Váení ètenáøi,
máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvlátní tím, e je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, e jsme
postupnì odkládali vechny èlánky s jinými námìty, abychom toto téma
mohli zpracovat tak komplexnì, jak jsme si pøáli. Na zaèátku jsme ani netuili, jak mùe být iroké a zajímavé.
Toto èíslo je zvlátní také tím, e obsahuje tøi rozhovory a pøedstavuje tøi
rabíny. Na tomto místì je tøeba pøipomenout, e èlánek jednoho z nich,
Michaela Dushinského, ortodoxního rabína z Izraele, pøeloila Noemi Prùová.
Kromì pana rabína vítáme mezi novými autory tohoto Dingiru britskoèeského spisovatele Benjamina Kurase; dr. Arno Paøíka z idovského muzea v Praze; Ladislava Purla, studenta Jaboku, vyí sociálnì pedagogické a teologické koly v Praze; Mgr. Roberta Øeháka, postgraduálního
studenta Evangelické teologické fakulty UK; a Jiøího Schneidera, naeho
bývalého velvyslance v Izraeli.
Zdenìk Vojtíek
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idé jsou tu a chtìjí být respektováni

FENOMÉN IDOVSTVÍ
Adam Fier

Zvlátnost tématu, které si zvolil tento Dingir, spoèívá
podle mého názoru v jeho nezvyklé mnohostrannosti:
vedle náboenského rozmìru tu pøistupuje i rozmìr historický, kulturní, a samozøejmì politicko-národnostní,
nebo idovské náboenství je úzce spjato s idovským
etnikem a s územím dnes nazývaným Stát Izrael. A odtud je u jen malý krok k otázce antisemitismu, která se
díky tragickému holokaustu (oa) stala otázkou pro celou nai civilizaci. Ovem navzdory nepøehlédnutelnosti
judaismu máme o nìm a zvlátì o jeho souèasné podobì èasto jen mlhavou pøedstavu.
Po válce èetí idé vìtinou emigrovali nebo asimilovali, a tak se vytratili i z naich myslí. K oivení malé
èeské idovské komunity dolo a po sametové revoluci. Vliv asimilace ale pøetrvává a podle názoru rabína
Barashe vìtina èeských idù je na svou totální ignoranci èehokoliv o judaismu jetì i hrdá1. Judaismus tak
paradoxnì u nás pùsobí dojmem spíe netradièního náboenského smìru ne starobylého náboenství, které
je tu doma ji více ne tisíciletí.
Nelze pominout fakt, e souèasný judaismus je vnitønì velmi rùznorodý a v mnoha ohledech nejednotný.
Právem se øíká, e kde jsou ètyøi idé, tam je alespoò pìt
rùzných názorù. Na psaní velkého  ve slovì id se
ale shodne vìtina idù. Je to pro nì otázkou vlastní
identity a slunosti a respektu jejich okolí. Ale pravdìpodobnì se shodnou také na tom, e je jejich historická
zkuenost nauèila od vìtinové spoleènosti radìji
neèekat ani tu slunost a respekt. Tak je tedy na nás
Neidech, aby se tato náboenská menina mezi námi
cítila bezpeènì. Poznání jejích koøenù a souèasné rozmanitosti mùe být prvním krokem.
n
Poznámka
1 mok, Martin, Rozhovor s rabínem Chabadu Manisem Barashem. In:
Hatikva, 1/2001, str. 5.

Názvy a zkratky knih v poøádku idovské Bible,
pouívané i na následujících stranách:
Gn
Ex
Lv
Nu
Dt
Joz
Sd
1S
2S
1 Kr
2 Kr
Iz
Jr
Ez
Oz
Jl
Am
Abd
Jon
Mi

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozue
Soudcù
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
Izajá
Jeremjá
Ezechiel
Ozeá
Jóel
Ámos
Abdijá
Joná
Micheá

Na
Abk
Sf
Ag
Za
Mal

Jb
Pø
Rt
Pís
Kaz
Pl
Est
Da
Ezd
Neh
1 Pa
2 Pa

Nahum
Abakuk
Sofonjá
Ageus
Zacharjá
Malachiá
almy
Jób
Pøísloví
Rút
Píseò písní
Kazatel
Pláè
Ester
Daniel
Ezdrá
Nehemjá
1. Paralipomenon
2. Paralipomenon
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K souití dvou monoteistických systémù ve støedovìké Evropì

JUDAISMUS
A KØESANSTVÍ
David Václavík

Vztah mezi církví a synagógou proel èetnými peripetiemi. První
vánìjí rozkol nastal po poráce idù ve válce v roce 70. n. l., jí
se køesanské sbory v Palestinì odmítly zúèastnit.
Nové dimenze do vztahu mezi køesanOd roku 70. n. l. pøiblinì do roku 100 n. l.
docházelo k postupné emancipaci církve od stvím a judaismem pøinesla písemná kodiidovského spoleèenství. Neidovská a ne- fikace Talmudu, která jednoznaènì odmítla
køesanská veøejnost ovem nebyla dlouho køesanskou interpretaci Tanachu* jako nes to rozliovat mezi idovským a køesan- pøípustnou a falenou. V souvislosti s tím
dolo také k odmítnutí nìkterých staroským spoleèenstvím.
Skvìlým dokladem této skuteènosti je zákonních spisù, které uznávali køesané,
zmínka øímského historika Suetonia o tzv. jako spisù apokryfních (kniha Tóbit, MouClaudiovì ediktu, kterým byli z Øíma vy- drost alomounova, knihy Makabejské).
Na køesanské stranì pøinesly zostøení
povìzeni vichni idé. Podle Suetonia byly
pøíèinou tohoto naøízení pøedevím nepoko- náboenského rozporu mezi obìma náboje a snad i násilnosti uvnitø øímské idovské enstvími mylenky významného køeskomunity, které vznikly na popud jakéhosi anského myslitele raného støedovìku, øaChrésta. Suetonius tak ve své zprávì zøej- zeného mezi církevní otce, papee Øehoøe I.
mì mimodìk zachytil jeden z mnoha roz- (590 - 604). Ten se v nìkterých svých dílech,
brojù, které kvùli køesanství uvnitø idov- která mají z vìtí èásti podobu homilií, pokouí dokázat, e idé odmítnutím Jeíe
ských obcí propukaly.
Po roce 100 ly obì náboenské skupi- Nazaretského jako Mesiáe patnì pochony vlastním smìrem - idé køesanství od- pili Boí zámìr, a ztratili tím nárok na vyvomítli jako sektu, kterou zaloil falený Me- lenost. Ta definitivnì pøela na køesansiá, zatímco køesané chápali idy jako skou církev.
Zvlá významná je v této souvislosti
skupinu, která odmítnutím Kristova poselství pøila o své privilegium vyvoleného Øehoøova interpretace jednoho vere knihy
národa. Jistá zmìna, spíe politická ne teo- Job: Zemì se mìní jak hlína pod peèetilogická, nastala a ve 4. století, kdy se køes- dlem, ale oni tu stojí, aè jsou jen at (Jb
anství postupnì stalo státním náboen- 38,14), který Øehoø chápe jako pøesné vystvím Øímské øíe. Judaismus se tak stal jádøení promekání idovské pøíleitosti
politicky nevítaným konkurentem køesan- být skuteèným vyvoleným národem, jeho
ství. Císaø Konstantin I. Veliký (306 - 337 prostøednictvím pøijde na svìt spása. Øen. l.) zakázal idùm vstup do Jeruzaléma. hoøovo chápání judaismu jako slepé cesO politickém pozadí nárùstu animozity mezi ty v Boím zámìru nebylo ale zamìøeno proti
judaismem a køesanstvím svìdèí také idùm jako takovým. Jeho antijudaistické
krátká epizoda vlády pohanského císaøe výpady mají toti charakter pøesvìdèovací
Juliana I. Apostaty (360 - 363 n. l.), který polemiky, pomocí které by Øehoø rád pøesjako odpùrce køesanství proteoval nejen vìdèil idy o køesanské pravdì. Nicménì
antická náboenství a èetné orientální kul- nevìdomky mnohé jeho mylenky obsahuty, ale také judaismus. Za jeho vlády vznik- jí základ budoucího pronásledování idù
la idea obnovy jeruzalémského chrámu, jako skupiny, která zradila Boí vìc.
V dalím prùbìhu støedovìku se k této
které byl císaø velmi naklonìn (!). V této
souvislosti je tøeba také nahlíet jedno- uèené teologické polemice s judaismem zaznaènì protiidovská naøízení, která jsou èaly doslova nabalovat dalí, vìtinou iraobsaena v tzv. Justiniánovì kodexu z roku cionální argumenty, které mìly jasnì ukázat
534 n. l. a která idùm zakazovala zastávat nadøazenost køesanství nad judaismem.
veøejné úøady, stavìt nové synagógy anebo
* Tanach - hebrejský termín pro Bibli, viz str. 8.
udrovat intimní vztahy s køesany.

2

Velkou roli pøi jejich vzniku a následném
prosazování sehrály pøedevím náboenské
a kulturní stereotypy, nezøídka doplnìné
magickými pøedstavami a dotvoøené totální
neznalostí idovských zvykù a náboenských zákonù.
K nejèastìjím výtkám patøilo obvinìní
z podílu na smrti Jeíe Krista1 , obvinìní
z nesvìcování hostií, ale i naøèení z rituálních vrad. Vechna tøi obvinìní jsou vzhledem k historickým faktùm (v pøípadì podílu idù na smrti Jeíe Krista) a idovským
zákonùm (v dalích dvou pøípadech) naprosto absurdní a hloupá. Jak jinak toti
nazvat názor, který tvrdí, e idé potøebují
do pesachových macesù krev køesanských
dìtí a panen?
Kvùli objektivnosti je vak tøeba øíci, e
proti tìmto antiidovským postojùm se èasto stavìli vzdìlaní církevní hodnostáøi, ale
i svìttí panovníci. Ani jejich autorita vak
nemohla zabránit velkému rozíøení tìchto
nesmyslných naøèení, jejich ozvuky se objevují jetì ve 20. století (!). Pøesto mùeme
tvrdit, e postoj církve a støedovìké spoleènosti nebyl postojem antisemitským, ale spíe postojem antijudaistickým. Jak církvi, tak
obyèejným lidem nevadil pøíli pùvod idù
a jejich etnická odlinost, ale spíe jejich
jiné zvyky a náboenské pøesvìdèení.
Vztah mezi køesanskou majoritou a idovskou minoritou se výraznì zhoril na
konci 11. století. Bezprostøední pøíèinou tohoto zvratu byly køiácké výpravy, které
uvolnily do té doby víceménì skryté napìtí
dané jak výe uvedenými náboensko-symbolickými skuteènostmi, tak sociálnì-ekonomickou situací, k ní se jetì vrátíme.
Kdy toti v roce 1095 pape Urban II. (1088
- 1099) vyzval ve francouzském Clermontu
vechny køesany k osvobození Boího
hrobu od nevìøících muslimù, objevila se
v nìkterých kruzích mylenka zaèít s bojem
proti Kristovým nepøátelùm ji ve vlastní
zemi. Køiácká vojska, která táhla západní
a støední Evropou, proto zaèala pøepadat
idovská sídlitì a nutit jejich obyvatele pøijmout køest. Vzhledem k idovským tradicím
to pochopitelnì vìtina idù odmítla, co
horlivé køesany natolik rozlítilo, e jich
tisíce ke své vìtí slávì povradili.
Velká vlna pogromù, které se takto vzedmula v roce 1096, výraznì zdecimovala
pùvodní oblasti akenázského sídlení v oblasti Rýna. Za obì tomuto ílenství padla
i vìtí èást praského idovského osídlení.
Bez zajímavosti také není, e nìkteré skupiny køiákù spojovaly útoky vùèi idùm
se získáním potøebných prostøedkù na vá-

tìchto èinností
zhroutil celý hospodáøský systém.
A to nemluvíme
o absurdnosti celé situace, kdy idé jsou odsuzováni za nìco, k èemu jsou fakticky
donuceni.
Bylo by vak
naivní se domnívat, e v tomto
Jeruzalém. Svrchovanost nad ním patøila k ambicím støedovìké církve.
pøípadì lo znovu
Foto: Vojtìch J. Vlk.
jenom o jakési
leèné taení do Svaté zemì. V mením mìøít- symbolické odsouzení idù jako høíníkù.
ku se tato situace opakovala i pøi násled- Nemalou roli zde samozøejmì sehrály také
ných køiáckých taeních.
ekonomické zájmy nìkterých kruhù a obecDalí zhorení vztahù pøineslo postup- ná sociální situace. Pro støední vrstvy (øenì se prosazující støedovìké zákonodárství meslníky a drobné obchodníky), které jsou
zaloené z velké èásti na výe uvedeném na ekonomické výkyvy nejcitlivìjí, byli
Justiniánovì kodexu. Jeho tvùrci byli pøede- idé èasto ztìlesnìním jejich ekonomických
vím vzdìlaní církevní právníci, jejich sna- nesnází, pro nejnií vrstvy zase nejsnadhou bylo vytvoøit dokonalý právní øád, který nìjím terèem kompenzací vlastní frustrace.
bude fungovat v souladu s Boí vùlí obsa- Není proto divu, e právì z tìchto kruhù se
enou v Písmu svatém. Souèástí toho poku- rekrutovali nejvánivìjí pronásledovatelé
su byla také èetná protiidovská opatøení, idù a iniciátoøi vìtiny pogromù, jejich
která idy definitivnì postavila do pozice zdùvodnìní mìlo jak stránku náboenskoobyvatel druhé kategorie. Významným im- symbolickou, tak sociálnì-ekonomickou.
pulsem k jejich zavedení byl IV. lateránský
Této situace výhodnì vyuily horní
koncil (1215). Jeho usnesení, posvìcená spoleèenské vrstvy. Podle øímského práva,
nejvyími církevními a svìtskými autorita- které, jak ji víme, se zaèalo od 12. století
mi, naøizovala idùm nosit vnìjí znamení stále více prosazovat, byli idé povaováni
(nejèastìji jím bylo luté nebo èernobílé za pøímý panovníkùv majetek. idé tak byli
koleèko, pøípadnì lutá páska), které by je panovníkovi povinováni odvádìt danì
odliilo od køesanské populace, dále mìli a dalí, èasto exotické poplatky (napø. daò
idé ít v oddìlených ètvrtích2 a smìli vyko- z mimoøádných situací - pogromù) a panávat jen nìkterá øemesla, navíc jen pro novník se zavazoval idy chránit.
vlastní potøebu, nesmìli vlastnit ádnou
V tomto duchu se nese také jedna z prvpùdu, svobodnì se stìhovat atd.
ních právních úprav týkajících se postavení
Tato naøízení vymezila idovskému oby- idù, vydaná na naem uzemí. Tento dokuvatelstvu opravdu malý manévrovací pros- ment oznaèovaný jako Statuta Judeorum
tor, a to nejen vzhledem k rozvoji vlastní kul- a vydaný Pøemyslem Otakarem II. (1253 tury, ale pøedevím vzhledem k holé exis- 1278) právnì vymezoval postavení idù
tenci. Zpùsobù, jak ji zajistit, nezbývalo v èeské støedovìké spoleènosti, jejich poopravdu mnoho. Jedním z nich byl tzv. pe- vinnosti vùèi králi, ale také tresty a postihy,
nìní obchod, tedy pùjèování penìz na úrok které mìly následovat po útocích na idovnebo proti zástavì èi dlunímu úpisu. Para- ské obyvatelstvo. Statuta Judeorum rovnì
doxnì díky této èinnosti byli idé nezbyt- zakazují nucené konverze, nièení synagóg
nou souèástí støedovìké ekonomiky, pro- a odmítají jako neopodstatnìná a smylená
toe kanonické právo povaovalo penìní obvinìní z rituálních vra a manipulace
obchod za nepøípustný a nesluèitelný s du- s lidskou krví.
chem køesanství.
Bohuel ani takováto naøízení a právní
Na první pohled by se mohlo zdát, e úpravy nezaruèovaly idovskému obyvapenìní obchod mohl situaci idù zlepit. telstvu úplné bezpeèí. V obdobích spoleOpak je vak pravdou. Pùjèování na úrok, èenských zmìn nebo sociálních a hospoúpisy, tedy ve, co kanonické právo pova- dáøských otøesù byli idé stále hlavním
ovalo za neèisté a høíné, idy jetì více obìtním beránkem rozvánìných davù.
stigmatizovalo, a to i pøesto, e by se bez Jedním z takových kritických období byla

polovina 14. století, kdy Evropu zachvátila
stralivá epidemie dýmìjového moru. Podle kvalifikovaných odhadù jí padla za obì
tøetina tehdejího obyvatelstva.
V tomto vypjatém období se znovu
zvedla vlna iracionalismu a vání, podporovaná potulnými kazateli, kteøí hlásali brzký konec svìta. Její souèástí se staly také
protiidovské pogromy. Mnozí lidé toti
povaovali mor za souèást velkého spiknutí
sil zla proti køesanství. V èele tohoto spiknutí mìli stát idé.
idé (èasto spolu s malomocnými a ostatními lidmi na spoleèenské periférii) byli
ve vech koutech Evropy obviòováni z íøení nákazy a otrávení zdrojù pitné vody.
Mnozí z nich byli dokonce podrobeni muèení, bìhem nìho doznali svou vinu, èím
si iroké vrstvy zdùvodnily svoje násilnické poèínání. V dùsledku pronásledování
bìhem velké morové rány byly èetné idovské obce v Porýní témìø znièeny a velká èást
idù se pøesídlila smìrem na východ, který
se v mnohém ukazoval být novou zaslíbenou zemí.
V roce 1367 udìlil toti polský král Kazimír III. (1333 - 1370) na svém území idùm
významná privilegia - idé dostali vlastní
samosprávu, autonomní soudnictví, královskou ochranu a bylo jim umonìno svobodnì obchodovat. Díky této pøízni polských
vládcù, která mìla pochopitelnì své pragmatické dùvody, se centrum akenázské
diaspory defintivnì pøesunulo do oblasti
dneního Polska, Ukrajiny, Bìloruska a Litvy. Význam polských idù vzrostl jetì
více poté, co velká èást západoevropských
panovníkù pøipustila vyhnání idù ze svého území, a zvlátì po roce 1492, kdy de
facto pøestala existovat sefardská diaspora
ve panìlsku.
n

Poznámky
1 Symbolickým vyjádøením údajného prokletí idù v dùsledku domnìlé zrady Jeíe Krista je legenda o bludném idovi, který je asi od 17. století známý pod jménem
Ahaver. Podle této legendy, která se poprvé objevila
ve 13. století v Itálii, byl Ahaver odsouzen Bohem
k vìènému bloudìní za to, e udeøil Krista pøi jeho cestì
na Golgotu. V obecném povìdomí byl samozøejmì Ahaver ztìlesnìním celého idovského národa, který byl za
svoji zradu odsouzen samotným Bohem k vìènému
vyhnanství a utrpení, které není nepodobné vyhnanství biblického Kaina.
2 Výraz ghetto, kterým bývá uzavøené idovské sídlitì
oznaèováno nejèastìji, je ponìkud mladí ne samotná
naøízení o separaci idovského obyvatelstva. Poprvé
se v souvislosti s oddìlením idù od ostatních obyvatel objevuje na zaèátku 16. století v Benátkách, kdy byly
idé nuceni sídlit ve ètvrti oznaèované jako Getto nuove, tedy Nová slévárna. Z Itálie se pak výraz ghetto, mimo
jiné také díky restriktivním naøízením papee Pavla IV.
(1555 - 1559) z roku 1555, rozíøil do zbytku Evropy.
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Liberální judaismus zapustil u nás své koøeny

NENÍ TO JEN
NÁBOENSTVÍ
Jiøí Koubek a Adam Fier

Vedle idovské náboenské obce nacházíme v Praze i dalí skupiny
souèasného judaismu, které se vesmìs hlásí k jeho liberálnímu
smìru. Dávají pøíleitost tìm, kteøí své idovství chápou nejenom
náboensky, ale snad i více kulturnì a spoleèensky.
Dùm radosti - takový je pøeklad hebrejského byté svobody chtìli neortodoxnì smýlenázvu liberálního idovského sdruení Bejt jící idé ovem pøece jen víc.
Simcha, které sídlí v jednom docela obyèejUspoøádali jsme semináø ve venkovném vinohradském èináku. V malé, vkus- ském domì mých rodièù, kde bylo asi 20
nì upravené sklepní místnosti tu najdete lidí, a zaloili Bejt Simcha, tedy Dùm raknihovnu, tradièní idovské svícny, obrazy dosti, vysvìtluje Sylvie Wittmannová, èelse idovskými motivy a samozøejmì nechy- ná pøedstavitelka Bejt Simcha. Pøilo nám
bí ani Tóra. Pøi bohoslubách a pøedná- radostné, e idé mùou nìco dìlat, e se
kách, které se tu konají, se nesedí jen v øa- o idech nemusí mluvit jako o tìch, co byli
dách, ale v duchu idovských tradic také a umøeli, ale jako o tìch, kteøí jsou, studují,
kolem stolu.
scházejí se, modlí se.
Bylo to v dobì, kdy se nìkteøí idé setBejt Simcha
kali s odmítnutím ze strany idovské obce
Vznik Bejt Simcha se datuje do zaèátku 90. v Praze (oP). Je tvoje matka idovka?
let, které byly i mezi èeskými idy obdobím Není? Tak co tady pohledává? Tak zhruzmìn, nadení a hledání. V dobì, kdy byla ba lze vyjádøit to, jak nìkteøí tzv. nehalaidovská obec v Praze bez rabína, øada idù chiètí1 idé vnímali postoj oP. Na kadé
uvítala pøítomnost rabínky Joan Friedma- akci, na kadém veèírku, jak vzpomíná Wittnové. Tato vzdìlaná a èesky mluvící ena, mannová, jim tehdy nìjaký mudrlant øekl:
reformní, ale vnitønì konzervativní rabínka, Tvùj tatínek byl sice v Auschwitzu, ale ty
byla jednou z tìch, kteøí jezdili do èeské nejsi id.
idovské komunity vypomáhat. Uèila po
Jak dodává Wittmannová, zapomínali
domácnostech ve stylu domácích semináøù vak na to, e spoleèná pamì tady ijících
za totality. V uvolnìné atmosféøe znovuna- idù není ani tak Talmud, Tóra èi rabínské
texty, ale Terezín a
Osvìtim. Nutno podotknout, e se takového jednání nedoèkali od vedení
oP (napø. od rabína Sidona), ale spíe od lidí z Obce bez
náboenské funkce.
A stávalo se to
i tìm, kteøí mìli
v koncentráku maminku, nebo tatínek byl id, øíká
Wittmannová. Paradoxnì tak byli mnozí idé poníeni tìmi, k nim se utíkali.
Pøednáka rabína v prostorách Bejt Simcha v Praze.
Lidé z Bejt SimFoto: Michal Spevák.
cha se proto roz-
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hodli jinak. Chce se nìco dozvìdìt
o své kultuøe a náboenství? Pøijï, my tì
nìco nauèíme a je na tobì, stvrdí-li své
idovství smlouvou - konverzí. - Tak by se
dal shrnout i hlavní cíl Bejt Simcha: dát
vem, i nehalachickým idùm, anci poznávat svoji identitu. Hlavní tragédií èeských
idù je to, e jsou idovsky nesmírnì nevzdìlaní. Snaíme se tedy pøekonat nevzdìlanost, a pøitom se nauèit ít radostný
ivot bez poníení a mindrákù a být hrdí na
to, e patøíme k národu a kultuøe, která
v historii mnoho dokázala. Není dùleité,
jsem-li pùlid èi ètvrtid, dùleité je se radovat z bohaté historie a kultury èeské
i idovské a pochopit svou identitu, soudí
Wittmannová.
Narozdíl od Staronové synagógy, kde
se scházejí ortodoxní idé a kam Neidé
nemají volný pøístup, na bohoslubu èi pøednáku do Bejt Simcha mùe pøijít kdokoli.
ijeme ve spoleènosti, která vyrùstá z øecko-idovsko-køesanských koøenù. Nae
setkání jsou otevøená i pro ty, kteøí nejsou
idé, ale chtìjí se o koøenech naí, a tedy
i své kultury více dozvìdìt, objasòuje Wittmannová a pokraèuje: Máme pøání fungovat jako místo, kam mùe pøijít køesan, ani
by se jej hned u dveøí nìkdo ptal: A ty jsi
id? Liberální judaismus vìøí, e Bùh dal
kadému národu vlastní cestu, své knihy,
své proroky. Køesan mùe skrze seznámení
se s judaismem pochopit lépe koøeny své
vlastní kultury, ani by musel mít pocit, e
jej nìkdo tlaèí ke konverzi k idovství.
Bejt Simcha funguje jako obèanské
sdruení s necelou stovkou èlenù. (Na internetu uvádí èlenù 130, z toho 30 aktivních).
Èlenem se mùe stát kadý, kdo má alespoò
jednoho idovského prarodièe. Pro ty, kteøí
tuto podmínku nesplòují, existuje Klub pøátel Bejt Simcha. Jeho èleny jsou napøíklad
i køesané a dalí Neidé. Mají stejná práva
a monost se úèastnit akcí jako èlenové Bejt
Simcha - jen s jednou výjimkou - a tou je
vedení bohosluby.
Financování je øeeno dobrovolnými
èlenskými pøíspìvky a pøijímáním podpory
od World Union for Progressive Judaism
(WUPJ), American Jewish Joint Distribution Committee a dalích organizací. Bejt
Simcha nemá svého rabína, jako náboenský
poradce na dálku funguje britský liberální
rabín Andrew Goldstein, který nai zemi
èasto navtìvuje.
idovská liberální unie
Bejt Simcha se nechce stát zastøeující organizací a ani protiváhou Federace idov-

z
ských obcí. Tuto ambici má spíe idovská
liberální unie (LU), která vznikla na jaøe
loòského roku. Podnìtem k jejímu zaloení
byl èlánek od britsko-èeského spisovatele
Benjamina Kurase v Lidových novinách na
podzim roku 1999, v nìm mapoval situaci
souèasného èeského idovství.
Kuras si viml, e velké mnoství idù
neumí idovsky praktikovat, nebo jediný
judaismus, který se prezentuje, je judaismus
ortodoxní. Kuras v èlánku ukázal na jiné formy idovství - reformní a liberální, které
kladou dùraz na idovskou historii, etiku,
zvyky a tradice. Pøitom vak ve formì, která
je pøizpùsobena dnení dobì, ale zároveò
dokáe sáhnout do idovské Bible a na pøíkladech z ní ukázat, e idovství si zachovávalo po tisíciletí kontinuitu díku tomu, e
netrvalo otrocky na pøeitých pravidlech,
jejich uplatòování by bývalo s nepøimìøenou tvrdostí decimovalo pøísluníky naeho národa, øíká souèasná pøedsedkynì
LU Simona Sternová. idovství se pro
mnohé stává nenaplnìným pojmem. Je nemálo idù, kteøí se neumí modlit, èíst hebrejsky èi slavit svátky.
Cílem LU je dle slov pøedsedkynì Sternové nabídnout platformu lidem, kteøí ví, e
jsou idé, chtìjí ít jako idé, ale nevìdí,
jak, i kdy se s idovstvím silnì ztotoòují.
Jak podotýká, existují idé, kteøí v dùsledku holocaustu nechtìjí nic slyet o Pánu
Bohu, ale jsou i idé, kteøí by rádi nali nìjaký hlubí duchovní rozmìr, rádi by chodili do synagógy, rádi by se uèili modlit, ale
vyhovovalo by jim spíe, kdyby se mohli
modlit èesky, nikoli hebrejsky.
idovská liberální unie dosud ale nekoná bohosluby, a to nejen proto, e vzhledem ke krátké dobì své existence nemá
odpovídající prostory. Zároveò není úplnì
vyøeena otázka, zda se LU nebude ubírat
spíe více sekulárním ne náboenským
smìrem.
Blízko k idovské liberální unii má idovský liberální klub, který zhruba dvakrát
do mìsíce poøádá pøednáky, výstavy, besedy se spisovateli, politiky, rabíny a dalími osobnostmi v praské kavárnì Fedora
Gála GplusG. Tam se scházejí také èlenové LU.
Bejt Praha
Dalím praským idovským sdruením,
které rovnì poskytuje prostor pro neortodoxní alternativu, je Bejt Praha. Jeho odlinost od Bejt Simcha spoèívá kromì jiného
v zamìøení na zde ijící a pracující idy ze
zahranièí, kteøí také Bejt Praha spoluzaloili
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se èleny Bejt Simcha. Tehdejí
idovská obec v naem hlavním
mìstì mnohým z nich z rùzných
dùvodù nevyhovovala, a u se
jednalo o jazykovou bariéru èi
její ortodoxní orientaci. Pùvodnì jednorázovì uspoøádané
bohosluby o vysokých svátcích v roce 1994 vedly na podzim tého roku nìkteré idy
k zaloení otevøeného idovského spoleèenství Bejt Praha.
Sdruení je také narozdíl od
Bejt Simcha orientované na
konzervativní judaismus. To se
projevuje napø. v bohoslubách
Praktická èást pøednáky o judaismu v praské obci Bejt
a ve vyuèování Tóry, které
Simcha.
Foto: Michal Spevák.
v souèasné dobì vede mladý
Amerièan Jacob Labendz. Ten se vak nìVztahy Bejt Praha s praskou obcí hodjakému katulkování brání: Bejt Praha je notí Gyori velmi kladnì: Výborné, nyní jsou
otevøená komunita, take nejsme konzerva- velmi dobré. Na zaèátku byly nìjaké obavy,
tivní, ani ortodoxní, ani reformní. Oceòujeme ale po roce úplnì zmizely. Teï na svátku
vechny druhy judaismu. Pøítí týden tady Tubivat nám bude rabín Sidon pomáhat.
budeme mít rabína z Chabadu, na Purim
Døívìjí neshody byly kvùli bohoslupøijede z USA konzervativní rabín a mìli bám ve panìlské synagóze, kdy nìkteøí
jsme tu i reformní rabíny a dalí, které by mutí èlenové chtìli sedìt spolu se enami
bylo mono zaøadit nìkam mezi tyto smìry, a rabín Sidon to nechtìl dovolit. Bejt Praha
take jsme skuteènì otevøeni kadému.
vak na podmínky praské obce pøistoupil
Podmínkou èlenství je zde halachický a spor se urovnal.
pùvod. Labendz k tomu øíká: My vás nebudeme kontrolovat, jak to dìlají na praské Opatrná úcta
Obci. Kdy nám podepíete, e jste id, my Vztahy liberálních a ortodoxních idù u nás
vám vìøíme. A dodává: Nicménì i kdy jsou pomìrnì dobré - narozdíl od nìkterých
nejste id, jste u nás na bohoslubì kado- jiných zemí a narozdíl od èasù krátce po
pádnì vítán. Nejspí právì tyto skuteènos- vzniku idovské reformy. Liberální bývají
ti zpùsobily, e sem pøicházelo stále více ale i nyní nìkterými ortodoxními nazíráni
èeských idù, i tìch nehalachických. Orien- jako odpadlíci rozmìlòující základ idovské
tace na cizince vak zùstává, bohosluby víry a naopak ortodoxie mùe být dodnes
jsou vedeny anglicko-èesko-hebrejsky. Po- terèem kritiky liberálních idù.
èet øádných èlenù se blíí ke stovce, poèet
Rozdíly mezi jednotlivými proudy judapøíznivcù je ale nìkolikrát vyí.
ismu mají i praktické dùsledky: kongregaci
ivot tohoto spoleèenství tvoøí i nená- Bejt Simcha není napøíklad umonìno stát
boenské a neformální posezení tøeba nìkde se èlenem FO. Na otázku, proè, reaguje
v restauraci v pátek po kabbalat abat. Já pøedstavitelka Bejt Simchy Wittmannová
si také myslím, e to èeské idovstvo je tro- lakonicky: Bùh ví. Tvrdí to rabi Sidon.
chu o nìèem jiném ne jen o náboenství, A ten je zde zemským rabínem.
øíká pøedstavitel Bejt Praha Peter Gyori.
Podle Wittmannové je ovem úcta a reÈeská spoleènost je dost sekulární, a to spekt podstatným rysem liberálního judaismá také dopad i na idovskou pospolitost. mu: Z hlediska liberálního judaismu to není
Ti lidé jsou velmi idovtí v tom, co se týká jako v køesanství, e kdo nepøijme Jeíe,
kultury, historie, humoru, filozofie, ale nebude spasen. Spí je to tak, e kdo nepøijnemyslím si, e by lidé nìjak zvlá potøe- me to, e Bùh dal kadému národu a kadé
bovali spolunáleet k sobì a vyjadøovat to skupinì svoji cestu, tak je ignorant. n
tím, e chodí do synagógy. Naproti tomu - Poznámka
1 nehalachický: ten, kdo nemá idovskou matku, nemùe
jako vude po svìtì - stranì moc lidí pøibýt podle halachy, idovského zákona, povaován za
jde na vysoké svátky. Na Ro Haana nebo
ida. idovská obec v Praze stanovuje jako podmínku
pro øádné èlenství v obci halachický pùvod nebo ortona Jom Kippur je panìlská synagóga plná.
doxní konverzi k judaismu. Ménì pøísné je tzv. mimoøádJe tam tøeba 500 lidí, nebo takový svátek je
né èlenství zavedené ve Federaci idovských obcí, které
nìco, co lidi spojuje.
ovem nezavedla idovská obec v Praze.
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Rozhovor s prof. Ben-Yehudou z Hebrejské univerzity

