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Krátce
Tesaná modla-socha či posvátný kůl
nebo stéla byly nejběžnějšími vizuálními
projevy polyteismu od Egypta až po
Mezopotámii. Proto byl strohý zákaz
zobrazení všeho živého, aby nedošlo ke
zbožštění sochy či reliéfu, tedy výtvoru
lidských rukou. Midraš nám vypráví pří-
běh, jak Abraham, který přinesl myšlenku
monoteismu na tento svět, rozbil všechny
modly svého otce Teracha, aby mu doká-
zal jeho pošetilost.

Rabín Daniel Mayer

V judaismu má dobročinnost (cdaka)
přesná pravidla: považuje se za spravedli-
vé, aby člověk část svého jmění věnoval
pro potřebné. Tato část tvoří nejméně
desetinu, ale ne více než pětinu majetku či
zisku. Téma dobročinnosti, jeho různých
aspektů a úrovní, je sledovatelné na ná-
hrobcích v několika variantách.

Iva Steinová

Americký rasista a antisemita David Duke
byl vypovězen ze země a se studenty Uni-
verzity Karlovy se nesešel. Vůdce extre-
mistické dělnické strany Tomáš Vandas
o svou příležitost diskutovat se studenty,
tentokrát VŠE, přišel, když se o připravo-
vaném setkání nevhodně rozpovídal na
internetu.

Leo Pavlát

Minulý měsíc přijal izraelský Vrchní soud
průlomové rozhodnutí, když nařídil, aby
stát poprvé v historii zajistil financování
neortodoxních kurzů přípravy ke konver-
zi. Proč je to tak převratné? Protože
doposud upřednostňoval Stát Izrael
pouze jediný směr, a sice ortodoxii.
Pouze ortodoxní centra byla státem
uznávaná, pouze ortodoxní centra byla
státem financována.

Robert F. Rifkin

Ročník 8
Sivan 5769
Červen 2009
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Padesátého dne po vyjití z Egypta Mojžíš 
tlumočí národu Izraele shromážděnému 

pod horou Sinaj Desatero přikázání. Podí-
vejme se nyní blíže na oněch deset přikázání 
trochu z jiného úhlu pohledu. Druhá kniha 
Mojžíšova 20,2–17:
I. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který 
tě vyvedl z egyptské země, z domu 
otroctví.

Toto přikázání se nám zdá, jakoby neby-
lo vlastním přikázáním, nýbrž slavnostním 
úvodem k Desateru, jakousi preambulí. Po-
kud přijmu Hospodinova úvodní slova, tedy 
že Hospodin je mým Bohem, který mne (mé 
předky) vyvedl z Egypta, lze to považovat 
za základní podmínku pro přijetí všech ná-
sledujících přikázání. Ve své knize Sefer ha-
chinuch komentující 613 micvot Tóry uvádí 
rabi Aharon Halevi z Barcelony (1235–
1290), že slovo „אנכי (anochi) – Já“ ukazu-
je na skutečnost, že ten, kdo je vyslovil, je 
tím, který tě vyvedl z egyptské země. Slovo 
-Já“ nás důrazně upozorňuje, aby – אנכי„
chom náš exodus z egyptské poroby a deset 
ran, kterými Bůh trestal Egypt, nepovažovali 
za jakési náhodné jevy, ale za počátek plně-
ní slibu, který dal Hospodin našim praotcům 
Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi.
Pokud však tuto preambuli odmítám, není 
dále o čem mluvit. Sám jsem se vyobcoval 
ze židovské pospolitosti. Stal jsem se z vlast-
ní vůle odpadlíkem a nejsem součástí židov-
ského národa.
II. Nebudeš mít jiného boha mimo 
mne. Neuděláš si sochu (modlu) 
a  zpodobnění (obraz) ničeho, co je 
nahoře na nebi, dole na zemi nebo 
ve  vodách pod zemí. Nebudeš se 
ničemu takovému klanět, ani tomu 
sloužit...

Tesaná modla-socha či posvátný kůl nebo 
stéla byly nejběžnějšími vizuálními projevy 
polyteismu od Egypta až po Mezopotámii. 
Proto byl strohý zákaz zobrazení všeho živé-
ho, aby nedošlo ke zbožštění sochy či relié-
fu, tedy výtvoru lidských rukou. Midraš nám 
vypráví příběh, jak Abraham, který přinesl 
myšlenku monoteismu na tento svět, rozbil 
všechny modly svého otce Teracha, aby mu 
dokázal jeho pošetilost. Tomuto zákazu se vy-
mykají předpisy o zhotovení zlatých cherubů 
(Ex 25,18–20 a 26,31) a měděného hada (Nu 
21,8), který přivázaný vysoko na žerdi měl 
být výzvou pro syny Izraele k obrácení po-
hledu a mysli k nebesům, k Hospodinu, který 
uzdravuje nemocné. Tento symbol se však 
pro mnohé Židy stal časem modlou, kterou 
nazvali Nechuštan a pálili jí kadidlo. Proto se 
rozhodl král Chizkijáš (716–687 př. o. l.) to-

hoto hada zničit (2Kr 18,4). Později v období 
druhého Chrámu se zákaz zobrazování živých 
tvorů prosadil do života izraelské společno sti. 
Například v pevnostním palácovém komple-
xu Masada u Mrtvého moře, který nechal 
postavit r. 37 př. o. l. král Herodes pro svou 
rodinu, nenalezneme mozaiku či jiné ozdob-
né prvky s vyobrazením živých tvorů. Sochy 
zůstávají nadále tabu, kdežto postupem času 
nástěnné malby-fresky a mozaiky s vyobra-
zeními zvířat, lidí ba i mytologických postav 
pod vlivem helenisticko-římské kultury na-
cházejí svou cestu do domů bohatých Židů 
i do synagog. V té době již nebylo nebezpečí, 

že by se těmto obrazům kdokoli klaněl a viděl 
v nich „tvář boha“. Jedná se již čistě o prvky 
zkrášlující interiér. Zářným příkladem je na-
příklad mozaika na podlaze vily rabi Jehudy 
ha-Nasiho v Cippori z konce 2. století, dále 
pak fresky zachycující historii a významné 
osobnosti židovského lidu v synagoze Dura 
Európos (Sýrie, 3. století), mozaika zobrazu-
jící zvěrokruh na podlaze synagogy Bejt Alfa 
(počátek 6. stol.), mozaika synagogy v Cip-
pori (počátek 5. století) nebo mozaika syna-
gogy v Gaze zobrazující krále Davida hrající-
ho na harfu (první pol. 6. století) a další. Dále 
můžeme hovořit o fl órou a faunou (například 
lvy) bohatě zdobených židovských sarkofá-
zích z Bejt Šearim (u Tiv‘onu v Galileji), po-
cházejících ze 4. století.
Stíhám vinu otců na synech do třetí-
ho i čtvrtého pokolení...

Tato slova jaksi vybočují z konceptu nej-
vyšší spravedlnosti, která je neoddělitelná 

od Všemohoucího, nemluvě o milosrdenství, 
kterým se Bůh vyznačuje ve vztahu ke své-
mu ne vždy poslušnému lidu (Ex 34,6–7). 
Sedmý verš, podobně jako v Desateru, také 
končí tím, že Bůh stíhá vinu otců na synech. 
Naproti tomu již v Deuteronomiu 24,16 jas-
ně stojí, že každý je odpovědný za svůj hřích 
a jen on za něj bude pykat, podobně Jeremjáš 
31,30. Já vidím ve slovech o trestání viny 
otců na synech a vnucích spíše varování pro 
potencionální hříšníky než vyjádření praxe.
III. Nezneužiješ jména Hospodina, 
svého Boha...

Zneužít jména Božího můžeme napří-
klad přísahou ve jménu Hospodina, o lživé 
přísaze nemluvě. Rabi Šlomo Jicchaki-Ra-
ši (1040–1105) vysvětluje, že slovo „לשוא“ 
znamená také „lež“. Tedy nejlépe je vůbec 
nevyslovovat Boží jméno v profánním hovo-
ru. Sama přísaha, byť bez vyslovení jména 
Všemohoucího, je už problematická, neboť 
přísahám na něco, o čem jsem možná ve své 
mysli (fantazii) skálopevně přesvědčen, že 
tomu tak bylo (je). Skutečnost však může být 
diametrálně odlišná.

Tato první tři přikázání určují náš vztah 
k Hospodinu. Jak se mám chovat vůči Vše-
mohoucímu.
IV. Pamatuj na den odpočinku (šabat – 
-že ti má být svatý. Šest dní budeš pra ,(שבת
covat... Ale sedmý den... Nebudeš dělat žád-
nou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani 
tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani 
tvůj host, který žije ve tvých branách...

Tak jako Hospodin po šestidenním tvoři-
telském díle odpočíval, tak i já mám povin-
nost odpočívat a světit den odpočinku – ša-
bat. Podobně jako předcházející tři přikázání 
i toto určuje mé chování vůči Bohu. Kromě 
toho však koriguje mezilidské vztahy. Ve sta-
rověkých dějinách není národa (Egypťané, 
Asyřané, Babylóňané, Peršané, Řekové a Ří-
mané), který by dal svým otrokům a otroky-
ním právo na jeden den odpočinku v týdnu. 
Vždyť Římané se dívali na své otroky jako 
na mluvicí nástroj. U nás byl otroku zaručen 
den odpočinku ne dobrodiním krále-zákono-
dárce ani dobrým rozmarem otrokáře, ale pří-
mo Zákonem Božím závazným pro všechny 
včetně krále. Šabat je dnem, který zmenšuje 
společenské i majetkové rozdíly mezi lidmi. 
Nejen člověk, koruna stvoření, ale i zvíře má 
právo na den odpočinku. Nehledě na to, že 
člověk má povinnost nejdříve nakrmit zví-
ře, a poté může on sám zasednout ke stolu. 
Neděle je křesťanským dnem odpočinku, ale 
ten neplatí pro zvířata. Bylo-li by tomu tak, 
nemohli by dříve jezdit lidé bričkou taženou 
koňmi na nedělní mši do kostela. 

V pátek a v sobotu 6. a 7. sivanu (29. a 30. května) jsme slavili náš svátek Šavuot, který nazýváme též dobou darování naší 
Tóry – זמן מתן תורתנו (zman matan toratenu) nebo svátkem darování Tóry – חג  מתן תורה (chag matan tora).

Netradiční pohled 
na Desatero

Desatero zapsané na pergamenu – Jekuthiel Sofer, 
1768, Amsterdam, repro: freetopia.free.fr

2 Červen 2009
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Program Bejt Simcha

Červen 2009

V pátek 12. 6. se bohoslužba v Bejt
Simcha nekoná. Místo toho vás
zveme na Kabalat šabat a večeři

s rabínem Kučerou v restauraci Mánes
(viz pozvánka na této straně).

PÁTEK 19. ČERVNA
od 18 hodin ve Bejt Simcha

Po skončení bohoslužby
neformální koncert amerického

rabína Neala Katze:
výběr židovských písní 
za doprovodu kytary

PRAVIDELNÉ AKCE

Kabalat šabat každý pátek 
od 18 hodin

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

III. REFORMNÍ
ŠABATON

24.–26. července 2009
v Plzni

více na straně 7

➤ V. Cti svého otce i matku, abys byl 
dlouho živ na  zemi, kterou ti dává 
Hospodin, tvůj Bůh.

Základem každé společnosti je harmo-
nická rodina. Bez vzájemné lásky, pomoci, 
ale i respektu a úcty mezi sobě nejbližšími 
lidmi, tj. mezi rodiči a dětmi, se nemůže roz-
víjet zdravá společnost, jejímž výsledkem 
jsou všem prospěšné materiální a duchovní 
hodnoty. Naše tradice hovoří o tom, že po-
kud se má narodit nový člověk, jsou k tomu 
potřeba tři faktory: otec, matka a Všemo-
houcí. Bez Hospodinova požehnání nic ne-
vzejde. Bez lásky našich rodičů bychom se 
nenarodili a nežili. Musíme jim být vděč-
ni za svůj život. Kdo však způsobil, že se 
naši rodiče setkali a zamilovali se do sebe? 
Ano, Hospodin. Midraš se ptá, čím se zabý-
vá Bůh poté, co stvořil svět? Odpověď zní: 
 dává – (mešadech šiduchim) משדך שידוכים„
dohromady páry“.

Opět toto přikázání určuje náš vztah 
k Hospodinu, ale i k sobě navzájem. Měli 
bychom Bohu děkovat za náš život, po-
dobně jako první lidé Adam a Eva, které 
Hospodin stvořil k svému obrazu a vdechl 
do nich dech života. Naši rodiče jsou nám 
podobnými dárci života, jako byl Hospodin 
pro Adama a Evu. Máme být nejen vděčni 
za svůj život, ale i si rodičů vážit a ctít je 
a řídit se jejich radami a přáními. V jediném 
případě to však neplatí, pokud naši rodiče 
po nás chtějí, abychom jednali proti záko-
nům Tóry a halachy. V takovém případě to 
musíme diplomaticky, ale jednoznačně od-
mítnout a pak taktně vysvětlit rodičům, proč 
jsme tak učinili.

Následujících pět přikázání určuje vztah 
mezi lidmi. Bez nich nemůže existovat žádná 
civilizovaná lidská společnost.
VI. Nezavraždíš.

Většinou se v překladech setkáváme 
s termínem „nezabiješ“, což není zcela přes-
né. Zde se jedná o zákaz úmyslné, předem 
naplánované vraždy – רצח (recach), tedy 
 Vražda je násilným !(lo tircach) לא תרצח
porušením Božího obrazu v člověku (Gn 
1,26–27). Kdo prolije krev člověka, toho 
krev bude člověkem prolita, neboť člově-
ka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím (Gn 
9,6). Vražda se tak stává nepřímým útokem 
na samého Boha. Neúmyslné zabití řeší zá-
kon o útočištných lévijských městech v Nu 
35,1–34 a Dt 19,2–10.

VII. Nesesmilníš.
Toto přikázání má za cíl ochranu rodinné-

ho života. Jedná se o přísný zákaz intimního 
styku s cizí vdanou ženou. Tóra je v tomto 
případě nekompromisní. Oba, kteří přestou-
pili tento zákaz, propadnou smrti (Lv 20,10 
a Dt 22,22).
VIII. Nepokradeš.

Komentátor Raši vysvětluje toto přikázá-
ní tak, že se nejedná o prostou krádež ma-
jetku, která je samozřejmě také zakázána, 
ale o krádež člověka (jak aktuální v dnešní 
době teroristických útoků a braní rukojmí). 
Kdysi zloděj ukradl člověka s cílem jej pro-
dat do otroctví. Zloděj chtěl učinit nebo již 
učinil ze svobodného člověka otroka, čímž 
ho nejen zbavil osobní svobody a lidské dů-
stojnosti, ale zaživa jej vlastně pohřbil – jako 
by jej zavraždil. Proto má Tóra pro takového 
zloděje jediný trest – trest smrti (Ex 21,16 
a Dt 24,7).
IX. Nevydáš proti svému bližnímu 
křivé svědectví.
X. Nebudeš dychtit po domě svého 
bližního. Nebudeš dychtit po  ženě 
svého bližního... vůbec po ničem, co 
patří tvému bližnímu.

