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Krátce
Opravdoví činitelé obce jsou jako datlové
palmy. Neptají se, co jim obec může
poskytnout, ale jak oni mohou přispět
obci. „Žít uprostřed svých bližních“, to
znamená aktivně se účastnit života spo-
lečenství, rozvíjet ho a pomáhat zvyšovat
jeho mravní úroveň – v tom tkví tajemství
zdravého vývoje každé komunity.

Rabín Daniel Mayer

„Není naší mezinárodní povinností spá-
chat národní sebevraždu,“ světu kdysi
oznámila Golda Meir a měla svatou prav-
du. Taková pravda naštěstí dosud trvá.
Izraelská opatření zabránit přísunu zbra-
ní se příliš nedařila, dosažená příměří
Hamas pravidelně porušil, od svého
kýženého cíle kompletně zničit sionistic-
kého nepřítele neustoupil. Takže Izraeli
nezbylo nic jiného, než vojensky zasáh-
nout, a to pořádně, což se stalo koncem
roku 2008.

Ota Ulč 

Tak například nejznámější píseň, kterou si
lidé obecně s Izraelem spojují, Hava nagi-
la, vychází z nigunu, melodie beze slov,
kterou zpívali chasidé z ukrajinské Sadi-
gury; v Palestině byla poprvé představena
v roce 1918, kdy si tuto melodii vybral
Abraham Z. Idelsohn, průkopník ve
výzkumu židovské hudby, pro svůj sbor
při příležitosti oslavy vítězství Velké Britá-
nie nad Turky v Palestině.

Naomi Cohn – Zentner

Vnucuje se samozřejmě otázka, proč si
produkce nového českého filmu dala
tolik záležet, aby o Haasově filmu
v reklamní kampani na Renčův film neza-
znělo ani slovo. A samozřejmě proč nám,
třeba právě při této příležitosti, ČT film
nepřinesla.

Petr Pober-Pacovský

Ročník 8
Švat 5769
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Sen si musíte zapsat…
Jaroslav Róna – podobenství
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Připomeňme, že svátek se uvádí v Miš-
ně, traktát Roš hašana 1:1. Zde se přou žáci 
Šamajovy školy s žáky školy Hilelovy. První 
tvrdí, že Nový rok stromů připadá na první 
den měsíce švatu, kdeždo druzí, Hilelovi 
žáci, zastávali názor, že patnáctého švatu. 
Názor Hilelových žáků se stal později zá-
vazným – halachickým. Z této diskuse lze 
oprávněně usuzovat, že ještě asi před dvě-
ma tisíci lety nebylo stanoveno pevné da-
tum svátku. Proč právě 15. švat? Dvě data, 
15. švat a 15. av, rozdělují náš rok na dvě po-
loviny. Do 15. švatu již spadla většina dešťů, 
které zavlažují půdu a dávají životodárnou 
sílu stromům. Od tohoto data deště postup-
ně slábnou a na své síle a intenzitě nabývá 
Slunce. Přibližujeme se k teplejším jarním 
a horkým letním dnům. Naopak, od 15. avu 
síla Slunce slábne a přibližujeme se pomalu 
k podzimním a zimním dnům, k období deš-
ťů. Měsíc švat, kdy v zemi Izraele dosáhly 
deště svého vrcholu, má ve zvěrokruhu zna-
mení Vodnáře – דלי („deli“), což nám připo-
míná slova Tóry (Nu 24,7): „Z jeho věder se 
řinou vody...“

 je výjimečným dnem v roce, kdy טו בשבט
ve středu pozornosti není člověk, ale příro-
da. Tento den nám také připomíná, že nejen 
lidská práva si zaslouží ochranu, ale i životní 
prostředí, v němž člověk žije, si z jeho strany 
zaslouží nemenší pozornost a péči. Pokud si 
člověk svou nešetrností a netečností zničí ži-
votní prostředí, bude to mít destruktivní vliv 
na zdraví i délku jeho života.

Naši slavní předci a učitelé mnohdy při-
rovnávali náš národ a spravedlivé v něm 
ke stromům Svaté země. Například v Davi-
dově Žalmu 92 se praví: „Spravedlivý poros-
te jako palma, rozroste se jako libanonský 
cedr.“ Rabi Dov-Beer z Mezeriče (zemřel 
1772) říkal, že slova Žalmu nás učí tomu, 
že jsou dva druhy spravedlivých – cadiků. 
Spravedliví, kteří žijí uprostřed svých 
bližních, učí a přibližují je Tóře a k plnění 
přikázání. Jsou však i spravedliví izolova-
ní od okolního světa, pohroužení  do studia 
Tóry a do své práce. Ti první jsou podobní 
datlové palmě nesoucí plody a dávající tak 

obživu lidem. Ti druzí jsou podobní cedru 
– vysocí a povznešení v moudrosti, ale ne-
dávající žádné plody (jejich moudrost je ne-
využita ku prospěchu bližních).

Opravdoví činitelé obce jsou jako datlové 
palmy. Neptají se, co jim obec může poskyt-
nout, ale jak oni mohou přispět obci. „Žít 
uprostřed svých bližních“, to znamená ak-

tivně se účastnit života společenství, rozvíjet 
ho a pomáhat zvyšovat jeho mravní úroveň – 
v tom tkví tajemství zdravého vývoje každé 
komunity.

V talmudickém traktátu Chagiga 12b 
čteme: Na dvanácti sloupech spočívá svět, 
neboť je psáno (Dt 32,8): „...stanovil hranice 
každého lidu podle počtu synů Izraele.“ Jsou 

V pondělí 9. února budeme v tradiční atmosféře slavit Nový rok stromů – ראש השנה לאילנות („Roš ha-šana 

le-ilanot“) nebo, jak se také běžně nazývá, טײו בשבט („Tu bi-švat“)– patnáctý švat.

Ať v měsíci švatu slyšíme dobré zprávy –
שבט - שנשמע בשורות טובות
(několik poznámek k Novému roku stromů)

2 Únor 2009

�

Maskil_unor_2009.qxd  2.2.2009  13:16  Str. 2



tací, kteří říkají, že na sedmi sloupech, neboť 
je psáno (Př 9,1): „...vytesala sedm sloupů...“ 
Rabi Elazar ben Šamua pravil: „Na jednom 
pilíři a jeho jméno je spravedlivý, neboť 
je psáno (Př 10,25): ...kdežto spravedlivý 
má základ věčný.“ A opět jsme se dostali 
ke spravedlivému a k onomu klasickému 
přirovnání spravedlivého k datlové palmě.

V traktátu Menachot 53b čteme: „Proč 
se národ Izraele přirovnává k olivě? Podob-
ně jako z oliv dostaneme olej jejich liso-
váním, tak lid Izraele se nenapraví, dokud 
neprojde presem těžkých zkoušek. Podob-
ně jako olivy neopadávají v letních dnech 
a ani v období dešťů, tak ani v národu Iz-
raele není zbytečného člověka na tomto 
i na onom světě.“

Toto přirovnání s ušlechtilou olivou mů-
žeme vysvětlit i následovně: olivovník ros-
te, košatí a staletí, ba tisíciletí nese plody 
a přitom odolává nejen slunečnímu žáru, ale 
i prudkým dešťům a větru. Podobně je tomu 
se židovským národem, který po staletí odo-
lával a dosud odolává nenávisti svých nepřá-
tel, prošel během dějin přetěžkými zkouš-
kami, avšak, podobný olivovníku, roste, sílí 
a dává plody, z nichž má užitek nejen on sám, 
ale i celé lidstvo. (Stačí se podívat na seznam 
laureátů Nobelovy ceny a na všechny objevy, 
které Židé za posledních sto let učinili a kte-
ré pomohly a pomáhají v prevenci a léčbě 
zákeřných nemocí, v mikrobiologii, chemii 
a genetice).

Nový rok stromů – טו בשבט symbolizu-
je vykoupení židovského národa – גאולת עם 
 Podobně naši .(“geulat am jisrael„) ישראל

učitelé přirovnávali židovský národ ke stro-
mu, který stojí obnažený v ledové zimě, 
vichřice jím cloumá, div jej nevyvrátí s ko-
řeny. Zdá se, že ubohý strom nemá naději 
na přežití, ale i v nejkrutějších podmínkách 
jeho kořeny přijímají životodárnou vodu 
z hlubin země a strom překonává smrt. Po-
dobně je tomu s národem Izraele. Jsou ob-
dobí, kdy to je s ním velice špatné, kdy je 
deptán přesilou nepřátel, a právě v takovém 
čase se „probouzí“ vykoupení a přibližují se 
dny Mesiáše. Důkazem toho může být konec 
druhé světové války, konec holocaustu, kdy 
šest milionů nevinných obětí vydává svědec-
tví o největší genocidě v dějinách lidstva. 
Tři roky poté, v květnu 1948, byl založen 
Stát Izrael, jenž je nejen v duchovní rovině 
námi všemi chápán jako ראשית צמיחת גאולתנו 
(„rešit cmichat geulatenu“) – počátek vý-
honku našeho vykoupení. 

V traktátu Sanhedrin 98a se uvádí, že 
rabi Aba pravil: „Nemáš jasnějšího a vý-
stižnějšího znamení pro vykoupení, než 
u proroka Ezechiela: ‚A vy, izraelské hory, 
vyženete své větvoví a ponesete své plody 
mému izraelskému lidu; jeho příchod je blíz-
ko‘(36,8).“

Při oslavě Nového roku stromů budeme 
mít jistě před sebou některé ze sedmi dru-
hů plodů – שבעת המינים („šiv‘at ha-minim“) 
symbolizujících plodnost Erec Jisrael. Při 
pohledu na ně vzpomeňme nejen překrásné 
přírody země, kterou Hospodin zaslíbil na-
šim otcům, ale i těch, kteří ji nyní obývají, 
kultivují, milují a brání.

 ◗ Rabín Daniel Mayer
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Program Bejt Simcha
únor 2009

SOBOTA 7. ÚNORA
v 18 h na Židovské obci

(Maiselova 18, Praha 1, 3. patro)
Havdala a setkání s Judith

Edelman-Green nad její knihou
Immigrant Lessons (viz pozvánka

na této straně)

SOBOTA 21. ÚNORA
od 10 hodin v Bejt Simcha

Ranní sobotní bohoslužba
s Masorti a rabínem Ronaldem

Hoffbergem
PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat šabat každý pátek 
od 18 hodin

V pátek 27. 2. se bohoslužba v Bejt Simcha

nekoná. Místo toho vás zveme na Kabalat

šabat s rabínem Kučerou v DSP Hagibor 

(viz pozvánka na této straně).

HODINY PRO VEŘEJNOST

až do odvolání pouze po předchozí
telefonické dohodě

Bejt Simcha
Mánesova 8, 120 00 Praha 2

Telefon: 222 251 641, 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz

Web: www.bejtsimcha.cz

Švat 5769

�

Bejt Simcha ve spolupráci s FŽO a WUPJ (Světovou unií progresivního judaismu) srdečně zve na:

KABALAT ŠABAT S RABÍNEM TOMÁŠEM KUČEROU
pátek 27. února od 18 hodin v DSP Hagibor (Vinohradská 159, Praha 10)

Kabalat šabat, společná večeře, přednáška rabína Kučery

vstup: 50 Kč dospělí, 30 Kč studenti, děti do 12 let zdarma, pouze pro přihlášené, počet míst je omezen, 

přihlášky na adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 724 027 929 do pátku 13. 2.

B e j t  S i m c h a  v á s  s r d e č n ě  z v e
sobota 7. února v 18 hodin na Židovské obci (3. patro)
Havdala a setkání s Judith Edelman-Green nad její knihou
„Immigrant Lessons“ 

Judith Edelman-Green vyrostla v americkém Wisconsinu, později odešla do Izraele, kde žije
s manželem a třemi dětmi. Dlouhodobě se věnuje náboženskému vzdělávání dětí se spe-
ciálními potřebami, za tuto práci získala řadu ocenění. V současnosti studuje v rabínském
semináři na Hebrew Union College v Jeruzalémě. Její kniha „Immigrant Lessons“ je čás-
tečně autobiografií, částečně rodinnou historií. Vypráví příběhy dvou žen vzdálených od
sebe čtyři desetiletí, které přes oceán míří ke břehům své zaslíbené země – jedna utíká před
Hitlerem, druhá hledá svůj spirituální domov. Významnou roli v příběhu hrají české kořeny

autorky a její návštěvy v Praze (například zkušenost, kdy se účastnila vedení Jom kipurové bohoslužby
v Pinkasově synagoze). Knihu bude možné na místě zakoupit.

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

ného; pošlete, prosím, svoji žádost na adresu Bejt
Simcha, Mánesova 8, 120 00 Praha 2, telefon: 
724 027 929, e-mail: redakce.maskil@maskil.cz;
výše poštovného a balného je v ČR minimálně
250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě
zašlete složenkou nebo na bankovní účet
číslo: 86-8959560207/0100 u Komerční banky,
variabilní symbol je 88888 (5x8), v popisu platby
uveďte, prosím, své jméno.
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Výtvarná podoba symbolů jmen 2. část
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ZVÍŘECÍ MOTIVY A JEJICH
PŮVOD – pokračování

RYBY
Jákobově promluvě k synům předcházelo

jeho požehnání vnukům Manasemu a Efrai-
movi, synům Josefa (Gn 48:16 ): „…ať po-
žehná těmto chlapcům… ať se nesmírně roz-
množí uprostřed země.“ Hebrejské slovo
„rozmnoží“ obsahuje ve svém kořeni výraz
potěr nebo ryba. Požehnání bylo přednostně
určeno Efrajimovi, mladšímu vnukovi. Na
náhrobcích vyjadřuje obvykle osobní nebo
rodinné jméno Kerpl, Karpeles nebo pří-
jmení Fischer.

