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Krátce
Učení Tóry nezávisí na naší genialitě nebo vysoké úrovni vzdělání.
Učit Tóru se může i zcela prostý člověk... Samozřejmě, že úroveň studia
Tóry musí odpovídat možnostem
a schopnostem toho, kdo se jí učí.
Studium však nesmí být v žádném
případě samoúčelné, jakési studium
pro studium. Učení Tóry nám umožňuje teoreticky dobře pochopit to,
co po nás Hospodin žádá, abychom
pak mohli jeho přikázání – micvot
– správně plnit.

rabín Daniel Mayer

Židovství vidí ženu jako stvořenou
k obrazu Božímu stejně jako muže
a uznává do značné míry rovnost
obou pohlaví, což je v podstatě fakt,
který nepřímo dokazuje, že rovnoprávnost je hodnota, která je v judaismu zakořeněna od pradávna; patří
mezi ty hodnoty, které byly předány Mojžíšovi na Sinaji a opravdu se
nevynořily až jako výsledek setkání
se západními kulturami.

Jael Trebitsh

Emir Omić

Zbožní a sekulární v Izraeli –
Foto: Jindřich Buxbaum

Islám je velmi flexibilní náboženství
a přizpůsobuje se době i místním
zvyklostem, jeho praktikování je
pro věřícího nutné a samozřejmě
i možné. Praktikování islámu osciluje mezi dvěma póly: mezi těmi, kteří
v něm přehánějí, a těmi, kteří jsou
vůči němu lhostejní. Mezi východem a západem.

domluví se spolu?

Šavuot
svátek darování Tóry
Druhým ze tří poutnických sváků –
(šaloš regalim) – je Šavuot, Svátek týdnů, který
slavíme 6. a 7. dne měsíce sivanu, což letos připadá na neděli a pondělí 27. – 28. května. Připomeňme, že svátek má i další názvy, například
(chag ha-bikurim) – Svátek prvotin,
(chag ha-kacir) – Svátek žně a
(chag ha-aceret) – Svátek shromáždění.
Nyní se však soustřeďme na poslední název svátku, který, jak je tomu též u ostatních svátků, připomíná i jeho nadčasovost:
(chag matan Tora) – Svátek darování Tóry.

H

istorický okamžik darování Tóry synům
Izraele završil druhou etapu osvobození.
První začala východem z Egypta, kdy se z otroků stali fyzicky svobodní lidé a pod horou Sinaj
se přijetím Tóry osvobodil Izrael duchovně –
.
Tóra se svými 613 přikázáními – micvot – představuje nejen věčný Boží Zákon, tlumočený
Mojžíšem celému Izraeli, ale je také základem
pro později zapsanou židovskou ústní tradici –
(tora šeb’al pe). Tedy ne
náhodou naši učenci tvrdili, že Mojžíš obdržel
od Hospodina na Sinaji dvě Tóry – Tóru psanou
a Tóru ústní, neboli základy ústní tradice.
Můžeme říci, že přijetím Tóry na Sinaji byl dán
základ vzniku národa synů Izraele. Byla to
vlastně jakéhosi druhu hromadná konverze, obnovení smlouvy Hospodina a patriarchů s jejich
potomky, kterou inicioval sám Všemohoucí (Ex
19,5-6): „…budete mi zvláštním vlastnictvím
jako žádný jiný národ, třebaže je celá moje země.
Budete mi královstvím kněží, národem svatým.“
Nelze nevzpomenout náboženského myslitele
a filozofa Maimonida, který přijetí Tóry Izraelem –
(ma´amad har sinaj) považoval za konverzi obrovského množství synů
Izraele, která změnila jejich status z Hebrejců –
(ivrim) na Židy –
(jehudim).
Jednou z nejznámějších prozelytek našich dějin
byla moábská Rút, jež přijala naši víru z čisté
lásky k Bohu. Rút je vzorem pro všechny konvertity až do dnešních dnů. Proto také o svátku
Šavuot čteme biblický svitek (knihu) Rút.
Zajímavý poznatek nám zanechal rabi Gedaljahú z Ilinců* (zemřel r. 1804), který tvrdil, že
čtení svitku Rút o Šavuot nám připomíná darování Tóry na Sinaji, kde naši předci dostali
(RUT), tj. podle gematrie 606 přikázání –
micvot. Spolu pak se sedmi Noemovými přikázáními – micvami, které již dodržovali před
darováním Tóry, to bylo celkem 613 micvot,
neboli
.
V Novém Zoharu –
, v Midraši Rút
(odstavec 150) se rabi Jose ben Kisma (první
třetina 2. století o. l.) podivuje nad tím, k če-

Přijetím Tóry na Sinaji byl dán základ vzniku národa
synů Izraele (plakát vydaný u příležitosti svátku Šavuot
v roce 1960 Židovským národním fondem – KKL).

mu je vlastně celý svitek Rút dobrý, pokud jeho
hlavním cílem je poukázat na Davidův původ,
že pochází od moábské Rút. Rabi si sám odpovídá a tvrdí, že celý svitek je důležitý kvůli
této spravedlivé, která konvertovala a přišla
pod ochranná křídla Boží imanence. Svitek Rút
ukazuje její pokoru, cudnost a spravedlnost.
Připomeňme též, že podle naší tradice král David zemřel na Šavuot, což je další důvod k čtení
svitku Rút o tomto svátku.
Jiný důvod k čtení svitku Rút o Šavuot nalezneme ve 22. verši první kapitoly tohoto díla, kde se
uvádí, že Noemi s Rút přišly do Betléma v době,
kdy začínaly žně ječmene –
. Jak
je výše uvedeno, jedním z názvů svátku je Svátek žně –
(Ex 23,16), podle období
zvaného doba žní pšenice, na kterou svátek při-

padal. Na obou místech, jak ve svitku Rút, tak
v Tóře se hovoří o žních –
.
Vraťme se však k nadčasovému významu svátku,
kterým je den darování Tóry synům Izraele na
hoře Sinaj. Podívejme se na několik midrašů popisujících tuto historicky jedinečnou událost.
Pravda, tradice hovoří o tom, že Hospodin schraňoval Tóru pro svůj vyvolený národ, ale nebylo
to tak jednoduché. Ve sbírce kázání Pesikta rabati 21 se dozvídáme, že synové Izraele nebyli
prvními, kterým chtěl Bůh věnovat Tóru.
Když se Hospodin rozhodl darovat lidem svůj
Zákon, nabídl Tóru nejprve Ezauovým potomkům. Ti se ho zeptali: „Co je v ní napsáno?“
Bůh odvětil: „Nezabiješ!“ Ezauovi potomci mu
na to řekli: „Celý náš život je založen na zabíjení, vždyť Jákob tak požehnal našemu praotcovi
Ezauovi: Bude tě živit meč. (Gn 27,40). Ne, nemůžeme přijmout tvou Tóru.“
Bůh se tedy obrátil k Amóncům a Moábcům,
kterým nabídl Tóru. Oni se ho zeptali: „Co je
v ní napsáno?“ Odvětil jim: „Nesesmilníš!“
Na to mu potomci Amónců a Moábců řekli:
„Vždyť my sami jsme se narodili ze smilstva.“
(viz Gn 19,30-38) Poté Hospodin nabídl Tóru
Izmaelovým potomkům. Ti se ho také zeptali,
co je v Tóře napsáno, a Hospodinu jim odvětil:
„Nepokradeš!“ Na to odvětili, že přežívají pouze díky krádežím a loupežím, neboť je o nich
psáno: „Bude to člověk divoký, jeho ruka bude
proti všem a ruce všech budou proti němu.“
(Gn16,12) Nakonec Všemohoucí nabídl Tóru
synům Izraele. Ti se ho nezačali vyptávat, co
je v ní napsáno, ale všichni okamžitě zvolali:
„Všechno, o čem Hospodin hovořil, vykonáme
a uposlechneme.“ (Ex 24,7).
Ve sbírce midrašů Jalkut Šim‘oni, Jitro 19 se
uvádí: Pravil rabi Šimon ben Lakiš (druhá polovina 3. století o. l.): „V den darování Tóry bylo
vše v ohni. Samotná Tóra byla napsána černými
ohňovými písmeny na bílém ohni. Náš učitel
Mojžíš byl podobný plamenům, takže se synové
Izraele báli k němu přiblížit. Všichni andělé byli
ohňoví, hora Sinaj plála v ohni a Hospodin sestoupil ve velikém ohni k národu Izraele a jeho ➤

*Ilinci, jiddiš Linitz, ukrajinské městečko asi 53 km východně od Vinnycje.
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židovský rok
➤ slova bylo slyšet zprostředka plamenů. Byla

to strašná podívaná. Proč byla Tóra darována
z prostředku ohně a temnoty? Abychom se poučili, že každý, kdo se snaží učit Tóru a plnit její
micvot, ten se zachrání před pekelným ohněm
a temnotou rozptýlení (diaspory, galutu).
Další midraš, který je v talmudickém traktátu
Zebachim 116a, vypráví o tom, že v okamžiku,
kdy Hospodin daroval svému lidu Tóru, bylo
slyšet z jednoho konce světa na druhý obrovský
hluk. To vyděsilo všechny pohanské krále tak,
že se okamžitě vydali ke svému proroku Bileámovi a ptali se ho: „Co znamená tak ohromný
hluk? Není to předzvěst potopy světa?“ Bileám
jim odvětil: „Ne, již dávno se Všemohoucí zapřísáhl, že nebude již žádná nová potopa světa.“
Oni mu však namítli: „Ano, Bůh hovořil o vodě,
ale teď může být potopa ohňová, neboť je psáno:
Ohněm povede Hospodin soud (Iz 66,16)“. Bileám jim znovu odvětil, že Bůh se zapřísáhl, že
již nezničí vše živé na zemi. Králové se znovu
zeptali: „Co tedy znamená ten obrovský hluk,
který jsme slyšeli?“ On jim řekl: „Celých 974
pokolení před stvořením světa měl Hospodin
ukryt ve své pokladnici velmi vzácný dar, který
nyní předal svému lidu. Hospodin dává svému
lidu sílu,“ (Ž 29,11) zakončil svá slova Bileám.
Tu všichni králové pronesli: „Hospodin žehná
svůj lid mírem“ (Ž 29,11).
V midraši Tana d-vej Elijahú zuta 14 prorok
Elijáš vypráví jeden ze svých mnoha příběhů:
Jdu tak cestou a naráz potkám jakéhosi člově-

ka, který se mi začal posmívat. Řekl jsem mu:
„Můj synu, co odpovíš našemu Otci na nebesích
na soudný den?“ On mi odvětil: „Rabi, mám
co odvětit Hospodinu, řeknu mu, že chápání
a poznání mi nebyly z Nebes dány!“ Já mu řekl:
„Můj synu, čím se zabýváš?“ Na to mi odvětil,
že je rybář. Řekl jsem mu: „Můj synu, kdo ti
řekl, že musíš ze lnu vyrobit sítě, ty pak hodit do
moře, aby se do nich ryby chytly, a poté sítě plné
ryb z moře vytáhnout?“ On mi odvětil: „Rabi,
na rybaření mi Nebesa um dala.“ Já mu odvětil:
„Můj synu, na to, abys byl dobrým rybářem, ti
Bůh dal rozum a schopnosti, ale na učení Tóry,
o níž je psáno: Vždyť to slovo je ti velmi blízko,
ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval (Dt 30,14), ti nebyly dány rozum a schopnosti?!“ Jakmile onen člověk slyšel má slova,
začal naříkat a propukl v hořký pláč.
Z tohoto Elijášova příběhu se může poučit každý z nás. Učení Tóry nezávisí na naší genialitě
nebo vysoké úrovni vzdělání. Učit Tóru se může
i zcela prostý člověk, například takový, kterým
byl onen rybář z Elijášova příběhu. Samozřejmě, že úroveň studia Tóry musí odpovídat možnostem a schopnostem toho, kdo se jí učí. Studium však nesmí být v žádném případě samoúčelné, jakési studium pro studium. Učení Tóry
nám umožňuje teoreticky dobře pochopit to, co
po nás Hospodin žádá, abychom pak mohli jeho
přikázání – micvot – správně plnit, neboť k tomu
nás všechny na Sinaji Hospodin zavázal.
ª Rabín Daniel Mayer

P O D Ě KOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří přispěli do purimové sbírky Bejt Simcha. Celkem jsme vybrali rovných
9.000 Kč. Jak jsme avízovali při vyhlašování sbírky, polovinu výtěžku jsme předali občanskému sdružení Chinuch, jehož poděkování tímto rovněž tlumočíme. Druhá polovina vybraných
peněz nám pomůže financovat vlastní vzdělávací a komunitní aktivity.
Ještě jednou děkujeme všem štědrým dárcům, představenstvo Bejt Simcha

Jak důležitá je paměť?

Židovské muzeum nahrává vzpomínky pamětníků

Židovské muzeum v Praze provádí od roku
1990 systematické nahrávání rozhovorů s pamětníky. V současné době čítá sbírka více než
1200 rozhovorů a je největší a badateli nejvyužívanější svého druhu v České republice. Věříme, že je důležité zachovat židovskou paměť
a etablovat židovskou zkušenost jako součást
české kolektivní paměti.
Naším cílem je metodou orální historie mapovat
život Židů na našem území. Zajímají nás nejen
vzpomínky na dobu šoa, ale rovněž předválečné
a poválečné zkušenosti. Zejména téma židovské
zkušenosti v druhé polovině 20. století ještě
nebylo uspokojivě historiograficky zpracováno
a popsáno. Jednotlivé rozhovory poskytují neocenitelná svědectví o osudech jednotlivců a jejich rodin, jejich každodenním životě na pozadí
velkých historických událostí.
Rozhovor je nahráván na diktafon za účasti tazatele a pamětníka, většinou se odehrává v do-
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mácnosti samotného narátora. Záznam rozhovoru je posléze přepsán a text poté poskytujeme
pamětníkovi k autorizaci. V souvislosti s nahráváním rozhovorů sbíráme rovněž další materiály
a fotografie z rodinných archivů dokumentující
vyprávění pamětníka. Tyto materiály přijímáme
do našeho archivu jako originály či případně po
jejich zapůjčení vytváříme digitální kopie.
Přepisy rozhovorů a dokumenty se stávají
součástí naší archivní sbírky a podle konkrétní specifikace v autorizačním protokolu slouží
badatelům z řad laické i odborné veřejnosti, pro
publikační nebo výstavní účely či pro vytváření
vzdělávacích materiálů.
V případě zájmu a ochoty nám rozhovor
poskytnout, prosím, kontaktujte kurátorku
sbírky Rozhovory s pamětníky Pavlu Neuner na tel. čísle 222 749 227 nebo e-mailové
adrese pavla.neuner@jewishmuseum.cz.

Program Bejt Simcha

červen 2012
pátek 1. června
od 18 hodin

Kabalat šabat
s Leslie Bergmanem
(prezidentem Evropské unie
progresivního judaismu EUPJ)
PRAVIDELNÉ AKCE

Ivrit – hodiny hebrejštiny
pro mírně pokročilé
každé úterý od 18.30 h

kurz pro začátečníky
ve čtvrtek od 18 h

Úvod do judaismu
každé úterý od 19.45 h

Kabalat šabat
každý pátek od 18 h

Bejt Simcha
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
Telefon: 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz
Web: www.bejtsimcha.cz

JAK ZÍSKÁVAT MASKIL?
a) v elektronické podobě
na www.maskil.cz
b) v tištěné podobě za cenu poštovného a balného; pošlete, prosím svoji žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, 110 00 Praha 1,
telefon: 724 027 929, e-mail: redakce.
maskil@maskil.cz; výše poštovného
a balného je v ČR 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.