Nebudeš dychtit – לא תחמוד (lo tachmod) 
můžeme také volně přeložit „nebudeš cho-
robně závidět“.
Toto přikázání je posledním v řadě a na první 
pohled by se mohlo zdát, že tím pádem není 
tak důležité. Naši učitelé byli však opačného 
názoru. Například ten, kdo chorobně závidí 
svému bližnímu jeho ženu, je ochoten poru-
šit většinu předcházejících přikázání: a) Je 
schopen svého bližního zavraždit, aby tak 
získal jeho ženu. b) Vdanou ženu odloudí 
svému bližnímu a u činí ji svou milenkou. c) 
Je schopen unést ženu svého bližního, což se 
dodnes občas v některých zemích ještě děje. 
d) Je schopen vydat u soudu křivé svědectví 
proti svému bližnímu, který pak na základě 
křivé výpovědi bude neprávem odsouzen 
k odnětí svobody. Závistník pak může ovlád-
nout jeho ženu a také dům s veškerým jeho 
majetkem.

V Tóře se setkáváme ještě s jednou vari-
antou Desatera, a to v páté knize Mojžíšově 
5, 6–21. V našich synagogách čteme Desate-
ro třikrát v roce: Poprvé, když čteme parašu 
Jitro, podruhé o Šavuot a potřetí během čtení 
paraši Vaetchanan.

◗ Rabín Daniel Mayer

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

KABALAT ŠABAT S RABÍNEM TOMÁŠEM KUČEROU
pátek 12. června od 18 hodin
v restauraci Mánes (Masarykovo nábřeží 250, Praha 1)

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 čtvrtka 4.6.
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Lékař (motiv lancety
a Aeskulapova hada)

Činnost lékaře, odedávna velmi vážená, je
ve výzdobě náhrobků Starého židovského
hřbitova v Praze doložitelná od 17. století
zobrazeným symbolem lancety, chirurgic-
kého nástroje k pouštění žilou. Pro náhrobky
lékárníků se na tomto hřbitově používal
motiv hmoždíře. Současně s uzavřením Sta-
rého židovského hřbitova skončilo i období
používání motivu lancety, která z výzdoby
náhrobků naráz mizí. Znamení lancety již
nenajdeme na náhrobku nejvýznamnějšího
lékaře své doby Jonase Jeitelese, 1805,
pohřbeného na starém olšanském hřbitově
v Praze.

Nejpozději kolem poloviny 19. století je
spolehlivě doložen nově používaný motiv
pro povolání lékaře: Aeskulapova hůl. Oje-
dinělé náznaky těžko identifikovatelného
obsahu, hypoteticky zobrazující Aeskula-

povu hůl, se objevují už v 1. polovině 19.
století (Ivančice, Pohořelice). Motiv pochází
z antické mytologie: sen řeckého boha
Asklepia (a jeho latinského protějšku Aescu-
lapa) o hadovi, který, obtočen kolem hole,
pije z misky ozdravný nápoj. Tento nežidov-
ský motiv zcela ovládl prostor, který uvol-
nila kdysi často užívaná lanceta. Vyznačoval
hroby nejen vystudovaných lékařů, ale také

léčitelů (Wundartz) a ranhojičů (Chirurg)
a také osob zodpovědných za hygienu města.

Kompozice výjevu byla založena nejčas-
těji na vertikální ose s jedním hadem (Hilel
Pollak 1852 v Ivančicích, obr. 13, Israel Rei-
nisch 1854 v Rousínově, Leopold Sgalla
1885 v Hořepníku), výjimečně dvěma hady
(Maxmilian Ullmann 1853 v Habrech).
Další variantou byla postava vinoucího se
hada horizontálně položeného (Leopold

Schön 1861 v Heřmanově Městci, Mena-
chem Agular 1873 v Dobrušce). Velmi neob-
vyklé je zobrazení hada na ženském ná-
hrobku (Rosalie Epsteinová v Litni 1884),
které vyjadřuje, že byla manželkou lékaře.
Aeskulapův had se může vyskytovat také
v kombinaci s jiným znamením, s levitským
symbolem je zachycen roku 1878 na ná-
hrobku Jakoba Löwyho na starém hřbitově
v Novém Bydžově. Aeskulapova hůl před-
stavuje jeden z mála nežidovských motivů,
které se uplatnily ve výzdobě židovského
náhrobku a zcela zde zdomácněly.

Nájemce židovské sběrny
poštovních psaní (motiv
poštovní trubky)

Dvojnáhrobek z let 1797/1798, patřící
Jechielovi (Joachymovi) Taussigovi a jeho
ženě Lee, je opatřen unikátním motivem
poštovní trubky, obr. 14. Jechiel byl od roku
1769 nájemcem židovské sběrny poštovních
psaní, která fungovala pod vedením rodiny
Taussigových nejpozději od roku 1740.
Nájem byl dědičný a činnost od poloviny 80.
let 18. století vzrůstala. V 90. letech byly

v Praze jen tři sběrny, dvě zestátněné a jedna
židovská, která jediná měla právo nejen při-
jímat, ale i doručovat zásilky, což bylo jejím
jediným zdrojem příjmů. V rodině Jechiela
Taussiga se v ženské linii udržela sběrna
i v dalším období, poté přešla do držení
rodiny Hönigsberg. Motiv poštovní trubky
jako doklad provozování této činnosti byl
použit i pro náhrobek Jechielovy dcery
Figly, manželky Josefa Broda (1820).

Švadlena nebo krejčí (motiv
nůžek)

Povolání švadleny a krejčího patřilo na-
opak mezi obvyklé a od 17. století nacházíme
na náhrobcích motiv nůžek. Kolem poloviny
18. století zdobí toto znamení náhrobek Ley,
manželky Jony Segala, v Heřmanově Městci
(1743) i náhrobek Rejzl, manželky Hirše Lie-
bera z Náchoda (1746), pohřbené na starém
olšanském hřbitově v Praze. Prvně jmeno-
vaný náhrobek je doplněn ještě unikátním
vyznačením spínacího špendlíku.

Červen 2009

Obr. 13 Náhrobek Hilela Pollaka, 1852, židovský hřbitov, Ivančice, detail

Obr. 14 Dvojnáhrobek Jechiela, syna Eliho Taussiga
a jeho ženy Ley, dcery Beera Jičína, 1787/1798,
Praha, starý olšanský hřbitov, Žižkov

Obr. 15 Náhrobek Michaela Hirše, syna Gavriela
Frankla, 1859, židovský hřbitov, Pohořelice, detail

➤
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Židovské náhrobky –
umění symbolů
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Rytec a výrobce pečetidel
(motiv pečetidla, rydla
a kružítka)

Následující dva náhrobky zobrazují
řemeslné činnosti pro židovské obyvatelstvo
do poloviny 19. značně omezené. Po krátké
době, poté co začaly být ve větší míře pro-
vozovány a kdy v nich dotyční dosáhli
věhlasu, nastala potřeba zobrazit výsledky
práce a pracovní náčiní na jejich náhrobcích.
Náhrobek se stal po polovině 19. století pro-
středkem pro vyjádření úspěšnosti v nové
profesi. Michael Hirš, syn Gavriela Frankla
(Pohořelice, 1859) se věnoval rytí a výrobě
pečetidel. Přestože působil ve svém oboru
jen krátce a zemřel velmi mladý, dosáhl
svojí prací pro okolní šlechtické rodiny tako-

vého věhlasu, že jeho úsilí bylo zazname-
náno ve výzdobě jeho náhrobku, obr. 15.

Kameník a stavitel
(motiv trojúhelníku, kladívka
a kružítka)

Druhý jedinečný náhrobek (1875),
dochovaný ve východočeské Luži, zobrazuje
pracovní nástroje stavitele. Jeho držitel
Šelomo Grotte je v písemných pramenech
zapisován jako truhlář a kameník. Byl otcem
významného architekta Alfréda Grotteho,
který se narodil v Luži 29. 2. 1872, obr. 16.
I když chybí písemné doklady, lze činnost
Šeloma Grotteho vztáhnout i na profesi
tesaře a stavitele. Musel být ve své činnosti
velmi úspěšný, protože se stala ústředním
motivem výzdoby jeho náhrobku.

Dobročinnost
Dobročinnost, konání dobrých skutků,

patří mezi základní prvky judaismu a v Bibli
je spojena již s postavou Abrahama, který je
považován za zosobnění laskavosti. Podle
Talmudu stojí židovský svět stojí na třech
pilířích – Tóře, práci a skutcích lásky
a milosrdenství.

Konáním skutků lásky (gmilut chasadim)
se rozumí pomoc v širším smyslu, která
„nemá stanoven rozsah“. Pojem gmilut cha-

sadim je natolik abstraktní, že možnost jeho
zobrazování byla obtížná. V ojedinělých pří-
padech však došlo k nalezení výtvarného
řešení, jako na náhrobku rabína Abrahama
Lifschitze Fischmanna (Šafov, 1829). Důvo-
dem k připomínce tří pilířů judaismu byla
rabínova záliba ve vyučování této části Tal-
mudu i jeho životní cesta, která tyto zásady
ctila. Architektonické orámování náhrobku
bylo použito jako základ pro zobrazení tří
pilířů judaismu. Sokly polosloupů náhrobku
nesou nápisy Tóra a avoda, mezi nimi je
v prostoru, který „nemá stanoven rozsah“,
vytesáno gmilut chasadim.

Cdaka
V judaismu má dobročinnost (cdaka)

přesná pravidla: považuje se za spravedlivé,
aby člověk část svého jmění věnoval pro
potřebné. Tato část tvoří nejméně desetinu,
ale ne více než pětinu majetku či zisku. Téma
dobročinnosti, jeho různých aspektů a úrov-
ní, je sledovatelné na náhrobcích v několika
variantách. Cdaka coby dar chudým
a potřebným je zpodobněn na neobvykle
pojatém náhrobku Ley Schnabl (Pohořelice,
1851), obr. 17, v podobě reliéfu ruky darující
peníz do dlaně, která jej přijímá. Tradiční
židovské hodnoty představuje v novém
výtvarném provedení založeném na okáza-
losti a monumentálním pojetí, které vyrůstají
z pocitu poemancipačních nálad a zdánlivého
rozmachu uvolněných židovských obcí.

Přibližně ve stejné době vznikl pro hřbi-
tov v Heřmanově Městci náhrobek, který
upozorňuje na mimořádný skutek dobročin-
nosti. Abraham Weiss, předseda židovské
obce v Přelouči, byl zakladatelem a staveb-
níkem nové synagogy, jejíž stavbu financo-
val ze svých prostředků a na svém pozemku.
Tato zásluha se promítla do výzdoby jeho
náhrobku a Abraham Weiss, který zemřel
v roce dokončení synagogy roku 1861, má
její reliéf zvěčněn uprostřed nápisu na svém
náhrobku.

Granátové jablko
Dobročinnost může být vyjádřena

i pomocí alegorie. Symbolizuje ji granátové

jablko vyjadřující svými početnými zrníčky
dobré skutky (micvot). Granátové jablko je
jedním z plodů charakterizujících izraelskou
zemi a židovský Nový rok. Každý Nový rok –
Roš ha-šana – je spojen se zpytováním svě-
domí a s přesvědčením a očekáváním dob-
rého konání v následujícím roce. Tyto před-
stavy se promítaly i do výzdoby náhrobků.
Reliéf větvičky s charakteristickým obrysem
granátového jablka najdeme ve výzdobě ná-
hrobku Jechiela syna Feiše z Mstětic v Bran-
dýse nad Labem 1829. Náhrobní text hovoří
o ušlechtilých vlastnostech Jechiela a jeho
skutcích lásky (gmilut chasadim).

Jinou výtvarnou představu granátového
jablka zachycují dva náhrobky z Táborska.
Zobrazují rozkrojené granátové jablko
s typickou vnitřní strukturou šesti pouzder
a mezi nimi v dužině umístěná zrníčka, která
představují dobré skutky (Gitl, manželka
Ajzika Sahra, Tučapy, 1830), obr. 18. O více
než půlstoletí dříve byl podobný náhrobek
vytvořen pro zemřelého předsedu židovské
obce v Myslkovicích Šemuela 1765/1768.
Smysl výzdoby je doložen textem náhrobku:
byl „plný micvot jako granátové jablko“.
V koruně náhrobku je zobrazeno granátové
jablko, jehož zrníčka rozprostřená v okolní
dužině tvoří datum a měsíc úmrtí Šemuela.

Ze všech činností, které člověk v životě
vykonává, je dobročinnost a konání dobrých
skutků rozhodující pro osud jeho duše
(nešama). Náhrobní nápis a výzdoba jsou
součástí zprávy, kterou o zemřelém podávají
pozůstalí. Protože člověk zodpovídá za své
činy, dostane se mu od nejvyššího Soudce
příslušné odměny nebo trestu. Mimořádné

úsilí o vyjádření vykonaných dobrých
skutků na náhrobcích je pochopitelné, právě
ony totiž vymezují možnosti zvrátit nepříz-
nivý výnos. Současně s modlitbou a poká-
ním je to totiž také dobročinnost, která může
zajistit zemřelému místo v olam ha-ba,
světě, který přijde.

◗ Text a foto Iva Steinová

Obr. 16 Náhrobek Šeloma Grotteho, 1875, židovský
hřbitov, Luže, detail

Obr. 17 Náhrobek Ley Schnabl, 1851, židovský hřbi-
tov, Pohořelice, detail

Obr. 18 Náhrobek Gitl, manželky Ajzika Sahra, 1830,
židovský hřbitov, Tučapy, detail

➤
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Například mluvčí organizací Association
for World Education a International

Human and Ethnical Union se nikoliv
nadšeně vyjádřil o islámském obyčeji tzv.
ženské obřízky, takto eufemisticky nazva-
ného mrzačení dívčích genitálií,
jakož i praxi uzavírání manželství
mezi dětmi. Reprezentanti dotče-
ných států protestovali, snažili se
svědka umlčet, což se jim zásluhou
předsedy (Rumun Doru Romulus
Costea) zdařilo. Ten rozhodl, že
vyjádření názoru o particular („jed-
notlivém“) náboženství se zakazuje.

Valné shromáždění OSN v čin-
nosti zdárně pokračuje, podařilo se
prosadit tzv. Anti-Blasphemy Reso-
lution – zákaz „rouhání“, závaž-
ného provinění, k němuž dojde
v případě, že muslimovo nábožen-
ské cítění bude dotčeno. A bude
povinností členských států takové
pachatele trestat.