Motiv ryb se vyskytuje ve třech modifi-
kacích: tři propletené ryby v kruhových ter-
čících se vyskytují na starém pražském hřbi-
tově. Souvislost se jménem není v tomto

případě zřejmá. Dvě symetricky propletené
ryby nacházíme na hřbitově v Roudnici nad
Labem v téměř shodné výzdobě u dvou sou-
sedních náhrobků nad hroby Lipmanna Fis-
chera (1833), učitele roudnické židovské
obce, a jeho syna Jehudy (1832) a vyjadřují
jejich příjmení Fischer. Motiv jedné ryby
nebo dvou položených nad sebou je charak-
teristický pro pražskou rodinu Karpeles
a objevuje se i na náhrobcích těch členů této
rodiny, kteří byli pohřbeni mimo Prahu.
Náhrobek Jitl, dcery Lejba Kerpla z Prahy
(1724), na hřbitově v Pacově představuje
pravděpodobně nejstarší dochované mimo-
pražské použití tohoto motivu. Na Starém
židovském hřbitově v Praze se náhrobky
rodiny Karpeles nacházejí obvykle se zna-
mením jedné ryby, stejný typ výzdoby konti-
nuálně pokračuje také na starém olšanském
hřbitově na Žižkově. Skupinu náhrobků
rodiny Karpeles z konce 18. a počátku 19.
století se stejným motivem jedné ryby
najdeme v blízkosti dnešního vstupu: např.
náhrobky Judy Feiwela Karpelese a Jisraela

Katriela Karpelese z roku 1797, obr. 10,
nebo na náhrobku Rachel, ženy Mošeho
Jičína, rozené Karpeles, pravděpodobně
z roku 1801. Poslední jmenovaný náhrobek
zdobí motiv ryby, přestože Rachel byla pro-
vdaná za Mošeho Jičína. Rodová linie jejích
předků byla v jejím případě natolik důležitá,
že ve výzdobě převážila. Ve stejném smyslu
byl motiv ryby použit i u náhrobku Gitl Kar-
peles 1828 z Kolodějí nad Lužnicí, kde je
i pohřbena. Manžel Gitl pocházel z Prahy
a pro náhrobek své ženy použil motiv běžný
na pražských náhrobcích. Jak dokládají
dochované náhrobky, byl symbol rodinného
jména Karpeles hojně používán na náhrob-
cích žen.

MOTIVY ŽENSKÝCH
NÁHROBKŮ

Ptáček a holubička
Symbolika náhrobní výzdoby s výjevy

zvířat vyvolala potřebu výtvarně zdůraznit
další jména a otevřela prostor pro nová a zají-

mavá výtvarná řešení. Jednou z možností
uplatnění symbolů byla rodinná jména a další
výraznou oblastí se stala ženská osobní
jména. Hebrejská a jidiš jména Cipora,
Fegele (Fajgele) nebo Taubele vyjadřují
v překladu ptáčka a holubičku, a právě tento
motiv poměrně často zdůrazňuje jejich jméno
na náhrobcích. Podobně jako u předchozích

motivů zvířat nacházíme náhrobky s jedním
ptáčkem či holubičkou nebo dvěma syme-
tricky umístěnými na Starém židovském
hřbitově v Praze od 17. století.

Dvojice ptáčků byla v mimopražských
hřbitovech motivem oblíbeným např. v Lip-

níku nad Bečvou (1699), Brandýse nad
Labem (náhrobek Fegele, dcery Mošeho,
1708) a na dvou vedle sebe umístěných ná-
hrobcích v Dubu na Prachaticku z poloviny
18. století. Tyto dva náhrobky, typově zcela
odlišné, avšak se stejnou výzdobou, obsa-
hují údaje o stejné osobě – zemřelé Tau-
bele, dceři Meira Reichenau, manželce
Davida Kue z Prahy, obr. 11. Taubele zem-
řela v měsíci ijar roku 508 podle malého
počtu, tedy na jaře roku 1748. Rodina
pocházela z Prahy a v době vyhnání Židů
z Prahy Marií Terezií žila dočasně v exilu
v jihočeském Protivíně. Vyhotovení dvou
náhrobků pro jednu osobu je mezi židov-
skými sepulkráliemi jev neobvyklý a proza-
tím nevysvětlený.

Na základě výtvarné podoby nelze přesně
rozlišit jméno Taubele či Fegele. Jednu holu-
bičku rozpoznáváme na starém olšanském
hřbitově na náhrobku Taubele, manželky
Joela Corefa (Goldschmidta) (1796), nebo
na náhrobku Taube (Paulina Freyberg
v Ivančicích 1835/1838). Pro jméno Fegele
je známé jak vyobrazení jednoho ptáčka
(Fegele Oppenheim, 1837, obr. 12, Stráž-
nice), tak i dvojice ptáčků, symetricky uspo-
řádaných, sedících na větvích či stromech.
Ptáčci na náhrobku Fegele, manželky Sim-
chy, z roku 1809 v Ivančicích, jsou zobra-
zeni zobající z hroznu vína. Dvojice ptáčků
na náhrobku Fegele, manželky Avrahama
Strausse, v Drmoulu (1836), sedí na dvojici

Únor 2009

Obr. 11 Dub u Prachatic, okr. Prachatice, židovský
hřbitov, náhrobek Taubele, dcery Meira Reichenau,
manželky Davida Kue z Prahy, 1748, detail

Obr. 12 Strážnice, okres Hodonín, židovský hřbitov,
náhrobek Fegele, manželky Chajima Oppenheima,
1837, detail

Obr. 10 Praha-Žižkov, starý olšanský hřbitov, náhro-
bek Jisraela Katriela Karpelese, 1797, detail

�
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historie
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větviček. Z řady těchto poměrně obvyklých
vyobrazení vyniká náhrobek Fegele, man-
želky Meira z Úsobí, která je pohřbena
v Humpolci. Náhrobek, jehož text je těžko
čitelný, pochází pravděpodobně z 80. let
18. století a je opatřen reliéfem dvou heral-
dicky pojatých monumentálních postav orlů,
obr. 13.

Nepříliš časté je užití motivu ptáčka
v dalších významech. Holub značí osobní
mužské jméno Jona na náhrobku Starého
židovského hřbitova v Praze (Jona, syn
Juzpy Ippena, 1675) a v Brandýse nad
Labem (Jona Janowitz, syn Juzla, 1819).
V Chodové Plané je znamením pro rodinné
jméno Vogel (náhrobní kameny matky Mir-
jam a syna Ignaze Vogelů 1854 a 1856).

Květina
Ženskými jmény, výstižně charakterizo-

vanými na náhrobcích, byla jména Blimele –
květina nebo Rejzl – růže. Na náhrobcích
Čech a Moravy se vyskytuje zejména v 1.
polovině 19. století např. v Pohořelicích,
Ivančicích, Tovačově, Mladé Vožici, Libo-
chovicích. V různých podobách vždy se stej-
ným obsahem sděluje a upozorňuje na křeh-
kost, případně mladý věk a půvab zemřelé.
Od německé varianty osobního jména Rosa
vzniklá příjmení, např. Rosenzweig, použí-
vají podobných motivů (Zběšičky). Pro
Jocheved Rosenzweig ve Veselí na Moravě
vznikl pozoruhodný a originální náhrobek ve
tvaru růže pocházející z roku 1896.

Kromě těchto poměrně frekventovaných
motivů typických pro ženské náhrobky
a jednoduchých ve svém významu se vysky-
tují i vyobrazení méně častá, která vycházela
z hluboké znalosti biblických příběhů a je-
jich komentářů. Zpodobnění jmen na náh-

robcích byla založena na komplikovanějším
obsahu, který vystihoval charakteristické
vlastnosti a činnosti některých biblických
postav a upozorňoval na stejné vlastnosti
u zemřelého. Příkladem pro ženské jméno
Mirjam je reliéf studny na náhrobku Mirjam
Franklové z roku 1832 v Ivančicích, obr. 14.
Biblická Mirjam, sestra Mojžíšova a Aro-
nova, je spojována s dostatkem vody během
putování Židů pouští poté, co vyšli z Egypta.
Po její smrti následovalo katastrofální sucho
v důsledku nedostatku této životadárné teku-
tiny (Nu 20:1–2).

Tato skutečnost se promítla do symboliky
náhrobku Mirjam Franklové, která se ztotož-
nila se svou biblickou předchůdkyní stej-
ného jména. Studna je zároveň v náhrobním
textu připodobněna ke stromu života – ec
chajim – vyjadřujícímu učení Tóry, z níž
zemřelá ze svého života čerpala.

FIGURÁLNÍ MOTIVY
Figurální motivy lidských postav jsou

specifikou Starého židovského hřbitova
v Praze, kde jsou doloženy zejména žen-
skými postavami na náhrobcích mladých
neprovdaných dívek. Tento motiv se spora-
dicky objevuje i na dalších hřbitovech (Švi-
hov, Brandýs nad Labem, starý olšanský
hřbitov na Žižkově). V ojedinělých přípa-
dech jsou známy na starém hřbitově i další
figurální náměty: rodinné jméno Teomim
(blíženci) vystihuje reliéfní zobrazení dvou
chlapců-dvojčat, vyobrazení Adama a Evy
připomíná jméno zemřelé Chavy. Zcela výji-
mečná výzdoba je na tumbě rabína Aharona
Šimona Spiry, který zemřel roku 1679 po
nespravedlivém soudu a věznění. Není již
symbolem, ale přímým zobrazením tohoto
významného rabína, jehož podobiznu jeho
tumba nese.

V mimopražských náhrobcích jsou
dochovány další motivy, v pražském pro-
středí neznámé či nedochované. Zcela

unikátní náhrobní kámen Mošeho Cvi
Hirschkrona v Polici (1842), archaického
pravoúhlého tvaru, je opatřen motivem
postavy Mojžíše s deskami Desatera v ruce,
obr. 15. Za případnou předlohu k tomuto
vyobrazení lze považovat podobné téma:
postavu Mojžíše, který se s protilehlou
postavou Arona vyskytuje často na titulních
stranách rukopisů nebo tisků. Kámen na
hřbitově v Polici zdůrazňuje skutečnost, že
je zde pohřben Moše, jmenovec biblického
Mojžíše plnící přikázání dané Tórou.

Dalším mimořádně zajímavým figurál-
ním motivem je vyobrazení spícího Jákoba
se žebříkem a anděly, které představuje
jeden ze stěžejních momentů v životě biblic-
kého Jákoba (Gn 28:11–13): „…Vzal jeden
z kamenů, které na tom místě byly… a na
tom místě ulehl. Měl sen: Hle, na zemi stojí
žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům,
a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.
Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem
Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh
Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému
potomstvu.“ Náhrobek náleží Josefu Jaako-
vovi, synovi Šeloma Kolmanna ze Šafova,
kde byl pohřben roku 1843, obr. 16. Po-

dobně jako u náhrobku Mirjam nebo
Mošeho vystihuje osobnost zemřelého srov-
náním se závažným a zlomovým momentem
života jeho biblického jmenovce.

� Text a foto Iva Steinová

Obr. 13 Humpolec, okr. Pelhřimov, židovský hřbitov,
náhrobek Fegele, manželky Meira z Úsobí, 80. léta
18. století

Obr. 14 Ivančice, okr. Brno-venkov, židovský hřbitov,
náhrobek Mirjam manželky Eliezera Frankla, 1832

Obr. 15 Police, okres Třebíč, židovský hřbitov, náhro-
bek Mošeho Cvi Hirschkrona, 1842, detail

Obr. 16 Šafov, okr. Znojmo, židovský hřbitov, náhro-
bek Josefa Jaakova, syna Šeloma Kolmana, 1843,
detail
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Maličký (363 km2) pruh země, napěcho-
vaný přemnohým obyvatelstvem – jeden
a půl milionu jich, podle nejposlednějšího
odhadu. V roce 2005 Izrael pod značným,
zejména americkým tlakem toto území
opustil, totálně je vyklidil. Na televizních
obrazovkách jsme sledovali nešetrnou
likvidaci při odsunu sveřepě se bránících
židovských pionýrů.

Záměrem bylo zbavit se dějiště nekoneč-
ných konfliktů, předat je Arabům, ti ať se
postarají, končinu zvelebují a tak započnou
proces, který povede ke vzniku samostatného
palestinského státu a k budoucí kýžené koexi-
stenci se státem Izraelem. To tedy byla teorie,
pramálo podobná výsledné realitě. Zanechání
všech těch majetků, zdárně fungujícího pod-
nikání, zemědělského i jiného, vedlo k jeho
důkladnému rozkradení, zplundrování, ko-
lapsu, a pro islámské radikály toto vstřícné
gesto, ústupek odtáhnuvších židovských
nepřátel, bylo důkazem jejich slabosti, popu-
dem k vlastní kuráži se s nimi třeskutě vypo-
řádat. Washington prosazoval uspořádání
voleb za pošetilého předpokladu, že demokra-
cie je to nejsprávnější řešení. Radikální
Hamas je vyhrál, převálcoval méně krvelačné
konkurenční seskupení Fatah, onu značně
zkorumpovanou Palestinian Authority s pre-
zidentem Mahmoudem Abbasem v čele.

Hamas, s notnou podporou fundamenta-
listického Íránu, se rovněž otevřeně domáhá
zničení Státu Izrael a slova začal dokazovat
činy – každodenním vysíláním raket s cílem
zabíjet co největší množství židovského oby-
vatelstva, čím víc, tím lépe.

Z Íránu dodávané, dosud nepřesné rakety
naštěstí nedoletí daleko, ale na vylepšení se
pilně pracuje. Představme si životní pohodu
v prostředí, kde kteroukoliv hodinu ve dne či
v noci něco hodně ničivého může dopad-
nout. A to je v podmínkách, kdy Izrael posí-
lal palestinské správě peníze vybrané na
daních od palestinských gastarbeiterů.

„Není naší mezinárodní povinností spá-
chat národní sebevraždu,“ světu kdysi ozná-
mila Golda Meir a měla svatou pravdu.

Taková pravda naštěstí dosud trvá. Izra-
elská opatření zabránit přísunu zbraní se pří-
liš nedařila, dosažená příměří Hamas pravi-
delně porušil, od svého kýženého cíle
kompletně zničit sionistického nepřítele
neustoupil.

Takže Izraeli nezbylo nic jiného, než
vojensky zasáhnout, a to pořádně, což se
stalo koncem roku 2008. Oheň vzplál na
mnohých, zejména těch metaforických stře-
chách mediálních, vesměs politicky tuze
korektních – onen předpokládaný Hypocrisy-
-Fest. S porovnáváním počtu ztrát na obou
stranách, s obviněním, že počínání to je dis-

proportionate („nepřiměřené, nepoměrné“).
Z toho bych se jako měl domnívat, že se
Hamas úmyslně nestrefuje víc a lépe? Avšak
kýženého míru, totálního klidu zbraní by se
dalo okamžitě dosáhnout změnou postoje
fundamentalistů. Když přestanou rakety
vystřelovat, Izrael se rád stáhne – však vojen-
ská expedice do městských oblastí s velkým
množstvím civilního obyvatelstva není

Proč to v Gaze
nefunguje?

Izraelské akce v Gaze jsou obhajitelné
podle mezinárodního práva a Izrael by měl
být pochválen za jeho sebeobranu proti tero-
rismu. Paragraf 51 Charty Spojených národů
zaručuje každému národu právo zajistit svou
sebeobranu proti ozbrojeným útokům.
Jediné omezení, které mezinárodní právo
ukládá, je to, že akce napadeného musí uspo-
kojit princip přiměřenosti.

