprodej a rezervace vstupenek na vintrova@fondholocaust.cz nebo na telefonních číslech 224 261 573, 731 113 417. Cena za vstupenku je 300 Kč.
Výtěžkem koncertu budou podpořeny projekty v programech Péče, Připomínka, Budoucnost a Obnova NFOH. Podpořit je můžete také zasláním finančního
daru na účet veřejné sbírky: 502-2685554004/2700.

�
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Je to vždy dost divný pocit, když napří-
klad na Jom kipur odpoledne vyjdeme ze 

synagogy a svět kolem je stejný jako včera, 
předevčírem. To jen my jsme jiní a jinde, od-
dělení neviditelnou hradbou modlitby, myš-
lenek a také hladu. Ostatní si prohlížejí třeba 
výkladní skříně, nakupují, sednou si do ka-
várny nebo do restaurace, zajdou si do ki-
na, na výstavu. To všechno my nemůžeme 
a snad ani nechceme, a právě, když vyjdeme 
na ulici, najednou jsou tyto všední věci zcela 
vzácné a nedostupné. A pak vše posledním 
zatroubením šofaru v tomto roce skončí 
a jsme opět součástí všedního koloto-
če. Ten najednou také ztrácí na svém 
půvabu, protože je dostupný a nena-
bízí nic tak skvělého a významého. 
A tak se ocitáme na pomyslném mostě 
mezi svátkem a všedností a nevíme, 
kterým směrem se vydat. Po Sukot 
svátky skončily a počasí také ozna-
muje, že je defi nitivní konec léta a my 
se s nostalgií ohlížíme za tím bohatým 
obdobím svátků a s nedůvěrou a tro-
chou smutku hledíme do nastávající 
budoucnosti.

Kdo však dobře poslouchal na Su-
kot, má situaci trochu zjednodušenou, 
o Sukot jsme četli v synagogách knihu 
Kohelet – Kazatel. Vše, co je v ní na-
psáno, je poselstvím právě pro všední 
den, pro reálný život. To vše král Ša-
lamoun moudře a srozumitelně shrnul 
do dvanácti kapitol. Nevím, jestli to 
byl úmysl, ale snad nás chtěl vybavit 
na celý rok správnými informacemi, 
a budeme-li jim dobře naslouchat, uči-
ní náš život příjemnějším a plnohod-
notnějším. Jenomže ne vždy naslou-
cháme a ne vždy, když nasloucháme, 
tak jsme ochotni podle toho, čemu na-
sloucháme a čemu i rozumíme, jednat. Podí-
vejme se tedy, co nám moudrý král Šalamoun 
radí, a pokusme se vyzbrojeni touto moudros-
tí vykročit do všedního dne a odhodit umělá 
pouta, kterými jsme se sami svázali.

Například v sedmé kapitole, verš 8, je 
řečeno: „Lepší je zakončení věci než její po-
čátek, lepší je trpělivost nežli povýšenost.“ 
Představme si, jak daleko můžeme dojít, 
když si řekneme, že je lepší na tom či onom 
problému ještě trochu v klidu pracovat, než 
si povýšeně říct: „To mi za tu námahu nesto-
jí.“ Jestliže jsme trpělivě došli k cíli, bude 
naše radost ze zakončeného díla tisíckrát 
větší, než jsme si mohli představit. Není 

podstatné, jestli připravujeme nějaké pracné 
pečivo nebo projekt z oblasti biotechnologie. 
Pro obě činnosti a ještě spoustu dalších platí, 
že jedině pokud budeme trpěliví a houževna-
tí, dojdeme k cíli. Trpělivost je tedy jedním 
z klíčů, které nám moudrý král Šalamoun 
dává nejen pro denní úkoly, ale i pro pěsto-
vání mezilidských vztahů a jejich rozvíjení.

Dále je ve 14. verši řečeno: „V den dob-
rý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že 
ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk 
nedozvěděl, co bude po něm.“ Nestěžujme 
si na ony nepovedené dny, kdy se nám nic 

nedaří, ale přijímejme je s láskou, protože 
nevíme, kdy na ně budeme vzpomínat jako 
na docela fajn dny, kdy se sice nic moc nepo-
vedlo, ale byli jsme zdraví a kromě toho, že 
jsme něco rozbili nebo pokazili, se zase tak 
moc nestalo.

A teď se podívejme na jedno velmi těžké 
místo, které lze sice snadno pochopit, ale ne 
pro každého bude lehké je realizovat a smířit 
se s tím, že tomu tak skutečně je. V páté ka-
pitole, 9. verši, čteme: „Kdo miluje peníze, 
peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá 
nikdy dosti. Také to je pomíjivost.“ Často vi-
díme nebo čteme o tom, co všechno jsou ně-
kteří lidé schopni udělat pro peníze, pro ma-

jetek. Co my sami někdy děláme pro peníze 
nebo spíš pro iluzi zisku. Měli bychom vě-
dět, že Bůh nám dává přesně to, co potřebu-
jeme, jen my si snad někdy můžeme myslet, 
že potřebujeme víc, a naprosto zbytečně se 
honíme za iluzí vlastnictví, které nám stejně 
žádné potěšení nepřináší, o čemž se v knize 
Kohelet také píše.

Poselstvím je také to, co ve zkratce lze 
shrnout do onoho prostého „všeho s mírou“. 
Kazatel zná celý svět, všechna tajemná zá-
koutí lidské duše a vládu Boha nad zemí. 
Radí nám, jak zacházet s tímto světem, sami 

se sebou a s těmi, kdo nás obklopu-
jí. Buďme šťastní a spokojení s tím, 
co jsme dostali, a chtějme to zlepšit 
pouze tak, aby to nepřesáhlo naše 
možnosti. Buďme laskaví ke svému 
okolí, ale jenom do té míry, abychom 
nezanedbali sebe. Buďme spraved-
liví, ale ne za každou cenu. Buďme 
přísní, ale neubližujme. Radujme se 
z každého dne a nezapomeňme na ty, 
kdo se právě radovat nemohou nebo 
neumí. A všeho s mírou. Pak bude 
náš rok sladký a dobrý, jak jsme si to 
přáli. Také všední den bude takový, že 
na jeho konci klidně usneme, jak je to 
i uvedeno v knize Kohelet: „Sladký je 
spánek toho, kdo pracuje, ať jí málo 
nebo mnoho, ale boháčovi nedopřeje 
spánku přesycenost.“ (5,11). Je zřej-
mé, že myšlena zde není přesyce-
nost jídlem, ale i například obavami 
o peníze, příliš velkým množstvím 
zážitků, myšlenkami na konkurenty 
a všechny možné záležitosti spojené 
s obchody a majetkem.

Vstupme tedy do měsíce chešvan, 
který není ozdoben žádným svátkem, 
vychutnejme určitou jednotvárnost, 

soustřeďme se na šabaty, jejichž paraši nám 
přibližují dramatické počátky naší historie, 
a učme se od našich praotců a pramatek etice 
židovského života a sbírejme síly na svátky, 
které nás v budoucnu čekají.

Zatím si můžeme v klidu dopřát oddych 
i v kuchyni a vařit i jednoduchá, prostá jídla, 
třeba z české kuchyně a jen je přizpůsobit 
pravidlům kašrutu. Všechny možné polévky 
na podzim chutnají a nezklamou ani zeleni-
nové nákypy či kugly, saláty z těstovin a jiná 
prostá jídla z luštěnin a obilovin, která nám 
připomenou, jak se vařilo v době praotce 
Abraháma. 

 ◗ Hana Mayerová

Chvála všednosti a řádu
Skončily svátky a nastoupily všední dny a požehnané šabaty, které jsou ozvěnou svátků minulých a nadějí oslav svátků 
budoucích. Během měsíce tišrej jsme neustále prožívali změny, organizaci a v diaspoře honičku mezi všedními dny 
našich sousedů, známých a přátel a našimi židovskými svátky.

rodina



DOBRÁ ZPRÁVA

GLATT KOSHER RESTAURANT KING SOLOMON, Široká 8, Praha 1, 

se rozhodl zavést projekt zvýhodněného stravování

pro členy českých židovských obcí a židovských organizací

včetně zaměstnanců pražské obce a Židovského muzea v Praze.

Od 1. listopadu 2010 Vám nabízíme menu skládající se z polévky,

hlavního jídla, salátu nebo dezertu, pečiva a stolní vody.

A to vše za pouhých 120 Kč.

Tato zvýhodněná a v tomto restaurantu skutečně mimořádná cena je umožněna dotací,
kterou poskytuje firma SAMSON KOSHER FOOD CORPORATION LTD., s.r.o.

Můžete se těšit na kvalitní českou a židovskou kuchyni, včetně chystaných týdnů
národních gastronomií (Itálie, Francie Rusko, Orient atd.)

Na začátku projektu bude nutno si oběd rezervovat na tel. 224 818 752

nebo na e-mailové adrese info@kosher.cz, a to nejpozději den předem do 19 hodin.
Obědy se budou podávat od 12 do 13.30 hodin.

Stravenky je možné nakoupit přímo v restauraci po předložení průkazu člena obce 
nebo přidružené organizace, legitimace zaměstnance obce či ŽM.

K nákupu stravenek je možno použít i poukázky Gastro Pass nebo jiné.

Jídelníček bude uveřejňován tři týdny předem na www.kosher.cz,
stránkách Facebooku nebo na letáčcích, které obdržíte v restaurantu.

Těšíme se na Vás a už nyní Vám všem přejeme dobrou chuť

Široká 8 � Praha 1 � tel.: 224 818 752 � info@kosher.cz � www.kosher.cz



K paraše měsíce chešvan
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Čekal na mne před příletovou halou. Byl
pošmourný studený den, jaký v listopa-

du obvykle bývá. Stál u parkovacích hodin
v šedém kabátě a nepřítomně hleděl do ze-
mě. Napřed jsem si myslel, že to snad ani
není on. Tiše mne pozdravil a skoro nezna-
telně mi stiskl ruku. Mlčky ukázal směrem
k zastávce metra a vydal se avizovaným
směrem, aniž by se vůbec přesvědčil, jestli
jej následuji.

Původně jsem měl v úmyslu Charlese
cestou z letiště nějak rozmluvit, vyptat se
alespoň na pár podrobností k jeho nevysvět-
lenému mailu, ale nakonec jsem od veškeré
konverzace upustil.

Do jeho bytu na předměstí jsme přijeli
krátce po poledni. Obývák už byl plný lidí.
Jejich ztlumené hlasy a tichá smuteční
hudba podtrhovaly stísněnost tohoto místa.
Monika mi mlčky podala sklenici vody,
o kterou jsem ji v předsíni požádal, a usadil
se v jednom ze tří křesel. Mezi přítomnými
jsem rozpoznal oba rodiče z Charlesovy
strany, maminku Moniky a několik kama-
rádů z hokejového oddílu, se kterými Mike
hrával v první pětce.

