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Krátce
„Když člověk stojí před svým Stvořite-
lem, nezodpovídá se z toho, zda byl pro-
gresivní nebo regresivní, ultra- nebo
infraortodoxní. Zodpovídá se, jestli plnil
své sliby a platil své dluhy. Jestli neubli-
žoval vdovám, sirotkům a hostům.“

Rabín Šlomo Kučera

„Tento podivuhodný, vzdělaný, skromný
a pracovitý národ zasluhuje úctu a obdiv.
Považuji za svou čestnou povinnost při-
spět ke zvýšení povědomí o těchto bohu-
žel už minulých obyvatelích Třebíče. Tře-
bíč je moje město, nejkrásnější město na
světě.“

Jaromíra Hanáčková

Je zcela očividné, že Tóra tak, jak je před
námi dnes, prošla určitým historickým
vývojem, a co je nejdůležitější: byla
měněna! Přesto, srovnáme-li rukopisy,
zjistíme, že text Tóry, jak ho máme dnes,
se prakticky neliší od textu, který kodifi-
koval Ezra... I proto můžeme s klidným
svědomím tvrdit, že naše Bible je oprav-
du dokumentem Boží vůle a může nás
vnitřně proměňovat k lepšímu.

Karel Goldmann

Tanečníci souboru Yocheved při vystou-
pení v třebíčské Zadní synagoze ve čtvr-
tek 17. února 2011. Hebrejský nápis nad
jejich hlavami říká: „Věz, před kým
stojíš.“

foto Pavel Kuča

Třebíč
v novém
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Šabat před Purimem nazýváme šabat za-
chor – שבת זכור, kdy osmému muži vy-

volanému ke čtení Tóry – maftírovi – čteme 
ze druhého svitku poslední tři verše 25. kapi-
toly páté knihy Mojžíšovy, v nichž nám Hos-
podin přikazuje, abychom si pamatovali, co 
nám učinil Amálek, když jsme vyšli z Egyp-
ta, jak nás na cestě v poušti bez příčiny napa-
dl, vraždil a olupoval. Také na začátku hafta-
ry (1 S 15,2-24) pro tento šabat čteme: „Mám 
v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli, položil 
se mu do cesty...“ Podobně jako naši učitelé 
-můžeme říci, že kažký, kdo si stano (חז״ל)
ví místo na modlitbu, přemůže své nepřá-
tele a Abrahamův Bůh mu bude ku pomoci 
(podle traktátu Berachot 7b). Toto objasnění 
vysvětluje, proč právě Amálek napadl syny 
Izraele na cestě. Chtěl je tak zbavit stálého 
místa k modlitbě, a tím u nich vyvolat pocit 
malověrnosti a pochybnosti o Boží pomoci.

Šabat zachor nám má připomenout, aby-
chom si uvědomili, že Haman, který chtěl 
vyvraždit všechny Židy perské říše, byl po-
tomkem amálekitského krále Agaga.

Nyní se již věnujme Purimu a některým 
zajímavým aspektům tohoto veselého svátku:
Úvodem jistě nebude na škodu připomenout 
si čtyři purimová přikázání – micvot: 
 čtení svitku – (mikra megila) מקרא מגילה .1

Ester. Svitek čteme dvakrát. Poprvé na za-
čátku svátku, po zakončení šabatu (19. 3.) 
večer a v neděli dopoledne (20. 3.)

 mišloach manot iš) משלוח מנות איש לרעהו .2
le-re´ehu) – posílat si navzájem pokrmy

-dá – (matanot la-evjonim) מתנות לאביונים .3
vat peněžní dary chudým

 uspořádat – (mište purim) משתה פורים .4
v neděli v poledne purimovou hostinu
Kromě těchto purimových přikázání 

máme ještě nepřeberné množství tradičních 
purimových zvyků – obyčejů, které se liší 
nejen v jednotlivých zemích, v nichž Židé 
žili a žijí, ale v mnoha případech i místo 
od místa v té samé zemi. To vše můžeme za-
řadit do bohaté pokladnice židovského folk-
lóru. Do purimového kulinářského folklóru 
patří i tradiční Homon Taschen. K nim se 
váží i následující řádky:

Od počátku měsíce adar začínali pekaři 
péct a prodávat Hamanovy uši – אזני המן 
(oznej haman), které také nazýváme Homon 
Taschen – המן טאשין. Jednou před Purimem 
chtěl kupec Jakob Berlin (otec rabína Naf-
taliho Cvi Jehudy Berlina, zvaného  Neciv 
z Voložinu – הנצי״ב מוולוז׳ין) koupit tyto tra-
diční purimové sladkosti. Prošel celý trh 
a po Homon Taschen ani vidu, ani slechu. 
Velmi se divil a ptal se trhovců a pekařů, co 
se letos stalo. Ti mu odvětili, že bylo velké 
sucho, urodilo se málo pšenice a její cena ob-

rovsky vzrostla. Proto jsou pekaři rádi, když 
mohou sehnat trochu mouky na sobotní cha-
ly. Kupec Berlin si zavolal všechny pekaře 
štetlu, dal jim třicet dukátů a řekl jim: „Tady 
máte peníze na nákup mouky, jděte a pečte 
Hamanovy uši. Je to židovský zvyk, a jako 
takový je nám zákonem, který nesmíme po-
rušit.“ Jakob Berlin jim také vysvětlil, proč 
Homon Taschen mají trojúhelníkovou podo-
bu. Ta nám má připomenout, jak naši učenci 
vysvětlovali verš „Oné noci spánek od krále 
prchal“ (Est 6,1). Prchal spánek od našich 
praotců v jeskyni Machpela. Díky záslu-

hám Abrahama, Izáka a Jákoba zeslábla – 
 Hamanova síla. Proto nazýváme (taš) תש
toto sladké purimové pečivo Tasch, neboť 
zeslábla jeho síla a nakonec byl odsouzen 
k pověšení a Židé byli zachráněni.

Naši učenci nám také objasnili, jak jsou 
ve svátku Purim skryty ostatní židovské 
svátky. Pesach – פ , V(a) – Sukot – ו , Roš 
hašana – ר, Jom kipurim – י , Matan Tora 
(Šavuot) – ם.

Ve výkladu učenců také verš „A mnozí 
z národů země se připojovali k Židům...“ 
(Est 8,17) naznačoval svátek Sukot, 
 neboť tito lidé, podobně jako naši otco-
vé, které Hospodin přechovával ve stínu 
stánků a v oblaku Své velebnosti, vešli 
pod ochranná křídla Boží imanence – 
.נכנסו לחסות תחת כנפי השכינה

Purim je především veselým svátkem, 
příhodným k různým taškařicím a anekdo-
tám, bez nichž by Purim nebyl Purimem.

Pražský rabín Jonatan Eibenschütz 
(1690–1764) byl velmi vzdělaným člo-

věkem, kterého si pro jeho učenost vážili 
i mnozí z představitelů katolického ducho-
venstva, s nimiž často polemizoval. Při jed-
nom takovém setkání mu biskup řekl: „Di-
vím se vám, Židům. Všechny vaše svátky 
začínáte slavit večer a pokračujete ve dne, 
protože podle vašeho mínění nejdříve byl 
večer a potom den. Velmi mne proto udivuje, 
že purimovou hostinu pořádáte ve dne a ne 
večer.“ Rabi Eibenschütz mu odpověděl: 
„Já se zase divím vám. Všechny vaše svátky 
slavíte ve dne a pokračujete do večera, pro-
tože podle mínění národů světa je nejdříve 

den a až po něm následuje večer. Proč tedy 
začínáte slavit Vánoce, den narození vašeho 
spasitele, večer? Každý z nás má pravdu. My 
slavíme Purim díky gójovi Hamanovi, proto 
dodržujeme nežidovský obyčej – pořádáme 
hlavní část oslavy ve dne. Vy slavíte Vánoce 
díky Židovi, proto dodržujete židovský oby-
čej – pořádáte hlavní část oslavy večer.“

Purim je tradičně spojen s maskami 
a maškarádním karnevalem, kterého si plně 
užívají nejen děti, ale i dospělí.

Obyčej zakrýt si tvář maskou má základ 
již v samotném svitku Ester. Základními 
motivy Esteřina svitku jsou zvrat (Est 9,22): 
„A na měsíc, který jim přinesl zvrat, místo 
starosti radost, místo smutku svátek“ a skrytí 
tváře jakoby za maskou. Tradičně to objas-
ňujeme již samotným jménem Ester – אסתר, 
což nám také naši učenci vysvětlují, že ná-
znak je již v Tóře (Dt 31,18): „A já skryji, 
zakryji svou tvář...“

Zvrat se projevil na osudu obou prota-
gonistů příběhu – Hamana a Mordechaje. 

Letos oslavíme Purim o něco později než obvykle, 20. března, neboť letošní židovský rok 5771 je rokem přestupným, 
majícím třináct měsíců – dodatkový měsíc druhý adar. V takovém případě slavíme svátek Purim ne prvního,  
ale až druhého adaru.

Kolik dní trvá Purim?

Freska, zobrazující scény z knihy Ester, zdobila synagogu v syrském Dura Europos (3. stol. o. l.)
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� Z prvního ministra na dvoře krále Achašvé-
roše (Est 3,1) se stal voditel koně, na kterém 
seděl Mordechaj (Est 6,11). Z kata (Est 6,4) 
se Haman proměnil na odsouzence k smrti 
a oběšence (Est 7,10). Konečně zvratem bylo 
i Hamanovo ponížení (Est 7,8) a Mordecha-
jovo povýšení (Est 8,1-2).

Také skrytí Hospodinovy tváře hraje 
v příběhu velmi důležiou roli. Vše se děje ja-
koby náhodou. Náhodou se Mordechaj doví 
o chystaném atentátu na krále a zachrání jej, 
náhodou Mordechaj zjistí, co Haman zamýš-
lí se Židy, náhodou má Achašveroš dobrou 
náladu, když přijme Ester, aniž by ji pozval 
do svých komnat, náhodou nemůže jedné 
noci král usnout, poté do paláce přišel náho-
dou Haman... Velmi mnoho náhod současně. 
Jak víme, nic se neděje náhodou, tak ani 
záchrana Židů z Hamanových rukou nebyla 
náhodná. Pravda, v příběhu se ani jednou ne-

vyskytuje jméno Boží, proto vše vypadá jako 
náhodná shoda okolností. Zde je však Boží 
tvář skryta. Bůh působí jako režisér za scé-
nou, kterého nikdo z diváků sice nevidí, ale 
on bedlivě sleduje, aby scénář záchrany byl 
přesně dodržen. Naši učenci však odhalili 
skryté jméno Boží i zde. Ve svitku Ester se 
mnohokrát uvádí slova „král Achašveroš – 
 nebo “(melech achašveroš) מלך אחשורוש
s určitým členem „המלך אחשורוש (ha-melech 
achašveroš)“, ale tam, kde stojí slovo „král 
s určitým členem bez královského jména, 
prostě pouze „המלך (ha-melech)“, jedná se 
o Krále Králů, o Všemohoucího.

Na Purim byl nejen tradiční zvyk zakrý-
vat si obličej maskou, ale dokonce chlapci 
oblékali ženské šaty a naopak dívky mužské. 
Proti tomu vystupovalo mnoho rabínů, ne-
boť to odporovalo ustanovení Tóry Dt 22,5. 
Byli však i rabíni, kteří v tom neviděli po-
rušení Zákona, pokud takový převlek slou-
žil čistě purimové zábavě a zvyšoval veselí. 
Mezi takové rabíny se řadil například italský 
rabín Jehuda Minz (1408–1509).

Závěrem o purimové maškarádě z jiného 
soudku. V Jeruzalémě žije jeden náš známý 
chasid. Jednou jsme se ženou zapředli rozho-
vor o tom, že bohužel jsou i ortodoxové, kteří 
nejsou zrovna nejpoctivější a nemají problém 
svého bližního oklamat. Tvrdili jsme, že to 
jasně protiřečí jejich tradiční výchově a hod-
notám, k nimž byli vedeni. Jak si potom do-
volí tito lidé dělat něco nemorálního, a to ne-
mluvě o jejich vnějším vzhledu, podle něhož 
je mnozí zařadí mezi cadiky – spravedlivé 
a bohabojné. Náš známý, jak je u Židů zvy-
kem, na otázku odpověděl otázkou a zeptal 
se nás: „Kolik dní trvá Purim?“ Odpověděli 
jsme, že samozřejmě jeden den. On na to: 
„Vidíte, a někdo má prostě Purim celý rok!“

◗ Rabín Daniel Mayer

Pražský rabín Jonatan Eibenschütz (1690–1764)

židovský rok
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Program Bejt Simcha
březen/duben

2011
NEDĚLE 20. BŘEZNA

od 11 hodin
Purimová oslava

(viz pozvánka na této straně)

PÁTEK 8. DUBNA
od 19 hodin v Jeruzalémské

synagoze
Kabalat šabat se zahraniční

skupinou Hakoach
ČTVRTEK 14. DUBNA

od 19 hodin v Café Jericho
I. epes rares

(viz pozvánka na str. 18)

PONDĚLÍ 18. DUBNA 
od 18 hodin v restauraci Mánes 

Pesachový seder
(viz pozvánka na této straně)

PRAVIDELNÉ AKCE
Ivrit – hodiny hebrejštiny 

pro mírně pokročilé a falešné začátečníky 
každé úterý od 18.30 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.30 h

Kabalat Šabat 
každý pátek od 18 hodin;

po bohoslužbě následuje buď studium
týdenního oddílu Tóry nebo výuka

šabatových zpěvů – zmirot

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

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

Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě 

na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštov-

ného a balného; pošlete, prosím, svoji
žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova
4, 110 00 Praha 1, telefon: 724 027 929,
e-mail: redakce.maskil@maskil.cz; výše
poštovného a balného je v ČR mi-
nimálně 150 Kč ročně; uvedený
obnos nám laskavě zašlete složenkou
nebo na bankovní účet číslo: 
86-8959560207/0100 u Komerční
banky, variabilní symbol je 88888 (5x8),
v popisu platby uveďte, prosím, své jméno.

Bejt Simcha zve na PESACHOVÝ SEDER
v pondělí 18. dubna 2011 od 18 hodin v restauraci Mánes (Masarykovo nábřeží 250, Praha 1)
Vstupné – pro členy FŽO: dospělí 200 Kč, studenti 150 Kč; pro nečleny FŽO: dospělí 300 Kč, studenti 250 Kč; děti do 10 let 
vstup zdarma. Přihlášky v Bejt Simcha (e-mail: kehila@bejtsimcha.cz, telefon: 724 027 929) nejpozději do 7.4. 2011.

PURIM 5771/2011
oslavy svátku v Bejt Simcha

(Maiselova 4, Praha 1)

Neděle 20. března
od 11 hodin

ČTENÍ MEGILAT ESTER
A PURIMOVÁ PÁRTY:

• čtení Megilat Ester • společný oběd
formou rautu • dětský purimšpíl •

orientální taneční překvapení •
purimový koktejlový bar • hudba, 

volná zábava

Vítáme příspěvky k vegetariánsko-
mléčnému pohoštění, jakož i dobré pití
k řádnému oslavení svátku.

U příležitosti svátku Purim vyhlašujeme
finanční sbírku. Polovina výtěžku bude ode-
vzdána školičce Bejachad, polovina bude
využita na náboženské, kulturní a vzdělávací
aktivity Bejt Simcha. 
Před Purimem, nejlépe před mincha, je zvykem, že
každý dává tři půlšekely. Půlšekel můžeme nahradit (a je
to vhodnější) například nejmenší bankovkou naší pla-
tební jednotky, čili padesátikorunou. To znamená, že
dáváme třikrát 50 Kč, tedy stopadesát korun. Děláme to
na připomínku půlšekelu, který naši předci přinášeli od
začátku měsíce adar do Chrámu na obětiny, provoz
a údržbu Chrámu. Ačkoliv není micvou půlšekel dávat,
je to všeobecně přijímaný zvyk. 
Splnit jej můžete buď vhozením příspěvku do zvlášť
označené pokladničky v Bejt Simcha (bude k dispozici
do 25. března) nebo zasláním příspěvku na účet číslo
86-8959560207/0100, variabilní symbol pro purimovou
sbírku je 20032011 (= datum letošního Purimu). 
Za všechny příspěvky předem mnohokrát děkujeme.



Naše čtenáře by zajímalo, kde
a v jakém prostředí jsi prožil dětství,
kdy a jak jsi začal vnímat judaismus
a co tě nakonec dovedlo až ke kon-
verzi.

Narodil jsem se a vyrůstal jsem v Brně
v sedmdesátých a osmdesátých letech. Cho-
dil jsem do školky, do školy, do „pionýra“,
do „lidušky“, sbíral známky a odznaky, jako
většina mých vrstevníků a stejně jako oni
jsem tomu nepřikládal žádný zvláštní
význam. O náboženství jsem věděl jen
z doslechu, že něco takového existuje, a že je
to přežitek minulosti, který pro moderně
smýšlejícího člověka nemá význam.

V době dospívání jsem si ovšem začal
klást dotěrné otázky: Jak to, že vnímám něco
jako krásné či škaredé, dobré či zlé? Takové
a podobné otázky jsem cítil jako důležité, ale
dosavadní náhled na svět mi na ně nebyl s to
dát odpověď. Ve stejné době se také otevřela
cesta k poznávání dosud „zakázaného“ –
objevila se spousta nových knih, přednášek,
pořadů a informací, které mě přiměly znovu
se zamyslet nad otázkou náboženství. Hle-
dání nebylo jednoduché a moje cesta k juda-
ismu byla všechno, jen ne přímočará. Nej-
více mě asi nakonec ovlivnila ne teologická
dogmata, ale osobní setkání s lidmi, jejich
příklad, jejich oddanost, ne ta nadšená,
zaslepená, ale taková ta klidná, důkladně
promyšlená, ale o to pevnější. A upřímnost,
kterou jsem v rozhovorech s nimi pociťoval.
Dnes vím, že zdaleka ne všichni jsme takoví.
Snad jsem měl tehdy prostě štěstí, snad jsem
měl růžové brýle na nose, každopádně odtud
začal můj intenzivní zájem o židovství. To
ostatní, knihy, výuka, konverze, ješiva, to už
byly jen další logické kroky. Doprovázené
samozřejmě opět notnou dávkou štěstí 
a B-žího požehnání, bez kterého bych se
těžko hnul z místa.

Jsi vystudovaný právník a vysokoškol-
ský pedagog. Co tě vedlo k rozhodnutí
studovat sefardskou rabínskou ješivu,
když by s ohledem na tvůj původ byla
zřejmě přirozenější ješiva aškenázská?

Když jsem se rozhodl odejít z univerzity
a věnovat se intenzivněji židovskému stu-
diu, mnoho jsem toho o ješivách nevěděl.
Po poradě a zjišťování referencí padla nako-
nec volba na Midraš Sfaradi, zejména asi
kvůli programu, který nabízela a který jsme
považovali za vhodný pro studenta mé
úrovně. Etnicita ješivy pro mě nehrála
a nehraje roli – na sefardských ješivách se
studuje stejná Tóra, stejný Talmud a stejný
Šulchan aruch jako na aškenázských.
Šachovy komentáře tam nacházejí stejný
respekt a obdiv, s jakým se na aškenázských
ješivách setkává Maimonidova Mišne Tóra.
A rozdílné tradice, minhagy, životní styl?
Možná bylo trochu náročné si na ně zvyk-
nout. Ale určitě to bylo přínosné – naučit se
tolerovat a postupem času respektovat
a dokonce obdivovat přístupy, které jsou
jiné, nezvyklé, ale postavené na zdravých
a pevných základech.

