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Krátce
Rozhodnutí vyklidit jednadvacet osad
málem vehnalo Izrael do obãanské
války. To co se IzraelcÛm zdá jako
velká obûÈ ve prospûch mírov˘ch vztahÛ je pro Palestince zﬁejmû jen chutn˘m pﬁedkrmem.
Milan KALINA
Je opravdu zvlá‰tní, Ïe Praha, tolik
profitující na kafkovsk˘ch suven˘rech,
dosud nedala dohromady jediné kafkovské muzeum ãi stálou v˘stavu.
Lubor FALTEISEK
Ortodoxní men‰ina má v Izraeli
nepochopitelnû velkou moc. Jedním z aspektÛ této moci je vliv na
Ïivot neortodoxní vût‰iny v mnoha
smûrech – jedním z nich je právû
záleÏitost svateb.
Oranit Nofia MACHLUF
Údaje v˘mluvnû poukazují na to, Ïe
v âechách Ïilo pár Ïidovsk˘ch rodin
takﬁka v kaÏdé vesnici.
Julius MÜLLER

NENÍ MÍRU POD OLIVAMI
ãtûte na stranû 4-5

NACHMANIDOVA DISPUTACE

ãást 9.

Ramban – Rabi Mo‰e ben Nachman, znám˘ v evropské literatuﬁe jako Nachmanides,
se narodil ve ·panûlsku, v katalánském mûstû Gerona roku 1194. Jedním z jeho uãitelÛ byl napﬁíklad rabi Jehuda ben Jakar. Nachmanides byl vynikajícím talmudistou,
biblick˘m exegetou, filozofem, astronomem, básníkem a lékaﬁem.
101.
V tom je
jádro v‰ech
disputací,
nezmûnil
jsem v nich
ani jediné
slovo, podle sebe. Pozdûji, v ten sam˘
den, jsem stál pﬁed na‰ím panovníkem
a králem, kter˘ pravil: „NechÈ je disputace
pﬁeru‰ena, neboÈ jsem dosud nevidûl ãlovûka, kter˘ by nemûl pravdu a souãasnû
by argumentoval tak dobﬁe, jako ty.“
V paláci jsem sly‰el, Ïe král a kazatelé
chtûjí pﬁijít v sobotu do synagógy, proto
jsem zÛstal ve mûstû je‰tû osm dní. KdyÏ
se tam (v synagóze) pﬁí‰tí sobotu objevili,
odvûtil jsem na‰emu panovníkovi dÛstojnû, neboÈ on ve svém proslovu trval na
tom, Ïe JeÏí‰ je mesiá‰.
102. Povstal jsem a ﬁekl: „V m˘ch
oãích jsou slova na‰eho panovníka ‰lechetná, znamenitá a velectûná, neboÈ jsou
proná‰ena ãlovûkem tak u‰lechtil˘m vynikajícím a velectûn˘m, kterému není rovného na celém svûtû! Av‰ak nemohu ﬁíci,
Ïe jsou pravdivá, neboÈ mám pﬁesvûdãivé
dÛkazy nad Slunce jasnûj‰í, Ïe pravda není
taková, jak on tvrdí. Av‰ak pﬁít se s ním je
nedÛstojné. Musím v‰ak ﬁíci, Ïe jedno
zcela nechápu, neboÈ tak, jak nás nyní král
pﬁesvûdãuje, abychom uvûﬁili, Ïe JeÏí‰ je
mesiá‰, tak se JeÏí‰ snaÏil pﬁesvûdãit
i na‰e pﬁedky. Oni také zcela vyvrátili jeho
argumenty. VÏdyÈ JeÏí‰ mohl dokázat
svou pravdu lépe neÏ král, byl-li, jak vy
tvrdíte, Bohem. JestliÏe na‰i pﬁekové,
kteﬁí JeÏí‰e znali, ho odmítli, tak jak
mÛÏete dát za pravdu králi, kter˘ ví o nûm
pouze z doslechu od lidí, kteﬁí jej neznali
a kteﬁí dokonce nebyli ani v jeho zemi,
jako na‰i otcové, kteﬁí jej poznali (osobnû)
a pﬁinesli o nûm svûdectví?“
103. Poté vstal bratr Raymond de
Penaforte a poãal kázat o trojici, tvrdíc, Ïe
to je ona „Moudrost, VÛle a Síla“. Doplnil,
Ïe i sám maestro (Ramban) v tomto souhlasil s bratrem Pablem v Geronû.
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104. Vstal jsem a ﬁekl: „Pozornû mû
poslouchejte, Îidé i ostatní! Bratr Pablo se
mû v Geronû zeptal, zdali vûﬁím v trojici.“
Já jsem se ho zeptal: „Co to je trojice? Tﬁi
hmotná tûla, podobná lidsk˘m, která jsou
boÏstvy?“ On odvûtil: „Ne.“ „Tak co to
tedy je, tﬁi nehmotná stvoﬁení jako du‰e
nebo andûlé?“ On ﬁekl: „Ne.“ „Tak to
mÛÏe b˘t cosi jediné, skládající se ze tﬁí
sobû podobn˘ch hmotn˘ch tûl, skládajících se ze ãtyﬁ elementÛ?“ On odvûtil:
„Ne.“ „Tak co je to tedy trojice?“ On ﬁekl:
„Moudrost, VÛle a Síla.“ ¤ekl jsem, Ïe
souhlasím s tím, Ïe BÛh je moudr˘, Ïe má
svou vÛli a je siln˘. Pﬁece v‰ak slovo „trojice“ je nevhodné, neboÈ moudrost Stvoﬁitele není náhodnou vlastností, neboÈ On
a Jeho moudrost - jedno jsou. On a Jeho
vÛle - jedno jsou. On a Jeho síla – jedno
jsou. Tak tedy moudrost, vÛle a síla jedno jsou. (Pozn. Náhodná vlastnost –
napﬁ. jablko je ãervené, ãervená barva je
náhodná vlastnost, neboÈ jablko mÛÏe b˘t
i zelené.) I kdyby byly tyto tﬁi náhodné
vlastnosti v Nûm obsaÏené, neznamená to,
Ïe ztrojení je v samém Bohu. On jedin˘ se
vyznaãuje tûmito náhodn˘mi vlastnostmi.
(Pozn. Vzhledem ke své absolutní dokonalosti se V‰emohoucí vyznaãuje moudrostí, vÛlí a silou, av‰ak tyto vlastnosti
v Nûm obsaÏené nezpÛsobují Jeho zmnoÏení, tj. tﬁi substance.) Ná‰ panovník a král
tu uvedl pﬁíklad, kterému ho nauãili bloudící. ¤ekl: „Víno se vyznaãuje tﬁemi vlastnostmi – barvou, chutí a vÛní. Pﬁesto v‰ak
je to jedno víno.“ To je v‰ak absurdní,
neboÈ ãervená barva, chuÈ a vÛnû vína jsou
rÛzné vlastnosti, jeÏ se vyskytují nezávisle na sobû. VÏdyÈ víno mÛÏe b˘t ãervené
i bílé a jsou také vína jin˘ch barev. TotéÏ
mÛÏeme ﬁíci o chuti i o vÛni. Kromû toho
ani ãervená barva, ani chuÈ a ani vÛnû
nejsou vínem. Pouze to, co naplÀuje nádobu, je víno. To je tûlo, vyznaãující se tﬁemi
rÛzn˘mi, náhodn˘mi vlastnostmi, v nichÏ
není jedinosti - sjednocení. Budeme-li na
to hledût z druhé strany, dostaneme ãtveﬁici. Samotn˘ BÛh, Jeho moudrost, Jeho

vÛle a Jeho síla. MÛÏeme hovoﬁit i o pûtici, vÏdyÈ On je Ïiv˘, vyznaãuje se Ïivotem
a stejnû tak i moudrostí. To znamená, Ïe
jeho definice musí b˘t: BÛh, Ïiv˘, moudr˘, mající vÛli a siln˘ – pût! To je zcela
absurdní.
105. Tu povstal bratr Pablo a ﬁekl, Ïe
vûﬁí v absolutní jedinost BoÏí, ale nicménû v Nûm je trojice a je to tak hluboké
tajemství, Ïe ani andûlé a ani archandûlé je
neznají.
106. Vstal jsem a ﬁekl: „Samozﬁejmû,
nikdo nevûﬁí v to, co nezná. Z toho vypl˘vá, Ïe andûlé a archandûlé nevûﬁí v trojici!“ Kolegové (Pabla) pﬁinutili zmlkout.
107. Ná‰ král a panovník vstal, vstali
v‰ichni a roze‰li se. Pﬁí‰tího dne jsem
pﬁedstoupil pﬁed na‰eho panovníka, kter˘
mi ﬁekl: „VraÈ se v míru do svého mûsta“
a dal mi tﬁista zlat˘ch na cestovní v˘lohy
a já se s ním rozlouãil v hlubokém pﬁátelství. „NechÈ mne BÛh odmûní Ïivotem
v budoucím svûtû! Amen.“
◗ PﬁeloÏil rabín Daniel MAYER

JAK ZÍSKÁVAT
MASKIL?
a) v elektronické podobû na
www.maskil.cz
b) v ti‰tûné podobû za cenu po‰tovného a balného; po‰lete, prosím, svoji Ïádost
na adresu Bejt Simcha, Mánesova 8, 120 00
Praha 2, telefon/fax: 222 251 641, e-mail:
maskil@maskil.cz (to je dÛleÏité zejména
pokud platíte bankovním pﬁevodem, neboÈ
v tomto pﬁípadû se jinak nedozvíme adresu,
na niÏ máme Maskil zasílat); v˘‰e po‰tovného a balného je v âR minimálnû 250,-Kã
roãnû; uveden˘ obnos nám laskavû za‰lete
sloÏenkou nebo na bankovní úãet
ãíslo: 86-8964110227/0100 u Komerãní
banky, variabilní symbol je 8888888888
(10x8)
Ti‰tûnou verzi ãasopisu je rovnûÏ moÏné si vyzvednout
osobnû pﬁímo v Bejt Simcha.
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PRAÎSK¯ DLUH
Na okraj jedné v˘stavy
Bez velkého halasu byla zaãátkem léta
otevﬁena v Hergetovû cihelnû na malostranském bﬁehu Vltavy nevelká stálá
v˘stava Mûsto K., Franz Kafka a Praha.
V cizojazyãn˘ch materiálech zaãal b˘t
atraktivní objekt se známou restaurací
oznaãován jako Franz Kafka Museum.
V˘stava je sestavená z nûkolika desítek autentick˘ch fotografíí a krátk˘ch
textÛ. âlovûk, kter˘ uÏ má o Kafkovi
povûdomost, na ní asi nic opravdu
objevného nenajde, ale zahraniãní
náv‰tûvníci, vnímající Kafku jako logo
spojené s Prahou, zﬁejmû chvilkovou
kulturní exkurzi mezi aperitivem a steakem nad‰enû uvítají.
V˘stava mûla úspû‰nou premiéru
v roce 1999 v Barcelonû, kde ji prezentovalo Katalánské centrum souãasné
kultury, v roce 2002 se pﬁestûhovala do
Îidovského muzea v New Yorku. Tﬁetím
zastavením této exposice je Kafkovo
rodné mûsto - Praha.
Vystavené exponáty jsou popsány
v reprezentativním velkoformátovém
katalogu, kter˘ je sám o sobû hodnotnou
publikací a mal˘m umûleck˘m dílkem.
Je jakousi kafkovskou koláÏí pátrající
po jeho duchovní spﬁíznûnosti s Prahou.
V této souvislosti si v‰ak nelze odpustit kritickou poznámku. Je opravdu
zvlá‰tní, Ïe Praha, která tolik z Kafkovy
proslulosti profituje, nemá dosud jediné

Program Bejt Simcha
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muzeum nebo pamûtní síÀ, kde by
památka nejslavnûj‰ího praÏského spisovatele byla dÛstojnû pﬁipomenuta.
·panûlé nám nyní touto v˘stavou dali
malou lekci a pﬁipomnûli tak stále trvající praÏsk˘ dluh.
Nemohlo by se úkolu zﬁídit v Praze
muzeum spisovatele France Kafky
ujmout Îidovské muzeum ve spolupráci
se Spoleãností Franze Kafky? Bronzov˘
pomník slavného spisovatele by tak
dostal v novém muzeu svÛj duchovní
pendant.
◗ Lubor FALTEISEK

pondûlí 3. ﬁíjna od 18 hodin
v Pinkasovû synagoze
Erev Ro‰ ha-‰ana s Masorti Olami
úter˘ 4. ﬁíjna od 9 hodin
v Pinkasovû synagoze
Ranní bohosluÏba na Ro‰ ha-‰ana
s komunitou Masorti Olami
stﬁeda 12. ﬁíjna od 17.30
v Pinkasovû synagoze
Kol nidre – Erev Jom Kipur
s komunitou Masorti Olami
ãtvrtek 13. ﬁíjna od 9 hodin
v Pinkasovû synagoze
Ranní bohosluÏba na Jom Kipur
s komunitou Masorti Olami
PRAVIDELNÉ AKCE
Kabalat ·abat kaÏd˘ pátek od 18 hodin;
pokud je na programu i pﬁedná‰ka,
následuje vÏdy po skonãení bohosluÏby,
od 19 hodin
HODINY PRO VE¤EJNOST
kaÏd˘ pátek od 16 do 18 hodin
Bejt Simcha
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 251 641, 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz
Web: www.bejtsimcha.cz