Po chvíli jsem už dál mlčky vysedávat
nevydržel. Požádal jsem Moniku, jestli by jí
nevadilo, kdybych se podíval do Mikeova
pokoje. Její tvář se poznamenala bolestí. Při-
takala a odvrátila se směrem k oknu, aby si
mohla utřít slzy, které se jí hrnuly ze zarud-
lých očí. Vstoupil jsem do jeho pokoje. Na
„stěně slávy“ byl uprostřed medailí
a diplomů pověšený obrázek mladého hoke-
jisty, který diskutuje s legendou místního
klubu. Wayne byl pro všechny místní kluky
nedostižným vzorem, kterého každý ve
svém srdci hodlal následovat. Někteří se prý
v šatně prali o to, aby mohli naskočit na led
v dresu, který nesl „jeho číslo 39“. Číslo,
které nosili jen ti nejlepší. Mike ho měl tu
čest oblékat dvě sezóny. Něco takového se
jednomu hráči nepodařilo celé roky. Dodnes
vidím Charlese, jak zářil, když právě Mike
vstřelil v prodloužení vítěznou branku a tým
Medvědů se stal mistrem západní ligy. Čím
déle jsem se ale vracel ve vzpomínkách na
úspěchy a radost, který Charlesově rodině
hokej a Mikeovy úspěchy přinášely, tím více
mi začínalo být smutno. Tolikrát jsem se
chtěl na jeho zápas vypravit, sliboval jsem
mu to a pořád odkládal. Když jsem si naplno
uvědomil, že svůj slib už nikdy nebudu
schopný splnit, přepadl mě najednou skliču-
jící pocit viny a smutku. Zasmušile jsem se
vrátil zpátky do obýváku a přistoupil k jed-
nomu ze spoluhráčů.

„Jak se to stalo? Ví se něco konkrétního?“
zeptal jsem se šeptem. Nechápavě se na mě
podíval. „Vy to vážně nevíte?“ zeptal se

zaskočeně. „Vždyť o tom, co se Mikeovi
stalo, ví přece celý město už několik dní!“ „Já
to nevím, Tome, nezlobte se. Nejsem místní
a přiletěl jsem až dnes. Co se vlastně stalo?“
ptal jsem se téměř omluvně. Jak jsem mu měl
vysvětlit, že mi nic neřekli. Charles byl od
prvního okamžiku našeho setkání naprosto
nepřístupný a Monika byla před zhroucením.
Mike byl jejich jediný syn, jediné dítě, pro
kterého by udělali cokoli na světě.

Tom se zhluboka nadechl a stěží zadržo-
val dojetí, které se odráželo v jeho hlase.
„Došlo k tomu v sobotu večer. Nikdo z nás
během dne netušil, jak rozhodování
dopadne.“ Na chvíli jsem ho netaktně přeru-
šil. „Promiňte, Tome, jaké rozhodování?“
Tom se na mne nechápavě podíval, zřejmě
mu přišlo divné, jak málo o jejich sportovní
kariéře vím. „No, draft přece! Přijeli skauti
z Calgary a sledovali naše tréninky. Po prv-
ních dvou, třech dnech se začalo šuškat, že
do užšího výběru postoupíme jenom tři.
Mike byl jedním z nás.“ „Aha, chápu, pokra-
čujte, prosím, co se vlastně stalo v tu sobotu
večer?“ Tom se na chvilku zamyslel. „Říkal
jsem mu, ať se na to vysere. Prosil jsem ho…
ale nedal se zastavit... V tu sobotu jsme se
sešli v hokejovém baru. Ti skauti nám ozná-
mili, že na farmu pojede pouze jeden z nás –
obránce Nicolas. Já a Mike jsme hráli
v útoku. Mikea to úplně sebralo, tak strašně
moc chtěl svému tátovi udělat radost. Věděl,
jak moc o jeho působení v nejvyšší soutěži
snil.“ Na chvilku se zamyslel a zeptal se
téměř s úsměvem na rtech, jak živá a nepo-
míjející mu ta myšlenka přišla: „Víte, jakou
modlitbu jsme se vždycky před zápasem
modlili?“ „Nevím, Tome. Modlitbu za vítěz-
ství?“ opáčil jsem nerozhodně. „Jo, jasně, že
jo. Vždycky jsme si přáli, ať nám pošle Nej-
vyšší sílu Davidova praku do našich gol-
fáků… ale Mike, ten vždycky dodával: ‚Ať
po zápase opět vidím světlo radosti v očích
svého táty.‘“ Ten moment, kdy Tom svá
slova dořekl, byl srdcervoucí. I já jsem na
chvíli pocítil silný pocit vnitřního chvění
a musel si zakrýt oči, jak se mi do nich
hrnuly slzy.

„Mike rozhodnutí skautů neustál. Když
odešli, ztřískal se vodkou a pak sedl do auta.
Jeho táta mu ho koupil minulý rok k osmnác-
tým narozeninám. Nastartoval, rozpálil to po
Laffayetově třídě a sjel po srázu do řeky. Auto
vytáhli hasiči ani ne za třicet minut, jemu ale
už pomoci nebylo,“ skončil téměř neslyšně
a pomalu odešel z pokoje. Pozdě k večeru už
v bytě zůstal jen Charles a Monika. Smuteční
hosté odešli. Charles se k Monice naklonil
a něžně ji objal. Odtáhla se od něj, jakoby se
štítila a zašeptala „Je konec… konec… Char-
lesi,“ a odešla z místnosti.

Uplynul rok. Pracoval jsem v té době na
jednom stavebním projektu v Edmontonu
a tak mne napadlo za Charlesem a Monikou
zajet. Od našeho posledního setkání neminul
šábes, abych se za svého kamaráda a jeho
ženu nemodlil slovy, o kterých jsem doufal,
že by mohla alespoň zmírnit jejich smutek
a nasadit otěže jejich žalu. Nyní jsem měl
možnost oba zase vidět.

Čekal na mne před stejnou příletovou
halou jako před rokem. Byl snad ještě smut-
nější než v době, kdy jsem ho tehdy potkal.
Opět jsme cestou k němu mlčeli, ale velmi
záhy jsem zjistil, že jedeme jiným směrem.
„Vy už nebydlíte v Regent Lane?“ zeptal jsem
se překvapeně. Charles mlčel, ale po chvíli
dodal: „Já, já už tam nežiji.“ Začínal jsem mít
nepříjemný pocit, ale zatím jsem neměl
odvahu se ho jasně zeptat. „Vy jste se … roz-
vedli?“ Bylo ticho, dorazili jsme k němu do
podkrovní garsonky. Beze slova mi nalil colu
a posadil se do ošoupaného křesla, ve kterém
po rozchodu s Monikou zřejmě proseděl
hodiny. „Charlesi, proč? Proč jste se rozešli?
Byla to přece nešťastná shoda okolností. Co-
pak za to někdo může? No, řekni, může?“
naléhal jsem, ale tušil, že mě vlastně vůbec
neposlouchá. „Drž hubu, prosím tě.“ Vzal ze
stolu starou Bibli a nalistoval mi červeně zvý-
razněné verše. „Vidíš?“ zeptal se posmutněle.
„Jasně, ale tohle je přece biblická pohádka, to
nemůžeš brát vážně,“ zkoušel jsem ho utěšit.
„Podívej, co je tam napsáno,“ ukázal na text
a zpaměti mi ho citoval s třesoucím se hla-
sem. „A tak jednoho dne vzal Abraham svého
jediného syna, nasekal dříví pro zápalnou
oběť, zamířil na vrchol hory, kde postavil
oltář, narovnal dřevo… pak svázal svého
jediného syna… položil ho na to dřevo na
oltáři a vzal nůž, aby svého jediného syna
zaříznul… Já, já jsem ten Abraham, chápeš?
Já jsem ten, který svého jediného syna polo-
žil na oltář hokejového úspěchu… naštípal
dříví své vlastní pýchy a bezohlednosti
k právu jeho volby, co se svým životem udělá
… pak ho přivedl až pod samotný vrchol
mých vlastních ambicí … a zaříznul ho svou
nevšímavostí k jeho vlastnímu životu. Žádnej
podělanej anděl mne tehdy nezastavil. On se
měl přece rozhodovat sám za sebe, ne kvůli
mně. Sám sobě měl skládat účty za svoje
úspěchy a pády, ne mně… vzal jsem mu mož-
nost volby, protože mi chtěl splnit sen, na
který jsem já sám nikdy nedosáhl.“ Když
domluvil, jeho oči byly prázdné a tělo bez-
vládně skleslé. „Já… já tohle všechno prostě
neviděl… a obětoval jsem ho,“ domluvil
a usedavě se rozplakal…

� Mordechaj Kaufman
mordechaj.kaufman@seznam.cz



Letadlo se pomalu rozjelo po letištní ploše. Bylo cítit lehké drko-
tání obrovského stroje. Tamar si zapnula bezpečnostní pás, při-

táhla ho a podívala se z kulatého okénka. Uviděla dlouhé kovově
lesklé křídlo a kolem něj ubíhající plochu letiště v Nottinghamu.

V přední části pasažérského prostoru se ozýval bujarý zpěv sku-
piny anglických mladíků. Při odbavování si všimla, že mají na sobě
sportovní dresy jasných barev a někteří si nasadili kudrnaté zrzavé
paruky. Smáli se a pokřikovali. Bylo jasné, že si s nimi cestující
i posádka během letu užijí. Ještě že let do Prahy netrvá dlouho. Dvě
letušky se tvářily rezervovaně a kontrolovaly upoutání cestujících
v sedadlech. Potom se usadily na svá místa čelem ke všem a připou-
taly se jako ostatní. Nad hlavou každého pasažéra se vysunula malá
obrazovka a v ní běžel instruktážní film o použití záchranných pro-
středků. Mladíci se řehtali. Za pár minut obrazovky opět zmizely
a letadlo se celé rozburácelo a rozechvělo. Tamar opřela hlavu
o měkký plyš, zavřela oči a pevně stiskla v dlaních opěrky na ruce.
Šeptem si začala přeříkávat modlitbu na cestu. Pokoušela se co nej-
více soustředit. Hebrejsky si text nepamatovala, a tak se modlila
česky. Cítila, jak se letadlo odlepilo od země a stoupá. Přidala na
vroucnosti a snažila se cítit modlitbu v celém těle.

Chvění stroje se stalo po odlepení od země jemnějším. Mladíci
vpředu něco skandovali. Jeden začal dokonce pískat na píšťalku.
Rychle toho ale nechal, protože v uzavřeném prostoru to byl tak pro-
nikavý zvuk, že se to zřejmě nelíbilo ani jemu.

Tamar otevřela oči a napadlo ji, proč se vlastně tak vroucně
modlí za zdárný konec této cesty. Ten hvizd jako by ukončil dlouho-
dobé odkládání neřešených problémů.

Čeká ji vůbec něco, z čeho nemusí mít strach? Lekla se tak nepří-
jemné myšlenky. Do hlavy se ovšem cpaly další.

Je náhlý konec života při leteckém neštěstí opravdu to nejhorší,
co ji může potkat? Rozhlédla se kolem sebe a v plném letadle pře-
létla pohledem cestující. Možná je mezi nimi šílenec, který vyhodí
stroj do povětří a všichni zahynou. Je pravda, že několikeré kontroly
na letišti byly tentokrát opravdu přísné. Angličané jí zuli i boty.
Zavazadla projížděla rentgenovými tunely. Ona procházela bezpeč-
nostními rámy. Byla už dávno na důkladnost takových kontrol zvy-
klá z cest do Izraele. Tam museli čelit terorismu mnohem déle než
v Evropě. Podřizovala se vždy bezmyšlenkovitě s vědomím, že je to
prostě nutné.