Stal ses brněnským rabínem. Předtím
jsi ale působil určitý čas v Katovicích.
V čem ti byla tato „polská“ zkušenost
užitečná a v čem vidíš hlavní rozdíly
mezi prostředím polských a českých
Židů?

Každá zkušenost je užitečná, i když
některé by si člověk raději odpustil… Nau-
čil jsem se hlavně ostražitosti v jednání
s lidmi. A samozřejmě se snažím poučit
z chyb, kterým se asi nikdo v prvních letech
praxe úplně nevyhne. Zrovna katovická
obec je v mnohých směrech té brněnské tro-
chu podobná – velikostí, odříznutostí od
centra státu i od významných center židov-
ského života, málo památek a záchytných
bodů pro židovství ve městě samotném –
zato velké množství v blízkém a vzdáleném
okolí. Rozdíly, jsou-li jaké, bych hledal
spíše v odlišné historické zkušenosti těchto
diaspor. Trauma holocaustu je bolestivé
všude, ale v Horním Slezsku, dějišti jeho
nejotřesnějších scén, přece jen ještě o něco
živější. Silné protižidovské nálady v šedesá-
tých a osmdesátých letech, nesrovnatelné se
situací v Československu, vedly k intenziv-
nějšímu odnárodňování a u mnohých ke
snaze skrýt a zapomenout svůj židovský
původ. Zbožná židovská tradice, v Polsku
ještě i v poválečných letech velmi živá, leží
dnes v troskách, stejně jako jinde, a nový
židovský život se začínal budovat téměř od
nuly. Ale ještě dnes se na polských obcích
najdou pamětníci, kteří vám povypráví, jak
jako děti chodili do chederu a co se tam
všechno učili. Pamětníci světa, který u nás
vymizel ještě o několik desetiletí dřív.

Nyní jsi jediný rabín na Moravě
a v českém Slezsku. Jaký bude tvůj
vztah k obcím v Olomouci a Ostravě?

Kontakty jsou zatím žel spíše příleži-
tostné. Já sám bych velmi rád podpořil něja-
kou pravidelnou spolupráci, a i z druhé
strany, zejména z Olomouce, přicházejí kon-
krétní podněty. Práce v Brně, která je priori-
tou, je ovšem značně náročná časově i psy-
chicky, a musím tedy konkrétní plány
přizpůsobovat nejen tomu, co je žádoucí, ale
i tomu, co je reálné.

Jakou máš představu o své práci
v Brně? Jaké sis stanovil priority
a cíle obecně?

Jakým i  sku tky
napln íme své ruce?
Rozhovor  s  brněnským rabínem

�
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S Radomírem Kučerou jsem se seznámil v roce 2004 na chalupě u Navota Laufera. V krásné přírodě Bouzovska
jsme spolu s dalšími studenty ivrit připravovali chumus, falafel a další izraelské dobroty. Radek už tehdy půso-
bil dojmem moudrého a smířlivého muže. Učil právo na univerzitě, ve skupině Weytora zpíval a hrál na loutny,
niněru, kobzu a cimbál. Připravoval se na gijur u M. Ch. Kollera. Když se po sedmi letech znova setkáváme,
z Radka je Šlomo, rabín Židovské obce Brno.

Radomír Kučera se narodil roku
1973 v Brně, kde také vychodil gymná-
zium. V letech 1992–1998 vystudoval
právnickou fakultu Masarykovy univer-
zity v Brně, právo poté do roku 2001
přednášel na ekonomicko-správní fakul-
tě. Roku 2005 konvertoval k židovství
a přijal jméno Šlomo. Roku 2006 odešel
do Izraele, kde další tři roky studoval na
ješivě Midraš sfaradi v jeruzalémském
Starém městě. Zde v roce 2009 obdržel
smichu od vedení ješivy, potvrzenou
o rok později rabi Jaakovem Peretzem.
V letech 2009–2010 působil jako rabín
v Katovicích, od července 2010 je rabí-
nem v Brně. S manželkou Ruth má syna
Josefa.



rozhovor

Adar/Nisan 5771

Brno má štěstí, že se zde v minulých
letech podařilo vytvořit poměrně slušné
zázemí, aby mohla obec fungovat nejen jako
„kancelář“, ale jako komunita. Je zde fungu-
jící synagoga, mikve, jídelna, knihovna, pro-
story a vybavení pro společenské a kulturní
vyžití, systém péče o potřebné, nemocné
a seniory. My se teď musíme snažit, aby
tento poklad nepřišel nazmar. Aby potenciál,
který v sobě má, nezůstal ladem, a aby ze
seznamu členů pomohl vytvořit partu lidí,
kteří mají něco společného. Zatím se to daří,
někde lépe, někde s trochou skřípotu, a tak
přestože udržování (a snad postupné vylep-
šování) tohoto procesu vyžaduje značné úsilí
všech zapojených a často se zdá, že dílčí
výsledek neodpovídá vynaložené námaze,
domnívám se, že je potřeba v něm pokračo-
vat. V sázce je, zda obec v budoucnu budou
tvořit lidé, nebo jen kartotéční lísky.

Samozřejmě, že mé vize jdou dál. Že bych
chtěl posunout celkovou atmosféru obce více
k duchovním hodnotám. Že bych chtěl posí-
lit židovskou identitu obecních aktivit. Ale
prvořadé je vytvářet a udržovat pospolitost.
Bez ní nebude ani atmosféra, ani identita.

V Holešově a v Krnově existují spole-
čenství, v nichž by někteří členové
rádi konvertovali k judaismu. Je to
vůbec na malém městě možné? Jaké
mají tito zájemci možnosti?

Nejen tam, takových míst je celá řada.
Snažím se vycházet takovým skupinám co
možná nejvíc vstříc. Cesta ke konverzi je ale
v těchto podmínkách extrémně nesnadná.
Problémem není velikost města, ale absence
židovské komunity, ke které by se takoví
konvertité mohli po konverzi připojit.
Židovství nelze žít jen mezi jednotlivcem
a B-hem, je třeba je žít v rodině, v obci,
v celém národě. Rabínské soudy při rozho-
dování o konverzi posuzují samozřejmě kaž-
dého uchazeče jednotlivě, jeho možnosti,
snažení, motivaci atp. Ovšem požadavek
života na „židovském“ místě má velkou
váhu. Proč se snažit být Židem, když nebu-
dete mít s kým a pro koho být Židem?

Jednou z možností je opustit své místo
a vydat se někam, kde lze židovství opra-
vdově a plně žít. Takovým konvertitům patří
můj obdiv a má úcta, protože to jsou praví
dědicové Avrahama, kteří opouštějí svou
zemi, své rodiště, svůj otcovský dům a vydá-
vají se s bezmeznou důvěrou do neznáma za
jakýmsi neuchopitelným a mlhavým přísli-
bem. Nepřizpůsobují židovství svým pod-
mínkám, ale raději pracují na tom, aby změ-
nili podmínky tak, jak to považují za správné.

Je také možnost zůstat vyznavačem
židovského náboženství i bez konverze.
Akceptovat principy Tóry a judaismu
a dodržovat pravidla, která B-h stanovil pro
celé lidstvo, tzv. noachidské zákony. Je třeba

si uvědomit, že noachidská „konverze“ není
rezignace, není to projev slabosti, ale naopak
síly. A taky že neuzavírá, ale spíše otevírá
cestu k budoucí, „opravdové“ konverzi: Jen
ten, kdo dokáže přijmout a plnit B-ží vůli
nyní, může začít uvažovat o tom, zda to
napříště dokáže i s celým jhem 613 micvot.

Na Moravě existují občanská sdružení
a místní samosprávy, které pečují
o evropsky ojedinělé židovské
památky. Vedle kontaktu s židovskými
obcemi bude zapotřebí jednat
i s nimi. Jaká je tvoje představa
o této spolupráci?

Spolupráce v oblasti péče o židovské
památky, pokud vím, celkem funguje a já
z pozice rabína do ní nechci zasahovat, pokud
se nedotýká otázek ritu či halachy. Z pozice
člena obce, českého (či moravského) Žida
a koneckonců i občana ČR, kterému není
jedno, jak se nakládá s dědictvím předků,
samozřejmě sleduji, co se kde děje, a raduji se
pokaždé, když se někde podaří kus dobré
práce. A jako rabín i jako člověk chovám vel-
kou úctu k těm, kteří se této práci věnují –
pracovníkům naší obce, úředníkům veřejných
orgánů či aktivistům soukromých sdružení.

Vedle ortodoxie existují v současném
judaismu i další, reformní směry. Jaký
máš k těmto progresivním směrům vztah?

Velmi mě těší, že se nám Židům daří tak
dobře, že nemáme důležitější starosti než se
trumfovat, kdo vyznává „lepší“ verzi juda-
ismu. Ale vážně: Opravdu si myslím, že
máme důležitější problémy k řešení, na obci
i v soukromí. Když člověk stojí před svým
Stvořitelem, nezodpovídá se z toho, zda byl
progresivní nebo regresivní, ultra- nebo
infraortodoxní. Zodpovídá se z toho, co udě-
lal a neudělal dobrého a špatného. Jestli plnil
své sliby a platil své dluhy. Jestli neubližoval
vdovám, sirotkům a hostům. Jestli nepro-
marnil příležitost udělat dobrý skutek a po-
světit B-ží jméno. Měli bychom se méně sta-
rat o to, jakou kipu si položíme na hlavu,
a více o to, jakými skutky naplníme své ruce.

Poslední otázka: Co je rabín bez rebe-
cin? Proto si dovolíme optat se, zda
jsi ženatý. A pokud ano, představ nám
svou paní.

Moje žena Ruth je mi nesmírnou oporou,
pomáhá mi povzbuzením i radou a svým
drobným popichováním mě inspiruje a moti-
vuje k novým cílům. Sice to možná není na
první pohled vidět, ale bez ní bychom ani já,
ani obec nebyli tam, kde jsme. Jak to vše
dokáže při péči o dítě, o domácnost a ještě
při dálkovém studiu, to je asi jedna ze záhad
tohoto světa, která má zůstat neodhalena.

Děkujeme za rozhovor.

� Ptal se Pavel Kuča
Foto: Marcela Horvátová

�
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Jeden (8.) z Maimonidových 13 článků 
víry říká: Věřím úplnou vírou, že celá 

Tóra, kterou teď máme v rukou, je ta, co byla 
dána Mojžíšovi, mír s ním.

Tento článek víry zdá se být problematic-
ký. Ačkoliv ho akceptovali i ranní maskilim 
(jako např. Juda Leib ben Ze´ev), v reform-
ním hnutí se nakonec přesvědčení o původu 
Tóry ze Sinaje neudrželo, aspoň ne jako ofi -
ciální doktrína. Vliv na odmítnutí božského 
původu Tóry měly vědecké poznatky, pře-
devším rozvoj biblistiky a textové kritiky. 
Ve světle nových objevů se zdálo absurdní 
držet jako princip své víry proklamaci, kte-
rá očividně odporuje poznatkům rozumu. 
V ortodoxním prostředí je ale božský původ 
Tóry stále předmětem věrouky. Nicméně 
tradice se ještě před rozdělením židovského 
světa na ortodoxní menšinu a množství li-
berálnějších směrů, jehož jsme byli svědky 
v 19. století, vydala dvěma cestami akcep-
tace textu Tóry. Oba se vyznačují tím, že 
přijímají Tóru jako božský text a pracují s ní 
v tomto smyslu. Přesto ale komentátoři prv-
ního proudu připouštějí zásahy do textu Tóry 
písaři, komentátoři druhého proudu naznaču-
jí, že úpravy v textu jsou původní a nestojí 
za nimi člověk.

Obě výše uvedené tradice přístupu k tex-
tu Tóry můžeme shrnout do přístupu tikun 
sofrim a kana ha-katuv. Avrohom Lieberman 
se ptá, zda přístup tikun sofrim značí, že pů-
vodní text byl pozměněn, zatímco kana ha-
katuv značí, že tak byl už původně napsán, 
či zda se jedná o synonyma. Termín sofrim – 
písaři – přitom odkazuje spíše na původního 
autora/y knihy, než pozdější redaktory-upra-
vovatele. Podle tradice byli těmito sofrim 
mužové Velkého shromáždění. Lieberman 
s odvoláním na Mosheho Zipora uvádí, že 
kana ha-katuv byla raná forma tikun sofrim, 
čili že se kana ha-katuv později rozvinulo 
v koncept tikun sofrim.

O starobylosti obou přístupů svědčí tex-
tové důkazy. O tikun sofrim i kana ha-katuv 

se hovoří v midraších. Tikun sofrim najdeme 
dokonce v jednom z nejstarších midrašů – 
v midraši Tanchuma. V něm se v komentáři 
ke knize Exodus v parašat Be-šlach, oddílu 
16 píše: „On říká: Kdo se vás dotkne, do-
tkne se zřítelnice jeho oka ('ejno). (Za 2, 12) 
„Mého oka“ ('ejni) má být řečeno, ale to je 
oprava Písma. Je řečeno, s ohledem na Vzne-
šeného, že opravili Písmo, a to jsou opravy 
písařů – mužů Velkého shromáždění.“

Podle midraše Tanchuma tedy mužové 
Velkého shromáždění opravili 'ejni na 'ejno, 

čili jud na vav, a to s ohledem na Věčného. 
Zkrátka jim patrně nepřišlo vhodné číst zde 
„mého oka“, a tím se ztotožnit s Bohem, 
a tak zde udělali změnu na „jeho oka“. Nebo 
se někdo upsal a protáhl nožičku jud až dolů 
a vytvořil tak písmeno vav. Tanchuma nic-
méně dále v textu rozepisuje, kde ještě lze 
tyto opravy nalézt.

Ve své proklamaci se ale Tanchuma odli-
šuje od Midraš Raba, který v parašat Bo říká: 

„Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice 
jeho oka ('ejno). (Za 2, 12)

Rabi Jehošua řekl: Toto je oprava písařů, 
psáno [má být] mého oka ('ejni).

Jak vidno, Midraš Raba nepřisuzuje au-
torství této opravy mužům Velkého shromáž-
dění, ale jakýmsi obecně chápaným písařům. 
Zda je možno pod ně shrnout opravdu koho-
koliv, je nejisté.

Tradice (jak je reprezentovaná midrašem 
Tanchuma a Mechiltou) s drobnými obmě-

nami předává tento seznam 18 písařských 
oprav textu (ve skutečnosti, pokud bychom 
zahrnuli všechny zdroje, by se seznam těch-
to upravených míst vyšplhal na 30 změn): 
Gn 18, 22; Nu 11, 15; Nu 12, 12; 1S 3, 
13; 2S 16, 12; 2S 20, 1; 1Král 12, 16; Jer 
2, 11; Eze 8, 17; Oz 4, 7; Ab 1, 12; Zach 2, 
12; Mal 1, 13; Job 7, 20; Job 32, 3; Pl 3, 20; 
2Kro 10, 16

Nejvýznamnější tradiční komentátor – 
Raši – ve svém komentáři k Bibli výslovně 
jmenuje osm z 18 výše uvedených oprav. 
U všech uvádí, že se jedná o tikun sofrim 
(úpravy písařů). Nejexpresivnější změna, 
na kterou upozorňuje, je hned první tikun so-
frim v Bibli. V Rašiho komentáři ke Gn 18, 
22 se říká:

„A Abraham zůstal stát před Hospodi-
nem“ – Není tomu spíš tak, že nepředstoupil 
před Něj, ale Svatý, budiž požehnán, přišel 
sám a řekl Abrahámovi: „Křik ze Sodomy 
a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak 
těžký, že už musím sestoupit a podívat se. 
Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, 
který ke mně přichází, je po nich veta; zjis-
tím si, jak tomu je.“ (Gn 18, 20-21) Mělo by 
tu tedy být napsáno: „A Bůh zůstal stát před 
Abrahámem.“ Jedná se ale o opravu písařů 
(tikun sofrim) [které rabíni změnili k této 
podobě].

Párovým slovem pro Tóru je neměnnost. V myslích, troufám si říct, většiny věřících, je text Bible tím, co se po staletí, ba 
tisíciletí nikdy neproměnilo. Pravověrný Žid dokonce bude zastávat stanovisko o původu Tóry ze Sinaje. Je to i součást 
vyznání Ani ma'amin (Já věřím), čili 13 základních prvků židovské víry, jak je zformuloval Maimonides.

Božský, nebo lidský

původ Bible?

Na světě se v současnosti nachází několik 
svitků Tóry z různých prostředí. Praktic-
ky všechny ale podléhaly stejnému systé-
mu oprav a kontrol. Kromě jediného pro-
středí – jemenského. Jemenská Tóra se 
vyvíjela poněkud odlišnou cestou, a tak 
nám dobře může pomoci se srovnáním 
věrnosti přenosu tradice. Tóra má celkem 
304 805 znaků. Srovnáme-li  klasický 
synagogální svitek Tóry s jemenskou 
 Tórou, najdeme celkem 9 odlišností – 
9 písmen se odlišuje. (Srovnej napří-
klad s Lukášovým evangeliem, které při 
srovnání dostupných rukopisů obsahuje 
na 30 tisíc odlišností.)
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Slova v hranatých závorkách se neobje-
vují v rabínských biblích, ale jen v Gutnic-
kově edici Rašiho komentářů. Není jisté, že 
se jedná o slova, která napsal sám Raši. Ale 
z jeho komentáře k Nu 11, 15 je patrné, že 
úpravy textu Bible bral jako fakt:

„abych se nemusel dívat na svoje trá-
pení – Mělo by být napsáno jejich trápení, 
ale text je změněn. Je to jedna z úprav pí-
sařů v Tóře měnících a opravujících jazyk 
 [Bible].“

Znamená to tedy, že Raši uznává, že ně-
kdo někdy změnil text Bible? To je celkem 
důležité, neboť tradice nás učí, například 
v Pirkej Avot 3, 13, že מסורת סייג לתורה – tra-
dice (masoret) je ohradou kolem Tóry. Čili 
že tradice stojí kolem textu Tóry a snaží se 
jej ochránit před poškozením. Proto se ně-
kdy uchyluje ke změně významů. Známé 
jsou změny pasáží Bible obsahující „požeh-
nat“ změněné na „proklít“ (Job 1,5 a 11: 2, 
5 a 9). Tato změna je ospravedlněna tím, že 
slovo „požehnat“ eufemicky může znamenat 
i „proklínat“.

Tyto změny, respektive otázka původ-
ce/ů těchto změn, ukazují na význam textu 
v tradici. A to, zda je text pro tradici elemen-
tárním fundamentem, hraje velkou roli pro 
výklad halachy. Změny v textu Bible nám 
navíc kladou další nepříjemnou otázku, a to 
nakolik je naše tradice, respektive my sami 
věrni svému základnímu věroučnému textu, 
nakolik se na něj vlastně můžeme spolehnout 
a jak moc se na něj spoléháme.