VYSOKÉ SVÁTKY 5766
BEJT SIMCHA A MASORTI OLAMI
V‰echny bohosluÏby se konají v Pinkasovû synagoze. BohosluÏby povedou rabíni Ronald Hoffberg (Masorti) a Amir Wind
(reformní komunita Or Chada‰, Haifa)

pondûlí 3. ﬁíjna od 18 hodin
Erev Ro‰ ha-‰ana

ãtvrtek 13. ﬁíjna od 9 hodin
Ranní bohosluÏba na Jom Kipur (dal‰í program bude sdûlen na
místû nebo se na nûj informujte v Bejt Simcha nebo na na‰ich
webov˘ch stránkách)
Zru‰ení pÛstu po skonãení Jom Kipuru – spoleãnû na Îidovské
obci, Maiselova 18 – POZOR: je tﬁeba zajistit místa - zájemci,
hlaste se co nejdﬁíve v Bejt Simcha

úter˘ 4. ﬁíjna od 9 hodin
Ranní bohosluÏba na Ro‰ ha-‰ana

stﬁeda 12. ﬁíjna od 17.30
Kol nidre – Erev Jom Kipur
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Bejt Simcha
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 251 641, 724 027 929
E-mail: kehila@bejtsimcha.cz, Web: www.bejtsimcha.cz
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NENÍ MÍRU POD OLIVAMI
Prolog

dostanou ‰tûdré od‰kodnûní a stát jim
Leto‰ní srpen byl pro Izrael
vyjde ve v‰ech oblastech v ústrety,
maturitní zkou‰kou dospûlosti.
jde o nesmírnû bolestn˘ akt vyvoláJako mlad˘ stát – existující na
vající obrovské protestní demonstramapû Blízkého v˘chodu jen
ce. Neprotestovali jen obyvatelé
nûkolik desítek let – musel jiÏ
dotãen˘ch osad. Do ulic vy‰ly statisímnohokrát ãelit soustﬁedûn˘m
ce IzraelcÛ z nichÏ mnozí pak odjíÏútokÛm arabsk˘ch sousedÛ
dûli do Gazy s odhodláním pomoci
a hájit svou tvrdû získanou nezáosadníkÛm fyzicky ãelit nasazené
vislost. V tûchto konfliktech ‰lo
policii a armádû.
o jeho samotnou existenci, arabByl to pogrom?
sk˘m interventÛm nikdy ne‰lo
Od zaãátku srpna se tyto protestní
jen o pouhé vítûzství, jejich nesakce dostávaly na titulní stránky svûkr˘van˘m cílem bylo stát Izrael
tov˘ch novin. Nûkteré palcové titultotálnû „vymazat“ z mapy.
ky pﬁedpovídaly Izraeli obãanskou
Víme dobﬁe jak si v tûchto chvíválku. Je‰tû nikdy nebyla zemû tak
lích Izraelci poãínali. Cel˘ svût
hluboce rozdûlena. KdyÏ se pﬁiblíÏil
obdivoval jejich bojové nad‰ení
poãátek operace, bylo k jejímu proa vÛli ubránit svou vlast. Izrael‰tí
vedení povoláno 55000 vojákÛ
vojáci tehdy definitivnû rozbili traa 8000 policistÛ. Jejich úkol byl
dované pﬁedstavy o Îidech, kteﬁí se
pokojnou cestou pomoci osadníkÛm
umûjí pouze modlit a jejichÏ schopsplnit termín evakuace, mûli diskutonosti jsou jen intelektuálního rázu.
vat, pﬁesvûdãovat a pomáhat. „Kde to
Îidovsk˘ voják se stal respektovan˘m pojmem a izraelská armáda je Obyvatel osady Alej Sinaj v pásmu Gazy vyná‰í s pláãem svitek tóry z míst- v‰ak nebude staãit, pouÏijeme vût‰í
síly a osadníky z domu vyvleãeme
dnes jednou z nejlépe vyzbrojen˘ch ní synagogy tûsnû pﬁed pﬁíjezdem izraelské armády.
násilím“ prohlásil generál Dan Harel,
a vycviãen˘ch armád svûta. Tato
velitel celé operace. Armáda se pak skuarmáda vÏdy stála jen proti vnûj‰ímu nepﬁíte- Gesto dobré vÛle.
Vyklidíme jednadvacet osad z pásma teãnû musela vyrovnat z demonstranty,
li. Pﬁed nûkolika dny v‰ak tito skvûlí vojáci
poprvé v historii Izraele zasahovali proti civi- Gazy na Západním bﬁehu ﬁeky Jordán. Tak kteﬁí pﬁijeli do Gazy vyjádﬁit svÛj protest.
znûlo politické rozhodnutí, které premiéru A do svûta putovaly dal‰í snímky stﬁetÛ
listÛm. Îidé proti ÎidÛm!
Arielu ·aronovi posvûtil Kneset a které – mezi plaãícími lidmi a ozbrojen˘mi vojáâí je ta zem?
jak vypl˘vá z prÛzkumÛ – podporuje pﬁes ky a policisty. Mnozí osadníci se zabarikáSituace na Blízkém v˘chodû je jedním ‰edesát procent obyvatel Izraele. Stahová- dovali ve sv˘ch domech nebo se opevnili
z nejsloÏitûj‰ích politick˘ch rébusÛ dne‰ní ní více neÏ 8500 obyvatel z 21 osad pásma v synagogách.
doby. Jeho ﬁe‰ení vyÏaduje od v‰ech Gazy je povaÏováno za velk˘ mezník
V obci Galid vítaly izraelské vojáky barizúãastnûn˘ch stran maximální vÛli dovést v˘voje na Blízkém v˘chodû. Premiér kády a v˘kﬁiky „Nacisté!“, nejradikálnûj‰í
konflikt mírov˘mi prostﬁedky do klidové- Ariel ·aron vûﬁí, Ïe Izraeli pﬁinese více odpÛrci odsunu se soustﬁedili v synagoze.
ho stavu, kter˘ umoÏní vzájemné vztahy bezpeãnosti a stability. Souãasnû to ov‰em Nakonec i zde v‰ak trpûlivost a ohledupldál rozvíjet. Kamenem úrazu jsou území, bude velk˘m (a mezinárodnû kontrolova- nost armády dokázala pﬁesvûdãit osadníky
která si obû znepﬁátelené strany nárokují. n˘m) testem pro palestinskou samosprá- a ti pak pokojnû Galid opustili. Nûkteﬁí
Palestinci se opírají o ãást mezinárodního vu, která bude muset dokázat, Ïe uvolnûné zasahující vojáci mûli v tûchto osadách své
spoleãenství, které kritizuje Izrael za oku- území umí efektivnû spravovat. Mnozí blízké a zvlá‰tû pro mladé ãlenky ozbrojepaci arabsk˘ch území a jejich následnou znalci místních pomûrÛ v‰ak pro vyklize- n˘ch sloÏek to bylo velmi nároãné. Docháurbanizaci. Na stranû druhé jsou tato né území pﬁedpovídají neklid a chaos, zelo k srdcervoucím scénám. Objímali se
území pro náboÏensky zaloÏené Îidy sou- kter˘ bude doprovázet boj jednotliv˘ch s osadníky a spoleãnû plakali. Bylo to
ãástí jejich historické zemû. „KdyÏ jsme palestinsk˘ch mocensk˘ch skupin.
velmi emocionální. PﬁestoÏe se vojáci
sem pﬁi‰li, byly zde jen píseãné duny
B˘val˘ generál a nyní nejvy‰‰í izraelsk˘ i policisté chovali velmi korektnû, mnozí
a nyní opou‰tíme kvetoucí zemi – to pﬁece politik dokázal pro vûc míru uãinit stateã- zoufalí osadníci je obviÀovali z toho, Ïe se
nebyla okupace“ ﬁíkají trpce osadníci, né, leã z vnitropolitického hlediska velmi aktivnû zúãastÀují státem ﬁízeného pogrokteﬁí jsou nuceni oblast Gazy opustit. nepopulární rozhodnutí. Kvetoucí osady mu. Atmosféru tûchto dnÛ ilustruje názor„·aron tu pﬁipravuje podmínky pro vznik z pásma Gazy budou vyklizeny, v‰e bude nû i pﬁípad z jihoizraelského mûsta NetiHamáslandu!“ dodávají zlostnû v naráÏce odvezeno a bagry srovnají kvetoucí osady vot, kde se na protest proti událostem
na palestinské militantní hnutí.
se zemí! Navzdory tomu, Ïe osadníci v Gaze pokusila upálit pravicová aktivist- ➤
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téma
➤

zﬁejmû jen chutn˘m pﬁedkrmem. Vyklizení osad obyãejn˘m PalestincÛm Ïivot nikterak neulehãí a pro militantní organizaci
typu Hamás ãi Islámsk˘ dÏihád to bude
pﬁíleÏitost jak pﬁedstírat, Ïe oni jsou tûmi
prav˘mi osvoboditeli Gazy. UÏ nyní
hovoﬁí o vyklizení dal‰ích území a na
konci jejich pﬁání je získání Jeruzaléma.
Izraelská iniciativa je proto jedineãnou
pﬁíleÏitostí pro palestinského prezidenta
Abbáse, aby zvládnul militantní opozici,
zlikvidoval radikály a nastolil podmínky
pro dal‰í fáze sbliÏování obou zemí.

Zvítûzila strategie

Kfar Darom – Izrael‰tí policisté zaji‰Èující odsun
Ïidovsk˘ch osad z pásma Gazy vstupují do osady Kfar
Darom, odkud do rána l8. srpna neodjela dobrovolnû
Ïádná z rodin. âást obyvatel se zabarikádovala za
rolemi ostnatého drátu v místní synagoze.

ka. I tento zoufal˘ protest dokazuje, jak
hluboce se vyklízení tûchto osad dotklo
bez rozdílu v‰ech IzraelcÛ.

âekání na zázrak
Do termínu evakuace chybûlo nûkolik
desítek hodin a v osadû Necer Chazani se
chystala jedna z obyvatelek zasít tisíce
celerÛ do skleníkÛ, které budou za nûkolik
dní zniãeny bagry. V osadû Ganej Talu
je‰tû den pﬁed evakuací obyvatelé peãlivû
zalévali trávníky. „Ne‰lapejte po tûch
skalniãkách“ napomínali zase lidé z osady
Morag novináﬁe, kteﬁí ve snaze získat
dobr˘ snímek, pobíhali po zahradû. Ti lidé
snad ãekají na zázrak. Upravené bílé
domky s bazény skryt˘mi pod palmami
jsou vizitkou jejich píle. Dvacet let se prali
s pou‰tí a kdyÏ nad ní vyhráli, musí v‰e
opustit. Opût jednou velká politika drtí
malé, obyãejné lidi. Ti v‰ak do poslední
chvíle doufají v zázrak. Pak nastala hodina, které se v‰ichni obávali. ShromaÏìují
se smutnû v budovû kulturního centra
a kdosi zaãíná zpívat píseÀ o pﬁíchodu
Mesiá‰e. Pﬁed centrem se objevují první
uniformy, evakuace osady zaãíná. Zázrak
se nekonal.

Velká obûÈ nebo mal˘ pﬁedkrm?
Rozhodnutí vyklidit 21 osad málem
vehnalo Izrael do obãanské války. To co
IzraelcÛm pﬁipadá jako velká obûÈ ve prospûch mírov˘ch vztahÛ, je pro Palestince
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Pokusme se o malou inventuru toho, co
se stalo. Je to úspûch, ústupek nebo
nesmyslná obûÈ? Taková je otázka, kterou
si nyní kladou nejen Izraelci. Pﬁedev‰ím je
nutno zmínit fakt zcela nového politického obratu. Ariel ·aron patﬁil mezi hlavní
zastánce politiky osad na okupovan˘ch
územích. Jeho stûÏejním argumentem
bylo: „Kde jsou osady, tam je Izrael!“.
KdyÏ byl volen prezidentem, sliboval osadám nedotknutelnost. Náhlá zmûna v jeho
pﬁístupu je zﬁejmû zpÛsobena jeho pragmatickou vojenskou zku‰eností, která preferuje strategické cíle nad krátkodob˘mi
taktick˘mi zájmy. ·aron analyzoval situaci a rozhodl vzdát se území, které povaÏuje pro futuro za ztracené. Cena za hájení
existence nûkolika tisíc osadníkÛ proti
pÛldruhému milionu PalestincÛ je pro
·arona pﬁíli‰ velká. Premiér si uÏ v roce
2003 uvûdomil, Ïe nelze natrvalo drÏet 3,5
milionu lidí ve stavu okupace, která je
neudrÏitelná pro obû strany.

souãasného konsensu, ale je to i urãit˘m
pﬁíslibem do budoucna. V‰e okolo odsunu
také prozrazuje, Ïe primárním nositelem
dÛleÏit˘ch rozhodnutí i v budoucnu bude
politika, nikoliv víra, hlasovat se bude
v Knesetu a nikoliv v synagogách a rozhodovat budou poslanci, nikoliv rabíni.
Dostali jsme mnoho odpovûdí, je‰tû více
otázek zÛstává. Ptáme se zda ·aronova
strategie byla správná, zda prezident
Abbás zvládne boj proti palestinsk˘m
radikálÛm, zda na Západním bﬁehu Jordánu nenastane bezvládí a chaos. Zajímá
nás, jak vyklizení pásma Gazy ovlivní
chování militantních organizací jako je
Hamás a jemu podobné. Nebudou zesilovat své teroristické útoky v domnûní, Ïe si
vynutí dal‰í územní zisky? Situace na
Blízkém v˘chodû je rovnice o mnoha
neznám˘ch. ¤e‰ení takov˘ch rovnic je
vÏdy obtíÏné a v˘sledek znaãnû nejist˘.
V uplynul˘ch dnech jsme proÏívali
spoleãnû s osadníky evakuaci osad
Galid, Morag, Necarim, Sa Nur, Home‰,
Ganej Tal, Necer Chazani, Neve Dekalim, Kadim, Ganim, Kfar Darom, Alej
Sinaj a v‰ech dal‰ích a pﬁáli jsme si, aby