Emir Omić:

v národních kulturách
je jen málo z náboženství
Emir Omić (1977) se narodil v Bosně. Islámskou teologii vystudoval v Jordánsku a v letech
2007 až 2011 zastával funkci imáma v Praze. Je považován za liberálního představitele islámu v České republice. Společně se Sylvií Wittmannovou, rabínem Karolem Efraimem Sidonem a rabínem Ronaldem Hoffbergem se účastnil diskusních panelů židovských, křesťanských
a muslimských autorit. Kritizuje radikalismus a zneužívání náboženství k politickým cílům. Pro
Maskil okomentoval také široce medializované výroky Lukáše Větrovce v brněnské mešitě.
recitace Koránu a předpisů o modlitbě kvůli jejímu správnému vykonání. Nejlepší je, když je
imám vzdělaná osobnost, kazatel anebo učenec.
U ší‘itů, tedy především v Íránu, má větší autoritu než u sunnitů, jelikož jejich pohled na imáma
se značně liší. Šejch v arabštině znamená „starý
člověk“ a dnes se běžně užívá pro osobu s autoritou anebo pro osobu, která je v islámu vzdělaná.
Na různých místech se používají různé termíny:
někdy je to mulláh, hodža a podobně.

Vaše rodná země má zeměpisnou šířku Florencie či Marseille. Kde se v ní
vzal islám?
Ve středověku značná část bosenských Slovanů
vyznávala bogomilství – náboženství, které se
vydělilo z křesťanství. Zatímco křesťany byli
pronásledováni, tak s příchodem Osmanů na
Balkán našli v islámu ochránce. V době osmanské nadvlády pak většina z nich na islám přestoupila. Dnes tvoří muslimští Bosňáci více než
polovinu obyvatel Bosny a Hercegoviny.
Útočiště v Bosně našli také Židé vyhnaní roku 1492 ze Španělska, odkud
pochází i slavná Sarajevská hagada.
Můžete nám přiblížit nějakou významnou bosenskožidovskou osobnost?
První, kdo mě napadá, je Isak Samokovlija, známý bosenský spisovatel. Jeho knížky jsem četl už
od dětství. Dnes mezi významné osobnosti patří
Jakob Finci, politik a předseda židovské pospolitosti Bosny a Hercegoviny. Působí ve funkci bosensko-hercegovského velvyslance ve Švýcarsku.
Druhou polovinu obyvatelstva tvoří
bosenští Srbové, kteří jsou pravoslavnými křesťany, a bosenští Chorvaté, kteří jsou římskokatolíky. Hrálo náboženství důležitou roli při občanské válce v letech 1992 až 1995?
Naše vzájemné vztahy jsou zatíženy především
společnou historií. Jak už jsem zmínil, konflikty byly i před příchodem Turků na Balkán.
A co potom vzniklo z odporu proti osmanské
nadvládě, to situaci dále vygradovalo. Avšak
válku a vraždění v devadesátých letech 20. století způsobily vnější vlivy a především politické zájmy. Pod tlakem vyvolané nenávisti mizel
lidský pohled a rostla ochota páchat zločiny.
Stejně jako vždy předtím, také po poslední válce se potvrdilo, že soužití je jediná a zároveň
i nejlepší cesta.
Proč jste odešel z Bosny a Hercegoviny a jak jste se dostal do Česka?
Z Bosny jsem odešel nejprve do Jordánska



s jasným cílem vystudovat islám a islámské
vědy, protože mě trápila má neznalost. Jen poslouchat o něčem, co je aktuální ve veřejném
životě, aniž bych tomu rozuměl, jsem nedokázal. A proto jsem vystudoval islámské vědy. Do
Česka jsem pak opakovaně přijel na pozvání,
jelikož mne místní muslimská komunita tehdy nutně potřebovala. V té době jsem pracoval
v Bosně jako učitel. Asi pro mne byla ta práce
učitele tak trochu nudná a chtěl jsem být přínosnější pro společnost a naplňovat ideály, které
pro mne v životě hodně znamenají.
Jak jste se stal imámem v Praze
a proč už tu funkci nevykonáváte?
Často jsem chodil přednášet na shromáždění
muslimské mládeže a studentů. Praha v té době
potřebovala imáma, a tak to šlo zcela běžným
způsobem. Proč tu funkci dnes nevykonávám?
Těch důvodů je několik a jsou především pracovní. Dnes, když mě komunita už tolik ani nepotřebuje, přemýšlím o odchodu. Pokaždé ale
u mne převáží pocit, že jsem si tady zvykl nebo
spíš že sem zkrátka patřím.
Kdo je to vlastně imám a kdo šejch?
Imám je ten, kdo stojí vpředu, tj. vede společnou modlitbu, v mešitě i mimo mešitu. A k tomu jsou zapotřebí alespoň základní znalosti

Íránci pohlížejí na arabské národy
často s despektem. Zkušeností evropského turisty v arabských zemích
pak bývá podbízení a korupce. Jak
vnímáte Araby vy?
Arabové dlouho žili pod nadvládou Osmanské
říše, hned poté se stali předmětem kolonizace západních států a dodnes se cítí v ohrožení. Mnozí
nadále bojují za své území či doufají ve svobodu. Bez ohledu na veškeré tyto okolnosti mají
arabské národy mezi muslimy velmi významné
postavení. Důležité je si uvědomit, že každý národ, který je poražen, se ocitá v kolapsu a trpí
větším množstvím nemocí než ten, který prosperuje. To typické slibování ze strany Arabů, které
jim mnozí vyčítají, proto nemá takovou váhu
jako v Evropě. Oni se často snaží jen zanechat
dobrý dojem, proto to hezké chování. Smlouvání a slibování „Inš-Allah“ (dá-li Bůh) by každopádně nemělo být výmluvou, ale závazkem.
Vidíte rozdíl mezi pojetím islámu
v Saudské Arábii a v Bosně a Hercegovině?
V Bosně je rozšířena Hanafijská a v Saudské
Arábii má značný vliv Hanbalovská právní
škola, proto jsou mezi námi tak očividné právní rozdíly. Hanbalovská škola dnes pojímá
islám mnohem radikálněji než dřív, např. co se
týče zahalování žen. Dále slýcháme, že někteří
dokonce zakazují vstup do restaurací, kde se
podává pivo nebo něco jiného, co je islámem
zakázané. To podle mne není ani realistické, ani
moudré. Islám je velmi flexibilní náboženství
a přizpůsobuje se době i místním zvyklostem, ➤
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rozhovor
➤ jeho praktikování je pro věřícího nutné a samo-

zřejmě i možné. Praktikování islámu osciluje
mezi dvěma póly: mezi těmi, kteří v něm přehánějí, a těmi, kteří jsou vůči němu lhostejní.
Mezi východem a západem. Bývalý bosenskohercegovský prezident Alija Izetbegović ve své
knize Islám mezi východem a západem tuto
tezi dobře objasnil. Proto musím konstatovat,
že v národních kulturách je z náboženství jen
málo. Jednou jsem oddával íránský pár a oni
trvali na obřadu s ohněm. Je to íránská svatební
tradice. Avšak je to pozůstatek toho, co islám
není – oheň symbolizuje bývalé božstvo. Podobné je to s některými kmenovými zvyklostmi v odlehlých oblastech, kde násilné praktiky
s islámem vůbec nesouvisejí.
A co citace z Koránu vyzývající k zabíjení Židů?
Dlouhodobě vystupuji proti takové interpretaci
textů, které vznikly v jiném historickém kontextu. Navíc ten verš bývá citován bez ostatních vět
v odstavci. Ve skutečnosti žádná výzva k zabíjení
Židů, natož směřovaná do dnešních dnů, neexistuje. První muslimové byli v Mekce třináct let
napadáni a mučeni, až byli donuceni emigrovat
do Mediny. Po uplynutí určité doby jim Prorok
povolil bojovat o holou existenci, ale to v žádném případě nesouvisí s žádným etnikem. Kdo tu
historii zná, ví, že první muslimové byli pronásledováni a napadáni arabskými modloslužebníky. Některé citace s těmito historickými událostmi souvisí, ale dobře víme, že koránská rétorika
nedělí lidi dle kmenů či etnika, ale podle činů.

Proč tedy Lukáš Větrovec použil
onen verš v roce 2008 v souvislosti
s válkou v Gaze? Lukáš Lhoťan pak
jeho nahrávku zveřejnil loni v prosinci, avšak předseda Islámské nadace Muneeb Hasan Alrawi se brněnským Židům omluvil až letos
v lednu.
Vím, že události v Gaze v té době vyvolaly velké emoce. Ale netroufám si interpretovat výroky ani jednoho z nich. Lukáš Větrovec i Lukáš
Lhoťan jsou čeští konvertité a relativně mladí
kluci. Snaží se o to, co každý z nich považuje
za správné, chtějí se i trochu ukázat. Dříve byli
přáteli. Za oba hovoří jejich činy. Asi je chybou,
že vedení muslimů nereagovalo na Větrovcovy
výroky okamžitě. Na druhou stranu je dobře, že
reagovali. Je zapotřebí najít společný hlas, aby
se krveprolití i slovní útoky zastavily a k podobným věcem vůbec nedocházelo.

Píše se v Koránu o právu Židů a muslimů na Zemi izraelskou či Palestinu?
Je to tak komplexní otázka, že by jednoduchá odpověď, že Bůh zaslíbil tu zemi pouze Židům nebo
pouze komukoli jinému, byla nespravedlivá.
Proto v Koránu tak jednoznačnou odpověď nenajdete. Zmíněné území je především Boží země,
požehnaná, svatá země. Na tom se shodneme
všichni. Žili tam Židé od Mojžíše, žijí tam dnes
a mohli by tam žít až do soudného dne. Žili tam
křesťané od Ježíše, žijí tam dnes a mohli by tam
žít až do soudného dne. A žili tam muslimové od
Muhameda, žijí tam dnes a také by tam mohli
žít až do soudného dne. Prorok v Jeruzalémě vystoupil na nebesa. To, co se později v Jeruzalémě
odehrávalo, nebylo vždy dobré a světlé. Co se
tam děje dnes, není o moc lepší. Nejedna strana
si přivlastňuje právo na toto území a popírá práva
druhých, politizuje a bojuje o vládu, teritorium
a zdroje. Avšak všichni Boží Poslové: Mojžíš, Ježíš a Muhamed hlásali úplně jiné hodnoty. Máme
říkat pravdu, i pokud je proti nám. To by mělo
platit pro muslimské, křesťanské i židovské duchovní. Teolog se nesmí podřizovat svému egu
a svým zájmům. Očekává se od něj, že mluví za
Boha. Podstatou lidského života je cesta k Bohu.
Kdo to nedokáže, žije jen pro sebe. Upřímně se
bojím o tuto zemi. Přál bych si, aby v zemi nám
všem svaté všichni nacházeli mír, víru pro sebe,
spravedlnost a soužití pro všechny ostatní.
Děkuji za rozhovor.
ª Ptal se: Pavel Kuča
Foto: archiv Emira Omiće

JOSEF B. SOLOVĚJČIK: OSAMĚLÝ ČLOVĚK VÍRY
Rabín Josef Dov (Bär) Solovejčik patří (1903–1993) mezi nejvýznamnější židovské myslitele,
představitele moderní židovské teologie. Český čtenář měl již možnost seznámit se s jeho dílem a osobností – v češtině vyšel překlad jeho zásadního eseje Halachický člověk
a rovněž studie Milana Lyčky Filosofie náboženství Josefa Solovějčika. V nakladatelství
P3K nyní vychází esej Osamělý člověk víry (v anglickém originále vyšel v roce 1965).
Na českém trhu je
k dispozici řada
knih zabývajících
se židovskými dějinami, zvyky či kulturou. Rovněž zájemce, který touží
po literatuře zabývající se náboženstvím
v rovině tradičního
náboženského práva
a zvyků, najde řadu
děl, která jeho zájem uspokojí. Mnohem méně
máme možnost seznámit se s teologicko-filosofickým pohledem na judaismus, a to nikoliv
z vnějšího pohledu badatele, ale z pohledu člověka, který je v židovském náboženství osobně
pevně zakotven.
Dílo Josefa Solovějčika lze tedy doporučit
každému, kdo má chuť zamyslet se nad nábo-
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ženstvím trochu jinak. Osamělý člověk víry
není knihou naučnou, ale úvahou o smyslu života z pozice věřícího člověka, o jeho pocitech
v moderním světě a společnosti.
Solovějčik vychází z dvojího biblického vyprávění o stvoření člověka, které pro něj nepředstavuje
rozpor, ale zprávu o stvoření dvojího druhu člověka. Tzv. Adam I je člověkem tvořivým, pragmatickým, toužícím podmanit si svět, člověkem
cílevědomým, žijícím a pracujícím ve společenství ostatních, člověkem, který si neklade otázky
o smyslu své existence a nepochybuje. Nutno
poznamenat, že na tom není nic špatného, i tento
způsob lidského bytí je zcela legitimní, Adam I
koná v souladu s tím, jak byl stvořen (ostatně do
této kategorii řadí Solovějčik třeba i biblického
Jóba). Je tu však ještě Adam II – onen osamělý člověk víry, který se netáže, jak svět funguje
a jak jej ovládnout, ale ptá se spíše po účelu
všeho bytí i sebe samého. Od tohoto základního

rozlišení dvou typů člověka rozvíjí Solovějčik
další úvahy o povaze lidských vztahů, modlitbě
a dalších aspektech lidského života.
Nejedná se o žádné lehké, zábavné čtení. Text
obsahuje celou řadu odkazů na tradiční židovské texty, ale i na klasickou filozofii, historii či
sociologii. Přesto se jedná hlavně o osobní zpověď, jejímž cílem není teoretický rozbor víry,
ale spíše sdílení osobní zkušenosti. Doufejme,
že si Osamělý člověk víry najde cestu ke spřízněným duším, jimž může být inspirací a podnětem k zamyšlení.
ª - kwe -

Kdo ví, zda bude první astronaut, který přistane na Měsíci, jsa konfrontován s cizím,
podivným a hrůzu nahánějícím panoramatem,
cítit větší osamělost než pan X., který s jásotem plyne s davem a zdraví se s kolemjdoucími během silvestrovské oslavy na veřejném
prostranství.“



Sedmero plodin izraelské země –

pšenice

V tomto čísle zahajujeme sérii článků o sedmi plodinách zmíněných v 5. knize Mojžíšově –
Dt 8,8. Na prvním místě je uvedena pšenice, jejíž prvotiny se přinášely jako chrámová oběť
v tento čas, o svátku Šavuot.