Dosud se celý svět nepodřídil. Už
ale víc než poprchává, zejména nad
ustrašenými evropskými hlavami se
otvírá prostorný chamberlainovský
deštník. A měřit se důsledně bude
nestejným metrem. Se zalíbením
jsem si prohlížel dokumentární videa
z Londýna s davy rozkacené moha-
medánské mládeže třímající plakáty
s krvelačnými postuláty SMRT
DEMOKRACII. Leckomu a leda-
čemu se hrozilo, též se slovy KILL
JUICE. Zadumal jsem se, abych dešifroval
požadavek, proč že vraždit šťávu, než mi
došlo, že zarputilci nejsou zcela perfektní
v zacházení s angličtinou a zřejmě si popletli
šťávu s Židy (JEWS). Tak či onak, policie proti
provinilcům jazykovým či jiným nezasáhla.

O vzpomínkovém dni Holocaust Memo-
rial Day 2008 se v Londýně sešla hrstka,
necelých sto účastníků. Stali se terčem
pozornosti zřetelného druhu mládeže. Ta na
ně házela kamení a častovala slovními
pohrůžkami smrti. V lednu 2009 pro-pales-
tinští demonstranti pochodovali s nasaze-
nými maskami Židů s velkými ohnutými
nosy, jakoby chlemtající krev arabských děti-
ček. Policie demonstraci povolila, ale zaká-
zala protidemonstraci, poněvadž se tam obje-
vila izraelská vlajka.

Počítejme hlavy, nosy, hlasy. V Lon-
dýně žije odhadem 150 tisíc Židů (převládá

věk střední a pokročilý) a jeden milion
muslimů, s velikou převahou mládeže,
nezřídka pramálo asimilované. Rozhoduje
nikoliv mlčící většina, ale hodně hlasitá
menšina. Jestliže extremisté nemohou

dodat hlasy, tak dodají decibely, ty budou
dominantní.

Nedávné statistické průzkumy potvr-
zují pokračující důkladnou demografickou
změnu ve Velké Británii, kde počet mus-
limské populace roste desetkrát rychleji
než zbytek společnosti. Stejně tak se odha-
duje, že Amsterdam, Rotterdam, Antwerpy
a mnohá další evropská města se již brzo
dočkají stavu, kdy islámská menšina se
stane většinou.

V prvním kole tenisového Davis Cupu se
Švédsko mělo utkat s Izraelem, což byla pro
Švédsko velká nepříjemnost, a místem střetu
bylo Malmö, švédské město s největší mus-
limskou komunitou. Z bezpečnostních dů-
vodů se na velikém stadionu hrálo bez
diváků – bylo přítomno pouze pár oficiálů
a novinářů. A venku za branami se deset tisíc
demonstrantů domáhalo zrušení události.

Funguje ještě v České republice fran-
couzský Carrefour? Dočítám se o iniciativě
radikálů, na sobě trička s požadavkem
BOJKOT IZRAELE: provedli inspekci
prodejen, prohlédli zboží kus po kuse,

odstranili vše v Izraeli vyrobené,
naházeli do vozíků, odvezli, zničili,
a nikdo si netroufl proti barbarství
zasáhnout.

Prý už se brzy nenávist vůči Izra-
eli stane občanskou povinností kaž-
dého Evropana. Tak hanebné před-
povědi se mi nechce věřit, ale dost
chmur působí výsledky průzkumu
veřejného mínění v Evropě. Antise-
mitismu se tam daří lépe než kdyko-
liv od doby druhé světové války.
Průzkum též došel ke zjištění, že
většina (59 %) Evropanů pokládá
Izrael za největší hrozbu světovému
míru. V Německu je jejich počet
větší (65 %), v Rakousku ještě větší
(68 %) a všechny přetrumfne Nizo-
zemí (74 %), což už se rovná nála-
dám porovnatelným v arabských
státech.

Není divu, že eventualita emi-
grace získává u leckoho na přitažli-
vosti. Pro zájemce z Francie – nejvíc
žádoucí se zdá být kanadská franko-
fonní provincie Quebec.

A že by někde jakési vzepření,
odpor, účinně přispět k potírání
mezinárodního terorismu? Pouze
jsem se dočetl o lokální iniciativě

provokativně se krmit kobližkami v měsíci
ramadánu, kdy přes den muslimové musí
držet půst.

O dobrém, přímo výtečném nápadu jsem
se dozvěděl e-mailem z Austrálie. Byla to
výzva k patriotické iniciativě v neděli odpo-
ledne – série záběrů z australských ulic,
v nichž se promenují ladné ženy, všechny
totálně nahaté. Perfektně podvratné počí-
nání. Vždyť pro pravověrného mohamedána
pohled na neoděnou ženu, s výjimkou
vlastní manželky, je smrtelným hříchem,
kdy pak nezbývá nic jiného, než spáchat
sebevraždu.

Přemýšlím o vhodné variantě v českých
podmínkách: kobližky nebo nudismus nebo
aspoň veřejné komunální požírání vepřo-
vých špekáčků, pěkně šťavnatých. Zejména
o ramadánu.

◗ Ota ULČ

Červen 2009

Radostná zpráva
pro příznivce chomoutu
Fanoušci tyranie zcela jistě přivítají prozatím nejnovější úsilí Organizace spojených národů. Její pilně si počínající
větvi HRC (United Nations Human Rights Council) dohlížející na dodržování lidských práv se totiž výtečně daří její
potlačování a kriminalizace kritiky islámu kdekoliv na světě.
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Americký rasista a antisemita David 
Duke byl vypovězen ze země a se stu-

denty Univerzity Karlovy se nesešel. Vůdce
extremistické Dělnické strany Tomáš Van-
das o svou příležitost diskutovat se stu-
denty, tentokrát VŠE, přišel, když se o při-
pravovaném setkání nevhodně rozpovídal
na internetu.

Ti, kteří obě setkání připravovali, argu-
mentují jasně: chceme, aby studenti získali
zkušenost s radikály a uměli jim čelit. Uni-
verzita musí zaručovat svobodnou, ničím
neomezenou výměnu názorů. Nežijeme
v totalitě, nikdo nemůže předem nařizovat,
co se nesmí říkat. Ta argumentace působí
přesvědčivě. Přesto jsem přesvědčen, že lidé
typu Dukea a Vandase na univerzitu být
zváni nemají, a to z důvodů praktických
i obecnějších.

Důvod praktický: nevěřím, že setkání
s extremisty má podstatný význam.
Kdyby platilo, že společenské patologii
lze účinně čelit jen na základě osobní zku-
šenosti s jejími protagonisty, bylo by to
špatné. O rasismu, nacionálním socia-
lismu, šoa existuje nepřeberně hodnověr-
ných informací. Skutečně bez diskuse se
Streicherem nelze přesvědčivě nahléd-
nout, co je to antisemitismus?

Dále: co od diskuse můžeme čekat?
Kdyby se extremisté na akademické půdě
projevili tak, jak to činí mezi svými pří-
znivci, znamenalo by to nejspíše porušení
zákona. Mají být akademičtí činitelé těmi,
kdo o tom budou rozhodovat – se všemi
vyplývajícími důsledky? A pokud, což je
pravděpodobnější, pozvaný své pravé smýš-
lení zastře, k čemu diskuse poslouží? Názor-
ným příkladem je týden starý rozhovor
s Davidem Dukem v Právu. Rasistická pro-
hlášení, jimiž proslul ve své vlasti a kvůli
nimž si ho oblíbili neonacisté, v jeho odpo-
vědích nenajdeme. Nabídl naopak portrét
zásadového muže, který každému přeje
a nemůže se jen smířit s izraelským násilím.

Soudím proto, že setkání s extremisty na
akademické půdě nesplní organizátory
zamýšlený účel, a to ještě z jednoho důvodu:

racionální diskuse dle akademických pravi-
del není s extremisty možná. Kdyby jí byli
přístupni, kdyby se do jejich vidění světa
nepromítaly xenofobní, zásadám demokra-
cie a humanity odporující postoje, extre-
misty by nebyli.

Naproti tomu nepříznivé důsledky, které
vystoupení radikálů na univerzitě přinášejí,

jsou nesporné a závažné. Lidé typu Dukea,
Vandase, ale i radikální levice nereprezentují
jen „názor“, „myšlenku“. Jsou vůdčími poli-
tickými aktivisty autoritářských hnutí, která
mají svou taktiku, strategii a především cíl:
za pomoci demokracie demokracii zničit.
Nepřihlížet k tomu, tvářit se, jako by v pří-
padě těchto a podobných lidí šlo jen
o výměnu učených názorů ve volné soutěži,
je se zkušeností Evropy 20. století naivní
i nebezpečné.

Hovořit s extremisty na veřejně uzná-
vaném fóru – univerzitě, v médiích, zna-
mená povýšit je na „druhou stranu“, dát
jim status alternativy. Pro extremisty je na
takové diskusi nejdůležitější právě účast
v ní. Tím se zapřisáhlým odpůrcům demo-
kracie přiznává legitimita, začleňují se do
společenského diskurzu. V této neblahé

tendenci připadá zvláštní role
médiím. Ať již senzacechtivost
řady z nich či „nestrannost“, která
bez ohledu na souvislosti žádá
vyjádření „těch druhých“, obojí
extremistům přináší kýženou
publicitu.

Jistě teď budu napaden, že apri-
orními morálními soudy bráním
výměně idejí. „Věda nemá mo-
rálku,“ řekl mi jeden vysoký před-
stavitel Univerzity Karlovy před
dvěma týdny. Na to odpovídám:
„A člověk morálku má?“

Možná jsem málo postmoderní,
vše intelektuálně relativizující, ale
věřím, že myšlenky jsou lepší
a horší, názory přijatelné a zavržení-
hodné. To ostatně přijímají i ti, kdo
diskuse s extremisty na univerzitě
obhajují: mají studentům pomoci
v interpretaci společenských rizik.
Podle mého názoru však v tomto
případě negativa převažují nad pozi-
tivy. Celý proces výuky není ničím
jiným než výsledkem výběru a roz-
hodování. Volí se typ kurzu, jeho
obsah, přednášející. Neexistuje
povinnost nechat extremistu mluvit

na akademické půdě. A je-li odmítnut, demo-
kracie se tím nestává totalitou.

Poznámka: Julius Streicher, německý

politik, nacista, vydavatel antisemitských novin

Der Stürmer, hlavní iniciátor pogromů a proná-

sledování Židů. Za zločiny proti lidskosti byl

odsouzen norimberským vojenským tribunálem

k trestu smrti a 16. 10. 1946 popraven.

◗ Leo Pavlát, Ředitel Židovského muzea

v Praze (Psáno pro LN – 2. 5. 2009)

Extremisté
na akademickou půdu nepatří

7

Skutečně bez diskuse se Streicherem nelze přesvědčivě nahlédnout,
co je to antisemitismus? Foto: U.S. Holocaust Memorial Muse-
um/National Archives and Records Administration, College Park,
Md.

World Union for Progressive Judaism, Bejt Simcha a Židovská obec Plzeň vás srdečně zvou na:

III. REFORMNÍ ŠABATON
24.–26. července 2009 v Plzni

tefila a studium s rabínem Tomášem Kučerou, přednášky, diskuse
Účastnický poplatek 500 Kč – (děti a mládež do 18 let 300 Kč): zahrnuje ubytování (2 noci), stravování, dopravu autobusem

z Prahy a zpět, přednášky. Přihlášky na e-mailové adrese reform@volny.cz nebo na telefonu 724 027 929 do 19. 6.
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Toto tvrzení jakoby naráželo na skuteč-
nost, že podle pravidel pro placení de-

sátku je této povinnosti zproštěn ten, jehož 
příjem je nedostatečný, a kdyby ještě platil 
desátek z peněz, které vydělá, tak by se sám 
mohl dostat do situace, kdy bude závislý 
na cedace. A to je stav, který si nikdo ne-
přeje. Oba příkazy si ovšem neprotiřečí, 
protože i velmi chudý člověk si musí být 
vědom toho, že micva poskytovat cedaku 
platí i pro něj, přestože nemá prostředků 
nazbyt. Jistě nemůže na cedaku dát hodně 
peněz, ale může poskytnout malou částku 
nebo něco ze svých schopností či času. 
Proč je tak důležité, aby každý měl pově-
domí o tom, že tuto micvu je třeba plnit? 
Víme, že o naší fi nanční situaci během 
celého roku se rozhoduje na Roš Hašana, 
a proto nikdy není jisté, zda člověk, který 
byl včera ještě chudý, nemůže být zítra 
boháčem, a naopak. Je tedy důležité, aby 
člověk dříve chudý věděl, že má povinnost 
podporovat chudé. V dnešní situaci, která 
je naprosto nepřehledná, je vědomí o této 
micvě neméně důležité než v dobách eko-
nomicky stabilních. Je dobré také k cedace 
vychovávat děti od nejútlejšího věku, pro-
tože jen tak pro ně bude tato micva samo-
zřejmostí, a až se dospějí, nebude pro ně 
pomoc bližním ničím novým a neobvyklým.

Jak jsme řekli, povinnost dávat cedaku 
má každý člověk, otázkou je výše částky. 
Částka, která je poskytována na cedaku, 
by nikdy neměla být vyšší, než kolik může 
dárce poskytnout, aniž by se sám dostal 
do situace, kdy na cedace bude závislý. Již 
z toho se učíme, že musíme mít přesný pře-
hled o svých fi nančních možnostech a pod-
le toho rozhodovat, co použijeme k jaké-
mu účelu. Pokud je člověk opravdu chudý, 
může se spokojit s drobnou částkou, která 
jej fi nančně neohrozí, a na jeho skutek bude 
pohlíženo stejně jako na mnohatisícový dar 
někoho, kdo vydělává miliony. Ten, kdo sku-
tečně nemá vůbec nic, má povinnost alespoň 
o Purimu dát onu polovinu šekelu, což je 
částka, kterou jistě má. Můžeme si říct, proč 
právě na Purim dávají všichni stejnou část-
ku. Půl šekelu je pro člověka, který je na tom 

dobře, zanedbatelná částka, mohl by přece 
dát mnohem víc. Proč je tu najednou určité 
rovnostářství, které se nám může jevit zby-
tečným? Podívejme se ale na to, jak se věci 
skutečně mají. Jak víme, v naší tradici platí 
pravido כל יהודי ערבי זה לזה. Což znamená, 

že každý Žid nese odpovědnost za každého 
Žida, jinak řečeno, pokud je někomu těžko, 
je povinností každého Žida pomoci. Protože 
nevíme, kdo je zrovna v jaké situaci, dáváme 
onu polovinu šekelu, která se spojí s nějakou 
druhou polovinou šekelu, kterou dal někdo 
jiný, a tak vznikne celek, který symbolizuje 
jednotu Izraele.