Epilog
Pásmo Gazy bylo vyklizeno, lidé evakuováni, buldozery „uklízí“ prázdné vesnice.
Vá‰nû pomalu opadávají a Ïivot se vrací
do bûÏn˘ch kolejí. Plán operace i cel˘ prÛbûh odsunu mnohé ukázal. Je obdivuhodné, Ïe po v‰ech stránkách nesmírnû nároãná akce byla perfektnû zvládnuta za necel˘ t˘den oproti tﬁem pﬁedpokládan˘m. To,
Ïe tekly pouhé slzy a nebyla prolita Ïádná
krev, je velk˘m úspûchem. Svûdãí to
o schopnostech izraelské státní správy
ﬁe‰it i velmi nepﬁíjemná politická zadání
kultivovan˘m zpÛsobem. Dal‰ím zajímav˘m poznatkem je to, Ïe samotn˘ odsun
odsouhlasilo okolo ‰edesáti procent obyvatel Izraele. Souhlasili tedy ãlenové jak
levicov˘ch, tak i pravicov˘ch politick˘ch
stran. To prozrazuje nejen urãitou míru

Aktivistka s dítûtem stojí u hoﬁící hranice pﬁi násilné
evakuaci osady Neve Dekalim v pásmu Gazy.

opût v svaté zemi zavládl mír a pokoj.
V‰em vystûhovan˘m osadníkÛm – kteﬁí
obûtovali své domovy ve prospûch
budoucího míru – pﬁejeme, aby Nov˘
rok 5766 pﬁivítali ‰Èastnû uÏ v nov˘ch
domovech.
◗ Text: Milan KALINA
◗ Foto: EPA/âTK

5

komentáﬁ

BINJAMIN NETANJAHU

odstoupil
Deset dní pﬁed zahájením napjatû oãekávané evakuace Ïidovsk˘ch osad z pásma Gazy, podal neãekanû demisi
izraelsk˘ ministr financí Binjamin Netanjahu. Tento tradiãní politick˘ rival souãasného premiéra Ariela ·arona a jeho nejváÏnûj‰í protikandidát v pﬁípadû pﬁedãasn˘ch voleb, o kter˘ch se v Izraeli zaãíná hovoﬁit stále
ãastûji, je zastáncem tvrdé linie a odpÛrcem jak˘chkoli ústupkÛ vÛãi PalestincÛm, a dokonce má v˘hrady
i k vytvoﬁení samostatného palestinského státu.
Tyto názory byly také pﬁíãinou jeho
rezignace - Netanjahu odmítá jednostranné staÏení z pásma Gazy a nechce b˘t ãlenem vlády, která tento chybn˘ tah udûlá,
jak uvedl. Podle nûj by se tak zásadní
krok nemûl podnikat bez odpovídajících
gest na palestinské stranû. Netanjahu je
pﬁesvûdãen, Ïe z pásma Gazy se po
odchodu IzraelcÛ stane základna teroristÛ, coÏ ohrozí samotnou existenci Ïidovského státu. Vláda ve snaze jít PalestincÛm na ruku souhlasila, Ïe se vzdá bezpeãnostního pásma na egyptsko-gazansk˘ch hranicích a pﬁenechá jeho ochranu
Egyptu, dovolila EgypÈanÛm rozmístit
vojáky na severní Sinaji, povolila PalestincÛm otevﬁít v Gaze pﬁístav a teì zvaÏuje i jejich poÏadavek na otevﬁení volného koridoru, kter˘ by pásmo Gazy spojil
se Západním bﬁehem Jordánu. To v‰e
podle Netanjahua povede k nekontrolovanému pohybu zbraní a ohrozí obyvatele v centrálním Izraeli. A Palestinci toho
v‰eho dosáhnou bez jediného ústupku,
tedy zejména bez pﬁíslibu, Ïe se vzdají
terorismu. Netanjahu se sice v dobû
svého pÛsobení ve vládû choval loajálnû
a Ïádné puãe nechystal, ale se sv˘m
nesouhlasem se ·aronov˘m plánem se
netajil. Rezignací vyhroÏoval uÏ koncem
minulého roku, pokud premiér nepﬁistoupí na referendum, ale nakonec couvl a ve
vládû zÛstal. Binjamin Netanjahu byl
dobr˘m ministrem financí, a i kdyÏ jeho
drastické a nepopulární reformy vyvolaly
i ﬁadu protestÛ a stávek, pomohly za dva
a pÛl roku oÏivit izraelskou ekonomiku
oslabenou ãtyﬁletou palestinskou intifádou a vyvést ji z krize, jak uznávají i jeho
nepﬁátelé. Na jeho místo ·aron jmenoval
vicepremiéra Ehuda Olmerta, ale ten tak
dobrou povûst jako ekonom ani zdaleka
nemá. Netanjahuovo zdÛvodnûní, Ïe se
nechce ocitnout v uãebnicích dûjepisu
jako souãást nûãeho, s ãím nesouhlasí
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a co Izraeli u‰kodí, zní sice velmi u‰lechtile, ale skuteãnou pﬁíãinou je podle
ﬁady analytikÛ jeho politická ctiÏádost.
Byl uÏ jednou i premiérem, ale na jaﬁe
roku 1999 o funkci pﬁi‰el, kdyÏ strana
Likud pod jeho vedením prohrála volby

s opoziãní Stranou práce tehdej‰ího pﬁedsedy Ehuda Baraka. Krátce nato pﬁi‰el
Netanjahu i o pﬁedsednictví Likudu, které
získal Ariel ·aron. Pûtapadesátilet˘ charizmatick˘ Bibi, jak se Netanjahuovi
v Izraeli ﬁíká, se v‰ak politick˘ch ambicí
nikdy nevzdal; ani jako ãlen vlády svého
nejvût‰ího politického soupeﬁe. Teì
nastala jeho chvíle, kdy získá politické
body a sympatie obrovského mnoÏství
odpÛrcÛ evakuace. Tento tábor jeho krok
nepochybnû posílí, je‰tû víc oslabí kﬁehkou pozici ·arona a moÏná povede
i k roz‰tûpení strany Likud, která je názorovû rozdûlená od chvíle, kdy ·aron
oznámil úmysl opustit pásmo Gazy.

Média soudí, Ïe Netanjahu rezignaci plánoval uÏ dlouho, pﬁestoÏe je‰tû pﬁed
mûsícem veﬁejnû slíbil, Ïe ve vládû setrvá
aÏ do ﬁádn˘ch voleb v listopadu 2006.
Napﬁíklad levicov˘ Haarec jeho rozhodnutí otevﬁenû oznaãil za podraz premiéra,
kter˘ teì víc neÏ kdy pﬁedtím potﬁebuje
podporu. Podle nûj se Netanjahu korunoval "králem nacionalisticko-náboÏenského tábora", ale volby stejnû nevyhraje
a stane se jen "vzdálenou vzpomínkou na
velmi talentovanou osobnost", které kariéru zniãily extrémní názory, obtíÏná
povaha a neochota k jak˘mkoli kompromisÛm. ·aron potvrdil, Ïe staÏení probûhne beze zmûny, a izraelská vláda v nedûli
také schválila samotné zahájení evakuace
prvních tﬁí z jednadvaceti osad v pásmu
Gazy, které by mûlo nastat pﬁí‰tí t˘den.
V‰ichni izrael‰tí osadníci obdrÏeli
armádní rozkaz, aby dobrovolnû opustili
svá bydli‰tû do 14. srpna. Pokud tak neuãiní, vystûhují je 17. srpna násilím vojáci,
protoÏe od patnáctého bude pobyt
v pásmu Gazy nezákonn˘. Ti, kdo budou
násilné vystûhování riskovat, v‰ak
mohou pﬁijít o majetek a ztratí nárok na
tﬁetinu vládní finanãní kompenzace. Pﬁesto ale ortodoxní rabíni osadníky vyzvali,
aby z domovÛ neodcházeli; oãekávají se
proto jak stﬁety s radikály a protesty izraelsk˘ch pravicov˘ch aktivistÛ, tak ostﬁelování palestinsk˘mi teroristy. ¤ada skupin uÏ tento úmysl dokonce oznámila
a není dÛvod jim nevûﬁit; podle izraelsk˘ch statistick˘ch údajÛ je palestinsk˘
terorismus navzdory údajnému a palestinskou samosprávou tolik proklamovanému pﬁímûﬁí na prudkém vzestupu; jen
v ãervenci bylo zaznamenáno 436 útokÛ,
coÏ je nejvy‰‰í poãet za posledních 18
mûsícÛ.
◗ Gita ZBAVITELOVÁ
âRo 11. 8. 2005
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Izrael

POD CHUPU NA KYPR
O alternativní cestû, chtûní a nesmyslné nutnosti
Byl jednou jeden mlad˘ Izraelec. Jednoho krásného dne potkal jedno neménû
krásné dûvãe a zamiloval se. Mladí lidé
spolu chodili na procházky, do divadla a na
v˘stavy, na bohosluÏby do synagogy
a vedli spolu dlouhé hovory. Po nepﬁíli‰
dlouhé dobû zjistili, Ïe bez sebe nemohou
b˘t a rozhodli se strávit zbytek Ïivota
spolu. Odebrali se k rabínovi a naplánovali svatbu. V „ulam iruim“ (hala pro spoleãenské události) upﬁesÀovali ve‰keré
podrobnosti, nevûsta chodila zkou‰et svatební ‰aty, shánûla boty a pﬁem˘‰lela, jak˘
úães a make-up by byly k jejím svatebním
‰atÛm nejvhodnûj‰í, Ïenich si koupil nov˘
oblek, zaﬁídil ve‰keré náleÏitosti spojené
s dopravou, spoleãnû vybrali prst˘nky,
nechali vytisknout pozvánky a strávili
nûkolik dlouh˘ch veãerÛ jejich popisováním.
V den D do nádhernû vyzdobeného
ulamu dorazil hrd˘ Ïenich, nevûsta krásná
jako rÛÏe ‰aronská, Lilie údolí, rodiãe,
konzervativní rabín, diskÏokej, fotograf
a nûkolik stovek hostÛ. Rabi, Ïenich
a svûdci podepsali svatební smlouvu,
snoubenci se za doprovodu jímavé hudby
odebrali pod chupu, navlékli si prst˘nky,
rabi pﬁeãetl ketubu, zazpíval sedm poÏehnání a nakonec Ïenich roz‰lápl sklenici.
A pak se tanãilo, zpívalo, jedlo a tanãilo aÏ
do rána bílého.
Bûhem noci se novomanÏelé rozhodli,
kam se pojede na svatební cestu a za nûkolik dní se na urãené místo odebrali. Vzhledem k nûkter˘m v˘‰e popsan˘m skuteãnostem byl cíl jejich cesty hrozivû jasn˘ –
KYPR.
Na tomto krásném ostrovû plném antick˘ch památek se v urãit˘ den spolu s tlumoãnicí a se dvûma svûdky odebrali na
radnici, kde si ﬁekli své ano a pokraãovali
v náv‰tûvách zdej‰ích architektonick˘ch
divÛ. Po nûkolika dnech se vrátili do Svaté
zemû a pokud se nerozvedli nebo nevyletûli do povûtﬁí s nûkter˘m místním autobusem, Ïijí spolu dodnes.
Daily Jewish Forward? Nikoli. Realita
v demokratickém Státû Izrael na poãátku
21. století.
Co je na tomto pﬁíbûhu tak zvlá‰tního,
namítnou ménû pozorní. Co? Nevíte?! Tak
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si to objasníme: Skuteãnost, Ïe poté, co ná‰
mlad˘ pár oddal izraelsk˘ konzervativní
rabín, zvolili si za cíl své svatební cesty
právû Kypr, kde si na radnici v Nicosii
znovu ﬁekli své ano. Nevysvûtliteln˘ rozmar? Ne! Pouze nutnost. ProtoÏe kdyby
své ano na zmínûné radnici neﬁekli, nebyli
by v Izraeli povaÏováni za sezdan˘ pár.
DÛvod: Byli oddáni konzervativním, nikoli ortodoxním rabínem. Îe je to k smíchu?
Ani ne. Spí‰ k pláãi.
V Izraeli Ïije pﬁibliÏnû pût milionÛ ÎidÛ,
z toho asi 30% je ortodoxních. Zbyl˘ch
70% se hlásí ke konzervatismu, reformû.
Nebo k sekularismu. Z uveden˘ch údajÛ
jasnû vypl˘vá, Ïe více neÏ polovina Ïidovsk˘ch obyvatel Izraele, pokud praktikuje
judaismus, preferuje jeho progresivní
formu – konzervativní nebo reformní.
Navzdory této skuteãnosti má ortodoxní
men‰ina v Izraeli nepochopitelnû vysokou
moc. Jedním z aspektÛ této moci je vliv na
Ïivot neortodoxní vût‰iny v mnoha smûrech – jedním z nich je právû záleÏitost
svateb. V Izraeli neexistuje moÏnost
obãanského sÀatku. Ti, kteﬁí chtûjí spojit
své Ïivoty, musí absolvovat obﬁad náboÏensk˘ – v synagoze, kostele ãi me‰itû.
V poﬁádku. Ponechme teì stranou fakt, Ïe
sekulární ãást obyvatel by pﬁivítala moÏnost obãanského sÀatku na území Izraele,
protoÏe aspoÀ nûkteﬁí z nich nevidí dÛvod,
proã by mûli absolvovat obﬁad pod chupou, pokud byli v synagoze naposled o své
bar micva. Znepokojující je skuteãnost, Ïe
konzervativní nebo reformní Îidé v Izraeli, pokud se chtûjí nechat oddat neortodoxním rabínem, jsou nuceni poté je‰tû odletût
na Kypr a nechat se oddat na úﬁadû. ¤e‰ení jen zdánlivû snadné. Jsou zde v‰ak dva
aspekty, které ãiní z podobné nutnosti záleÏitost pomûrnû nepﬁíjemnou:
1. Finance – pokud se chcete nechat
oddat v zahraniãí, nejlépe je obrátit se na
cestovní kanceláﬁ, která sÀatek se v‰emi
náleÏitostmi zaﬁídí stejnû, jako jakoukoli
jinou cestu ve svém nabídkovém katalogu.
Tzv. „chavilat chatuna“ (svatební sloÏka)
zahrnuje letenku, tﬁi noci v dobrém hotelu,
obﬁad na radnici, tlumoãníka, koordinátora, kter˘ s vámi obûhne místa jako matrika
nebo cizinecká policie, ve‰keré pﬁeklady