S

polu s ječmenem představovala jediné
obilniny, jimiž se člověk živil, a které používal v dobách Tanachu na Předním východě.
Botanický rod pšenice (Triticum) zahrnuje asi
20 druhů jedno- až dvouletých trav, které mají
na každém stéble jeden vrcholový klas tvořený dvěma řadami dvou- až šestikvětých klásků. Dvanáct z těchto druhů patří mezi kulturní
plodiny. Před vyvinutím klasů se dají pšenice
poznat podle toho, že v místě, kde čepel listů
nasedá na stéblo, mají jemné chloupky.
Patrně nejdříve z nich začal člověk využívat
pšenici divokou (Triticum dicoccoides), jejíž
celosvětově nejstarší nálezy dokládající tuto
skutečnost pocházejí z území Izraele, a to z lokality Ohalo II na jižním břehu Galilejského
jezera. Tamní nálezy jsou datovány do období
konce mladého paleolitu, do 17. tisíciletí př.
o. l. Tento druh dodnes planě roste na Předním
východě, zejména v horní části povodí Jordánu, a to v rozvolněných lesích dubu taborského
(Quercus ithaburiensis) a v sušších travinných
porostech. Na některých místech roste společně s ječmenem planým (Hordeum spontaneum)
a ovsem hluchým (Avena fatua) a vytváří tak
porosty působící dojmem prehistorických prvotních polí.
Z pšenice divoké se kultivací vyvinula pšenice
dvouzrnka (Triticum dicoccon), pojmenovaná podle toho, že v každém klásku se vyvíjejí
dvě zrna. Od 9. do 3. tisíciletí (do rané doby
bronzové) byla nejpěstovanější obilninou na
Předním východě, obzvláštní oblibě se těšila
u Egypťanů. Byla používána jako potravina
a patrně i k výrobě sladu. V současnosti se ve
velmi omezené míře pěstuje na jihovýchodě
Evropy, v Malé Asii a v Indii. Jedinou zemí,
kde dodnes platí za ceněnou plodinu, je Etiopie.
Stejně jako předchozí druh patří mezi pšenice,
jejichž klasy se za zralosti rozpadají a plevy se
obtížně oddělují od zrn.
V současnosti je nejvýznamnějším druhem
z této skupiny pšenice špalda (Triticum spelta), blízká příbuzná pšenice obecné, o níž
ještě bude řeč a od níž se na první pohled
liší štíhlejšími a řidšími klasy. Špalda se jako
druh vyvinula v Zakavkazsku v 5. tisíciletí
př. o. l., na přelomu 3. a 2. tisíciletí se dostala
do střední Evropy, kde se posléze její pěstování
rozšířilo a v době železné se tu stala jednou ze
základních plodin. Tradice jejího pěstování se
zde udržela přes celý středověk, avšak během



posledních dvou století
téměř vymizela pod vlivem upřednostňování
pšenice obecné. Teprve v posledních letech
zažívá renesanci díky
zájmu o zdravý životní
styl. Nyní se pěstuje
zejména v povodí Rýna
a v Belgii. Zajímavé je,
že se nikdy nedostala na Přední východ.
Vzhledem k poměrně
vysokému obsahu lepku se hodí především na
výrobu těstovin a růz- Kulturní druhy pšenice – 2: pšenice dvouzrnka, 3: pšenice naduřelá, 4: pšenice tvrdá, 5: pšenice špalda, 6: pšenice obecná (repro foto: Dostál, J., 1989: Nová květena
ných noků, v Bavorsku
ČSSR, vol. 2, Academia, Praha)
se z ní vyrábí speciální
pivo. Nicméně převážná část dnes vypěstované
kus, četné druhy nekvašených chlebů a nejrůznější blízkovýchodní pokrmy.
špaldy končí jako krmivo.
Jako druhou z této skupiny uvádím pšenici obecVedle předchozí skupiny existuje skupina pšenic s nerozpadavým klasem a snadno oddělitelnou (Triticum aestivum), která se vyvinula nejným zrnem, z níž uvádím dva druhy. Prvním je
později a která si postupně vydobyla přední místo mezi světovými plodinami. Poprvé je doložepšenice tvrdá (Triticum durum), která se poprvé
na z 1. pol. 6. tisíciletí př. o. l. na nalezišti Tell
objevuje v 7. tisíciletí př. o. l., v době bronzové vystřídala méně výnosné druhy z předešlé
es Sawwan, většího významu začala nabývat na
konci doby bronzové, na přední místo mezi pšenicemi se však dostala až na konci antiky. V současnosti představuje potravu pro 35 % světové
populace a je pěstována na 225 milionech ha,
což představuje 17 % orné půdy, tedy na největší
rozloze ze všech plodin. Zaujímá druhé místo
na světě z hlediska velikosti každoroční sklizně.
Na prvním místě je kukuřice a na třetím místě se
v těsném závěsu za ní nachází rýže. Pěstují se
především její ozimé odrůdy, které zaujímají 90 % celkové osevní plochy. Z větší části
(60 – 70 %) se využívá k výkrmu dobytka,
z menší části na výrobu potravin. V omezeném
Mnohoštět kostrbatý, jeden z genetických předků pšemnožství se z ní vyrábí škrob a líh. Pšenice obecnice obecné (foto: SOPHY: Banque de données Botaniná vznikla postupně nejprve zkřížením pšenice
ques et Ecologiques, http://sophy.u-3mrs.fr)
boiótské (Triticum boeoticum) s mnohoštětem
špaldovitým (Aegilops speltoides), čímž vznikskupiny a v biblických dobách byla na Předním
východě nejvíce pěstovanou pšenicí. V soula dříve zmíněná pšenice divoká, a následným
zkřížením s mnohoštětem kostrbatým (A. squarčasnosti se podílí na celkové sklizni pšenice
z 10 %. Pěstuje se především ve Středomoří
rosa). Zajímavou skutečností je, že posledně
jmenovaný druh byl společně s pšeničným osia v západní Asii v oblastech, kde ročně spadne
300–500 mm srážek. Oproti ostatním druhům
vem zavlečen ze své pravlasti do Ameriky, kde
pšenice obsahuje znatelně větší podíl lepkose ve státech New York, Pensylvánie, Maryland
a Kalifornie začal nekontrolovatelně masově šívých bílkovin, a proto se její mouka výborně
řit na úkor jiných rostlinných druhů.
hodí na výrobu těstovin, podle čehož se jí říká
makarónová pšenice. Dále se z ní vyrábí kusª David J. Reitschläger
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příroda

Izrael jde po zelené
Nejambicióznější enviromentální projekt
V samém srdci Izraele, na ploše přes 8000 akrů (3200 hektarů), se buduje ekologický
skvost. Park Ariela Šarona (Ariel Sharon Park) umožňuje krátký odpočinek od rušného velkoměstského života. Tento kousek přírody působí na většinu návštěvníků dojmem „ráje
na zemi“.
V roce 2004 byla v Izraeli vyhlášena veřejná
soutěž. Prvotřídní krajinní architekti z celé zeměkoule představili své plány, jak revitalizovat
Tel Chirija (Tel Hiriya) a jeho okolí. Ze všech
návrhů se na prvním místě umístil developerský projekt profesora Petera Latze, krajinného
architekta a urbanisty z německé společnosti
Latz und Partner. A tak v roce 2005 započala

Vyhlídka v parku Ariela Šarona

výstavba rozsáhlého parku, jehož součástí jsou
přírodní scenérie, pole, vodoteče a jezera s bohatými možnostmi rekreace. Avšak minulost
parku ho výrazně odlišuje od jiných přírodních
rezervací v Izraeli. Od padesátých až do konce
devadesátých let byla Chirija úložištěm odpadu,
jenž produkuje metropole Guš Dan (Tel Aviv
a okolí). V průběhu let zde z odpadků vyrostla
hora vyvolávající značná enviromentální rizika.
Z haldy se uvolňoval metan a často způsoboval

Tel Chirija v procesu budování

lokální požáry. Tento problém se vyřešil navezením množství hlíny, jež zakryla haldu odpadků, což ale neodstranilo zápach obtěžující obyvatele oblasti. Nakonec však hlavním důvodem
uzavření skládky byla výška hory organických
odpadků a jejich přitažlivost pro ptactvo. Ptáci
narušovali přistávání letadel na Ben Gurionově
letišti takovou měrou, že čím dál více hrozilo
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náhodné vniknutí ptáka do motorů některého
z letadel. Několik takových případů se pak
i stalo, naštěstí neměly za následek žádné mrtvé. Z důvodu velkého ohrožení bylo úložiště
odpadu v srpnu 1998 uzavřeno. V té době už
odpadková hora dosahovala výše 60 metrů nad
a 80 metrů pod hladinou moře. Odhaduje se, že
sem bylo postupně navezeno více než 20 mili-

a školám – ale občas jsou zde i akce pro širokou
veřejnost. Rozhodně se vyplatí se na ně zapsat.
Samotný park, který je otevřený všem, nabízí
trávníky a plochy k sezení a odpočinku roztroušené po areálu. Navíc jsou zde skryté pozorovatelny. Milovníci ptactva ocení možnost pozorovat na 140 druhů ptáků považovaných za běžné
návštěvníky rezervace. Podél vodotečí se mů-

Pohled na Tel Aviv z parku Ariela Šarona

onů m³ odpadu. „Musíme napravit chyby, které
se tu děly v minulosti,“ říká ředitel divize společnosti, který byl zodpovědný za státní výstavbu parku. „Po desetiletí jsme sem nezodpovědným způsobem ukládali tuny odpadu, aniž
bychom chápali dopady našich činů na životní
prostředí. Nyní se musíme pokusit to místo revitalizovat, jak nejlépe umíme.“
V samotném parku naleznete hned několik
zajímavostí. Jednou z nich je hlavní recyklační zařízení vybudované v roce 2000, avšak
zpřístupněné až při otevření parku. Některé
z činností recyklačního střediska v parku mají
za cíl umožnit návštěvníkovi nahlédnout do
recyklačního procesu a lépe tak pochopit jeho
význam v dnešním světě. Žáci školních tříd
získávají vlastní zkušenost s přístupy šetrnými
k životnímu prostředí. Projekt pracuje se všemi
typy odpadu, zvláště se stavebním materiálem,
s našimi „odpadky všedního dne“, zemědělským odpadem a dalšími. Recyklované materiály nemusíte složitě hledat, protože stačí,
když se ohlédnete kolem sebe. Všechny části
parku od budov přes zahrady až po samotné
návštěvnické centrum jsou vybudovány z recyklovaných materiálů. Středisko vystavuje
i díla umělců, kteří ke své tvorbě použili různé
druhy odpadu. V současnosti je Návštěvnické
centrum Chirija (Hiriya Visitor Center) přístupné pouze organizovaným skupinám ekologů

žete projet i na kole po cyklistických stezkách
a obdivovat přírodní i uměle vytvořené scenérie. Z vrcholové partie kopce vás ohromí linie
mořského pobřeží a urbánní krajina se srostlicí
několika měst. Každý krok směrem vzhůru na
kopec Chirija stojí za tu podívanou, která se
vám před očima naskytne. Dnes je převážná
část parku zdarma přístupná a láká návštěvníky
z Izraele i celého světa. Některé části se však
teprve budují. Po celém parku jsou vysazovány stromy, což je práce Židovského národního
fondu (Keren kajemet le-Jisra‘el). Jeho péčí se
toto místo na dosah od metropole proměňuje
v „zelený bod“ na mapě. Park Ariela Šarona je
považován za nejambicióznější enviromentální
projekt v zemi a postupně se mají realizovat
další jeho fáze.
Stát Izrael zintenzivnil boj za čisté životní prostředí po roce 2000. Samozřejmě ještě zdaleka
nejsme na konci cesty, ale její směr je správný.
Klade důraz na proekologické aktivity, které
pozvedají povědomí o zodpovědném přístupu
k prostředí, ve kterém žijeme. Každý z nás
má odpovědnost sám za sebe i za náš svět.
Naším cílem je uchovat živou planetu i pro příští
generace.
ª Tomer Atias
Foto: archív autora

Autor pochází z Haify a žije v Praze, kde pracuje jako turistický průvodce.



CHILONI, DATI, CHAREDI...
...domluví se mezi sebou?
Při své poslední návštěvě Izraele jsem požádal kamarádky Šoš a Na´avu, zda bych mohl
navštívit hroby jejich rodičů. Šošina maminka se účastnila odbojového hnutí v Jugoslávii
a Itálii, Na´avin děda byl posledním rabínem v Krnově. Reakce obou mne překvapila: Šoš
mi navrhla, abychom na hřbitov v Chadeře jeli o šábesu a autem až k hrobu. Na´ava si
zase myslela, že si dělám legraci, když jsem chtěl jít na hřbitov v kibucu Giv´at Chajim
Me´uchad s kipou na hlavně. Míra sekularity většiny Izraelců (tzv. chilonim, tj. sekulární)
je někdy až zarážející. Na druhou stranu mnohdy překvapí i míra tolerance některých
zbožných (datim) a ortodoxně zbožných lidí (charedim), jako u Jael, se kterou jsem se
setkal na Bar-Ilanově univerzitě v Ramat Gan. Jael je mladá žena z ortodoxního prostředí,
a přestože ona a já žijeme ve dvou zcela jiných duchovně-společenských světech, byla ke
mně velmi otevřená a nabídla mi své přátelství. Letos o prázdninách chce dokonce přijet
na svou vůbec první zahraniční cestu: na festival Šamajim do Třebíče.
Na téma vztahů mezi nábožensky smýšlejícími a sekulárními izraelskými Židy přinášíme
zamyšlení čtyř Izraelců různého věku a rozdílných postojů.
Musíme oddělit stát
a náboženství
V poslední době jsme v Izraeli svědky rostoucího napětí mezi zbožným a sekulárním sektorem
společnosti. Nadále trvá požadavek většiny Izraelců, aby studenti ješiv sloužili v armádě jako
všichni ostatní. Dosud totiž mají výjimku z vojenské služby. Tu jim dává tzv. Talův zákon.
Nejvyšší soud nedávno rozhodnul, že Kneset
již nadále nesmí prodlužovat jeho platnost, protože tento zákon nerespektuje rovnost občanů.
Dále existuje mnoho výhrad veřejnosti proti
rostoucí diskriminaci žen. Nejznámějším případem je požadavek ortodoxních, aby muži seděli
v přední a ženy v zadní části autobusů veřejné
dopravy. Velké rozhořčení pak vyvolal zbožný
ministr zdravotnictví, když odmítl předat vyznamenání profesorce Chani Ma´ayanové za
její vědecký výzkum. Tato lékařka se na slavnostní večer oblékla dle ortodoxních zvyklostí, přesto si cenu od ministra musel převzít její
manžel. Přes třicet tisíc lidí následně podepsalo
petici proti vylučování žen z veřejného prostoru.
Problémy jsou ale i v armádě, kde se ortodoxní
nechtějí účastnit slavnostních aktů, na kterých
zpívají ženy. A největší potíže způsobují mladí
nacionálně-zbožní osadníci na palestinských
územích, kteří napadají naše vojáky, když vykonávají rozhodnutí izraelských státních orgánů. Všechny tyto jevy jsou znakem polarizace
izraelské společnosti. Dle mého názoru je příčinou chybějící oddělení státu a náboženství, jako
je to běžné ve všech moderních společnostech
v Evropě i USA. Náboženské politické strany
totiž mají v Izraeli obrovský vliv, který používají, aby vnucovali svůj styl života i nevěřícím.
Díky své roli jazýčku na vahách obsazují po
každých volbách posty několika ministrů vlády



a jmenují členy rad pro rodinné záležitosti, které v Izraeli kontrolují pouze jimi vybraní lidé.
Opravdu musíme provést oddělení státu a náboženství, což znemožní náboženským politikům
uplatňovat svou moc na sekulární obyvatelstvo,
prosazovat další diskriminační zákony a vyhlašovat bojkoty dle jejich názoru nehalachických
dopravních společností a obchodníků. Navíc
si myslím, že naši politici využívají konfliktu
mezi zbožnými a sekulárními, kdy mnoho lidí
obviňuje ortodoxně zbožné, že kvůli subvencím pro ně máme tak vysoké daně. Vláda však
ve skutečnosti jedná v zájmu ekonomické elity
a armádní lobby, díky čemuž se rozdíly mezi
bohatými a chudými nadále prohlubují.
Miri Barak, překladatelka a tlumočnice z Giv´atajim
na předměstí Tel Avivu.
Její rodiče do Izraele přišli ze syrského Aleppa.