Tyto změny bývají v některých textech 
vyznačeny patřičnou značkou, ale například 

Leningradský kodex a Aleppo, což jsou ru-
kopisy, z nichž vychází současné kritické 
vydání Tanachu, je neuvádí.

Tikun sofrim je koncept, který dráždí 
tradici poměrně dlouho. O změnách v textu 
Tanachu se vedly (a vedou) spory už od rišo-
nim. Právě zde, jak je uvedeno výše, můžeme 
nalézt rozdělení tradice na dva tábory: jeden 
tvrdí, že k žádným změnám nedošlo, protože 
místa, která označujeme jako místa, kde byla 
provedena oprava, vlastně nejsou opravená 
místa. Jsou to slova, která byla změněna sa-
motným Mojžíšem, který byl k této změně 
inspirován. Tento názor ve svém textu Sefer 
ha-ikarim zastává Josef Albo. Podle jeho 
názoru se tedy neudála žádná oprava textu. 
Spíše tomu je tak, jako když žák zazname-
nává slova svého učitele a použije pro tento 
záznam mírně odlišná slova, než jaká říká 
učitel. V tomto smyslu tedy tikun sofrim ne-
znamená, že Tóra byla změněna, ale že tyto 
drobné změny (provedené Mojžíšem nebo 
proroky) byly inspirovány Bohem. Fakticky 
tedy k žádným změnám nedošlo a text Bible 
je takový, jaký být má a věrně odpovídá tex-
tu, který přijal Mojžíš na Sinaji.

Raši ale evidentně zastává druhý názor, 
totiž že ke změnám textu fakticky došlo 
a tradice tyto změny zná a upozorňuje na ně. 
Opravy textu provedli písaři, kteří k tomu 
měli autoritu. Nejčastěji bývají tito písaři 
ztotožňováni s muži Velkého shromáždění. 
(Diskusi o tomto shrnuje Avigdor Bonchek 
v knize What‘s Bothering Rashi?)

Kdo měl autoritu k takovým úpravám? 
Podle traktátu Sanhedrin 21b to byl roz-

hodně Ezra (Ezdráš): „Učíme se: Rabi Josi 
řekl: Ezra byl vhodný [k tomu], aby dal Tóru 
do rukou Israele, kdyby nebylo předtím 
 Mojžíše.“

Tradice nás dále v traktátu Nedarim 37b 
učí: „Řekl rabi Jicchak: Čtení písma od pí-
sařů a opravy písařů a čtená, ale nenapsaná 
a napsaná, ale nečtená [slova v textu Bible] – 
to vše je halacha od Mojžíše ze Sinaje.“

Proč se takové opravy textu ale vůbec 
musely dělat? Vždyť Tóra je přeci dokona-
lý dokument, úplné zjevení Boží; je textem, 
který nás má nasměrovat na Jeho cestu, uči-
nit nás lepšími lidmi.

Tradice, která, jak vidíme, změny textu 
připouští a dokonce obhajuje, na to odpovídá 
de facto jediným možným argumentem: změ-
ny jsme udělali, ale nejedná se o nic vadného, 
neboť změna byla (a) inspirována Bohem, (b) 
udělaly ji autority nejvyšší (viz Sanhedrin 21b 
výše), (c) všechny tyto změny pocházejí ze 
Sinaje od Mojžíše, který to má přímo od Věč-
ného (Nedarim 37b). Těmito třemi argumen-
ty se dá shrnout to, co tradice o textových 
změnách říká. Nepředstavují pro ni problém 
(respektive už pro ni nepředstavují problém). 
Jakákoliv kritika je rovnou odmítnuta, neboť 
existence dvojí Tóry, ústní a písemné, dosta-
tečně obhajuje změny jedné nebo druhé. Obě 
Tóry se navzájem ovlivňují, přičemž tedy pí-
semná Tóra ustupuje vůli ústní Tóry. A pro-
tože je písemná Tóra měněna podle té ústní 
a protože ústní Tóra používá tu písemnou pro 
obhajobu svých závěrů, točíme se v kruhu.

Odsud ostatně pramení i kritika Jaakoba 
Al-Kirkisaniho, což byl karaitský učenec ži-
jící v 10. století, který z oprav písařů udělal 
pro karaitskou kritiku rabínského judaismu 
téma číslo jedna. Z pochopitelných důvodů 
odmítá rabínský judaismus a jeho pohled 
na tikun sofrim a zároveň zavrhuje samotné 
úpravy textu písaři.

Důležitá otázka v tuto chvíli tedy je, zda 
osmý bod třinácti článků víry od Maimonida 
není v rozporu s tím, co jsme si právě uved-
li. Na to se dá odpovědět dvěma způsoby: 
(a) jedná se o rozpor, a proto bychom měli 
tento bod zavrhnout, (b) o rozpor se nejedná.

Je zcela očividné, že Tóra tak, jak je před 
námi dnes, prošla určitým historickým vý-
vojem, a co je nejdůležitější: byla měněna! 
Přesto, srovnáme-li rukopisy, zjistíme, že 
text Tóry, jak ho máme dnes, se prakticky 
neliší od textu, který kodifi koval Ezra (Gil 
Student, 2002). Vše tedy nasvědčuje tomu, 
že i přes veškerý vývoj není tvrzení Maimo-
nidova osmého článku v rozporu s historic-
kou skutečností a tvrzení, že Tóra, kterou teď 
máme v rukou, je ta, co byla dána Mojžíšo-
vi, je pravdivé. I proto můžeme s klidným 
svědomím tvrdit, že naše Bible je opravdu 
dokumentem Boží vůle a může nás vnitřně 
proměňovat k lepšímu a zdá se, že i tvrzení 
o halaše od Mojžíše ze Sinaje je pravdivé.

◗ Karel Goldmann
Foto: www.aleppocodex.org

Kodex Aleppo je jedním z nejstarších a nejcennějších opisů hebrejské bible

vzdělávání
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Reality show live: židovská
domácnost, 1930

Na stole dva svícny, chala a na východní
stěně obraz s nápisem mizrach. Z okna

obývacího pokoje výhled na stěsnaný dvůr
a skalní svah nad ním. V ložnici ketuba –
svatební smlouva v aramejštině, vyobrazení
Jeruzaléma a svatých hrobek v Judeji a Gali-
leji. Na nočním stolku hebrejsko-německá
modlitební knížka. V kuchyňce, také na
patře, macesy v ošatce a masné prkénko se
žlábkem na odtékání krve. V přízemí veteš-
nický obchůdek s československými ban-
kovkami, na nichž je hodnota uvedena
i rusínsky, německy, maďarsky a polsky. Na
zárubních dveří mezuza. Píše se rok 1930
a jsme na návštěvě ve středostavovské
židovské domácnosti. Takovou „reality
show“ nám nabízí Židovské muzeum – Dům

Seligmanna Bauera, jak zní název nové
expozice v třebíčském Zámostí. Na její
vybudování se podílelo Město Třebíč ve
spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč,
Židovskou obcí Brno, Židovským muzeem
v Praze a Danielem Vaňkem. Dům číslo
popisné 77 stojí v Blahoslavově ulici a je
stavebně propojen se Zadní synagogou. 

Židovský happening
a židovský catering

Právě v této krásné synagoze, vymalo-
vané květinovými motivy a texty modliteb,

se otevření muzea 17. února oslavovalo.
Mezi řečníky figurovali samí vzácní hosté:
Zatímco Jeho Excelence velvyslanec Státu
Izrael, pan Jaakov Levy, připomněl dvě dik-
tatury, které se pokusily židovskou kulturu
zcela zničit, vrchní zemský rabín Karol
Efraim Sidon na něj navázal, když označil
český model péče o židovské kulturní dědic-
tví za výjimečný. Poukázal na skutečnost, že
intimní vztah k židovským památkám si
v Česku našlo také mnoho nežidů. V tako-
vém názoru ho podpořil i předseda Židovské
obce Brno, Pavel Fried. Uvedl, že přes velké
množství židovských hřbitovů a synagog na
Vysočině a na jižní Moravě se zde téměř
nesetkávají s vandalismem. Po skončení ofi-
cialit byl čas na banket s dobrým vínem
a výtečnými dobrotami, dovezenými z Brna.
Nejen nad jejich košer výrobou, ale i nad
košer distribucí dohlížel pár vlídných a pár
ostražitých očí: rabína Šloma Kučery a jeho
manželky Ruth.

Jediná čistě židovská památka
UNESCO mimo Izrael

Soubor 116 domů s romantickými roho-
vými loubími a tajemnými vnitřními prů-
chody je z architektonického hlediska v Ev-
ropě nejzachovalejší židovskou čtvrtí, bez
přerušení existující na stejném místě od

pozdního středověku až do současnosti.
Spleť křivolakých uliček, vtěsnaných mezi
řeku Jihlavu a skály nad jejím levým bře-
hem, je zároveň jedinou židovskou památ-
kou mimo Stát Izrael, která je samostatně

zapsána na seznam kulturního dědictví
UNESCO. Do chráněné zóny je zahrnut i ži-
dovský hřbitov na svazích kopce Hrádek, na
jehož ploše se dochovalo na 2600 náhrobků. 

Lidská obětavost
Hodnotný hřbitov a unikátní ghetto při-

tom dnes už vůbec neměly být – v osmdesá-
tých letech 20. století byl nad nimi vynesen
ortel: zbourat. V Třebíči se však vždy našli

Hana Horká a Václav Bohutínský představují židovskou domácnost při otevření Domu Seligmanna Bauera

Veřejné domovní průchody patří k nejtajemnějším
místům třebíčského Židovského města

Celkový pohled na třebíčské Zámostí
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Výtvarnou soutěž o nejkrásnější 
obrázek s židovským námětem
Uzávěrka soutěže: 11. července 2011

Soutěžní kolekce bude vystavena během
festivalu židovské kultury Šamajim v Třebíči
25.–30. července 2011

Podmínky soutěže: Do soutěže se může přihlásit každý amatérský
výtvarník zasláním jednoho obrázku, vytvořeného libovolnou techni-
kou ve formátu A4 na adresu: IC Zadní synagoga, Subakova 1/44, 674
01 Třebíč. Na zadní straně soutěžní práce je třeba uvést osobní údaje, tj.
jméno, věk, adresu, telefon a název práce.
Po uzávěrce soutěže vybere odborná porota reprezentativní kolekci prací.
Tato kolekce bude vystavena v prostorách Zadní synagogy v době od 25. do
30. července 2011, během konání festivalu židovské kultury Šamajim.
Konečný výběr vítězných prací pak provedou sami návštěvníci festivalu.
Výsledky budou vyhlášeny v závěrečný den akce v sobotu 30. července
2011. Těšíme se na všechny příspěvky.
Soutěž probíhá pod záštitou MKS Třebíč – www.mkstrebic.cz. 
Informace: IC Zadní synagoga, tel.: 568 610 023
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz

téma
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praví lidé v pravou chvíli: židovský hřbitov
zachránil školní inspektor Bohumír Pavlík,
který ho navzdory normalizačním úřadům
opravil svou obětavou dobrovolnou prací.
Renesanci židovské čtvrti pak nastartoval
první porevoluční starosta Pavel Heřman.
Přesvědčil zastupitele o nutnosti rekon-
strukce inženýrských sítí ve zchátralých uli-
cích, obývaných tehdy především Romy.

Prosadil úvěr u zahraniční banky a rozhodl
se podat kandidaturu do UNESCO. Ta pak
k překvapení mnohých roku 2003 uspěla. 

Obnova židovských tradic
Ruku v ruce s obnovou židovské čtvrti

započaly snahy o oživení židovských tradic
ve městě. Ředitelka městského kulturního
střediska Jaromíra Hanáčková spolu
s vedoucí turistických center Dášou Juráňo-
vou založily roku 2004 festival židovské
kultury s názvem Šamajim. Vznikla i taneční
skupina Yocheved. „Po velkém váhání
a s obavami jsem se odhodlala pronikat do
tajů židovských, zvláště chasidských tanců.

Cítila jsem velkou zodpovědnost vůči kul-
tuře lidí, ke kterým mi už tatínek vštěpoval
úctu. Mám vystudovaný balet, ale kroky
izraelských tanců pro mne byly španělskou
vesnicí. Jsou to tance umělé, které posléze
zlidověly. Já jsem chtěla něco jiného: Zaujal
mne autentický folklór, který si však pama-
tují jen ti nejstarší,“ vzpomíná umělecká
vedoucí souboru a choreografka Kamila
Malá. Tanečnice Hana Horká dodává: „Ironií
osudu je, že mnohé z děvčat šly do souboru
s úmyslem tančit společně s kluky. Dnes při-
tom tančíme téměř striktně odděleně. Postu-
pem času jsem si začala kupovat knížky
o židovství. Když jsem pak odjela na týden
do Izraele, vše jsem viděla a zažila na vlastní
kůži. Najednou to bylo něco opravdového,
co skutečně funguje.”

Minulé a příští čtyři roky
Avšak po roce 2006 došlo ve vývoji

k útlumu. Na třebíčské radnici byla ustavena
velká koalice a dlouholetý bojovník za
židovskou čtvrť Heřman se ocitl v opozici.
Ředitelka Hanáčková nebyla potvrzena ve
funkci a Dáša Juráňová raději odešla praco-
vat do brněnské pobočky Židovského
muzea. Šamajim byl přejmenován na Třebíč-
ský židovský festival a jeho program zkrá-
cen z šesti dnů na tři.

Třebíčský židovský festival
Šamajim

Po volbách roku 2010 jsou všichni tři
zpátky na svých místech. Počet kulturních
pořadů chtějí opět zvýšit: „Chceme prodlou-
žit otevírací dobu turistických center a rozší-
řit a zkvalitnit naše služby tak, aby se k nám
návštěvníci rádi vraceli. Festival židovské
kultury v Třebíči ponese své původní jméno
Šamajim a vrátí se k délce šesti dnů. Těšíme
se na návštěvníky v tradičním termínu od
pondělí 25. do soboty 30. července,“ říká
Juráňová. 

Bydlet „v Židech“ je chic
Dnes se Zámostí řadí mezi nejlepší tře-

bíčské adresy. Žijí zde především fandové,
nadšenci a podnikatelé se zajímavými
nápady. A tak není divu, že čtvrť vedle dvou
synagog a nového muzea nabízí také kera-

mickou dílnu, čtyři prodejní galerie s obrazy,
uměleckými a upomínkovými předměty
(např. Ateliér Kjulleněn), čtyři restaurace
včetně Ráchel, jež se hlásí k židovské tra-

dici, cukrárnu, dvě pivnice (např. irský pub)
a čtyři ubytovací zařízení (dva hotely, pen-
zion a hostel). „Rádi do Třebíče vozíme své
klienty. Velmi si vážím tamních lidí. Chtěla
bych zmínit alespoň paní Lydii Khekovou,
která zcela nezištně ukazuje strukturu jejich
domu, včetně sklepní studny,“ řekla Sylvie
Wittmannová, majitelka cestovní kanceláře
Wittmann Tours.

„Odkaz generací Židů, které po staletí
žily v našem městě, vnímám velmi silně.
Tento podivuhodný, vzdělaný, skromný
a pracovitý národ zasluhuje úctu a obdiv.
Považuji za svou čestnou povinnost přispět
ke zvýšení povědomí o těchto bohužel už
minulých obyvatelích Třebíče. Mám Třebíč
moc ráda, jsem v pravém smyslu slova pat-
riot. Je to moje město, nejkrásnější město na
světě. Jsem hrdá, že pro ně mohu pracovat
a budu to i nadále dělat s plným nasazením,“
uzavírá energická ředitelka Hanáčková.

� Text a foto: Pavel Kuča

�

Dáša Juráňová roku 2004 založila třebíčský židovský
festival Šamajim. Po čtyřleté pauze nyní opět zastává
funkci vedoucí informačních a turistických center
Městského kulturního střediska v Třebíči. Zároveň
pracuje na brněnské pobočce Vzdělávacího a kultur-
ního centra Židovského muzea.

Jedna z kouzelných uliček bývalého ghetta – vlevo
Dům Seligmanna Bauera
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Slunce konečně zapadalo. Oba bratři tiše
seděli ve stínu bohatě zdobeného stanu

a odpočívali. „Dneska to bylo fakt děsný,“
povzdechl si ten mladší. „V tomhle horku je
mi z tý naší práce vážně na blití.“ Jeho starší
bratr ho okřikl. „Nestydíš se takhle mluvit?
Konáme svatou povinnost… Ne za nás sa-
motné, ale za celé společenství.“
Domluvil, vzal do rukou tabulku z akácio-
vého dřeva a zkontroloval rozpis služeb pro
následující den. I on byl viditelně unavený.
Při pohledu na svoje jméno na seznamu příš-
tího rána jen tiše vzdychl. „Nadi!“ ozval se
ten mladší, „no tak, neblbni, vždyť já jen tak
plácám. Sám vidíš, že oba děláme, co
můžeme. Naše služba je důležitá, ale někdy
mi přijde, že je úplně na nic.“ Nadabovi zlo-
věstně zablesklo v očích. Pohlédl na svého
mladšího bratra s notnou dávkou opovržení,
kterou k němu cítil pokaždé, když takovými
řečmi zpochybňoval smysl jejich práce,
a zeptal se. „Copak ty vážně nechápeš, o co
tady jde? Tobě stále nedochází, jak jsme
nepostradatelní?“ Chvíli váhal, jakoby se
nedokázal rozhodnout, jestli dát mladšímu
bratrovi čas na rozmyšlenou, nebo jen udělat
dramatickou pauzu ve své promluvě. Abihu
ale svého staršího bratra řečnit nenechal.
„Jestli vím, o co tady skutečně jde?“ odsekl
s chvějícím se hlasem. „Samozřejmě, že to
VÍM… A taky ti to už konečně naplno řeknu,
bratříčku. Jsme řezníci. Slyšíš? Jsme řezníci,
nic víc. Dobře živení řezníci, kteří se tu denně
po pás brodí v krvi zvířat. Řezníci, kteří prý
konají smírčí oběti za kde koho… A k čemu
vlastně? Změníme tím něco? Změníme tím
alespoň někoho? Má vůbec smysl, aby trpělo
takové množství živých tvorů za naše vlastní
prohřešky? Ano, ano… za NAŠE vlastní pro-
hřešky… Nemine týden, abychom my sami
neobětovali za naše kněžská provinění. Jestli
zas tohle nedochází tobě, bratříčku, běž se
podívat před oponu vedoucí do svatyně. Kolik
kapek krve tam jen za poslední měsíc náš otec
nastříkal, aby nás samotné očistil?“ skončil
dýchavičně Abihu a nervózně přecházel sem
a tam. Nadab věděl, že v takovém stavu nemá
smysl s bratrem zdlouhavě diskutovat. Abihu
byl prudký a nezkrotný člověk. Jeho názory
někdy naháněly strach.
Ale dnešní den byl nekonečný, Nadab byl
unavený a nechtěl svého bratra přesvědčovat
poukazem na důležitost jejich poslání. Chvíli
zamyšleně hleděl k horám na západě, kde se
zapadající slunce pomalu klouzalo za hori-
zont. Sejmul si kněžskou čepici, odepnul
náprsník a otřel si pot z vlhkého čela, který se
nepravidelně řinul po jeho spáncích. Stále
však cítil, že musí NĚCO říct. Pohlédl na
svého mladšího bratra a smířlivěji dodal. „Ty
už jsi zapomněl, jaké to bylo poprvé? Tehdy,
když nás všechny Mojžíš uvedl do kněžského
úřadu? Shromáždili jsme se před stánkem
úmluvy, omyl nás vodou a otce pomazal von-