dokumentÛ do hebrej‰tiny, notáﬁské ovûﬁení. Ale chavilat chatuna, aÈ jiÏ na Kypru,
v Bulharsku nebo ve stále populárnûj‰í
Praze, není rozhodnû levnou záleÏitostí.
Pro informaci - cena se pohybuje kolem
850 USD pro jednoho. Vynásobte dvûma,
pﬁipoãtûte peníze, které si musíte vzít
s sebou. Vyjde vám docela slu‰ná suma.
2. Fakt, Ïe nutnost obãanského sÀatku,
kter˘ ti, co absolvují svatební obﬁad s ortodoxním rabínem, uÏ podstupovat nemusí,
ãiní z va‰eho sÀatku pod chupou jakousi
záleÏitost druhé kategorie. A ptám se, jak je
vÛbec moÏné, Ïe si v demokratické zemi
nelze svobodnû zvolit vyhovující formu
sÀatku bez jak˘chkoli podmínek – aÈ uÏ
konzervativní nebo reformní bez
NUTNOSTI dodateãného obãanského
sÀatku v zahraniãí, svatbu ortodoxní nebo
obãanskou svatbu na území Izraele? Asi si
mnozí poloÏí otázku, co tak hroznû moc
vadí na dvaceti minutách stráven˘ch na
nikosijské, sofijské nebo praÏské radnici
v rámci krásné zahraniãní cesty. Odpovûì
je velmi snadná: právû ta NUTNOST. Je
rozdíl mezi tím jet do zmínûné zemû jen tak
– poznávat cizí historii a kulturu nebo se
slunit na pláÏi – a NUTNOSTÍ zpÛsobenou
nedokonal˘mi zákony. A právû ona
NUTNOST pﬁiná‰í pocit totální bezmoci,
hoﬁkosti a bezpráví. V pﬁípadû nedostatku
financí je pár nucen absolvovat proti svému
pﬁesvûdãení obﬁad s ortodoxním rabínem –
tehdy zÛstane pocit zrady a prohry.
Proã se ortodoxní, Vrchní rabinát zdráhá
uznat platnost konzervativních a reformních svateb v Izraeli, je ﬁeãnická otázka
a odpovûì na ni je stejná a nevesele jasná
jako v pﬁípadû práva na alija konzervativních a reformních konvertitÛ.
Do tohoto zaãarovaného kruhu vrazilo
klín rozhodnutí izraelského Nejvy‰‰ího
soudu, kter˘ pﬁiznal právo v˘‰e zmínûn˘ch
konvertitÛ na aliju. Reakce ortodoxní
lobby byly velmi bouﬁlivé. Navzdory
v‰emu nezb˘vá, neÏ se modlit, aby
k podobnému rozhodnutí do‰lo i v pﬁípadû
neortodoxních svateb. Pak by uÏ nebyly
Ïádné projevy hoﬁkosti, zrady, bezmoci,
probdûlé noci a moﬁe zbyteãn˘ch slz.
◗ Oranit Nofia MACHLUF, Izrael
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âást 3. – Kenvelo

Mal˘ seriál o zákoutích a zákonitostech Ïidovsk˘ch jmen
Asi tu‰íte, Ïe se ve jménu této firmy skr˘vá hebrejské (bezmála talmudické) pravidlo „ken we-lo“ tj. „ano
i ne“. A právû u pﬁíjmení, o kter˘ch bychom si mûli povídat dnes, platí toto kenvelo jaksi umocnûnû.
Je ‰tûstí, Ïe dnes uÏ (alespoÀ oficiálnû) nee- následníkem trÛnu budou propﬁí‰tû pﬁedexistují podobné nesmysly typu „Seznam v‰ím poplatky a danû. A Îidé? Bez ohledu na
ÎidÛ a Ïidovsk˘ch mí‰encÛ
to, patﬁí-li klá‰teru, vrchnosti
v ãeské kultuﬁe“, jaké se
anebo mûstské samosprávû,
objevily péãí „modrookého
mají platit. Ale jak lze vést
Doktora“ a skuteãn˘ch laúãetnictví dostateãnû pﬁetentních antisemitÛ schovahlednû, kdyÏ je v ghettu
n˘ch nûkde v na‰í spoleãnoskaÏd˘ druh˘ Ajcik ben
ti a v na‰em okolí pár let po
Moj‰e? Kter˘ z nich uÏ
listopadovém pﬁevratu. Nezaplatil a kter˘ je‰tû ne?
chci otevírat Ïádnou PandoﬁiA pﬁi‰li vÛbec na úﬁad v‰ichnu skﬁíÀku, nechci ani stra‰it,
ni? Krom toho politická siturád bych jen upozornil, Ïe Rusk˘ car Alexandr I.
ace je jaksi nestabilní, a ono
„typicky Ïidovské“ jméno
se vyplatí mít pﬁehled
neexistuje. Jako ostatnû neexistuje ani typic- o kaÏdé ruce. Co kdybychom potﬁebovali
k˘ Îid! CoÏ dokazuje dne‰ek snad kaÏdou i nûjak˘ ten kanonen-futr? Jsou to pﬁedev‰ím
vteﬁinou. Îidy mohou b˘t docela klidnû fiskální a strategické dÛvody, které vedou nejnejen pánové Rappaport a Rosenbaum, ale prve hlavu rakousko-uherské monarchie, pak
i pan Sedláãek, Dlouh˘, Pûkn˘ a Polák. hlavu Francie, a nakonec i ruského medvûda
Jenom u tûch druh˘ch je jejich Ïidovsk˘ k tomu, Ïe ÎidÛm naﬁizuje, aby pﬁijali dûdiãpÛvod jaksi ménû jist˘. Ken we-lo…
ná pﬁíjmení. V azbuce se nám dokonce
Podobnû jste se uÏ nejspí‰ setkali s tvrzením, dochoval i panovníkÛv v˘nos. Dne 9. prosinÏe evropsk˘m ÎidÛm byla pﬁíjmení vnucena ce 1804 vydává car Alexandr I. dekret
na sklonku 18. století v souvislosti s napo- „O ustrojstvû jevrejev“, kde se pí‰e: „… kaÏleonsk˘mi válkami. V Rusku (které je ode- dyj jevrej dolÏen vzjaÈ ili priÀat svoju nasleddávna rozlehlé a také rozlehle byrokratické) se stvennuju familiju ili nazvanie…“ (KaÏd˘
tento proces protáhl témûﬁ do roku 1848. Ale Îid je povinen vybrat si anebo pﬁijmout
pozor na kenvelo. Jméno Cordovero a Horo- dûdiãné pﬁíjmení potaÏmo pﬁezdívku). Vybrat
witz je doloÏeno jiÏ v 16. století, Alfasi pochá- anebo pﬁijmout, pﬁíjmení anebo pﬁezdívku.
zí z 11. století, a pﬁezdívka Napacha (DmyZbytek si jiÏ snadno domyslíte sami.
chaã) dokonce ze druhého století pﬁed obãan- A hlavnû vám to mÛÏe b˘t spolehliv˘m
sk˘m letopoãtem. Vûda se shoduje na poznat- vodítkem pro de‰ifraci. Feinstein, Margolius,
ku, Ïe v anglosaském prostﬁedí se zaãínají Lilienbogen, Diamant – tato jména asi nikdo
formy „pﬁíjmení“ objevovat jiÏ v 16. století nikomu nutit nemusel. Hor‰í to uÏ bylo
a sefardsk˘ svût (moÏná díky saracénské s takov˘m Rothbarthem (zrzavá brada),
„ornamentice“ nejen ve v˘tvarném umûní ale Kahlkopfem (holohlavec) anebo dokonce
i v bûÏném jazyce) pouÏívá cosi jako pﬁíjmení Rojt‰vanûcem (ãerven˘m – doufejme Ïe
jiÏ bûhem panování nejproslulej‰ích KastilcÛ pouze li‰ãím – ocasem) anebo Kaluzsanskim
Ferdinanda a Isabelly. V rámci objektivity je (po litevsku – zablácencem).
tedy dobré poupravit pÛvodní uãebnicové tvrDovolím si upozornit na druhou polovinu
zení o malink˘ dodatek: S v˘jimkou duchovní 32. ãlánku ediktu, jehoÏ obsah car jistû jen
aristokracie, bohat˘ch ÎidÛ a proslul˘ch kopíroval ze zku‰eností v sousedních monarkupcÛ nemûli aÏ do napoleonsk˘ch dob Îidé chiích. Tedy pokyn: pﬁíjmení anebo pﬁezdívka.
ve stﬁední a v˘chodní Evropû Ïádná pﬁíjme- A zde uÏ se vyplatí maliãko systemizovat. Dá
ní… S touto vsuvkou platí beze zbytku.
se celkem spolehlivû ﬁíci, Ïe se jednotlivá pﬁíDÛvod je celkem nasnadû. Evropa si tou jmení / pﬁezdívky dûlí do zhruba pûti skupin.
dobou uÏ dávno váÏí více mû‰ce neÏ meãe,
1/ - velice obecná (zde je dokonce pﬁedpo‰lechta se tím pádem pomalu stává pﬁeÏitkem, klad, Ïe patﬁí do skupiny tûch víceménû
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nátlakovû a bez valné invence vnucen˘ch
pﬁíjmení, kdy „kﬁestní úﬁedník“ rozhodoval
jen podle charakteristického znaku, jenÏ
reprezentoval hlavu rodiny. Velk˘ byl Gross,
mal˘ zase Klein, ãernovlas˘ Schwarz a staﬁiãk˘ rav Mendel se v korunû sv˘ch ‰edin
stal prostû Weissem.)
2/ jména vycházející z profese anebo synagogální funkce. Vlastnû by bylo vhodnûj‰í
ﬁíci ze synagogální funkce a odtud pak
i z civilní profese. Zde (a vlastnû i v následujících pﬁípadech) se uÏ ocitáme na rozhraní
jak mezi pﬁíjmením a pﬁezdívkou tak i mezi
vnucením a volbou.
Rozdûlení Jisroele na tﬁi ãeledi: kohen –
levi – Jisroel, znali Ïidé nejen z tradice ale
i z bûÏné litugické praxe, protoÏe takové je
i poﬁadí tzv. alijot – dosl. v˘stupÛ k tóﬁe.
V této základní trojici ãeledí Izraele jsou tedy
koﬁeny v‰ech KohnÛ, KahanÛ, KahancÛ,
KoganÛ, ale také KatzÛ (ze zkratky K – c =
kohen cedek), koﬁeny rodin Loewy, Halevi,
Loewitus, Lewinski, ale také Segal (sgan
levijim) a Chagall a nakonec i koﬁeny rodinn˘ch dynastií Isserless, Israeli, Disraeli.
Nûkdo z Jisroele, bez ohledu na to byl-li
Kohen, Levi nebo Jisroel ov‰em v Domû pﬁímluv vykonával funkci chazana (= pﬁedzpûváka), ten tedy zvolil varianty Chazan, Singer, Kantor apod. Není vylouãeno (ov‰em
pozor na kenvelo), Ïe nûkteﬁí z dne‰ních
SchitzÛ / SchützÛ mûli v rodinû „‰alijach hacibbur“. Schubovi zase mohli mít v rodinû
nûjakého ‰ocheta (zkratka ‰ub – ‰ochet ubodek). Synagóga potﬁebovala také ‰amese.
Toho urãitû snadno poznáte, ale ﬁekli byste,
Ïe mohl stát i u koﬁene jmen ·im‰a a ·imsa?
Nûkde mezi synagogou a civilním Ïivotem
obce stojí sofer. Opisovaã a dodavatel svitkÛ,
mezuzot a tefilin. Tedy Schreiber.
Pﬁes opisovaãe – schreibera se dostáváme
ke jménÛm oznaãujícím profesi jaksi profánní. VÏdyÈ sluÏba druh˘m je svatá v kaÏdém
ohledu. KaÏd˘ ãlen komunity je tu pro ty
druhé a jeho profese ho vymezuje. Nejen
modlitební ﬁemínky, ale i kaftan a kus masa,
dûlají ‰ábes ‰ábesem. A tak se zvolí (nebo
vyfasuje) pﬁíjmení podle profese. Seidner (od ➤