V zásadě je pravidlem poskytnutí jedné 
desetiny příjmu na cedaku – tedy pokud to 
neohrožuje fi nanční rovnováhu rodiny. Situ-
ace pro člověka nebo rodinu s průměrnými 
příjmy je celkem jednoduchá. Příjmy a vydá-
ní jsou jasně dané, a proto je poměrně snad-
né stanovit částku na cedaku. Čím je člověk 
bohatší a pohyb jeho fi nančních prostředků je 
nepřehlednější, tím je složitější určit, jakou 
částku má dát na cedaku a kam tato částka 
má přijít a jakým způsobem. Je velmi důleži-
té sledovat také, jak se s penězi, které byly ur-

čeny na cedaku, nakládá, zda se nestaly snad-
nou kořistí pro někoho, kdo je nepotřebuje 
a jehož jediným cílem je se obohatit na úkor 
naivního dárce. Samozřejmě že je velmi zá-
služné podporovat instituce, které se zabývají 
učením Tóry; i v takovém případě má dárce 

právo a přímo povinnost sledovat, zda jsou 
jeho prostředky vynaloženy skutečně tak, 
jak si přál, a lidé, kteří podporu dostáva-
jí, se zabývají skutečně a výlučně Tórou. 
Další oblastí, kam je dobré „investovat“ 
cedaku, jsou různé charitativní organizace 
a zdravotnická zařízení, i v tomto případě 
má dárce právo a povinnost sledovat, co 
se s prostředky, které do projektu vložil, 
děje a nedopustit, aby se dostaly do rukou 
nezodpovědných lidí. Často se také setká-
váme s otázkou, zda je možné považovat 
za cedaku podporu jinověrců. Naši učenci 
stanovili, že je třeba podporovat i jinověr-
ce, protože to slouží k dobrým vztahům 
a míru s okolím. Stejně tak i konvertita, 
který se sice svojí konverzí stal novým člo-
věkem, Židem, který má povinnost ke své-
mu novému společenství, tím není zbaven 
povinnosti například podporovat své ne-
majetné rodiče a vůbec dostát svým závaz-
kům, které měl před tím, než konvertoval.

Vše, co se týká peněz, je vždy velmi 
citlivé téma a je třeba jednat velmi opatrně 
a najít si zodpovědného člověka, který zná 
halachu týkající se peněz a je také čestný, 
aby nám v situacích, které nejsou úplně jas-
né, poradil. Bylo vždy tradicí, že gabajim ce-
daka – představenými synagog a židovských 
spolků – se stali lidé zkušení, čestní a fi nanč-
ně nezávislí, protože jen tak je možné zajis-
tit, aby s prostředky na cedaku bylo nalo-
ženo podle skutečných potřeb nemajetných 
a obce. Snad proto, že se Židé vždy snažili, 
aby v pokladnách dobročinných spolků bylo 
dost peněz například na výbavu pro chudé 
nevěsty, na podporu chudých a nemocných, 
vykupování vězňů a uvězněných, se vždy 
říkalo, že Židé jsou „na peníze“. Ono být 
na peníze znamená někdy i něco jiného než 
sobectví, ale může se jednat o starost, aby 
bylo vždy dostatek peněz na cedaku.

 ◗ Hana Mayerová

Jak naložit 

s cedakou
V minulém krátkém exkurzu do oblasti cedaky jsme slíbili, že povíme, kdo má povinnost dávat prostředky na
cedaku. Odpověď je velmi jednoduchá, je to povinnost každého Žida. Toho nejchudšího i toho nejbohatšího. 
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Jak se chudák málem stal
boháčem

Chudý majitel obchodu naslouchal zau-
jatě v sobotu v synagoze rabínovu kázání.
Rabi říkal: „Ten, kdo je chudý v tomto svém
životě, bude bohatý v budoucím světě; ale
ten, kdo je na tomto světě bohatý, říká Bůh,
bude chudý ve světě budoucím, protože
všichni lidé jsou stejně dětmi Božími a on je
k nim spravedlivý.“

Za pár dní přišel chudý obchodník za
rabínem.

„Rabi,“ zeptal se opatrně, „opravdu
věříš, že ti, co jsou v tomto světě chudí,
budou v příštím světě bohatí?“

„Samozřejmě!“
To chudého muže velmi potěšilo a zvo-

lal: „V tom případě, rabi, půjčíš mi prosím
sto rublů? Až si vyberu své bohatství v příš-
tím světě, vrátím ti je.“

Bez jediného slova odpočítal rabi sto
blýskavých stříbrných rublů. Chudý
obchodník nemohl ani věřit svým očím. Ale
když už už natahoval ruku, aby si peníze
vzal, rabín ho zastavil a zeptal se: „A co
s těmi penězi uděláš, příteli?“

„Nakoupím nové zboží.“
„A myslíš, že na tom vyděláš?“
„To se bude prodávat jedna báseň!“
„V tom případě,“ řekl rabi, „ti těch sto

rublů dát nemůžu. Pokud zde, v tomto světě
zbohatneš, budeš pak chudý ve světě
budoucím. A jak mi potom chceš tu půjčku
splatit?“

Chudákův zázrak
Žil jednou jeden žebrák. Přišel i do

města, kde s ním nikdo neměl slitování.
Chodil od domu k domu, prosil o groš nebo
kůrku chleba, ale všichni mu zabouchli
dveře před nosem a ještě jej zahrnuli uráž-
kami. Muž z toho byl úplně zoufalý.

Jednoho zimního dne, jak se vlekl po
zledovatělých ulicích, upadl a zlomil si
nohu. Odvezli jej do nemocnice.

Když se lidé doslechli, že žebrák leží
v nemocnici se zlomenou nohou, začali ho
litovat. Mnozí jej přišli utěšit, nosili mu
jídlo, a když pak odcházel z nemocnice,

vybavili ho teplým oblečením a dali mu
spoustu peněz.

Než žebrák opustil město, napsal své
ženě: „Děkuj Bohu, drahá ženo! Stal se
zázrak: zlomil jsem si nohu!“

Poučení: Mnozí lidé spíš pomohou člo-
věku, který upadl, než aby mu v pádu
zabránili.

Požehnání
Jedna žena si přišla stěžovat k rabínovi.
„Rabi,“ začala hořce naříkat, „můj man-

žel je marnotratník – všechny peníze rozdá
chudým. Prosím, vysvětli mu, že to, co dělá,
je hřích.“

Žena ještě ani neskončila, když dovnitř
vtrhnul chudý muž a začal vykřikovat:

„Rabi, moje žena je těžce nemocná a mé
děti mají hlad. Ale můj bratr, velký boháč,
nám odmítá pomoci.“

Rabín pak řekl ženě: „Jdi a přiveď svého
manžela.“ A chudému muži zase přikázal:
„Přiveď sem svého bohatého bratra.“

Oba muži se dostavili k rabínovi.
„Proč se chováš tak neprakticky?“ zeptal

se rabín štědrého muže.
„Lidský život na tomto světě je tak

krátký, uteče jako voda,“ odpověděl muž.
„Proto se bojím, že smrt může přijít brzy
a já už nebudu mít možnost udělat nic dob-
rého. Proto rozdávám všechny své peníze.“

„A ty, proč jsi tak lakomý a krutý?“ zeptal
se rabín bohatého muže. „Proč nepomůžeš
svému vlastnímu bratru, své vlastní krvi?“

„Rabi,“ odpověděl skrblík, „kdo z lidí
zná den své smrti? Co když se dožiji sto
dvaceti let? Copak bys chtěl, abych zůstal
ve stáří nezaopatřený?“

Rabín chvíli přemýšlel a potom, se širo-
kým úsměvem na tváři, řekl: „Nechť Bůh
uchrání každého z vás toho, čeho se nejvíc
obává.“

Kdo si zaslouží ráj
Brány ráje se otevřely a zástup duší

čekal v řadě před Nebeským soudem. 
První přistoupil rabín.
„Jsem velkým znalcem Tóry,“ řekl.

„Dnem i nocí jsem bádal nad slovem

Božím. Proto si jistě zasloužím místo
v ráji.“

„Ještě moment!“ vykřikl zapisující
anděl. „Nejprve musíme provést přezkou-
mání. Musíme zjistit, jaký byl motiv tvého
pilného studia. Věnoval ses studiu pro ně
samé? Nebo to bylo proto, abys dosáhl
uznání či zisku?“

Potom přistoupil zbožný muž.
„Mnoho jsem se ve svém pozemském

životě postil! Všech 613 přikázání jsem
úzkostlivě zachovával. Několikrát denně
jsem se koupal a nepřetržitě jsem studoval
tajemství knihy Zohar.“

„Okamžik!“ zvolal zapisující anděl.
„Nejprve musíme přezkoumat ryzost tvých
úmyslů.“

Pak předstoupil hostinský. Řekl prostě:
„Mé dveře byly vždy otevřené těm, kteří
byli bez domova, a vždy jsem dal najíst
všem, kteří byli v nouzi a hladoví.“

„Otevřete brány ráje!“ rozkázal zapisu-
jící anděl. „Tady není žádné přezkoumání
nutné.“

Jediný rabínův majetek
Jeden rabín si kdysi nechal zavolat nej-

bohatšího muže své obce a žádal jej, aby
věnoval velký finanční obnos na útulek pro
sirotky. Boháč jeho prosbu jednoznačně
odmítl. 

„Prodám ti svůj podíl v ráji, když mi ty
peníze dáš,“ řekl rabín.

S tím boháč souhlasil. Rabín se velmi zara-
doval a použil peníze na rozšíření sirotčince. 

Když se o tom doslechli rabínovi žáci,
byli zděšeni.

„Rabi,“ namítali, „jak jsi jen mohl něco
takového udělat?“

„Dvakrát denně opakuji ve svých mod-
litbách: ‚Milovat budeš Hospodina celým
srdcem svým, celou duší svou a vším, co je
tvé.‘ Synové moji, já jsem jen chudý muž.
Co je mé, abych tím mohl Bohu sloužit?
Jediné, co mám, je můj podíl v ráji. A abych
posloužil Božím dětem, sirotkům, rád se
rozloučím i s tím.“

(Převzato z knihy A Treasury of Jewish
Folklore, Nathan Ausubel)

O chudých, bohatých
a mi lodarech ( vážně i nevážně)

čtení pro děti a jejich rodiče

rodina
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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.
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V pátek 29. května (6. sivan), v první den
svátku Šavuot, jsme měli naplánovanou
tradiční oslavu tohoto krásného poutního
svátku. Počasí toho dne – skoro nepřetr-
žitý lijavec – se ale zdálo být naší zkouš-
kou, zda jemu navzdory do Pinkasovy
synagogy dorazíme. Naši členové a přá-
telé však nezklamali a lehce provlhlí se
přesto dostavili.

Na začátku všechny přivítala naše před-
sedkyně Sylvie Wittmannová, která svým
tradičně neformálním způsobem vysvětlo-
vala podstatu a význam tohoto svátku.
Šavuot je druhým poutním svátkem, kdy
Židé v době Chrámu putovali do Jeruzaléma,
aby tam vykonali oběť. Šavuot znamená
v hebrejštině „týdny“ a připadá na sedmý
týden po druhém dni Pesachu, na konec
období omeru, tj. na 6. sivan. V Izraeli trvá
svátek jen jeden den, v diaspoře si jej uží-
váme déle – připadá na šestý a sedmý den
měsíce sivanu.

Podstata svátku je ryze duchovní. Je
oslavován Boží úradek předat Židům pro-
střednictvím Mojžíše nejcennější dar –
„Boží knihu“ – Tóru. Když stanul židovský
národ u paty hory Sinaje, aby přijal Tóru,
Bůh mu řekl: „Jsem připraven vám dát Tóru
pod podmínkou, že mi ukážete dobré ruči-
tele toho, že se podle Tóry budete řídit.“
Židovský národ nejprve nabídl k záruce své
předky, ale Bůh je odmítl. Pak Mu nabídli
své proroky, ale ani to Bůh nepřijal. Nako-
nec navrhli jako záruku své vlastní děti.
Tento návrh se Bohu zalíbil a židovskému

národu Tóru dal. Proto se na různých mís-
tech Talmudu a midraše zdůrazňuje, že děti,
které se učí Tóře, jsou pro přežití židov-
ského národa to nejdůležitější.

Moábská žena Rút byla vlastně první
konvertitkou, sama a dobrovolně si vybrala
židovskou víru a způsob života. Když ze-
mřel Machlón, její manžel, odmítla opustit
svou tchýni Noemi a prohlásila: „Nenuť
mne, abych tě opustila a odešla od tebe.
Půjdu tam, kam se odebereš, kde budeš byd-

let ty, budu i já bydlet. Tvůj lid je i můj lid
a tvůj Bůh i mým Bohem.“ A když si později
vzala Bóaze, porodila mu syna Obéda, ten
zplodil Jišaje, který pak zplodil Davida.
Moábská žena Rút se tak stala prababičkou
krále Davida.

Čtení Megilat Rút se ujal Ivan Kohout
a jeho výkon vzbudil zasloužené uznání.

Večerní bohoslužbu vedl (těsně před
svým odjezdem na koncert v Bolzanu) s pro-
fesionální pěveckou jistotou Michal Foršt.

◗ Milan Kalina

Bejt Simcha oslavila Šavuot
„…budou se učit z tvých řečí Zákonu, který nám přikázal Mojžíš jako odkaz Jákobovu shromáždění.“

(Deuteronomium 33,4)

Navzdory prudkému dešti se Pinkasova synagoga postupně zaplnila

Sylvie Wittmannová zahájila oslavu úvahou o spirituálním významu svátku Šavuot

1. Šavuot: svátek Týdnů (šavuot znamená

v hebrejštině „týdny“)

2. Zman matan Toratenu: čas našeho

předání Tóry 

3. Chag ha-šavuot: svátek přísahy (když

Židé přijali Tóru, přísahali věrnost Bohu

a jeho Tóře)

4. Chag ha-kacir: svátek sklizně (v oné

roční době začala v Izraeli letní sklizeň)

5. Jom ha–bikurim: den prvních plodů

(Šavuot je začátkem období prvních plodů.

Každý zemědělec přinášel do Chrámu dar

sestávající z jejich sklizně.)

6. Aceret: toto slovo znamená „závěrečný

svátek“, protože uzavírá období omeru,

a „den shromáždění“, protože se Židé shro-

máždili v Jeruzalémě (není v Tóře, ale je

v Talmudu).

Různé názvy svátku
ŠAVUOT a jejich význam
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Dne 7. září 2009 uplyne rovných 400 let

od smrti věhlasného učence rudolfínské

Prahy, rabína Jehudy Leva (Löwa) ben

Becalela (kol. 1525–1609). Toto výročí

bude vzpomínáno na celém světě, ústřed-

ním místem oslav se však stane Praha, kde

je slavný učenec pohřben. Řadu akcí spoje-

ných s výročím zahajuje nyní Židovské

muzeum v Praze v Galerii Roberta Gutt-

manna interaktivní instalací výtvarníka

Petra Nikla Golem. Hledej znak či slovo
k jeho oživení, která potrvá až do 4. října

2009.

Jak praví legenda, jež získala svou

dnešní podobu teprve na počátku 20. století,

rabi Löw prý se svým zetěm a žákem stvo-

řil na břehu Vltavy umělou bytost – golema,

aby ochránil pogromy ohroženou židovskou

obec. „Jako metafora nadějí a obav
moderní doby příběh golema již desítky let
inspiruje řadu umělců a spisovatelů
a dostává v jejich fantazii stále novou
podobu,“ říká kurátor výstavy Arno Pařík.