Od doby, kdy Izrael ukončil okupaci
Gazy, vystřelil Hamas tisíce raket. Jejich
cílem bylo zabít civilní obyvatelstvo v již-
ním Izraeli. Obyvatelé Sderotu, který nesl
břemeno útoku, mají přibližně 15 vteřin od

okamžiku odpálení, aby utekli do krytu.
Přestože úmyslné útoky na civilní obyvatel-
stvo je válečný zločin, teroristi střílející na
Sderot jsou tak hrdi na své akce, že své
rakety podepisují.

Když v loni v létě navštívil Barack
Obama Sderot a viděl zbytky těchto raket,
řekl, že kdyby jeho dvě dcery byly doma
vystaveny raketovým útokům, učinil by také
vše, co by bylo v jeho silách, aby takové
útoky zastavil.

V nedávném incidentu, o kterém mi
vyprávěl bývalý velitel izraelských letec-
kých sil, se izraelské zpravodajství dozvě-

dělo, že jeden rodinný dům v Gaze je použí-
ván na výrobu raket. Izraelští vojáci dali
obyvatelům lhůtu třiceti minut, aby mohli
dům bezpečně opustit. Místo toho zavolal
vlastník domu Hamas, který poslal matky
s batolaty zpět do domu. Hamas dobře věděl,
že Izrael nikdy nebude střílet do domu, ve
kterém budou civilisti. Věděli ale také, že
izraelské úřady se nedozvědí, že civilisté
zůstali v domě, a dům zasáhnou. Hamas by
získal další body u veřejného mínění tím, že
by ukazoval mrtvé civilisty a jejich děti.
Izrael se ale v tomto konkrétním případě
palby na dům zdržel. Rakety Hamasu, které

Je izraelská politika „přiměřená“ ?
Kdo jsou skuteční váleční zločinci
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maličkost. Hamas používá civilisty jako své
ochranné štíty, jako rukojmí na střechách,
aby Izrael nebombardoval. Izraelské letectvo
reagovalo rozhazováním letáků, armáda
varovala s použitím megafonů, též se hodně
telefonovalo do domácností, s urgentním
doporučením k evakuaci v dotyčné oblasti.
Arabští bojovníci převlečení do civilních šatů
se stejně jako policisté pohybovali v terénu
jim dobře známém, s nastraženými výbušni-
nami – booby traps, roadside bombs, manne-
quins – figuríny, jež izraelský voják ve tmě
zasáhne a tím způsobí explozi budovy, která
ho pohřbí. Zaminovaná bludiště tunelů, jimiž
se pašují zbraně, uskladněné pak ve školách,
mešitách, nemocnicích. Hlavní vojenské
velitelství Hamasu fungovalo v podzemí
hlavní nemocnice Shifa, než se do ní izrael-
ské letectvo strefilo, jednoho z nejvyšších
komandantů Hamasu zabilo – čímž ovšem
vyvolalo značné morální rozhořčení všude ve
světě.

Na základě zkušenosti, že Arab respek-
tuje sílu, to je to jediné, co na něj platí, Izrael
udeřil značně. Bude se ale opakovat prece-
dent z roku 2006 – válečný střet s funda-
mentalisty Hizballah v Libanonu? Sice došlo
k uklidnění na tamější hranici, ale Hizballah
značně posílil. Nejeden analytik předpovídá,
že taková situace by se mohla v Gaze opa-
kovat s tím, že Hamas převálcuje Fatah na
celém palestinském území.

Názor arabských států na situaci v Gaze
a její nejlepší možné vyřešení se liší. Většina
arabských vládců má strach z islámských
fundamentalistů jako Hamas – této odnože
původního Muslimského bratrstva (Muslim
Brotherhood) – ohrožujících jejich vlastní
legitimitu. Současně nechtějí příliš provoko-
vat USA a Izrael (s nímž Egypt a Jordánsko
přece uzavřely mírovou smlouvu). Však to
byly důvody, proč nejen Egypt, ale i Saúdská
Arábie odmítly zúčastnit se nedávného zase-
dání Arabské ligy v Kataru.

Nebylo by radno podceňovat roztříště-
nost politiky, která je do značné míry kme-

nová, s významnou rolí jednotlivých osob-
ností, že pak dochází ke konfliktům někdy
hlubším než jaké způsobují neshody nábo-
ženských interpretací. V současné situaci, za
závažnou se považuje urážka saúdského
krále Abdullaha, způsobená syrským prezi-
dentem Bašarem al-Assadem, Sýrie profituje
ze spojenectví s Íránem, zemí nearabskou,
v jejímž zájmu je prodlužovat násilí v Gaze,
a tím i podněcovat obyvatelstvo proti vlast-
ním vládám.

Chci se podělit o pár poznatků, které jsem
objevil ve výtečném měsíčníku Commentary
(září 2008) v pojednání autora Bret Step-
hense s názvem „How to Manage Sava-
gery“ – Jak zvládnout, vypořádat se s kru-
tostmi. Začíná Huntingtonem a jeho nyní již
tolik proslulým konceptem střetu civilizací
a zabývá se hodně košatým, komplikovaným
konfliktem uvnitř islámského světa. Tam
dochází k pořádným svárům už od dob
Mohamedových a dodnes tamější násilnosti
nepominuly. Od konce druhé světové války
došlo k zabití, násilné smrti aspoň stovky
vládnoucích veličin.

Z této krvavé žně jen malé ukázky:
Egypt: jeden prezident, dva premiéři
Bangladéš: dva prezidenti, jeden premiér
Pákistán: jeden prezident, dva premiéři
Írán: jeden prezident, tři premiéři
Irák: jeden král, jeden premiér 

(odsouzeného Saddama nepočítám)
Jordánsko: jeden král, dva premiéři
Libanon: tři prezidenti, jeden premiér
Sýrie: jeden prezident
Saúdská Arábie: jeden král

Seznam pokusů o takové násilnosti a sez-
nam převratů by byl rovněž značně dlouhý.
Například od roku 1949 jich už v Sýrii bylo
devět.

Vzájemně si podpůrných příčin se uvádí
několik: kmenová loajalita, sounáležitost,
důraz na příbuzenských vztazích, velká váha

rodinné cti, neexistující demokratická tra-
dice, kletba ropného bohatství (oil curse)
selhání tamějších intelektuálů, notný důraz
na vojenském vítězství a porobení, a v nepo-
slední řadě řízné zacházení s nepřáteli, here-
tiky, všemožnými úchylkáři.

Na závěr posloužím zmínkou o článku
„Facing Reality“ v časopise The Weekly
Standard (19. 1. 2009), jehož autorem je
David Gelernter, profesor computer science
na univerzitě Yale. Zabývá se izraelsko-
-palestinským konfliktem a vychází z tvrzení
mnohých pozorovatelů, že prapříčinou jsou
„irreconcilable differences“ – rozdíly neslu-
čitelné, nesmiřitelné. Obě strany baží po
témže území a obě ho ovšem nemohou mít.

Jenže tento profesor to vidí jinak. Za pra-
příčinu sváru pokládá LAKOTU a ZÁVIST,
s tímto vysvětlením: teprve moderní sionis-
mus podnítil vznik jakéhosi palestinského
nacionalismu. Začali přijíždět Židé z Evropy
do země zaslíbené, tehdy ubohé, převážně
jen bídný kamenitý suchopár. Ten si tam
řádně kupovali a začali obhospodařovat.
Časem, s notným úsilím, se jim podařilo
z hanebné bezútěšné pouště vytvořit prospe-
rující končinu, náramné plantáže s všemož-
nou úrodou. Nevěřící ať se tam jedou podívat
a seznámit se s kontrasty, tak jak jsem toho
byl sám svědkem. Cesta depresivním teré-
nem, pár arabských usedlostí, ubožáckých
chatrčí, nečinně civících vesničanů, a pak
najednou před očima úplně jiný svět – veli-
kánské zelené údolí, plno činnosti, energie,
plantáže radost, prostě radost pohledět.

Jaká by pak byla reakce původního vlast-
níka, který někdejší úhor prodal za pakatel?
Cituji autora profesora z Yale: „Za takových
okolností abych byl deprimován, cítil se
ukřivděn, ošizen, podveden, měl bych vztek
a zejména bych si připadal jako pitomec –
pokud bych byl tím typem člověka, který si
hoví ve starých bolístkách a pocitech pomy-
slného ubližování.“

� Ota Ulč

analýza

byly takto chráněny palestinským lidským
štítem, byly později použity proti izrael-
skému civilnímu obyvatelstvu.

Tyto opovrženíhodné taktiky – míření na
izraelské civilisty, zatímco útočníci jsou
schováni za palestinskymi civilisty – může
a také tak funguje proti demokratickému
režimu, který se snaží minimalizovat civilní
oběti konfliktu. Nikdy nefungovaly a stále
nefungují proti totalitním režimům, zemím,
kde vládne náboženský či jiný fanatismus,
zemím, kde hodnota lidského života je zcela
minimální.

Tvrzení, že Izrael porušil princip přiměře-
nosti zabitím více teroristů Hamasu, než je
počet izraelských civilistů, zabitých raketami
Hamasu, je absurdní. Za prvé, neexistuje
legální rovnocennost mezi úmyslným zabíje-

ním nevinných civilistů a úmyslným zabíje-
ním bojovníků Hamasu. Podle zákonů války,
jakýkoliv počet bojovníků může být zabit, aby
se předešlo zabití jednoho nevinného civilisty.

Za druhé, přiměřenost se neměří počtem
skutečně zabitých civilistů, ale spíše rizikem,
které existuje. Příkladem je úterní incident, kdy
raketa Hamasu zasáhla školu v Beersheve, pře-
stože tam žádni studenti v té době náhodou
nebyli. Podle mezinárodního práva není povin-
ností Izraele dovolit Hamasu hrát ruskou ruletu
se životy židovských (ale i arabských) dětí.

Zatímco Izrael v takové situaci instaluje
varovné systémy a staví kryty, Hamas tako-
vou ochranu civilního obyvatelstva odmítá.
Je to přesná kalkulace. Je zapotřebí maxi-
malizovat i ten malý počet nevinných pales-
tinských civilistů, které se stali nechtěnou

obětí izraelských vojenských akcí. Hamas
ví ze zkušenosti, že dokonce malý počet
nevinných palestinských civilistů zabitých
nedopatřením bude mít za následek trpké
odsouzení Izraele částí mezinárodního spo-
lečenství. Izrael to samozřejmě ví také,
a proto se tolik snaží snížit počet civilních
obětí – dokonce tím, že přechází legitimní
cíle, které jsou příliš blízké civilistům.

Dokud svět neuzná, že Hamas se dopouš-
tí třech válečných zločinů – zaměření na izra-
elské civilní obyvatelstvo, používání pales-
tinských civilistů jako lidských štítů a snaha
zničit členský stát Spojených národů – a že
Izrael jedná v sebeobraně a z vojenské nut-
nosti, dotud konflikt bude pokračovat.

� Alan M. Dershowitz
prof. práva na univerzitě v Harvardu

�

�
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Nic není ponecháno náhodě. Teprve člo-
věk, který prožil smrt blízkého, pochopí, 

kolik je právě v tomto řádu jasně stanovených 
pravidel útěchy a možností se s touto situací 
vyrovnat. Pro všechna pravidla spojená se 
smrtí nalezneme nejeden náznak v Tóře.

Především je třeba nalézt pro zemřelého 
důstojné místo na pohřbení, podobně jako to 
učinil Abrahám pro Sáru. Chtěl mít jistotu, že 
hrob – jeskyně Machpela – zůstane v majet-
ku rodiny po generace a právo na něj nebude 
nikdy zpochybněno. Proto jeskyni koupil za 
400 stříbrných šekelů od Efrona Chetejské-
ho. Po staletí a tisíciletí sice bylo někdy prá-
vo Židů na tuto jeskyni, v které jsou pocho-
váni nejen Abrahám se Sárou, ale i Jicchak 
s Rivkou a Jákob s Leou, zpochybňováno, 
ale nikdy nebyla zpochybňována skutečnost, 
že jsou zde pochování naši praotcové se svý-
mi manželkami. Bohužel, také v současnosti 
často vidíme, že jediné, co po židovských 
obcích zbylo, jsou hřbitovy, které vždy byly 
židovskou pospolitostí zakoupeny a důsled-
ně zapsány v pozemkových knihách, aby 
právo na hřbitov, zvaný také dobré místo – 
-nebo zahrada ži – (“makom tov„) מקום טוב
vota – גן החיים („gan ha-chajim“), nemohlo 
být nikdy zpochybněno. Stejně tak náhrobní 
kámen se považuje za majetek zesnulého, 
a proto je nedotknutelný. Bohužel v historii, 
a i nedávné, byly náhrobní kameny kradeny 
a ničeny. Od Abraháma se také učíme, že 
nad hrobem se kromě předepsaných mod-
liteb pronáší řeč zvaná hesped – הספד, kdy 
hovoříme o tom, jak zemřelý žil a jaké byly 
jeho zásluhy.

Období truchlení je rozděleno na tři fáze, 
první trvá týden, nazývá se šiva – שבעה – tedy 
„sedm (dní)“ a je to období těžkého smutku, 
kdy nejbližší pozůstalí – manžel, manželka, 
děti, rodiče a sourozenci – oplakávají zesnu-
lého a nevěnují se ničemu jinému. Zůstávají 
doma a přicházejí k nim známí a příbuzní, 
aby je utěšili a také se postarali o jejich den-
ní potřeby. Toto se učíme od Josefa (1. kniha 
Mojžíšova 50,10), který v Egyptě oplakával 
týden smrt svého otce Jákoba. V Izraeli je 
na tuto důležitou micvu pamatováno i v pra-
covně-právních ustanoveních, člověk má po 
dobu šivy právo na náhradu mzdy a i vel-
mi nereligiózní lidé tuto micvu dodržují, 
a mnohdy se právě šiva stane obdobím, kdy 

se přiblíží k dávno zapomenuté tradici svých 
předků. Možná že v České republice, kde 
pracovní právo nepamatuje na volno po dobu 
týdne smutku, si někdo může položit otázku, 
zda má na šivu „obětovat“ dovolenou. Odpo-
věď je jednoznačně kladná. Proč? Je to pře-
ce micva a micvy jsou tu proto, abychom je 
plnili. Možná, že někdo řekne OK, ale jsou 
i jiné micvy, které já stejně neplním, tak proč 
bych měl plnit zrovna tuto. Toto je micva, 
která člověku dává také možnost jednoznač-
ně se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka 
jaksi do dna, a možná ten týden dovolené pro 
šivu je důležitější než dovolená u moře, kdy 
se neustále uvažuje nad tím, udělal-li jsem 
pro zesnulého dost. Při pohřbu a během šivy 
je nezastupitelná přítomnost minjanu – deseti 
mužů, kteří provázejí zesnulého na hřbitově, 

a pouze v jejich přítomnosti mohou být před-
neseny předepsané modlitby. Stejně tak je tra-
dicí, že minjan přichází do bytu truchlícího, 
a tam se konají denní modlitby, aby pozůstalý 
mohl pronést Kadiš. Šabat a svátky přerušují 
sedmidenní období a pozůstalí s pomocí obce 
slaví šabat jako obvykle. Je důležité také říci, 
že pokud byla naplánovaná svatba, tak tato 
se neodkládá, i když někdo v rodině zemřel 
a například matka nevěsty je v sedmidenním 
období smutku. Pouze v případě, že ženich či 
nevěsta jsou truchlícími, tehdy se svatba od-
loží. Z toho se učíme, že život a jeho pokra-
čování má přednost před smrtí.