ným olejem. Přivedl býčka a berana, na které
jsme kladli ruce, a pak obě zvířata obětoval
za naše vlastní smíření. V tu chvíli jsme byli
čistí. Nepamatuješ se, jak byl otec pyšný?“
zeptal se Nadab s viditelným pohnutím
v hlase.
Abihu jeho sentimentální vzpomínky neměl
rád, připomínaly mu události, které sice
z bratrova pohledu mohly být duchovně obo-
hacující, ale jemu samotnému se ošklivilo na
ně jen pomyslet. „Obřad uvedení do úřadu?
Na tohle mám s hrdostí vzpomínat?“ utrhl se
na svého staršího bratra. „To snad nemyslíš
vážně, Nadabe?! Copak už jsi zapomněl, co
následovalo po obětování toho berana? Moj-
žíš zabil ještě jednoho. Jeho krví pak poma-
zal nás samotné. Lalůček našeho pravého
ucha, pravé palce na našich rukou a nohou
a pak ještě postříkal krví roucha nás všech.
Možná to tobě uniklo, ale náš nejmladší Ita-
mar se tehdy pozvracel u paty obětního
oltáře. Bylo horko k zalknutí, polední slunce
pálilo a ani jeden z nás neprojevoval kdovíja-
kou radost nad tím, že právě nás pět je těch
vyvolených k výsostné službě Všemohou-
címu. Vzpomínáš si ještě? Kdo z nás vlastně
před stánkem úmluvy dokázal pozřít to uva-
řené maso s chlebem z koše pověření? Nikdo,
bratře, ani ty sám… všechno jsme nakonec
spálili. Tak mi, prosím tě, nevykládej něco
o slavnostních obřadech zasvěcení. Vždyť to
byl děs.“
Nadab mlčel, věděl, že vše, co Abihu řekl,
byla pravda. Věděl, že den, kdy byli otec
a všichni jeho synové povoláni ke službě ve
svatyni, proběhl přesně tak, jak Abihu připo-
mněl. Jejich otec Áron byl tehdy průběhem
obřadu velmi znepokojen. Rozhodl, že nej-
mladší Itamar bude pro příště obstarávat
pouze oběti moučné. Nechtěl připustit, aby se
podobná nehoda ještě někdy opakovala. Byl
si vědom vážnosti kněžské služby, vlivu
a odpovědnosti, kterou každý z jeho synů
zastává, a snažil se zabránit tomu, aby chvil-
ková slabost kohokoli z nich ovlivnila řádný
průběh jejich svatého konání. Nadab svého
otce velmi dobře chápal. Jako nejstarší ze
čtyř bratrů také věděl, že jednoho dne zřejmě
on sám převezme otcovu odpovědnost a stane
se veleknězem. Snažil se proto vše velmi peč-
livě a zodpovědně vykovávat již za otcova
života. Nejen proto, že otce nechtěl v otáz-
kách kněžské služby zklamat, ale i proto, že
hluboce věřil Hospodinově vůli, která jim
byla sdělována skrze Mojžíše.
Druhorozený Abihu byl jiný. Takřka přesný
opak svého staršího bratra. Zatímco Nadab
by v rámci své kněžské praxe nepřipustil
sebemenší odchylku od požadovaného obět-
ního rituálu, Abihu ve výjimečných přípa-
dech dokázal přimhouřit oko nebo se od sta-
novené praxe záměrně odchýlit. Proč? To
zřejmě věděl jen on sám. Takový přístup
ovšem budil u Nadaba nevoli a podněcoval

konflikty. Trvalo například dlouho, než se
urovnal spor, který vyvolal Nadab poté, co
zjistil, že jako oběti za hřích přijímal Abihu
od prostých lidí nikoli dvě hrdličky či holou-
bata, ale i jiné ptáky, které tito lidé byli
schopni nabídnout. Jindy nemajetným
odpouštěl dokonce i požadované množství
z desetiny efy jemné mouky, kterou nahrazo-
val svojí vlastní. V případě oběti odškodnění
za neúmyslná provinění Abihu ve výjimeč-
ných případech, pakliže před ním provinilec
svou chybu otevřeně vyznal a upřímně ji lito-
val, přijímal i obětní zvířata s vadami, které
nebyly na první pohled zřetelné, ale o kterých
zkušený Abihu věděl. Nebylo výjimkou, že
lidé přinášeli v rámci smírčích obřadů do
stánků úmluvy zvířata, která k těmto rituálům
nebyla způsobilá. Áron a Nadab takové lidi
vždy nemilosrdně vykázali, u Abihua nachá-
zeli soucit a pochopení. Nadaba s bratrem
vedl bezpočet diskuzí a snažil se ho přesvěd-
čit, že precizní zachovávání řádu je životně
důležité, ale Abihu se doslovnými pravidly
zkrátka nikdy plně neřídil.
„Mám žízeň, Nadi, podej mi víno,“ požádal
Abihu svého staršího bratra. Ten se neo-
chotně nahnul pro džbánek, podal ho bra-
trovi, ale vzápětí zpozorněl. „Ne, počkej, to
nesmíš. Dnes ještě vejdeme do stánku
úmluvy. Nesmíme vstoupit, pakliže pijeme
víno nebo jiný kvašený nápoj, abychom
nezemřeli.“ Abihu se hlasitě zasmál. Podal
džbánek Nadabovi a pobídl ho, aby se napil.
Nadab žízeň měl a tak, snad pod dojmem bra-
trova energického gesta a jeho lehkovážného
smíchu, poprvé neuposlechl přísnou dikci
pravidel a napil se rovněž. A pak ještě jednou.
„To stačí, Nadi, víš, že jsme skoro celý den
nic nejedli a ty jsi pít nikdy neuměl,“ pokáral
ho Abihu a společně vstali. Nadab cítil, jak se
mu lehce podlomila kolena, zavrávoral
a vykročil směrem do stánku úmluvy. 
„Bože, to horko mě jednou zabije,“ pomyslel
si Nadab a přistoupil ke kadidelnici, odkud
měl vynést ještě doutnající popel. Vůně kadi-
dla byla opojná. Nadab se opět zapotácel,
hrábl do polovyhaslých oharků, ale pozla-
cená lopatka mu vyklouzla z ruky. Její obsah
se rozsypal po zemi. „Proboha, Nadi, hoří ti
roucho!“ vykřikl zděšeně Abihu a vrhnul se
na svého bratra. Objal ho a pevně přitiskl
k sobě v domnění, že tak počínající požár
uhasí. Pozdě. Oheň, který zpočátku zvolna
požíral pouze cíp bratrova roucha, se v mžiku
rozhořel a dusivé plameny v zápětí zahalily
tváře obou bratrů.
Když Mojžíš zjistil, co se stalo, nechal odnést
obě těla až za tábor. Povolal Árona a jeho
zbylé dva syny a důrazně varoval, aby si na
znamení smutku netrhali svůj oděv nebo
nerozpouštěli vlasy. Pak vstal, vyšel ze stanu
setkávání, sehnul se pro prázdný džbánek. Na
okamžik zaváhal… a zamyšleně odešel…

� Mordechaj Kaufman



Adar/Nisan 5771

událost

11

Výroční setkání zástupců liberálních ev-
ropských komunit však neprovázely

v neděli 6. března pouze referáty vedoucích
představitelů Unie. Od deseti hodin ráno byl
nejprve na programu šachrit, vedený jako
vždy velmi dobře připraveným a vtipným
„domácím“ rabínem Tomášem Kučerou. Po
svižné bohoslužbě, doprovázené místním
kantorem na elektrické klávesy, následoval

mini šiur na téma paraši Ki-tisa, vyzdvihují-
cí význam hormonální rovnováhy mozku
a blahodárných (bio-chemických) dopadů
lidské dobročinnosti na člověka spolu s po-
bídkou a přáním případných příspěvků od
všech, kteří chtějí reformní hnutí podpořit
svými dary a pomocí.

Následovalo zamyšlení zkušené lektorky,
působící téměř třicet let v anglických a ame-
rických synagogách při výchově a vzdělá-
vání dětí, E. J. Cohenové. Autorka se svou
improvizovanou přednáškou podělila o zku-
šenosti s vedením bohoslužeb pro děti ve
věku 6–12 let při oslavách šabatu, svátcích
liturgického roku a v rámci vzdělávání
v chederu. Všem přítomným rovněž připo-
mněla, že výchova nejmladší generace
v duchu židovské tradice je jednou ze
základních náboženských „povinností“ nás
dospělých, kteří do synagogy (ne)pravidelně
docházíme. Demonstrací některých didaktic-

kých postupů dokázala, že taková činnost
nemusí být ani nudná, ani stereotypní.
Obrázky, plyšové figurky, texty písní, sou-
těže o sladkosti, výtvarné ztvárnění hrdinů
biblických příběhů nebo zhotovování vlastní
vybarvené kipy mohou patřit mezi bezpočet
možností, jak děti v synagoze postupně při-
vádět ke studiu Tóry, chápání jednotlivých
micvot a zakoušení synagogy jako místa,

kde se setkáváme nejen jedni s druhými, ale
i my sami s naším Stvořitelem.

Po bohatém obědě program pokračoval
prezentací výše zmíněných vedoucích osob-
ností evropského reformního hnutí. Rabín
Andrew Goldstein pochválil rekonstrukci
a zprovoznění několika synagog v Holand-
sku a Německu, stejně tak jako práci evrop-
ského bejt dinu v Miláně, Krakově a Brati-
slavě. Kladně ohodnotil i rozvoj a pozitivní
přínos práce reformních komunit v řadě
evropských zemí, mezi nimiž nechyběla ani
Česká republika. Jako příklad fundraisin-
gové aktivity vysoce vyzdvihl program Exo-
dus 2000, v rámci kterého reformní komu-
nity z Velké Británie shromáždily prostředky
pro nově se rodící liberální židovská usku-
pení na území bývalého Sovětského svazu.
V rámci organizace, které předsedá, rovněž
r. Goldstein přislíbil pomoc s oslavami Vyso-
kých svátků pro ty z evropských komunit,

které o to požádají. K dispozici mají být
nejen rabíni, ale i studenti německé Abra-
ham Geiger College nebo anglické Leo
Baeck College.

O tom, že reformní židovství má stále
značný potenciál případného růstu, ujistil pří-
tomné také hlavní pokladník Unie Michael
Reik, který poukázal na prostředky Roswel-
lovy nadace na nově vznikající projekty

v Polsku, zemi, která bude příští rok hostit
v Krakově další výroční zasedání Unie. Poz-
vání do jihopolské metropole přednesla
osobně místní rabínka, která v roce 2009
založila komunitu, jež se během letošního
zasedání stala přidruženým členem Evropské
unie progresivního judaismu. Na samotný
závěr programu byl dán prostor prezentaci
San Francisca, místa, kde tento rok proběhlo
výroční zasedání Světové unie progresivního
judaismu a prezentaci ELES nadace, která za
spolupráce s vládou Německé republiky pod-
poruje židovské studenty formou stipendií.

Výroční setkání, naplněné přátelskou
a veskrze pozitivní atmosférou plnou objetí,
polibků a upřímných stisků rukou, ukončil
bohatě prostřený stůl plný sladkostí a dobrého
pečiva, u nějž se místní rabín a viceprezident
mnichovské komunity loučili s jednotlivými
účastníky a přáli jim šťastnou cestu domů.

� Vladimír Kostka

Výroční zasedání
Evropské unie progresivního judaismu – Mnichov 2011

Konference se konala v prostorách komunity Beth Shalom.

V neděli 6. března 2011 proběhlo v německém Mnichově výroční setkání zástupců evropských liberálních židov-
ských komunit. Za účasti téměř šedesáti účastníků, mezi nimiž nechyběly ani významné osobnosti duchovního
života reformního hnutí (r. Tomáš Kučera, r. Rodstein), byli účastníci seznámeni s výroční zprávou šéfa Unie
r. Andrew Goldsteina, referátem hlavního „pokladníka“ Unie Michaela Reika a stručnou prezentací polské
reformní komunity z Krakova – města, kde se příští rok setkají zástupci evropského liberálního židovstva, aby
vývoj, úspěchy a problémy hnutí na jaře 2012 opět zhodnotili.



(1) (a) Protože je udržování zdravého a svěží-
ho těla jednou z Božích cest – neboť člověk 
nemůže pochopit, ani získat znalost svého 
Stvořitele, je-li nemocen, musí se člověk 
vyhýbat všemu, co zraňuje tělo, a naučit se 
tomu, co mu prospívá a pomáhá mu sílit.
(2) Mezi to patří: člověk by neměl jíst, není-li 
hladový, ani pít, nemá-li žízeň. Nikdy by ne-
měl odkládat svou potřebu, ani na okamžik. 
Cítí-li, že potřebuje močit nebo jít na velkou, 
má to vykonat ihned.
(3) (b) Člověk by neměl jíst zcela dosyta. Měl 
by naopak přestat, když je na tři čtvrtě pln. 
Během jídla by měl člověk pít jen málo vody 
a míchat ho s vínem. Jakmile začnou jeho 
vnitřnosti jídlo trávit, může pít, kolik 
je potřeba. Přesto by neměl pít pří-
liš mnoho vody, i když jídlo bylo 
stráveno.
(4) Člověk by neměl jíst, po-
kud cítí, že si potřebuje ulevit. 
Neměl by jíst, dokud nevyko-
nal procházku, která zvýšila 
jeho tělesnou teplotu. Druhou 
možností je, že bude pracovat 
nebo se namáhat jiným způso-
bem. Pravidlem je, že by měl 
každé ráno zaměstnat své tělo 
cvikem, při kterém se zpotí. Po-
tom může trochu odpočívat, dokud 
se nezklidní, a pak může jíst. Pokud 
se po námaze vykoupe v horké vodě, 
bude to prospěšné. Po koupeli by měl chvil-
ku počkat, než začne jíst.
(5) (c) Člověk by měl jíst, když sedí nebo spo-
čívá na levé straně. Neměl by se procházet, 
namáhat, vystavovat se překvapením, ani 
by neměl chodit na procházku, dokud jídlo 
nebude stráveno. Kdokoliv, kdo se prochází 
nebo namáhá po jídle, může na sebe přivolat 
vážnou nemoc.
(6) (d) Den a noc dohromady tvoří dvacet 
čtyři hodin. Pro člověka je dostatečné, spí-
li třetinu této doby. Spát by měl směrem 
ke konci noci, takže od začátku jeho spánku 
k východu slunce uplyne osm hodin. Tak by 
měl vstát z postele před východem slunce.

(7) (e) Člověk by neměl spát obličejem dolů 
nebo na zádech, ale na boku – na svém levém 
boku, když usíná, a na pravém boku, když se 
blíží konec noci. Neměl by si po jídle jít ihned 
odpočinout, ale měl by počkat tři nebo čtyři 
hodiny. Člověk by neměl spát během dne.
(8) (f) Projímavá jídla, jako jsou hrozny, fíky, 
moruše, hrušky, meloun, některé druhy oku-
rek a některé druhy cuket, by měla být jede-
na jako první, ještě před jídlem. Člověk by 
je neměl jíst s hlavním jídlem. Spíše by měl 
počkat, dokud nesestoupily do jeho horního 
žaludku, a teprve pak jíst své jídlo.

(9) (g) Jídla, která způsobují zácpu, jako jsou 
granátová jablka, kdouloň, jablka a tvrdé 
hrušky, by měly být jedeny bezprostředně 
po jídle a v nevelkém množství.
(10) (h) V létě by člověk měl jíst nesezónní 
jídlo bez množství koření a měl by používat 
ocet. V deštivém období by měl jíst sezónní 
jídlo, používat mnoho koření a jíst hořčici 
a chiltit1. Člověk by pomocí těchto principů 
měl volit pokrmy vhodné do chladného nebo 
teplého klimatu.
Tyto pokrmy jsou velmi škodlivé a je vhodné 
se jim vyhnout: velké ryby, které jsou staré 
a solené; sýr, který je starý a solený; lanýže 

a houby; maso, které je staré a solené; víno 
z lisu; vařené jídlo, které bylo odloženo, pro-
tože páchne, a jakékoliv jídlo, které špatně 
páchne nebo má velmi hořkou chuť. Tato 
jídla jsou pro tělo jako jed.
(11) (ch) Jsou i jiná jídla, která jsou škodlivá, ale 
jejich škodlivost nelze srovnat s těmi předcho-
zími. Proto by je člověk mel jíst jen výjimečně 
a v rozmezí mnoha dnů. Neměl by je jíst běžně 
jako obvyklou stravu nebo stále jako přílohu.
(12) Těmito pokrmy jsou velké ryby, sýr 
a mléko, které byly odloženy na více než 
dvacet čtyři hodin po podojení, maso velké-

ho dobytka, kozla, bob obecný, čočka, cizr-
na, kynutý chléb, macot, zelí, pórek, cibule, 
česnek, hořčice a ředkvička. Toto všechno 
jsou škodlivá jídla.
(13) Je vhodné, aby je člověk jedl zřídka 
a pouze v deštivém období, a zcela se jim vy-
hnul v létě. Z nich by ale bob obecný a čočka 
neměly být jedeny samotné v zimě, ani v létě. 
Tykev může být jedena v letním období.
(14) (i) Jsou pokrmy, které jsou škodlivé, ale 
méně než předchozí. Těmi jsou vodní ptac-
tvo; mladí holubi; datle; chléb pečený na ole-
ji nebo zadělaný s olejem; mouka, která byla 
tak dobře proseta, že v ní nezbyly otruby; 

Mišne Tóra:
Hilchot deot čili Etika

na pokračování

Kapitola čtvrtá
Maimonides v této kapitole popisuje, jakých stravovacích návyků by se člověk měl vyvarovat, ale také jakým by se měl 
věnovat, protože mu jsou prospěšné. Popisuje pravidla pro sexuální styk, návštěvu lázní a uvádí i některá praktická lékař-
ská doporučení. 