HORLIVÍ
V IZRAELI

Zdenìk Vojtíek
Ortodoxní judaismus v Izraeli vytváøí kálu od skupin ultraortodoxních charedim (horlivých) a k mírnì ortodoxním Kibuc HaDati 1. Na otázky o postavení charedim v Izraeli odpovìdìl profesor sociologie Nachman Ben-Yehuda, dìkan fakulty sociálních vìd Hebrejské univerzity v Jeruzalémì.
Stát Izrael je od svého vzniku v roce 1947
zaloen na demokratických principech.
Charedim jako dùleitá souèást izraelské
spoleènosti ale demokracii zpochybòují.
Proè?
Pokud to mám øíci struènì a jasnì, je to proto, e svatá Písma byla døíve ne demokracie. Kdykoli nastane konflikt mezi Písmy
a demokratickými ideami (napø. v pøípadì
postavení en, lidských práv, rovnosti,
obèanského zákoníku apod.), Písma mají
pøednost. Mùete si to pøedstavit jako fundamentalismus (napø. islámský). Je to konflikt mezi dvìma rozdílnými systémy hodnot a idejí, jaká má být spoleènost.
Zdá se mi, e politický vliv charedim je vìtí, ne je jejich podíl na poètu obyvatelstva.
Jak to vysvìtlíte?
Jednodue. Je to záleitost politické struktury v Izraeli. ádná strana nezíská tolik
hlasù, aby mohla vládnout sama. To bezpochyby odráí dvì skuteènosti: jednak to, e
je izraelská spoleènost rozdìlená, jednak to,
e tento politický zpùsob umoòuje uplatnìní i malých a doèasných organizací. Magickým slovem je koalice. Podstatou koalièních vlád je to, e malé politické strany
získávají vìtí sílu ne je jejich váha z hlediska demografie. Strany charedim (napø.
strana as) jsou toho dobrou ilustrací.
Izraelská spoleènost je sice do znaèné míry sekulární, odluka náboenství a státu
v ní ovem nenastala. Lze tedy tuto sekularizaci srovnat s tím, jak jí rozumíme na
Západì?
Odpovìï na tuto tìkou otázku vyaduje
pøíklad. Èlovìk toti mùe být sekulární jen
do míry, která je dána spoleèností, v ní ije.
Vezmìte si tøeba sòatek. Pokud chce mít
izraelský id sekulární svatbu, musí se ne-
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chat oddat v zahranièí. Pokud tato alternativa není napø. z finanèních dùvodù moná,
nemá jinou monost, ne být oddán v rámci
náboenství.
Snaí se ultraortodoxní charedim tlaèit
spoleènost do více ortodoxního zpùsobu
kadodenního ivota? Jaké prostøedky
k tomu pouívají?
Zkouí témìø ve, aby se Izrael stal více teokratickým státem. Pouívají politické prostøedky, navrhují zákony a odvolávají se
k izraelskému nejvyímu soudu, ale pouívají také násilí - slovní i jiné, - jím se pokouejí odebrat legitimitu jiným formám
judaismu, ne je jejich.
Mùete dát pøíklad verbálního násilí charedim?

Kdy budeme dodrovat abat (já doplòuji: samozøejmì ultraortodoxním zpùsobem), stát bude existovat, kdy ne, povstane nový Hitler. Devadesát pìt procent
idù v Nìmecku byli reformní a asimilanti,
kteøí se neliili od Nìmcù, a právì tam povstal Hitler a zavradil 6 miliónù idù. A tak
je jasné, e odpovìdnost za oa je na reformích idech. ... To nás uèí, e kdy je
judaismus (doplòuji: ultraortodoxní) v troskách, kdy upadá abat a víra ve Vemohoucího, objeví se nìjaký Hitler.
Toto absurdní obvinìní bylo jetì zvelièeno, kdy vylo najevo, e v uèebnici
zemìpisu s názvem Spojené státy, která
se pouívá v síti kol pro dívky z ultraortodoxních rodin, je øeèeno, e konzervativní a
reformní interpretace judaismu zpùsobuje
destrukci lidu Izraele tím, e zvyuje poèet
smíených sòatkù a podkopává základy
judaismu. Je tøeba pøipomenout, e tato
úrálivá, nenávistná a zavádìjící informace
je pøinejmením zèásti financována z pøíspìvkù Spojených státù a Státu Izrael.
Ovem vyjádøení, e sekulární idé jsou
napø. odpovìdni za holokaust, je jetì mnohem více.
Zmínil jste se ale jetì o jiném typu násilí...
Ultraortodoxní idé napø. napadli konzervativní idovské eny, které se pøily modlit
ke Zdi náøkù. Házeli na nì tìké pøedmìty
a nazývali je nacisty. Reformní a konzervativní synagógy postihuje vandalismus,
napø. pomalování hákovými køíi. Váné
násilí spáchali ultraortodoxní idé také proti
izraelským archeologùm. A o násilí, které
mìlo zpùsobit uzavøení hlavních ulic o abatu jsem se u zmínil: v letech 1978 - 81 se
jednalo o ulici Ramot a v roce 1997 o ulici
Bar Illan.

Uvedu jen pøíklady, které jsou veøejnì popsány, a jsou tedy ovìøitelné.
V listopadu 1997 psal ultraortodoxní tisk
o idovské jeruzalémské policii jako o vrazích a nacistech a o jejich jednotkách
jako o jednotkách
S.S., z jejich rukou
kape krev. Pøíèinou tohoto útoku
byl zásah policie
proti nelegálním
a násilným ultraortodoxním demonstracím, které se
pokouely zablokovat provoz na jeruzalémské ulici
Bar Illan. Pinhas
Horowitz, zástupce
vedoucího centra
ultraortodoxní strany Agudat Jisra´el
Jeruzalémská ortodoxní ètvr Mea árim (Sto bran).
Foto: Vojtìch J. Vlk.
øekl:
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Proè charedim zacházejí tak daleko? Cítí
se za sekulární idy odpovìdni? Nebo snad
za celý Izrael?

Povaují sekulární idé
charedim za hrozbu pro demokracii?

To není snadná otázka, ale je dobrá, protoe
- nakonec - proè by se nìkdo mìl starat napø.
o svatbu nìkoho jiného? Myslím, e dùvod
je teologický.
Ultraortodoxní idé vìøí ve vzájemnou
odpovìdnost. Tato doktrína øíká, e Vemohoucí nechává celý idovský národ platit
za høíchy vech idù bez ohledu na jejich
smìr. Tím pádem jsou ultraortodoxní idé
silnì motivováni k tomu, aby nutili vechny idy jednat podle jejich interpretace
Písem. Jinak budou potrestáni vichni.

Nemohu mluvit za sekulární
idy, ale je tìké si pøedstavit
sekulární osobnost (a u ida nebo ne), která by nevnímala nebezpeèí náboenského fundamentalismu pro demokracii. Je to starý problém,
zda se demokracie mùe a má
bránit hnutím, která vyuívají
demokratických procesù ke
znièení demokracie.

V jedné své pøednáce jste odhadl podíl
charedim v izraelské populaci na 7 - 12%.
Je to homogenní skupina?
Samozøejmì není. Jako jiné velké spoleèenské skupiny vykazují velmi zajímavé rùznosti. Ultraortodoxní idé mohou být rozdìleni
podle takových linií, jakou je napø. pøijetí
sionistické ideje Státu Izrael jako idovského
státu. Mohli bychom také zmínit navzájem
soupeøící frakce charedim kolem rùzných
rabínù. Tato sloitá skládaèka je rájem sociologických výzkùmù.
Jak na moc a ambice ultraortodoxních idù
reagují sekulární idé?
Sekulární idé nejsou jednotnou skupinou
a v mnoha otázkách jsou rozdìleni. Omezit
moc ultraortodoxních není v demokracii jednoduché. Nyní jsme svìdky toho, e dvì
strany, které zøetelnì a hlasitì nesou sekulární vlajku, získaly v posledních parlamentních volbách dohromady 20 køesel
(typické ovem je, e se vzájemnì pøíli nemilují). Mùeme øíci, e teokratický tlak
charedim budí protitlak.

Jsou charedim chápáni jako
pøekáka pro jednání s Palestinci?
Celkovì je mono øíci, e v historickém vývoji se náboentí
idé (ortodoxní i ultraortodoxní) posunuli k izraelské
politické pravici. Pøedstava
míru, kterou tito lidé mají, se
zdá Izraelcùm nalevo jako nerealistická. Na druhou stranu
pøedstava míru podle levicových Izraelcù (která je daleko
Foto: Vojtìch J. Vlk.
blií palestinským pøedsta- Jeruzalém, Zeï náøkù.
vám) je teokraty a náboenskými idy povaována pøinejlepím pora- hrozbou jdou náboenská napìtí ponìkud
eneckou. Take - ano, z levicového hle- stranou, protoe zájem zájem veøejnosti se
diska jsou charedim vnímáni jako ti, kdo se posunul smìrem od obèanských záleitostí
úèastní pouze váhavì nebo vùbec izrael- (vèetnì vztahu státu a náboenství) k voské levicové cesty k míru.
jenským otázkám a otázkám bezpeènosti.
Zvyuje souèasné palestinské povstání
napìtí mezi charedim a zbytkem spoleènosti?
Spoleènost vnímá krizi, vnímá stav obleení
a ohroení kontinuity státu. Pod takovou

Nìkolik charakteristik charedim:
 Neuznávají stát Izrael ani de facto.
 Truchlí v Den nezávislosti, podle nich je sionistický stát dílem
satana.
 Neúèastní se voleb.
 Mají svùj vlastní rabínský systém a systém koer dozoru
(BaDaC).
 Jsou proti vojenské slubì.
 Jsou proti jakékoliv enské státní èi vojenské slubì.
 Jsou rozdìleni do rùzných sekt, ale vichni akceptují rabínský soud BaDaC.
 Mají svùj vlastní vzdìlávací systém pro mue (jeivy) a pro
eny (Bnois-Jeruolajim) od mateøské koly do vysoké.
 kolní vzdìlání dívek obsahuje jen minimum veobecných
svìtských studií.

Dìkuji za rozhovor.

n

Poznámka
1 Dushinsky, Michael, Pøehled idovských ortodoxních
skupin v Izraeli (1999 - 2000), In: Teologická revue,
1-2/2000, str. 68 - 79

 Nemají doma rádio, televizi ani noviny.
 Nemají mládenická hnutí.
 Vdané eny pokrývají zcela své hlavy átky. Nejsou dovoleny
paruky. V nìkterých sektách eny po sòatku holí vechny vlasy.
 eny a dívky nosí po celý rok hrubé èerné punèochy.
 Rukávy enských odìvù sahají a k dlaním rukou.
 Mui nikdy nestøíhají (neupravují) svou bradu (vousy), povaují je za symbol své posvìcenosti.
 Páry se pøed svatbou setkají jen jednou, a to v kruhu rodiny.
 Sòatek ve velmi raném vìku: chlapci v osmnácti a dívky v sedmnácti letech.
Podle èlánku rabína Michaela Dushinského
Pøehled idovských ortodoxních skupin v Izraeli (1999 - 2000),
Teologická revue, 1-2/2000, sestavil Z. V.
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t é m a
Judaistický dúraz na tradici znamená stálé rozvíjení starých literárních podnìtù

LITERÁRNÍ PRAMENY
JUDAISMU

Tomá Novotný
Judaismus jako velice sloitý a propracovaný systém se ve svém uèení a praxi odvolává na nìkolik
základních spisù, jejich výklad a aplikace patøí neodluèitelnì ke kadodennímu ivotu jeho vyznavaèù. Prvním a nejdùleitìjím pramenem idovského náboenství je Bible.

Tanach (Bible)
Bible je nejen nejdùleitìjím, ale dobou
svého vzniku i nejstarím literárním pramenem a dokladem judaismu. Skládá se z 39
spisù rùzného stáøí a pùvodu. Z velké èásti
vznikaly pùvodnì jako postupné zapisování
náboenských látek ústnì tradovaných
v prostøedí idovského národa. Èasovì tento proces tradování a pozdìjího zapisování
pokrývá dobu mnoha staletí, snad u od
druhého tisíciletí pø. n. l. do tøetího a druhého století pø. n. l. V absolutní vìtinì jsou
biblické spisy psány hebrejsky, pouze malé
èásti (Daniel a èásteènì Ezdrá) jsou psány
aramejsky.
V idovském prostøedí se pro Bibli vilo
oznaèení Tanach, co je vlastnì zkratka
(akronym) názvù tøí èástí, na nì se hebrejská Bible dìlí. Jsou to Tóra (Zákon), Neviim
(Proroci) uCHtuvim (a spisy). Za nejdùleitìjí z nich se tradiènì povauje Tóra, tedy
pìt knih Mojíových, nazývaných také
Pentateuch. Zároveò si je vak potøeba uvìdomit, e oznaèení Tóra se nìkdy pouívá
pro celou hebrejskou Bibli, nebo dokonce
pro celé uèení judaismu.
Tøicet devìt knih Tanachu je totoných
- i kdy v jiném poøadí - s 39 knihami tzv.
Starého zákona køesanské Bible (nepoèítáme-li tzv. deuterokanonické spisy, je nìkteré církve do Starého zákona zahrnují).
Køesanské oznaèení Starý zákon pro Tanach vzniklo na základì skuteènosti, e
v køesanství navazuje na tìchto 39 spisù
jetì 27 spisù tzv. Nového zákona, napsaného po dobì pùsobení Jeíe Krista. Tanach je tedy i podstatnou èástí svaté knihy
køesanstva a do jisté míry tvoøí i základ
islámského Koránu.
Tradiènì je Tóra jako základ Tanachu
rozdìlena na 54 èástí, tak aby ji bylo moné
pøeèíst o sobotách za jediný rok. Tento
cyklus vdy zaèíná a konèí o svátku Simchat Tóra (radost z Tóry), kdy se pøipomíná,
jak Mojí dostal Tóru od Hospodina na
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hoøe Sinaj. Tóra, jako nejposvátnìjí èást
Tanachu se dodnes ète v synagógách z tradièních svitkù. Pøi pøedèítání je liturgicky
zpívána podle starých tradic.
Mina
Na Tanach navazuje mylenkovì i èasovì
Mina. Jedná se o zapsání rabínské ústní
tradice, je vysvìtluje a rozvíjí uèení Tanachu. Své poèátky má a nìkde tam, kde se
uzavírala tradice biblická, tedy po tzv. babylonském zajetí v 6. st. pø. n. l. Hlavní dobou vzniku je vak 1. st. pø. n. l. a 2. st. n. l.
Nejstarím shromaïovatelem tìchto materiálù byl slavný Hillel v 1. st. pø. n. l.
Od nìj také pochází tradièní dìlení Miny na est oddílù. První z nich se nazývá
Zeráím (Semena) a pojednává o rolnictví,
o zemìdìlských zákonech, ale i o právech
chudých. Úvodní traktát tohoto oddílu zvaný Beráchót (Poehnání) pojednává o úctì
k Bohu a je zároveò úvodem k celé Minì.
Druhý díl Miny se nazývá Moed (Svátek)
a zabývá se slavnostmi a zákony týkajícími

se svátkù, sobot atd. Tøetí díl se zabývá
manelstvím, rozvody, vztahy mue a eny
a nazývá se Náím (eny). Ètvrtý díl Nezikin (kody) rozebírá otázky obèanského
a trestního práva a vztahy mezi lidmi vùbec.
Obsahuje traktát Avót (Otcové), jen je
vùbec nejpopulárnìjí èástí Miny a jen
se èasto tiskne samostatnì nebo se stává
souèástí modlitebních knih. Pátý díl, Kodáím (Svaté vìci) se zabývá chrámovou
slubou, obìtní praxí, ale také napø. pravidly poráení zvíøat. Poslední, estý díl se
nazývá Tehárót (Oèiování) a pojednává
otázky rituální èistoty lidí a vìcí.
Zvlátì po znièení druhého chrámu v r.
70. n. l. se stalo písemné uchování rabínské tradice ivotnì dùleitým, a proto na
zaèátku 2. st. pokraèoval v zapisování intenzivnì rabbi Akiba se svým ákem rabbi
Meírem. Definitivní podobu pak Minì dal
kolem roku 200 Rabi Jehuda ha-Nasi. Ten
uzavírá øadu uèencù z období Miny, zvaných tanaím, kteøí formovali základy judaismu.

Úcta k Písmu je patrná v kadém v kadé oblasti judaismu.

Foto: Vojtìch J. Vlk.

t é m a
idovtí uèenci nad ní zamýleli, komentovali ji a rozvíjeli ji. Tímto zpùsobem vznikla v letech 200 - 500 n. l.
tzv. Gemara (Dokonèení), která je
vlastnì komentáøem k Minì.
Mina a Gemara se pak dohromady nazývají Talmud (tzn. Uèení).
Gemara je narozdíl od Miny, která
je psána hebrejsky, sepsána v aramejtinì a zachovala se nám ve dvojí
podobì: jednak ve starí, struènìjí
a ménì srozumitelné palestinské verzi a pak v pozdìjí a daleko obsanìjí verzi babylonské. V dùsledku
toho existuje na jedné stranì tzv.
Palestinský (neboli Jeruzalémský)
Talmud a asi tøikrát obsanìjí Talmud babylonský. Ten je o tolik populárnìjí, e kdy se pouije jenom
oznaèení Talmud, myslí se právì na
tuto babylonskou verzi.
Obsah Talmudu se pak podle
ánru dìlí na oddíly právního charakteru (halachu) a na agadu, je je
spíe vyprávìcího charakteru. AuTóra.
Foto: archiv.
toøi Talmudu se nazývají amoraím.
První úplný Talmud vytiskl v letech
1520 - 1523 køesanský vydavatel
Materiály z tohoto období, které se ne- Daniel Bomberg. Jeho uspoøádání, øazení a
dostaly do Miny, jsou shromádìny v tzv. èíslování se zachovává dodnes.
Barajtì a Toseftì.
Dalí spisy
Vedle tìchto hlavních pramenù èerpá judaTalmud
V následném období po uzavøení Miny se ismus i z nekoneèné øady více èi ménì au-

toritativních spisù. Pøedevím to jsou mnohé komentáøe k Bibli i Talmudu. V nich vynikl
nejslavnìjí idovský støedovìký vykladaè
Rabi elomo ben Jicchak, zvaný Rai (1040
- 1105).
Výkladem biblických textù se zabývají
také tzv. Midrae. Jsou to vlastnì také komentáøe k Bibli, je vak podávají (èasto
i vyprávìcí formou) rabínskou tradici od 1.
a do 14. století. Sebrány jsou pøedevím
v tzv. Midra Raba (Velkém midrai) k jednotlivým biblickým knihám.
Rituální naøízení a zákony pro kadodenní ivot jsou èerpány ze základního spisu
rabiho Josefa Karo (1488-1575) nazvaného
ulchan aruch (Prostøený stùl). Ve své obsanosti je zcela vyèerpávající prezentací tzv.
halachy (od hebr. halacha - chodit), tedy
pokynù ke správnému jednání.
idovtí mystikové se vdy obraceli k
Bibli kabalistù, Séfer HaZóhar (Knize
záøe). Ta je pøipisována rabimu imonovi bar
Jochajovi (2. st. n. l.) a ve své souèasné
rozíøené podobì, tak jak byla vydána ve
13. st. rabim Moe de Leon, je pod zkráceným názvem Zóhar uvádìna jako zdroj nejrùznìjích tajných uèení.
Judaismus s jeho dùrazem na tradici
vak nelze omezit v jeho zdrojích na nìkolik
normativních spisù, ale vdy bude èerpat
z velké kály èasto i vnitønì polemických
a vnìjnì rùznorodých literárních pramenù.
n

Tøináct èlánkù vyznání víry
Vìtina judaistických skupin se hlásí k tøinácti èlánkùm vyznání víry tak, jak je ve 12. století zformuloval slavný idovský filozof
a teolog Maimonides, zvaný Rambam. V této podobì byly také zahrnuty do Siduru, sbírky kadodenních modliteb. Smutnì
nejznámìjím se stal èlánek dvanáctý, od holocaustu spojovaný se zpìvem tìch, kdo odcházeli na smrt do plynových komor.
1. Vìøím celým srdcem, e Stvoøitel - pochváleno buï Jeho
8. Vìøím celým srdcem, e ta Tóra, která se nyní nachází
jméno - stvoøil a øídí vechno a e On sám je ten, kdo èinil
v naich rukou, je totoná s tou, je byla dána naemu uèia èiní a bude èinit vecko.
teli Mojíovi - pokoj jemu.
2. Vìøím celým srdcem, e Stvoøitel - pochváleno buï Jeho
9. Vìøím celým srdcem, e tato Tóra nebude nikdy zmìnìna
jméno - je jediný a v Jeho jedineènosti se mu nikdo nevya nikdy nepøijde jiná Tóra od Stvoøitele - pochváleno buï
Jeho jméno.
rovná a On sám, ná Bùh, byl, je a bude.
10. Vìøím celým srdcem, e Stvoøitel - pochváleno buï Jeho
3. Vìøím celým srdcem, e Stvoøitel - pochváleno buï Jeho
jméno - zná vechny skutky a vechny mylenky lidí tak, jak
jméno - nemá tìlo a tìlesné smysly ho nemohou pochopit
je psáno: Ten, jen stvoøil srdce vech, rozumí vem skuta nelze ho nijak zpodobnit.
kùm jejich. ( 33,15)
4. Vìøím celým srdcem, e Stvoøitel - pochváleno buï Jeho
11. Vìøím celým srdcem, e Stvoøitel - pochváleno buï Jeho
jméno - je prvním i posledním.
jméno - odplácí dobrem tìm, kdo zachovávají Jeho pøikázání,
5. Vìøím celým srdcem, e Stvoøitel - pochváleno buï Jeho
a trestá ty, kdo Jeho pøikázání poruují.
jméno - je tím jediným, ke komu se náleí modlit, a není nikdo
12. Vìøím celým srdcem, e Mesiá pøijde, a pøestoe se svým
kromì nìho, ke komu by se náleelo modlit.
pøíchodem otálí, budu ho èekat kadý den.
6. Vìøím celým srdcem, e vechna slova prorokù jsou prav13. Vìøím celým srdcem, e pøijde zmrtvýchvstání v dobì, ktedivá.
rou urèí Stvoøitel - pochváleno buï Jeho jméno, - a On bude
7. Vìøím celým srdcem, e proroctví naeho uèitele Mojíe oslavován stále a na vìèné èasy.
pokoj jemu - je pravdivé a e byl otcem prorokù, kteøí byli
Z hebrejtiny pøeloil Tomá Novotný
pøed ním, i tìch, kteøí pøili po nìm.
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t é m a
Judaismus je po celou dobu své existence diferencován

SMÌRY
V JUDAISMU

Ivan O. tampach
Jedna spoleèná izraelská tradice existovala v dosavadních dìjinách
vdy v rozrùznìném spoleèenství. Kratí období politické a náboenské centralizace jsou od starovìku støídána epochami plurality.
Ji na prahu historie tuíme rozdíly mezi
náboenskou tradicí kolem svatyò jednotlivých kmenù. Ústnì pøedávané a pak postupnì zapisované texty, z nich byla sestavena Tóra a dalí èásti Bible, mùeme
sice jen hypoteticky rekonstruovat, ale jejich rùznost je i pøi dnení èetbì biblického
textu zøejmá. Rozdíly mezi palestinským
judaismem a idy ijícími v rozptýlení (nejvýznamnìjími centry byla Alexandrie
a Øím) se projevily také v rùzném pojetí biblického kánonu.
V Jeíovì dobì se uplatòovaly dva
hlavní proudy. Saduceové peèovali o kult
v jeruzalémském chrámu a za závaznou pokládali pouze Tóru. Ve vem ostatním byli
politicky a kulturnì otevøení i cizím vlivùm.
Farizeové povaovali za závazné i dalí texty. Dbali na interpretace uèitelù Zákona
a snaili se dodrovat i sebemení detaily
takto vzniklých pøedpisù. Stranou tìchto
smìrù se dreli essentí, zvlátní uzavøená
komunita pøipomínající pozdìjí køesanské
klátery.
Akenáztí a sefardtí
Dodnes se zachovalo staré rozliení spíe
kulturního a etnického rázu, ale zasahující
také do náboenského ivota. lo o dvì
vìtve idù ijících v diaspoøe (v rozptýlení)
v Evropì. Akenazim ili pùvodnì v nìmecké jazykové oblasti, ale usidlovali se i dále
na Východì. Tradiènì uívali jazyka jidi.
Sefardim, pùvodnì panìltí a portugaltí
idé, vytvoøili jazyk ladino. Byli více rozíøení na jihu a západì Evropy.
Obì tyto skupiny mají dnes své nejvyí
autority v Jeruzalémì. Akenáztí idé
Nejvyí rabinát a sefardtí Nejvyího na
Sionu. K tomu je ale tøeba øíci, e jde o autority spíe uèitelské ne o pøímé vedení.
Uèení se týká morálních, rituálních a právních otázek. ádná závazná vìrouka není
definována. Obce a jejich sdruení v jednotlivých zemích mají znaènou autonomii.
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Sionisté a asimilanti
V 19. století se idé rozptýlení po rùzných
pøedevím evropských zemích rozeli v mínìní ohlednì návratu do Palestiny. Spíe
levicovì a liberálnì orientovaní, náboensky
tehdy ne pøíli horliví z nich vytvoøili sionistické hnutí, v nìèem podobné tehdejím
nacionalismùm. Tradiènìji orientovaní stoupenci judaismu se klonili spíe k tomu, e
pro návrat do zemì Izraelské není rozhodující politika a diplomacie. Je to spíe
v Boích rukou a souvisí to s oèekávaným
pøíchodem Mesiáe. Jetì dalí èást obyvatelstva idovského pùvodu se zcela asimilovala a víceménì ztratila povìdomí
o svých národních a náboenských koøenech. idé, pøizpùsobení vìtinovému obyvatelstvu, bývali oznaèováni jako
asimilanti.
Ortodoxní, konzervativní,
reformovaní a liberální
Dnes se rozliují ètyøi hlavní
smìry podle toho, jak závazné
se jim jeví pokyny Tóry (Boího
zákona zapsaného v prvních
pìti knihách Bible pøipisovaných Mojíovi). Její základní
pokyny rozvíjí a komentuje Talmud a dále je propracovávají rabínské autority. Jde o systematické, pøehledné vyjádøení
a o aplikaci starobylých pokynù na rùzné dalí doby a rùzná
prostøedí, v nich idé ijí.
Vechny pøíkazy a zákazy
(napø. ohlednì èistých a neèistých pokrmù, zpùsoby slavení
soboty a ostatních svátkù) dodrují ortodoxní idé. Jejich
komunity jsou spíe uzavøené.
Pøísluníci tohoto smìru se nìkdy poznají i podle vnìjích
znakù. Mui obvykle mají ob-

vykle plnovousy, nosí na veøejnosti èerný
odìv a klobouk. V detailech se ovem pochopitelnì lií.
Konzervativnímu smìru jde o to dodret ve, co je v daném prostøedí únosné.
Snaí se zbyteènì neoddìlovat a neodliovat. Reformovaní idé jdou v pøizpùsobování dále. Odùvodòují to tím, e dùleitá je
podstata Tóry. K ní patøí pøedevím morální pravidla. Rituální pøedpisy jsou ménì
dùleité. Nemají zatìovat, nýbr pomáhat.
Nejdále tímto smìrem jde liberální smìr
v souèasném americkém a evropském judaismu. Chce pìstovat judaismus pøijatelný
pro souèasného èlovìka plnì zapojeného
do ivota okolní spoleènosti.
I kdy se to zdá být samozøejmé, je nutno øíci, e vechny tyto smìry zahrnují lidi
náboensky orientované. Mluví se o nich
obvykle jako o zboných idech. Pøitom ale
znaèná èást obèanù Izraele nebo lidí, kteøí
se k idovství hlásí v jiných zemích, jsou
bez jakéhokoli náboenského vyznání.
Úèast na rodinných obøadech, na bohoslubì v synagóze (zejména o významných svátcích) je jedna vìc, skuteèný osobní náboenský ivot zase nìèím jiným. Dodrování
urèitých zvykù mùe být víceménì nezávisle na smìru chápáno jako vìrnost rodin-

Tóra, nesená pøi obøadu bar-micva.
Foto: Vojtìch J. Vlk.
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né a národní tradici. Lze si tedy pøedstavit
úèastníky, dejme tomu, konzervativnì ladìných rituálù, kteøí v soukromí výslovnì
odmítají i nìco tak základního, jako je víra
v Boha.

vnitønì neiví tak, jak bylo oèekáváno.
Proto se v nìèem výbìrovì vrátili ke
starím a dosud zdánlivì pøekonaným
tradicím. Tak vznikl rekonstruktivistický smìr.