Další etapa smutku trvá do třicátého dne 
od smrti. Toto se učíme z 5. knihy Mojžíšovy 
(34,8), kdy synové Izraele po dobu třiceti dnů 
oplakávali smrt Mojžíše. V té době pozůstalý 
pomalu přechází do „normálu“, a je třeba ta-
kovému člověku pomáhat hlavně psychicky, 
ale současně mu být nápomocen v návratu 
do obvyklého života a plnění každodenních 
povinností. Jako symbol smutku si muži ne-
holí vousy a nestříhají vlasy a nehty. Ženy si 
nekupují nové oblečení a nenosí šperky.

Dalším obdobím smutku je následujících 
jedenáct měsíců, tedy rok od úmrtí. Tuto tra-
dici se učíme z toho, jak bylo vysvětleno na-
šimi učenci v traktátu Ketubot 103b, že neje-
nom měsíc truchlili synové Izraele po smrti 
Mojžíše, ale celých dvanáct měsíců, jak je 
uvedeno: prvních třicet dní truchlili ve dne 
a v noci a zbylých jedenáct měsíců truchlili 
a učili se. To je období, kdy se pozůstalí ne-
účastní různých radostných událostí a necho-
dí například na koncerty apod.

Se smrtí a pohřbem souvisí mnoho dalších 
věcí, o kterých zde není dostatek prostoru 
hovořit, ale kdo se chce poznat na tuto téma-
tiku podrobněji a přitom jí nechce věnovat 
moc času, může se podívat na cyklus obrazů 
pražského Pohřebního bratrstva z doby ko-
lem roku 1780. Tam jsou názorně popsány 
všechny situace kolem úmrtí. Od té doby se 
v tradicích nic nezměnilo, ustanovení pražské 
Chevra Kadiša se stala vzorem pro jiné a po-
hřby jsou takto prováděny. Modlitby, které se 
při pohřbu pronášejí, jsou vzaty z Žalmů, dále 
je to modlitba El Male Rachamim a modlitba 
Kadiš, která se nepronáší v hebrejštině, ale 
v aramejštině. Modlitba Kadiš se může říkat 
pouze v přítomnosti minjanu, a to souvisí 
s tím nejdůležitějším, co truchlící potřebuje, 
totiž podporu společenství jako takového. 
Nenechat ho s jeho žalem samotného, ale 
ukázat mu, že jsme s ním nejen tehdy, když 
je mu dobře a slaví něco anebo když je ve-
selý a dobře naladěný, ale právě tehdy, když 
je mu zle a je smutný a možná si neví rady. 
Proto jsme tu, abychom jej svou přítomností 
podpořili a ukázali mu, že není sám. A pokud 
máme nějaký problém se takto k truchlícímu 
obrátit, tak budiž řečeno, že to je také velmi 
důležitá micva, kterou můžeme plnit bez vět-
ší námahy, stačí pouze chtít.

 ◗ Hana Mayerová

V minulých číslech jsme probírali celý životní cyklus podle židovské tradice, až jsme se dostali na jeho konec na tomto světě, a to 
je smrt. Stejně jako pro všechny životní situace během života, tak má i jeho konec v židovské tradici své místo a také svůj řád.

Cesta z tohoto světa
do světa lepšího
a o těch, kdo v tomto světě zůstali
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Mojžíšova smrt
Když se přiblížil konec Mojžíšových

dnů, začal smlouvat s Hospodinem:
„Ó, Pane světa! Vyvolil sis mě za svého

služebníka a skrze mě jsi učinil velké
zázraky v zemi egyptské. A teď mi říkáš:
‚Hleď, zemřeš!‘ Copak má být můj konec
stejný jako ostatních smrtelníků? Copak se
i já obrátím v prach?“

Hospodin odpověděl: „Žádný člověk
nemůže uniknout smrti. I Adam, který byl
dílem mých vlastních rukou, byl odsouzen
k smrti; tak jak by se jí mohl vyhnout muž
ze ženy zrozený?“

„Ach, Pane!“ zvolal Mojžíš. „Prvnímu
člověku jsi dal jen jeden jediný příkaz,
a přece Tě neposlechl.“

„I Izák, který se sám položil na oltář jako
,oběť, musel zemřít.“

„Ale z Izáka vzešel Ezau, který jednoho
dne zboří a vypálí Tvůj chrám a vyžene Tvé
děti.“

„Ale z Jákoba vzešlo dvanáct kmenů,
které se mi nijak nevzepřely, a přece i Jákob
musel zemřít.“

Avšak Mojžíš dál odporoval: „Ale s Jáko-
bem jsi nikdy nerozmlouval tváří v tvář
a Jákob nikdy nepřijal Tóru z Tvých rukou.“

„Dost!“ zvolal Hospodin. „Dvě přísahy
jsem učinil. Řekl jsem, že zemřeš dříve, než
Izrael vejde do země zaslíbené, a řekl jsem,
že Izrael nezahyne. Mám-li zrušit první pří-
sahu, musím zrušit i druhou.“

A Mojžíš vykřikl: „Nechť raději zemře
Mojžíš, než aby zahynula jediná duše
v Izraeli!“

Nejmocnější věc na světě
Bůh stvořil ve světě deset mocných věcí.
Kámen je mocný, ale železo jej dokáže

rozbít.
Železo je mocné, ale oheň jej dokáže

roztavit.
Oheň je mocný, ale voda jej dokáže uhasit.
Voda je mocná, ale oblaka ji unesou.
Oblaka jsou mocná, ale vítr je dokáže

rozehnat. 
Vítr je mocný, ale člověk mu dokáže

odolat.
Člověk je mocný, ale strach jej dokáže

zlomit.
Strach je mocný, ale lze jej utopit ve víně.
Víno je mocné, ale spánek je dokáže

rozptýlit.
Spánek je mocný, ale smrt je mocnější.

Útěcha v zármutku
Když rabimu Jochananovi ben Zakaj

zemřel syn, přišli jej utěšovat jeho žáci.
Nejprve přišel rabi Eliezer ben Hyrkanos

a řekl žalem zdrcenému muži: „Rabi,
vyslechni mě, prosím.“

„Mluv,“ vyzval jej rabi Jochanan.
Rabi Eliezer začal: „Adam měl také

syna, který zemřel. Nicméně Adam doká-

zal nalézt útěchu. To poznáme z toho, že
Adam s Evou se vyrovnali se svou velkou
ztrátou a splnili úkoly, které na zemi měli.
Tak i ty, můj učiteli, se musíš zotavit ze
svého žalu.“

„Nestačí snad můj vlastní zármutek,“
zvolal rabi Jochanan vyčítavě, „to mi musíš
ještě připomínat Adamovo neštěstí?“

Poté vstoupil rabi Jehošua a řekl: „Dovo-
líš mi, rabi, abych ti pověděl, co nás učí
naše svaté spisy?“

„Mluv,“ odpověděl rabi Jochanan.
Rabi Jehošua pravil: „Job měl několik

synů a dcer, ale všichni zemřeli v jediný den.
I s takovou ztrátou se ale Job dokázal vyrov-

nat. Jak to víme? Protože víme, co řekl:
‚Bůh dal a Bůh vzal, požehnáno buď jméno
Hospodinovo!‘ I ty musíš najít útěchu.“

„Jako by nebylo dost na tom, že mám
svůj vlastní žal, musíš mi ještě připomínat,
co postihlo Joba?“ vyčetl mu rabi Jochanan.

Poté k němu přistoupil rabi Josi. „Dovol,
abych ti řekl několik slov útěchy,“ požádal.

„Mluv,“ vybídl jej rabi Jochanan.
Rabi Josi začal: „Áron měl dva syny,

kteří oba zemřeli v jeden den. Ale Áron
dokázal nalézt útěchu. Jak to víme? Neboť
je psáno v Tóře: ‚Áron byl tichý.‘ Když člo-
věk, který truchlí, ztichne, znamená to, že
přestal naříkat a nalezl útěchu. A tak ti, rabi,
říkám: I ty musíš přijmout útěchu ve svém
zármutku.“

„Je ti málo mého smutku,“ zaúpěl rabi
Jochanan zoufale, „že mi přicházíš připo-
menout ještě Áronův žal?“

Když rabi Josi odešel, přišel rabi
Šimeon: „Dovolíš mi, rabi, několik slov
z našich posvátných textů?“

„Mluv,“ přisvědčil rabi Jochanan.
Rabi Šimeon mu řekl: „Král David měl

syna, a ten zemřel. Ale král David se s tím
dokázal vyrovnat. A jak to víme? Je psáno
v Písmu, že nalezl útěchu se svou ženou
Batševou a ona mu pak porodila syna Šala-
mouna. Tak jako David, i ty musíš nalézt
útěchu.“

„Nejenom že já mám takový žal, ale ty
mi ještě musíš připomínat Davidův smu-
tek?“ naříkal rabi Jochanan.

Posledním, který k němu vešel, byl rabi
Eleazar ben Arak: „Dovolíš mi, rabi, pár
slov útěchy?“ otázal se.

„Mluv,“ vyzval jej rabi.
Rabi Eliezer promluvil: „Dovol, aby ti

vyprávěl podobenství. Král dal jednomu ze
svých vazalů do opatrování cennou věc.
Každý den si ten muž naříkal: ‚Ach, já
nešťastný! Kdy už si král přijde pro svůj
majetek a sejme ze mě břímě odpověd-
nosti?‘ A tak je to i s tebou, můj učiteli. Měl
jsi syna, který byl uznávaný učenec a uš-
lechtilý muž. Odešel ze světa nedotčený hří-
chem. Proto musíš nalézt útěchu v myš-
lence, že jsi vrátil v pořádku to, co ti bylo
svěřeno do opatrování Králem králů.“

„Eleazare, můj synu, ty jsi mě dokázal
utěšit!“ zvolal rabi Jochanan. Pak vstal
a odložil smuteční šat.

� Podle knihy Nathana Ausubela 
A Treasury of Jewish Folklore

O konci našich dnů
čtení pro děti a jejich rodiče
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Jaké jsou kořeny izraelské hudby?

Izraelská hudba pramení ze dvou odliš-
ných hudebních tradic. První představoval
pokus vytvořit zcela novou izraelskou iden-
titu a kulturu a s ní i kolektivistické písně,
s nimiž by se mohli ztotožnit všichni Izraelci,
bez ohledu na prostředí, z nějž pocházeli.
Širej erec jisrael („písně země izraelské“),
jak jsou tyto písně nazývány, vyjadřují lásku
k zemi, její krajině a pionýrského ducha spo-
jeného s osidlováním země. Písně vytvořené
v tomto „novém izraelském stylu“ v sobě
kombinovaly vlivy hudby Blízkého východu,
která byla nahlížena jako blízká biblické
a místní arabské hudbě, a tudíž byla považo-
vána za autentickou vzhledem k Erec Jisrael,
a východoevropské hudební vlivy, které
odrážely původ mnoha tvůrců těchto písní.

Druhá kategorie písní z rané historie
moderního Izraele vychází z rozdílných
hudebních tradic nových imigrantů. Ruské
či jemenské písně, lidové písně v jidiš,
sefardské písně v jazyce ladino, řecké či
arabské písně byly překládány do hebrej-
štiny a staly se „izraelskými písněmi“.
Dokonce i tradiční chasidské písně byly
takto transformovány. Tak například nejzná-
mější píseň, kterou si lidé obecně s Izraelem
spojují, Hava nagila, vychází z nigunu,
melodie beze slov, kterou zpívali chasidé
z ukrajinské Sadigury; v Palestině byla
poprvé představena v roce 1918, kdy si tuto
melodii vybral Abraham Z. Idelsohn, prů-
kopník ve výzkumu židovské hudby, pro
svůj sbor při příležitosti oslavy vítězství
Velké Británie nad Turky v Palestině.

Je nějaký rozdíl mezi písněmi, které

vznikly před a po založení Izraele

v roce 1948?

Z hudebního hlediska se jedná pouze
o umělou hranici. Izraelské písně přímo

navazují na hudbu, která vznikala od
počátků sionistického hnutí v 80. letech
19. století. Čím jsou ale roky 1948 a 1949
pro historii izraelské hudby významné, je to,
že se objevila celá řada písní o válce za nezá-
vislost – o bitvách, armádních jednotkách,
ztrátě kamarádů a naději na mír. V jedné
z nejznámějších písní, „Bab El Wad“
[ukázka číslo 1] připomínají Chaim Guri
(autor textu) a Šmuel Farško (skladatel) ty,
kteří položili svůj život při zajišťování kon-
vojů, které se snažily dopravit jídlo, vodu
a léky obyvatelům obleženého Jeruzaléma.
Nejnebezpečnějším místem na cestě do Jeru-

zaléma bylo hluboké údolí, arabsky zvané
Bab El Wad, obklopené kopci, z nichž mohli
arabští odstřelovači konvoje dobře zaměřit.
„Přijde jarní den / bramboříky vykvetou /
červené sasanky na horách a na svazích. /
Ten, kdo půjde po cestě, po níž jsme šli my /
ten nezapomene na nás a Bab El Wad.“

V jiné velmi populární písni, „Ha’amini
jom javo“ („Věř mi, přijde den“) [ukázka
číslo 2] vyprávějí Rafael Klatškin (slova)
a Menaše Baharav (hudba) příběh vojáka,
který píše své milé, že „ačkoliv cena je velmi
vysoká“, válka jednou skončí a „my tu
budeme moct dýchat a žít!“ �

Od hava nagila
k hip-hopu
I z r a e l s k ý  s o u n d t r a c k
Na otázky redaktora časopisu Reform Judaism odpovídala Naomi Cohn-Zentner, která vyučuje hudbu na
Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion v Jeruzalémě. Jak izraelská hudba v průběhu času
odrážela měnící se realitu a sny národa? Na internetové adrese www.reformjudaismmag.org/fall_2008
si můžete poslechnout dvanáct ukázek, na něž v textu odkazujeme.