1 Podle všeho se jedná o ločidlo čili květinu známou jako čertovo lejno. Mohutná bylina s dužnatými kořeny, jejíž pryskyřice velmi výrazně páchne česnekem. V Afghánistánu se 
pojídají stonky a listy této rostliny syrové. V Indii a na Středním východě se používá jako ochucovadlo pokrmů, protože prý podporuje činnost mozku. 
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rybí lák a nakládaný rybí olej. Ani ty by ne-
měly být jedeny ve velkém množství.
(15) (j) Člověk, který je moudrý, ovlá-
dá své tužby, není zmítán svým apetitem 
a nejí nic z dříve zmíněného, pokud je 
nepotřebuje z lékařských důvodů, ten je 
vskutku velký.
Člověk by se měl vyhýbat ovoci. Neměl by 
ho jíst ve velkém množství, ani je-li sušené 
a dokonce ani je-li čerstvé. Není-li dostatečně 
zralé, je pro tělo jako meč. Plody rohovníku 
jsou také velmi škodlivé. Všechno nakládané 
ovoce je velmi škodlivé a mělo by být jedeno 
pouze výjimečně v letním počasí a v horkém 
klimatu. Fíky, hrozny a mandle jsou prospěš-
né jak čerstvé, tak sušené. Člověk jich může 
sníst tolik, kolik chce. Přestože jsou prospěš-
né, neměl by je člověk jíst neustále.
(16) (k) Med a víno jsou škodlivé mladým 
a prospěšné starým. To platí v deštivém ob-
dobí. V létě by člověk měl jíst dvě třetiny 
toho, co jí v zimě.
Člověk by se měl ve svém životě vždy sna-
žit o svižná střeva a směřovat k mírnému 
průjmu. Toto je klíčový princip v lékařství: 
kdokoliv trpí zácpou, jistě brzy bude trpět 
vážnou nemocí.
(17) (l) Jak ale člověk může přivolat mírný 
průjem, když má lehkou zácpu? Pokud je 
mladý, měl by každé ráno bez chleba pojídat 
dobře uvařené chalimi2, které bylo ochuceno 
olivovým olejem, olejem z nakládané ryby 
a solí. Nebo může pít uvařenou vodu ze špe-
nátu nebo zelí, ochucenou olivovým olejem, 
olejem z nakládané ryby a solí.
Pokud je starý, měl by ráno pít med zředěný 
horkou vodou, počkat zhruba čtyři hodiny 
a pak sníst své jídlo.
To by měl dělat jeden, dva, tři, nebo čtyři 
dny, je-li třeba, dokud se mu nezačnou hýbat 
střeva.
(18) Je ale dáno ještě jiné pravidlo, jak je 
možné získat fyzické zdraví. Dokud člo-
věk cvičí a velmi se namáhá, nejí do syta 
a má svižná střeva, nebude nemocný a ze-
sílí. To platí dokonce i tehdy, jí-li člověk 
škodlivá jídla.
(19) Oproti tomu ten, kdo je zahálčivý a ne-
cvičí, nebo nemá svižná střeva, kterých je 
třeba, nebo má zácpu, tak dokonce i pokud 
jí prospěšná jídla a pečuje o sebe podle lé-
kařských doporučení, bude sužován nemocí 
po všechen svůj život a jeho síla vyprchá.
(20) Přejídání se je jako jed pro jakékoliv 
tělo. Je hlavním zdrojem nemocí. Ale nemo-
ci, které uchvacují člověka, jsou způsobová-
ny škodlivými pokrmy nebo přežíráním se, 
byť prospěšnými jídly.
To naznačuje ve své moudrosti Šalamoun: 
„Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši 
před soužením.“ (Př 21, 23) To znamená 
„střeží svá ústa“ před jedením škodlivého 

jídla a „jazyk“ před mluvením o jiných vě-
cech, než jeho potřebách.
(21) (m) Vhodný postup v lázních je takový, 
že člověk by je měl navštívit jednou za týden. 
Neměl by tam jít po jídle, ani když je hladový, 
ale ve chvíli, kdy začal stravovat jídlo.
Měl by koupat celé tělo v horké, ale nikoliv 
vařící vodě, a hlavu pouze ve vařící vodě. 
Potom by měl své tělo omývat vlažnou vo-
dou a nakonec se omývat vodou chladnější, 
až úplně studenou. Přesto by svou hlavu ne-
měl mýt ve vlažné, ani studené vodě a neměl 
by se ve studené vodě koupat v zimě.
Neměl by se koupat, dokud se nezpotil a jeho 
tělo bylo namasírováno. V lázních by neměl 
prodlévat, ale ve chvíli, kdy se zpotil a byl 
namasírován, měl by se opláchnout a odejít.
(22) Měl by se před a po návštěvě lázní také 
rozmyslet, zda potřebuje vykonat potřebu. 
Podobně by si měl vždy rozmyslet, zda po-
třebuje vykonat potřebu před a po jídle, před 
a po styku, před a po námaze a cvičení, před 
a po spánku, vždy a všude.
(23) (n) Když odchází z lázní, měl by se oblé-
ci a zakrýt svou hlavu, aby nenastydl. To by 
měl dělat i v létě.
Poté, co se vrátil z lázní, měl by počkat, než 
se mu ustálí tlak a teplota, a teprve pak jíst.
Před jídlem, po koupeli je krátký odpočinek 
velmi prospěšný. 
(24) Člověk by neměl pít po odchodu z lázní 
studenou vodu a samozřejmě by neměl pít 
ani během koupele. Pokud je po odchodu 
z lázní žíznivý a nemůže to vydržet, měl by 
smíchat vodu s vínem nebo medem a to pít.
V zimě je po koupeli prospěšné naolejovat se.
(25) (o) Člověk by si neměl zvykat na pravi-
delné pouštění žilou. Neměl by si nechávat 
pouštět žilou, pokud to není nezbytně nut-
né. Neměl by si nechávat pouštět žilou ani 
v zimě, ani v létě, ale mírně v nisanu a mírně 
v tišri.
Po padesátce by to neměl praktikovat vůbec. 
Neměl by si nechat pustit žilou a jít do lázní 
ve stejný den, nebo se vydat na cestu; neměl 
by si nechávat pouštět žilou ani po svém ná-
vratu z cesty.
V den, kdy si nechává pouštět žilou, by měl 
jíst méně než obvykle. V ten den by měl od-
počívat, nenamáhat se, necvičit, ani se ne-
procházet.
(26) (p) Sperma je silou těla, je životní energií 
a světlem očí; čím více sperma je vylouče-
no, tím větší je páchána škoda tělu, jeho síle 
a tím větší je ztráta mužovy životní energie. 
To říká ve své moudrosti Šalamoun: „Nevy-
dávej své síly ženám.“ (Př 31, 3)
(27) Kdokoliv se přemírou oddává sexu, 
předčasně zestárne, jeho síla vymizí, jeho 
oči se zakalí, zápach potáhne z jeho úst 
a jeho podpaží, jeho vlasy, obočí a řasy opa-
dají, jeho vousy, chlupy v podpaží a na no-

hou se velmi rozrostou, jeho zuby vypadají 
a mimo to bude trpět mnohými bolestmi. 
(28) Moudří lékaři pravili: Jeden z tisíce zemře 
na nemoc a tisíce z přemíry sexuálního styku.
Proto musí člověk v tomto směru o sebe pe-
čovat, pokud si přeje žít ve zdraví. Neměl 
by se zabývat stykem, pokud jeho tělo není 
zdravé a silné. Pokud má mnoho nechtěných 
erekcí, pokud má erekci, i když se snaží mys-
let na něco jiného, pokud cítí tíhu slabin, šla-
chy varlat se napínají a jeho tělo se zahřívá, 
pak se potřebuje oddat sexu a je to lékařsky 
doporučeníhodné.
(29) Neměl by se zabývat sexem, pokud do-
jedl nebo má prázdný žaludek, ale až tehdy, 
je-li pokrm tráven. Měl by si rozmyslet, zda 
potřebuje vyprázdnit střeva před a po sty-
ku. Neměl by se oddávat styku, pokud stojí 
nebo sedí, ani v lázních, ani v ten den, kdy se 
chystá do lázní, ani v den, kdy je mu pouš-
těno žilou, ani v den, kdy se vydává na cestu 
nebo se z cesty navrací, ani den předtím nebo 
potom.
(30) (q) Kdokoliv se podřídí výše uvedeným 
principům, tomu zaručuji, že nebude během 
svého žití nemocný, dokud nedosáhne po-
kročilého věku a nezemře. Nebude potřebo-
vat lékaře. Jeho tělo bude během jeho života 
zcela zdravé.
Na tuto záruku se může spolehnout i ten, 
kdo je od narození poškozen, kdo si navykl 
na škodlivé zvyklosti nebo kdo zažil mor či 
sucho.
(31) (r) Všechny tyto prospěšné návyky, které 
jsem výše popsal, platí pro zdravého člově-
ka. Nemocný nebo ten, jehož jeden z orgánů 
není zcela zdravý, nebo ten, kdo si po mnoho 
let škodil, musí zvolit jinou cestu podle jeho 
nemoci, jak je popsána v lékařských knihách.
Jakákoliv změna od běžného chování je po-
čátkem nemoci.
(32) (s) Kde není žádný lékař, ani zdravý, ani 
nemocný člověk by neměl ustupovat od žád-
ného z doporučení uvedených v této kapito-
le, neboť každé z nich mu přinese absolutní 
prospěch.
(33) (t) Naši učenci zakázali žít ve městě, kde 
chybí následující: lékař; pouštěč žilou; láz-
ně; záchod; dostupný zdroj vody jako je řeka 
nebo pramen; synagoga; učitel dětí; písař; ten, 
kdo dohlíží na charitu (gabaj cedaka); rabín-
ský soud schopný vydávat rozhodnutí o těles-
ných trestech a uvrhnout člověka do žaláře.

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.

2 Jídlo oblíbené v oblasti Turecka, Indie, Persie a vůbec Blízkého východu. Je tvořeno pšenicí, skopovým nebo hovězím 
masem, čočkou a kořením. Vaří se na mírném ohni po osm hodin, čímž získá hustou konzistenci. Je to oblíbený pokrm 
muslimů během ramadánu.

vzdělávání
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Design a architektura

M a r c e l a
B r e u e r a

Ve vídeňském Hofmo-
biliendebot na An-
dreagasse 7 (jedna
z bočních ulic světoz-
námé Mariahilfest-
rasse, metro U3 Zieg-
lergasse), v 7. měst-
ském obvodu, bude
od 16. března do

3. července probíhat zajímavá výstava
židovského designéra a architekta ma-
ďarského původu Marcela Lajose Breu-
era (1902–1981).

Breuer patří k nejvýznamnějším
modernistům 20. století, jeho díla se
vyznačují jednoduchými a standardními
formami. 

Ve 20. letech minulého století studoval
na známé německé umělecké škole „Sta-
dliches Bauhaus“. Bohaté studijní osnovy
obsahovaly studium umění, řemesel a tech-
nologie. Breuer tvořil v Berlíně, navrhoval
domy i víceúčelové prostory. Po nástupu
fašismu emigroval nejprve do Londýna
a posléze do USA. Přednášel na Harvard-
ské univerzitě a od roku 1946 působil ve
svobodném povolání v New Yorku. 

Jako architekt vyprojektoval desítky
domů a k jeho nejvýznamnějším stavbám
patří Geller House na Long Islandu.
V roce 1953 zvítězil se svým projektem
v soutěži na stavbu budovy UNESCO
v Paříži. K jeho nejvýznamnějším užitným
předmětům patří židle Wassily (viz foto na
plakátu k výstavě).

Zemřel roku 1981 v USA, kde je
i pochován. 

Výstava je otevřena denně kromě
pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné
dospělí 6,90 Euro, děti 4,50 Euro,
důchodci 5,50 Euro 

� Jana Tchabana-Löwbeer
foto: www.hofmobiliendepot.at

Ve Vídeňském muzeu (Wien Museum, Karlsplatz) probíhá až do 29. května zajímavá
výstava vídeňské Židovky Trude Fleischmannové (1895–1990) pod názvem Sebevědomý
pohled. Otevřeno je denně od úterý do neděle od 10 do 18 hodin (1. 5. zavřeno).

Trude Fleischmannová patří k nejvýznamnějším fotografkám 20. století a Vídeňské
muzeum má ve svých sbírkách část jejích fotografií. Výstava prezentuje její tvorbu především
z let 1920–1938.

Trude Fleischmannová se narodila ve Vídni a již od svých patnácti let pracovala v ateliéru
významného vídeňského fotografa-portrétisty Schieberta. Jako pětadvacetiletá si otevřela
vlastní ateliér v blízkosti vídeňské radnice,
na Ebendorferstrasse 3, který se brzy stal
významnou adresou na vídeňské kulturní
scéně. Fleischmannová sebevědomě vyko-
návala do té doby typicky mužskou profesi
a její mužští kolegové její práci hanlivě
nazývali „prostitucí ve světle“. Ve 20. letech
minulého století patřila Fleischmannová
k hlavním protagonistům tzv. erotického
boomu, protože si dovolila nafotit akty
tanečnice Claire Baurhoffové, které napří-
klad cenzura v Berlíně zakázala vystavit.
Jinde byly fotografie na choulostivých mís-
tech přelepovány papírem.

Ve svém ateliéru portrétovala významné
herce a spisovatele své doby. Už od roku
1933 však mohla své fotografie v tisku pub-
likovat jen omezeně. V roce 1938, po
nástupu fašismu, byla Fleischmannová
nucena opustit Vídeň a před odchodem zni-
čila většinu svého archívu. Později přiznala,
že více než 200 negativů svěřila do úschovy
své sousedce. Po skončení války však byly
nenávratně ztraceny.

Fleischmanová emigrovala nejprve
do Paříže, později do Londýna a po pár měsících dále do New Yorku, kde si již v roce 1940
otevřela ateliér. Vedle portrétů se věnovala i fotografiím automobilů, krajinek a fascinovalo ji
velkoměsto, v němž našla svůj nový domov.

Do Vídně se již natrvalo nikdy nevrátila, pouze ji navštěvovala. Svůj názor na Vídeňany
vyjádřila roku 1986 takto: „Jsem přesvědčena, že Vídeňané se zachovali špatně, proto se mi
po Vídni nestýskalo!“

Svůj ateliér v New Yorku provozovala Trude Fleischmannová až do konce 80. let. Zemřela
v USA ve vysokém věku 95 let.

� Jana Tchabana-Löwbeer, foto: www.wienmuseum.at (zde jsou k dispozici i bližší informace

Nakladatelství P3K vydalo koncem roku 2010 novou knihu: 

Jan Divecký: Králové Izraele
Příběhy biblických hrdinů

Kniha je závěrečnou částí trilogie, přibližující základní příběhy Tanachu (r. 2005 vyšly Příběhy Tóry, r. 2006
Izrael soudců a králů). Kniha v podstatě zahrnuje příběhy z období existence prvního Chrámu a kromě izra-
elských a judských králů jsou jejími hrdiny také významní proroci tohoto období, zejména Elijahu (Eliáš)
a Elíša. Základní text je doplněn tabulkou s chronologickým přehledem všech panovníků obou království,
hodnocením jejich vlády a výčtem zásadních událostí. 
Autor znovu čtivým, ale nikoliv zjednodušujícím způsobem seznamuje čtenáře se základními biblickými
příběhy a s tím, jak o nich přemýšleli naši moudří (hojné citace z Talmudu, midrašů a dalších zdrojů).

Více informací na www.p3k.cz, kde je rovněž možné knihu objednat (za cenu 199 Kč + poštovné).

Březen/Duben 2011

Sebevědomý pohled
Trude Fleischmannové
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Odešel mi přítel, kamarád mých přátel,
spisovatel, člověk, humanista. Potencionální
zaměstnavatel. Moc neschází a bude to
padesát let, kdy jsem dostal jeho návrh.
Nabídl mi tehdy místo osobního tajemníka.
Můj strýc z tatínkovy strany byl i jeho strý-
cem, moje maminka a jeho sestra se dobře
znaly… Slíbil mi cestování po světě i to, že
mě naučí psát a že mi poví, jaké to bylo
v koncentráku, když o tom se mnou doma
nikdo nechtěl mluvit.

Opravdu, mí blízcí, kteří prošli Terezí-
nem i dalšími tábory, o tom nikdy nemluvili,
ale Arnošt musel. Musel mluvit a psát ve
jménu těch, kterým Hitler vzal život v ply-
nových komorách.

Chtěl bych se jednou sejít s popíračem
holocaustu, slyšet jeho bláboly a vidět ho
přitom stát v Majdanku, Sobiboru nebo
v Osvětimi pod sprchou, ze které neteče
voda, a hájit ty zadušené. Arnošte Lustigu,
děkuji ti za celou svou rodinu, za ty, kteří se
nevrátili z Osvětimi, za ty, co žijí v Liberci,
Hrádku nad Nisou, v Hrdoňovicích nebo
v kibucu na jordánských hranicích. Tvoje
knihy mluví i řečí těch, kteří o tom, co pro-
žili, nikdy mluvit nechtěli.

Jednou mi Ota Pavel, velký rybář, sporto-
vec a spisovatel, se svým bratrem Jiřím
vyprávěl, jaký Arnošt je a co ho trápí. Nevě-
děl jsem všechno. Pochyboval o sobě i o své
práci. Záleželo mu na ní. Žil a byl tady
proto, aby vydal svědectví. Miloval život,
svou zem, Čechy, byl Čech tělem i duší.

Splnil se mu sen a stal se velkým českým
spisovatelem. Jeho hrdinou byl člověk pro-

následovaný Norimberskými zákony, který
většinou nevítězil. Těmto lidem postavil
Arnošt Lustig pomník, nejkrásnější, jaký
kdy zdobil tuto planetu. Antickou bránu

vítězů vracejících se domů. Hrdinové jeho
děl milovali svou vlast, Československou
republiku, její hymnu zpívali v plynových
komorách, než zemřeli. O takových psal
Arnošt Lustig tak, že není čtenáře, kterého
by srdce nebolelo, který by neplakal. K jeho
jménu patří přízvisko spravedlivý. Budiž na
věčnosti otevřeno nebe Arnoštovi i jeho
hrdinům a hrdinkám. Budiž odpuštěno těm,
kteří jen pouze přihlíželi. Peklo ať pohltí
fašisty a nacisty.

Ať se to komu líbí nebo ne, svět je jedna
velká řeka, nezměrný oceán, kde je místo

pro Čechy, Židy, Araby i Eskymáky, pokud
ovšem nezačnou s tím, že svět je výlučně
světem mým, mého Boha a mým soukro-
mým vlastnictvím. I tvou zásluhou, Arnošte,
už na zemi není místa pro šílené vůdce,
pomatené nacionalisty i zpupné ajatolláhy.
Tohle jsi vzkázal čtenářům a nejsem sám,
kdo to pochopil.

Věřím, že tvá země na tebe nezapomene.
Češi jsou národem slušných lidí a vážili si
tebe i tvé práce. Buď ti na věčnosti věčná
sláva! Zasloužil sis to, člověče. Svět je teď
chudší o velkého moudrého „bejka“, jak jsi
ráčil i své kamarády občas oslovit. Tvá
obrovská lidská síla tolerance byla převeliká
a mnoha slabým pomohla zpátky na nohy.
Díky. Češi tě čtou a číst nepřestanou. Pře-
mýšlí o tvých hrdinech a to tě udělalo vel-
kým spisovatelem. Českým spisovatelem.
Arnošte Lustigu, sbohem.

Kéž je tvá duše přivinuta do svazku
živých!