Srovnání pøíli nepomáhá
Analogie s køesanskými smìry selhává.
V køesanství je napø. pùsobení en v duchovní slubì pokládáno za projev liberalismu. V judaismu sice se slubou rabínek
zaèali také liberálové, ale dnes u není nìèím
tak vzácným potkat enu v rabínské slubì
i v konzervativnìjích smìrech.
Dalím kritériem, podle nìj se rozliují
proudy v køesanství, je vztah k jiným náboenstvím. Ortodoxnì, konzervativnì a fundamentalisticky ladìní køesané se k tomuto
irímu ekumenismu stavìjí kriticky a odmítavì. Mezi idy je to jinak. Nìkteøí jsou
sice k dialogu s køesany a muslimy vzhledem ke patným historickým zkuenostem
zdrenliví, ale mezináboenských aktivit se
zúèastòují zástupci rùzných smìrù, vèetnì
ortodoxních. Ani relativnì pøísnìjí smìry
nepovaují pøedpisy platné pro idy za závazné pro ostatní. Dodrují-li lidé z rùzných
národù urèitá základní pravidla, mohou
dospìt k poehnání budoucího vìku i ve
svých odliných náboenstvích.
Ètyøi základní smìry poskytují pozorovateli zvenèí urèitou základní orientaci.
Kadý ze smìrù má ale odstíny. Tak napøíklad ortodoxní idé tvoøí rùzné samostatné
skupiny. Nìkteré z nich mají své synagógy,
vlastní jeivy (rabínské koly) a samostatné linie rabínù. Jiné mají tìsnìjí vazby na
vrcholné rabínské instance. Lií se v detailech pøedpisù (napø. ohlednì odívání). Závanìjí jsou otázky vztahu ke Státu Izrael
a pokud jde o jeho obèany, také napøíklad
k vojenské slubì. Nìkteøí reformovaní a liberální idé zase zjistili, e je jejich pojetí

Kabalisté a chasidé
Trochu stranou hlavních ètyø smìrù
a jejich dílèích skupin ijí kabalisté. Ti
vak dnes netvoøí hromadné hnutí. Jsou
to spíe jednotlivci, pro nì je talmudický judaismus - øeknìme - prùpravou.
Ve zralém vìku na nìj naváe hlubí studium pramenù. Texty se pak vykládají
spíe alegoricky a jádrem duchovního
ivota u není dodrování pøíkazù
a zákazù, nýbr duchovní cesta po stupních vzhùru, symbolizovaná tradièním
diagramem s obvyklými deseti zastaveními a liniemi, je je spojují. Øíká se
mu kabalistický strom (viz 3. stranu
obálky).
Velký význam mìlo a jistý význam
dodnes má chasidské hnutí. Po genocidì idù na Ukrajinì, v Polsku, na Podkarpatské Rusi, v Maïarsku a na SloVrchní rabín sefardských idù v Jeruzalémì.
Foto: Vojtìch Jiøí Vlk.
vensku, kde bylo doma, se dnes uplatòuje spíe v USA a Izraeli. Zaèalo jako
populární mystika, jako radostné nábo- Praský a zemský rabín Karol Sidon je sám
enství chudých a prostých lidí, s hlubokou blíe k ortodoxii. Cizinci idovského vyznání
moudrostí známou z pøíbìhù o jejich du- v Praze, nespokojení s pojetím Federace
chovních mistrech. Dnes si klade za cíl vzdì- a její praské obce, vytvoøili vlastní seskulávání idù v jejich náboenství, charitu pení pod názvem Bejt Praha (Dùm Praha).
a snad mu lze pøipsat i urèitou politickou
Záhy se také seskupila èást praských
orientaci.
idù spíe liberálního a ponìkud rekonstruktivistického zamìøení v obec, která si poRùznost i u nás
stupnì nala i místo pro trvalé oficiální
Judaismus v Èechách reprezentovaný dlou- bohosluby. S touto obcí s názvem Bejt Simho jen Federací idovských obcí byl celá cha (Dùm radosti) jsou do jisté míry spøízdesetiletí oficiálnì konzervativní. Dnes ale nìny postupnì vznikající nové idovské
v praské náboenské obci panují v jedné obce po èeských zemích sdruené v idovz uívaných synagóg zvyklosti blií orto- ské liberální unii. Existují paralelnì k obcím
doxnímu a ve druhé reformnímu smìru. sdruenými ve Federaci. Vzájemný vztah
tìchto dvou útvarù se øeí.
Nìkteré aktivity Unie probíhají
v praském idovském liberálním klubu.
Své nezávislé zastoupení
vèetnì rabína má v Praze intelektuální chasidské hnutí Chabad.
V Èeské republice vycházejí dva idovské náboenské
Sly Jisraeli! Hospodin, Bùh ná, Hospodin jeden jest. Milovati bude Hospodina, Boha svého,
mìsíèníky, konzervativnìjí
celým srdcem svým a celou duí svou a celou silou svou, a budou slova tato, která já pøikazuji
Ro Chode (Hlava mìsíce)
tobì dnes, na srdci tvém. A vtípí je dìtem svým a bude mluviti o nich, sedì v domì svém a kráa liberální Hatikva (Nadìje).
èeje po cestì a léhaje a vstávaje. A uváe je jako znamení na ruku svou a budou èelním páskem
mezi oèima tvýma; a napíe je na veøeje domu svého a za brány své.
Deuteronomium 6, 4 - 9, Pìt knih Mojíových, pøeloil rabín G. Sicher
n

hwhy ta tbhaw dxa hwhy wnyhla hwhy larfy [mv
hlah ~yrbdh wyhw $dam-lkbw $vpn-lkbw $bbl-lkb $yhla
$tbvb ~b trbdw $ynbl ~tnnvw $bbl-l[ ~wyh $wcm ykna rva
wyhw $dy-l[ twal ~trvqw $mwqbw $bkvbw $rdb $tklbw $tybb
$yr[vbw $tyb tzwzm-l[ ~tbtkw $yny[ !yb tpjjl
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t é m a
Chasidismus - akenázská cesta k Bohu

VESELÍ, CHUDÍ
A ZBONÍ

David Václavík
Jednoho dne se Baal em procházel v doprovodu ákù daleko
ode vech obydlí. Mám ízeò, vykøikl jeden z mladíkù, hoøím,
umírám ízní. Kolem ani stopa po vodì. Jako by byli na pouti.
Uklidni se, øekl Baal em. Kdy Bùh stvoøil svìt, pøedvídal
tvoji ízeò stejnì jako lék na ni. Zanedlouho potkali sedláka se
dvìma vìdry vody na ramenou. Mùj pán se zbláznil, huboval
sedlák. Dnes ráno mne sem poslal s dvìma vìdry vody, jen tak,
pro nic za nic. - Tak vidí, øekl mistr íznivému áku. Kdy
Bùh tvoøil svìt, pøedvídal i ílenství toho pána.
(Elie Wiesel: Svìt chasidù)
Na následujících øádcích se zøejmì dopustím
nìèeho, èeho bych se jako religionista dopustit nemìl. Na chvíli zapomenu na vìdecký argon plný odborných výrazù, komparací a dalekosáhlých závìrù a pokusím
se pøiblíit tìko uchopitelný svìt idovského chasidismu zpùsobem, který snad
alespoò trochu odpovídá chasidské mentalitì - vyprávìním a pøíklady. Moná tím
pøipravím pøípadné ètenáøe o dùleitá fakta.
Na druhou stranu obraz chasidismu bude
plastiètìjí, lidtìjí a veselejí (alespoò
doufám). Pøípadné zájemce o vìdecký
výklad tohoto hnutí odkazuji na odborné
publikace z pera skuteèných znalcù judaismu jakými byli napø. Gershom Scholem1 èi
Martin Buber2 .
S hnutím oznaèovaným jako hnutí chasidù3 se v idovských dìjinách mùeme
setkat nìkolikrát. Jako chasidé, zboní, se
napø. oznaèovali odpùrci helénizace judaismu, kteøí stáli v èele tzv. makabejského povstání (165 pø. n. l.). Stejné oznaèení nese
také významné pietistické hnutí, které se
objevilo v akenázské oblasti na zaèátku 13.
století. Jeho èlenové - chasidim Akenaz varovali pøed jednostranným zdùrazòováním uèenosti, proti které vyzdvihovali pøedevím proitek, vøelost a usebranou modlitbu. Nejvýznamnìjím pøedstavitelem tohoto hnutí, který je s velkou pravdìpodobností také autorem nejdùleitìjího díla hnutí
chaside Akenaz, spisu Sefer chasidim
(Kniha zboných), byl øezenský rabín Jehuda ben emuel He-Chasid (+ 1270).
Vìtinou se ale pod pojmem chasidismus myslí hnutí, které vzniklo polovinì 18.
století v oblasti Podolí a Volynì. Jeho za-
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kladatelem byl pololegendární idovský
divotvorce Jisrael ben Elizer (1710 - 1760),
pøezdívaný Baal em Tov (Pán dobrého
jména). Toto hnutí, které v mnohém navazuje na luriánskou kabalu4 , v sobì ztìlesòuje jistá specifika osudu akenázských idù
- neustálé napìtí mezi pocitem vydìdìnosti
a nadìjí z budoucího vykoupení, niternost
a snahu po proitku. Jeho hlavní intence je
proto zamìøena na emocionální stránku
náboenského ivota a odmítá formalismy.
Dùleitý je proitek a detail:
Baal em se ptal svých ákù: Víte, co
je to chasidismus? Znáte pøíbìh o kováøi,
který se chtìl osamostatnit? Koupil si kovadlinu, kladivo a mìch a dal se do práce.
Marnì. Nic se nedìlo.
Tehdy mu øekl starý kováø, kterého poprosil o radu: ,Má vechno, co potøebuje, jen jiskru nemá.
A to je chasidismus. Jiskra.
Vzhledem k tomu nepøikládají chasidé takový dùraz
tradièní uèenosti, kterou do
jisté míry i pohrdají, ale spíe
opravdovosti náboenského ivota, který má být prodchnut radostí a optimismem. I to je jeden ze základních rysù chasidismu. Chasid nesmí být smutný a zoufalý:
Za svatým rebem Dov
Beerem pøili dva áci a poprosili ho o vysvìtlení talmudického pøíkazu, podle

nìho jsme povinni chválit Boha za vechno zlé zrovna tak zplna srdce, jako jej chválíme za ve dobré. Svìtec jim øekl: Jdìte
do uèebny, vyhledejte tam mého áka
íeho a toho se na to zeptejte! íe vám to
poví nejlépe.
áci tedy li a vyhledali íeho. Boínku, jaký to byl chudák! Tìlo, stralivì vyhublé hladem a bídou, mìl ovìeno hadry.
To byly jeho aty. Celým svým zjevem dokazoval, e jeho ivot je jen strádání a utrpení. Jak je mono, abychom chválili
Boha za vechno zlé právì tak, jako ho
chválíme za ve dobré? zeptali se ho áci.
To vám opravdu neumím vysvìtlit, øekl
chudák íe zamylenì. Abych vám toti
øekl pravdu, mne dosud nikdy nic zlého
nepotkalo.
K vyjádøení tohoto svého postoje pouívali chasidé slovní høíèku, podle ní je
halicha (zpùsob ivota a mystická extáze)
více ne halacha (Zákonu vìrný ivot tak,
jak k nìmu nabádá tradièní rabínské chápání).
Nedílnou souèástí halichy byla pro chasidy modlitba, jejím hlavním cílem mìlo být
pøekonání tìlesnosti, povznesení se nad
prostor a èas a pøedevím navození dokonalé jednoty s Bohem (hebr. jichud). Podle
chasidského výkladu má toti modlitba tøi
vzájemnì se doplòující roviny - devekut
(pøiblíení se k Bohu), kavanu (zámìr) a hitlahavut (nadení). Proto mùe vést modlitba a k vytrení, které se projevuje výkøiky, tancem a zpìvem.
Podstatu a pøitalivost chasidismu pro
akenázské idy hezky vystihl souèasný

Foto: Vojtìch Jiøí Vlk.
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idovský spisovatel, nositel Nobelovy ceny
Elie Wiesel, kdy napsal (Svìt chasidù):
Zopakujme si: co byl chasidismus pùvodnì? Jeden èlovìk, nìkolik lidí, kteøí
dokázali obnovit v jedinci pocit posvátna
a dùvìry v jeho vztah k obci. id, ijící
izolovanì a vyprázdnìnì na okraji, slyel
od rabiho tato slova: Tato zkuenost není
bez uitku, je zaèlenìna do celku, který si
ji uvìdomuje; vìz, e vìènost lze nalézt
v kadém okamiku, e kadý stùl se mùe
stát oltáøem a kadý èlovìk veleknìzem;
vìz, e k Bohu vede více ne jedna cesta,
ale ta nejjistìjí jde skrze veselost a nikoli
skrze slzy; vìz, e Bùh nemá rád bolest
a smutek, tím ménì pak bolest a smutek,
je si zpùsobuje dobrovolnì; Bùh není tak
sloitý, neárlí na tvé tìstí ani na dobro,
které prokazuje blinímu, naopak: cesta
k Bohu vede skrze èlovìka. Spící dítì, matka, která je laská, staøec, naslouchající
umìní stromù: kadému z nich je Bùh nablízku, v kadém z nich je Bùh pøítomen.
Ji z výe uvedeného je jasné, e ideálem
a vzorem chasida nebude uèenec. Jeho
vzorem je cadik, divotvorce, který zná tajemství boského svìta. Jeho autorita nebyla proto spojována se znalostmi, ale spíe
s osobním charismatem a v pozdìjích dobách také s jeho pùvodem. Cadik byl skuteènì zvlátní postavou, která se v mnohém
vymykala tomu, co známe z rabínského judaismu. Jeho hlavní úlohou bylo toti zprostøedkovat obyèejným chasidùm kontakt
s Boskou sférou, za její souèást byli cadikové obecnì povaováni. K nejvýznamnìjím cadikùm patøili Dov Beer (1710 - 1772),
pøezdívaný Velký Magid z Meziøièe; Levi
Jicchak z Berdièeva, muel melke z Mikulova a Jákob Jicchak z Lublinu, známý
jako Jasnovidec z Lublinu.
I pøes svoji znaènou popularitu nepøesáhl chasidismus hranice Polska a východních oblastí Rakousko-Uherska. Pomineme-li nìkolikaleté pùsobení cadika muela
melkeho v Mikulovì, pak jeho ohlas v západní èásti støední Evropy byl dlouhou
dobu minimální. Jistou úlohu v tom zøejmì
sehrály osvícenské tendence, které se do
této èásti akenázské diaspory íøily z Nìmecka, ale také velké úsilí rabínských odpùrcù chasidismu, tzv. mitnagim (doslova
odpùrci). Mezi jejich èelné pøedstavitele,
kteøí v chasidismu vidìli nebezpeèí pro jednotu idovských obcí, patøil zejména známý
uèenec Elijahu Gaon z Vilna (1720 - 1797).
Ten vytýkal chasidùm hlavnì jejich problematický postoj k dodrování kultických
pøikázání judaismu, dále pøehnanou afekti-

vitu a iracionálnost a v neposlední øadì také
tendence k exkluzivitì, která se
projevovala vytváøením zvlátních modlitebních
shromádìní
(hebr. minjan),
pouíváním prvkù
sefardské liturgie, a dokonce i jiným zpùsobem
rituálního zpracování potravin.
V roce 1772 dal
proto ve své obci
chasidy do klatby
a poádal ostatní
obce, aby uèinily toté.
V prùbìhu 19. století zaèal ztrácet chasidismus svoji sílu a pøitalivost, co mìlo
mimo jiné za následek také otupení sporù
se zastánci tradièní zbonosti, a zaèal se
ocitat spíe na okraji náboenského ivota.
Koneènou ránu mu pak zasadil holocaust,
díky nìmu zmizel chasidismus z oblasti
støední Evropy. Dnes existují chasidské
obce pøedevím ve Spojených státech a
Izraeli. Toto faktické oslabování chasidismu vak neznamenalo ztrátu vlivu v jiných
oblastech. Naopak mnozí idé, ale i Neidé,
zaèali znovu objevovat pøedevím poetiku
a zvlátní druh moudrosti, který chasidismus v sobì obsahuje. Velkou zásluhu na
znovuobjevení duchovního dìdictví chasidismu má zejména idovský filosof Martin Buber (1878 - 1965), u nás pak spisovatel
Jiøí Mordechaj Langer (1894 - 1943). Vliv
chasidského hnutí najdeme ale také napøíklad v díle Jana Wericha èi Ivana Olbrachta.
Je opravdu tìké podat na nìkolika málo
øádcích dostateènì plastický a srozumitelný výklad tak tìko uchopitelného jevu,
kterým je akenázský chasidismus. Nebude
proto moná od vìci, kdy se na závìr
uchýlíme k malé chasidské lsti a nai snahu
podpoøíme krátkým pøíbìhem, který snad
napraví nepøesnosti a doplní to, co jsme
z neznalosti vynechali.
Rabi Bunam vdy øíkal ákùm, kteøí
k nìmu pøili poprvé, historku o Ejciku,
synu Jekela z Krakova. Tomu bylo po
letech tìké nouze, která vak neotøásla
jeho dùvìrou v Boha, poruèeno ve snu, aby
hledal poklad v Praze pod mostem, který
vede ke královskému hradu. Kdy se sen

Foto: Vojtìch Jiøí Vlk.

opakoval tøikrát, sebral se Ejcik a putoval
do Prahy. Na mostì stály dnem i nocí
stráe, take se neodváil kopat. Jednoho
rána vak pøece jen pøiel k mostu a bloumal kolem a do veèera. Koneènì se ho
velitel, který zpozoroval jeho poèínání,
pøátelsky zeptal, jestli zde nìco nehledá
nebo jestli na nìkoho neèeká. Ejcik vyprávìl, jaký sen ho sem z Krakova pøivedl.
Velitel se smál: Ty uboáèku, ty jsi se sem
trmácel se svými rozedranými botami jenom
kvùli snu! Ach, kdo vìøí snùm! To bych si
já musel podle pøíkazu ze snu sbalit svých
pár vestek, putovat a do Krakova a tam,
ve svìtnici jistého ida, mìl by se jmenovat
Ejcik, syn Jekelùv, pod pecí hledat poklad!
Dovede si pøedstavit, jak bych chodil po
vech domech, vdy tam se jedna polovina idù jmenuje Ejcik a druhá Jekel!
A znovu se smál.
Ejcik se jenom uklonil a vrátil se domù.
Pod pecí nael poklad a postavil modlitebnu, na kterou nechal napsat: Ejcik,
syn Jekelùv, chudý a zboný id, který
zùstal zboný, i kdy u nebyl chudý.
n

Poznámky
1 Scholem, G., Major Trends in Jewish Mysticism, New
York 1964.
2 Buber, M., Jewish Mysticism and the Legend of Baal
Shem, London 1931.
3 Výraz chasidismus je odvozen od hebrejského verba
ch-s-d, které znamená být milosrdný, zboný.
4 Systém idovské mystiky - kabaly, který vypracoval
sefedský myslitel Jicchak ben elomo Luria (1534 1572). Luriovo uèení pøedstavuje zvlátní symbiózu
idovské mystiky s motivy renesanèního novoplatonismu. Jeho hlavním cílem je vystihnout proces spásy, díky
nìmu budou moci idé dosáhnout vykoupení a individuální lidské due dokonalého Boského svìta.
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t é m a
Kabala je souèástí judaismu, i kdy stojí mimo jeho hlavní proud

KABALA,
MYSTIKA IDÙ

Robert Øehák a Ladislav Purl
idovská tradice zapovídá zaobírání se kabalou kadému, kdo není
starí ètyøiceti let a není zakotven ve víøe a spoleèenství lidu,
z nìho kabala vyrùstá. Pøirozená touha èlovìka po vìcech, které
ho pøesahují, vak od nepamìti mnohé vedla a i dnes vede k nerespektování tohoto zkuenostmi ovìøeného zákazu. S tímto vìdomím se chceme v následujícím èlánku pokusit jen informativnì
nastínit nìkteré aspekty kabaly.
uèení, které se sice nìkterými pohledy a dùVýraz kabala
Slovo kabala pochází z hebrejského koøene razy odliuje od hlavního proudu, nicménì
kbl, který znamená tolik co pøijímat nebo je nedílnou souèástí judaismu. Proto je neobdret, a jako podstatné jméno tedy to zbytné, aby zabývání se kabalou pøedcháze(skrze tradici) pøijaté. Postupnì se toto lo studium Tóry, midrae a Talmudu.
slovo stalo pojmem pro velké a neuchopitelné mnoství idovských mystických Dva pohledy na kabalu
Pohled na to, co je to kabala, je moný ze
mylenek, tajných uèení a spisù.
dvou úhlù. Jeden je striktní vìda (napø. náboenská fenomenologie) a druhý ivá (nìKabala jako souèást tradice
Mluví-li se v judaismu o Tóøe, má potom kdy i tzv. lidová) tradice lidí, kteøí kabalu
takto chápaná Tóra dvì sloky: uèení písem- ijí (dodnes napø. v Safedu èi Mea-árim).
nì fixované, tzv. tóra e-bi-chtav, a uèení Oba pohledy jsou velmi sloité a ani jimi
ústnì tradované, tzv. tóra e-be-al-pe. Po- není moné postihnout vechny rozmìry
dle tradice toto ústní uèení obdrel (= pøi- kabaly. Shodují se vak v tom, e její postajal) Mojí vedle písemné Tóry na Sinaji. tou je pøedevím vztah k Bohu. To se dìje
Kabala je tedy prvotnì èistì tradice, pøe- na základì pøesvìdèení, e takovýto vztah
dávání, a to pøedávání toho, co se Bùh roz- je moný a z Boí strany ádoucí. Èlovìk tu
hodl èlovìku zjevit. V tomto irím pojetí je hraje nezastupitelnou roli mezi vìcmi vytedy kabala ústní tradicí. V uím smyslu se ího duchovního svìta a vìcmi pozemskýteprve pozdìji tento název zaèal vztahovat mi. Svìt, v nìm ije, je odrazem vyích
také na esoterní (tajné, skryté) mystické (duchovních) svìtù, do nich mùe nìjak
vstupovat.

Ruce v poloze ehnání opticky znázoròující písmeno in jako
zkratku Boího jména addaj - Vemocný. (S. Horowitz, 1712)
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Co kabala není
Kabala kadopádnì není
ádné ïábelské uèení ani
prostøedek, jak se dovolávat temných sil, kabala není forma pokleslé
magie, aèkoliv v ní magické prvky nalezneme
a aèkoliv ji mágové (napø. E. Levi a G. Encausse)
pro své úèely pouívali,
nelze ale v ádném pøípadì øíci, e by magie
byla podstatou kabaly!
Magie hlavnì vyuívala
symboliku èíselný význam liter hebrejského
jazyka (takto napø. kaba-

lu se slovní a èíslenou magií ztotonil u
køesanský støedovìký kabalista Agrippa
z Nettesheimu). Kabala nemá ani ádnou semantickou spojitost s nìmeckým slovem
die Kabale, je znamená pikle èi úklady ani s obdobným anglickým cabal.
Vznik a utváøení kabaly
1. Maasé Merkavá, Maasé Beréít
Jak bylo ji naznaèeno, tradice nachází poèátky kabaly ji u Mojíe. Badatelé vak
její vznik datují do prvního stol. n. l., kdy
v Palestinì docházelo ke spojování idovské tradice s gnózí v prostøedí vlivu synkretického helénismu.
Za nejrannìjí formy kabaly se ve vìdeckých kruzích povaují maasé bereít
a maasé merkavá, které vycházejí z mystických výkladù prvních kapitol biblických
knih Genesis (1,1: Na poèátku stvoøil Bùh
nebe a zemi...) a Ezechiel (1,1.4.5): Tøicátého roku ve ètvrtém mìsíci, pátého dne
toho mìsíce, kdy jsem byl mezi pøesídlenci u prùplavu Kebaru, otevøela se nebesa
a mìl jsem rùzná vidìní od Boha... Vidìl
jsem, jak se pøihnal bouølivý vítr od severu,
veliké mraèno a lehající oheò; okolo nìho
byla záø a uprostøed ohnì jakýsi tøpyt oslnivého vzácného kovu. Uprostøed nìho
bylo cosi podobného ètyøem bytostem,
které se vzhledem podobaly èlovìku...
Kontemplací a duchovními cvièeními se
adepti (jordé merkavá) pøipravovali na tzv.
sestup do onoho vozu merkavá z Ezechielova proroctví, kde mystik vzestupnì putoval svou duí a procházel sedmi sínìmi
(pøíbytky) zvanými hejchalót vysoko k Boímu trùnu. Tyto pøíbytky jsou støeeny
andìly. K tomu, aby se mystik dostal dál
(výe) bylo zapotøebí znát odpovídající
klíèe (hesla).
2. Séfer Jecira
Nìkdy mezi 2. - 6. st. n. l. vznikl malý spis co
do velikosti, ale nesmírnì velký co do významu, jménem Séfer Jecira - Kniha utváøení.
Tato kniha a její pojmy se staly základním
kamenem, na nìm byly vystavìny pozdìjí
kabalistické systémy, protoe podává mystické vysvìtlení vzniku a sloení svìta. Bùh
prý stvoøil svìt pomocí tzv. 32 stezek moudrosti.
Tìchto 32 stezek moudrosti je tvoøeno
10 sefirami (sférami, èísly), je jsou povaovány za Boí aspekty (ty jsou základem veho existujícího), a 22 písmeny základu, které
odpovídají 22 písmenùm hebrejské abecedy.
Bùh stvoøil svìt právì kombinací tìchto èísel a písmen.

t é m a
Séfer Jecira

qqx hmkx twaylp twbytn ~ytvw ~yvlvb
~yyx ~yhla larfy yhla twabc hwhy hy
hvlvb wmlw[ ta arb wmv vwdqw ...ydv la
...rwpsw rpsw rpsb ~yrps

V tøicíti a dvou stezkách obdivuhodné moudrosti znaèil
Hospodin, Hospodin zástupù, Bùh Jisráéle, Bùh ivý,
Bùh vemohoucí... A svaté jméno Jeho stvoøeno a utajeno v tøech èíselných soustavách, v èísle, poètáøi a poèítaném...
Séfer Jecira, L. Mouèka, Praha 1993

stvoøení, je popsáno v Gn
9,6: nebo èlovìka Bùh
uèinil, aby byl obrazem
Boím. Èíselná hodnota
jména Abraham je 248, co
je poèet èástí lidského
tìla... 2

nici mystických komentáøù a výkladù biblických textù.
Vznik kabalistických kol
Dùleitým mezníkem pro dlaí vývoj idovského mystického uèení byl rok 1492, kdy
dolo k vyhnání idù ze paòelska. Po této
tragické události mnoho emigrantù v celém
svìtì zaèalo nacházet jistotu a útìchu právì
v kabale, a tak dolo k jejímu nebývalému
rozkvìtu. Nejdùleitìjím byl vznik kabalistických center od 16. stol., jakým byl napø.
Safed (Izrael). Tam pùsobili uèitelé Moe
Cordovero (1522-1570) a Izák Luria (15341572), kteøí rozvinuli velmi sloitý systém
sefirót. Ty bývají nejèastìji znázoròovány
v kabalistickém stromu ivota (ilan)4, kde
dùleitou roli hrají vyváenost a harmonie.
Tímto konceptem bývá interpretována podstata Boího charakteru, ivot sám i biblické
texty. Je vak natolik sloitý, e je nutné se
varovat zkratkovitých výkladù.
V luriánské kabale nalezneme i zásadní
kosmologické a kosmogonické otázky, jako
je napø. pøedstava vesmírné katastrofy nazvané rozbití nádob (virat kelim), nebo
pøedstava o stvoøení svìta staením (cimcum) - volnì interpretováno: Jestlie vìøíme,
e Bùh je vudypøítomný, jak potom bylo
na poèátku moné stvoøit svìt, kdy Bùh
byl vude? Odpovìï: Bùh musel nejdøíve
vytvoøit prostor sám v sobì, ve kterém by
mohl být svìt. To uèinil tak, e se sám v sebe
stáhl a v tomto prostoru stvoøil svìt. Èlovìk
je zde partner Boí podílející se na nápravì
celého svìta (tikun).