záﬁí/ﬁíjen 2005

seriál
➤ hedvábí), Salzer a Salzmann od soli, Buch- Táborsk˘ apod. Aje‰tû jedno malé upozornûní.
binder vázal knihy, Fleischer a Fleischmann Spí‰ pro zajímavost, protoÏe kaÏd˘ genealog si
ko‰eroval. V rámci jidi‰ a nûmãiny se zorien- tuto skuteãnost pohlídá, ale nevûﬁili byste,
tujeme pomûrnû snadno. Na to, abychom kolik svûtov˘ch metropolí obsahuje na‰e
jednotlivá ﬁemesla poznali skuteãnû bezpeã- republiãka. Staãí zalistovat v autoatlasu. V jiÏnû, je potﬁeba slovník. Tak napﬁíklad rodiny ních âechách najdete nejen horu Tábor, ale
Kravãuk, Takacz, Hajt (Heut) a Schneider. i Mnichov a Jeruzalém, pﬁi práci na Ïidovském
V‰echny mají spoleãnou tu krejãovinou. hﬁbitovû v Novém BydÏovû jsme zase narazili
Nûkdo se pﬁidrÏel i hebrejsk˘ch variant jednak na ﬁadu uprchlíkÛ z Prahy, ale také na
Kacef (Kacev) pro ﬁezniãinu, Coref pro cize- pomûrnû hojn˘ v˘skyt rodiny Hamburger. Pralérství. Nûkdo se zakoukal do francouz‰tiny Ïáci byli skuteãnû z Prahy, ale z Hamburku
a tak se nám i na na‰ich ãesk˘ch hﬁbitovech nikdo. Pﬁitom dûdinky Humburky jsou na
a tudíÏ i v dochovan˘ch matrikách objevuje NovobydÏovsku hned dvû.
jméno Posamentir (= pentliãkáﬁ). Tyto variA je‰tû jedno kenvelo. Rodina Nasch / Na‰.
anty jen dokazují i pohnuté osudy a hojnou Vût‰inou (zejména na Moravû) tendujeme
migraci evropského Ïidovstva – jednak kvÛli k tomu, vidût pod zkratkou N‰ slovutné mûsto
vzdûlání do proslul˘ch duchovních uãili‰È, Nikol‰purk, sídlo moravsk˘ch zemsk˘ch
jednak i díky pogromÛm. Díky nim pﬁi‰el rabínÛ takového formátu jako byli ·melke
napﬁíklad ke svému vûhlasu moravsk˘ Hole- Horowitz, Menachem Mendel Krochmal,
‰ov, kam se uch˘lil gaon ·abataj Kohen.
Mordechaj Bennet a nakonec ãásteãnû i rav
3/ Dal‰í dÛleÏitou skupinou, která aÏ na pár Jehuda Loew ben Becalel, praÏsk˘ Maharal.
v˘jimek nepotﬁebuje ‰ir‰í komentáﬁe jsou Ale pozor. Ne kaÏd˘ Na‰ pocházel z Mikulotoponyma. Tedy pﬁíjmení oznaãující lokalitu, va. Je vÏdy dobré podívat se, není-li nûkde
odkud dotyãn˘ pochází anebo pﬁi‰el. Rodina poblíÏ nûjaké Nové Mûsto (Neustadt)…
A‰kenazi pocházela asi ze stﬁedního Nûmec4/ Za takzvaná typicky Ïidovská jsou
ka, pÛvod PollakÛ a PollackÛ je, myslím, zcela povaÏována v‰echna pﬁíjmení konãící konzﬁeteln˘, ale tipli byste si, odkud se vzalo také covkami –berg, -stein, -baum, -zweig, -blatt
pomûrnû hojnû roz‰íﬁené jméno Bloch? Nebu- a -blum. Ta jakoby tvoﬁila ãtvrtou skupinu –
du vás napínat. Blochovi pﬁi‰li z Vlach.
skupinu tradiãních nebo je‰tû lépe ﬁeãeno
Obliba, anebo potﬁeba hlásit se ke svému Ïidovskou tradicí ovlivnûn˘ch pﬁíjmení.
rodi‰ti pﬁípadnû uãili‰ti je jednou z nejstar- Nûmãináﬁi uÏ vûdí kam míﬁím. A hebrej‰ti‰ích. Proto také sly‰íme v jiÏ zmínûném náﬁi dvojnásob. Proã se Îidé zhlédli pﬁi v˘bûoznaãení Cordovero, Ïe rav Mo‰e Cordove- ru sv˘ch jmen zrovna v „pﬁírodních“ motirovi (1522-1570) pﬁirostla k srdci Cordóba, vech? Pro nedostatek invence, podobnû
aãkoli vût‰inu svého Ïivota
jakou ouﬁada, kter˘ stﬁílel
proÏil v Safedu. Zatímco rav
na bûÏícím pásu své ·varcy
Jicchak Alfasi (1013-1103) se
a Kleiny? Já bych neﬁekl.
zase hlásí k Fezu, kam uprchl
Ony nás mohou zavádût
pﬁed fanatick˘mi muslimy,
první dvû „koncovky“
usadil se tam a zaloÏil slovut–berg a –stein. Jimi tvoﬁí
nou je‰ivu.
svá toponyma klasická
Nic nového pod sluncem,
nûmãina. Pﬁesto je dost
ﬁeknete si, ale v‰em genealoÏidovsk˘ch BergÛ a SteinÛ.
gÛm bych rád potvrdil, Ïe
Tedy Hor (Sladkého
zejména v na‰í zemûpisné ‰íﬁce
poÏehnaného) a KamenÛ,
nemusí (kenvelo) b˘t Ïádn˘
ze kter˘ch má b˘t podle
rozdíl mezi Preslau a Preslauer.
Nauky vybudován oltáﬁ HPﬁi dokumentaci rabínského
spodinÛv a navíc, kaÏd˘
okrsku v Mikulovû jsme se
syn Jisroele je vnímán tranapﬁ. pﬁesvûdãili, Ïe Rejzl Pol- AlexandrÛv Edikt o Îidech z roku 1804 dicí jako jeden kámen
litzer (z Police) je prokazatelnû dcerou Morde- vzne‰ené stavby. Ben a even. Sohn und
chaje Pullitze. A to uÏ jako pomÛcka poslouÏit Stein. Ale co s tou botanikou? Strom, v˘homÛÏe. Aje‰tû jeden poznatek, k praxi uch˘lit se nek, listí, kvûtina? Tradice svoji odpovûì má.
k toponymÛm, se Îidé obraceli vÏdy, kdyÏ Ne nadarmo je tóra titulována jako „strom
chtûli (vût‰inou bláhovû) nûjak˘m zpÛsobem Ïivota“ – A pﬁeãtûtû si první z Davidov˘ch
zamlÏit svÛj Ïidovsk˘ pÛvod. Tímto zpÛsobem ÏalmÛ. Známe také – a na Ïidovsk˘ch macejmáme doloÏeno (Ïidovsk˘ hﬁbitov v Myslko- vách se tento obrat vyskytuje velice hojnû –
vicích), Ïe si rodina Goldblum mûní jméno na jiné slovo ÏalmÛ „Cadik ke-tamar jifroch –
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Spravedliv˘ vzkvete jako palma…“ a ﬁadu
dal‰ích odkazÛ. Jsem hluboce pﬁesvûdãen
o tom, Ïe ty koncovky nejsou náhodné.
Ov‰em v‰e v ﬁádu dne‰ního motta – ken welo…
5/ Poslední skupinou pﬁíjmení jsou patroa matronyma. Tedy pﬁíjmení obsahující
jméno nûkterého z rodiãÛ anebo slovutn˘ch
pﬁedkÛ. Jména typu Mendelssohn, Pereles,
Abramson apod. Ani tato kategorie nepotﬁebuje Ïádné ob‰írnûj‰í rozbory. Staãí snad jen uvûdomit si pro pﬁípadn˘ genealogick˘ v˘zkum,
Ïe kolikrát staãilo jen málo a rodové jméno se
dostává k v˘hybce. Napﬁíklad jen prala-li se
tradice s „goji‰“ svûtem. Îidovské novomanÏele oddal rabín. Pro nû a jejich pﬁíbuzné bylo
v‰e naprosto v poﬁádku. Pro okolní svût v‰ak
sezdáni nebyli a dítû, jemuÏ jméno pﬁidûloval
úﬁedník, náleÏelo coby nemanÏelské jen a jen
matce. A tak se klidnû mohlo pﬁihodit, Ïe Chajimkovi Rosenblatt pﬁihodili hanlivé pﬁíjmení
„ten kluk t˘ Perl“ – Pereles.
Zajímavá je také praxe proniknuv‰í k nám
z Polska. Polsko, historická ba‰ta katolicismu, vyvíjelo na kristianizaci ÎidÛ vÏdy
o nûco vût‰í nátlak neÏ okolní zemû. Nûkdo
obãas podlehl. Buì svobodn˘m rozhodnutím, anebo z donucení. V Polsku se ujalo (asi
z rozpakÛ anebo z jin˘ch kenvelo-dÛvodÛ)
pﬁidûlit Ïidovsk˘m novokﬁtûncÛm jakési neutrální (a tím ov‰em do jisté míry pﬁesto zcela
signifikantní) pﬁíjmení, podle data, kdy ke
kﬁtu do‰lo. V únoru (luty)? Bude‰ Lutoslawski. V prosinci (grudzien)? Grudzinski. Ukázal
jsi dobrou vÛli? Dobrowolski. A o generaci
nebo dvû pozdûji mohlo dojít zpût k návratu
do obãiny Jisroele mezi v‰echny Rabinowicze, Horowitze, Steiny (Kamienski) a Bergy
(Gorski), ale jméno uÏ zÛstalo.
Závûrem jedno rozuzlení a jeden otazník.
Dokonce i pan Bene‰ mohl mít Ïidovské
pﬁedky. Za pﬁedpokladu, Ïe nûkde v rodokmenu stojí varianta Benisch. ProtoÏe „syn
ãlovûka“, hebrejské „ben i‰“ bylo oznaãení
a potaÏmo i jméno velice oblíbené v sefardském svûtû. A to dávno pﬁedtím, neÏ si je pro
své dílo a pozdûji jako svÛj „pseudonym“
zvolil rav Josef Chajim z Bagdádu (18341909). A kam byste zkusili zaﬁadit dal‰í hojnû
roz‰íﬁené jméno Pick? Je to hanlivá vnucená
pﬁezdívka oznaãující „Nosatce“ anebo skrytá
pocta tradici vyjádﬁena zkratkou Pi-k (=porat
Josef kahalat) znamenající pﬁihlá‰ení se
k Jaakobovu poÏehnání ãeledím Jisroele?
Anebo kenvelo?
◗ Achab HAIDLER
Foto: archiv autora
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recenze

MATâINA KURÁÎ
A HO¤KÁ IRONIE GEORGE TABORIHO
George Tabori - dramatik a svûtoobãan, syn Ïidovského novináﬁe zavraÏdûného v Osvûtimi, se narodil pﬁed 91
lety v Budape‰ti. Pﬁed Hitlerem emigroval do Lond˘na, pÛsobil jako váleãn˘ korespondent BBC na Blízkém
v˘chodû a za svou ãinnost získal britské obãanství. Po válce pracuje v Hollywoodu jako scenárista, pﬁátelí se
s Brechtem a spolupracuje i s Alfrédem Hitchcockem, pí‰e romány, ale stále více se jeho zájem orientuje
k divadlu, stává se dramatikem i reÏisérem a podílí se i na ãinnosti proslulého Strassbergova Actor’s Studia.
Taboriho první hru „Flight into
Egypt“ uvedl na Brodwayi reÏisér
Elia Kazan. Po úspûchu newyorské
inscenace „Kanibalové“ pojednávající téma holocaustu s drsnou otevﬁeností i ãern˘m humorem dostává
nabídku, aby hru nastudoval v berlínském Schiller Theateru.
„Nikdy jsem si nemyslel, Ïe se po
letech proÏit˘ch v New Yorku
v Nûmecku usadím“, ﬁíká George
Tabori, jemuÏ tﬁi ãtvrtiny rozvûtvené
rodiny vyvraÏdili nacisté. „Nejprve
mi pﬁi‰lo dokonce absurdní reÏírovat
hru o Osvûtimi v Nûmecku, ale nakonec jsem nabídku pﬁijal. Nemohu
pﬁece na základû stereotypÛ a kli‰é ﬁíkat
o v‰ech Nûmcích, Ïe jsou zlí, strkat v‰echny
lidi do jednoho pytle na základû kultury,
jazyka, v˘chovy a podobnû je nesmysl. AÈ uÏ
jde o âechy, Slováky, Îidy nebo Indiány.
Krátce poté jsem se do Nûmecka pﬁestûhoval
natrvalo.“ Na nûmeck˘ch a rakousk˘ch scénách tvoﬁí aÏ do dne‰ních dnÛ. Je „sluÏebnû“
nejstar‰ím divadelníkem na svûtû. Jako autor
her, reÏisér, divadelní ﬁeditel, ale i pﬁíleÏitostn˘ herec je tich˘m ironikem i ‰Èavnat˘m provokatérem – pﬁedev‰ím, ale zÛstává perfektním vypravûãem pﬁíbûhÛ…
âe‰tí divadelníci tuto Ïijící legendu znají,
ale zﬁejmû se jí trochu obávají. Tabori
o sv˘ch kvalitách pﬁesvûdãil i publikum ve
BUDAPE·Ë 1941. Dáma v letech si vyjde
k sestﬁence na pravidelnou partii rummy. Je
zatãena. Deportována. Osvûtim. Cestou zaÏije
milostn˘ pﬁíbûh. Láska na posledním dechu.
Náhle…seﬁadi‰tû. “VÏdyÈ ale vy tady nemáte
co dûlat.“ – „To my v‰ichni.“ – „Ano, ale vy
máte pas ãerveného kﬁíÏe. ¤eknûte jim to !“
Dáma v letech se vydûlí od svého národa
a ﬁekne jim to. Jede zpût. Na partii rummy pﬁijde pozdû. Dostane stra‰nû vynadáno…
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Stavovském divadle v Praze, kde letos hostoval Berliner Ensemble s veselohrou „Îidé“
v jeho reÏii. Jinak se inscenace jeho her dají
spoãítat na prstech jedné ruky. Pﬁed tﬁinácti
lety vzbudila v Realistickém divadle velk˘
zájem jeho hra o vídeÀském mládí Adolfa
Hitlera „Mein Kampf“ a ve Stavovském to
byly hry „Bíl˘ muÏ“ a „Rudá tváﬁ“. Po dlouhé odmlce se Tabori opût vrací na praÏská
divadelní prkna a to hned ve tﬁech inscenacích. Jan Hru‰ínsk˘ uvádí jeho „Mein
Kampf“, Divadlo Komedie provokativní hru
„Kanibalové“ a nejnovûji Divadlo v Dlouhé
hru „Goldbergovské variace“, kde Goldberg
vychází z principu divadla na divadle. ReÏisér, o kterém se neví zda je to BÛh, nebo normální smrtelník, zkou‰í biblické pﬁíbûhy.
Vedle reÏiséra – Boha – je hlavní druhou
postavou jeho Ïidovsk˘ asistent Goldberg.
Je nutno pﬁiznat, Ïe ze svûtov˘ch dramatikÛ nikdo nereflektoval osud Ïidovského
národa s vût‰ím sarkasmem a pochopením
neÏ právû Tabori. Mnozí se domnívají, Ïe je
dokonce vtipnûj‰í neÏ Woody Allen, kter˘ je
v této ‰arÏi jiÏ uznávan˘m klasikem. Taboriho humor je ãern˘ a hoﬁk˘. Ve hﬁe „Goldbergovské variace“ vystupuje BÛh jako narcistick˘ reÏisér Mr. Jay, kter˘ trápí a poniÏuje
svÛj vyvolen˘ národ, zastoupen˘ poddajn˘m