Armádní estrádní soubory bavily vojáky po celé zemi téměř tři desetiletí
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Je zajímavé, že mnohé písně vytvořené
v prvních letech existence izraelského stá-
tu včetně zmiňovaných „Bab El Wad“
a „Ha’amini jom javo“ se odehrávají večer,
kdy se na nebi objevuje první hvězda.
„Soumrak“, chvíle mezi světlem a tmou,
v textech písní možná symbolizuje jakési
mezidobí nového státu: mezi britským man-
dátem a novým židovským státem, mezi vál-
kou a mírem, mezi životem a smrtí.

Je pochopitelné, že zážitky z armády

byly ústředním tématem rané izrael-

ské hudby. Měla armáda svůj

orchestr?

Ano, proslulý armádní orchestr hrál při
významných vojenských přehlídkách a ji-
ných slavnostních příležitostech. Navíc pod
armádními křídly fungovaly i Lehakot cvai-
jot (armádní estrádní sbory), jejichž úkolem
bylo pozvedat morálku vojáků a prezentovat
zábavným způsobem sionistickou ideologii
jak vojákům, tak civilistům. Vojáci a vo-
jačky, kteří byli vybíráni pro svůj talent
hudební nebo komediální, cestovali v deseti
až patnáctičlenných skupinách a vystupovali
na armádních základnách a stanovištích po
celé zemi; celou svoji vojenskou službu
zasvětili úkolu bavit jiné vojáky. Písně líčily
hrdinské či úsměvné vojenské historky, re-
flektovaly válečné zkušenosti a vzdávaly
poctu padlým vojákům. Známí civilní spiso-
vatelé, skladatelé a autoři aranží najatí armá-
dou dodávali této hudební produkci vysokou
kvalitu. Lehakot cvaijot fungovaly od prv-
ních let izraelské státnosti až do poloviny
70. let, kdy byly rozpuštěny poté, co jejich
popularita výrazně poklesla.

V roce 1956 představila skupina Lahakat
HaNachal píseň „Ja mišlati“ („Mé stano-
viště“) [ukázka číslo 3]. Napsali ji Yechiel
Mohar (slova) a Moše Vilensky (hudba),
kteří v ní humorným způsobem líčí náročné
podmínky vojenského života a zároveň posi-
lují u vojáků pocit, že to má smysl: „Ja miš-
lati / mé stanoviště / je moje, nemá žádné
stěny / ach, má kuchyně, kde svítí hvězdy /
pravda, není to žádný luxus / a jediným zdro-
jem tepla je teplo lidského srdce a horko
bitevní vřavy na mém stanovišti / mišlati.“

V další písni skupiny Lahakat HaNachal
„Mul har Sinaj“ („U hory Sinaj“) [ukázka
číslo 4] stejná autorská dvojice proti sobě
staví biblický obraz židovského lidu přijíma-
jícího na hoře Sinaj Tóru a obraz izraelských
oddílů bojujících v roce 1956 s egyptskou
armádou v sinajské válce: „To není legenda,
můj příteli / není to prchavý sen. / Tady, na

úpatí hory Sinaj / můžeš stále vidět hořící keř.
/ A plane v písni / na rtech našich vojáků…“

„Jerušalajim šel zahav“ („Zlatý Jeru-

zalém“) je nejpopulárnější písní spoje-

nou se Šestidenní válkou v roce 1967.

Je mezi Izraelci tak populární jako

mezi Židy v diaspoře?

Ano, ale píseň „Jerušalajim šel zahav“
[ukázka číslo 5], jejíž autorkou je známá izra-
elská básnířka Naomi Šemer, vlastně vznikla
a měla premiéru ještě před Šestidenní vál-
kou. Teddy Kolek, tehdejší primátor Jeruza-
léma, si ji objednal pro každoroční Izraelský
písňový festival, který se konal vždy na Den
nezávislosti. „Jerušalajim šel zahav“ si zís-
kal srdce Izraelců, zejména proto, že poprvé
měli možnost tuto píseň slyšet během třítý-
denní „tkufat ha-hamtana“ („období vyčká-
vání“) před válkou, kdy se arabské armády
shromažďovaly na izraelských hranicích.
Píseň poskytla lidem útěchu ve velmi vypjaté
chvíli; každý věděl, že válka je blízko, ale
nikdo nemohl říct, kdy přesně začne nebo
kdo udeří jako první. Později tuto píseň zpí-
vali izraelští výsadkáři poté, co dobyli jeru-
zalémské Staré město. Když Šestidenní válka
skončila, mapa Izraele se změnila a Naomi
Šemer připsala k písni sbor popisující novou
realitu: „Vrátili jsme se k vodním nádržím /
na tržiště a náměstí / šofar volá na Chrámové
hoře ve Starém městě. / A v jeskyních ve ska-

lách / hoří tisíc sluncí / sestoupíme znovu
k Mrtvému moři, cestou kolem Jericha.“
Naomi Šemer zpívala novou verzi písně
výsadkářům a v odpověď na jejich potlesk
řekla: „To já bych měla poděkovat vám. Je
snazší změnit píseň než město!“

Byla izraelská hudba ovlivněna i roc-

kovou hudbou?

Ano, ale až někdy koncem 60. let. Předtím
byla rocková hudba vnímána jako „cizí“
a „neizraelská“. V roce 1965 dokonce státní
úřady odmítly pustit do Izraele Beatles
z obavy, že by skupina „kazila izraelskou mlá-
dež“. Rocková hudba nebyla většinově přijí-
mána, dokud nezačali izraelští rockeři zpívat
hebrejsky. Hodně pomohlo, že první interpreti
a autoři hebrejských rockových písní, Arik

Einstein a Šalom Chanoch, prošli službou
v armádních Lehakot cvaijot, měli kořeny
v kibucnickém hnutí a i nadále se v písních
projevovali jako vlastenci. V roce 1967 se
Arik Einstein dal dohromady se Šmulikem
Krausem a Josie Katz a společně založili sku-
pinu nazvanou Ha-chalonot ha-gvohim
(„Vysoká okna“); její stejnojmenné album je
mnohými považováno za první autentické
izraelské rockové album. Jejich harmonizace
ve stylu Mamas and the Papas a rytmika ovliv-
něná Beatles, v kombinaci s hebrejskými
slovy zahrnujícími poetické texty a biblické
motivy se trefili do tehdejšího izraelského
hudebního vkusu. V písni „Ejnech jechola“
(„Nemůžeš“), kterou vydali v roce 1967
[ukázka číslo 6], prosí zpěvák svoji dívku, aby
jej neopouštěla: „Nemůžeš jen tak odejít /
nemůžeš mě opustit, / nemůžeš, protože teď je
podzim / venku prší a ty zůstaneš se mnou.“

Tak jako Ha-chalonot ha-gdolot, mnohé
izraelské rockové skupiny skládají hudbu
k textům významných izraelských básníků,
což také přispělo k tomu, že začala být rocková
hudba obecně přijímána. Jedna taková píseň,
„Atur micchech“ („Tvá hlava je ozdobená čer-
ným zlatem“) [ukázka číslo 7], z roku 1976
byla zvolena „nejlepší izraelskou písní všech
dob“. Hudbu složil Joni Rechter na slova bás-
níka Avrahama Halfiho a zpíval ji Arik Ein-
stein: „Tvé čelo pokryté černým zlatem / se
přiblíží k mým rtům jako rým k písni…“

Arik Einstein, kdysi příslušník armádního souboru,
později průkopník hebrejského rocku

�

�

Hrob Naomi Šemer, izraelské básnířky, autorky legen-
dární písně Jerušalajim šel zahav
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Měla rocková hudba nějaký vliv 

i na produkci armádních uměleckých

souborů?

Ano. Elektrická kytara, baskytara a bicí
nahradily akordeon a darbuku (arabský
buben), které byly typické pro Lehakot cvai-
jot v jejich počátcích. Do repertoáru také
pronikly americké rockové protest songy,
jako například „Šir la-šalom“ („Píseň
míru“), kterou v roce 1969 zpívala Lahakat
HaNachal [ukázka číslo 8]. Přestože začal
být rock postupně přijímán jako nový
hudební styl armádních souborů, zmiňovaná
píseň, ovlivněná americkými písněmi pro-
testujícími proti válce ve Vietnamu, nebyla
v některých kruzích dobře přijata. Tehdejší
šéf hlavního štábu izraelské armády Reha-
vam Zeevi píseň odsoudil pro její protivá-
lečné poselství a necitlivost vůči rodinám
padlých vojáků a zakázal její produkci na
některých armádních základnách. Bez
ohledu na tuto kontroverzi se v 90. letech
píseň Šir la-šalom stala hymnou izraelského
mírového hnutí. Premiér Jicchak Rabin ji
zpíval na mírovém shromáždění jen několik
minut před tím, než byl zavražděn; krví
potřísněný papír s textem písně, který byl

později nalezen v jeho kapse, jen podtrhl
význam jejích slov: „Dovolte slunci pronik-
nout / skrze květy / neohlížejte se zpět,
opusťte už ty, kteří odešli. / Pozvedněte zraky
s nadějí / ne přes zaměřovače pušek / zpí-
vejte píseň lásky / ne válečnou.“

Jaké další hudební žánry byly 

populární v 70. a 80. letech?

Vedle rocku zažily v 70. letech určitý
comeback některé se starých Širej Erec Jis-
rael (ony nostalgické písně o zemi a historii,
které měly sjednocovat všechny Izraelce),
některé původní byly znovu nahrány
v nových verzích a vznikly i nové ve stejném
stylu. Do izraelského středního proudu navíc

začala nově pronikat Mizrachi hudba
(hudební styl kombinující hudbu imigrantů
ze Středomoří a Orientu). Dříve se Mizrachi
hudba hrála pouze na rodinných oslavách či
svatebních hostinách, ale s nástupem kazeto-
vých magnetofonů se dostala k širšímu pub-
liku. Nicméně tato hudba byla některými
s despektem označována jako musikat kase-
tot („kazetová muzika“) vzhledem k nižší
kvalitě nahrávek a kvůli kulturním předsud-

kům aškenázské elity vůči orientálním
Židům. Počátkem 80. let začaly ovšem vzni-
kat kvalitnější nahrávky a kultura Mizrachi
začala být více uznávána. V důsledku těchto
změn se Mizrachi písně dostaly poprvé do
veřejného vysílání rozhlasových či televiz-
ních stanic, což opět zvýšilo jejich popula-
ritu. Jedním z prvních Mizrachi hitů byla
píseň „Ha-perach be-gani“ („Květina v mé
zahradě“, autor Avihu Medina), kterou
nazpíval Zohar Argov [ukázka číslo 9]. Píseň
zvítězila na Festivalu izraelské orientální
písně v roce 1982: „Jsi můj svět za úsvitu /
jsi můj celý den. / Jsi mým světem za noci /
ty jsi sen. / Jsi v mé krvi, v duši, v srdci. / Ty
jsi sladká vůně, / květina v mé zahradě.“

Docházelo v izraelské hudbě k fúzi

židovské a arabské tradice?

Středomořské prvky byly součástí izrael-
ských písní již od 30. let. Politický optimis-
mus, který zavládl po podepsání dohody
z Osla (1993) a jordánsko-izraelské mírové
smlouvy (1994), v kombinaci s globálním
trendem obliby world music vedl k tomu, že
vzniklo velké množství skupin, v nichž
židovští a arabští muzikanti hráli „etnickou“
hudbu mísící v sobě arabské a západní vlivy.
Kapely jako Bustan Avraham a Sheva oslo-
vovaly jednak mladé intelektuály, kteří
viděli v tomto žánru vyjádření mírového
hnutí, a jednak starší Izraelce pocházející
z arabských zemí, kteří nostalgicky vzpomí-
nali na hudbu svého mládí. V roce 2002 ini-
cioval Idan Raichel, mladý talentovaný pro-

ducent, skladatel a zpěvák, world music pro-
jekt inspirovaný jazykem a hudbou etiop-
ských Židů, stejně jako západní a orientální
hudbou. S použitím etiopských hudebních
nástrojů, textů v amharštině (etiopský jazyk)
a ve spolupráci s etiopskými zpěváky vytvo-
řil dvě úspěšná alba známá jako „Idan Rai-
chel’s Project“. Píseň „Bo’i“ („Pojď“)
[ukázka číslo 10] vyzývá: „Pojď, podej mi
ruku a půjdeme / neptej se mě kam / neptej
se mě na štěstí / to možná také přijde / Až
přijde / snese se na nás jako déšť / Pojď / obe-
jmeme se a půjdeme…“

Jaké jsou hlavní trendy v izraelské

populární hudbě dnes a co nám říkají

o náladě v zemi?

Jsou tu dva významné trendy: hip-hop
a nábožensky orientované písně, které značí
návrat k tradičním židovským kořenům.

Jak se prosadil hebrejský hip-hop?

Koncem 90. let začal hebrejský hip-hop
hrát významnou roli jako prostředek vyjád-
ření se k realitě života v Izraeli napříč poli-
tickým spektrem. Rapper Subliminal napří-
klad šíří své sionistické, pravicové názory
v takových písních, jako je jeho hit „Tikva“
z roku 2002: „Slibovali jste holubici a na
nebi lítá jestřáb / Bratře, jedovatý trn mě
škrábe, tohle není olivová ratolest / Žijeme
ve snu, každý mluví o míru / ale oni střílí,
utiskují, cloumají s námi, drtí nás a pálí na
nás.“ Na druhé straně politického spektra
stojí levicová skupina Hadag nachaš, která
prezentuje ironický, cynický pohled na izra-
elskou společnost. Jejich hit „Širat ha-sti-
ker“ („Nálepková píseň“) z roku 2004
[ukázka číslo 11] se inspiruje izraelským
sklonem vyjadřovat politické názory pro-
střednictvím nálepek na autech. Autor slov
k této písni, známý izraelský spisovatel
David Grossman, shromáždil široký výběr
skutečných hesel z izraelských automobilo-
vých nálepek – pravicových, levicových,
náboženských, sekulárních, rozhořčených,
vtipných, hořkých, satirických atd., které
staví vedle sebe a proti sobě, aby vymodelo-
val humorný pohled na izraelskou společ-
nost a její vnitřní politiku: „Celá generace si
žádá mír / Nechť Cahal (izraelská armáda)
zvítězí / Silný národ znamená mír / Ať jim
Cahal nakope zadky…“

Co podnítilo autory písní k návratu

k nábožensky založené hudbě?