4. Zóhar
Tøinácté století je pro panìlsko dobou duchovního
rozkvìtu. Proto není divu,
3. Séfer Ha-Bahír
e se zde vyskytovaly nejrùznìjí proudy
Spojení východních idovských (z Babyló- idovského mysticismu a po extatický, jaký
nie nebo Sýrie) a gnostických mylenek pøedstavoval Abraham Abulafia (1240 - po
pøedstavuje dalí dùleitá kniha Séfer Ha- 1292) - mystik, vizionáø s mesiánskými asBahír - Kniha jasu. G. Scholem 1 ji datuje piracemi. Ten vypracoval tzv. písmenkodo období mezi roky 1150 1200. Dùleitou vou kabalu (permutace písmen), její hlavní
roli i zde hraje èíselná hodnota hebr. pís- tìitì spoèívalo ve vyslovování Boího
men: ...Proè pøidal Bùh do Abrahamova jména (tetragramu) v rùzných kombinacích.
jména písmeno hej a ne jiné písmeno?
Nejrosáhlejím kabalistickým dílem je
Z dùvodu, e vechny èásti lidského tìla vak bezpochyby Kniha Záøe - Séfer Hamají být hodny ivota ve svìtì, který má Zóhar (zkrácenì oznaèovaná Zóhar). Jedná
pøijít a jen je pøirovnáván k moøi. Mùeme se o celou knihovnu více ne dvaceti knih3,
to vyjádøit a do té míry, e stvoøení bylo jejich autorem je dle tradice rabbi imeon
dovreno v Abrahamovi. Co se týèe tohoto bar Jochaj ze 2. st. n. l.
Aèkoliv se ZóZóhar (komentáø jednoho vere)
har sám na tohoto
A HOSPODIN EL PØED NIMI VE DNE (Ex 13,21) rabbi
uèence odkazuje,
Josi zaèal vykládat verem: PRO PØEDNÍHO ZPÌVÁKA.
jeho skuteèným auPODLE ´LANÌ ZA RANNÍCH ÈERVÁNKÙ´. ALM DAVIDÙV
torem je pravdìpo( 22,1). Veliká, øekl, je láska, kterou Svatý Jediný, poehdobnì Abulafiùv
nán buï On, miluje Tóru, ve které jsou poehnáni vichni ti,
souèasník a krajan
kteøí se jí oddávají pro ni samu. Ten, kdo ji studuje peèlivì,
Moe de Leon, jenalezne pøízeò ve vyích i v niích sférách a jeho slovùm bude
mu se podaøilo vySvatý Jediný naslouchat a nikdy ho neopustí ve svìtì tomto
tvoøit nejvìtí studi ve svìtì, který má pøijít. Tóra musí být studována dnem i nocí,
jak to øekl Mojí Jozuovi: KNIHA TOHOTO ZÁKONA A SE
NEVZDÁLÍ OD TVÝCH ÚST. ROZJÍMEJ NAD NÍM VE DNE
I NOCI...  (Joz 1,8), a jak je také øeèeno: ...MOJI SMLOUVU
SE DNEM A MOJI SMLOUVU S NOCÍ... (Jr 33,20). Noc musí
být pøidána ke dni proto, aby Svaté Jméno bylo v plnosti
a harmonii. A jako není den kompletní bez noci, tak také studium Tóry není kompletní, dokud není podnikáno v noci jako
i ve dne. Slovo noc se veobecnì vztahuje i na veèerní hodiny pøed pùlnocí, ale skuteèná noc zaèíná teprve úderem pùlnoci, protoe v tom momentu Svatý Jediný, poehnán buï On,
vstupuje do zahrady Eden, aby se radoval ze spoleèenství se
spravedlivými. Z tohoto dùvodu se náleí zbonému vstát v tuto
dobu, aby Svatý Jediný a vichni spravedliví v zahradì
naslouchali jeho hlasu, jak je psáno: TY, KTERÁ PRODLÉVÁ
V ZAHRADÁCH, KDE DRUHOVÉ SLEDUJÍ HLAS TVÙJ... (Pís
8,13), a tím to obracíme ke spoleèenství Izraele, které velebí
Svatého Jediného studiem Tóry. asten, kdo se k tomu pøipojí!
Kdy svítá, a spoleèenství Izraele se stále raduje ve svém pánu,
On roziøuje vládu Jeho milosti nad ním a nad kadým jedním,
kdo se pøipojuje k jeho radosti a spojení s Ním. To je z toho
dùvodu, e spoleèenství Izraele je známo jako LAÒ ZA RANPokus o grafické znázornìní procesu cimcum.
NÍCH ÈERVÁNKÙ.
Zóhar, Paraat Be-alach

(S. Horowitz, 1712)
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t é m a
Východoevropský chasidismus
Roztrouené prvky kabaly dále nalézáme ve
východoevropském chasidismu v 17. - 18.
st. Oproti pøedchozím chasidským hnutím
navazuje východoevropský chasidismus na
kabalu luriánskou, aèkoli nepøijímá za své
mesiáský prvek jejího uèení. Podstatou
chasidismu je zbonost, jeho ustøedními
postavami jsou tzv. spravedliví (cadikim)
a íøeji zboní (chasidim).
Cestou k Bohu v chasidismu byla hlavnì
modlitba, jejím cílem bylo pøilnutí k Bohu
(devekut) a navození jednoty s Ním (jichud). Souèástí takovéto modlitby byla
vnitøní intence (kavana), která dává smysl
lidskému konání, a nadení (hitlahavut),
s ním byla vykonávána. Dùleitá byla
v chasidismu i askeze, ale byla to askeze
radostná a veselá. Tím se v podstatì chasidismus snaí sakralizovat vechny aspekty
ivota - ve je sluba Bohu! Boha lze nalézat za vím, co èlovìka obklopuje. Jeden
z nejlepích vhledù do chasidismu podali
Martin Buber5 a u nás Jiøí Langer6.
Praha a kabala
V hlubokém a irém moøi idovské mystiky
mìla Praha vdy své místo, a to nejen v 16.
stol., kdy tu pùsobil slovutný rabi Löw. Ten
podle legendy stvoøil za pomoci kabaly
Golema: Nyní pøikázal rabi Löw kohenovi
Jicchakovi, aby sedmkrát z prava obeel
hlinìné tìlo, a svìøil mu cirufim, slova,
která mìl pøitom odøíkávat... Nyní zaèal
tìlo obcházet sám rabi Löw. Vloil hlinìnému panáku do úst ém napsaný na kousku
pergamenu. Uklánìjíce se k východu, západu, jihu a severu vyøkli vichni tøi zároveò slova: A vdechl mu ivot do chøípí,
a tak èlovìk obivl. 7
Tradice kabaly byla v Praze rozvíjena
i v dobì nedávno minulé, kdy tu ili a psali
Jiøí Langer a Franz Kafka8. Linie pokraèuje
pøes Otto Munelese a k souèasným èeským studiím o idovské mystice, z nich lze
doporuèit k první orientaci nìkolik pøednáek Vladimíra Sadka9.
n
Poznámky
1 G. Scholem je nejvìtím badatelem idovského mysticismu - viz základní a nejdùleitìjí dílo: G. Scholem,
The Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1974
2 Sefer Ha-Bahir, A. Kaplan, New York 1979
3 podle: I. Tishby, The Wisdom of the Zohar, London
1949 - tøísvazkový pøeklad s komentáøem
4 viz 3. stranu obálky
5 Cesta èlovìka podle chasidského uèení, Olomouc 1996;
Chasidská vyprávìní, Praha 1990
6 Devìt bran, Praha 1996
7 A. Hofman, R. Heuerová, Ze idovského Ghetta, Praha
1996.
8 Kafkovu inspiraci kabalou jasnì prokázal E. Grözinger,
Kafka a kabala, Praha 1998
9 V. Sadek, idovská mystika v Praze, Praha 1992
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Mylenky reformního a liberálního judaismu

CÍLEM JE
BRATRSTVÍ LIDÍ
Benjamin Kuras

Následující mylenky reformních a liberálních idovských vzdìlancù
autor redigoval a pøeloil z anglických pramenù. (redakce)
Reformní demokratické tradice
Náboenství a etika
Australský rabín Rudolph Brasch:
Americký rabín William B. Silverman:
idovská historie vdycky byla reform- Základem reformního judaismu je vztah
ní a judaismus byl po celé vìky progre- judaismu a etiky vyjádøený spoleèenskou
sivní. Abrahám byl první reformátor. akcí. Judaismus je vìèným symbolem moReformoval èlovìkovu víru z modloslueb- rality a idé jsou nesmíølivými odpùrci biných praktik mnoha na spravedlnost gotnosti. Judaismus je etický zpùsob ivota
Jednoho Boha.
a etika se nemùe tìpit a tøítit.
Mojí reformoval tradici tak, aby se
Profesor Emile L. Fackenheim:
vztah èlovìka a Boha zakládal ne na straidovská kniha uèí, e èlovìk je tvoøen
chu, nýbr na lásce.
k obrazu Boímu. Skuteènost nás uèí, e
Vichni nai Proroci byli progresivní
ne kadý èlovìk ví, e je tvoøen k obrazu
idé. Reformovali víru tak, aby lidé vìdìBoímu. Je proto idovskou povinností
li, e ná Bùh je síla spravedlnosti a lásky,
podávat svìdectví o tomto vìdìní. Tato
ádající spolehlivost a èestnost, nikoli
povinnost nezaniká ani v dobì, kdy je uèení
obìtování zvíøat. Písmák Ezdrá byl reforidovské knihy zakázané. Naopak, právì
mátor, který zdùrazòoval význam disciplíny
tehdy mu nejvíc není úniku. I kdy trestem
a zákona a jejich Boí inspirace.
za to je smrt, musí se toto riziko podstupoMakabejtí, po nich slavíme Chanuku,
vat. - Pøikázáním je obnovovat obraz Boí
reformovali idovské dìdictví tak, e je
a k samé hranici jeho síly.
oprostili od øeckých vlivù materialismu
a kultu tìlesnosti.
William B. Silverman:
Talmudická reformace, kterou zavádì- Úlohou ida je nejen snít sny, ale neúnavnì
li farizejtí rabíni, vyuila vývoje zákona je pøetváøet ve strukturu zítøka.
k tomu, aby odpovídal vývoji ivota v IzraEsencí idovského náboenství je jeho
eli, který se promìòoval ze spoleènosti etika. Jeho Bùh je Bohem morality. Krázemìdìlské a politicky nezávislé ve spo- lovství Boí se nepromítá nìkam do svìta
leènost ijící ve mìstech a jako etnická posmrtného, nýbr do kompletního morálmenina.
ního uspoøádání svìta, které by zajiovalo
Filozofická reformace ve støedovìku pravdivost, poctivost a svatost pro vechukazovala zásadní jednotu moudrosti a ví- ny lidi a vechny národy.
ry a zdùrazòovala potøebu vztahu mezi
Reformní-liberální judaismus nepøedkadodenním konáním a kadodenní ví- stírá, e by mohl nabízet koneèné odpovìrou. Chasidská reforma posílila zbonost di na nezodpovìditelné otázky. Ale je pøeradostí a umonila chuïasovi cítit se brat- svìdèen o svatosti a dùstojnosti lidské
rem uèence.
osobnosti, o odpovìdnosti èlovìka za bliReformní judaismus 19. století navázal ního a o nevyhnutelné úloze ida konfronharmonii mezi starou vírou a novou vìdou tovat zlo a nespravedlnost a být ochotný
a obnovil dùstojnost bohosluby.
k èinu pro budoucí spoleènost postavenou
Reformní judaismus 20. století je tou na spravedlnosti, soucitu, bratrství a míru.
nejnovìjí nikdy nekonèící reformou. Ke
vemu, co mu pøedcházelo, a pro vechno, Koncepce Boha
co bude následovat, zdùrazòuje pøíslunost Emile L. Fackenheim:
vech idù vude k lidstvu, jako èlánek své idovský Bùh je Bùh dìjin, jeho dílo je
víry. Cílem je bratrství vech lidí pod Boím dosud nedokonèené, a musí být proto schoOtcovstvím.
pen pokraèující pøítomnosti v dìjinách.

t é m a
Biblický vìøící musí nacházet starodávné modly i v jejich moderním pøevleku.
A musí proti nim bojovat ze vech sil.
Biblický vìøící ije ne v pocitu zajitìného vlastnictví Boství, nýbr ve svaté
nejistotì.
Budoucnost idovství
Rabín William L. Silverman:
Nae generace je krmená zbonými otøepanostmi, které nám chlácholí svìdomí a
dìlají nás necitlivé k morálním potøebám
spoleènosti. Náboenství se musí opásat
silou svého poslání, vzkøísit se k potyèce,
k vìènému zápasu se zlem, k neutuchající
bitvì proti vudypøítomným silám blbosti,
bigotnosti, tmáøství a zoufalství.
Martin Buber:
V judaismu není místo na pravdy, které
zùstávají abstraktní a vznáejí se samoúèelnì nad realitou. Naopak, judaismus
obsahuje celý ivot: ekonomiku, spoleènost, stát, trh. A tam, kde idé, zvlá ti,
kteøí mají pøístup k moci a majetku, se pokouejí omezit slubu Bohu pouze na sféru
náboenskou, nebo omezit Boí autoritu
na slova a symboly - právì tam musí nastoupit prorocké taení za spoleèenskou spravedlnost jménem Boím.
Rabín Dow Marmur:
Nesmíme ignorovat minulost, protoe jsme
spojujícím èlánkem napínavých dìjin.
Musíme se z dìjin uèit a brát je jako základ
pro chápání sebe samých. Dìjiny nejsou
nìèím, do èeho se utíkáme, ale z èeho se
vyvíjíme. Jakmile je takto pojímáme, pøestávají být jen popisem minula, ale stávají
se rámcem, podle nìho se snaíme chápat
pøítomnost a budoucnost. Jsme spojovací
èlánky v øetìzu napínavých dìjin, ale nesmíme se stát otroky minulosti.
Jako idé rozumíme bolesti, své vlastní i druhých, ale to nás neopravòuje k zoufalství.
Být id znamená být svìdkem svìtu, ne
abychom v nìm vzbuzovali pocit viny, ale
ukazovali mu cestu k nápravì.
Judaismus je cesta k Bohu, ne slepou
posluností, ale dialogem.
Judaismus nám dává pøístup k jedineènému prameni moudrosti, ale je to moudrost, o kterou se musíme podílet se svìtem.
Jako idé jsme souèástí celosvìtové
komunity idù, ale ijeme ve svìtì Neidù.
Judaismus je zdroj nadìje, jako úvaha
mesianistická a jako zpùsob ivota, jeho
prostøednictvím se naplòuje pøíslib Boí.
n

Nejnovìjí náboenské hnutí v rámci judaismu

NÁBOENSTVÍ
JAKO TERAPIE
Benjamin Kuras

Léèba lidské due a jejím prostøednictvím i celého svìta je hlavní
ideou idovské obnovy (Jewish Renewal), nového náboenského
smìru, citlivého na duchovní poptávku souèasnosti. - Pro Dingir
o nìm referuje britsko-èeský idovský spisovatel B. Kuras. (redakce)
Svìt je nemocný, bolavý a porouchaný. Pøíèinou jsou tisícileté cykly opakované krutosti a tyranie, které procházejí lidskými
dìjinami od samého poèátku. Pøedávají se
z generace na generaci, z ideologie na ideologii, z civilizace na civilizaci a vzpoury proti nim konèívají opìt v krutostech a tyraniích. Jejich hnací silou je zakoøenìná psychická ablona oprávnìného hnìvu a touhy
po odplatì.
Co pøedchozí generace a tyranie pøedaly nám, to my bezdìky a podvìdomì pøedáváme generacím dalím. Tyranie, zotroèování, zneuívání, vykoøisování a utrpení
jsou na kadém kroku lidských dìjin tak silnì viditelné, e se vìtinì lidstva zdají být jedinou monou
realitou tohoto svìta.
Citová otupìlost, beznadìj
a marnost se staly pilíøem lidského pøeívání. Ten se udruje
podpìrami slepoty a bezcitnosti
k bolestem druhých i vlastním.
Slepota pøerùstá v neschopnost
vnímat stav utrpení jako defektivní a bere jej jako samozøejmý.
Bezcitnost se pøemìòuje v pøeívací mechanismus, který pøirozené lidské touhy po spravedlnosti vnímá jako neádoucí idealismus.
Tyto touhy se pak zatlaèují
hluboko do nevìdomí, a se
pøestanou vnímat. S nimi se do
nevìdomí zatlaèují i bolestné
emoce, jejich potlaèené energie
se stávají hnací silou repetice
cyklù krutosti a bezohlednosti,
které nedokáeme zvládat. Tak
se èlovìk stává bezmocný a odevzdává se osudu, na pospas
silám, jim nerozumí, jim podléhá, jich se dìsí a je mu nakonec nezbývá ne zboòovat,

v nadìji, e se jim zavdìèí a získá jejich
pøízeò. Ne-li v tomto ivotì, tak alespoò
v nìjakém tom vysnìném pøítím.
Tak vzniká a zpevòuje se základ toho,
èemu tradiènì øíkáme pohanství, idolatrie,
modlosluebnictví, a jeho pozùstatky pøeívají nebo oívají i v monoteistických
náboenstvích a v ateismu. Vytváøejí rámec
vnímání svìta jako nemìnného mechanismu ovládaného nemìnnými silami, které
vládnou svévolnì nebo jejich smysl není
èlovìku dáno chápat a na nich nemùe nic
zmìnit. Pohanství a idolatrie se dají definovat jako pøijímání, obrana a oslavování
nemìnného statu quo. Kadá obrana a osla-

Foto: Vojtìch Jiøí Vlk.
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Foto: Vojtìch Jiøí Vlk.

va nemìnného statutu quo je návratem
k idolatrii.
Toto je v kostce stav lidské due, jak jej
zmapovala psychologie konce 20. století
a jak jej vidí zakladatelé nejnovìjího idovského náboenského hnutí Jewish Renewal. Tento stav definovala u kabalistická filozofie symbolicky jako svìt roztøítìné nádoby a vypracovala na nìj základy
receptu nápravy pod pojmem tikun olam tj. léèba (náprava a zdokonalování) svìta.
Jewish Renewal tento recept pøebírá jako
svoje hlavní krédo.
Hnutí idovské obrody Jewish Renewal vzniklo na pøelomu 80. a 90. po vlnì
hromadného útìku idovské mládee hippie generace od organizovaného náboenství k duchovním disciplínám Vìku Vodnáøe - k transcendentální meditaci, zenbuddhismu, hinduismu, psychoterapii Nového vìku, k protiváleèným a protirasistickým protestùm a ekologickým hnutím.
Co se dìlo, vysvìtlil jako první spisovatel Chaim Potok: nazval to nástupem tøetí
éry idovských dìjin. Pøedchozí éry judaismu knìského a judaismu rabínského byly
náboenstvím zprostøedkovaným, závislým
na interpretaci duchovních autorit svých
dob.
Tøetí éra je érou dospívání k osobní odpovìdnosti za vlastní duchovní ivot, pøímého hledání a nacházení Boha a smyslu
lidské existence, citlivosti k potøebám planety a vesmíru.
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Zpìt k judaismu idovské aktivisty
Vìku Vodnáøe pøivedl filozof Abraham
Joshuah Heschel, kdy jim znovu objevil
úas z vesmíru, pøírody a èlovìka, vedoucí k poznávání Nevýslovného (The
Ineffable). Heschelovo pojmenování
novì objevovaného Boha pùsobilo jako
dobrodruné osvobození od zkostnatìlého náboenství i bezduchého materialismu. Heschel oivil radikální spoleèenské cítìní biblických prorokù. Vysvìtlil revoluènost idovského objevu Boha jako
energie nabité potenciálem nekoneèného
zdokonalování svìta. Jako vánivé a prosebné výzvy z vìènì nedosaitelné, ale
pøedstavitelné budoucnosti, která èlovìka
potøebuje, aby jí pomáhal svìt pøetváøet.
A od ní má id uloenu povinnost být vìèným svìdkem sdìlujícím, e vichni lidé
jsou tvoøeni k obrazu Nevýslovného, jeho
realitou je nekoneèná a vìènì obnovovaná
svoboda, která pøesahuje vechny omezující definice a kategorie. e Bùh je energie
pøítomná ve vech lidských interakcích a e
její podstatou a jejím cílem je hojení, léèba,
náprava a transformace svìta. e kadý jednotlivec má schopnost poselství Nevýslovného vnímat a pøetváøet v léèivý èin,
v akci osvobozující od tyranie. A e navíc
právì toto je základní a pùvodní idea a tradice, na ní stojí Mojíova Tóra a která
prostupuje celý biblický i rabínský judaismus, od chvíle, kdy Abraham zaslechl to
slavné Jdi!.
Jewish Renewal je dílem Heschelových ákù ze vech stran idovského náboenského spektra. Rabíni Zalman Schachter-Shalomi a Shlomo Carlbach pøili z pøísného ultraortodoxního chasidismu, Marshall Meyer, Michal Lerner a Wayne Dosick z liberálnìjího køídla konzervativního
a reformního. Vichni proili hippie kulturu,
procítili vibrace Vìku Vodnáøe, podíleli se
na protestech, mnozí jsou psychologové
praktikující psychoterapii. Vichni si z vodnáøského hnutí pøinesli prosáklost a opojení Bohem.
Experimentují s kadým aspektem idovských tradic, který mùe poslouit souèasným potøebám léèby a zdokonalování
svìta. Carlbach do modliteb vnesl nové
idovské melodie opakované ve stylu indické mantry a prolínající celou lidskou bytost.
Klade se dùraz na chápání biblického textu
a jeho relevantnost pro souèasný stav vìcí
a událostí. V pasáích z Tóry se pøi kongregaèním ètení nacházejí terapeutické prvky.
Bohosluby se v mnohém podobají skupinové terapii, v ní namísto tradièního
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Celièký tento svìt velmi úzký most jest
a hlavní vìc - nebát se vùbec.
Chasidská píseò,
pøeloil Robert Øehák
rabínského kázání èasto pøichází obvyklé
vodnáøské sdílení zkueností a nesnází, spoleèné léèení konkrétních osobních, spoleèenských a politických problémù. Hledání
smyslu a vùle Nevýslovného se dìje v úzce
sblíených komunitách, které se uèí tolerovat podivnosti a výstøednosti jednotlivcù
a brát je s humorem.
idovská obnova (Jewish Renewal) pøesahuje politické dìlítko mezi ortodoxií a reformou. V nìèem je ortodoxnìjí ne ortodoxie, v nìèem radikálnìjí ne reforma.
Schachter-Shalomi zpøísnil pravidla koer
diety na eko-koer, který zakazuje vekeré potraviny, jejich zpùsob pìstování èi
zpracování pokozuje ekologii planety. Na
druhé stranì stojí naprosté zrovnoprávnìní
en a enského aspektu Boství známého
z idovských tradic jako echina èili pøítomnost Boí. Vrací se kabalistické vnímání
pøítomnosti andìlù a magické energie hebrejských písmen. Proívá se Mojíova
koncepce Boha jako síly, která umoòuje
transcendenci z otroctví a útlaku, dává nám
schopnost a ukládá povinnost svùj svìt
léèit, osvobozovat a zdokonalovat. S vìdomím, e i my samotní léèitelé jsme nemocní,
poramocení a nedokonalí, proto léèbou
druhých a svého prostøedí léèíme i sebe.
S dùvìrou v Boha, který je vìrným léèitelem, dává zrak slepým, laskavost ivým,
vzkøíení mrtvým, podpìru padlým, léèbu
chorým, svobodu vìznìným a vìrné pøátelství tìm, kdo leí v prachu.
Jewish Renewal se teprve utváøí a hledá. Mnozí tradicionalisté z obou stran nìkteré jeho aspekty a praktiky pokládají za
pomatené. Ale e po jednom desetiletí své
existence ve skupinkách zanícencù zaèíná
pøináet konkrétní výsledky, se dá vysoudit i z toho, e tikun olam se stal stìejním
námìtem chystaného letoního svìtového
kongresu organizace World Union for Progressive Judaism, která sdruuje pøiblinì
dva miliony idù v kongregacích reformních, liberálních a rekonstrukèních.
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Dìjiny Prahy jsou také dìjinami idù u nás

HISTORIE
IDOVSKÉ PRAHY
Arno Paøík
Praha je jedním z nejstarích a nejvýznamnìjích idovských center
ve støední Evropì. Bìhem tisícileté historie tu nedolo pøes èetné
katastrofy a pokusy o vypovìzení nikdy k úplnému pøeruení kontinuity idovského osídlení a náboenského ivota. Praha byla
naopak èasto útoèitìm mnohých souvìrcù, vyhánìných z okolních
zemí, a díky tomu po nìkolik století jednou z nejpoèetnìjích
idovských obcí Evropy.
O úèasti idovských kupcù na praských a nìmeckých kupcù v Praze a vztahovala
trzích nás informuje zpráva arabsko- se na nì stejná kníecí privilegia. Mohli se
idovského kupce Ibrahíma Ibn Jákúba volnì usazovat, obchodovat, provozovat
z roku 965. Tehdy sídlila idovská osada øemesla a jejich obce mìly úplnou vnitøní
nejspíe v blízkosti kníecího tritì v pod- autonomii. V Èechách idé tehdy obchohradí Praského hradu. V druhé polovinì 11. dovali s koeinami, obilím, suknem, cínem
století pøenesl král Vratislav své sídlo na a voskem, ale také dobytkem a otroky. Do
Vyehrad, v jeho podhradí nebo pøi tzv. zemì dováeli exotické spotøební zboí,
vyehradské cestì je k roku 1091 pøipo- drahé látky a perky, sùl, víno a orientální
mínána dalí idovská osada. V roce 1142 koøení. Praská idovská obec byla v raném
byla vypálena synagóga idovského sí- støedovìku také významným kulturním cendlitì v malostranském podhradí. Tehdy trem. Ve 12. a na poèátku 13. století zde pùnebo o nìco pozdìji patrnì vznikla idovská sobili známí uèenci a náboentí myslitelé
osada také v blízkosti tritì na pravém bøe- Izák ben Jákob, jeho ák Abraham ben Azrihu Vltavy, na území pozdìjího idovského el nebo Izák ben Moe. Ve svých spisech
Mìsta.
uívali rùzné staroèeské výrazy a názvy,
idé se v nejstarích dobách tìili stej- které svìdèí o jejich bìné znalosti èetiny.
ným právùm jako skupiny románských
Mezníkem v historii praské idovské
obce bylo zaloení Starého Mìsta na poèátku 13. století. Na území pozdìjího idovského Mìsta mùeme ji tehdy rozeznat
hlavní oblasti osídlení. Nejstarí byla patrnì
osada v okolí Staré koly pøi východním
konci iroké ulice, která zùstala od zbytku
ghetta oddìlena i pozdìji. Druhou èást støedovìkého ghetta tvoøilo osídlení podél jeho
hlavní prùchozí komunikace v místech dnení iroké ulice, nazývané tehdy V idech.
Tato ulice ve støední èásti tvoøila jakési podélné námìstí, kde se od nejstarích dob a
do konce minulého století odehrával obchodní a veøejný ivot ghetta. V okolí Staronové synagógy, zbudované v poslední ètvrti 13. století, vznikla nejmladí èást støedovìkého ghetta. Staronová synagóga zùstala solitérní stavbou a duchovním centrem
idovského Mìsta a do dnení doby.
S houstnoucí zástavbou byly vstupy do idovské ètvrti ohrazeny zdmi a esti branami na ochranu idù, kteøí byli podle nových
Praský idovský høbitov.
Foto: archiv.
privilegií oznaèeni za sluebníky královské

komory. Aèkoli ghetto tvoøilo ji od støedovìku ve Starém Mìstì uzavøenou enklávu, pøece vdy docházelo na obou stranách
k majetkovým pøesahùm.
Postavení idù ve støedovìké spoleènosti se pod vlivem køíových výprav,
církevních ediktù a náboenského fanatismu postupnì zhorovalo. Církevní usnesení
omezovala jejich hospodáøskou èinnost
pouze na penìní obchod, vyadovala omezení styku s køesanským obyvatelstvem,
usídlení v uzavøených ètvrtích a oznaèení
idù zvlátním znamením nebo odìvem.
Tato naøízení vedla k ekonomické a spoleèenské segregaci idù a pøispívala k vytváøení protiidovských nálad a povìr, které
byly pøíèinou mnoha násilných pogromù.
Z tìchto dùvodù vydal Pøemysl Otakar II.
v roce 1254 novou úpravu právního postavení idù v èeských zemích.. idé byli
prohláeni za pøímé poddané krále, který jim
zaruèoval svoji ochranu a povoloval zabývat se pùjèováním penìz na zástavu a úrok.
Privilegia zakazovala jakékoli násilí proti
idùm a jejich majetku, odsuzovala naøèení
z pouívání lidské krve k rituálním úèelùm
jako nepravdivá, zakazovala násilné køtìní,
ruení idovských svátkù a pokozování
idovských høbitovù a synagóg. idovským
obcím byla pøislíbena svoboda náboenského ivota a povoleno zøízení vlastní samosprávy a soudnictví. Pro spory mezi idy
a køesany byl urèen králem jmenovaný
idovský soudce.
idovská privilegia Pøemysla Otakara II.
uzákonila postavení idù v èeských zemích
na dlouhou dobu a byla v zásadì potvrzována i dalími panovníky. Pøesto i nadále docházelo k obèasným protiidovským bouøím. Nejvìtí støedovìký pogrom vypukl
v Praze o velikonocích roku 1389. V dùsledku údajného znesvìcení hostie dolo
v nedìli 18.dubna k útoku praské chudiny
na ghetto, drancování a vypalování idovských domù a vradìní jeho obyvatel. Násilné smrti neunikli ani ti, kteøí se uchýlili do
Staré a Staronové synagógy. Pøi pogromu
pøilo o ivot na 3 tisíce obyvatel ghetta
vèetnì dìtí, en a starcù.
Ke ztrátì kontroly panovníka nad idovskými záleitostmi dolo poprvé za
husitských válek, jejich výsledkem bylo
oslabení vlivu církve a moci královské ve
prospìch lechty a nezávislých mìst. Husité byli katolíky oznaèováni za judaizující
sektu a sami se do znaèné míry ve svém boji
identifikovali s biblickým Izraelem. idé
s husity sympatizovali v boji s církví a zejména nìmeckými køiáky, roku 1420 po-