Nerada se vrátila zpět k myšlence na konec. O co by vlastně při-
šla? Kdyby zahynula, nemusela by se třást strachy o svoje dospělé
děti. Nebyla by tak zoufalá z nemoci syna, který jí dává najevo, že
ona nese vinu na jeho problémech. Netrápila by ji bezmoc nad bojem
s rakovinou v rodině. Nemusela by vést marný boj s démonem alko-
holu a lhostejnosti u svého partnera. Necítila by, jak ztrácí to nejcen-
nější – sebe. Neselhávala by zas a znovu. Pozor. Zarazila se. Sebelí-
tost je sakra přece lepkavé svinstvo.

Raději dokončila modlitbu. Možná je v letadle jediná, kdo se
modlí. Musí si dát tedy záležet i kvůli ostatním. Jasně, to už zní líp.

Stále cítí ale strach. Její syn je po operaci a zotavuje se. Profesoři
z univerzity, studenti i katolický kněz, u kterého se nedávno nechal
pokřtít, ho navštěvovali denně v nemocnici. Neustále mu zdůrazňo-
vali, že je báječný, a on začal být. Lékaři byli perfektní. Veškerá ta
anglická positivní podpora překonala i její český pesimismus.

Irský kněz ji pozval do Anglie za synem, zajistil bydlení a nakou-
pil jí košer potraviny. Vyčistila si kuchyň a uvařila synovi vývar,
který byl po dlouhé době prvním jídlem, které mu povolili jíst.
Seběhlo se to všechno tak rychle.

Kněz se přátelil s místním rabínem a tak se podivuhodnou cestou
dostala i do malé židovské komunity ve střední Anglii. Pozvali ji na
košer oběd. Nemohla uvěřit, že mezi sebou komunikují jen anglicky.
V Praze mluví mezi sebou Židé česky, slovensky, maďarsky,
německy, rusky, anglicky, francouzsky a hebrejsky. Ale v malé obci
uprostřed Anglie – jen anglicky.

Je to přece fajn, uvědomila si, že se nemuseli potácet s rodinami po
celé Evropě. Tady měli a mají prostor pro život, a ne protižidovské
zákony. Její syn si ale nepřál, aby žila mezi svými. Považuje to za pří-
liš nebezpečné. Narodila se přece v Čechách. Omezil tedy své kon-
takty s ní na minimum. Má o ni strach a chce se ho zbavit. Musí se
proto zbavit jí. Tak strašně se jí po něm stýská, že to neumí vyslovit.

Často myslí na Sáru, jak asi trpěla, když jí Abrahám odvedl Izáka
a chtěl ho obětovat. Dá se to vůbec unést? Cítila najednou v hlavě
i v žaludku paniku. Letuška ji vytrhla z myšlenek, když jí nabídla
kávu. Tamar se usmála a byla ráda, že bude dělat něco obyčejného,
u čeho nemusí myslet. Káva jí v letadle vždycky chutná, protože je
ve výšce taková nabobtnalá. Podívala se z okna a uviděla bílou plo-
chu mraků, do kterých se opíralo slunce. Najednou si všimla, že pod
letadlem je duha, která vytváří celý kruh. No to se podívejme!
Usmála se nad tím krásným úkazem. Život nabízí i takovou podíva-
nou. Duha v kruhu jí připadala jako terč, jako nabídka, jako koláč
k nakousnutí na bílém ubrusu mraků.

Vzpomněla si na Noeho. Snad je to znamení lepších časů. Možná
ji čekají v dalším životě i věci, jako jsou jemné barvy duhy uzavřené
v kruhu. Přece jen se jí zazdálo, že má chuť a jistě dostane i sílu
poprat se s problémy. Pokud chce pomoc druhým, musí umět pomoc
sama sobě. Jinak to nepůjde. Nad hlavou se jí rozsvítil symbol bez-
pečnostních pásů. Letadlo klesalo do mraků.

Vpředu se ozvala anglická píseň a tleskání jako na fotbalovém
stadionu. Už se hoši dočkají a v Praze si zařádí. Vzduchem zasviš-
těla plechovka s pivem. Lidé se rozhlíželi a ťukali si prstem na čelo.

Tamar se těšila, až vystoupí a let bude za ní.
� Rút Sidonová, Ilustrace: Lucie Lomová

Chešvan 5771

Krátký let

Chraň mou duši a zachraň mne, aniž bych

se musil stydět, že na tebe spoléhám.

povídka
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Úvod Hilchot deot
Celkem je [v této knize] jedenáct micvot: pět 
příkazů a šest zákazů. Toto je jejich výčet: 
(1) napodobovat Jeho způsoby, (2) přilnout 
k těm, kdož ho znají, (3) milovat souvěrce, 
(4) milovat jinověrce, (5) je zakázáno nená-
vidět [něčí] bratry, (6) kárat, (7) je zakázáno 
zostudit [někoho], (8) skličovat nešťastné, 
(9) je zakázáno šířit klevety, (10) nemstít se, 
(11) nebýt zaujatý. Vysvětlení všech těchto 
micvot je v následujících kapitolách. 

Kapitola první
(1) Každému jednomu člověku je dán jistý 
charakter. Každý charakter se liší od jiných.
Jeden typ člověka je zlostný; neustále je roz-
zlobený. [Proti tomuto typu] je člověk klid-
ný, který se nikdy nerozzlobí, nebo pokud 
vůbec, se rozzlobí jen trochu a možná jednou 
za několik let.
Jsou lidé hrdí a lidé skromní. Jsou lidé, kte-
ré ovládá jejich pupek, kteří nikdy nebudou 
uspokojeni ve svých potřebách, a naopak 
lidé, kteří mají čisté srdce a kteří netouží 
ani po tom málu, co potřebuje tělo ke svému 
životu.
(2) Jsou chamtiví lidé, které nemohou uspo-
kojit všechny peníze světa, jak je řečeno: 
„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo 
miluje hojnost, nemá nikdy dosti.“ (Kaz 
5, 9) Proti tomuto typu je člověk, který sám 
sebe neustále uskromňuje; který je spokojen 
dokonce s málem, které není dostatečné pro 
jeho potřeby, ale on se netrápí vyhledáváním 
a uspokojováním svých potřeb.
(3) Existuje lakomec, který sebe sama trápí 
hladem, shromažďuje [svou posedlost] po-
blíž sebe. Kdykoliv má něco vydat, prožívá 
velkou bolest. Proti němu pak je marnotrat-
ník, který neustále přichází o všechen svůj 
majetek.
(4) (b) I ostatní charaktery se chovají podob-
ným způsobem [proti sobě stojících protikla-

dů]. Například člověk povznesený a člověk 
ponížený; spoutaný a svobodný; násilný 
a laskavý; zbabělý a odvážný a podobně.
Mezi každým charakterem a jeho proti-
kladem jsou prostřední polohy, které jsou 
od sebe odlišeny.

Člověk získal povahové rysy, které odpoví-
dají jeho tělesné povaze, na počátku svého 
stvoření. Některé z nich odpovídají jeho pod-
statě, a proto se prosazují snadněji, než jiné 
povahové rysy.
Jiné povahové rysy nemá od narození. Nej-
spíše se je naučil od druhých, nebo se je na-
učil sám od sebe. Možná vznikly jako výsle-
dek jeho vlastního uvažování, nebo z toho, 
co slyšel, že by pro něj bylo lepší. Proto si to 
osvojoval, až se to stalo jeho součástí.

(5) (c) Dvě krajní polohy každého charakte-
rů, které jsou od sebe vzdáleny, neukazují 
vhodnou cestu. Není správné, aby se člověk 
choval podle těchto krajností nebo si z nich 
bral poučení.
Pokud člověk zjistí, že jeho povaha lne 
k některé z krajností, nebo ji dokonce přijí-
má nebo že se z ní něčemu naučil a chová 
se podle ní, měl by se vrátit k tomu, co je 
správné a jednat jako zbožný člověk. To je 
přímou cestou.
(6) (d) Přímá cesta zahrnuje [odhalení] střed-
ních poloh povahy každého charakteru, kte-
rý člověk má. Tím jsou myšleny takové rysy, 
které jsou stejně vzdáleny od obou krajních 
pozic, aniž by se jim nějak přibližovaly.
Proto nás učenci učí zvelebovat svou pova-
hu, měřit ji a kráčet prostřední cestou.
(7) Například by člověk neměl být hněvivý, 
snadno rozčílitelný; ani by neměl být jako 
mrtvola bez citů. Spíše by měl být něčím 
mezi tím: projevit hněv jen, pokud je věc tak 
vážná, že je tím nutné zabránit jejímu vra-
cení se. (8) Podobně by člověk neměl toužit 
po žádné tělesné potřebě, bez které nemůže 
být, jak je řečeno: „Spravedlivý jí až do na-
sycení duše své, břicho pak bezbožných ne-
dostatek trpí.“ (Př 13, 25)
Také by neměl pracovat více, než aby získal, 
kolik potřebuje, jak je řečeno: „Lepší jest 
málo, což má spravedlivý, než veliká bohat-
ství bezbožníků mnohých.“ (Ž 37, 16)
Člověk by neměl být příliš lakomý, ale také 
by neměl rozhazovat. Měl by spíše dávat 
milodary podle svých možností a půjčovat 
potřebným, jak se sluší. Neměl by být pří-
liš volný a hlasitě se smát, ani by neměl být 
smutný a sklíčený v duchu. Spíše by měl být 
neustále tiše šťastný a mít přátelské vzezření. 
Stejné platí i pro ostatní rysy.
To je cesta moudrých. (9) Každý, jehož 
charakter je prostřední a vyrovnaný, může 
být nazýván „moudrým“. (e) Člověk, kte-

Mišne Tóra:
Hilchot deot čili Etika
Slovo překladatele

Pokračujeme v našem seriálu překladu Mišne Tóra do češtiny. 
I nadále překládáme první soubor: knihy vědění. Skončili jsme s prv-
ní knihou souboru – Sefer Hilchot jesodej ha-Tóra a pokračujeme 
s knihou Hilchot deot, čili s nařízeními o etice, s knihou etiky. Hilchot 
deot překvapuje především svým psychologickým vhledem. Rambam 
se sice neubránil jistému schematismu, jak mu velí Aristoteles, nic-
méně poskytuje praktické návody, jak se chovat podle Zákona a jak 
naplňovat Tóru. Tato kniha, domnívám se, je pro židovství moderního 
věku zásadní, neboť se zabývá praktickým konáním. Není souborem 
halachy, ale je návodem k blaženému životu, k existenci v míru.