asistentem reÏie, od stvoﬁení svûta
aÏ po Osvûtim. Máme pocit, Ïe
reÏisér (BÛh) zkou‰í jenom proto,
aby se mohl sadisticky povozit po
utrápeném asistentovi (Ïidovsk˘
národ).
Do dosud skrovného v˘ãtu Taboriho inscenací na ãesk˘ch jevi‰tích
pﬁispûlo kvûtnovou premiérou divadlo ROKOKO, které poprvé uvedlo
jeho hru „Matãina KuráÏ“. Zvlá‰tní
pﬁíbûh Ïidovské Ïeny se odehrává
v Budape‰ti roku 1941. Îena je
zatãena, deportována do Osvûtimi,
vyuÏije urãité v˘hody a opou‰tí svÛj
národ, aby se vrátila zpût. Cel˘ dramatick˘ pﬁíbûh je vyprávûn jejím synem, kterého s jemn˘m nadhledem a smyslem pro
Taboriho ironii skvûle hraje Jiﬁí Hána. Pﬁedstavitelka matky, Milena Steinmasslová, je
oproti svému partnerovi na scénû „odsouzena“ reÏisérem Tomá‰em Svobodou k tomu,
aby prakticky celé pﬁedstavení sedûla na
Ïidli. Její hereck˘ v˘kon, zámûrnû ochuzen˘
o pohybovou sloÏku, je v‰ak o to sevﬁenûj‰í
a pronikavûj‰í. Matka v jejím podání je plachá, obyãejná Ïena, donucená sujetem pﬁíbûhu k neobvyklému chování. Hru pro dva
herce obohatil reÏisér Svoboda implementací písní z dûtské opery „Brundibár“, kterou
sloÏil a nacviãil Hans Krása v Terezínû.
·edesát dûtí z Dûtské opery Praha, cel˘
Taboriho pﬁíbûh tûmito písnûmi rámuje
a podivn˘ pﬁíbûh koﬁení je‰tû dal‰í chmurnou
reminiscencí na tragick˘ osud pÛvodních
dûtsk˘ch interpretÛ.
◗ Milan KALINA
Pﬁedstavení mÛÏete zhlédnout v úter˘ 27. záﬁí
v divadle ROKOKO, Václavské nám. 38. Vstupenky lze zakoupit pﬁímo v pokladnû divadla nebo
zamluvit na tel. ã. 224 217 113, rezervace hromadn˘ch objednávek na e-mail: rokoko@rokoko.cz,
tel. 224 213 706 nebo fax 224 211 260.
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ÚVOD DO ÎIDOVSKÉ GENEALOGIE V.
Jak jiÏ bylo zmínûno, lze - mimo matriãních
zápisÛ - bádat dále napﬁ. ve dvou relativnû
ucelen˘ch sbírkách tzv. SoupisÛ ÎidÛ a Knih
familiantÛ. Tyto dokumenty sice jiÏ nezachycují období po tzv. emancipaci (od 2. poloviny 19. století), ale mohou b˘t zdrojem informací ze star‰ích období. Soupisy (neboli sãítací archy), tak jak jsou dochovány v Národním archivu, pocházejí z let 1724 (viz minulá
kapitola), a dále z let 1783, 1793, 1799
a 1811. Knihy familiantÛ zachycují období
pﬁibliÏnû od roku 1780 do roku 1849, kdy byl
zru‰en Familiantsk˘ zákon. Knihy familiantÛ
byly jednotnû sepsány v roce 1823 (viz dále).
Jakkoliv pÛsobí dochované Soupisy rovnûÏ
jako ucelená sbírka, nebyly poﬁízeny jedním
úﬁadem, ale vycházely z potﬁeb rÛzn˘ch institucí. DÛvody pro provedení sãítání v r. 1724
byly úzce spjaty s úsilím o redukci Ïidovsk˘ch rodin a sãítání bylo provádûno tzv.
Îidovskou komisí. Pozdûj‰í sãítání byla provádûna ãesk˘m místodrÏitelstvím a slouÏila
zejména daÀov˘m úãelÛm.
Sãítání Ïidovsk˘ch rodin byla v praxi provádûna mnohem ãastûji, v nûkter˘ch místech
po urãité období takﬁka kaÏd˘ rok (napﬁ. Lipník nad Beãvou). Z praktick˘ch dÛvodÛ
zÛstaÀme u SoupisÛ, které jsou dostupné
v Národním archivu. Zde jsou uloÏeny archy
ze sãítání provedeného v âechách roku 1783.
Od r. 1724 nás dûlí dvû generace, je tedy
ponûkud obtíÏné „pﬁemostit“ tato dvû období.
S jistou dávkou ‰tûstí je to moÏné, napﬁ.
pokud je sledovaná osoba zachycena v úmrtní matrice (vedeny od r. 1784; ãasto je zde
uveden vûk zemﬁelého), a pokud víme, Ïe se
narodila pﬁed rokem 1724. V pﬁípadû Ïe hledaná osoba Ïila je‰tû v roce 1793, lze vyuÏít
i informací ze sãítání z r. 1793, kdy byl ãasto
uvádûn vûk zaznamenan˘ch osob. Sãítací
archy, jakkoliv jsou mechanick˘m soupisem
osob Ïijících v urãitém roce na urãitém místû,
tedy rovnûÏ umoÏÀují syntézu. A to pro svou
ãasovou souslednost a s vûdomím historick˘ch souvislostí. Na pomoc totiÏ nepﬁímo pﬁichází fenomén získávání pﬁíjmení (dekret
z roku 1787). V roce sãítání 1783 je‰tû - aÏ na
v˘jimky tzv. toponym, tj. jmen odvozen˘ch
od lokalit - nebyla hojnû uÏívána pﬁíjmení.
Srovnáním z roku 1783 a 1793 lze pﬁitom
podle vlastního jména, povolání a poãtu dûtí
(z matrik) doloÏit které patronymum/matronymum (napﬁ. SPRITZEL) se zmûnilo po r.
1787 na pﬁíjmení (SPITZ). Víme-li ze Soupi-
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su Ïidovsk˘ch rodin ve
âkyni z r. 1783, Ïe zde Ïil
MojÏí‰ Spritzel, 93 let stár,
pak - voila! Josef Jacob mûl
podle sãítání z r. 1724 se svou
Ïenou Spritzel syna MojÏí‰e.
Tento MojÏí‰ je tedy patrnû
MojÏí‰ Spritzel v soupisu
1783, kter˘ Ïil v jednom
domû se sv˘m dospûl˘m
synem. Není to stoprocentnû
doloÏen˘ fakt, ale je to dobr˘
start pro dal‰í bádání.
Co je‰tû zahrnují sãítací
listy z r. 1783? Zápisy
Soupisu z r. 1783, Tuãapy, Táborsk˘ kraj. Ve v˘ﬁezu lze vidût jmenn˘
nebyly tak jednotnû vede- Ukázka
seznam „hlav rodin“, stav a poãet dûtí.
ny jako tomu bylo v pﬁípadû sãítání z r. 1724. Je zde
uvedeno panství, název obce, jméno dospûZ hlediska badatele je podstatné to, Ïe stulého muÏe/hlavy rodiny, vûk (ne vÏdy), denti 3. roãníku archivnictví katedry Pomocstav, poãet potomkÛ (nûkdy je odli‰eno n˘ch vûd historick˘ch FF UK, pod vedením
kolik potomkÛ je svobodn˘ch/Ïenat˘ch- prof. Ebelové, postupnû zpracovali Soupisy
vdan˘ch), zpÛsob obÏivy, ãíslo domu (ne Ïidovsk˘ch rodin ze v‰ech 16 ãesk˘ch krajÛ.
vÏdy), v˘‰ka (náboÏenské) danû placené Státní ústﬁední archiv, resp. nynûj‰í Národní
Ïidovské obci, v˘‰ka danû místnímu úﬁadu archiv v Praze posléze vydal v pûti dílech (3a poznámka. Uvedená ukázka ze sãítání 4 kraje v kaÏdém dílu) tyto Soupisy tiskem, tj.
v Tuãapech na Táborsku obsahuje patrony- ve srovnání s originály v podobû ãitelné i pro
ma typu Herschl, Aron, ale také toponyma laiky. Vydané Soupisy Ïidovsk˘ch rodin
Bechinsky, Koschitzer, Wtchelnitzer.
obsahují místní i jmenn˘ rejstﬁík pro kaÏd˘
Studium archivních dokumentÛ je usnadnû- z 16 krajÛ, coÏ usnadní orientaci v pﬁípadû, Ïe
no existencí archivních pomÛcek, tzv. inven- nám chybí informace odkud rodina s vícemétáﬁÛ. Inventáﬁ k SoupisÛm ÎidÛ obsahuje nû krajovû specifick˘m jménem na pﬁelomu
krátk˘ úvod do problematiky a zejména míst- 18. a 19. století pocházela. Lze tak lokalizovat
ní rejstﬁík, kter˘ usnadní orientaci v tomto rodiny nesoucí pﬁíjmení typu Bleier, Vohryarchivním fondu. Na sãítání Ïidovsk˘ch rodin zek ãi Melnik na rozdíl od rodin s velmi rozz r. 1783 navazuje sv˘m zpÛsobem sãítání ‰íﬁen˘mi pﬁíjmeními typu Lederer, Bloch ãi
poﬁízené v r. 1793. Obsahuje v podrobnûj‰í Roubiãek. V pﬁedmluvách obsahují knihy
podobû totéÏ o deset let pozdûji, tj. jméno této edice cenné historické, geografické, kulhlavy rodiny, tj. otce (pﬁíp. vdovy s dûtmi), turnû-antropologické i lingvistické údaje.
vûk (ne vÏdy), jméno manÏelky, vûk (ne Rodopisné informace se tak dostávají v systévÏdy), ãíslo domu, jména potomkÛ, jejich vûk mové podobû z ãesk˘ch archivÛ mimo bada(ne vÏdy), poﬁadí narození a stav potomkÛ, telny a jsou pﬁístupné ‰ir‰í veﬁejnosti. Vûﬁím,
povolání a místo, kde hlava rodiny Ïije a kde Ïe pro svou ‰íﬁi se mohou stát údaje z knih
je hlá‰ena. Poslední dvû informace nemusí této edice pﬁedmûtem dal‰ích samostatn˘ch
b˘t vÏdy totoÏné; pﬁitom pro bádání mohou studií. Zpracované Soupisy z r. 1793 poukab˘t dÛleÏité. S jist˘m zjednodu‰ením lze kon- zují na rozmanitost Ïidovsk˘ch obcí, co se
statovat, Ïe v místû, kde se osoba (hlava rodi- t˘ãe velikosti i struktury, napﬁ. zda si obec
ny) zdrÏovala („besitzt“), lze v matrikách hle- mohla dovolit rabína ãi kantora apod. Údaje
dat potomky, zatímco v místû odkud pﬁi‰la rovnûÏ v˘mluvnû poukazují na to, Ïe
(„besitzen“ versus „gehört nach“), lze hledat v âechách Ïilo pár Ïidovsk˘ch rodin takﬁka
její pﬁedky. Jak jiÏ bylo uvedeno, rozmezí v kaÏdé vesnici. ProjíÏdût dnes západními
tûchto dvou sãítání, tj. 1783 a 1793, velmi âechami, po silnici z Plznû pﬁes Klatovy na
názornû zachycuje proces získávání pﬁíjmení, ·umavu, je jako procházet se nostalgicky
pokraãování na stranû 12 ➤
naﬁízen˘ dekretem z r. 1787.
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Soupisy Ïidovsk˘ch rodin tehdej‰ího Klatovského a Prachatického kraje.
Pro úplnost zmiÀme je‰tû sãítání provedená
v letech 1799 a 1811. Tato sãítání byla podobnû jako v r. 1724 - provedena s cílem
zjistit pﬁesné poãty Ïidovsk˘ch rodin. Soupisy jsou ve srovnání s pﬁede‰l˘mi sãítáními
z let 1783 a 1793 velmi struãné. Právû jejich
struãnost nakonec vedla k poÏadavku sepsat
jednotn˘m stylem zmínûné Knihy familiantÛ.
Jednotlivé rubriky SoupisÛ zachycují název
panství, jméno hlavy rodiny, jméno prvoroze-

ného syna, datum svatebního povolení
a místo pobytu. Pﬁes svou struãnost by nemûly b˘t tyto Soupisy pﬁi bádání vynechány, a to
vzhledem k tomu, Ïe obsahují informaci
„gehört nach“, coÏ mÛÏe pﬁípadnû poukázat
na pﬁedchozí místo pobytu.
Na závûr statû o Soupisech je nutno uvést,
Ïe zpracované sãítací listy jsou „‰piãkou
ledovce“, mnoÏství podkladÛ pro sãítací listy
je uloÏeno v archivních fondech Îidovské
komise a âeského místodrÏitelství. ZáleÏí
pak na hloubce rodopisného bádání; právû
podklady pro sãítání mohou napovûdût více

o konkrétní rodinû. Soupisy poﬁízené v rÛzn˘ch ãasov˘ch obdobích pﬁedstavují v obecnû historickém ohledu unikátní soubor dat pro
studie Ïidovského osídlení.
PouÏité prameny :
Kﬁepelová, Anita: Inventáﬁ k fondu Soupisy ÎidÛ (HBS).
Státní ústﬁední archiv, Praha 1965
Soupisy Ïidovsk˘ch rodin I-V. Státní ústﬁední archiv,
Praha v rozmezí let 2002-2005
◗ Julius MÜLLER
Toledot – centrum pro rodopisná studia, Praha