19

t é m a

yl ym yl yna !ya ~a
yna hm ymc[l ynavkw
ytmya wvk[ al ~aw

idovská privilegia vèetnì ujitìní, e idé
nebudou ji nikdy z Prahy vypovìzeni. Ve
sporech se staromìstskými potvrdil Rudolf
II. roku 1585 pøíslunost idù k císaøskému
soudci. V letech 1593 a 1602 vzal opakovanì
idovskou obec v ochranu a roku 1599 jí
Jestlie já nejsem pro sebe,
udìlil osvobození od vech cel a mýt ve
kdo je pro mì?
mìstech praských. idovská obec získala
A kdy jsem jenom pro sebe, co jsem?
svoji døívìjí samostatnost. Rozvoj obchoA jestlie ne nyní, pak kdy?
du, penìnictví a øemesel zpùsobil nebýTalmud, traktát Pirké Avót,
valé uvolnìní ivota v ghettu a poèet jeho
pøeloil Bedøich Nosek
obyvatel nìkolikanásobnì vzrostl.
Pøední osobností idovského Mìsta
máhali pøi opevòovacích pracích proti Vye- byl v období renesance Mordechaj Maisel
hradu a podporovali je i finanènì. V Praze (1528-1601), dvorský id a finanèník Ruza husitských válek získala pravomoc i- dolfa II., s jeho jménem je spojena vìtina
dovského královského soudu i právo na stavebních podnikù v praském ghettu. Rovybírání idovských daní staromìstská ku 1576 se stal èlenem rady starích a pozdìji
obec. Aèkoli idé vydatnì pøispívali do primasem praské idovské obce. V letech
mìstské pokladnice, poadovali staromìst- 1568 a 1575 se podílel na stavbì Vysoké
tí opakovanì v letech 1502, 1507 a 1509 synagógy a idovské radnice v centru ijejich vypovìzení z mìsta. Nastoupením dovského Mìsta. Novými nákupy rozíøil
Ferdinanda I. na èeský trùn roku 1526 se Starý idovský høbitov a na jeho severním
zdálo, e dojde k upevnìní moci královské, okraji dal postavit synagógu, rituální lázeò
a tím i dosavadního nejistého postavení a talmudickou kolu - jeivu. V roce 1592
idù. Èetná obvinìní vak pøinutila císaøe zbudoval na jiním okraji ghetta svoji vlastroku 1541 k vypovìzení idù z Prahy. Ter- ní synagógu, které pøedèila nádherou a vemín vypovìzení byl dvakrát odloen, ale likostí vechny dosavadní stavby ghetta.
roku 1543 se musela vìtina idù z Prahy Mordechaj Maisel pùsobil také jako mevystìhovat, vypovìzení vak bylo za dva cená rùzných dobroèinných organizací, dal
roky odvoláno. Na nové stínosti staromìst- vystavìt budovu praského pohøebního
ských Ferdinand I. roku 1551 naøídil, aby bratrstva, podporoval koly, pitál a chuidé nosili zvlátní oznaèení v podobì lu- dobinec, na své náklady nechal vydládit
tého kruhu. Nové vypovìzení z Prahy násle- vechny ulice ghetta. Nejvýznamnìjím
dovalo v letech 1557 a 1563, lhùta k od- pøedstavitelem duchovního ivota praské
chodu byla opìt prodluována, jednotliv- idovské obce se stal rabín Jehuda Liva ben
cùm byly vydávány ochranné glejty, vìti- Becalel (1512-1609), rektor zdejí talmudicna idù se vak musela nakonec vystìho- ké koly, neúnavný uèitel a spisovatel. Jeho
vat.
osobnost se pozdìji stala hlavní postavou
Císaø Maxmilián II. potvrdil roku 1567 èetných praských idovských legend,
stará idovská privilegia a vydal majestát, které mu pøipisují i stvoøení umìlé lidské
v nìm uvolnil dosavadní omezení idov- bytosti - Golema. Mezi jeho nejvýznamnìjí
ského obchodu a podnikání. V roce 1571 áky patøil matematik, astronom a historik
navtívil s chotí Marií a dvorem praské David Gans (1541-1613) a rabi Jom Tov Lipidovské Mìsto a pøijal rabínské poeh- man Heller (1576-1654).
nání. Nejvìtí hospodáøský a kulturní rozPo bitvì na Bílé Hoøe 8. listopadu 1620
kvìt idovské obce nastal za vlády Rudolfa zùstalo sice idovské Mìsto uetøeno perII., který potvrdil roku 1576 vechna døívìjí zekucí císaøského vojska, muselo se vak
zavázat Ferdinadu II. k vysoké
váleèné pùjèce a zanedlouho
pøistoupit i na znaèné zvýení
pravidelných daní. Zástupcem
praské idovské obce se stal
dvorský id a finanèník Jakob
ehnej ti Hospodin a ochraòuj tì.
Baevi z Treuenburgu (1580Ozáøí Hospodin ti tváø svou a budi ti milostiv.
1634), který byl jako první id
Obráti Hospodin tváø svou k tobì a udìl ti mír.
v habsburské øíi povýen do
Numeri 6, 24 - 26, Pìt knih Mojíových, lechtického stavu. Pøes propøeloil rabín I. Hirsch testy staromìstských se mu

$rmvyw hwhy $krby
$nxyw $yla wynp hwhy ray
~wlv $l ~fyw $yla wynp hwhy afy
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podaøilo získat 39 nových domù za dosavadní hranicí ghetta a dosáhnout tak jeho
dosud nejvìtího rozíøení. Protoe se císaø
nemohl v dobì války obejít bez finanèní
podpory idovské obce, potvrdil jí roku 1623
a 1627 stará privilegia vèetnì volného
obchodu a prodeje vlastního zboí v celé
zemi, osvobození od cel a mýt v mìstech
praských a posílení pravomoci idovských
starích a královského idovského soudce
na úkor práv mìstského soudu. Pøes utrpení
tøicetileté války a silné zatíení danìmi
vzrostl po jejím skonèení poèet obyvatel
praského ghetta pøílivem uprchlíkù z Polska a západní Ukrajiny, vyhnaných odtud
za povstání Chmelnického v letech 1648 1649.
Pøipravovaným opatøením na sníení
poètu idovských obyvatel Prahy zabránil
roku 1680 velký mor, jemu padlo za obì
na 3 500 obyvatel ghetta. Novou pohromu
pro idovské Mìsto znamenal velký poár,
který vypukl na Starém Mìstì 21. èervna
1689. Tehdy lehlo popelem vech 318 domù
a 11 synagóg ghetta a mnoho jeho obyvatel zahynulo v plamenech. Po poáru usilovaly úøady o omezení rozlohy idovského
Mìsta a pøesídlení praských idù do Libnì nebo na tvanici. Díky finanèní pomoci
zahranièních idovských obcí bylo vak
ghetto rychle obnoveno ve svém pùvodním rozsahu. Zanedlouho po poáru otøásl
praskou idovskou obcí propagandistický
monsterproces s údajnými vrahy dvanáctiletého konvertity imona Abelese, kterým
vyvrcholily dosavadní snahy jezuitù o christianizaci praských idù.
Pøes uvedené katastrofy stoupl poèet
obyvatel idovského Mìsta z pøiblinì
3 tisíc kolem roku 1600 a na 11 500 na konci
17. století, co èinilo z Prahy jednu z nejvìtích idovských obcí v Evropì. Aby zabránil dalímu rùstu poètu idovských obyvatel, stanovil Karel VI. v roce 1724 tzv. familiantským zákonem pevný poèet idovských rodin v zemi, který mìl být udrován
i do budoucna. Z kadé rodiny se tak mohl
oenit pouze nejstarí syn, ostatní museli
zùstat svobodní nebo odejít do ciziny.
Soupis obyvatel praského idovského
Mìsta byl proveden roku 1729, kdy bylo
v ghettu zjitìno 2 335 idovských rodin
s 10 507 jednotlivými osobami. V ghettu
tehdy ilo na 700 øemeslníkù, mezi nimi byli
nejpoèetnìji zastoupeni krejèí, obuvníci,
klobouèníci, zlatníci, øezníci a hudebníci.
Za údajnou podporu pruského vojska
pøi obsazování Prahy v záøí 1744 naøídila
Marie Terezie dekretem z 18. prosince 1744

t é m a
vypovìzení idù z Prahy a celé zemì. Pøes
pøímluvy místodritelství, dvorské kanceláøe
a zahranièních vyslancù císaøovna neustoupila, pouze lhùta k oputìní Prahy
byla prodlouena. Dne 31. bøezna 1745 tak
museli vichni idé s výjimkou tìce nemocných Prahu opustit a usadit se nejménì ve
vzdálenosti dvou dní cesty od mìsta, lhùta
k vypovìzení ze zemì byla vak odloena.
V Praze zaèala být nepøítomnost idù brzy
nepøíznivì pociována v obchodu a øemeslech, na opakované protesty zástupcù mìst
a cechù nakonec Marie Terezie povolila
v srpnu 1748 návrat idù do Prahy. Zároveò
vak uvalila na idovskou obec tzv. toleranèní daò ve výi 204 000 zlatých roènì,
která byla vdy po pìti letech jetì zvyována. Vysoké danì a dalí velký poár idovského Mìsta roku 1754, pøi nìm vyhoøelo 190 domù a 6 synagóg ghetta, mìly
za následek trvalé zadluení praské idovské obce, která nadlouho ztratila svùj nìkdejí hospodáøský význam.
Reformy Josefa II. pøinesly formální
zrovnoprávnìní judaismu s ostatními konfesemi, zruení povinnosti zvlátního oznaèení idù, povolovaly vìnovat se bez omezení obchodu, øemeslùm i zemìdìlství,
idovským studentùm bylo povoleno navtìvovat vechny druhy domácích vyích
kol a bylo podporováno zakládání idovských obecných kol pøi vìtích obcích.
Praha se stala od konce 18. století významným centrem idovského osvícenství, nová
idovská inteligence se zaèala prosazovat
také v lékaøství, právních a humanitních
vìdách. Pøíznivých podmínek vyuila také
novì vznikající vrstva idovských podnikatelù a velkoobchodníkù, kteøí se v Praze
významnì uplatnili zejména v textilním
prùmyslu. Do roku 1806 se podaøilo získat
majetnìjím idùm 89 domù a do roku 1836
dalích 53 staromìstských domù v rozíøeném obvodu ghetta.
Rovnoprávnost s ostatním obyvatelstvem byla idùm pøiznána teprve s první
rakouskou ústavou roku 1848. V následujících letech byl zruen nucený pobyt v ghettech, familiantský zákon a zaruèena právní
rovnoprávnost s køesany. V roce 1852 bylo
idùm povoleno svobodné nabývání domovního majetku a roku 1859 právo na vlastnictví pùdy. Ústavou roku 1867 byla nakonec prohláena plná obèanská a politická
rovnoprávnost idù v Rakousku-Uhersku.
idovské Mìsto bylo roku 1850 zaèlenìno
do svazku praských mìst jako Praha V.
a na památku návtìvy císaøe v ghettu bylo
nazváno Josefov. Tehdy se zámonìjí

idé zaèali stìhovat do
lepích domù v okolí
Staromìstského námìstí, Pøíkopù, na Nové
Mìsto a novì vznikající
Vinohrady.
Odchodem zámonìjích obyvatel se Josefov zaèal mìnit na
ètvr praské chudiny
bez rozdílu vyznání.
Stará zástavba idovského Mìsta byla zanedbaná a rychle chátrala. Pøelidnìnost, vysoká nemocnost a úmrtnost, nebezpeèí epidemií a patná kanalizace,
èasté zátopy a spletité
otázky vlastnické, které
prakticky znemoòovaly jakoukoli údrbu zdejích budov, vedla mìstskou radu k rozhodnutí
o celkové pøestavbì Josefova na moderní sídelní a obchodní ètvr.
V roce 1886 vypsala
Køí na praském Karlovì mostì, který svým hebrejským nápisem
mìstská rada soutì na
Svatý, svatý, svatý pøisuzuje boství ukøiovanému Jeíi, doasanaèní plán Josefova,
svìdèuje napìtí ve vztazích praské køesanské a idovské komunity v minulosti.
Foto: archiv.
vítìzný projekt byl po
dalích pøipomínkách
schválen roku 1889. Na jeho základì byl vy- sovou a Pinkasovou synagógou na svém
pracován a v roce 1893 schválen asanaèní okraji, a ponìkud stranou v nové zástavbì
zákon, který zahrnoval celý Josefov s pøileh- Maiselova a panìlská synagóga. Mnohé
lými èástmi Starého Mìsta, svatovojtì- památné budovy ghetta byly zboøeny, umìskou ètvr a Podskalí. Roku 1895 zaèalo lecké poklady ze zboøených synagóg vak
vykupování nemovitostí asanaèní komisí byly uchovány v idovském muzeu, zalomìstské rady a koncem roku 1896 byla za- eném roku 1906.
hájena demolice domù ve støední èásti býPo okupaci Prahy 15. bøezna 1939 zail
valého ghetta.
Josefov jetì jednou atmosféru ghetta a opaNové domy se zaèaly budovat kolem kující se historii pronásledování. Dolo k ní
roku 1900 a vìtina území bývalého idov- v tak obrovském rozsahu jako nikdy v minuského Mìsta byla zastavìna ji v násle- losti. idé byli vylouèeni z výkonu vìtiny
dujícím desetiletí. Nová zástavba Josefova povolání, spolkù a organizací, idovské dìti
se od té doby stala èasto kritizovaným pøí- z návtìvy kol, bylo jim zakázáno stìhokladem necitlivého pøístupu k historickým vat se, cestovat, navtìvovat kavárny a respamátkám. Praské ghetto mìlo kdysi na 300 taurace, vycházet po 20. hodinì, posloudomù, 31 ulièek, nìkolik malých námìstí, chat rozhlas, èíst noviny, byli vylouèeni
øadu prùchodù a chodeb, spojujících domy z pøídìlù vìtiny potravin a tabáku a od záøí
a dvorky navzájem. Dnes stojí na stejné 1941 byli oznaèeni lutou hvìzdou. Celkem
ploe pouze 10 ulic a 83 èinovních domù, bylo z Prahy od øíjna 1941 do bøezna 1945
které o mnoho pøevyují døívìjí zástavbu deportováno pøes 45 500 idovských obèaa vytváøejí velké neprùchodné bloky. Z bý- nù do Terezína a dalích koncentraèních
valého idovského Mìsta zùstaly zachová- a vyhlazovacích táborù, kde vìtina z nich
ny pouze náznaky bývalých komunikací zahynula. Mnozí z tìch, kteøí pøeili, odeli
v pùdorysu ulièní sítì, centrum ghetta se po válce do západní Evropy, Ameriky nebo
idovskou radnicí, Staronovou a Vysokou Izraele.
synagógou, Starý idovský høbitov s Klaun
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t é m a
Svátky jsou velmi dùleitou souèástí ivota idù i v diaspoøe

IDOVSKÉ
SVÁTKY
Michael Dushinsky

Hlavní svátky podle Tóry jsou abat, Ro Haana, Jom Kippur a tøi
poutní svátky: Sukot, Pesach a avuot. Pøi vech svátcích Tóry
(s výjimkou Jom Kippur) platí pøikázání simcha (radost). Radovat
se znamená mít dvì sváteèní jídla s vínem kadý den. A aby se
celá rodina radovala, mìl by mu koupit enì a dcerám nové aty
a dìtem dárky.
Ro Haana a Jom Kippur
Svátky Ro Haana (Nový rok, dosl. hlava
roku, zkratka RH) a Jom Kippur (Den smíøení, zkratka JK) pøipadají obvykle na záøí
a nìkdy zasahují do øíjna. Období mezi prvním a desátým dnem mìsíce tirí se nazývá
Jamim Nora´im (Dny úcty) nebo Aseretjemej-Teuva (Deset dní kajícnosti).
Ro Haana
Pøipadá na 1. a 2. den mìsíce tirí.
Zdroj: Prvního dne sedmého mìsíce budete mít slavnost odpoèinutí s pamìtným
vytrubováním a bohosluebným shromádìním. Nebudete vykonávat ádnou vední práci... (Lv 23, 24 - 25).
Zákony: Zákaz práce platí po dva dny (49
hodin). V synagóze slavíme ranní bohoslubu se Sly Izraeli, H-spodin je ná B-h,
H-spodin je jediný, potom pokraèujeme
Amidou (modlitbou ve stoje), potom pøichází ètení ze svitku Tóry: svázání Izáka,
které konèí ukrytým beranem (Gn 21-22).
Následuje ètení z Prorokù: Samuel a Jeremjá. Poté pøichází èást troubení na ofar (beraní roh) a pak následuje Amida - musaf,
pøídavná bohosluba, která obnáí více troubení na ofar. Dohromady se troubí stokrát.
Celé setkání trvá 5 - 6 hodin!
Modlitby pøipomínají výjimeèné vlastnosti pøedkù: Abrahama, Izáka, Jákoba
a dalích. Znovu pøijímáme vládu B-ha nad
naimi ivoty a celým Jeho stvoøením. V naich modlitbách také zmiòujeme dùleitost
troubení na ofar jako symbolu království,
zjevení na hoøe Sinaj, zboøení Chrámu (chrámù), záchrany, vysvobození, pøíchod Mesiáe a obnovení stavby Chrámu v budoucnu.
ivot a zvyky: Pøíchod nového roku v rodinì symbolizujeme 4 dobrými sváteèními jídly. Nejdøíve jíme rybu - symbol mnoení.
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Kdy jíme její hlavu, øíkáme a jsme hlavou a ne ocasem. Také jíme sladké jablko
a med k naznaèení sladkosti pøicházejícího
roku, za který se modlíme. Bìhem období
celého prvního mìsíce idovského roku namáèíme chléb v medu místo v soli. Po odpoledních modlitbách prvního dne RH jdeme
k Vltavì (nebo jiné øece èi moøi) a symbolicky odhazujeme své høíchy. Také dáváme
drobky sváteèního barchesu (chleba) rybám, protoe je psáno: Do moøských hlubin
vhodí vechny jejich høíchy (Mi 7,19).
Bìhem RH pøejeme pøátelùm a rodinì:
Pro dobrý rok nech jsi zapsán a zpeèetìn
okamitì pro dobrý ivot. Pøes den, tj. za
denního svitu, nespíme po dva dny RH,
pøotoe Talmud øíká: Kdo spí na Nový rok
- bude mít ospalé tìstí.
Kuriozita: Baden u Vídnì, RH 5761 (30.
záøí + 1. øíjna 2000). Po troubení na ofar pro
místní malou idovskou komunitu jsem zjistil, e na boku ofaru je díra! Velmi mì to
trápilo. Moná, e troubení nebylo koer
a spoleèenství nesplnilo øádnì pøikázání
naslouchání a RH u skonèila ... Kdy jsem
ale rychle bìel listovat v knihách, s radostí
jsem zjistil následující:
1. aby ofar nebyl koer, musela by díra být
dlouhá nebo veliká pøes celou délku rohu;
2. díra musí zpùsobit zmìnu zvuku rohu.
Nebesa budi pochválena, ani jedna z tìchto podmínek nenastala u tohoto ofaru!
Rychle jsem napsal e-mail majitelce ofaru,
aby se neobávala. Zvuk byl koer! Nech
H-spodin pøijme nae modlitby, ehnání a
troubení!

idovský kalendáø
Jednotka kalendáøního mìsíce je zaloena
na obìhu Mìsíce kolem Zemì, který trvá
29,5 dne. idovský mìsíc mùe mít pouze
29 nebo 30 dní.
Jednotka roku je odvozena od Slunce
a roèních období. Svátek Pesach (Velikonoce) musí být na jaøe. Proto nìkdy
pøidáváme k roku mìsíc a v tom roce
máme 13 mìsícù. V cyklu 19 let máme
7 pøestupných (hebrejsky tìhotných)
let o tøinácti mìsících.
Roky poèítáme od stvoøení svìta B-hem.
Letos je rok 5761.
de den smíøení. Budete mít bohosluebné
shromádìní, budete se pokoøovat .... Toho
dne nebudete konat ádnou práci. ... Bude
to pro vás slavnost odpoèinutí ... (Lv 23,
27 - 32).
Zákony: JK se nazývá abat abatù - je
uloeno 25 hodin bez práce. Je to veobecný postní den: bez jídla, pití, bez parfémù,
koených bot a bez sexu. V synagóze je pìt
bohoslueb. V prùbìhu modliteb máme desetkrát odøíkat viduj (vyznání). Jsou zde také
dvì ètení: ze svitku Tóry a haftara (z Prorokù). Ètení z Prorokù nám ráno pøipomíná,
e nestaèí postit se a pokoøovat své due,
ale máme také èinit dobré naim bliním (Iz
57-58). Odpoledne se zdùrazòuje význam
teuvy (pokání) ètením knihy Joná. Modlitby se soustøedí pøedevím na veøejná
vyznání, která prosí o odputìní a slibují
pokání.

Jom Kippur (nebo Jom Kippurim)
Den smíøení slavíme 10. dne mìsíce tirí.
Zdroj: Desátého dne sedmého mìsíce* bu* V Bibli je tirí sedmý mìsíc a nísan je první. Ale dnes
zaèíná idovský rok podle Talmudu mìsícem tírí.

Foto: Vojtìch Jiøí Vlk.
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ivot a zvyky: Pøed postem je tradièní sváteèní jídlo. Synagóga je plná po celý den.
Mnozí jsou obleèeni do bílého kitlu, jednoduchého roucha, symbolu èistoty. I ti, kteøí
nechodí celý rok, pøijdou aspoò na Kol nidrej a na Jizkor (vzpomínková modlitba za
mrtvé) a na vytrubování na ofar, které
oznaèuje konec postního dne a B-í vyslyení modliteb. Modlitby doprovázejí staré
melodie, jejich poslech pøináí souznìní
s tradicí tøí tisíciletí. Hned po postu zaèínáme
stavìt suku (viz dále), abychom sobì
a B-hu dokázali, jak velmi milujeme Jeho
Tóru a Jeho micvot (pøikázání).
Kuriozita: Izrael 1991. Jistá dáma se mne
ptá: Nedodruji zákon a nikdy jsem JK
nezachovávala. Kdy zemøel mùj otec, zavázala jsem se pøísahou, e se na JK budu
postit na památku svého starého otce. Mùj
mu, dìti i pøátelé si mì pro to u léta dobírají, ale já to dodruji. Teï ale s celou rodinou odjídíme na cestu napøíè Amerikou
a bìhem cesty bude JK! Rabbi, mohl byste
ze své pozice zruit mou pøísahu?
Co jsem jí mìl øíci? Myslela to upøímnì
a mìla pocit, e pøísahu je dùleité dodret.
Navrhl jsem jí, aby se své pøísahy nevzdávala. Nebylo by to správné vùèi památce
jejího otce. A pokud by jí bìhem postu na
stovky mil dlouhé cestì bylo opravdu patnì, mùe se napít trochu vody - ne víc ne
dvì lièky. Tento zpùsob pití v malém mnoství s desetiminutovými pøestávkami je vytvoøen pro nemocné lidi.
Sukot
Svátek Sukot (stánky) je první ze tøí poutních svátkù. Pøipadá na 15. - 23. den mìsíce
tirí, tj. vìtinou na konec záøí a øíjen.
Zdroj: Od patnáctého dne ... budou po
idovský den
Kadý idovský den (nebo lépe: datum)
zaèíná západem slunce pøedelého veèera. Datum konèí dalím veèerem pøi
soumraku, kdy jsou jedním pohledem
jasnì vidìt tøi hvìzdy.
ádná práce
Kdy øíkáme ádná práce nebo ádná
námaha, myslíme tím kteroukoli z 39
zásad námahy, jak jsou zaznamenány
v traktátu Miny Sobota v 7. kapitole:
ádné zapalování ani zháení jakéhokoli
ohnì, ádné øízení auta (pouze v pøípadech ohroení), ádné vaøení ani ádné
psaní atd. od západu slunce do soumraku
následujícího dne.

sedm dní H-spodinovy slavnosti
stánkù. Prvního dne bude bohosluebné shromádìní, nebudete konat ádnou vední práci ... osmého dne* buPoehnán jsi ty, Hospodine,
dete mít bohosluebné shromádìní
Boe ná, Králi svìta,
... nebudete konat ádnou vední prákterý nechává vzcházet chléb ze zemì.
ci. ... Prvého dne si vezmete plody
ulechtilých stromù, palmové ratolesti, vìtve myrtových keøù a potoèních topolù a popøeji si dobrého, ale na druhé stranì je
... sedm dní budete bydlet ve stáncích ... psáno: O smíchu jsem øekl: Je to ztøetìaby vechna vae pokolení vìdìla, e jsem nost, o radosti pak: Co to provádí? (Kaz 2,
pøechovával Izraelce ve stáncích, kdy jsem 1-2).
je vyvedl z egyptské zemì (Lv 23, 33 - 44). Kuriozita: Izrael 1985. U po celé generace
Zákony: 1. a 2. den a 8. a 9. den se nesmí chodí dìti rády první veèer od jedné suky
vykonávat ádná práce. Bydlíme a vìtinou ke druhé a známkují její výzdobu. Tehdy
jíme i spíme (pokud to poèasí dovolí) v suce pøily k mé suce, podívaly se na ni a vyhlápo sedm dní. Suka je stánek, která má stìny sily verdikt: Koer!
z libovolného materiálu, ale strop musí být
Byl jsem pøekvapen a pokáral jsem je:
z øezaných vìtví stromù a musí stát pod Poslyte, moje milé dìti, roky jsem se uèil
nebem. Suka coby nechránìný a doèasný stavìt suku podle vech pravidel a stále se
pøístøeek nám pøipomíná, e nae oprav- to uèím. Vy nesuïte, zda je koer nebo není
dová ochrana je pouze od B-ha. Po prvních koer! Neuráejte ádnou rodinu bìhem
sedm dní (kromì soboty), vyslovujeme po- oslav, kdy jim dalo tolik ji práce postavit.
ehnání nad ètyømi druhy zelenì, zmínìný- Zùstaòte u známkování výzdoby. Nechte
mi v knize Leviticus (viz výe).
B-ha, a posoudí, co je koer a co ne!
V synagóze obcházíme bimu (pódium
uprostøed synagógy) se ètyømi druhy zele- mini aceret
nì jako pøipomínku bohosluby, která se mini aceret je slavnost osmého, posledodehrávala v dobì Chrámu kolem oltáøe. ního dne svátku Sukot. Pøipadá na 22. tirí.
Máme zvlátní modlitby, napø. hallel, chva- Zdroj a zákony: viz výe (Sukot). Tento den
lozpìv, pøi nìm dríme ètyøi druhy zelenì je povaován za samostatný svátek zejméa otáèíme jimi do esti stran. Tím znázoròu- na proto, e se vracíme ze suky domù.
jeme B-í moc nad vesmírem. Sedmý den V synagóze se modlíme kromì ètyø obvyk(nikdy nepøipadá na sobotu) obcházíme lých modliteb zvlátní modlitbu za dét,
bimu sedmkrát. Bereme také pìt vìtví vrby protoe v Izraeli vechen rùst závisí na de(tento strom potøebuje k rùstu hodnì vody) ti. Od tohoto dne a do prvního dne Pesaa modlíme se za dé a vodu pro izraelské chu, který je za pùl roku, pøidáváme k naim
øeky a jezera. Kadý den èteme pasáe z Tóry kadodenním modlitbám chválu B-hu: Dáo obìtech, které pøipadaly na jednotlivé dny vá vìtru vát a deti padat. Také se modlív èasech Chrámu.
me památeèní modlitbu za mrtvé Jizkor (On,
ivot a zvyky: Suka je zdobená. Dìti rády tj. B-h, se rozpomene).
vidí své ozdoby na zdech. Do domu zveme Kuriozita: V nìkterých synagógách dìti
sedm hostù (upizin): Abrahama, Izáka, Já- symbolicky pokropí kantora vodou, kdy
koba, Josefa, Mojíe, Árona a Davida. Suka dramaticky recituje a zpívá modlitbu za
je ale otevøena pro vechny hosty, a tak se dé.
vzájemnì navtìvujeme. Po veèerech zpíváme a tanèíme, pøipomínáme si tak veselí Simchat Tóra
dob Chrámu.
V Izraeli je výe zmínìný den (22. tirí) záV malých diasporních komunitách se roveò svátkem Simchat Tóra (Radost z Tóobvykle staví suka v synagóze, aby slouila ry), ale v diaspoøe se Simchat Tóra slaví a
tìm, kdo sami nestaví. O abatu bìhem Su- 23. tirí.
kot èteme svitek knihy Kazatel.
Tuto biblickou knihu èteme proto, abychom neseli z cesty bìhem
naeho radování a veselí. Na jedné
stranì je psáno: Øekl jsem si v srdci:
Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupù,
Nue teï to zkusím s radovánkami
celá
zemì je plná jeho slávy.
* V diaspoøe pøidáváme 9. den z kalendáøních
Bible, Izajá 6,4
a historických dùvodù.

$lm wnyhla yy hta $wrb
#rah !m ~xl aycwmh ~lw[h

twabc hwhy vwdq vwdq vwdq
wdwbk #rah-lk alm
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Zdroj: V talmudské dobì jetì nebyl znám,
poprvé ho slavili idé v Babylónì v gaónském období (6. - 10. století).
Zákony a zvyky: Není vykonávána ádná
práce. V synagóze se modlíme obvyklé ètyøi
modlitby a èteme z Tóry a haftaru. Doma
pak jíme dvì slavnostní jídla. Podle babylónských zvykù tímto dnem konèíme roèní
cyklus ètení pìti knih Mojíových, Pentateuchu (kadý abat se ète asi 70 - 100
verù).
Je to velký dùvod k oslavám. U veèer,
kdy svátek zaèíná, bereme vechny svitky
Tóry ze svatostánku. Sedmkrát obejdeme
bimu a pøi tom s nimi tanèíme. Kadý z pøítomných nese jeden ze svitkù alespoò jednou kolem. Pije se hodnì vína a jiných koer nápojù. Ráno se obøad opakuje. Potom
je kadý, vèetnì dìtí mladích ne 13 let,
volán ke ètení Tóry, pøinejmením tøí verù
z posledního oddílu Deutoronomia. Výsada ukonèení ètení bývá dána významnému
èlenu spoleèenství nebo rabínovi. Potom
poctíme jiného význaèného èlena ètením
nového cyklu. Ète se Bereít (na poèátku,
kniha Genesis) a z prorokù první kapitola
knihy Jozue. Tak je vyjádøeno spojení mezi
Mojíovou Tórou a proroky. V mnoha synagógách je zvykem vyjít se svitky na ulici
a tanèit s nimi.
Kuriozita: Mezi chasidy v Tel Avivu jsem
v dìtství vidìl váeného rabína, jak tancuje
na stole, na který jsme obvykle dávali svitek! O mnoho let pozdìji jsem se dozvìdìl,
e v irské a jihoafrické idovské tradici
dostává kadý, kdo je volán k bimì, hlt
whisky a ti, kdo stojí kolem stolu (na bimì)
se k nìmu musí pøidat. V roce 1983 jsem

* V diaspoøe jetì i 8. den
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v Jiní Africe slouil jako rabín a pøedèítaè
Tóry. Umíte si pøedstavit, jak jsem na konci
vypadal, kdy jsem èetl za vechny celou
dobu? Také jsem tancoval na stole, ale
s lahví na hlavì...
Pesach
Druhým poutním svátkem jsou Velikonoce.
Slaví se ve dnech 14. - 22. mìsíce nisanu, tj.
obvykle v dubnu.
Zdroje: Po sedm dní* budete jíst nekvaené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze
svých domù kvas. ... Od veèera ètrnáctého
dne prvního mìsíce budete jíst nekvaené
chleby a do veèera jednadvacátého dne
tého mìsíce. Po sedm dní se nenajde ve
vaich domech kvas (Ex 12, 15 - 19).
Ètrnáctho dne ... naveèer bude H-spodinùv hod beránka. Patnáctého dne tého
mìsíce zaène H-spodinova slavnost nekvaených chlebù, po sedm dní budete jíst
nekvaené chleby. Prvého dne budete mít
bohosluebné shromádìní, nebudete
konat ádnou vední práci. ... Sedmého dne
... nebudete konat ádnou vední práci (Lv
23, 5 - 8).
Zákony: Kdy peèlivì uklidíme domácnost,
veèer pøed 14. nisanem hledáme se svíèkou
v ruce kadý drobek (chamec) jakéhokoli
kvaeného produktu. Kadá suenka, koláè
nebo chléb, pøi jejich pøípravì byla mouka
smísena s vodou 18 minut pøed peèením je
povaována za chamec (kvaené). 14. nisanu dopoledne kolem 10. hodiny vechen
chamec spálíme. Od té chvíle po 9 dní nejíme nic kvaeného.
* V diaspoøe té osmý den.