Překlad vám přináší občanské sdružení Talmidim ve spolupráci 
s Bejt Simcha. Překladatelem tohoto díla je Karel Goldmann. Při 
překladu přihlížíme, zcela pochopitelně, k existujícím a nám dostup-
ným překladům. Rozhodli jsme se, že nadále se budeme držet více 
literárního zpracování a nebudeme lpět na doslovném překladu, jako 
tomu bylo v případě knihy předcházející. Je to na úkor věrnosti, ale 
ve prospěch srozumitelnosti, která je podle nás klíčovým požadav-
kem i samotné Mišne Tóra.

Kniha Hilchot deot obsahuje celkem sedm kapitol. V první ka-
pitole Maimonides vypočítává lidský charakter a to, jak jednat 
ve „stezkách božích“.

na pokračování

Maimonidova vlastnoruční kresba Chrámové menory 
ilustrující jeho komentář k Menachot 3:7.
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rý pečlivě zkoumá své chování, a proto se 
odklání od vlivu obou krajností, je nazýván 
zbožným.
(10) Co to značí? Ten, kdo se vyhýbá pýše 
a jiným krajnostem a sám se snižuje, je na-
zýván zbožným. To je vlastnost zbožných. 
Ačkoliv pokud se vyhne pýše natolik, že se 
stane pokorným, je nazýván moudrým. To 
samé platí i pro ostatní rysy.
Zbožní dřívějších generací směřovali svou 
povahou z prostřední cesty k jedné ze dvou 
krajností. Některé rysy lnou více ke konečné 
krajnosti, jiné ke krajnosti počáteční. Tomu 
se říká chování v mezích zákona.
(11) Je nám přikázáno kráčet po cestách pro-
středních, což jsou cesty dobré a přímé, jak 
je řečeno: „Budeš na příkazy Hospodina, 
svého Boha, dbát a chodit po jeho ces-
tách.“ (Dt 28, 9)
(f) Naši učenci tento příkaz vysvětlovali tak-
to: Jako je On nazýván milosrdný, buď i ty 
milosrdný; jako je On slitovný, buď i ty sli-
tovný; jako je On svatý, buď i ty svatý.
Podobně i proroci nazývali Boha různými 
tituly: „pomalý k hněvu,“ „hojný v lásce 
a pravdě,“ „spravedlivý,“ „pravý,“ „doko-
nalý,“ „všemohoucí,“ „mocný,“ a podob-
ně. Dělali tak, aby nám sdělili, že toto jsou 
správné a dobré způsoby. Člověk je povinen 
se přizpůsobit těmto způsobům, pokusit se 
osvojit si je.
(12) (g) Jak může člověk přimět sebe sama 
osvojit si tyto vlastnosti tak, že se stanou ne-
dílnou součástí jeho samého?
Měl by podle nich konat – opakovat – a ještě 
jednou konat skutky, které odpovídají pro-
středním způsobům. Měl by tak činit neustá-
le, dokud mu tyto činy nejsou samozřejmé 
a nečiní mu nejmenší obtíž. Pak se stanou 
jeho nedílnou součástí.
(13) Protože je Stvořitel nazýván těmito poj-
my a ty zároveň tvoří prostřední cestu, kterou 
jsme povinni sledovat, je tato cesta nazývána 
„stezkou boží“. To je dědictví, které předal 
náš praotec Abrahám svým potomkům, jak 
je řečeno: „Nebo znám jej; protož přikáže 
synům svým a domu svému po sobě, aby 
ostříhali cesty Hospodinovy, a činili sprave-
dlnost a soud…“ (Gn 18, 19)
(14) Ten, kdo kráčí touto cestou, přitahuje 
na sebe požehnání a prospěch, jak je řečeno: 
„Ať by naplnil Hospodin Abrahamovi, což 
mu zaslíbil.“ (Gn 18, 19)

Talmidim, o. s., je neziskové občanské 
sdružení, které si klade za cíl překládat 
rabínskou literaturu do českého jazyka. 
Postup překladu je možné zdarma sle-
dovat na internetových stránkách http://
www.talmidim.cz. Sdružení je fi nancová-
no z dobrovolných darů. Dárcem se mů-
žete stát zasláním příspěvku v libovol-
né výši na účet u GE Money Bank číslo 
173 536 401/0600. Za každý příspěvek 
předem děkujeme.
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Program Bejt Simcha
Říjen/Listopad 2010

SOBOTA 23. ŘÍJNA
od 10.30 hodin v Bejt Simcha

Šachrit a studium
s rabínem Moshe Yehudaiem

NEDĚLE 31. ŘÍJNA
od 15 hodin v Bejt Simcha

Brigáda
(úklid knihovny, archívu atd.)

ČTVRTEK 4. LISTOPADU
od 18.30 hodin v Bejt Simcha
Přednáška rabína Menachema

HaCohena: Příběh Rav Chaniny ben Dosa
aneb o skromném chování (talmudický

traktát Masechet Taanit, fólio 23b) – ve

spolupráci s Joint Distribution Committee

SOBOTA 6. LISTOPADU
od 15 hodin v Bejt Simcha
Dětské odpoledne, zakončené 

(od 17 hodin) havdalou, (nejen) pro děti
s rabínem Moshe Yehudaiem

SOBOTA 20. LISTOPADU
od 10.30 hodin v Bejt Simcha

Šachrit a studium
s rabínem Moshe Yehudaiem

PRAVIDELNÉ AKCE
Úvod do židovské liturgie (r. Yehudai)

každé úterý od 18.30 h
Ivrit – konverzační hodiny moderní

hebrejštiny s r. Yehudaiem a jeho paní
Atarou Yehudai každou středu od 18.30 h

Úvod do judaismu (r. Yehudai)
každou středu od 19.30 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin,

po bohoslužbě následuje studium týdenního
oddílu Tóry s rabínem Yehudaiem.

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

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

Web: www.bejtsimcha.cz

Bejt Simcha si vás dovoluje pozvat:

Přednáška rabína

Menachema Hacohena:
Příběh Rav Chaniny ben Dosa

aneb o skromném chování

(talmudický traktát Masechet

Taanit, fólio 23b)

Rabín Hacohen je významným
izraelským rabínem, působil jako rabín
izraelských námořních sil, v generálním

štábu izraelské armády, byl rabínem
osadnického hnutí Mošavim

a odborářské organizace Histadrut.
Mnoho let byl poslancem izraelského
parlamentu a deset let již vykonává
funkci vrchního rabína Rumunska.

ve spolupráci s Joint Distribution Committee
v rámci Světového dne židovského studia,

přednáška je v hebrejštině, tlumočení 
do češtiny zajištěno

čtvrtek 4. listopadu

v 18.30 hodin v Bejt

Simcha (Maiselova 4, Praha 1)

Bejt Simcha vás srdečně zve:

Dětské šabatové

odpoledne s rabínem

Moshe Yehudaiem

od 15 hodin program pro děti • rodiče
zveme k diskusi o tom, jaké programy
pro děti by si do budoucna přály • od
17 hodin zakončení šabatu společnou

havdalou • připraveno bude malé
pohoštění (vítány jsou i vegetariánské

příspěvky z vaší kuchyně)

sobota 6. listopadu 

od 15 hodin v Bejt Simcha
(Maiselova 4, Praha 1)

Přijďte nám pomoct!

neděle 31. října od 15 hodin
v Bejt Simcha, Maiselova 4, Praha 1

BRIGÁDA
Přijďte nám pomoct uspořádat 

po přestěhování do nových prostor
knihovnu, archív časopisů a dokumentů,

výtvarné potřeby, fotografie... 
Všem ochotným předem děkujeme!

Rezervujte si již nyní termín:

VALNÁ HROMADA

ČLENŮ BEJT SIMCHA

se koná v pondělí 

6. prosince 2010

od 17 hodin v Bejt Simcha
(Maiselova 4, Praha 1)

Program:
1. Zpráva o činnosti za uplynulý rok
2. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok
3. Volby 
4. Různé
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Již pátý ročník zavedené a diváky vyhle-
dávané přehlídky německy mluvených
filmů s novým názvem DAS FILMFEST
se konal pod záštitou pražského primá-
tora Pavla Béma ve dnech 6. – 10. října
v pražských kinech Lucerna a Evald
a následně se tradičně přesunul do Kina
Art v Brně. Vedle vyprofilované drama-
turgie, sázející na 30 hraných a dokumen-
tárních snímků z poslední doby uvedené
na letošním Berlinale, festival letos
poprvé nabídl rovněž bohatý doprovodný
program. V hlavním festivalovém kinu
Lucerna se konala po dobu pěti dnů různá
čtení, proběhly koncerty, diskuse a set-
kání s filmovými tvůrci.

Festival DAS FILMFEST pořádá Goethe-
Institut Prag ve spolupráci s Rakouským kul-
turním forem v Praze a Velvyslanectvím Švý-
carské konfederace. Z české strany je festival
podpořen Česko-německým fondem budouc-
nosti. Během předchozích čtyř ročníků se fes-
tival vžil pod názvem DER FILM, ale letos
pokračovala spolupráce institucí německy
mluvících zemí pod hlavičkou DAS FILM-
FEST. Nové prostory v kinech Lucerna
a Evald nabídly lepší festivalovou atmosféru
a možnost prezentace nejen filmového umění
Německa, Rakouska a Švýcarska.

S ohledem na preference publika v před-
chozích ročnících patřila letos na DAS
FILMFEST k nejvyhledávanějším beze-
sporu sekce Na hraně/Am Limit. Pro diváky
byly připraveny snímky s výmluvnými
názvy jako Portrét německých alkoholiků či
profil tří berlínských prostitutek Frauenzim-
mer, které se rozhodly stárnout jinak, nebo
hraný snímek Die Fremde, vycházející ze
skutečných událostí v Německu a kterému
předcházely bouřlivé diskuse o nucených
sňatcích a „čestných vraždách“. Ohromný
divácký potenciál zaznamenalo rakouské
drama Der Räuber o reálné postavě mara-
tonského běžce a bankovního lupiče v jedné
osobě – Johannu Rettenbergerovi, známém
pod přezdívkou Pump-gun Ronnie.

Žid Sűss – film bez svědomí
Asi žádný z návštěvníků Židovského

muzea v Berlíně nemohl přehlédnout promí-
tané ukázky ze snímku Žid Süss. Film reži-
séra Veita Harlana z roku 1940 patří k ukáz-
kovým příkladům nacistické propagandy
řízené říšským ministrem Goebbelsem.
Tento ostře antisemitský film se dodnes
(s výjimkou studijních účelů) nesmí veřejně
promítat. Stejnojmenný film s přídomkem
„Film bez svědomí“, který byl letos na Ber-
linale s velkým ohlasem představen renomo-

vaným bavorským režisérem Oskarem
Roehlerem, patřil na letošním festivalu
v Praze k velmi očekávaným dílům. Roehle-
rův opus, rozebírající mimo jiné hořký para-
dox, že účelově zmanipulovaný film vznikl
na základě románu zarytého antifašisty
Liona Feuchtwangera, je součástí progra-
mové sekce Na hraně a byl uveden dvakrát.
Návštěvníci kin Lucerna a Evald zhlédli
kromě hraného snímku i dokument Harlan –
Ve stínu Žida Süsse, přibližující osudy
rodiny neblaze proslulého režiséra. 