� Egon Wiener, foto: Jiří Nedorost
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Za Arnoštem Lustigem
Lustig se narodil v Praze, kde začal studovat. Z rasových důvodů byl vyloučen ze školy a vyučil se krejčím. Jako šestnáctiletý byl
poslán do Terezína, později poznal i Osvětim a Buchenwald. V dubnu 1945 se jako zázrakem zachránil útěkem z pochodu smrti
a až do konce války se ukrýval v Praze. Jeho umělecká tvorba byla sui generis jeho osobní zpovědí vycházející z drastických zku-
šeností a jeho tvorba málokdy vybočila z tématu holocaustu. Lustigovy knihy patří k tomu nejlepšímu, co na téma holocaustu
v české literatuře vzniklo. Přes složité životní peripetie si zachoval optimistický pohled na svět a několik let dokázal statečně vzdo-
rovat zhoubné chorobě. Té nakonec v sobotu 26. února ve věku 84 let podlehl. Arnošta Lustiga nám připomínají vzpomínky jeho
přítele Egona Wiesnera:

Díky skvělým lékařům z oddělení klinické
hematologie z Fakultní nemocnice Králov-
ské Vinohrady v Praze pan Arnošt Lustig
dokázal bojovat s lymfomem (rakovina
mízních uzlin) téměř pět let. Pokud chcete
uctít jeho památku, rodina uvítá, když
poskytnete pomoc stejně nemocným
příspěvkem na konto Nadačního fondu
Janele (č. ú. 285 608 369/0800).

S díky rodina Arnošta Lustiga 
a Židovská obec v Praze

Unikátní projekt Centropa (Central Europe Center for Research
and Documentation) pomocí příběhů jednotlivců popisuje události minu-
lého století. Projekt spojuje archivní materiály, orální historii a dobové rodinné
fotografie. Od roku 2000 jsme nahráli téměř 1300 rozhovorů s pamětníky
z patnácti evropských zemí a digitalizovali jsme více jak 22 600 fotografií
a dokumentů. Příběhy a ostatní materiály jsou zpřístupněné v několika jazy-
cích na webových stránkách Centropy – www.centropa.org. Z fotografií
vzniklo pomocí počítačové animace několik krátkých filmů, pomocí kterých
vyprávíme příběhy židovských rodin z Rakouska, Německa, Maďarska,
Rumunska, České republiky, Slovenska, Bulharska, Polska, Ukrajiny
a Turecka.  Filmy pojednávají o prvních láskách, letech školou povinných,
rodině, o jejich osudu během druhé světové války, i o nových začátcích a dal-
ším životě po válce.

Biografie pamětníků, jejich osobní fotografie a filmy jsou určeny pro peda-
gogy a jejich studenty. Na domovské stránce Centropy naleznete odkaz na
vzdělávací platformu Centropa Student. Studenti se mohou sami angažovat
a přispět na speciální stránky Border Jumping s fotografiemi své školy, města
či židovských památek ve svém okolí. V rámci Border Jumping programu
mohou školy a studenti komunikovat se školami a studenty z celého světa.

Centropa pro učitele organizuje různé semináře, při kterých mají možnost
se setkat i se svými kolegy z jiných zemí. V loňském roce proběhla v Praze,
Vídni a Budapešti devítidenní letní akademie, které se zúčastnilo 75 peda-
gogů z celého světa. Pokud vás tento projekt zaujal, navštivte nás na
www.centropa.org a www.centropastudent.org nebo kontaktujte
na e-mailové adrese centropa@seznam.cz. 

Pavla Neuner a Ivana Koutníková

Jak se poučit z historie 20. století a přitom neusnout po pěti minutách? Odpovědí je Centropa!
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Koncem příštího roku uplyne sto let od naro-
zení Lea Eitingera, slavného evropského psy-
chiatra, který po celý život usiloval o propojení
vědy s humanitárními aktivitami. Při univerzitě
v Oslu působí Nadace Lea a Lisl Eitingerových
(www.uio.no/om_uio/priser/eitinger), jež udě-
luje každoročně cenu vědcům, kteří přispěli
k ochraně lidských práv.

Eitingerovu památku se rozhodl
oživit Okrašlovací spolek pro Lom-
nici a okolí ve spolupráci se Židov-
skou obcí v Brně a s podporou
mnoha dalších institucí. Do oslav
stého výročí narození by se měla
stihnout úprava parku Leo Eitingera
na lomnickém Židovském náměstí,
osazení busty od sochaře Nikose
Armutidise, překlad Eitingerova
životopisu, uspořádat konference…
Většina těchto aktivit je prozatím ve
fázi projektové přípravy, ale členové
okrašlovacího spolku pevně věří, že
alespoň část se podaří uskutečnit –
a samozřejmě vítají veškerou pod-
poru, finanční, informační či jen morální! Více informací o projektu „Leo Eitinger 2012“
najdete na stránkách spolku (www.oslomnice.cz).

Leo Eitinger: oběť holocaustu i průkopník vědy
Leo Eitinger se narodil 12. prosince 1912 v Lomnici na Tišnovsku do

rodiny pomocného rabína. Vystudoval medicínu, vstoupil do letectva. V roce
1939 emigroval s Nansenovým pasem do Norska. Po svém příjezdu vyjednal,
že stovka židovských dětí mohla uprchnout z Československa a pobývat
v Židovském sirotčinci v Oslu. V roce 1940 Eitingerovi nacistické úřady
kvůli židovskému původu odňaly licenci, od roku 1941 se skrýval v ilegalitě,
v roce 1942 byl prozrazen a uvězněn. Prošel několika věznicemi a tábory
v Norsku, v únoru 1943 byl deportován do Osvětimi (zde dostal přiděleno

číslo 105268). Ke konci války byl transportován do Buchenwaldu. V Osvětimi Eitinger slou-
žil v táborovém špitále, jedním z jeho pacientů byl mladík jménem Elie Wiesel; z náhodného
opětovného setkání o několik let později vzniklo vřelé celoživotní přátelství. Po válce se
Eitinger vrátil do Norska a zaměřil se na psychiatrii, stal se jedním ze zakladatelů viktimolo-
gie. Leo Eitinger získal roku 1995 Cenu Světové federace veteránů, byl jmenován komturem
Norského královského řádu sv. Olava; tento řád mu udělil norský král za velký přínos
v oblasti medicíny. Jako vědec, pedagog, autor i vedoucí instituce hrál Leo Eitinger velkou
roli při výchově nových generací psychiatrů a jeho dílo je důležitým stavebním kamenem
evropské tradice psychiatrických výzkumů.

� Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí, www.oslomnice.cz
Na snímku je připravovaná busta Lea Eitingera

Židovská obec v Děčíně nabízí v prostorách
synagogy výuku biblické hebrejštiny.
Termín zahájení: březen 2011, 1x týdně 2 vyučovací hodiny
Místo: Žižkova 4, Děčín • Vyučující: Channa Šimonová
Počet zájemců v kurzu: 6–8
Cena: dle naplněnosti kurzu, cca 50 Kč/h/os.
Informace na tel. 412 531 095

KULTUROU PROTI
ANTISEMITISMU 

neděle
17. dubna 2011

Pochod dobré vůle

13.30 hodin

Praha, Staroměstské náměstí

Připojte se k nám a přijďte
pokojně a kulturně reagovat na
agresivitu a nevědomost rasistů.

Na trase do Valdštejnské
zahrady vás čeká taneční
a hudební překvapení, k němuž
se můžete sami připojit.

VŠICHNI JSME LIDI

15 hodin 

Praha, Valdštejnská zahrada

Kulturní program pokračuje
a graduje v sídle Senátu. Zapojí
se do něj Václav Hudeček, Jan
Potměšil, Tomáš Töpfer a další.

K triumfu zla postačí,
když slušní lidé nebu-
dou dělat nic!

Pořádá Mezinárodní křesťanské
velvyslanectví Jeruzalém ve

spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy a Senátem Parlamentu

ČR. Vstup volný

www.vsichnijsmelidi.cz

Lékař a humanista
Leo Eitinger
(12. 12. 1912 Lomnice – 15. 10. 1996 Oslo)
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Židovská obec v Praze

si dovoluje vás a vaše
přátele pozvat 
na vzpomínkovou akci 
na oběti genocidy Židů 
u příležitosti dne

JOM HA-ŠO’A
5771 (2011)

která se koná 
v pondělí 2. 5. 2011
v 9.30 h
v Pinkasově synagoze

Za ornamenty 
do Slezska
Občanské sdružení Krnovská synagoga zve na naučně-
-společenský víkendový výlet na hřbitovy v Osoblaze
(Hotzenplotz) a v Białej Prudnickiej (Zülz) ve slezském
podhůří Jeseníků. Oba židovské hřbitovy jsou unikátní
hojností rostlinných a zvířecích ornamentů na náhrobcích
a jejich bohatou obrazností. Akce se uskuteční v sobotu
14. května 2011. Z pátku na sobotu zájemce ubytují
rodiny členů sdružení v Krnově. Na sobotní večer je plá-
novaný táborový oheň ve zříceninách hradu Fulštejna
a spaní v chatkách u rybníka v Bohušově. Na programu je
také výlet po úzkorozchodné železnici z Třemešné
ve Slezsku.
Bližší informace u MUDr. Evy Pončové 
na e-mailu ponca_milan@centrum.cz a na 
webových stránkách http://krnovskasynagoga.cz

KULTURNÍ PROGRAM 

BŘEZEN/DUBEN

2011
ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE

společenský sál, Maiselova 18

K Á VA  O Č T V R T É

úterý 29. 3. v 15 h

Luboš Motl
teoretický fyzik, řeší obecné problémy

kvantové gravitace. Mimořádná osobnost,

přednášel na Harvardu, přeložil knihu Briana

Greena Elegantní vesmír a získal cenu za

nejlepší evropský blog roku 2008 atd.

Připravil a moderuje Honza

Neubauer • jan@neub.ch

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

čtvrtek 7. 4. v 15 h
Televizní pořad VIDEOSTOP, pečlivě

zastřižený knírek, příjemný hlas

a spisovná čeština, ale také majitel

Hostince u Káji Maříka v Mníšku pod

Brdy. To vše je 

JAN ROSÁK
„Nemám rád reality show a na

talentové soutěže také nekoukám.“

Změna programu vyhrazena.

Česká unie židovské 
mládeže srdečně zve na 

v sobotu
19. března

v 19 hodin
v experimentálním prostoru N.o.D.

(Dlouhá 33, Praha 1, 1. patro)

Součástí programu bude benefiční dobrovolná sbírka na kuchyňskou
sbírku sociálně slabé rodině. Ti nejšlechetnější budou zařazeni do slosování
o hodnotné ceny v tombole.

Můžete se těšit na bohatý kulturní program, a to na žonglérskou akrobacii
MixTrix, vystoupení žáků Lauderových škol, koncert kapely Iby & Chipsy
a kapely 4sign, DJ a mimo dalšího programu pro vás máme připravené
i překvapení!

Jste-li vášnivými kuchaři a máte chuť se o své umění podělit i s ostatními,
doneste s sebou občerstvení, které se bude na místě prodávat za symbo-
lickou částku. Výtěžek z prodeje pak půjde na konto sbírky.



18

Cyklus
judaistických
přednášek 
pro veřejnost
Centrum judaistických studií
Kurta a Ursuly Schubertových FF
UP Olomouc v uplynulém zimním
semestru 2010 po krátké odmlce navázalo
na tradici přednáškového cyklu, který se
snaží odbornou, a přesto srozumitelnou for-
mou přiblížit veřejnosti širokou interdiscip-
linární škálu témat, jež souvisejí s židov-
skými dějinami, kulturou, myšlením
a náboženstvím. Olomoucký kabinet judais-
tiky chce seznámit veřejnost nejen s odbor-
níky a vědeckými pracovníky věnujícími se
židovským studiím, ale také se současnými
významnými osobnostmi české a moravské
židovské komunity, spisovateli a umělci, ale
také pamětníky, kterých se dotkly protiži-
dovské perzekuce 20. století.
Také v letošním roce připravuje CJS
celou řadu zajímavých přednáškových
akcí, na které bychom chtěli pozvat co
možná největší okruh posluchačů. Před-
nášky se budou konat ve vybrané středy
v 17.00 h v prostorách knihovny kabinetu
judaistiky na třídě Svobody 26 v prvním
patře.

Středy LS 2011, 17.00 h,
knihovna CJS 
(Třída Svobody 26, Olomouc):

16. březen: Mgr. Eva Steinová (Medi-
eval Studies at Utrecht University,
Utrecht): Passio Iudeorum Pragensium

23. březen: Mgr. Karel Hrdlička
(Centrum blízkovýchodních studií FF
Západočeské univerzity Plzeň): Prorok
Jonáš v rabínské literatuře

6. duben: Erika Bezdíčková (Brno):
Moje dlouhé mlčení (autorské čtení)

13. duben: PhDr. Josef Bláha (katedra
dějin umění FF UP Olomouc): K nejstar-
ším dějinám židovské obce v Olomouci
z hlediska archeologického

27. duben: PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
(Ústav Blízkého východu a Afriky, FF
UK Praha): David Gans a jeho kronika
Cemach David (poté dodatečná oslava
Pesachu, čtení z Hagady)

4. květen: Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
(katedra bohemistiky FF UP Olomouc):
Karel Poláček – jen humorista?

11. květen: Daniel Mayer (Haifa):
Konverze k judaismu v zrcadle židovské
ústní tradice a historie

Březen/Duben 2011

Amos Ben Tal a 420PEOPLE –
projekt REEN, 23. a 24. března
v 20.00 h, Nová scéna ND
Choreografie Václava Kuneše „Reen“
vznikla ve spolupráci s izraelským muzi-
kantem, skladatelem a choreografem Amo-
sem Ben Talem, který je nejen autorem
hudby k představení, ale i jeho součástí na
jevišti. Na projektu se podílel také izrael-
ský light designér Jackie Shemesh.
V rámci večera bude uvedena také choreo-
grafie Nataši Novotné „Sacrebleu“.
Obě představení budou prezentována
také 12. dubna v rámci programu festi-
valu Česká taneční platforma 2011
v pražském divadle Ponec.
Více informací 
na www.420people.org/cz

FEBIOFEST 24. 3. – 1. 4., Praha;
4. 4. – 16. 4., regiony
Mezinárodní filmový festival Febio-
fest uvede v rámci svého programu
dva izraelské filmy:

Infiltrace – režie Dover Koshashvili:
Snímek o nových rekrutech na armádní
základně v roce 1950, natočeno podle zná-
mého románu izraelského spisovatele
Jehošuy Kenaze.

Poutník – režie Avishai Sivan: Příběh
mladého studenta ješivy z komplikované
ortodoxní rodiny, který nachází útočiště
pro své rodinné i tělesné problémy v puto-
vání.
Více informací na www.febiofest.cz

Izraelská kultura v ČR

Výstava Židovský
Turnov: Židovská kultura

kolem nás v minulosti i současnosti
V Muzeu Českého ráje v Turnově
můžete do 8. května navštívit výstavu
Židovský Turnov. V první části nabízí
výstava obecné informace o historii, tradi-
cích, svátcích i každodenním životě, dopl-
něné o ukázky liturgických památek, knih
a dalších předmětů. Druhá část výstavy,
věnující se historii Židů na Turnovsku,
pak přináší základní přehled dějinných
událostí, představuje zajímavé osobnosti
i zcela nové poznatky o životě turnovské
židovské obce, jejíž obvod sahal daleko za
hranice dnešního Turnovska. 

Vzhledem k dějinným událostem se
v českých regionálních muzeích dochovalo
jen velmi málo předmětů spjatých se židov-
skou kulturou i běžným každodenním živo-
tem. Přesto se na výstavu podařilo získat
řadu unikátních předmětů z muzejních sbí-
rek v regionu i od soukromých sběratelů.
Výstavu doprovází ukázky ze sbírky histo-
rických pohlednic se židovskou tematikou
Fr. Bányaie – současného předsedy Židov-
ské obce v Praze, část své rodinné kolekce
zapůjčila také Sylvie Wittmannová.
Muzeum Českého ráje v Turnově,
Skálova 71, 511 01 Turnov; 
tel: 481 322 106, e-mail:
mail@muzeum-turnov.cz,
www.muzeum-turnov.cz. Otevřeno:
denně kromě pondělí od 9 do 16 h

Bejt Simcha 

komunita
progresivního
judaismu

si vás dovoluje pozvat na 

I. epes rares 

dne 14.dubna 2011 
od 19 hodin v Café Jericho
(Opatovická 26, Praha 1)

Program:
1. Autorské čtení a beseda se

spisovatelem, dramatikem,
režisérem a hercem Arnoštem
Goldflamem

2. Klezmer v podání kapely
Trombenik

3. Volná zábava

Vstupné 50 Kč

Těšíme se na vás.
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Shapira je zvláštní. Těžko se hledá její jed-
noduché zařazení. Nicméně se o to poku-

sím. Je to dramatická esej o konfrontaci prav-
dy a peněz zarámovaná do historických reálií,
které tvoří takřka detektivní příběh. O co ve
hře jde? Základní autorova otázka, kterou vně
příběhu musí zodpovědět individuálně všich-
ni čtenáři či diváci, zní:  Má pravda cenu větší
než milión liber? Hra Karola Sidona je však
především cestou po stezkách pravdy a zrady
napříč letopočty i osudy. Na základě skuteč-
ných historických událostí a postav napsal
Sidon jednu z nejpozoruhodnějších her české-
ho divadla 20. století. 

Eliška Balzerová v roli slavné spisovatel-
ky Myriam Harryové se ocitá tváří v tvář
ztracené minulosti. Ten objev se měl stát nej-
větším příběhem v dějinách lidstva. Senzační
archeologický nález dávných biblických svit-
ků, starších než náš letopočet, dává Myriam
oživnout zapomenutým vzpomínkám na sta-
rožitníka Shapiru, jejího otce, kterému nikdo
nevěřil, že legendami opředené svitky sku-
tečně spatřil. Když se krátce po druhé světo-
vé válce vynořily zprávy o biblických textech
ukrytých kdesi v poušti nedaleko Mrtvého
moře, začala honba za senzacemi. A tehdy se
opět vynořil také příběh Shapirovy aféry,
která v roce 1883 pobouřila londýnskou spo-
lečnost. Shapira byl přesvědčen, že na svit-
cích je zaznamenán text či parafráze Knihy
Deuteronomia, jejíž stáří odhadoval na 9. sto-
letí př. o. l. Cena těchto svitků by byla
nesmírná a Shapira požadoval za svůj nález
neuvěřitelnou částku milionu liber. Pravost
jeho nálezu je však zpochybněna. Zapome-
nutá aféra znovu ožívá v roce 1947 po sen-
začním nálezu tzv. kumránských svitků, kdy
nálezové podmínky i jazykové rozbory nale-
zených textů vyvrací část odborných soudů
o nepravosti Shapirova textu.

A dodnes zůstává záhadou, zda se slovut-
ní vědci z 19. století mýlili, když rukopisy
odmítli jako padělek. Kampaň za Shapirovu
rehabilitaci zahájil v roce 1957 Dr. J. L. Tei-
cher z Cambridge, který jednoznačně pro-
hlásil Saphirovy svitky za pravé. Záhada
Mosese Wilhelma Shapiry nemohla být
nikdy plně objasněna. Zamítnutí jeho objevu

zruinovalo jeho i rodinu. Nechtěl se vrátit
domů ponížený, a proto odjel z Londýna do
Holandska, kde v Rotterdamu spáchal sebe-
vraždu. Kdyby k nálezu těchto svitků došlo
dnes a prokázala by se jejich pravost, dostal

by za něj Shapira víc než tehdy požadovaný
milión liber. Měla tehdy jeho pravda cenu
větší než milión libert.