Foto: Vojtìch Jiøí Vlk.

Veèer 15. nisanu po veèerní modlitbì
v synagóze se sesedneme k nejdùleitìjímu
veèeru - sederu (dosl. poøadí, uspoøádání)
Pijeme ètyøi èíe vína, co symbolizuje ètyøi
slova, která vyøkl B-h, kdy slíbil Mojíovi,
e vyvede Izraelce z Egypta po 210 letech
otroctví: ... vyvedu vás ... vysvobodím vás
... a vykoupím vás ... vezmu si vás za lid ...
(Ex 6, 6 - 7).
Jíme maces (nekvaený chléb) a maror
(hoøké byliny, jak je psáno: ... budou jíst
nekvaené chleby s hoøkými bylinami... (Ex
12, 8). Máme dlouhé slavnostní jídlo, bìhem
kterého pøeøíkáme Hagadu, pøíbìh vyvedení
z Egypta, který se stal asi pøed 3 500 lety.
Mìli bychom znovu zaít záitky a zázraky
té doby. Pøipomínáme si je tím, e dáváme
na stùl symboly malty (charoset smìs ovoce, oøechù a vína), jejich pomocí jsme stavìly pyramidy. Namáèíme si maces a maror
do charosetu a do slané vody, která pøipomíná slzy dìtí Izraele pøed vyvedením. Pøi jídle
se nakláníme vlevo, èím symbolizujeme
svobodu, kterou jsme dostali (symbol patricijù).
Zaèínáme ètyømi otázkami pro malé dìti
a pokraèujeme dlouhým pøíbìhem, písnìmi,
chválou B-hu, díkùvzdáním po jídle a konèíme slovy: Pøítí rok v obnoveném Jeruzalémì. Také pøidáváme pátou èíi vína. Ta
symbolizuje páté sloveso, které B-h pouil:
... dovedu vás do zemì, kterou jsem pøísenì slíbil ... Vám ji dám do vlastnictví...
(Ex 6, 8).
V diaspoøe se seder opakuje stejným
zpùsobem v noci mezi 15. a 16. nisanem.
Ale pøi této druhé pesachové noci zaèínáme
poèítat omer po 7 týdnù (49 dnù). Padesátý
den bude svátek avuót podle slov v knize
Leviticus: Potom si odpoèítáte od dne po
dni odpoèinku*, ode dne, kdy jste pøinesli
snopek k obìti podávání, plných sedm týdnù. A ke dni po sedmém dni odpoèinku
napoèítáte padesát dní... (Lv 23, 15 - 16).
Bìhem 15. a 16. a právì tak 21. a 22.
nisanu platí pravidlo zákazu práce. V synagóze se scházíme ke ètyøem slavnostním
denním modlitbám. 15. nisanu ráno se zaèínáme modlit za rosu místo za dé, o nìj
jsme prosili od mini aceret pøed pùl rokem.
Ètení z Tóry a Prorokù jsou po celých osm
dní spojena s Velikonocemi. Sedmého dne
èteme o pøekroèení Rudého moøe a Píseò
moøe (Ex 13 - 15). Posledního dne se modlíme
památeènou modlitbu za mrtvé Jizkor.
ivot a zvyky: O sederovém veèeru jíme
vejce namoèené ve slané vodì, které sym* Zde znamená po 1. dni Pesachu (Velikonoc).
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bolizuje osud idovského národa s jeho historickými cykly, dobrými a patnými èasy ale stále pøeívajícího! Otvíráme dveøe proroku Eliáovi, který vyhlásí pøicházejícího
Mesiáe, a také na dùkaz toho, e se nebojíme nikoho kromì B-ha, který je jedinou
opravdovou ochranou. A podle naich
matek také proto, abychom nechali Eliáe
ochutnat z páté èíe.
Jedí se kneidlach, které se pøipravují
z drcených macesù a vajec. Akenáztí idé
nejedí ádné lutìniny. Bìhem tisíciletí si
osvojili tento zvyk, protoe v dávných dobách se balily lutìniny do stejných pytlù
jako zrní. Nemìli bychom jíst ádné drobky
ze zrní, které by byly ve styku s vodou déle
ne 18 minut. Proto se ustálil zvyk nejíst ani
lutìniny. Jidie mames vyvinuly bájeènou kuchyni, sloenou pouze z brambor,
macesù, vajec, masa, ryb a zeleniny. Nyní
se po celém svìtì ve velkém prodávají výrobky, oznaèené slovy koer pro Pesach.
Pesach je pøedevím svátek rodiny
a mnozí, kteøí mají jinak k náboenství daleko, se shromaïují s rodinou, v hotelích
nebo ve spoleèenských centrech, aby spoleènì proili sederový veèer, který obvykle
trvá 5 - 6 hodin. Aby dìti pøed koncem neusnuly, ukradnou vedoucímu veèera maces.
Kdy se pak mají ke konci veèera jíst macesy podruhé (jako zákusek, afikoman), musí
je vykoupit nìjakými dárky. Bìhem pesachového abatu èteme svitek Písnì písní,
který hovoøí o lásce mezi B-hem a Izraelem.
Kuriozita: Whisky a pivo nemùe být koer pro Pesach, protoe jsou vyrobeny
z kvaeného jeèmene. Jednou ale jeden mazaný obchodník pøesto oznaèil láhve nálepkami koer pro Pesach a snail se je prodat nevinným lidem ...
avuot
Letnice neboli Svátek týdnù se slaví 6. - 7.
dne mìsíce sivan. Obvykle je to kvìten.
Zdroj: Tento den* vyhlásí svaté shromádìní a nebude vykonávat ádnou vední
práci (Lv 23,21).
Zákony: Nevykonáváme ádnou práci, radujeme se u dvou slavnostních jídel. V synagóze se modlíme ètyøi bìné modlitby,
hallel (chvalozpìv) a èteme z Tóry zjevení
na hoøe Sinaj a Desatero pøikázání.
ivot a zvyky: Podle tradice se H-spodin
zjevil izraelskému lidu 6. sivanu. Pøi ètení
tohoto místa ze svitku Tóry se pouívá
zvlátní oslavná melodie a vichni stojíme.
Také èteme svitek Rut jako symbol koneè* Padesátý den po Pesachu.
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ného dobrovolného pøijetí Tóry
a jejích Pøikázání
Pojï, mùj milý
lidmi, kteøí nejsou
rodilými idy:
Tvùj lid bude
mým lidem a tvùj Pojï, mùj milý, nevìstì vstøíc spìjme, svatý sabat vlídnì uvítejme!
B-h mým B-hem
(Rt 1,16).
Modlíme se
památeèní modlitZachovej a pamìtliv buï jeho! tak znìl pøíkaz Boha jediného;
bu za mrtvé Jizjeden jest Bùh, jedno Jeho jméno, vìènì budi slaveno a ctìno!
kor. Vyvinul se taPojï, mùj milý, ...
ké zvyk jíst bìhem
tohoto svátku
mléèné výrobky.
Jedním z vysvìtlení pro tento pra- Uvítejme sabat bez mekání, nebo on jest zdrojem poehnání
dávný obyèej je na poèátku svìta oblmýlen, byl a v konec díla posvìcen.
pøikázání, které i- Pojï, mùj milý, ...
dé (právì tohoto
dne) dostali a které zavazuje k oddìlování masa od Sídlo krále, mìsto vlády Jeho, povstaò opìt ze zboøení svého!
mléka, k zákazu Dlouho trvalo tvé bìdování, ji se k tobì milost Boí sklání.
poívání krve, ke Pojï, mùj milý, ...
koer poráení
dobytka a k mnoha dalím pravidlùm k pøípravì
koer masa. Kdy Setøes prach a odlo smutek svùj, oblékni se v roucho slávy,
tehdy pøíkaz do- lide mùj! Isaiùv syn, rodem z Betléma, vykoupí tì brzy, due má!
stali, nemìli dost Pojï, mùj milý, ...
èasu na pøípravu
Èást písnì Lechá dodí, která se zpívá pøi b-hoslubì
masa pro ten den,
vítání abatu, nejdùleitìjího idovského svátku.
a proto jedli pouze
Modlitby pro vecky dny vední, sabaty a svátky,
potraviny z mléka,
jako i Jom Kippur Kátan, pøedloil Moric Kraus, Praha 1937
protoe pro nì tenás pronese tato díkùvzdání, kdy vichni
hdy byly snadno k dosaení.
Kabalistiètí mudrci ze Safedu v Izraeli v synagóze studují celou noc? Proto musíme
zavedli v 16. století zvyk, jím mìla být na- pøistihnout nìkoho, kdo bìhem nìjaké nudhrazena prospaná noc pøed zjevením. Za- né pøednáky usne, a poctíme ho tím, e
vedli obyèej bdìní po celou první noc svát- vystoupí na bimu a odøíká za sebe a za nás
ku avuot z 5. na 6. sivan. Tuto noc se ostatní díkùvzdání. My ostatní odpovíme
studuje Tóra, a to bývá spojeno s kávou Amen po kadém poehnání.
a suenkami, písnièkami a tancem. Ve Staronové synagóze (stejnì jako i v mnoha Shrnutí
synagógách po celém svìtì) jsou celou noc Svátky Tóry na sebe bìhem staletí nabalily
rozsvícena svìtla. Ráno se modlíme ranní mnoho pravidel, zvykù a dokonce jídel. Dodrujeme slova psaného Písma a dodrujeme
modlitby.
Kuriozita: Po celý ivot bychom mìli kadé idovský kalendáø a data pøesnì tak, jak jsou
ráno odøíkat øadu dobroøeèení a chval psána. Lpíme na ofaru, suce, ètyøech druB-hu. Napø: kdy vidíme ráno svìtlo, mìli zích zelenì, zákazu práce, radosti, macesech,
bychom øíci: Pochválen buï P-ne, ná zákazu chamecu, na maroru atd. Praxe nám
B-e, Králi vesmíru, který dává èlovìku ro- byla urèena rabíny a mudrci, kteøí nám pøezum k rozliení mezi dnem a nocí. Nebo nesli staletími od Mojíe Ústní tradici.
kdy ráno po pøi probouzení otevíráme oèi, Pouze díky nim víme, jak proívat tyto
mìli bychom øíci: Pochválen buï ... který svátky v bìném ivotì. (A díky idovským
otevírá oèi slepých, atp. Kdo potom za maminkám víme, co jíst.)
n

hlbqn tbv ynp hlk tarql ydwd hkl

dxwymh la wn[ymvh dxa rwbdb rwkzw rwmv
hlhtlw traptl ~vl dxa wmvw dxa yy

hkrbh rwqm ayh yk hklnw wkl tbv tarql
hlxt hbvxmb hf[m @ws hkwsn ~dqm varm

hkphh $wtm yac ymwq hkwlm ry[ $lm vdqm
hlmx $yl[ lwmxy awhw akbh qm[b tbv $l br

ym[ $trapt ydgb yvbl ymwq rp[m yr[nth
hlag yvpn la hbrq ymxlh tyb yvy !b dy l[
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Rozhovor s hlavou èeského ortodoxního judaismu

BÙH TO JEDNOU
PROKÁE
Martina Dvoøáková

Praský a zemský rabín Karol Efraim Sidon je významnou osobností èeského duchovního i kulturního ivota. Nezaslouila se o to
asi ani tak jeho umìlecká a disidentská minulost, ani mediální popularita v souèasnosti. Spíe to je pevnost a konzistentnost postojù,
které skuteènou osobnost vytváøejí.
Byl jste od malièka vychováván v idovské
víøe?
Ne. Otec zemøel v Terezínì a matka se po
válce znova provdala. I mùj otèím byl id,
ale pocházel z hodnì asimilované rodiny.
Upøímnì øeèeno, dlouhou dobu jsem si ani
neuvìdomoval, e idovství není jen neitá
minulost èi archeologická vykopávka, ale
itá souèasnost. Ke svému údivu jsem pak
navíc zjistil, e z hlediska idovského práva
vlastnì nejsem id, protoe má máma idovkou nebyla.
Chápu dobøe, e jste nebyli praktikující
idovská rodina, take jste v mládí zøejmì
proíval napøíklad bìné køesanské svátky jako jiné dìti?
Tøeba Vánoce se u nás slavily, ale takovým
podivným zpùsobem. Stromeèek jsme mívali, zároveò vak k naim klasickým vánoèním
rituálùm patøila vzpomínka na vechny
zemøelé pøíbuzné a známé, jich jsme za války
ztratili hodnì. Vzpomínám si také, e jsme
doma mìli starý gramofon a dvì desky
s idovskou liturgií, které jsem si na Vánoce
s obøadností poutìl a pøed fotkou svého
tatínka jsem rozjímal.
Asi jste se tedy podvìdomì idem cítil u
tehdy.
To ano a také mì za nìj vichni povaovali.
idovství jsem vdy chápal jako osudovou
záleitost, s ní jsem byl vnitønì zcela zto-

tonìn. Jistì na to mìla svùj vliv i právì
smrt mého otce v koncentraèním táboøe. Byl
pro mì muèedníkem, hrdinou, svatým èlovìkem, kvùli nìmu jsem chtìl v idovské
tradici naí rodiny pokraèovat.
Pokuste se popsat dobu, kdy jste nejsilnìji
pocítil, e idovství je tou pravou cestou
vaeho ivota.
Poté, co jsem si prostudoval vemoná
náboenství a jejich uèení a také rùzné filosofické smìry, dospìl jsem k názoru, e judaismus je pro mì jako stvoøený.
Nikdy vás ádné jiné náboenství tolik neoslovilo?
Samozøejmì jsem se musel vypoøádat s køesanstvím, vdy jsem vyrostl uprostøed
køesanské Evropy. Ale od zaèátku jsem
vìdìl, e to není moje záleitost, i kdy vlastnì právì pøes køesanství, Bibli, jsem se dostal k judaismu. Kdy u, tak na mì vìtí
vlivy mìly duchovní, èi spíe filosofické
smìry jako napøíklad existencionalismus,
nebo psychoanalýza Ale a v judaismu
jsem pro sebe nael to nejdùleitìjí. A opìt
si vzpomínám na souvislost s otcem - právì
to, e umøel, kdy mi byly dva roky, bylo
jakýmsi traumatem a zároveò hnacím motorem, který mì odkudsi shora smìroval
k idovství.
Byl ve vaem ivotì také nìjaký ijící duchovní uèitel v idovské víøe?

Karol Sidon se narodil Praze v roce 1942. Vystudoval gymnázium, poté scénáristiku na
praské FAMU. Zprvu pracoval jako dramaturg v Loutkovém filmu a redaktor Literárních novin. Po jejich zavøení se jetì nìjakou dobu ivil psaním a pracoval pro
televizi, od roku 1971 vykonával pøíleitostná zamìstnání. V roce 1977 podepsal Chartu
77. Následoval tlak ze strany StB, aby vycestoval z tehdejího Èeskoslovenska. est
let studoval v Haidelbergu na Vysoké kole pro idovská studia, ve studiích pokraèoval
v Izraeli na Institutu Harry Fischl a Machon Ariel. Od roku 1992 je praským a èeským
zemským rabínem.
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Byli to dva lidé. Pan Feuerlicht, vrchní kantor ve Staronové synagóze, který pro nás
mladí znamenal studnici idovské praxe,
tradice a moudrosti. Druhým byl rabi Uzi
Kalchaim, který mì uèil v Izraeli a který, jak
se vyjádøil jiný rabín, mì udìlal.
Znamenalo pro vás nìkdy oznaèení id
uráku? Tøeba kdy vám tak øíkali spoluáci ve kole.
Ano, oni to tak toti mysleli, ostatnì vìtinou to tak lidé myslí. Nejednou jsem se kvùli
tomu popral, nejednou mi to nebylo pøíjemné.
Pokud je pro vás idovství vlastnì itý
osud, domnívala bych se, e za svùj pravý
domov musíte povaovat Izrael. Je tomu tak,
nebo se více cítíte doma tady v Èechách?
Ideální domov opravdu cítím tam, v Izraeli.
Ale kdy toto øeknu, a dokonce si to opravdu myslím, musím hned dodat, e mùj vztah
k Praze je nesmírnì silný
ale kdybyste se mìl a mohl svobodnì
rozhodnout?
Kdybych zde nemìl zázemí idovské obce,
kterou cítím jako svùj domov, asi bych zde
neil. Navíc, s tak zásadním ivotním krokem
musí v rodinì souhlasit vichni, pøinejmením manelka
À propos - je vae ena idovka?
Ano, i ona k idovství pøestoupila.
Jste povaován za ortodoxního rabína. Vysvìtlete mi svùj pohled na rozdíl mezi ortodoxním, konzervativním a liberálním idovstvím.
V souèasném spektru smìrù, které jsou oznaèovány za idovství, hledám solidní, korektní a vyváenou cestu, která souèasnì není
v rozporu s naí naukou a ivotem. Svým
zpùsobem se pokládám za èlovìka støedu.
I v rámci ortodoxie je toti nutné rozliovat
rùzné smìry.
V èem vak vìzí ten hlavní spor mezi jednotlivými smìry?
Konzervativci napøíklad vnímají Tóru pouze jako tradici, z ní si lze vybrat to, co se
nám hodí a co lze pøizpùsobit souèasnosti.
Avak ve chvíli, kdy judaismus nabouráte
a øeknete, e si z nìho mùete jen nìco vybrat a zbytek je pøeitá tradice, pak se celý
systém zaène døíve èi pozdìji hroutit. Nemluvì o tom, e liberálové si u z judaismu
opravdu vybírají jen to, co se jim hodí a co
je v moderním svìtì vlastnì nijak nezatìuje.
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Jak byste charakterizoval vzájemné vztahy
mezi èeskými ortodoxními, konzervativními a liberálními idy?
Díky komunismu zde chybí kontinuita.
Pokud mluvíme o idech v Praze, nelze øíci,
e by zde pøevaovali ti nebo oni. Jsou tu
skupiny, které idovství cítí odlinì - jedni
ortodoxnìji, druzí liberálnìji. Ale gró jsou
idé, kteøí se hlásí k obci, protoe prostì
cítí, e ji potøebují. Postupnì se vyvíjí i jejich reflexe toho, co vlastnì znamená být
idem v pravém slova smyslu. Chce tomu
nechat èas a monost svobodného vývoje.
Napøíklad v USA jsou ale vztahy mezi jednotlivými smìry vyhranìny nìkdy a na
ostøí noe. Nedopadne to zde také tak?
Já doufám, e ne. Osobnì se domnívám, e
je moná vzájemná komunikace s konzervativními idy. Ovem liberálnì - reformní
hnutí opravdu povauji za naprosté netìstí.
To ji nemá s idovstvím v podstatì nic
spoleèného. Ve chvíli, kdy nìkdo bere Bibli
jetì leérnìji ne sami køesané, není o èem
diskutovat.
Kolik má praská obec èlenù, kolik je
v Èeské republice obcí, kolik idù?
V Èeské republice je 10 obcí, výraznì nejvìtí je praská obec s více ne 1550 èleny.
Celkový poèet idù bych odhadoval na
pøiblinì 3 tisíce.
Pøibývá zájemcù, kteøí by chtìli k vaí víøe
konvertovat?
Nejsou to závratná èísla - za posledních
deset let k nám pøestoupilo asi dvacet lidí.
Bez konvertitù se obec neomladí. Je nutné,
aby zde fungoval korektní rabínský soud,
který umoní pøestup i dalím adeptùm.
Dodrujete vy osobnì vekeré rituály s idovstvím spojené?
To by byla ostuda, kdyby to tak nebylo.
Vdy jsem ortodoxní rabín.
Nìkteré z vaich tradièních rituálù mnì
osobnì pøipadají - promiòte mi to - a smìné. Napøíklad e je v sobotu kromì jiného
zakázáno pouívat elektrické pøístroje.
Není to zbyteèný pozùstatek minulosti?
Bible samotná øíká, e na abat je zakázána
manipulace s ohnìm. Ve chvíli, kdy Edison
vymyslel árovku, vznikla otázka, zda to je
oheò nebo není. Rabíni tehdy rozhodli, e
to oheò je, protoe i árovka má vechny
vlastnosti ohnì - svítí to, høeje to, zapaluje
se to V tomto smìru tedy musíme dodrovat i toto pravidlo.

Jaké jsou v Èesku podmínky pro dodrování idovských jídelních tradic?
Problematika karutu* je veliký balík znalostí a problémù. Vydáváme seznam koer
potravin, které jsou buï pøímo znaèené jako
koer, nebo jsou povolené. Vzhledem k tomu, e mnohdy je u nás jetì nemoné si
vyrobit napøíklad vlastní mléko a já jsem si
jist, e bìné mléko na trhu je po vech
stránkách v poøádku, tak je to v rámci Èeské
republiky povolená potravina.
Zde je podle mého názoru rozpor - árovku
akceptovat odmítáte, ale mléko povolíte. Oba
tyto pøíklady vnímám velmi podobné.
Mýlíte se. Vezmìme si jetì jeden pøíklad chléb. Ten, který je k dostání bìnì v krámì,
není chléb idovský. Ale u v Talmudu se
øíká, e iji-li v nìjakém prostøedí, kde jsou
dva pekaøi a jeden je id a druhý není, ale
ten idovský pekaø je stralivý moula a jeho
chleba se mu vdycky zdrcne, kdeto ten
druhý pekaø dìlá dobrý chleba a já mám jistotu, e ingredience, které pouívá, jsou
v poøádku, pak mohu kupovat chleba od
neidovského pekaøe.
To, co prochází aludkem, je velmi dùleitá vìc a zásobování obce alespoò základními potravinami se stále zlepuje.
Na závìr z jiného soudku - je o vás známo,
e povaujete za zbyteèný jakýkoliv dialog
s pøedstaviteli jiných náboenství? Proè?
Jednou mìsíènì se scházím se skupinou lidí,
kteøí jsou schopni spoleènì studovat, a nejsou to jen idé, ale také køesané. Sedíme
nad texty, které rozebíráme a diskutujeme
o nich. To pokládám za smysluplné. Ale teologický dialog mezi náboenstvími pokládám ve své podstatì opravdu za nesmyslný. Je tøeba si uvìdomit, e pokud se budu
bavit s køesanem, tak pøedem vím, e on
nemùe opustit své køesanství, ale já zase
nemohu opustit svùj judaismus. Prostì
s ním nesouhlasím. Neberu mu jeho názor,
ale z mého hlediska k nìmu mám mnoho
zásadních výhrad.
To pùsobíte jako netolerantní èlovìk.
Já si myslím, e tolerance znamená nechat
toho druhého na pokoji, snést ho i s tím, e
s ním hluboce nesouhlasím. Kvùli tomu ho
pøece nebudu pøesvìdèovat o svém názoru.
A pøál bych si, aby také on nechal mé názory mì, aby mì nepøesvìdèoval a nesnail se
mì nìkam manipulovat. Vechny moné náboenské smìry, církve a hnutí si podle mého
* Karut - rituální zpùsobilost.

Rabín Karol Sidon.

Foto: Petr Strnad

názoru vybírají nìco, co nejde, ne aby musely dìlat to, co jde. To, co jde, jsou napøíklad kadodenní komunální záleitosti, nikoliv teologické spory.
Myslíte, e se radìji baví o teologických
vìcech, ne aby nechali ida idem, køesana køesanem, a pøesto spoleènì dìlali
nìco dohromady bez ohledu na víru?
Pøesnì tak. Pøi øeení mnoha problémù je
pøece úplnì jedno, jakého jste vyznání.
Domníváte se, e v brzké dobì dojde ke smíøení jednotlivých náboenství?
V idovství jsou dva zpùsoby, jak spolu vycházet. Jeden na základì lásky k blinímu,
druhý na základì cest míru, kdy i lidi, které
nemám zrovna v lásce, prostì nechávám na
pokoji a nevyhledávám vzájemné konflikty.
Pán Bùh jednou prokáe vem lidem, kde je
skuteèná pravda.
idovství nikdy nebylo misijním náboenstvím. Je v podstatì sebestøedné a nevychází do svìta s pocitem pøedìlat vechny
ostatní na idy. Kdeto misijní náboenství
se o to snaí mnohdy i docela násilnými
a manipulativními zpùsoby. Nestále chtìjí
vechny spasit, ale to jde pouze tak, aby
vichni byli køesani, aby vichni byli muslimové To je dìsivé. K tomu u pak staèí
jen pøidat, aby vichni byli komunisté,
vichni byli nacisté, aby vichni byli praváci
nebo tøeba poáci Pokud se lidé nenauèí
toleranci vùèi jiným, pak ke smíøení jednotlivých náboenství nikdy nedojde.
Dìkuji za rozhovor.
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Rozhovor s lubavièským rabínem