• • •

Novou podobu golemovi nyní dává

i Niklův dotykový objekt určený ke kresbě

světlem. Jeho prostřednictvím tak Židovské

muzeum v Praze každému nabízí jedineč-

nou možnost probudit vlastního imaginár-

ního golema skrytého v Niklově objektu

a vlastních představách. Kreslit lze prstem,

světlem či hudbou.

„Po delších úvahách jsem se přiklonil
k odhmotněné světelné variantě, neboť jsem
přesvědčen, že jakkoli je atraktivní řešení

s plastelínovou masou jako tělem, redukuje
představu golema do zjednodušující vize
hliněného obra,“ říká autor koncepce

objektu Petr Nikl. „Zvolil jsem proto mini-

malistické řešení – objekt o dvou částech,
které samy o sobě působí abstraktně a jsou
především plochami pro zobrazení. Pro
zachycení tváře, symbolu, znaku, písmene či
slova. Toto zobrazení, zapsání či zazname-
nání záleží v plné míře na každém z návštěv-

níků. Projekt v této podobě není zamýšlen
pouze pro děti. Všichni návštěvníci mají
stejnou měrou možnost propsáním se pí-
skem k prosvícenému sklu vykroužit znak,

jenž se stínohrou promítne na projekční plo-
chu. Později se záznamy zpracují v rychlej-
ším animačním střihu a umožní tak výsledný
film znázorňující řetěz oživovacího procesu,
na kterém se podíleli všichni aktivní
návštěvníci. Jde tedy o magický zážitek
z psaní světlem a zvukem, metaforický dotek
s vlastní snahou o tvoření, obživnutí či
označení tváře golema jako energie, v jejíž
sílu a existenci snad doufáme...,“ dodává

Nikl.

K výše zmíněnému výročí Židovské
muzeum v Praze také připravuje ve spolu-
práci se Správou Pražského hradu v Císař-
ské konírně od 5. srpna do 8. listopadu 2009
velkou reprezentativní výstavu Cesta života,
věnovanou životu a odkazu rabiho Löwa.

red

Výstava:  GOLEM
Hledej  znak č i  s lovo k  jeho ož ivení

Galerie Roberta Guttmanna – Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 3, Praha 1 (zadní trakt Španělské synagogy), tel. 221 711 553

od 4. června do 4. října 2009
denně mimo soboty a židovské svátky 9–16.30 h

Dotykový objekt Petra Nikla určený 
ke kresbě světlem

PETR NIKL (1960)
malíř, grafik, scénograf, loutkoherec, tvůrce objektů

Zlínský rodák, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, poté u prof. Pader-

líka na pražské AVU. Spoluzakladatel a člen skupiny TVRDOHLAVÍ

(1987–1991). V loutkovém divadelním sdružení Mehedana vystupuje na

improvizovaných představeních spontánně směšujících vizuální, hudební

a divadelní prvky. Jeho výtvarná tvorba volně přechází od malby k instala-

cím, poezii, k výtvarnému divadlu a nejrůznějším experimentům. Niklova

raná malířská tvorba je velmi poetická, později používal téměř mono-

chromní motivy starých mistrů a jeho obrazy jsou inspirovány Giottem,

Breughelem nebo Fra Angelica. V roce 1995 se stal laureátem ceny Jindři-

cha Chaloupeckého. Patří mezi přední české moderní výtvarné umělce.
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Umírající otec vyslovil přání,
aby bylo jeho tělo po smrti spá-
leno. Jeho dospělé děti se s tímto
požadavkem nedokážou vyrovnat.
Mají podle židovské tradice, jak ji
chápou reformní Židé, povinnost
ctít přání svého otce?

V roce 2006 se Komise pro re-
sponsa Ústřední konference ame-
rických rabínů (CCAR) zabývala
otázkou kremací, pečlivě problém
zvážila a vydala responsum, jehož
obsah zde shrnujeme.

Naše tradice náš učí, že je micva ctít přání
umírajícího, pokud po nás tato osoba

nežádá, abychom spáchali hřích. Kremace
hřích není, protože ani Tóra ani rabínská
halacha tuto praxi výslovně nezakazují.
Ústřední konference amerických rabínů při-
jala kremaci jako legitimní možnost v rezo-
luci z roku 1892, kde se říká: „V případě, že
bychom byli vyzváni, abychom vedli nábo-
ženský obřad při kremaci zemřelého sou-
věrce, neměli bychom odmítat a tvrdit, že je
kremace protižidovská nebo protinábožen-
ská.“ Rabínská příručka z roku 1961 toto
rozhodnutí potvrzuje a konstatuje, že „vět-
šina reformních Židů již pokročila od tohoto
opatrného tolerování dál a přijala kremaci
jako náležitou proceduru. Řada předních
reformních rabínů si rovněž přála, aby bylo
jejich tělo po smrti zpopelněno.“ A mnoho
reformních rodin se drží této praxe.

Nicméně v 19. století, kdy se kremace
stávala v západních zemích stále běžnější, ji
ortodoxní rabíni začali označovat za přestou-
pení židovského zákona; a v posledních de-
setiletích se i CCAR začala vyjadřovat ke
kremaci spíše negativně a začala více prosa-
zovat tradiční způsob pohřbívání, který byl
univerzálním židovským zvykem až do
poměrně nedávné doby. Responsum říká:

„CCAR nedoporučuje kremaci; upřednost-
ňujeme tradiční pohřeb. Dnešní reformní
myšlení přiznává našim lidem právo vrátit se
zpět k tradičním standardům náboženské
praxe, které byly třeba předchozími genera-
cemi reformních Židů opuštěny.“

Ve světle celého tohoto historického
vývoje došla Komise pro responsa k závěru,
že dospělé děti mají právo vyslyšet žádost
svého otce o kremaci, ale není to jejich

povinností. Mohou to odmítnout na základě
svědomí a židovských hodnot – pokud ne-
učinily slib, ať již přímý či nepřímý, že
v tomto ohledu splní přání svého otce.

Rabbi Mark Washofsky, profesor rabín-
ských studií na Hebrew Union College v Cin-
cinnati, předseda Komise pro responsa
CCAR (responsum v plném rozsahu v anglič-
tině je k dispozici na http://ccarnet.org
/documentsandpositions/responsa, do vyhle-
dávacího okénka zadejte „5766.2“)

DISKUSE:
JE KREMACE PRO
REFORMNÍ ŽIDY
PŘIJATELNÁ?

Rabín Samuel M. Stahl: ANO

Rostoucí počet reformních Židů včetně
některých rabínů si přeje být po smrti zpo-
pelněno. Některé odrazuje představa, jak se
jejich tělo postupně rozkládá v zemi. Někteří
ekologicky uvažující Židé se zase domní-
vají, že je marnotratné vyhradit velké plochy
drahocenné půdy pro pohřbívání. Také
finanční náklady na kremaci jsou nižší než
náklady na truhlu a velký hrob. I když já sám
si přeji, aby mě pohřbili tradičním způso-
bem, věřím, že volba těch, kteří se rozhod-
nou pro kremaci, musí být respektována.

Historicky vzato se reforma proti kremaci
nikdy nestavěla. Ve skutečnosti ji v roce 1892
Ústřední konference rabínů nepřímo schválila,
když prohlásila: „V případě, že bychom byli
vyzváni, abychom vedli náboženský obřad při
kremaci zemřelého souvěrce, neměli bychom
odmítat a tvrdit, že je kremace protižidovská
nebo protináboženská.“ A starší Rabínská pří-
ručka z roku 1961 dokonce obsahovala pasáž
s tímto nadpisem: „Má-li být tělo zpopelněno,
je vhodná tato modlitba…“

V uplynulých letech jsme publikovali řadu textů, jejichž prostřed-
nictvím jsme vás seznamovali s pohledem reformního či liberiál-
ního judaismu na mnoho aktuálních etických otázek (trest smrti,
genetický výzkum, péče o umírající apod.). Pochopitelně jsme zda-
leka nevyčerpali možná témata a budeme v našem volném seriálu
pokračovat i v budoucnu. Zejména bychom vás rádi seznámili
v některými responsy vydanými reformními rabínskými autoritami.

Responsa jsou specifickým útvarem rabínské literatury s dlouhou,
téměř dva tisíce let trvající tradicí. V hebrejštině je nazýváme še’elot
u-tšuvot (otázky a odpovědi). To přesně vystihuje jejich podstatu
a proces vzniku – jednotlivec či komunita položí rabínské autoritě
otázku etického či praktického rázu. Otázky se často týkaly (či týkají)
nových situací, s nimiž se jednotliví Židé či komunity setkávají a pro
něž nenacházejí odpověď v již existující literatuře. Je-li otázka dosta-

tečně zajímavá a obecně platná, zpracuje dotyčný rabín či instituce
rozsáhlou odpověď, která obsahuje i argumentaci odvozenou z tra-
dičních pramenů, a tato odpověď je potom určena nejen původnímu
tazateli, ale celé židovské komunitě.

Nicméně je-li vydáno responsum, neznamená to pochopitelně, že
je celá otázka definitivně uzavřena nebo že jiná rabínská autorita
nemůže mít jiný názor.

Dnes vám proto na ukázku nabízíme jednak zkrácené responsum
Ústřední konference amerických rabínů (CCAR) na téma kremace
(spojené navíc s otázkou, zda jsou děti povinny respektovat přání zem-
řelého otce, pokud se neslučuje s jejich svědomím), jednak potom
úvahy dvou rabínů na toto téma, z nichž každý zaujímá opačný postoj. 

Všechny texty jsou převzaty z časopisu 
Reform Judaism (jaro 2009/5769).

Reformní  responsa:

Kremace rodičů
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➤ Většina reformních Židů nevěří ve sku-
tečné fyzické vzkříšení mrtvých, které je
základem tradičního židovského zákazu kre-
mace. Zatímco se naši tradičněji smýšlející
souvěrci zaměřují na to, co se s tělem stane
po smrti – protože věří ve fyzické vzkříšení
mrtvých po příchodu Mesiáše – pro nás to
není tak důležité. My místo toho zdůrazňu-
jeme, že přežívá duch člověka – v srdcích
a myslích jeho blízkých, kteří jej přežili.

Je pochopitelné, že někteří reformní
rabíni nedoporučují nebo přímo odmítají
kremaci kvůli možným asociacím s holo-
caustem. Na druhou stranu si právě někteří
z těch, kteří holocaust přežili, přejí být zpo-
pelněni – ze solidarity se svými blízkými,
kteří zahynuli v nacistických táborech smrti.

Ať jsou okolnosti jakékoliv, kremace by
každopádně měla být provedena tak, aby byla
prokázána úcta zemřelému a aby pozůstalí
došli útěchy. Proto velmi doporučuji rodinám,
aby uložili popel na židovském hřbitově nebo
v mauzoleu a řádně místo označili. Pozůstalí
pak mají konkrétní pevné místo, kde mohou
uctívat památku svého drahého zemřelého.

Samuel M. Stahl je emeritním rabínem
Temple Beth-El v texaském San Antoniu.

Rabín Arnold S. Gluck: NE

Je micva pohřbít mrtvého. Naše tradice to
nazývá chesed šel emet, skutečným skutkem
milosrdenství. Dávno před tím, než Židé
vůbec začali uvažovat o možnosti tělesného
vzkříšení, bylo pohřbívání ústřední židov-
skou hodnotou. Když ve 23. kapitole knihy
Genesis umírá Sára, Abraham vynaloží
velké úsilí, aby získal achuzat kever, místo,
kde by ji mohl pohřbít.

Proč si s tím Abraham dal tolik práce
a proč bychom měli v této tradici pokračo-
vat? Sára zemřela, ale Abrahamova láska
k ní žije dál a projevuje se péčí, kterou Abra-
ham věnuje jejím pozemským ostatkům. Za
jejího života chránil a opečovával posvátnou
nádobu, v níž přebýval její duch. Nyní jí pro-
kazuje úctu tím, že se postará o řádný
pohřeb. Sáru mu už nikdo nevrátí, ale až do
dne, kdy ulehne po jejím boku, bude Abra-
ham nacházet útěchu v návštěvách jejího
hrobu – tak jak to my, Židé, děláme s našimi
milovanými od dob Abrahamových až
dodnes.

My, Židé, nahlížíme na svá těla jako na
Boží dar – hmatatelný důkaz Boží lásky

k nám. Dokud jsme naživu, máme zakázáno
jakkoliv svá těla zraňovat či poškozovat,
a ve smrti je nám přikázáno, abychom s nimi
nakládali důstojně. Židovský zákon předepi-
suje jemnou očistu těla, kterou zajišťuje
chevra kadiša, bratrstvo vybraných členů
komunity, které se nazývá „svaté“, neboť
jeho členové vykonávají tuto velkou micvu.
Židovskému pohřbu se říká levaja, doslova
tedy vyprovázení mrtvých a jejich uložení
k odpočinku našima vlastníma rukama.
Když tak činíme, napodobujeme vlastně
Boha, který podle naší tradice vykonal tuto
micvu, když pohřbil Mojžíše.

A co tedy s kremací? Od holocaustu si
mnozí Židé spojují kremaci s pokusem
o vyhlazení našeho lidu. Neboť nacisté se
nespokojili s tím, že nás vraždili. Založili
krematoria, aby zahladili i tu sebemenší
stopu naší existence.

Tím, že své milované pohřbíváme, ucho-
váváme to, co nám Bůh dal. To je způsob,
jakým my, Židé, prokazujeme úctu svým
mrtvým.

Arnold S. Gluck je rabínem Temple Beth-
-El v Hillsborough v New Jersey a je členem
Komise pro responsa CCAR.

Stát  musí
ustoupi t . . .
Minulý měsíc přijal izraelský Vrchní
soud průlomové rozhodnutí, když naří-
dil, aby stát – poprvé v historii – zajistil
financování neortodoxních kurzů pří-
pravy ke konverzi. Proč je to tak převrat-
né? Protože doposud upřednostňoval Stát
Izrael pouze jediný směr, a sice ortodoxii.
Pouze ortodoxní centra byla státem uzná-
vána, pouze ortodoxní centra byla státem
financována. Tím, že přiznal nárok na stát-
ní financování i reformnímu a konzerva-
tivnímu hnutí, dotkl se Vrchní soud ústřed-
ní otázky náboženské svobody včetně
uznávání neortodoxních konverzí.

Vrchní soud shledal, že dosavadní
praxe, kdy izraelský stát upřednostňoval
jako jediný směr ortodoxii, byla diskrimi-
nační a v rozporu s povinností státu zajistit
svobodu náboženství. V rozhodnutí se říká:
„Povinnost zajistit pluralismus není jen
povinností pasivní, ale i aktivní.“ Soud při-
pomněl dříve přijaté pravidlo, podle nějž
„není možné nahlížet na izraelské Židy
jako na jedinou náboženskou skupinu.“

Toto rozhodnutí by mělo otevřít dveře
k tomu, aby byly Státem Izrael uznávány
i reformní konverze. A ovlivní snad i osud
stovek tisíců přistěhovalců, kterým, ač
mají izraelské občanství, nebyl doposud
přiznáván židovský statut.