První mistr svûta v ‰achu byl praÏsk˘ Îid
V létû odhalil prezident âeské republiky Václav Klaus pamûtní desku prvního mistra svûta v ‰achu, praÏského
rodáka Wilhelma Steinitze (* 14. 5. 1836 v Praze, + 12. 8. 1900 v New Yorku). Deska byla symbolicky umístûna na námûstí Jana Palacha v Praze 1 na budovû Filozofické fakulty, tedy v místech, kde kdysi stál dÛm, kde
se v rodinû Ïidovského obchodníka se Ïelezáﬁsk˘m zboÏím jako poslední, tﬁinácté dítû narodil Wilhelm.
Ve ‰kole vynikal zejména v matematice, ‰achy ho nauãil otec, brzy poráÏel
otcovy soupeﬁe. V devatenácti letech byl
poslán do Vídnû na vysokou ‰kolu. Více
neÏ studiu se v‰ak vûnoval ‰achu, v restauraci Kuropatka poráÏel své soupeﬁe
ve hﬁe na penûÏní sázku. V pﬁeboru
Vídnû byl první rok tﬁetí, druh˘ rok
druh˘ a tﬁetí rok suverénnû první. VídeÀsk˘ ‰achov˘ klub jej jako svého pﬁeborníka vyslal do Lond˘na na velk˘ mezinárodní turnaj 1862, po nûm Steinitz
zÛstal v Lond˘nû, stal se ‰achov˘m profesionálem a postupnû porazil v zápasech v‰echny anglické mistry a v roce

1866 slavného Nûmce Adolfa Anderssena (8:6 bez remíz) a stal se nejsilnûj‰ím
hráãem svûta. Vedl mnoho let ‰achovou
hlídku v lond˘nském sportovním ãasopise, kde vysvûtlil své názory na ‰ach
a stanovil zásady správné hry. V roce
1863 se Steinitz pﬁestûhoval do USA,
kde zÛstal aÏ do své smrti. 1885 - 1892
ﬁídil „The International Chess Magazin“.
V roce 1886 porazil padesátilet˘ Steinitz
geniálního kombinaãního hráãe, Ïáka
Anderssenova, Johana Zuckertorta 10:5
pﬁi 5 remízách a stal se prvním mistrem
svûta. Steinitz si sám zvolil k obhajobû
titulu nejsilnûj‰í hráãe - Rusa âigorina

a Angliãana Gungberga. Tyto zápasy
v Havanû (1889, 1890, 1892) byly ozdobou ‰achové historie. Titul mistra svûta
ztratil aÏ 1894 v zápase s Laskerem, kdy
uÏ velik˘ rozdíl ve vûku nebylo moÏno
vyrovnat. V historii ‰achu bylo nûkolik
geniálních ‰achistÛ (Morphy, Alechin,
Tal). Znalci ‰achu v‰ak vidí právû ve
Steinitzovi, géniovi práce, nejvût‰í osobnost ‰achové historie ve smyslu hloubky
my‰lení a síly vlivu. Dokud se budou
hrát ‰achy, budou v‰ichni ‰achisté Ïáky
Steinitzov˘mi.
◗ Dobr˘ den s Kur˘rem

PODZIM V KRNOVSKÉ SYNAGOZE
- PONDùLÍ 12. ZÁ¤Í V 10 HODIN.
Pﬁedná‰ka v nûmeckém jazyce na téma
SouÏití men‰in na Krnovsku v rámci tradiãního âesko-nûmeckého t˘dne. (Kurt Schmidt)
- NEDùLE 18. ZÁ¤Í 14 – 16 HODIN
Derniéra v˘stavy Zapomenuté kroky (velká sbírka fotografií
z ãesk˘ch, moravsk˘ch a slezsk˘ch Ïidovsk˘ch hﬁbitovÛ od
Vlasty Krautové z let 1975-2005) za úãasti autorky a Achaba
Haidlera.
(Pﬁístupná 13. 8.-18. 9. 2005 kaÏdou sobotu a nedûli (14 – 16 hod.)
spolu s v˘stavou fotografií Jindﬁicha ·treita s názvem Romové bez
romantiky.)
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z obcí
PODPO¤TE OPRAVU LAVIC
- âTVRTEK 22. ZÁ¤Í V 17 HODIN (vernisáÏ)
V˘stava Kouzlo barev v textilu pﬁedstavuje textilní mozaiky
ãlenek klubu patchworku (místní organizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch v Krnovû) a je doprovázena prezentací fotografií Martina Jarga‰e Krajina kolem nás.
(Pﬁístupná od 22.9. – 20.10.2005 kaÏd˘ ãtvrtek a nedûli (15-17
hod.) vãetnû sobotních prohlídek.)
- NEDùLE 2. ¤ÍJNA V 17 HODIN
Terezínská dûtská opera Brundibár v podání pûveckého sboru
Domino pﬁi Z· Ilji Hurníka v Opavû (sbormistrynû Ivana Kleinová) bude pﬁedvedena teprve podruhé. Premiéra byla vûnována
poslancÛm Evropského parlamentu ve ·trasburku. Pﬁi této pﬁíleÏitosti bude vystaveno i nûkolik terezínsk˘ch kreseb Helgy Ho‰kové – Weissové.
- SOBOTA 15. ¤ÍJNA V 18 HODIN
Promítnutí krátkého filmu ze setkání chasidÛ na Ro‰ ha-‰aná
v ukrajinské Umani spolu s vyprávûním Zdenka Jeníka pokraãuje taneãním vystoupením tﬁebíãské Yocheved (Ïidovské tance.)
Zájemci se mohou v závûru veãera jednodu‰‰í tance pod vedením
Kamily Malé nauãit.
- ST¤EDA 19. ¤ÍJNA V 18 HODIN
Koncert uãitelÛ a ÏákÛ umûleck˘ch ‰kol z R˘maﬁova a Albrechtic s barokní, klasicistní, romantickou, lidovou a Ïidovskou
hudbou ve vokální i instrumentální podobû. Pásmo nese název
Podzimní koncert v synagoze
- DO 29. ¤ÍJNA KAÎDOU SOBOTU 14–15 HODIN
Pravidelné prohlídky synagogy s v˘kladem o dûjinách Ïidovského spoleãenství na Krnovsku a o lavicích z vypálené olomoucké synagogy. (Jan Stejskal – 737 201 166).
Kontakt: pavel.kuca@centrum.cz, http://www.mujweb.cz/www/synagoga

Tepliãtí pomohli nedosl˘chav˘m
Nûkolika klientÛm, kteﬁí mají potíÏe se sluchem, zprostﬁedkovala Îidovská obec Teplice instalaci svûtelného a zvukového signalizaãního zaﬁízení k domovním zvonkÛm a telefonÛm.
Stalo se tak v rámci realizace projektu pro poskytování sociálních a zdravotních sluÏeb seniorÛm, se zvlá‰tním zﬁetelem
k potﬁebám osob postiÏen˘ch holocaustem, podpoﬁeného
Nadaãním fondem obûtem holocaustu.
Instalace tûchto pomÛcek mohla b˘t zprostﬁedkována za
finanãního pﬁispûní a na doporuãení Agentury domácí péãe
EZRA Praha a ve spolupráci se spoleãností Anticer PlzeÀ,
která je dodavatelem kompenzaãních pomÛcek pro nedosl˘chavé.
„Toto zaﬁízení zesiluje zvonûní domovního zvonku a telefonu a zároveÀ aktivuje svûtelnou signalizaci zvonûní. Signalizaãní zaﬁízení znaãnou mírou usnadÀuje jeho uÏivatelÛm
komunikaci se sv˘m okolím, coÏ také pﬁispívá ke zkvalitnûní
jejich Ïivota, které je hlavním úãelem na‰eho projektu,“
vysvûtlila sociální pracovnice Vûra Pe‰inová.

Deset ﬁad dubov˘ch lavic z roku 1897 z olomoucké synagogy,
které se podaﬁilo roku 1939 zachránit pﬁed
zniãením nacisty, bylo roku 2004 zakoupeno
obãansk˘m sdruÏením Krnovská synagoga.
To pak sedm ﬁad umístilo v synagoze ve slezském Krnovû a tﬁi ﬁady poskytlo do synagogy
v severomoravsk˘ch Lo‰ticích. 49 míst v lavicích v Krnovû bylo symbolicky pﬁidûleno 49
z asi 350
obûtí ‰oa
z Osoblazska, Krnovska a Bruntálska. Po rekonstrukci budou
lavice slouÏit náv‰tûvníkÛm kulturních poﬁadÛ v krnovské synagoze. V kaÏdém sedadle bude
umístûna cedulka se jménem
a krátk˘m osudem pﬁíslu‰né obûti
holocaustu.
Obãanské sdruÏení v‰ak zatím
stále nemá dostatek penûz
k tomu, aby mohlo lavice dát
opravit a instalovat na místa v sále b˘valého svatostánku. Proto
místa v lavicích nabízí ãestn˘m sponzorÛm. Cena je 3000,- Kã za
jedno místo.
BliÏ‰í informace získáte na webov˘ch stránkách
www.mujweb.cz/www/synagoga/sousede.htm
nebo na mobilu 737 201 166 od Ing. Jana Stejskala.

11. LETNÍ HRY HAKOACH
Olomouc 9. aÏ 11. záﬁí 2005
Pátek
15.00 – 18.20 Pﬁíjezd, registrace a ubytování (zaji‰tûno na
V· kolejích, Tﬁ. 17. listopadu 54, Olomouc)
18.20
Kabalat ·abat v motlitebnû olomoucké Îidovské obce
19.00
Pﬁedstavení „Svût za mﬁíÏemi“ v Moravském
divadle (hudební komedie, Voskovec, Werich,
JeÏek). Vstupenky nutno objednat pﬁi registraci.
Sobota
7.30 – 8.45
Registrace úãastníkÛ, kteﬁí pﬁijedou pozdûji
(v místû ubytování)
9.00
Slavnostní zahájení
9.10 – 15.30 Volejbal
9.10 – 15.30 Turistika
9.10 – 19.00 Tenis
16.00 – 17.30 Plavání
16.00 – 19.30 Bowling
17.00 – 19.00 Squash
20.00
Slavnostní veãer s hudbou, tancem a vyhlá‰ením v˘sledkÛ ukonãen˘ch soutûÏí
Nedûle
Závûreãná ãást soutûÏí
9.00 – 14.00 Stolní tenis
Pﬁedpokládané ukonãení her a vyhlá‰ení v˘sledkÛ ve 14.00 hod.
Informace, dotazy a pﬁihlá‰ky: Hakoach@email.cz
Zo‰a Vyoralová 602 703 653, Petr Wellemín 602 316 943.
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v˘stava

SE SMUTKEM VE TVÁ¤I,
s hrdostí v du‰i
AÏ do záﬁí je v PraÏském domû fotografie uprostﬁed Václavského námûstí
otevﬁena neobvyklá v˘stava nazvaná
Yehudhith. Americk˘ fotograf Elliot
Ross zde vystavuje nekonvenãnû pojat˘
soubor umûleck˘ch snímkÛ. Spatﬁily jej
uÏ i jiné zemû, k nám pﬁiputoval ze Slovenska.
Jde o zcela originální interpretaci tragédie holokaustu prostﬁednictvím ãernobíl˘ch fotografií souãasn˘ch Ïidovsk˘ch
Ïen. 44 anonymních portrétÛ je doplnûno
promy‰lenû vybran˘mi texty, v˘roky
o Ïenách a o holokaustu, které jsou
v podstatû stále aktuální.
Snímky sv˘m ‰erosvitem navozují
dojem, Ïe pocházejí z doby pﬁed ‰edesáti
lety, ale zároveÀ je v nich obsaÏen i dne‰ek, takÏe v divákovi nechávají rezonovat pocit, Ïe ony Ïeny Ïily souãasnû
v dobû 2. svûtové války – i dnes. A to
v nezmûnûné podobû, ve svém stáﬁí ãi
mládí, se smutkem ve tváﬁi, s hrdostí
v du‰i.
Snímky jsou obrazy sester, matek, pﬁítelkyÀ, zároveÀ jako by pﬁipomínaly
galerii ztracen˘ch ÏivotÛ. Fotograf Ross
tu vytvoﬁil fenomén „vûãného, nezniãitelného Ïenství“, zachyceného zámûrnû
v podobách Ïen, matek ve‰kerého lidstva.
A to, Ïe jde o Ïidovské Ïeny, hovoﬁí
o nevykoﬁenitelnosti Ïidovského národa,
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o jeho staletími vytﬁíbené a tragick˘mi
zku‰enostmi posílené schopnosti pﬁeÏít.
V˘stava – a kniha-katalog souãasnû s ní
v angliãtinû vydaná – je fascinujícím,
svou tragiãností aÏ hypnotizujícím pﬁíbûhem zku‰enosti Ïidovsk˘ch Ïen v dobû
nacismu.
Autor Elliot Ross byl srpnové vernisáÏi
své praÏské v˘stavy osobnû pﬁítomen.
Nedalo mi to a zeptal jsem se ho, jestli by