Ani chvíli se nenudím…
Včera to začalo hned o sedmé hodině ranní
Cítila jsem, že začíná neobyčejný příběh
Vystrčila jsem hlavu ven a zhluboka se nadechla
Poslední dobou se děje spousta věcí
Ani chvíli se nenudím
Ať už je to skandál nebo slavnost
Ani se neptej
Ani chvíli se nenudím…
Na konci dne jsem vážně v oblacích
Kde mají tak zajímavý život
Řekla jsem dobrou noc a dá-li Bůh
Tak snad zítra budu mít nudný den
Protože se ani chvíli nenudím…
(http://www.youtube.com/watch?v=mYfdJkblgqg)

Tato píseň vznikla v roce 1980 a je dodnes
aktuální – v Izraeli nikdy není nuda, pořád se
tu něco děje. Ať už se to týká arabských zemí,
bezpečnostních otázek nebo se mluví o problémech s uprchlíky, o vládě, o volbách. Každou
půlhodinu se v rozhlase vysílají zprávy o tom,
co se nového v Izraeli děje.

Tanya Rosenblit způsobila celonárodní rozruch
tím, že si v autobuse sama vybrala, kde chce sedět
(foto: YouTube)

Poslední dobou se v novinových titulcích
hodně skloňuje ženská otázka. Toto téma lze
ilustrovat na několika událostech:
• Při představení pro vojáky vystoupila zpěvačka, a v důsledku toho vstalo šest nábožensky založených vojáků a opustili sál, protože
podle nich Tóra nedovoluje mužům naslouchat
ženskému zpěvu.
• Mladá dívka nastoupila do autobusu,
v němž cestovali ultraortodoxní židé, a posadila se vepředu. Vyvolala tím hněv ostatních
cestujících a policejní zásah, neboť podle ultraortodoxních nesmí muž sedět vedle cizí ženy
a ženám je tedy vyhrazen prostor v zadní části
autobusu.
• Na Technické univerzitě (Technion) v Haifě
zavedli ve sportovním centru oddělené návštěv➤
ní hodiny pro muže a ženy.

Červen 2012

téma

Tóra je pro některé celoživotním zaměstnáním (foto: Jindřich Buxbaum)

Reakce, které ospravedlňují separaci mezi
muži a ženami:
Ultraortodoxní židé se domnívají, že takové jsou
zákony Tóry. Z toho se na jednu stranu odvozuje
celá řada halachických pravidel a tzv. chumrot
(aby, nedej Bože, nepřekročili nějaké halachické nařízení, přidávají k původnímu, základnímu
ustanovení další, příkaz či zákaz rozšiřují), na
druhou stranu mluvíme o případech, do nichž
je zapojena zbožná veřejnost, přidržující se své
víry. „Sláva královské dcery je uvnitř“ – verš
z knihy Žalmů, který vyjadřuje chápání ženy
a jejího postavení v židovském náboženství,
které rozlišuje a odděluje muže a ženy. Místo ženy je, podle tohoto pohledu, v soukromé
sféře domova a rodiny. Místo muže je pak ve
veřejném prostoru. A proto je podstata a úloha ženy jiná než podstata a úloha muže. To je
základ, na němž stojí oddělování žen a mužů,
z nichž jedny náleží do sféry soukromé a druzí
do sféry veřejné. Aby nedocházelo k situacím,
kdy se příslušníci obou pohlaví, kteří nejsou
příbuzní, sebe navzájem dotýkají, zavedli ultraortodoxní (hebr. charedim, kteří tvoří v populaci malou, avšak výraznou skupinu) chumrot –
z opatrnosti zavádějí oddělení obou pohlaví
nejen v synagogách, ale také na místech, kde
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konají společenské události. Také existuje úplné oddělení obou pohlaví ve školách – začíná to
již v předškolních zařízeních, zcela oddělené je
i odborné vzdělávání.
Reakce, které separaci kritizují:
1) Slova prezidenta Perese a premiéra Netanjahua. „Žádný muž nemá právo nutit ženu, aby
seděla na místě, které jí určí,“ řekl prezident Peres. Netanjahu zdůraznil: „Pro takové věci není
ve Státě Izrael místo.“
2) „Nejedná se o žádné samoúčelné ponižování,
má to svůj smysl. Rabíni chtějí, aby se ženám
zprotivila služba v armádě a aby se jí raději vyhýbaly. A jestliže jdou zároveň armádní rabíni
do tvrdého střetu s důstojníky, zodpovědnými
za vzdělávání, s jejich ‚sekulárními (chiloniim)‘ hodnotami, a jestliže pravice prosazuje
zákon, který by zakázal ženám v armádě zpívat, je jasné, že záměrem je přeměnit izraelskou
armádu (Cahal) v mužskou, ‚židovštější‘ armádu, která by byla takříkajíc ‚košer‘ a v souladu
v halachou. To už nebude lidová, ale rabínská
armáda.“ (úvodník v novinách Ha-arec z 1. prosince 2011)
3) „Je třeba pokračovat v tomto boji každý den,
každou hodinu, na každé autobusové lince,
stále je potřeba bojovat proti nucenému oddělování mužů a žen. Je to důležitý boj a nesmí-

me v něm ustoupit, tak jako nesmíme ustoupit
v otázce zastoupení žen ve všech oblastech společenského života. Jejich hlas musí být slyšet.
Diskriminace žen a snahy navracet je zpět k jejich tradičním rolím jsou pouze špičkou ledovce v procesu přeměny Izraele na zpátečnickou,
fanatickou a tmářskou zemi.“
(úvodník v novinách Ha-arec z 19. prosince
2011)
Co tedy dělat? Jak dosáhnout dohody? Pokud leží dva lidi v jedné posteli a přetahují se
o jednu deku, je jim nakonec zima oběma. Ale
to není ten případ. Postavení ženy v judaismu
bývá chybně vnímáno těmi, kteří nejsou dobře
obeznámeni se židovskými prameny. Protože
určité biblické pasáže, které hovoří o ženách,
mohou u člověka zakotveného v západní kultuře vzbuzovat negativní konotace. Měli bychom
se snažit odstranit nedostatek porozumění
a objasnit, že důvodem nedorozumění může
být rozdílná terminologie. Nedostatek informací a znalosti souvislostí, v nichž byly vyřčeny
výroky našich moudrých (chazal), mohou vést
k mylnému výkladu některých pojmů, neboť
smysl konkrétního výroku se může zcela změnit, pokud jej vytrhneme z původního kontextu
a použijeme v kontextu jiném nebo pokud jej
přesadíme z jedné kultury do kultury odlišné. ➤
pokračování na str. 11

➤ Takové události vzbuzují dva typy reakcí:



Mišne
Tóra:
Hilchot Talmud Tóra
na pokračování

Kapitola šestá
(1) Patřičně ctít každého učence je micva. Bez
ohledu na to, je-li tvým učitelem. Neboť je psáno: „Před člověkem v koruně šedin povstaň
a cti osobu starého (zaken)…“ (Lv 19:32), kde
výraz zaken znamená osobu vzdělanou. Jak poctu prokazujeme? Povstáním od chvíle, kdy se
k nám přiblíží na vzdálenost čtyř loktů, až do
okamžiku, dokud nás nemine.
(2) V lázni a na záchodě nevstáváme, neboť
Slovo nás učí „povstaň a smekni“. Míní tím
tedy povstání vyjadřující poctu. Ze stejného důvodu nemusí povstat ani řemeslníci zabraní do
své činnosti. Protože žádný projev úcty nemá
být spojen s finanční újmou, tudíž ani povstání
jakožto projev úcty nemá působit řemeslníkovi finanční újmu. Není ale zapotřebí dělat, že
učence nevidíme, neboť je psáno: „boj se svého
Boha… (ibid.) – a tak jako je dokonce i „bázeň
boží“ především vnitřní záležitostí každého jedince, záleží na vnitřních pohnutkách (kavana)
u každého objektu zasluhujícího úctu.
(3) Na druhou stranu není vhodné, aby učenec
zatěžoval lid tím, že ho svými cestami bude
nutit k projevům úcty povstáváním. Měl by se
ubírat vždy co nejkratší a pokud možno málo
frekventovanou cestou. Naši Moudří mívali dokonce ve zvyku raději si oklikou zajít, než aby
zavdávali příčinu, aby lid povstal.
(4) Cestuje-li učenec povozem, platí totéž, jako
by šel pěšky. A pro nás platí stejné povinnosti.
(5) Kráčejí-li pospolu tři, učenec jde uprostřed,
ten, kdo je svou moudrostí hned po něm, po
jeho pravici a méně učený nalevo.
(6) Vidíme-li učence, nevstáváme dříve než na
vzdálenost čtyř loktů, a jakmile přejde, lze se
posadit. Vidíme-li přicházet av bejt din (předsedu rabínského soudu), povstaneme, jakmile
ho vidíme dostatečně zřetelně, a posadíme se
teprve, když přejde na vzdálenost větší než čtyři lokte. Přichází li ha-nasi (duchovní „kníže“),
povstáváme hned, jakmile ho vidíme dostatečně zřetelně, a nelze se posadit dříve, dokud
nám nezmizí z očí nebo dokud se sám neposadí.
Kníže má možnost na poctu rezignovat.
Vstoupí-li kníže (do studovny), všichni povstanou a neposadí se dříve, dokud od něj nedostanou pokyn. Vstoupí-li av bejt din, povstanou
vždy dvě řady před ním a za ním, dokud nedojde na své místo a neposadí se. Ostatní mohou
zůstat sedět.
(7) Vstoupí-li učenec, povstávají postupně
všichni ve vzdálenosti čtyř loktů, dokud nedojde na své místo a neposadí se. Vstoupí-li
učencovi synové a žáci, aby lidem posloužili
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(tj. sami budou vyučovat), mohou se oddělit od
auditoria a posadit na úroveň učitele, ale žákům
mistra, kteří dojdou později a přesto za účelem,
že budou také vyučovat, tuto poctu nevdáváme. Potřebuje-li si mistr odskočit, odskočí si
a vrátí se na své místo. Chtějí-li synové učence
sledovat jeho výklad, mohou se na otce dívat,
nechtějí-li – dívají se směrem k lidem.
(8) Stálí studenti nemusejí před svým učitelem
vstávat. S výjimkou ranní a večerní modlitby.
Protože jejich úcta k učiteli nesmí převážit nad
úctou vůči Nebesům.
(9) Před osobou v koruně šedin povstaneme,
i kdyby to byl člověk neučený. Povstat musí
i učenec mladší než onen starý člověk. Není
sice zapotřebí povstat naplno, ale přinejmenším
tak, aby byl projev úcty patrný. A vztahuje se
i na staré lidi z ostatních národů. I těm jsme povinni vzdát přinejmenším verbální úctu a kdykoli jim nabídnout pomocnou ruku, neboť je-li
psáno „před člověkem v koruně šedin…“, míní
tím tóra všechny staré osoby.
(10) Vzdělanci (talmidej chachamim) se nepodílejí spolu se zbytkem obce ani na stavebních
pracích ani na orbě apod. To proto, aby nebyli
sníženi v očích veřejnosti. Stejně tak nemusí ani
„na stráž“ (dnes bychom řekli k vojenské službě –
pozn. překladatele) ani „nahoru na lešení“ při
budování hradeb, opravě brány apod. Dokonce
ani do delegací ke králi. Nezatěžujeme je ani
lokálními ani obecnými robotami (poplatky),
neboť je psáno: „i když se posílají dary mezi pohany…“ (Oz 8:10). Má-li vzdělanec v úmyslu
cokoli prodat, umožníme mu, aby zboží prodal
přednostně – ostatní trhovci nemohou nabízet
podobné zboží, dokud učenec nevyprodá. Podobně je to u soudních pří. Vzdělanec dostává
přednost zasednout mezi soudci, i kdyby bylo
k dispozici libovolné množství jiných – schopných soudit.
(11) Snižovat důstojnost vzdělanců anebo je
nenávidět je obrovský přestupek. Jeruzalém by
nebyl zpustošen, kdyby v něm nedocházelo ke
zlehčování učenců. Proto stojí psáno: „Posmívali se poslům Boha a pohrdli slovy Jeho a za
svůdce měli proroky Jeho...“ (2 Par 36:16) – rozuměj povrhli učiteli Slova. Tóra to dotvrzuje
výrokem: „Jestliže ustanovení má zavrhnete…“
(Lv 26:15) a má tím na mysli učitele zákonů.
A tak každý, kdo pohrdá vzdělanci, ztrácí svůj
podíl na budoucím světě a vztahuje se na něj
verš: „Neboť slovem Vznešeného pohrdli“ (Nu
15:31).
(12) Bez ohledu na to, že ten, kdo pohrdá učenci, ztrácí svůj podíl na budoucím světě, najdou-

li se svědkové, kteří stvrdí, že k takovému jednání došlo, je provinilec odsouzen k vyobcování (niduj), bejt din ho veřejně exkomunikuje
a pokutuje ho – bez ohledu, je-li provinilec v Izraeli, nebo ne – jednou librou zlata (1 litra). Ta
pak připadne poškozenému učenci. Zneuctí-li
někdo učence verbálně (třeba i po jeho smrti),
bejt din ho exkomunikuje a exkomunikaci zruší
teprve tehdy, vykoná-li provinilec tešuvu. Pokud ale poškozený žije, může být exkomunikace zrušena teprve tehdy, dá-li k tomu souhlas.
Exkomunikovat provinilce může dokonce sám
poškozený učenec a nepotřebuje k tomu ani
svědky, ani varování. Zrušit takovouto exkomunikaci může jen ten, kdo ji vyhlásil. Pokud
vyhlašovatel zemře (aniž by ji zrušil), mohou
ji pak zrušit jen tři členové bejt dinu. Naopak
rozhodne-li se poškozený učenec, že provinilce
exkomunikovat nebude – může.
(13) Studenti učitele, který se separuje dobrovolně (vyobcuje sebe sama) kvůli své pověsti
(li-chvodo), jsou povinni jeho separaci respektovat. Rozhodne-li se takto separovat student,
jeho učitel to na rozdíl od všech ostatních respektovat nemusí. Je-li někdo separován knížetem (ha-nasi), musí to respektovat všichni.
Naopak, je-li někdo vyobcován třeba i celým
Jisraelem, kníže to respektovat nemusí. Je-li
někdo takto vyobcován obyvateli svého města,
musí to respektovat i obyvatelé jiných měst.
Naopak, je-li někdo dán do izolace v cizím
městě, nemusí být takto izolován doma.
(14) Jakých případů se to týká? Jen vyobcování z důvodu zneuctění učence. Je-li někdo vyobcován z ostatních důvodů, na které se niduj
vztahuje, je nutno to respektovat. I kdyby dotyčného vystavil vyobcování sebenevýznamný
člen společenství Jisraele, respektuje to i kníže
a celý Jisrael, a to do té doby, dokud se postižený v tešuvě neodvrátí od skutečnosti, kvůli níž
byl separaci vystaven, a dokud z něj není opět
sňata. Existuje 24 důvodů:
a)	zneuctění učence – dokonce i po jeho
smrti
b) zneuctění mluvčího (šaliach) bejt-din
c)	oslovení nebo označení bližního za otroka
d)	nerespektování termínu stanoveného bejt
dinem
e)	znevažování výroku učenců, natož pak
výroků tóry
f)	odmítání rozsudku (separace platí do doby,
dokud ortel nepřijme)
g)	držba nebezpečné věci – například
vzteklého psa anebo viklavého žebříku ➤