„Debata, která se rozpoutala okolo
snímku, jen co vstoupil do kin, ať už ze
strany kritiků, diváků nebo židovské obce, je
pochopitelná. Na druhou stranu se domní-
vám, že diváci by snímek měli vidět, aby
pochopili, že propaganda byla a bude váž-
ným nebezpečím pro společnost v kterékoli
době. Režisér Roehler svůj snímek kriticky
vnímá jako německé melodrama a vážný
pokus postavit se temné kapitole v historii
německé kinematografie,“ říká Klára
Konečná z Goethe-Institutu.

Snímek Žid Süss – Film bez svědomí se
vydává po stopách herce Ferdinanda Ma-
riana, který v roce 1939 vytušil příležitost
skvělého kariérního postupu – nejdřív přece
jen váhal, ale nakonec byl přímo Goebbel-
sem dotlačen k tomu, aby se chopil titulní

role ve snímku Žid Süss. Příliš pozdě rozpo-
znává svou bezvýchodnou roli v perfektně
naplánované a režisérem Veitem Harlanem
umělecky náročně zpracované propagandi-

stické zbrani režimu proti Židům. Žid Süss
měl premiéru v roce 1940 v rámci německo-
italského filmového festivalu v Benátkách.

Snímek tenkrát v Evropě navštívilo více
než 20 milionů diváků. Příběh jeho vzniku je
dramatickým vyprávěním o přitažlivosti
moci, o lidské ctižádostivosti, osobní ješit-
nosti a osudu jeho ústředních představitelů.
O 70 let později vylíčil Oskar Roehler, který
do příběhu zakomponoval další fiktivní rysy
postav, historii filmu, jenž se až dodnes smí
uvádět pouze za přísných selektivních pod-
mínek. Hlavních rolí se přesvědčivě ujali
hvězdní rakouští a němečtí herci Tobias
Moretti (Ferdinand Marian), Martina
Gedeck (Anna Marian) a Moritz Bleibtreu
v roli Josepha Goebbelse.

Habermannův mlýn
Juraje Herze

Habermannův mlýn, nedávno dokončený
a již hojně diskutovaný film, vyprávějící
o poválečném odsunu Němců na pozadí
jedné rodinné historie, rozšířil programovou
nabídku letošní přehlídky německy mluve-
ných filmů DAS FILMFEST.

Slavnostní promítání bylo uvedeno
vystoupením rakouského velvyslance Ferdi-
nanda Trauttmansdorffa, který vedl dialog
s populární rakouskou herečkou Franziskou

Weisz. Jak se diváci dozvěděli, téma filmu,
ve kterém hraje, je jí velmi blízké. Její praro-
diče totiž žili v Sudetech a vždy vyprávěli,
že tam prožili nejhezčí část svého života. Její

Das F i lm fes t

Tobias Moretti (Ferdinand Marian) a Moritz Bleibtreu (Joseph Goebbels) ve snímku bavorského režiséra Oska-
ra Roehlera Žid Süss – Film bez svědomí
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názor na válečnou a poválečnou dobu, kte-
rou Herzův film ukazuje, je ten, že v takové
době jsou pouze oběti.

Festivalové publikum mohlo tento nový
koprodukční snímek režiséra Juraje Herze
zhlédnout v pražském kině Lucerna hned
v prvním zahajovacím dnu festivalu. O ten-
to film byl očekáván velký zájem, takže byl
promítnut celkem pětkrát se značným ohla-
sem festivalového publika. „Téma pováleč-
ného odsunu Němců, jedné z nejkontroverz-
nějších etap novodobé historie česko-ně-
meckých vztahů, navíc poprvé zpracované

v česko-německo-rakouské filmové kopro-
dukci, jsme prostě nemohli nechat bez po-
všimnutí. Věřím, že je to právě ten typ sním-

ku, který naše publikum dokáže ocenit. Stej-
ně jako tomu bylo u mnoha odvážně
zpracovaných témat v předchozích roční-
cích festivalu. I proto jsme se rozhodli Ha-
bermannův mlýn zařadit do programu,“
řekla Klára Konečná z Goethe-Institutu
Prag. Habermannův mlýn doplnil progra-
movou sekci „Am Limit“, jejíž jednotící ob-
sahovou linii tvoří rozličné podoby „Života
na hraně“.

V poválečných letech je to už třetí zpra-
cování Habermannova příběhu. V roce
2001 vyšla kniha Josefa Urbana a o tři roky
později byl uveden dokument Petra Jan-
čárka. Režisér Juraj Herz se ve svém aktu-
álním snímku o délce 104 minut nechal
volně inspirovat skutečným příběhem
německého průmyslníka Augusta Haber-
manna (ve filmu ztvárněn Markem
Waschkem) a jeho přítele Březiny (Karel
Roden). Do vedlejší role Marty Březinové
v dramatu Habermannův mlýn byla obsa-
zena vyhledávaná rakouská herečka Fran-
ziska Weisz. Z českých a slovenských herců
byl do filmu obsazen dále Andrej Hryc,
Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, Radek
Holub a Zuzana Kronerová. Habermannův
mlýn je první společný filmový počin
o temné kapitole českých dějin – po-
válečném vyhnání, skutečný příběh zavraž-
děného německého průmyslníka Haber-
manna, který žil s rodinou na severní
Moravě. Poválečné vyšetřování jeho vrahů
bylo přerušeno, protože nebylo nalezeno
Habermannovo tělo. Někteří z jeho vrahů
zřejmě dodnes žijí mezi námi.

Pro Juraje Herze je Habermannův mlýn
velmi osobní téma, protože sám prošel kon-
centračním táborem Sachsenhausen. K filmu
říká: „Myslím si, že zlo se nemá oplácet
zlem. Natočil jsem tento film proto, abych
připomněl, jaká byla pravda. Že ta msta,
které se Češi po skončení války dopustili na
Němcích i mnoha nevinných, měla nejrůz-
nější motivy.“

� Milan Kalina

Tato publikace, vydaná nakladatelstvím
MALVERN, patří mezi nejdůležitější práce
Gershoma Scholema, průkopníka vědeckého
studia židovské mystiky, pionýra
této disciplíny, který se roku 1933
stal prvním profesorem tohoto
oboru na Hebrejské univerzitě
a v letech 1968–1974 vedl hebrej-
skou Akademii věd1.

Kniha Počátky kabaly, v origi-
nálním znění Ursprung und
Aufänge der Kabbala, je ve skuteč-
nosti zevrubným přepracováním
a rozšířením Scholemovy rané stu-
die Rešit ha-kabala2, vydané v Jeru-
zalémě roku 1948. Otázku původu
a vzniku kabaly, která je jednou
z vývojových fází židovské mystiky, ozna-
čoval tento velikán oboru za jeden z nejne-
jasnějších problémů židovských studií.

V první kapitole stanovuje autor cíle svého
bádání a vymezuje se vůči teoriím Heinricha
Graetze a Davida Neumarka. Dle Graetze,
který židovskou mystikou opovrhoval, je
v kabale třeba spatřovat reakci na radikální
racionalismus Maimonida a jeho následo-
vníků.3 David Neumark hovořil o imanent-
ním vývoji, který dialekticky přešel od filozo-

fických úvah k mystickým spekulacím.4
Místo těchto schémat nabízí Gershom Scho-
lem koncepci vývoje kabaly jako nábožen-

ského jevu. Za místo zrodu
kabaly považuje Provence
přelomu 12. a 13. století.

V druhé části knihy se
Gershom Scholem věnuje
analýze knihy Bahir, nej-
starší kabalistické literární
památky, kterou se zabýval
již ve své disertační práci.
Tento spisek považuje za
konglomerát několika tex-
tových vrstev. Knihu Bahir
je třeba chápat jako znovu-
objevení židovského gnos-

ticismu, který se dříve rozvíjel v tzv. „mys-
tice Merkava“. Úspěch knihy přičítá
zejména novému teosofickému pojetí Boha,
který je nositelem kosmických mohutností.

Další kapitola pojednává o osobnostech,
ve kterých španělští kabalisté spatřovali své
nejstarší předchůdce. Mezi ně patří rabi
Abraham ben Izák z Narbonne, rabi Abra-
ham ben David, tzv. Rabad, rabi Jákob Nazír
a konečně postava nejvlivnější, rabi Izák
Slepý, kterého hebrejské spisy označují ara-

mejským přízviskem „sagi nahor“, tedy
„plný světla“. Tito učenci podle tradice pro-
žili tzv. „giluj Elijahu“, tedy zjevení proroka
Eliáše, který v židovské literatuře často
vystupuje jako mystagog, jenž zasvěcuje do
nadpozemských mystérií.

Poslední oddíl studie se zaměřuje na
geronskou kabalistickou školu první polo-
viny 13. století, která významným způsobem
ovlivnila Moše de Leona, autora knihy
Zohar. Samotnému Zoharu se zde však Gers-
hom Scholem nevěnuje.

Tato studie by neměla chybět v knihovně
žádného zájemce o židovskou mystiku.
Dostalo se jí velké nakladatelské péče, pře-
klad je čtivý a citlivý. Závěrem bych rád
uvedl, že práce Gershoma Scholema jsou mil-
níkem vědeckého studia židovské mystiky.
I k nim je však třeba přistupovat kriticky.
Současní představitelé tohoto oboru jsou tak
nejen žáky G. Scholema, ale i jeho kritiky.

� Ivan Kohout

1 Pro více informací o jeho životě viz Gershom Scho-
lem. Od Berlína k Jeruzalému, (Olomouc, 2003)

2 Tzn. „Počátek kabaly“
3 Heinrich Graetz, History of the Jews, Vol III, (Phi-

ladelphia, 1902), str. 546–550
4 David Neumark, Geschichte der jüdischen Philo-

sophie des Mittelalters, Vol I, (Berlin und Leipzig,
1907), str. 179–236

Ve filmu Habermannův mlýn hraje mimo jiné i Karel Roden. Foto: TV Nova

�

Gershom Scholem: Počátky kabaly



16 Říjen/Listopad 2010

KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN/LISTOPAD 2010
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze

Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel.: 222 325 172, fax: 222 318 856

www.jewishmuseum.cz, education@jewishmuseum.cz
(Spojení: metro A, tram 18 – stanice Staroměstská; tram 17, bus 133 – stanice Právnická fakulta)

neděle 24. 10. v 14.30 h:
Čtení je hrou – dílna pro rodiče s dětmi od
6 let. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné
her, zábavy a zajímavých knih. Zjistíte, že
v knihovně se nemusí jenom číst!

neděle 31. 10. v 15 h:
Židovské svátky v písních a tancích před-
staví taneční skupina Rut za doprovodu
školního sboru a muziky pod vedením diri-
genta Jindřicha Nováka ze Základní umě-
lecké školy v Němčicích nad Hanou. Přijďte
prožít příjemné nedělní odpoledne. Pořá-
dáno ve spolupráci se Židovskou obcí Brno.

Vstupné 50 Kč

úterý 2. 11. v 16.30 h:
Cesty Judity Kopotové – zahájení výstavy
obrazů členky brněnské židovské obce. 