mi neprozradil, jak znûlo jméno jeho
rodiny pÛvodnû. Jestli Rosenfeld ãi
Rosenkranz... Jinak zasmu‰il˘ muÏ se
usmál a ﬁekl, Ïe Rosenblum. Rodina pﬁi‰la z Polska, ale on jiÏ polsky neumí. Îije
v San Francisku, kde absolvoval Umûleck˘ institut, a jeho snímky jsou zastoupeny v mnoha sbírkách v USA i tﬁeba
v PaﬁíÏi.
◗ Lubor FALTEISEK

záﬁí/ﬁíjen 2005

LITERATURA S DAVIDOVOU HVùZDOU
Obsahovû pozoruhodnou knihou s dosti
ob‰írn˘m názvem DOPIS RABI OVADJI OTCI A DAL·Í HEBREJSKÉ
RENESANâNÍ CESTOPISY jsou

cestopisné texty Ïidovsk˘ch uãencÛ
a obchodníkÛ, které vznikaly ve druhé polovinû 15. a zaãátkem 16. století. A právû tyto
renesanãní texty znamenaly pﬁedûl v cestopisné literatuﬁe, protoÏe jiÏ mají pﬁeváÏnû
svûtsk˘ ráz a projevují zájem o odli‰nosti
typické pro nav‰tívené zemû, zaznamenávají skuteãn˘ Ïivot
a zachycují i osobit˘ pohled autora-poutníka. Pﬁedcházející
cestopisy do Svaté zemû zaznamenávaly zpravidla jen svatá místa
a hroby postav znám˘ch z Bible ãi z Talmudu.
Îidovsk˘ cestovatel, na rozdíl od kﬁesÈansk˘ch, musel pﬁekonávat
i dal‰í úskalí, jako napﬁíklad zákaz plavit se na benátsk˘ch lodích,
Îidé byli ãastûji pﬁepadáni a byli i nuceni platit vy‰‰í cestovní danû.
Nûkteré cesty proto mají praktick˘ zámûr. Nasbírat zku‰enosti a pﬁedat je dal‰ím poutníkÛm a usnadnit jim tak jejich budoucí cesty.
Zápisky ‰esti rÛzn˘ch cestovatelÛ jsou velmi autentické a otevﬁené, s nelíãen˘m pﬁekvapením cestovatelé hovoﬁí o odli‰n˘ch
zvycích v dané oblasti, a tak tﬁeba na str. 60 ãteme: „Zdej‰í muslimové i Îidé si pﬁi jídle poãínají jako prasata, protoÏe v‰ichni
jedí prsty z jedné nádoby a bez ubrousku, jak to ãiní i v Egyptû,
av‰ak jejich odûvy jsou ãisté.“
Knihu vydalo Argo, z hebrejsk˘ch originálÛ text vybral a pﬁeloÏil Daniel Bou‰ek.
¤editel Îidovského muzea v Praze LEO
PAVLÁT psal pût let fejetony pro ãeské
ranní vysílání BBC. Ty nejzajímavûj‰í, stále
aktuální, pak vybral a vydal pod názvem OD
CHANUKY DO CHANUKY. Ten název
pr˘ vymyslel v˘tvarník Jiﬁí Slíva, kter˘
knihu doprovodil sv˘mi vtipn˘mi kresbami,
poãínaje obálkou se dvûma chanukov˘mi
svícny a konãe dvûma muÏi ãtoucími v tramvaji noviny – jeden Pravdu, druh˘ LeÏ.
V 56 krátk˘ch textech autor glosuje jevy na‰í mladé demokratické republiky – tro‰ku moralizuje, tro‰ku filozofuje a politizuje,
dokáÏe b˘t ironick˘, vtipn˘ a zase váÏn˘. Ale dÛleÏit˘m prvkem
je, Ïe se z knihy oz˘vají Ïidovská témata jako souãást proÏívané
souãasnosti. Nikoliv v‰ak jako nûco v˘luãného, co spojujeme jen
s minul˘mi jevy, s kﬁivdami a tragédiemi. Pavlátovy fejetony
ﬁíkají, Ïe zde Ïidovsk˘ prvek je stále pﬁítomen a ãeská spoleãnost
by s ním mûla poãítat. Knihu vydalo nakladatelství Fedora Gála
G plus G.
Odchovanec nakladatelství Odeon JOSEF âERMÁK, ve sv˘ch
77 letech neoficiálnû pasovan˘ na nejvût‰ího souãasného znalce
Kafky a jeho díla, vydal ãtivou knihu, která na na‰em kafkovském
trhu kupodivu chybûla. Nazval ji odváÏnû FRANZ KAFKA,
V¯MYSLY A MYSTIFIKACE (nakl. Gutenberg) a zab˘vá se
v ní hojnû tradovan˘mi omyly, polopravdami, pﬁekvapiv˘mi histor-
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kami a tvrzeními, které kolem slavného spisovatele nakupili zruãní mystifikátoﬁi.
V˘mysly ãasto znûly lákavû, proto byly pﬁebírány z jednoho díla do druhého, aniÏ by
nûkdo ovûﬁoval jejich autentiãnost, a tak se
mnohokrát dostaly i do jinak velmi seriózních prací zahraniãních literárních historikÛ.
Mistry ve vytváﬁení fale‰n˘ch vzpomínek
na Kafku a historek údajnû spoleãnû proÏit˘ch byli zejména anarchista a reportér Michal Mare‰ a jeho pokraãovatel Gustav Janouch, kteﬁí o nûm dokonce psali knihy. Mare‰ je
podle âermáka autorem smy‰leného tvrzení, Ïe Kafka sympatizoval s praÏsk˘mi anarchisty a nav‰tûvoval jejich levicové schÛze,
Janou‰ zase mj. tvrdí, Ïe pﬁedlohou Kafkova Zámku byla zámecká
budova ve Strakonicích, kam autor údajnû jezdíval v mládí.
Kafka je obzvlá‰tû vhodn˘ pro vytváﬁení m˘tÛ a fale‰n˘ch rozhovorÛ ãi vzpomínek, neboÈ za svého Ïivota si uznání nedobyl,
slavn˘m se stal aÏ ãtvrt století po smrti. Dﬁíve tedy nebyla Ïádná
„poptávka“ po vzpomínkách skuteãn˘ch souputníkÛ Kafkova
Ïivota, znalo ho jen pár zasvûcencÛ, jejichÏ pamûÈ dávno vybledla. A kdyÏ se Kafka populárním stal, mnoho z jeho vrstevníkÛ uÏ
neÏilo. Ale svût zﬁejmû chce b˘t klamán – a tak Janouchova kniha
napÛl smy‰len˘ch rozhovorÛ s Kafkou vy‰la v cizinû ve více neÏ
deseti jazycích a jejich tvÛrce je nejcitovanûj‰ím kafkovsk˘m
autorem vedle Maxe Broda...
Golemovskou legendu pouÏil jako rámec
svého pﬁíbûhu pro mládeÏ nejnovûji VOJTùCH STEKLAâ. Navíc slibuje, Ïe jeho
GOLEM (vydal Egmont) bude mít pokraãování. PouÏívá ov‰em prvky legendy se
znaãnou nadsázkou a jen jako v˘chodisko
tradiãní zápletky – jeho Golem se probudí
do souãasnosti a chová se jako bûÏn˘ ãlovûk, jen tu a tam utrousí repliku typu:
„Neﬁíkej mi ãlovûãe. Nebo se na‰tvu a vrátím se zpátky do hrobu.“ I tak ov‰em text
dokládá sílu této staré látky situované do Ïidovské Prahy.
Hrdinou jinak dosti konvenãního románu pro dospívající mládeÏ
je gymnazista Martin, jehoÏ Ïivot se obrátí naruby, kdyÏ na b˘valém praÏském hﬁbitovû narazí na Golema. Ten ov‰em není hlinûn˘
a nemá v hlavû otvor pro ‰ém, dokonce to ani není obr, spí‰ trpaslík, má ale nadpﬁirozené schopnosti. Zaãalo to tak, Ïe se Martin
pﬁipletl k demonstraci „rabínÛ z celého svûta“ proti znesvûcení
posvátné pÛdy, resp. proti stavbû obchodního centra, v jehoÏ
základech byly pﬁi demolici budov nalezeny zbytky starého Ïidovského hﬁbitova (zﬁejmû ve Vladislavské ulici). A pak na odkrytém
pohﬁebi‰ti pomohl vylézt z hrobu star‰ímu muÏi, kter˘ se uvedl
vûtou: „A kolikát˘ je vlastnû století?“ a tvrzením, Ïe tam byl regulérnû pohﬁben. UkáÏe se, Ïe doktor Golem je právník a umí se
v na‰em století docela dobﬁe pohybovat. Text opl˘vá humorn˘mi
situacemi, ale z golemovské legendy v nûm zbylo pramálo.
◗ Lubor FALTEISEK
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Seriál o my‰lenkov˘ch proudech, které
formovaly souãasn˘ obraz judaismu
Rabi-nerabi Isaak Meyer Wise
AÏ potud se Wise ãásteãnû ztotoÏÀuje s Filadelfskou konferencí.
I kdyÏ s tûmi kohensk˘mi zákony vûc
nahlíÏel trochu jinak. Stál˘m dilematem je, zda spekulace o Chrámu ano
ãi ne. Zda na Sion nahlíÏet i jako na
místo budoucnosti ãi na symbol a zda
oãekávat Mesiá‰e ãi radûji aktivnû
pracovat na mesiánské dobû.
I s dal‰ím bodem Filadelfské konference, kter˘ praví, Ïe „rozeznáváme v moderní dobû universální v‰elidskou kulturu srdce a intelektu,
oslovení realizace izraelské mesiánské nadûje a vybudování království
pravdy, spravedlnosti a míru mezi
v‰emi národy. (Inu, aÈ Ïijí utopie.)
Ale nyní se dostáváme k bodu konference, jímÏ Wise nad‰en nebyl: „JiÏ
v sobû nevidíme národ, ale náboÏenskou komunitu, a proto neoãekáváme
ani návrat do Palestiny (uÏ je to
tady), ani bohosluÏbu
obûti pod vedením
Abrahamov˘ch potomkÛ, ani obnovení zákonÛ t˘kajících se Ïidovského státu...“ Radikálnû odmítnout návrat do
Palestiny, odmítnout
Ïidovsk˘ stát - oficiálnû, na papíﬁe, pod hlaviãkou konference –
bylo na nûj moc.
Sice byl na jedné stranû zastáncem my‰lenky
„amerického národa“,
na stranû druhé v‰ak
chápal, Ïe takov˘ pﬁístup nutnû vede k asimilaci. Îidovstvo není
jen náboÏenskou komunitou, to by
pak bezvûrec nebyl Îidem. A vûﬁící,
rÛzn˘mi zpÛsoby praktikující, aã
Ïidovsky, nebyli by jeden druhému
Îidem. Îidé jsou náboÏensko-národnostní skupinou, která ve sv˘ch rozliãnostech stále musí b˘t celkem.

(dokonãení)

A tak je Ameriãanovi Wiseho doby
jin˘ Ameriãan, tﬁeba ãern˘, vlastnû
ne-Ameriãanem, Îid v podstatû také,
o Asiatech ani nemluvû. Zatímco
Îidovi z Ameriky musí b˘t Îid
z Haliãe ãi Jemenu Îidem, aã se
jejich náboÏenské praktiky a zvyklosti budou li‰it. Jsou pﬁíslu‰níky rodu
Jákoba, ãili jsou jedním národem.

Omlouvám se za ty závorky, ale
nedalo mi to.
Po Pittsburgské platformû pﬁi‰la
umírnûná Collumbus Platform, nahlíÏející na psanou i ústní Tóru jako na
prÛvodce a jízdní ﬁád Ïidovského
Ïivota.

Po návratu z Filadelfie rabín Wise
pochopil, Ïe nikdy nedojde ke sjednocení amerického Ïidovstva, a to
ani reformního, pod jedním – nota
bene jeho – vedením. Stále svolával
dal‰í konference, ale v˘chodní
zastánci radikálních reforem je
ignorovali. A tak vedoucí síly synagog v Cincinnati svolaly Unii kongregací jihu a západu. Pak s pomocí
Isaaka Meyera Wise byla roku 1873
zaloÏena v Cincinnati Union of
American Hebrew Congregations.
Wise dále usiloval o otevﬁení rabínské koleje a jeho cíl byl naplnûn aÏ
roku 1875, kdy se stal téÏ jejím prezidentem. Je to slavná a stále skvûle
fungující Hebrew Union College,
která dodnes uãí potenciální reformní rabíny pro cel˘ svût. Poboãky
koleje jsou i v New Yorku a Los
Angeles.
Otec amerického reformního judaismu, chud˘ muÏ z malé vsi Lomniãky na Chebsku, ordinoval více neÏ
60 rabínÛ. Umírnûn˘ WiseÛv reformní judaismus byl sice
pozdûji v USA
pﬁeválcován radikální formou
nûmecké reformy, ale po II.
svûtové válce se
ameriãtí reformní Îidé vrací ke
svému „lomniãskému tatíkovi“,
jehoÏ Ïivot a dílo je v jeho pÛvodní domovinû, Ïel Bohu,
takﬁka neznámé.
Dlouholeté chátrání hﬁbitova, kde
byli pochováni pﬁedci tohoto velkého muÏe, je na‰í stálou ostudou
a mûli bychom usilovat o jeho urychlenou obnovu.
◗ Sylvie WITTMANNOVÁ
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