Zcela zaplněné hlediště divadla bylo
těhotné očekáváním. O chystané premiéře se
dlouho předtím hovořilo a spekulovalo,
takže atmosféra očekávání byla zcela na
místě. Režisér Juraj Deák měl šťastnou ruku
při volbě obsazení. Eliška Balzerová (jako
Myriam) a Ondřej Brousek (jako Shapira)
byli jedním slovem báječní. Eliška Balzero-
vá v nelehké roli stárnoucí, pravdu hledající
a pravdy se bojící spisovatelky, dokonale
využila svůj herecký rejstřík a skvěle před-
vedla postavu noblesní ženy hledající pravdu
mezi stíny minulosti. Nemohu však ani opo-
menout výkon Otakara Brouska ml. ve ved-
lejší roli Shapirova přítele, londýnského
vědce Ginsburga.

Autor hry spolu s režisérem nedávají
divákovi nic zadarmo. Vyžadují od něj po
celé trvání hry maximální soustředění

s plnou pozorností. Jen tak lze zaručit, že mu
neunikne žádná důležitá, byť drobná verbál-
ní či mimická nápověda. Přesto bych rád
komentoval závěr první části, kdy se na
scéně objevuje Myriamina sestra Hana

v podání Zuzany Vejvodové. Její bolestné
a kruté zážitky jsou divákovi předkládány
pomocí příliš prvoplánových rekvizit. Spuš-
těné vlajky s hákovým křížem, občasné haj-
lování i dle mého názoru zbytečně exaltova-
ný, místy až hysterický výkon Hany. Řekne-
me-li, že předcházející část hry byla umně
spředenou jemnou pavučinou, pak mnou
zmiňovaná část znamenala pro diváky její
vytržení a jakousi dehonestaci, protože pou-
čené, vzdělané a inteligentní publikum nepo-
třebuje známé a dobře cítěné pocity implan-
tovat takto násilně do hry, jejíž půvab je
režijně nastaven v zcela jiném rytmu. Dou-
fejme, že v následujících reprízách si hra tzv.
„sedne“ a i tuto část „zklidní“.

Shapira je silný příběh. Dobře napsaná
hra, dobře zrežírovaná a dobře zahraná zku-
šenými herci má naději, že se stane hitem
divadelní sezóny, kterou přežije a vklouzne
i do sezón dalších.

� Milan Kalina
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Shapira a n e b
Všechno je jinak
Ve čtvrtek 10. března se konala v Divadle Na Fidlovačce dlouho očekávaná premiéra hry Efraima Karola Sidona SHAPIRA.
Tato hra pochází z počátku sedmdesátých let a řadí se do Sidonovy série výrazných autorských her Latriny 1971, Shapira
1972 a Labyrint 1972. Ve své scénáristické dráze nemohl z kádrových důvodů pokračovat a tak se věnoval nadále, a velmi
úspěšně, próze Evangelium podle Josefa Flavia 1974, Boží osten 1976 a Brány mrazu 1977. 
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středa 16. 3. v 18 h:
Reinterpretovat, zamlčet, vzpomínat.
Pozdní vypořádání se s holocaustem ve
východní Evropě. Téma holocaustu bylo
v bývalém sovětském bloku a v Rusku tema-
tizováno velmi pozdě. Ke skutečnému vypo-
řádání se s šoa mohlo dojít teprve po pádu
komunismu ve východní Evropě v roce
1989. V Polsku se od roku 2000 debatuje
o postoji nežidovských obyvatel k vyvražďo-
vání Židů, odehrávajícímu se před jejich
očima. Právě těmto otázkám je věnována
kniha Michy Brumlika, profesora pedago-
giky na Goethe University ve Frankfurtu am
Main, a Karola Sauerlanda, profesora ger-
manistiky na Universitě Jan Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem, kterou K. Sauerland
představí v kratší přednášce. Po přednášce
bude následovat diskuse Michala Frankla,
historika Židovského muzea v Praze s auto-
rem K. Sauerlandem. Přednáška bude
v německém jazyce s tlumočením do češtiny.

čtvrtek 17. 3. v 18 h:
Exil na Dálném východě. Několik set Židů
z Československa uniklo před hrozbou
nacismu do Číny, jejíž největší přístav Šang-
haj měl i za japonské okupace zvláštní sta-
tus. Mezi tamními uprchlíky prožila druhou
světovou válku také Anna Votická-Kantůr-
ková z Prahy. Své vzpomínky nazvala autor-
ka, žijící nyní v Montrealu, Zachráněna
v šanghajském ghettu. Výňatky z knihy pře-
čte Táňa Fischerová a Petr Brod se nad
nimi zamyslí s historikem a diplomatem
Jiřím Kudělou a s historičkou Annou
Lorencovou, jejíž otec sdílel osud běženců
v čínské metropoli. Knihu bude možné
zakoupit za zvýhodněnou cenu.

pondělí 21. 3. v 18 h:
Ženy rabínkami. Zápas o ženskou ordi-
naci. Už v roce 1889 se americká spisova-
telka Mary M. Cohenová zajímala, proč se
židovské ženy stále nemohou stát rabínkami.
Přibližně o století později pak americký tisk
oslavoval ordinaci Sally Priesandové první
rabínkou a média od té doby bedlivě sledují
boj o ženskou ordinaci, který dodnes neu-
tichl v ortodoxním judaismu. Jen málokdo
ví, že se část tohoto příběhu odehrála v Ber-
líně, kde se v roce 1935 první rabínkou stala
Regina Jonasová. Přednáška Pamely
S. Nadell, profesorky American University
ve Washingtonu, se pokusí přiblížit její pří-
běh v rámci zápasu o ženskou ordinaci.
Přednáška bude v angličtině a je pořádána
ve spolupráci s CET Academic Programs.

čtvrtek 24. 3. v 18 h:
Arménie – Podivuhodná země raného
křesťanství. Přírodní krásy, prastaré kláštery

a kačkary – kamenné kříže s mandalou. Nej-
starší křesťanství přímo ovlivněné Esejci od
Mrtvého moře, židovskými sektami, Zoroa-
strismem a patrně i Buddhismem. Cestova-
telská přednáška Ing. Jana Neubauera spo-
jená s projekcí fotografií a hudby. Přednáška
je pořádána ve spolupráci s CK Adventura. 

Vstupné 50 Kč

pondělí 28. 3. v 18 h:
Pamětní večer k 100. výročí narození
Dr. Ericha Hellera, literárního vědce a pro-
fesora humanitních oborů na anglických
a amerických univerzitách. Laudatio pronese
Stanislav Děd, ředitel Oblastního muzea
v Chomutově. Součástí večera je vernisáž
výstavy obrazů Otisky slov autorů Petera
Fischerbauera a Iris Hacklové, inspirova-
ných Hellerovými pracemi a hudební kom-
pozice Jana Valenty. Vstup volný

úterý 29. 3. v 18 h:
Filmy smrti, naděje a života. II. Cyklus
židovských příběhů 20. století ve filmu:
Valčík s Bašírem. Režisér a hlavní hrdina
filmu Ari Folman byl v září 1982 vojákem
izraelské armády. Účastnil se izraelské
invaze do západního Bejrútu a byl u toho,
když v palestinských uprchlických táborech
Sabra a Šatíla došlo ke krutým masakrům.
Nic z toho si ale nepamatuje. V animovaném
válečném dramatu Valčík s Bašírem se
vydává za svými dávnými kamarády, kteří
mu mohou pomoci překonat trauma a amné-
zii. Vyzraje na svou vlastní paměť, která mu
odmítá vydat svědectví oněch temných dnů?
Animované drama, Izrael Německo/Francie,
2008, 90 min. Režie: Ari Folman. Hebrej-
sko-německo-anglická verze s českými
titulky.

pondělí 4. 4. v 18 h:
Lidské osudy na fotografických seriálech
ze zemí Blízkého východu. Blízký východ
včera a dnes. Historie, současnost a souvis-
losti. Geografie, kultura a náboženství.
Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera
představuje oblasti Blízkého východu bez
falešného pozlátka i černého rámu.

středa 6. 4. v 18 h:
Svátek Pesach. Přednáška vrchního zem-
ského a pražského rabína Karola Efraima
Sidona.

čtvrtek 7. 4. v 18 h:
Jordánsko – Brána do zemí Blízkého
východu. Skalní město Petra jako biblická
Selá, pouštní věže vádí Ram, atentát na jor-
dánského krále Abdalláha I. v Al Aksá
a izraelsko-jordánská mírová smlouva
z roku 1994. Cestovatelská přednáška

Ing. Jana Neubauera spojená s projekcí
neobyčejných fotografií a autentické hudby.
Přednáška je pořádána ve spolupráci s CK
Adventura. Vstupné 50 Kč

NEDĚLNÍ PROGRAM
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
10. 4. 2011 ve 14 h:
Lvíček Arje slaví Pesach (Arjeho kamarád
Moše má velký úkol). Podaří se Mošemu
zachránit všechny Židy z egyptského otroc-
tví? Jakých deset ran padlo na Egypt? Projde
Moše mořem suchou nohou? Co nakonec
dostane za odměnu? A co dostaneme my? To
všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v naší
pesachové dílně. Prohlídka: pražské Židov-
ské Město. Jednotné vstupné 50 Kč

pondělí 11. 4. v 18 h:
Židovské housle Alexandra Shonerta. Pro-
gram židovské hudby pro housle a klavír.
Unikátní program, obsahující originální
aranžmá národních melodií, vlastní skladby
Alexandra Shonerta a díla klasiků židovské
hudby, zachycuje pouť židovských houslí
z Orientu přes starou Evropu až do současné
Prahy. Vstupné 60 Kč

středa 27. 4. v 18 h:
Barokní synagogy v českých zemích. Před-
náška Arno Paříka je součástí doprovod-
ných programů ke stejnojmenné, jež se koná
v Galerii Roberta Guttmanna od 3. března
do 28. srpna 2011.

čtvrtek 28. 4. v 18 h:
Oběť. Květen 1949, Itálie, Janov. Přístavní
čekárna. Odjíždí z Evropy, asi natrvalo. Chce
do Ameriky, chce zapomenout… Jeden herec,
desítky, stovky a tisíce lidských životů.
Autorský projekt Ivana Jurečky v režii Pavla
Štourače, inspirovaný rozhovory s žijícími
pamětníky, bývalými vězni koncentračního
tábora Osvětim, je pokusem pochopit nepo-
chopitelné. Scénář: Ivan Jurečka, Pavel Štou-
rač. Režie: Pavel Štourač. Hrají: Ivan
Jurečka, Kateřina Šobáňová, Lianca Pandol-
fini, Pavel Štourač. Vstupné 50 Kč Předsta-
vení se koná ve spolupráci s Židovskou obcí
v Praze a koná se v prostorách Židovské rad-
nice Maiselova 18, Praha 1.

VÝSTAVY V PROSTORÁCH VKC 
Pavel Holeka: Hebrejská abeceda (Mezi
dvěma světy) od 24. února do 25. března.
Peter Fischerbauer a Iris Hacklová:
Otisky slov – v dubnu

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.



Výstava Barokní synagogy v českých zemích má za cíl
poprvé podrobněji zmapovat a představit odborné i širší veřejnosti sku-
pinu dosud málo známých architektonických památek českých zemí,
které jsou vzácnými doklady historie a kultury tradičních židovských
obcí na našem území, pro něž byly synagogy hlavním a většinou i jedi-
ným centrem náboženského a společenského života i vzdělávání. Tyto
jen výjimečně dochované staré synagogy jsou současně také cennými
doklady místního stavitelství, které tvoří nedílnou součást architekto-
nického dědictví České republiky.
Kurátorem výstavy je PhDr. Arno Pařík, architektonické řešení je dílem
arch. Jakuba Tejkla. Expozice bude přístupna denně od 9 do 17
(v létě do 18) hodin, s výjimkou sobot a židovských svátků.
U příležitosti výstavy vydalo muzeum v české i anglické mutaci obsáh-
lý 104 stránkový katalog se 70 barevnými a 80 černobílými snímky
vybraných synagogálních staveb, dokumentujících vývoj synagogální
architektury v českých zemích 17. a 18. století.

� mk, foto: Jiří Stach

Krásně opravená synagoga je nyní klenotem městečka Uštěk
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úterý 22. 3. v 18 h:
Arnold Skutetzky – podnikatel, sběratel,
mecenáš, poslední majitel zámečku v Řeč-
kovicích. Další přednáška z cyklu Výz-
namné brněnské židovské osobnosti, kterou
uvede Mgr. Jana Čipáková.

neděle 27. 3. v 14.30 h:
Svátek losů – Purim – nejveselejší židovský
svátek, připomínající záchranu Židů. Dozvíte
se například, kdo byl proradný Haman. Spo-
lečně si vyrobíme masku zlého Hamana nebo
moudrého Mordechaje. Poslechnete si příběh
o odvaze královny Ester. A mnoho dalšího.
Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let.

úterý 29. 3. v 18 hod.:
Hilsnerova aféra v historickém, nábo-
ženském a socio-kulturním kontextu –
Hilsnerova aféra je považována za vrchol
antisemitismu v českých zemích a je jed-
nou z několika málo afér, která se mírou
své mediální popularity zapsala do celoev-
ropských dějin. Přednáška Mgr. Kristýny
Kubínové.

čtvrtek 31. 3. v 18 h:
Poslední nástupiště – brněnské transporty
židů v ledech 1941–1945. Přednáška
Mgr. Táni Klementové.

úterý 5. 4. v 17 h:
Přísahali věrnost – komentováná prohlídka
výstavy. Její autor Michal Doležel seznámí

s jednotlivými panely, na kterých jsou vzpo-
menuti členové Sokolské organizace Brna I,
mezi nimiž nechyběli ani občané židov-
ského vyznání.

čtvrtek 7. 4. v 18 hod.:
Elias Canetti – nositel Nobelovy ceny za
literaturu. Přednáška Mgr. Aleše Urválka,
Ph.D., bude věnována dílu a životu Eliase
Canettiho, kosmopolitně smýšlejícího
autora židovského původu. Představen bude
zejména jeho románu Zaslepení, ale i další
klíčová díla, divadelní hry, aforismy, eseje
i třídílná autobiografie. Zahájení přednáško-
vého cyklu Židovští autoři a židovská témata
ve světové literatuře.

neděle 10. 4. v 14.30 h:
Jak chutnají macesy? Zjistíte nejen jak
maces chutná, ale především proč se
o svátku Pesach macesy pečou. Dozvíte se
také, proč je tento svátek jedním z nejdůleži-
tějších v židovském kalendáři. Řekneme si
o tom, jakých deset ran postihlo Egypt a jak
se Židům podařilo odejít z egyptského otroc-
tví. Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let.

úterý 12. 4. v 18 h:
Co nás spojuje, co nás dělí? Beseda
s PhDr. Leo Pavlátem, ředitelem Židovského
muzea v Praze, na téma různých směrů
židovství, vyznávání víry i jejího praktiko-
vání. Jaký rozdíl je mezi ortodoxním,
reformním nebo liberálním judaismem? A co

mají společné? Pozvání k besedě přijal
i brněnský ortodoxní rabín Šlomo Kučera.

úterý 26. 4. v 18 h:
Vila Stiassni – přednáška o významné mezi-
válečné velkoměstské vile v Brně-Pisárkách,
která se v období komunistického režimu stala
tzv. „vládní vilou“. Její majitelé, manželé Alf-
red a Hermine Stiassných, pocházeli z rodin
významných židovských průmyslníků před-
válečného Československa. S osudy majitelů
i vily Stiassni nás seznámí Mgr. Petr Czaj-
kowski z Národního památkového ústavu.

čtvrtek 28. 4. v 18 h:
Tanec jí zachránil život – povídání
s paní Annou Hanusovou-Flachovou o její
sestře Alici, významné tanečnici, taneční
pedagožce a dramaturgyni, která za svého
života prošla dlouhou cestu z Brna přes
Terezín, Osvětim, Gross Rosen, Bergen Bel-
sen až na prkna tanečního pódia Sloven-
ského národního divadla.

VÝSTAVY:
Březen: Biblické obrazy Václava Lamra
Duben: Přísahali věrnost – výstava sezna-
muje diváky s dvaceti osobnostmi Sokola
Brno 

Výstavy jsou přístupné ve dnech programo-
vých akcí a po předchozí domluvě. Vstup na
výstavy volný. Není-li uvedeno jinak, činí
vstupné na jednotlivé programy 30 Kč.

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

Barokní synagogy v českých zemích
Židovské muzeum v Praze otevřelo 2. března v galerii Roberta Guttmanna, U Staré školy
3, Praha 1, výstavu Barokní synagogy v českých zemích, kterou zájemci mohou zhléd-
nout až do neděle 28. srpna t. r.
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Maimonides, VÝBĚR
Z KORESPONDENCE, 
387 str., Academia 2010

Tato kniha je reprezentativním výběrem
z dopisů židovského rabína, lékaře a filozo-
fa Mošeho ben Majmúna-Maimonida
(1138–1204). Přináší jedenáct Maimonido-
vých dopisů přeložených z židovské arabšti-
ny a hebrejštiny, jejichž texty doplňují ob-
sáhlé úvody editorů. Výběr z Maimonidovy
korespondence odkrývá mnohé, i když zda-

leka ne všechny
oblasti zájmu této
výjimečné osob-
nosti. Nejvíce jsou
v něm zastoupeny
texty s nábožen-
sko-právní témati-
kou (Dopis o pro-
následování, Do-
pis do Jemenu,
Dopisy soudcům
Jefetovi a Pinhaso-
vi), dále kratší fi-

lozofické traktáty (Pojednání o zmrt-
výchvstání, Dopis o rozhodnutí hvězd) a ta-
ké osobní korespondence (Z dopisů Josefovi
ben Jehudovi a Šmuelovi ibn Tibonovi). Ma-
imonidovo řešení nábožensko-právních ne-
bo filozofických otázek, ale i osobních spo-
rů, není dogmatické ani zkratkovité – vychá-
zí z jeho vynikající znalosti tradičních
náboženských i sekulárních textů, z osobní
zkušenosti a v neposlední řadě i z jeho ne-
všední empatie. V českém překladu vychá-
zejí Maimonidovy dopisy poprvé.

Přeložili, úvodní studii a statě k jednotli-
vým textům napsali a poznámkami opatřili
Daniel Boušek a Dina Rukríglová.

PhDr. Antonín Boušek, Ph.D., vystu-
doval arabistiku a hebraistiku na FF UK
v Praze, je odborným asistentem na Ústavu
Blízkého východu a Afriky FF UK. Věnuje
se dějinám a kultuře Židů v islámských
zemích ve středověku, přeložil a uspořádal
výbor překladů Dopis rabi Ovadji otci
a další hebrejské renesanční cestopisy (Argo
2004) a napsal monografii Židovská pouť
a poutní místa na Blízkém východě v hebrej-
ské cestopisné literatuře 12.–16. století
(Karolinum 2008).