Určitě to byl rozchod s duchem sekulárně
myslících sionistů, kteří zakládali stát

�

�

Projekty Idana Raichela spadají do kategorie world
music

Hadag nachaš – izraelský hip-hop
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a náboženské cítění pro ně bylo zastaralé
a neslučitelné s „novou židovskou kulturou,
již zamýšleli vytvořit. Proto prosazovali
písně spojené s ideály „civilního“ nábožen-
ství založeného na lásce k zemi a důvěře
v sebe sama. Dnes však tyto sionistické ideá-
ly již lidi tolik neoslovují a nenaplňují; v 21.
století hledají mnozí Izraelci způsob, jak tuto
mezeru zaplnit, a obracejí se pro inspiraci
k náboženství svých rodičů a prarodičů. Celá
řada izraelských hudebníků se obrátila
k náboženství a hledání spirituality se odráží
v jejich hudbě. Minimálně dvě písně z první
desítky letošní izraelské hitparády zpívají
ortodoxní nebo ultraortodoxní hudebníci
a texty těchto písní se odvolávají na nábo-
ženskou zkušenost nebo citují liturgické
texty. A hranice mezi „náboženskou hud-
bou“ – nazývanou neo-chasidská – a hlav-
ním proudem izraelské pop music se stírají;

sekulární rozhlasové stanice vysílají písně
nábožensky založených hudebníků, jako
jsou třeba bratři Aharon a Jonathan Razel
a sekulární hudebníci jako Šlomo Gronich
píšou písně na slova pocházející z nábožen-
ských židovských pramenů.

Zároveň si stále větší zájem získávají
pijuty (pijutim – náboženské poetické
skladby), které se po generace zpívaly
v sefardských komunitách. Po celé zemi se
každý týden scházejí skupiny pobožných,
sekulárních, aškenázských i sefardských
Židů, kteří se chtějí dozvědět více o svých
duchovních kořenech, aby se učili a spo-
lečně zpívali tyto skladby. Také někteří
populární izraelští hudebníci spolupracují se
sefardskými pajtanim (autoři pijutů).

V roce 2007 vydal zpěvák Meir Banai
velmi úspěšné album Šema koli („Slyš můj
hlas“), které je celé věnované pijutům. Píseň

„Lecha Eli“ (Tobě, můj Bože“) [ukázka
číslo 12] cituje tato slova rabiho Avrahama
Ibn Ezry z 12. století: „Tobě, můj Bože, má
vášeň / v Tobě je má vůle a má láska / Tobě
patří mé srdce a mé ledví / Tobě má duše
i můj duch / Tobě mé ruce i mé nohy / a od
Tebe je můj charakter / Tobě náleží celé mé
já, má krev / i moje kůže s mým tělem.“

Co vypovídají hebrejský hip-hop

a pijutim o současné izraelské 

kultuře?

V průběhu šedesáti let existence státu se
kdysi okrajové žánry jako Mizrachi, rock,
hip-hop či náboženská hudba staly součástí
izraelského hudebního mainstreamu. Defi-
nice „izraelská hudba“ je dnes mnohem širší
a obsáhlejší než kdykoliv předtím.

� Z Reform Judaism (podzim 2008) 
přeložila Kateřina Weberová

recenze

13

CD vydalo Židovské muzeum
v Praze, 2008

Na pultech českých obchodů orientova-
ných na judaiku si milovníci židovské hudby
bezpochyby všimnou nového titulu Kantor
Ladislav Moše Blum: Zapomenutý hlas praž-
ské Jeruzalémské synagogy. Zatímco v Izra-
eli či Spojených státech amerických je možné
pořídit množství rozličných nahrávek židov-
ské duchovní hudby – synagogálních zpěvů
nebo-li chazanut, na místním trhu je toto
spektrum znatelně užší. Vedle kompilací
vzniklých v zahraničí jich česká hudební
vydavatelství představila pouze několik.
Zájemci o tuto oblast židovské hudby možná
dosud bedlivě uchovávají LP z padesátých
a šedesátých let s nahrávkami modliteb El
mule rachamim, Uvdivrei kodshecho nebo
Kol nidrei bukurešťského kantora Shaloma
Katze či Synagogální zpěvy, které Supraphon
znovu vydal v roce 1996. Tyto nahrávky se

pro mnohé možná staly téměř „prototypem“
chazanut, paradoxně se ovšem nejedná o pří-
klady vyloženě domácí kantorské praxe.

Vydáním titulu Kantor Ladislav Moše
Blum: Zapomenutý hlas pražské Jeruzalém-
ské synagogy však přichází další, dle mého
názoru dosud nejocenitelnější počin. Ladi-
slav Moše Blum totiž nebyl „jen“ vynikají-
cím umělcem, chazanem a významným čle-
nem pražské židovské komunity. Jeho
výjimečný projev a styl odkazuje na předvá-
lečnou kantorskou tradici v Praze, jejímž
posledním živoucím příkladem se stal
i v těžké době normalizace. Nahrávky jsou
tedy vzácným dokladem Blumova pěvec-
kého talentu, stylu chazanut prováděného
v Praze a současně i upomínkou na specific-
kou a nelehkou existenci židovské liturgie
v dobách komunismu.

Jak uvádí ve své předmluvě editorka
Veronika Seidlová, prvotním impulsem
k přípravě tohoto projektu byl její vlastní
studentský etnomuzikologický výzkum.
Zájem o umění chazana Bluma a tedy i o je-
ho zpřístupnění širší interesované veřejnosti
tak vyrostl na akademické půdě. Tato skuteč-
nost je patrná na celkově důkladné přípravě
vydaného titulu, který si ji – právě pro svoji
výjimečnost – bezesporu zasluhuje.

Základem celé kompilace jsou Blumovy
osobní magnetofonové nahrávky. Na prvním
CD si můžeme poslechnout jednotlivé pří-
klady z jeho kantorského repertoáru. Druhé
CD pak představuje nahrávky pořízené
přímo při liturgii, při příležitosti Vysokých
a jiných svátků. Protože na těchto nahráv-

kách jsou slyšitelné i odpovědi věřících, spo-
čívá jejich výjimečnost v zachycení podoby
bohoslužeb tak, jak se odehrály právě na pře-
lomu sedmdesátých a osmdesátých let.
Došlo tak k vydání skutečně terénních
nahrávek, jimž se ovšem dostalo profesio-
nální péče Phonogrammarchivu rakouské
Akademie věd. Jako poslední stopa je zařa-
zena známá píseň v jidiš Moyshele mayn
fraynd, takže je připomenuta i část z Blu-
mova repertoáru přesahující okruh chazanut.
Studenti, badatelé, ale i ostatní zájemci
o židovskou duchovní hudbu uvítají vysokou
informativní hodnotu přiloženého bookletu.
Kromě obsáhlé Blumovy biografie nachá-
zíme i komentář a etnomuzikologický rozbor
hudebního materiálu renomovaného odbor-
níka Alexandra Knappa. Na CD spolupraco-
vali i mnozí další odborníci z Británie,
Maďarska, Izraele a ČR, velký podíl na pří-
pravě CD má také kantor Michal Foršt.
Nechybí ani překlady hebrejských textů do
češtiny a angličtiny. Navíc, posluchači znalí
hebrejštiny a specifik výslovnosti různých
stylů chazanut ocení uvedení originálního
hebrejského znění, které lze porovnat s jeho
zpívanou podobou.

Vydáním tohoto titulu tak byl vlastně
splacen dvojí dluh: zaprvé kantorskému
mistrovství Ladislava Moše Bluma a za-
druhé pražské tradici chazanut, jejíž doklad
nyní držíme v rukou. CD vydalo Židovské
muzeum v Praze v roce 2008.

� Zita Skořepová-Honzlová
Autorka je studentkou etnomuzikologie na

FHS UK a interpretkou hebrejských a jidiš písní

Švat 5769

�

KANTOR LADISLAV MOŠE BLUM:
Zapomenutý hlas pražské Jeruzalémské synagogy
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pondělí 2. 2. v 18 h:
Zmizelí sousedé. V čem tkví ojedinělost mezi-
národně úspěšného projektu, který byl v roce
2008 oceněn Zlatou hvězdou Evropské
komise za aktivní evropské občanství? U pří-
ležitosti vydání metodické publikace Pocta
dětským obětem holocaustu pohovoří o pro-
jektu Ing. Eva Kuželová, lektorka Židov-
ského muzea v Praze a Mgr. Marta Vanču-
rová z občanského sdružení Zapomenutí.

úterý 3. 2. v 18 h:
Nástin vývoje židovských památek v Čechách
a způsoby jejich ochrany. Úvodní přednáška
Mgr. Blanky Rozkošné z nového cyklu
Židovské památky v Čechách a na Moravě.

středa 4. 2. v 18 h:
Základy judaismu v pojetí pražského Maha-
rala. Cyklus přednášek vrchního zemského
a pražského rabína Karola Efraima Sidona
věnovaný 400. výročí úmrtí Rabiho Jehudy
Levy ben Becalela (kolem 1525–1609).

středa 11. 2. v 18 h:
O sochách a obrazech. Přednáška Jaroslava
Róny a diskuse o současné tvorbě a umění.
Doprovodný program k výstavě v Galerii
Roberta Guttmanna za účasti kurátora
výstavy Arna Paříka.

čtvrtek 12. 2. v 18 h:
„V lednu 1945 došlo k likvidaci Osvětimi.
Nás, děti, chtěli nechat v lágru, my jsme
však měly strach tam zůstat a cpaly jsme se
na pochod.“ Na své zážitky vzpomíná místo-
předseda Terezínské iniciativy Ing. Pavel
Werner, někdejší „birkenauboy“.

pondělí 16. 2. v 18 h:
Židovské housle Alexandra Shonerta No.
2. Koncert pro sólové housle a klavír spo-

jený s prezentací nového CD. Houslový
virtuos žijící v Praze hraje skladby židov-
ských skladatelů, úpravy židovských folk-
lorních písní a vlastní skladby. Alexander
Shonert – housle, Natalia Shonert – kla-
vír. Občerstvení Vstupné 80 Kč

úterý 17. 2. v 18 h:
Spravedlivý mezi národy. Tento titul je udě-
lován osobám nežidovského původu, které
za války pomáhaly zachraňovat životy per-
zekvovaných Židů. Přednáška Mgr. Miro-
slavy Ludvíkové se věnuje osudům českých
Spravedlivých mezi národy.

středa 18. 2. v 18 h:
Blízký východ včera a dnes. Historie, sou-
časnost a souvislosti. Geografie, kultura
a náboženství. Jak se slaví svátek Purim –
v centru Jeruzaléma i v Mea Shearim.
Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera
představuje oblasti Blízkého východu bez
falešného pozlátka i černého rámu.

čtvrtek 19. 2. v 18 h:
Nejisté útočiště? Nad knihou Kateřiny
Čapkové a Michala Frankla o meziváleč-
ném Československu a uprchlících před
nacismem. Besedu s autory knihy moderuje
Petr Brod. Kniha nakladatelství Paseka bude
prodávána za zvýhodněnou cenu. 

pondělí 23. 2. v 18 h:
Paměť národa. U příležitosti 90. výročí
vzniku Československa byl spuštěn unikátní
internetový portál www.pametnaroda.cz
dokumentující příběhy pamětníků metodou
orální historie. Portál je budován sdružením
Post Bellum, Českým rozhlasem a Ústavem
pro studium totalitních režimů. Prezentují
Mikuláš Kroupa a Martin Kroupa (Post
Bellum).

úterý 24. 2. v 18 h:
Filmy smrti, naděje a života – cyklus židov-
ských příběhů 20. století ve filmu. Díl 5.
Poslední motýl: francouzský mim Antoine
Moreau je zatčen gestapem a musí přislíbit
vystoupení v terezínském ghettu. Když však
zjistí, že se jeho vystoupení má stát součástí
propagandistického představení pro komisi
Mezinárodního Červeného kříže, rozhodne se
pojmout hru O perníkové chaloupce jako
podobenství o skutečnosti... Drama, Českoslo-
vensko/Francie/Velká Británie, 1990, 96 min.
Režie: Karel Kachyňa. Úvodní slovo: filmová
historička Mgr. Alice Aronová, Ph.D.

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI
A JEJICH RODIČE
22. 2. v 14 h:
Arje slaví Tu bi-švat (Nový rok stromů).
Společně si budeme vyprávět o tom, proč
Židé v Izraeli zasazují na tento den nové
stromy. Naučíme se písničku, zatancujeme si
a ochutnáme některé plody, kterými oplývá
Země zaslíbená. Prohlídka: Starý židovský
hřbitov Jednotné vstupné 50 Kč

VÝSTAVY VE VKC PRAHA
Můj obraz 20. století. Výtvarné práce sou-
těže pořádané Památníkem Terezín v roce
2006.
Neztratit víru v člověka.../Protektorát očima
židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dět-
ským obětem holocaustu – stálá expozice
kopií putovních výstav VKC.

Sály jsou přístupny vždy 20 minut před zahá-
jením programu. Není-li uvedeno jinak,
vstupné je 20 Kč. Po začátku koncertu nebo
15 minut po začátku jiného programu není
vstup do Vzdělávacích a kulturních center
povolen. Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost
po–čt 10–16 h, pá 10–15 h.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro

tel.: 222 325 172, fax: 222 318 856
www.jewishmuseum.cz, education@jewishmuseum.cz

(Spojení: metro A, tram 18 – stanice Staroměstská; tram 17, bus 133 – stanice Právnická fakulta)

úterý 3. 2. v 18 h:
Karol Sidon – Třináct oken (1991). Další
rozhlasová hra Karola Sidona se zabývá
židovstvím jako údělem a nese určité autobi-
ografické rysy. Příběh spisovatele Goldsteina
mapuje příběh Žida ve 20. století – od ústrků
v dětství až ke komunistické šikaně. Hra byla
napsána v roce 1978, kdy vyšla v samizdatu.
V rámci cyklu „Rozhlasové hry Karola
Sidona“ uvádí Mgr. Přemysl Hnilička.

středa 4. 2. v 18 h:
Vývoj izraelsko-palestinského konfliktu –
aktuální přednáška s besedou o složitých

podmínkách v pásmu Gazy. Vývoj událostí
očima předsedy dozorčí rady Židovského
muzea v Praze Ing. Jana Neubauera.

čtvrtek 5. 2. v 18 h:
Ghetto jménem Baluty – film režiséra
Pavla Štingla k právě probíhající výstavě.
Baluty jsou bývalou zlodějskou čtvrtí
Lodže. Na jejím území bylo za druhé svě-
tové války zřízeno židovské ghetto, kam
směřovaly první transporty z Protektorátu
Čechy a Morava. Úvodním slovem před
projekcí uvede film scenárista a režisér
Pavel Štingl.

úterý 10. 2. v 17 h:
Marta... a jak jsem ji potkal – neformální
setkání s paní Martou Kottovou, která loni
obdržela od prezidenta vyznamenání za
dlouholetou výchovnou práci s mládeží.
Patří k těm, kteří prošli peklem Terezína
a Osvětimi. Besedu moderuje Mgr. Petr
Žák.