Červen 2012

vzdělávání
(za předpokladu, že majitel nepodnikne ➤ Židovství má realistický a pragmatický přístup,
kroky k zamezení rizika) – separace platí
když popisuje ženu podobně jako muže – jako
až do odstranění příčiny
bytost pozemskou, jako člověka se vším, co
h)	prodej půdy jinověrcům – dotyčný zůsták tomu patří. Židovství vidí ženu jako stvořevá v klatbě do té doby, než uhradí všechny
nou k obrazu Božímu stejně jako muže a uznánásledky, které chování nového majitele
vá do značné míry rovnost obou pohlaví, což
může způsobit synům Jisraele, v jejichž
je v podstatě fakt, který nepřímo dokazuje, že
držbě jsou pozemky přilehlé
rovnoprávnost je hodnota, která je v judaismu
i)	svědectví proti synům Jisraele u nežizakořeněna od pradávna; patří mezi ty hodnoty,
dovských soudů za účelem získání vyšší
které byly předány Mojžíšovi na Sinaji a opravfinanční náhrady, než jaká je zvykem podle
du se nevynořily až jako výsledek setkání se
soudů Jisraele – klatba trvá do okamžiku,
západními kulturami.
kdy postižený rozdíl uhradí
Navíc Stát Izrael byl, jakožto domov všech
j)	oběť kněze, který neoddělí a neodevzdá
Židů z celého světa, vybudován jak pro ty, kteří
stanovené dávky (desátky) dalšímu knězi
separaci podporují, tak pro její odpůrce, a proto
– klatba trvá do chvíle, dokud tak neučiní
by obě strany měly dospět k obecně přijatelné
k)	znesvěcení druhého dne svátků v diaspoře,
dohodě a vzájemnému porozumění.
i kdyby to nakrásně bylo místním zvykem
A co se stane, pokud se jim to nepodaří? Tak se
l)	výkon práce během erev Pesach po poledza týden či dva objeví na pořadu dne zase jiné
ni
téma, které to dnešní odsune do pozadí. Proč?
m)	vyslovení Svatého jména nadarmo anebo
pro falešné sliby
„Protože se ani chvíli nenudím
n)	ovlivnění většího počtu osob, aby znesvěAť už je to skandál nebo slavnost
tily Jméno
Ani se neptej
o)	ovlivnění většího počtu osob, aby jedly ze
Ani chvíli se nenudím…“
„svatých věcí“ na veřejnosti
p)	úprava liturgického kalendáře v diaspoře
Yael Trebitsh vyučuje zeměpis na škole pro etiopské
q)	položení „překážky před slepého“ (jedná
židovské děti v Aškelonu.
se o halachickou kategorii!)
Její rodina přišla do Izraele z Maďarska.
r) bránění ostatním v naplnění micvot
s)	nekvalitní porážka – porážet tak, že uvařeMůže za to politika
né jídlo bude trejfe
Pětadvacet let jsem sloužil v izraelském letect) porážka nezkontrolovaným nožem
tvu a dosáhl jsem hodnosti majora. Nyní jsem
u) bránění se poučení anebo poznání
aktivní důchodce a mám osmnáct vnoučat. Jako
v)	společné podnikání se ženou, kterou jsme
Izraelec a jako Žid sdílím mnoho obav: bezpečpředtím z nějakých důvodů zapudili,
nostních, ekonomických, vnitřně politických
anebo jiná forma péče o její živobytí – doi sociálních. To protože mnozí „ortodoxní
Židé“ nepracují a neslouží v armádě – na rozdíl
kud nejsou předvedení před bejt din, trvá
klatba
od mých vnuků. Přesto od Státu Izrael dostávají
w) nepatřičné chování učence
více výhod než jiní řadoví občané. Tóra je pro
x)	uvalení klatby na někoho, kdo si ji nezaně zaměstnáním, tvrdí, že je zakázáno přestat ji
sloužil
studovat. Mezi další přikázání, která plní, patří
mít děti, někdy jich mají i patnáct a dostávají
spoustu peněz ze sociální podpory. A odkud se
Talmidim, o. s., je neziskové občanské
ty peníze berou? Samozřejmě od nás, daňových
sdružení, které si klade za cíl překlápoplatníků. Ortodoxní nyní tvoří již přes 20 %
dat rabínskou literaturu do českého jaizraelské populace. Jejich vůdci je nabádají,
zyka. Postup překladu je možné zdaraby si stavěli domy i celé čtvrti uprostřed sekuma sledovat na internetových stránkách
lárních oblastí, čímž zcela mění jejich charakhttp://www.talmidim.cz. Sdružení je fiter, vždy ve prospěch potřeb a životního stylu
ortodoxních. Pokud to tak půjde dál, z Izraele
nancováno z dobrovolných darů. Dárcem
se stane náboženský stát s náboženskými zákose můžete stát zasláním příspěvku v libovolné výši na účet GE Money Bank číslo
ny. Ptám se, kdo pak bude pracovat, platit daně
a sloužit v armádě? Jak je takový vývoj vůbec
173 536 401/0600. Za každý příspěvek předem děkujeme.
možný? Může za to naše politické zřízení: strana, která zvítězí ve volbách, vždy potřebuje
dokončení ze str. 9

➤

nějaké ortodoxní, aby získala koaliční vládní
většinu. Kdyby se naši politici nalevo i napravo
sjednotili a ukončili současný stav, který umožňuje části obyvatelstva nepracovat, neplatit
daně a nesloužit v armádě, ale přesto dostávat
peníze od daňových poplatníků, jsem si jistý, že
by své chování změnili. V New Yorku žije také
hodně ortodoxních, ale musí pracovat, protože
stát jim žádné peníze nedává.
Menashe Immerglick, Rechovot.
Jeho dědeček Immanuel Donath vlastnil pohostinství
v Krnově.

Zeď, oddělující ortodoxní
a sekulární, se začíná rozpadat
Když se v Izraeli řekne „věřící“ či „zbožný“
(tedy použijeme-li hebrejský výraz dati, jako
třeba ve větě „Ani jehudi dati“ – „Jsem věřící
Žid.“), většinou to všichni chápou jako „ortodoxní Žid“. Historicky je slovo dati v Izraeli
používáno jako opak k označení „sekulární“,
což vede k často umělému rozdělování izraelské
společnosti na ty, kteří se považují za zbožné/
ortodoxní Židy, a ty, kteří se považují za Židy
sekulární. Toto historické dělení však prochází pomalu ale jistě zásadní změnou – změnou
k lepšímu, která pro stále větší počet Izraelců
otevírá možnost definovat se jako zbožní/věřící, a přitom nikoliv ortodoxní.
Podle nedávného průzkumu náboženských
postojů provedeného mezi izraelskými Židy
(Guttman Center, 2009) počet těch, kteří se považují za věřící, ale nikoliv ortodoxní, postupně
roste – za posledních deset let vzrostl z pěti na
osm procent. To je dokonce víc, než je těch, kteří
se definují jako ultraortodoxní (charedi). Kolem
32 % Izraelců se navíc považuje za „tradiční“.
Těch, kteří se označují za sekulární, je 43 %.
Snad nejvýznamnějším zjištěním, které průzkum Guttmann Center přináší, je to, že stále více Izraelců začíná přehlížet historickou
hranici mezi ortodoxním a sekulárním světem
a postupně objevují, že existuje mnoho jemně odstupňovaných náboženských přístupů k životu.
Tento trend v izraelské společnosti je zcela zásadní, pokud si uvědomujeme, jak důležitý je
náboženský pluralismus a že je třeba zajistit,
aby Izrael nyní i v budoucnu byl domovem pro
všechny příslušníky židovského lidu, napříč náboženským spektrem.
Joel Oseran je reformní rabín, narodil se v USA, ale
již několik desetiletí žije v Izraeli, v Jeruzalémě. Je
viceprezidentem Světové unie progresivního judaismu
(WUPJ).

O M LUVA
V rubrice Kalendárium v Maskilu č. 5/5772 (str. 20) jsme chybně uvedli, že v roce 1911 se narodil hudební skladatel Gustav Mahler.
Ve skutečnosti se narodil v roce 1860 a v roce 1911 zemřel.
Za chybu se omlouváme a pozorným čtenářům děkujeme za upozornění.
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Kesef Ve-zahav
aneb proč je v synagogách stříbro a ne zlato
Tóra zmiňuje, a to velice často, šestici kovů. Zlato, stříbro, měď, železo, cín a olovo (v některých obrazech/verších ne vždy celou a kompletní). Stejně hojně také používá přirovnání a popisy slévání, tavení a čištění kovů: Vás pak vzal Vznešený a vyvedl vás z Micrajim
(Egypta – pozn. red.) jako z peci na tavení železa (Dt 4:20); Aj přetavím tě, jako stříbro,
pročistím tě v peci soužení (Iz 48:10) aj. Anebo asi pro naše potřeby velice inspirativní
výrok z proroků: Všichni jsou jen zbytky stříbra, napořád jsou jen mědí, železem, olovem
a cínem… jako se stříbro rozpouští v peci, tak se i vy rozpustíte uprostřed Jerušalajmu
a zvíte, že já jsem Panovník (Ez 22:21-22).

L

ehce si vybavíme také Daniela a jeho
(vlastně Nebukadnezarovu) proslulou sochu se zlatou hlavou, stříbrnou hrudí, měděnými
bedry, železnými stehny a hliněnýma nohama
(Dn 2:31nn). Z materiálů, které smí lid přinášet pro zbudování stánku a později chrámu, jsou
z kovů jmenovány pouze zlato, stříbro a měď.
Přesto asi daleko častěji než s „plnou šesticí“
se v bibli setkáváme s názvuky dvou prvních
důležitých kovů. Zlata a stříbra. Ovšem pozor,
i „ukydaní bohové“ jsou často zlato a stříbro.
Dřevo dělané rukou lidskou… Mohli bychom
se tedy shodnout, že existuje zlato a stříbro „posvěcené“, ale také „ukydané“ rituálně nečisté
(šekec) a ohavné jako lejna (gilul).
Ovšem obecně je zlato (zahav) jak přímo Tórou,
tak tím pádem i celou jidiškajt, vnímáno shodně s ostatními kulturami jako kov nejcennější
(nejvyšší – viz Danielovo proroctví). A podíváme-li se pozorně také na architekturu Chrámu
i Stánku, zjistíme, že nejcennější a nejvzácnější
rituální předměty jsou zhotoveny vždy jedině
ze zlata (zlatý oltář, umyvadlo, menora atd.)
Zatímco stříbro (kesef) je často vnímáno jako
platidlo, zboží nebo jako výkupné. A to i platidlo pro potřeby chrámu (machcit ha-šekel nebo
tzv. šekel svatyně – ostatně hebrejské šekel,
miškol znamená „odvážit“ nebo „etalon“).
Proč se tedy v synagogální symbolice setkáváme v jidiškajt s převahou stříbra?
Někoho možná napadne, že pošramocenou
pověst zlata způsobilo žalostné selhání lidu
Jisroele zhotovením a uctíváním zlatého býčka. Jakoby tak zlato mimoděk neslo cizí vinu
za úplně cizí selhání. Nicméně, jak jsme si již
připomenuli, pokud neexistuje dvojí symbolika
zlata (což by bylo rozhodně zajímavé domyslet
až do důsledku, protože býček je patrně slitý
zejména z „egyptského zlata“), pak ale tato
cesta spolehlivá není, protože řada „svatých“
předmětů, dokonce rituálně jaksi „vyšších“ než
běžné náčiní, je ze zlata.
V řadě biblických veršů je ale při zmínce dvojice „zlato/stříbro“ na prvním místě jmenováno
stříbro. To má vícero příčin. Všude, kde se jedná
o kořist, výkupné, obchod anebo tribut do chrá-
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Nejcennější a nejvzácnější rituální předměty v Chrámu byly zhotoveny ze zlata...

mového pokladu – v referencích mezi knihami
prorockými od Jozue k Davidovi a Chrámu, ale
už Abraham kupuje jeskyni Machpela za stříb-

ro – je přednost stříbra pochopitelná. Bylo pevnější, odolnější, lépe se z něj formovaly „pruty
a mince“, které se pak během putování méně ➤
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tradice

...naproti tomu v synagogách jednoznačně převažuje
stříbro.

➤ ošoupaly, neb stříbro je tvrdší zlata. V jiných

případech, zejména pak v malých prorocích
a musarové literatuře (tedy Ktuvim), o které talmud učí, že již obsahuje i obrazy mesiášského
věku, získává stříbro další důležitý a především
symbolický význam. A právě ten mohl být důvodem, proč se dnes setkáváme s tak rozsáhlými sbírkami synagogálního stříbra. Pokud
ovšem není důvod ještě daleko prozaičtější, že
totiž stříbro i zlato jsou kovy výjimečné, prozrazují luxus a tedy úctu k Tomu, jemuž jsou
určeny, a z nich dvou pak stříbro je přeci jen
ekonomicky dosažitelnější.
Uvědomme si také, že synagogální náčiní a synagogální výzdoba se rodí a vyvíjejí postupně. A že
orientální svět sefarad dokonce nepreferuje výhradně pouze stříbro. Především však, ačkoli duchovně je synagoga vnímána jako „malý chrám“
(mikdaš katan), nikdy se nepokoušela nějakým
způsobem (architekturou, materiálem apod.) kopírovat do detailu chrám anebo stánek původní,
tak jak je známe podle biblických popisů.
Byly-li „biblické kovy“ známy už ve starověku, byly určitě používány a využívány také
v éře prvokřesťanství, následného „zestátnění“
křesťanské ideologie a dále až do raného středověku. Což ovšem byly doby všeobecně velice
bouřlivé, a tak se nám dostatečně reprezentativní „vzorek“ tehdejšího užitého umění synagog
nedochoval. Přinejmenším ne natolik a v takovém počtu, abychom mohli s jistotou prohlásit,
který kov tehdy převládal.
Sečteme-li si tedy všechny „vstupy“ – zlato
je královský kov, stříbro komodita a platidlo,
Chrám zaniká, a ačkoli „škola“ (synagoga)
existuje už od dob babylonského exilu, nyní po
zániku Chrámu přebírá některé z jeho funkcí
daleko větší měrou, ale ve formě obrazu a symbolu. Liturgie se postupně stává „připomínkou
Chrámu“. Do toho se začíná zmocňovat a bojovat o svoji nadvládu v říši křesťanství a doplňuje tento svůj boj zejména v aškenaz světě
četnými ústrky a útlakem.
V dobách diskriminace a pronásledování se pak
v každé společnosti a v každé civilizaci dostává hlásek Bat-kol ke slovu daleko razantněji.
Vzrůstá jak pietismus, tak i mysticismus. (To
ostatně dobře vidíme jak na postavách Ježíše –
útlak helénistického světa, tak i později v po-
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stavách Šabtaje Cvi a Jakoba Franka – útlak
Ježíšových uctívačů). Čímž nechce být řečeno,
že se mystika rodí díky křesťanskému útlaku
a dějinným poryvům doby. Ona tu byla, tichá
a cudná již dávno. Spolu s gematrií a sefirotickým světem.
Je ovšem docela možné, že se ona preference
stříbra rodí teprve v těchto a následných dobách. A rodí se stejně jako lidská bytost při
stvoření, tedy ze své přirozené „hliněné“ složky
a „vdechnutého“ duchovna.
Přirozenými vlastnostmi, či chceme-li barvami,
obou kovů jsou červená a bílá. Zlato, jehož je
bezpočet druhů a sám talmud se je pokouší nějak
hierarchicky a podle ryzosti uspořádat v traktátu
Joma 44b-45b, v mišnajot věnujících se nádobám a náčiní. Zlato má barvu červenou, stříbro
je bílé. Červená a bílá jsou podle tradice (kterou
potvrzují jak Geršon Šolem, tak i Arje Kaplan)
zároveň také barvami sefirot. Chesed je bílá
a Gvura je červená. Sefirotický sloup Chesedu
reprezentuje milosrdenství, cudnost, zbožnost
a poznání (Tóru); Gvura majestát, moc, panovníka (a také – opět v souvislosti s mocí, kterou
nad námi v tomto světě mají – složky nedobra.
I ty jsou mocné!!); zlato a šarlat – to jsou barvy
plášťů královských. Kohen, kohen gadol, nebožtík i nevěsta jsou ovšem oděni v bílém atd.
Nu a na půdorysu této skutečnosti se pak odvíjí
bohaté řečiště dalších asociací. Nevěsta z Velepísně dostává zlato, ovšem to je zdobené slzami
stříbra (torej zahav im nekudej kesef), získání
Tóry je cennější nad veškeré stříbro (Př 3:14)
a její studium je tím, co sjednocuje. „Důstojné jméno (i Jméno) je nad veškeré bohatství,
nad stříbro i zlato pak laskavá milost. Bohatý
i žalostně chudý (raš) se tak jako tako setkávají, protože všechny je učinil Vznešený Panovník…“ (Př 22:1-2).
V tomto „sefirotickém“ světle pak čteme docela
jinak, resp. hlouběji i leckteré prorocké obrazy:
Vaše stříbro (= vaše chesed) je pouhou struskou
smíchanou s nehodnotnými kovy (Iz 1:22); Týre
a Sidone, Palestino, kteříž stříbro mé i zlato
béřete, mé největší poklady vnášíte do chrámů
svých. Syny Jehuda (stříbro) a syny Jerušalajim
(zlato – Jerušalajim šel zahav…) prodáváte helénům, aby je pryč odvedli od jejich dědičných
držav … (Joel 3:4-5).
Nejsilnější výpověď pak má v tomto „prohloubeném“ smyslu prorok Chaggai (Ageus): Pohnu, pravím, všemi národy a roztouženě přijdou
sem. A naplním dům tento slávou, praví Panovník, Hospodin zástupů. Mé jest stříbro (touha
a služba všech národů) a mé jest zlato (sláva
domu tohoto). A větší bude sláva onoho domu
než toho minulého… (Ag 2:8-9)
V tomto smyslu pochopíme i chasidské požehnání z pera rabi Nachmana: Kesef ve-zahav, chesed a emet. (Konej: stříbro i zlato, milosrdenství
ale i pravdu…) Ale to už jsme na přelomu 18.
a 19. století, kdy je aškenázská synagoga plničká synagogálního stříbra. Které, ať už symbolizuje milosrdenství a laskavost, službu Panov-