Vstup volný

neděle 7. 11. ve 14.30 h:
Židovská domácnost a běh života – dílna
pro rodiče s dětmi od 6 let. Seznámíte se
s mnoha zajímavými předměty. Dozvíte se
také, co Židé smějí a nesmějí jíst. Zjistíte,
jak to vypadá u nich doma a co tam nesmí
chybět. A možná ochutnáte i něco z tradič-
ních židovských pochutin.

úterý 9. 11. v 18 h:
Židovský kalendář. Touto přednáškou
zahajujeme cyklus představující některá tra-
diční témata ve světle přírodních věd.
V úvodní přednášce vysvětlí brněnský rabín
Šlomo Kučera, proč nepoužíváme číselná
označení židovských měsíců, proč jsou
některé svátky v kalendáři dvakrát a jiné jen
jednou, proč poslední oddíl Tóry nikdy
nepřipadne na šabat. Řekneme si, kolik dnů
má vlastně židovský rok a kolik typů roku

existuje. Na závěr trochu matematiky: oprá-
šíme školní znalosti a zkusíme, zda si
s jejich pomocí dokážeme spočítat, jak bude
vypadat židovský kalendář pro určitý rok.

Vstupné 20 Kč

V říjnu máte možnost zhlédnout v sále
výstavu Židovské Lipsko ve fotografiích
autorů Silvie Hauptmann a Michaila
Lavochkina.

V listopadu můžete navštívit výstavu obrazů
Judity Kopotové nazvanou Cesty. Judita
Kopotová si prošla svou uměleckou cestu
k dnešním obrazům od dětských olejových
barviček, až po hledání vlastního výtvarného
vyjádření. Na čas zakotvila i v uměleckém
sdružení Parnas. Po několika letech však
toto sdružení opustila a vydala se svou
vlastní cestou.

VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel.: 544 509 651, fax: 544 509 652
www.jewishmuseum.cz/brno, brno@jewishmuseum.cz

čtvrtek 21. 10. v 18 h:
Jidiš ve třech. Nové pojetí koncertu jidiš
písní s akordeonem a klarinetem. V tomto
večeru ožívá kouzlo jazyka jidiš v tradičních
písních, které vznikaly většinou na přelomu
19. a 20. století. Nové pojetí koncertu
s akordeonem a klarinetem je dynamičtější
a autentičtější, neboť oba nástroje jsou
bytostně spjaté se židovskými písněmi, kte-
rým dodávají nezapomenutelné kouzlo
hudby pro bohaté i pro chudé a vytvářejí
nezaměnitelnou atmosféru. Účinkují: Hana
Frejková (zpěv), Slávek Brabec (akordeon),
Milan Potoček (klarinet), Marianna Bo-
recká (host/zpěv). Vstupné 60 Kč

úterý 26. 10. v 18 h:
Osmnáct století Izraele. Od zániku
Chrámu do počátků sionismu. Slavnostní
představení knihy Michaela Kruppa, kterou
vydávají v koedici nakladatelství P3K
a Společnost křesťanů a Židů. Kniha je
stručným, ale nikoli povrchním přehledem
historie židovského národa v Zemi izraelské
od přelomové katastrofy zničení druhého
Chrámu přes pohnuté dějiny pronásledo-
vání, úspěchů a nadějí až po zrození sionis-
tického hnutí v 19. století. Hosté: Karol
Sidon, Leo Pavlát; hudební doprovod Aleš
Koukal (hudba židovských orientálních
komunit). 

čtvrtek 27. 10. v 18 h:
Židovská reflexe politických procesů
a jejich dozvuků v memoárové literatuře.
Přednáška Hedviky Novotné z cyklu Židov-
ská menšina v Československu v letech

destalinizace a uvolnění v intencích re-
formního komunismu.

pondělí 1. 11. v 18 h:
Města prý nedovedou vyprávět. Jejich minu-
lost je zaznamenána jen ve stopách času.
A ne každý je schopen vnímat, o čem svědčí.
Zdálo by se, že současné mládí už není
schopno vnímat otisky dávného utrpení.
Není to pravda. Stačí se podívat na fotogra-
fie náctileté Kateřiny a cetiletého Filipa.
Dívejte se chvíli jejich očima. Vernisáž foto-
grafií z Terezína Kateřiny Exnerové a Filipa
Tomáše, studentů Střední školy fotogra-
fické, filmové a televizní.

čtvrtek 4. 11. v 18 h:
Izrael – Země tří náboženství. Cestovatel-
ská přednáška Ing. Jana Neubauera, spo-
jená s projekcí neobyčejných fotografií
a poslechem autentické hudby. Malý stát
velký svou historií i současností. Svatá země
židů, křesťanů a muslimů. Nádherné přírodní
scenérie, úchvatná města a neopakovatelná
atmosféra. Přednáška je pořádána ve spolu-
práci s CK Adventura. Vstupné 50 Kč

pondělí 8. 11. v 18 h:
Zraněni v čase. Literární večer Vlasty
Bakalové a Jaroslava Schnercha s hudeb-
ním doprovodem. Básnířka židovského
původu Vlasta Bakalová si ve své literární
tvorbě klade otázku, jak lidé žijí po šoa. Její
básnická tvorba je silně ovlivněna vztahem
k otci, který byl po válce označen za nepří-
tele republiky. V. Bakalová je autorkou
pohádek a několika sbírek poezie. Jaroslav

Schnerch odjakživa podléhal magii mluve-
ného i psaného slova. Ve své básnické tvorbě
je inspirován malíři židovského původu
(např. Viktorem Munkem, Alfrédem Justit-
zem), válečným osudem židovských dětí
i současnými problémy člověka. Je autorem
několika básnických sbírek.

středa 10. 11. v 18 h:
Historie Izraelsko-arabských válek I.
(1948–1970). Blízký východ včera a dnes.
Historie, současnost a souvislosti. Geogra-
fie, kultura a náboženství. Cyklus přednášek
Ing. Jana Neubauera.

NEDĚLNÍ PROGRAM
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
14. 11. 2010 ve 14 h:
Lvíček Arje má Bar micva. Lvíček Arje
s vámi oslaví své třinácté narozeniny a rád
by vás pozval na synagogy a ukázal vám, jak
se připravil na svoji Bar micvu. Dozvíte se
o důležitých okamžicích židovského života.
Prohlídka: pražské Židovské Město.

Více o nedělních dílnách na
www.jewishmuseum.cz/vkc

VÝSTAVY V PROSTORÁCH VKC
Říjen: Ženu statečnou kdo nalezne... Pří-
běh Hany Volavkové (1904–1985)
Listopad: Kateřina Exnerová a Filip To-
máš: Města prý nedovedou vyprávět

Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt
10–15 h, pá 10–12 h, během večerních pro-
gramů a po domluvě. Není-li uvedeno jinak,
činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč.
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ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE

společenský sál, Maiselova 18

čtvrtek 4. listopadu
v 15 hodin

P O D V E Č E R  Y V O N N E
P Ř E N O S I L O V É

„Hrát s čistým štítem bejvá perný,
pravidla když jsou samá lež…“ 

To je ukázka ze šansonu, 
který napsal

Jan Petránek
signatář Charty 77, komentátor,
novinář, publicista, překladatel

a textař

středa 10. listopadu
v 15 hodin

K Á VA  O Č T V R T É

MUDr. Roman Joch
vředitel Občanského institutu, poradce

premiéra pro zahraniční politiku 
a lidská práva

Toto je ten ďábelský chlapík, po
němž levicoví aktivisté pokřikují

„fašisto!“? Zkusme na chvíli
odložit černé i růžové brýle

a seznámit se osobně.

Připravil a moderuje Honza Neubauer
jan@neub.ch

Změna programu vyhrazena.

DSP HAGIBOR
K u l t u r n í  p r o g r a m  l i s t o p a d  2 0 1 0
pondělí 8. 11. v 19.30 h Společenský sál – Sefardské písně – abonentní

koncert (MHF Nekonveční žižkovský podzim 2010)

úterý 9. 11. v 15 h Koncertní sál – Význam divadla v Čechách –
beseda s Mgr. Leou Skácelovou (Klub Parkinson)

Výstavy: Barevná setkání – výtvarná díla Klubu vozíčkářů Petýrková
Emoce – fotografie Romany Ryšavé

Kulturní činnost je podporována grantem MK ČR

11

EXTREMISMUS V ČR: MŮŽEME ZŮSTAT KLIDNÍ?

9. 11. 2010 18.00

DAVID JANDA
(PROTIEXTREMISTICKÉ ODDĚLENÍ PRAŽSKÉ POLICIE)

KLÁRA KALIBOVÁ (IN IUSTITIA)

LEO PAVLÁT (ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE)

KATEŘINA VYŽVALDOVÁ
(GABAL ANALYSIS AND CONSULTING)

LAUDEROVY ŠKOLY ve spolupráci s JDC, NFOH a o. s. Chinuch si vás dovolují pozvat na 

SVĚTOVÝ DEN ŽIDOVSKÉHO STUDIA
a s ním spojený šabaton 5. 11. – 7. 11. 2010, Lauderovy školy, Belgická 25, Praha 1

Přijďte s námi oslavit šabat a připojit se ke studiu spolu s mnoha dalšími komunitami na světě v den, kdy Rabi Adin Steinsaltz dokončí 
svůj monumentální překlad a komentář k Talmudu. Děti jsou vítány.

P R O G R A M  Š A B A T O N U
pátek 5. 11. 2010
Příjezd a ubytování
16.15 zapalování svíček
16.30 kabalat šabat
18.00 šabatová večeře a oneg šabat

sobota 6. 11. 2010
8.00 snídaně
9.00 bohoslužba ve Vysoké synagoze

(budova ŽOP, Maiselova 18, Praha 1)

12.00 kiduš a oběd na ŽOP (oběd 

ve škole – 13.00)

16.00 seudat šlišit s rabínem Karolem

Sidonem v budově ŽOP, následuje

večerní bohoslužba a havdala

19.00 izraelské tance – předvede a naučí

skupina Besamim

neděle 7. 11. 2010
8.00 snídaně
9.00 přednáška rabína Karola Sidona

10.30 přestávka
11.00 přednáška rabína Menachema

HaKohena
12.30 oběd
13.30 přednáška (téma bude upřesněno)
15.00 závěr

Souběžně bude probíhat program pro děti, organizovaný občanským sdružením Chinuch. Není-li uvedeno jinak, program 
se koná v budově Lauderových škol, Belgická 25, Praha 2. Bližší informace ráda poskytne Veronika Dubová tel. 777 700 858

Regionální
muzeum
K. A. Polánka
v Žatci, Nadační
spolek
Saaz/Žatec
v Německu,
Židovská obec
Teplice a Hei-
matkreis Saaz

Vás srdečně
zvou na
vernisáž
výstavy Židé
na Žatecku
ve středu
3. listopadu
v 17 hodin
v budově
muzea v Žatci

a na pamětní akt
pro žateckou
židovskou komu-
nitu s benefičním
představením
dětské opery
Brundibár
v podání Disma-
nova rozhlaso-
vého dětského
souboru Praha 
ve čtvrtek 4. listo-
padu v 17 hodin
v žateckém Měst-
ském divadle
(Dvořákova 27)



Říjen/Listopad 2010

Bernd Freytag von
Loringhoven/Francois D’Alanćon,
S HITLEREM V BUNKRU, 149 str.,
Columbus Praha

Knih o druhé světové válce a Hitlero-
vi byla po celém světě napsána a vydána

už spousta. Jen
málo jich je ale tak
osobních, tak těsně
spjatých s posta-
vou říšského vůd-
ce, jako publikace
Bernda Freytaga
von Loringhovena,
který se v posled-
ních dnech války,
od 23. července
1944 do 29. dubna
1945, ocitl, jak už

název této knihy napovídá, přímo v Hitle-
rově podzemním doupěti.