čtvrtek 12. 2. v 18 h:
Některé ze zajímavých osobností pohřbe-
ných na židovském hřbitově v Brně – před-
náška PhDr. Miroslavy Menšíkové, známé
brněnské historičky z Muzea města Brna.

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
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VKC Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

Průřezem od založení hřbitova až po období
poválečné. Přednáška je součástí uváděného
cyklu Gan chajim – Zahrada života.

čtvrtek 19. 2. v 18 h: 
Můj boj proti konečnému řešení – prezen-
tace knihy Heinze J. Herrmanna vydanou
nakladatelstvím Barrister & Principal. Kniha
je výpovědí člověka, který doufal, že svým
autentickým svědectvím pomůže ochránit
svět před opakováním podobné katastrofy.
Uvedení knihy se zúčastní Eva Herrman-
nová. Téma holocaustu přiblíží Mgr. Ludví-
ková, vedoucí pražské pobočky VKC.

neděle 22. 2. v 15 h:
Tu bi-švat aneb Nový rok stromů. Tento
židovský svátek je oslavou jara a jak je zvy-
kem, uspořádáme si malou hostinu, při níž
okusíme různé druhy ovoce. V Izraeli se
v tento den sázejí stromky, my si je alespoň
symbolicky vyrobíme. Dílna pro rodiče
s dětmi od 4 let. Vstupné 30 Kč

VÝSTAVY VE VKC BRNO
V únoru je možno v sále VKC zhlédnout
výstavu fotografií Karla Cudlína Zpráva
o Lodži, která v českých kinech doprovází
film Pavla Štingla Ghetto jménem Baluty.

Židovská obec v Praze

Společenský sál, Maiselova 18

PODVEČER

YVONNE

PŘENOSILOVÉ

středa 11. února

v 15 hodin
„Věděla jsem, že hlasatelské

řemeslo není na doživotí, takže

mě nezdrtilo, když jsem

skončila,“ říká

MARIE
TOMSOVÁ

bývalá televizní hlasatelka, nyní

rozhlasová moderátorka,

herečka, vizážistka

a spolupracovnice úspěšné

módní návrhářky Heleny

Fejkové. A o tom všem 

si budeme povídat.

Změna programu vyhrazena. Pořad se koná 

za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

1. REPREZENTAČNÍ
PLES HAKOACH

se koná 

v sobotu 14. února od 19 hodin

v Hlubočepském zámečku, 
Na Zlíchově 18, Praha 5. 

Vstupenky v kanceláři Sochnutu a KKL, Jáchymova 3 (Zoša Vyoralová, 602 703 653, zosa@mail.cz).

Společenský oděv nutný, občerstvení v ceně. Srdečně zveme!

KANTOR LADISLAV MOŠE BLUM – Zapomenutý hlas pražské Jeruza-
lémské synagogy, osobní nahrávky z let 1978–1983, 2 CD, Židovské
muzeum v Praze a Phonogrammarchiv Rakouské akademie věd, Praha
2008. CD lze zakoupit v muzejních obchodech nebo on-line na:
www.jewishmuseum.cz.

DSP HAGIBOR
Kulturní program únor 2009
Neděle 1. února v 11 h Vernisáž výstavy fotografií Jana Šimečka,

autora, který portréty čtyřnohých přátel

člověka publikuje časopisecky i knižně.

Středa 4. února v 15 h Beseda se spisovatelem Arnoštem
Lustigem v kavárně Miriam.

Neděle 8. února v 14 h Veselé odpoledne – Tu Bi-Švat pro děti,

rodiče a přátele. Pořádá Bejachad 

ve spolupráci s KKL.

Úterý 17. února v 15.30 h Odpoledne s královským nástrojem –

harfenistka Pavla Jahodová.

Výstavy: Grafička Karla Ryvolová, malířka Roza Tichá, Lauderova školka

„Náboženské motivy v dětské tvorbě“
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V polovině 80. let nastoupila generace,
jejíž výtvarná tvorba byla ovlivněna

novým uměleckým hnutím známým jako
„neoexpresionismus“ či „špatná malba“.
Jako jeden z prvních na sebe tehdy upozornil
Jaroslav Róna (nar. 1957), který vystudoval
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze sklářské výtvarnictví, zabývá se
však také malbou, sochařstvím, grafikou,
kresbou, mozaikou, scénickým výtvarnic-
tvím, vitráží apod. Róna se účastnil generač-
ního divadelního hnutí Pražská pětka a je
jedním ze zakladatelů skupiny Tvrdohlaví,
jejíž první vystoupení v roce 1987 se stalo
nejvýraznější demonstrací nástupu postmo-
derny v Čechách. Přestože tato skupina
nevydala žádný tvůrčí program, bylo už její
založení jasným programovým signálem
odporu proti zglajšachtovanému ČSVU
a normalizačním poměrům. Výběr z tvorby
Jaroslava Róny z let 1999–2008 (15 obrazů,
3 plastiky, kresby) představuje od 29. ledna
do 10. května 2009 Židovské muzeum
v Praze v Galerii Roberta Guttmanna.

Na své první samostatné výstavě v Ma-
kromolekulárním ústavu ČSAV v roce 1986
představil Róna obsáhlý soubor obrazů na
téma mytické prehistorie světa, s motivy
pradávných příšer, osamělých v pustých kra-
jinách a nesoucích stigma svého zániku.
„Byl to objev mýtu a mytického prožívání
světa, který většina z nás nosí v sobě, aniž si
to uvědomujeme. Náměty fascinující dosud
nevídanou obludností byly na domácí scéně
něco nového, přinášely rovněž nečekané
obnovení působivosti obrazu a tradiční
malby,“ říká kurátor výstavy PhDr. Arno
Pařík.

V 90. letech se Róna začal zabývat více
sochařskou tvorbou, která se od počátku roz-
víjela neobyčejně svobodně, od neokubistic-
kého tvarosloví k mašinismu a stylu art-deco
20. let. Postupně však převážila koncentrace
k jednoduchým kompaktním objektům odlé-
vaným většinou do bronzu, které připomí-
nají stavby neznámého původu, modely či
půdorysy pevností, hrobek a rituálních sta-
veb. Vrcholem jeho tehdejší sochařské

tvorby se staly monumentální bronzové plas-
tiky Rytíř s drakem (1995) a Sépie (2000)
pro zámek Klenová u Klatov. V roce 2001
získal Róna první cenu v soutěži na pomník
spisovatele Franze Kafky, který byl dokon-
čen a osazen před budovou pražského
Židovského muzea v roce 2003 a získal
Grand prix obce architektů.

Po roce 2000 se Rónovy obrazy zklidňují,
obrazový prostor se postupně sceluje, obje-
vuje se v něm lidská postava a s ní se vrací
i příběh. Zdá se, že umělec prožívá období

jakéhosi klasicismu, které si vynucuje jed-
notu prostoru, času i děje. Vrací se ke starým
mytologickým tématům, obrazy však nejsou
již tak dramatické, je v nich více reflexe
a fantazie. Nadčasová témata se nemění,
stále se vracejí úvahy o lidském světě a Ves-
míru, o jeho počátku a pravděpodobných
koncích. Do popředí vystupuje poněkud
chmurná vize současné civilizace, nekoneč-
ných aglomerací mrakodrapů, táhnoucí se od
obzoru k obzoru. Osud města (2008) nám
ukazuje pubertálního ďáblíka, personifikaci

Výběr z tvorby Jaroslava Róny z let 1999–2008 (15 obrazů, 3 plastiky, kresby) představuje od 29. ledna
do 10. května 2009 Židovské muzeum v Praze v Galerii Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1,
(zadní trakt Španělské synagogy), tel. 221 711 553, www.jewishmuseum.cz.

Sen si musíte zapsat…
Jaroslav Róna – podobenství

Krajina s lodním vrakem, 2008, olej na plátně, 100 x 80 cm, foto Ota Pajer
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jakési kolektivní duše velkoměsta snícího
poslední sen megapole na pobřeží oceánu.
Zbytky opevnění na útesu a hořící pevnost
v pozadí obrazu Někde na východě (2008)
připomíná konflikty v krajinách opuštěného
východního bloku. K tématu archeologie
zaniklých civilizací se Róna vrací v obraze
Krajina s lodním vrakem (2008), který atmo-
sférou i barevností připomíná metafyzické
obrazy Giorgia de Chirica a evokuje sen
o ztracené Atlantidě.

„Rónův svět je neobyčejně mnohostranný
a proměnlivý, prolínají se v něm nejrůznější
zdroje evropského romantismu a symbo-
lismu, má ale svá vlastní témata a motivy.
Některé se zdají být jednoduché, jiné líčí slo-
žité děje zkázy a zrození, příběhy lidského
života jako součásti dramatu Země a Ves-
míru. Jeho tvorbu nelze od těchto souvislostí
izolovat, ani ji nelze zbavit vnitřního napětí
a neklidu, který ji oživuje a přináší její nové
proměny. Rónův umělecký svět fascinoval
před dvaceti lety – po desetiletích půstu –
naši představivost možností bezprostředního
prožitku uměleckého díla. Dnes už jeho

obrazy nejsou horkou novinkou, ale schop-
nost fascinovat si stále uchovávají,“ dodává
Pařík.

A odkud bere inspiraci? Na setkání
s novináři před vernisáží na tento dotaz
odpověděl, že je to jednoduché. Hodně
nápadů čerpá ze svých snů. Je ovšem zapo-
třebí si je ihned zapsat, než se rozplynou
a navždy zmizí!

(red.)

UPLYNULO 40 LET OD TRAGICKÉHO ČINU: JAN PALACH ‘69
V těchto dnech je možné zhlédnout unikátní výstavu připravenou Filozofickou Fakultou Univerzity Karlovy a Národním muzeem v Praze za
partnerství Archivu bezpečnostních složek, Ústavu pro studium totalitních režimů ČR a Slovenského filmového ústavu. Autoři Petr Blažek,
Patrik Eichler a Jakub Jareš s výtvarníkem Jáchymem Šerýchem připravili expozici, která přibližuje jednu z nejvýznamnějších událostí roku
1969, sebeupálení Jana Palacha. Připomíná nejenom osobnost Jana Palacha a všech ostatních, kteří svojí smrtí demonstrovali nesouhlas
s politickým vývojem, ale ukazuje i dobu, která je důležitá pro pochopení Palachova činu. Na výstavě je představena řada unikátních foto-
grafií a dokumentů, které dosud nebyly publikovány, kromě jiného originály všech posledních Palachových dopisů.
Výstava instalovaná v Křížové chodbě Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 je přístupna denně od 10 do 18 hodin
a končí 14. února 2009.

Výstava bude otevřena
do 10. května 2009
denně mimo soboty
a židovské svátky. 
Do 27. března 
od 9 do 16.30 hodin, 
od 29. března od 9 do
18 hodin. K výstavě byl
vydán katalog.

Příběh tlouštíka, 2007, olej na plátně, 115 x 130 cm, foto Ota Pajer

Silné zaujetí je patrné z každého Rónova gesta, foto Milan Kalina
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V těchto dnech přichází do kin celove-
černí izraelský snímek režiséra Ari Folmana
Valčík s Bašírem (85 min, české titulky).

Autobiografický hrdina Ari se vydává za
dávnými známými i dalšími lidmi, kteří mu
mohou pomoci vybavit vzpomínky na krutý
masakr v palestinských uprchlických tábo-
rech Sabra a Šatíla. Ten v roce 1982 připus-
tila izraelská armáda během okupace západ-
ního Bejrútu. Hrdina filmu a režisér v jedné
osobě byl tehdy vojákem. Podaří se mu pře-
konat trauma a amnézii a vzpomene si, jestli
byl aktérem jedné z nejtemnějších kapitol
izraelské historie?

Netradiční snímek Ariho Folmana byl
jedním z nejsilnějších filmů letošní can-
neské soutěže. Přispěl k tomu nejen reálný,
navíc autobiografický základ příběhu, ale

i forma animovaného dokumentu. „Válka je
surreálný zážitek a paměť je tak ošidná, že
jsem si řekl, že se na cestu pamětí raději

vydám s pomocí týmu animátorů,“ vysvětlil
Folman své rozhodnutí. Po snímku Persepo-
lis jde o další animovaný film o nedávných
dějinách Blízkého východu – stejně pou-
tavý, dojemný i hrůzný. (red)

Pozvánka do kina: Valčík s Bašírem

18

V premiérovém pražském kině Lucerna běží už několik týdnů
film Hlídač č. 47. Televizní diváci byli před prvním uvedením ter-
čem intenzivní reklamní kampaně sestá-
vající i z různých skrytých reklam, jako
jsou P. R. rozhovory s tvůrci apod. V nich
zpravidla zaznělo, že film je natočen
podle ve své době úspěšného stejnojmen-
ného románu „legionářského spisovatele“
Josefa Kopty (1894–1962) z roku 1926
a že první filmovou adaptací tohoto lite-
rárního díla byl rovněž stejnojmenný film
Josefa Rovenského z roku 1937. Scénář
napsal tehdy začínající Otakar Vávra, po
náhlé smrti režiséra film dokončil Jan Svi-
ták. Titulní roli ztvárnil Jaroslav Průcha,
jeho partnerku Marie Glázrová, pro kterou
to byla první velká filmová role.

„Píárka“ vyznívala v tom smyslu, že
teprve dnes, po sedmdesáti letech,
napadlo někoho dalšího prózu zfilmovat.
Pravda je ovšem jiná a my se můžeme
pouze dohadovat, co je pravou příčinou
takového matení veřejnosti.

Hlídače č. 47 pod názvem Pickup totiž
natočil v americkém exilu roku 1951
Hugo Haas (1901–1968), dokonce ve čty-
řech funkcích: 1. jako představitel hlavní
role (Jan „Hunky“ Horák, Haasovou partner-
kou v roli Betty Horákové byla Michaels
Beverly; 2. jako režisér; 3. jako producent
(promítací práva mají dnes proto Haasovi
dědicové) a 4. byl i spoluautorem scénáře, za který byl scénárista
Arnold Phillips nominován v roce 1952 na WGA Award za nejlepší
scénář k nízkonákladovému filmu.

Uvádí se, že je to nejzdařilejší Haasův americký film. Sám jsem
jej kdysi na některé z předlistopadových letních filmových škol

viděl, moc se mi líbil, obrázek Hradčan na vnitřní stěně jakési dře-
věné hlídačské boudy americké železnice je nezapomenutelný.

Přiznanou předlohou byl samozřejmě
Koptův román, což je pikantní, protože
autor tehdy žil v komunistickém Česko-
slovensku. A jak to bylo s autorskými
právy? Konečně i dnes je román co do
copyrightu stále ještě „kryt“ – až do roku
2032.