níkovi, lid Jisroele rozvláčený jako to stříbro
do exilu, anebo jen čistotu a pokoru, Tóru a její
výjimečnost, je jen součástí jedinečného pokladu Sladkého požehnaného, Panovníka, jemuž
náleží stříbro i zlato.
Totéž dokazuje například i pokus inspirovat se
gematrií stříbra. A nakonec i dalších kovů, resp.
jejich notarikonem. Ovšem i tento komentář již
pochází z moderní doby, doby, která již jaksi
zná, že stříbro reprezentuje „službu a pokoru“,
zatímco zlato „majestát“.
Gematrie stříbra, tak jak ho nacházíme v bibli,
uvedené podle Agea i se členem tj. ha-kesef,
odpovídá 165 (hej = 5, kaf = 20, samech = 60,
pej = 80). Stejnou číselnou hodnotu mají výrazy a obraty: le-kahel – shromáždit se, utvořit občinu; me-ameha – od jejího lidu (= lidu
dcery Jerušaljmu); ha-naki – bezúhonný, čistý,
očištěný… Ale (přiznejme si po pravdě!) také
celá řada dalších jiných, takže zde již nutno postupovat velice opatrně a vnímat vždy všechny
„gematrie“ jen jako koření inspirace. Všeho
jako šafránu a vždy s přihlédnutím k dalším
„svědkům“. Protože jiná hříčka s gematrií
a notarikonem „biblických kovů“ zase učí (více
v duchu Nachmanova anebo i Ageova poselství, že Jediný je Jedinečný a také Jednota), že
totiž dobrovolný korban, dobrovolné přiblížení
se k Panovníkovi – tzv. truma, kdy, jak učí Tóra
v parašat Truma a opakuje pak ve Va-jakhel,
lze vedle dalších darů jako například setimové dříví, vonné věci, oleje a drahokamy, látky
a kůže, přinášet ze šestice kovů jen první trojici. Zlato, stříbro a měď (zahav – kesef – nechošet). Což sice pochopitelně nezpochybňuje, že
se jedná o přesně tyto kovy v jejich „hliněné“
podobě, ale zároveň také obrazně naznačuje, že
i nebohatí a nejchudší (rašim – raš) je mohou
přinášet, přinesou-li srdcem ochotným a dobrovolným, protože:
a) zahav (zajin – hej – bejt) to je přece
Sláva Panovníka obsažená v tóře, kterou čteme
vždy sedmý (zajin), pátý (hej – čtvrtek) a druhý
(bejt – pondělí) den v týdnu
b) kesef (kaf-samech-pe) znamená Kipurim, Sukot a Pesach – v přeneseném slova
smyslu tři sloupy vesmíru podle Avot – totiž
trojici tora-avoda-gmilut chasadim (zákon
a s ním spojený soud = Kipurim, služba = Pesach, gmilut = milosrdenství prokázáné na
Poušti, Sukot) neboli trojici emet-din-šalom
(pravda – soud – harmonie Pokoje tedy: pravdivost služby – Pesach, soud během Kipurim
a šalom během Sukot)
c) nechošet – (nun – chet – šin – tav) ve
zcela podobném duchu ner tamid (trvalé světlo
a trvalou službu); chadašim (měsíce a novměsíce, celoroční službu včetně Roš ha-šana),
Šavuot (Darování Tóry, vrchol svobody, Klíč
k člověku) a taanit (půst, tedy cudnost)
Sečteno a podtrženo – v jednotě s Jediným k jedinečnosti Života. A dál už musíte sami…
ª Achab Haidler
Foto: Wikipedia
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Českoslovenští Židé
v gulagu
Vyhlazení evropských Židů (označované termíny holocaust či šoa) je právem považováno
za jednu z nejtragičtějších událostí druhé světové války. K tematice holocaustu existuje
rozsáhlá historická literatura, základní fakta o nacistických zločinech jsou již obecně známá a rovněž osudy židovských pamětníků, kterým se podařilo přežít nacistické koncentrační a vyhlazovací tábory, se podařilo do dnešní doby poměrně dobře zdokumentovat.
Už méně známé jsou však životní příběhy Židů, kteří se před blížící se hrozbou rozhodli
včas uprchnout ze svých domovů do „bezpečné“ ciziny, zejména pak těch, kteří hledali záchranu před nacismem či fašismem v Sovětském svazu, aniž by tušili, že se k nim sovětský
totalitní systém zachová podobným způsobem. Na rozdíl od nacistů, jejichž motivy k páchání hrůzostrašných zločinů měly především rasové opodstatnění, perzekuce ze strany
sovětského totalitního režimu vycházela z motivů třídních a ideologických.

P

o nacistické okupaci Čech a Moravy
v březnu 1939 a vypuknutí druhé světové války v září téhož roku se na sovětské území (od poloviny září 1939 k němu patřila i část
bývalého východního Polska) uchylovalo stále
více československých občanů ohrožených nacismem a strádajících okupací, odhodlaných
zapojit se do protinacistického odboje. V době
vrcholící „špionománie“, která na přelomu třicátých a čtyřicátých zachvátila sovětskou společnost, se však mnozí českoslovenští uprchlíci, mezi nimiž tvořily osoby židovského původu početnou skupinu (po Rusínech prchajících
z Podkarpatské Rusi před maďarským fašismem
pak druhou největší), nevyhnuli mnohým nebezpečným nástrahám a často je místo očekávané záchrany čekal doslova boj o holý život.
Přísné trestání nelegálního překročení sovětské
státní hranice, společně se zaváděním sovětského režimu na anektovaných územích, mělo
za následek hromadné zatýkání „špiónů“ a dalších „státu nepřátelských osob“. Také mnoho
židovských uprchlíků z Československa bylo
krátce nebo za několik měsíců po překročení
sovětské hranice zadrženo sovětskými bezpečnostními orgány a odsouzeno k mnohaletým
trestům v nápravně pracovních táborech (tzv.
gulagy). V nejodlehlejších končinách světa byli
vězni následně využíváni k otrocké práci, např.
na stavbách železnic, plavebních kanálů či při
kácení lesů. Jedinou možností záchrany se pro
ně paradoxně stal nepříznivý vývoj válečných
událostí a úspěšné tažení německých vojsk.
Nacistický útok na Sovětský svaz v červnu
1941 přinesl vězněným Čechoslovákům zkázu i záchranu zároveň. V důsledku vzniklého
chaosu a změn priorit ohroženého Sovětského
svazu zemřelo v roce 1942 mnoho vězňů gulagu hlady a následkem dalších útrap. Na druhou
stranu ale na naléhání československé exilové
vlády začalo sovětské vedení jednat o vzniku
samostatné československé vojenské jednotky
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Od roku 2008 se s kolegou Adamem Hradilkem
ze Skupiny orální historie Ústavu pro studium
totalitních režimů snažíme v rámci projektu
Vzpomínky Čechoslováků vězněných v sovětských pracovních táborech zachytit svědectví posledních žijících pamětníků vězněných
a internovaných v SSSR. Za žijícími pamětníky
jsme se již vypravili např. do Litvy, Rakouska,
USA a vzhledem k tomu, že Židé tvořili početnou skupinu perzekvovaných osob v SSSR,
nemohli jsme opomenout ani poslední žijící
pamětníky v Izraeli. Během říjnové cesty po
Izraeli se mi podařilo zaznamenat hned několik
cenných svědectví. Zde přináším životní příběhy několika pamětníků:

Ron Hanan jako mladý voják (tehdy se ještě
jmenoval Hanuš Rosenbaum) a dnes

v SSSR. S tím souvisela rovněž otázka propuštění československých vězňů, kteří se měli
zapojit do boje proti nacistickému Německu.
Amnestii pro vězněné Čechoslováky se podařilo vyjednat definitivně počátkem roku 1942.
Českoslovenští Židé měli většinou to štěstí, na
rozdíl třeba od Rusínů, kteří byli často považováni za Maďary, že většinou nikdo nezpochybňoval jejich státní příslušnost. Zpočátku proto
tvořili propuštění židovští vězni značnou část
tehdejšího stavu 1. československého samostatného polního praporu. V dalším průběhu
války se pak i oni zapojili do bojů na východní
frontě, čímž výrazně přispěli k porážce nacistického Německa a osvobození Československa. Mnoho těch, kteří přežili útrapy gulagu,
však padlo na frontě.

Ron Hanan
(původním jménem Hanuš
Rosenbaum)
Narodil se v roce 1928 v Moravské Ostravě,
kde jeho otec provozoval velkoobchod se šicími stroji a jízdními koly. Ihned po nacistické
okupaci Čech a Moravy uprchl za svým bratrem do Krakova nejdříve otec, v dubnu 1939
ho pak následovala manželka s dvěma dětmi.
Protože ale Němci v září 1939 bleskově obsadili západní část Polska, pokračovali také Rosenbaumovi dále na východ, tedy na území, které
bylo pro změnu okupováno Sovětským svazem. Nakonec skončili ve Lvově, který byl již
tehdy doslova napěchován uprchlíky. V květnu
1940 však byla celá rodina bez udání důvodů
zadržena NKVD, s dalšími vězni naložena do
nákladních vagónů a poslána do pracovního
tábora u města Aldan v jihovýchodní Sibiři.
V lágru strávili Rosenbaumovi téměř dva roky.
Rodiče pracovali při těžbě dřeva, děti mezitím
chodily do místní lágrové školy. Definitivního
propuštění se dočkali až začátkem roku 1943.
Otec, který v důsledku věznění dlouhodobě
trpěl zdravotními problémy, však krátce po
propuštění zemřel. Zbytek rodiny se vydal do ➤

Červen 2012

historie

Leopold Presser (nahoře vpravo) přijal po příchodu
do Izraele jméno Yehuda Parma

➤ Buzuluku, kde se patnáctiletý Hanuš okamžitě

přihlásil do československé armády. V dalším
průběhu války sloužil jako spojař u dělostřelců.
V dubnu 1948 emigroval do Izraele a bojoval již
v první válce o nezávislost. V roce 1950 odešel
do civilu, o sedm let později se přihlásil na post
spojaře do služeb izraelského ministerstva zahraničí. Z ministerstva zahraničí přešel později
do služeb izraelské tajné služby Mossadu.
Yehuda Parma
(původním jménem Leopold Presser)
Narodil se v roce 1922 v polské obci Jasenieci
blízko československo-polské hranice, vyrůstal
však v Českém Těšíně. Vystudoval zde reálné gymnázium a zapojil se do aktivit několika českotěšínských spolků, např. Makkabi
či Skautu. Koncem října 1939 byl se svým
otcem Arturem a dalšími Židy z Těšínska
zařazen do transportu, který odjel z Katovic do Niska nad Sanem, kde měl nedaleko
nové německo-sovětské demarkační čáry
vzniknout „židovský rezervát“. Po příjezdu
do Niska se však do nedostavěného tábora
dostali pouze vybraní vězni a většině ostatních nezbývalo nic jiného, než překročit nedalekou německo-sovětskou hranici. Krátce
po jejím přechodu byla ovšem Leopoldova
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skupina zadržena sovětskými pohraničníky.
I když byli po čase všichni propuštěni
a převezeni do Lvova, kde se mohli jistou
dobu svobodně pohybovat, nemohli se cítit
bezpečně. NKVD totiž
začátkem roku 1940
prováděla stále častější
razie vůči uprchlíkům.
Při jedné z nich na jaře
1940 byl zatčen také
Leopold společně s otcem i bratrem Egonem
a následoval několikatýdenní transport do
tábora nucených prací
Sojma na jihozápadní Sibiři. Většinu času
zde vězni pracovali při
kácení dřeva. Ke konci
roku 1941 se jim ale donesly zprávy o vzniku
československé vojenské jednotky v SSSR.
Protože je velitel tábora nechtěl propustit, rozhodli se během silvestrovské oslavy
z tábora utéct a přihlásit se na nejbližším vojenském velitelství. Až na otce byli uznáni
schopnými služby v armádě a odjeli do Buzuluku, kam dorazili začátkem února 1942.
Postupně se do Buzuluku dostal i zbytek
rodiny Presserů, otec ale krátce po příjezdu na naprosté vyčerpání zemřel. Leopold
Presser se jako člen průzkumné čety zúčastnil
v březnu 1943 prvního vystoupení 1. československého polního praporu v SSSR – bitvy
u Sokolova, kde padl jeho starší bratr Egon.
Jako průzkumník bojoval na východní frontě až
do konce války. V československé armádě zůstal
i po osvobození jako zpravodajský důstojník
a v roce 1948 se významným způsobem podílel
na organizování a výcviku židovských dobrovolníků, s nimiž později odešel do Izraele. Krátce působil v izraelské armádě, poté až do důchodu vykonával funkci policejního důstojníka.
Nori Harel
(vlastním jménem Norbert Kurzberg)
Narodil se v roce 1929 v německé Bochumi.
V roce 1935 se ale jeho rodina z obav před nacisty přestěhovala za příbuznými do Českého
Těšína. Norbertův otec se brzy přemístil do polské části Těšína, kde si otevřel obchod s deštníky, zatímco Norik zůstal u tety v Českém
Těšíně a začal navštěvovat české gymnázium.
O čtyři roky později však museli před nacisty
prchat znovu. Na cestě do Rumunska, odkud
chtěli odplout do Palestiny, je však na dnešním
ukrajinském území zatkla NKVD. Zanedlouho poslali celou rodinu do pracovního tábora
u města Tavda, v němž byly umístěny i další
rodiny. Když bylo Norbertovi 14 let, zemřel
jeho otec na tyfus. Bratr, který byl propuštěn

do Rudé armády, padl o něco později na frontě.
Po rozpuštění tábora v roce 1942 se dostal s nevlastní matkou a dalšími propuštěnými vězni až
do Kyrgyzstánu. Než si našel práci v místní továrně, žil několik měsíců v podstatě na ulici. Po
konci války se bez jakéhokoliv dokladu vydal
na cestu zpět do osvobozeného Československa. Vlakem načerno až do Těšína mu to trvalo
téměř měsíc. Z jeho početné rodiny se vrátil do
Českého Těšína pouze strýc Nathan Bergmann,
který se postaral o dokončení jeho vzdělání.
V roce 1948 se Norbert přihlásil do Hagany
a absolvoval kurz leteckého mechanika v Liberci. O rok později odešel do Izraele, v izraelském letectvu pak sloužil 25 let jako šéfmechanik a hlavní inženýr letecké základny.