POSELSTVÍ
PRO LIDSTVO
Tomá Novotný

V Praze ji nìkolik let pùsobí vedle oficiální idovské náboenské
obce i misie jedné z chasidských skupin, tzv. Chabad. V Paøíské
ulici è. 3 otevøela své centrum a synagógu. Vedoucího a rabína
tohoto hnutí pana Manis Barashe jsme se zeptali nìkolik otázek.
Zaènìme tím, kdy a jak jste zaèali svoji
èinnost v Praze.
Prvnì jsem pøiel do Prahy pøi pøíleitosti
krátké návtìvy v létì 1992. Organizace
Chabad tehdy poslala mne a mého pøítele
jako mladé rabíny na Slovensko, do Èeské
republiky a do Polska. Tehdy jsem byl poprvé v Praze. A byla to láska na první pohled. A tak jsem se po roce 1992 stále
a stále vracel. Nakonec jsem se sem pøed
ètyømi a pùl roky pøestìhoval i s manelkou.
A jaký byl hlavní úèel zaloení vaeho centra? Jaký je vá cíl?
Jsme souèástí více ne dvou tisíc center
hnutí Chabad po celém svìtì. Poselstvím
misí Chabad je vzdìlávat, posílit idovské
vìdomí a znalosti ve vech èástech svìta.
A chceme to dìlat s láskou a oddaností.
Dám vám pøíklad: Pøed èasem jsem se
vrátil z návtìvy v USA a byl jsem pøekvapen, jak se tam v té dobì stále probírala
v médiích dvì témata: pan Liebermann, který usiloval o post viceprezidenta Spojených
státù, a úèast ruského prezidenta Putina na
slavnosti otevøení nové synagógy v Moskvì. Lidé v USA se tìmito náboenskými tématy velmi zabývají. A pak jsem se vrátil
sem a uvìdomil jsem si, e tady o tìchto
vìcech nic neslyíte. Lidé zde jsou sekulární
a jsou hrdí na to, e jsou sekulární. - Ale
k vaí otázce: misí Chabadu je vzdìlávat.
Jsou oblastí vaeho zájmu jen idé, nebo
i ostatní?
Judaismus je pro idy. A je velice jedineèný.
Poselství jiných náboenství jsou: pokud
hledá smysl svého ivota, my máme odpovìï. Vezmìme si jako pøíklad køesanství.
To øíká: kdy se obrátí a bude vìøit tomu,
èemu vìøí køesané, najde smysl ve svém
ivotì. Podobnì i muslimové øíkají: Pojï, vìø
tomu, èemu my vìøíme, a to je cesta k Bohu.
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Ale judaismus je jedineèný v tom, e má
poselství pro vechny lidi. A to poselství
není: pojï, pøipoj se k judaismu. idé nikdy
nevycházeli jako misionáøi. Nikdy neobraceli pohany na idovství. To není idovské.
idé dìlají úplný opak. Kdy neidovský
pohan pøijde k rabínovi a chce konvertovat, rabín má za povinnost mu zcela vánì
vysvìtlit, e to není nutné. Pokud chce najít
cestu k Bohu, pak to nemusí být prostøednictvím judaismu.
Judaismus má poselství pro vechny lidi
- mùe zùstat pohanem, ale studuj sedm
noachovských pøikázání a poslouchej je.
Mezi pøíkazy, které dal Bùh Mojíovi na
hoøe Sinaj, bylo toti také sedm pøíkazù synùm Noachovým. Tato noachovská pøikázání jsou napø. nezabíjet, nekrást, necizoloit, nebýt krutý ke zvíøatùm - jsou to pøikázání, která mají udìlat tento svìt místem
pøíjemným k pøebývání. Usilují o to, aby tento svìt nebyl dunglí, ale chtìjí do nìj pøinést trochu spirituality, dobroty a laskavosti
- to je poselství judaismu pro vechny lidi.
A tak samozøejmì naí prioritou jsou
idé. idy uèíme judaismu, neidy judaismu nevyuèujeme. Mnozí lidé, kteøí nejsou
idé, kontaktují nae centrum. I pro nì je
prostor v Mojíovì zákonì, avak pouze
sedm noachovských pøikázání. Judaismus
samotný je pro idy.
Bùh stvoøil celý svìt i èlovìka a dal kadému èlovìku jeho poslání. A tak stejnì jako
potøebujeme instalatéra, aby spravil døez,
potøebujeme rùzné lidi, aby dìlali rùzné
úkoly. A tak Bùh dal idùm soubor pøíkazù
- Tóru. Neidé jsou stejnì tak dùleití a mají
své poslání ve svém ivotì.
Mohl byste vyjmenovat nìkteré z aktivit
vaeho centra?
Jak vidíte, otevøeli jsme asi pøed rokem nae
centrum Chabad. Je podobné jiným centrum
naeho hnutí ve svìtì. Máme tu synagógu

a malou knihovnu, máme bohosluby kadý
den. Máme také bohosluby pro zaèáteèníky a místnost pro lidi, kteøí nevìdí, jak se
modlit. Dole máme kolku. Organizujeme
také nedìlní kolu pro dìti, které jsou starí
ne do kolky. Máme i programy na svátky,
vydáváme tiskoviny v angliètinì a èetinì
a mnoho dalího. Cílem vech tìchto aktivit je vzdìlávat. Nejsme tu proto, abychom
kohokoliv dìlali náboenským nebo ortodoxním, chasidským nebo chabadským. My
jsme tu prostì proto, abychom vzdìlávali.
A jak se na vás dívá zdejí tradièní idovská
komunita? Jste povaování za konkurenci? Vytvoøili jste tu novou synagógu. Jak
vycházíte se synagógou, která stojí za rohem?
Jsme na idovské komunitì nezávislí. Tím
myslím, e jsme nezávislí v tom smyslu, e
od nich nedostáváme ádnou finanèní podporu. Jsme oddìlenou organizací. Spolupracujeme v nejrùznìjích oblastech, ale do naí
synagógy pøicházejí lidé z úplnì jiné oblasti. K nám pøicházejí napø. cizinci, kteøí znají
hnutí Chabad z ciziny. Ale jako Chabad jsme
pøedevím organizací, která se snaí vyjít
ven a oslovit lidi. Trávíme tedy èas pøedevím misií. Snaíme se kontaktovat lidi. Místní idovská komunita neklade takový dùraz
na misii. To není èeský styl.
Doufám tedy, e nejsme povaováni za
konkurenci. Ale pokud jsme konkurencí, pak
je to zdravá konkurence. Ostatnì byste se
mìl radìji zeptat pøímo na idovské obci, jak
se na nás dívají.
Jak je velká vae skupina? Kolik se vás
schází pøi bohoslubách?
Prùmìrná úèast na bohoslubách se pohybuje kolem 40 a 50 pravidelných úèastníkù.
Co se týèe naich dalích aktivit, musím zdùraznit, e kdy jsme pøed ètyømi lety pøili,
témìø nikoho jsme tu neznali, nikdo nás neèekal na letiti s kobercem, byli jsme odkázáni jen sami na sebe. Nyní okruh naich
pøátel v Praze stále roste, noví lidé se zajímají o nai práci a nae centrum. Nám samotným pøipadá, e jsme byli úspìnìjí, ne
jsme si kdy dovedli pøedstavit. Za ty ètyøi
roky, co jsme tady, se díky Bohu podaøilo,
e jsou dìti ve kolce a v nedìlní kole
a mnoho dalího. A tak jsme z toho velice
astni.
A kolik máte dìtí ve kolce a v nedìlní
kole?
Máme jedenáct dìtí, které chodí kadý den
do kolky a asi osmnáct dìtí chodí do nedìl-
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ní koly. Kdy máme nìjaký zvlátní program, tak pøijde asi padesát dìtí. Ale nám
nezáleí na poètech, my to tak nepoèítáme.
Hnutí Chabad uèí, e jde o kvalitu a ne
o kvantitu. Ve skuteèností v Èeské republice není pøíli mnoho idù, moná ètyøi
nebo pìt tisíc. A z nich je mnoho starých.
A tak kdy se nám podaøí vzdìlávat alespoò
trochu lidí, jsme s tím spokojeni.
A jsou vae bohosluby otevøeny i neidùm
jako pozorovatelùm?
Nikdo nám nemusí ukazovat pas a nikdo
nemusí prohlaovat, co je zaè. Jsou zcela
otevøené, vøelé a pøátelské ke kadému, kdo
pøijde.
Uvaujete o otevøení dalích center v Èeské
republice? Tøeba v Ostravì v minulosti byla
veliká idovská populace.
Nanetìstí neplánujeme otevøení nových
center v této zemi. Ale mìl bych øíct, e zde
máme skupinu sedmi jeiva boys, mladých
rabínù, kteøí studují zde v Praze po dobu
pùl roku a roku. Plánujeme, e bychom
zprostøedkovali jejich kontakty s nìkterými
mimopraskými komunitami.
V minulosti jsme tu ji mìli skupinu mladých rabínù, kteøí navtìvovali nejrùznìjí
mimopraské komunity. Nedostali se a do
Ostravy, byli v Plzni, Karlových Varech,
v Dìèínì, Brnì, Liberci a dalích místech
a snaili se navázat spojení.
Mohl byste krátce vysvìtlit pùvod názvu
vaeho hnutí, jméno Chabad?
Chabad je zkratka tøech hebrejských slov -

Rabi Schneerson.

Foto: internet.

chochma, bina a daat, která
znamenají moudrost, chápání
a znalost. Uèení Chabadu zdùrazòuje narozdíl od jiných chasidských smìrù, e nestaèí, aby
id slouil Bohu prostou vírou,
ale e je dùleité studovat, uèit
se a snait se pochopit Boí cesty tak, jak jen je toho èlovìk
schopen. To znamená nejen studovat Bibli a Talmud, ale snait
se pochopit i skryté èásti Tóry,
napø. podle kabaly a dalích
knih, které vyjadøují to, co v sobì
Tóra skrývá.
Hnutí Chabad zdùrazòuje, e
èlovìk má slouit Bohu nejen
svýma rukama, tedy plnìním pøíkazù, a ne pouze ústy, ale i svou
myslí, a to dokonce na prvním
místì. Tedy tím darem, který dal
Rabín Manis Barash.
Foto: archiv.
Bùh lidem, a nedal ho ádnému
jinému stvoøení. A tak id musí
vyuívat svou mysl k pochopení Tóry idovské víry. Jiná náboenství jsou naklonìna vìøit, e Mesiá u pøiel. idé vak
a zvlátì jejich skrytých èástí.
stále jetì èekají na Jeho pøíchod. Nae
Vude v centru máte fotografie jednoho
modlitby jsou plné zmínek o dobì, kdy
mue. Mùete o nìm nìco øíci?
Mesiá pøijde, Tanach, nae Bible, je plná
Jistì. Ten mu na fotografiích je samozøej- zmínek o dobì Mesiáe a myslím si, e vichmì Rabi Schneerson, který byl posledním ni idé vìøí v pøíchod Mesiáe a vichni
lubavièským rabínem. Byl velikým uèencem idé se modlí a mluví o Mesiái. Není to
a velice vzácným èlovìkem. To nejdùlei- tedy nìco, co by bylo speciálnì spojeno s
tìjí, co o Rabim mùeme øíci, je vak to, e nìkterou jednotlivou idovskou skupinou.
pøivedl malou skupinku zdecimovaných Judaismus prostì nemùe být bez Mesiáe.
a chudých idù po holocaustu do Ameriky
A poslední otázka: chasidtí idé jsou vìtiv roce 1941. V dobì, kdy ve vìtinì idovnou spojováni se zpìvem a hezkými melostva byla velká deprese a beznadìj, Rabi
diemi. Mùete vysvìtlit, jakou roli ve vaem
pøiel do Ameriky. A kdy vichni ostatní
hnutí hraje hudba?
idovtí vùdcové se soustøedili na zachování toho, co zbylo, a snaili se znovuvy- Hudba a píseò hraje velice dùleitou roli
budovat své idovské rodiny, své idovské v judaismu, a zvlátì v chasidismu. V chaskupiny a synagógy a organizace, Rabi byl sidismu se øíká, e píseò je perem srdce.
úplnì jediný. Pøináel úplnì jiné poselství. Ruka mùe napsat to, co myslí mysl, ale
S malou skupinkou následovníkù, úplnì bez píseò mùe vyjádøit to, co cítí srdce. A tak
penìz, se ztrápenými lidmi, kteøí pøili z Ev- chasidé velice zdùrazòují roli písnì. - To je
ropy, zaèal mluvit o misii. O tom, e nestaèí vechno, na co jste se chtìl zeptat?
se jen starat o svou vlastní rodinu, organiAno, ale pokud je nìco, co byste sám chtìl
zaci nebo synagógu, ale e je potøeba vyjít
dodat
ven. A mùeme zcela poprávu øíci, e to byl
Rabi, kdo vzbudil idovské povìdomí po Byl bych moc rád, kdybyste nevynechal to,
o èem jsme mluvili jako o zvìsti judaismu
celém svìtì.
pro celé lidstvo. Mnozí napø. mladí lidé
Je tedy vidìn jako Mesiá nebo zachránce?
hledají smysl ivota. Nemusejí konvertovat
Je povaován za velikého idovského nikam, ale kdy se budou chovat podle Noachovských zákonù, bude jejich ivot navùdce.
plnìn. To je poselství judaismu pro vechVelice èasto ve vaem hnutí mluvíte o Mesiány lidi.
i. Mùete k tomu nìco øíci?
Mesiá je jedním ze základních principù

Dìkuji za rozhovor.
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Biblický pøíkaz
vede farmáøe a rabíny
v Izraeli ke konfliktu
est let bude osívat své pole..., ale sedmého roku bude mít zemì rok odpoèinutí,
slavnost odpoèinutí, odpoèinutí Hospodinovo. Nebude osívat své pole ani proøezávat svou vinici. (Leviticus, tøetí kniha
Mojíova, kapitola 25, 3 - 4)
BEJT UZIEL (Izrael) 20. záøí - Farmáø Eli Sella zvaoval své monosti: bankrot nebo
rouhání. Bylo to jednoduché. Vzepøel se náboenskému výnosu a zasadil artyèoky ...
Rolníci jako Sella se bouøí vùèi významnému rabínovi, který se postavil proti pøimhuøování oka nad tradièním trikem vyuívaným k obcházení biblického pøikázání,
e pole ve Svaté zemi musí jednou za sedm
let leet ladem. V rámci starého uspoøádání,
které vìtina rabínù toleruje, farmáøi sedmý
rok naoko prodávají svou pùdu osobám,
které nejsou idy, a nadále pole obdìlávají.
Avak rabín alom Eljaiv, povaovaný
za nejvìtího ivého rozhodèího v náboenských záleitostech, rozhodl, e rok odpoèinutí musí být letos pøísnì uplatnìn. To
by znamenalo, e by ádná farma vlastnìná
idy ve Svaté zemi nesmìla pìstovat plodiny celý rok od 30. záøí, idovského Nového
roku. Pro spotøebitele, a to i ty, kteøí nejsou
náboensky zaloení, by to znamenalo
dovoz potravin a závratnì vysoké ceny.
Vìtina izraelských rolníkù je sekulární,
ale v minulosti usilovala o schválení ze strany rabínù, aby byli pøitaliví pro co nejirí
trh. Zhruba polovina izraelských idù dodruje stravovací zákony a moná by si nekoupila produkty bez rabínské peèeti.
Ale sekulární farmáøi pohrozili, e nebudou dbát na Eljaivovy ostré soudy a vytvoøí si vlastní trhy, zbavené dozoru rabínù.
Josef Lapid, vùdce strany inuj, prosazující práva sekulárních idù, rolníkùm nabídl
praktickou podporu. Budeme kupovat jejich produkty, prohlásil.
Ti, kdo se øídí striktním výkladem, budou kupovat potraviny z oblastí mimo biblické hranice, vèetnì míst jako jsou pásmo
Gazy, Golanské výiny a Jordánsko. Za
svou zbonost budou platit vyí ceny.
Jednapadesátiletý Sella, který je tradièním idem, øíká, e zavedení nového výnosu by znamenalo nesplácení pùjèek a ztrátu
majetku. Èekal by mì finanèní úpadek,
uvádí mírný a svalnatý veterán tøí rokù
odpoèinutí a dívá se z okna obývacího
pokoje na svá artyèoková pole.
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Rabín neour Revach, který dohlíí na
náboenský ivot v Bejt Uzielu, farmáøské
vesnici se 70 rodinami ve støedu Izraele,
soudí, e Eljaivovo dobrozdání bylo pøíli
tvrdé.
Revach, který zøídil ústav pro studium
zemìdìlství podle idovských zákonù, øíká,
e pøed 120 lety, kdy idé zaèali zakládat
farmy ve Svaté zemi, rabíni si uvìdomili, e
plnìní biblického pøikázání by vedlo ke katastrofì. Agrární ekonomika by se zhroutila
a lidé, kteøí nejsou idé, by pøevzali nevyuívanou pùdu. A tak vymysleli fiktivní prodej pùdy neidovským osobám na jeden
rok. Farmáøi si najali neidy, aby v tomto
období pracovali na polích a úroda se
prodávala pod rabínským dohledem.
Byla to fikce, ale pøijatelná fikce,
usmívá se Revach. Eljaivùv výnos podkopal postavení hlavního rabína izraelských
sefardských idù, pocházejících z východní, støední a severní Evropy, Elijahua Bakiho-Dorona. Tváøí v tváø støedovìkým klepùm o zapuzení a exkomunikaci Baki Doron, který byl v jednom okamiku blízko
slzám, vydal objasòující prohláení, e se
bude øídit Eljaivovým výnosem, ale e dodá
prodejní certifikáty farmáøùm, kteøí by bez
nich nepøeili.
Za náboenskou diskusí se skrývá politický mocenský boj, tvrdí umírnìný rabín
Daniel Hartman. Øíká, e ultraortodoxní idé,
kteøí odmítají pojem idovského státu, postøehli anci na podkopání hlavního rabína,
symbolu náboenského sionismu. Hartman
si stìuje, e na obranu Bakiho-Dorona
nevystoupil ani jeden moderní ortodoxní
rabín. ...
Rabín Elijahu Klugman, který zná Eljaiva ji 20 let, tvrdí, e nikdo jej nepodezírá
z postranních pohnutek. Eljaiv ve výnosu
uvedl, e izraelské hospodáøství je nyní dostateènì silné, aby vydrelo rok odpoèinutí, a e ji není závaný dùvod k obcházení biblického pøikázání.
Nicménì Revach, rabín z Bejt Uzielu,
øíká, e jeho dodrování by mìlo být dobrovolné a e by mìly být hledány nové cesty,
které by rolníkùm umonily øídit se pravidly
do té míry, jak jen to bude moné. Napøíklad
vinnou révu by bylo moné proøezávat
v záøí jetì pøed zaèátkem roku odpoèinutí
a nebylo by tøeba èekat do zimy, navrhuje.
Pak by hrozny byly koer.
Tøebae Revachovým cílem je úplné
dodrování roku odpoèinutí bez fiktivních
prodejù pùdy, upozoròuje, e se tak nesmí
èinit z donucení. Lidé by pak náboenství
nenávidìli, øíká.

Kubántí knìí santeríe
pøedpovìdìli
bouølivý rok 2001
HAVANA 4. ledna - Letoní rok bude údajnì bouølivý pro Kubu i zbytek svìta. Pøedpovìdìli to knìí afrokubánského náboenství santería, podle nich budou v roce 2001
aktuální váleèné hrozby a migraèní chaos.
Svìt budou údajnì suovat manelské
pùtky, poroste promiskuita a nebude nouze
o mimoøádné výkyvy poèasí. Knìí v tradièní novoroèní pøedpovìdi známé jako
Poselství roku vyzvali Kubánce, aby se tváøí
v tváø tìmto hrozbám sjednotili. ...
Santería (Regla de Ocha), afrokubánské
náboenství, které je výsledkem prolínání
øímskokatolické víry a afrického animismu,
importovaného na Kubu èernoskými otroky, souèasný kubánský komunistický reim
Fidela Castra toleruje.

Keòská sekta Mungiki
se zaèíná politicky angaovat
NAIROBI 5. ledna - Pøed 15 lety zaloila
skupinka nespokojených mladých Keòanù
novou náboenskou sektu ve Støední provincii zemì, kterou ovládají Kikujové. Aby
dali najevo návrat k africkým tradicím, nechali si mladíci narùst dready, propagovali
polygamii, enskou obøízku, pøináeli svému Bohu obìti a naopak vyzývali proti køesanství a jiným cizím vlivùm od minisukní,
pøes alkohol a cigarety a po kino. Tenkrát
vak jejich aktivitám nikdo nevìnoval pøíli
pozornosti, píe internetová stránka BBC.
Sekta Mungiki by patrnì nevstoupila ve
známost, kdyby se nezaèala pøed deseti lety
politicky angaovat. Ji kolem roku 1990 ádali její stoupenci vytvoøení samostatného
království Kirinjaga, které by spojilo vechny Kikuje. Tyto snahy tehdy vláda i opozice jednoznaènì odsoudily. Pøed volbami
1997 prezident Daniel arap Moi oznaèil sektu nikoli za náboenské, ale za politické uskupení, jeho prvotním cílem je sjednocení
Kikujù, nejpoèetnìjího etnika v zemi.
Kromì politických ambicí na sebe zaèali
èlenové sekty upozoròovat rostoucím násilím. Dvakrát v loòském roce zaútoèili na policejní stanici, aby osvobodili své vìznìné
kolegy. Pøi pøepadení zemøel jeden policista. V øíjnu pøísluníci hnutí svlékli na ulici
est en donaha a vedli je demonstrativnì
nairobským sídlitìm, aby tak varovali nemorální eny, které nosí kalhoty a krátké
suknì. Vùdce Ndura Waruinge vak podíl
sekty na incidentu popøel a naopak obvinil
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zástupce vládnoucího Afrického národního
svazu (KANU), e celou aféru zorganizoval,
aby sektu Keòanùm, pøedevím pak keòským enám, znelíbil.
Stoupenci sekty vìøí v Boha hory Keòa a pøi modlení se èasto smìrem k hoøe
také obracejí. Obøady se zpravidla konají pod
fíkovníky, které Kikujové povaují za posvátné. Jako v mnoha jiných tradièních
náboenstvích hrají i zde pøi modlitbách
dùleitou roli duchové pøedkù, kteøí jsou
vak pouze jedním z prostøedníkù pøi komunikaci vìøících s Bohem.
Vzhledem ke svým praktikám a nepøátelskému postoji vùèi vìtinì jiných náboenství se sekta Mungiki dostala do ostrého
konfliktu s køesany, kteøí ji dokonce oznaèují za satanistickou. Cílem útokù nové sekty
se staly i chrámy svobodných zednáøù. Domníváme se, e organizace, která funguje
tajnì a nepodléhá veøejné kontrole, je kadopádnì patná, nechal se slyet Waruinge.
Neèekanì si naopak hnutí neprotiví islámskou víru, s ní se prý v základních bodech
shoduje. ...

Katolická církev u sebe
pøipoutí monost
sektáøských úchylek
PAØÍ 15. ledna - Sektáøské úchylky mohou existovat i uvnitø katolické církve. Poprvé to dnes oficiálnì pøipustil jeden z pøedstavitelù francouzského sboru biskupù. ...
Církev musí na jedné stranì bránit
katolické skupiny, které jsou obviòovány
neprávem, a na druhé stranì udìlat poøádek
tam, kde existují úchylky, øekl Jean Vernette,
který v episkopátu odpovídá za sekty a nová náboenství.
V textu Katolická církev a sekty, který
dnes zveøejnil informaèní list episkopátu
SNOP, Vernette zdùraznil, e úchylky v katolické církvi mohou existovat, ale nejsou jí
vlastní. Jako pøíklad uvedl organizace nové
katolické obce Køesanské probuzení, které
podle nìj nejsou zcela livé a vìøí, e dìlají
dobro ve jménu Boha.

Afghánistán zavedl
trest smrti pro ty,
kdo se vzdají islámu
KÁBUL 8. ledna - Vládnoucí afghánské
hnutí Taliban dnes zavedlo trest smrti pro
obyvatele zemì, kteøí pøestoupí z islámu na
jinou náboenskou víru. Nejvyí vùdce Talibanu mulla Muhammad Umar v taliban-
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ském rozhlase aría také øekl, e popraveny
budou i osoby, které nejsou muslimy a snaí
se pøimìt vyznavaèe islámu ke konverzi.
Umar obvinil stoupence jiných náboenství, zvlátì køesany a idy, e se pokouejí
obrátit muslimy na svou víru. Nepøátelé islámu se snaí znièit èisté islámské náboenství vude ve svìtì, prohlásil Umar.
Knihkupci, kteøí prodávají tiskoviny kritizující islám a materiály o jiných náboenstvích, budou potrestáni pìtiletým vìzením,
øekl.
Taliban ustavil v Afghánistánu ultrakonzervativní islámský reim. Dìvèata nesmìjí chodit do koly, eny nesmìjí pracovat mimo domácnost, fakticky se nemohou
úèastnit veøejného ivota a mimo domov
musejí chodit úplnì zahalené.

Indické radikální hinduistické skupiny
tvrdí, e køesantí misionáøi provádìjí hromadné konverze hinduistù. Katolická církev
se zase domnívá, e v Indii po nástupu hinduistických nacionalistù k moci v roce 1998
zesílily útoky proti køesanùm.
Vádpéjí je toho názoru, e útoky na indické køesany jsou izolované akce a nikoli
organizovaná válka.
Vádpéjího BJP je známá hinduistickým
fundamentalismem a ovinismem. Její heslo je jeden lid, jeden národ, jedna kultura
a muslimy, sikhy, pársy, køesany a buddhisty staví do role cizincù. ...

Dalajláma odsoudil
pøed hinduisty
náboenskou konverzi

BAGDÁD 11. února - Irácký prezident Saddám Husajn se seel s hlavou sekty sabejcù a slíbil, e pro její stoupence v Bagdádu
nechá vybudovat chrám a e jim zaruèí stejná práva jako iráckým muslimùm a køesanùm. Informoval o tom dnení irácký tisk.
Jak uvádí agentura Reuters, v Iráku jsou
sabejci, kteøí vìøí v Boha, ale nepovaují se
za muslimy ani køesany, uznáváni jako vyznavaèi samostatného náboenství. Jejich
hlava Sattar Dabbar Chilo v sobotu pøedal
Husajnovi do arabtiny pøeloený psaný zákon sekty. Vybudujeme pro vás chrám, Iráèané mají svobodu náboenství, a jsou
muslimové, køesané nebo sabejci, øekl Chilovi a jeho doprovodu Husajn.
Podle iráckých historikù sekta vznikla
v Palestinì v prvních dvou stoletích po smrti
Jeíe Krista. Její èlenové museli uprchnout
do Jemenu, odkud pøesídlili do údolí Eufratu. Jako proroka uctívají Jana Køtitele.
V Iráku ije údajnì 80 tis. pøísluníkù
a dalích 15 tis. je v jiním Íránu. Mluví mandejsky a pouívají sabejské písmo.
Iráètí sabejci ili vìtinou mezi iráckými
íity v jinímIráku, kde si získali uznání jako
zruèní výrobci kánoí a talentovaní tesaøi.
V 50. letech mnoho sabejcù opustilo kraj
øek a potokù a pøesídlilo do Bagdádu. Pøizpùsobili se mìstskému ivotu a patøí mezi nejlepí støíbrotepce a zlatotepce.
Irácká vláda je v rukou sunnitské meniny. Sunnitských muslimù je v Iráku asi 35
zatímco íitských 62 procent. íité po válce
v Perském zálivu v roce 1991 vyprovokovali na jihu povstání, je Husajn krvavì potlaèil. ...
n
Z informaèního servisu
Èeské tiskové kanceláøe
vybral a zprávy zkrátil Z. V.

ILÁHÁBÁD (Indie) 25. ledna - Tibetský
duchovní vùdce dalajláma se dnes na setkání s pøedstaviteli Svìtové hinduistické
rady vyslovil proti náboenské konverzi.
Snaí-li se kdokoli, hinduista, muslim nebo
køesan pøestoupit na jinou víru, je to patné, øekl po obìdì s hinduistickými knìzi.
Rada, která je blízká pravicové Indické
lidové stranì (BJP) premiéra Atala Bihárího
Vádpéjího pozvala dalajlámu k diskusi na
téma náboenské konverze u pøíleitosti hinduistického svátku Kumbh mélá. Je to fundamentalistická organizace, která se domnívá, e vichni Indové bez rozdílu by mìli
být v souladu s národní identitou hinduisté. V miliardové Indii vak ijí kromì hinduistù také muslimové (140 miliónù) a køesané (23 miliónù).
Stále vìøím, e je lepí a rozumnìjí dret
se vlastní tradice a víry. Není správnì ji
mìnit, mnohem bezpeènìjí je udret si
vlastní náboenství, øekl dalajláma. ...
Vlna konverzí by mìla skonèit... je to
téma, které rozhoøèuje hinduisty i buddhisty, øekl pøedseda zahranièního oddìlení
rady. Hlavní knìz z buddhistického klátera
ve Varánasí prohlásil, e buddhisté se seli
s pøedstaviteli hinduistù, aby se pøidali
k boji proti islámské agresi.
Mluvèí dillíské øímskokatolické arcidiecéze reverend Dominic Emmanuel prohlásil, e konverze je záleitost mezi èlovìkem a Bohem. Objeví-li nìkdo jiný názor
nebo víru a chce-li se k ní pøidat, je to základní lidská svoboda, kterou nemùe nikdo zruit, prohlásil.

Saddám Husajn
slíbil chrám a rovnoprávnost
sektì sabejcù
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r e c e n z e
anthroposofie
dál s otazníky
Ivan O. tampach: Anthroposofie
Votobia, 2000, 156 stran, 197,- Kè;
tampachova kniha Anthroposofie je
dalí publikací v edièní øadì nakladatelství
Votobia, která má veøejnosti pøibliovat tzv.
nové náboenské smìry.
Tento hutný text pøedstavuje anthroposofii od jejích poèátkù a po souèasnost.
Po uvedení do kontextu doby tampach ve
tøech kapitolách pøedstavuje zakladatele
smìru Rudolfa Steinera, jeho základní díla
a mylenky. Aplikaci Steinerova odkazu
v jednotlivých oborech lidské èinnosti se
popisuje v kapitolách dalích. Kromì veobecnì známého pùsobení v pedagogice,
farmacii a zemìdìlství je v knize rozpracován i Steinerùv koncept spoleèenské trojèlennosti a vliv anthroposofie na vìdy
a umìní. Jako velmi pøínosná se jeví kapitola o anthroposofii v Èechách, která obsahuje informace, které v encyklopediích
náboenských smìrù, vesmìs pøevzatých
z ciziny, nenajdeme. Pozoruhodná je rovnì
kapitola vìnující se monostem diskuse
s anthroposofy. Pøehled pouité literatury
svìdèí o hlubokých základech, na nich celá
studie stojí.
V úvodu k práci tampach pøiznává svùj
vstøícný postoj k anthroposofii, s ní se
setkal ji v dobì hluboké totality. Smysl své
práce tak vidí autor jednak v tom, e poskytuje neanthroposofùm první pøiblíení
anthroposofie, po nìm mùe nastat podrobnìjí studium prvotních textù (str.7),
ale také v tom, e práce nastavuje zrcadlo
samotným anthroposofùm. Mohou posoudit, jak se jim podaøilo pøiblíit své pojetí
zájemci, pro nìho anthroposofie sice není
ivotní cestou, který ji vak sleduje se zájmem a sympatií nìjakých dvacet let (str.7).
Práce je psána z pozice èlovìka, v nìm se
spojuje nezaujatý religionistický pøístup
s osobním zájmem (str. 7).
Toto dialektické spojení nezaujatosti s zaujatostí je v textu prakticky nezøetelné. Text je psán vesmìs s typicky tampachovskou pozitivistickou objektivitou,
hodnotící soudy se vyskytují jen ojedinìle.
Právì v nich lze ale osobní sympatie zachytit. Tak napøíklad hned v úvodu hodnotí
tampach anthroposofii jako významné
a iroce pøijatelné poselství pro èlovìka
dnení doby. Podobnì urèité celkové nadsazení významu anthroposofie v celém textu vnímám jako projev osobního zaujetí.
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Kniha je pro anthroposofy jistì
vstøícnou, fundovanou a hlubokou výzvou k diskusi (nìkterá témata ji autor
v kapitole vìnované
diskusi nadhodil).
Pro ètenáøe, který se
s anthroposofií setkává v tomto díle poprvé, je výzvou také.
Myslím, e vìtina tìch, kteøí knihu koupili,
ji èetli proto, aby se dozvìdìli, co si o té
anthroposofii mají myslet. Také touto knihou vak docent tampach potvrzuje, e
jeho publikace tu nejsou pro ty, kteøí se v názorech nechají vést za ruèièku, ale pro ty,
kteøí vìdí, e zodpovìdnost za jejich vlastní
postoje z nich nikdo, ani fundovaná religionistická a duchovní autorita, nemùe
sejmout.
n
Martin Fojtíèek

ada - hebrejtina
písnìmi
Vydalo Telepace, Ostrava, 2000
Písnì jsou osvìdèenou cestou k poznání
cizího jazyka. Není tedy nic neobvyklého
na tom, e si tuto cestu zvolil hebraista
a muzikant Tomá Novotný. Tisíciletá tradice hebrejského zpìvu je nepøebernou repertoárovou studnicí. Frekventantky jeho
kurzu hebrejtiny na Ostravské universitì
se jí nechávají strhnout a nacházejí dost
nadených posluchaèù.
Proè se vlastnì tyto studentky uèí zpívat hebrejsky? Na rozdíl od praské Mipachy, jí je idovská tradice vlastní (a v ní
zpívají i mui), se mùeme motivace jen dohadovat. Pár fotografií napovídá, e jejich
vdìènými posluchaèi bývají køesané rùzných denominací a e si zpìvaèky uvìdomují místní - by pøervané - koøeny idovské
kultury (fotografie ze starého praského
idovského høbitova èi u menory památníku
na místì bývalého ostravského idovského
høbitova). Èetí a moravtí idé byli témìø
vyvradìni a køesanská menina tak mùe
být mùstkem k idovské tradici. koda jen,
e se o tìchto souvislostech i o mínìní protagonistù nedozvídáme z doprovodného
textu více.
Výbìr písní zahrnuje tradièní písnì i novìjí zhudebnìní biblických èi modlitebních
textù. Ty starí - zejména chasidské - pocházejí èasto z východní Evropy. Nìkteré