Vnucuje se samozřejmě otázka, proč
si produkce nového českého filmu dala
tolik záležet, aby o Haasově filmu
v reklamní kampani na Renčův film neza-
znělo ani slovo. A samozřejmě proč nám,
třeba právě při této příležitosti, ČT film
nepřinesla.

Kdybych byl kolektivně vztahovačný,
odpovím, že důvodem je antisemitismus.
Kdybych podceňoval inteligenci a vzdě-
lání tvůrců, řekl bych, že je to z nevzděla-
nosti. Vzhledem k jejich množství, době
příprav a natáčení i vzhledem ke dnešním
informačním možnostem (vše je na inter-
netu) to považuji za prakticky vyloučené.
Navíc se lze vše dočíst ve filmařům
známé knížce Jaroslava Brože a Myrtila
Frídy Hugo Haas vydané u příležitosti

přehlídky filmů H. H. v kině Ponrepo v roce
1971.

Konečně je tu ještě třetí možnost – umělá
prestiž. Zkraťme metr, budeme větší!

Tvařme se, že po Rovenském celých sedmdesát let nebyl nikdo,
kdo by dílo po válce upozaďovaného autora oprášil a vyzvedl.
První remake jsme prostě my!

K této třetí hypotéze se přikláním i já. Je smutná.
� Petr Pober-Pavlovský

Únor 2009

nepřiznaný HUGO HAAS

Ivan Sors, karikatura Hugo Haase z knihy „Panopti-
kum čs. filmu“ vydané v Knihovně filmového kurýru,
Nakladatelství ČEFIS, Praha 1932. Pod kresbou je
Haasova poznámka: „Kdybych se dal pokřtít, tak to
nikdo nepozná“ a jeho podpis.
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knihy

19Švat 5769

Lionel Blue, ZADNÍ VRÁTKA 
DO NEBE, 150 str., Nakladatelství
Tartaros Praha 2008

Zadní vrátka do nebe je jedinečná kniha
o spiritualitě, jaká nemá v českém prostředí
obdoby. Je to osobní vyznání rabína, který
hledá svou životní cestu na troskách zniče-
ného světa židovské kultury. Po této knize
sáhne ten, kdo má rád knihy Gilberta
K. Chestertona, Roberta Fulghama a Tho-
mase Mertona. Autor dokáže spojit napros-
tou upřímnost s typicky britským (a samo-
zřejmě židovským) smyslem pro humor.
O mystice dokáže psát
stejně přesvědčivě jako
o problémech sexuality
nebo totalitního myšlení.

Lionel Blue (1930) je
britský rabín a spisovatel.
Je prvním rabínem v Britá-
nii, který se jako gay při-
hlásil ke své orientaci.
Pochází z Londýna, studoval historii
a v roce 1960 byl ustanoven rabínem.
Slavná byla jeho rozhlasová vystoupení na
BBC. K jeho osobním paradoxům patří i to,
že je znám nejen jako skvělý vypravěč
a znalec spirituality, ale také jako znalec
kuchyně. V roce 1997 se mu podařilo pře-
konat vážnou nemoc.

Jeho knihy byly u nás známé v samiz-
datu. Tato je první, která vychází tiskem
v českém překladu Miroslava Jindry.

Luboš Kropáček, SÚFISMUS – 
Dějiny islámské mystiky, 341 str.,
VYŠEHRAD Praha 2008

Dlouho očekávané dílo předního českého
arabisty, autora řady čtenářsky i odborně
úspěšných publikací o dějinách a kultuře
islámských zemí přináší ucelený pohled na
téma mystiky v islámu: téma považované
právě tak za bohaté a podnětné jako někdy
za kontroverzní. V šesti větších oddílech
rozkrývá autor fenomén islámské mystiky

v jeho dějinném, myšlenko-
vém i geografickém kon-
textu, předkládá portréty
nejvýznačnějších postav
súfismu a jejich názorů,
zkoumá vývoj a rozdíly spi-
rituality hlavních směrů či
škol (tzv. „taríq“). Závěreč-
né části se věnují islámské

mystice v okrajových oblastech islámského
světa (Číně, Indonésii, subsaharské Africe,
Evropě), jakož i postavení a úloze súfismu
v dnešním světě.

Rámec knihy, kterou oživuje množství
pramenných citací, je v podstatě chronolo-
gický, počíná se výkladem zrodu a dějin

islámské mystiky i jejího zasazení v samot-
ném islámu a vrcholí dneškem. Autor uka-
zuje některá společná východiska a témata
islámské mystiky a křesťanské spirituality,
jakož i jejich rozdílnosti. Upozorňuje na
možné vlivy středověké islámské mystiky,
jež byla často sama napájena z evropských,
zvláště novoplatónských zdrojů, na tehdejší
evropský duchovní život a myšlení a zabývá
se rovněž evropským vnímáním súfismu, jak
na úrovni akademické, tak ve sférách lido-
vějších. Svazek je doplněn barevnou a čer-
nobílou přílohou, slovníčkem pojmů, soupi-
sem literatury a obsáhlým rejstříkem.
Publikace je zřejmě prvním soustavnějším
počinem v této oblasti.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.,
(1939) vystudoval anglistiku, arabistiku
a afrikanistiku. V roce 1991 byl habilitován
pro obor dějiny a kultura Afriky, o deset let
později získal profesuru. Působí na Filozo-
fické fakultě Univerzity Karlovy a k oblas-
tem jeho zájmu patří mj. islámská filozofie
a mystika, problematika islámu v Evropě,
vztah islámu a křesťanství a moderní islám
vůbec. Dosud vydal několik velmi závaž-
ných publikací, ze kterých je možné zvláště
v této době čerpat mnoho důležitých infor-
mací. Jmenujme namátkou Duchovní cesty
islámu (1993, 2007), Islámský fundamenta-
lismus (1996), Blízký východ na přelomu
tisíciletí (1999), Islám a Západ. Historická
paměť a současná krize (2002).

Václav Cílek, KRAJINY VNITŘNÍ
A VNĚJŠÍ, 269 str., DOKOŘÁN, Praha

Známý autor se po studiu geologie věnuje
od roku 1990 naplno studiu klimatických
oscilací a změn v prostředí v nejmladší geo-
logické minulosti. Od roku 1995 vede na
Univerzitě Karlově kurzy
týkající se krajiny a histo-
rie. Vedle své vlastní bohaté
tvorby se zabývá i překlady.

V této publikaci vypráví
autor o tom, jak se krajina
od 90. let 20. století stala
jedním z klíčových pojmů
přírodních, ale i některých
humanitních věd. První polovina Cílkova
textu se týká skutečné, fyzické krajiny, její
proměny a ochrany. Druhá část je věnována
vnitřním krajinám duše – fenoménu genia
loci, postavě zeleného muže, ale i keltským
bohům v druhohorách. Celek uzavírají Pout-
níkova pravidla putování po posvátných
místech a obsáhlý soupis literárních i hudeb-
ních pramenů, které jsou pro vstup do kra-
jiny potřebné. Hlavním motivem knihy
zůstává nutnost krajinu chránit kvůli ní
samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu,

ale také kvůli sobě a vlastní duši. Toto druhé
vydání je rozšířeno o text Právo na krajinu.
První vydání této knihy získalo Cenu Toma
Stoppparda.

Ralf Dahrendorf, OD PÁDU ZDI
K VÁLCE V IRÁKU, 331 str.,
VYŠEHRAD, Praha 

Reprezentativní soubor studií věnova-
ných historickým událostem po roce 1989
označil jejich autor, význačný německý
sociolog a politolog působící řadu let v Ang-
lii, člen britské Horní sněmovny, lord Ralf
Dahrendorf, za svou „zdaleka nejdůležitější“
publikaci poslední doby. Základní tezí
tohoto liberálně orientovaného myslitele je,
že revoluce roku 1989 neznamenaly „konec

dějin“, nýbrž jejich nový
počátek po vynuceném
zastavení. Jejich další smě-
řování je otevřené, a jak
autor, žák Kantův a Poppe-
rův, opakovaně zdůrazňuje,
netkví v nějaké dějinné
nutnosti, nýbrž je v našich
rukou a na naší zodpověd-

nosti, jakými cestami se dějiny budou dál
ubírat. Podstatný je přitom především
respekt vůči principu politické svobody,
k němuž se druží požadavek sociální soudrž-
nosti a snaha o rostoucí blahobyt – to vše
v rámci „otevřené společnosti“, která stále
znovu ověřuje své cesty a svá řešení.

Pro našeho čtenáře bude jistě zvlášť zají-
mavá řada postřehů a úvah spjatých s pore-
volučními událostmi v naší zemi, k níž
autora váže nejen odborný zájem, ale také
osobní přátelství. Jedním z vůdčích reprezen-
tantů středoevropského vývoje po roce 1989
je Dahrendorfovi ostatně Václav Havel, na
nějž ve své knize vícekrát odkazuje. Knihu
doplňuje studie o autorovi a jeho díle od čes-
kého sociologa Miloše Havelky.

Prof. dr. Lord Ralf Dahrendorf (1929)
přednášel sociologii v Hamburku, Tübin-
genu a Kostnici. V letech 1974–1984 stál
v čele prestižního ústavu London School of
Economics a v letech 1987–1997 byl děka-
nem St. Antonyęs College v Oxfordu. Od
roku 1993 je jako „lord Dahrendorf of Clare
Market in the City of Westminter“ členem
britské Horní sněmovny. Ralf Dahrendorf je
autorem řady odborných publikací, z nichž
česky dosud vyšly Úvahy o revoluci
v Evropě v dopise, který měl být zaslán
jistému pánovi ve Varšavě (1991) a Hledání
nového řádu (2007). Zatím posledním auto-
rovým dílem je aktuální analýza pod názvem
Pokušení nesvobody. Intelektuálové v čase
zkoušky (2006).

� Milan Kalina

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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struãn˘ prÛvodce Ïidovskou modlitbou

STRUKTURA MODLITBY
V prvním díle našeho nového průvodce jsme se seznámili se základními pojmy, které 
se k židovské modlitbě vztahují.

Nový sidur HEGJON LEV
Modlitby progresivního směru pro šabat, svátky a všední dny 
Uspořádali: rabín Tomáš Kučera, Jan David Reitschläger, vydala: Bejt Simcha, formát: A5, 216 stran.
Sidur je v pevné vazbě a na každé dvoustraně najdete hebrejský text, český překlad, transkripci do
latinky a anglický (případně slovenský) text. Prodejní cena je 400 Kč při osobním odběru (po dohodě),
450 Kč na dobírku (včetně poštovného a balného). Zaslání na dobírku je možné i na Slovensko 
za celkovou cenu 570 Kč.

Objednávky na adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 724 027 929.
Sidur je nyní možné zakoupit rovněž v ŽO Děčín a ŽO Liberec, v budoucnu pravděpodobně
i v dalších židovských obcích.

Dnes si představíme základní strukturu modlitby,
v dalších číslech se pak budeme věnovat jednotli-
vým částem podrobněji. Je třeba si však říci, že tato

struktura je obecná a uvedená v maximálním rozsahu, zahrnuje
tedy všechny prvky, které se v modlitbě
mohou objevovat, nejsou však její sou-
částí vždy. Některé části jsou aktuální
pouze v některých dnech (to se týká
zejména čtení z Tóry), jiné jsou vázány
na přítomnost minjanu, k nejrůznějším
obměnám dochází ve svátečních dnech,
jiná je modlitba ranní a jiná večerní.
K tomu všemu se ovšem dostaneme
v dalších dílech.

Je také třeba předeslat, že pochopi-
telně není v možnostech tohoto prů-
vodce publikovat přímo texty modliteb.
Na druhou stranu studovat modlitbu,
aniž bychom měli texty při ruce, není
úplně ideální. Proto doporučuji vzít si
k ruce sidur. Těch samozřejmě existuje
celá řada a v mnohém se od sebe liší.
Ovšem základní struktura a pořadí mod-
liteb by měla být u všech víceméně
stejná. Odkazy na konkrétní stránky,
které v tomto průvodci najdete, se vzta-
hují k novému českému reformnímu
siduru Hegjon Lev, v ostatních sidurech
si příslušné pasáže čtenáři musí vyhle-
dat sami. Ostatně právě takové „pátrání“
v siduru může být velmi prospěšné a je
vlastně součástí našeho studia.

Zde je tedy ona základní
struktura modlitby:

1) Birchot ha-šachar (= „pože-
hnání (při) úsvitu“, str. 34 v siduru Hegjon Lev) a Pesukej de-
zimra (= „chvalozpěvy“, str. 38): patří sem například známé
texty „Ma tovu ohalecha Ja’akov“ („Jak dobré jsou tvé stany,

Jákobe“) či „Elohaj, nešama…“ („Hospodine, duše, kterou jsi
mi dal, je čistá“). Dále je zde několik žalmů či chvalozpěv
„Nišmat kol chaj“ („Duše všeho živého“). Po ukončení tohoto
oddílu se říká Chaci kadiš neboli „poloviční kadiš“ (str. 18),

který obecně funguje jako předěl mezi
jednotlivými částmi bohoslužby.
2) Šema: tuto část bohoslužby
zahajuje Barchu („Žehnejte Hospodina“,
str. 44), které je vlastně voláním ke spo-
lečné modlitbě; vlastní text Šema („Slyš
Izraeli“, str. 46) je orámován několika
požehnáními (více si o tom řekneme
v některém z příštích dílů, kde se
budeme touto částí modlitby zabývat
podrobněji).
3) Amida, rovněž zvaná Šmone
esre (tedy „modlitba ve stoje“ nebo
„modlitba osmnácti“, str. 50), je jádrem
celé modlitby, právě v této části jsou
Hospodinu předkládány prosby, o jejím
obsahu a variantách si opět časem
povíme více.
4) Kri’at ha-tora („čtení Tóry“,
str. 56): modlitby a chvalozpěvy, které se
říkají při vyjímání Tóry ze schrány a při
procesí s Tórou, dále pak požehnání,
která pronáší ten, který je k Tóře volán
před i po čtení, a požehnání náležející ke
čtení haftary.
5) Sijum ha-avoda („zakončení,
závěr bohoslužby“) – patří sem zejména
oslavný hymnus Alejnu („Je na nás
vychvalovat…“, str. 63), Kadiš (str. 65)
a tradiční závěrečné písně – Ejn kelo-
hejnu („Nikdo není jako náš Bůh“,
str. 66), Adon olam („Pán světa“, str. 29)
nebo Jigdal („Buď vyvýšen…“). Svá-

teční bohoslužba bývá ještě završena kidušem (doslova
„posvěcení“, str. 67).

� Připravila Kateřina Weberová
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