Mladý Norbert Kurzberger – dnes Nori Harel

Po odchodu do civilu se stal ředitelem jedné
privátní letecké společnosti a dodnes pomáhá
koordinovat některé česko-izraelské letecké
projekty. V devadesátých letech žil rovněž dva
roky v Praze, pracoval zde pro izraelské společnosti obchodující s Aero Vodochody. Během
svého života obdržel řadu vyznamenání, např.
i Řád generála Rudolfa Medka.
ª Jan Dvořák, historik,
Ústavu pro studium totalitních režimů
Foto: archiv autora

Článek byl napsán na základě obrazových
a zvukových materiálů uložených v archivu
Skupiny orální historie – Ústavu pro studium
totalitních režimů. Svědectví dalších pamětníků, kteří prošli sovětskými pracovními tábory,
najdete na webových stránkách téže organizace: http://www.ustrcr.cz/cs/pametnici-sovetskych-pracovnich-taboru
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Náš rodinný příběh
Můj dědeček Jiřík Schreiber přežil Osvětim a dnes je mu 86 let. Dlouhou dobu byl v moc
dobré fyzické i psychické kondici (před dvěma lety ještě normálně řídil auto atd.), ale za
poslední rok se u něj projevila Alzheimerova choroba a i po fyzické stránce se jeho stav
hodně zhoršil.

M

inulou sobotu mi volala babička, že děda
měl mrtvičku a že je ochrnutý v nemocnici. Byla jsem od té doby moc smutná. Věděla
jsem, že se ve čtvrtek za ním musím jet podívat.
Když jsem vystoupila v Pardubicích na nádraží
a jela do nemocnice, bála jsem se, co uvidím.

Děda (vpravo) na výletě zhruba v době své bar micva

Děda Jiří Schreiber dnes

Docela nervózní jsem volala sestře. Ta mi ale
odpověděla rozjásaným hlasem: „Přijeď, máme
tu vnoučátkovskej mejdan.“ Ponurá návštěva
v nemocnici se zvrhla v „mejdan na šestce“. Sešli jsme se tu náhodou já, sestra, brácha Adam
a sestřenice. Jedli jsme chlebíčky, pili kofolu.
Byla tam úžasná atmosféra. Děda je na tom
opravdu celkem dobře. Nakonec to nebyla mrtvička, ale pravděpodobně ataka Alzheimera.
Sedí sám, jí sám, sice má plínky a trochu ta příhoda zase posunula o kus dál toho jeho Alzheimera, ale dokáže se podepsat a docela komunikuje, i když spíš na takové pocitové úrovni.
Bylo na něm vidět, jak si užívá ten šrumec, co
jsme kolem něj dělali.
Vyřizovala jsem dědovi pozdravy od předsedy olomoucké kehily, ale děda už vůbec neměl šajna o tom, že je tam vůbec členem atd.
Chtěla jsem mu nějak připomenout židovství
a najednou mě napadlo jak. Vzpomněla jsem si,
že děda před válkou chodil do mládežnických
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sionistických organizací. Začala jsem zpívat
printscreeny obrazovky), tak jsem ještě požáHatikvu a děda se přidal!!! Pamatoval si nejen
dala o slovo a řekla jsem historku o dědově bar
velkou většinu textu (a to on pravděpodobně
micva, že se vlastně nikdy nenaučil číst hebrejumí nějakou předválečnou verzi), ale dokonce
ská písmena a tehdy, když měl bar micva, nauzpíval dvojhlas. Brácha to alespoň natočil na
čil se celou svou část paraši čantovat nazpaměť.
mobil. Když jsme dědu uložili, šli jsme všichPak jsme se všichni modlili refu´a šlema na
ni tři sourozenci spolu. Najednou mi došlo to,
stejnou melodii, jak se modlíme v Bejt Simcha.
co děda říkával při každé rodinné oslavě. Že to
Babička se přitom rozplakala, tak jsem ji obeHitlerovi natřel nejen tím, že šoa přežil, ale že
jmula, rozplakala se taky a v sále to najednou
má takhle velkou rodinu.
všechno ztichlo. Bylo vidět, že i paní rabínka
Z nemocnice jsem jela za babičkou Schreibemá co dělat, aby se nerozbrečela. Moc jsem jim
rovou, abych jí pověděla, jak to v nemocnici
poděkovala, babička mi říkala, co mám říkat,
probíhalo. Koukali jsme na počítači na nějaké
a já překládala. Vyprávěla jsem o jejich manfotky, když někdo začal psát na skype. Babička
želství trvajícím téměř těch šedesát let, o tom,
mi řekla, že neví, co s tím, že je to anglicky,
že teď jsou vlastně poprvé jeden bez druhého
a tak jsem se nabídla, že to vyřídím. Pochopila
a že ta modlitba dala babičce mnoho síly, aby to
jsem, že je to někdo z komunity, s níž jsme již
zvládla. Pak už ceremonie skončila s tím, že se
dříve byli v kontaktu a kde mají Tóru, ze které
zazpívá Hatikva. Naposledy jsem si vzala sloděda četl při své bar micva. Protože své psané
vo a řekla, že jsem právě dnes Hatikvu zpívala
angličtině moc nevěřím, zavolala jsem tam,
abych jim vysvětlila,
že je děda v nemocnici.
Zvedli to a najednou se
ozval potlesk a já jsem
uviděla, že jsme najednou já i babička na promítacím plátně v templu
plném lidí. V tu chvíli
mi došlo, na co jsme obě
s babičkou zapomněli, že na 19. dubna byl
domluvený přenos. Tak
jsem se představila jako
dědovo vnouče, ukázala
a představila jim babičku a paní rabínka (je to
reformní komunita) nás
požádala, jestli bychom Bývalá synagoga (dnes husitský kostel) v Lipníku nad Bečvou
se nezúčastnili zbytku
bohoslužby, a že se pak pomodlí refu´a šlema
s dědou v nemocnici a že je z toho video, které
za dědovo uzdravení. Bylo to nádherný. Poušjim můžu poslat. V sále to zašumělo. Zazpívali
tělo se video o Lipníku, ukazoval se tam dědův
jsme Hatikvu a zase se odpojili.
dům, rodinná chemická továrna, hrobečky na
Seděli jsme s babičkou jako opařené. Babička
židovském hřbitově. Vyprávělo se tam o dědomi ještě s nechápavým výrazem podala kus
vě životě, jak jako mladý asistent na univerzipapíru, co dneska našla při úklidu. Byl to kus
tě sbalil svou studentku a oženil se s ní. V tu
nějakého rozhovoru s dědou, kde mluví o svém
chvíli jsem se na babičku obrátila, pohladila jí
vztahu k Bohu a o své bar micva. To už bylo
a řekla, že teď mluví o ní. A v tu chvíli se v sále
fakt skoro moc. Chodila jsem po bytě úplně rudá
ozval smích. Pak se mluvilo o dědových osmi
vzrušením a opakovala jen „Ty vole, ty vole, ty
vnoučatech, a to jsem se zase začala tvářit já
vole,“ a napadala mě slova jako zázrak.
a následoval další výbuch smíchu. Když se doª Zuzana Schreiberová
četlo z Tóry (celou dobu jsem se snažila dělat
Foto: rodinný archív
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z obcí
V Praze zahájilo činnost nové

Centrum židovských studií

JUDAFAIR
aneb

ŽIDÉ SOBĚ

V neděli 13. května se na hřišti
pražských Lauderových škol uskutečnil
první Veletrh židovských organizací.
Své zastoupení zde měly tři desítky
židovských obcí, spolků, sdružení
a iniciativ. Na podrobnější reportáž se
můžete těšit v příštím čísle.

PhDr. Pavel Sládek (vlevo) během svého projevu. Vpravo naslouchá Ing. Jan Fischer, který převzal nad novou
institucí záštitu.

V neděli 29. dubna bylo v historických prostorách pražského Karolina slavnostně otevřeno
Centrum židovských studií. Centrum vzniklo
při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
a jedná se o interdisciplinární platformu, která
se bude zaměřovat na studium židovské literatury, dějin, náboženství, ligvistiky, umění
a kultury. Důraz přitom bude kladen na specifika středoevropského regionu a zvlášť na
město Prahu jakožto významé centrum židovké kultury.
Záštitu nad Centrem židovských studií převzal
Ing. Jan Fischer, který byl rovněž jedním z řečníků při slavnostním zahájení. Hlavní projev
přednesl PhDr. Pavel Sládek, hebraista působící v Ústavu Blízkého východu a Afriky, který
byl jmenován předsedou odborné rady nově
vzniklého Centra. Ve svém proslovu stručně
zrekapituloval dějiny oboru v českých zemích
a osvětlil i motivaci, která vedla k založení této
nové instituce: „Založení Centra je odpovědí na

HAKOACH ZVE:
Na kolech na Jabkenicko
od 8. do 10. června.

Vydáme se na Mladoboleslavsko, konkrétně
do chráněné krajinné oblasti Jiřského lesa.
Navštívíme Smetanovy Jabkenice, krásný
zámek Loučeň a opravdu staročeský hostinec
v Dětenicích. Ubytování máme zajištěno ve
dvoulůžkových pokojích turistické ubytovny
v Seleticích. Hlaste se do 31. května.

Letní sportovní hry Hakoach
se budou konat v Třebíči
15. – 16. září 2012

Udělejte si čas na největší sportovní událost
roku. Na programu budou tenis, volejbal,
squash, plavání a turistika.
Přihlášky, podrobnosti: info@hakoach.cz,
www.hakoach.cz

Sivan 5772

postupný přerod studia judaismu od filologické hebraistiky ke komplexnějším židovským
studiím.“ V odborné radě, která bude činnost
Centra řídit, jsou dále zastoupeny Ústav české
literatury a literární vědy, Ústav germánských
studií, Ústav českých dějin, Ústav filosofie
a religionistiky či Katedra středoevropských
studií. V Karolinu dále promluvil děkan Filozofické fakulty doc. Michal Stehlík, který mimo
jiné poukázal na nutnost přibližovat získané
akademické poznatky široké veřejnosti. První
takovým výstupem bude konference „Židovská
studia v 21. století. Praha – Evropa – svět“, kterou Centrum židovských studií plánuje na říjen
tohoto roku, nebo workshop „Šoa v literatuře,
divadle a filmu ve střední Evropě“. Na příští
rok je mimo jiné v plánu mezinárodní konference k 400. výročí úmrtí Davida Ganse, významného pražského židovského historika a vědce.
ª – kwe –
Foto: Jiří Stibor

Bat micva
v Heřmanově Městci
Srdečně zveme na bat micva
naší dcery Abigail
v sobotu 7. července od 11 h
v synagoze v Heřmanově Městci.
Součástí oslavy bude koncert
ladino písní skupiny Rebelcantissimo
a promítání našeho filmu
s příběhem Tór z Heřmanova Městce,
které jsou dnes používány v USA
a na Novém Zélandu.
Rabínka Johanna Hershenson
a manžel Mark,
San Diego

PŘIPOMÍNKA
70. VÝROČÍ DEPORTACE
KOLÍNSKÝCH ŽIDŮ
čtvrtek 13. června 18 h
Slavnostní otevření nové výstavy
věnované šoa
v prostorách kolínské synagogy

pátek 14. června 14 h
Vzpomínkové setkání s přeživšími
pamětníky a zástupci šesti židovských
kongregací, které mají Tóry z Kolína;
odhalení pamětní desky na škole, kde
byli v roce 1942 kolínští Židé registrováni

19 h
Progresivní Kabalat šabat v synagoze

sobota 15. června 9.30 h
Ranní šabatová bohoslužba, při níž
budou v synagoze původní svitky
Tóry, které budou pro tuto příležitost
přivezeny z USA
Další podrobnosti:
rabín Dr. Andrew Goldstein,
email: agoldstein@f2s.com
Skupinka mladých z Židovské obce Brno
a TAMAR Brno vás zvou na

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
NA TÉMA

„VÍNO A ŽIDOVSKÉ TRADICE“
Mikulov, 31. 8. – 2. 9. 2012
Registrace:
sapoznikova.jerusalem@hotmail.co.il
(do 30. 7. 2012, počet míst je však omezen)
Registrační poplatek: 20 EURO na osobu
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Židovské muzeum v Praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu
PRAHA: Maiselova 15, 110 00 Praha 1,

tel.: 222 325 172, education@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz
pondělí 4. 6. v 18 h
Český kubismus v poušti. Přednáška architekta Daniela Zisse o tom, jak české kubistické stavby ovlivňují izraelský architektonický
strukturalismus a morfologismus. Přednáška bude doprovázena bohatým obrazovým
materiálem.
středa 6. 6. v 18 h
Desatero a Zlaté tele. Darování Tóry jako nejvyšší okamžik v židovských, potažmo lidských
dějinách v kontrapunktu s lidskou přirozeností. Přednáška rabína Karola Efraima Sidona
s překladem a výkladem relevantních textů.
Nedělní program pro děti a jejich rodiče:
10. 6. ve 14 h
Lvíček Arje se chystá na cestu do Izraele. Už
víte, kam se podíváte o prázdninách? Možná
vás inspiruje lvíček Arje, s nímž se tentokrát
podíváte do izraelských měst Jeruzaléma a Tel
Avivu, ale i na krásná místa izraelské přírody.
Ochutnáte i tradiční cizrnovou pastu „chumus“
a jiné pochutiny moderního Izraele. Prohlídka:
Jeruzalémská synagoga.
Vstupné 50 Kč
pondělí 11. 6. v 18 h
Lidice a šoa na poli mezinárodní justice.
Nové poznatky z výzkumu v zahraničních archivech umožňují pochopit spojitosti mezi lidickou tragédií a židovskou katastrofou. Dosud
nedostatečně prozkoumaným tématem je hledání viníků obou událostí. Součástí přednášky

BRNO:

čtvrtek 14. 6. v 18 h
Raši (1040–1105). Autorské uvedení nově vydané stejnojmenné knihy judaisty Pavla Sládka (Academia, 2012), která českému čtenáři
poprvé důkladně představuje osobnost rabína
Šelomo Jicchakiho, zvaného Raši, jehož komentáře se ještě za jeho života staly nejčastěji
studovanými středověkými hebrejskými texty
vůbec.
středa 20. 6. v 18 h
Dobrovolnická služba a „Akce smíření – mírové služby“. Setkání s Katharinou Lübstorf
a Timo Müller-Tribbensee, kteří v současnosti pracují jako dobrovolníci ve společnosti Živá
paměť a na Židovské obci v Praze. Dobrovolníci
představí německou organizaci Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Akce smíření – mírové služby) a spolu se svým klientem z ŽO
v Praze se budou zamýšlet nad otázkou připomínání holocaustu v budoucích generacích (německy s českým překladem).
pondělí 25. 6. v 18 h
Židé a Peršané, Izrael a Írán – od bohaté
minulosti k dramatické přítomnosti. Vztahy

mezi Židy a Peršany trvají už více než 2500
let a patří k nejstarším trvalým vztahům mezi
dvěma národy. Přednáška zahraničně-politického komentátora Českého rozhlasu 6 Jana
Fingerlanda.
úterý 26. 6. v 18 h
Judaismus očima židovských velikánů:
Přednáška Davida Biernota z Ústavu židovských studií HTF UK se zaměří na německého
židovského filosofa Mosese Mendelssohna
(1729–1786), klíčovou postavu židovského
osvícenství. Tento cyklus vznikl s laskavou
podporou NFOH.
Výstava v prostorách OVK: Sefardové ve světě. Po–čt 10–15 h, pá 10–12 h, během večerních
programů a po domluvě. Výstava je přístupná
do konce června.
neděle 3. 6. v 15.30 h
JazzPoint – koncert kapely v Rakousku žijící
zpěvačky Ireny Noskové v doprovodu instrumentalistů z Havlíčkova Brodu Pavla Kubáta
(housle), Pavla Práška (saxofon), Pavla Doležala (kytara) a Jiřího Kubáta (baskytara). Skupina hraje převážně mainstream jazz, gypsy jazz,
blues, bossa novu a českou hudbu 60. let (Šlitr,
Suchý, Kopta). Na svém brněnském koncertě
nabídne mj. hity amerických autorů židovského původu – G. a I. Gershwinových, J. Kosmy,
B. Kapera aj. Pořádáno ve spolupráci se ŽO Brno.
Vstupné 50 Kč

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel. 544 509 651, tel. i fax: 544 509 652

úterý 5. 6. v 17 h
Židovské šlépěje v dějinách Jihlavska – Barevná ohlédnutí – výstava prací žáků Základní
školy v Třešti a studentů Gymnázia v Jihlavě.
Sami studenti představí nejenom výtvarné, ale
především textové výsledky své práce, které
zpracovávali archivním bádáním ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava. Historik tohoto
muzea PhDr. Radim Gonda, Ph.D., který s žáky a studenty na jejich projektu pracoval, uvede
společně s nimi objevené výsledky.
Vstup volný
neděle 17. 6. ve 14.30 h
Poslední příběh. Poslední příběh z našich nedělních setkání bude příběhem ze všech nejdůležitějších, a to proto, že bude o Tóře samé – proč
je Tóra pro židovské náboženství tak důležitá,
jak vypadá, kde ji můžeme najít a jak se s ní zachází. Nebude chybět také tvořivá část dílny, kde
bude mít každý možnost vyrobit si svůj originální obal na cokoliv, co je pro něj velmi důležité
a drahocenné. Dílna pro rodiče s dětmi.
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bude představení nové monografie s názvem
„Bez výčitek. Genocida Čechů po atentátu na
Reinharda Heydricha“, kterou vydává Památník Lidice ve spolupráci s Historickým ústavem
AV ČR. Přednáška historika Vojtěcha Kyncla
k památce 70. výročí vyhlazení obce Lidice.

čtvrtek 21. 6. v 18 h
Poslední let Petra Ginze. Unikátní film vznikl
v USA a kombinuje prvky klasického dokumentu a animovaného filmu, ve kterém ožívají kresby Petra Ginze i některé z jeho příběhů. Film
mapuje příběh tohoto chlapce česko-židovského původu, který musel ve čtrnácti letech odejít
do terezínského ghetta a odtud v šestnácti do
Osvětimi, kde zemřel v plynové komoře. Jeho
příběh obletěl celý svět v roce 2003, když při
návratu na Zemi shořel raketoplán Columbia
a s ním celá jeho posádka a jedna z Petrových
kreseb, kterou si na palubu vzal první izraelský
astronaut.
úterý 26. 6. v 18 h
Čína – paní Anna Hanusová-Flachová, kterou
všichni známe pod terezínskou přezdívkou
Flaška, se tentokrát představí jako cestovatelka.
A. Hanusová vystudovala klavír a operní zpěv.
Výrazných úspěchů dosáhla v zahraničí. Dva
roky (1959–1961) strávila v Číně společně se
svým manželem Vítezslavem Hanusem, fagotis-

tou Rudolfem Komorousem a flétnistou Arnoštem Bourkem, s nimiž koncertně vystupovala
v Pekingu, Šanghaji, Wu-chanu a nahrála čtyři
desky s českou i čínskou komorní hudbou. Na
konzervatoři v čínském Pekingu působila jako
poradkyně na katedře klavírního doprovodu.
čtvrtek 28. 6. v 18 h
Šma Jisrael – tchelet, tfilin, mezuza. Jedna
modlitba a rituální předměty, které jsou jejím
obsahem i formou, tvoří osnovu duchovního
života praktikujícího Žida. Seznámíme se s jejich podobou a použitím, ale především s jejich
zjevnou i skrytou symbolikou. Závěrečná přednáška z cyklu (Ne)tušené souvislosti brněnského rabína Šlomo Kučery.
Výstava v měsíci červnu: Barevná ohlédnutí (výtvarné práce žáků ZŠ v Třešti a studentů
Gymnázia v Jihlavě).
Vstup volný
Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč.
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kultura
Pozvánka na výstavu
do Židovského muzea
ve Vídni

Židovská obec v Praze, Maiselova 18

PÁTÁ ČTVRŤ:

zmizelé město pražské

Andy Warhol 
Židovští géniové

Dokument režiséra Josefa
Císařovského o osudech bývalého
ghetta v průběhu času.
Hosté:
Josef Císařovský
a David Jan Novotný
moderuje Fero Bányai

Ve vídeňském Židovském muzeu
probíhá až do 2. září tohoto roku
zajímavá výstava obrazů
světoznámého moderního malíře
Andyho Warhola.

středa 30. května 2012
v 17.00 hodin
sál ve III. patře

V roce 1980 vytvořil Warhol sérii 100 obrazů
nejvýznamnějších židovských osobností
20. století. Na tento nápad jej přivedl jeho
blízký přítel Ronald Feldman,
známý newyorský galerista, jehož rodina
pocházela z rakouského Grazu.
Z celkové stovky obrazů bylo pro vídeňskou
výstavu vybráno deset portrétů významných
myslitelů, tvůrčích či vůdčích osobností
20. století. Shlédnout lze mimo jiné obraz
filozofa Martina Bubera, fyzika Alberta
Einsteina, psychoanalytika Sigmunda Freuda
či spisovatele Franze Kafky.
Vídeňské židovské muzeum se snaží představit
obrazy z netradičního úhlu pohledu.
Kdo je portrétovaná osoba?
Znali se s Warholem osobně?
Spolupracovali, vyměňovali si názory?
V popředí zájmu Rakušanů stojí obraz jednoho
z nejvšestrannějších současných umělců
Andreeho Hellera, blízkého Warholova přítele,
který žije střídavě v Rakousku a v různých
zemích celého světa.
Kontakt:
Jüdisches Museum, Dorotheergasse,
otevřeno neděle–pátek od 10 do 18 hodin,
www.jmw.at
Jana Tchabana-Löwbeer, Vídeň

Židovská obec v Praze srdečně zve na:

Lenka Lichteberg:

PÍSNĚ
PRO DÝCHAJÍCÍ
STĚNY
Liturgické písně tradiční, současné
i autorské

20. června 2012 v 19 hodin,
Jeruzalémská synagoga
(Jeruzalémská 7, Praha 1)
Lenka Lichtenberg (Kanada) –
autorský zpěv
Yair Dalal (Izrael) – arabská loutna,
housle, mistr irácké židovské tradice
Christian Dawid (Německo) –
dechové nástroje
David Dorůžka (Česká republika) –
kytary
Tomáš Reindl (Česká republika) –
perkuse, nástroje Středního východu
a Indie
a jako hosté (Česká republika):
Peter Gyori – kytara,
Michal Foršt – kantorský zpěv
Pořad uvádí Tomáš Kraus
Vstupné 120 Kč
Rezervace
www.lenkalichtenberg.com/cesky.cfm

K á v a

o

komentované prohlídky
Jeruzalémské synagogy
neděle 3. června v 13.00 a 15.00
večerní prohlídka:
středa 6. června od 19.00 h
vstupné: dospělí 80 Kč,
děti do 6 let zdarma,
děti 6–15 let a studenti 50 Kč
Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská ul. 7,
Praha 1 – Nové Město

Fotbalová Liga Terezín
V úterý 29. května ve 12.30

bude v Památníku Terezín (v Malé pevnosti)
zahájena výstava
Liga Terezín o fotbale za holocaustu.
Zapůjčuje ji izraelský památník Bejt Terezín
(www.bterezin.org.il)

MACHOL Čechia 2012
Již 15. ročník mezinárodního semináře
izraelských lidových tanců
MACHOL Čechia
pořádá letos taneční skupina Besamim
v termínu od 4. do 8. 7.
Seminář je vhodný i pro úplné začátečníky.
Bližší informace na www.besamim.cz,
besamim@volny.cz nebo tel.: 603852917.

č t v r t é :

rabín David Peter
„Mým cílem je, aby Židé měli rádi své židovství“
Rav David Peter získal rabínský titul na známé jeruzalémské ješivě Merkaz haRav.
čtvrtek 6. června 2012, 15.00 h

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

Sivan 5772
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27. června 1976 došlo
k únosu letadla Air France do Entebbe
Jedná se o jednu z nejznámějších kapitol boje proti mezinárodnímu terorismu,
která je navíc neodmyslitelně spjata s jednou velkou izraelskou legendou.
Na palubě letadla Air
France, které směřovalo
onoho červnového dne
z Tel Avivu do Paříže,
bylo kolem 250 cestujících a 12 členů posádky
(z toho 84 Izraelců, 42
Francouzů, 32 Američanů, 30 Britů a 25 Řeků,
další pasažéři pocházeli
ze Španělska, Itálie, Japonska, Belgie, Dánska
a Německa). Při mezipřistání v Aténách nastoupil
na palubu německý pár
(podle dokladů se jednalo
o manžele, ve skutečnosti
šlo o aktivisty z tzv. Re- Jonatan „Joni“ Netanjahu (1946–1976)
voluční buňky) a dva Palestinci, kteří jen několik minut po startu převzali kontrolu nad
letounem a přes Lýbii jej nasměrovali do ugandského Entebbe.
Místní diktátor Idi Amin, sympatizující s únosci, se stal prostředníkem při následném vyjednávání.
Akci naplánovala Lidová fronta pro osvobození Palestiny, která výměnou za propuštění rukojmí požadovala propuštění 53
palestinských teroristů vězněných Izraelem. Zatímco izraelští
politici (premiérem byl tehdy Jicchak Rabin a ministrem obrany
Šimon Peres) vedli jednání, izraelská armáda začala připravovat záchrannou akci. Po několika dnech propustili únosci většinu neizraelských rukojmí. Od nich se izraelským zpravodajcům
podařilo získat cenné informace o situaci na místě, nezbytné pro
přesné plánování zásahu, který měla provést elitní jednotka Sajeret Matkal. Šťastnou shodou okolností byly k dispozici i plány
budovy entebbského letiště, kterou stavěla izraelská firma.
Třetího července odstartovalo pět izraelských letounů s dvěma
sty vojáky na palubě ze Sinajského poloostrova a po několika hodinách se jim podařilo nepozorovaně přiblížit k Entebbe.
Zde byla nejprve vysazena parajednotka, která připravila přistání prvního letadla. Na jeho palubě byly do Entebbe dopraveny tři limuzíny, které měly vypadat jako vozy ugandského
prezidenta Idiho Amina. S pomocí těchto vozů se podařilo prvním izraelským vojákům dostat do budovy letiště a osvobodit
rukojmí. Následovalo přistání zbylých izraelských letounů, boj
s ugandskými jednotkami Idiho Amina a odlet všech letounů
s vojáky i zachráněnými rukojmími. Celá akce v Entebbe trvala
necelé dvě hodiny. Ač ji lze celkově hodnotit jako úspěšnou,
neobešla se zcela bez ztrát na životech. O život přišli čtyři rukojmí a důstojník jednotly Sajeret Matkal, podplukovník Jonatan Netanjahu.
Právě Jonatan Netanjahu zvaný „Joni“ je onou izraelskou
legendou zmiňovanou v úvodu. Starší bratr současného izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, byl v Izraeli
pojmem dávno před osudovou akcí v Entebbe. Narodil se
v USA (jeho otec působil jako profesor na Cornellu), kde

i vystudoval střední školu. Poté absolvoval v Izraeli základní vojenskou službu, během níž se projevil jako mimořádně
schopný a odvážný voják, což osvědčil i během Šestidenní války. Nadání však Joni projevoval i v jiných oblastech. V roce
1967 byl přijat na Harvardskou univerzitu, kde studoval filozofii a matematiku a patřil mezi nejlepší. Nedokázal však zůstat
v Americe a již po roce studia přešel na Hebrejskou univerzitu
v Jeruzalémě. Ani zde však nenašel klid a v roce 1969 zanechal
studií a vrátil se do armády. Počátkem sedmdesátých let se stal
příslušníkem elitní jednotky Sajeret Matkal a v následujících
letech se účastnil řady protiteroristických i vojenských misí.
Za odvahu, kterou prokázal během Jomkipurové války v roce
1973, získal vysoké vojenské vyznamenání. Po válce působil
v řadách tankových vojsk, stal se velitelem elitní golanské
Obrněné brigády Barak. V létě 1975 se vrátil k jednotce Sajeret
Matkal a počátkem července 1976 stál v čele operace Kulový
blesk (Mivca Kadur ra´am, dnes známé spíše jako Mivca Jonatan) v Entebbe, která jej nakonec stála život. Bylo mu pouhých
třicet let. V Izraeli (a nejen tam) je „Joni“ dodnes nesmírně
populární. Přispělo k tomu i zveřejnění jeho dopisů rodině
a přítelkyni, při jejichž psaní v sobě nezapřel jistý literární talent a svou filozofickou průpravu, zároveň je z nich však zřejmé odhodlání vojáka. Koncem roku 1973 napsal svému bratrovi Benjaminovi: „Chystáme se na válku a je těžké odhadnout,
co nás čeká. Jsem si ale jistý, že bude další kolo a potom další
a další. Ale raději budu žít zde, v nikdy nekončící bitvě, než
bych se stal součástí věčně putujícího židovského lidu. Jakýkoliv kompromis jen urychlí konec. A protože nechci jednou
vyprávět svým vnukům o židovském státě ve 20. století jako
o krátké a přechodné epizodě v tisícileté historii putujícího národa, jsem odhodlaný vytrvat vší svojí mocí zde.“
co se také stalo v červnu:
• v roce 120 o. l. (18. sivanu 3881 podle hebrejského kalendáře) zemřel jeden z nejvýznamnějších představitelů raného
rabínského judaismu, raban Gamaliel II.
• roku 1391 došlo v Seville k velkému pogromu vedenému
zpovědníkem královny matky Ferrandem Martinezem; nepokoje se posléze rozšířily i do dalších španělských měst,
celkem bylo povražděno kolem deseti tisíc Židů
• roku 1522 zemřel Johann Reuchlin, německý humanista, pravděpodobně první znalec Talmudu z řad křesťanských učenců
(v důsledku své obhajoby Talmudu a sporu s dominikánským
mnichem, odpadlíkem od judaismu, Johannem Pfefferkornem, byl Reuchlin i předmětem vyšetřování inkvizice)
• v roce 1922 rozhodla reformní Ústřední konference amerických rabínů (CCAR), že ženy mohou vykonávat rabínskou
funkci
• roku 1951 bylo prvnímu sovětskému občanu židovské národnosti povoleno vystěhování do Izraele
• v roce 1987 byl v jeruzalémském památníku šoa Jad Vašem otevřen zvláštní památník jednomu miliónu dětských
obětí šoa
ª Připravila Kateřina Weberová
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