Dita Rukríglová, Ph.D., vystudovala
filozofii na FF UK v Praze a specializaci
Historie et civilization na EHESS v Paříži.
Působila na Institutu judaistiky Univerzity
Komenského v Bratislavě, v současnosti
pracuje jako odborná asistentka na Ústavu
filozofie a religionistiky FF UK v Praze.
Maimonidovu dílu se věnovala i ve své
dizertaci, kde se soustředila na motiv doko-
nalého středu v Maimonidových filozofic-

kých a lékařských pracích. Stále se speciali-
zuje na problematiku filozofického myšlení
středověkých arabských a židovských
učenců.

Robert Jay Lifton, NACISTIČTÍ
LÉKAŘI – Medicínské zabíjení
a psychologie genocidy, 636 str.,
BB/ART 2009

Tato kniha nabízí přesvědčivý a psycho-
logický výklad Třetí říše a zločinů nacionál-
ního socialismu. Je nejen mocnou připomín-
kou toho, co se stalo, ale i kolosálního zla
konaného lidmi, kteří byli vyškoleni k tomu,
aby léčili a uzdravovali. Obsáhlá publikace
je brilantním dílem významného newyor-
ského profesora psychiatrie a psychologie
o medicínské etice a zároveň je záznamem
hrůzných zločinů lékařů, kteří se aktivně
podíleli na nacistické genocidě.

Autor hovořil s bezpočtem medicínských
vrahů i jejich přeživších obětí a jedinečným
způsobem analyzuje vliv totalitní ideologie
na myšlení a skutky inteligentních a vzděla-
ných lidí, jejichž původním posláním bylo

léčit a zachraňovat
životy, nikoliv je
hubit.

Tato nejdůleži-
tější kniha Roberta
Liftona je skvělou
analýzou a historií
rozhodující role,
kterou němečtí lé-
kaři sehráli při na-
cistické genocidě.
Autor se ale také

zamýšlí o medicínském zabíjení v průběhu
nedávných masových vražd a o tom, jak se
obyčejní lidé dokážou ztotožnit s genocidou.

Autor rozdělil knihu na tři oddíly: Gene-
tická léčba, Osvětim: rasová léčba, Psycho-
logie genocidy. Každý z těchto oddílů obsa-
huje samostatné kapitoly věnované
konkrétnímu fenoménu, např. Eutanázie –
přímé medicínské zabíjení, Instituce Osvě-
tim, Selekce na rampě, Vězeňští lékaři –
boje o léčbu, Zabíjení vstřikem – fenolové
injekce, Zdvojení – faustovská smlouva
a další.

Jedním ze závěrů této knihy je i poznání,
že zatímco ideologičtí fanatici sehráli klíčo-
vou roli v projektování a prudkém rozvoji
masového zabíjení, do realizace drakonic-
kých opatření se s úspěchem dali vtáhnout
velice všední lidé s jen povrchní znalostí
nacistické ideologie. Takováto společenská
přizpůsobivost ke genocidě nepochybně
umenšovala odpovědnost za činy jednot-
livce. Avšak právě proto se genocida stala
vážnějším problémem, než se na první
pohled může zdát. Ukázalo se, že je jako
individuální i společenský program snadno

uskutečnitelná. Toto vědomí nám může
pomoci pokračovat v úsilí o potlačení maso-
vého zabíjení a o tvorbu mnohem slušnější
společnosti. A je-li tomu tak, je rovněž
mnoho důvodů, proč se nacistickými lékaři
nadále zabývat.

Niccoló Machiavelli, VLADAŘ, 
203 str., Nakladatelství XYZ, 2009

Z mnoha Machiavelliho děl se do dějin
nejvíce zapsal právě Vladař, nazývaný ně-
kdy „Kodex tyranie“. Do širšího povědomí

pronikl jako dílo
prosazující myšlen-
ku „účel světí pro-
středky“ a „úspěch
je završením a chvá-
lou díla“. Kdo však
dosáhl moc zloči-
nem a musel potom
páchat další zbyteč-
né ukrutnosti a ne-
lidskosti, je hoden
zavržení.

Jednoznačně for-
mulované rady, jak má postupovat panovník,
chce-li být úspěšný a dobře vládnout své
zemi. Jakým způsobem se dá vláda získat?
Jak si moc udržet a neztratit ji?

Machiavelli tento spis věnoval na
začátku 16. století Lorenzovi Medicej-
skému, který v té době vládl Florencii a byl
autorovým blízkým přítelem i nadějí na
světlejší budoucnost roztříštěné Itálie.

Čteme-li tento několik staletí starý text,
nestačíme se divit, jak je živý a doslova stále
aktuální. Jen namátkou: Moudrý muž
nemůže stát v slově, je-li mu to na škodu,
a jestli pominuly okolnosti, za nichž je dal.
Kdyby všichni lidé byli čestní, moje rada by
byla špatná. Ale protože nejsou a sami dané
slovo neplní, rozumný panovník je nemůže
dodržovat. Byl by sám proti sobě.

Vládce nemusí nutně mít všechny kladné
vlastnosti, ale měl by vzbudit zdání, že je
nepostrádá. A naopak má-li je, je krajně
nežádoucí, aby se jimi vždycky a za všech
okolností řídil. Ať si je shovívavý, lidský,
zbožný, upřímný, ale všeho do času. Jakmile
vznikne potřeba opaku, nesmí zaváhat.

Niccoló Machiavelli (1469–1527)
Italský renesanční politik, diplomat, spiso-
vatel, historik a vojenský teoretik se narodil
ve Florencii ve staré patricijské rodině, což
ho předurčilo k diplomatické kariéře. Stal se
florentským státním sekretářem. Jako vysla-
nec působil v Itálii, Tyrolsku a Francii.
V roce 1513, krátce po návratu rodu Medi-
cejů, byl obviněn ze spiknutí proti nim,
uvězněn a poté z Florencie vykázán. Na
svém statku se pak věnoval studiu antické
literatury a psaní. V roce 1520 byl omilost-
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něn a stal se oficiálním dějepiscem Medicej-
ských. Po jejich porážce se už do státních
služeb nevrátil a zemřel v chudobě.

Iva Málková/Jaroslava Štochlová,
HUBNEME S ROZUMEM V PRAXI –
GLYKEMICKÁ KUCHAŘKA, 158 str.,
Smart Press 2009

Zkušené autorky tentokrát vyhověly sil-
nému volání po jednoduché, ale odborně
sestavené kuchařce nízkoenergetických
receptů, kterou by mohli využít všichni,
kteří touží zhubnout nebo ze zdravotních
důvodů potřebují snížit svou hmotnost.

Po nezbytném úvodu, kde je čtenář
seznámen se základními zásadami glyke-
mické výživy a s tzv. glykemickým inde-
xem, následuje přes dvě stě zajímavých
a apetit vzbuzujících receptů na snídaně,
obědy i večeře.

Glykemická kuchařka není žádnou nud-
nou a špatně chutnající dietou. Ba přímo nao-
pak. Najdeme zde recepty obsahující
všechny druhy masa, vnitřnosti, luštěniny,
těstoviny, saláty i jídla bezmasá. Posuďte
sami: mandlové medailonky s pepřovou
omáčkou, obložené salátem, vařený bram-
bor, kuřecí prsa s plísňovým sýrem a ořechy,
těstovinový salát, plněné žampiony s grilova-
nou zeleninou, toastový chléb, gratinovaná
rajčata plněná listovým špenátem a vejci…

A nyní dávejte pozor:
Péče o hubnutí a dobrý glykemický index

lze skloubit i s takovými dobrotami, jako
jsou gratinované broskve, třešňová bubla-
nina, pudingové řezy s meruňkami nebo
malinoborůvkový koláč.

Od jiných kuchařských doporučení pro
diabetiky či hubnoucí jedince, které jsou na
hranicích gastronomického teroru, je tato

kuchařka plná vlíd-
nosti a pochopení pro
koncového uživatele,
tedy toho, kdo chce
respektovat zdravotní
doporučení, ale sou-
časně si uchovat pří-
jemný způsob stravo-
vání bez stresu z nej-
různějších striktních
zákazů. Autorkám 
se podařila vskutku

chvályhodná věc. Dokázaly spojit zdravot-
nické imperativy s dobrými, chutnými a sou-
časně i atraktivními recepty. Tak tedy dob-
rou chuť!

Otomar DVOŘÁK, KAMENNÉ
OTAZNÍKY ČESKÉ HISTORIE, 
275 str., XYZ 2010

Každého fascinují stavby, jako je Stone-
henge či Carnac… Méně se ale ví, že
i v českých zemích existují podobná mystic-
ká místa. Přestože se na nich podepsal zub
času a lidská lhostejnost, stále si drží svou
sílu a jsou nositeli dávných záhad. Autor,
který je znám svým vztahem ke všemu ta-

jemnému a který je
v této oblasti respek-
tovaným publicistou
a spisovatelem, se
snaží odhalit tajem-
ství knížecího stolce
Přemyslovců, Šemí-
kova kamene v Neu-
mětelích, podivných
Kounovských řad ne-
bo mohutných pravě-
kých mohyl, v nichž lze objevit podobné
konstrukční prvky jako v egyptských či
mayských pyramidách. Přehled kapitol na-
povídá, že jde o publikaci atraktivní, tedy:
Kameny božské a ďábelské, Hrob mluvícího
koně, Příbuzní pyramid, Hledání zkameněl-
ců, Internet pravěku, Otazníky nad českým
Carnacem. A každý z těchto oddílů se člení
na spousty velezajímavých kapitolek, které
se týkají nejrůznějších záhad a tajemství, za
kterými nemusíme jezdit do daleké ciziny,
ale můžeme si je podle této publikace najít
a prohlédnout.

Otomar Dvořák (1951) Vystudoval
FAMU v Praze a pracoval jako divadelní
dramaturg, herec, scénárista, televizní
redaktor a novinář. Zájem o neobjasněné
přírodní jevy, skryté stránky dějin, staré
lidové zvyky a tajemství lidské psychiky ho
přivedl do skupiny záhadologických bada-
telů, která se v letech 1997–2003 zformo-
vala kolem časopisu Fantastická fakta.

Společně s A. Česalem a V. Mátlem se
podílel na velmi úspěšném projektu Utajené
dějiny Čech, v TV Prima realizoval dle
svých scénářů několik dílů publicistického
seriálu Záhady a mystéria. V současnosti je
spisovatelem na volné noze a na svém autor-
ském kontě má již 22 svazků literatury
faktu. Vedle tohoto typu literatury píše i sci-
-fi a fantasy povídky a publikoval dva histo-
rické romány.

Johannes Urzidil, GOETHE
V ČECHÁCH, 501 str., 
Pistorius & Olšanská 2009

Kniha česko-německého autora Johannese
Urzidila je dosud patrně nejcelistvějším zpra-
cováním tématu vztahu Johanna Wolfganga

Goetha k Čechám.
Autor se českými po-
byty německého bás-
níka (který tu úhrnně
strávil takřka tři ro-
ky!), jeho zájmem
o českou a německou
jazykovou kulturu
v českých zemích
i o poměry přírodní
zabýval takřka celý
svůj dospělý život.

I proto jeho Goethe v Čechách skýtá pozoru-
hodný obraz tohoto jedinečného vztahu na
pozadí širších kulturně-historických a politic-
kých souvislostí. Díky Urzidilově důkladné

znalosti tématu, jeho osobní zanícenosti, lid-
skému nadhledu a v neposlední řadě i velké-
mu vypravěčskému talentu může dnešní čte-
nář zblízka nahlédnout významný kus života
v českých zemích první třetiny devatenáctého
století a poodhalit leckterou souvislost středo-
evropských dějin a kultury, která mu možná
dosud zůstala skryta. Tato velkolepá práce se
dotýká nejen Goethova zájmu o přírodu
a kulturu, ale stranou nezůstává ani jeho spo-
lečenský život v celé složitosti jeho různoro-
dých vztahů. O Goethově vztahu k Čechám
může trochu napovědět i tato statistika: Goet-
he v Čechách prožil 1114 dní, zatímco v Itálii
„jen“ 683. Tato čísla sice nikterak nevypoví-
dají o významu jeho pobytů, přesto bychom
je měli mít na paměti, zvláště zvážíme-li, že
po dvě pětiny Goethova zralého života až do
samého konce u něho neúnavně zaznívají nej-
různější české tóny. V závěru knihy jsou ve-
lice podrobné a vyčerpávající jmenné a míst-
ní rejstříky.

Johannes Urzidil (1896–1970) Pat-
řil k neopomenutelným postavám pražské
německo-jazyčné literární scény první tře-
tiny dvacátého století. Tento mladší souput-
ník Kafky a Werfela byl stejně tak doma
v německém jako českém uměleckém pro-
středí, která chápal v jejich neoddělitelnosti
a mezi kterými se snažil prostředkovat. Pro-
středníkem byl rovněž na širším poli kul-
turně-historicko-politickém, jako autor novi-
nových článků a knih (Malý průvodce
dějinami Čech, česky teprve v roce 2005)
i jako mnohaletý tiskový atašé německého
velvyslanectví v Praze.

V roce 1939 byl nucen emigrovat do
Anglie, o dva roky později přesídlil do USA.
Celoživotním Urzidilovým tématem ovšem
zůstala Praha a Čechy. Proslul zejména
povídkovými soubory (Pražský triptych,
1960, česky 1997, Ztracená milenka, 1956
česky 1996), ale i zásadními díly umělecko-
-historickými (Václav Hollar, 1936, česky
1937, kunsthistorické eseje Život s českými
malíři, česky 2003).

Zemřel v roce 1970 v Římě, daleko od
své milované Prahy.

� Milan Kalina

knihy
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milovníci kvalitní 
FOTOGRAFIE

Otevřeli jsme pro vás nový digitální 
minilab v centru Prahy ve Valentinské ulici 

s nejvyšší kvalitou fotografie.

Ochotný personál s mnohaletými zkušenostmi 
vám splní všechna vaše 

fotografická přání.

Profesionální úroveň služeb a příznivé ceny.

SLEVA 21%
na služby minilabu

SLEVA 5%
na nákup fotografického materiálu
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Pevnost se tyčí na skalní plošině asi 400 metrů nad Mrtvým
mořem, na jihu Judské pouště. V prvním století př. o. l. ji
nechal vybudovat král Herodes, jako útočiště pro případ války
či povstání.

Příběh pádu Masady je notoricky známý. Je třeba však
podotknout, že vlastně jediným zdrojem informací o jejích
posledních týdnech a dnech jsou spisy židovsko-římského his-

torika Josepha Flavia (hebrejským jménem Josef ben Matit-
jahu). Podle něj Masadu již v roce 66 o. l. obsadila skupina
židovských extrémistů, zastánců nekompromisního protiřím-
ského odboje, zvaných sikarijové (dosl. muži s dýkou). Jednalo
se pravděpodobně o příslušníky jedné ze čtyř skupin, které
Josephus v tehdejším židovstvu definuje – zélótů. Po pádu
Jeruzaléma a zničení Chrámu v r. 70 přišli na Masadu další
obyvatelé, z řad přeživších obránců Jeruzaléma. V čele téměř
tisícičlenné skupiny stál El’azar ben Šim’on.

V roce 70 přitáhla k Masadě X. římská legie s velitelem
Luciem Flaviem Silvou a začalo několikaměsíční obléhání.
Pevnost byla na takovou situaci dobře připravena, byl zde
dostatek skladovacích prostor i cisterny na vodu. Římané se
také nespokojili s pouhým vyčkáváním a zahájili na západní
straně plošiny stavbu široké obléhací rampy, která měla
umožnit semknutý útok římské pěchoty. Dne 16. dubna 73
byla rampa dokončena a římští vojáci prorazili beranidlem
brány pevnosti. Očekávaný protiútok obránců pevnosti se
však nekonal. Římanům se na místě naskytnul apokalyptický
obraz: budovy byly vypáleny a v jejich troskách ležela mrtvá
těla 960 sikarijů a jejich rodinných příslušníků, kteří dali
přednost hromadné sebevraždě před římským zajetím. Ales-
poň to tedy tvrdí Josephus Flavius, odvolávaje se na svědec-
tví dvou žen, které spolu s pěti dětmi přežily, ukryté v cis-
terně na vodu. Obránci podle nich měli losovat, kdo zabije
koho a v jakém pořadí. Rozhodli se také spálit vše, kromě
zásobáren potravin, aby tak dobyvatelům jasně ukázali, že
důvodem jejich dobrovolné smrti nebylo to, že by jim hrozilo

vyhladovění, ale že je k tomu vedla skutečně jen touha po
svobodě a odpor k římské porobě.

Moderní bádání tuto verzi zpochybňuje. Rozsáhlé archeolo-
gické výzkumy nepřinesly nic, co by Josefův příběh podpořilo,
nenalezly se žádné stopy po hromadné sebevraždě téměř tisí-
covky lidí. Ve skutečnosti zde archeologové nalezli kosterní
pozůstatky asi jen třiceti osob. Historikové také poukazují na

nápadnou podobnost Jose-
fova vyprávění o zániku
Masady s příběhem pádu
Jotapaty, pevnosti jíž sám
Josef na počátku židov-
sko-římské války velel
(včetně motivu vrhání
losů a některých prvků
El’azarovy řeči ke spolu-
bojovníkům).

K pochybnostem navíc
přispívá fakt, že příběh
není zmiňován v žádných
židovských pramenech.
Téměř osmnáct století
byla Masada zcela zapo-
menuta a vlastně i ztra-
cena. Až v roce 1838 byla
znovu objevena, nicméně
čas její nové slávy měl
přijít ještě o několik dese-
tiletí později. Teprve sio-
nismus objevil její posel-

ství pro nově se obrozující židovský národ, zápasící o vlastní
stát a svobodu. V letech 1963–1965 pak byl proveden rozsáhlý
archeologický průzkum, památka byla zpřístupněna široké
veřejnosti, byla zde vybudována kabinková lanovka. Slavný
generál Moše Dajan zvolil právě vrchol Masady jako vhodné
symbolické místo přísahy nových izraelských vojáků. Přísaha
bývá zakončena proklamací: „Podruhé Masada nepadne!“

A tak snad ani není důležité, jak to s jejím pádem před
dvěma tisíci lety vlastně bylo. Vždyť u legendárních příběhů
často ani tak nezáleží na přesném zobrazení skutečnosti, jako
spíše na jejich poselství. A poselství Masady je jasné – nikdy
již nebýt cizími otroky, bránit vlastní svobodu do posledního
dechu.

� Kateřina Weberová

Co se také stalo v dubnu:
• roku 1272 zahynula v Londýně řada Židů, v důsledku obvi-

nění z rituální vraždy
• roku 1881 zemřel Benjamin Disraeli, první a doposud jediný

britský premiér židovského původu 
• v roce 1912 byl položen základní kámen haifského Technionu
• roku 1914 se narodil americký židovský spisovatel Bernard

Malamud
• prvního dubnového dne 1933 je v Německu vyhlášen jedno-

denní bojkot židovských obchodů – jedná se o první z dlouhé
řady diskriminačních protižidovských opatření

• v roce 1951 ustanovil izraelský parlament 27. nisan vzpomín-
kovým dnem Jom ha-šoa Vě
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16. dubna roku 73 o. l.
padla pevnost Masada

Masada (hebr. Mecada) je dnes pro Izraelce i Židy z celého světa symbolem vzdoru proti
cizímu útlaku a je jednou z nejnavštěvovanějších izraelských památek. Od roku 2001 je
zapsána na seznamu dědictví UNESCO.