z tìch moderních, tøebas u zlidovìly, mají
pùvod mezi usedlíky v Palestinì (Hava nagilá) nebo v novodobém Izraeli (Ose alom). Nejnovìjí písnì patøí u k izraelské
klasice - a budovatelská Alínú èi Elí, která
èasto zní pøi vzpomínce na padlé. idovská
duchovní píseò je stále ivá jak v Izraeli, tak
v diaspoøe, pøedevím ve Spojených státech. Svatební píseò Od jiamá je z repertoáru lomo Carlebacha, strhujícího rabína
s kytarou.
Hudební úprava je - jak se sluí z didaktických dùvodù - velmi úsporná (housle
Gabriely Plíkové, klavír, døívka, bubínek).
Bohuel, v nìkterých pøípadech je doprovod
jakoby o krok vzadu za muzikálností písnièek a popìvkù. Musím ocenit jemný hudební vtip v popìvku Kechelev, kde slova hlupák opakuje svou poetilost zaznívají
v kánonové úpravì. Pøíjemným pøekvapením
jsou suverénní sólové party Barbory Vlèkové (Venizke, Barachí Nafí), Grazyny Wilkové (Kol Haolam) a altistky Kamily evèíkové (v jediné jidi písnièce - Az der rebbe
Elimelech - prozrazuje názvuky proslulého
kantorského vedení melodie).
Nahrávka by mohla být dobrou uèební
pomùckou pro dalí zájemce o hebrejtinu,
kdyby byly uvedeny pùvodní hebrejské texty a nejen jejich èeské a anglické pøeklady.
Notové podklady k hlavním hlasùm prùmìrnì muzikální èlovìk ani nepotøebuje,
navíc k vìtinì písní jsou obecnì k dispozici, pravda vìtinou v amerických edicích.
Moná zájem o nahrávku pøimìje Tomáe
Novotného k vydání nìkterých vícehlasých
úprav.
n
Jiøí Schneider

nebýt golema
Benjamin Kuras: Nebýt Golema. Rabbi
Löw, idovství a èeství. ELK, Praha a Baronet, Praha 1999
idovské spoleèenství ije spoleènì s køesany v èeských zemích od úsvitu dìjin.
Dnes, po tragických událostech minulého
století, je to kulturní a náboenské seskupení pomìrnì malé a nenápadné. Nebýt legendy o umìlém èlovìku Golemovi a jeho
strùjci známém pod jmény rabbi Löw nebo
Maharal, by se vìdìlo o èeských idech
jetì ménì, ne se ví. Spisovatel a novináø
Benjamin Kuras se sám vyznává, jak se osobnì rozhodl pro idovskou náboenskou pøíslunost. idovská témata dostala v jeho
tvorbì významné místo.
V knize Nebýt Golema nahrazuje lidového a literárního Maharala historickou po-

r e j s t ø í k
stavou podle pramenù. V nich rabbi Löw
nevystupuje jako kabalistický mág, ale jako
renesanèní idovský myslitel. Nelíbily se mu
prý soudobé patné pomìry v èeském idovstvu a jako recept navrhoval vzdìlání
a pøísné mravy. Povzbuzoval spoluvìrce,
aby neopoutìli tradice vlastního etnika
a náboenství.
Löw je pro Kurase spíe pøíleitostí vysvìtlit vlastní postoje k idovské tradici
a ke vztahùm mezi Èechy (resp. køesany)
a idy. V historicky pøehledné kapitole Kdo
je id? se pøiklání k pojetí (mùeme-li to tak
shrnout), e poselstvím judaismu je racionální monoteismus a humanistická etika.
Starobylé rituální zvyky jsou sice úctyhodné, ale mnohé z nich jsou pøekonané. Nemá
smysl se jimi zdrovat. V tomto smyslu se
Kuras zaøazuje ke smìru, který se nedávno
zorganizoval v podobì náboenských obcí
sdruených v idovské liberální unii.
Kurasùv styl je ryze urnalistický. Nìkdy sklouzává po vnìjku problému. Jeho
humor je pøíjemný a usnadòuje ètení. Nìkdy ale zhoøkne pøi pøedstavì, jak se musí
urazit a rozzlobit postiená strana. Povrchní novinaøinu pøipomíná napø. výèet oborù
a procentuálního zastoupení idù mezi jejich slovutnými pøedstaviteli na zaèátku
kapitoly Od Abraháma k Einsteinovi a tøístránkový výèet jmen významných idù
podle oborù v kapitole Komu idé vadí.
Pøipomíná to tak trochu antisemity produkované seznamy idù v rùzných odvìtvích.
Tedy tak trochu antijudaismus naruby.
A na seznamy je kapitola o antisemitských mýtech snad nejpodnìtnìjí èástí
knihy. Úporné vyvracení pøedstav o idovských spiknutích a idovské svìtovládì by
pøesvìdèovalo pøesvìdèené a potvrdilo
omyly mýlících se. Kuras volí úplnì jiný tón;
èást kapitoly toti pøekonává omyly humorem. Konkrétní køesanské pøedsudky proti
idùm se pak vyvracejí struènými informacemi o faktech. Nìkde ovem se Kurasovy
informace o køesanství jeví jako pøíli vyètené a zjednoduené. Pøesto ale výzva pøekonat falené pøedstavy o idech zaznívá
nakonec naléhavì a pøesvìdèivì.
Kurasova kniha o Golemovi lehkým
a pøátelským tónem, ètivì a pøehlednì opravuje zavedená mínìní o èeském a svìtovém
idovstvu. Tím pøispívá k obèanské a náboenské spolupráci a ke vzájemnému sdílení mezi idy a jejich okolím. V tom je i pøes
jistou povrchnost pro dnení èeskou politiku, kulturu a náboenský ivot pøínosná.
n
Ivan O. tampach
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z p r á v y
Spoleènost
køesanù a idù
Spoleènost køesanù a idù (dále jen SK)
byla zaloena v naí zemi v roce 1991 s cílem
podporovat dialog mezi køesany a idy,
ale také zprostøedkovat rozhovor mezi tìmito dvìma náboenstvími a irokou veøejností. Reagovala tak jednak na vývoj po II. svìtové válce, kdy se køesané postupnì pøihlaovali ke své spoluodpovìdnosti za
holocaust, ale také na vývoj v naí zemi po
pádu komunismu, který zde umonil takový
dialog rozvíjet.
Smysl a poslání spoleènosti
Dialog køesanù a idù je velkou ancí pro
pìstování vzájemné tolerance, porozumìní
i pro zcela praktickou pomoc ve chvílích,
kdy je to potøeba. Dùleitým rozmìrem SK
je obohacování se z duchovních pokladù
idovského i køesanského dìdictví s vìdomím, e nejvìtí poklad zavazující k odpovìdnosti obou tìchto ostrovù víry v moøi
individualismu, konzumu a sekularismu, je
ivý vztah k jedineènému Bohu. Pochopení
závanosti doby, ve které ijeme, a jejích
problémù by mìlo pøivádìt k otevøenosti
pro rozhovor (ve kterém nikdo nemá nárok
na pravdu, nikdo nevítìzí ani druhého neobrací na svou víru), nýbr kde se jeden od
druhého uèí ve snaze pochopit partnera,
a tím i sebe sama. Úkolem SK je také pøispívat k tomu, aby se neíøily pøedsudky,
pohrdání a diskriminace vùèi jakékoliv skupinì obyvatelstva - zvlátì pak vùèi meninám (rasismus, antisemitismus).
Dva tisíce let
nedorozumìní mezi køesany a idy
Dva tisíce let existence køesanù a idù bylo
namnoze poznamenáno polemickými konfrontacemi. Tak se dìlo u od poèátkù
køesanské církve i v dobì církevních Otcù
(Justinùv Dialog s idem Tryfónem). Støe-

dovìk byl èasem pogromù a køesanských
koncilù, které idùm pøikazovaly ít v oddìlených ghettech a nosit zvlátní obleèení
a oznaèení (Lateránský koncil roku 1215).
Ani v èase nedávno minulém se køesané
jako celek nepostavili za své idovské spolubratry, kdy Hitler zaèal provádìt své koneèné øeení idovské otázky v plynových
komorách.
Reflexe holocaustu pøinesla zmìnu
V pováleèné dobì si øada køesanù zaèala
v souvislosti s reflexí hrùzných událostí
holocaustu uvìdomovat, e musí dojít k zásadnímu otevøení nových otázek v oblasti
teologie. Ve zaèalo zejména na pùdì evangelické církve v Nìmecku, Holandsku
a USA, kde bylo po válce vydáno nìkolik
prohláení pøiznávajících køesanskou
spoluodpovìdnost na smrti 6 miliónù idù.
Na katolické stranì bylo rozhodujícím bodem obratu pøijetí dokumentu Nostra aetate na Druhém vatikánském koncilu v roce
1965. Zmìny vyústily a v miléniovou
oficiální návtìvu Jana Pavla II. v Izraeli.
V naem èeském prostøedí idovsko-køesanský dialog zatím pøíli nezakoøenil. Dùvodem snad mùe být to, e v dobách pøed
listopadem 89 byly církve i idovská komunita nuceny vést boj o vlastní pøeití a v porevoluèním období mìly obì komunity kadá
své problémy. Postupnì vak také zde dochází k nadìjným a dùleitým zmìnám.
Souèasná èinnost SK
Za své desetileté pùsobení zorganizovala
Spoleènost køesanù a idù velké mnoství
pøednáek, kulturních akcí, navázala kontakt s mnoha významnými pøedstaviteli tìchto obou svìtových náboenství, a po celou dobu vydávala svùj Zpravodaj. V prvních letech své èinnosti zaznamenala SK
velký zájem veøejnosti. Následné období
zvaování smyslu její existence bylo na
poèátku roku 2000 pøeklenuto zvolením
nového vedení spoleènosti,
které se v souèasné dobì
snaí o novou koncepci práce. Ta velmi vítá vechny,
kteøí by se chtìli spolupodílet na ivotì SK.

Mgr. Robert Øehák, pøedseda Spoleènosti køesanù
a idù.
Foto: Vojtìch J. Vlk.
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Nový Zpravodaj SK
Nejaktuálnìjím zrcadlem
spoleènosti je poslední novì pojaté èíslo jejího Zpravodaje. Ten kromì mnoha
informací o pøednákách
a idovsko-køesanském
dialogu u nás nabízí také

øadu velmi kvalitních
èlánkù, jako jsou rozhovory s rabínem
Karolem E. Sidonem
a profesorem Starého zákona na ETF
Janem Hellerem, nebo vize vzájemného dialogu P. Daniela Hermana (mluvèího Èeské
biskupské konference) a JUDr. Tomáe
Krause (tajemníka Federace idovských
obcí). Jeho souèástí jsou historické studie
(Milénium a køesanský sionismus, Jednota bratrská a idé), filosofické úvahy (Jeajahu Leibowitz: Krize jako podstata idovství) i rubrika Stíny oa a biblické rozbory
(Jména synù Izraele).
n
Robert Øehák
Dalí informace o SK a Zpravodaj SK
je moné obdret na adrese Èajkovského
22, 130 00 Praha 3, nebo na internetové
adrese spoleènosti: www.etf.cuni.cz/skz

Krvavá
konference
V èervnu 2000 zveøejnily Lidové noviny
zprávu o zmìnì politiky svìdkù Jehovových
v otázce krevních transfúzí. Pøijímání krve
je prý od nynìjka na rozhodnutí kadého
svìdka podle jeho svìdomí. Ovem skuteènému Jehovovu svìdku je jeho svìdomím
hlas brooklynského ústøedí této náboenské
spoleènosti, a to transfúzi stále striktnì
odmítá
Spoleènost pro studium sekt a nových
náboenských smìrù ve spolupráci s PONS
(Poradna o náboenských sektách) uspoøádala 3. 11. 2000 konferenci Svìdkové Jehovovi a nauka o krvi. Útoèitìm asi stopadesáti úèastníkùm byla tentokrát budova praské Husitské teologické fakulty UK
na Zelené lice. Zástupci svìdkù Jehovových úèast z dùvodu nevyhovující sestavy
pøednáejících odmítli. Øady zájemcù o problematiku Jehovova království zato hojnì
rozmnoily budoucí sestøièky ze zdravotnické koly, které se budou s následky kontroverzní nauky o krvi støetávat v praxi.
Místo studijnì zaneprázdnìného Zdeòka Vojtíka se moderování konference ujala
Helena Hakovcová, které té patøil první
pøíspìvek pojednávající o úskalích vztahu
lékaø - pacient, zvlátì o konfliktu mezi vírou
svìdka v ohroení ivota a povinností lékaøe
zachraòovat ivot.
Do rozryté problematiky svìdomí vstoupil Prokop Reme. Nejprve svou osobní

z p r á v y
zkueností krátce replikoval dr. Hakovcovou. Podle jeho názoru nìkteøí svìdkové
do poslední chvíle odmítají transfúzi vìdouce, e jakmile ztratí vìdomí, krev dostanou.
Pak jsou spokojeni: zùstali naivu a svìdomí bylo uèinìno zadost. Hlavním pøedmìtem úvahy dr. Remee vak bylo definování pravdy u svìdkù Jehovových, které se dìje postupným odhalováním nového
svìtla (podle biblické knihy Pøísloví 4,18).
Svìdkové formují svá svìdomí podle aktuální pravdy, kterou právì hlásá osvícený
brooklynský vedoucí sbor. Tato pravda
nemusí být rozvinutím nebo doplnìním
pravd minulých, nìkdy se Jehova rozhodne sdìlit nové svìtlo, které pøedcházejícím
tvrzením zcela odporuje.
O konkrétní doloení manipulace s pravdou se postarala bývalá svìdkynì Jana Bartoová, kdy na pøíkladech zmìn vìrouky
v otázkách oèkování a transplantace ukázala postupný pøechod od ignorace pøes
zákaz a k povolení k tìchto lékaøských
výkonù.
Starozákonní základy uèení o krvi ozøejmil Tomá Novotný. Podle biblické knihy
Leviticus 17,11 se idé domnívali, e v krvi
je ivot. Krev proto patøila Jahvemu a byla
vyhrazena pouze ke kultickým úèelùm.
Tématem druhého pøíspìvku Prokopa
Remee byl novozákonní pøístup ke krvi.
Zákaz poívání krve uvedený ve Skutcích
15,29 vysvìtlil jako rozhodnutí disciplinární
(tedy v konkrétní otázce) a nikoli doktrinální (navdy závazné), co podpoøil citacemi
z jiných míst Nového zákona (Marek 7,15,
1. list Korintským 10,27-29 ad.).
Po pøestávce pøedstavil redaktor Dingiru Jiøí Koubek kartu ádnou krev, kterou mají u sebe nosit vichni svìdkové Jehovovi. Podepsané prohláení uvedené na
kartì by mìlo zprostit oetøujícího lékaøe

povinnosti zachraòovat ivot za cenu transfúze. Právnì vak tento text nemá ádnou
hodnotu a lékaøi nemùe být vodítkem.
V poslední pøednáce MUDr. Jan turma ocenil pøínos svìdkù Jehovových k rozvoji bezkrevní léèby a podal obsáhlý pøehled
posledních výzkumù fenoménu krve.
Bìhem závìreèné panelové diskuse vyslovil Tomá Novotný soukromé proroctví, podle nìho svìdkové zákaz transfúze
brzo zruí. Jeho oponenti zastávali názor, e
odmítání krve je pro svìdky tmelícím prvkem, potvrzujícím jejich výjimeènost, a proto se nic nezmìní.
n
Martin Koøínek

Religionistika
na univerzitì
v Pardubicích
Dosavadní seriózní religionistická pracovitì na filosofických fakultách v Praze
a Bratislavì se zamìøují na pøípravu badatelù
a pedagogù. Jejich absolventi mohou jistì
také pøednáet pro veøejnost a poskytovat
poradenskou slubu veøejnosti, jednotlivcùm, orgánùm veøejné správy a tøeba i firmám. To vak je charakteristický úkol bakaláøù. Na Univerzitì Pardubice se otevírá ve
kolním roce 2001-2002 právì bakaláøské
prezenèní jednooborové studium religionistiky. Poèítá se s jeho prùchodností pro
magisterské studium kdekoli, kde bude
uznáno a kde bude v té dobì moné pokraèovat. Univerzita zamýlí po náleité pøípravì sama poádat o rozíøení na magisterské
studium.
Z pøedpokládaného uplatnìní absolventù plyne, e dùleitým tématem pro tento
obor na pardubické Fakultì humanitních
studií bude souèasná religiozita. Vedle jed-

Statistika svìdkù Jehovových za rok 2000
V prvním lednovém týdnu tohoto roku uveøejnila Náboenská spoleènost Svìdkové
Jehovovi svoji celosvìtovou statistiku. K 1. 1. 2001 Svìdkové Jehovovi pùsobili v 235
zemích svìta, ale v 53 z nich zaznamenali pokles a v dalích 20 zemích nulový vzrùst
v poètu èlenù. Za tzv. sluební rok 2000 se poèet svìdkù Jehovových zvýil jen o 2,3%,
tj. o 288 907 novì pokøtìných. Organizace mìla sice vrcholný mìsíèní poèet 6 035 564
èlenù, ale to pouze v jednom mìsíci v roce. Prùmìr aktivních èlenù (tzv. zvìstovatelù)
byl jen 5 783 003 pokøtìných èlenù, co znaèí, e neèinných, ale doposud nevylouèených
èlenù bylo v prùmìru 252 561.
V Èeské republice se poèet èlenù sníil o 2% a prùmìr zvìstovatelù v roce 2000 klesl
dokonce o 301 zvìstovatele proti sluebnímu roku 1999. Poèet køtù v ÈR také stagnuje.
Za celý sluební rok bylo pouze 41 nových køtù.
Zajímavé informaèní internetové stránky o Svìdcích Jehovových: www.volny.cz/
uhlirp, která kromì jiného obsahuje i publikaci Paste Boí stádo, ji ústøedí svìdkù
Jehovových distribuuje pouze mezi pracovníky svých sborù; www.jwic.com/stat.htm,
která pøináí celosvìtové statistiky a komentáøe k nim v angliètinì.
P. Velechovský

nosemestrových kursù vìnovaných napø.
sociální a kulturní antropologii, psychologii
náboenství, sociologii náboenství a rùzným svìtovým náboenstvím bude souèástí
studia podrobnìjí kurs køesanství jakoto
náboenství, které v naem prostøedí stále
pøevládá. Dvousemestrové kursy budou zamìøeny té na souèasnou religiozitu a na
mezináboenské vztahy. Pøednáky nebo
semináøe se budou vìnovat také výslovnì
problému náboenského sektáøství a psychopatologii náboenství. Poradenství bude pøedmìtem samostatného semináøe v závìreèné èásti studia. Pozornost si zaslouí
také témata: náboenství a politika, náboenství a právo, náboenství a umìní a srovnávací etika svìtových náboenství. Mùe
se najít prostor i pro aspoò volitelný semináø na téma náboenství a ivotní prostøedí.
Pøedpokládá se praktická spolupráce i se
Spoleèností pro studium sekt a nových
náboenských smìrù, jí by katedra chtìla
poskytovat akademické zázemí.
Religionistika v Pardubicích bude hojnì
vyuívat spolupráce jiných kateder. Vedle
jazykových to budou sociální vìdy, historie a kulturní historie, jako i sociokulturní
studia. Samotnou katedru religionistiky
a filosofie vede Ivan O. tampach (úvod do
religionistiky, mezináboenské vztahy, souèasná religiozita). Dále spolupracují nebo
se pøedpokládá spolupráce tìchto odborníkù: Tomá Bubik (obecná filosofie, filosofie náboenství, náboenství a politika),
Wendy Drozenová (fenomenologie náboenství, filosofie), Jan Jandourek (køesanství, sociologie náboenství), Roman Païouk (judaistika, islamistika, volitelná hebrejtina a arabtina), Lubomír Ondraèka (hinduismus), Jiøí Holba (buddhismus).
Vyuèování se má naplno rozbìhnout od
øíjna 2001. Pøi pøijímacích zkoukách v èervnu se budou doplòovacím testem zjiovat
obecné vìdomosti z humanitních oborù
a vìdomosti z religionistiky v rozsahu látky
základní a støední koly (napø. dìjepis, obèanská výchova, základy spoleèenských
vìd). V ústní èásti budou studenti dotazováni na religionistickou èetbu (na základì
dodaného seznamu aspoò tøí titulù) a budou se zjiovat jejich pøedpoklady ke studiu (interpretace textu v èetinì). Jazyková
kompetence a zájem o dalí jazyk se bude
zjiovat pouze informativnì. Zájemci budou dotazováni na motivy a na pøedstavy
o budoucím uplatnìní. Zájem uchazeèù je
zatím pomìrnì silný. Je vak jetì pøíleitost
pøihlásit se ke studiu do konce bøezna. n
Ivan O. tampach
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d o p i s y
Váená redakce,
jsem kmenovým odbìratelem èasopisu DINGIR od jeho vzniku. DINGIR ètu docela
rád, protoe se snail celkem objektivnì mapovat èeskou náboenskou scénu. Z tohoto
seriózního trendu bohuel vyboèuje pøíspìvek paní Vìry Noskové, nazvaný Kladivo
na léèitele, zveøejnìný v èísle 3/2000.
Nevím, zda paní Nosková je profesionální novináøka nebo zda svùj pøíspìvek
spáchala víceménì z mladické (nebo staøecké?) nerozvánosti. Pøíspìvek je naprosto
nevyváený, nehodnotí fakta objektivnì
a navíc je v nìm uvedena øada soudù zcela
nepravdivých.
Základní chybou autorky je, e se opírá
pouze o údaje získané od jedné strany. Navíc
- tou stranou je tzv. spolek Sisyfos, který je
sdruením nejvulgárnìjích materialistù,
nepøipoutìjících ádnou diskusi o tématech, proti kterým vystupují, to jest proti tìm,
kterým nerozumí a která nechápou. Toto
uskupení v ádném pøípadì nereprezentuje
èeské lékaøství a øada lékaøù se od jeho
pochybných praktik distancuje.
Take - snad jediným pravdivým postøehem z èlánku, který ale není jasnì formulován, je fakt, e stav èeské léèitelské scény
není pøíli utìený. Uváíme-li vak, e
v krizi hodnotové a morální je celá èeská
spoleènost, nemùeme se divit, e èeské léèitelství není výjimkou. Lidé vyinutí a pøímí
podvodníci se - bohuel - vyskytují v kadém oboru lidské èinnosti, ale posuzovat
podle nìkolika jedincù celé spoleèenství je
pøíli laciné - a hloupé. Ostatnì - lidé vyinutí
se vyskytují i v útrobách tohoto spolku.
Jak jinak - ne jako vyinutý - lze hodnotit
výrok jednoho èelného údu seskupení Sisyfos, který údajnì pitval stovky, ba tisíce
mrtvol, ani by v nich nael jedinou akupunkturní dráhu. Úd se zapomnìl vyjádøit,
zda pøi pitvách mozku nael jedinou mylenku, aè veobecnì známo jest, e v mozcích se mylenky vyskytují. Alespoò tedy
v nìkterých a nìkdy.
Léèitelé jsou v èlánku zobrazení jako individua nevzdìlaná, patného charakteru,
ziskuchtivá, zdraví dìlnické tøídy i pracující
inteligence kodící a mající - formou daòových únikù ze svých nehorázných ziskù hlavní vinu na neutìeném stavu èeského
hospodáøství, potamo státu. Zvlátì do-
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jemné je srovnání léèitelského stavu s prostitucí - a tak hluboko klesli ve své slepé
zuøivosti chudáci sisyfovci...
V èlánku si pisatelka stìuje, e léèitelé
nemusí mít ádné vzdìlání, ale souèasné
legislatívní pokusy této praxi pouze nahrávají. Bylo skuteènì naprosto nesmyslné,
aby léèitelství bylo zaøazeno mezi ivnosti
volné, take se za léèitele mohl prohlásit
opravdu kadý. Namísto rozumné úpravy
legislativy s pøedpisem licenèních zkouek,
jak doporuèuje ná Svaz, bylo léèitelství ze
ivnostenského zákona vyjmuto úplnì ...
Èlovìk by se mohl manì zeptat - proè
èlánek o léèitelství v èasopisu o náboenské
scénì? Ale souvislost tu je. Pozornému
pozorovateli neujde, e pánové ze Sisyfa
nebojují ani tak proti léèitelùm, jako spíe
proti alternativní medicínì, která je popuzuje - jak rozzuøeného býka èervený hadr i tehdy, kdy je pouívána rukou lékaøe. Pak
pøestávají hovoøit o vzdìlání a blekotají cosi
o neprokazatelnosti, o nutnosti léèení lege
artis - co pøekládají jako podle naeho
forriftu atd. atd. Take náhle a pro nìkoho neèekanì, vidíme, e v tomto sporu nejde ani tak o spor vzdìlaných intelektuálù
na té správné a nevìdomých podvodníkù
na té patné stranì, ale o vìc podstatnì
hlubí: jde o spor mezi spiritualitou a materialismem. Sisyfosi, potamo moloch akademické medicíny jako takový - reprezentují hrubý materializmus, tedy smìr, který své
poznání øídí podle toho, na co si mùe sáhnout, co mùe rozkrájet a znièit. Alternativní
medicína a její èelní pøedstavitelé pak reprezentují smìr spirituální. Vìdí, e kadá
nemoc - by se projevuje hmotnì - má
skuteèné pøíèiny mimo materiální oblast
a tam je hledá, nachází a odstraòuje. Ke
skuteènému uzdravení mùe dojít tehdy
a jen tehdy, jestlie je splnìna rovnice témìø
matematická: uzdravit (se) - znamená = uèinit
(se) lepím. Zmìnit paradigma svého smýlení, pøestavit ebøíèek vyznávaných hodnot. Proto soudobá medicína mùe mít a má
skuteèné úspìchy pouze v mechanických
oborech, jako je chirurgie, ortopedie a pøidruené obory. V ostatních oblastech alostnì selhává, protoe degraduje èlovìka
na soustavu souèástí, které lze vymìòovat
jako u pokaeného auta.
Podle statistik se pøiblinì 1/3 èeské
populace hlásí k nìkteré formì náboenství

Doba, kdy náboenství bylo na kolách tabu, není
jetì pøíli vzdálená. Jaké to je, kdy se uèitel hlásí
k nìkterému minoritnímu náboenství a jak se kola vyrovnává s nabídkou náboenských
skupin - odpovìdi na takové otázky budeme hledat pøítì v tématu kola a náboenství.
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a snaí se ít - v rámci moností - spirituálnì. Souèasné taení proti léèitelùm a alternatívní medicínì jako celku je taením proti
spiritualitì. Tøetina obyvatelstva je tak
sprostì uzurpována ... Ale není se co divit.
Vodnáøský vìk, jeho vliv ji zaèínají cítit
i materialisté, pøinese jiné ideje a jiné ideály.
Materialismus sice jetì vládne, ale zákonitì
zaèíná odumírat. A jak známe z pøírodopisu
- zdechající kobyla nejvíce kope.
A tak snad jen ze sympatií k tomuto
chcípajícímu produktu nejniích lidských
pudù a mylení pøivolila vae redakce
k otitìní této literární perly. Máte to - pøátelé
- opravdu zapotøebí ?????
Josef A. Zentrich,
pøedseda Èeskomoravského svazu
léèitelských umìní
(v redakci mírnì kráceno)
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PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìjí podoby v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naí souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìjích náboenských a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe,
pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet
nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo se
k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.
tn

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Dalí veøejné pøednákové akce Spoleènosti pro studium
sekt a nových náboenských smìrù: 6. 4. 2001 semináø
v Pastoraèním støedisku, Kolejní 4, Praha 6, od 10 hodin:
liberální judaismus u nás. 25. 5. 2001 semináø tamté, od
10 hodin: hnutí víry.
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Jankovcova 31, 170 00 Praha 7, hodiny pro veøejnost: ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: (02) 8387 2222, e-mail:
sssnns@volny.cz, internet: www.sekty.cz; poboèka Brno,
Gorkého 2, 602 00, hodiny pro veøejnost: pondìlí 16,00 18,00, tel: (05) 4124 8780, e-mail: sssnns.brno@post.cz;
Poradna o náboenských sektách (Husitská teologická
fakulta UK), Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4, tel.: (02)
433 386 nebo (02) 433 280, linka 37; Obèanská poradna
Jihlava, Palackého 50, Jihlava, úøední hodiny: èt 15,00 17,00, tel.: (066) 733 0164 nebo (0604) 928 733, e-mail:
poradcex@centrum.cz.
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kolka v centru Chabad v Praze.
K rozhovoru na str. 28 - 29.

Foto: Tomá Novotný

Spoleènost køesanù a idù uspoøádala 7. února 2001 v budovì Evangelické teologické
fakulty UK v Praze pøednáku idovská svatba rabína Michaela Dushinského (na
snímku vpravo) s názornou ukázkou.
Foto: Vojtìch J. Vlk.

Na pátek 26. ledna 2001 svolala èeská poboèka Mezinárodního køesanského velvyslanectví Jeruzalém a Køesanská misijní spoleènost pøed budovu Palestinské
autonomie v Praze, aby vyjádøili podporu Izraeli a vyzvali Palestince k mírovému
øeení konfliktu.
Foto: Jan Kotrè.

Kabalistický strom deseti sefirót.
K èlánku na str. 14 - 16.

Talmud.
K èlánku na str. 8 - 9.

Stránka Babylónského talmudu (zde první strana traktátu B´rachot,
tedy zároveò první strana Talmudu vùbec). Sloupec uprostøed pod
prvním slovem v ozdobném rámeèku je text Miny.
Od nepatrnì zvýraznìného mg pokraèuje text g´mary. Sloupec napravo
od rámeèku, tj. smìrem ke kninímu høbetu, je komentáø Raiho (11. st.),
sloupec nalevo pøináí komentáø tzv. tosafistù (12. - 14. st.). ...
Jetì dále od støedu smìrem k levému okraji strany jsou odkazy ke
gaonské i pozdìjí rabínské literatuøe, pravý okraj strany pøináí odkazy uvnitø Talmudu (tzv. m´sorat ha-as).
Písmeno b v levém horním rohu udává poøadí listu...
P. S.
Pøevzato z knihy Güntera Stembergera, Talmud a Midra,
Úvod do rabínské literatury,
pøeloil Petr Sláma, Vyehrad, Praha 1999

Poèátek hebrejské Bible ve vydání Rud. Kittela.
K èlánku na str. 8 - 9.
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