Očima bývalého důstojníka wehrmachtu
tak můžeme nahlédnout na válečné operace,
dostat se až k obleženému Stalingradu, táh-
nout do Polska, k Taganrogu, do Berlína,
abychom se s ním pak ocitli v pekle Hitlero-
va bunkru, nad nímž již duněla střelba Rudé
armády, zatímco jednotky generála Wencka
se ještě zoufale pokoušely o záchranu…

Útěk z dobytého města se tak stává
dobrodružstvím, v němž jde o život, a který
jen dílem náhody skončí v civilizovaném
zajateckém táboře.

Už mnohokrát jsme měli možnost číst
o válečných akcích, přesunech armád,
depeších, rozkazech a velení, ale snad
ještě nikdo nás neuvedl takto přímo a bez-
prostředně na místo děje. Jména jako
Goebbels, Himmler, Guderian na strán-
kách této knihy ožívají, jejich nositelé na
sebe křičí, hádají se, chovají se moudře
i zbaběle, zkrátka stávají se reálnými oso-
bami. Prostřednictvím otevřené zpovědi,
v níž se autor nevyhýbá ani upřímnému
zvážení vlastní viny, se nám naskýtá
niterný pohled na podstatu, nesmyslnost
a krutost války.

Bernd Freytag von Loringhoven, pů-
vodně absolvent vojenské akademie
a důstojník wehrmachtu, pracoval po válce
v Mnichově v jednom z tehdejších knižních
vydavatelství. Později přijal funkci v Bun-
deswehru a při procesu přezbrojování
Německa se podílel na vytváření demokra-
tické vojenské instituce pod kontrolou
civilních úřadů a významně se zasadil
o vstup Německa do NATO. Po několika
letech v Bonnu reprezentoval Německo ve
stálé radě NATO ve Washingtonu. Knihu
napsal ve spolupráci s uznávaným fran-
couzským reportérem Franćois D’Alanćo-
nem z listu Le Croix.

Kamila Moučková, NEJSEM ŽÁDNÁ
LVICE. Životní příběh legendární
hlasatelky, Nakladatelství 65. pole,
Praha 2010

Mnozí z nás si jistě Kamilu Moučko-
vou dobře pamatují z vysílání ČST v roce
1968 a její naprosto nekompromisní
postoj k srpnové okupaci. To, že ukončila
vysílání zpráv už pod hlavněmi ruských
samopalů, jí samozřejmě stálo televizní
kariéru, ale znemožnilo jí i jiné možnosti
sebeuplatnění.

Až po listopadu 1989 se situace trochu
zlepšila a v roce 1994 byla zvolena spo-
lečně s Petrem Pithartem do zastupitelstva
MČ Praha 1, ale to už jeden rok pracovala
v pražském vysílání Svobodné Evropy jako
hlasatelka zpráv. Tak se po dlouhých letech
opět vrátila ke své profesi a pro Svobodnou
Evropu pracovala do roku 2000.

Podívejme se, co o ní napsala známá
socioložka Jiřina Šiklová:

„Život Kamily Moučkové byl a je oprav-
du román a já potvrzuji, že to tak ‚opravdu
bylo‘. Současně je to příběh ženy dvacátého
století ve střední Evropě, kde nebylo možné
vyhnout se střetu s dějinami, a osobní i mi-
lostné příběhy, včetně lásky k rodičům a pra-
rodičům, probíhaly
paralelně s tragédie-
mi podmíněnými his-
torickými událostmi.
Hitler, koncentráky,
tatínek v exilu v Lon-
dýně, maminka za-
vřená za protektorátu,
další věznění v letech
padesátých, kariéra
hlasatelky i pád ze
světa ozářených ramp
doslova k lepení igelitových pytlíků a bídě.
K tomu děti ze dvou manželství. Přesto se
našel čas na zamilování se a prožívání velké
lásky i bolesti nad její či jejich ztrátami, te-
dy toho, co dnešní mladí s představou, že
vše má být cool, těžko pochopí. A kdyby to
pochopili, asi by záviděli té naší odcházející
generaci.“

Ellen Gould Whiteová, NA ÚSVITU
DĚJIN – Počátky civilizace a doba
patriarchů, Nakladatelství
Maranatha, Praha

Každý přemýšlivý člověk chce znát své
kořeny, přeje si vědět, odkud pochází.
Zákonitě se ptá, co bylo před ním. Chce
rozumět dějinám. Kniha Na úsvitu dějin
dává odpověď na tyto základní otázky
života a nabízí jiný pohled do minulosti,
než na jaký je čtenář zvyklý. Popisuje
kořeny lidstva a naší civilizace z Božího
úhlu pohledu. Jedná se o perspektivu, která
bere vážně Bibli a promýšlí na základě

Božího zjevení život a klíčové události na
naší zemi. Líčí, jak zde život začal, jak
hřích narušil vztahy, zničil to, co bylo
krásné, přinesl násilí, neštěstí, zlo, nepo-
koje, nenávist a smrt. Přibližuje následné
události a ukazuje, jak Bůh reaguje na lid-
ské utrpení a co dělá, aby naši tragickou
situaci zvrátil.

Tato kniha je prvním dílem pentalogie,
která nese název Drama věků. V tomto prv-

ním díle se odkrývá
Boží původní záměr
s naší planetou i to,
jak se naše země sta-
la dějištěm velkého
zápasu mezi dobrem
a zlem. Autorka na
stránkách této knihy
velmi poutavě, sro-
zumitelně a jednodu-
chým, avšak vytříbe-
ným jazykem vy-

světluje, jak probíhalo toto drama od
počátku lidstva, tj. od stvoření světa až po
vládu slavného krále Davida, který žil v de-
sátém století před o. l.

Kniha není jen o dějinách, ale přede-
vším nám přibližuje Boha a říká nám, kdo
je, jaký je a jak v dějinách jedná. Pisatelka
doznává, že je Bohem lásky a pravdy a že
jen on je garantem opravdové svobody
a nastolení spravedlnosti.

Z anglického originálu From Eternity
Past přeložil dr. Jiří Moskala.

David D. Barett, TAJNÉ SPOLKY –
Pravda o templářích, zednářích
a jiných organizacích, 175 str.,
Nakladatelství Metafora, Praha
2010

Mají dnes tajné spolky, jako jsou svo-
bodní zednáři nebo rosenkruciáni, ještě něja-
kou moc nebo dokonce řídí celosvětové
dění? Kdy a pro vlastně vznikly, čím se
zabývají, čemu věří? Ve výpravné publikaci
s mnoha vzácnými
ilustracemi se dovíte,
jak to bylo s templáři,
oč usiloval řád Zlatý
úsvit, zda jsou ilumi-
náti opravdu ne-
bezpeční, proč před-
stavitele Opus Dei
tak rozčílila popu-
lární kniha Šifra
mistra Leonarda a mnoho dalšího. Od taj-
ných spolků zvučných jmen se autorova
pozornost přechýlí k méně známým sek-
tám – bojovným mnichům, nindžům či fana-
tikům, vraždících na počest bohyně Kálí.

Kniha nám pozvolna odkrývá příkrov
tajemných legend a mýtů, kde se posléze
objevuje neméně fascinující pravdu.

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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Publikace neslouží pouze k ukojení při-
rozené zvědavosti, která vždy dychtí
poznat každé tajemno, ale může sloužit
i jako atlas neboli encyklopedie společ-
ností, které vždy vyvolávaly zájem, úzkost,
strach, ale i naději. Popisované společnosti
neměly jednoduchý vývoj. Mnohé byly
z hlediska vrchnosti i církve podporovány
a mnohé naopak velmi pronásledovány.
Tento přístup se však mohl i několikrát
v průběhu existence spolku změnit, tak jak
se měnila i společenská situace ve světě.

Michael Burleigh/Wolfgang
Wippermann, RASISTICKÝ STÁT
NĚMECKO 1933–1945, 365 str.,
Columbus, Praha 2010

V letech 1933–1945 se nacistický režim
pokusil o restrukturalizaci „třídní“ společ-
nosti na základě rasové příslušnosti. Kniha
přibližuje ideje a práci institucí, které tuto
snahu podporovaly, a také odhaluje, jak
nacistická politika ovlivňovala různé sku-
piny lidí, a to jak obětí, tak těch, kteří měli
z této situace prospěch.

Autoři své dílo začínají diskusí o půvo-
du nacistické ideologie, potom demonstrují
důkladnost a účelnost, s jakými byla uplat-
ňována v oficiální politice. Nezabývají se
pouze otázkou systematického pronásledo-
vání a likvidace Židů, kteří tvořili největší

obětní skupinu
nacismu, ale také
osudem Romů
a Sintiů, mentál-
ně postižených,
„asociálů“ a ho-
mosexuálů. Na-
konec se zaměřu-
jí na státní rasově
motivovanou so-
ciální politiku,
která zasahovala

do života každého německého „národního
soudruha“. Hlavním cílem této politiky by-
la realizace rasově organizovaného státu
a společnosti.

Ve své knize dále dokládají, že „poly-
kratický“ a chaotický charakter režimu, jak
jej často současní historikové popisují,
nezabraňoval nemilosrdné likvidaci obětí
a ani ji neomezoval. Třetí říše se zásadně
lišila od všech ostatních totalitních režimů
především svou všudypřítomnou rasovou
politikou.

Také díky velmi pečlivému rejstříku,
poznámkovému aparátu a bibliografické
eseji na konci knihy je publikace cenným
doplňkem knihovny každého, kdo se o uve-
dené období hlouběji zajímá.

Marcus Tullius Cicero, O VĚCECH
VEŘEJNÝCH, str. 435, OIKOYMENH
Praha 2009

Veškerá Ciceronova tvorba praktická
i teoretická je spjata s jeho politickou čin-
ností. V 50. letech sepsal své názory na nej-

lepší uspořádání státu a na zákony (De re
publica a nedokončené de legibus). Roz-
sáhlé dílo De re publica koncipuje Cicero
jako učenou rozmluvu, která se odehrává
roku 129 před o. l. v domě Scipiona Aemi-
liana. Navazuje na prastaré řecké teorie
o třech formách státního uspořádání
(monarchie, aristokracie, demokracie),
které postupně degenerují, nikoliv však ve
starém Římě, kde fungovalo smíšené zří-
zení. Vyvrací obvinění z římské imperiální
dobyvačnosti a věnuje se otázkám výchovy
vladařů i občanů. Závěr spisu tvoří známý
Scipionův sen, ve kterém hostitelův děd,
dobyvatel Kartága, ukazuje, co čeká po
smrti duše dobrých státníků.