◗ Robert F. Rifkin

Dovolujeme si čtenáře upozornit na knihu izraelské autorky Nevy
Semelové, kterou do češtiny přeložila naše dlouholetá spolupracovni-
ce, paní Hana Mayerová: 

Neva Semelová:

LÁSKA PRO ZAČÁTEČNÍKY

◗ P
řelo

žila K
ateřin

a W
eb

ero
v

á

Sedm příběhů o lásce, které
odkrývají tápání, váhání, od-

mítání a vzájemné přitahování –
vějíř složený z protichůdných citů
jako důsledek prvního setkání s lás-
kou. Milostný příběh, který se roz-
víjí na základě počítačové komuni-
kace, zakázané setkání mezi dívkou
a anglickým parašutistou před vzni-
kem Státu Izrael, zamilovaný pár,
který se musí naučit, jak stát beze
studu za svojí láskou proti celému
světu, a další. Všechny příběhy se
odehrávají v Izraeli v různých
obdobích a situacích, jediné, co je
spojuje, je láska, protože láska je
od počátku světa neměnná.

Nava Semelová píše pro mládež
i pro dospělé, její knihy byly přelo-
ženy do mnoha jazyků a dosáhly
úspěchů u kritiky. Za své práce zís-
kala mnoho prestižních ocenění.

Knihu vydalo nakladatelství Alba-
tros (v sekci dívčí četba), kniha má
112 stran, ilustrovala ji Lucie Trno-
branská a běžná prodejní cena je
179 Kč.
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2. ročník Mezinárodního jihočeského
hudebního festivalu 2009

uvádí

legendárního vrchního kantora
vídeňské synagogy

SHMUELA
BARZILAIE 

s recitálem hebrejských, židovských
a jidiš písní 

klavírní doprovod PETER GAST 

11. června 
ve 20 hodin

Jezuitský sál hotelu Růže 
(Horní ulice č. 154, Český Krumlov) 

kontakt: www.hudebnipodkleti.eu
rezervace: conference@hotelruze.cz 

Mauthausen Komitee Österreich,
Česko-německý fond budoucnosti,

Rakouské kulturní fórum

Více informací o kantoru Barzilaiovi 
na www.cantor-barzilai.com

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

spolu s Historickou skupinou Osvětim

a Památníkem Terezín

si vás dovolují pozvat na výstavu

MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI
A HRDINSTVÍ

VĚZNI Z ČESKÝCH ZEMÍ
V NACISTICKÝCH

KONCENTRAČNÍCH
TÁBORECH

Výstava se koná v prostorách

minoritského kláštera (Přemyslovců 6,

Znojmo) a potrvá

od 2. do 30. června 2009. 
Otevřena bude denně 

od 9 do 11.30 h a od 12 do 17 h.

Výstava se koná pod záštitou starosty města

Znojma Ing. Petra Nezvedy,

za podpory: 

Česko-německého fondu budoucnosti,

Českého svazu bojovníků za svobodu,

Federace židovských obcí v ČR, Nadačního

fondu Pražské židovské obce, Nadačního

fondu obětem holocaustu, Památníku Terezín,

Sdružení osvobozených politických vězňů

a pozůstalých, Města Znojma
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S potěšením oznamujeme občanům, kteří si jsou vědomi

zločinnosti komunistického režimu, nepotrestání jeho zločinů

a nedostatečné nebo žádné ocenění účastníků odboje proti

němu, že 25. 2. 2009 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra

České republiky Občanské sdružení „Ti, co měli odvahu –
úcta a dík účastníkům III. odboje“.

Jsme přesvědčeni, že v roce, kdy si připomeneme 20. vý-

ročí sametové revoluce, je nutné a účelné připomínat si ty,

kteří se aktivně postavili komunistickému režimu v letech

1948–1989. Dlužíme jim to a je naší povinností dluh splatit.

Je to důležité i proto, že KSČM nebyla po revoluci postavena

mimo zákon, že nebyly potrestány zločiny komunistického

režimu, a že ještě dnes 15 % občanů ČR tuto stranu volí, a to

jí dává příležitost, aby drze usilovala o opětovné falšování

dějin, glorifikaci komunistického režimu a zlehčování jeho

zločinů.

Budeme připomínat důležitost aktivního odporu proti

komunismu a ukazovat na příbězích známých i neznámých

hrdinů, že proti zlu je nutné bojovat, a je-li to nutné, i se

zbraní v ruce. Naše činnost má oporu v Zákoně o zločinnosti
komunistického režimu, ale i v Usnesení Evropského par-
lamentu „O svědomí Evropy a totalitě“, které bylo schvá-

leno 2. dubna 2009. Ve svém usnesení Evropský parlament

mj. konstatuje, že osobnosti, které se aktivně stavěly proti

bezpráví komunistických režimů, je důležité připomínat jako

hrdiny totalitní éry.

V krátké době si dovolíme vás, občany, kterým není jedno,

že naše novodobé dějiny, jejichž důležitou a obdivuhodnou

součástí jsou i dějiny III. odboje, jsou téměř neznámé, znovu

oslovit. Seznámíme vás s prvním cílem OS „Ti, co měli

odvahu“, tedy realizací šestidílného filmového dokumentu

o odbojové skupině bratří Mašínů, jejichž hrdinství je neu-

stále znevažováno, ba kriminalizováno, a to proto, že jejich

ozbrojený boj proti komunistickému režimu je zkreslován

a líčen tendenčně v duchu komunistické propagandy.

Už teď vás však, vážení občané, kteří ctíte hrdiny

III. odboje, vyzýváme: staňte se členy občanského sdružení

„Ti, co měli odvahu“ – přihlásit se můžete dopisem nebo 

e-mailem. Těšíme se na vás!

Tomáš Bureš, Martin Rejman, Roman Tomášek
Sídlo: Stone Logistic Centre, s. r. o., Přívozní 1054/2, 
170 00 Praha 7, www.tretiodboj.cz

Ti, co měli
odvahu
úcta a dík účastníkům II I .  odboje

Menschliches Versagen/
Lidská chyba
Německý film o loupení židovského majetku vyhrál cenu
Dokumentární film o loupení židovského majetku v nacistickém
Německu byl mezi poctěnými filmy na židovském filmovém festivalu
v Berlíně, který se letos konal už po patnácté.

Lidská chyba (Menschliches Versagen) Michaela Verhoevena vyhrála
13. května nejvyšší cenu v německých dokumentárních filmech na
židovské náměty. Ředitelka festivalu Nicola Galliner a předsedkyně ber-
línské židovské obce Lala Susskind označily film Lidská chyba jako
mezník za to, že ukazuje, jak průměrní občané napříč Německem měli
věcné výhody, když jejich židovští sousedé byli deportováni. Jak řekl
režisér filmu Verhoeven agentuře JTA, tento film bude brzy promítán ve
Spojených státech.

Jedná se o velmi emocionálně silný film. Svědčí o tom i to, že po pro-
mítání a rozsvícení světel v sále zůstali návštěvníci ještě dlouho sedět
ohromeni tím, že tento aspekt byl dosud velmi málo znám. Mrazivý film,
který klade důraz na odhalení faktu, že mnozí Němci věděli o tom, že
jejich židovští sousedé zmizí navždy, byl inspirován prací německého
historika Wolfganga Dressena, který před přibližně deseti lety ilegálně
okopíroval archivní materiály dokumentující proces „arizování“ židov-
ského majetku. Dressen, který se osobně zúčastnil promítání, později
ukázal materiály, mezi nimiž byly i seznamy, které byli Židé nuceni vypl-
nit před deportací. Jednalo se o soupis všech jejich věcí, účtů za naklá-
dání a jejich transport včetně seznamů těch spoluobčanů, kteří jejich věci
koupili v aukcích.

JTA Berlin 17. května 2009

 

VIII. ročník festivalu 

TICHÝ HLAS 
PRO  

SVATOU ZEMI 
Neděle 7. června 2009 LIBČICE NAD VLTAVOU 
 

 

 

 

Katolická farnost a Evangelický sbor Libčice         Společnost křesťanů a Židů 
Společenství svaté Ludmily              Město Libčice nad Vltavou   

http://libcice.peplum.cz 

Účast přislíbili: 

rabin Ronald Hoffberg, Pavel Hošek,  
rabin Moše Koller,  P. Karel Kočí,  
Ari Brochin, Adam Borzič, 
velvyslanec Jaakov Levy, 
P. Petr Bubeníček, Dana Rotkovská, 
sbor Scandula 

Hudební program: 
 

Mišpacha, Geshem, 
Máša Kubátová, Aleš Koukal, 
Karel Diepold, Dáša Voňková,  
Slávek Klecandr,  
Pepa Nos a Petr M. Lutka  
Oyfn Feldz, Klec  
 

Ekumenická bohoslužba  
za pokoj ve Svaté zemi  
14.00 katolický kostel 

 

Festivalový program  
15.00 – 22.00 farní zahrada 

16.00–18.00 evangelický kostel 
 

Výstava  
Ghetto Lodž – Baluty 

15.00 – 20.00  
evangelický kostel 

Spojení z Prahy: 
12.37, 13.37 

Masarykovo nádraží  
 

DO JERUZALÉMSKÉ SYNAGOGY S PRŮVODCEM
V neděli 21. června se uskuteční prohlídky s průvodcovským výkladem v Jeruzalémské synagoze, 
a to v 11.30 anglicky a dále vždy ve 13, 14 a 15 hodin česky.
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KULTURNÍ PROGRAM ČERVEN 2009

středa 3. 6. v 18 h: 
Základy judaismu v pojetí pražského
Maharala. Cyklus přednášek vrchního zem-

ského a pražského rabína Karola Efraima
Sidona věnovaný 400. výročí úmrtí rabiho
Jehudy Levy ben Becalela.

čtvrtek 4. 6. v 18 h: 
„Stolpersteine – kameny, o které můžete
zakopnout“ – projekt německého umělce

Güntera Demniga, který je vzpomínkou na

oběti nacismu. „Stolpersteine“ zapuštěné do

dlažby chodníků označují místa, kde oběti

nacismu žily a pracovaly. Projekt a jeho rea-

lizaci v Praze prezentují Zdeněk Kalvach,

Bianca Lipanská a Bohuslav Matuška.

pondělí 8. 6. v 18 h: 
Nebe nad námi – Ha-šamajim me-alejnu.
Svět očima žen vážně i s humorem. Povídky

Rut Sidonové přečte Táňa Fischerová, pís-

němi a hrou na kytaru doprovodí Jana
Rychterová, v režii Olgy Struskové.

středa 10. 6. v 18 h: 
Vývoj synagogální architektury Moravy
a Slezska. Přednáška Ing. arch. Jaroslava
Klenovského z cyklu Židovské památky
v Čechách a na Moravě.

čtvrtek 11. 6. v 18 h: 
„Můj táta žil pětatřicet let. Byl to krátký život.

Jeho poslední cesta však byla delší, než doká-

zal zvládnout. Třiašedesát let od jeho smrti

jsem po ní vykročil já.“ Krátká dlouhá cesta –
prezentace projektu Fedora Gála spojená

s projekcí stejnojmenného filmu. Více

o projektu na www.kratkadlouhacesta.cz.

úterý 16. 6. v 18 h: 
Projekt Winton Train – inspirace dobrem.
Hlavní myšlenkou projektu je inspirovat

mladé lidi neobyčejným skutkem Nicholase

Wintona, který v roce 1939 zachránil 669

převážně židovských dětí. Celý projekt

vyvrcholí 1. září 2009, kdy bude vypraven

„Winton Train“, který projede tehdejší trasu

Praha–Londýn. Bude symbolizovat nepora-

zitelnou touhu po svobodě a jasné vyhlášení

odporu proti nacionální, etnické či nábožen-

ské nenávisti. V dobovém vlaku pojedou

někteří potomci Wintonem zachráněných

dětí. Projekt prezentuje Olga Menzelová ze

společnosti Winton Train, o. p. s. Více o pro-

jektu na www.wintontrain.eu.

čtvrtek 18. 6. v 18 h: 
Duo Brikcius – 2 Cellos Tour. Na programu

jsou prakticky neznámá díla známých autorů

pro nezvyklé obsazení dvou violoncell –

Luigiho Boccheriniho, Wolfganga Amadea

Mozarta, Gioacchino Rossiniho, Paula Hin-

demitha, Gideona Kleina a Ireny Kosíkové.

Účinkují violoncellisté – sourozenci Anna
Brikciusová a František Brikcius.

Vstupné 60 Kč

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI
A JEJICH RODIČE
14. 6. 2009 v 14 h: 
Lvíček Arje slaví Šavuot (den darování
Tóry). Lvíček Arje se společně s námi dostal

z Egypta až k hoře Sinaj. Čeho tam bude

svědkem? To všechno a mnohem více se

dozvíte na této dílně. Prohlídka: Židovské
Město

Jednotné vstupné 50 Kč

Více o nedělních dílnách na 
www.jewishmuseum.cz/vkc 
Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jed-
notlivé programy 20 Kč. Sály jsou přístupny
vždy 20 minut před zahájením programu a po
začátku koncertu nebo 15 minut po začátku
jiného programu není vstup do Vzdělávacích
a kulturních center povolen.

Upozornění: V červenci a srpnu se kulturní
programy ve VKC ŽMP nekonají, začínáme
znovu v září 2009.

VÝSTAVY V PROSTORÁCH VKC:
Židovské vzdělávání a školství. Výstava pro-

vádí dlouhou historií židovského vzdělávání

od biblických dob až po současnost.

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima

židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta

dětským obětem holocaustu – stálá expozice

kopií putovních výstav VKC.

(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)

čtvrtek 4. 6. v 18 h: 
Eva Dobšíková: Naše doba a my v ní – uve-

dení nové knihy vydané nakladatelstvím

Cesta v letošním roce. Autorka říká: „Moje
generace prožila nástup hitlerismu koncem
Masarykovy republiky, válku, její šílenství
včetně rasového a politického pronásledo-
vání, poválečnou euforii i mstu na vinných
i nevinných… Chci prožitou dobu ukázat
zezdola, podle názorů „obyčejných“ lidí,
kteří ji se mnou prožívali.“

úterý 16. 6. v 18 h: 
Kdo jsem, že doufám – na rozloučenou

s cyklem „Rozhlasové hry Karola Sidona“
pro vás jeho průvodce Mgr. Přemysl Hni-
lička připravil rozhlasovou kompozici z lite-

rární tvorby Karola Sidona. Pro rozhlas při-

pravila Marie Walterová. Dramaturg: Jan

Halas. Režie: Markéta Jahodová. Osoby

a obsazení: muž (Miroslav Donutil), autor

(Jan Vlasák), alter ego (Martin Zounar),

a další. Natočeno v roce 1991 (59 min).

čtvrtek 18. 6. v 18 h:
Poslední dny Sophie Schollové – další film

z cyklu „Filmy smrti, naděje a života –
Holocaust ve filmu“. Členka ilegální sku-

piny Bílá růže Sophie Schollová rozesílá

protinacistické letáky po Německu a je

zatčena gestapem. Nejprve odolává výsle-

chům, dozná se až po přiznání bratra. Na

konci února 1943 jsou spolu s dalšími členy

skupiny obžalováni a odsouzeni k trestu

smrti. Drama, Německo, 2005, 117 min.

Režie: Marc Rothemund.

neděle 21. 6. v 15 h:
Šavuot. Tento židovský svátek je připomín-

kou dne, kdy byly Mojžíšovi na Sinaji svě-

řeny Desatero a Tóra jako základní pilíře

judaismu. Zajímá vás, co je to Tóra a jakým

způsobem podpírá židovskou víru? Přijďte

na naši dílnu plnou aktivit tematicky zamě-

řených k tomuto svátku. Dílna pro rodiče

s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

Židovský hřbitov v Brně-Židenicích
čtvrtek 25. 6. v 17 h:
Prohlídku brněnského židovského hřbitova

povede jeho správce Petr Špunar. V rámci

cyklu „Gan chajim – Zahrada života“. 

Celý červen můžete v sále VKC zhlédnout
výstavu fotografií Můj milovaný Izrael pana
Jindřicha Buxbauma.

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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DSP HAGIBOR
K u l t u r n í  p r o g r a m  Č e r v e n  2 0 0 9
středa 3. 6. v 14.30 h Koncertní sál – „Šavuot“, beseda s vrchním pražským

a zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem

čtvrtek 11. 6. v 15.30 h Koncertní sál – Lucie Silkenová – pěvecké odpoledne 

čtvrtek 18. 6. v 15.30 h Koncertní sál – brazilské, řecké a židovské písně zpívá
Katarína Havlínová

Výstavy: grafika Karly Ryvolové, Židovské Město pražské 1870–1914, grafiky dětí z dílny

manželů Elšíkových, obrazy Jany Pivoňkové, Přátelé člověka – expozice fotografií Jana Šimečka

Židovská obec v Praze 
zve na koncert

konaný u příležitosti

Konference o osudu
majetku obětí holocaustu

25. června 2009
v 18 hodin

Jeruzalémská synagoga

kantor

Joseph
Malovany

za klavírního doprovodu 
Jaroslava Šarouna

vstup pro členy Židovské 
obce v Praze zdarma

Zveme na ranní bohoslužby 
se studenty Chazanut

v Jeruzalémské synagoze 
27. června 2009 v 9 hodin.

Židovská obec v Praze
Společenský sál, Maiselova 18

PODVEČER
YVONNE

PŘENOSILOVÉ

úterý 9. června 2009 
v 15 hodin

„Cesta každého člověka je daná, a nikdo to
nemá lehké. Ale záleží skutečně na tom, jak

se to přijímá. Kdybych měla plakat nad
vším, co se mi přihodilo či nepovedlo, tak to

by bylo špatné,“ říká filmová a divadelní
herečka

NAĎA
KONVALINKOVÁ
Pořad se koná za finanční podpory Magistrátu 

hl. m. Prahy. Změna programu vyhrazena.

OK TOURS ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze
zvou na koncert amerického sboru

THE GUNN 
HIGH SCHOOL CHOIR

který se koná

ve Španělské synagoze 
ve středu 17. června 

od 19 hodin
Na programu je výběr ze židovských písní a spirituálů 

Z á j e m c i  s i  m o h o u  v s t u p e n k y  z d a r m a  v y z v e d n o u t  v s e k r e t a r i á t u  o b c e

Židovská obec v Praze
srdečně zve 

na první koncert cyklu

JAZZOVÉ
PODVEČERY

Společenský sál obce

21. června
v 17.30 hodin

hraje

Hot &
Sweet

Orchestra
řízený Tomášem Šternem,

koncerty cyklu bude provázet
Ing. Petr Hasman

Tento koncert je umožněn díky
privátnímu sponzorovi. Hledáme

i nadále štědré příznivce, abychom
mohli v řadě koncertů pokračovat.

Smyslem cyklu koncertů nazvaného „Ze sto-
letí do století“ je naše upřímná snaha pomoci

hudbě, která ve dvacátém století potěšila mili-

ony lidí na celém světě. Věříme, že i v tomto

století zůstane jazz součástí hudební kultury,

podobně jako je stále živá barokní hudba

Johanna Sebastiana Bacha, jejíž dokonalou

krásu nezastínila ani rokoková hravost

Mozartovy hudby, ba nebyla zapomenuta ani

s příchodem impresionisty Maurice Ravela či

úžasné moderní hudby Igora Stravinského.

Náš orchestr není úzkým vyznavačem někte-

rého z četných jazzových směrů, ale naopak

se snaží postihnout nejširší spektrum vývoje

jazzu, který hrajeme tak, jak byl hrán mezi

dvacátými a čtyřicátými lety minulého sto-

letí – dixieland, hot-jazz, swing, sweet, be-

bop. Nezapomínáme ani na písničky z jazzo-

vých muzikálů. Jazz je hudba, na niž rozhlas

a televize pozapomněly, a je na nás, abychom

takřka s obrozeneckým nadšením připomí-

nali, že jazz je dosud živý a schopný rozdávat

radost i nám, jako ji rozdával našim otcům

a dědům.

Na setkání s vámi a krásný společný zážitek 
se těší
Tomáš Štern, www.hso.wz.cz

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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Ian Kershaw, PŘÍBĚH OPERACE
VALKÝRA, 142 str., ARGO Praha 2009

Mnoho lidí si klade dodnes otázku, zda
v Německu v letech 1933–1945 existoval
skutečný protinacistický odboj, který by se
dal přirovnat k tomu, co známe z jiných,
Německem okupovaných zemí. Samozřej-
mě víme, že ihned po nástupu Hitlera
k moci v lednu 1933 začali nacisté proná-
sledovat své politické protivníky a tisíce
jich uvěznili v narychlo zbudovaných kon-
centračních táborech. To ovšem byli jedno-

tliví odpůrci, kteří se
svým antifašistickým
postojem nikterak neta-
jili. Sociální demokraté,
komunisté, liberálové,
někteří duchovní, spiso-
vatelé, žurnalisté, učite-
lé, odboráři a mnoho
dalších bylo již dávno
před nástupem Hitlera

na nacistických seznamech nepohodlných
osob. Všechny tyto Němce můžeme pova-
žovat za více či méně aktivní představitele
protihitlerovské opozice, ale nikoli za od-
boj v pravém významu toho slova.

Aniž bychom chtěli umenšovat statečnost
a odhodlání různých skupin, které se tak či
onak pokoušely o organizovaný odpor,
pomáhaly rodinám vězněných, vyráběly
a distribuovaly letáky, žádná z nich se ani
částečně nepřiblížila významu skupiny,
která si vytyčila maximalistický cíl: zabít
Hitlera, provést státní převrat a požádat spo-
jence o příměří.

Hrdinou tohoto příběhu je plukovník
hrabě Claus Schenk von Stauffenberg a jeho
přátelé. Role, které se ujali, byla navýsost
obtížná. V totalitním nacistickém státě hro-
zily nejvyšší tresty nejen prozrazeným spik-
lencům, ale i jejich rodinám. To na straně
jedné. Na straně druhé se spiklenci nemohli
opírat při přípravě puče o silnou podporu
veřejnosti, která ještě, i v době německých
porážek, projevovala fanatickou podporu
Hitlerovi.

Časovaná nálož, která vybuchla v zase-
dací místnosti „Vůdcova hlavního stanu“
20. července 1944, představovala vyvrcho-
lení snah protinacistického odboje v Ně-
mecku. Jen shoda okolností zabránila tomu,
aby atentát, pečlivě naplánovaný skupinou
vysokých důstojníků wehrmachtu, vyšel
a zásadním způsobem ovlivnil průběh druhé
světové války. Spiklenci v čele s Henningem
von Tresckow a hrabětem Clausem von
Stauffenberg měli v úmyslu ihned po diktá-
torově smrti provést státní převrat, demonto-
vat základní pilíře nacistického režimu
a pokusit se vyjednávat se západními spo-
jenci o uzavření míru. Místo toho na ně
čekala krutá odplata, neboť Hitler vyvázl

skoro nezraněn a ve své pomstychtivosti
neznal slitování. Většina spiklenců byla
popravena, mnoho jich zvolilo sebevraždu.
Německo pak muselo prožít pocit totální
porážky, tedy přesně to, čemu se spiklenci
snažili zabránit.

Kniha britského historika Iana Kershawa
Příběh operace Valkýra sestává ze tří kapitol
jeho světově proslulé dvousvazkové mono-
grafie o Adolfu Hitlerovi a doplňuje ji obsá-
hlá příloha s dokumenty, zčásti do češtiny
přeloženými vůbec poprvé. I díky tomu se
jedná o vyváženou a ucelenou práci.

Sir Ian Kershaw (1943) se zabývá jako
historik dějinami „Třetí říše“ a novodobým
vývojem Německa. Učil na několika brit-
ských univerzitách a přednášel rok v Ně-
mecku. Za jeho vědecké zásluhy jej britská
královna Alžběta II. povýšila do šlechtic-
kého stavu. Jeho dvousvazková biografie
o Adolfu Hitlerovi vyšla i v češtině.

Ceija Stojka, ŽIJEME VE SKRYTU –
VYPRÁVĚNÍ RAKOUSKÉ ROMKY, 
129 str., ARGO Praha 2008

V poslední době se v naší zemi citelně
zmnožily rasisticky motivované útoky proti
romskému etniku. Neonacisticky orientova-
ným, „vlasteneckým“ skupinám se podařilo
dokonce založit i politickou stranu a vedou
boj proti institucím demokratického státu,
který, jak bohužel denně konstatujeme, není
schopen koordinovaně tomuto vzrůstajícímu
tlaku čelit. Na straně Romů je již několik za-
vražděných, mnoho raněných a poslední pří-
pad podpálení domu a jeho romských obyva-
tel přinesl důkaz, že se ze strany neonacistů
nejedná jen o jakýsi slovní „folklor“, ale
o skutečně bezohledný teror, jehož pachatelé
spoléhají na to, že většina veřejnosti je kritic-
ká vůči malé sociální adaptabilitě romského
etnika, jejich vysoké nezaměstnanosti, ná-
sledné kriminalitě a vším, co s tím souvisí.

Právě proto je dvojnásob důležité sezna-
movat veřejnost se způsoby, jakými si na-
cismus získával příznivce a jak svou dosa-

ženou moc využíval
a zneužíval. Jak se cho-
val nacismus k Romům,
popisuje věcně, bez pa-
tosu Ceija Stojka Rom-
ka žijící v Rakousku.
Narodila se v květnu
1933 v rakouském Štýr-
sku v rodině kočovných
Romů, Lovárů. V obdo-

bí nacistické vlády byla celá rodina Stojků
zavlečena do různých koncentračních tábo-
rů a sama desetiletá Ceija byla s matkou
a sourozenci deportována do Osvětimi-Bře-
zinky, kde byla většina jejích příbuzných
zavražděna. Ceija však přežila, po válce se
vrátila do Vídně, kde žije a tvoří dodnes.

Vedle své spisovatelské činnosti se autor-
ka úspěšně zabývá také výtvarnou tvorbou.
Malbě se začala věnovat po svém návratu
z Japonska až v roce 1989 a od roku 1990
vystavovala v Rakousku, Německu, Japon-
sku, USA a také u nás.

Její životní příběh publikovaný v Ra-
kousku v roce 1988 způsobil v německy
mluvících zemích velké pozdvižení. Poprvé
se díky autorce stal veřejným tématem
dosud ignorovaný holocaust Romů a navíc
jej na veřejnosti otevřela žena. Její vyprá-
vění o cestě do Osvětimi, Ravensbrücku,
Bergenu-Belsenu a zpět do poválečné Vídně
je svědectvím o světě nelidskosti, násilí,
nemoci a smrti. Kniha, ve které je mnoho
autorčiných obrazů, je krásně upravena gra-
fikem Batrlou a byla vydána díky podpoře
rakouského a českého ministerstva kultury.

Martin Fendrych, SLIB, ŽE MĚ
ZABIJEŠ (Blogoromán), 284 str.,
ARGO Praha, 2009

Autor se narodil se na zadním sedadle
auta v Letenském tunelu cestou do porodni-
ce v Praze, v lednu roku 1957. Studoval pří-
rodovědné sportovní gymnázium, pak byl
přijat na techniku, ale strojní fakultu ČVUT
opustil sám po šesti uzavřených semestrech.
Za totality se živil všelijak, především ruka-
ma a nohama, jako sani-
tář, skladník, nakladač
letadel, myč výkladních
skříní a před těsně před
revolucí jako topič. De-
set let za bolševika pra-
videlně navštěvoval pod-
zemní semináře filozofa
Milana Machovce. Psal
eseje, básně i povídky
a romány a některé texty
mu otiskl samizdat (Vokno, Revolver Re-
vue). Množil a kolportoval různé neoficiál-
ní tiskoviny, hudbu, hry. Po převratu se stal
tiskovým mluvčím federálního ministra
vnitra Jána Langoše, později byl náměst-
kem Jana Rumla na českém vnitru. Po od-
chodu z politiky přeběhl na druhou stranu.
Nějaký čas řídil týdeník Respekt a pak vý-
hradně komentoval dění ve společnosti
a v politice. Dnes je komentátorem časopisu
Týden a Tyden.cz. Je ženatý, má čtyři děti
v rozpětí od deseti do sedmadvaceti let, žije
stále v Praze.

Vydal deník Jako pták na drátě (Torst,
1998), básně Kotlino úst – Mundhöhle (dvoj-
jazyčně, Verlag im Wald, 2000) a román
Samcologie (Sláfka, 2003). Napsal, ale
nevydal román Dvojžena. Na blog Tyden.cz
věší pravidelně, týden co týden, své beletri-
stické texty.

Román, spíše však blogoromán, popisuje
skutečný příběh dvou milenců – Ládi a Věry

LITERATURA NEJEN S DAVIDOVOU HVĚZDOU
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(jména byla změněna). Láďa podniká, je roz-
vedený a žije lezením. Trénuje v boulderech,
leze po horách. Věra řídí laboratoř v Praze,
je špičková vědkyně, a její muž, Němec,
pracuje jako právník v Bruselu. Jsou bez-
dětní, ona spí s Láďou a ještě s jedním
mužem. Třicítku má za sebou, touží po
dítěti.

Komplikovaný vztah postav příběhu uka-
zuje „restartovanou“ morálku současnosti,
vysokou míru volnosti i osamělost, která
free-vztahy provází. Napínavý příběh, který
nepostrádá tajemství, je velmi současný.
Najdete v něm teambuilding, paintball, levi-
taci, comming out i extrémní dobrodružství
na ledovci v Alpách. V centru však stojí
komplikované vztahy Věry a jejích mužů.