Marcus Tullius Cicero byl významný
římský politik. Ve složité době konce re-
publiky dosáhl postupně všech stupňů
úřední kariéry. Roku
76 před o. l. byl qua-
estorem na Sicilii,
roku 63 před o. l. ja-
ko konzul potlačil
spiknutí Katilinovo.
Později spravoval
provincii Kilikii.
Složitě manévroval
mezi mocenskými
ambicemi triumvirů:
byl váhavým přízniv-
cem Pompeia, protivníkem Caesara, ale
osudnými se mu staly až výpady proti An-
toniovi, který ho nakonec dal zavraždit.

Cicero měl hluboké a všestranné vzdě-
lání, byl znalcem řecké rétoriky, filozofie
a státovědy. Studoval v Athénách i na
Rhodu u slavného rétora Milóna. Byl bri-
lantní řečník, sepsal a pronesl desítky řečí
soudních i politických. Je autorem i spisů
o řečnické teorii. Ve 40. letech před o. l.
sepsal řadu filozofických spisů většinou
o etických tématech (dobro, zlo, stáří, přá-
telství, povinnosti atd.). Zasloužil se o roz-
šíření řeckých filozofických myšlenek
v římské společnosti a o vznik latinské filo-
zofické terminologie. Překládal i některá
díla řeckých filozofů, například Platóna.

Jeho myšlenky, názory a soudy, týkající
se řízení společnosti, jsou kupodivu přes
značný časový odstup i dnes velmi živé
a odvažuji se prohlásit, že i aktuální,
a mohly by být i pro mnohé dnešní politiky
inspirativní v tom nejlepším slova smyslu.

Vydalo známé nakladatelství filozofic-
kých knih OIKOYMENH jako šestý svazek
edice Knihovna antické tradice.

Hana Sedláčková, KUCHAŘKA
ČESKÉ ŠLECHTY – 200 receptů
z kuchyně Zdenky a Berty
Lobkowiczových, 214 str.,
nakladatelství BRÁNA, Praha 2009

V záplavě nezajímavých kuchařek, které
čtenářům vnucují rádoby hvězdy a hvěz-
dičky šoubyznysu, se objevilo dílo, jenž je
pozoruhodné původem receptů, které shro-

máždily princezny Zdenka a Berta z rodu
Lobkowiczů. Recepty získala známá auto-
rka odborné gastronomické literatury
a učebnic pro učiliště a hotelové školy,
která se rozhodla zúročit svůj pobyt u prin-
cezen v letech 1947–1957. V předmluvě
knihy uvádí, že se snažila předat čtenářům
nejen zajímavé recepty, ale také přiblížit
osud dvou neprovdaných dcer muže z dol-
nobeřkovické větve Lobkowiczů, který pat-
řil k významným představitelům české
šlechty.

Kniha je rozdělena na dvě části.
V první, praktické části publikace jsou
uvedeny recepty, které se vařily u prince-
zen Lobkowiczových před půlstoletím.
V jejich kuchyni tehdy pracovala kuchařka
Mařenka Fialová, vyučená u jiné šlech-
tické rodiny, v Dymokurech u Černínů –
rodiny Czernin, jak se vždy psali a píší.
Druhá, teoretická část knihy obsahuje
kromě osobních vzpomínek na obě prin-
cezny také částečnou historii rodu Lobko-
wiczů a několika dalších českých šlechtic-
kých rodů.

Princezny Zdenka a Berta Lobkowiczovy
si i přes smutné zážitky své a svých přátel za
všech okolností uchovávaly důstojnost, nad-
hled a humor. Žily ve složité době a nás dnes
může těšit, že mnozí členové české šlechty,
kteří byli nuceni emigrovat a po tvrdých za-
čátcích v cizině se uplatnili ve významných
postaveních, se nyní
vracejí. Vracejí se
většinou jejich vnuci
a pravnuci. Podstatné
však je, že někteří
členové významného
rodu Lobkowiczů,
ale i dalších šlech-
tických rodů, již zase
pracují na obnově
svých původních sí-
del a hospodářství. Věnují se i politickému
životu a svým vystupováním a jednáním po-
kračují v činnosti svých předků, kteří této
zemi sloužili po mnoho staletí.

Malá ukázka pro ty mlsné:

Čokoláda princezny Berty
50 g čokolády na vaření
4 lžíce vody
250 ml 12% sladké smetany
cukr a šlehačka podle chuti
Do hrnečku dáme vodu a rozlámeme do ní
čokoládu. Ve vodní lázni ji necháme zcela
změknout a poté ji zalijeme smetanou.
Mícháme a uvedeme do varu. Nakonec
nápoj přelijeme do šálku, osladíme dle
chuti a na povrch nastříkáme šlehačku nebo
ji dáme jen lžičku. Povrch šlehačky
můžeme ještě posypat nahrubo nastrouha-
nou čokoládou.

Přeji dobrou chuť!

� Milan Kalina

knihy
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Narodil se v italském Livornu, odkud jeho dědeček kdysi
přišel do Londýna. Velmi bohatá rodina (jak z otcovy, tak z mat-
činy strany) se věnovala obchodu a finančnictví. Na tuto dráhu
se po dokončení studií vydal i mladý Moses. Začínal ve velko-
obchodu s čajem, později se stal jedním z dvanácti licencova-
ných židovských obchodníků na
londýnské burze. Investoval
mimo jiné do plynu pro pouliční
osvětlení evropských měst, do
důlního průmyslu v Jižní Ame-
rice, do obchodu s hedvábím, byl
jedním ze zakladatelů životní
pojišťovny Alliance. Obchodní
partnerství jej pojilo s Nathanem
Rothschildem, který byl zároveň
jeho švagrem.

V roce 1812 se Montefiore
oženil s Judith Cohenovou, jejíž
otec Levi Barenth Cohen byl v té
době považován za nejbohatšího
Žida v Británii a možná i na
celém světě. Jejich manželství
trvalo půl století a Montefiore jej
považoval za své největší životní
štěstí, ačkoliv neměli žádné děti.
Judith jej celý život plně podpo-
rovala ve všech jeho aktivitách
a životních rozhodnutích, včetně
toho, když se v pouhých čtyřiceti
letech (v roce 1824) rozhodl
ukončit podnikatelskou kariéru a začít se naplno věnovat
komunálním, politickým a filantropickým aktivitám.

V letech 1837–1838 byl londýnským šerifem, téhož roku
byl královnou Viktorií povýšen do šlechtického stavu. Byl vní-
mán jako významná osobnost nejen v rámci židovské komu-
nity, ale v rámci celé viktoriánské společnosti. Ve svých dení-
cích se o něm zmiňuje Charles Dickens, objevuje se
i v Joyceově Odyseovi. Podporoval různé sociální reformy,
zasazoval se o zrušení otroctví. V roce 1835 poskytli spolu
s Rothschildovými vládě půjčku v závratné výši 20 miliónů
liber, z níž byly vyplaceny kompenzace majitelům plantáží
v britských koloniích, kteří propustili své otroky.

Jako mladý byl Montefiore vcelku nábožensky vlažným, to
se nicméně změnilo po jeho první návštěvě Palestiny v roce
1827, po níž se stal naopak velmi horlivým v dodržování mic-
vot. Ve svém sídle East Cliff Lodge v Ramsgate nechal vysta-
vět synagogu a založil sefarskou ješivu, pojmenovanou po své
ženě (Judith Lady Montefiore College).

Téměř 40 let (1835–1874) byl prezidentem nejvyššího
orgánu britských Židů (Board of Deputies of British Jews).
Svého vlivu a majetku se snažil využívat ve prospěch Židů po
celém světě, zejména pak ve východní Evropě, severní Africe
a na středním Východě. Roku 1840 například osobně interve-
noval u tureckého sultána za osvobození deseti syrských Židů,
falešně obviněných z rituální vraždy. Další cesty jej zavedly
třeba do Ruska, Maroka nebo Rumunska.

Montefiore ze všech sil podporoval židovské osidlování Pa-
lestiny, kterou několikrát navštívil (naposledy ještě ve věku 91
let). Ačkoliv nebyl sám přesvědčeným politickým sionistou

(věřil v emancipaci Židů ve většinové společnosti), investoval
velkou část svého majetku do rozvoje židovského jišuvu. Šlo
mu zejména o zajištění jeho ekonomické stability a soběstač-
nosti, proto investoval do zemědělství, průmyslu, vzdělávacích
institucí a zdravotnictví. Nejznámějším symbolem těchto jeho

aktivit je zřejmě větrný mlýn
(který měl zajišťovat finančně
dostupnou mouku) v jeruzalém-
ské čtvrti Jemin Moše, která 
byla první židovskou čtvrtí, vy-
budovanou mimo zdi Starého
Města (1854). Kapitál poskytl
americký židovský milionář Ju-
dah Touro, který určil právě
Montefioreho vykonavatelem
své poslední vůle. Montefiore
zainvestoval v Palestině také
vznik tiskárny, textilní továrny,
několika zemědělských kolonií
nebo založení ovocných plantáží
v okolí Jaffy. Snažil se také o vy-
kupování zemědělské půdy, zde
ale narážel na restrikce, omezují-
cí v osmanské říši prodej pů-
dy nemuslimům. Montefioremu
vděčíme rovněž za hlavní zdroj
informací o jišuvu v 19. století,
neboť to byl právě on, kdo mezi
roky 1839 a 1875 inicioval cel-
kem pět sčítání obyvatel, při ni-

chž se podařilo shromáždit řadu informací o rodinném stavu,
místu původu či ekonomické situaci židovských obyvatel teh-
dejší Palestiny.

Sir Moses Montefiore zemřel 28. července 1885 ve věku sta
let.

� Kateřina Weberová

Co se také stalo v měsíci chešvan:
• roku 1483 byl Tomás Torquemada jmenován Velkým inkvizi-

torem Španělska; byl zpovědníkem královny Isabely I. Kas-
tilské a přičítá se mu velký vliv na její rozhodnutí vypovědět
Židy ze Španělska

• rakouským Židům bylo v roce 1834 zakázáno používat první
jména, shodná se jmény katolických svatých

• hebrejština se v roce 1920 stala jedním z oficiálních jazyků
britské mandátní Palestiny

• roku 1944 byla v Budapešti ve věku 23 let popravena Chana
Seneš, členka výsadkářské skupiny, vyslané do okupované
Evropy na pomoc místním Židům; Chana byla talentovanou
básnířkou, všeobecně populární se stala její zhudebněná
báseň Eli, eli

• ve Státě Izrael proběhlo v roce 1948 první sčítání obyvatel:
712 tisíc; o rok později dosáhla populace již jednoho miliónu

• v roce 1965 vydává papež Pavel VI. deklaraci Nostra Aetate,
v níž prohlašuje, že Židé nejsou viníky Ježíšovy smrti a mění
tak oficiální postoj katolické církve, který byl platný téměř
osm staletí

• deklarace OSN z roku 1975 prohlásila sionismus za formu
rasismu Vě
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24. října 1784
se narodil sir Moses Montefiore

Montefiore je pravděpodobně nejznámější osobností britské židovské komunity v celé její
historii. Jméno tohoto finančníka a filantropa nese řada židovských institucí po celém světě.