Jednotlivé kapitoly románu Slib, že mě
zabiješ autor týden co týden zavěšoval na
blog serveru Tyden.cz. Byl hojně navštěvo-
vaný, vzbudil velké ohlasy čtenářů –
nadšené i zavrhující (část z nich v knize
najdete). Přímí aktéři příběhu o sobě na
blogu četli a jejich reakce na vyprávěné
vlastní osudy i představy o tom, co má či
mělo být napsáno, se objevují v románu.
V tom je zcela nový. První český blogoro-
mán je plný zvratů, gagů i míst, kde jde
o život a jeho smysl. Martin Fendrych je
výborný vypravěč s výrazným stylem
a humorem.

Japonské lidové pohádky,
STRAŠIDELNÝ CHRÁM V HORÁCH,
245 str., ARGO 2009

Hodně vody uplynulo ve Vltavě od roku
1904, kdy se Pražané poprvé vzrušovali nad
Pucciniho operou Madam Butterfly. Roman-
tický příběh mladičké japonky Cio-Cio-San
a jejího amerického milence, námořního dů-
stojníka Pinkertona, byl senzací a sebevraž-
da láskou zklamané a zrazené dívky vyvolá-
vala vlny sympatií. Japonsko bylo, jak dnes
říkáme, in a naši prarodiče zažívali vlnu zá-
jmu o exotickou zemi. O dvacet let později
se vlna zájmu o Japonsko opět vrací díky
bestselleru známého cestovatele Joe Hlou-
chy, který vydal román Sakura ve vichřici.

Dnes je situace podstatně jiná. Jsme
obklopeni technikou, jejíž podstatná část se
zrodila v Japonsku. Televize, přehrávače,
počítače, tiskárny v kancelářích a bytech,
tisíce japonských automobilů v ulicích.
Známe dobře japonskou techniku, technický
potenciál Japonců vzbuzuje náš respekt. Na
rozdíl od dob minulých, kdy předmětem
zájmu byla japonská kultura, umění, folklor,
ale v oblasti techniky nebylo čemu se obdi-
vovat. Proto je zapotřebí tuto nerovnováhu
vyrovnávat a lze uvítat každý počin v tomto
směru.

Nakladatelství Argo vydalo nádhernou
knížku japonských lidových pohádek a po-
věstí pod názvem Strašidelný chrám v ho-
rách. Je to čtení nejen pro děti, ale i pro do-
spělé. Tyto pohádky se zrodily ve zcela od-

lišném kulturním prostředí a jsou vskutku
exotické. V žádném případě nepřipomínají
náš folklor, společný je jen klasický souboj
zla s dobrem. Vyskytují se zde v mnohem
větší míře zvířata – některé pohádky svou
morální pointou připomínají bajky, jak je
známe z evropské literární tradice. Tematic-
ky jsou ve výboru zastoupeny pohádky, kde
se vyskytují kouzla, dobré a zlé síly, nadpři-
rozené bytosti, v dalších je obsažen prvek
vtipu, výsměch hlouposti, dobré a špatné
vlastnosti. Pohádky a legendy o zvířatech
jsou střídány pověstmi o chrámech, mniších
a důsledcích porušených zákazů. Velká část
pohádek je věnována nejrůznějším mon-
strům a démonům, na své si přijdou i mi-
lovníci hororů v příbězích s přízraky a du-
chy mrtvých. Některé názvy takových po-
hádek by mohly soutěžit s hlavními titulky
v našich bulvárech. Posuďte sami: Krvavý
rybí salát, Tkadlena pod vodou, Dvojník ja-

ko předzvěst smrti. Ne-
chybí ani pohádky o si-
lácích a samurajích
a různých podivuhod-
ných místech. Dozvídá-
me se to z lidových vy-
právění, v nichž vystu-
pují démonická zvířata
měnící podobu, oživlé
sochy světců, lidožravá

jamauba s tlamou na temeni hlavy, vodník,
kterému nejvíc chutná krev a okurky, zá-
zračně narození hrdinové či dračí palác na
mořském dně.

Kniha je ovšem cenná i svou mimořád-
nou výbavou. Autoři výboru připojili na
závěr nejen fundované komentáře k otiště-
ným pohádkám a pověstem, vysvětlení
místa, které tento žánr má v japonské folk-
lorní tradici, slovníček, bibliografii použité
literatury a dokonce bibliografii českého
vydání japonských pohádek.

Svěží český překlad Jana Luffera spo-
lečně s mimořádně působivými ilustracemi
Lukáše Urbánka a pečlivou grafickou úpra-
vou Silvie Klempererové dělá z této knihy
mimořádný vydavatelský počin. Doporučuji
si koupit tuto knihu dvakrát. Jednou pro sebe
a jednou jako krásný dárek.

Emmanuel Lévinas, ETIKA
A NEKONEČNO, 231 str.,
OIKOYMENH Praha 2009

Lévinas (1906–1996) se narodil se
v ortodoxní židovské rodině, dětství prožil
v Litvě, později pobýval na Ukrajině, kde ho
v roce 1917 zastihla revoluce. V roce 1923
odjel do Francie, studoval ve Štrasburku,
později ve Freiburku. Za války strávil něko-
lik let v německém zajetí. Od roku 1947
přednáel na Collége Philosophique a zabý-
val se studiem Talmudu. V šedesátých letech
se stal profesorem, nejdříve na univerzitě
v Poitiers, pak v Paris-Nanterre a posléze od
roku 1973 na Sorbonně.

Kniha Etika a nekonečno je poznamenána
tím, jak byl Lévinas z počátku pod vlivem fi-
lozofie Husserlovy a Heideggerovy, od kte-
rých se později odklonil
a zdůraznil prioritu vzta-
hu k bližnímu před Hei-
deggerovou neosobností
bytí. Lévinasova etika ne-
ní však etikou všeodpou-
štějící lásky (zde je cítit
jeho polemika zejména
s kvietistickým křesťan-
stvím), ale etikou sprave-
dlnosti, která je podle ně-
ho zakotvena v židovské ústní tradici, zejmé-
na pak v její písemně fixované podobě,
Talmudu. Sepětí s judaismem je neodmysli-
telným aspektem Lévinasovy osobnosti.

Lévinas se dotýká náboženských, etic-
kých i ryze politických témat neotřelým
a přesvědčivým způsobem, rozsah jeho
zájmů je velmi široký, ale i tuto šíři je scho-
pen nahlížet a vykládat přirozeně pod stej-
ným úhlem pohledu vzdělaného moderního
filozofa, kterému ale nechybí respekt k jeho
předchůdcům. Koncepce knihy předurčuje
její využití především mezi mládeží, které
může zprostředkovat odpovědi na mnohé
otázky a poskytnout mnoho užitečných
vysvětlení.

Milan Nakonečný, LEXIKON MAGIE,
600 str., ARGO Praha 2009

Čtenářům se dostává do ruky kniha, je-
jíž název poněkud zjednodušujícím způso-
bem vyjadřuje její obsah, jímž je západní
esoterismus okultistického druhu, nikoliv
jenom magie v užším smyslu. Autor se po-

kusil zachytit i široké
souvislosti takto pojaté
magie či západního
okultistického esote-
rismu s mystikou, me-
tafyzickými a meta-
psychologickými systé-
my Východu i Západu.
Kniha je ovšem kom-
pilací, tak jak je tomu
u encyklopedií zvy-

kem, a její původnost je tedy především ve
výběru jednotlivých témat, v jejich systému
a zpracování.

Lexikon poskytuje obraz magie v širších
souvislostech, které mají čtenáři připome-
nout, že magie byla a je součástí kultury a že
v rámci současného trendu k tvorbě modelů
alternativních světů není tak absurdní, jak se
mnohým dosud zdá. Kniha je svým pojetím
ojedinělá i ve světovém kontextu. Její uži-
tečnost ocení i zájemci o studium kabaly.
Příslušná hesla s hebrejskými texty byla
podrobena korektuře Romana Kořána.
Bohatý obrazový doprovod pomáhal vybírat
Pavel Rút, který navrhl i vazbu a je autorem
grafické úpravy.

◗ Milan Kalina
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struãn˘ prÛvodce Ïidovskou modlitbou

V minulých dvou dílech jsme si povídali 

o ústředním bodu židovské modlitby – amidě. 

Ve chvíli, kdy dokončíme amidu, dostáváme se 

k sekci Kri‘at ha-tora, tedy čtení Tóry [v siduru 

Hegjon Lev na stranách 56–63].

Z Tóry se ovšem nečte při každé bohoslužbě. Čte se pou-
ze při ranní bohoslužbě, a to v sobotu, v pondělí a ve čtvrtek. 
Navíc je čtení Tóry vázáno na přítomnost minjanu. Pokud se 
minjan nesejde, z Tóry se nečte.

Tradice pravidelného čtení Tóry v rámci synagogální boho-
služby vznikla zřejmě někdy ve 3. století př. o. l. Ve druhém sto-
letí o. l. pak už její čtení mělo pravděpodobně pevný řád – došlo 
k rozdělení celého textu Tóry na oddíly, tzv. parašot, z nichž se 
každý týden četl jeden. V Erec Jisrael bylo těchto oddílů cel-
kem 154, celá Tóra se tedy přečetla za tři roky. Později ovšem 
převládla babylonská praxe dělení Tóry na 54 oddílů – celý text 
Tóry se pak přečte v průběhu jednoho roku. Poslední oddíl se 
čte vždy o svátku Simchat Tora – „radost z Tóry“. A vzápětí se 
ihned začíná znovu číst první část knihy Berešit (1. Mojžíšova). 
Cyklus čtení tak vlastně nikdy nekončí.

Pevně dané je nejen rozdělení textu na oddíly, ale i označo-
vání těchto oddílů. Podobně jako je tomu s názvy jednotlivých 
knih Tóry, i názvy týdenních oddílů se odvozují od počátečních 
slov příslušných pasáží. Příslušná paraša (nebo také sidra) pak 
svůj název propůjčuje i šabatu, na který její čtení připadá (ná-
zvy parašot najdeme v každém luachu, židovském kalendáři).

Sekce kri‘at ha-tora v bohoslužbě nezahrnuje pouze vlastní 
čtení příslušné pasáže, ale celou řadu dalších textů, které toto 
čtení rámují:

1.  Ejn kamocha = Nikdo není (mezi bohy) jako Ty [str. 
56]: oslavná modlitba, text obsahuje citace z Žalmů 86 
(„Nikdo není mezi bohy jako Ty…“) a 29 („Hospodin dá 
sílu svému lidu…“)

2.  Otevření aron ha-kodeš (schrány na Tóru) a vy-
jmutí svitku

3.  Baruch še-natan = Požehnaný, jenž dal (Tóru Izra-
eli) [str. 57]: poděkování Hospodinu za dar Tóry

4.  Série několika kratších textů: Šema Jisra‘el = Slyš Iz-
raeli, Echad elohejnu = Jeden je náš Bůh, Gadelu 
= Pozvedněte se (= „Velebte Hospodina…“ – citace z Žal-
mu 34) [str. 57]: vyznání jedinosti a jedinečnosti Boží, 
výzva k chvále; během recitace těchto textů je svitek Tóry 
vyzdvihován nad hlavu

5.  Lecha adonaj ha-gedula = Tvá je, Hospodine, ve-
likost [str. 57]: text z 1. knihy Kronik (Paralipomenon) 
29:10-19 – svitek je nesen k pultu, kde se čte

6.  Alija – עליה = vyvolání k Tóře [str. 58]: ten, kdo je vy-
zván (svým hebrejským jménem, tedy např. Josef ben 
David) ke čtení Tóry, říká požehnání před i po čtení (obo-
jí jsou poděkováním za dar Tóry), vlastní čtení v drtivé 
většině případů neprovádí sám vyvolaný, protože jen 
málokdo je čtení ze svitku Tóry sám schopen. Ten, kdo 
čte vlastní text, je nazýván ba‘al kore. Ještě je zde třeba 
poznamenat, že v tradičních synagogách se zpravidla stále 
udržuje praxe vyvolávat nejprve zástupce kohanim (tedy 
potomky kohenů, kněží), poté zástupce levijim (levité) 
a nakonec ostatní, tedy Izraelity. Reformní synagogy tuto 
praxi většinou opustily na základě přesvědčení, že oddě-
lování kohenů již nemá v dnešním judaismu smysl.

7.  Hagbaha – הגבהה – vyzdvižení Tóry. Svitek Tóry je 
vyzdvižen tak, aby celá obec mohla vidět text. Přitom se 
říká Ve-zot ha-tora = Toto je (ta) Tóra [str. 59]: upomíná 
na okamžik, kdy Mojžíš na hoře Sinaj předává lidu Tóru, 
jedná se o citaci z 5. knihy Mojžíšovy 4:44–45

8.  Haftara – הפטרה [str. 59]: kromě příslušného oddí-
lu z Tóry se vždy čte i určitý text z dalších biblických 
knih, konkrétně z těch, které označujeme jako Nevi‘im, 
tedy Proroci. Pravděpodobně nejpozději v 7. století o. l. 
byl i v případě haftary již pevně ustanoven roční cyklus. 
Haftara vždy nějakým způsobem doplňuje či rozvíjí téma 
týdenního oddílu Tóry. Čtení haftary je opět orámováno 
požehnáními před i po. Po haftaře se také často zařazuje 
draša, tedy krátký výklad či kázání na téma týdenního od-
dílu nebo například blížícího se svátku.

9.  Do bohoslužby je dále vložena řada dalších modliteb – 
za kongregaci, za Stát Izrael [str. 60], za uzdravení ne-
mocných [str. 61].

10.  Požehnání k novému měsíci [str. 62]: říká se 
v případě, že tento konkrétní šabat předchází novému mě-
síci – roš chodeš.

11.  Uložení Tóry zpět do schrány doprovází další texty 
oslavného a děkovného rázu: Jehalelu = Budou chválit…, 
Ki lekach tov = Cenný dar [str. 63]. Na tomto místě se hodí 
ještě zmínit, že úcta, kterou k Tóře chováme, se projevuje 
i velmi hmatatelně a názorně jak při bohoslužbě, tak ve způ-
sobu, jakým je se svitkem zacházeno. Když je Tóra vyzdvi-
hována, kongregace povstane. Po dokončení čtení je svitek 
pečlivě srolován (glila), převázán a zabalen. Svitek tradičně 
zdobí korunky zvané rimonim (granátová jablka), vyšívaný 
pláštík a štít (ten mívá i praktický účel – pokud má synagoga 
více svitků, je na štítku označení, který svitek má „narolova-
nou“ jakou pasáž a kdy se tedy používá). Při čtení se svitku 
nedotýkáme rukou, ke sledování textu se používá ukazovát-
ko, obvykle rovněž zdobené, zvané jad, tedy ručička.

◗ Připravila Kateřina Weberová

KRI‘AT HA-TORA – 
čtení Tóry – קריאת התורה
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